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Бог покликав Мойсея

 (Вихід 3–4)

Із
Біб л і ї

Мойсей випасав вівці свого 
тестя Їтра. Одного разу 
він повів отару далеко в 
пустелю і дійшов до гори 
Хорив. Там йому з’явився 
Господній Ангел у вигляді 
палаючого тернового куща.

Перед Мойсеєм палав кущ, що 
не згорав. Він неабияк здиву-
вався і сказав: «Підійду лишень 
ближче та погляну на це велике 
диво, чому то не згоряє кущ?» 
Коли він підійшов ближче, то з 
куща до нього промовив Бог: 
«Мойсею! Мойсею!» Мойсей від-
повів: «Я тут!» І мовив Бог: «Не 
наближайся сюди! Скинь взуття 
з твоїх ніг: місце бо, на якому 
стоїш – земля свята». 
Мойсей закрив своє обличчя, 
бо боявся поглянути на Бога. І 
сказав Господь: «Я бачу страж-
дання народу Мого в Єгипті. Я 
знаю його біль. Я хочу вивести 
народ з Єгипту в землю гарну й 
простору, що тече медом і моло-
ком. Я пошлю тебе до фараона, 
щоб ти вивів народ Мій, синів 
Ізраїля, з Єгипту».

Мойсей відповів Богові: «Хто 
ж я такий, щоб мені йти до фа-
раона і вивести синів Ізраїля з 
Єгипту?» На що Бог запевнив 
його: «Я буду з тобою; ось це 
буде тобі за знак, що Сам Я тебе 
послав: як виведеш людей з 
Єгипту, служитимете Богу на цій 
горі». 
Мойсей запитав: «Якщо ізраїль-
тяни запитають мене, як Тебе 
звати, що їм відповісти?» Бог 
сказав Мойсеєві: «Я Той, Хто є. 
Так промовиш до синів Ізраїля: 
«Я – є» послав мене до вас. Іди 
збери старшин Ізраїля і промов 
до них: Господь явився мені й 
сказав: «Я виведу вас з  Єгипту в 
гарну й простору землю». Потім 
ти підеш разом із старшинами 
Ізраїлю до фараона. Йому ти 
скажеш, що Господь з’явився 
тобі. Потім ти попросиш його, 
аби він відпустив народ в пусте-
лю на три дні шляху, щоб при-
нести жертву Господові, Богу 
нашому. Але Я наперед знаю, що 
фараон не дозволить вам вий-
ти. Тоді Я вдарю по Єгипті всіма 
Моїми чудесами, і він вас відпу-
стить».
Мойсей сказав: «Ізраїльтяни не 



повірять мені». 
Бог звелів Мойсеєві кинути на 
землю свою палицю. Вона пе-
ретворилася на змія. Потім Бог 
звелів Мойсеєві простягнути 
руку й взяти змія. Коли він це 
зробив, вона знову перетвори-
лася на палицю. «Це Я зробив 
для того, щоб повірили вони, що 
явився тобі Господь». 
І ще сказав йому Господь: «За-
сунь руку твою собі за пазуху». 
І засунув Мойсей руку собі за 
пазуху та й вийняв її знову. І ось 
рука його побіліла, як сніг, від 
прокази, шкірного захворюван-
ня. Тоді Господь сказав: «Засунь 
знов руку твою собі за пазуху». 
І засунув він знову руку собі за 
пазуху і, як вийняв її з-за пазухи, 
вона знову стала чистою. 
«Як же ж не повірять ані одному 
з цих двох чудес і не послухають 
твого голосу, то візьмеш води 
з ріки та й виллєш на сушу, і з 
води, що візьмеш з ріки, стане 
кров на суші».

Мойсей сказав: «Я не вмію до-
бре говорити й не проречи-
стий».
А Господь йому: «Хто дав лю-
дині уста? Тож іди, Я буду в устах 
твоїх і навчу тебе, що маєш гово-
рити».
Коли Мойсей вдруге заперечив 
Богові, Він розгнівався і сказав: 
«Твій брат Арон уміє добре про-
мовляти. Він промовлятиме за 
тебе до народу. І оцю палицю 
візьми з собою, нею творити-
меш чудеса».
І Мойсей вирушив у дорогу.



(Росія)

в Анастасії у МосквіУ гос т ях

Москва – це дуже ста-
ровинне місто. Літочис-
лення міста сягає 1147 
року, але тоді назва міста звучала не Москва, а Москов (і 
співзвучна з англійською вимовою Moscow). У Москві є 
дуже багато визначних місць, а серцем нашої столиці є 
Кремль. До XX століття стіни Кремля фарбували в білий 
колір, тому Москву досі називають «білокам’яною». 

Москва – це дуже велике місто. Загальна про-
тяжність її вулиць складає близько 4416 кіло-
метрів. Пішоходу, який безупинно рухається зі 
швидкістю 5 кілометрів на годину, знадобить-
ся більше місяця, аби пройти цю відстань.

Москва – це дуже зелене місто. У місті є ба-
гато зелених насаджень: Ізмайловський парк, 
Коломенське, Царицино й інші. У Коломенсь-
кому парку ростуть дуби – ровесники міста. Вік 
цих дерев сягає понад 800 років.

Москва – це дуже гарне місто. Тут чимало 
старовинних споруд, а Московське метро – 

одне з найглибших і найдивовижніших у світі. А чи знаєте 
ви, що оголошення в московському метро під час руху 
поїздів в напрямку до центру міста озвучує чоловічий 
голос, а від центру – жіночий? Це зроблено для того, аби 
незрячим людям було легко орієнтуватися.

Усім привіт! Мене звати Анастасія, мені 9 років. Я народилася й живу 
в Москві, столиці Росії. 

Я живу разом з татом Дмитром, мамою Те-
тяною і сестрою Вікою. Мій тато – колиш-
ній поліцейський, а мама – відповідаль-
ний редактор російськомовних журналів 
«Наша сім’я» та «Ми, діти», а ще мама 
викладає в школі англійську й німець-
ку мови. Моя сестра ходить в дитячий 
садочок, їй 6 років. У мене є ще собака, 
йоркширський тер’єр, на ім’я Цезар.
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Я навчаюся в 4 класі. У моєму класі налічується 29 учнів. 
На фотографії ви бачите мій клас і класного керівника. 
Щоправда, тоді ми ще були першокласниками. Мені подо-
бається вчитися. Мої улюблені предмети – це англійська 
мова і малювання.

У вільний час я 
ходжу на  танці. 
З трьох років я 
відвідую зразко-
вий танцюваль-
но-акробатич-
ний колектив 
«Сюрприз». Ми 
займаємося акроба-
тикою, хореографією 
і степом 4 рази на 
тиждень по 2-3 годи-
ни. Ми часто беремо 
участь у міських 
танцювальних кон-
курсах і здобуваємо 
призові місця.

А ще я захо-

плююся 
їздою верхи, улітку катаюсь на 
роликах, а взимку – на ковзанах і 
лижах.

Коли я народилася, батьки хре-
стили мене в Новоапостольській 
церкві. На фото праворуч ви 
бачите мене і моїх батьків разом 
із Окружним апостолом В. На-
дольним перед вівтарем нашої 
церкви.

Наша громада не є дуже чисельною, але дружною. Щонеділі у нас 
проводяться заняття недільної школи для дітей: на них ми слухаємо 
біблійні історії, малюємо і займаємося ліпкою. Ми завжди готуємо різні спек-
таклі й музичні номери для виступу під час свят громади. 

Нашу громаду часто відвідують гості з різних країн. Якщо ви вирішили 
завітати до Москви, то ласкаво просимо в нашу громаду!
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на себе відповідальність?
За що ти береш На

 дозвіллі

«Як класно – брати участь в організації бого-

служіння для дітей!»

Джойс, 11 років, і Джолін, 13 років, з м. 

Гельзенкірхена

«Я взяв на себе відповідальність за догляд 

за хвилястим папугою і щодня годую його і 

напоюю свіжою водою».

Йонас, 11 років, з м Гельзенкірхена

Діти з округу Гельзенкірхен (Німеччина) 

розмірковували над тим, за що вони беруть на себе 

відповідальність:

Діти з м. Юкендорфу разом з дорослими спек-
ли тістечка й роздали його хворим парафіянам та 
літнім людям з найближчого будинку для перестарі-
лих.

Під час прогулянки діти з м. Гельзенкір-
хена-центр побачили качину сім’ю: 
батьки-качки відповідально доглядають за 
своїми маленькими каченятами.

«Я відповідально ставлюся до самостійних занять з гри на музичному інструменті, щоб потім виконувати музич-ні твори перед публікою».
Пауліні, 12 років, з Рессо-Схід

«Бути відповідальним – значить підтримувати гру 

своєї команди».

Ліндер, 10 років, з м Рессо-Схід



Хто зможе допомогти?

    Ілюстрація-загадка

Я був голодний, і ви _________________________________________________________________

Я був спраглий, і ви _________________________________________________________________

Я був чужинцем, і ви ________________________________________________________________

Я був нагий, і ви ____________________________________________________________________

Я був хворий, і ви ___________________________________________________________________

Я був в темниці, і ви _ _______________________________________________________________

Ісус Христос розповідав про те, як робити добро й 
допомагати ближньому. Прочитай у Біблії, в Євангелії 
від Матвія 25, 35-36, Його висловлювання й самостійно 
доповни їх.

Хто вивів ізраїльський народ із Єгипту?
Встав підхожий пазл.

Відповідь: Мойсей, зображений ліворуч унизу.



Безперий  
Історія   
  для читання

Тато сказав дітям: «Сьогодні так морозно. Насипте 
голодним птахам корму». Діти відповіли: «Гаразд», а 
потім забули про обіцяне. Так було завжди. 
Одного разу навесні, діти знайшли маленького 
горобчика, що випав зі свого гніздечка. Вони взяли 
його в руки й відчули, як його маленьке сердень-
ко тріпоче у грудях. У горобчика тільки з’явилися 
пір’їнки і були ще дуже маленькими. Він ще зовсім 
не був укритий пір’ям. 
«Ах, гарненький, любий, маленький безперий!» – 
сказали діти пташеняті. І назвали його «Безперий». 
Вони облаштували Безперому коробку із м’яким 
ліжечком, доглядали й плекали його. Діди завжди 
приносили йому ласий шматок їжі. Безперий ріс і 
його пір’я ставало дедалі густішим.
 Одного разу Безперий випурхнув зі своєї короб-
ки й злетів на стіл, а потім на стілець і шафу. Діти 
кинулися зачиняти всі вікна. Тато сказав: «Так, діти, 
ще не дозволяйте йому вилетіти на вулицю. Він ще 
надто кволий, аби літати. Якась кішка неодмінно 
впіймає його». І раптом діти зрозуміли: коли Без-
перий виросте, то їм доведеться його відпустити. 
Вони стояли над його м’яким ліжечком і благали: 
«Безперий, дорогий Безперий, не рости так швид-
ко!»  
Але Безперий все ж ріс і став великим та сміливим, 
як і всі інші вуличні горобці. А згодом випурхнув і 
полетів ген-ген. Діти переконували, що не раз ба-
чили його серед великої зграї горобців чи високо 
на дереві.

Коли знову вдарили тріскучі морози, то татові вже 
не треба було нагадувати дітям: «Насипте корму 
в годувальницю!» Тепер діти не забували про це, 
адже знали, що серед голодних птахів міг бути їхній 
Безперий. 

Ірмард фон Фарбер де Фо,
із книги Ніегль Агнес: «Розкажи мені про щось».

ТОВ Педагогічне вид-во, Відень, 1996.

Журнал «МИ, ДІТИ», № 9, 2018 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)


