
ДЕНЬ 2: ПОЗБУВАЮЧИСЬ ІДОЛІВ
СУДДІВ 6:1-16, 25-32

1 Ізраїльтяни знову почали чинити зло в очах Господніх. І Господь віддав їх під владу
мидіанців на сім років. 2 Мидіанці були могутніші за ізраїльтян. Через них ізраїльтяни
зробили собі схованки в горах, печерах та важкодоступних місцях. 3 Бо хоч би де
ізраїльтяни вирощували свої врожаї, мидіанці, амаликійці й навіть люди зі Сходу
приходили й нападали на них. 4 Зайди захоплювали їхні землі й знищували те, що
земля вродила аж до міста Ґази, не лишаючи нічого на прожиття, жодної вівці, чи
вола, чи віслюка. 5 Бо приходили вони зі своєю худобою, зі своїми родинами, налітали
хмарою, немов сарана. І числа не було ні їм, ні їхнім верблюдам. Вони приходили й
спустошували землю. 6 Отож Ізраїль страшенно збіднів через мидіанців, і почав народ
ізраїльський молити Господа про допомогу. 7 Якось ізраїльтяни молили Господа про
захист від тих мидіанців. 8 І Господь послав до Ізраїлю пророка, і той сказав їм: «Ось,
що Господь, Бог Ізраїля каже: „Це Я вивів вас із Єгипту, Я визволив вас від рабського
життя. 9 Я визволив вас із-під влади єгиптян та всіх інших, хто пригнічував вас на цій
землі. Я видворив їх, а землі їхні віддав вам. 10 І Я казав вам: „Я — Господь Бог ваш, ви
не повинні поклонятися богам аморійським, хоч і мешкаєте на землях аморійців. Але ви
не послухалися Мене”». 11 Ангел Господній спустився й сів біля дуба в Офрі, який
належав Йоашу з родини Авіезера. Син Йоаша на ім’я Ґідеон саме молотив пшеницю
потай від мидіанців у виноградному давильному пресі. 12 Ангел Господній явився йому
і сказав: «Господь з тобою, о могутній воїне». 13 Ґідеон відповів йому: «Вибач мені,
володарю, але якщо Господь із нами, то як усе це могло з нами статися? І де ж усі Його
чудесні діла, про які розповідали нам предки? Вони казали: „Хіба не Господь вивів нас
із Єгипту?” Але зараз Господь покинув нас і віддав під владу мидіанців». 14 Тоді
Господь повернувся до нього й промовив: «Рушай з тією силою, що маєш, і звільни
народ Ізраїлю від мидіанців. Чи ж не Я посилаю тебе?» 15 Ґідеон запитав: «Вибач мені,
володарю, але як можу я спасти Ізраїль? Дивись, моя родина найбідніша в коліні
Манассієвому, а я найменший у родині батьковій». 16 Господь відповів йому: «Але ж Я
буду з тобою, і ти переможеш мидіанців до одного».

25 Тієї ж ночі Господь сказав йому: «Візьми бичка твого батька й другого семирічного
бичка і зруйнуй вівтар Ваала, який належить твоєму батьку, і порубай дерев’яний стовп
Ашери. 26 Потім збудуй належний вівтар Господу твоєму Богу на вершині пагорба.
Другого бика принеси як жертву всеспалення, на тих дровах від стовпа Ашери, який
порубаєш». 27 Отож Ґідеон узяв десять чоловік зі своїх слуг і зробив, як наказав йому
Господь. Але оскільки він дуже боявся своєї родини й мешканців міста, то зробив він це
не вдень, а вночі. 28 Коли ж наступного дня прокинулися мешканці міста, вони вражені
були тим, що вівтар Ваала зруйновано і стовпи Ашери порубано, що бик принесений у
жертву на вівтарі, збудованому натомість. 29 І почали вони питати одне одного: «Хто
зробив це». Після розшуків та розслідувань їм сказали: «Ґідеон, син Йоаша, зробив
це». 30 І мешканці міста сказали Йоашеві: «Виведи свого сина, бо мусить він померти
за те, що зруйнував вівтар Ваала, порубав стовп Ашери, що стояв поруч». 31 Тоді
Йоаш звернувся до всіх, хто стояв навколо: «Ви будете заступатися за Ваала? Ви
будете рятувати його? Якщо хтось буде за нього заступатися, того буде вбито ще до



завтрашнього ранку. Якщо він бог, то сам за себе помститься тому, хто зруйнував його
вівтар». 32 Того дня Йоаш сказав: «Нехай Ваал помститься йому, бо він зруйнував свій
вівтар», — і назвав Ґідеона Єруваалом.

У багатьох частинах світу поширені ідоли з дерева, металу та порцеляни. Сім'я приносить
такого ідола до храму і священник молиться, щоби дух увійшов в ідола. Сім'я приносить ідола до
дому, щоб одержати допомогу та захист. Демонічний дух стає паном у цьому будинку. Молитви
та жертви приносяться до нього. Ці речі мають певну силу через ті нечисті духи, які стоять за
ними.

Ніхто в сім'ї не хоче образити Бога. Стати християнином — це більша зміна. Коли така сім'я, що
поклоняється духу, приходить до Ісуса, ціла домашня група допомагає їм «очистити дім» і
зруйнувати всіх ідолів та амулети. Усі ідоли спалені, гурт співає пісні хвали Ісусу. Ті, хто йдуть
за Ісусом, іноді відкинуті своєю попередньою спільнотою через те, що вони відкинули ідола. У
Західній культурі важко зрозуміти, що попри те, що наші ідоли не зроблені з дерева чи металу,
вони настільки ж реальні та небезпечні. Ми не ставимо їх на вівтар. Ми паркуємо їх у гаражі або
на пристані. Вони можуть називатися Тренування, Спорт та Хобі, Незалежність, Освіта, Робота,
Сексуальні бажання, Захоплення тощо. Ми поклоняємося їм не з молитвами, але з прихильністю
в нашому серці, нашим часом та грошима. Так, і іноді ми співаємо їм пісні. Ідол приносить
комфорт та почуття контролю. Якщо ви перестанете служити ідолу, поспостерігайте за людьми
в групі, які теж вклоняються цьому ж ідолу – вони відкинуть вас.

Власність, влада та задоволення – «боги» цього світу. Але нам так важко побачити це. Те, чого
ви прагнете всім серцем, має потенціал посісти перше місце у вашому житті. Деякі вчать, що ми
не повинні мати нічого спільного із «мирськими речами». Інші вчать тому, що процвітання – це
знак Божого благословення. Але важливе питання – наскільки сильно моє серце прив'язане до
сексу, влади та грошей. Дехто жертвує своїми сім'ями заради підвищення на роботі. Деякі
жертвують своїми шлюбами заради зрад, що приваблюють. Деякі жертвують служінням заради
фінансової безпеки. Деякі жертвують посвяченням Господу заради приналежності до групи,
клубу.

Поміркуйте, яка різниця між нормальною цікавістю до чогось і поклонінням цим речам чи
людям?

Одна людина так відповіла на це запитання: Різниця в тому, скільки часу мені потрібно, аби
відмовитись від цього, якщо Бог попросить». Це не означає, що християни не повинні нічим
цікавитись, ні! Любов до музики, мистецтва, спорту, літератури, краси й т.п. – це добре і
приносить радість. Небезпека полягає в тому, що все це може полонити наше серце.

Прочитайте Суддів 6:1-16. Що відбувалося з Ізраїлем?

Чому Ізраїль був у такому слабкому стані?



Неможливо бути сильним християнином і мати ідола у житті.

Ісус одного разу сказав: «Ніхто не може служити двом панам» (Матвія 6:24). Ваше серце не
може йти в двох напрямках одночасно. Ви будете слабкі й уражені, якщо будете поклонятися
чомусь або комусь замість Ісуса.

Прочитайте Суддів 6:25-32. Що потрібно було зробити Ґідеону, перш ніж він вразив
Ізраїльського ворога?

Якою була реакція тих, хто любив ідола?

Ви можете прочитати наступний розділ і побачити яким чином очищений Ізраїль зміг вразити
цілу армію. Ґідеон позбавив їх від ідолів і вони виграли битву. Будьте певні: ідоли існують і вони
шукають вашої уваги. Ідоли Старого Завіту Ваал, Астарта, Молох існують і сьогодні. Можливо,
вам доведеться прийняти нелегке рішення, вибираючи між Богом і тими, кого ви любите.
Чекайте на вогонь у відповідь – інші не завжди зрозуміють вас.

Якщо ви зіткнулися з твердинею ідолопоклонства у вашому житті, саме час розібратися з цим
зараз. Бог може звільнити вас. Чи ходите ви в рабстві? Моліться, щоби звільнитися від богів,
ідолів, ваших коханих, власності у вашому житті, які обкрадають вас і не дозволяють повністю
належати Богу. На що ви витрачаєте свій час, гроші та енергію? Попросіть мудрості у вашого
наставника. Подібно Ґідеону, якщо ви виграєте битву над ідолами, ви виграєте й інші битви.


