RIJEČ UREDNIKA
Riječ kairos (grčki trenutak, pogodno vrijeme) u Novom zavjetu ima povijesnoeshatološko značenje i izražava podložnost vremena volji Božjoj. Kairos je vrijeme spasenja, posljednja ponuda milosti Božje i opomena svim ljudima. Evanđeoski teološki časopis dobio je ime Kairos djelomice radi novozavjetne simbolike,
a uvelike zbog uvjerenja urednika, suradnika i izdavača da i današnje generacije
evanđeoskih kršćana trebaju izražavati svoju podložnost Božjoj volji i iskoristiti
pogodno Bogom dano vrijeme.
Tijekom dvadesetoga stoljeća u crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj
jača evanđeoski pokret koji je usredotočen na naviještanje evanđelja, dobre vijesti
da je Krist umro za čovjekove grijehe, bio pokopan, a onda uskrsnut treći dan
prema Pismima čime je priredio otkupljenje za grešno čovječanstvo. Evanđeoski pokret naglašava autoritet Biblije, Božju suverenost, iskustvo obraćenja Bogu,
potrebu za življenjem svetoga života, nasljedovanje Isusa Krista (učeništvo), očiglednost novodoživljene ili obnovljene osobne vjere, koja se djelatno iskazuje u
evangelizaciji i služenju potrebitima. Razumijevanje stvarnosti crkve među evanđeoskim kršćanima prvenstveno je duhovne naravi. Svaka je denominacija iznašla svoje strukturalno uređenje u ovisnosti od povijesnih datosti, tj. društvene i
kulturne zbilje u kojoj je crkva nastala, ili se pak reformirala. Struktura crkve i
njezino uređenje služi naviještanju evanđelja i djelatnom proslavljanju Boga u
određenim društvenim okolnostima. Nepromijenjeno u crkvi ostaje zauvijek Božja riječ i Duh Božji koji ju oživotvoruje u životima vjernika. Ljudi i crkvene
strukture mogu se i trebaju mijenjati, kako bi u svakom trenutku bili otvoreni
za djelovanje Duha Božjega na slavu Boga Oca. Stoga u evanđeoskom pokretu
jednako sudjeluju hijerarhijski ustrojene crkve kao i slobodne mjesne crkve.
Razvojem evanđeoskog pokreta u Hrvatskoj jačaju samostalne i neovisne
crkve reformacijske baštine koje su od Lutherova protestantizma prihvatile da
su jedino Pismo, milost i vjera temelji čovjekova odnosa s Bogom, a od radikalne
reformacije baštinile su nauk o učeništvu, uvjerenje da čovjek mora najprije vjerovati da bi primio sve blagodati krštenja, svijest o praktičnom vršenju Kristova
poslanja u naviještanju evanđelja te žar za evangelizacijom. Tako se u Hrvatskoj
uz postojeće Katoličku, Pravoslavnu i protestantske crkve (Evangeličku crkvu i
Kršćansku reformiranu crkvu) organizira tijekom 20. st. niz slobodnih crkava
koje zajedničkim imenom nazivamo Crkve reformacijske baštine. U drugoj polovici 20. st. utemeljeno je više od stotinu lokalnih crkava koje pripadaju različitim
kršćanskim tradicijama: baptističkoj, pentekostnoj, karizmatskoj, tradiciji pokreta obnove, tradiciji pokreta braće i tradiciji kućnih crkava. Utemeljeno je nekoliko visokih teoloških učilišta: interdenominacijski i međunarodni Evanđeoski

7

teološki fakultet u Osijeku (danas Visoko evanđeosko teološko učilište s pravom
javnosti), evangeličko-baptistički Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik” (danas s
pravom javnosti) u Zagrebu, baptistička Teološka akademija u Krapini i Biblijski
institut Vijeća Kristovih crkava u Zagrebu. Ta su učilišta dala izvrstan doprinos
evanđeoskom teološkom i pastoralnom obrazovanju te su ukazala na potrebu
utemeljenja evanđeoskog teološkog časopisa u kojem bi evanđeoski teolozi, duhovni radnici i intelektualci mogli objavljivati svoja djela. Stoga je pri Biblijskom
institutu Vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj pokrenut ovaj teološki časopis.
Časopis izlazi dvaput godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku: na hrvatskom pod imenom Kairos, Evanđeoski teološki časopis, na engleskom s imenom
Kairos, Evangelical Journal of Theology.
Cilj časopisa je četverostruk. Prvo, biti kanal za komunikaciju evanđelja i
biblijskih vrijednosti intelektualcima, pastirima, propovjednicima, studentima,
vjernicima i društvu. Drugo, biti izdavačka potpora hrvatskim evanđeoskim teolozima i znanstvenicima te ljubiteljima i vršiteljima Riječi Božje. Treće, biti hrvatski evanđeoski glas u svijetu. Četvrto, objavljivati članke autora iz cijeloga svijeta
važne za evanđeosko kršćanstvo u Hrvatskoj.
U rubrici članci i rasprave objavljuju se znanstvena djela hrvatskih autora
i autora iz inozemstva koji djeluju u Hrvatskoj ili su na bilo koji način duhovno povezani i utjecajni u Hrvatskoj. Članci mogu biti iz biblijske, sustavne i
primijenjene teologije, etike, povijesti Crkve, sociologije religije, ﬁlozoﬁje i života Crkve. Časopis objavljuje znanstvene radove koji se kategoriziraju u skladu s
preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Kairos objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzijskom
postupku. Članci koji se kategoriziraju kao znanstveni ili stručni trebaju imati
najmanje dvije pozitivne recenzije. Recenzije su anonimne. Časopis objavljuje
bez recenzije članke relevantnog sadržaja za evanđeosko kršćanstvo, promišljene
stručno i napisane lijepo.
U rubrici prijevodi objavljuju se novi prijevodi biblijskih knjiga, značajni
povijesni dokumenti te djela i izvadci iz djela velikana vjere. Časopis objavljuje
stručne prikaze i recenzije domaćih i stranih knjiga, ne starijih od dvije godine,
čiji je sadržaj značajan za evanđeosko kršćanstvo u Hrvatskoj.
Na kraju u ime uredništva i Biblijskog instituta kao izdavača zahvaljujem
svima koji su na bilo koji način omogućili objavljivanje prvog evanđeoskog teološkog časopisa u Hrvatskoj.
U Zagrebu, 20. travnja 2007.
Stanko Jambrek
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