Ostatnie CELowanie w 2012
Mateusz Wichary
W pierwszych czterech dniach listopada w Karłowicach odbył się ostatni zjazd tegorocznej edycji
Centrum Edukacji Liderów CEL naszego Kościoła. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bowiem
łączyła uczestników dwóch dotychczasowych edycji kursu: z lat 2008-9 i 2010-11. Celem, który
temu przyświecał była integracja środowiska nowego pokolenia przywódców. To również była
przyczyna, dla której na zjazd ów zaproszone były również żony uczestników programu. Niektórzy
przyjechali nawet z dziećmi☺ Warto dodać, że wybrany ośrodek w Karłowicach pod Gryfowem
Śląskim, choć miejsce dla wielu dalekie, doskonale dla tego celu się nadawał. Widowiskowe
położenie ośrodka nad pięknym jeziorem, wspaniałe jedzenie, profesjonalna sala wykładowa,
wygodne pokoje, oraz atrakcje również dla dzieci – osiołek, baran, koza i kilka innych zwierząt –
sprawiło, że wszyscy uczestnicy znaleźli dla siebie coś wartościowego i ciekawego.
Program tradycyjnie wypełniały zarówno wykłady, jak i czas na niezbędne bycie razem.
Zjazd rozpoczął się w czwartek 1 listopada późnym popołudniem od spotkania orientacyjnego, na
którym zebranych przywitali koordynatorzy wszystkich edycji CELów - bracia Daniel Trusiewicz i
Wojtek Kowalewski. Po pokrzepiającej kolacji pierwszy wykład wygłosił brat Rober Miksa. Mówił
o Kościele, jako odpowiedzi Chrystusa na potrzeby świata. Podkreślał, że Kościół sam, jako taki,
jako dom Boży, o ile nie stara się być czymś innym, niż powinien być, jest Dobrą Nowiną,
odpowiedzią na potrzeby świata. Była to wspaniała inauguracja zjazdu.
W piątek, po smacznym śniadaniu i wspólnej modlitwie zaprezentowałem pierwszą część
rozważania o roli chrześcijan w społeczeństwie. Skupiłem się na danych biblijnych oraz
przyjmowanych w historii przez chrześcijan postawach i strategiach względem otaczającej ich
kultury. Następnie brat Wojtek Kowalewski poprowadził nas w pierwszej sesji poświęconej
coachingowi. Pomimo obco brzmiącej nazwy, coaching okazał się użytecznym działaniem
duszpasterskim, pomagającym zrobić we własnym myśleniu na dany temat porządek, poprzez
umiejętne zadawanie pytań. Zrobiliśmy kartę wyzwań, a następnie nawzajem siebie
„kołczowaliśmy”. W tym samym czasie nasze żony usłyszały wykład gościa ze Stanów, siostry
Stephanie Blake o modlitwie.
Po obiedzie jej mąż, Richard Blake, dzielił się przesłaniem z życia Jeremiasza. Zachęcał,
abyśmy nie poddawali się zniechęceniu pamiętając, że ostateczna ocena naszej pracy wciąż jest
przed nami. Późnym popołudniem rozpoczęli swe sesje braterstwo Ewa i Andrzej Seweryn. Siostra
Ewa prowadziła wykład dla kobiet o lekcjach z życia Dawida dla żon pastorów. A brat Andrzej zajął
się znacznie bardziej przyziemnym, choć nie mniej istotnym zagadnieniem relacji pastora i rady
Zboru, przekonując (przyszłych) pastorów do nauczania o roli przywódców, angażowania ich do
pracy i doceniania.
Sesję wieczorną drugiego dnia poprowadził brat Robert Miksa. Tym razem skupił się na
miłości, a konkretnie jej cechach wymienionych w 1Koryntian 13. Okazały się tak obfite w treść i
zastosowanie, że zakończyliśmy je na „nie raduje się z niesprawiedliwości.” Posileni zarówno
duchowo jak fizycznie, zakończyliśmy dzień.
Przed modlitwą w sobotę brat Daniel Trusiewicz motywował nas do brania przykładu z
anabaptystów, którzy stanowili radykalny nurt reformacyjny praktykując chrzest dorosłych i
domagając się przemian społecznych prowadzących do równości wszystkich ludzi, za co także byli
surowo prześladowani. Następnie dokończyłem rozważania o roli chrześcijanina w społeczeństwie,
tym razem skupiając się na sylwetce Abrahama Kuypera, wybitnego zarówno teologa jak i
przywódcy społecznego i politycznego. Połączenie w jego życiu refleksji z działaniem było myślę
dla wielu słuchaczy zachętą, ale i wyzwaniem. Następnie brat Wojtek dokończył zajęcia z
coachingu, tym razem skupiając naszą uwagę na znaczeniu wyznaczania celów. Pobudził nas do
bardziej konstruktywnego myślenia nad ich realizacją, dając również narzędzia – właściwe pytania
– które w tym pomagają. W czasie sesji popołudniowej gość z USA przedstawiał nam zasady
zwycięskiej służby. W tym samym czasie siostra Jaworek prowadziła (zaczęte nieoficjalnie dzień
wcześniej wieczorem i kontynuowane również wieczorem w sobotę) zajęcia z tworzenia

własnoręcznie ozdób choinkowych oraz ozdobnych świec. Spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Sesję wieczorną poprowadził brat Zbyszek Sobczak. W swoim wystąpieniu pokazał, jak
używać autorytetów katolickich, aby przekonać za ich pomocą osoby mocno przekonane o
słuszności katolickich autorytetów do Ewangelii. Było to bardzo pomocne, bowiem źródła, które
wskazywał, pozostają dla większości protestantów nieznane. Sobota zakończyła się wspólną
społecznością. A w niedzielę cała grupa wybrała się do pobliskiego Kościoła Baptystów w Lwówku
Śląskim, w którym kazanie wygłosił brat Blake.
Zjazd ten zamyka pięć lat istnienia CEL-u; dwa dwuletnie cykle i jeden wspólny, roczny.
Składało się nań 10 kilkudniowych wyjazdów mentorów z ich podopiecznymi, wraz z
wykładowcami. Jestem przekonany, że to inicjatywa potrzebna, zarówno dla młodych pastorów, jak
i przywódców w radach zborowych. Potrzeba przywództwa i inwestowania w przywództwo ukazała
się nam w tym roku w pełni w trakcie Konferencji Kościoła. Tym bardziej warto być wdzięcznym
za tę inicjatywę i prosić Boga, aby kolejne pokolenia młodych przywódców mogły dalej z tego
programu korzystać. Jeśli Bóg pozwoli, kolejna dwuletnia edycja CELu rusza w 2013!
Więcej o CELu na stronie www.cel-kchb.org
PS. Zarząd CEL prosi wszystkich, którym leży na sercu inicjatywa przygotowania młodych liderów
do służby w Kościele, o wsparcie CELu dobrowolnymi datkami i ofiarami. Można je wpłacać na
konto ROD KChB, Nordea Bank 59 1440 1156 0000 0000 0659 8347 z adnotacją ‘CEL’.
Z góry dziękujemy za każde wsparcie!

