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                     Коли Бог вивів Ізраїльтян з Єгипту,  
                     Мойсей вів людей у поклонінні.  Він         
                     склав пісню хвали.  “Я буду співати  
                     Господеві, бо дійсно звеличився Він.”   
                     Мойсей співав про всі великі речі, які  
                     Бог зробив для Ізраїля. 
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Бог доглядав                   за ізраїльтянами  у пустелі. 
Він давав їм їжу                  й воду і захищав їх від 
ворогів.  Коли                          атакували Амаликітяни, 
Ізраїль перемагав у                   битвах доти, доки 
Мойсей тримав Божу                    палицю піднятою. 

Кожного дня вони покладалися на Бога у здобутті 
нової їжі.  Але дехто назбирав надлишки манни,  
хоч Бог сказав, що за ніч вона пропаде. 

Здавалося, люди скаржилися на все.  “У Єгипті ми 
мали їжу.  У пустелі ми повмираємо від голоду”, - 
плакали вони.  Того вечора Бог послав їм 
перепелиць.  Люди могли їх легко спіймати. 

І справді, учорашня манна була повна червів, за 
винятком Суботнього дня.  У цей особливий сьомий 
день люди відпочивали й їли учорашню манну. 

На наступний ранок Бог 
послав манну.  Вона була 
подібна до хліба, який 
нагадував тісто в меду.  
Кожного ранку манна 
лежала на землі готова  
 
           до збору.  Таким 
           шляхом Бог   
           годував своїх     
           людей у пустелі. 

Після трьох днів у пустелі спраглі 
люди знайшли колодязь.  Але вони 
не могли пити гірку воду.  Замість 
молитви люди нарікали.  Бог був 
дуже добрий.  Він зробив воду  
                      доброю для пиття. 
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Коли Мойсей побачив 
тільця і танцюючих 
людей, він розбив 
кам’яні таблиці об 
землю.  У гніві Мойсей 
знищив золотого ідола. 
Він вбив безпутних 
людей, які йому 
вклонялися.  

6. “Не вбивай!” 
7. “Не чини 
перелюбу!”  
8. “Не кради!” 

9. “Не свідкуй 
неправдиво на 
свого 
ближнього.”  
10. “Не жадай” 
чужого. 

Мойсей був з 
Богом на горі 
сорок днів.  
Бог написав 
Десять 
Заповідей на 
двох кам’яних 
таблицях.  
Він сказав 
Мойсею, як Він  
хотів, щоб 
жили Його 
люди. 

Поки Мойсей був з 
Богом на горі Сінай, 
ізраїльтяни зробили 
жахливу річ.  Вони 
наказали Аарону 
зробити золотого тільця,  
якому вони вклонились 
замість Бога.  
Бог дуже розсердився. 
Мойсей теж. 

1. “Хай не буде 
тобі інших богів 
передо Мною.”  
2. “Не роби собі 
різьби і всякої 
подоби з того, що 
на небі вгорі, і що 
на землі долі, і що 
в воді під землею. 
Не вклоняйся їм і 
не служи їм.” 

3. “Не призивай 
Імення Господа, 
Бога твого, 
надаремно.”  
4. “Пам’ятай 
день суботній, 
щоб святити 
його!” 
 5. “Шануй свого 
батька та матір 
свою.” 

Бог сказав ізраїльтянам: “Коли справді послухаєте 
мого голосу,.. ви станете Мені царством священиків 
та народом святим.”  “Усе, що Господь говорив, 
зробимо!”- сказали люди Мойсею.  Вони прийшли до 
підніжжя гори Сінай і чекали, поки Мойсей пішов 
на зустріч з Богом. 
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“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Сорок років 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Вихід, починаючи з 15-ї голови, та 
закінчуючи 14-ю головою книги Чисел 

Люди слухали десять невіруючих розвідників.  
Вони плакали і готувалися повернутися до Єгипту. 
Вони навіть намагалися вбити Мойсея! 

Коли вони наблизились до Ханаану, Мойсей послав 
дванадцять розвідників побачити землю, обіцяну 
Богом Його людям.  Всі розвідники погодилися,  
що земля була чудова!  Але лише двоє, Ісус і Калев 
вірили, що зможуть підкорити цю землю з Божою  
          допомогою. 

Бог врятував життя Мойсея.  Потім він сказав 
людям: “Сорок років ви будете блукати пустинею. 
Лише Калев, Ісус та ваші діти доживуть, щоб увійти 
в землю, яку ви зневажили.” 

Інші десять розвідників боялися 
укріплених міст і велетнів цієї 
землі.  “Ми не зможемо ввійти  
до того народу”, - стогнали  
вони.  Вони 
забули  про 
великі речі,  
які Бог зробив,  
 
звільняючи їх з 
 Єгипту. 

Бог замінив дві кам’яні 
таблиці.  Він сказав 
Мойсею побудувати скинію 
– великий намет з 
огорожею навколо, де Бог 
жив би зі Своїми людьми. 
Тут вони мали поклонятися 
Богу.  Хмара закрила 
скинію, і вогонь показав, 
що Бог був присутній  
з ними. 
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Кінець!  
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