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M

imo wybrania, opieki oraz nadania Prawa - dom Jakuba popełniał zło w oczach Pana. Pierwsze
300 lat pobytu nad Jordanem to czasy Sędziów. Bóg sam powoływał mężów, przez których rządził
narodem. Ludzie jednak, chcieli mieć króla. Na wzór sąsiednich plemion zapragnęli władcy ziemskiego.
Ale Samuelowi (sędziemu i prorokowi) nie podobało się to, że mówili: Lecz to się nie podobało w oczach
Samuela, gdy powiedzieli: Daj nam króla, aby nas sądził! I Samuel modlił się do WIEKUISTEGO.
Jednak WIEKUISTY polecił Samuelowi: Usłuchaj we wszystkim głosu ludu; w tym, czego od ciebie żądają. Bowiem nie tobą wzgardzili – lecz Mną wzgardzili, bym więcej nad nimi nie panował (1 Samuela
8, 6 - 7). Nastał więc, okres królewski.
Pierwsi królowie Izraela

Za czasów Saula i Dawida dochodzi do rozkwitu Izraela. Nadto Dawid - wybraniec Boga, słyszy prorocze
słowa: WIEKUISTY oświadczył memu Panu: Usiądź po Mej prawicy, dopóki twoich wrogów nie uczynię podnóżkiem twoich stóp (Ps. 110, 1). Odtąd Mesjasz i treści z Nim związane, stały się nadzieją Izraela. Po Dawidzie rządził Salomon. Starał się on umacniać pokój przez poślubianie żon z okolicznych plemion. One zaś, poprzywoziły swoje bożki i bałwochwalstwo znowu się rozpleniło. Mimo, że Salomon
wybudował Świątynię (tzw.”Pierwszą”, w okolicy dzisiejszej Kopuły Skały i jedyną dla Izraela), wyrok
Boga okazał się surowy. Po śmierci władcy, następuje rozpad „jego domu” na dwa królestwa: Judy - które przypadło Rechabeamowi (synowi Salomona) i Izraela - które przejął Jeroboam (wybraniec Boga).
Rekonstrukcja „Pierwszej” Świątyni Jerozolimskiej
Układ Świątyni
miejsce Najświętsze
Tu stała Skrzynia Świadectwa - dowód Przymierza
Boga z narodem Izraela (rysunek na str. 46). Do
miejsca Najświętszego miał wstęp wyłącznie arcykapłan i to jeden raz w roku (w Dzień Pojednania).
zasłona
oddzielała Święte od Najświętszego. Kiedy Jezus
umarł na krzyżu, rozerwała się od góry (!) aż do
dołu, właśnie owa zasłona (Mk. 15, 38).
miejsce Święte
W miejscu Świętym stało 10 stołów na chleby pokładne - symbole Przymierza w ciele; 10 siedmioramiennych świeczników (menor) - symboli
Światła świata i ołtarz kadzidlany.
ołtarz ofiarny
Tu zabijano, po czym palono zwierzęta składane na
ofiary i inne dary ofiarne.

