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PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO 

Polskie kościoły darzę głębokim, osobistym uczuciem sympatii. 
Chwile, które spędziłem wśród nich kilka lat temu należą do moich 
najlepszych wspomnień. Często przywołuję je jako przykład dla koś-
ciołów amerykańskich, aby pobudzić tutejsze wspólnoty do głębszego 
oddania. Jeśli mój wiek i zdrowie pozwolą mi na to, z pewnością po-
wrócę do Polski, aby na własne oczy oglądać to, o czym teraz jedynie 
słyszę – rozwój polskich kościołów.

Fakt, że niektóre z moich książek zostały przetłumaczone i wyda-
ne w języku polskim jest dla mnie źródłem zachęty i satysfakcji; je-
stem szczególnie zadowolony, że stało się tak w wypadku tej książki, 
gdyż jest ona moim przesłaniem do kościołów, które skierowałbym do 
nich osobiście, gdybym miał taką możliwość.

Na całym świecie rozwija się dynamiczny ruch, którego celem jest 
przywrócenie kościołowi jego żywotności. Współcześni przywódcy 
chrześcijańscy starają się przedstawić paradygmat „kościoła” zgodny 
z nauczaniem biblijnym, który umożliwia wykształcenie strategicz-
nych wzorców „służby kościoła”. Niektórzy z tych przywódców za-
kładają nowe wspólnoty oparte na zasadach tego paradygmatu. Także 
niektóre istniejące kościoły poddają ocenie swoje założenia, nawyki 
i praktykę, i zmieniają je na zgodne z tym ideałem. Rezultatem tego 
jest wzrastająca liczba kościołów, które stają się zapierającymi dech 
w piersiach odpowiednikami apostolskiego modelu kościoła w jego 
najlepszym wydaniu.

Skutkiem odrodzenia silnego, autentycznego i biblijnego para-
dygmatu jest ewangelizacja, żywiołowy wzrost istniejących wspól-
not oraz zakładanie nowych. Większość kościołów i przywódców 
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chrześcijańskich, którzy przodują w wypełnianiu Wielkiego Nakazu 
Misyjnego, wyznaje filozofię całkowicie odmienną od tej, z którą mo-
żemy spotkać się w typowych kościołach, dalekich od norm auten-
tycznego chrześcijaństwa. Marzą oni o powtórzeniu rezultatów, które 
charakteryzowały kościół Nowego Testamentu. Mimo, iż są kościoła-
mi, wywodzącymi się z różnych tradycji, na nowo koncentrują się na 
Piśmie Świętym i starają się stawać w pełni funkcjonalnymi, auten-
tycznymi i biblijnymi wspólnotami, coraz bardziej upodobniając się 
do siebie, manifestując jedność, o którą modlił się Jezus – aby Jego 
naśladowcy byli jedno. W ten sposób zrodził się nowy, ekscytujący 
ruch, tak potrzebny w naszych czasach, gdy świat ma tak wiele potrzeb 
i gotów jest otworzyć się na prawdziwe chrześcijaństwo. To istotnie 
idea, której czas nadszedł; i na jej drodze mogą stanąć jedynie warun-
ki panujące wewnątrz kościołów, które powstrzymują je od stania się 
w pełni funkcjonalnymi, autentycznymi i biblijnymi wspólnotami.

Zadaniem tej książki jest pomoc kościołom w powrocie do au-
tentycznego biblijnego modelu wierzeń i postępowania – czyli staniu 
się autentycznymi kościołami. Takie kościoły zmienią świat. Książka 
ta definiuje cel i charakter kościoła, taki, jakim zamierzył go Bóg. 
Opisuje także powstanie alternatywnego paradygmatu kościoła. Iden-
tyfikuje kluczowe elementy kościoła w obu paradygmatach i ukazu-
je, jak dany czynnik funkcjonuje w każdym paradygmacie, tworząc 
ramy, w oparciu o które można diagnozować stan kościoła. Ostrzega 
przed procesami, które w przewidywalny sposób zagrażają nadrzęd-
nej pozycji misji kościoła. Definiuje rolę przywództwa w takiej sytuacji 
i zawiera wskazówki dla przywódców zdecydowanych przeprowadzić 
zmiany, które umożliwią transformację ich wspólnot.

Mam nadzieję, że ta książka będzie miała dla Ciebie proroczą wy-
mowę. Prorocy zawsze podważali status quo, motywowali, nauczali 
i wzywali do zmiany. Jan Chrzciciel był kwintesencją funkcji proro-
czej. Wzywał poszczególnych ludzi i instytucje religijne do pokuty 
i przygotowania się na nadejście Mesjasza. Mam nadzieję, że ta książ-
ka spełni podobną rolę wobec członków kościoła, którzy szczerze 
pragną być prawdziwymi uczniami Jezusa oraz wobec kościołów, któ-
re pragną być autentycznymi przedstawicielami Królestwa Bożego, 
zgodnie z zamiarem Jezusa.
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Jestem wdzięczny Chrześcijańskiemu Instytutowi Biblijnemu za 
umożliwienie mi podzielenia się z Wami, drodzy polscy przyjaciele, 
moimi przemyśleniami.

Joe S. Ellis




