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OD WYDAWCY

Podstawową słabością kościoła jest to, że nie jest on w pełni świa-
domy możliwości, które wynikają z racji jego istoty i powołania.

Co jest więc warunkiem koniecznym do tego, aby każdy poszcze-
gólny chrześcijanin i kościół jako całość – osiągnęli pełnię możli-
wości, które posiadają w Chrystusie? Odpowiedź jest zaskakująco 
prosta: Każdy chrześcijanin i każdy kościół jako zbiorowość wtedy 
i tylko wtedy może w pełni wykorzystać dany przez Boga potencjał, 
gdy realizuje wytyczony przez Boga cel. To, co jest tym celem, jest 
właśnie głównym tematem prezentowanej książki.

Autor dowodzi tego w jasny, prosty sposób, opierając się na sło-
wach Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, wykorzystując też swoje 
własne wieloletnie akademickie badania i pastorskie doświadczenia.

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się dwadzieścia lat temu 
i w ciągu dwóch minionych dekad dowiodło trafności postawionej 
diagnozy. Myśli w niej prezentowane nie są więc odkryciem jednego 
sezonu, popularnym, ale wkrótce zapomnianym, lecz są twierdzenia-
mi, które przetrwały próbę czasu i dzisiaj są tak samo aktualne, jak 
i wtedy.

Książka jest rozwinięciem wcześniejszej pracy autora Kościół 
świadomy celu (wydanej przez Chrześcijański Instytut Biblijny w 1997 
roku), która (wraz z publikacjami Wina Arna, C. Petera Wagnera i Do-
nalda McGavrana) zapoczątkowała Ruch Wzrostu Kościoła (Church 
Growth Movement) i zainspirowała wielu pastorów (między inny-
mi Ricka Warrena, autora  popularnej książki The Purpose Driven 
Church) do nowego spojrzenia na sprawę misji i istoty kościoła.



KOŚCIÓŁ ŚWIADOMY MOŻLIWOŚCI

Joe S. Ellis studiował teologię, filozofię i zarządzanie. Doktoryzo-
wał się na Indiana University, specjalizując się w dynamice rozwoju 
organizacji. Przez wiele lat był pastorem. Jako wykładowca akade-
micki nauczał praktycznych wymiarów służby kościelnej. Prowadził 
wiele konferencji w Ameryce i w innych krajach. W Polsce przebywał 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na zaproszenie Chrze-
ścijańskiego Instytutu Biblijnego. Jest autorem dziewięciu książek 
i licznych publikacji z zakresu rozwoju kościoła. Najnowsza jego 
książka Kościół świadomy samego siebie. Jak stać się autentyczną, 
biblijną, funkcjonalną społecznością zostanie wydana przez Instytut 
w 2007 roku.

Kościół świadomy możliwości jest kontynuacją serii wydawni-
czej Instytutu. Wcześniej ukazały się także: Przywództwo świadome 
celu Knofela Statona (1998), Służba świadoma celu i Zwiastowanie 
świadome celu, obie autorstwa Roberta C. i J. Michaela Shannonów. 
Zainteresowanym tematyką rozwoju kościoła polecamy także Natu-
ralny rozwój kościoła Christiana Schwarza, wydany przez Instytut 
w 2000 roku.
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