
МОЙСЕЙ І ПАЛАЮЧИЙ КУЩ 

Вихід 3:1-22 

 

 

 

«І явився йому Ангел Господній у полум'ї огняному з-посеред тернового куща. І 

побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. 3 І сказав Мойсей: 

Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина?»  

Вихід 3:2,3 

 

 



Утікши від переслідування фараона до пустелі, Мойсей провів там чимало літ. Згодом Він 

одружився на дівчині на ім’я Ціппора, батьком якої був жрець на ім’я Їтра. Мойсей пас отару 

свого тестя і допомагав йому по господарству.  

Одного дня він пас отару в пустелі біля гори Хорив.  Раптом йому з’явився Ангел Господній у 

терновому кущі, що був охоплений полум’ям та не згорав! Нічого подібного Мойсей досі не 

бачив. Він стояв, як вкопаний. Щоб краще роздивитися цей дивний кущ, Мойсей підійшов до 

нього ближче. Він міркував: «Зійду но, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина?» 

Щойно Мойсей наблизився до палаючого куща, як почув  голос, котрий промовив до нього: 

«Мойсею! Мойсею!». То був голос Бога! Він лунав зсередини куща! Почувши той голос, Мойсей 

в покорі схилив свою голову і відповів: «Ось я!»  Дорогі діти, нині Бог промовляє до нас зі 

сторінок Святого Писання, коли ми чуємо проповідь Божого Слова, вивчаємо та досліджуємо 

Біблію.  Бог звертається до нас і ми, подібно Мойсеєві, повинні виявляти покору та послух Богові 

і казати: «Це я, Господи, покірно стою перед Тобою, готовий сповняти Твою святу волю!». 

Далі Бог промовив до Мойсея: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова! Не 

наближайся далі! Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята!». 

Мойсей, почувши ці слова,  боявся підвести очі і ховав своє лице від Бога. Він покірно чекав, що 

Бог казатиме йому далі. Тоді Бог промовив, що Йому добре відомо, як страждає Його народ в 

Єгипті і Він має на меті визволити його з неволі і привести «до Краю доброго й широкого, до 

Краю, що тече молоком та медом».  Бог також сказав, що Він має для Мойсея особливе 

доручення – Він збирається послати  його до єгипетського фараона, щоб той вивів ізраїльтян з 

полону.  Мойсея охопив страх!  Від думав: «Як же я повернуся до Єгипту, адже фараон вб’є 

мене? Як же я, слабка людина, зможу виконати Божий наказ?».  Він благально промовив до Бога: 

«Хто я такий, Господи, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?». І тоді Бог 

сказав: «Не бійся! Я буду з тобою! І коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Мені 

на оцій горі».  

Наляканий, Мойсей запитав Бога: «Господи, коли я прийду до Твого народу в Єгипет, що я йому 

скажу – хто мене послав? Адже вони можуть не повірити мені?». Тоді Бог промовив: «Скажеш 

народові, що тебе послав Бог, який з’явився тобі, ім’я якого СУЩИЙ або ТОЙ, ЩО Є (ЯГВЕ), 

Бог Авраама, Ісака і Якова. Оце Ім'я Моє навіки, і це пам'ять про Мене з роду в рід.  Фараон  не 

захоче відпустити народ, але Я вчиню чуда і визволю Свій його та змилосерджуся над ним.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Де був Мойсей після втечі з Єгипту? 

2. Як Мойсей допомагав своєму тестеві? 

3. Як називалася гора, біля котрої Мойсей пас овець? 

4. Що Мойсей побачив біля гори Хорив? 

5. Хто промовляв до Мойсея з палаючого куща? 

6. Як Мойсей поводився, коли почув Божий голос з куща? 

7. Як Бог промовляє до нас нині? Як ми повинні поводитися, коли чуємо Його? 

8. Чого боявся Мойсей і в чому Бог запевнив його? 

9. Яке ім’я об’явив Бог Мойсеєві і нам? Що воно означає?  

10.  Як Бог змилосердився над Своїм народом? Як Він виявляє милосердя до нас? 


