Od wydawcy
Istniej¹ ksi¹¿ki, obok których nie mo¿na przejœæ obojêtnie – ksi¹¿ki, które inspiruj¹, zaskakuj¹, pobudzaj¹ do przemyœleñ i poruszaj¹ emocje czytelników. Ich lektura rozbudza pragnienie dalszego zg³êbiania tematu i poszukiwania wszelkich informacji, które
pozwol¹ zastosowaæ ich treœæ w ¿yciu. Do takich ksi¹¿ek niew¹tpliwie nale¿y Naturalny rozwój koœcio³a – Osiem niezbêdnych cech
zdrowego koœcio³a, która ukaza³a siê nak³adem Chrzeœcijañskiego Instytutu Biblijnego w ubieg³ym roku.
Przyjêcie, z jakim pozycja ta spotka³a siê wœród czytelników, potwierdzi³o nasze przekonanie o jej wartoœci. W korespondencji,
któr¹ otrzymaliœmy, czêsto pojawia³o siê pytanie o kontynuacjê
i szersze rozwiniêcie myœli zaprezentowanych w dziele Christiana A. Schwarza. Wychodz¹c naprzeciw tak du¿emu zainteresowaniu czytelników podjêliœmy decyzjê o wydaniu kolejnej ksi¹¿ki
poœwiêconej idei naturalnego rozwoju koœcio³a.
Naturalny rozwój koœcio³a – Praktyczny przewodnik zaczyna siê
tam, gdzie skoñczy³a siê poprzednia ksi¹¿ka. Pierwsza z nich
prezentowa³a zasady, wed³ug których Bóg buduje swój koœció³,
i w jaki sposób mog¹ one trwale przeobraziæ s³u¿bê ka¿dego lokalnego koœcio³a. Druga pokazuje, jak zast¹piæ sam¹ znajomoœæ
tych zasad ich umiejêtnym stosowaniem. Ksi¹¿ka ta nieprzypadkowo nosi tytu³ Praktyczny przewodnik, gdy¿ jej celem jest ukazanie praktycznych aspektów rozwijania oœmiu cech jakoœciowych
i prowadzenie czytelników przez proces naturalnego rozwoju koœcio³a. Praktyczna jest tak¿e forma, jak¹ nadali jej autorzy, od
samego pocz¹tku nak³aniaj¹c czytelników do aktywnego udzia³u, w zwi¹zku z czym jest to ksi¹¿ka, z któr¹ siê raczej „pracuje”,
ni¿ tylko „czyta”.
Aby zrozumieæ i doceniæ jej treœæ, konieczna jest znajomoœæ podstawowych koncepcji przedstawionych w pierwszej ksi¹¿ce Christiana A. Schwarza. Wszystkich czytelników, którzy dopiero rozpoczynaj¹ zg³êbianie zasad naturalnego rozwoju koœcio³a, zachêcamy, aby najpierw zapoznali siê z ksi¹¿k¹ Naturalny rozwój koœcio³a – Osiem niezbêdnych cech zdrowego koœcio³a.
Naturalny rozwój koœcio³a – Praktyczny przewodnik stanowi integraln¹ czêœæ materia³ów dotycz¹cych procesu naturalnego rozwoju koœcio³a. Ka¿dy koœció³, który zdecydowa³ siê sporz¹dziæ profil
okreœlaj¹cy poziom rozwoju poszczególnych cech jakoœciowych
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„Ta ksi¹¿ka
stanowi przyk³ad
tego, co najlepsze
w publikacjach
poœwiêconych
wzrostowi
koœcio³a”.

wraz z jego wynikami, otrzymuje egzemplarz tej ksi¹¿ki i sugestie dotycz¹ce pracy nad czynnikiem minimum. Mo¿na z niej tak¿e korzystaæ niezale¿nie od profilu, traktuj¹c jej treœæ jako Ÿród³o
praktycznych uwag na temat codziennego funkcjonowania i s³u¿by koœcio³a.
Z wielk¹ radoœci¹ oddajemy tê ksi¹¿kê w rêce czytelników. Stanowi ona przyk³ad tego, co najlepsze w publikacjach poœwiêconych wzrostowi koœcio³a. Choæ w naszym kraju jest wielka potrzeba literatury na ten temat, jeszcze bardziej potrzebujemy zdrowych i efektywnych koœcio³ów, które bêd¹ z powodzeniem g³osiæ
ewangeliê Jezusa Chrystusa i rozszerzaæ Jego królestwo. Wierzymy, ¿e nasza najnowsza publikacja pomo¿e zaspokoiæ obydwie potrzeby i stanie siê cenionym „wspó³pracownikiem” wielu
przywódców chrzeœcijañskich.
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