
Przedmowa

Teologia systematyczna zyskała miano „królowej nauk”. Zajmuje się ona 
poznawaniem Boga i Jego wszechświata. Teologia obejmuje zatem badanie 
objawienia szczególnego – Bożego natchnionego Słowa, objawienia natu-
ralnego – Bożego stworzenia, oraz ich wzajemnych relacji. Aby studiować 
objawienie szczególne, teolodzy muszą badać kontekst Pisma. Tym zajmuje 
się egzegeza. Poszczególne fragmenty należy z kolei badać w kontekście 
teologicznym pisarstwa poszczególnych autorów. Tym zajmuje się teologia 
biblijna. Takie postępowanie ma uchronić teologów przed wyrywaniem tekstu 
biblijnego z jego kontekstu lub dopasowywaniem go do własnej teologii.

Teolodzy biblijni mają trudne zadanie. Z jednej strony, egzegeta może 
myśleć, że nie traktują dostatecznie poważnie niektórych implikacji rozważań 
teologicznych. Z drugiej strony, teologowie „systematyczni” mogą myśleć, 
że wnioskowanie teologiczne teologów „biblijnych” nie idzie wystarczająco 
daleko. Cieszymy się więc, że w tym tomie starannie przebadano ustalenia 
egzegezy, aby przedstawić teologię poszczególnych pisarzy Nowego Testa-
mentu. Dobra teologia systematyczna opiera się na ustaleniach dobrej teologii 
biblijnej, która z kolei oparta jest na dobrej egzegezie.

W tej książce znajdziemy nie tylko interpretacje historyczne tekstu biblij-
nego, ale także współczesną dyskusję nad poszczególnymi fragmentami 
i całymi księgami biblijnymi. Autorzy analizują różne poglądy, które składają 
się na teologiczne nauczanie poszczególnych pisarzy nowotestamentowych, 
uwzględniając różnorodne interpretacje i sądy krytyczne. Czytając tę pracę, 
nie odnosimy wrażenia, że kierują się osobistymi pobudkami lub zajmują się 
tym, co ich samych interesuje.
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Tak często teologia jest trudna w lekturze nie dlatego, że jest głęboka, ale 
ponieważ jest nieprzejrzysta z powodu zawiłego języka. Tę książkę czyta się 
łatwo. Może z niej korzystać cały Kościół – nie jest przeznaczona tylko dla 
grona intelektualistów. Może służyć jako poręczne narzędzie dla tych, którzy 
wykładają Pismo. Nauczyciele i kaznodzieje zrozumieją dzięki niej kontekst 
trudnych fragmentów Nowego Testamentu, zobaczą ich związek z teologią 
poszczególnych pisarzy i przekonają się, jak to wpływa na teologię Biblii jako 
całości.

Praca ta jest szczególnie pożądana w obliczu szerzącej się współcześnie 
tendencji do zajmowania się tym, co daje doraźną korzyść. Chrześcijanie nie 
powinni ulegać wpływom sił ani świeckich, ani religijnych, lecz kierować się 
wskazaniami biblijnymi. Zbyt często zachęca się ich do podejmowania działań 
w oparciu o słabą egzegezę lub marną teologię. Czytając tę książkę, wierzący 
będą poznawać Boży charakter oraz Jego pragnienia względem nich.
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