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Jak rozumieć Dekalog dzisiaj, stojąc na progu trzeciego tysiąclecianowożytnej ery? Czy ma on jeszcze
jakiekolwiek zastosowanie w czasachnam współczesnych?
OD WYDAWCY
Jak dzisiaj należy rozumieć istosować te wielkie Dziesięć Słów, wypowiedziane przez Boga przed tysiącami
lat? Bóg przekazał słowa Dekalogu, aby człowiek wiedział jak żyć. Określiły one hierarchię wartości i zasady
postępowania na wiele stuleci. Dekalog stał się fundamentem systemów prawnych i
zwyczajów,określających ogólne normy i szczegółowe zasady postępowania w życiucodziennym. Żyjemy w
czasach gwałtownych przemian – przewartościowaniu ulega cały sposób myślenia, zmieniają się zasady
obowiązujące od wielupokoleń. Współczesny człowiek bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje pewności jutra,
poszukuje oparcia, możliwości zakotwiczenia dla swojej wiary. Potwierdzenia, że wiara ma sens.
Chrześcijanin chce wierzyć i postępować zgodnie z zasadami, które wypływają z jego wiary. Wiary,którą
opiera na zasadach pewnych i trwałych – danych przez samego Boga. Jak rozumieć Dekalog dzisiaj, stojąc na
progu trzeciego tysiąclecia nowożytnej ery? Czy ma on jeszcze jakiekolwiek zastosowanie w czasach nam
współczesnych? Na te pytania odpowiada autor tej książki.
Książka ta wcześniej kilkakrotnie była wydawana w języku polskim pod tytułem Podstawy etyki biblijnej, jako
podręcznik dla Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Teraz, w poprawionej formie i uzupełnionej treści,
ukazuje się pod nowym tytułem i jest kolejną w nowej serii „wielkich tematów małego formatu”,
zapoczątkowanej właśnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny. Autor jest wieloletnim wykładowcą teologii
w Cincinnati Christian University (wcześniej Cincinnati Bible College and Seminary). Napisał wiele książek i
artykułów. W języku polskim dostępna jest także jego książka Trudne pytania – biblijne odpowiedzi.
Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej etyki biblijnej, wydana przez Chrześcijański Instytut Biblijny w 2005
roku.
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