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2013. április 11. Bírák 1-3,6.

1. BEVEZETÉS

a. Szerző: Sámuel(??), Kr.e. 1043-1004 között, vagy legalábbis Sámuel idejében íródott a

könyv  – s ezt az alábbiakból tudhatjuk:

i. Ez a  zsidó hagyomány.

ii. A szerző akkor élt, amikor király uralkodott Izráelben (17:6; 18:1; 19:1 21:25)

iii. “Nem volt király Izráelben...” tehát a könyv keletkezése idején már volt!

iv. A jebúsziak laktak Jeruzsálemben, de Dávid Kr.e. 1004-ben meghódította a

várost (1:21).

b. A könyv történéseinek időtartama: kb. Kr.e. 1380-1045

i. Józsué és generációja meghalt, és a következő nemzedék már nem ismerte az

Urat.

ii. Izráel Isten fenyítése miatt szenvedett. 350 éves “sötét korszak” kezdődik!

iii. Isten irgalmas és hűséges maradt a szövetségéhez, bírákat küldött, hogy

megszabadítsák őket.

c. A könyv címe: kik voltak a bírák?  13-ról számol be a könyv.

i. A “bíró” szó jelenetése: a héber sofet szóból származik: “szabadító.”

ii. A bírák feladata,...

1. ...hogy megszabadítsák a népet az elnyomójuktól

2. ...hogy uralkodjanak és vezessék a népet

d. A könyv témája: Káosz az Ígéret földjén

e. Legfontosabb igehely: 21:25

f. Összefoglalás: A királyok uralkodása előtti Izráel folytonos engedetlenségének

eredménye Isten fenyítés volt, de Isten mégis irgalmas maradt népéhez.

2. ÁTTEKINTÉS

a. Befejezetlen honfoglalás: okok és következmények (1:1-3:6)

i. Izráel elmulasztotta a honfoglalás befejezését (1:1-36)

1. Izráel nem tudta kiűzni a Kánaánitákat. (1:19, 34) Miért? Azért, mert

Izráel nem engedelmeskedett és nem hitt Istennek. Honnan tudjuk ezt?

Józsué 23:4-13, lásd még 5Móz 7:12, 16-24.

2. Izráel nem akarta kiűzni a kánaánitákat. Honnan tudjuk ezt? (1:28, 30,

33, 35) “robotmunkások lettek”

ii. Isten ítélete a mulasztásért (2:1-3:6)

1. Isten betartotta ígéreteit és figyelmeztetéseit is (2:1-3)

a. Isten betartotta az ígéreteit 2:1, lásd még 1Móz 13:14-18, 21:43-45

b. Isten betartotta figyelmeztetéseit: Bírák 2:3, Károli “legyenek
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néktek mint tövisek a ti oldalaitokban;” lásd még 4Móz 33:50-56;

Józsué 23:13

c. Isten néha úgy fegyelmezi gyermekeit, hogy  engedi, hogy

elszenvedjék saját gonoszságuk következményeit.  Lásd még

Jeremiás 2:19!

2. Kialakultak a bűn ciklusai (Bírák

2,10-23)

a. Engedetlenség: (v. 10-13)  Izráel

fiai azt tették, amit rossznak lát az

Úr.” lásd még 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6;

13:1

b. Fenyítés: (v. 14-15a) lásd még

3:8, 12-14; 4:2; 6:1-6; 10:7-9; 13:1

c. Bűnbánat v megtérés: (v. 15b)

“Amikor Izráel fiai segítségért

kiáltotak az Úrhoz.” lásd még 3:9, 15;

4:3; 6:7; 10:10-17

d. Szabadítás (v. 16, 18) lásd még

3:10, 15; 4:23-24; 6:14, 8:28; 13:2-5

e. Engedetlenség (v. 17, 19) “Izráel fiai ismét azt tették, amit

rossznak lát az Úr.” lásd még 3:12;

4:1; 10:6; 13:1

iii. Izráel bírái.

iv. Otniél (3,7-11)

1. Júda törzse

2. Neve jelentése: Isten ereje, v.

Isten oroszlánja

3. család: Káleb rokona

4. 40 éves tevékenység

v. Éhúd (3,12-30)

1. Benjámin törzséből (3,15)

2. Neve jelentése bizonytalan

3. 80 éves béke


