
SŁOWO WSTĘPNE 

Trudno wyrazić słowami, jak bardzo cieszę się z wydania tej książki. 
Uważam, że może ona pomóc każdemu chrześcijaninowi i zborowi.

Zapytacie: „Dlaczego?”. Są ku temu przynajmniej cztery powody:

Jest to książka pełna wizji. Z każdej strony tchną możliwości, 
perspektywy i wizja pracy dla Jezusa Chrystusa i Jego kościoła. Gdy 
Dr Ellis mówi o tym, że nadchodzi nowa era w kościele i na świecie, 
to według mnie ma stuprocentową rację. Kościół nie może już dłużej 
robić wszystkiego po staremu. Musi na nowo określić swoją wizję. 
Zaniedbanie w tej kwestii doprowadzi w najbliższych latach jedynie 
do upadku, rozkładu i śmierci. Nadeszła pora na nową wizję. Dr Ellis 
pomaga nam pójść w tym kierunku.

Jest to książka oparta na podstawach biblijnych. Wielu współ-
czesnym książkom na temat wzrostu kościoła brak właśnie takiego 
biblijnego fundamentu. A bez niego nie może być mowy o wzroście 
kościoła. Ta książka jest inna. Jej treść wypływa z życiodajnego źró-
dła Pisma Świętego. Autor skupia się przede wszystkim na Przypo-
wieści o talentach i umiejętnie wydobywa nową głębię z natchnionego 
tekstu. Jego egzegeza nie jest oderwana od rzeczywistości, lecz łączy 
tekst biblijny z realiami współczesnego świata, lokalnej społeczności, 
zboru i naszego osobistego życia. Czytelnik kończy lekturę każdego 
rozdziału nie tylko z większą znajomością tematu, lecz także odświe-
żony i ożywiony duchowo.

Jest to książka strategiczna. Nie jest przeznaczona dla oderwa-
nych od życia teoretyków, lecz dla wszystkich tych chrześcijan, lide-
rów i zborów, którzy poważnie myślą o czynieniu uczniów, są wierni, 
znają swój potencjał i korzystają z możliwości, jakie stoją przez nimi 
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otworem. Całkowicie zgadzam się z Dr. Ellisem, kiedy mówi nam, 
że musimy być zorientowani na cel, kierować się w pracy określoną 
strategią i skutecznie działać. Wymówki są nie do przyjęcia, a brak 
produktywności niewybaczalny.

Co więcej, nikt tutaj nie teoretyzuje. Lecz krok po krok jesteśmy 
wyprowadzani z ciemności do światłości. Życzyłbym sobie, żeby każ-
da rada kościelna poświęciła trochę czasu na swoich spotkaniach na 
omówienie po jednym rozdziale z tej książki i zastanowienie się, co 
mówi ona o sytuacji, w jakiej znajduje się ich zbór!

Jest to książka praktyczna. Chrześcijanie i zbory znajdą w niej 
niezliczone wskazówki. Uważna lektura poszczególnych rozdziałów 
połączona z dyskusją skłoni nas do wypowiedzenia słów: „Tak, może-
my to zrobić”, lub: „Powinniśmy wykorzystać tę szansę”. Członkowie 
zborów zauważą różnicę pomiędzy aktywnością w kościele a pracą 
dla Królestwa, programami kościelnymi a czynieniem uczniów. Ci, 
którzy zastosują to, co przeczytali, będą postrzegać zakup tej książki 
jako jedną ze swoich najlepszych inwestycji. Dr Ellis nawiązuje także 
do Czynienia uczniów według planu Mistrza i innych materiałów, któ-
re są prawdziwą „kopalnią złota”. Kościoły mogą garściami czerpać 
z nich nowe pomysły, które przyczynią się do ich wzrostu.

Książka ta wzywa do działania. Wiemy, że mówi prawdę. Powin-
niśmy ją czytać, dyskutować o niej, starać się ją zrozumieć i zastoso-
wać jej przesłanie w swoim życiu. Nie ustawajmy, dopóki nie dotrze 
ono do każdego wierzącego, do każdej grupy, do całego zboru. Wszy-
scy zostaliśmy wezwani, żeby wypełniać misję i posługę kościoła. 
Nikt nie może pozostać bierny!

Dr Win Arn
Dyrektor Instytutu Rozwoju Kościoła w Ameryce


