
ПЕРЕХІД ІЗРАЇЛЬТЯН ЧЕРЕЗ МОРЕ 

Книга Вихід 14

 

«І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східнім 

вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода.» 

Вихід 14:21 



Дорогі діти, ви вже довідались як за те, що єгипетський фараон не хотів 

відпустити ізраїльтян, Бог покарав його країну десятьма карами. Лише після 

останньої кари фараон погодився звільнити Божих людей, однак в серці він далі 

плекав думку про те, щоб знищити його. Тоді Бог вирішив Сам вивести своїх людей з 

Єгипту. Він наказав їм взяти найнеобхідніші речі, запас їжі і вирушити в дорогу. 

Згодом народ мав отаборитися біля моря, що звалося Червоним.  

Коли фараон довідався, що ізраїльтяни вирішили втекти, він почав готувати 

військо, щоб наздогнати втікачів і заподіяти їм смерть. Невдовзі могутнє військо 

фараона на чолі з ним вже було в дорозі. У тому війську було багато колісниць та 

коней.  

Коли ізраїльтяни почули шум фараонового війська, яке невпинно 

наближалося, вони дуже перелякалися. Від страху вони почали кликати Господа на 

допомогу і не сподівалися вижити, адже хто міг би встояти перед могутнім 

фараоновим військом. Страх настільки опанував ізраїльтянами, що вони почали 

дорікати Мойсеєві, кажучи: «Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Краще б ми там 

залишилися і були б живі, а тепер загинемо від гніву фараона!». 

«І сказав Мойсей до народу: Не бійтеся! Стійте, і побачите спасіння Господа, 

що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх 

уже повіки! Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть!» (Вихід 14:13,14).  

Бог наказав Мойсеєві взяти в руки свою палицю і піднести її догори в бік моря 

–  море розступиться, ізраїльтяни перейдуть його і врятуються. Бог перебував зі 

Своїми людьми у великій хмарі!  Для них та хмара була світлом, а для єгиптян ніччю.  

Мойсей підніс палицю в бік моря і сталося диво – море розступилося, його дно 

оголилося, а по обидва боки стіною стояли високі хвилі!  Люди рушили вперед і 

безпечно переходили через море.  

Коли фараон побачив, що ізраїльтяни переходять море, він наказав своєму 

війську рушати за ними. Військо стрімголов кинулося вперед, та щойно воно 

опинилося посередині моря, як Бог зробив так, що хвилі накрили єгиптян і вони 

загинули.  «І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися 

той народ Господа! І ввірував він у Господа…».   Так Бог врятував Своїх людей!  

Дорогі діти! Завжди покладаймося на Бога і віруймо у Нього. Наш Бог всемогутній. 

Він визволить нас від усякої біди, недолі та небезпеки! Маймо завжди надію на 

Господа!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Скількома карами Бог покарав фараона та Єгипет? 

2. Коли фараон вирішив відпустити ізраїльтян? 

3. Що хотів вчинити фараон, коли дізнався, що ізраїльтяни втекли? 

4. Куди вирушили Божі люди, тікаючи від фараона? 

5. Як звалося море, до котрого вони прийшли? 

6. Чому ізраїльтяни почали нарікати, побачивши єгипетське військо? 

7. Що Бог наказав зробити Мойсеєві, щоб врятувати народ від фараонового війська? 

8. Яке чудо вчинив Бог біля Червоного моря? 

9. Що сталося з військом фараона? 

10.  Що нам слід пам’ятати у випробуваннях і життєвих негараздах? 


