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zy po przeczytaniu tej ksią ki będziesz szczęśliwszą osobą? Prawdopodobnie nie. Czy po zapoznaniu się z jej treścią będziesz bardziej
efektywny w swojej słu bie? Nie, nie powinieneś tego oczekiwać. Czy
twój kościół wkroczy w nowy etap rozwoju, jeśli jego przywódcy przestudiują
tę ksią kę? Przykro mi, ale nie ma adnych przesłanek, aby zakładać, e coś
takiego nastąpi.
Jaka więc korzyść płynie z tej książki
Nie lubię składania obietnic i wzbudzania nadziei, które nie mogą zostać
spełnione, są jednak pewne korzyści, które mogę obiecać, jeśli nie przestudiujesz
tylko, ale te zastosujesz to, co przeczytasz. Badania, które przeprowadziliśmy
w około 50 państwach i ponad 20 000 kościołach na całym świecie dowodzą,
e realistyczne jest oczekiwanie, i :
• Kiedy wprowadzisz w czyn sugestie zawarte w tej ksią ce, to Kiedy wprowadzisz
mo esz spodziewać się, e staniesz się szczęśliwszą osobą. w czyn sugestie
A 51 procent osób, które wypełniły test darów zamieszczony zawarte w tej ksią ce,
w tej ksią ce, stwierdziło, e w rezultacie tego stali się
szczęśliwsi. Liczba ta wzrosła do 72 procent, gdy odkryte dary to mo esz oczekiwać,
zostały wykorzystane w konkretnych zadaniach w ramach
e staniesz się
słu by kościoła.
szczęśliwszą osobą.
• Jeśli zaczniesz praktykować swoje dary, to mo esz oczekiwać,
e twoja słu ba stanie się bardziej efektywna. Nasze badania
dowodzą, e nic nie wpływa silniej na efektywność słu by ni
ycie zgodne z posiadanymi darami.
• Jeśli twój kościół zastosuje filozofię, na której jest oparta
ta ksią ka – zwaną naturalnym rozwojem kościoła – to
mo esz oczekiwać, e będzie on wzrastał. Nasze badanie
pokazują, e słu ba wykorzystująca dary jest jednym z kluczowych elementów wzrastających kościołów, m.in. w Chinach,
Kolumbii, Republice Południowej Afryki, Australii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.
Co odróżnia tę książkę od podobnych publikacji?
Dostępnych jest wiele materiałów, które dotyczą rozwijania darów duchowych
i wiele z nich jest bardzo wartościowych. Co więc mo esz znaleźć w tej ksią ce,
czego nie ma w innych?
1. W tej ksią ce proces odkrywania i zastosowania darów duchowych
jest powiązany z trzema wymiarami Bo ej natury, symbolizowanymi
przez kolory zielony, czerwony i niebieski (stąd tytuł ksią ki). Podczas gdy
wiele publikacji skupia się na jednym lub dwóch wymiarach Trójjedynego
Boga, 3 kolory słu by starają się połączyć je wszystkie. Dla wielu
chrześcijan podejście to okazało się rewolucyjną koncepcją. Dlatego te
napisałem krótką broszurę na ten temat pt. Trzy sposoby doświadczania
Boga. Największą wartość 3 kolorów słu by postrzegam właśnie w praktycznym zastosowaniu tej koncepcji teologicznej. Zanim rozpoczniesz
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proces poznawania swoich darów duchowych, postaraj się odkryć swoją
sytuację wyjściową w tych trzech sferach.
2. Wiele wysiłków wło yliśmy w opracowanie kwestionariusza, stanowiącego część procesu odkrywania darów, który spełniałby ogólnie przyjęte
standardy naukowe (rzetelności, trafności, obiektywności). Być mo e
wielu chrześcijan nie przykłada wagi do tego, czy dysponują naukowo
wiarygodnym kwestionariuszem czy te amatorską wersją. Poniewa
jednak pracowaliśmy z amatorskimi wersjami (przez wiele lat dostępne
były tylko takie testy), obecnie jesteśmy w stanie porównać rezultaty obu
narzędzi. Procedura naukowa daje znacznie lepsze rezultaty.
3. Temat tej ksią ki jest jednocześnie jednym z ośmiu elementów składowych
naturalnego rozwoju kościoła (NRK). Poniewa wszystkie one są
ze sobą powiązane, więc kiedy skutecznie rozwiniesz „słu bę wykorzystującą dary”, będziesz mógł zastosować te same zasady wobec
pozostałych siedmiu dziedzin. Wszystkie ksią ki NRK skupiają się na
uwolnieniu „samoczynnego wzrostu, poprzez który Bóg sam rozwija
swój kościół”. W związku z tym dokładam starań, aby nie zamieszczać
w ksią kach NRK niczego, co miałoby charakter technokratyczny,
Tysiące chrześcijan manipulacyjny lub nastawiony na modele. Pragnę nauczać tylko
tych zasad, o których wiem, e Bóg u ywa ich na całym świecie,
stwierdziło, e Bóg aby rozwijać swój kościół.
posłu ył się tą Co łączy większość materiałów
ksią ką, aby pokazać Pomimo odmiennych cech mego podejścia, starałem się uczyć od
Większość obecnie dostępnych materiałów poświęconych
im ich powołanie. innych.
słu bie wykorzystującej dary została zainspirowana pionierską
pracą C. Petera Wagnera pt. Your Spiritual Gifts Can Help
Your Church Grow (Twoje dary mogą pomóc twemu kościołowi
wzrastać, 1979). Po lekturze tej ksią ki setki tysięcy chrześcijan na
całym świecie, w tym i ja, zmieniły swe poglądy na kwestię darów
duchowych. Dlatego te świadomie starałem się zachować jak
najwięcej z terminologii Petera Wagnera (na przykład definiując
poszczególne dary lub opisując proces ich określania). Nawet
jeśli 3 kolory słu by mają nieco inny charakter, celowo nadałem
tej ksią ce charakter zgodny z wieloma wspaniałymi materiałami,
które zostały zainspirowane ksią ką Petera Wagnera.
Chrześcijanie, którzy korzystali z poprzedniej wersji 3 kolorów słu by,
twierdzili, e Bóg wykorzystał tę ksią kę, aby pokazać im ich powołanie. Nie
słyszałem, aby ktokolwiek ałował tego doświadczenia. Jeśli więc tak wiele
mo na zyskać, a tak mało stracić, przystąpmy do pracy.
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