od wydawcy
Pamięć jest naszą tożsamością. Przekonujemy się o tym w miarę upływu czasu. Temu też służą rocznice i jubileusze. Są kamieniami milowymi, drogowskazami naszej historii i punktami odniesienia naszej tożsamości.
Niniejsze opracowanie jest pokłosiem jubileuszu 90-lecia Kościoła Chrystusowego w RP, obchodzonego w czerwcu 2011 roku.
Przygotowane i wygłoszone jako okolicznościowy referat, zostało
zaktualizowane i nieco rozszerzone. Oddane do druku w kwietniu
2012 roku, może się wkrótce okazać już nieaktualne, gdyż – ze
względu na zmianę nazwy i wynikające stąd zmiany statutu oraz
kontynuację zabiegów o ustawową regulację – trwają prace nad
dopracowaniem struktur Kościoła, co zapowiada kolejne zmiany.
Nina Hury (z d. Wróbel) od 1995 roku redaguje, wraz z mężem
Bronisławem, „Słowo i Życie” – kwartalnik Kościoła Chrystusowego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. W latach 1989–2000 prowadziła
biuro Kancelarii Kościoła. Autorka licznych artykułów w „Słowie
i Życiu”, z kronikarską pasją odnotowująca kościelne wydarzenia.
Matka dwójki dorosłych dzieci i babcia dwóch wnuków. Przedstawicielka drugiego pokolenia rodziny, mającej swój udział w służbie Kościoła Chrystusowego.
Amerykański historyk Henry E. Webb we wstępie do swojej
książki „In Search of Christian Unity. A History of the Restoration
Movement” stwierdza: „Każde nowe pokolenie chrześcijan po
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trzebuje konfrontacji z własnym religijnym dziedzictwem... Bierne przyjęcie z góry założonych idei rzadko wyzwala dynamiczne
religijne oddanie. Z drugiej strony, dokładna analiza wiary ojców
może prowadzić do osobistego przyjęcia jej jako własnej i poświęcenia się jej dziedzictwu”.
Polecamy tę publikację przede wszystkim członkom Kościoła Chrystusowego. Bez względu na posiadaną już wiedzę, każdy
znajdzie w niej coś, co sprawi, że wspólnota ta stanie się jeszcze
bliższa. Podobnie polecamy ją wszystkim innym zainteresowanym.
Skromna objętość broszury jest nieadekwatna do jej treści, wartej
zainwestowania w nią swojego czasu.
Dziękując Autorce za już wniesiony wkład w przybliżenie naszej wspólnej historii, liczymy na kolejne rozszerzone wydanie,
zwłaszcza części dotyczącej najnowszych dziejów Kościoła, adekwatne do miary kolejnego jubileuszu – 100-lecia Kościoła Chrystusowego w RP.
Chrześcijański Instytut Biblijny

