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 Apostoł Paweł pisząc o swoim uczniu Tymoteuszu mówi: „Wszak wiecie, że jest on 

wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył ewangelii” (Filipian 2:22). Tekst ten 

pokazuje, że pomiędzy Pawłem a Tymoteuszem była głęboka więź. Więź wspólnych pragnień, 

podobnych życiowych celów, poczucia misji i pragnienia głoszenia ewangelii wszystkim narodom. Z 

kart Nowego Testamentu dowiadujemy się, że Paweł zaopiekował się Tymoteuszem. Uczył go, 

przekazywał my swoje doświadczenie, wyznaczał mu zadania w służbie i w ten sposób przygotowywał 

go do przyszłej samodzielnej posługi w Kościele Jezusa Chrystusa. Dziś powiedzielibyśmy, że Paweł 

był mentorem Tymoteusza.  

 Obecnie wielu młodych liderów wręcz poszukuje mentorów. Potrzebujemy w swoim życiu 

opiekunów, doradców, ludzi który gotowi są podzielić się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem. 

Każdy człowiek, który rozpoczyna samodzielną służbę w zborze bardzo szybko przekonuje się o tym 

jak bardzo prawdziwe są słowa Salomona: „…gdzie jest wielu doradców tam jest powodzenie” (Przyp 

15:22b). Tę właśnie potrzebę wypełnia Program Doskonalenia Przywódców w KChB – CEL. Każdy 

uczestnik CELu ma swojego mentora (opiekuna), którego zadaniem jest, poprzez regularne spotkania 

i rozmowy z podopiecznym, prowadzić i doradzać zarówno w chwilach zwycięstw jak i porażek. 

Oprócz indywidualnych spotkań z mentorem wszyscy uczestnicy programu biorą udział we wspólnych 

zjazdach dwa razy w roku.  

 Kolejny zjazd CEL odbył się w Radości w dniach 8-11.11.2013 r. Spędziliśmy ze sobą cztery dni, 

wspólnie słuchając wartościowych wykładów, wymieniając się doświadczeniami i świadectwami z 

naszych zborów. Tematy wykładów na tym zjeździe były niesamowicie zróżnicowane i ciężko tu 

wszystkie wymieniać. Wspomnę jednak, że jak wynika z moich rozmów przeprowadzonych z 

uczestnikami ogromnie pomocne okazały się wykłady o „Odkrywaniu Osobowości” chrześcijańskiego 

psychologa K. Pawłusiowa. Nieoceniony jest też wkład w zrozumienie niuansów rozwoju myśli 

Teologicznej i wpływu Filozofii na tę myśl, przyniosły wykłady dr J. Kucharczyka pt. „Teologia a 

Filozofia – wzajemne zależności i różnice”. Dr Mateusz Wichary z kolei przygotował prawdziwą ucztę 

egzegetyczną przybliżając nam treść Listu Pawła do Galacjan. Jego ekspozycja treści tego listu na 

długo pozostanie w pamięci i przysłuży się lepszemu zrozumieniu tej części Pisma Świętego. Z. 

Sobczak omówił współczesne pomysły na „Rozwój Kościoła”, co pomaga lepiej rozpoznać pewne 

trendy występujące aktualnie w kościołach. Pozostałe wykłady poruszały tematy „Koła Życia” – dr W. 

Kowalewski, „Duchowego Przywództwa” – dr R. Blake, „Chrześcijańskiego Światopoglądu” – 

Ch.Gartman. Każdy z tych wykładów miał praktyczny wymiar i na pewno przełoży się na jakość naszej 

codziennej służby w zborach. 

 Dlatego właśnie CEL jest czymś w co warto się zaangażować. Popełniamy wielki błąd jeśli 

uważamy, że nie potrzeba nam niczyjej pomocy. Kiedyś byłem uczestnikiem CELU i nie jestem z stanie 

wyrazić jak wielkim błogosławieństwem były wtedy dla mnie spotkania i rozmowy z moim mentorem 

Leszkiem Wakułą. Dzisiaj sam jestem mentorem i staram się dzielić tym czego Bóg mnie nauczył z 

przyszłym pokoleniem liderów kościoła. Jestem wdzięczny Bogu za to, że program CEL jest platformą, 

która to umożliwia. 
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