Przedmowa
Jak wyglądałyby nasze Kościoły, gdybyśmy wszyscy mieli pobożnych, biblijnych starszych, którzy skupialiby się tylko na usługiwaniu
i wypełnianiu Bożej woli? Co by było, gdyby nasi starsi zostali przemienieni, by być jedynie ludźmi według Bożego serca, którzy pracowaliby na rzecz Jego Królestwa cały czas i w każdy możliwy sposób?
Czy potrafisz wyobrazić sobie Kościół, prowadzony przez ludzi, którzy
są prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa i każdego dnia niosą
swój krzyż, ofiarnie umierając dla siebie i służąc z miłością agape?
Nie przychodzi mi do głowy ważniejszy obszar Kościoła niż służba
starszych. Gdy „starsi nie są szczęśliwi, nikt nie jest szczęśliwy”! Rada
starszych może wzmocnić lub zniszczyć pracowników Kościoła albo
nawet sam Kościół. Jeśli starsi nie współpracują dobrze z głównym
pastorem, życie może być nie do zniesienia zarówno dla nich, jak i dla
niego. Ale z drugiej strony powołani przez Boga przywódcy mogą stworzyć atmosferę odpowiednią do tego, by Pan przemienił Kościół w taki,
o jakim czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich.
Bardzo się cieszę, że ta seria została wydana. Stało się to w niezwykłym czasie życia Kościoła tutaj, w Louisville. Przez ostatnie kilka
miesięcy starsi Southeast Christian Church definiowali swoje role,
by upewnić się, że są tak zgodne z Pismem, jak to możliwe. Pytanie,
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na które ta seria ma nadzieję odpowiedzieć, brzmi: „Czy jako starszy
czujesz, że jest to Bożą wolą, byś służył?”. Naszym pragnieniem jest,
byś odpowiedział zdecydowanym: „tak”, w całkowitej pewności, że
będziemy dalej oglądać to, co Bóg ma dla nas tutaj.
Jak wiele Kościoły by zyskały dzięki wykorzystaniu efektywnego,
pełnego Bożej obecności wyboru starszych! Bez wątpienia dla każdego Kościoła jest to indywidualny proces, ale ile Kościołów po prostu
wybiera tych, którzy pracują najdłużej lub dopominają się tego najgłośniej? Biblia jest pełna wymogów. Są one ignorowane lub modyfikowane, byśmy wybrali tych, co do których uważamy, że najlepiej nadają
się do tej roli. Nie dajmy się jednak zepchnąć z właściwej drogi. Jak
wielkie błędy popełniamy, kiedy stawiamy Boga i Jego Słowo poza
nawiasem!
Starsi, bez wątpienia, nie są doskonali, to jest oczywiste, ale jest to
jeden z powodów, dla których mogą pomóc innym w ich problemach.
Nauczyli się wykorzystywać w pracy na rzecz Królestwa to, przez
co przeszli, by inni mogli wzrastać. Posiadają dojrzałość i charakter,
by zrobić krok w tył, modlić się i z odwagą przemawiać oraz działać
w czasie konfliktu, by stać się przywódcami, którymi zostali wybrani.
Ale kluczem jest boskie powołanie – swego rodzaju popchnięcie ze
strony Boga do prowadzenia gorliwej służby w taki sposób, jaki tylko
On może uznać za właściwy. Czy starsi żyją Słowem? Czy znają Słowo?
Czy są gotowi na przytłaczające zadanie, które przed nimi postawiono?
Modlę się, aby tak było – a wnioski płynące z tej książki bez wątpienia
mogą, z Bożą pomocą ulepszyć ten proces i przemienić świat.
Nie mogę się doczekać, kiedy każdy z naszych starszych przeczyta
tę serię i porozmawia o jej zastosowaniach. Książki te będą naprawdę
wykorzystywane przez Boga do wyposażania przywódców naszych
zborów, by stali w gotowości do czynienia służby, która została im
przypisana. Ale, jak przypominają nam autorzy, przemiana naszych
starszych musi się zacząć indywidualnie w sercu każdego z nich.
Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, w jaki sposób Bóg chce przemieniać nasze Kościoły poprzez tę serię. Znam Jima Estepa, Davida
Roadcupa i Gary’ego Johnsona od lat. Ich integralność sprawia, że
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poniższe lekcje i przesłanie stają się jeszcze bardziej żywe. Niezmiernie
dziękuję im za to, że zmierzyli się z tematem, co do którego wszyscy
myśleliśmy, że jest nam dobrze znany. Czujemy, że poprzez te publikacje, otrzymamy wiedzę, która pomoże nam otworzyć drzwi do wielkiej
mocy jaką wyzwala bycie starszym, zgodne z nauką Pisma.
Dave Stone, pastor przełożony
Southeast Christian Church
Lousiville, Kentucky, USA
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