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Народження і порятунок Мойсея

    (За книгою Вихід, глави 1 і 2)

Із
      Біблії

У Єгипті до влади прийшов 
новий фараон. Він не знав,   
що багато років тому один
ізраїльтянин на ім’я Йосип 
урятував його країну від голо-
ду. Фараон боявся,   що незаба-
ром в його царстві ізраїльтян 
стане більше,   ніж єгиптян. А 
ще він боявся,   що ізраїльтяни 
під час війни пристануть до 
ворогів і воюватимуть про-
ти Єгипту.

Аби зробити життя ізраїльтян 
нестерпним, фараон звелів їм 
виконувати примусові роботи 
й будувати міста. Вони повин-
ні були виготовляти цеглу й 
важко працювати на єгипетсь-
ких полях. Фараон призначив 
над ними також управителів 
і безжальних наглядачів. Чи-
сельність ізраїльського народу 

все ж зростала. Тоді фараон 
звелів єврейським повитухам: 
«Як помагатимете єврейкам, то 
придивляйтеся, коли родять: як 
син – убивайте, а як дочка – не-
хай живе». Але повитухи боя-
лися Бога й не робили так, як 
велів їм єгипетський цар, а «за-
лишали при житті хлоп᾽яток». 
Згодом фараон покликав до 
себе повитух і  сказав: «Чому 
ви чините таке й лишаєте хло-
п᾽яток при житті?» Вони від-
повіли фараонові: «Бо єврейки 
не такі, як єгиптянки: молодиці 
вони повні життя, і поки прий-
де до них повитуха, а вони вже 
й вродили».
Бог благословив сміливих по-
витух. І чисельність народу Із-
раїлю продовжувала зростати. 
У цей час в однієї ізраїльтянки 
народилася дитина. Три місяці 



вона ховала від всіх своє ново-
народжене дитя.
Коли вона вже не могла його 
приховувати, то взяла кошик 
з очерету й обсмолила його 
«маззю та смолою». Поклавши 
в кошик дитину, вона сховала 
його в очереті на березі річки 
Нілу. Міріам, його сестра, спо-
стерігала здалека, що буде від-
буватися. Коли донька фараона 
вийшла з подругами купатися 
до річки Нілу, то побачила в 
комишах кошик і послала свою 
рабиню забрати його. Відкрив-
ши, вона побачила немовля, 
яке плакало; а – також, що це 
єврейський хлопчик, і змило-
сердилася над ним.
Міріам, яка спостерігала за 

тим, що відбувається, запита-
ла в доньки фараона: «Хочеш, 
побіжу й покличу тобі мамку з 
єврейок, щоб вигодувала тобі 
дитятко?» А донька фараонова 
сказала їй: «Побіжи». Побіг-
ла дівчина й покликала матір 
дитинки. І  донька фараонова 
доручила їй взяти і вигодувати 
дитину. Як дитятко виросло, то 
мати привела його до фараоно-
вої доньки, і він став їй за сина. 
І назвала вона його Мойсеєм, 
що означає «з води вийняла я 
його».



У Маркверіти 

в Конакрі (Гвінея)

У гостях

Ми живемо у Конакрі, столиці Гвінеї. 
Це країна, яка знаходиться у Східній 
Африці. Місто Конакрі розташоване 
на узбережжі Атлантичного океану. 
Спочатку Конакрі був маленьким ри-
бальським поселенням, а сьогодні – це 

найбільше місто країни. Сто років тому місто було улюбленим місцем 
подорожей, і його називали «Парижем Африки». І сьогодні тут панує 

радісна атмосфера, викликана грою вуличних музи-
кантів й інструментальних груп, що грають наживо. 

Моя сестра Тереза і я любимо разом 
гратися. Вона хоче робити все, як я; і 
є дуже допитлива й розумна.

Моя мама регулярно ходить 
на зустрічі сестер по вірі 
з нашого округу. Терезі й 
мені цікаво, що там відбу-
вається, тому ми іноді хо-
димо туди разом з мамою. 
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На фото ви бачите мою 
сім᾽ю: тата Зезе Паскаля, 
маму Беатріс і мою мо-
лодшу сестру Терезу, а ще 
подругу Мартіну, нашого 
малюка і, звичайно ж, мене, 
Маркверіту. 
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Моя подруга Мартіна живе поруч зі мною, і ми навчає-
мося в одній школі. Після школи ми разом граємося. У 
Гвінеї 6-річна освіта є обов᾽язковою. У школі всі діти 
носять шкільну форму, нашу ви бачите на фото. Класи у 
нас дуже чисельні, іноді в класній кімнаті збирається до 
200 учнів.

Ми належимо до гро-
мади Ента і добирає-
мося туди 15 хвилин. 
Це одна з найбільших 
громад
Конакрі.

Я цілий рік з радістю 
очікую на поїздку для 
дітей, яку організовують 
у нашому окрузі! Там ми 
зустрічаємося з дітьми 

інших громад. У цьому році 
ми їздили в прекрасний парк 
з ігровими майданчиками, які 
розташовані у місті Конакрі.

У мій День народження на мене чекав сюрприз: мої 
друзі зі школи й громади в знак дружби принесли мені 
подарунки.

У Гвінеї ми їмо багато рису, іноді з соусом і 
рибою чи з курячим м᾽ясом. Ми любимо 
також маніок, солодку картоплю, арахіс і 
кукурудзу. Моя улюблена страва – це «рис 
в олії»: тушковане блюдо з рисом, овочами 
й курячим м᾽ясом.
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2. Kросворд

1. Судоку

Внеси в порожні клітини чотири зображення 
Єгипту так, щоб вони зустрічалися в кож-
ному рядку, кожному стовпці і в кожному 
квадраті 2x2 тільки один раз.

Чи знаєш ти, хто правив Єгиптом 
у біблійні часи? Якщо ні, то зможеш 
довідатися про це, розгадавши кросворд 
(усі слова по горизонталі):

1

2

3

4

5

1. Начальник Йосипа
2. Друг Бога
3. Сестра Мойсея
4. Молодший син Якова
5. Старозавітний суддя-герой, який прославився своїми
подвигами в боротьбі з філістимлянами

ЄгипетНа
    дозвіллі

1



 3. Ребус

 4. Мойсей в очереті

Чи знаєш ти про знамениті архітектурні споруди Єгипту? Вони були зведені ще 4500 років тому і мають велетенські розміри. Їх назва захована у нашій картині-загадці.

Коли донька фараона пішла з подругами купатися до річки, то почула плач немовляти.

Плакав Мойсей. Допоможи доньці фараона знайти крізь очеретини шлях до Мойсея. 

3 = Р
1, 2, 3, 4

Відповіді: 2). фараон (1. Потифар, 2. Aвраам 3. Міріам, 4. Веніамін, 5. Самсон; 3) піраміда



Поруч з нами з учорашнього дня поселилися нові 
сусіди. У них є хлопчик. У нього чорний колір шкіри. 
Це мене неабияк вразило. Він такого ж росту, як і я, 
але є темношкірим. Та яким! А його тато й мама світ-
лошкірі. «Отже, вони не можуть бути його батьками», 
- міркую я. Адже у нього шкіра чорного кольору. Та він 
називає їх татом і мамою. Я сам це чув. Про що вони 
говорили, я не почув. Тепер я сиджу в саду на санках 
і чекаю, поки цей темношкірий хлопчик вийде на ву-
лицю, і здивується білому снігові. Він, очевидно, ще 
ніколи не бачив його. Бо в Африці снігу немає. Про це 
я знаю. Тато розповідав мені. Я неодмінно хочу поба-
чити, як темношкірий хлопчик здивується снігові. Та 
він не йде і не йде. Я міг би вже піти кататися на сан-
ках. Та не йду. Усе чекаю. Ось, нарешті, він виходить. 
У нього чудернацький вигляд. Мені стає смішно. Він 
одягнений в білий колір. У нього білий, неначе сніг, 
костюм, білі чоботи, біла шапка й білі рукавиці. Тільки 
лице темне. Та яке! Він виглядає смішно і не бачить 
мене. Або бачить!? Тепер він дивиться на мене. Але 
нічого не каже. А я також мовчу. Він дивиться на небо. 
Розглядає сніжинки. А вони сиплять і сиплять йому 
в обличчя. Білі сніжинки на чорних щоках. Лице з бі-
лими крапочками. Сніжинки одразу тануть. Шкода. 
Лице вкрите білим горошком - це так потішно...  Як 
звати хлопчика? Як він розмовляє? Ось він гуляє по 
саду. Він анітрохи не дивується снігові. Дивно. Хоча 
він взагалі не знає, що таке сніг! А може він не з Аф-
рики? Може, він звичайний хлопчик і жартома роз-
фарбував себе в чорний колір? Мої батьки такого б 
мені ніколи не дозволили. А тепер він знову дивиться 

в мою сторону. Мені хотілося б дізнатися, чи в нього 
шкіра дійсно чорна.
Може, фарба зійде. Але я не наважуюся запитати в 
нього про це. Хто його знає…
Раптом він зупиняється і когось гукає? Він кличе мене? 
Точно, мене! Він навіть махає мені. Я неквапливо на-
ближаюся до нього. Санки я також беру з собою. Може 
доведеться від᾽їжджати. Він стоїть і чекає на мене. 
Раптом знімає рукавиці, нахиляється і вдавлює свою 
долоню у сніг. На снігу залишаються відбитки його 
пальців. Досить маленькі. І не чорного кольору. Я на-
хиляюся і теж втискаю свою долоню у сніг. Мій відби-
ток майже такого розміру, як в нього. Він посміхається, 
я – також. Ми продовжуємо по черзі вдавлювати свою 
долоню у сніг. І виходить справжній візерунок. Гарно! І 
не видно, де його, а де моя долоня ...
Тепер я про нього все знаю. Його звати Лоренц. Він 
розмовляє такою ж мовою, як і я. Бо він тут наро-
дився. Як і я. І в Африці він також ніколи не був. Як і я. 
Батьки взяли його з будинку малятка, тому вони світ-
лошкірі. У нього немає санок, але вони є у мене. Тепер 
ми разом катаємося. А я сиджу попереду.

Гудрун Мебс,   © у автора
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