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Zostaliśmy stworzeni do głębokiej więzi z naszym Ojcem – Królem.
Zostaliśmy odkupieni, aby – jako kapłani, mający bezpośredni dostęp do sali tronowej w Niebie – służyć
Bogu oraz nieść Jego światło i chwałę światu pogrążonemu w ciemności i cierpieniu.
To najbardziej zdumiewający przywilej, jaki kiedykolwiek został dany człowiekowi. A jednak...
Prawdziwego uwielbienia trzeba się nauczyć, i jest to proces. Niestety prawda o nim jest słabo rozumiana w
Kościele, a jego praktyka mocno zaniedbywana. Zbyt mało wierzących doświadcza tej radości nie do
opisania i radykalnej przemiany, jaką niesie za sobą wejście w pełni w rolę kapłana.
W swojej głębokiej, ale jednocześnie przystępnej książce pastor Zach Neese, lider uwielbienia i autor wielu
pieśni, zachęca do wejścia w tę rolę, dając przy tym praktyczne, biblijne wskazówki, będące pomocą w tej
podróży.
Zach Neese
Zach Neese jest jednym z pastorów w kościele Gateway, odpowiedzialnym za wszystkie obszary związane z
rozwojem uwielbienia, włączając w to uczniostwo i szkolenia w tym zakresie. Zach wierzy, że jest różnica
pomiędzy prowadzeniem uwielbienia a byciem pastorem, który prowadzi ludzi przed Boże oblicze. Sposób,
w jaki przewodzi innym, pokazuje jego pasję w pomaganiu wierzącym w tym, by ich więź z Jezusem rozwijała
się i tętniła życiem. Jest on obdarowanym nauczycielem i tworzy wiele kościelnych programów nauczania
dotyczących uwielbienia. Jest także trenerem i doradcą dla wielu liderów uwielbienia na świecie.
Zach zanim znalazł się w kościele Gateway, służył jako pastor młodzieżowy i pastor odpowiedzialny za
służbę uwielbienia w kilku kościołach. Był również dyrektorem Szkoły Uwielbienia i Oprawy Technicznej w
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Christ For the Nations Institute. Jest uznanym autorem piosenek m.in.: „The More I Seek You” („Kiedy Cię
szukam”), „Alabaster Jar”, „Love Has Done it” oraz „Faithful God”.
Zach mieszka w Keller, w Teksasie, ze swoją żoną Jen i szóstką dzieci. Rodzina to dla niego najważniejszy
kościół i jest dumą jego serca.
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