СОН ЯКОВА
Буття 28:11-22

«І снилось йому, ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось Анголи
Божі виходили й сходили по ній». (Буття 28:12)

Яків був одним із двох синів Ісака. В книзі Буття розповідається про чудову пригоду, що
сталася з Яковом під час подорожі до Лавана – брата його матері. Його шлях пролягав через
кам’янисту місцину. Спекотне сонце впродовж дня виснажило Якова і ніч застала його серед
пустелі. Продовжувати подорож темної ночі було небезпечно, отож Яків вирішив заночувати, а
вранці вирушити далі. У нього не було шатра, а лише одяг і їжа. Він вибрав собі місце,
захищене від вітру і поклався спати. Замість подушки він поклав під собі голову каміння, котре
впродовж дня нагрілося на сонці і було ще теплим. Втомлений від денної подорожі, Яків
швидко заснув. Над ним простяглося прикрашене зорями небо. Злегка дув теплий вітерець. Тієї
ночі Якову приснився дивний сон. Висока драбина була поставлена на землю, а її верх сягав аж
до неба! Дивина та й годі! Але це ще не все, що наснилось Якову. По тій височенній драбині
опускалися і підіймалися Божі ангели! На тій драбині стояв сам Господь і промовляв до нього:
«Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, Я дам її тобі та
нащадкам твоїм. 14 І буде потомство твоє, немов порох землі. І поширишся ти на захід, і на
схід, і на північ, і на південь. І благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. 15
І ось Я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо Я не
покину тебе, аж поки не вчиню, що Я сказав був тобі» (Буття 28:13-15). Що означав цей
дивний сон? Про що Бог хотів повідомити у ньому Якову? Відповідь на це питання ми можемо
знайти у Євангелії від Івана (Івана 1:51). Там Ісус Христос говорить учням: «ви побачите небо
відкрите та Ангелів Божих, що на Людського Сина підіймаються та спускаються». Отож
небесна драбина, яку бачив Яків вказує на Ісуса. Саме Він є єдиним Посередником (драбиною)
між праведним і святим Богом і людьми. Тільки через Нього ми можемо дістатися до неба.
Бог уві сні також сказав Якову, що у нього буде таке незчисленне потомство, що його годі буде
полічити. Воно пошириться на схід, захід, південь і північ. Бог буде піклуватися про Якова і
оберігатиме його, ніколи не залишить. Коли Яків прокинувся вранці, перед його очима досі
поставали подробиці дивного сну. Якоїсь миті він навіть злякався і подумав, що місце, на якому
він спав дуже дивне і страшне. З каміння, на котрому він лежав і того, що було поруч, він
зробив пам’ятний знак і сказав, що цей знак буде Божим домом. Яків пообіцяв Богові, що
даватиме йому десятину з усього, що матиме сам. Це вчить нас давати пожертви в Церкві і
виявляти вдячність Богові. Завдяки пожертвам Божий дім утримується, у ньому проповідується
Боже Слово, навчаються дорослі та діти, здійснюються Таїнства. Йдучи до Церкви, поросімо у
батьків гроші на пожертву, якщо не маємо власних. Не біймося і не шкодуймо давати пожертви
Богові – Він сам дає нам значно більше і даватиме далі.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. В якій книзі Біблії говориться про дивний сон Якова?
2. Куди саме і до кого мандрував Яків?
3. Що він використав замість подушки, коли лягав спати?
4. Розкажіть детально, який сон снився Якову?
5. Що Яків подумав про місце, на котрому він спав?
6. Що означає небесна драбина, яку Яків бачив уві сні?
7. В якому місці Біблії Ісус говорить про Себе, як про драбину небесну?
8. Хто є єдиним Посередником між Богом та людьми?
9. Що Бог пообіцяв Якові і Яків Богові?
10. Чому ми повинні давати пожертви в Церкві?

