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W dniach  8‐11  listopada  2015  r. w ośrodku KChB w Warszawie‐Radości  odbył  się  drugi  zjazd  4‐tej 

edycji  programu CEL. Dla przypomnienia, CEL  to  skrótowa nazwa Centrum Edukacji  Liderów –  czyli 

programu doskonalenia przywództwa w KChB. W jesiennym zjeździe uczestniczyło łącznie 35 osób, w 

tym ok. 20 nowych osób, które dopiero w  tym roku dołączyły do projektu CEL. Program zjazdu był 

wypełniony praktycznymi zajęciami, które koncentrowały się wokół tematu przywództwa.  

I  tak  w  niedzielny  wieczór  prezb.  Daniel  Trusiewicz  po  przywitaniu  zebranych  i  przypomnieniu 

podstawowych  idei  programu  CEL  mówił  o  duchowych  lekcjach,  które  wynikają  z  postawy 

Nehemiasza.  Jest  on  przykładem  skutecznego  i  dobrze  zorganizowanego  oraz  gotowego  na 

poświęcenie  działania,  które  wynika  ze  szczerej  modlitwy.  W  poniedziałkowe  i  wtorkowe 

przedpołudnie  prezb.  dr  Mateusz  Wichary  omawiał  List  do  Tytusa,  werset  po  wersecie.  List  ten 

znajduje  szerokie  i  praktyczne  zastosowanie w  służbie  każdego  duchowego przywódcy. Wykładowi 

temu  niejednokrotnie  towarzyszyła  inspirująca  dyskusja.  Przed  południem  wykłady  prowadził 

również dr  Janusz Kucharczyk,  przy  czym mówił  na  temat etyki  –  najpierw ogólnie,  jako dziedzinie 

filozofii  i  teologii,  a  następnie  o  różnych  jej  działach  i  współczesnych  trudnych  zagadnieniach 

etycznych,  które  również  stoją  przed  kościołem, między  innymi  w  sferze  pracy,  życia  rodzinnego  i 

zaangażowania publicznego.  

W poniedziałkowe  i wtorkowe popołudnia zajęcia dotyczyły m.in.  zagadnienia ewangelizacji. Pastor 

Leszek  Szuba,  który  jest  dyrektorem  Fundacji  Ligi  Biblijnej  w  Polsce  zachęcał  do  odważnego  i 

niezłomnego  głoszenia  Ewangelii.  Ważne  jest  to,  aby  wyjść  ze  swojej  strefy  komfortu  i  dzielić  się 

Ewangelią szeroko, tak aby wszyscy mogli ją usłyszeć. Z kolei prezb. Henryk Skrzypkowski oparł swój 

wykład  na  biblijnej  ilustracji  żniwa  (Mat.  9,  35‐38),  w  czym  bardzo  pomogło  mu  jego  osobiste 

doświadczenie z dzieciństwa. Żniwo jest bardzo ciężką pracą, a udział w niej jest dużym wyzwaniem. 

Jest  też  pracą  zespołową  –  wymaga mobilizacji  i  zaangażowania  wszystkich. Wykładowca  zachęcił 

zebranych m.in. do utworzenia listy miejscowości i osób, wśród których możemy prowadzić duchowe 

żniwo. Zarówno wykład br. Szuby  jak  i br. Skrzypkowskiego były  szeroko  ilustrowane przykładami z 

osobistego zaangażowania misyjnego.  

W  poniedziałkowy  wieczór  na  temat  dobrego  planowania  mówił  prezb.  Ireneusz  Skoczeń. 

Przekonywał  do  tego,  aby  za priorytet  uznać  czas  spędzany osobiście  z Bogiem  (na  czytaniu  Słowa 

Bożego  i  modlitwie)  i  zaprezentował  różne  materiały  mogące  nam  w  tym  pomóc.  We  wtorkowy 

wieczór  odbył  się  panel  dyskusyjny  z  udziałem  doświadczonych  pastorów  naszego  Kościoła: 

Zbigniewa  Niemasika,  Zbigniewa  Sobczaka,  Daniela  Trusiewicza,  Leszka  Wakuły  i  Mateusza 

Wicharego. Panel poprowadził  pastor Wojciech Kowalewski.  Pytania dotyczyły  codziennej  służby,  a 

odpowiedzi  zawierały  liczne  praktyczne  wskazówki,  bardzo  pomocne  dla  młodszych  przywódców, 

którzy niejednokrotnie  zmagają  się  z  różnymi  trudnymi doświadczeniami.  Z kolei w poniedziałkowy 

wieczór odbyła się projekcja filmu   „W dobrej wierze” poruszającego  istotne kwestie etyczne, m.in. 

czy dopuszczalne jest kłamstwo w dobrej wierze? Po filmie odbyła się ożywiona dyskusja, natomiast 

we wtorkowy wieczór miała miejsce społeczność ze świadectwami, którą poprowadzili pastor Adrian 

Stróżek wspólnie z pastorem Zbyszkiem Niemasikiem. Świadectwami dzieliło się kilka osób w różnym 

wieku.  Dotyczyły  one  zarówno  nawrócenia,  jak  i  Bożego  działania  w  życiu  i  w  służbie.  Wszystkie 

świadectwa  były  dużą  zachętą  do  modlitwy  i  działania  misyjnego,  a  również  okazją  do  lepszego 

poznania się.  

Ostatniego dnia przed południem wykład na temat motywacji w służbie w oparciu o Ew. Jana 21, 15‐

17  (rozmowa  zmartwychwstałego  Chrystusa  z  apostołem  Piotrem  nad  Morzem  Tyberiadzkim) 

wygłosił pastor dr Richard Blake z USA. Zauważył on, że każdy przywódca wskutek trudności w służbie 



doświadcza zniechęcenia, stąd istnieje potrzeba posiadania  i utrzymywania właściwej motywacji. W 

rozmowie  z  Piotrem  Chrystus wyraźnie  łączy  służbę  „pasienia  owiec”  z miłością  do Niego. Wynika 

stąd, że nasza służba będzie owocna tylko wtedy, gdy będzie w naturalny sposób wypływać z naszej 

bliskiej więzi  z Panem. Pastor Richard podkreślił,  że dla Boga ważniejsze  jest  to co On sam czyni w 

nas, niż to, co czyni przez nas.  

Ostatnią  sesję  pt.  Carpe  Deo  Diem  poprowadził  pastor  dr  Wojciech  Kowalewski,  a  dotyczyła  ona 

kwestii wykorzystania możliwości, które daje mamy od Boga. Pracowaliśmy nad tekstem z 1 Sam. 14, 

1‐15,  który mówi  o  cudownym  zwycięstwie  Jonatana  i  jego  giermka  nad  Filistyńczykami. Odważna 

postawa  Jonatana dowodzi,  że miał  on dobre  zrozumienie Bożego działania. Dobre poznanie Boga 

zawsze  będzie  motywowało  nas  do  podejmowania  coraz  większych  wyzwań  dla  Boga,  czyli 

„chwytania Bożych chwil”.  

Aby obraz zjazdu był pełen należy jeszcze wspomnieć o porannych społecznościach, podczas których 

śpiew  w  profesjonalny  sposób  prowadzili  pastorzy  Zbigniew  Niemasik  (gitara)  i  Adrian  Stróżek 

(pianino), a słowem zachęty do modlitwy dzielili się podopieczni. Pomimo obfitego programu zjazdu 

znalazł się czas także na rozmowy z innymi uczestnikami, czy to podczas przerw między wykładami a 

także w  trakcie  posiłków,  które  –  podobnie  jak w  czasie  niedawnej  Konferencji  Kaznodziejskiej  czy 

Konferencji Młodzieżowej – przygotowywał mistrz kuchni włoskiej Rafaello z Tarnowa, wraz ze swoją 

małżonką. Podsumowując można powiedzieć, że jesienny zjazd CEL był pod każdym względem udany, 

przede wszystkim dzięki trafiającym w potrzeby uczestników zajęciom. 


