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Cuvânt înainte

Studiul Noului Testament poate deveni un studiu deosebit de
captivant. Dincolo de introducerea obişnuită în contextul istoric al
primului secol – care a ajuns să aibă un format standard, în
majoritatea manualelor de specialitate, incluzând o serie clasică de
repere tehnice (istorice şi metodologice), volumul de faţă încearcă să
prezinte evangheliile şi cartea Faptele Apostolilor în aşa fel încât
cititorul să reţină nu numai datele istorice ale compunerii lor (cine,
când, unde şi cui a scris cartea, care este mărturia internă a cărţii şi
mărturiile ei externe, din partea creştinilor din primele secole după
Hristos), ci şi datele lor literare şi teologice (care este structura
narativă a cărţii, care sunt principalele ei teme, care este specificul ei
stilistic). În felul acesta, cineva poate înţelege Noul Testament ca
operă de cultură, dar şi ca document al credinţei, ca lucrare umană,
dar şi ca revelaţie divină, ca mărturie despre viaţa şi mesajul
Mântuitorului Isus Hristos, precum şi ca mărturie despre începuturile
Bisericii.
Cele mai multe introduceri în studiul Noului Testament îşi propun
să ofere o privire de ansamblu asupra contextului istoric al scrierii
sale şi câteva date despre conţinutul cărţilor. Volumul de faţă, primul
dintr-o serie de trei volume introductive în studiul Noului Testament
(evangheliile şi Faptele Apostolilor; epistolele pauline; epistolele
generale şi Apocalipsa) a adoptat o abordare diferită şi îşi propune să
meargă un pas mai departe, să îl familiarizeze pe cititor cu mesajul
evangheliştilor, dar şi cu cultura lor elenistă, cu soluţiile lor culturale
în vestirea evangheliei, cu teologia lor atât de proaspătă şi atât de
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relevantă şi astăzi, cu nuanţele lor stilistice, psihologice, cu
sublinierile lor jurnalistice, sociale, etc.
Pe lângă aceste informaţii, volumul dedică un număr important de
pagini studiului problemei sinoptice (asemănarea evangheliilor
sinoptice), studiului relaţiei dintre evanghelia lui Ioan şi evangheliile
sinoptice, discuţiei privitoare la portretul istoric al lui Isus şi
provocărilor aduse de dezbaterilor contemporane, trecerii în revistă a
metodelor misionare şi pedagogice folosite de primii evanghelişti şi
apostoli (Petru, Pavel, Barnaba, etc.).
Proiectul este, desigur, unul care suportă mereu îmbunătăţiri şi
diverse revizuiri, şi aceasta este preocuparea constantă a autorului. În
această perspectivă, dincolo de minusuri – pentru care autorul le
recunoaşte şi îşi cere scuze, aşteptând în acelaşi timp o interacţiune
cât mai fructuoasă cu cititorii săi, cartea este destinată trezirii
interesului tuturor cititorilor cu privire la mesajul Noului Testament,
cu privire la personajul ei principal, uimitor, mântuitorul Isus
Hristos.
Octavian Baban
7 decembrie 2009
www.obinfonet.ro
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