
Bohaterowie Starego Testamentu (6)

„Sędziowie” w Izraelu. Debora i Barak (Sdz 4-5)

• Księga Sędziów – 7. księga ST (księgi historyczne; BH: prorocy) kontynuująca losy Izraela po 
śmierci Jozuego, gdy rządzili lokalni charyzmatyczni przywódcy, zwani „sędziami”

• tło historyczne narracji: osiedlanie się Izraelitów w Ziemi Obiecanej / wyodrębnianie się 
spośród Kananejczyków (ok. 1200-1000 przed Chr.); brak króla

• główni bohaterowie:  hebr. szofetim, na ogół tłumaczone jako sędziowie – charyzmatyczni 
przywódcy, którzy z natchnienia Bożego kierowali losami pokoleń izraelskich
- w tych pierwotnych dla Izraela czasach słowo to oznaczało lokalnych wodzów, watażków, 
naczelników szczepów, często działających na mocy prawa kaduka (por. Bohun z „OiM”)

• jak wodzowie ci dochodzili do władzy? (Sdz 2,11-19)
- niewierność Izraelitów (czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom (…) i Asztartom)
- skutek: najazd ciemięzców/łupieżców (np. Kananejczycy, Madianici, Ammonici, Filistyni)
- ogromny ucisk i ból Izraelitów
- błaganie do Boga o miłosierdzie (Wołali więc Izraelici do Pana - por. Sdz 3,9.15; 6,6; 10,10)
- Bóg wzbudza sędziego, który „zbawiał” Izraelitów od wrogów (sędzia nazywany jest 
czasem „zbawicielem”, np. Otniel - 3,9; Ehud – 3,15; por. wypowiedź Jeftego w 12,3)
- pewien czas pokoju i wierności Izraela Bogu, aż do kolejnej niewierności...

→ powtarzający się schemat w Księdze Sędziów (w szerszym sensie: także w kolejnych 
księgach aż do zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków w 587 r.)

• pytania obecne w Księdze Sędziów – pytania dla mnie dziś

- jeśli Bóg jest z nami, to dlaczego tak bardzo cierpimy? (por. Sdz 6,13)
- czemu pośród nas obecni są „inni”? (obcokrajowcy, wierzący/religijni inaczej)
- jak ich traktować? (Joz: wyniszczyć [choć nie wszystkich]; Sdz: nauczyć się z nimi żyć)
- czy wobec trudności polegać na własnej sile czy na Bogu? (Gedeon, Samson)
- władza ludzka– błogosławieństwo czy przekleństwo (Abimelek – Sdz 9;por. 8,22-23; 21,25)
- czy kobieta może być źródłem siły dla mężczyzny? (Sisera, Samson)
- według jakich kryteriów wybiera Bóg ludzi? (Debora, Gedeon, Jefte, Samson)
- co/kto jest moim Baalem, Asztartą, których stawiam w praktyce przed Bogiem?

• wzmianki o okrutnych obyczajach (prawo wojenne, przedmiotowe traktowanie kobiet, 
religijne śluby ponad prawem do życia, prawo gościnności ponad godnością osoby) 
→ odbicie ówczesnej mentalności i pierwotnej brutalności
→ jak bardzo świat jednak został przemieniony przez Ewangelię (!)
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• Debora i Barak (Sdz 4-5)
- kobieta (!); prorokini (Sdz 4,4-5)
- zagrożenie: Madianici, którzy posiadali żelazne rydwany; generał: Sisera 
- drzewo (tu: palma) – znak zdolności do nawiązania kontaktu z Bogiem (por. dęby Mamre 
Rdz 18,1; dąb/terebint w Ofra Sdz 6,11) → regularna komunikacja z Bogiem
- w momencie niebezpieczeństwa: wypełnia dokładnie rolę proroka, tzn. mówi w Bożym 
imieniu (Sdz 4,6-9)
- rydwan – starożytny odpowiednik czołgu w nowoczesnej wojnie (Sisera: 900 sztuk)
- lęk Baraka, ALE: posłuszeństwo prorokini → panika wśród Madianitów i zwycięstwo Izraela
- haniebna śmierć Sisery (szukanie bezpieczeństwa u kobiety-matki; mleko jak dla dziecka)

- Sdz 5 – pieśń Debory – poetycki charakter; inny opis śmierci Sisery 
(por. 5,26-27 – upadł; jeden przedmiot: kij, nie: nawet młot w ręce Jael; z 4,18-20 – leżał już 
pod kocem; dwa przedmioty: kij/palik i młot w drugiej) 
→  starożytna pieśń → lata/wieki później „przełożona” na prozę 
(por. pieśń Mirian z Wj 15 a Wj 13-14 - „wody stanęły jak mur” - suche przejście po dnie CZY
fale tak wysokie, że zatopiły łodzie Egipcjan?)
→ inne opowiadania prozą: być może miały swoje źródło w starożytnych pieśniach, które 
nie przetrwały
→ źródło (poetyckie) dla J/E może być dużo starsze niż sam materiał J/E (np. czasy Dawida)


