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„To nie te fragmenty Biblii, których nie rozumiem, mnie martwią – zażartował Mark Twain – ale te, które
rozumiem”. Przykre jest to, że pod tą uwagą Twaina mogłoby się podpisać wielu „biblijnie wierzących”
chrześcijan, szczególnie w odniesieniu do tych wersetów biblijnych, które mówią o odpowiedzialności
członków kościoła.
Przywódcy kościołów różnych denominacji znajdą w tej niewielkiej książce dużo praktycznych wskazówek
i dobrych argumentów pomagających uleczyć chrześcijan z powszechnej w naszej obecnej kulturze
alergii na członkostwo w kościele, autorytet pastorski, współodpowiedzialność za własne życie, a także
wszelkie ograniczenia osobistej wolności.
Tim Keller, starszy pastor kościoła Redeemer Presbyterian Church, Nowy Jork
Krótkie, świeże, zabawne, a przede wszystkim biblijne. Tak, to jest właśnie to wyjaśnienie i obrona
członkostwa w kościele, których szukałeś.
Mark Dever, starszy pastor kościoła Capitol Hill Baptist Church, Waszyngton
Praktyczne. Przekonujące. Wierne Biblii. Leeman przypomina nam, że członkostwo w kościele to nie
opcja, ale wymóg. Książka jest dynamiczna i prowokacyjna, ale równocześnie przesiąknięta ewangelią
łaski.
Thomas Schreiner, profesor interpretacji Nowego Testamentu James Buchanan Harrison,
The Southern Baptist Theological Seminary
Żyjemy w czasach, w których ludzie traktują decyzję o wyborze kościoła mniej więcej tak samo jak
decyzję o wyborze restauracji. Desperacko potrzebujemy, aby ktoś nas obudził z tej konsumenckiej
drzemki. Ta książka to wezwanie do pobudki, koniecznej, aby przemienić kościelnych konsumentów w
uczestników ewangelii.
Darrin Patrick, naczelny pastor kościoła The Journey, St. Louis, Missouri;
autor książek For the City oraz Church Planter
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