
Historia 

deuteronomistyczna 
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Joz 1-5: droga do Kanaanu 

 Śmierć Mojżesza 

 Rahab i wejście pogan do Izraela (problem wierności 

heremowi?) 

 Przejście przez Jordan 

Obrzezanie i pierwsza Pascha (ustanie manny) 

 

 Anioł Pana za nami czy za wrogami? 

Walka Izraelici vs Kananejczycy? 

 Boży plan, Bóg walczy, Izraelici mają być tylko 

„obserwatorami” 
Joz 23,5: Pan, Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wypędzi je przed 

wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan, Bóg wasz. 
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Joz 6-12: zajmowanie Kanaanu 

Jerycho (sukces - zrobili dokładnie tak jak 

kazał Bóg – analogia jak przy opisie budowy 

Namiotu Spotkania) 

 

Aj i grzech Akana (porażka – zaniedbanie 

heremu) 

 

Dlaczego herem, co z tą przemocą? 
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Kwestia podboju 

Teorie podboju 

 

Kpł 18; Pwt 12,29-31 - Izrael ma nie 

popełniać czynów innych narodów 

 

Pwt 7 - wytępienie i zakaz małżeństw 

 

Joz 10,36 a 15,13 - używanie hiperboli 
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Joz 13-22: podział ziemi 

Mapa bez obrazków 

Wypełnienie obietnicy ziemi z Rdz; 2,5 

pokolenia za Jordanem? 

Miasta ucieczki 

 

Joz 23-24: mowy Jozuego 

Przymierze w Sychem 

Co wybiorą Izraelici (Joz 24,31)? 
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Sdz 1-2 

Sdz 3-16 

Sdz 17-21 
 Wielu 

kananejczyków 

wciąż żyje 

Przyjmują złe 

praktyki 

Schemat 

niewierności 

 

3-5 Otniel, Ehud, Debora 

 

6-9 Gedeon 

Zemsta na Sukkot i Penuel 

Kult nielegalny, uczynienie efodu 

 

10-12 Jefte 

Wojownik z grupą „nicponiów” 

Ofiara całopalna 

 

13-16 Samson 

Wielkie nadzieje 

Przemoc, rozwiązłość 

 

 

Sędziowie - paradygmaty dla nas 

 

Bóg chce wyzwalać Izrael, posługuje się „tym” 

co ma, nie popiera z pewnością zła 

 

Są jak kananejczycy, i to liderzy! 

17-18 

Mika i Danici 

 

 

19-21 

Zbrodnia w Gibea 

Wojna domowa 

 

Sdz 21,25: W owych 

dniach nie było 

króla w Izraelu. 

Każdy czynił to, co 

było słuszne w jego 

oczach.  

 

Teraz Izrael trzeba 

wyzwolić od nich 

samych, nadzieją 

jest przyszły król 



Księga Rut 

 

Linia Dawida z moabitką w tle 

Bóg wciąż działa za plecami, niby 

przypadkiem 
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1 Sm 8-15 1 Sm 16-31 1 Sm 1-7 
Anna i Samuel 

 

Bóg wywyższa pokornych 

 

Bóg uniża pysznych 

 

Wywyższa moc swego 

pomazańca 

 

Walki z Filistynami 

 

Arka jak „amulet” 

 

Bóg uniża Filistynów jak i 

Izraelitów – nie ma względu 

na osoby 

 

Odrzucenie Boga, 

pragnienie króla jak inne 

narody 

 

Wybór Saula na króla – 

ironia? 

 

Nielegalna ofiara 

 

Pycha Saula i uniżenie 

 

Namaszczenie Dawida 

 

Uniżenie Goliata (pycha) 

 

Wywyższenie pokornego 

Dawida 

 

Dawid ucieka przed 

Saulem (niewinność) 

 

Dawid nie zabija Saula – 

ufa Bogu i czeka na Jego 

interwencję 

 

Śmierć Saula 

 

Saul 

Dawid 
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2 Sm 11-20 2 Sm 21-24 2 Sm 1-10 
Lamentacja nad Saulem 

(nad wrogiem) 

 

Prośba by Dawid został 

królem całego narodu 

 

Jerozolima stolicą 

 

2 Sm 7 Przymierze z 

Dawidem 

 

Batszeba i Uriasz 

 

Prorok Natan 

 

Tragedie w rodzinie 

Dawida: Amnon i Tamar, 

Absalom 

 

Dawid ucieka przed 

Absalomem (wina) 

 

Lamentacja nad 

Absalomem (nad wrogiem) 

21 „Upadek” Saula 

 

     21 Dawid i wojownicy* 

 

         22-23 Dziękczynienie 

 

     23 Dawid i wojownicy* 

 

24 „Upadek” Dawida  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cień na Dawidzie jako 

wojowniku 

Bóg uniża Saula i Dawida, ale gdy ten drugi się nawraca, nie 

odsuwa go od władzy tak jak Saula. Pomimo zła Saula i 

Dawida, Bóg działa dalej, by zrealizować swój plan.  

Dawid 
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Saul 

Dawid 

2 Sm 11-20 2 Sm 21-24 2 Sm 1-10 1 Sm 8-15 1 Sm 16-31 1 Sm 1-7 
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1 Krl 1-11  

Salomon u władzy, zabójstwa polityczne, mądrość 

Świątynia jak Namiot Spotkania 

Niewolnictwo, bałwochwalstwo 

Przypomina faraona, łamie Pwt 17,14-20 

1 Krl 12-16 

Jeroboam i 

podział królestwa 

Betel i Dan 

1 Krl 17-2 Krl 17 

Eliasz i Elizeusz 

Zmiany na tronie, morderstwa 

Grzech prowadzi do niewoli asyryjskiej 

2 Krl 18-25 

Ezechiasz 

Manasses (55 lat panowania!) 

Jozjasz 

 

Niewola babilońska: czy Bóg odpuścił? Czy linia Dawida upadła? Ułaskawienie daje cień nadziei? 

 

Żaden z królów nie wypełnił do końca 2 Sm 7 i tym samym Rdz 12 

Ocena królów 

Czy czczą JHWH czy innych? 

Czy usunęli kult bałwochwalczy? 

Czy są wierni przymierzu jak Dawid? 

Północ 0:20 

Południe 8:12 



Historia pozostaje otwarta, a pytania bez odpowiedzi 

 

 Zdobyli ziemię, ale ją utracili… 

 

 Stracili Świątynię… 

 

 Co z obietnicami z Rdz 3 i 12? Królowie zawiedli… 

 

 Czy Bóg ich znów wyzwoli i przemieni twarde serca?  

 

 

Trzeba czytać kolejne księgi  
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Najbliższe spotkania 

 

30 listopada, godz. 20:00 

 

7 grudnia, godz. 20:00 

 

21 grudnia, godz. 20:00 
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