OD WYDAWCY
Kaznodziejstwo zajmuje ważne miejsce w życiu kościoła.
Warto uświadomić sobie, że każdego tygodnia setki kaznodziejów
w całym kraju wychodzi za kazalnice, aby „zwiastować Słowo Boże”.
Co i jak zwiastują, ma ogromny wpływ na słuchający ich zgromadzony
lud Boży. Dlatego uzasadnione jest stwierdzenie, że bez służby kaznodziejskiej właściwe funkcjonowanie Kościoła byłoby niemożliwe.
Jeśli służba kaznodziejska jest tak ważna, jej wykonywanie nie powinno być pozostawione przypadkowi. Aby służba kaznodziejska była
wykonywana dobrze, powinna być przedmiotem nauczania i uczenia się.
Dzisiaj, wraz z rosnącym znaczeniem nowych rodzajów środków
przekazu, przed służbą kaznodziejską stoją ogromne wyzwania. Musi
sprostać wymogom społeczeństwa medialnego – doskonaląc formę bez
spłycania treści. Nowe wymagania stawiane są też osobie kaznodziei.
W języku polskim jest niewiele dostępnych pomocy użytecznych
w doskonaleniu kaznodziejskiego rzemiosła. Książka Roberta i Michaela Shannonów dobrze uzupełnia te braki. Napisana jest przez
kaznodziejów, którzy zdobyli doświadczenie poprzez lata własnej
praktyki w różnych środowiskach. Jej język jest prosty, lecz plastyczny zarazem. Treść koncentruje się na tym, co jest samym sednem
sprawy.
Robert C. Shannon (ojciec) jest emerytowanym kaznodzieją.
Przez wiele lat był pastorem różnych kościołów w Stanach Zjednoczonych. W latach osiemdziesiątych minionego wieku był misjonarzem w krajach Europy Wschodniej. Wykładał kaznodziejstwo
w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie. Jest autorem
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sporej liczby książek i ogromnej ilości opublikowanych artykułów.
J. Michael Shannon (syn) był pastorem na Florydzie i w Tennessee.
Obecnie jest wykładowcą przy katedrze teologii praktycznej w Cincinnati Bible College and Seminary.
Publikowana książka w skróconej wersji była używana od lat jako
podręcznik dla studentów Korespondencyjnych Studiów Biblijnych.
Teraz zostaje wydana w wersji rozszerzonej o pomocne dodatki głównie
z myślą o studentach szkoły Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Ze względu na praktyczne podejście do
tematu będzie też pomocna każdemu praktykującemu kaznodziei oraz
kandydatom przygotowującym się do kaznodziejskiej służby.
Zwiastowanie świadome celu jest kontynuacją serii wydawniczej
Instytutu. Wcześniej ukazały się: Kościół świadomy celu, Joe S. Ellisa (1997), Przywództwo świadome celu Knofela Statona (1998) oraz
Służba świadoma celu Roberta C. i J. Michaela Shannonów (2002).
Książki te uzupełniają się i najlepiej byłoby przeczytać każdą z nich
i w takiej kolejności, w jakiej były wydawane.
Chrześcijański Instytut Biblijny

