
OD WYDAWCY

S³u¿ba pastorska nie jest ³atwa. Nawet absolwenci najlepszych se-
minariów biblijnych w zetkniêciu z wyzwaniami, jakie niesie ona ze sob¹
przekonuj¹ siê, ¿e zdobyta przez nich wiedza nie zawsze wystarcza.
Niewiele jest te¿ literatury w jêzyku polskim, która omawia³aby zagadnie-
nia zwi¹zane ze s³u¿b¹ pastorsk¹ od strony praktycznej, ucz¹c tego, jak
nale¿y w³aœciwie zachowaæ siê w ró¿nych sytuacjach z ni¹ zwi¹zanych.

Ksi¹¿ka Roberta i Michaela Shannonów adresowana jest do tych
wszystkich, którzy nie obawiaj¹ siê czerpaæ z doœwiadczeñ innych, aby
uczyniæ sw¹ s³u¿bê bardziej efektywn¹ i owocn¹. Podnosi na duchu,
dodaje si³, zachêca, motywuje, wskazuje i uczy. Pomaga w tym, jak byæ
lepszym pastorem. Nie tylko podejmuje praktyczne zagadnienia, zwi¹-
zane z jego s³u¿b¹, ale równie¿ omawia je bardzo dok³adnie i bardzo
praktycznie.

Na polskim rynku wydawniczym nie ma podobnej ksi¹¿ki. Tak kom-
pleksowej i rzeczowej, mimo niewielkiej objêtoœci. Jest to ksi¹¿ka wy-
j¹tkowa. Pisana jêzykiem prostym, przedstawiane zagadnienia ujmuje
w sposób tak konkretny i bezpoœredni, ¿e trudno zrobiæ to lepiej. Mó-
wi¹c krótko, jej autorzy wiedz¹, o czym pisz¹. Czytaj¹c j¹ odnosi siê
wra¿enie, ¿e przewiduj¹ ró¿ne wydarzenia i reakcje, jakie napotyka w swej
pracy pastor i omawiaj¹ je. Nie tyle opisuj¹ s³u¿bê, co raczej prowadz¹
czytelnika. Id¹ razem z nim, pokazuj¹c to, co jest wa¿ne i warte zwró-
cenia uwagi.

Treœæ ksi¹¿ki wyp³ywa z wieloletniego doœwiadczenie jej autorów. Ro-
bert C. Shannon (ojciec) – jest emerytowanym kaznodziej¹. Przez wiele lat
pracowa³ jako pastor w ró¿nych koœcio³ach w Stanach Zjednoczonych.



W latach osiemdziesi¹tych by³ misjonarzem w krajach Europy Wschod-
niej. Jest autorem kilku innych ksi¹¿ek i ogromnej iloœci opublikowa-
nych artyku³ów. J. Michael Shannon (syn) – by³ pastorem na Florydzie
i w Tennessee. Obecnie jest wyk³adowc¹ przy katedrze teologii prak-
tycznej w Cincinnati Bible College and Seminary.

Podobnie jak i inne publikacje Instytutu, ksi¹¿kê tê kierujemy do okre-
œlonych grup czytelników. Jedna grupa, to studenci wszelkiego rodzaju
szkó³ biblijnych, dla których ksi¹¿ka ta mo¿e pos³u¿yæ jako podrêcznik.
Druga grupa, to osoby ju¿ zaanga¿owane w s³u¿bê pastorsk¹, które
chcia³yby w tej s³u¿bie rozwijaæ siê i w zwi¹zku z tym poszukuj¹ dodat-
kowych informacji i materia³ów na ten temat.

S³u¿ba œwiadoma celu jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Instytu-
tu. Wczeœniej ukaza³y siê: Koœció³ œwiadomy celu, Joe S. Ellisa (1997)
i Przywództwo œwiadome celu, Knofela Statona (1998). Ksi¹¿ki te
uzupe³niaj¹ siê i najlepiej by³oby przeczytaæ ka¿d¹ z nich.
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