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Każdy właściciel pojazdu okresowo dokonuje kontroli jego stanu technicznego. Regularnie winniśmy
sprawdzać również stan naszego zdrowia, wykonując badania kontrolne. Podobnie rzecz ma się z naszą
wiarą - jedyna różnica polega na tym, że nie istnieje jakiś przepis obowiązującego prawa, ani instytucja,
która w tym obszarze egzekwowałaby naszą sumienność i systematyczność.
Być może nigdy dotąd nie przeprowadzaliśmy "diagnostyki" naszego chrześcijaństwa, nie zadawaliśmy
sobie pytań o jego stan, w odniesieniu do tego, jak definiował je Jezus.
Oto kilka z nich - Decyzja czy zobowiązanie? Wiesz o Nim czy Go znasz? Jeden z wielu czy jeden jedyny?
Pójście za Jezusem czy przestrzeganie reguł? O własnych siłach czy w mocy Ducha? Na czym polega więź?
Książka ta uświadomi ci, jak wiele może zmienić się w twoim życiu, w twoim chrześcijaństwie, w twojej więzi
z Jezusem, gdy postanowisz regulanie zadawać sobie kluczowe pytania dotyczące twojej wiary, a w
szczególności to: Jestem fanem, czy naśladowcą Jezusa?
Praktyczna refleksja autora nad biblijnymi fragmentami traktującymi o uczniostwie, zestawiona ze
świadectwami życia współcześnie żyjących osób, które porzucając komfort bycia fanem, wyruszyły w drogę
naśladowania. Dynamiczna, momentami zabawna, prowokująca.
REKOMENDACJE:
Kyle Idleman wie, jak żyjemy i jak moglibyśmy żyć z Bożą pomocą. Pisze o sprawach wielkiej wagi i
praktycznym znaczeniu. Pragnie pomóc nam iść we właściwym kierunku. Jeśli na swojej drodze
potrzebujesz pomocnej dłoni, on wskaże ci właściwą Osobę.
Max Lucado, pastor Oak Hills Church, autor książek Potwór w szafie i Przekroczyć własne życie
Jezus nigdy nie prosił, abyśmy zajęli miejsce na widowni i kibicowali dobrej sprawie. W książce Więcej niż fan
Kyle Idleman zachęca nas, abyśmy stali się naśladowcami Chrystusa 24 godziny na dobę zamiast być fanami
tylko wtedy, gdy sprzyjają temu okoliczności.
Craig Groeschel, starszy pastor LifeChurch.tv, autor książki The Christian Atheist
Weź ołówek i pozwól, by Kyle Idleman zaprowadził cię do źródeł chrześcijaństwa. Być może nigdy więcej nie
doświadczysz takiego wyzwania, jakie niesie lektura tej prosto napisanej, pasjonującej i chwytającej za serce
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książki.
Lee Strobel, autor książki Dochodzenie w sprawie Stwórcy
Więcej niż fan to naprawdę odkrywcze przesłanie, które zachęci nawet najbardziej pobożnych chrześcijan
do ponownej oceny swojej więzi z Chrystusem. Ja sam przestudiowałem ją z wielką przyjemnością sam i
przyjrzałem się sobie krytycznie, by sprawdzić, czy jestem fanem, czy też naśladowcą Jezusa. Szczerze
polecam tę książkę zarówno poszczególnym osobom, jak i kościołom.
Mike Huckabee, były gubernator stanu Arkansas, autor książki Do the Right Thing
Treść tej książki zachwieje twoim światem, a jej autor praktykuje to, co głosi. Kyle jest świetnym przywódcą
oraz naśladowcą Chrystusa. Jego przesłanie „Więcej niż fan” stało się przełomowym momentem i
początkiem zmian w naszym kościele, które trwają do dziś. Książka Więcej niż fan sprawi to samo w twoim
życiu.
Dave Stone, starszy pastor Southeast Christian Church
Ta książka burzy status quo i wzywa czytelników do pójścia za Chrystusem ze szczerym oddaniem.
Mark Batterson, pastor National Community Church w Waszyngtonie
Więcej niż fan Kyle’a Idlemana to kluczowe orędzie dla naszych czasów. To pełne mocy wezwanie do
powierzenia się Jezusowi i naśladowania Go całym sercem, które dla mnie samego stało się wyjątkowo
cenną zachętą!
Jud Wilhite, starszy pastor Central Christian Church w Las Vegas, autor książki Throw it Down
Więcej niż fan to książka, którą każdy chrześcijanin powinien przeczytać i regularnie do niej powracać.
Zaczęłam ją czytać w maszynopisie i nie mogłam się oderwać aż do końca. To orędzie dla kościoła na TERAZ
i mam nadzieję, że każdy wierzący, który ją przeczyta, stanie się autentycznym naśladowcą Chrystusa.
Christine Caine, pomysłodawczyni A21 Campaign, autorka książki Soul Print
Kyle Idleman to wyjątkowo utalentowany kaznodzieja, wykładowca i mówca. Więcej niż fan to znakomity
projekt – mam nadzieję, że dotrze do jak największej liczby odbiorców i wpłynie na ich życie.
Dr R. Albert Mohler jr, dyrektor Seminarium Teologicznego Południowej Konwencji Baptystów/ Southern
Baptist Theological Seminary
Ktoś powiedział, iż futbol polega na tym, że 22 facetów na boisku rozpaczliwie potrzebuje odpoczynku, a 60
000 fanów na trybunach rozpaczliwie potrzebuje ruchu. W duchu serialu Czysta krew i Dietricha
Bonhoeffera książka Więcej niż fan zachęca wierzących, aby wstali ze swoich miejsc, włożyli korki i ruszyli do
gry. Więcej niż fan nie jest dla bojaźliwych i niezdecydowanych. To książka dla tych, którzy chcą znaleźć się w
towarzystwie zdecydowanych naśladowców Jezusa, i wcielać w życie to, w co wierzą.
Dr Jon Kulaga, pastor, rektor Uniwersytetu Asbury w Wilmore, w stanie Kentucky
Więcej niż fan łączy praktyczne sytuacje życiowe, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, z praktycznymi i
ponadczasowymi prawdami Słowa Bożego. Pozwala zajrzeć pod powierzchnię, w głąb serca, jest
fascynująca, wiarygodna i aktualna. Niezależnie od tego, czy nie masz z chrześcijaństwem zbyt wiele
wspólnego, czy też jesteś osobą wierzącą od lat, przedstawione w niej historie i orędzie, które za nimi stoi,
skłonią cię do przystanięcia w biegu i refleksji.
Neal Joseph, wiceprezes do spraw rozwoju międzynarodowego Compassion Int.
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