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4181. Józsué könyve
Szerző: Bizonytalan, talán maga Józsué.
Tartalom: Kánaán földjének meghódítása és felosztása.
Főtéma: Isten tervei és ígéretei beteljesülnek- a kánaániták bűneinek el, - és az
országnak Ábrahám ivadékainak történő odaítélésében. (21,43-45;23,14) Lásd 1
Mózes 12,7
Kulcsgondolat: A győzelem és a vereség törvénye
Kulcsversszakok: 1,8-9; 24,15
Tagolás: Két főrész
1-12. fej.: Az ország meghódítása
13-14. fej.: Az ország felosztása. Békeidők.
A . Az ország felosztása
1-5. fej.: A honfoglalás előkészületei, a Jordán átlépése
6. fej.: Jerikó fala
7-8.fej.: Küzdelem Aiért. A törvény kihirdetése az Ébálon.
9. fej.: A gibeóniak csele.
10. fej.: A déli országrész meghódítása
11-12. fej.: A legyőzött királyok listája.
B. Az ország felosztása. Békeidők
13-22. fej.: Az ország felosztása a törzsek között. Menedékvárosok
(20. fej.) A leviták lakhelyei (21. fej. )
23-24. fej.: Józsua halála és búcsúbeszéde.
A bibliai összhang összefüggésében elfoglalt hely
* A Jordánon való átkelést gyakran halálként, ill. keresztelőként, Kánaán földjét
pedig mennyországként értették.
Más jelentések:
* Kánaán- az érett keresztényi élet- jelképe, amelyet nem nyerünk el küzdelem
nélkül. (Róm.7,23)
* Kánaániták- a keresztények lelki ellenségeinek a jelképe (Ef.6,12)
* Izrael küzdelme a hit küzdelmének a jelképe. (1. Tim. 6,12)
* Izrael megnyugvása a győzelem után (11,23. fej.) Példázat a hit megnyugvásáról.
( Zsid. 4,9)
A kánaániták csupán részbeni legyőzés a bűnnek a jelképe, amely még mindig ránk
tapad.
A fordítása német nyelvű Thompson Studienbibel összefoglalója alapján készült. A számok a
konkordancia gyanánt is funkcionáló Biblia utalásaival egyeznek meg. (Fordították: Bereczky
Géza, Szabó Ildikó)
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V i z s g a k ö v e t e l m é n y:
-

A könyv görög neve, szerkezeti felépítésének ismerete.

-

Nevek beazonosítása: Jerikó, Ráháb, Ai, Ákán.

-

Történések ismerete: kémek Jerikóban; átkelés a Jordánon; Jerikó
ostroma; Ráháb megmenekülése, Ákán bűne, gibeoniták csele; sikemi
országgyűlés.

-

Fontosabb locusok: 1-9. és 24. fejezetek tartalmi ismerete.

A fordítása német nyelvű Thompson Studienbibel összefoglalója alapján készült. A számok a
konkordancia gyanánt is funkcionáló Biblia utalásaival egyeznek meg. (Fordították: Bereczky
Géza, Szabó Ildikó)

Wesley János Lelkészképző Főiskola
Hitéleti szakok
Bibliaismeret
oktató: Szabó Ildikó

4182 A Bírák könyve
Szerző: Ismeretlen. Van hagyomány, amely Sámuelre mutat.
Név és tartalom: A könyv a benne előforduló 12 bíráról kapta a nevét. Ezek a bírák
nem jogi értelemben vett tisztségviselők, hanem karizmatikus vezetők és Izrael
megszabadítói voltak. A könyv megmutatja a hullámvölgyet a nép bálványimádásba
történő visszaesése közepette, az ezt követő külső hatalom által való leigázást és az
Istenre való feleszmélést és a bírák által történő megszabadítást.
Ezen idők sötét oldalát ebben a könyvben különösképpen hangsúlyozzák és egy
felületes olvasás arra a végkövetkeztetésre csábít, hogy a nép csaknem teljesen
elpártolt az Istenről. A valóságban Isten, legalábbis külsőlegesen, hosszú ideg
megőrizte a népéhez való hűségét. A fő személyek: A 12 Bíra (Vö. 1931-1932)
Főtéma: Izrael története a bírák ideje alatt. Hanyatlás – büntetés- Istenhez történő
visszafordulás–megszabadítás.
Kulcsversek: Pl.: 3.7-9 Az izraelitás azt tették, amit rossznak tartott az Úr. Ezért
fellángolt az Úr haragja. Ekkor az izraeliek az Úrhoz kiáltottak. Az Úr szabadítót
támasztott nekik.
Újtestamentumi ellenpélda: Galata- levél. Izrael a bálványimádásba való
visszaesésének összehasonlításai a galaták törvényességben történő visszaesésével.
Felosztás: Három időszakasz
1,1-2,10 fej.:A közvetlenül Józsua halála utáni idő.
2,11- 16,31 fej.: Hétszer hanyatlás, hat elnyomatás, polgárháború.
17-21fej.: Az anarchia ideje.
A. A közvetlenül Józsua halála utáni idő.
1. Fej.: Küzdelmek a bevándorlásnál. Nem az összes kánaánitát űzték el.
2.1-10 fej.: Az Úr angyalának fenyegetése. Józsua halála.
B. Hétszer hanyatlás, hat elnyomatás, polgárháború.
2.11-3.6 fej. Áttekintés. A mezopotámiai Kusán Risatjahim uralma. Otinél bíra.
3.12-31 fej.: Moáb uralma. Ehud és Samgár bírák.
4-5. fej.: A filiszteus Jabim és Sisera uralma. Debora, a női bíra Barák, a segítő.
6.1-6.82 fej.: A mindianiták uralma. Gedeon bíra.
8.33-10.5 fej.: Polgárháború Abimelek despota. Tóla és Jair bírák.
10.6- 12.15 fej.: Az ammoniták uralma. Jefte, Ibcán, Élón és Abdón bírák. A
filiszteusok uralma. Sámson bíra.
C. Az anarchia ideje.
17-18. fej.:Mika bálványszobra és papja;Dan törzse elnyeri mindkettőt és még ehhez
egy új lakhelyet is.
19-21. fej.: Benjámin törzsének gaztette.
A fordítása német nyelvű Thompson Studienbibel összefoglalója alapján készült. A számok a
konkordancia gyanánt is funkcionáló Biblia utalásaival egyeznek meg. (Fordították: Bereczky
Géza, Szabó Ildikó)
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A bibliai összhangban betöltött hely
*Emberei kudarcok és bűnök. Isten kegyelme és közbeavatkozása.
*A komolyan vett ima hatalma. Vö. az ismételt „Izrael az ÚRHOZ” kiáltott
formulával és 873-mal.
Elmélyülő személytanulmányok
*Debora-Az asszony, aki szerette a népét. Vö. 627
*Gedeon, Az Istenért harcoló. Vö. 1547, 4257, 4259
*Jefta, Az elsietett fogadalom férfija. Vö. 1961.
*Sámuel, erős és mégis gyenge. Vö. 3240.

V i z s g a k ö v e t e l m é n y:
-

Nevek beazonosítása: Jerikó, Ráháb, Ai, Ákán, Gibeon, Sikem

-

Történések ismerete: kémek Jerikóban; átkelés a Jordánon; Jerikó
ostroma; Ráháb megmenekülése, Ákán bűne, gibeoniták csele; sikemi
országgyűlés.

-

Fontosabb locusok: 1-9. és 24. fejezetek tartalmi ismerete.

A fordítása német nyelvű Thompson Studienbibel összefoglalója alapján készült. A számok a
konkordancia gyanánt is funkcionáló Biblia utalásaival egyeznek meg. (Fordították: Bereczky
Géza, Szabó Ildikó)

