


Ми живемо у час великих моральних і духовних змін, коли 
на нашу культуру значний вплив справляють великі сили. Як ми 
живемо у суспільстві, яке не має чітких стандартів і щодня стає 
все більш секулярним та плюралістичним? Як послідовникам 
Христа робити те, що є правильним у Господніх очах, у той час  
як усі інші роблять те, що самі вважають правильним?

Дуже схожа ситуація змальована в Книзі Суддів. Книга описує 
час моральної, духовної та етичної анархії, суспільство без 
принципів. Ізраїльтяни, які жили в той час, дуже нагадують нас — 
людей з Богом даним потенціалом досягати успіху, а також  
з незмінною здатністю усе руйнувати. Якщо ізраїльтяни довіряли 
Богу і покладалися на Нього, вони ставали людьми з міцним 
серцем, які позитивним чином впливали на тогочасне життя. 
Втім якщо навіть найбільші герої покладалися на себе, вони 
нагадували людей із глиняними ногами, які не лише зазнавали 
особистого падіння, але і спричиняли духовну катастрофу.

Вивчаючи їхнє життя і виявляючи важливі принципи, які Бог 
відкриває стосовно Своєї праці в народі, ми дізнаємося, що 
значить жити впливовим і продуктивним життям у суспільстві  
з ворожим ставленням до вірних послідовників Того, Хто єдиний 
є Господом.

Уся слава Йому,
Гарі Інріг

Передмова



Ми раді, що ви вирішили приєднатися до 
подорожі в глибші стосунки з Ісусом Христом!

Вже понад 50 років нам відомі щоденні біблійні статті книги “Хліб 
Наш Насущний”. Багато читачів насолоджуються змістовними, 
надихаючими та актуальними статтями, які направляють їх до 
Божої мудрості та обітниць, записаних у Його незмінному Слові.

На основі служіння “Хліб Наш Насущний” ми розробили 
серію книг, аби допомогти віруючим проводити час із Богом, 
досліджуючи Його Слово. Маємо надію, що щоденні роздуми 
над Божим Словом посприяють зміцненню ваших стосунків 
із Богом через Господа і Спасителя Ісуса Христа.

Як користуватися цією книгою

ЧИТАЙТЕ. Книгу треба читати разом зі Словом Божим, 
подорожуючи з Ним. Вона містить пояснювальні нотатки, 
які мають допомогти вам по-новому зрозуміти Писання.

РОЗМІРКОВУЙТЕ. Запитання допоможуть вам відгукнутися 
на Божий заклик і Його Слово, дозволяючи Йому змінити 
вас зсередини.

ЗАПИСУЙТЕ. Наявність вільного місця на сторінках дає 
можливість вести щоденник вашої подорожі і записувати 
свої думки та відгуки.



Книга Суддів є тривалою і сумною історією поразки. Вона 
оповідає про невіру і непокору, про зростаючий поділ народу 
і про сповзання до анархії, бо кожен “робив, що здавалося прав-
дивим в його очах” (Суд. 21:25). Тема Книги Суддів – асиміляція Бо-
жого народу, Ізраїлю, з навколишніми язичницькими культурами. 
Оскільки язичницькі народи загалом іменувалися ханаанеянами, 
можна казати про “ханаанізацію” Ізраїлю, яка зрештою призвела 
до втрати ізраїльтянами своєї унікальності, як Божого народу: 
вони фактично вже нічим не відрізнялися від оточуючих народів.

Нам не сказано, хто був автором Книги Суддів. Єврейська тра-
диція припускає, що ним був Самуїл, однак його авторство склад-
но довести.

Книга Суддів є актуальною для сьогодення, бо надає живі при-
клади людей, покликаних служити Богу серед великих викликів, 
багато з яких схожі на теперішні виклики. На жаль, позитивним 
прикладом служать лише деякі з цих людей. Втім навчитися мож-
на не лише в тих, хто витримав, але і в тих, хто піддався тиску 
і духу епохи. Книга Суддів яскраво змальовує ті наслідки, які вини-
кають, коли світу вдається підкорити собі віруючих.

Структура Книги Суддів

1:1—3:6  Асиміляція Ізраїлю: на шляху компромісу.

3:7—16:31  Низхідна спіраль Ізраїлю; Божий суд і дисципліна.

17:1—21:25 Остаточний занепад Ізраїлю.

Огляд



День 1

Прочитайте Суддів 1:1–2
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На перший погляд вступні 
слова до Книги Суддів мо-
жуть здаватися лише допо-

міжною історичною довідкою. На 
жаль, як стане зрозуміло згодом, 
це єдине місце в книзі, де народ 
виявляє високий духовний рівень. 
Фраза “по смерті Ісуса” (Суд. 1:1) 
означає початок стрімкого зане-
паду духовного благополуччя на-
роду. Для цього занепаду не 
було передумов, оскільки 
благополуччя Ізраїлю зале-
жало від Божої доброти, а не 
від величі його лідерів.

Два вірші показують велику 
відмінність між часом Ісуса На-
вина і періодом суддів. Незадов-
го до своєї смерті Ісус наполег-
ливо закликав: “Виберіть собі 
сьогодні, кому будете служити… 
А  я  та дім мій будемо служити 
Господеві”. Відповідь народу бу-
ла миттєвою: “Борони нас, Боже, 
покинути Господа, щоб служи-
ти іншим богам!” (Єг. 24:15–16). 
Втім вже на початку періоду суд-
дів народу оголошений вер-
дикт: “Ізраїлеві сини робили зло 
в Господніх очах, і забули Госпо-
да, Бога свого, та й служили Ва-
алам та Астартам” (Суд. 3:7). От-
же, усього через декілька років 

обіцянка “не забувати Господа” 
змінилася на присуд: “Народ за-
був Господа”.

Чому це сталося? Як народ, ві-
домий постійними перемогами 
завдяки своїй вірі, перетворився 
на народ, який зазнавав постій-
них невдач через компроміси? 
І  як нам убезпечитися від подіб-
них речей у своєму житті?

Смерть Ісуса Навина ознаме-
нувала національну кризу. Пішов 
великий лідер, а нового Бог не 
поставив. Однак народ, безсум-
нівно під благочестивим впливом 
життя Ісуса Навина, виявляє віру 
і довіру. Ізраїльтяни, як єдиний 
народ, збираються разом шука-
ти Божого проводу і виконувати 
Його місію (в. 1). По–перше, вони 
визнають владу Господа. Не на-
магаються робити те, що їм зда-
ється найкращим; вони шукають 
Його проводу. По–друге, ізра-
їльтяни приймають Його місію  — 
оволодіти краєм і знищити хана-
анеян. По–третє, вони чекають 
Господніх наказів.

Рішення Господа надати пле-
мені Юди керівну роль (в. 2) уз-
годжується з Його планом обрати 
царя з цього племені, що є прові-
щенням великого дня, коли Месія 
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Чи є у вашому 
житті ознаки 
духовного 
зростання? 
Як зростати 
ще більше?

Як дотримуватися 
своєї обіцянки 
Господу не забува-
ти про Нього?

Подумайте

народиться з роду Давида. Варто також зау-
важити Господню обітницю перемоги: “Оце 
Я дав Край у його руку” (в. 2). Саме так усе б 
і мало бути для Божого народу, однак, як ви-
явиться згодом, він, на жаль, більше не досяг-
не таких висот у  період, що описаний у цій 
книзі.



День 2

8

Уривок здається довгим пере -
ліком стародавніх битв у від -
далених місцях, які через 30 

століть жодним чином не стосують-
ся нашого життя. Втім тут містить-
ся дуже знайома модель, якої нам 
треба ретельно остерігатися.

Опис ізраїльських завоювань 
починається з південного регіо-
ну. Тут розповідається про воєн-
ну кампанію Юди, яка набагато 
успішніша за кампанії інших пле-
мен: у високогір’ї навколо Єруса-
лима (вв. 4–8); у захопленні Хев-
рону та його околиць (вв. 9–15); 
на півдні (вв. 16–17); та на прибе-
режній рівнині (в. 18). Це вражаю-
ча оповідь про захоплення ханаан-
ських фортець.

Втім наявні дві тривожні ознаки, 
які свідчать про появу тенденції, 
що надалі тільки посилюватиметь-
ся. Перша ознака міститься у 6–му 
вірші. Юда захоплює Безек, беру-
чи в полон царя і відрубуючи йо-
му великі пальці на руках і ногах. 
Це стало остаточним і жорстоким 
завершенням військової кар’єри 
царя, бо він більше не зміг узяти 
в руки лук або меч. Однак таке ка-
тування було язичницьким звича-
єм  — не біблійним. Юдеям було 
наказано вбити царя, але вони за-

позичили ханаанські звичаї. Юда 
лише частково дослухався до Бо-
жих настанов.

Друга ознака міститься у 19–му 
вірші. Юда не зміг прогнати меш-
канців долини, бо ті мали залізні 
колісниці. Логічно, що більш роз-
винена військова технологія нада-
вала ханаанеянам перевагу. Од-
нак Яхве обіцяв прогнати ворога. 
Крім того, Ісус Навин сказав: “Ти 
виженеш ханаанеянина, хоч у ньо-
го колесниці залізні, хоч він силь-
ний” (Єг. 17:18). Основна причина 
поразки Юди полягала у відсутно-
сті цілковитої довіри Богу. Осла-
блена сила завжди є наслід-
ком ослабленої віри.

Фраза “не міг він повиганяти 
мешканців долини” (Суд. 1:19) 
повторюється в решті розділу. Ве-
ніямин неспроможний прогнати 
євусеян (в. 21), а Манасія — інших 
язичницьких мешканців (вв.  27–
28). Те саме стосується Єфрема 
(в. 29), Завулона (в. 30) і Асира 
(вв. 31–32). У Дана ситуація найгір-
ша (вв. 34–36): він змушений пере-
братися до гірської місцевості, бо 
амореяни не дозволяли йому зій-
ти в долину.

Урок Суддів 1 дуже зрозумілий. 
Ізраїльський народ свідомо вияв-

Прочитайте Суддів 1:3–36



ляв лише часткову покірність Богу. Замість того, 
щоб цілковито слідувати за Господом, ізраїль-
тяни пішли на компроміс. Упродовж декількох 
віршів завоювання змінилося на компромісне 
співіснування і, зрештою, на капітуляцію. Ця 
тенденція призведе до дуже гірких наслідків.
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Наскільки цілкови-
тою є ваша покір-
ність Богу? 
Чи є у вашому 
житті сфери, 
в яких ви дослуха-
єтеся до Нього 
лише частково?

Яким чином 
сучасні християни 
можуть жити 
в “компромісному 
співіснуванні”?

Подумайте



День 3

Прочитайте Суддів 2:1–5

10

Ґілґал був місцем великого ду-
ховного і символічного зна-
чення. Саме там ізраїльтяни 

вперше таборували після пере-
ходу через річку Йордан (Єг. 4—5). 
Там Господь наказав їм покаятися 
і дотримуватися Його завіту з Ав-
раамом, поновивши обрізання 
і  святкування Пасхи. Саме в цьо-
му місці Господь з’явився Ісусу На-
вину і пообіцяв йому перемогу. 
Ґілґал був місцем перемоги, бла-
гословіння і відновлення завіту.

Завіт з Авраамом надзвичайно 
важливий, бо є ключовим для Бо-
жої програми дій у людській істо-
рії. Він надає послідовникам Хри-
ста впевненість, що Бог завжди 
виконує Свої обітниці.

Однак завіт містить взаємні зо-
бов’язання. Поклоніння Богу озна-
чало заборону ізраїльтянам укла-
дати союзи з ханаанеянами. Крім 
того, гріх ханаанеян був раковою 
пухлиною, яку треба було видали-
ти з краю до того, як вона вплине 
на ізраїльтян (Вих. 23:32–33). Вір-
ність завіту і його винятковість не 
підлягали обговоренню.

У той же час Бог, видавши наказ, 
не залишив Ізраїль, аби той сам 
робив усе можливе для його ви-
конання. Якщо Господь покладає 

на нас зобов’язання, то Він дає 
нам усе необхідне для того, щоб 
його виконати (Повт. 28:2, 7–8). 
З обов’язком непохитної покірно-
сті Господу іде ресурс невичерп-
ної Божої сили, аби цю покірність 
виявляти.

Що ж сталося? Ангел Господ-
ній надає просте пояснення: 
“Та не слухали ви Мого голосу” 
(Суд.  2:2). Ангел докоряє ізра-
їльтянам за недотримання завіту 
і  виголошує наслідки, яких вони 
зазнають.

Попри гріх та невіру ізраїльтян, 
Бог не відвернувся від Свого на-
роду. Він не анулював Свій завіт. 
Його прихід був актом милосер-
дя, який мав привести народ до 
цілковитого каяття.

Усвідомивши значення Божих 
слів, народ від смутку, сорому і ка-
яття починає плакати (в. 4). В ре-
зультаті місце отримує назву “Бо-
хім”, що означає “плачучі” (в. 5). 
Одна з найбільших істин духовно-
го досвіду полягає в тому, що шлях 
часткової покірності веде лише до 
Бохіму. У половинчастому духов-
ному досвіді немає радості.

Найнещаснішими людьми 
у світі є номінальні віруючі, які 
не присвятили себе Гос поду.



Вони живуть у найгіршому світі замість того, 
щоб отримувати найкраще з обох світів. Якщо 
намагаємося балансувати на компромісі та 
частковій покірності, ми не пізнаємо духовної 
перемоги і Божого благословіння, а тільки гір-
коту поразки і розчарування.

Втім навіть тоді Божа благодать не закін-
чується. Бог не залишає Свій народ один на 
один із наслідками гріха. Він закликає його по-
вернутися до цілковитої покірності і присвя-
тити себе Йому.
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Що ви пізнаєте: 
духовну перемо-
гу чи лише страж-
дання від частко-
вої покірності?

Яких наслідків че-
рез непокірність, 
можливо, ви зараз 
зазнаєте, і що Бог 
робить, аби вас 
привести до 
каяття?

Подумайте



Церковна історія сповнена 
прикладами “синдрому дру-
гого покоління”. На жаль, це 

характерно багатьом сучасним 
церквам. Батьківська жага служи-
ти Христу змінюється формаліз-
мом їхніх дітей і апатією онуків.

Дуже часто досвід другого по-
коління є досвідом “з інших рук”.

Перед тим, як розглянути падін-
ня другого покоління ізраїльтян, 
давайте зробимо стислий огляд 
впливу Ісуса Навина і представни-
ків його покоління. Вони були пер-
шим поколінням, за яким можна 
оцінювати стан другого покоління.

Ісус Навин був великим воїном, 
чудовим організатором, харизма-
тичним лідером та обдарованим 
адміністратором. Втім недостат-
ньо просто перелічити ці риси, 
бо жодна з них не розкриває його 
серце. Визначними є дві риси, на-
явність яких пояснює, яким чином 
Бог діяв через нього.

Першою рисою була сприй-
нятливість Ісуса Навина до Божо-
го Слова. Коли він постав перед 
неймовірним завданням заміни-
ти Мойсея, до нього з обітницею 
і з повелінням прийшов Бог: “Тіль-
ки будь дуже сильний та відваж-
ний, щоб додержувати чинити за 

всім тим Законом, що наказав був 
тобі Мойсей, Мій раб… бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, 
і тоді буде щастити тобі” (Єг. 1:7–8).

Бог пообіцяв Ісусу Навину про-
цвітання і мудрість, якщо той бу-
де виконувати Його Слово, чита-
ти його і проголошувати. Усе своє 
життя Ісус діяв згідно з цією обіт-
ницею, і Бог нагородив його за 
виявлену покірність.

Іншою визначною рисою Ісуса 
Навина була його дієва віра. До-
віряючи Божій обітниці “Я… не 
залишу тебе й не покину тебе” 
(Єг. 1:5), він повів двохмільйонний 
народ до повноводної річки: і Бог 
зупинив потік води, аби народ міг 
перейти Йордан по сухій землі 
(Єг. 3:14–17).

Виконуючи Божі повеління, Ісус 
Навин водив народ навколо Єри-
хону, і стіни міста впали (Єг. 6:1–
20). З вірою він наказав сонцю 
зупинитися в Ґів’оні, а місяцю — 
в Айялонській долині, і це сталося 
(Єг. 10:12–13). Вірячи в Божу обіт-
ницю перемоги, він атакував пе-
реважаючі сили при озері Мером 
і разом з народом завдав поразки 
ворогам (Єг. 11:1–14).

Ісус Навин не був досконалою 
людиною. Бог зробив через нього 

День 4

Прочитайте Суддів 2:6–9

12
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Що ви можете 
зробити, аби 
зберегти жагу 
до Бога і Його 
Слова, виявлену 
“першим поколін-
ням”?

Як можна насліду-
вати у своєму жит-
ті віру і покірність 
Ісуса Навина?

Подумайте

великі діла для Свого народу не тому, що Ісус 
був обдарований та здібний, а тому що він до-
віряв Богу і керувався Його Словом. Ісус втри-
мав Ізраїль у місці Божого благословіння (в. 7).

Один чоловік, цілковито присвятив-
ши себе Богу і Його Слову, може віді-
грати велику роль у здобутті блага для 
Божого народу. Одна жінка, присвятивши 
своє життя Ісусу Христу, може принести бла-
гословіння багатьом людям. Якщо ви довіря-
єте Богу і будуєте своє життя на Його Слові, 
ви можете справити добрий вплив на родину, 
студентську групу або помісну церкву.



День 5

Прочитайте Суддів 2:10–12
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Як могло друге покоління із-
раїльтян забути стільки Бо-
жих благословінь, свідками 

яких були їхні батьки?
Безумовно, їм було відомо про 

вихід і про завоювання. Вони чули 
від своїх батьків про те, що не ба-
чили. Вони знали про Господа і про 
Його діла. Однак вони досі не пі-
знали і не визнали Його Тим, Ким 
Він був (Суд. 2:10). Вони стали са-
мовдоволеними і забули, як пере-
бувати в спілкуванні з Богом (в. 12). 
То було не просто особисте падін-
ня, а падіння цілого покоління.

Нам треба зрозуміти причину 
синдрому другого покоління, аби 
убезпечитися від цього у власно-
му житті. Є три фактори.

По–перше, ізраїльтяни задоволь -
нилися існуючим станом справ. 
Перше покоління завоювало ча-
стину ханаанського краю, однак 
вороги залишилися. Потім по-
стало друге покоління. Бог нака-
зав йому продовжити розпочату 
справу і остаточно завоювати зем-
лю, однак ізраїльтяни відмовили-
ся довіряти і слухатися. Їм і так бу-
ло добре.

Існує велика спокуса вважа-
ти, що досвід першого покоління 
є нормою, або що його ідеали для 

нас недосяжні, і нам треба задо-
вольнятися чимось меншим. Це 
неправильно. Досвід попередніх 
поколінь має бути не трампліном, 
з якого можна лише опуститися 
вниз, а платформою, з якої можна 
піднятися ще вище.

По–друге, ізраїльтяни сприйня-
ли Божі благословіння за належ-
не і не визнали Його благодать. 
Наше ставлення до благосло-
вінь і майна є одним з найбільш 
вирішальних факторів у духов-
ному здоров’ї. Бути невдячними 
не тільки нерозсудливо, але і не-
безпечно. Народ дивився на здо-
бутий край і казав: “Дивіться, чо-
го ми досягли!” Ізраїльтяни стали 
егоцентричними, сіючи насіння 
самознищення.

Ось чому Боже Слово наказує 
нам за все дякувати (1 Сол. 5:18). 
Важливо культивувати і під-
тримувати дух хвали і вдяч-
ності в особистому житті, 
в ро  динах і в громадах віру-
ючих. Де квітне хвала, там в’яне 
апатія.

По–третє, ізраїльтяни знехтува-
ли Божими настановами. У Книзі 
Суддів майже не згадується про 
вивчення Божого Слова. Ізраїль-
тяни отримали Боже Слово, однак 
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Яким чином сучас-
ні християни мо-
жуть стати само-
вдоволеними або 
задоволеними 
існуючим станом 
справ?

За що ви можете 
сьогодні подяку-
вати Богу?

Подумайте

вирішили його ігнорувати. Вони робили бага-
то речей, заповіданих в Законі, однак їхня по-
кірність ґрунтувалася на традиції, а не на осо-
бистому переконанні.

Існує велика відмінність між безпосеред-
ньою та опосередкованою взаємодією з Пи-
санням. Одна людина поширює мудрість, от-
риману від інших, речі, про які вона чула від 
батьків, проповідників або від друзів. Інша лю-
дина говорить з особистим переконанням, то-
му що вона перебувала в Слові, вивчала його, 
молилася про сказане в ньому і почула голос 
Пастиря. Не нехтуйте Божим Словом!



День 6

Прочитайте Суддів 2:11–13
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На горі Сінай Ізраїль склав 
завіт із Богом, зобов’язав-
шись зберігати Йому вір-

ність, виконувати Його закони, 
коритися Його волі й відкида-
ти союзи з ханаанеянами та їхні-
ми богами. Втім зі смертю Ісуса 
Навина і наступного покоління 
зник останній живий зв’язок з го-
рою Сінай, наслідком чого став 
спільний гріх  — порушення завіту 
(Суд. 2:11–12). Найбільший гріх, 
який може вчинити людина — 
відвернутися від живого Бога 
і служити лжебогам.

Ханаанеяни вірили в численних 
місцевих богів, у тому числі у Ваа-
ла, бога бурі і дощів, та в Астарту, 
богиню чуттєвої любові, родючос-
ті та війни. Поклоніння цим богам 
було пов’язане з храмовою про-
ституцією, обрядами родючості, 
п’яними статевими оргіями, ідоло-
поклонством, поклонінням зміям, 
гомосексуалізмом та принесен-
ням у жертву людей. Ханаанська 
релігія в її погляді на Бога, у її мо-
ральних стандартах, етиці, цінно-
стях та обрядах, повністю супе-
речила всьому, що Бог про Себе 
відкрив Своєму народу. У ній оче-
видним є апелювання до найбіль-
ших людських устремлінь і бажань.

Ізраїльтяни вчинили немисли-
ме. Вони не залишили Яхве оста-
точно, однак вони запозичили об-
ряди, звичаї та ідолів з язичництва 
і застосували їх до свого існуючо-
го поклоніння, створивши нову 
синкретичну релігію. Навіщо? Як 
міг народ так віддалитися від Бо-
га, силу Якого він бачив? Це ста-
лося не одразу.

Асиміляція не відбувається за 
одну ніч, це поступовий процес. 
Спочатку відбувається сприйнят-
тя чужорідних ідей, цінностей 
і звичаїв. Далі йде відкидання де-
яких власних цінностей та звичаїв, 
аби пристосувати нові. Потім зро-
стає адаптація до навколишньої 
культури, допоки не відбувається 
остаточне прийняття всього, що 
колись було абсолютно чужорід-
ним і незнайомим. Як це сталося?

По–перше, через часткову по-
кірність ізраїльтяни втратили 
спільність із Богом. Не прогнавши 
народи згідно з Божим повелін-
ням, Ізраїль посіяв насіння влас-
ного духовного занепаду.

По–друге, ізраїльтяни не на-
гадували собі свідомо про Бо-
жу милість. Вони залишили Бога, 
забувши про все, що Він для них 
зробив.




