
CELowy zjazd w Radości             Samuel Skrzypkowski 

W dniach 31.10-02.11 w Radości odbył drugi zjazd szóstej edycji CELu – Centrum Edukacji 

Liderów. Wzięło z nim udział około 30 osób, a czas wspólnie spędzony był bardzo budujący i 

rozwijający. 

Całość rozpoczęła się w czwartkowy wieczór od oficjalnego przywitania przez Daniela 

Trusiewicza – oraz rozważania Wojciecha Kowalewskiego pt. „Nie bój się!” Było ono 

zachętą do trwania przy Bogu pomimo strachu i obaw związanych z trudnościami. Kazanie 

zakończyło się pięknym wezwaniem: „Uchwyć się horyzontu wiary, uwierz, że nie jesteś sam 

w tym sztormie. Jest ktoś znacznie potężniejszy. Sztormy są częścią życia, ale nie musisz im 

stawiać czoła sam. Nie bój się, ale zaufaj!” 

Następne dwa dni wypełnione były ciekawymi, biblijnymi i praktycznymi wykładami. 

Rozpoczął Mateusz Wichary, który przedstawił pierwszą część swojego wykładu w piątkowy 

poranek. Oba jego wystąpienia dotyczyły zasad duchowego rozwoju zawartych w 1 Liście do 

Tymoteusza. Po każdej „porcji” tekstu biblijnego był czas na omówienie go, a następnie 

dyskusję w grupach na temat tego co zostało powiedziane. Pośród wielu bardzo praktycznych 

i interesujących wniosków, ten który najbardziej zapadł mi w pamięć dotyczył tajemnicy 

pobożności z 1 Tym. 3:16: „Opieraj swą pobożność na tożsamości Chrystusa, któremu 

służymy oraz Jego planach względem świata i przyszłości, która nastąpi. TO nadaje znaczenie 

temu, co dzieje się w Kościele i nic innego w sposób pełny chwały tego uczynić nie może. TO 

sprawia, że służysz we właściwy sposób: z odpowiednimi motywacjami, perspektywą. TO ma 

moc ciebie przeprowadzić poprzez wszystko.” 

Drugim wykładowcą, który jednocześnie w ankietach podsumowujących został najlepiej 

oceniony przez uczestników CEL, był rektor WBST – Włodzimierz Tasak. Jako historyk 

Kościoła, dotknął genezy protestantyzmu oraz ruchu baptystycznego. Dla wielu słuchaczy był 

to zupełnie nowy temat, który znali jedynie pobieżnie, a jak pokazała ankieta, był on dla nich 

wyjątkowo ważny. Pokazał bowiem, że baptyści mają za sobą długa historię i ważne 

dziedzictwo. Dla liderów jest to bardzo ważne, ponieważ pokazuje, że mamy od kogo się 

uczyć i mamy kogo uczyć. Nie pojawiliśmy się „wczoraj”, ale wielu bogobojnych ludzi 

poważnie traktowało nakaz z 2 Tym. 2:2, który jest mottem programu CEL: „co słyszałeś ode 

mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i 

innych nauczać”. Tysiące ludzi poświęciło się temu zadaniu, czy zatem i my nie powinniśmy 

pójść w ich ślady? Niech wierność Ewangelii i rozwój Kościoła nie zatrzyma się na nas, ale 

nie jest przekazywany kolejnym pokoleniom. Tym „którzy są zdolni i innych nauczyć.”  

Jako trzeci za pulpitem stanął Michał Prończuk, prezes Chrześcijańskiego Instytutu 

Apologetycznego i drugi pastor zboru KChB w Toruniu. Podczas zjazdu prowadził dwa 

wykłady poświęcone apologetyce – obronie wiary. Słuchacze wykładów mogli usłyszeć o 

sztuce argumentacji, wyciąganiu wniosków i poszukiwaniu prawdy. To ostatnie wydaje się 

szczególnie ważne w czasach gdy prawda stała się subiektywnym odczuciem i nic 

nieznaczącym frazesem. Jakkolwiek może być wiele współczesnych definicji „prawdy”, to 

ostatecznie odpowiedź jest tylko jedna: ”prawdą jest sąd zgodny z rzeczywistością taką jaką 

widzi ją Bóg.” 

Najwięcej, bo 3 razy, swoimi przemyśleniami mógł się dzielić Tomasz Terefenko – drugi 

pastor zboru KChB w Głogowie i wykładowca Nowego Testamentu w WBST. Jego wykłady 



dotyczyły teologii biblijnej, czyli dyscypliny teologicznej, która zajmuje się badaniem 

wspólnych motywów i idei na przestrzeni całego Pisma Świętego. Jednym z takich tematów 

jest „stworzenie”, od którego zaczyna się Biblia i które kończy jej przesłanie. Dla 

uczestników była to ogromna zachęta do szczegółowego wczytywania się w tekst Pisma 

Świętego - poznawania go w całości, a nie jedynie w małych porcjach, lub ulubionych 

fragmentach. Główny wniosek jaki płynął z tych wykładów to ten, że „Całe Pismo przez 

Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do 

wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego 

dobrego dzieła przygotowany.” Myślę, że dzięki temu co mówił Tomasz pobudzona i 

rozpalona została fascynacja tekstem biblijnym pośród uczestników. 

Regularnie na zjazdy CEL przyjeżdża również Richard Blake z USA, którego największą 

pasją jest kaznodziejstwo, tak było i tym razem. Richard przekazał uczestnikom CELu wiedzę 

czym są kazania ekspozycyjne, jak się je pisze i głosi. Wskazywał na autorytet Pisma 

Świętego i potrzebę zawierania przesłania Ewangelii i Chrystocentryczność w każdym 

kazaniu.  

Ostatnim wykładowcą CELu był Marek Głodek – duszpasterz duszpasterzy w KChB, który 

mówił o potrzebie duchowej higieny. Był to doskonały sposób na zakończenie zjazdu. 

Wykład był bardzo otrzeźwiający i zachęcający do tego by na bieżąco rozprawiać się z 

grzechem w swoim życiu. Mogliśmy usłyszeć mnóstwo praktycznych porad i ostrzeżeń w 

życia wziętych, które motywowały do codziennej świętości.  

Oprócz wyżej wymienionych wykładów mogliśmy brać udział w dwóch modlitwach 

porannych prowadzonych przez Jakuba Wantucha z Gdyni i Igora Kaliniaka ze Zgorzelca. 

Obaj dzielili się swoimi przemyśleniami na temat Listu Jakuba 1:2-4. Jak zawsze dużą 

zachętą był panel dyskusyjnym, który prowadził Wojciech Kowalewski, a w którym udział 

wzięło czterech mentorów. Tym razem omawiano temat powołania i odkrywania woli bożej 

w swoim życiu. 

Wieczory, po wykładach, uczestnicy CELu spędzali na wspólnych rozmowach, integracji, 

oglądaniu ciekawego filmu i dyskusji, graniu w gry planszowe, próbowaniu swoich sił w 

saunie i na siłowni. 

W sobotni wieczór rozjechaliśmy się do naszych zborów i domów zadowoleni z minionych 

trzech dni, zainspirowani wykładami i gotowi do dalszego działania i rozwijania się dla bożej 

chwały. 

Dziękuję naszemu Panu za  CEL, za osoby, które go organizują, za uczestników, którzy chcą 

się uczyć i za mentorów, którzy są gotowi prowadzić innych w rozwoju wiary i kształtowaniu 

charakteru przywódcy. Drogi czytelniku, zachęcam, pamiętaj o tych wszystkich osobach w 

swoich modlitwach.  

 


