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Od wydawcy
Pismo Święte zajmuje szczególne miejsce w życiu chrześcijan. To dzięki niemu poznajemy Boże objawienie skierowane do człowieka i Dobrą
Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jest źródłem otuchy, zachęty,
a także napomnienia. Wskazuje nam Bożą wolę i ostrzega przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na wszystkich, którzy pragną żyć sprawiedliwie
przed Bogiem. Jest najwyższym autorytetem w kwestiach wiary i życia.
Biblia uświadamia także, że są to dziedziny nierozerwalnie ze sobą związane:
to, w co wierzymy, musi mieć odzwierciedlenie w naszym postępowaniu,
gdyż inaczej wiara będzie pozorna i pozbawiona znaczenia.
Od wieków chrześcijanie starają się rozstrzygnąć, co to znaczy w praktyce.
Rozwój cywilizacyjny stawia wyzwania, które nie istniały dawniej. Rodzą
się nowe pytania i dylematy moralne, powstają problemy, o których Pismo
Święte nie wypowiada się bezpośrednio. Mimo to uważne studiowanie Bożego Słowa z reguły pozwala znaleźć właściwe rozwiązanie.
Jedną z dziedzin, które wzbudzają wiele kontrowersji, jest poradnictwo
chrześcijańskie, bowiem korzysta ono, oprócz prawd biblijnych, także
z odkryć współczesnej psychologii, która w niektórych aspektach głosi
treści niezgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Różnice istnieją również

w pojmowaniu natury człowieka i celu jego istnienia, co często znajduje
wyraz w odmiennych celach, jakie stawiają sobie świeccy i chrześcijańscy
terapeuci przystępując do pracy z osobą poszukującą pomocy. Wywołuje to
zasadne obawy wielu chrześcijan, którzy zadają pytanie: Czy poradnictwo
chrześcijańskie nie doprowadzi do zeświecczenia Kościoła i zastąpienia
Ewangelii najnowszymi teoriami psychologicznymi?
Odpowiedzią na to pytanie jest książka Gary’ego R. Collinsa, znanego
autora i terapeuty chrześcijańskiego ze Stanów Zjednoczonych, którą mamy
przywilej przedstawić polskim czytelnikom. Tytuł książki – Biblijne podstawy poradnictwa chrześcijańskiego – świadczy o tym, że autor jest świadomy
tego zagrożenia. Przyznaje, że wielu terapeutów i doradców chrześcijańskich
dysponuje ograniczoną wiedzą z dziedziny teologii, dlatego ważne jest, aby
powrócić do Pisma Świętego i uczynić je standardem, według którego będą
oceniane teorie psychologiczne. Jednocześnie wszystko, co pisze, jest afirmacją poradnictwa chrześcijańskiego, bowiem ma ono podstawy w Piśmie
Świętym. Właściwie rozumiana i rozwijana służba poradnictwa jest zgodna
z nauczaniem Biblii. Terapeuci i doradcy chrześcijańscy są narzędziem, które
Bóg wykorzystuje budując swój Kościół.
W zamyśle książka jest przeznaczona dla chrześcijan, którzy otrzymali staranne wykształcenie z dziedziny psychologii, brakuje im natomiast
wiedzy teologicznej niezbędnej do odpowiedzialnego pełnienia roli chrześcijańskiego doradcy. Autor omawia kolejno najważniejsze aspekty teologii
chrześcijańskiej i ukazuje, jakie wnioski płyną z nich dla udzielania porad.
Podkreśla również, że najważniejszym celem nie jest wcale zdobycie wiedzy
teologicznej, lecz uzyskanie spójnego światopoglądu chrześcijańskiego, który
pozwoli stosować zasady Pisma Świętego nawet w tych sytuacjach, których
Biblia nie omawia wprost.
Jest to również pozycja cenna dla tych chrześcijan, którzy, nie mając
przygotowania zawodowego, są zaangażowani w pomaganie innym ludziom.
Ukazuje teologię jako dziedzinę żywą i niezwykle praktyczną, mającą związek z prawie każdym aspektem funkcjonowania współczesnego człowieka.
Można powiedzieć, że Gary R. Collins przywraca porządek rzeczy, gdyż
właściwym miejscem teologii nie jest świat wiedzy akademickiej, ale codzienne życie chrześcijan, starających się postępować zgodnie z tym, co
mówi Pismo Święte.
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