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 Biblii, jest zdecydowanie rzadziej czytany, studiowany
i nauczany. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są trudności z jego zrozumieniem.
Trudności te wynikają w dużym stopniu z dystansu, jaki dzieli nas od człowieka epoki Starego Testamentu, przemawiającego do nas ,,językiem” uwarunkowań kulturowych, geograficznych i historycznych. To także dystans czasowy
– od epoki Starego Testamentu dzieli nas historyczna przestrzeń dwudziestu
wieków, a epoka ta sama w sobie (w porównaniu z nowotestamentową) jest również bardzo rozległa czasowo i rozciąga się na kolejne co najmniej dwa tysiące
lat. Jest to więc przedział historyczny bardzo długi, zróżnicowany i złożony.
Stary Testament rozpoczyna się znamiennymi słowami: „Na początku
Bóg...” (Rdz 1,1). Są to pierwsze słowa spisanego objawienia i stanowią fundament wszystkiego, co dalej następuje. To właśnie poznanie Boga i Jego
woli oraz historii Jego relacji z człowiekiem, a także wszystkiego, co jest tego
konsekwencją są jednymi z najważniejszych powodów, aby studiować Stary
Testament. Znajomość Starego niezbędna jest też do zrozumienia Nowego
Testamentu, który jest jego ukoronowaniem.
Prezentowany tom jest pierwszą częścią dwuczęściowego podręcznika,
którego zadaniem jest omówienie wszystkich tych zagadnień tak, aby odpowiednie ich zrozumienie pomogło we właściwym rozumieniu i interpretacji
samego tekstu biblijnego, a w konsekwencji jego przesłania dla współczesnego
człowieka. Pierwsza część, poprzedzona wstępem ogólnym, omawia kolejno
księgi Pięcioksięgu oraz następujące po nim księgi historyczne. Część druga,
której wydanie planowane jest na rok 2009, omawiać będzie księgi mądrościowe, Proroków Wielkich i Proroków Mniejszych.
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Założenia metodologiczne prezentowanej pracy oraz biogramy poszczególnych autorów podane są na str. 23 i następnych Wprowadzenia, napisanego
przez Marka Mangano, redaktora i współautora obu części Wstępu. Uproszczony przewodnik po piśmie hebrajskim, zmieszczony na str. 13, opracowany
został przez Krzysztofa Wiszniowskiego, pracownika Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
Wydanie niniejszego podręcznika ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb studentów Magisterskich Studiów Biblijnych, prowadzonych
wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie i Międzynarodowy Instytut TCM w Heiligenkreuz, w Austrii. Przy okazji wychodzi naprzeciw potrzebom studentów innych seminariów i szkół biblijnych. Wydawca ma
nadzieję, że będzie on również dużą pomocą dla wszystkich kaznodziejów i że
z zainteresowaniem zostanie przeczytany przez wszystkich, którzy chcą lepiej
poznać Stary Testament.
Książka jest częścią tetralogii wydawniczej Instytutu, na którą składać się
będą dwie części prezentowanego Wstępu do Starego Testamentu, wydany już
Wstęp do Nowego Testamentu, autorstwa Davida A. Fiensey’a (2006), oraz
Teologia Starego Testamentu (2003) i Teologia Nowego Testamentu (planowana na rok 2009), z których obie ostatnie są pracami zbiorowymi pod redakcją Roya B. Zucka.
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