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OD WYDAWCY

Pisma Nowego Testamentu są podstawowymi dokumentami założyciel-
skimi chrześcijańskiego kościoła oraz podstawą i źródłem wiary każdego 
chrześcijanina. Razem ze Starym Testamentem stanowią Biblię – kanon Pism 
natchnionych przez Boga – zapis objawienia chrześcijańskiej wiary. 

Jednak Nowy Testament jest tą częścią objawienia, która dopełnia wcze-
śniejszą – jest tą, bez której wcześniejsza, jako niepełna, byłaby niezro-
zumiała. Nowy Testament, jak pisze I.L. Jensen, „jest miejscem ‘nowego 
narodzenia’ chrześcijanina, ponieważ tutaj znajduje się Boża moc, prze-
mieniającą jego życie”.1 Są to też, „ostatnie słowa, jakie Bóg kiedykolwiek 
napisał do człowieka.2 „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał 
Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, 
przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrze-
czy, przez którego także wszechświat stworzył” – stwierdza autor Listu do 
Hebrajczyków (1,1-3).

Prezentowany podręcznik poświęca wiele miejsca środowisku, w jakim 
powstawały nowotestamentowe Pisma. Pomimo, że księgi Nowego Testamen-
tu (w porównaniu ze Starym) zostały napisane w stosunkowo krótkim okresie 
jednego stulecia w ramach w miarę jednorodnej kultury świata hellenistyczne-
go, stanowią dosyć różnorodny zbiór. Łączą też w sobie wcześniejszą wielo-
wiekową tradycję semicką Starego Testamentu. Bez dobrej znajomości religii, 
polityki i struktury społeczno-ekonomicznej Palestyny przełomu pierwszego 
wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie, nie sposób w pełni 
zrozumieć przesłania zawartego w tych Pismach. 

1 Jensen Irving L., Jensen’s Survey of the New Testament, Moody Press, s. 9.
2 Ibid, s. 15.
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Książka omawia też podstawowe zagadnienia związane z historyczną 
postacią Jezusa Chrystusa, kluczową dla Nowego Testamentu. Analizuje 
życie i działalność apostoła Pawła, jednego z ważniejszych autorów Nowego 
Testamentu. Śledzi początki kościoła w Palestynie i dalej w całym Cesarstwie. 
Dotyka problemów synoptycznych Ewangelii. Zastanawia się nad autorstwem, 
datowaniem i przyczyną powstania poszczególnych Pism. Pisana jest z dużym 
znawstwem przedmiotu i osobistą pasją autora.

Autor jest wykładowcą akademickim i kaznodzieją. Studiował w Cincin-
nati Bible College, Xavier University i St. Louis University w USA. Dokto-
ryzował się z Nowego Testamentu na Divinity School of Duke University. 
Przez 15 lat pracował jako pastor, a przez 17 lat jako nauczyciel akademicki. 
Wykładał w Institute for the Study of Christian Origins w Tübingen, Niemcy, 
oraz w kilku uniwersytetach w Ameryce. Obecnie jest Dziekanem Wydziału 
Studiów Biblijnych i profesorem Nowego Testamentu w Kentucky Christian 
University w Grayson, w stanie Kentucky, USA. Jest autorem pięciu i współ-
autorem dwóch książek oraz dużej liczby opublikowanych artykułów z zakre-
su wiedzy nowotestamentowej.

Wydanie niniejszego podręcznika ma na celu przede wszystkim zaspoko-
jenie potrzeb studentów Magisterskich Studiów Biblijnych, prowadzonych 
wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie i Międzynarodo-
wy Instytut TCM w Heiligenkreuz w Austrii. Przy tej okazji uzupełni też potrze-
by studentów innych seminariów i szkół biblijnych. Wydawca ma nadzieję, że 
będzie on również dużą pomocą dla wszystkich kaznodziejów i że z zaintereso-
waniem zostanie przeczytany przez wszystkich, którzy Nowy Testament chcą 
poznać lepiej. 

Wydawca wkrótce rozpocznie pracę nad dwutomowym Wstępem do Starego 
Testamentu, który będzie uzupełnieniem niniejszego dzieła. Wydanie pierw-
szego tomu planowane jest na rok 2007, a tomu drugiego na rok 2008.
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