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W dniach 8 do 11 listopada 2014 odbył się ostatni zjazd trzeciej edycji Centrum Edukacji
Liderów. CEL koncentruje się na szkoleniu i wspieraniu relacji mentor-podopieczny, gdzie
starsi pastorzy i doświadczeni liderzy szkolą swoich podopiecznych. Ostatni, czyli czwarty
zjazd kończy trzecią edycję CELu i był on dłuższy od poprzednich. Oprócz swojej długości ten
zjazd wyróżniał się formą – poza regularnymi uczestnikami zaproszeni byli ich małżonkowie.
Nie tylko grono uczestników się powiększyło, ale także zaszły zmiany w programie, jak
chociażby dzielone niektóre sesje wykładowe.
Zjazd rozpoczął się od orientacji, kiedy to Daniel Trusiewicz, koordynator CEL poinformował
uczestników na temat programu i spraw organizacyjnych. Następnie dr Wojciech Kowalewski
zachęcał do walki z naszymi gigantami, na podstawie biblijnej historii Dawida i Goliata. W
niedzielę i poniedziałek większość czasu poświęcone było tematowi zależności pomiędzy
kościołem a światem. W niedzielne popołudnie doświadczyliśmy także serdecznej
gościnności zboru seminaryjnego w Radości, który zaprosił nas na wspólne nabożeństwo w
czasie którego kazanie na temat tzw. złotej zasady (Mat. 7,12) wygłosił Daniel Trusiewicz
podkreślając, że chrześcijanie są wezwani do przejawiania postawy aktywności i przemiany
otaczającego nas świata.
Dr Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, omówił ten
temat w dwóch sesjach koncentrując się na indywidualnym stosunku chrześcijanina do
społeczeństwa. W swoim wykładzie przedstawił teologię polityczną Abrahama Kuypera
(1837-1920), który będąc pastorem w Holandii postanowił ubiegać się o mandat polityka i w
efekcie został premierem rządu w tym kraju na początku XX w. Następnie dr Włodzimierz
Tasak, również w dwóch sesjach wykładowych, przekazał kontekst historyczny tej kwestii, a
także różne postawy, jakie kościół może przyjąć. W swoim wykładzie podkreślił on wiodącą
rolę pionierów baptystycznych: Thomas Helwys (1575-1616) i Roger Williams (1603-1683),
którzy domagali się wolności religijnej nie tylko dla prześladowanych ówcześnie baptystów
ale także dla innych marginalizowanych grup społecznych oraz stawiali tezę rozdziału
kościoła od państwa. Temat przewodni był również podstawą dyskusji panelowej w
poniedziałkowy wieczór. Panel przygotował i prowadził W.Kowalewski, a udział w nim wzięli:
W.Tasak, D.Trusiewicz i M.Wichary. Była to dobra okazja do dyskusji na temat aktualnych
prądów intelektualno-duchowych w kościele w Polsce i Europie. Dowiedzieliśmy się
chociażby, że nie wszystkie tzw. ‘nowoczesne’ formy nabożeństwa są godne naśladowania ze
względu na swoją formę, a także iż w rozwoju misji rodzimej ciągle przewodzi Kościół w
Europie Wschodniej, gdzie powstaje wiele nowych wspólnot i inicjatyw docierania do
niezbawionych.
Poza tym dr Richard Blake nauczał o walce duchowej na podst. Ef. 6 i jego wykłady były
skierowane głównie dla mężczyzn. W tym samym czasie, do kobiet przemawiała Magda
Czerwińska, a później Beata Wichary. Pozostałe dwie sesje dla kobiet prowadziła Stephanie
Blake, żona Richarda. Zjazd zakończył się dwoma wykładami o małżeństwie prowadzonymi

przez małżeństwo – Magdalenę i Wiesława Grabowskich, którzy w niebanalny sposób
pomagali nam dostrzegać różne role męża i żony na podst. studium księgi Rodzaju 2 i 3. Dla
niektórych okazało się to wręcz odkrywcze…
Ale CEL to nie tylko wykłady. To także czas rozmów między wykładami, przy posiłkach czy
wieczorami w wolnym czasie. Ten aspekt zjazdów zdaje się być ich największym atutem,
ponieważ nie tylko poznajemy wiedzę teoretyczną, ale także rozmawiamy o praktyce służby
w kościele. Z mojej perspektywy tego czasu nieraz brakuje. Aż chciałoby się wyznaczyć kilka
sesji na dłuższe dyskusje w małych grupkach (mentor i podopieczni), aby temat z wykładów
przenieść lepiej do rzeczywistości naszych zborów. Ośrodek w Warszawie Radość służy temu
bardzo dobrze. Salka kominkowa, salka bilardowa, kanapy w korytarzach i duże pokoje to
świetne miejsce na wieczorne rozmowy.
Warto do tego dodać wspólne oglądanie filmu i dyskusja potem. Tym razem obejrzeliśmy
film Toma Shadyaca ‘Jestem’ (oryg. tytuł ‘I am’), który opowiada o niezwykłej przemianie
jakiej doświadczył znany reżyser popularnego filmu ‘Bruce Wszechmogący’. Tom będąc
milionerem uświadomił sobie, że nie czuje się lepiej mając dwa miliony niż gdy miał jeden
milion i zaczyna szukać odpowiedzi na pytania: co jest nie tak z tym światem oraz co można z
tym zrobić? Mieliśmy bardzo dobrą dyskusję na ten temat mimo tego iż nikt z nas nie jest
milionerem…
Ostatni zjazd był też czasem podsumowań. Ostatnia wieczorna sesja poświęcona była
podziękowaniom i świadectwom. Krótkim wystąpieniem podzielił się Charles Jones,
przedstawiciel American Baptist International Ministries, opowiadając o historii tej
organizacji i jej planach działania w Polsce. Należy przypomnieć jego apel, że zbory pragnące
nawiązać współpracę powinny skontaktować się z przewodniczącym RK. Podziękowania
złożono również na ręce małżeństwa Blake, którzy od lat wiernie wspierają CEL i wszystkich
opiekunów CELu. Na koniec, po rozdaniu świadectw, kilku uczestników podzieliło się swoimi
doświadczeniami i korzyściami, jakie odnieśli podczas całego kursu.
Podsumowując stwierdzam, że CEL jest inicjatywą bardzo potrzebną w naszym środowisku.
Oczywiście warto nadal pracować nad jej formą, planem działania i poszczególnymi
elementami, ale sama wizja mentoringu w kościele jest bardzo ważna. Jezus zainwestował 3
lata w 12 apostołów, w taki sposób, że oni pozyskali kolejnych uczniów, a ci dalszych, itd.
Motto CELu to 2 Tymoteusza 2:2, gdzie apostoł Paweł daje swojemu wychowankowi
konkretne polecenie. Jest nim przekazywanie nauki Pawła kolejnemu pokoleniu, aby i ono
potrafiło ją przekazać dalej.
CEL nie powinien być akcją dotyczącą wybranych osób w kościołach, czy szkoleniem tylko dla
pastorów. Czynienie uczniami, czyli uczenie przestrzegania poleceń Jezusa (Ew. Mateusza
28:18-20), jest zadaniem wszystkich w kościele. Oby relacje opiekun-podopieczny, lub inaczej
nauczyciel-uczeń były coraz częstszym zjawiskiem w kościele. I to zapewne spodoba się Bogu
oraz przyniesie dobre efekty dla rozwoju lokalnego kościoła.

