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2013. április 25. Bírák 12,8-16. fejezet Ibcán, Élón, Abdón, Sámson élete és szolgálata

1. Ibcán (12,8-10)

a. neve jelentése: ragyogó, pompás, nagyszerű

b. Júda törzséből származott

c. 7 évig bíráskodott 1081-1073

2. Élón (12,11-12)

a. neve jelentése erős, vagy tölgy

b. Zebulon törzséből származott

c. 10 éven át, 1073-1063 között volt bíró

d. A Szentírásban nyolc  Élón nevű férfiról olvashatunk.

3. Abdón (12,12-15)

a. neve jelentése: szolgálat

b. 5 éven át, 1063-1058 között volt bíró

c. Efráim törzséből származott

d. 40 fia, 30 unokája volt, mind saját szamáron közlekedett

e. Izráelben ma is létezik Abdon vagy Avdon nevű hely, valószínűleg az ő emlékére

4. Sámson (13,1-16,31)

A názír fogadalom (4Mózes 6,1-21)

● ...egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, názírfogadalmat, vagyis az Úrnak szenteli

magát (2. vers)...Názírsága egész idején az Úrnak legyen szentelve. (8. vers)

● tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék borecetet és részegítő italból való ecetet,

ne igyék szőlőből készült italt, ne egyék se friss, se szárított szőlőt. (3. vers)

● Názírfogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét, míg le nem telnek azok a

napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát... (5. vers)

● Ne menjen be halotthoz az egész idő alatt, amelyben az Úrnak szentelte magát. (6. vers)

● Ne tegye magát tisztátalanná se apjával, se anyjával, se fiútestvérével, se nőtestvérével,

amikor meghalnak, mert Istennek szentelt haj van a fején (7. vers) Ha bármi miatt

tisztátalanná válik a názírság alatt, akkor a kijelentés sátránál kell áldozatot bemutatnia

(drága és költséges áldozatot 8-21. vers)

a. Neve jelentése: “Nap-ember” (fényes, erős, ragyogó)

b. Izráel 15. bírája 1069-1049 között

c. Dán törzséből származott

d. Sámson élete tragikus intő példa volt Izráel számára és ilyen példa számunkra is

e. Természetfölötti volt a születése (13:1-25)

f. Isten természetfölötti hatalmat adott neki azért, hogy Neki szolgálhasson (13:24-25)
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g. Sámson saját bűnei miatt bukott el.

i. Indulatosság - Sámson rendszerint indulatból cselekedett

1. Testi kívánság (pl. 14,1; 16,1-3; 16,4)

2. Harag (14,19; 15,3)

ii. Házassága a filiszteus nővel - Isten akarata ellenére (14,1-4)

iii. Holttest érintése, sőt abból való étkezés (14,5-9)

iv. 14,10. Itt szó szerint  egy részeg tivornyáról van szó.

v. 16,1-3 paráznaság

vi. 16,4-21 Sámson bukásának oka: nyilvánosan tagadta meg Istent

h. Sámson egyedül Isten kegyelméből aratott győzelmeket a filiszteusok felett

i. Sámson csupán egyszer imádkozott (15,18)

ii. Sámson nem tartotta be a názír fogadalmat

iii. Sámson soha nem ment el a szentélybe, hogy bűneiért áldozatot mutasson be


