
OD WYDAWCY

Stoj¹c na czele jest kolejn¹, po Jak pokochaæ swój koœció³,
ksi¹¿k¹ Dereka Copleya, wydan¹ przez Chrzeœcijañski Instytut
Biblijny, a wybran¹ spoœród wielu jego ksi¹¿ek, opublikowa-
nych wczeœniej w jêzyku angielskim. Jest to ksi¹¿ka o przywód-
cach i przewodzeniu. Tym, co j¹ wyró¿nia jest fakt, ¿e dla auto-
ra, zgodnie z modelem biblijnym, ka¿dy chrzeœcijanin jest przy-
wódc¹. Ka¿dy cz³onek koœcio³a powinien przewodziæ tym, któ-
rzy s¹ jeszcze mniej dojrzali, aby i oni mogli stawaæ siê przy-
wódcami dla nastêpnych.

Ksi¹¿ka ta, tak jak wszystkie inne ksi¹¿ki Copleya, jest pisa-
na nie tylko piórem, ale tak¿e sercem. Jest w niej sens i logika,
ale jest te¿ wiele ciep³a i zrozumienia dla czytelnika. Autor wie,
¿e czytelnikowi nie zawsze bêdzie ³atwo pójœæ œladami jego wska-
zówek. Dlatego uto¿samia siê z nim – idzie razem, dziel¹c jego
pora¿ki i zwyciêstwa. Nie moralizuje, nie napomina, ale zachê-
ca i poci¹ga. Dzieli siê swoim ¿yciem. Wiele przyk³adów ilu-
struj¹cych omawiane sprawy, to jego w³asne przyk³ady. Jego
osobiste niepowodzenia i zwyciêstwa. Tego, o czym tutaj pisze,
doœwiadczy³ sam. Daje to czytelnikowi poczucie bezpieczeñstwa.
Rodzi ufnoœæ dziecka, które pod¹¿a za rodzicem lub starszym
rodzeñstwem.

Inn¹ jej zalet¹ jest to, ¿e autor bardzo stara siê o obiekty-
wizm. Analizuje dok³adnie ka¿d¹ sytuacjê. Rozpatruje j¹ z ka¿-
dej strony, zanim wyci¹gnie wnioski.



Autor d¹¿y do oparcia wszystkich swoich wywodów na na-
uce Biblii. Czy opowiada swoje w³asne doœwiadczenia, czy cy-
tuje znane postacie historyczne i wspó³czesne – chce, aby osta-
tecznym argumentem w dowodzeniu by³a zgodnoœæ z nauk¹ Pi-
sma Œwiêtego. Tym sposobem równie¿ daje czytelnikowi po-
czucie bezpieczeñstwa.

Ksi¹¿ka adresowana jest do wszystkich, którzy s¹ przywód-
cami w koœciele, bez wzglêdu na to, na jakim poziomie i jakiej
grupie osób przewodz¹. Skierowana jest do pastorów, starszych
zboru, diakonów, oraz prowadz¹cych ró¿norodne inicjatywy zbo-
rowe. Jest te¿ dla tych mê¿czyzn i kobiet, cz³onków koœcio³a,
którzy dopiero chcieliby przy³¹czyæ siê do s³u¿by przewodzenia
innym.

Mamy nadziejê, ¿e podobnie jak poprzednia ksi¹¿ka Dereka
Copleya, ta równie¿ znajdzie tak szerokie zainteresowanie i zdo-
bêdzie tak liczne grono czytelników. Zwyk³ych chrzeœcijan, któ-
rzy jednoczeœnie s¹ niezwykli poprzez to, kim s¹ i co robi¹ jako
cz³onkowie Koœcio³a.
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