OD WYDAWCY
Na tym świecie nie ma nic wspanialszego niż kościół Jezusa
Chrystusa.
Takie jest przesłanie Nowego Testamentu, z którego, jak pisze
autor tej książki, wyrasta idea kościoła. Takie jest też przesłanie prezentowanej książki. Jej autor – który, gdy ją pisze, jest pastorem dużej,
dynamicznie rozwijającej się kongregacji – jest przede wszystkim pasjonatem swojej wiary i służby. Wierzy głęboko w tę niezwykłą boską
ideę kościoła – ciała Chrystusowego. Przekonanie to wyraża praktycznie w swojej dynamicznej służbie, która owocuje stałym wzrostem.
Znajdujemy je również w treści i stylu książki.
Czytając ją odnajdujemy na nowo sens członkostwa w kościele
i znaczenie służby dla jego rozwoju. Pełniej widzimy całą perspektywę fenomenu kościoła. Odnajdujemy na nowo chęć i entuzjazm do
służby. Utwierdzamy się w przekonaniu, że jeśli warto poświęcić całe życie jakiejś pracy, to na pewno powinno nią być zaangażowanie w służbę
kościoła.
Wartość prezentowanej książki zawiera się przede wszystkim w tym,
że jej autor opiera swe wywody na nauczaniu Nowego Testamentu. Dodatkową wartością jest to, że pisze ją osoba zaangażowana od wielu lat
w praktyczne życie i służbę kościoła.
Poszczególne zagadnienia związane z omawianym tematem są
podzielone na rozdziały, co daje możliwość studiowania każdego
zagadnienia oddzielnie, zależnie od aktualnej potrzeby. W czytaniu
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pomaga jasny wartki styl, a proste, lecz trafne przykłady powodują, że
skomplikowane zagadnienia stają się wyjątkowo przejrzyste – łatwe
do zrozumienia, zapamiętania i zastosowania.
Ostatni rozdział, omawiający przyszłość kościoła, napisany przed
laty, został zaktualizowany tak, aby był adekwatny do obecnej sytuacji. Dobrze opisuje sytuację kościoła w skomplikowanym świecie na
początku nowego milenium.
Książkę tę powinien przeczytać każdy pastor, zarówno początkujący, jak i zaangażowany w służbę od wielu lat – ten pierwszy otrzyma
właściwy drogowskaz, ten drugi – nowe, świeże spojrzenie na dobrze
już znane tematy. Powinien to być podręcznik niezbędny dla każdego
studenta przygotowującego się do służby. Powinien przeczytać ją też
każdy chrześcijanin, który chce rozumieć kościół lepiej i zaangażować się bardziej w jego życie i służbę.
Autor był pastorem różnych kościołów w Ameryce – między
innymi w Central Christian Church w Mesa w Arizonie, który pod
jego przywództwem urósł z 490 do 4.500 członków. Był profesorem
i wiceprezydentem Milligan College w Johnson City, a później prezydentem Pacific Christian College w Fullerton, w Kalifornii – małej
szkoły, która za jego prezydentury przekształciła się w duży, dynamicznie rozwijający się Hope International University. Członek wielu
komitetów i rad nadzorczych, prezydent North American Christian
Convention w 1982 roku. Autor 28 książek i mnóstwa opublikowanych artykułów. Obecnie jest Międzynarodowym Konsultantem Christian Missionary Fellowship International.
Książka została wydana z okazji 20-lecia Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego, założonego 28 maja 1984 roku.
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