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wieczór.
W ten sobotni wieczór wszystkich miłych słuchaczy witają autorzy audycji "
wczoraj, Dziś i na Wieki “. Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz, oraz Tadeusz
Żurek przedstawią państwu następny temat Biblijny oparty na Starym
Testamencie pod tytułem: „OKRES SĘDZIÓW IZRAELSKICH.” Historia
Biblijna wspomina, że w dawnych czasach SĘDZIA, cieszył się dużym
autorytetem, był tym, który wymierzał sprawiedliwość, uwalniał uciśnionych i
regulował stosunki pomiędzy ludźmi. W Izraelu Okres Sędziów rozpoczął się
od podziału ziemi, i trwał aż do pomazania, Saula na Króla. Zapis z Księgi
Sędziów i z 1 Księgi Samuelowej mówi o dziewiętnastu okresach, które
łącznie trwały około czterysta pięćdziesiąt lat. Jednak nie mają one ciągłości,
są jak gdyby rozerwane, zachodzą na siebie i są tak przedstawione, że nie
moglibyśmy wyciągnąć żadnego sprecyzowanego wniosku i musielibyśmy
uznać, że nic pewnego nie zdołamy ustalić w tej sprawie gdyby nie to, że
Nowy Testament uzupełnia ten brak: Apostoł Paweł oznajmia, że po tym jak
Bóg podzielił ziemię pomiędzy naród izraelski przez losy, to przez OKOŁO,
względnie, PODCZAS czterystu pięćdziesięciu lat, dawał im sędziów, aż do
Samuela proroka. „Potem prosili o króla i dał im Bóg Saula na czterdzieści
lat." Dzieje Ap. 13:19-21
Greckie słowo przetłumaczone jako około, w
powszechnym przekładzie Biblii występuje jako hos. Ma ono znaczenie
słowa podczas lub przez. Ten sam pisarz używa go w trzech innych
miejscach i przetłumaczone jest ono na podczas, lub, gdy. Dzieje
Ap.1:10; 10:17; Łuk. 24:32.
Lepszym tłumaczeniem zacytowanych słów
byłoby „ przez czterysta pięćdziesiąt lat dawał im sędziów”. Manuskrypt
Syriacki właśnie w ten sposób to oddaje „a przez czterysta pięćdziesiąt lat
dawał im sędziów, aż do Samuela proroka” - ostatniego z sędziów.
Określenie długości czasu Sędziów przez apostoła Pawła uznajemy jako
specjalnie zaplanowane rozwiązanie tej trudności.
Jednak w dwóch
przypadkach w chronologii Starego Testamentu, występują nieścisłości.
Pierwsza z nich dotyczy okresu
430 - lat, od zawarcia przymierza
Abrahamowego, do nadania Izraelitom Prawa Zakonu. Druga nieścisłość
dotyczy okresu 450 - lat panowania w Izraelu Sędziów, o czym już wyżej
wspomnieliśmy. Obydwie te nieścisłości są jednak wyjaśnione w Nowym
Testamencie. Czy powinniśmy uważać, że jest to dziełem przypadku?
Bardziej przekonywujące jest twierdzenie, że Pan Bóg celowo ukrył te sprawy,
pozostawiając zapis Starego Testamentu w niekompletnej formie a dopiero
później te istniejące braki uzupełnił w Nowym Testamencie. Stało się tak,
dlatego, aby w czasie właściwym na zajęcia się tym zagadnieniem, wszyscy
wystarczająco zainteresowani mogli porównać opisy i znaleźć brakujące i
łączące ogniwa, które zostały przygotowane w taki sposób, który miał
nauczyć Lud Boży jeszcze większego, spolegania na Nim jako na
Największym Stróżu Czasu. Sędziowie w Izraelu byli wojennymi bohaterami,
albo wybawicielami. Prowadzili oni Naród Izraelski przeciwko wrogom, lecz
nie mieli władzy wykonawczej w Państwie, ani też nie mieli prawa pobierać
żadnych podatków. Historia ich wyczynów zapisana jest w Księdze Sędziów,
oraz w 1 Księdze Samuelowej.

W tym okresie, czyli od około 1380 - 1050 roku przed Chrystusem, Rządy
Izraelskie były rozluźnione i swobodne. Zjednoczone Plemiona zbierały się
wokoło Arki Przymierza przed Namiotem Zgromadzenia, niemając Króla,
który mógłby ich prowadzić. Naród organizował bunty i upadał w wierze
służąc fałszywym bożkom. Każdy robił to, co było właściwe w jego oczach.
Księga Sędziów 17: 6, oraz 21: 25, pokazuje ten chaotyczny czas. Dla
poprawy ludu Izraelskiego, Pan Bóg posyłał wojska obcych narodów. Ci
Sędziowie, albo charyzmatyczni przywódcy, byli ludźmi, którzy bronili
naród
Izraelski
przed
najeźdźcami. Jako
Boży przedstawiciele
sprawiedliwości i posłańcy, Sędziowie ci postępowali odważnie, broniąc
swój naród przed wrogami. Jednak oni sami osobiście byli tylko normalnymi
i niedoskonałymi ludźmi, a to, co dokonywali nie pozostawało na długo.
Naród posuwał się do coraz to nowych sprzeniewierzeń służąc martwym
bożkom innych narodów. Dlatego też Jahwe zsyłał na nich ponownie
wrogie narody, aby ich przyprowadzać do równowagi. W Izraelu byli różni
Sędziowie; o wielu z nich Biblia wspomina bardzo krótko, ale byli też tacy
jak; Jozue, Barak, Gedeon, Jefte, Samson, kapłan Heli, czy Samuel, którzy
przeszli jako bohaterowie nie tylko do historii tego narodu, ale również do
historii Biblijnej.
Mężny i odważny Jozue, następca Mojżesza, wprowadził swój naród do
obiecanej im przez Pana Boga ziemi. Tylko on i Kaleb byli tymi, którzy
weszli do ziemi przygotowanej im przez Pana Boga, a którzy urodzili się
jeszcze w Egipcie. Wszyscy inni z tego pokolenia na skutek szemrania i
odstępstwa od wiary w prawdziwego Boga Jahwe, pomarli na pustyni, po
której kroczyli przez czterdzieści lat. I kiedy Jozue się postarzał i posunął w
latach, wtenczas zwołał całego Izraela: jego starszych, namiestników,
sędziów i przełożonych i rzekł do nich: Starajcie się usilnie, aby
przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księgach Zakonu
Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani na prawo ani na lewo. Tylko
do Pana Boga waszego lgnijcie tak, jak czyniliście do dnia dzisiejszego.
Księga Jozuego 23:1,2,6,8. „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie
mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką
i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć
Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym
służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których
ziemi teraz mieszkacie. Lecz Ja I dom mój służyć będziemy Panu. I
odpowiedział lud tymi słowy: Niech nas Bóg uchowa od tego abyśmy mogli
opuścić Pana, a służyć innym bogom. Panu Bogu naszemu służyć
będziemy i głosu Jego słuchać.” Księga Jozuego 23:14-16, 24.
Również prorokini Debora zapisała się godnie w historii, jako matka całego
narodu i przewodniczka w boju. Ponieważ była pobożna i sprawiedliwa,
dlatego Pan dał jej mądrość i zdolność rozsądzania sporów i kierowania tym
narodem. Potem był sławny i mężny Barak, a następnym wielkim, mądrym i
walecznym sędzią był Gedeon, któremu Pan Bóg Jahwe nakazał wyruszyć
w bój przeciwko wrogiemu narodowi madiańskiemu używając go jako
wodza do niezwykłej bitwy. Tylko trzystu zbrojnych żołnierzy Pan Bóg kazał
użyć Gedeonowi w walce przeciwko Madianitom, którzy zastraszeni Boską
mocą uciekali z pola bitwy, a żołnierze, Gedeona krzyczeli: „miecz dla

Pana i dla Gedeona! I wtenczas Jahwe tak sprawił, a było to nocą, że
Madiańscy żołnierze, których było 120 - tysięcy, porażeni strachem, wybili
się nawzajem. Gedeon wsławił się również tym, że wyrąbał wszystkie bożki
i figury obcych bogów, respektując drugie przykazanie Boże i wiedząc, że
Panu Bogu nie podoba się, aby modlić się do jakichkolwiek figur, czy
obrazów; tylko do samego Boga żywego; i jemu oddawać cześć i chwałę.
Księga Wyjścia 20: 3-6. Następną ciekawą postacią w okresie Sędziów
Izraelskich, był Jefte; który ślubował Panu Bogu, że gdy odniesie zwycięstwo
nad narodem, Ammonitów i szczęśliwie Pan pozwoli mu wrócić do domu, to
złoży na ofiarę dla Pana to, co z drzwi jego domu wyjdzie mu na spotkanie. I
wyszła jego córka jedynaczka, której się nie spodziewał, a bardzo ją kochał,
gdyż nie miał już innych dzieci. Mimo tego jednak Jefte dotrzymał ślubu
Panu.
O Samsonie chyba nie trzeba dużo wspominać, bo jego historię znają i
opowiadają w każdym narodzie nawet ludzie niemający nic wspólnego z
Biblią. Był on Nazarejczykiem od samego urodzenia, czyli związany był
ślubem nazarejstwa już przez swoich rodziców. Księga Liczb 6:2 -12. Ślub
taki zawierać można było zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Był on
ślubem dobrowolnym i zawierano go przed Panem Bogiem na pewien okres
czasu. Samson był człowiekiem bogobojnym, a przy tym fizycznie silnie
umięśnionym, do tego stopnia, że pewnego dnia, kiedy mu zaszedł drogę
młody lew, to złapał go i rozdarł na dwie części. Do samej śmierci walczył on
przeciwko ludowi filistyńskiemu. Kapłan Heli był również znanym sędzią w
Izraelu, u jego boku wychowywał się sławny Samuel, ale Heli popełnił wielki
błąd, świadomie pobłażając swoim synom, którzy byli ludźmi rozwiązłymi i
robili to, czego Pan nie pochwalał. I ostatnim godnym sędzią był Samuel,
wierny i oddany Bogu prorok, któremu Jahwe ukazywał się w swoim słowie.
1 Księga Samuela 3:21. Samuel był również Nazarejczykiem, związany był
ślubem nazarejstwa już od samego urodzenia i tym samym znajdował się
pod specjalną opieką Bożą. Kiedy apostoł Paweł w 11-tym rozdziale do
Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary, to w wersetach 32 i 33 wspomina
również o tych wiernych sługach Bożych jak: Barak, Gedeon, Samson, Jefte i
Samuel, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość i
otrzymali Boże obietnice.
Czytamy w 1 Księdze Samuela 8:1-7, „A gdy się Samuel zestarzał,
ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było
na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie. Lecz
jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i
naginali prawo. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela
do Ramy i rzekli do niego: „Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą
twoimi drogami, ustanów, więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u
wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj nam
króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do
Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie
tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi “.
I tak skończył się trwający czterysta pięćdziesiąt lat Okres Sędziów w
Izraelu. A przy następnej okazji usłyszycie drodzy przyjaciele dalszą

historię z Planu Bożego zawartego w tej tak bardzo ciekawej księdze,
którą jest Biblia. Tymczasem żegnamy państwa do soboty 20 - sierpnia.
Przez następne pół godziny będziemy czekali na wasze telefony pod
numerem: 9415 - 1923. Jeżeli macie jakieś pytania, względnie opinie, to
serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami! Powtarzam nasz
numer telefonu 9415-1923. Do usłyszenia! Życzymy dobrej nocy!

