
Прощавай, 
фараоне! 

Біблія для дітей 
представляє 



Написано: Edward Hughes 
 

Ілюстровано: Janie Forest; Alastair Paterson 
 

Адаптовано: Lyn Doerksen 
 

Перекладено: Boris Trachenko 

  
Видано: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Ліцензія: Ви маєте право копіювати або 
друкувати це оповідання, якщо копія не 

призначена для продажу. 



Фараон був розлючений!   
Через Мойсея Бог наказав 
йому відпустити  
ізраїльтян з 
Єгипетського  
рабства.  Він  
відмовився. 



                “Дайте їм  
ще більше роботи”, - 
наказав фараон 
наглядачам  
рабів.  Тепер  
ізраїльтянам  
стало ще гірше. 



“Збирайте солому самі.  Ми більше вам її 
не даватимемо.  Але робіть стільки ж 
цегли, як і раніше”. Такі були нові накази  
фараона. 



Наглядачі  
бичували деяких  
рабів, бо ті не мали досить 
часу, щоб збирати  
солому та ще й  
робити досить цегли. 



Люди звинувачували 
              Мойсея й 
              Аарона у 
              своїх бідах. 
              Мойсей  
              знайшов 
 
              місце для 
              молитви. 



“О Боже, - 
плакав 
він, - Ти не 
 визволив 
народу 
свого.”  “Я – 
Господь!  Я  
визволю 
вас”, - 
Відповів Бог. 



Потім Бог 
послав Мойсея 
та Аарона 
назад до 
фараона. 



Коли могутній 
правитель  
попросив  
Божих слуг  
дати йому  
 
 

ознаку від  
Бога, … 



… Ааронова  
палиця 
перетворилася  
на вужа. 



  “Покличте моїх 
ворожбитів”, -   

  заревів фараон. 



Коли єгипетські 
ворожбити 
кинули свої 
палиці, кожна 
палиця 
зробилася 
вужем. 



Та Ааронова 
палиця 
проковтнула 
інші палиці.  Але 
фараон таки 
відмовився 
відпустити 
людей. 



На наступний ранок Мойсей та 
Аарон зустрілися з фараоном біля 
ріки. Коли Аарон             простягнув   
свою                палицю,          Бог  
                 
 
 
                перетворив  
                воду на кров. 



Риба повмирала.  Люди не могли 
пити ту воду! 



Але серце фараона зачерствіло.  Він 
не відпускав ізраїльтян з Єгипту. 



Мойсей ще раз сказав фараону, щоб він  
        відпустив Божих людей. 
       Фараон знову 
      відмовився.  
      Бог послав 
      нову кару.  
      Весь Єгипет 
       наповнився 
          жабами.  
      Кожна хата, 
      кожна … 



… кімната, навіть печі для їжі були 
       повні жаб! “Благайте 
       Господа, 
       і нехай 
       виведе 
       цих жаб”, 
 -       просив 
       фараон, - а 
       я відпущу 
       народ той”. 



 Але коли 
 жаби 
 зникли, 
 фараон 
 передумав. 
 Він не 
 відпускав 
 рабів. 



Тоді Бог послав безліч маленьких 
комах – вошей. 



Кожна людина й тварина мала 
сверблячку від їхніх укусів, але 
фараон не піддавався Богу. 



Наступним  
разом Бог  
послав рої  
мух. 



Бог послав  
хворобу, яка 
знищила 
єгипетську  
худобу. 



Бог послав болючі  
гнояки.  Люди  
страшенно мучилися. 
Але фараон  
продовжував 
опиратися Богу. 



Після кари    
гнояками Бог 
      послав орди 
сарани.  Сарана 
з’їла всяку 
       зелену 
рослину в тій 
       землі. 



Потім Бог послав 
три дні цілковитої 
темряви. Але 
упертий фараон не 
Звільняв ізраїльтян. 



“Ще одну  
поразу  
наведу Я”, -  
попередив  
Бог.  “Коло  
півночі...  
помре  
кожний  
перворідний  
єгипетської землі”. 



Бог сказав  
ізраїльтянам,  
що їхнє  
перворідне  
спасеться,  
якщо вони  
покроплять  
свої одвірки  
кров’ю ягнят. 



Близько півночі в 
Єгипті здійнявся 
великий зойк. 



Смерть завдала 
свого удару.   

 
Принаймні одна 
особа в кожному 
домі померла. 



“Вийдіть, - просив 
фараон Мойсея, - 
Йдіть, служіть 
Господеві.” 



Божий народ  
хутко покинув 
єгипетські 
кордони. 



Бог наказав Мойсею  
пам’ятати Пасху, тому що  
Ангол  
 

Божий обминув 
 ізраїльські домівки і вразив  

                фараона та його людей. 



Після  
430  
років  

                      єгипетської неволі 
 Божий народ нарешті 

                            був на свободі. 



Бог вів  
їх, ідучи  
перед  
 

                   ними вдень у стовпі 
        хмари, а вночі у стовпі вогню. 



Але фараон ще 
не покінчив з 
ізраїльтянами.  
Він знову забув 
про Бога.  Він  
знову змінив  
свою думку. 



Зібравши армію, 
він вирушив 
доганяти рабів.  
Невдовзі від 
наздогнав їх, 
затиснутих між  
скелями і 
морем. 



“Господь буде воювати за вас”, - 
сказав Мойсей.  Мойсей підійшов 
до краю води і простягнув  
свою руку. 



Сталося 
велике чудо.  
Бог відкрив 
шлях через 
воду. 



Люди 
перейшли 
море у 
безпеці. 



Армія фараона поскакала у  
Червоне море.  “Тепер ми їх  
зловимо”, - думали вояки. 



Але Бог закрив води.  Вода 
проковтнула могутню  
єгипетську армію. 



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

Прощавай, фараоне! 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Вихід, розділах 4-15 



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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