
 

 

 
 

Oryginalny tytuł: “Seven Young Adults in Seattle” (Siedmiu młodych ludzi z Seattle) 

Delia Nesce-Olver 
 

Rainier Avenue Church z Seattle, w stanie Washington USA jest typowym miejskim kościołem. Kwitł w 50-

tych latach i cierpiał straty w 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku – w okresie znanym jako „American White 

Flight” (ucieczka białych na peryferie). W większości kraju nowi imigranci i uchodźcy osiedlali się w 

centrach miast, a wielu białych przeprowadzało się na peryferie. Tak więc wielu chrześcijan i wiele 

kościołów opuściło centra miast i przeniosło się na zamieszkane przez białych peryferie. Niektóre kościoły 

stały się jakimiś regionalnymi (okręgowymi), dojazdowymi wspólnotami bez większego kontaktu z ludźmi 

z sąsiedztwa budynku kościelnego. Inne zamknęły swoje podwoje w tym okresie. 
 

Rainier Avenue Church prawie umarł. W tym okresie było tak, że przywódcy denominacyjni mocno 

zachęcali kościół do przeprowadzki na peryferia. Innym razem ci sami przywódcy bardzo poważnie 

rozważali zamknięcie kościoła. Jednak członkowie kościoła nie pozwolili na to, aby ich wspólnota umarła i 

zamiast tego zaczęli zapraszać i włączać w życie kościoła ludzi z sąsiedztwa. 
 

W tym czasie, niewiele mil od kościoła - na Uniwersytecie Waszyngton, Bóg poruszył serca kilku studentów 

zaangażowanych   w Inter-Varsity.  Na początek grupa sześciu młodych ludzi zdecydowała się 

przeprowadzić po studiach do południowo-wschodniego Seattle, aby głosić ewangelię. Później przyłączyła 

się jeszcze grupa pięciu studentów. Dzięki Bożej opatrzności usłyszeli oni o Rainier Avenue Church i 

zdecydowali, że to będzie ich duchowy dom dla uwielbienia i służby. 
 

Ich energia i zaangażowanie zostały użyte przez Ducha Bożego, aby tchnąć nowe życie w kościół. Pracując 

wspólnie z wiernymi chrześcijanami, którzy odmówili przeprowadzki, ci młodzi ludzie nauczyli się troszczyć 

i służyć ludziom w znaczący sposób w Rainier Valley.  Ta grupa przyciągnęła innych młodych ludzi. Bóg użył 

ich, aby odwrócić tendencję zamierania kościoła. Dzisiaj - dziesięć lat później, siedmiu z tych jedenastu 

ludzi ciągle jest członkami kościoła i odgrywa aktywną rolę w przywództwie.  
 

W 2004 roku Rainier Avenue Church świętował 100-lecie swojego istnienia. Obecnie jest to tętniący 

życiem kościół. W całym kraju nie tak wiele jest kościołów, które mają w swoich szeregach osoby z 

sąsiedztwa budynków kościelnych. W tym przypadku 75% członków kościoła to mieszkańcy Rainier Valley. 

Taki jest namacalny sens identyfikacji z lokalną społecznością. Kościół jest teraz bardzo zróżnicowany 

etnicznie i ekonomicznie – będąc odbiciem składu lokalnej społeczności. Członkowie Rainier Avenue 

Church w liczbie 325-350 osób pochodzą z 30 różnych grup etnicznych, wśród których są osoby z krajów, 

gdzie kościół nie może funkcjonować otwarcie. Nie tak dawno kościół był nastawiony na przetrwanie, lecz 

teraz jest to posyłająca wspólnota. Cztery lata temu Bóg użył kontaktów jakie miał  Rainier Avenue Church 

do pojawienia się sieci pięciu kościołów w Tajlandii i dwóch w Malezji. Ośmiu członków kościoła służy jako 

zagraniczni misjonarze. Inni marzą, modlą się i przygotowują na dzień, gdy rządy w ich krajach pozwolą im 

wrócić i zapoczątkować kościoły. W ostatnich pięciu latach Rainier Avenue Church odgrywa główną rolę                 

w powstaniu Northwest Urban Ministries, członka Christian Community Development Agency. 
 

Kościół jest oddany holistycznej służbie, zaspokajaniu materialnych i fizycznych potrzeb ludzi. Ma dwoje 

pełnoetatowych pracowników pracujących z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. Ponad 60% członków 

kościoła jest zaangażowanych w jeden z wielu Compassion Teams (zespołów miłosierdzia) dostarczających 

pożywienia, transportu, pomocy w przeprowadzkach, opieki nad dziećmi, w tym czego lokalna społeczność 

potrzebuje. 
 

Chociaż Rainier Avenue Church miał 30-letnią tendencję upadku, stając się małym i starym, to 

transformacja rozpoczęła się, gdy grupa studentów zdecydowała się intencjonalnie zamieszkać 

i zainwestować w lokalną społeczność mieszkającą w okolicach kościoła w Rainer Vally. Rezultatem było 

to, że kościół zaczął rosnąć i młodnieć, radośnie świętując rekordową liczbę nawróceń do Jezusa Chrystusa,       

i mając wpływ na otaczającą go miejską społeczność. 
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