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Прем’єр-міністр 
Йосип помер!   
Весь Єгипет  
поділяв журбу  
його родини. 



Бог використав 
єврея Йосипа, 
щоб врятувати  
 
країну від  
голоду. 



Він був мудрий  
і улюблений 
провідник. 
 
Тепер  
його не  
було.  



Минуло більше триста років. 



Люди Йосипа, євреї, перетворилися  
у Єгипті на могутню націю. 



Новий фараон боявся, що євреї 
можуть повстати проти нього, тому  
він зробив усіх їх рабами. 



Фараон жорстоко поводився 
з євреями.  Він примушував 
їх будувати великі міста. 



Але як би він не обтяжував  
їх роботою, єврейські раби 
збільшувалися кількістю.  



Одного дня від фараона вийшов 
страшний наказ.  Усі новонароджені 
хлопці повинні бути утоплені у  
річці Ніл. 



Злий фараон намагався зменшити 
кількість євреїв.  Він був здатний 
навіть вбивати немовлят! 



Що ми можемо зробити? – певно 
роздумувала родина.  Вони вирішили 
кинути дитину у річку Ніл.  Але 
дитина була усередині щільної,   
                                      водонепроникної 

 скриньки. 



Несучи свою дорогоцінну ношу, 
маленька скринька-човен плавала  
                                      серед очерету. 



Що мало статися з крихітним 
немовлям? 



Сестра немовляти здалеку дивилася, 
… 



… як дорогоцінна скринька тихо 
коливалася серед очерету.  



Раптом дочка фараона зі   
 своїми слугами прийшла    
              на річку купатися. 



Вони не могли не помітити скриньки.  



О!  Скринька.  Там, в очереті.  
Цікаво, що усередині.  Дочка  
фараона наказала  
слугам дістати  
скриньку.  Коли  
вона її відкрила,  
дитина почала  
плакати. 



“Це з єврейських дітей”, - вигукнула  
принцеса. 



Бідолашка.  Вона така  гарна.  
Мабуть, фараонова  дочка 
розмовляла з немовлям, так, … 



 … як це роблять дорослі.  Мабуть, 
вона навіть сказала “У-лю-лю!” –   

                  звичайно, по-єгипетськи.  



Бог, напевно, дав особливу  
мудрість сестрі немовляти.   
Вона побігла до  
фараонової  
дочки. 



“Чи не піти й не покликати тобі 
жінку-мамку з єврейок, і вона 
годуватиме тобі дитину?   
І сказала їй дочка  
фараонова:  
“Іди.” 



Кого, ви думаєте, пішла покликати 
дівчина? 



Мамо!  Швидше йди сюди!  Мабуть, 
дівчина не мала часу пояснювати.  
Удвох вони  
побігли  
назад тією  
ж стежкою.  



Біля річки фараонова дочка  
тримала дитину.  “На тобі  
цю дитину, та й годуй  
її для мене.   
А я дам тобі  
заплату.” 



Фараонова дочка назвала дитину 
Мойсеєм.  (Мойсей означає 
“витягнений з води”).  



Мойсей повернувся до 
свого дому й батьків.  Вони 
навчили його любити Бога 
і єврейський  
народ. 



Скоро він мав жити у 
палаціз фараоновою 
дочкою.  Бог, який 
врятував  
його життя, 
планував  
для Мойсея  
велике 
майбутнє.  
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Оповідання з Божого Слова, Біблії,  
 

знаходиться у  

Вихід, голова 2 

 

 
 

“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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