
Wstęp

Czy zdarza Ci się spoglądać w gwiazdy? Czy kiedykolwiek spędza-
łeś czas na patrzeniu w nocne niebo albo korzystałeś z teleskopu, żeby 
przyjrzeć się mu bliżej? Co zadziwiające, księżyc, nawet gdy jest naj-
jaśniejszy, nie ma swojego własnego światła, odbija tylko blask słońca. 
W podobny sposób możemy widzieć planety tylko dlatego, że odbijają 
światło słoneczne. Są odbiciem tego, co okrążają. Tak samo jest z nami. 
Nasze życie jest odbiciem tego, co znajduje się w centrum. Co jest  
w centrum Twojego życia? Odzwierciedlamy charakter tego, co jest  
w centrum naszego życia. Gdy inni patrzą na Ciebie, czy widzą charak-
ter naszego Ojca? „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiło-
wane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego 
wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności” (Ef 5,1-2).

Zdrowe zbory potrzebują zdrowego przywództwa. Bez zdrowego 
przywództwa, szanse zboru na wzrost duchowy, nie mówiąc już o liczbo-
wym, są niezwykle ograniczone. By upewnić się, że zbór będzie zdrowy, 
musimy upewnić się co do zdrowia naszych przywódców, starszych. 
Książka ta ma na celu ukierunkowanie, informowanie, stawianie wy- 
zwań, edukowanie oraz, ostatecznie, wyposażanie ludzi, by byli przy- 
wódcami w swoim zborze, starszymi, którzy będą autentycznie prowa- 
dzić trzodę Bożą. Wymaga to od nas, byśmy w naszym charakterze 
odzwierciedlali charakter Chrystusa, gdy służymy jako starsi w Jego Ciele.
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Przywództwo, które jest chrześcijańskie, opiera się na Bożym powo-
łaniu do służby, na które musimy Odpowiedzieć. Człowiek staje się 
odpowiednio przygotowany i wyposażony przez życie, które uwidacznia 
chrześcijański charakter oraz dojrzałość; Odzwierciedlamy Jego charakter. 
Ponadto starszy musi być kompetentny, musi posiadać umiejętności, które 
będą mu pomagać w prowadzeniu ludu Bożego i byciu dla niego paste-
rzem; musi Prowadzić Jego wspólnotę. Wreszcie społeczność, zarówno 
jako zbór, jak i w kontekście społecz-
nym, stanowi dla starszego obszar 
służby w charakterze przywódcy we 
wspólnocie wiary oraz świadectwo 
we wspólnocie dookoła niej, gdy 
Cieszymy się Jego ludem. Każda  
z tych czterech rzeczy jest kluczowa 
do tego, by przywództwo chrześci-
jańskie mogło być efektywne; żadna  
z nich nie jest opcjonalna.

O serii

Książka ta jest drugą częścią czterotomowej serii, dotyczącej przy-
wództwa starszych w zborze, wydanej przez College Press w latach 
2009-2011. Cztery tomy (Odpowiedz, Odzwierciedlaj, Prowadź oraz 
Ciesz się) nawiązują do czterech podstawowych komponentów przy-

wództwa chrześcijańskiego, które 
zostały wcześniej wyjaśnione. Książki 
te nie mają być traktatami naukowymi 
na temat przywództwa. Mają być 
raczej użytecznymi przewodnikami 
stanowiącymi podstawę do studium, 
które wykorzystują wiedzę prak-
tyczną oraz akademicką, by stworzyć 

„instrukcję” dotyczącą tego, co oznacza bycie starszym. Każdy rozdział 
jest z zamierzenia krótki i zawiera na końcu pytania do rozważenia na 
osobisty użytek lub do wykorzystania przez starszych do szkolenia  
i wyposażania innych do służby.

Zamierzeniem niniejszych 
książek nie jest jedynie 
uczynienie ich naukowymi 
traktatami na temat 
funkcjonowania starszych 
zboru

społeczność

kompetencje

charakter

powołanie
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Odzwierciedlaj, tom 2, odnosi się do charakteru starszego jako przy-
wódcy zboru oraz lokalnego środowiska społecznego. Rozdział 1 ocenia 
konieczność chrześcijańskiego nastawienia pośród starszych; takiego, 
które zostało przemienione przez Chrystusa i nie dostosowuje się już do 
wzorców świata. Rozdział 2 odnosi się do życia duchowego starszych, 
nakłaniając ich, by okazywali wzrastającą relację z Bogiem. Rozdział 3 
mówi o kluczowym elemencie życia duchowego, modlitwie. Rozdział 
4 dotyczy ochrony własnego charakteru, z sugestiami tego, co można 
zrobić, by uniknąć wypalenia czy upadku duchowego lub moralnego. 
Rozdział 5 odnosi się do charakteru starszego oraz charakterów innych, 
z naciskiem na poufność między starszymi. Rozdział 6, ostatni, omawia 
wartość i wagę tego, by starsi byli odpowiedzialni przed innymi star-
szymi, pod względem duchowym oraz pastoralnym.

Książkę tę można wykorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, może być 
zastosowana do indywidualnego studium, które możesz, jako pojedynczy 
starszy w swoim zborze, czytać dla swojego zbudowania oraz zdobywa-
nia wiedzy. Możesz też jako nowo wybrany starszy albo doświadczony 
przywódca, szukać dodatkowej perspektywy i wiedzy. Każdy rozdział 
zawiera „Pytania do przemyślenia”, mające na celu pomoc w zastosowa-
niu treści tego rozdziału w Twoim życiu jako chrześcijanina i przywódcy. 
Drugim sposobem, w jaki ta książka może znaleźć swoje zastosowanie, 
jest korzystanie z niej przez starszych jako grupę. Każdy starszy może 
przeczytać „Pytania do przemyślenia” zarówno indywidualnie, jak  
i razem, w celu omówienia tekstu w grupie starszych. Sześć rozdziałów 
może zostać wykorzystanych jako część sześciu spotkań starszych albo 
mogą być wykorzystane podczas wyjazdu przywódców, aby pobudzić 
do refleksji, do dyskusji i, co za tym idzie, do zastosowania, gdy temat 
książki staje się tematem wyjazdu. Mamy nadzieję, że książka ta przyda 
się w Twoim życiu i Twojej służbie w każdym przypadku, niezależnie od 
tego, czy będzie wykorzystana w sposób indywidualny czy grupowy.

O autorach

Seria ta nie jest wytworem jednego autora. Jest owocem pracy trzech 
osób, współpracujących ze sobą, wnoszących do dyskusji swoje, różnorodne 
doświadczenie oraz spojrzenie. Jeden z autorów jest pracownikiem Kościoła 
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(Gary Johnson, po lewej), drugi doradcą 
Kościoła (David Roadcup, na zdjęciu z żoną, 
Karen), a trzeci jest wykładowcą (James 
Estep, po prawej). Chociaż długo znali się ze 
sobą, dopiero, gdy spotkali się razem w Heli-
genkreuz, w Austrii, gdzie prowadzili wykłady 
dla studentów z Europy i Azji Środkowej  
w Haus Edelweiss (TCMI), mogli usiąść 
razem po raz pierwszy i podzielić się swoimi 

obawami o zdrowie Kościołów oraz ich 
przywódców. Jesteśmy przekonani, że 
zdrowe przywództwo jest podstawą zdro-
wej wspólnoty. Z tych początkowych 
rozmów przy kawie, które odbyły się na 
drugiej półkuli, powstała idea tej serii, 

mającej na celu wzmocnienie rozwoju starszych jako przywódców Kościołów.
Pomimo, że do każdego rozdziału został przypisany autor, osta-

teczna forma każdego rozdziału została omówiona oraz dopracowana 
przez wszystkich trzech autorów, spotykających się ze sobą zazwyczaj  
w Indianapolis, w stanie Indiana. Jest to więc praca trzech autorów, której 
zadaniem jest wyposażać przywódców, służących jako starsi Kościoła.

Modlimy się o Ciebie i Twoją społeczność. Jeśli moglibyśmy Ci 
pomóc, możesz skontaktować się z nami w dogodny dla Ciebie sposób.

Lipiec 2009 r.

Jesteśmy przekonani, 
że zdrowe przywództwo 
jest podstawą zdrowej 
wspólnoty.

James Estep, Jr
Professor of Christian Ed.
Lincoln Christian Seminary
Lincoln, Illinois
jestep@lccs.edu 

David Roadcup
Director, Center for Church Advancement
Cincinnati Christian University
Cincinnati, Ohio
david.roadcup@ccuniversity.edu

Gary Johnson
Senior Minister
Indian Creek Christian Church
Indianapolis, Indiana
GaryJohnson@TheCreek.org


