Zjazd CEL w Karłowicach - druga edycja zwieńczona dyplomami!
W dniach 10-13 listopada 2011 r. miał miejsce czwarty zjazd programu Centrum Edukacji
Liderów (CEL). Tym razem odbył się on w Karłowicach w woj. dolnośląskim. Mała
miejscowość niedaleko Złotoryi znowu gościła uczestników programu CEL. Piękny ośrodek
zachwycał swoimi urokami i dawał możliwość miłego spędzenia czasu. Ten zjazd zakończył
drugą edycję CEL – w związku z tym, w odróżnieniu od poprzednich zjazdów, udział w nim
wzięły również żony organizatorów, wykładowców, mentorów i uczestników.
Podobnie jak w poprzednich zjazdach tak i teraz program zjazdu miał na celu przekazanie jak
najwięcej praktycznej wiedzy, przydatnej w życiu i służbie obecnym i przyszłym liderom oraz
pastorom.
Rozpoczęcie zjazdu poprzedziła kolacja, która dodała sił po podróży, następnie praktyczne
informacje na temat zjazdu przekazali organizatorzy, a wieczorne duchowo budujące
rozważanie na temat 2 Listu do Koryntian 3, 18 poprowadził pastor Wojciech Kowalewski.
Poranne rozważanie na temat konieczności modlitwy za przywódców, pastorów oraz
władze państwa poprowadził prezbiter Gustaw Cieślar, a jego małżonka Hanna przedstawiła
prezentację urzekających zdjęć Jerozolimy w świetle cytatów z Biblii.
Pastor Richard Blake z USA prowadził intrygujące i pobudzające do dyskusji wykłady
o przywództwie, życiu i kaznodziejstwie w cieniu krzyża Jezusa Chrystusa. W swoich
wykładach skupiał się on na istocie służby oraz akcentował właściwą postawę lidera i pastora
w Kościele, który powinien żyć i zwiastować w cieniu krzyża. Jego wykład pobudzał do
myślenia czy tzw. metody marketingowe mogą być zastosowane w Kościele? Wskazywał on
także skąd należy czerpać siły i inspiracje, oraz jak nie dopuścić by służba dla Boga stała się
rutyną, i jak można ustrzec się upadków, a także: jak zwyciężać pokusy?
Pastor Robert Miksa prowadził wykłady z hermeneutyki, wskazując i uświadamiając jak
ważne jest rozumienie słów, kultury oraz kontekstu w rzetelnym przygotowywaniu kazań i
studium biblijnych.
Pastor Zbigniew Sobczak dzielił się praktycznymi wskazówkami odnośnie rozmów z ludźmi
niewierzącymi poprzez zrozumienie ich sposobu myślenia, a także przede wszystkim,
dostarczanie im materiałów ze źródeł, które znają i do których mają zaufanie. Odpowiadał
również na wiele pytań dotyczących zrozumienia i genezy podstawowych dogmatów
Kościoła Katolickiego.
Prezbiter Andrzej Seweryn z małżonką Ewą poprowadzili proste studium biblijne na
temat „nasz Bóg jest Bogiem rzeczy nie możliwych” na podstawie 1 Księgi Samuela 1
rozdziału.
W czasie gdy wykłady prowadzili R. Blake i Z. Sobczak, panie miały zajęcia ze Stephanie
Blake na temat „Roli żony pastora”, a Genia Trusiewicz prowadziła zajęcia artystyczne z
decoupage itp.
W sobotę wieczorem 12 listopada odbyło się uroczyste zakończenie kursu. Przypomnienie
idei i sensu istnienia programu CEL dokonał w imieniu Zarządu CEL W. Kowalewski.
Natomiast świadectwa i podziękowania ze strony uczestników podsumowały tą edycję
programu, czego zwieńczeniem było wręczenie dyplomów uczestnikom programu CEL,
którzy wytrwali w tym programie przez minione 2 lata.

Przekazano także informację o przedłużeniu programu CEL o kolejny rok. Do udziału
w tej trzeciej edycji programu zostali zaproszeni uczestnicy z pierwszego kursu CEL
organizowanego w latach 2008-09 i obecnego kursu 2010-11. Celem wspólnego rocznego
kursu będzie integracja obu grup oraz umożliwienie zaliczenia osobom mającym pewne
niedociągnięcia. Wszystko zakończyła modlitwa.
W niedzielę uczestnicy udali się na uroczyste nabożeństwo do zboru baptystycznego w
Lwówku Śląskim, gdzie Słowem Bożym usłużył prezbiter Andrzej Seweryn. Wygłosił on
kazanie na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan 2, 1 -14, w którym bardzo plastycznie ukazał
właściwą postawę lidera chrześcijańskiego charakteryzującą się gotowością do poświęceń i
wyrzeczeń ze względu na powierzonych mu przez Boga ludzi.
Podsumowując, tak jak i w poprzednich zjazdach tak i teraz, przygotowane tematy wykładów
prowokowały i zachęcały do zadawania pytań oraz dyskusji. Życzliwa atmosfera sprzyjała
budowaniu i pogłębianiu relacji między uczestnikami zjazdu, piękna pogoda motywowała do
spacerów, a smaczna kuchnia do punktualnego przychodzenia na posiłki.
Następny zjazd CEL przewidziany został na marzec 2012 r. w którym wezmą udział obie
dotychczasowe grupy CEL.
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