Czym jest Christian Endeavor
(Christian Endeavor oznacza chrześcijańskie starania)
Christian Endeavor to służba młodzieżowa, która w centrum swojej działalności stawia
Chrystusa. Zadaniem CE jest wspieranie lokalnych kościołów w docieraniu z Ewangelia o
Jezusie Chrystusie do młodych ludzi, nauczanie ich chrześcijańskiej wiary oraz
przygotowywanie ich do służby we własnych kościołach, wspólnotach i na całym świecie.
Organizacja przekracza granice denominacyjne, kulturowe, rasowe i geograficzne.
Wspólnoty CE są częścią lokalnego kościoła, co determinuje ich teologię, program, działania
i relacje.
CE wyznaje zasadę nauki poprzez działanie. Młodzi ludzie, pod kierownictwem liderów,
najpierw uczą się jak uczestniczyć, a potem jak prowadzić spotkania.
CE to międzypokoleniowa służba podzielona na grupy według wieku (podobnie jak w
przypadku podziału na szkółkach niedzielnych). Wzorzec może się różnić w rożnych
częściach świata.
Wspólnoty CE spotykają się zazwyczaj raz w tygodniu na modlitwę i spotkania dyskusyjne.
Spotykają się też co najmniej raz w miesiącu rekreacyjnie lub w celu przeprowadzenia akcji
misyjnej.
CE zachęca każdą z grup do organizowania raz w miesiącu nabożeństwa konsekracyjnego
(podczas jednego z cotygodniowych spotkań). Takie nabożeństwo ma na celu wywołanie
osobistej odpowiedzi wiary i oddanie się na nowo Chrystusowi przez każdego z członków.
Jak to się wszystko zaczęło
Pierwsza wspólnota CE została założona 2.01.1881 w Williston Congregational Church,
Portland, Maine, USA pod przewodnictwem pastora Francisa E. Clarka i jego żony Harriet.
Powstała po tygodniu nabożeństw ewangelizacyjnych, który zaowocował przyjęciem Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela przez 20 do 30 osób.
Zanim pierwsze spotkanie CE dobiegło końca, 57 uczestników podpisało konstytucję i
przymierze, którego sedno streszcza się w początkowej części Ślubowania CE.
Wspólnota CE zaktywizowała młodzież z kościoła Willistona do tego stopnia, że
przekroczyło to wszelkie oczekiwania. I choć CE powstało tylko po to by odpowiedzieć na
potrzeby jednego, konkretnego kościoła, jego sukcesy były tak znaczne, że kolejne kościoły
zaczęły kopiować ideę i to z równie wielkim powodzeniem.
CE wyrosło z potrzeby lokalnego kościoła by ugruntować młodych ludzi w wierze i oddaniu
Chrystusowi. Związki CE wyrosły z potrzeby by dzielić się z innymi planem realizowanym
przez CE i z potrzeby by ubogacać się nawzajem poprzez społeczność z innymi wierzącymi.

Ogólnoświatowe pole działania
.
Wraz z międzynarodowym rozwojem ruchu, utworzonych zostało wiele narodowych
związków. W 1895 roku powstał Światowy Związek w celu skoordynowania działania CE na
całym świecie.
W skład prezydium Światowego Związku wchodzą: prezydent, 5 regionalnych
wiceprezydentów, sekretarz generalny i skarbnik. Pracowników zatrudnionych na cały etat
jest niewielu, dlatego też większość pracy wykonują wolontariusze.
Światowy Związek jest włączony i zarządzany przez Zarząd, który spotyka się co 4 lata, Radę
Nadzorczą, która spotyka się raz do roku i Radę Wykonawczą, która spotyka się corocznie
pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Kongres Światowy odbywa się co cztery lata.
Światowy Związek jest finansowany przez wpłacane co roku datki narodowych i
międzynarodowych związków, prywatne darowizny i ofiary oraz inne dochody pochodzące z
kongresów i konferencji.
Zasady Christian Endeavor
Przewodnie zasady CE wyrażone przez Francisa E. Clarka, założyciela ruchu, pozostały
niezmienione po dziś dzień:
Wyznanie Chrystusa
Służba dla Chrystusa
Lojalność wobec Kościoła Chrystusa
Społeczność z Chrześcijanami
Zasady te zostały rozszerzone i rozwinięte w ogólnie przyjętym Programie Zasad Christian
Endeavor rekomendowanym w celu lepszego zrozumienia i wyrażenia jedności wśród
członków CE na całym świecie.
1. Osobiste oddanie się naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi oraz przyjęcie
Biblii jako natchnionego Bożego Słowa i jedynej normy wiary i postępowania.
2. Obowiązek przymierza, wyrażony w ślubowaniu, jako nieodzowna część prawdziwej
wspólnoty CE.
3. Ciągłe doskonalenie się we wszelkiego rodzaju chrześcijańskiej służbie poprzez czynny
udział w spotkaniach biblijnych i komitetach.
4. Pielęgnowanie osobistego życia duchowego poprzez codzienne czytanie Biblii i modlitwę.
5. Lojalność wobec własnego lokalnego kościoła i wyznania.

6. Obywatelstwo, w którym widoczna jest chrześcijańska wiara oraz propagowanie pokoju i
dobrej woli wśród narodów.
7. Ponaddenominacyjna, międzynarodowa i miedzy rasowa wspólnota poprzez kongresy,
konferencje i inne wspólne działania.
8. Ewangelizowanie świata dla Chrystusa poprzez osobiste świadectwo i włączanie się w
akcje przeprowadzane przez kościoły i misyjne organizacje
9. Przestrzeganie dewizy CE: „Dla Chrystusa i dla Kościoła”
10. Uznanie, że nie jest zadaniem CE ustanawianie przepisów dotyczących ludzkiego
sumienia.

Ślubowanie Christian Endeavor
Ufając, że Jezus da mi sile, obiecuję Mu, że będę dążyć do tego by robić wszystko, czego ode
mnie oczekuje. Obiecuję, że zrobię z tego regułę by modlić się i czytać Biblię każdego dnia
oraz wspierać pracę i służbę w moim kościele w każdy możliwy sposób; i że o ile wiem jak,
przez całe moje życie będę się starać wieźć chrześcijańskie życie.
Jako aktywny członek obiecuję wiernie spełniać moje obowiązki, być obecnym i brać udział,
oprócz śpiewania, w każdym spotkaniu CE, chyba że powstrzyma mnie powód, który mogę z
czystym sumieniem oddać Panu i Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi. W przypadku kiedy
zmuszony będę opuścić comiesięczne spotkanie konsekracyjne organizacji, jeśli to możliwe,
poślę co najmniej jeden werset biblijny do przeczytania w odpowiedzi na wyczytanie mojego
nazwiska z listy obecności.
(To ujęcie Ślubowania CE i Programu Zasad CE zostało zamieszczone w interesie
zrozumienia i jedności i nie jest obligatoryjne dla narodowych związków.)
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