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Od wydawcy

Jak powinien żyć chrześcijanin? Jak powinien postępować? Ja-
kie zasady powinny kierować jego życiem i postępowaniem? Aby 
odpowiedzieć na te pytania autor prezentowanej książki kieruje się 
starym chrześcijańskim mottem: „Tylko Biblia jest naszą jedyną za-
sadą w sprawach wiary i praktyki”.

Słowo „etyka” pochodzi od greckiego słowa „ethos” i oznacza 
stałe miejsce zamieszkania, obyczaj. Natomiast potocznie słowem 
„etyka” określa się normy moralne i moralne wartości kierujące po-
stępowaniem człowieka.

Zadaniem etyki biblijnej jest określenie zasad moralnych, czyli 
dobra i zła, oraz opisanie ich w oparciu o Słowo Boże. Zadaniem 
tej etyki jest również motywowanie i zachęcanie Bożego stworzenia 
– człowieka – do stosowania jej w życiu codziennym. Zadaniem 
etyki jest także krytycyzm w stosunku do obowiązujących postaw 
moralnych, konkluzji, czy też panujących trendów, a stawianie na 
piedestale zawsze jako jedyne, niezmienne, prawdziwe i słuszne 
Prawo Boże. 

Sam Bóg jest źródłem etyki chrześcijańskiej. To On ustanowił do-
skonałe Prawo objawiając je w swoim Słowie. Prawo Boże i wynika-
jąca z niego etyka ma na celu uwielbienie Boga, który dał zbawienie 
z łaski.



TRUDNE PYTANIA – BIBLIJNE ODPOWIEDZI

Chrześcijanin nie tylko w to wierzy, ale też postępuje zgodnie 
z zasadami, które wypływają z jego wiary. Postępowanie to, mające 
na celu zachowanie Bożego Prawa, nie jest drogą do osiągnięcia zba-
wienia, ponieważ chrześcijanin wie, że już został zbawiony „z łaski 
przez wiarę, nie z uczynków...” (Ef 2,8-10). Celem chrześcijanina jest 
uwielbienie Boga, który dał zbawienie z łaski, żyjąc życiem zgodnym 
ze swoim powołaniem (Ef 4,1).

Taki więc cel przyświeca autorowi, gdy wczytuje się w Boże Pra-
wa, aby odnaleźć dla siebie i dla czytelnika właściwą drogę na bez-
drożach życia. W książce tej omawia nie tylko znane już polskiemu 
czytelnikowi zagadnienia, ale również te, które na polskim gruncie są 
nowe – takie jak: kapitalizm, strajki pracownicze, czy odpowiedzial-
ność obywatelska.

Autor jest wieloletnim profesorem teologii w Cincinnati Bible 
College and Seminary w Cincinnati, USA. Studiował na University 
of Cincinnati i Westminster Theological Seminary. Doktorat otrzymał 
na Princeton Theological Seminary. Jest autorem wielu książek i pu-
blikacji z dziedziny teologii systematycznej i etyki.

Prezentowana książka reprezentuje tradycyjne konserwatywne 
podejście, charakterystyczne dla dużej części amerykańskiego ewan-
gelicznego chrześcijaństwa. Jakkolwiek polski wydawca nie zawsze 
do końca identyfikuje się ze stanowiskiem autora w niektórych kwe-
stiach, uważa jednak, że prezentowana praca jest warta wnikliwego 
przestudiowania. Stanowi ona bowiem istotny wkład w dochodzeniu 
prawdy, zawartej w Bożym Objawieniu i ustanawianiu właściwych 
norm postępowania w oparciu o tę prawdę.
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