Od wydawcy
Historia Kościoła od zawsze wzbudzała zainteresowanie chrześcijan.
Jednak przez długi czas na naszym rynku brakowało pozycji, które prezentowałyby ją w przystępny i jednocześnie rzetelny sposób. Wiele prac z tej
dziedziny miało charakter naukowy i pomimo swych niewątpliwych walorów stanowiły one lekturę zbyt trudną dla większości czytelników. Natomiast
autorzy mniejszych i popularnych opracowań zmuszeni byli dokonywać skrótów i uproszczeń, które z kolei nie satysfakcjonowały czytelników bardziej
wymagających.
Książka Jamesa B. Northa łączy w sobie to, co najlepsze w obu podejściach. Nie rezygnując z faktograficznej wierności i dbałości o szczegóły,
autor przedstawia historię chrześcijaństwa w atrakcyjny i przystępny sposób,
umiejętnie dobierając materiał, dzięki czemu udało mu się zawrzeć w jednym
tomie w miarę wyczerpujący obraz historii Kościoła.
W pracy tej zasługuje na uznanie przedstawienie wzajemnych związków
historii Kościoła z historią powszechną – autor niejednokrotnie ukazuje,
w jaki sposób wydarzenia i sytuacja polityczna wpływały na losy Kościoła
oraz jak chrześcijanie oddziaływali na społeczeństwo, często zmieniając
przy tym losy narodów. Autor porusza również tematy, które nie zawsze
znajdują się w innych opracowaniach z tej dziedziny – w książce znajdziemy między innymi rozdziały poświęcone rozwojowi chrześcijaństwa
w kolonialnej i współczesnej Ameryce, chrześcijaństwu prawosławnemu,
ruchowi ekumenicznemu oraz rozwojowi chrześcijaństwa w krajach Trzeciego Świata.
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Tekst książki wzbogacają także propozycje zadań, zamieszczone po
każdym rozdziale, mapy prezentujące sytuację w poszczególnych okresach
historii Kościoła oraz dodatki: lista papieży, lista cesarzy rzymskich i bizantyjskich, wykaz literatury uzupełniającej w języku polskim i angielskim oraz
indeksy: osobowy i rzeczowy.
Zgodnie z deklaracją autora zawartą we wstępie, książka ta będzie szczególnie użyteczna dla trzech grup czytelników: studentów seminariów i szkół
biblijnych, którzy zgłębiają temat historii Kościoła w czasie swych studiów;
chrześcijan z lokalnych kościołów, którzy pragną poznać historyczne uwarunkowania swojej wiary; i wszystkich pozostałych czytelników, którzy poszukują
książki w przystępny sposób przedstawiającej historię Kościoła chrześcijańskiego.
Historia Kościoła od zawsze wzbudzała zainteresowanie chrześcijan.
Świadczy o tym też fakt, że pierwsze wydanie tej książki, z roku 2000, ze
względu na stałe zainteresowanie wymagało dodruku. Biorąc pod uwagę to, że
treść wydania pierwszego kończyła się przed przełomową dla chrześcijaństwa
datą trzeciego milenium, wydawca zdecydował poprosić autora, aby specjalnie do tego wydania opracował dodatkowy rozdział, omawiający przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia. Rezultatem tego jest rozdział 28, zatytułowany
„Na progu trzeciego tysiąclecia”. W trakcie przygotowania do drugiego wydania całość wcześniejszego materiału została jeszcze raz dokładnie przejrzana
i zweryfikowana.
Autor jest wieloletnim profesorem Wydziału Historii Kościoła w Cincinnati Christian University, USA. Studiował w Lincoln Christian College and
Seminary oraz na University of Chicago. Doktorat z historii Kościoła otrzymał
na University of Illinois. W ramach współpracy z TCM International Institute
współpracuje też z Chrześcijańskim Instytutem Biblijnym w Warszawie.
Jesteśmy przekonani, że lektura pracy Jamesa B. Northa nie tylko będzie
pouczająca i satysfakcjonująca intelektualnie, ale również przyczyni się do
pogłębienia wiary i lepszego zrozumienia jednego z narzędzi Bożego objawienia – historii ludzkości, a w szczególności historii Kościoła, którego Panem
i Głową jest Jezus Chrystus.
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