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2013. május 16. Bírák 17-21. fejezet “Mindenki azt csinálta, amit jónak látott”
I. Bevezetés

a. A 17-21. fejezet két “bizarr” függelék
b. időrendileg nem az eddigiek után, hanem valamikor a Bírák idejében játszódik
c. célja az, hogy illusztrálja: “Mindenki azt csinálta, amit jónak látott.” (21,25)

II. Mi nincs a helyén a 18-19. fejezetben?

Események
Megjegyzések

17,1-2  Volt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. 2 Ez azt mondta
egyszer az anyjának: Az az ezeregyszáz ezüst, amit elvettek tőled, és ami
miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem
el. Az anyja ezt mondta: Áldjon meg az Úr, fiam!

● 1100 sékel kb 12 kg
ezüst.● Míká lopott, amiért nem
dicséretet érdemel.

17,3-5   Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a
fiamért: készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért
visszaadom neked....Ekkor az anyja fogott kétszáz ezüstöt, odaadta az
ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez
Míká házába került.5 Ennek a Míkának volt egy házi szentélye. Készíttetett
éfódot és házibálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja.

● Csak mint egy ötödét
szánta oda...?● Az Úrnak szánta, hogy
bálványt öntessen?
5Mózes 27,15● Efód - papi ruha.
2Mózes 28,4-6● Mika fia pap? 2Mózes
28,1

17,10   Maradj nálam, légy atyám és papom! ● Nem lehetett akármilyen
lévita pap.

17,13 jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom ● Kit áld meg az Úr, kivel
tesz jót?

18,1 ...Dán törzse megfelelő területet keresett magának
18,7 ...Azután továbbment az öt férfi, és elérkezett Lajisba. Látták, hogy

a benne lakó nép biztonságban él, szidóni módra, nyugodtan és
biztonságban, és nincs senki az országban, aki bántaná őket...

● Bírák 1,34-35 - Dán nem
foglalta el azt, amit
Isten kijelölt számára.● Láís a szidóni népé volt,
amit nem adott Izráelnek
örökségül Isten

18,6 ...A pap azt mondta nekik: Menjetek el békességgel! Gondja van az
Úrnak az útra, amelyen jártok.

● A “pap” igazat mondott?● Mi motiválta?
18,11-27. versek
Tudjátok-e, hogy ezekben a házakban van éfód és házibálvány, faragott

és öntött bálványszobor? Ugye tudjátok, mit kell tennetek? (14.v)
Gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk! Mi jobb neked: ha egy ember

házának vagy a papja, vagy ha Izráelben egy egész törzsnek vagy
nemzetségnek vagy a papja? (19.v)

...rátámadtak Lajisra, a nyugalomban és biztonságban élő népre, kardélre
hányták őket, a várost pedig fölperzselték. (27.v)

● jogtalan országszerzés
● bálványimádás
● önjelölt papság
● tömeggyilkosság
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III. Mi nincs rendben a 19-21. fejezetekben?

19,1...Ez (a lévita) a júdai Betlehemből vett magának egy
másodfeleséget.
19,2...Másodfelesége azonban paráznaságot követett el

● Monogámia 1Móz 2,24
● Paráznaság - házasságon kívüli szexuális

kapcsolat (házasság előtt, alatt, után)
19,5 (Gibeába) Bementek és leültek a város terén, de
senki sem fogadta be őket a házába éjszakai szállásra.

● vendégszeretet teljes hiánya (1Móz
18,1-8; 2Móz 23,9; 3Móz 19,34).

● Bibliai alapelv: A vendégszeretetről meg
ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek -
tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek
meg. (Zsid 13,2)

19,22 Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd
ismerjük őt

● Homoszexualitás

19,23-28  ...Itt van az én hajadon lányom, meg a férfi
másodfelesége, kihozom őket (a házigazda szavai, 24.v)
...fogta az az ember a másodfeleségét, és kivitte hozzájuk
az utcára (a lévita tette, 25. v.)
...az asszony, a másodfelesége ott esett össze a ház
bejáratánál (a gibeaiak tette, 27. v)

● A házigazda bűne:
● A lévita bűne:
● A gibeai férfiak bűne:

19,29...a testét tizenkét darabra vágta
20,4- Megszólalt a lévita, a megölt asszony férje, és ezt
mondta...

● Halottaknak járó végtisztesség, temetés
mellőzése

● Egyoldalú beszámoló (2 tanú szabálya -
5Móz 19,15

● Hazugság (20,4-6)
20,13... Adjátok ki azokat az elvetemült gibeai
embereket, hogy megöljük őket, és kitakarítsuk a gonoszt
Izráelből!
20,48...Az izráeliek pedig újra a benjáminiak ellen
fordultak, és kardélre hányták a városban lakó embereket,
állatokat és mindent, amit csak találtak. Az ott található
városokat is mind lángba borították.

● Izráel szándéka helyes
● De az eredmény méltányos

igazságszolgáltatás helyett..
● brutális bosszú
● Kit kellett volna elítélni?

21,3 Miért hiányzik ma egy törzs Izráelből? ● Hogy miért hiányzik egy törzs? Hát azért,
mert ők irtották ki.

21,8. 10. 12. 21
...Van-e valaki Izráel törzsei közül, aki nem jött el az
Úrhoz Micpába? (8.v)
Menjetek, hányjátok kardélre Jábés-Gileád lakosait, még
az asszonyokat és gyermekeket is! (10.v)
Találtak azonban Jábés-Gileád lakosai között négyszáz
hajadon leányt, akiknek még nem volt férfival dolguk, nem
háltak senkivel. Ezeket elvitték a silói táborba, amely
Kánaán földjén volt. (12.v)
ha látjátok, hogy jönnek a silói leányok, körtáncot járva,
akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és ragadjon el mindenki
magának egyet a silói leányok közül, azután menjetek el
Benjámin földjére! (21.v)

● Jábes Gileád lemészárlása semmivel nem
indokolható

● Izráel a saját elképzelése szerint oldja
meg a problémát

● Az emberrablás semmivel nem indokolható
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IV. Mi hiányzik a történetekből
a. Az imádság.
b. A törvény (Isten ekkor rendelkezésre álló igéje) ismerete, alkalmazása, betartása
c. A bűnbánat
d. Az engedelmesség

V. Mi van jelen e történetekben?
a. “Mindenki azt csinálta, amit jónak látott.”
b. Ösztönök, érzelmek, bosszú vezérelte cselekvés

VI. Miben hasonlít a bírák kora a mi korunkra?


