
Przegląd Starego Testamentu



PAN zabrał królestwo Salomonowi z powodu grzechu. 



Po jego śmierci królestwo zostało podzielone na Judę i Izrael. 



Wojny sprawiły, że podział pomiędzy Judą a Izraelem się utrwalił. 



Biblia wspomina wielu królów rządzących Judą i Izraelem. 

W tym czasie Bóg posyłał swoich proroków. 



Prorocy karcili nieposłuszeństwo 

oraz zapowiadali zniszczenie Jerozolimy i przyjście Mesjasza. 



Jednym ze złych króli w Judzie był Amon, 

który PANA, Boga swoich ojców, porzucił i drogą PANA nie kroczył. 



Podwładni Amona zawiązali przeciwko niemu spisek 

i zabili go w jego własnym domu. 



Królem po nim obwołali jego syna Jozjasza. 



Jozjasz miał osiem lat, kiedy został królem. 



Od swojej młodości miał pragnienie zreformować naród. 



Najpierw postanowił wyremontować świątynię PANA. 



Oczyścił świątynię PANA 

ze wszystkich rzeczy poświęconych innym bogom. 



Wynagrodził tym, którzy wyremontowali świątynię. 



W świątyni znaleziono pewien stary zwój. 



Był to zwój Prawa Bożego. Przyniesiono go do króla i odczytano. 



Gdy król usłyszał słowa zwoju przeraził się i powiedział: 

„Wielki musi być gniew PANA, że nasi ojcowie nie byli posłuszni Bogu.” 



Udano się do prorokini, która oznajmiła: „Ponieważ okazałeś skruchę, 

nie zobaczysz całego nieszczęścia, które Ja sprowadzę na to miejsce.” 



Król zwołał lud Jerozolimy i czytał im słowa Zwoju Przymierza. 



W wyniku tego cały lud odnowił przymierze z Bogiem. 



Postanowił oczyścić cały kraj 

ze wszystkich rzeczy poświęconych innym bogom. 



Lud Izraelski wrócił do Boga usuwając wszystkie obrzydliwości z kraju. 



Jozjasz panował w Jerozolimie trzydzieści jeden lat.

(w latach 640-609 p.Chr)



W tym czasie prorok Sofoniasz

zapowiadał sąd nad Judą i odnowę wśród narodów ziemi. 



W 628 r. p. Chr. Jeremiasz zapowiada 70 letnią niewolę. (Jr 25r.) 



Około 612 r. p. Chr. Nahum prorokuje przeciwko potężnej Niniwie. 



Zapowiada upadek imperium Asyryjskiego. 



Kilka lat po śmierci Jozjasza, Habakuk zapowiada 

najazd Chaldejczyków jako karę za nieprawość ludu. 



W 597 r. p. Chr. Król Babilonii Nebukadnesar zdobywał Jerozolimę.

(12 lat po śmierci Jozjasza)



Z powodu buntu Jerozolima zostaje zburzona przez Babilończyków 

a większość mieszkańców uprowadzono do Babilonu. (586 r. p. Chr.) 



Proroctwa proroków o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni stały się faktem. 


