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Przedmowa do wydania polskiego

W Ewangelii Jana 8,32 Jezus mówi: „I poznacie prawdę, a prawda 
was wyswobodzi”.

W dwudziestym pierwszym wieku w świecie Zachodu, szczerze 
mówiąc, ludzie nie bardzo wierzą w prawdę absolutną, a szczególnie 
w tę dotyczącą moralności. Przyjmuje się powszechnie, że każdy 
człowiek ma prawo do tworzenia swoich własnych zasad. Prawdziwa 
wolność – jak się uważa – jest wolnością od wszelkich zasad i autory-
tetów, jakie inni mogliby nam narzucić.

Dla biblijnie wierzących chrześcijan taka postawa nie jest wolno-
ścią – jest anarchią. Prawdziwą wolnością jest poznanie i podporząd-
kowanie się absolutnej prawdzie, stwierdzającej co jest właściwe, a co 
niewłaściwe, objawionej nam w Biblii – Bożym Słowie. 

W historii ludzkości Boże prawo było przekazywane rodza-
jowi ludzkiemu na różne sposoby. Niektóre przykazania odnosiły 
się tylko do poszczególnych jednostek, jak na przykład do Noego, 
Abrahama czy Saula z Tarsu. Pewne zasady Boże miały zastosowa-
nie wobec Żydów czasów starotestamentowych – było nimi Prawo 
Mojżeszowe.

Istnieje także Boże prawo, które jest ponadczasowe, ma ono abso-
lutne zastosowanie w równej mierze wobec wszystkich istot ludzkich 
w każdym czasie i w każdym miejscu. Niekiedy nazywane jest „pra-
wem moralnym”. Jest to prawo „zapisane w sercach” (Rz 2,14-15) 



TRUDNE PYTANIA – BIBLIJNE ODPOWIEDZI

– wspólna nić moralnego objawienia, która ciągnie się przez całą 
historię biblijną i pisma biblijne. 

Głównym powodem ponadczasowości prawa moralnego jest jego 
ogólna natura. To znaczy, że składa się ono głównie z ogólnych zasad, 
dla których należy znaleźć zastosowanie wobec określonych sytuacji 
mających miejsce w konkretnym czasie i kulturze. Wszystkie zasto-
sowania ogólnych zasad są oczywiście tak samo absolutne jak same 
zasady. Przykładem tego może być moralne zagadnienie aborcji. Bi-
blia nigdy nie potępia samej aborcji, ale potępia morderstwo. Innym 
przykładem jest pornografia. Biblia nigdy nie potępia pornograficz-
nych filmów, ale potępia pożądanie i seksualną niemoralność w ogóle. 
Podobnie Biblia nie potępia nigdzie łamania praw autorskich poprzez 
ściąganie nielegalnej muzyki z internetu, ale potępia kradzież. 

Prezentowana przeze mnie książka oparta jest na przekonaniu, że 
Biblia jest bezbłędnym Słowem Bożym, danym całej ludzkości i sta-
nowi ramy dla kompleksowego poglądu na świat i życie. Jest oparta na 
przekonaniu, że Biblia ma odniesienie do każdego moralnego problemu 
w każdym czasie i w każdej kulturze, jeśli nie w sposób bezpośredni, to 
w formie wiecznych zasad moralnych. Książka ta zajmuje się wieloma, 
jeśli nie większością głównych problemów etycznych naszych czasów, 
dzieląc wszystkie zagadnienia na cztery kategorie: (1) problemy zwią-
zane ze sprawiedliwością i władzą człowieka; (2) zagadnienia życia, 
śmierci i osoby ludzkiej; (3) zagadnienia odnoszące się do małżeństwa 
i seksualności; oraz (4) problemy związane z pracą i ekonomią.

Mam nadzieję, że prezentowany tu materiał pomoże polskiemu 
czytelnikowi zobaczyć zastosowanie znanego kościelnego stwier-
dzenia: „Tylko Biblia jest zasadą naszej wiary i praktyki”. Jeśli nie 
nauczymy się właściwego zastosowania Biblii do takich problemów 
jak kara śmierci, inżynieria genetyczna, homoseksualizm i strajki 
pracownicze, pozostaniemy pod wpływem wartości współczesnego 
humanizmu i własnych subiektywnych przekonań. Nie jest łatwo 
osiągnąć wolność, o której mówi Jezus w J 8,23 i tylko prawda Boże-
go Słowa może uczynić nas prawdziwie wolnymi.
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