Od wydawcy
„To Bóg wymyœli³ ma³¿eñstwo i rodzinê”. Ta prosta myœl jest wiod¹c¹ ide¹
w ksi¹¿ce Charlesa M. Sella pt. S³u¿ba rodzinie, najnowszej pozycji wydawniczej Chrzeœcijañskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Myli³by siê jednak
ten, kto doszukiwa³by siê w niej jedynie zbioru rozwa¿añ na temat wybranych
fragmentów Pisma Œwiêtego. Szukaj¹c poparcia dla swoich tez, autor wkracza odwa¿nie na pole teologii, socjologii i psychologii, pokazuj¹c, ¿e nie s¹ one
sprzeczne z nauczaniem Biblii i mog¹ pomóc w jej zrozumieniu.
Pierwsz¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi¹ rozwa¿ania teoretyczne. Mówi¹c o ma³¿eñstwie i rodzinie, Charles M. Sell unika podejœcia popularnych poradników,
proponuj¹cych natychmiastowe rozwi¹zania nawet najbardziej skomplikowanych problemów. Jest zdania, ¿e s³u¿ba rodzinie musi byæ zbudowana na
solidnych fundamentach teologicznych i naukowych, gdy¿ tylko wtedy bêdziemy mogli pomóc rodzinom funkcjonowaæ w³aœciwie w ci¹gle zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Najpierw potrzebne jest w³aœciwe zrozumienie, czym
jest ma³¿eñstwo i rodzina i jak¹ maj¹ rolê do spe³nienia.
Lecz sama teoria nie wystarczy i autor jest tego œwiadomy. Druga czêœæ
ksi¹¿ki dotyczy praktyki s³u¿by rodzinie, wskazuj¹c na najwa¿niejsze jej aspekty, opisuj¹c doœwiadczenia innych koœcio³ów i sugeruj¹c mo¿liwe sposoby
postêpowania. Tak¿e i tutaj autor unika uproszczeñ i podawania jedynych
s³usznych rozwi¹zañ, staraj¹c siê sk³oniæ czytelnika do w³asnych przemyœleñ
i rozstrzygniêæ. Nie pozostawia jednak w¹tpliwoœci, ¿e jedn¹ z najwiêkszych
potrzeb wspó³czesnych koœcio³ów jest rzeczywista praca z rodzinami, a nie
jedynie mówienie o niej.
Charles M. Sell jest wyk³adowc¹ edukacji chrzeœcijañskiej w Trinity Evangelical School w Deerfield, Illinois (USA). Polski przek³ad S³u¿by rodzinie
powsta³ na bazie drugiego wydania w jêzyku angielskim, poprawionego i uzupe³nionego o nowe materia³y. Charles M. Sell napisa³ tak¿e Transitions
in Adult Life (Etapy przejœciowe w ¿yciu cz³owieka doros³ego).
Mamy nadziejê, ¿e publikuj¹c ksi¹¿kê Charlesa M. Sella pomagamy wyznaczyæ nowe standardy myœlenia o ¿yciu rodzinnym, ale przede wszystkim

s³u¿by koœcio³a w tej dziedzinie. Coraz wiêcej osób widzi potrzebê takiej
pracy i jest gotowych siê w ni¹ zaanga¿owaæ. To ksi¹¿ka dla nich, lecz tak¿e
dla tych, którzy pragn¹ lepiej zrozumieæ rolê i funkcjonowanie w³asnej rodziny, pastorów i osób odpowiedzialnych za pracê koœcio³a, a ponadto dla studentów szkó³ biblijnych i seminariów teologicznych.
Dziêki uprzejmoœci Instytutu Poradnictwa Chrzeœcijañskiego Fundacji „¯ycie i Misja” polskie wydanie ksi¹¿ki zosta³o wzbogacone o obszerny wykaz
literatury z dziedziny psychologii i poradnictwa dostêpnej w jêzyku polskim.
Za orygina³em podajemy wybór dodatkowej literatury w jêzyku angielskim.
Na koñcu ksi¹¿ki znajduj¹ siê tak¿e indeksy, które u³atwi¹ korzystanie z zawartych w niej informacji.
S³u¿ba rodzinie to ksi¹¿ka bardzo wartoœciowa, ale i wymagaj¹ca. Inspiruje, sk³ania do refleksji, zadaje nie³atwe pytania i niektóre z nich pozostawia bez odpowiedzi. Czytelnik, który oczekuje ³atwej lektury, mo¿e byæ rozczarowany. Lecz ka¿dy, kto troszczy siê o los ma³¿eñstw i rodzin w chrzeœcijañskich koœcio³ach, zyska w niej cennego sprzymierzeñca.
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