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Przedwiośnie i późna jesień to okresy w których od wielu lat organizowane są zjazdy Centrum 

Edukacji Liderów. Tak samo było i w tym roku. Dzięki Bogu, trzydniowe spotkanie zdążyło 

odbyć się jeszcze zanim na dobre rozpanoszyła się pandemia koronawirusa, także bez 

przeszkód mogliśmy w pełni skupić się na zdobywaniu korzystnej wiedzy i poszerzaniu naszych 

umiejętności przywódczych.  

Zjazd rozpoczął się w czwartek 5 marca od szkolenia dla mentorów, które poprowadził Dawid 

Muszkiet. Tych kilka godzin w gronie aktywnych przywódców przed każdym zjazdem to bardzo 

cenny czas, bowiem możemy się podzielić naszymi doświadczeniami i uczyć od siebie 

nawzajem. Wszystkim nam zależy na tym, by być jak najlepszymi w przygotowywaniu 

kolejnych pokoleń liderów. Ja sam, który po raz pierwszy biorę udział w CELu jako mentor, 

najwięcej przydatnych wskazówek czerpię od tych, którzy dzielą się swoim dłuższym 

doświadczeniem. Tym samym nakaz apostoła Pawła, który przyświeca idei kursu zapisany w 2 

Tym. 2:2 „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym 

zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” jest realizowany nie tylko na wykładach czy 

indywidualnych spotkaniach z podopiecznymi, ale również na szkoleniach mentorów i w 

rozmowach pośród nich.  

Dla wszystkich pozostałych uczestników zjazd rozpoczął się wspólną kolację oraz wykładem 

Wojciecha Kowalewskiego pt. „Duchowy rozwój”. Wykład ten był głęboko zakorzeniony w 

tekstach Pisma Świętego i wskazywał na potrzebę służenia innym ludziom, a przez to samemu 

Bogu, oraz idące za tym koniecznie wyrzeczenia, ale i błogosławieństwa.  

Zasadniczy program zjazdu składał się z kilku serii zajęć i wykładów: 

- Wieloletni przyjaciel Ośrodka w Radości i samego CELu Richard Blake, służył nam w swojej 

ulubionej dziedzinie jaką jest kaznodziejstwo. Wygłosił dwa wykłady, które nie były związane 

z homiletyką jako taką, ale raczej omawiał nastawienie i pasję kaznodziei. Pierwsza część 

dotyczyła głoszenia z „płonącym sercem”, czyli wyrywjącym się do pracy. Taka gorliwość 

wynika ze świadomości powołania z góry; tłumu ludzi dookoła nas któremu trzeba pomóc; 

katastrofy, która czeka na nich „pod nami”; korony, która jest przed nami i krzyża oraz jego 

znaczenia, który jest za nami. Druga część mówiła o głoszeniu ze „złamanym sercem” i 

trudnościami z jakimi zmagał się apostoł Paweł, które i nam nie są obce. Wykłady Richarda 

Blake’a to zawsze duża dawka wsparcia i zachęty wynikająca z wieloletniego doświadczenia.  

- Robert Merecz, dziekan WBST i jeden z największych specjalistów od Starego Testamentu w 

naszym kościele, prowadził serię trzech wykładów zatytułowanych „Egzegeza Starego 

Testamentu dla celów prowadzenia grupy biblijnej.” Odkrywały one przez uczestnikami 

nieoczywiste zagadnienia, na które powinni zwrócić uwagę przy lekturze Starego Testamentu 

i jego interpretacji. Wykłady były bardzo sprawnie, ciekawie i praktycznie poprowadzone, z 

odpowiednią dozą humoru, z jakiej słynie pastor zboru szczecińskiego. Z pewnością każdy kto 

ich słuchał zapragnął jeszcze bardziej rozwijać w sobie zainteresowanie do tych ksiąg 

biblijnych, które przez wielu są pomijane, ze względu na trudność w ich zrozumieniu i 

zastosowaniu do naszej codzienności.  



- Pastor Michał Prończuk, prezes Chrześcijańskiego Instytutu Apologetycznego prowadził dwa 

wykłady z dziedziny, w której mało kto w Polsce może mu dorównać, czyli apologetyki. 

Pierwszy z nich dotyczył próby odpowiedzi na klasyczne pytanie z którym prędzej czy później 

mierzy się każdy człowiek, czyli problem cierpienia i zła wobec panującego dobrego Boga. 

Drugi wykład dotyczył wykorzystania opisu sądu ostatecznego z Ew. Mateusza 25 do dzielenia 

się przesłaniem Ewangelii. Był on zdecydowanie czymś nowym i otwierającym oczy na to jak 

głoszenie prawdy, o której mówi Jezus, a którą ostatnio rzadko przypominamy w Kościele 

można użyć do wyłożenia pełni Dobrej Nowiny w bardzo jasny i precyzyjny sposób, co do 

którego ciężko mieć wątpliwości i zastrzeżenia. Sami słuchacze wykładu po raz kolejny, gdy 

przedstawiana jest Ewangelia, mogli wyrazić wdzięczność Bogu, za to od czego ich uratował i 

dla Kogo ich przeznaczył. 

- Zbigniew Sobczak, pastor pierwszego zboru krakowskiego, w swoich dwóch wykładach 

wprowadził uczestników CELu w próbę zrozumienia obecnych zmian w Kościele 

Rzymskokatolickim. Pokazał podziały jakie aktualnie można dostrzec w tej denominacji i 

kryzysy przez, które ona przechodzi. Liderzy w Polsce powinni dobrze to rozumieć, bowiem 

żyjemy w kraju zdominowanym przez ten system religijny, z jednej strony powinniśmy 

pomagać ludziom, którzy prawdziwie szukają Boga, z drugiej strony pilnować się abyśmy sami 

nie wpadli w tak poważne zwiedzenie. Pastor zboru krakowskiego, jak zawsze przekazał swoją 

specjalistyczną wiedzę w bardzo sprawny i wnikliwy sposób. 

- Włodzimierz Tasak, rektor WBST, specjalista w dziedzinie historii Kościoła podczas dwóch 

wykładów zapoznał słuchaczy z postaciami kilku wybitnych i znanych baptystów, którzy żyli na 

przestrzeni wieków i przekazali nam wspaniałe dziedzictwo. Począwszy od Johna Smytha i 

Thomasa Helwysa, a na Martinie Lutherze Kingu skończywszy. Z niektórymi ich poglądami lub 

decyzjami niektórzy z nas mogliby polemizować, jednak ich wiara i zaangażowanie dla 

Królestwa Bożego są przykładem z którego warto by czerpały kolejne pokolenia liderów. 

Świadomość bogactwa naszej historii i umiejętne jej przekazanie, to wielki dar pastora Tasaka, 

którym chętnie dzieli się nie tylko ze studenci seminarium, ale również ze słuchaczami CELu. 

-  Panel dyskusyjny w którym udział wzięli pastorzy Adrian Stróżek, Leszek Wakuła i Mateusz 

Wichary dotyczył troski o swoje życie duchowe. Bracia doświadczeni w wierze i służbie dzielili 

się swoimi spostrzeżeniami na temat codziennej modlitwy, trwania w Słowie i aktywnym 

zaangażowaniu w Królestwie Bożym. Każdy kto miał jakieś pytania, mógł je zadać. W 

przekazywanych odpowiedziach widać było wiele pokory i szczerości. Bracia, którzy brali udział 

w panelu nie próbowali robić z siebie herosów, raczej mówili zarówno o swoich zwycięstwach 

i o tym co uważają, że dobrze im wychodzi, jak i o swoich porażkach. W ciągu tej godzinnej 

rozmowy, przekazano mnóstwo bardzo praktycznej wiedzy.  

Podczas ostatniej sesji koordynator CEL – Daniel Trusiewicz przekazał decyzję Zarządu, że 

kolejną edycję programu zaplanowaną na lata 2021-22 będzie koordynować Adrian Stróżek. 

W całości jak zawsze spisał się nasz kościelny ośrodek w Radości, na czele którego stoi pastor 

Piotr Czerwiński. W kwestii kwaterunku, wyżywienia i zapewnienie wszelkich udogodnień na 

czas trwania kursu Radość jest niezastąpiona.  



W sobotni wieczór 7 marca zadowoleni i naładowani nową wiedzą oraz pomysłami 

rozjechaliśmy się do naszych domów. Reszta pracy toczyć się będzie w indywidualnych 

spotkaniach pomiędzy mentorami i podopiecznymi. Ostatni zjazd tej edycji CELu ma się odbyć 

pod koniec października br. Efekty kursu, którymi są postawa i zaangażowane uczestników na 

bieżąco mogą oglądać członkowie zborów, a w przyszłości mam nadzieję, że i cały Kościół.  

Jak zawsze chcę zachęcić ciebie, drogi czytelniku, do modlitwy o aktualnych i przyszłych 

przywódców naszego Kościoła. Ich niedostatek to obecnie jeden z największych problemów 

naszych zborów, a CEL stara się pomagać w rozwiązaniu tej kwestii. Należy go zatem doceniać, 

wspierać i wstawiać się za tę sprawę u Najwyższego!  


