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W dniach 9-12 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie Radości 

odbył się pierwszy zjazd Centrum Edukacji Liderów (CEL) w ramach czwartej, zainaugurowanej w tym 

roku edycji. Dla przypomnienia – CEL jest programem doskonalenia przywództwa w Kościele 

Chrześcijan Baptystów w RP. Program jest oparty o zasadę „mentoringu”. Kilkunastu mentorów – 

doświadczonych pastorów lub przywódców naszego Kościoła – ma pod swoją opieką jednego lub 

kilku podopiecznych. Każda edycja programu trwa dwa lata. W jej ramach odbywają się 

systematyczne spotkania mentorów z ich podopiecznymi, a raz na pół roku ma miejsce zjazd 

wszystkich mentorów i podopiecznych. W kwietniowym zjeździe łącznie wzięło udział 45 osób, w tym 

15 mentorów i 30 podopiecznych.  

Kwietniowy zjazd zaczął się w czwartkowy wieczór wspólnym spotkaniem o charakterze 

zapoznawczym. Koordynator CEL-u Daniel Trusiewicz przywitał zebranych i przypomniał cele i zasady 

programu. Następnie miało miejsce przedstawianie się obecnych i integracja w celu zapoznania się ze 

sobą uczestników zjazdu. 

Trzon zjazdu stanowiły wykłady, które koncentrowały się wokół tematów przywództwa w kościele i 

rozwoju kościoła. Większość wykładowców stanowili mentorzy. I tak w piątek i w sobotę rano 

Mateusz Wichary w oparciu o 1 List do Tymoteusza mówił o teologicznych postawach duchowego 

rozwoju. Wykładowca odnosił poszczególne tematy poruszone w tym liście do dzisiejszych realiów 

związanych z codzienną służbą przywódcy w zborze. Wykłady były wszechstronne, a zarazem bardzo 

praktyczne, pomagające w zastosowaniu biblijnej nauki w konkretnej sytuacji. Był też czas na 

zadawanie pytań i dyskusję – podobnie zresztą jak podczas innych wykładów. 

W piątkowe przedpołudnie zajęcia na temat wizji i misji kościoła prowadził Daniel Trusiewicz, który 

wyjaśnił jaka jest różnica pomiędzy wizją a misją, i podał przykłady biblijnych przywódców, którzy 

mieli jasno sformułowaną misję i wizję (np. Abraham, Mojżesz). Następnie dyskutowaliśmy nad tym 

jak skonstruować wizję i misję dla naszych wspólnot. Zastanawialiśmy się w jaki sposób utwierdzić się 

w tym, że nasza wizja rozwoju nie jest złudzeniem, ale rzeczywiście pochodzi od Boga. W sobotnie 

popołudnie Daniel Trusiewicz poprowadził również wykład nt. zasad rozwoju kościoła. Działalność 

misyjna kościoła nie może ograniczać się do doprowadzenia ludzi ku nawróceniu, ale powinna mieć 

na celu tworzenie nowych wspólnot, w których nowonawróceni będą mogli wzrastać w wierze. W 

kontekście rozwoju kościoła ważne jest odkrywanie tych segmentów społeczeństwa, które są 

najbardziej podatne na przyjęcie Ewangelii, czego wzorem może być działalność misyjna apostoła 

Pawła. 

W piątek po obiedzie wykład na temat roli relacji w przywództwie poprowadził Wojciech Kowalewski. 

Wykład został oparty o tezę, że skuteczny przywódca działa w oparciu o silne i zdrowe relacje na kilku 

płaszczyznach: przede wszystkim o relację z Bogiem, następnie z rodziną, a po trzecie jest 

zaangażowany w relacje mentorskie, w których powinien mieć zarówno swoich mentorów, 

równorzędnych partnerów, jak też podopiecznych, którzy dopiero wchodzą w role przywódcze. 

Wykładowca zachęcił słuchaczy do oceny własnego życia w kontekście omówionych relacji. 

Po przerwie na kawę wykład na temat znaczenia głoszenia Słowa Bożego w służbie wygłosił specjalny 

gość – Richard Blake z USA. Richard jest pastorem z wieloletnim doświadczeniem w służbie, który 

wspiera działalność programu CEL od samego początku jego istnienia. Wykładowca w oparciu o słowa 

Jezusa z Ew. Jana 5, 25 podkreślił, że głoszenie Słowa Bożego jest jedynym sposobem, które może dać 

ludziom życie wieczne i dlatego nie można zaniedbać tego ważnego zadania. Szczególną pokusą dla 

pastorów może być budowanie kazań dostosowanych do ludzkich potrzeb i wręcz zachcianek. 

Odpowiedzią na to zagrożenie jest kaznodziejstwo ekspozycyjne. W sobotnie popołudnie Richard 



wygłosił kolejny wykład, tym razem na temat roli chrześcijanina we współczesnym świecie. Chrystus 

jest jedyną odpowiedzią na palące problemy tego świata, chociaż współczesny świat tej odpowiedzi 

nie dostrzega, a nawet częstokroć nią gardzi. W przeciwieństwie do różnych systemów filozoficznych 

wymyślonych przez ludzi, Dobra Nowina jest oparta na faktach, a jej przyjęcie prowadzi do całkowitej 

przemiany życia ludzkiego. 

Ostatnim wykładowcą był Zbigniew Niemasik, który w sobotnie przedpołudnie mówił na temat 

tajników rozwoju chrześcijańskiej wspólnoty. Jednym z ważnych elementów rozwoju jest dobór 

współpracowników-liderów. Duża część wykładu poświęcona była dyskusji nad tym, jak dobrać 

właściwych współpracowników i jak radzić sobie w sytuacjach gdy we wystąpią problemy w zespole 

przywódców. 

Zjazd CEL to nie tylko wykłady. W piątkowy wieczór został wyświetlony film dokumentalny, po 

którym miała miejsce ożywiona dyskusja. W sobotnie południe uczestnicy zjazdu brali udział w 

uroczystym nabożeństwie z okazji jubileuszu 80 urodzin wielce zasłużonego dla Kościoła prezb. sen. 

Konstantego Wiazowskiego. Z całą pewnością było to wyjątkowo inspirujące wydarzenie, będące 

istotnym urozmaiceniem całego zjazdu. W sobotnie popołudnie odbył się panel dyskusyjny z 

udziałem Richarda Blake’a, Zbigniewa Niemasika, Daniela Trusiewicza i Leszka Wakuły. Dyskusję 

moderował Wojciech Kowalewski, a uczestnicy panelu dzielili się swoimi doświadczeniami w 

dziedzinie rozwoju kościoła. Uczestnicy byli żywo zainteresowani a pod koniec tej sesji mieli 

możliwość zadawania pytań, z czego też chętnie korzystali.  

Na zjeździe nie zabrakło czasu na społeczność i modlitwę. Każdego poranka odbywała się wspólna 

modlitwa, która była prowadzona odpowiednio przez Tomasza Czermińskiego z Torunia, Konrada 

Grondysa z Sopotu i Annę Wakułę z Łodzi. Dowiedzieliśmy się przy tej okazji o planach Tomasza, który 

zamierza wyjechać na misją do Afryki. W sobotni wieczór miała miejsce społeczność ze świadectwami 

uczestników, poprowadzona przez Zbigniewa Sobczaka i Adriana Stróżka. Zjazd zakończył się 

wspólnym wraz ze Zborem w Radości nabożeństwem niedzielnym, podczas którego kazanie wygłosił 

Wojciech Kowalewski. Kaznodzieja mówił o postępującej sekularyzacji polskiego społeczeństwa i 

motywował słuchaczy do szukania odpowiedzi na pytanie: kim jest Jezus dla współczesnego 

człowieka?  

Bez wątpienia program tego zjazdu był bardzo bogaty. Mimo dużej liczby zorganizowanych zajęć nie 

zabrakło czasu na indywidualne rozmowy i odpoczynek. Wyjechaliśmy z Radości zachęceni do dalszej 

służby i wyposażeni w praktyczną wiedzę – dzięki solidnym wykładom opartym o Słowo Boże, 

poprowadzonym przez doświadczonych pracowników kościoła. Organizatorom zjazdu jak również 

pracownikom Ośrodka w Radości należą się słowa podziękowania. Przede wszystkim dziękujemy 

Bogu za to, że dał nam okazję kolejnego spotkania, i że poprzez swoje Słowo oraz społeczność z 

innymi budował nas i zachęcał do dalszej wytrwałej a także dobrze ukierunkowanej służby.  


