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Najnowsze opracowania poświęcone wielokulturowości współczesnego społe-
czeństwa, zamiast do tygla, w którym kultury się stapiają, porównują go do wielo-
składnikowej sałatki, w którym wszystkie produkty są przemieszane, zachowując 
jednocześnie swą odrębność. Nigdy wcześniej nie było tak wielu nowych ruchów 
religijnych, które przynajmniej pozornie mają związek z chrześcijaństwem. 
Poczynając od ikonoklastycznej grupy Gałąź Dawidowa z Waco w stanie 
Teksas, aż do pozostających w głębokim cieniu Żołnierzy Krzyża, nowe grupy 
religijne coraz częściej współzawodniczą z historycznym chrześcijaństwem. 
Jubileuszowe wydanie książki Świat religii i sekt, które ukazuje się 30 lat po 
pierwszej publikacji, dowodzi prawdziwości niemal proroczej wizji dr. Waltera 
Martina, który ostrzegał, iż kulty są „wielkim polem misyjnym rozciągających 
się tuż za progiem Kościoła”. W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, potrzeba mądrości tego dojrzałego chrześcijanina, doświadczonego 
apologety i doskonałego teologa, aby sprostać zadaniu ewangelizacji członków 
kultów działających w końcu XX wieku.

Doktor Walter Martin zmarł w 1989 roku, po blisko czterdziestoletniej pracy 
na rzecz apologetyki w dziedzinie kultów i nowych ruchów religijnych. Jako 
posiadacz czterech tytułów naukowych, dr Martin był uznawany za autorytet 
w dziedzinie kultów działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Był autorem 
wielu książek, broszur i artykułów. Książka Świat religii i sekt szybko stała się 
podstawowym źródłem informacji z tej dziedziny. Doktor Martin był również 
założycielem i gospodarzem programu radiowego The Bible Answer Man (Omni-
bus biblijny), emitowanego w wielu krajach świata, oraz założycielem, dyrekto-
rem i prezydentem Christian Research Institute, instytucji znanej i poważanej na 
całym świecie, także dziś kontynuującej rozpoczęte przez niego dzieło. Doktor 
Walter Martin wykładał w wielu seminariach i szkołach biblijnych, był także 
mentorem dla wielu osób, które stały się liderami w służbie apologetyki i misji 
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wśród członków kultów i nowych grup religijnych. Z całą pewnością zasłużył na 
miano ojca apologetyki chrześcijańskie w tej dziedzinie.

Obecne wydanie Świata religii i sekt to praca jednocześnie stara i nowa. 
Zachowuje to, co najlepsze w klasycznej apologetyce w dziedzinie kultów 
i nowych ruchów religijnych, której pionierem i przewodnikiem był dr Walter 
Martin. Jednocześnie uwzględnia najnowsze informacje o gwałtownym rozwo-
ju różnych grup religijnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachować oryginalny charakter książki. 
Odwieczne prawdy Pisma Świętego odgrywają w niej tak samo kluczową 
rolę, jak w poprzednich edycjach przygotowanych przez dr. Martina. Omówienie 
doktryn poszczególnych kultów i grup religijnych zostało uzupełnione o nowe 
informacje i dokumenty. Ich obecne praktyki i wierzenia zostały opatrzone szcze-
gółowym komentarzem, wykazując ich sprzeczność z nauką Pisma Świętego. 
Nowe kulty, nie uwzględnione w poprzednich edycjach książki, zostały przedsta-
wione i ocenione w obecnym wydaniu jubileuszowym. Ta książka zachowuje głę-
boką pobożność i naukową przenikliwość dr. Waltera Martina. Jego wezwanie, 
które po raz pierwszy rozbrzmiało trzydzieści lat temu, powinno rozlec się 
jeszcze donośniej w naszych czasach, kiedy Kościół chrześcijański wkracza 
w nowy wiek, pełen wyzwań w dziedzinie ewangelizacji. 


