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Життя  
в плюралістичному суспільстві

Книга Суддів
ВСТУП

Перші й останні вірші книги Суддів чітко визначають історичні рамки подій, 
описаних у  ній. Ця книга охоплює період від смерті Ісуса Навина до завер-
шення виходу (1:1) і початку правління царів (21:25).

Хто такі судді?

Cудді, які з’явилися протягом цього періоду, не були передусім судовими чино-
вниками в сучасному розумінні цього слова. З усіх тих, які згадані в цій книзі, 
Девора найбільше відповідала сучасному розумінню слова “суддя”. Народ 
звертався до неї зі “справами”, і вона провадила суд під Девориною Пальмою 
(див. 4:5). Судді радше були військовими лідерами, які чинили правосуддя 
над лиходіями й гнобителями. Іншими словами, вони були рятівниками або 
спасителями, які визволяли людей із рабства. Коли читаємо в Псалмі 95:10-13, 
що Господь “прийде судити землю”, це означає, що Він прийде, щоб звільнити 
її від неволі і  правити над нею. Оповідач розказує про дванадцятьох із цих 
рятівників:

Отніїл (3:7-11) Яір (10:3-5)
Егуд (3:12-30) Їфтах (10:6-12: 7)
Шамґар (3:31) Івцан (12:8-10)
Девора (4:1-5: 31) Елон (12:11)
Гедеон (6:1-8: 35) Авдон (12:13-15)
Тола (10:1-2) Самсон (13:1-16:31)

Актуальність на сьогодні

Ізраїль в  особі Мойсея та Ісуса Навина мав сильних лідерів, під час виходу 
й  пізніше  – Давида й  Соломона, під час правління царів. В  обидві ці епохи 
присутній сильний лідер, який представляв Бога і правив народом на основі 
божественного закону. Але в ті роки ізраїльтяни жили в духовно плюралістич-
ному суспільстві. Через численні невдачі Ізраїлю суспільство Ханаану склада-
лося з поган та віруючих. Можна відшукати багато паралелей між тією ситу-
ацією і тим, що відбувається нині з нами. Здебільшого через невдачі церкви 
віруючі на Заході є частиною релігійно-плюралістичного суспільства. Христи-
яни працюють і живуть серед безлічі богів: не лише тих, які належать до інших 
традиційних релігій, але й таких, як багатство, слава, задоволення, ідеологія 
й  досягнення. Нашу епоху також можна охарактеризувати фразою “кожен 
робив те, що здавалося правдивим у його очах” (21:25). Тому книга Суддів має 
що розповісти про індивідуалізм і поганство сьогодення.

Якщо не було Мойсея й  жодного царя, то хто ж “судив” Ізраїль у  той час? 
Можна відповісти поверхнево, що Бог поставив харизматичних лідерів, 
“суддів”, які були провідниками народу в період кризи. Але Їфтах мав краще 
розуміння, коли звертався до “Господа, що судить” (11:27). Іншими словами, 

Вступ
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за часів, коли віруючі становлять меншість у  поганському суспільстві, вони 
повинні звертатися безпосередньо до Бога як свого Господа й  Судді. Вони 
повинні слідувати за Ним, а не за духом чи силами часу чи віку, в який вони 
живуть. Це надзвичайно складно, що й показує нам книга Суддів. Вона є зде-
більшого історією про те, як віруючі зазнали невдачі в цьому випробуванні. 
Проте історія Йосипа, яка передувала Суддям, була “успішною”, та й пізніше, 
в час вавилонського полону, також були позитивні приклади, зокрема Даниїл. 
Ми розглядатимемо всі ці епізоди в цьому вивченні.

Християни, читаючи сьогодні книгу Суддів, повинні запитувати: як ми можемо 
бути певні, що слідуємо за Богом, а не за ідолами нашого суспільства та тих, 
що навколо нас? Як ми можемо оновитися, коли знесилимося або впадемо?

Теми для пошуку

Як видно з  переліку суддів, поданого вище, оповідач віддає деяким із них 
особливу шану, тоді як інших згадує лише одним віршем. Одразу спадає на 
думку, що книга Суддів  – це не просто історична книга (це не применшена 
правдива історія, але й набагато більше, ніж просто історична книга). Опові-
дач не просто розказує, а й навчає. Які теми він висвітлює?

Тут лунають перші слова застереження. Один з коментаторів підсумував книгу 
Суддів словами: “ганебні люди, що чинять жалюгідні речі” і “нікчемні розпо-
віді про зіпсованих людей”. З  часом навіть “герої”, самі судді, дедалі більше 
псуються і деградують. Вони роблять щоразу більше жахливих учинків, а їхні 
зусилля стають все менш рятівними. Це гнітюча історія. Читач неодноразово 
запитуватиме: “Навіщо ця історія в  Біблії?” Відповідь на це питання є  важ-
ливою: це  – євангеліє! Судді показують нам, що Біблія не є “Книгою чеснот”, 
вона не сповнена історій, що надихають. Чому? Тому що Біблія (на відміну від 
книг інших віросповідань) не розповідає про честолюбні моральні приклади. 
У ній ідеться про Бога милості й довготерпіння, який неустанно працює в нас 
і через нас, всупереч нашому постійному спротиву його цілям. Зважаючи на 
це, звертайте увагу на такі основні думки.

1. Бог невпинно дарує Свою благодать людям, які не заслуговують, не праг-
нуть її і навіть не цінують її після свого спасіння. Книга Суддів – не про взірці 
для наслідування, хоча в ній є кілька позитивних прикладів (на кшталт Отніїла 
і Девори), про яких згадується тільки на початку, а далі в розповіді вони не 
домінують. Річ у тім, що єдиним істинним героєм є Бог; єдиним істинним спа-
сителем є Господь. У книзі Суддів ідеться про рясну Божу милість до грішни-
ків, про Божу благодать, яка переможе всі найбезглуздіші вчинки.

2. Бог хоче мати владу над усіма сферами нашого життя, а  не тільки над 
деякими з  них. Бог хотів, щоб ізраїльтяни захопили всю землю ханаанську, 
але вони натомість звільнили тільки окремі території і навчилися жити серед 
ідолів. Іншими словами, вони і не відкинули Бога, і але й не прийняли його 
повністю. Таке напівучнівство й  компроміс зображуються в  книзі Суддів як 
неможливе, нестабільне поєднання. Бог хоче володіти усім нашим життям, 
а не лише частиною.
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3. Існує протиріччя між благодаттю й законом, між умовністю й безумовні-
стю. Читачі знайдуть у книзі Суддів очевидне протиріччя. З одного боку, Бог 
вимагає послуху, тому що Він святий. З іншого – Він дає обіцянки відданості 
й вірності своєму народу. Чи Його святість і накази з умовою (“Робіть це і тоді 
я зроблю це”) візьмуть гору над Його обіцянками (“Я завжди буду з тобою”), 
чи Його обіцянки візьмуть гору над Його наказами? Скажімо так: чи є Його 
обіцянки умовними чи безумовними? Книга Суддів тут має вирішальне зна-
чення, показуючи, що жодна відповідь на це питання не є правильною. Майже 
всі читачі Старого Заповіту дотримуються або “ліберального” погляду (“Звісно, 
Бог завжди благословлятиме нас, якщо ми шкодуватимемо за вчинене”), або 
“консервативного” (“Ні, Бог благословлятиме нас тільки тоді, якщо ми будемо 
слухняні”). Але книга Суддів не вирішить цього конфлікту. Один із коментато-
рів зазначає: “Саме цей конфлікт (між умовністю й безумовністю) більше ніж 
будь-що інше стимулює розповідь”1. Тільки євангеліє Нового Заповіту покаже 
нам, що через смерть Христа на хресті обидва аспекти є правдивими.

4. У нашому житті тут, на землі, є потреба постійного духовного оновлення 
й віднайдення способу, щоб його досягти. Книга Суддів показує, що духовний 
занепад неминучий, тому оновлення стає життєвою необхідністю. Ми поба-
чимо регулярні, повторювані періоди занепаду-пробудження. Елементами 
цього духовного оновлення є  покаяння, спільна молитва, знищення ідолів 
і помазані лідери. Пробудження відбувається тоді, коли ми перебуваємо під 
владою правильного наставника/правителя; рабство ж  виникає, якщо ми 
перебуваємо під владою невідповідного наставника/правителя. Книга Суд-
дів є найкращою книгою Старого Заповіту для розуміння оновлення і пробу-
дження, тоді як у Новому Заповіті вони найповніше зображені в Діях. Зауважте, 
однак, що періоди пробудження в книзі Суддів з часом слабшають, натомість 
у Діях це оновлення поширюється й міцніє.

5. Ми потребуємо справжнього Спасителя, на якого вказують усі людські спа-
сителі як через недоліки, так і через свої сильні сторони. Як ми вже зазначали 
вище (п. 1), поширення зла й  зіпсутості лише посилює нашу потребу в  спа-
сителі, а  не в  прикладах для наслідування. До того ж  падіння ефективності 
пробудження в кожному наступному періоді та погіршення суддів наводять 
на думку про неможливість для будь-якої людини бути спасителем. Самі судді 
вказують нам на когось вищого за них усіх. Від Отніїла ми дізнаємося, що Бог 
може спасати через усіх; від Девори – що Він може спасати через багатьох; 
від Гедеона – що Він може спасати через кількох; і від Самсона – що Він може 
спасати через одного. Бог спасатиме, пославши Одного.

6. Бог керує усім, як би воно не виглядало. Найбільш поширену тему в  книзі, 
мабуть, найлегше пропустити. Часто здається, що Бог майже відсутній у подіях 
Суддів, але це не так. Він виявляє свою волю через слабких людей, всупереч 
їм. Його цілям ніщо не може завадити. Божі млини мелють повільно, але пере-
мелюють надзвичайно тонко.
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НОТАТКИ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Прочитайте Судді 1:1  – 2:5. Чи простежуєте ви вищезазначені шість 
тем у цих перших віршах?

2. (У групах по 2 або 3). Яка з тем буде найкориснішою, які теми найваго-
міші для Вас? У чому їхня актуальність зараз?

ПИТАННЯ “СВЯЩЕННИХ ВОЄН”

ПРОБЛЕМА
Одна з  найбільших проблем, що постають перед сучасними людьми, які 
читають книги Ісуса Навина і  Суддів чи Старий Заповіт у  цілому, є  Божий 
наказ Ізраїлю “вигнати” й виселити мешканців Ханаану з їхньої батьківщини. 
Тут ми бачимо, як нація робить щось таке, що засуджується в теперішньому 
світі. Це можна порівняти зі сучасними “етнічними чистками”, коли одна 
етнічна група намагається насильно виселити або знищити іншу. Виправ-
довуючи участь у війні з метою захисту своєї батьківщини, більшість із нас 
сьогодні не вважала б правильним іти на війну, щоб відібрати батьківщину 
в когось іншого. Крім того, складається враження, що книга Суддів виправ-
довує “священну війну”. Якщо ми кажемо, що завоювання Ханаану в ім’я Бога 
є праведним учинком, тоді чому інші також не мають права стверджувати, 
що збираються на війну в ім’я Бога проти “нечестивих язичників”? Що ми на 
це скажемо?

ХИБНЕ ВИРІШЕННЯ
Занадто просто було б відповісти, що Старий Заповіт “був примітивнішим 
етапом релігії” і  що “він містить багато варварських суджень і  наказів, які 
ми вже не можемо визнавати”. Така позиція зумовлює серйозну проблему. 
Чому ми зараз не можемо їх визнавати? Завоювання Ханаану ми вважаємо 
проблемним насамперед тому, що цим порушуються шоста (“Не вбивай”) 
і восьма (“Не вкради”) заповіді. Але Десять Заповідей містяться в Старому 
Заповіті (Вихід 20)! Тож якщо ми відкидаємо Старий Заповіт як правдиве 
одкровення Боже, то на якій підставі ми вважаємо “аморальним” це завою-
вання? Нелогічно стверджувати, що “мені подобається уривок з Виходу 20, 
але не подобається з Суддів 1”. Якщо Старий Заповіт не є Словом Божим, то 
хто має право сказати, що один розділ кращий за інший? Заперечення авто-
ритету Старого Заповіту заради того, аби вирішити цю проблему, подібне 
до спалюванню всього будинку з метою вбити пацюка, який у ньому живе. 
Якщо ми не знаємо, що є  Слово Боже, то чому нас хвилює незначний 
імперіалізм?

Справжня проблема (і це дійсно справжня проблема) в тому, що в книгах Ісуса 
Навина і Суддів Бог дозволяє ізраїльтянам чинити те, що він забороняє в будь-
якій іншій частині Біблії. Моральний закон як Старого, так і Нового Заповіту 
повсякчас проти завоювань. Коли ми вбиваємо людей, які не нападали на 
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нас, і відбираємо їхню землю, це завжди вважається крадіжкою і вбивством. 
То чому ж Бог допускає тут такий виняток? І чому ця частина Біблії не може 
слугувати виправданням для “священних воєн” сьогодні?

ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Є кілька важливих відмінностей між місією Ізраїлю захопити Ханаан і  будь-
якими іншими воєнними діями до чи після цього.

1. По-перше, ця війна не провадилася на основі расової відмінності. 
Божий наказ виселити ханаанеян не є дорученням вигнати людей іншої раси 
чи вбити їх. Коли почалося вторгнення в Ханаан, шпигунам Ізраїлю допома-
гала Рахав, мешканка Єрихона (див. Ісус Навин 2). Рахав була не тільки поган-
кою, а й повією; її можна було б вважати расовим і моральним “аутсайдером”. 
Поза тим, завдяки своїй вірі в Господа Ізраїля вона була долучена до ізраїль-
ського народу і  залишилася в  Ханаані. Мета цієї місії полягала в  тому, щоб 
“зруйнувати жертівники” ідолів (Судді 2:3) і винищити поганське поклоніння, 
а не людей певної раси. Тому цей похід не є свідченням війни однієї етнічної 
групи проти іншої.

2. По-друге, ця війна не провадилася з метою імперіалістичного розши-
рення території. Навіть під час цього особливого доручення Бог не дозво-
ляє ізраїльтянам грабувати або поневолювати людей, з якими вони воюють. Їх 
потрібно перемогти і вигнати геть – ось і все. Наприклад, у книзі Ісуса Навина 
7 йдеться про Ахана, засудженого за зберігання награбованого з  одного 
з ханаанських містечок. Те, що тоді вважалося нормальним під час усіх воєн-
них дій і вторгнень, було повністю заборонене для ізраїльтян. Чому? Тому що 
метою цієї місії було не стати заможним і сильним, а створити країну, в якій 
можна було б вільно служити й віддавати честь Богу. (Необхідність виселити 
ханаанеян, імовірно, була пов’язана з тим, якими уразливиими до спокус були 
ізраїльтяни. Іншими словами, вигнання не було свідченням їхньої доброчес-
ності, а, навпаки, духовної слабкості!) Таким чином, цей похід не є прикладом 
імперіалістичної колонізації однієї країни іншою.

3. По-третє, ця війна провадилася як Божий осуд через пряме одкро - 
вення.

Ісусу Навину (Ісус Навин 1:1-9), через Ісуса Навина (Ісус Навин 23:1-16) і знову 
ж таки через ефод священика (Судді 1:1) Бог передає чітке вербальне одкро-
вення ізраїльтянам вигнати ханаанеян. Не може бути більш прямої й певнішої 
підстави для такої дії. Було б недостатньо сказати: “Ми обміркували це і вва-
жаємо, що Господь спонукає нас порушити шосту й восьму заповіді!” Але чому 
ж Бог наказав таке вчинити?

Дослідник Старого Заповіту Мередіт Клайн назвав це “етикою втручання”. 
Богу, звісно, одразу відомо, чим усе закінчиться. Тільки Він один знає, 
хто з  людей буде покараний у  судний день, і  може здійснити суд над ним 
“завчасно”. У такий спосіб Бог, усьому Суддя, може визначати, чи слід вершити 
правосуддя вже зараз, не чекаючи останнього дня. Так майбутнє “втруча-
ється” в теперішнє. У цьому сенсі те, що відбувається насправді, є не “примі-
тивнішим”, а “прогресивнішим”. Це не повинно дивувати нас, бо євангельське 
благословення є водночас майбутньою благодаттю вже нині.
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Тож аналізовані частини Старого Заповіту не слід вважати загальним наказом 
для віруючих виступати силою проти невірних чи виправданням “священної 
війни” представників однієї віри проти прихильників іншої. Ми дізнаємося 
про волю Господа з  Десяти Заповідей та інших настанов Біблії, а  не через 
намагання наслідувати все те, що описане в  історіях Біблії. Багато людей 
стикаються з тією ж проблемою, кажучи: “Ми порядкуємо в нашій церкві так 
само, як заповідав нам Бог у книзі Дій”. У посланні до Ефесян і 1 Тимофія Павло 
чітко викладає принципи церковного устрою. Але подекуди книга Дій описує 
тільки те, що церква робила, а не те, що Бог наказав їй робити. Ми мусимо бути 
набагато обережнішими, роблячи висновки з історичних уривків.

ВИСНОВОК
Це питання підкреслює важливість ортодоксального християнського погляду 
на Боже одкровення. Усі гілки церкви – православна, католицька і протестант-
ська  – погоджуються, що Біблія є  повністю унікальним одкровенням Божої 
волі. Проте існують і два інші, протилежні погляди, що є дуже небезпечними 
і можуть призвести до “священної війни”. З одного боку, деякі люди вважають, 
що отримують пряме одкровення від Бога нарівні з тим, яке отримували Мой-
сей, Ісус Навин чи апостоли. Якщо ви вірите в такий вид “постійного одкро-
вення”, то це позбавляє вас можливості контролювати або перевірити його, 
що врешті може призвести до “священної війни”. Ви завжди можете сказати, 
що Бог закликає вас нападати в Його ім’я і знищувати людей, які “від диявола”. 
З  іншого боку, дуже багато людей не вірить, що Біблія взагалі є остаточним 
одкровенням. Але якщо ви не вірите в авторитетне Слово, тоді також втра-
чаєте можливість контролювати чи перевіряти власне сумління, що врешті 
теж може призвести до “священної війни”. Ви завжди можете сказати, що ваша 
совість закликає вас нападати й  знищувати певну групу людей. Натомість 
дотримання ортодоксальних поглядів Біблії дає можливість контролювати 
й перевіряти те, як використовується політична влада.

ЧИТАЙТЕ ЗІ СМИРЕННЯМ
Сучасні люди дуже часто презирливо ставляться до багатьох персонажів 
книги Суддів чи обурюються їхніми діями. Божий наказ підкорити Ханаан і так 
досить важко зрозуміти. Крім того, ми бачимо, як Ізраїль відступав від волі 
Божої і постійно морально занепадав. Ті, кого вважали “добрими хлопцями”, 
часто поводилися негідно з  жінками та представниками інших рас. Але ми, 
сучасні люди, не повинні думати, що були би цивілізованішими, якби наро-
дилися в цю древню епоху. Нам слід збагнути, що ми маємо перевагу, живучи 
в суспільстві, яке сформувалося під впливом Десяти Заповідей та інших біб-
лійних джерел. Читаючи про цих древніх чоловіків і  жінок, пам’ятайте, що 
наше єство у своїй основі не краще за їхнє. Будьте готові шукати те, чим ви 
подібні до людей із цієї історії. Не потурайте вашому егоїзму, зосереджуючи 
увагу тільки на тому, чим ви відрізняєтеся від них.
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Життя  
в плюралістичному суспільстві

Напівучнівство
1. Прочитайте Ісуса Навина 1:1-9 і 23:3-13. В останньому уривку йдеться про 

місію, яку Господь доручив ізраїльтянам через Ісуса Навина незадовго до 
його смерті. (а) Які конкретні настанови їм було дано? (б) Чому, на вашу думку, 
Господь наполягає на тому, щоб віддане учнівство було невід’ємною частиною 
військової хоробрості в цьому дорученні? (в) Чи підтверджує цей уривок тези, 
розглянуті минулого тижня, про те, що це не заклик до майбутніх “священних 
воєн”?

2. Прочитайте Судді 1:19-35. Добре почавши (1:1-18), ізраїльтяни все ж не змогли 
вигнати ханаанеян. Складіть список усіх причин (наведених або означених 
у тексті) того, що різним племенам не вдалося зробити це.

3. Прочитайте Судді 2:1-3. (а) Як Бог визначає причини того, що ізраїльтянам не 
вдалося вигнати ханаанеян? (б) Якою, за Його словами, була справжня мета 
такого доручення (2-й вірш)? (в) Враховуючи зміст 1-го і 23-го розділів книги 
Ісуса Навина, визначте, чому причини, наведені у віршах 19-36, вказують не 
тільки на військову невдачу, але й духовну невірність?

4. (а) Чи є щось у вашому житті, про що ви кажете: “Я не можу цього зробити”, 
але Бог може сказати: “Ти просто не хочеш цього робити”? (Прочитайте 1 
Коринтян 10:13. Чи є якась сфера вашого життя, де ви не ставитеся до цієї 
обіцянки серйозно?) (б) Про які дві речі, за словами Бога, ізраїльтяни забули 
в 2:1? Як ми можемо перебороти наші відмовки, роздумуючи над цими двома 
істинами?

Заняття 1 | Судді 1:1-2:3



Усі права збережені © 2009 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

Заняття 1  |  Напівучнівство

НАПІВУЧНІВСТВОДля нотаток

12

5. Прочитайте Судді 2:1-3. (а) Чи не вбачаєте ви певного конфлікту між першим 
“сказав Я” в 1-му вірші і другим “І Я теж сказав” у 3-му вірші? (б) Завдяки чому 
цей драматичний конфлікт робить історію Суддів захопливою? (в) Як Ісус 
Христос вирішує цю дилему? (д) Які конкретні наслідки порушення нами одного 
із законів Божих?

6. Прочитайте Судді 2:1. (а) Ангел Господній приходить з Ґілґалу. Чому Бог хоче, 
щоб вони пам’ятали про Ґілґал, почувши звинувачення в непокорі? (Прочитайте 
Ісус Навин 5:4-10 про те, що сталося).

7. Прочитайте Судді 2:3. Бог каже, що ті ханаанеяни, які залишилися, стануть 
“терням” і “пасткою”. Що ви залишили у вашому житті такого, чого потрібно 
було б позбутись? Як такі речі стають пастками? Просіть Бога, щоб дав вам силу 
й бажання позбутися їх.


