МІДЯНИЙ ЗМІЙ
Книга Чисел 21:9

Пам’ятаєте, що сталося після того, як Мойсей вивів Божий народ з Єгипту? Пригадаймо
пов’язані з цим події. Ізраїльтяни вирушили в далеку подорож, а фараон з військом хотів
наздогнати їх і повернути в рабство. Бог знову вирішив врятувати Свій народ – Мойсей
завдяки Богові перевів людей через море, а фараона з його військом накрили хвилі і
знищили. Після цього Мойсей повів народ до обіцяної їм Богом землі, де вони мали
замешкати. Шлях до обіцяної землі був довгим і нелегким. Вони йшли 40 років! Лише уявіть
собі, що ви йдете кудись аж 40 років! На такому довгому шляху може трапитись все, що
завгодно. Дорогою багато людей померли. Однак Господь завжди був поруч і піклувався,
щоб люди мали їжу та пиття. Та найголовніше, чого хотів бачити в людях Бог - їхню віру в
Нього, їхній послух і покладання на Нього в усіх обставинах.
Не всі мали достатньо терпіння, вдячності Богові та віри. Дехто зневірився і хотів повернутися
назад до Єгипту, де були смачні страви і всього вдосталь. В пустелі люди мали їсти лише ту
страву, яку давав їм Бог – манну. Звісно, їсти манну щодня подобалося не всім. Отож
невдоволені почали обурюватись і відкрито нарікати на Бога та Мойсея. Вони казали, що тут
нема ані хліба, ані води, а манна – непридатна для споживання. Такими думками і словами
люди дуже образили Бога. Тому Бог вирішив їх навчити бути вдячними і довірятися Йому. Він
наслав отруйних змій. Змії кусали людей і ті вмирали. Як відомо, отруйні змії дуже
небезпечні, а їхня отрута смертельна. Отож ізраїльтяни, яких кусали змії, вмирали, бо вони
не мали жодних ліків проти отрути. Збагнувши, що всі вони можуть загинути, ізраїльтяни
прийшли до Мойсея і почали благати про поміч, каялись, що згрішили проти Бога. Вони
вмовляли Мойсея, аби той просив Бога забрати від них отруйних зміїв. Мойсей ревно
молився і благав Господа змилосердитись над невдячними людьми і врятувати їх.
Бог змилосердився і сказав Мойсеєві, щоб він зробив мідяного змія і прикріпив його до
жердини. Ті, що дивитимуться на мідяного змія, – будуть врятовані. Таким чином
врятувались чимало ізраїльтян. То було справжнє диво. Бог вибрав саме такий спосіб
порятунку. Для Нього нема нічого неможливого. Він всемогутній, люблячий і милосердний.
Мідяний змій вказує нам на Ісуса Христа, який був розіп’ятий на хресті за наші гріхи та гріхи
всіх юдей і кожен, хто вірує в Нього, буде врятований, його гріхи буде прощено і він житиме!
Завжди дивімось на Ісуса – нашого Викупителя і Спасителя і зводьмо з Нього очей!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Скільки років Мойсей вів людей до обіцяного краю?
2. Хто був поруч з ними постійно і піклувався про них?
3. Яку їжу Бог давав людям в пустелі?
4. В чому виявилась людська невдячність?
5. На що почали нарікати люди?
6. Чи завжди ви дякуєте Богові за їжу, батьків, вчителів, друзів?
7. Яке випробування Бог послав людям?
8. Про що благали люди Мойсея, прагнучи порятунку?
9. Як Бог врятував покусаних зміями?
10. На кого вказує нам мідяний змій?
11. Що означає ім’я Ісус?

