OD WYDAWCY
Pisma Starego Testamentu wraz z Nowym Testamentem stanowią integralną całość Bożego Objawienia i są akceptowane jako takie przez wszystkich
chrześcijan. Jednakże sam Stary Testament, pomimo że objętościowo stanowi
aż trzy czwarte całości Biblii, jest zdecydowanie rzadziej czytany, studiowany i nauczany. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są trudności z jego
zrozumieniem.
Jakkolwiek teologia biblijna nie jest jedyną płaszczyzną wykładu i zrozumienia pism Starego Testamentu, jest, można by rzec, jego sercem, jego
płaszczyzną centralną.
Teologia dzieli się, najogólniej ujmując, na: systematyczną, historyczną
i biblijną. Teologia systematyczna stara się, używając biblijnego tekstu, uporządkować zawarte w nim nauczanie dotyczące głównych jego pojęć, takich
jak: Bóg, człowiek, stworzenie, grzech, zbawienie itd. Teologia historyczna
prezentuje historię badań i wniosków związanych z systematyzowaniem biblijnych pojęć. Zaś teologia biblijna stara się wywnioskować, co jest główną
treścią tekstu biblijnego. W tym przypadku treścią kolejnych ksiąg Starego
Testamentu.
Teologia biblijna Starego Testamentu bierze początki w okresie nowożytnego racjonalizmu. Z historią tą związane są między innymi takie postacie
jak: Walter Eichrodt, T. C. Vriezen, Edmunt Jacob i Gerhard von Rad.
Każdy z nich pozostawił po sobie obszerne dzieło prezentujące ich podejście.
Książka tego ostatniego „Teologia Starego Testamentu” ukazała się w języku
polskim w roku 1986 w przekładzie Bogusława Widły, wydana przez Instytut

Wydawniczy PAX. Każdy z teologów próbował też znaleźć temat wiodący dla
całości Starego Testamentu.1
Prezentowana „Teologia Biblijna Starego Testamentu”, opracowana pod
redakcją Roya B. Zucka (przy współpracy Eugene’a H. Merrilla i Derrella L.
Bocka) jest wspólnym dziełem biblistów z Dallas Theological Seminary. Prezentuje ona konserwatywne podejście do tekstu biblijnego, oparte bezpośrednio
na biblijnej egzegezie. Za temat główny, wspólny dla całego Starego Testamentu, obiera panowanie Boga nad stworzeniem, realizowane poprzez człowieka,
Bożego reprezentanta na ziemi, z tak zwaną zasadą królestwa, wywodzącą
się z Księgi Rodzaju 1,26-28. Dalsze zagadnienia są wyprowadzane z tego
głównego tematu.
Poszczególne księgi Starego Testamentu omawiane są chronologicznie
zgodnie z kolejnością zawartą w kanonie. Autorzy używają angielskiego
przekładu New International Version. W polskim tłumaczeniu używana jest
głównie Biblia Warszawska. Na tym przekładzie oparta jest też polskojęzyczna terminologia biblijna.
Książka jest dobrym podręcznikiem do studiowania teologii biblijnej Starego Testamentu. I chociaż być może niektórzy czytelnicy (podobnie jak Wydawca) nie zgodzą się ze wszystkimi tezami w niej prezentowanymi, jest to dzieło
warte wnikliwego przestudiowania, ponieważ trud ten zaowocuje z pewnością
głębszym zrozumieniem tej części Biblii i da szerszą perspektywę do dalszego
jej studiowania.
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Godną polecenia pracą na temat tych poszukiwań jest książka Wilfrieda Harringtona Teologia
biblijna w przekładzie Józefa Marzęckiego (Instytut Wydawniczy PAX, 1977).

