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Od WydaWcy

Kościół jest Bożym wyborem.
Sam Bóg zadecydował o istnieniu kościoła na ziemi. Wybrał go 

i powołał do szczególnej misji. Wyposażył i wysłał do służby. Zada-
niem kościoła jest wierność Bożemu powołaniu.

Tak, jak już w pierwszych rozdziałach Starego Testamentu Bóg 
wybiera Abrahama, aby go błogosławić i aby w rezultacie tego błogo-
sławieństwa stał się ojcem wielkiego narodu, w którego potomstwie 
„błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (1 M 12,1-3), tak też 
i przez Jezusa Bóg powołał do istnienia „nowy naród”, przez który 
Bóg pragnie dać nowe błogosławieństwo (zbawienie) wszystkim na-
rodom (Ef 3,10).

Kościół świadomy siebie to książka opisująca kościół takim, jakim 
jest, jakim widzimy go dzisiaj w Ameryce i w Polsce, i gdziekolwiek 
indziej - obarczony wszystkimi swoimi problemami - oraz nawołu-
jąca do tego, aby nawrócił się i stał się wierny Bożemu powołaniu. 
Aby stał się takim, jakim powinien być - czyli takim, jakim Bóg go 
zaplanował.

Autor wierzy w kościół. Pomimo, że w rezultacie wieloletniej 
służby zna go i wie, że zadanie jego naprawy nie jest łatwe. Jednakże 
wierzy, że także dzisiaj kościół jest potrzebny i użyteczny, i nic nie za-
stąpi jego roli. Nie ma alternatywy dla kościoła, dlatego musi odrodzić 
się i spełniać swoją misję wobec świata. Zaś tajemnica jego siły tkwi 
w jego autentyczności, czyli wierności Bożemu powołaniu.

Zdaniem autora „nie ma większej siły niż idea, której czas nad-
szedł. Jest ona silniejsza niż wszystkie armie świata razem wzięte 
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- inwazji armii można się oprzeć, ale nie idei, której czas nadszedł. 
Autentyczny, biblijny, w pełni funkcjonalny kościół jest ideą, której 
czas nadszedł. Taki kościół jest opisany w Nowym Testamencie, taki 
kościół zmieni świat”.

Książka jest podsumowaniem wiedzy i doświadczeń całego życia 
i służby autora. „Zadaniem tej książki - jak pisze - jest pomoc kościo-
łom w powrocie do autentycznego biblijnego modelu wiary i postępo-
wania - czyli stania się autentycznymi kościołami”.

Joe S. Ellis studiował teologię, filozofię i zarządzanie, specjali-
zując się w dziedzinie dynamiki rozwoju organizacji. Przez wiele lat 
był pastorem, następnie jako wykładowca akademicki nauczał prak-
tycznych wymiarów służby kościelnej. Jest autorem dziewięciu ksią-
żek i licznych publikacji z zakresu rozwoju kościoła. Prowadził wiele 
konferencji w różnych krajach. W Polsce przebywał w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku na zaproszenie Chrześcijańskiego 
Instytutu Biblijnego.

Kościół świadomy siebie jest trzecią książką Joe S. Ellisa przetłu-
maczoną na język polski. Wcześniej ukazały się: Kościół świadomy 
celu (1997) oraz Kościół świadomy możliwości (2006), obie wydane 
przez Chrześcijański Instytut Biblijny.

Zainteresowanym problematyką kościoła polecamy także inne 
książki z tej dziedziny, wydane przez Chrześcijański Instytut Biblijny: 
Przywództwo świadome celu Knofela Statona (1998), Służba świa-
doma celu (2002) oraz Zwiastowanie świadome celu (2004) - obie 
autorstwa Roberta i Michaela Shannonów, a także Naturalny rozwój 
kościoła Christiana Schwarza (2000).
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