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Poznałam różne zbory
Od dziecka byłam wychowywana w rodzinie baptystycznej, także przez pierwsze 19
lat mojego życia, kiedy mieszkałam jeszcze z rodzicami, zawsze byłam w zborze
baptystycznym.  Tak  naprawdę  też  nie  poznawałam innych  zborów.  Konkretnie
znałam kilka innych zborów baptystycznych z okolic Chełma czy Lublina, ale kiedy
przyjechałam na studia  do  Lublina,  zaczęłam też  poznawać inne zbory.  To  był
właśnie taki czas, kiedy poznawałam młodzież, przede wszystkim z innych zborów i
starałam  się  odwiedzać  te  zbory.  Dlatego  też  mogłam  przebywać  w  zborze
zielonoświątkowym,  czy  w  zborze  chrystusowym,  czy  w  Kościele  Wolnych
Chrześcijan, czy w Kościele Wiary Ewangelicznej, czy Ewangelicznych Chrześcijan.
Także  mogłam poznawać  też  troszeczkę  jak  wyglądają  nabożeństwa w innych
zborach, jak to się wszystko odbywa. To był też czas, kiedy poszukiwałam jakiegoś
konkretnego miejsca dla siebie w Lublinie. Nie byłam też do końca przekonana czy
chcę pozostać w Kościele Chrześcijan Baptystów, czy chciałabym może uczęszczać
na  nabożeństwo  do  innego  Kościoła,  aczkolwiek  po  rocznych  poszukiwaniach
zostałam w Kościele Chrześcijan Baptystów.
W pewnym momencie też zastanawiałam się czy to nie jest przyzwyczajenie. Zawsze
byłam  w  tym  Kościele  i  porównując  np.  Kościół  Baptystów  z  Kościołem
Zielonoświątkowym,  niektóre  rzeczy  do  tej  pory  jakoś,  w  pewien  sposób  mnie
przerażają w Kościele Zielonoświątkowym. Także wiedziałam, że na przykład nie
chcę wybrać tamtego Kościoła, prawda. A Kościół  baptystów - myślę, że jednak
zostałam z przyzwyczajenia. To nie jest tak, że konkretnie jakoś odrzuciłam inne
zbory, bo nie podobała mi się nauka w nich czy coś takiego. Obserwując różne zbory,
myślę, że jednak różnice są tylko w szczegółach. 
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