
Wstęp

Lubię przyjęcia zborowe. Stoły są zawsze pełne tego, co ludzie przy-
nieśli. Już przed wejściem do sali zborowej można poczuć ten przyjemny 
zapach przygotowanych potraw. Jednak jako doświadczony bywalec przy-
jęć zborowych mam też świadomość, że potrawy przynoszone na stoły 
nie są tej samej jakości. Zwykle śpieszymy, aby skosztować tych dań, 
które zostały przygotowane przez kucharzy mających w zborze uznanie, 
a tylko z grzeczności częstujemy się też daniami przygotowanymi przez 
tych, którzy nie posiadają szczególnych umiejętności w sztuce kulinarnej. 
(Nie ma nic gorszego niż konieczność zabrania z powrotem do domu nie-
tkniętego garnka z potrawą przygotowaną na przyjęcie zborowe).

Służąc w lokalnym zborze w charakterze starszego, musisz zada-
wać sobie pytanie: „Co ja osobiście wnoszę do stołu przywództwa?”. 
Jakimi umiejętnościami mogę dzielić się w służbie królestwa Bożego? 
Bez tych umiejętności sprawowanie przywództwa staje się mało efek-
tywnym działaniem ludzi, którzy mają niewiele do wniesienia do stołu 
służby zborowej. Czy jesteś powołany? Tak. Czy posiadasz właściwy 
charakter? Tak. Nie posiadając jednak właściwych umiejętności, nie 
możesz sprawować skutecznego przywództwa. Książka ta przedstawia 
umiejętności niezbędne w służbie starszego zboru. 

Zdrowe zbory wymagają zdrowego przywództwa. Bez zdrowego 
przywództwa możliwości wzrostu duchowego, nie mówiąc już o wzro-
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ście liczbowym, są znacznie ograniczone. To jest główna myśl tej serii 
książek: zdrowe przywództwo ułatwia zdrowe życie zborowe. Aby nasze 
zbory były zdrowe, musimy zatroszczyć się o zdrowie naszych przywód-
ców, starszych zboru. Celem tej książki jest nadanie kierunku, dostar-
czenie informacji, przedstawienie wyzwań, wykształcenie i w końcu 
wyposażenie mężczyzn, którzy obejmą funkcje przywódcze w zborze, 
starszych zboru, do oddanego prowadzenia i pasienia trzody Bożej. Gdy 
służymy jako starsi w Jego ciele, jesteśmy wezwani, by nasz charakter 
odzwierciedlał charakter Chrystusa. 

Podstawą sprawowania przywództwa chrześcijańskiego jest Boże 
powołanie do służby, powołanie, na które należy odpowiedzieć. Czło-
wiek posiada właściwe kwalifikacje i jest należycie wyposażony, gdy 
prowadzi życie, w którym jest widoczny chrześcijański charakter, jego 
duchowa dojrzałość. Odzwierciedlamy Jego charakter. Ponadto, starszy 
zboru musi posiadać kompetencje, umiejętności, które są mu potrzebne do 
prowadzenia i pasienia ludu Bożego – prowadzenia Jego zboru. W końcu, 
społeczność, zarówno w kontekście zborowym, jak i społecznym, zapew-
nia starszemu zboru obszar służby 
przywódczej w społeczności wiary 
i jako świadka dla społeczności, 
która otacza zbór. W tym aspekcie 
cieszymy się Jego ludem. W chrze-
ścijańskim przywództwie wszystkie 
te cztery aspekty są niezbędne, aby 
mogło być ono sprawowane sku-
tecznie. Każdy z tych aspektów jest 
obowiązkowy.

O serii

Książka ta stanowi trzeci tom serii, składającej się z czterech tomów, 
poświęconych sprawowaniu przywództwa przez starszych zboru, wyda-
nej nakładem College Press w latach 2009-2010. Cztery tomy (Odpo-
wiedz, Odzwierciedlaj, Prowadź i Ciesz się) odnoszą się do czterech 
podstawowych komponentów chrześcijańskiego przywództwa, które 
zostały wymienione powyżej. Książki te w zamyśle nie stanowią trakta-
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tów naukowych, dotyczących pojęcia chrześcijańskiego przywództwa. 
Są natomiast pomyślane jako użyteczne przewodniki, które, wykorzystu-
jąc praktyczne i naukowe spostrzeżenia, mogą służyć jako podręcznik 
dla przywódcy zboru. Każdy rozdział jest z założenia krótki i zawiera 
pytania do przemyślenia do użytku osobistego i do wykorzystania 
w grupie przywódczej jako środek wzajemnego szkolenia i wyposaże-
nia siebie nawzajem do służby.

Tom trzeci, Prowadź, podejmuje temat umiejętności i kompeten-
cji starszego jako przywódcy w zborze i społeczności lokalnej. Rozdział 
pierwszy – „Spójrz do wewnątrz” – podejmuje temat rozwoju wewnętrz-
nego przywódcy, zwłaszcza jako tego, który stale się uczy, co sprawia, 
że starszy zboru może stać się skutecznym nauczycielem. Kolejne dwa 
rozdziały – „Rozejrzyj się wokoło” i „Spójrz do przodu” – podejmują 
temat dwóch talentów przywódczych, które mają zasadnicze znacze-
nie dla starszych zboru: podejmowania decyzji i planowania strategicz-
nego. W rozdziale czwartym – „Weź pod swoje skrzydła” – wyjaśniona 
została istota niezwykle użytecznej sztuki mentoringu, podczas gdy roz-
dział piąty – „Prowadź za sobą” – podkreśla znaczenie służby pastorskiej 
i doradztwa duchowego. Ostatni rozdział – „Zabierz się do dzieła” – wyja-
śnia nieprzyjemną potrzebę sprawowania dyscypliny zborowej, co jest 
często pomijanym wymiarem pracy, sprawowanej przez starszego zboru. 

Z książki tej można korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, może 
być ona traktowana jako studium indywidualne, wykorzystywane w celu 
osobistego zbudowania i nabycia wiedzy. Możesz być początkującym 
starszym zboru albo też doświadczonym przywódcą, który poszukuje 
szerszej perspektywy i nowego spojrzenia na swoją służbę. Niezależnie 
od tego w każdym rozdziale znajdują się pytania do przemyślenia, które 
mogą Ci pomóc w tym, byś jako chrześcijanin i starszy zboru zastosował 
prezentowane tu nauczanie w Twoim życiu. Drugi sposób wykorzysta-
nia tej książki to wspólne jej studiowanie w ramach grupy przywódczej. 
Każdy starszy może ją przeczytać i indywidualnie rozważyć pytania 
do przemyślenia. Następnie, pytania te mogą zostać wykorzystane 
w ramach wspólnego omawiania tekstu przez grupę przywódczą. Nie-
które z pytań są bardziej odpowiednie do użytku indywidualnego, 
a inne z kolei bardziej nadają się do dyskusji w grupie. Sześć rozdziałów 
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książki może stanowić podstawę do sześciu spotkań starszych zboru, 
a nawet mogą one zostać wykorzystane podczas rekolekcji dla przywód-
ców zboru jako środek pobudzający do refleksji, dyskusji i zastosowania. 
Temat książki może być wówczas głównym tematem podejmowanym 
w czasie rekolekcji. Mamy nadzieję, że w obu przypadkach, zarówno 
jako studium indywidualne, jak i grupowe, książka ta okaże się przy-
datna w Twoim życiu i służbie.

O autorach

Ta seria książek nie jest 
dziełem jednego autora. Jest 
ona owocem pracy trzech osób, 
które pracowały w zgodnym 
porozumieniu, wnosząc do stołu 
dyskusji swoje różne doświad-
czenia i perspektywy, dotyczące 
służby sprawowanej przez star-
szych. Jeden z autorów, Gary 
Johnson, jest pracownikiem Kościoła; drugi, David Roadcup, zajmuje 
się doradztwem zborowym; zaś James Estep jest nauczycielem akade-
mickim. Chociaż wszyscy trzej znali się wcześniej od lat, dopiero ich 
wspólny pobyt w Heiligenkreutz w Austrii, gdzie prowadzili wykłady 
dla studentów z Europy Wschodniej i Azji Środkowej w Haus Edelweis 
(TCMI), sprawił, że po raz pierwszy usiedli razem, dzieląc się wspólną 
troską o zdrowie zborów i ich przywództwa. Jesteśmy przekonani, że 
zdrowe przywództwo kształtuje zdrowy zbór. W czasie rozmów przy 
kawie na drugiej półkuli zrodziła się idea powstania tej serii książek, 
która ma za zadanie wzmocnienie starszych jako przywódców zboru.

Chociaż poszczególni autorzy podjęli się napisania konkretnych roz-
działów, ostateczna forma każdego rozdziału została opracowana przez 
wszystkich trzech autorów przy wspólnym stole, głównie w Indianapo-
lis w stanie Indiana. Tak więc jest to dzieło trzech autorów i ma stano-
wić przydatną pomoc dla przywódców zboru, którzy służą jako starsi 
w Kościele.



15Wstęp

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

Modlimy się za Ciebie i członków Twojego zboru i jeśli możemy 
w czymś pomóc, prosimy o kontakt w dogodny dla Ciebie sposób.

Styczeń 2010 r.


