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Zygmunt Majewski
Drodzy Bracia i Siostry. W tym numerze „Betelki”, kontynuując zapoczątkowany w
numerze 5. cykl prezentowania ważnych postaci naszego życia zborowego, przedstawiamy
krótką notkę biograficzną dotyczącą naszego pastora seniora Zygmunta Majewskiego. Od
razu należy zaznaczyć, że nie jest to świadectwo nawrócenia i przeżyć duchowych naszego
Bohatera. Mamy nadzieję, że takie, odrębne świadectwo, ze szczególnym uwzględnieniem
Bożych przeżyć, już wkrótce zamieścimy na łamach naszego pisemka.

Pierwszy z prawej, w pierwszym rzędzie Zygmunt Majewski

W 1962 r. pewien skromny młodzieniec o sympatycznym imieniu
Zygmunt wstąpił na drogę Pana.
Opierał się dość długo i wytrwale,
wreszcie jednak dał się zaprosić
swojej bratowej na nabożeństwo,
które odbywało się w zborze w Koszalinie. Bóg wtedy dokonał przełomu w Jego życiu. Głęboko poruszył Jego serce Boskim wołaniem
zawartym w Księdze Objawienia
3:20: Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto
usłyszy głos mój i otworzy drzwi stąpię do
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niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Od tamtej pory brat Zygmunt wytrwale podąża wąską
drogą Pańską.

Zygmunt Majewski – ostatni rząd, drugi z prawej

W 1967 r. brat Zygmunt zawarł związek
małżeński z siostrą Anną, ze zboru białogardzkiego. Ich serca stały się jednym i odtąd bije jednym rytmem dla Pana. Tłoczy życiodajną miłość
Bożą już od prawie 50 lat. Bóg pobłogosławił im
obficie, darowując trzech synów i córkę. Wszystkie
dzieci braterstwa Majewskich podążają drogą Pańską.
Pierwsze kroki w służbie Pańskiej brat Zygmunt stawiał w Koszalinie, a jego przewodnikiem
i nauczycielem był brat Jan Rutkowski. Z pokornym sercem pozwolił starszym braciom na prawidłowe ukształtowanie swojego charakteru.
Pewnego dnia, jedna z niewiast Bożych
otrzymała od naszego Pana sen. Zobaczyła w nim
jak Zygmunt i Anna, siedząc na białym koniu, podążają w kierunku wschodnim. Boży plan spełnił się już wkrótce. Pan tak sprawił, że braterstwo Majewscy zamieszkali w Olsztynie, w stolicy Warmii i Mazur. Tam też brat Zygmunt z
charakterystycznym dla Niego pełnym zapałem włączył się w powstanie Zboru Kościoła
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Zielonoświątkowego (wówczas jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego). Był jednym z jego założycieli. Miał zaszczyt i przywilej być zastępcą przełożonego
tego zboru.
Nasz cudowny Pan ma jednak swoje plany.
Wędrówka na wschód jeszcze się nie zakończyła.
Bóg upodobał sobie, aby braterstwo Majewscy służyli Mu w Szczytnie. Dla rodziny z licznym potomstwem nie była to wcale tak oczywista i prosta
sprawa, ale posłuszeństwo Bogu zawsze było w Ich
życiu najważniejsze. Z pasją odpowiedzieli na nowe
powołanie i oddali się w pełni Bożej woli. Wspólnie
podjęli trud pracy Pańskiej w tym pełnym uroku zakątku Mazur. Nie były im obce obawy i wątpliwości,
ale wyraźnie dostrzegli Bożą rękę prowadzącą ich
dokładnie w to miejsce, jeszcze dalej na wschód. Razem odpowiedzieli na Boży głos i podążyli za Nim.
Bóg pokazał braterstwu Majewskim swój plan. Brat
Zygmunt we śnie otrzymał wizję, w której zobaczył
trzyetapową rozbudowę budynku zborowego. Miał
to być jeden z ważnych elementów ich pracy w
Szczytnie. Małżonkowie, natchnieni nadzieją i wiarą
przystąpili do realizacji Bożej woli.

Brat Zygmunt przełożonym zboru szczycieńskiego został w dniu 21 października 1981
r., kiedy to odbyło się Ogólne Zebranie Członków Zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Szczytnie. W zebraniu tym uczestniczyli: prezb. Edward Czajko z Prezydium
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Rady Kościoła oraz Władysław Plewiński ze zboru kętrzyńskiego. Brat Zygmunt został wybrany przełożonym (pastorem) praktycznie jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się). Zastąpił on brata Andrzeja Matwiejczuka. Był to trudny okres w życiu duchowym
naszego zboru. Z różnych powodów liczba wiernych stale spadała. Głęboki kryzys wewnętrzny groził wręcz likwidacją zboru jako samodzielnej jednostki kościelnej. Nasz cudowny Bóg zaradził jednak tej trudnej sytuacji i postawił na czele naszej trzódki właściwego
Pasterza. Od tego momentu zbór zaczął sukcesywnie rozwijać się i to we wszystkich płaszczyznach. W tym miejscu można przytoczyć same suche liczby, które pewnie najlepiej zobrazują dynamikę rozwoju zboru: w 1984 r. liczył on 20 członków (bez dzieci, przybliżonych
i sympatyków), w 1987 - 28, a w 1990 już 52, w 1991 – 55.
Pan Bóg błogosławił pracy
brata Zygmunta i Jego żony.
Po objęciu funkcji pastora
zboru szczycieńskiego w
szybkim czasie nastąpiło
ożywienie duchowe w naszej społeczności. Szczególnie mocno Boża moc i Jego
Duch wylał się w 1983 r.
Kolejnym latami wielkiej łaski Bożej i obfitości Ducha
Bożego były lata 1989 i
1990. W tym ostatnim roku dopuszczono do chrztu 27 osób!
Przez cały okres służby Pastora nasz zbór odwiedzało wielu gości z kraju i z zagranicy.
Odbyło się wiele ewangelizacji, w tym namiotowych, w domach kultury w Szczytnie, Pasymiu, Jedwabnie i Dźwierzutach. Dzieło Pańskie było też głoszone w postaci koncertów
chrześcijańskich, które miały miejsce również w innych kościołach, w domach dziecka, centrach rehabilitacyjnych i domach pomocy społecznej.
Brat Zygmunt nawiązał ścisłą współpracę z miejscowymi szkołami, aresztem i szpitalem. Przeprowadzono wiele akcji charytatywnych skierowanych ku pomocy ludziom najbiedniejszym z naszego powiatu.
Brat Zygmunt został przez Boga szczególnie wyposażony w dar i umiejętność nawiązywania kontaktów i dobrych relacji z władzami naszego miasta i powiatu i nie tylko, a także
z duchownymi z innych kościołów. Zwieńczeniem rosnącej reputacji wśród lokalnych władz,
które doceniły działalność naszego zboru i naszego Pastora na niwie społecznej i charytatywnej, był nadany w 2005 r. bratu Zygmuntowi zaszczytny tytuł Zasłużonego Mieszkańca
Szczytna.
W 1989 r., po wielu latach przygotowań i zbierania funduszy, przyszedł czas na realizację Bożej wizji i rozpoczął się pierwszy etap budowy. Brat Zygmunt przez wiele lat zabiegał
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o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia budowlanego u naszych braci i sióstr zza zachodniej granicy. Dzięki Jego staraniom i Bożym dotknięciom wiele serc otworzyło się i odpowiedziało na nasze potrzeby, przekazując dary, ofiary i dziesięciny. W pierwszym rzędzie
zbudowano Dom Rekolekcyjny. Jego budowę zakończono już w 1991 r. W 1997 r. rozpoczęła się rozbudowa właściwego budynku zborowego. Jej pierwszym etapem, a drugim z
wizji, było oddanie do użytku pomieszczeń na parterze. Trzecim etapem było wykończenie
kaplicy zborowej. Dzięki Bożej opatrzności budowa została już zakończona. W tym miejscu
musimy oddać sprawiedliwość naszemu Pastorowi, bez którego wysiłków, determinacji i pełnego zaangażowania, a przede wszystkim bez posłuszeństwa Bożej woli budynki te zapewne
nigdy by nie powstały. Położył on trwałe podwaliny nie tylko pod rozwój duchowy naszej
społeczności, ale także w powstanie materialnego, trwałego śladu Jego działalności w Szczytnie.

Poszczególne etapy rozbudowy domu rekolekcyjnego i kaplicy

Nie trzeba tego chyba nawet szczególnie podkreślać, ale dla brata Zygmunta zawsze
najważniejsza była praca duchowa. Miało on swój wymierny udział w powstaniu innych społeczności, które w formie placówek, a później zborów powstały z ziarna zasianego w Szczytnie. Zbór w Szczytnie i pastor Majewski w różnych okresach czasu sprawowali nadzór duchowy i administracyjny nad placówkami, punktami misyjnymi i zborami w: Olsztynie, Nidzicy, Mikołajkach, Zambrowie, Łomży, a nawet w Augustowie. Wszystkie te jednostki przekształciły się z czasem w samodzielne zbory lub zostały przekazane pod opiekę innych zborów. Warto w tym miejscu zacytować fragment listu z 1 sierpnia 1992 r. jednego brata, który
zwrócił się do pastora Majewskiego o roztoczenie opieką nowopowstałej 30-osobowej grupy
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osób wierzących: „(…) Powiedziano mi (w centrali naszego Kościoła), że jest Brat najodpowiedniejszym pastorem w okręgu, który mógłby wziąć nas czasowo pod swoje skrzydła”.
W latach 2000-2004 brat Zygmunt pełnił funkcję Prezbitera Okręgowego (Okręg Północno-Wschodni), obejmując swoją posługą duszpasterską województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.
Przez cały okres swej służby brat Zygmunt udzielił niezliczonej liczby ślubów, chrztów
wiary, a także żegnał tych, którzy zasnęli w Panu. Stał się duchowym ojcem dla wielu, wielu
z nas. Apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian 4:15 mówi: „Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy
nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu…”. Pastor Zygmunt był i jest tym jednym
z niewielu…Jest prawdziwym ojcem duchowym nie tylko ludzi, ale i zborów. Niech Bóg Mu
dalej błogosławi.

Chrzest wodny m.in. Sławomira Majewskiego
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Pastor Zygmunt Majewski reprezentował też nasz Kościół poza granicami kraju. Służył
swoją Osobą i Słowem Bożym m.in. na Węgrzech, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie,
Białorusi, Ukrainie oraz w Mołdawii.

Brat Zygmunt działał też w centrali kościelnej. Przez szereg lat był zaangażowany w
„Służbę Szalom”, ogólnopolską agendę Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, która obejmowała tematykę Izraela oraz działanie na rzecz poprawy warunków życia wśród Żydów na
Ukrainie. Pastor Majewski był też wieloletnim członkiem kościelnej Komisji Kontrolującej.
Był też Dyrektorem Służby wśród Seniorów. Służył modlitwą i niósł pociechę starszej generacji naszego Kościoła.
W dniu 5 listopada 2006 r. w zborze „Betel” w Szczytnie odbyło się uroczyste nabożeństwo związane z 25-leciem służby pastorskiej brata Zygmunta Majewskiego.
W dniu 17 października 2010 r. członkowie zboru „Betel” w Szczytnie powierzyli pełnienie obowiązków pastora br. Sławomirowi Majewskiemu i od tego dnia brat Zygmunt jest
naszym pastorem seniorem. Uroczyste zakończenie 30-letniej służby pastorskiej prezb. Zygmunta Majewskiego odbyło się podczas okolicznościowego nabożeństwa w dniu 2 stycznia
2011 r.
Niech nasz Pan Bóg dalej Mu błogosławi, szczególnie teraz, w tym trudnym dla pastora
Zygmunta czasie związanym z chorobą. Pragniemy w tym miejscu pozostawić pastorowi
Zygmuntowi słowa z 3. Listu Św. Jana 1:2: „Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się

we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza
twoja”.
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