Wprowadzenie
Dokładne czytanie Biblii jest porywającym przeżyciem. W tej
książce zachęcamy Czytelnika do przyjrzenia się na nowo całemu
Nowemu Testamentowi. Każdą jego część pragniemy przedstawić
we właściwej perspektywie i w odniesieniu do całości. Omówimy kolejno cztery części Nowego Testamentu: cztery Ewangelie,
Dzieje Apostolskie, wszystkie Listy i na koniec Księgę Objawienia. Mamy nadzieję, że po przyjrzeniu się tym czterem gatunkom
literackim w Nowym Testamencie, każda część Pisma Świętego
nabierze dla Czytelnika większego znaczenia.
Poruszając się po dobrze znanym obszarze świętych Pism,
będziemy szukać zagadnień sugerowanych przez tytuły każdej
z czterech części tej książki. Część pierwsza: Jaka ewangelia (dobra
nowina) zawarta jest w Ewangeliach? Część druga: Jakie są dzieje
apostołów w Dziejach Apostolskich? Pominiemy tutaj dzieje starszych, diakonów i zwykłych uczniów, a zwrócimy większą uwagę
na dzieje apostołów, którzy dali tytuł tej księdze Biblii. Następnie,
w części trzeciej, będziemy starali się zrozumieć duszpasterstwo
Listów pasterskich. Nie ograniczymy naszych dociekań tylko do
1 i 2 Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa, które zazwyczaj
określane są mianem pasterskich, ale postaramy się wykazać, że
wszystkie Listy zostały napisane w duchu pasterskim. W części
czwartej przyjrzymy się szczególnemu objawieniu przedstawionemu przez Jana w Księdze Objawienia. Te studia pozwolą
nam zobaczyć, w jaki sposób wszystkie cztery gatunki literackie


w Pismach Nowego Przymierza dają świadectwo zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Nowy Testament, zarówno w całości, jak i w swych poszczególnych częściach, głosi zmartwychwstanie naszego Pana. Ta
cudowna prawda przyświeca każdej stronie dwudziestu siedmiu
ksiąg Nowego Testamentu.
Ewangelia w Ewangeliach jest ewangelią Jezusa kiedyś
ukrzyżowanego, ale teraz zmartwychwstałego. Dzieje apostołów
w Dziejach Apostolskich są historią ich świadectw o zmartwychwstałym Panu. Duszpasterstwo w Listach pasterskich jest kontynuacją pasterskiej troskliwości, jaką zmartwychwstały Chrystus
otacza swój lud poprzez swoje sługi. Objawienie w Księdze Objawienia mówi o Chrystusie, który zmartwychwstał i wstąpił do
nieba, i który zwycięża świat. Innymi słowy, świadectwo Nowego Testamentu we wszystkich jego częściach głosi, że Ten, który
umarł za nasze grzechy, powstał z grobu „według Pism”.



