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Одного дня Мойсей  
побачив, як  
єгиптянин б’є 
єврейського  
раба. 



Хоч Мойсей був   
навчений у 
фараоновому  
палаці як  
принц, він  
       теж був  
       євреєм. 



Він мусив  
допомогти  
рабу.  



Озирнувшись і побачивши, що  
ніхто не бачить, Мойсей напав  
на жорстокого пана раба. 



У бійці, яка зав’язалася, Мойсей  
вбив єгиптянина.  Він швидко  
поховав його тіло.  



Наступного дня Мойсей побачив, як 
б’ються двоє євреїв.  Він спробував їх 
зупинити.  Один з них сказав: “Чи ти 
думаєш убити мене, як убив був  
                 єгиптянина?” 



Мойсей злякався.  Всі знали про 
учорашнє.  Знав фараон.  Мойсей 
мусив втекти.  Він пішов до Мідії.  



Коли Мойсей відпочивав біля 
криниці, сім дочок мідійського 
жерця наповнювали корита, щоб 
напувати отари свого батька.  



Інші пастухи намагалися відігнати 
їх.  Мойсей захистив жінок і допоміг 
їм.  



“Чого ви сьогодні так  
скоро прийшли?” –  
         запитав Реуїл,  
         батько дівчат.   
         Коли дівчата  
                пояснили,  
                він сказав:  
                покличте  
                цього  
                чоловіка. 



 Мойсей жив 
 у Реуїла, якого 
 також називали 
 Їтром. 
 Пізніше 
 Мойсей 
 одружився з   
 найстаршою   
 дочкою 
 Реуїла.  



А в Єгипті помер 
фараон. Божі люди, 
євреї, ще були  
 
 

 
рабами.   
Як вони  
стогнали від  
своїх страждань! 



Як вони  
молилися за  
Божу допомогу!   
 
 
 
 
 
Бог почув  
їхні молитви. 



Мойсей того не знав,  
але Бог планував 
використати його  
для допомоги   
поневоленим  
євреям. 



Він був пастухом 
Ревуїлової отари.  Але 
він напевно сумував  
за своїм власним 
народом у Єгипті.  



Одного дня Мойсей 
побачив поблизу 
палаючого куща. 



Але кущ не згорав  
від вогню.  Мойсей  
вирішив з’ясувати,  
                         чому.  



Коли Мойсей наблизився, Бог 
покликав його з куща.  “Мойсею, 
Мойсею!  А той відказав: “Ось я”! 



І сказав Він: “Не зближайся сюди!  
Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те 
місце, на якому стоїш ти, - земля це  
                                                   свята!”  



“Тепер іди ж, і Я пошлю тебе  
до фараона, і виведи з Єгипту  
                  народ Мій, синів  
                  Ізраїлевих”, - сказав  
                                 Бог. Але  
 
                         Мойсей боявся  
                         йти. 



Тоді Бог показав Мойсею Свою 
велику силу. Він перетворив  
               Мойсеєву  
                палицю  
                  
 
                     на вужа.  



Коли Мойсей підняв вужа за хвіст, 
він знов перетворився на палицю.   
                       Бог дав йому  
                       іншу ознаку. 



“Засунь свою руку за пахвину  
свою”, - наказав Він.  Мойсей  
                       зробив це. 



Його рука побіліла від прокази.  



Коли він зробив це знов, його рука  
                       була зцілена. 



Мойсей ще відмовлявся. “... я 
тяжкоустий та тяжкоязикий”, - казав 
він Богу.  Бог розгнівався.  “Він 
(Мойсеїв брат Аарон) буде говорити 
за тебе до народу”, - сказав Він.  



Мойсей повернувся до Їтра, 
спакував свої речі та й  
           пішов до Єгипту.  



Бог привів Мойсеєва брата Аарона 
на зустріч з Мойсеєм  
у горах.  Мойсей  
розповів Аарону  
все про  
Божий план  
визволення  
єврейського  
народу від  
Єгиптян. 



Разом вони принесли новину до 
єврейських провідників.   
Коли Мойсей  
показав ознаки  
єврейським старшим,  
вони знали,  
що Бог їм  
допоможе.   
Вони разом  
схилились  
у пошані.  



Мойсей і Аарон сміливо 
пішли до фараона. 



     “Так сказав Господь, Бог    
     Ізраїлів: Відпусти народ  
                Мій...”, -   сказали  
                                         вони  
                                         йому.  



“Ізраїля не відпущу”, - 
відказав фараон.  Він не   
               слухався    Бога. 



  Бог мав вжити Свою  
  велику силу, щоб змусити  
                фараона   змінити  
                                     думку. 



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

Принц стає пастухом 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Вихід, голови 2-5 



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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