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WSTĘP

Dynamiczny ruch stawiający sobie za cel przebudzenie kościoła 
rozwija się na całym świecie. Współcześni przywódcy chrześcijańscy 
starają się określić paradygmat „kościoła”, który będzie zgodny z Pis-
mem Świętym i pozwoli wyznaczyć strategiczne metody „funkcjono-
wania kościoła”. Niektórzy z nich zakładają nowe wspólnoty w oparciu 
o zasady wynikające z tego paradygmatu. Istniejące wspólnoty pod-
dają ocenie swoje założenia, praktyki oraz nawyki i zmieniają je na 
zgodne z odkrywanym ideałem. W rezultacie coraz więcej kościołów 
staje się zapierającym dech w piersiach rozwinięciem apostolskiego 
modelu kościoła z jego najlepszego okresu.

Wiele książek opisuje losy tych kościołów i zasady, którymi się 
kierują - rzeczywiste biblijne pryncypia, które zostały przypomniane 
i zastosowane przez wiodących myślicieli chrześcijańskich. Jednak 
znakomita większość wspólnot amerykańskich nie chce lub nie potrafi 
przyłączyć się do tego ruchu, o czym świadczy fakt, że tak wiele koś-
ciołów tkwi, w najlepszym przypadku, w stagnacji lub, co najgorsze, 
upada i jest bliskich śmierci. Bardzo rzadko udaje im się zanieść ewan-
gelię do niewierzących. Zazwyczaj są rozdarte od wewnątrz z powodu 
sprzecznych poglądów swych członków. Chrześcijanie w takich kościo-
łach, którzy poważnie myślą o swojej wierze, zastanawiają się, co się 
dzieje i nie wiedzą, jak postępować.

Mój wniosek jest następujący: te niezwykłe sprzeczności w lokal-
nych kościołach są wynikiem tego, iż za kurtyną toczy się w nich walka 
pomiędzy dwoma odmiennymi paradygmatami „kościoła”. Pierwszy 
paradygmat odzwierciedla autentyczny, biblijny model kościoła. Jego 
owocem jest zdrowie, żywotność, realizacja misji kościoła i wzrost.
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Drugi paradygmat wydaje się być najbardziej rozpowszechnionym 
wśród kościołów amerykańskich, mimo że nie opiera się na naucza-
niu Pisma Świętego, lecz przeniknął do kościołów w wyniku wpływu 
czynników historycznych, społecznych, instytucjonalnych i osobo-
wych. Wobec każdej zasady zgodnej z biblijnym modelem kościoła, 
ów drugi model wysuwa własną - przeciwną i szkodliwą.

Paradygmat biblijny to paradygmat misji. Bóg ustanowił kościół 
i powierzył mu misję ratowania zgubionych ludzi, w wyniku czego 
stał się on Ciałem, poprzez które Chrystus kontynuuje misję, jaką roz-
począł we własnym ciele i za którą oddał życie.

Przeciwny paradygmat czerpie swe wzorce przede wszystkim 
z pewnego fenomenu socjologicznego, znanego jako towarzystwa 
wzajemnych korzyści. Ludzie przyłączają się do takich organizacji, 
aby te zaspokajały ich potrzeby. W takim modelu kościół skupia swą 
uwagę do wewnątrz i stara się wyjść naprzeciw życzeniom i oczeki-
waniom swoich członków.

Praca na poziomie paradygmatów jest niezwykle trudna, gdyż gdy 
jakiś paradygmat - właściwy lub błędny - zakorzeni się w ludzkiej 
świadomości, utrzymuje się tam z wielką siłą, głuchy na wszelkie 
odmienne poglądy.

Rezultatem odrodzenia silnego i prawdziwie biblijnego paradyg-
matu kościoła jest ewangelizacja, zauważalny wzrost istniejących lo-
kalnych kościołów oraz zakładanie nowych wspólnot. Zdecydowana 
większość kościołów - i ich przywódców - które przodują w wypeł-
nianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego wyznaje filozofię całkowicie od-
mienną od tej, jaką można znaleźć w typowym kościele na przedmieś-
ciach. One pragną, aby ich działalność przynosiła takie same owoce, 
jakie wydawał kościół Nowego Testamentu. W miarę, jak kościoły 
z różnych tradycji skupiają swą uwagę na Piśmie Świętym i starają 
stać się w pełni funkcjonalnymi, autentycznymi, biblijnymi wspól-
notami, coraz bardziej upodabniają się do siebie, manifestując jed-
ność, o którą modlił się Jezus - aby Jego naśladowcy byli jedno. W ten 
sposób we współczesnym świecie rodzi się nowy, ekscytujący i jakże 
potrzebny ruch, gotowy nieść świadectwo prawdziwemu chrześcijań-
stwu. To istotnie idea, której czas nadszedł i powstrzymać ją mogą 
jedynie czynniki wewnątrz kościoła, które uniemożliwiają mu stanie 
się w pełni funkcjonalną, autentyczną i biblijną wspólnotą.
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Celem tej książki jest opisanie pewnych szkodliwych procesów, 
których istnienie wielu chrześcijan (szczególnie przywódcy) dostrze-
gało od pewnego czasu, lecz nie potrafili ich precyzyjnie określić ani 
sobie z nimi poradzić. Osoby, które czytały manuskrypt książki wspo-
minały o swoistej „epifanii”, jakiej doświadczyły, gdy nagle zrozumia-
ły warunki w kościołach, które ich dziwiły, frustrowały i ograniczały.

Tym, co wyróżnia tę książkę spośród innych publikacji, jest fakt, iż 
dotyczy ona nie tylko biblijnych zasad życia i pracy kościoła, ale opi-
suje także szeroko rozpowszechniony przeciwny paradygmat i proce-
sy z nim związane, które w widoczny sposób ograniczają skuteczność 
lokalnych wspólnot. W treści książki przedstawiony jest sam paradyg-
mat, jego źródła oraz różny wpływ, jaki oba paradygmaty wywierają 
na funkcjonowanie kościoła. Przywódcy chrześcijańscy znajdą w niej 
również pomoc w zdiagnozowaniu stanu wspólnot, którym przewo-
dzą i wspomaganiu zmian, które przekształcą kościoły na zgodne ze 
standardami autentycznego paradygmatu biblijnego.

Książka ta skupia się na pomocy kościołom w powrocie do praw-
dziwego biblijnego modelu w kwestiach wiary i postępowania - czy-
li stania się rzeczywistym kościołem. Takie kościoły zmienią świat. 
Czytelnicy książki znajdą w niej definicję celu i charakteru kościoła, 
zgodnych z Bożym zamiarem, oraz rys historyczny alternatywnego 
modelu kościoła. Książka określa kluczowe elementy życia i pracy 
kościoła oraz porównuje, jak funkcjonują one w ramach każdego pa-
radygmatu, zapewniając pewne ramy, które ułatwią diagnozę stanu 
kościoła. Pozwala odpowiednio wcześnie dostrzec oznaki niekorzyst-
nych procesów, które mogą zagrozić priorytetowi misji kościoła. Defi-
niuje także rolę przywódców w radzeniu sobie z taką sytuacją i udzie-
la im wskazówek pomocnych w promowaniu zmian, które umożliwią 
przemianę ich wspólnot.

Mam nadzieję, że książka ta stanie się dla Ciebie, drogi Czytel-
niku, słowem prorockim. Prorocy podważają status quo, motywują, 
nauczają i nawołują do zmiany. Jan Chrzciciel był kwintesencją funk-
cji proroka. Nawoływał zwykłych ludzi i przywódców religijnych do 
pokuty w przygotowaniu na nadejście Mesjasza. Ufam, że ta książka 
przyniesie podobny rezultat w życiu członków kościołów, którzy głę-
boko pragną być prawdziwymi uczniami Jezusa i w kościołach, które 
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chcą być prawdziwymi reprezentantami Królestwa Bożego, zgodnie 
z tym, co zamierzył dla nich Jezus.

Oto, jak zbudowana jest ta książka: Cześć I przedstawia powody 
istnienia kościoła. Analizuje Boży plan i oczekiwania wobec kościoła, 
który stworzył. Opisuje zadziwiającą historię kościoła w pierwszych 
dniach jego istnienia i sposób, w jaki wtedy realizował Boże zamiary.

W Części I przestawiony jest również fenomen współczesnych 
kościołów, pozostających pod wpływem odmiennego paradygmatu, 
ujawniona zostaje rola szatana w powstaniu tych ograniczeń i fakt, 
że znaczny procent ludzi w tych kościołach to osoby, które nie są 
prawdziwe narodzonymi na nowo chrześcijanami, a jedynie stały się 
członkami instytucji religijnej.

Część II przedstawia cechy w pełni funkcjonalnej, autentycznej 
i biblijnej wspólnoty. Bóg zamierzył, aby kościół był wiodącą siłą 
w społeczeństwie. Ten niezmienny cel przekłada się w realną misję 
każdego lokalnego kościoła, która leży u podstaw wizji, jaką powi-
nien realizować. To umożliwia wspólnocie życie według systemu 
podstawowych wartości zgodnych z Pismem Świętym. Świadomość 
celu pomaga też w wypracowaniu skutecznych strategii, kształtowa-
niu pozytywnej i produktywnej kultury korporacyjnej, budowaniu ra-
cjonalnych i efektywnych struktur oraz wyposażaniu ludzi, aby mogli 
wypełnić swoją rolę jako odpowiedzialni członkowie zespołu. Ponie-
waż kościół jest Bożym przedsięwzięciem, to Bóg obdarza go mocą, 
aby mógł wypełnić swoją misję. Lokalny kościół żyje i pracuje ze 
świadomością, że jest odpowiedzialny przed Bogiem za skuteczność 
swoich działań.

Część III oferuje kościołom pomoc w stawaniu się prawdziwie 
biblijnymi wspólnotami. Opisuje elementy składowe takiej wspól-
noty: wymiar duchowy, ludzi, którzy ją tworzą oraz czynniki in-
stytucjonalne. Przedstawia kluczową rolę przekształcającego przy-
wództwa w utrzymaniu uwagi kościoła na jego misji, pielęgnowaniu 
cech, które pomagają tę misję realizować oraz przeciwstawianiu się 
niekorzystnym procesom.


