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W dniach 8-10 marca 2012 r. w Warszawie-Radości miało miejsce szkolenie pastorów i 
liderów Kościoła Chrześcijan Baptystów w ramach programu Centrum Edukacji Liderów 
(CEL). Zjazd ten zgromadził uczestników poprzednich dwóch edycji tegoż programu 
doskonalenia przywództwa w KChB. W zjeździe brało udział łącznie 40 uczestników. 

Była to dobra okazja do nauki i dzielenia się doświadczenia w celu lepszego wyposażenia 
do służby. Trzon zjazdu stanowiły praktyczne ćwiczenia prowadzone przez mentorów 
programu lub specjalnie zaproszonych wykładowców. Na pierwszym z nich pastor Wojciech 
Kowalewski omówił różnicę pomiędzy dwoma typami przywództwa: „coachingiem” 
i „mentoringiem”. W przypadku obu metod chodzi o wpływ bardziej doświadczonej 
osoby na mniej doświadczoną, mający na celu jej duchowy rozwój. Jednak podejście 
jest inne. Podczas gdy mentor udziela swojemu podopiecznemu gotowych wskazówek 
i rozwiązań, wynikających z jego własnej wiedzy i doświadczenia, „coach” nie daje 
swojemu podopiecznemu gotowych odpowiedzi, ale stara się stymulować go za pomocą 
umiejętnie zadawanych pytań do samodzielnego odkrycia rozwiązań. Pracując w grupach 
zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy zastosować tego typu podejście w praktyce 
duszpasterskiej. Na kartach Pisma Świętego widzimy, że Jezus stosował obydwie metody. 
Kiedy trzeba pouczał, a kiedy trzeba stymulował rozmówców do myślenia za pomocą 
zadawania pytań. Z całą pewnością zastosowanie tego typu metody wymaga od „coacha” 
wiele mądrości, pokory i cierpliwości, ale rezultaty są zazwyczaj trwałe.

Kolejny wykład tego dnia wygłosili br. Richard Blake i Larry Reesor z USA. Ten ostatni 
reprezentuje służbę Global Focus, mającą na celu wspieranie rozwoju zborów w ich służbie. 
Stosując proste zasady biblijne udało im się zmotywować wiele zborów na całym świecie 
do bardziej skutecznej misji, skierowanej zarówno do członków kościoła, jak też do ludzi 
pozostających poza nim. W dużym skrócie chodzi o to, by zmotywować wszystkich członków 
zboru do służby zgodnej z ich powołaniem, czyli do maksymalnego wykorzystania potencjału 
tkwiącego w danym zborze. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy ze swojego obdarowania 
i możliwości służby dla Pana, zaś zadaniem przywódców jest pomóc im to odkryć i 
zastosować. Goście z USA dzielili się świadectwami o tym, jak mało aktywni członkowie 
zborów zaczęli prowadzić niezwykle kreatywne rodzaje służb. Goście udostępnili gotowe 
materiały przydatne do zastosowania omawianych przez siebie zasad.

Pastor Robert Miksa wygłosił dwa interaktywne wykłady na temat zasad interpretacji Pisma 
Świętego. Na wykładach omawiane były figury stylistyczne stosowane przez Chrystusa, 
zwłaszcza przypowieści. Pracowaliśmy na konkretnych przykładach z Ewangelii, często 
trudnych do interpretacji. Dzięki temu wykłady nie były teoretyczne, ale zawierały praktyczne 
wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy nad Słowem Bożym.

Pastor Andrzej Seweryn przedstawił zasady homiletyki, tj. nauki o przygotowywaniu i 
wygłaszaniu kazań. Podobnie jak w przypadku wykładów z interpretacji pracowaliśmy na 
konkretnych przykładach. Mówiliśmy o budowaniu kazań ekspozycyjnych, mających na 
celu wyjaśnienie danego fragmentu Pisma i wezwanie do jego praktycznego zastosowania, 
jak też na temat budowania kazań tematycznych, o charakterze przekrojowym. Br. Andrzej 
Seweryn udzielił wielu cennych wskazówek płynących z jego własnego doświadczenia 
kaznodziejskiego i zachęcił nas do solidnego przygotowywania się do zwiastowania Słowa 
Bożego.

Z kolei pastor Zbigniew Sobczak mówił na temat ewangelizacji w kontekście nauki o 
usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Wykazywał, że paradoksalnie to sprawiedliwość Boża, 



a nie Jego miłosierdzie jest tym atrybutem Boga, który stanowi o pewności i skuteczności 
naszego zbawienia. Podkreślał też, ze należy wystrzegać się takiej ewangelizacji, której 
centrum nie stanowi usprawiedliwienie z grzechów i która nie prowadzi do prawdziwej 
społeczności z Bogiem.

W piątkowy wieczór pastor Ireneusz Dawidowicz podzielił się świadectwem społecznego 
zaangażowania białostockiego Zboru „Ku Zbawieniu”. Uzasadniał, że ten wymiar 
ewangelizacji ma nie tylko na celu pomoc osobom bezdomnym lub potrzebującym pomocy 
materialnej, ale również daje możliwość dzielenia się Dobrą Nowiną.  

Poranne społeczności prowadzili pastor Gustaw Cieślar (piątek) i pastor Daniel Trusiewicz 
(sobota). Br. Gustaw Cieślar, cytując wybitnego chrześcijańskiego teologa Johna Stott’a 
mówił o wystrzeganiu się dwóch głównych grzechów przywództwie: pesymizmu i miernoty 
(zadowolenia się przeciętnością). Br. Daniel Trusiewicz mówił o czynnikach stymulujących i 
hamujących duchowy rozwój. Kluczowym czynnikiem stymulującym rozwój jest budowanie 
relacji z innymi wierzącymi, o czym mówi nam często stosowany w Nowym Testamencie 
obraz Kościoła jako ciała Chrystusa (Ef. 4, 11-13).

W  programie nie zabrakło czasu na wzajemne rozmowy, dzielenie się doświadczeniami 
w służbie i na modlitwę. Kolejny zjazd został zaplanowany na początku listopada br. na 
który uczestnicy są zaproszeni wraz ze swoimi małżonkami. Marcowy zjazd CEL był okazją 
do duchowego umocnienia, zachętą do jeszcze gorliwszej i mądrzejszej służby, jak też 
sprzyjał pogłębieniu wzajemnych relacji. Oby Pan dopomógł nam zastosować to czego się 
dowiedzieliśmy w codziennej służbie. 


