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Вихід ізраїльського народу з ЄгиптуІзІз
      Біблії      Біблії

народ. 600 тис. чоловіків виру-
шили разом зі своїми дружинами 
та дітьми в путь, взявши з собою 
велику рогату худобу й овець. Бог 
завжди супроводжував їх. Удень 
Він ішов перед ними у вигляді 
хмарного стовпа, а вночі освічу-
вав їм шлях у вигляді вогняного 
стовпа. Це давало їм змогу просу-
ватися як вдень, так і вночі. Коли 
фараон довідався, що ізраїльтяни 
утекли, то неабияк розлютився. 
Єгиптянам тоді не вистачало ро-
бочої сили. Фараон запряг свою 
колісницю, спорядив своїх воїнів 
та ще 600 колісниць і вирушив у 
погоню за ізраїльтянами. Воїни 
наздогнали ізраїльтян, які ота-
борилися на узбережжі Чер-
воного моря. Коли єгиптяни 
наближалися, то ізраїльтяни 
неабияк злякалися. Вони по-
чали взивати до Бога. І казали 
Мойсеєві: «Що ж це ти накоїв 

Мойсей та Аарон дізналися, що 
треба було зробити ізраїльтянам: 
кожна сім’я мала заколоти ягня 
і його кров’ю помазати одвірки. 
Народу наказали підготува-
тися до походу: підперезатися, 
одягнути взуття й узяти в руки 
палиці. Потім ізраїльтяни мали 
відзначити першу пасхальну тра-
пезу, скуштувавши смаженого яг-
няти з прісним хлібом та гіркими 
травами. Їм веліли відзначати 
це свято щороку, як тільки вони 
прибудуть до обітованої Богом 
землі. Опівночі у Єгипті всі пер-
вонароджені тварини й люди 
загинули. А ізраїльтяни, які пома-
зали одвірки кров’ю тварин, були 
врятовані. Фараон побоювався, 
що загине ще більше людей, і 
нарешті відпустив ізраїльський 

    Вихід, глави 13−14

Бог наслав на Єгипет лиха (кари),
але фараон, як і раніше, не хотів відпу-
скати народ Ізраїлю.



нам, що вивів нас із Єгипту? Бо ж 
краще нам бути в неволі, ніж гинути 
в пустині». Мойсей відповів їм: «Не 
бійтеся! Стійте на місці, то побачите, 
що зробить Господь, щоб вас сьогодні 
спасти». Бог наказав Мойсеєві: «Вели 
ізраїльтянам, нехай вирушають. Ти ж 
підійми твою палицю та простягни 
твою руку над морем і розділи його, 
і нехай сини Ізраїля сушею прой-
дуть через середину моря». Ангел 
Божий став позаду ізраїльтян, і стовп 
хмарний встав між ізраїльтянами та 

єгипетською армією. Тоді Мойсей 
простягнув руку свою над морем, і Бог 
зробив так, аби вода відступила. Море 
розділилося, утворивши стіну з обох 
сторін. Ізраїльтяни перетнули море по 
суходолу. Єгиптяни почали переслі-
дувати їх. Тоді Бог звелів Мойсеєві: 
«Простягни руку над морем, і нехай 
води хлинуть назад, на їхні колісниці 
і на їхніх вершників». Так ізраїльтяни 
були врятовані.



Привіт, мене звати Трея. Мої предки були вихідцями 
з Блаанського народу, який проживав у провінції 
Південний Котабато (Філіппіни). Вони жили ближче 
до внутрішньої частини континенту, де розташовано 
багато гір. Слово «блаан» (або «білаан») означає 
«гірські люди». Члени нашого роду славляться своїми 
ремеслами. Наприклад, з абаки (бананових волокон) 
плетуть барвисті костюми, які прикрашаються 

вишивкою, ґудзиками, бісером та 
латунними поясками з численними 
бубонцями. 

Мій тато Кльовен (28 років) працює контролером, він знімає 
показання лічильників води. Моя мама Ехіель (25 років) – 

домогосподарка. Ми живемо у Тупі на острові Мінданао. 
Філіппіни розташовані на архіпелагу, що налічує понад 7000 

островів, найбільші з яких є Лусон і Мінданао. Лише 880 з 
них населені людьми. 

Муніципалітет Тупі відомий як фруктова столиця не тільки Пів-
денного Котабато. Тут розташовані величезні плантації ананасів, 

що межують з національною трасою. 

Гора за плантаціями − це гора Матутум, так званий «сплячий 
вулкан». Ця назва означає, що вже давно не було виверження 

вулкану. Але зате тут щороку виникає до 20 тайфунів. Не 
всі тайфуни мають таку руйнівну силу, як минулорічний. Тоді 

нашими островами пронісся сильний ураган і завдав неабиякі 
руйнування. Багато людей втратили свої домівки й зазнали 
поранення. На щастя, їм надали медичну допомогу, а лікарі 

приїхали навіть з інших країн.
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       у Треї в Тупі

(Філіпіни)

У гостяхУ гостях



А ця фотографія (праворуч) з 
друзями була зроблена ще в ди-
тячому садочку. Зараз я ходжу 
у початкову школу, мені вже 
сім років.

З трьох років я ходжу до 
недільної школи. Мою вчи-
тельку зватиЕнрікіта.

Я люблю гратися з друзями, у 
ляльки, а також малювати й 
плавати.

Навколо дея-
ких філіппін-
ських островів 
можна побачити 
дельфінів і морсь-
ких коників.

Моя улюблена домашня тварина – кішка.

А на фото внизу ви бачите прилавок нашого ринку. Плоди 
виглядають привабливо, але, чесно кажучи, я не люблю 
овочі. Насправді, я дуже люблю їсти тілапію на грилі. Тіла-
пія – це прісноводна риба, яка не живе у морі, а в дрібних 
струмках, річках й озерах.

Чи знаєте ви?
У морських коників вагітніють самці, і вони 

висиджують у своїй виводковій кишені до 200 яєць. 
Вони відносяться до риб, хоча не мають плавників. 
У воді вони здебільшого плавають угору й униз або 

тримаються хвостом за водорості.

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 a

le
ks

an
ge

l –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Фото: E
LENA - s

toc
k.a

do
be

.co
m

ob
e.cc

oomm

Фото: K
ole

vs
ki

.V
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.c

om

В і д с к а н у й

Відкрийте для
себе місце
проживання на 
глобусі



                 2. Привітання

Коли ізраїльтяни утікали з Єгипту, то їм 
довелося перетинати Червоне море. Мой-

сей з Божою поміччю розділив воду та 
ізраїльтяни змогли перетнути море. Чи ба-

чили ви коли-небудь, як рухається море? Це від-
бувається під час припливу та відпливу, і ви можете 

відтворити це. Для гри необхідно обрати ведучого. Він 
розповідає історію про один із своїх днів відпочинку 

на морі. Інші діти своїми рухами зображують те, 
що він розповідає. Гра відбувається так: коли ве-
дучий каже «приплив», то всі встають на стільці, 
коли каже «відплив», всі лягають на живіт, наче 

засмагають на пляжі.

Однокласник Педро виїхав через війну зі своєї рідної країни разом з бать-
ками. Його рідна мова – арабська. Педро хоче привітати його, тому вивчив 
привітальне слово арабською: «мераба». Тут ти знайдеш слово «привіт» різними 
мовами. Якщо ти правильно поставиш привітальне слово до відповідної мови, 
то дізнаєшся, що чекає на дітей цього місяця.

  Англійська       Італійська      Вірменська       Білоруська      Болгарська       Турецька        Єврейська        Казахська
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3. Десять кар 
Фараон не хотів відпускати ізраїльський народ, тому 
Бог наслав на Єгипет десять кар. Тут зображені ці кари. 
Підпишіть їх. Трьох із цих кар узагалі не було. Які кари 
відбулися, а які – ні.

Відповідь: 2) Геллоу (англійська), Бонджорно (італійська), Баревдзес (вірменський), Привітанне (білоруська), здровейте  
(болгарський), мераба (турецька), шалом (єврейська), салам (казахська). 3) Правильні відповіді 1. Нашестя мух 2. 
Нашестя жаб 3. Виразки й нариви 4.Мор худоби 6. Нашестя сарани 9. Темрява 10. Рої му
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ЧОМУ АННА, ЛІЗА І МІРІАМ 

ПОСТУПИЛИ НЕЧЕСНО?

Але потім передумала. Вона закрила своє обличчя 
рушником. Щонайменше вона тепер нікого не бачила, 
а інші – її. Раптом їй, незважаючи на спеку, стало 
холодно. Чому Анна, Ліза та Міріам не хочуть з нею 
спілкуватися? У Франциски заболів живіт, щось тяг-
нуло і кололо у грудях. Почали пекти очі. Полежавши 
деякий час, Франциска кінчиком рушника витерла 
сльози. Потім зняла йог о з лиця, повернулася і пішла 
геть.
Ідучи до виходу, вона побачила Анну, Лізу та Міріам, 
які розважалися у воді. І знову вона відчула біль у 
животі й грудях. 
Франциска утікала геть, натикаючись на відпочива-
ючих. Та їй було байдуже. Їй просто хотілося втекти 
подалі від Анни, Лізи та Міріам.
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Під час великої перерви Анна, Ліза та Міріам про-
гулювалися по шкільному дворі. Франциска приєд-
налася до них і почула, якАнна сказала: «Ходімо 
сьогодні пополудні на пляж?»
«О чудово! Я також піду з вами», – вигукнула Фран-
циска. По виразу трьох дівчат було видно, що вони не 
були в захваті від цього. 
«Я ще не знаю, чи зможу піти», – сказала Ліза, підмор-
гнувши Міріам. 
Та зрозуміла, що Ліза мала на увазі, і миттю відреагу-
вала: «Я також».
 отім вони хутко змінили тему розмови. 
Франциска йшла поруч і слухала.
Після школи Франциска знову спитала їх: «Ну що, 
йдемо на пляж?»
Анна знизила плечима. 
«Напевно, ні», – пробурмотіла Ліза. 
Та вони все ж пішли на пляж. Коли Франциска о 
третій годині прийшла на пляж, то побачила на 
лужку всіх трьох дівчат. 
«Привіт! То ви все ж прийшли», – сказала вона, по-
клавши свій пляжний рушник поруч з рушни-
ком Анни. 
Анна трохи відсунулась.
Франциска, вдавши, що не помітила, запитала: 
«Ви вже скупалися?»
«Ні», – відповіла Ліза. 
«Ходімо?» 
«Не хочеться», – пробурмотіла Міріам. 
«І я не хочу», – сказала Франциска і лягла засмагати. 
Вона крадькома глянула на них і помітила, що вони 
перешіптуються. 
Раптом вони встали і, як за командою, разом по-
бігли до басейну.
Спершу Франциска хотіла побігти за ними. 
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