
НОВОГОДИШНОТО ПОСЛАНИЕ НА КНИГАТА СЪДИИ 

Обръщането на Чарлз Спърджън.  

Днес е втората неделя от новата година. Празника е отминал, ние малко по-

малко се връщаме към нормалния ритъм на живота, но в нас все още живее 

чувството за нещо ново, за нещо, което започваме и което се чудим какво ще 

ни донесе. И аз предполагам, че повечето от нас очакват и искат да чуят нещо, 

което да ни насърчи.  

Тази сутрин аз искам да се обърнем към една книга, която на пръв поглед няма 

нищо общо с началото на новата годна. Това е книгата Съдии. Съдии е една 

книга, която е сравнително позната на редовите християни понеже е съставена 

от интересни истории, които се четат с удоволствие. Върху Съдии също така 

се проповядва сравнително често – в нея има някои много ярки образи, които 

привличат вниманието.  

Но днес аз няма да говоря за някоя специална личност от нея – аз искам да се 

опитаме да видим книгата като цяло. 

Знаете ли, едно от най-интересите неща за книгата е Съдии е нейното място в 

еврейския канон. Книгите в нашия Стари Завет са подредени по различен 

начин от книгите в еврейската Библия. При нас книгата Съдии се намира сред 

т. нар. историческите книги – книги, които разказват историята на Израел като 

Царете и Летописите. Евреите обаче са поставили Съдии сред пророческите 

книги. Това показва нещо важно за начина, по който те са гледали на тези 

истории – те са ги виждали като един вид Божие слово към тях самите, равно 

на пророческо откровение. И днес аз искам да видим дали все пак тази книга 

няма да ни каже нещо за новата година.  

В нашето историческо знание за книгата Съдии има много празнини. Ние не 

знаем кога е написана нито кой е нейният автор. Най-многото, което можем да 

кажем е, че говори за  периода между влизането на евреите в обещаната земя и 

установяването на монархията на обединената държава Израел.  

Не можем да кажем и в продължение на колко години се развива действието. 

Книгата най-вероятно записва истории за известни хора и случки, които преди 

това са се предавали устно. Не знаем дали те са описани хронологично, не 

знаем дали историите следват веднага една след друга или между тях има 

празнини от пропуснати години, не знаем дали описаните събития не се 

случват по едно и също време, но на различни места в еврейската територия. 



Така че дори когато в текста се срещат някои времеви ориентири ние все пак 

не можем да ги използваме, за да кажем нещо особено  конкретно за 

хронологията или продължителността на историческия период. 

Много неща не знаем за книгата Съдии.     

Книгата описва едно много трудно в политическо отношение време за евреите 

- те вече са влезли в обещаната земя, но все още има големи части от нея, които 

не са покорили и им се налага да водят постоянни битки. В това те се натъкват 

на 2 големи трудности. Първата е, че евреите са лошо организирани. Веднъж 

влезли в земята отделните племена губят близките връзки помежду си и всяко 

започва да живее за себе си. По този начин като не си помагат достатъчно те 

често стават лесна плячка на войнствените си съседи. Второ, враговете на 

евреите често ги превъзхождат. В икономическо отношение те използват 

широко желязото докато евреите все още употребяват мед и бронз за направа 

на оръжия. Освен това веднъж победили евреите техните неприятели 

провеждат политика на разоръжаване – те обират всичките им оръжия, така че 

бунтовете имат по-малък шанс да успеят. Затова в книгата често четем, че 

героите сами си приготвят оръжия или използват за оръжия предмети, които 

са правени с друга цел – например волският остен на Самегар. 

Съдии 3:31 След него настана времето на Самегар Анатовият син, който с 

един волски остен порази шестстотин мъже от филистимците; също и той 

избави Израиля. (за екрана) 

Хората обичат да четат историите в Съдии. Повечето обаче пропускат да 

забележат, че цялата книга е много внимателно изградена върху един модел, 

който се повтаря в почти всяка история. Този модел се състои от 4 действия: 

(1) Хората изоставят Бога и изпадат в идолопоклонство. (2) Заради това Бог ги 

предава в ръцете на неприятелите им. (3) Евреите викат към Бога. (4) Бог се 

смилява и им изпраща спасение. След това историята се повтаря.  

Книгата не говори за един проблем, който е решен по някакъв начин. Тя 

разказва за проблем, след проблем, след проблем – и много често героите сами 

си докарват тези проблеми. Но най-чудното нещо във всяка една от тези 

истории е, че Бог винаги слуша. 

Съди 10:6-16: И израилтяните пак сториха зло пред Господа, като служеха 

на ваалимите, на астартите, на сирийските богове, на сидонските богове, на 

моавските богове, на боговете на амонците и на боговете на филистимците, 



и оставиха Господа и не служиха на Него. Затова гневът на Господа пламна 

против Израил и Той ги предаде в ръцете на филистимците и в ръцете на 

амонците. От тази година те измъчваха и притесняваха евреите 

осемнадесет години, всичките евреи, които бяха оттатък Иордан в земята 

на аморейците, която е в Галаад. При това, амонците преминаха Иордан, за 

да воюват против Юда, против Вениамина и против Ефремовия дом; така че 

Израил се намираше в крайно утеснение. Тогава евреите извикаха към 

Господа, като казваха: Съгрешихме Ти, защото оставихме нашия Бог и 

служихме на ваалимите. А Господ каза на евреите: Не ви ли избавих от 

египтяните, от аморейците, от амонците и от филистимците? Също и 

когато сидонците, амаличаните и маонците ви притесняваха, и извикахте 

към Мене, Аз ви избавих от ръката им. А въпреки това, вие Ме оставихте и 

служихте на други богове; за това няма да ви избавям вече. Идете, викайте 

към боговете, които сте си избрали; те нека ви избавят във време на 

утеснението ви. А евреите казаха на Господа: Съгрешихме; стори ни каквото 

Ти е угодно; само избави ни днес, молим Ти се. Те отмахнаха отсред себе си 

чуждите богове та служиха на Господа; и Неговата душа се смили за 

окаянието на Израил.         

Знаете ли, оригинално книгата Съдии не се нарича така – това име и й е дадено 

по-късно. Думата „съдя“ наистина се среща в нея, но смисълът й не е толкова 

разрешаване на съдебен спор колкото спасява. Съдиите в книгата всъщност са 

спасители. И зад това име се появява една по-голяма идея – истинският 

Спасител в книгата е Самият Бог, Който винаги чува вика на Своите хора и 

отговаря.   

Мисля, че това може да бъде първият урок, който можем да вземем за себе си 

през новата година. Ние все още не знаем какво ще ни донесе тя. Всички се 

надяваме тя да е добра и аз го пожелавам на всеки един от нас. Но какво ще 

стане годината не е добра? Какво ще стане ако радостта е по-малко, проблемите 

повече, а хората и обстоятелствата, с които се срещаме по-трудни  отколкото 

очакваме? Какво ще стане ако волно или неволно допуснем сериозни грешки – 

поотделно като хора или заедно като църква? Не си го пожелавам, но това не е 

невъзможно. Ако нещо от тези неща се случи ние можем да бъдем сигурни в 

едно – ако извикаме към Бога Той ще ни чуе и ще се смили над нас. Това е 

нашата християнска надежда – не в нашата доброта, не в нашата сила или 

способност да контролираме всички обстоятелства, а в Божията любов, милост 

и грижа.    



Това е първият урок за новата година, който можем да научим от книгата 

Съдии. Но има и още. Казах ви, че книгата е изградена върху един четворен 

цикъл – отстъпление, беда, покаяние и избавление. Но как Бог дава това 

избавление? В книгата Той винаги го извършва чрез хора и именно тези хора 

са т. нар. съди или спасители. Имаме разкази за 12 такива, които се делят на 2 

групи наречени съответно „големи“ и „малки“ съдии. Разликата между тях е 

само в мястото, което им отделя текста. Нямаме време да говорим подробно за 

всички тях, но те са една много странна група. Колкото по-внимателно ги 

разглеждаме толкова повече си даваме сметка, че повечето са хора, чрез които 

не бихме очаквали Бог да действа.  

Аод е описан с дума, която в нашите Библии е преведена като „левак,“ но 

буквално означава „ограничен с дясната си ръка.“ Без значение дали е бил 

левак или е имал физически недъг и двете неща в древността са били виждани 

като аномалия. Самегар не е еврейско име и е възможно този съдия изобщо да 

не е бил евреин. Неговото оръжие е описано като волски остен – което също не 

намеква за благороден произход. Но точно този човек избавя Израел. Още по-

малко може да се очаква от произхода на Ефтай – един друг съдия. Текста ни 

казва, че той се ражда от незаконната връзка на баща евреин и проститутка 

езичничка. Отначало детето живее в къщата на баща си. Но бащата е женен и 

когато другите му законни деца достигат определена възраст те изгонват Ефтай 

от дома заради произхода му и го лишават от наследство. Огорчен той става 

водач на разбойническа банда и си спечелва военна слава. Когато след време 

евреите са нападнати от враговете си и не могат да им се противопоставят те 

търсят добър военен водач и се сещат за Ефтай. Те му предлагат водачеството 

във войната като обещават, че ако победят той ще запази своята позиция и в 

мирно време.  

Но моят любим пример за човек, който изглежда безнадежден за спасител е 

Дебора. Това, което я прави толкова невероятен водач е факта, че тя е жена, 

която живее в едно подчертано патриархално общество. По времето, за което 

говорим в някои части на света жените са били съвсем буквално продавани и 

купувани. Днес ние сме толкова навикнали на еманципацията между половете, 

че често забравяме, че до сравнително скоро в нашия западен свят жените не 

са имали право да учат висше образование – университетите просто не са ги 

приемали. Смятало се е, че те са прекалено емоционални и недостатъчно умни 

за умствена работа. До началото на 20 век жените не са имали правото да 

гласуват в нито една европейска страна. Първата държава, която дава такова 



право е Финландия през 1907. Испания дава такова право през 1931, Франция 

през 1944, Италия през 1946, Гърция през 1952, Швейцария през 1971. 

Португалия дава пълно равенство за гласуване през 1976 – това е годината, в 

която аз съм се родил. (Ако се чудите кога това се случва в България годината 

е 1937). Ние сме забравили тези неща, но доскоро те са били реалност.  

Дебора е напълно невероятен човек за съдия на Израел. Обаче тя не само става 

съдия, а е съдията, при който най-много еврейски племена се включват в 

освободителните военни действия – цели 6. Никой друг съдия в книгата не 

успява да мобилизира такава подкрепа.   

Можем да продължим по-нататък – хората, които Бог използва като спасители 

в книгата Съдии не само, че не изглеждат обещаващи – те са и хора, които 

правят много грешки – или ако искате да използваме християнската дума, 

грехове. Гедеон използва своята военна победа, за да разреши лична кръвна 

вражда свързана с убийство. Първото нещо, което Бог му заповядва да направи 

когато го призовава е да унищожи идола, който се намира в собствения му дом. 

Последното нещо, което е записано за Гедеон е, че той  е направил златен ефод, 

с който отклонява Израел от Бога. Думата може би е непозната на някои от вас. 

В повечето случаи ефод означава дреха, която свещеника носи когато търси 

слово от Бога. В някои случаи обаче тя може да се използва и покривало за 

идол. Не можем да сме сигурни за нейния смисъл тук, но текста е категоричен, 

че живота на Гедеон завършва с нещо, което отклонява евреите от Бога. Самсон 

е човек, върху когото Бог действа много силно. Въпреки това неговата клетва 

на назорей, посветен на Бога, е непостоянна и той е напълно безотговорен като 

личност. Не виждаме особено религиозно посвещение нито дори патриотизъм 

в него – действията му обикновено са водени от чист егоизъм. Разказът за 

Самсон последователно описва неговите връзки с чужденки, проститутски и 

леки жени.  Ефтай, за когото говорихме е описан като много положителна 

личност. Но разказа за него съдържа и един друг елемент. Преди да тръгне на 

война – дава обещание – дъщеря му. Какво означава това – най-вероятно 

човешко жертвоприношение. Това е противно на Бога, но Ефтай явно не 

знае това.     

Погледнато по човешки хората, които Бог използва, за да извърши делото Си 

не са вероятен избор. Нито пък те са най-големите светци на времето си – 

историите ни казват, че повечето от тях вършат грехове – понякога дори големи 

грехове. Но Бог все пак ги избира и използва. И това също може да бъде урок 

за нас. Ние не трябва да се съмняваме, че Бог може да ни използва и че ще ни 



използва през новата година – стига да Му позволим да го направи. Без 

значение дали сме богати или бедни, учени или необразовани, общителни или 

затворени, здрави или болни – Бог може да ни използва. Дори ако сме 

направили нещо, което ни гризе отвътре и ни кара да се чувстваме недостойни 

и да мисли, че Бог никога няма да погледне към нас – книгата Съдии ни казва, 

че това не е така. Грехът не е без значение – той е от огромно значение и ние 

трябва да бягаме от него. Но ако през новата година паднем ние трябва да 

помним, че имаме Бог, Който винаги е готов да ни прости и да ни възстанови. 

То няма да ни отхвърли, няма да ни остави, няма да се откаже от нас. Това е 

блага вест за една неизвестна година. 

Миналата седмица си спомних една стара и много простичка – почти наивна 

– песен, която казва това: 

Такъв, какъвто съм, със срам не нося извинение, 

при Теб аз, грешен , в Твоя храм дошъл съм, Боже агънче! 

Какъвто съм, във Твойта кръв е мойто упование! 

  във вечната Твоя любов аз вярвам, Боже  агънче! 

Такъв, какъвто съм: борби отвън, отвътре страхове, 

   Ти Покровител ми бъди! Дошъл съм, Боже агънче! 

Какъвто съм: сляп, сиромах за здраве и спасение, 

  за избавление от грях дошъл съм, Боже агънче! 

Какъвто съм, но вярвам аз във Твойто обещание! 

  Затуй покорно този час дошъл съм, Боже агъначе! 

Ние не впечатляваме Бога с нашата сила, мъдрост, способности или дори с 

нашата святост. Сравнени с Неговите Собствени качества всички тези неща са, 

както казва пророк Исая, „мръсна дрипа.“ Но ние идваме при един Бог, Който 

дава сила на слабите, привдига падналите, прощава на грешните и приема 

недостойни хора, за да работи в тях и чрез тях. Ние не идваме при Бога заради 

нашие постижения. Ние идваме при Него въпреки нашите недостатъци, за да 

се научим да живеем един различен живот. Това е благата вест и тя ще 

продължава да бъде такава и през новата година.          

Нека да се върнем към книгата. Историите на съдиите завършват в 16 глава на 

книгата. Самата книга обаче има още 5 глави, които съдържат две истории, 

които можем да наречем допълнения за живота в Израел по това време. 

Книгата Съдии в духовно отношение е едно от най-ниските места в СЗ, а тези 

2 глави са най-ниските места в книгата Съдии. Първата от тях разказва за едно 

вторично преселение на Дановото племе. Постоянно притеснявано от военните 



нападения на филистимците част от хората се преселват на ново място като при 

това извършват геноцид на цял един град и го завземат за себе си. Това е една 

история свързана с кражба на пари, идолопоклонство, невярност и морално 

падение дори на левитите – хората, които Бог е избрал специално, за да Му 

служат. В цялата история човек напразно търси  да намери дори един 

положителен образ.     

Но другата история е истинското дъно. Разказва се. 

- Гавая, където се  развива действието е днешното Тел Ел Фул, на 6 км. северно 

от Ерусалим.    

- Авторът съзнателно показва, че Божият народ е паднал толкова ниско колкото 

Содом.  

Съдии 19:22 и говореха на стареца домакин, казвайки: Изведи човека, който 

влезе в къщата ти, за да го познаем. 

Битие 19:5 и викаха на Лот, казвайки: Къде са мъжете, които дойдоха при 

тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем. 

Братоубийствена война, която почти унищожава племето на Вениамин от 

което са хората направили това.  

Това е последният урок за нас от книгата Съдии.  Има християни, които сякаш 

мислят, че вярващите винаги са добри, а невряващите винаги са лоши. Но 

истината е, че ние също можем да грешим – грешим поотделно като хора, 

можем да сгрешим и заедно като църква. И Библията не замита тези неща под 

килима и не се прави, че те не съществуват - тя е много честна за това. СЗ в 

голямата си част е един разказ за постоянните провали на Божият народ. 

Новозаветните писатели пишат писма към различни църкви и в тях не 

спестяват проблемите на тези общества.  

Ние днес също не сме имунизирани от тази опасност. Няма нито един грях, 

който се среща в света, от който църквата да е изцяло защитена. Книгата Съдии 

ни предупреждава, че е възможно неща като гордост, караници, разделения, 

някакъв вид злоупотреба, грешни решения или морални провали да направят 

така, че невярващите да ни засрамят, а църквата да има от какво се срамува. 

Исус е съгласен с това. Той казва, че християните са „солта на земята,“ но 

веднага след това продължава: „Добро нещо е солта, но ако солта изгуби 

солеността си тя вече за нищо не става. Тя се изхвърля на пътя и се тъпче 



от хората.“ Когато това се случи ние не преставаме да бъдем Божии деца и 

Бог няма да ни остави. Ние не сме християни защото сме най-добрите. Не сме 

приети от Бога понеже сме заслужили това. Разликата между нас и 

невярващите не е в това. Разликата е, че ние сме приели протегнатата ръка на 

Бога, а те все още не са.  

Но когато това се случи то не е без последствия. Книгата Съдии ни казва, че то 

рефлектира унищожително и върху нас самите и върху другите християни и 

върху невярващите.  

Затова аз искам да ви помоля тази нова година да бъде време на молитва и 

внимание. Как стоим пред Бога? Чуваме ли Неговия глас поотделно и като 

църква? Готови ли сме да Му се покорим или личните ни цели и амбициите, 

които преследваме са ни по-скъпи? Готови ли сме да платим цената за това Бог 

да ни използва  – понеже това винаги има своята цена?  

Има много други въпроси, които трябва да задаваме и на които трябва да си 

дадем честен отговор. Някои от тях са много лични. Други касаят цялата ни 

църква.  

Книгата Съдии има много, което да ни каже. Тя ни изправя пред реалния живот 

– не пред красиви думи и хубави пожелания, а пред една неизвестност, която 

не знаем какво ще ни донесе. Новата година ще бъде време на възможности, но 

и време на предизвикателства и опасности. През нея ще ни се наложи да правим 

избори и да вземаме решения, които никой друг няма да вземе вместо нас. 

Сигурно през нея ще правим и грешки. Добрата вест е, че ако се държим за 

Бога, Той няма да ни остави и ще продължава да ни обича и използва въпреки 

нашите слабости, провали и дори грехове. Ние можем да сме сигурни в това. 

Това е нашата християнска надежда и аз ви пожелавам да я имате всички, 

защото с нея се живее много по-лесно и радостно.  

Но ние също така трябва да сме предупредени, че начинът, по който живеем 

засяга не само нас, но и хората около нас – били те вярващи или невярващи. 

Като християни ние не живеем този живот със своята собствена сила или 

мъдрост, но ние носим отговорност за своите решения и действия и книгата 

Съдии ни предупреждава за това.  

Ако трябва да съберем посланието на книгата Съдии в едно кратко изречение 

то може да бъде: Най-хубавото нещо е, че Бог е с нас. Нека това да бъде една 

година, през която ние също да сме с Него.               


