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Po dwu pozycjach serii poświęconej historii Izraela, mających charakter wstępne
go wprowadzenia, przystępujemy do właściwego ukazania historycznych począt
ków Izraela. Na wstępie zakładamy, że nasze rozważania historyczne dotyczące
Izraela, przeprowadzone być mają według zasad, jakie wypracowała historia, jako
jedna z nauk humanistycznych. Mamy bowiem także powszechne zastosowanie
terminu historia Izraela do szczególnej interpretacji dziejów, jaką zawiera Biblia.
Pamiętając o silnym powiązaniu Biblii z historią, bardzo stanowczo stwierdzamy,
że Biblia i wszystkie omówienia jej treści, nie są historią w znaczeniu, o jakie nam
chodzi.
Biblia jest genialną interpretacją historii, ale podręcznikiem do historii we
współczesnym tego słowa znaczeniu nie jest i nigdy nie miała takiego celu, nawet
w przedziwnym i bardzo głębokim nawiązywaniu do historycznych realiów, jakie
odkrywa historia jako nauka. Biblia jest organicznie związana z realiami, jakie
towarzyszyły wydarzeniom historycznym, ale jej celem było wyłącznie ukazanie
Bożej, zbawczej interwencji, zmierzającej do zbawienia, to znaczy przygarnięcia
przez Boga człowieka w ramach jego społeczeństwa, aby obdarować go szczę
ściem, którego pełnia należy do samego Boga.
Uwzględniając wyżej powiedziane, nie będziemy się dziwić, że nasz opis bę
dzie różnił się od znanych nam z Biblii opowiadań. Zawsze też będzie dążył do
odczytania biblijnej interpretacji faktów, jakie się dokonały. Z pewnością jest
to opowiadanie różniące się od biblijnego, ale nigdy z nim nie sprzeczne. Osta
tecznie będzie uzupełnieniem relacji biblijnej i w tym sensie może służyć także
lepszemu poznaniu Biblii. Na ile ten zamiar udało się zrealizować, Czytelnik
będzie mógł sam osądzić po zapoznaniu się z tym tomem.
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