
PRZEDMOWA DO 
WYDANIA POLSKIEGO 

Kiedy ćwierć wieku temu pisałem Kościół Nowego Testamentu 
– wtedy i teraz, chciałem pomóc naszej rozwijającej się kongregacji 
w lepszym zrozumieniu unikalnej wspólnoty, do której należę, a którą 
nazywa się kościołem Jezusa Chrystusa. 

Pisałem nie tylko jako wierzący w Chrystusa, ale też jako ten, który 
wierzy w kościół. Mimo wszystkich ograniczeń, historycznych skan-
dali i współczesnych zmagań, kościół dowiódł, że jest niezniszczalny 
i niezastąpiony. Byłem przekonany wtedy, tak jak jestem przekonany 
teraz, że Ciała Chrystusa nie można porównać z niczym innym. Bez 
niego nasz świat byłby o wiele uboższym i o wiele bardziej niebez-
piecznym miejscem.

Kościół kontynuuje zbawczą misję Jezusa. Nie ma nic ważniejsze-
go ponad to, że wszyscy ludzie wszędzie słyszą „dobrą nowinę” i mają 
możliwość znalezienia obfitego wiecznego życia, które oferuje Jezus. 
Nic nie daje więcej nadziei pogrążonym w wojnach narodom, niż 
żywa wspólnota wierzących, która poświęca wszystko, aby ratować 
swoich sąsiadów, leczyć zranionych i zwiastować życiodajne Słowo 
Boże, wszystkim tym, którzy chcą uczyć się i wzrastać.

Poprzez kościół – wtedy i teraz, mężczyźni i kobiety znajdują drugą 
rodzinę, która przyjmuje ich i łączy nawet bardziej niż ta biologiczna. 
W kościele znajdują akceptację i zachętę. Wzrastają, zbliżając się do 
Boga i do siebie nawzajem. Wyzwalają swój ludzki potencjał, który nie 
byłby wyzwolony bez kościoła.
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Poprzez kościół, jak nigdzie indziej, wszyscy ludzie na świecie są 
zjednoczeni, przekraczając bariery kulturowe, rasowe, ekonomiczne 
i narodowe. 

Gdy wiele lat temu pisałem tę książkę, nie marzyłem nawet, że 
będzie czytana w języku polskim. Cieszę się, że mam możliwość 
wniesienia tego niewielkiego wkładu w dzieło Chrystusowe w Euro-
pie. Jestem też wdzięczy polskim chrześcijanom za przetłumaczenie 
tej książki z języka angielskiego. Po raz pierwszy odwiedziłem Polskę 
w roku 1982 i od tego czasu ta umęczona ziemia zajęła szczególne 
miejsce w moim sercu.

Modlę się o to, aby ta książka stała się takim błogosławieństwem 
dla kościoła w Polsce, jakim polscy chrześcijanie stali się dla mnie.
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