
МОЙСЕЄВА ПІСНЯ ПОДЯКИ 

Книга Вихід 15 

 

«Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві, та й проказали, 

говорячи: Я буду співати  Господеві, бо дійсно звеличився Він, коня й верхівця 

його кинув до моря! 2 Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені! 

Це мій Бог, і прославлю Його, Він Бог батька мого, і звеличу Його!» 

 

ВИХІД 15:1-2 

 

 

 



МОЙСЕЙ СЛАВИТЬ БОГА 

 

Після того, як Бог врятував ізраїльтян, знищивши військо фараона у морі, 

Мойсей разом із народом прославили Господа піснею хвали та подяки. У цій 

пісні вони звеличили Його, як Свого Спасителя, який визволив їх із неволі, 

врятував. Мойсей і народ назвали Бога Своїм Богом та Богом їхніх батьків. 

Вони вшанували Його, називаючи Всемогутнім, Святим, Творцем чудес і 

виголошували:  «Хто подібний Тобі серед богів, о Господи? Хто подібний Тобі, 

Препрославлений святістю? Ти в славі грізний, Чудотворче! Милосердям Своїм 

вів народ, якого Ти визволив, Своєю Ти силою ввів у мешкання Своєї святині!» 

 

У Бога є виняткові риси, котрих не має більше ніхто. Ми звемо їх Божими 

атрибутами. Ось деякі з них. Бог є: 

- Всемогутнім (Він може все, немає речі, якої Він не міг би зробити); 

- Святим – Він є винятково досконалим в усьому; 

- Творцем – Він все створив, а також нас. 

- Милосердним – Він милостиво прощає нам наші провини; 

- Правдивим – все, що Він каже і робить  є правдою; 

- Вічним – Він існував і існуватиме завжди, вічно; 

- Прославленим – Йому одному належить слава, шана і поклоніння. 

Пісня хвали, яку виконували Мойсей та народ, долинула до поганських племен, 

які мешкали у Краї, що його Бог пообіцяв дати Своїм людям і вони дуже 

злякалися. Вони поклонялися ідолам, зробленим людськими руками і цим 

гнівили Бога.  

Не забуваймо дякувати Богові за все, що Він зробив для нас і продовжує робити 

кожного дня. Прославляймо Його піснями та псалмами. Прославляймо Його в 

церкві з  усіма Божими дітьми, вдома, наодинці, скрізь де б ми не були. 

Шануймо Його і поклоняймось лише Йому! 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Що зробив Мойсей та народ після того, як Бог врятував їх від рук 

фараона? 

2. Якими словами  Мойсей та народ звеличували Бога? 

3. Як ми називаємо виняткові риси, які має тільки Бог? 

4. Назвіть деякі з цих рис і що вони означають? 

5. Чого злякалися поганські племена, почувши Пісню подяки? 

6. Як ми повинні виявляти вдячність Богові?  

7. Кому ми повинні поклонятися і до кого молитися? 

 

 


