PRZEDMOWA
Stary Testament jest bogaty pod wieloma względami – pod względem
różnorodności rodzajów literackich (narracja, prawo, poezja, proroctwo), rozpiętości historycznej (od stworzenia do powrotu Izraela z wygnania), szczegółowych proroctw dotyczących pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa oraz
wieloaspektowej tematyki. Każdego czytelnika Starego Testamentu uderza
zakres tematów, wśród których znajdujemy, patrząc ogólnie, Boga, człowieka, grzech, Bożą odkupieńczą relację przymierza z człowiekiem, przyszłe
mesjańskie rządy Syna Bożego – Mesjasza. Zadaniem teologii biblijnej jest
pokazanie, jak różne fragmenty Pisma odnoszą się do tych tematów, czyli jaka
jest teologiczna nauka Biblii.
Niniejsza książka stopniowo prowadzi czytelnika przez Stary Testament,
poczynając od Pięcioksięgu przez proroków, od hymnów chwały do porad
mądrościowych, poddając analizie zawartość teologiczną ksiąg i ich indywidualne akcenty tematyczne. W tym wszystkim zadziwiająca jest spójność
nauczania doktrynalnego Pisma Świetego.
W tak różnorodnych rodzajach literackich i szerokim kontekście historycznym przez cały Stary Testament przewija się nieustannie określona grupa
tematów. Bóg stworzył człowieka, aby mu pobłogosławić i aby panował nad
stworzeniem; człowiek zgrzeszył, tracąc w ten sposób otrzymane błogosławieństwa; Bóg wybrał Abrahama, aby dał początek narodowi, przez który
wprowadzi On swoje królestwo; Syn Boży, potomek Abrahama, będzie panował nad ludzkością i wszechświatem. Człowiek kroczący drogą buntu przeciw
Bogu, czasami spotyka się z miłosierdziem (Bóg jest miłosierny dla grzeszników), a innym razem z sądem (Bóg osądza grzech). Poszczególni ludzie

wykazują się mądrością, jeśli przyjmują Bożą łaskę przebaczenia, idą ścieżką
sprawiedliwości, oddają chwałę swemu miłującemu Odkupicielowi i suwerennemu Władcy i z niecierpliwością oczekują nadchodzącego ustanowienia
Jego władzy nad całą ziemią.
Autorzy tej książki, moi koledzy z Dallas Theological Seminary, przez
wiele lat prowadzili wykłady ze Starego Testamentu. Przedstawiali te wielkie
tematy w sposób jasny i z niezwykłym zrozumieniem teologicznej wymowy
pism Starego Testamentu. Mam nadzieję, że ta pozycja będzie towarzyszyła
wielu czytelnikom w zdobywaniu lepszego i głębszego zrozumienia sensu Starego Testamentu, a wielkie prawdy teologiczne, jakie on zawiera, wzbogacą
ich relację z Bogiem.

