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Вступ 

Читачу 
Ця книга допоможе тобі прочитати і зрозуміти 
оповідання Старого Завіту. Ці оповідання 
взятіз святої книги. Читаючи ці оповідання, 
пам'ятай, що вони розповідають про спра-
вжніх людей, які жили багато років тому. 
Читай оповідання знову й знову до тих пір, 
поки ти не будеш добре знати їх. В тебе також 
виникне бажання прочитати їх з Біблії. Під 
кожним малюнком ти побачиш, де можна 
знайти те оповідання в Біблії. Хай батько, 
мати, вчитель чи друг допоможуть тобі. 
Якщо ти не знаєш слова, знайди його в роз-
ділі «Слова, які слід знати» в кінці книги. Якщо 
ти не знаєш людину або місце, знайди його в 
розділі «Люди, яких слід знати» чи «Місця, які 
слід знати». 
Батькам і вчителям 
Ця книга допоможе вам вчити святим 
Писанням. Розділи «Слова, які слід знати», 
«Люди, яких слід знати», «Місця, які слід знати» 
і карти допоможуть вам вчити значенню слів 
в цій книзі і достеменності людей Старого 
Завіту і місць. 
Коли ви вчите, діліться своїми свідченнями 
про Біблію. Спонукайте тих, кого ви вчите, 
молитовно шукати власних свідчень. їх розу-
міння буде зростати, коли ви читатимете їм 
їхні улюблені оповідання з самої Біблії. 

Заохочуйте тих, кого ви вчите, з молитвою 
шукати свідчень. їхнє розуміння буде зрос-
тати, коли ви будете читати їхні улюблені 
історії з самої Біблії. 
Якщо ви використовуєте цю книгу, щоб 
навчати інвалідів, вас можуть надихнути такі 
слова пророка Джозефа Сміта: «Всі душі, 
яких Господь коли-небудь посилав в цей 
світ, піддаються розвитку» (Вчення пророка 
Джозефа Сміта, виб. Джозефом Філдінгом 
Смітом [Солт Лейк Сіті: Deseret Book Com-
pany, 1938] ст. 354). 
Ви можете захотіти мати примірник «Навч-
ання інвалідів» (31108), курс самонавчання, 
який допоможе вам розвинути навички 
вчителя. Цей курс є в Salt Lake City Distributi-
on Center, 1999 West 1770 South, Salt lake City, 
Utah 84104. 
Також ви можливо захочете придбати «Опові-
дання Нового Завіту» (31119 192), «Оповідання 
Книги Мормона» (31117 192), "Scripture Sto-
ries" (31120) та «Основи Євангелії» (31110 192), 
які також є в Salt Lake City Distribution Center. 
«Основи Євангелії» могли б стати особливо 
корисними в роз'яснені доктрин, таких як: 
Гріхопадіння та Спокута. 



Перед Старим 
Завітом 
Розділ 1 

Бог живе на Небі. Він наш Небесний Отець. 
Ми жили на Небі разом з Ним довгий час. 
Він навчав нас багатьом речам. 

Матвій 6:9; УЗ 93:29 

На небі ми не мали тіл з плоті і крові. Ми 
мали духовні тіла. Наші духовні тіла були 
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схожі на тіла з крові і плоті, які ми маємо 
зараз. Ми були духовні діти Бога. 

Євреям 12:9; УЗ 77:2; Авраам 3:22 



Одного дня Небесний Отець розмовляв 
з усіма своїми дітьми. Він сказав, що зробить 
Землю для нас і ми зможемо піти на Землю. 
Він сказав, що ми повинні піти туди, щоб 
отримати тіла з плоті і крові. 

Авраам 3:23-24; Євреям 2:14 

Бог сказав, що ми пройдемо крізь випробо-
вування на Землі. Ми повинні дотримуватися 
Його заповідей. Але Бог не буде примушу-
вати нас слухатися Його. Ми зможемо виби-
рати. Ми повернемося на Небо і будемо 
жити з Богом, якщо будемо слухатися Його. 

Авраам 3:26; УЗ 29:36-39 

Бог обрав кількох духів, щоб вони допомогли 
Йому на Землі. Вони були праведними. 
Він знав, що вони будуть дотримуватися 
Його заповідей. Вони будуть пророками 
і управителями. 

Авраам 3:23 

Бог сказав, що один з Його синів прийде 
спасти людей на Землі. Він прийде на 
Землю і вмре за нас. Син Божий, Ісус Хрис-
тос, сказав Він, прийде на Землю і вмре за 
нас. Він буде слухатися Бога. 

Апма 22:13; Авраам 3:27; Мойсей 4:2 
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Тоді заговорив інший син. Його звали 
Люцифер. Він сказав, що піде на Землю. 
Але він хотів Божої сили. Бог обрав Ісуса 
Христа. Люцифер розгнівався. 

Мойсей 4:1; УЗ 29:36; Авраам 3:28 

Люцифер говорив до Божих дітей. Він 
хотів, щоб ми слухалися його. Він сказав, 
що примусить нас бути хорошими. Ми не 
зможемо вибирати. Він поверне всіх нас 
на Небо. 

Мойсей 4:1, З 

Багато духів пішло за Люцифером. Люцифер 
і ті духи не послухалися Бога. 

УЗ 29:36-37 

Бог був дуже засмучений. Він вислав з Неба 
Люцифера і духів, що пішли за ним. Вони не 
могли мати тіл з плоті і крові і не могли 
повернутися на Небо. Люцифер поведе їх за 
собою. Його ім'я буде Сатана або диявол. 

УЗ 76:25-27; УЗ 29:37; Одкровення 12:9 
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Настав час створити Землю. Небесний Отець 
обрав Ісуса Христа створити її. Він розповів 
ісусу, як це зробити. Ісус створив Землю за 
шість днів. 

Ісус створює 
Землю 
Розділ 2 

Тоді дні були набагато довші ніж наші дні. 
В перший день Ісус створив світло і назвав 

його днем. Він створив темряву і назвав 
її ніччю. 

З Нефій 9:15; Буття 1:7-26; 2 Петро 3:8 
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На другий день Ісус розділив воду. Частина 
води була на землі. Частина води була у 
хмарах на небі. 

Буття 45:24-28 
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На третій день Ісус створив суходіл. 
Він зробив так, щоб росли трава і дерева. 
Він зробив так, щоб росли всі рослини. 

Буття 1:9-13 
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На четвертий день Ісус створив сонце. 
Він створив місяць і зірки. 

Буття 45:24-28 
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На п'ятий день Ісус наповнив води рибою. 
Він також створив птахів. На шостий день 
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Ісус створив всіх інших тварин. Він створив 
корів, коней і собак, оленів, левів і тигрів. 

Буття 1:20-25 



Бог та Ісус створили людину. То була перша 
людина на Землі. Його ім'я було Адам. 
Адам був схожим на Бога та Ісуса. Адам жив 
у чудовому саду. Він називався Садом 
Еденським. 

Буття 1:26-31; Буття 2:7-8 

Адаму було самотньо в саду. Тому Бог та 
Ісус створили жінку. Її ім'я було Єва. Вона 
була дружиною Адама. 

Буття 2:20-25; Буття 3:20 

Бог та Ісус наказали Адаму і Єві доглядати 
Сад. Вони наказали їм мати дітей. 

Буття 4:5-8 
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Бог та Ісус оглянули все, що створили. 
Все було добре. На сьомий день Вони 
відпочивали. 

Буття 1:31; Буття 2:1-3 



Адам і Єва 
Розділ З 

Адам і Єва жили в Саду Еденському. Бог та 
Ісус приходили і розмовляли з ними. В саду 
було багато дерев. Бог сказав, що Адам і 
Єва можуть їсти плоди зі всякого дерева, 
окрім одного. 

Буття 3:8; 2:16-17 

То було дерево добра і зла. Якщо вони ску-
штують плоди з цього дерева, то зможуть 
пізнати, що є добро і що є зло. Вони змушені 
будуть залишити Сад Еденський. Якщо вони 
не скуштують плоди, то зможуть назавжди 
залишитися в Саду Еденському. Бог сказав, 
що вони можуть вибирати. 

Буття 2:16-17; Мойсей 3:17 

Одного дня Сатана, диявол, прийшов в Сад 
Едема. Він сказав, що Єві треба скуштувати 
плід з дерева добра і зла. Єва відповіла, що 
Бог наказав їй і Адаму не їсти той плід. 

Буття 3:1-3 

15 



Сатана сказав, що плід дуже добрий. Він 
сказав, що плід зробить Єву мудрою. Вона 
зможе пізнати добро і зло. Єва вирішила 
скуштувати той плід. 

Буття 3 :4 -6 

Єва розповіла Адаму, що вона з'їла плід і 
має покинути Еден. Вона дала Адаму плід. 
Адам з'їв його. 

Буття 3 :6 -7 

Бог прийшов до Адама і Єви. Вони не 
послухалися Бога. Вони злякалися, втекли 
і заховалися. 

Буття 3:8 

Бог звернувся до Адама і Єви. Він запитав, 
чи їли вони плід з дерева добра і зла. Вони 
відповіли, що Сатана умовив їх з'їсти. Тому 
вони з'їли той плід. 

Буття 3:9-13 
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Бог сказав Адаму і Єві, що вони повинні 
покинути Сад Еденський. Там вони не могли 

більше жити. Адам і Єва покинули Сад 
Еденський. 

Буття 45:24-28 
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Адам і Єва тяжко працювали, щоб мати 
їжу. Вони стали дорослі і знали, що колись 
помруть. 

Буття 3:16, 19; Мойсей 5:1 

Бог дав Адаму і Єві заповіді. Він сказав, що 
вони повинні молитися Йому. Бог наказав 
Адаму приносити Йому жертви. Щоб 
принести жертву, Адам вбив тварину. Він 
спалив тварину на олтарі з каменю. 

Мойсей 5 :4 -5 

Адам і Єва пізнали добро і зло. Вони мали 
дітей. Часом вони були щасливі. Часом -
сумували. 

уття 4:1; Мойсей 5:2, 11 

Ангел прийшов до Адама. Він сказав, що 
свого часу Ісус пожертвує своїм життям за 
нас. То буде Його дар для нас. Жертви 
допомагали Адаму і Єві думати про жертву 
Ісуса. 

Мойсей 5 :6 -8 
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Адам і його сім'я 
Розділ 4 

Адам і Єва мали багато дітей. Вони мали 
сина на ім'я Каїн. Він обробляв землю. Він 
любив Сатану більше, ніж Бога. 

Буття 5:4; Мойсей 5:16-18; Буття 4:1-2 

Адам і Єва мали іншого сина на ім'я Авель. 
Він пас вівці. Він слухався заповідей Бога. 

Буття 4 : 2 - 4 

Каїн був нечестивий. Він був злий на Бога і 
Авеля. Одного дня Каїн і Авель були на полі. 
Сатана наказав Каїну вбити Авеля. Тоді Каїн 
вбив свого брата Авеля. 

Буття 4:5-8 

Щг "»<&', 
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Бог знав, що Каїн вбив Авеля. Він запитав 
Каїна, де Авель. Каїн сказав неправду. 
Він сказав, що не знає. Бог сказав, що знає, 

що зробив Каїн. Каїн відповів, що Сатана 
наказав йому вбити Авеля. Бог сказав, що 
Каїн буде покараний за вбивство брата. 

Буття 4:9-12; Мойсей 5:34-38 

Каїн не міг більше бути з Богом. Каїн і його 
дружина пішли жити в інше місце. І деякі 
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брати Каїна пішли з ними. 
Буття 4:16; Мойсей 5:41 



Каїн і його брати мали великі сім'ї. Вони не 
дотримувались Божих заповідей. Вони 
зробилися дуже злими. 

Буття 4:17-24; Мойсей 5:42-55 

Сиф був один з синів Адама і Єви. Він був 
доброю людиною. Сиф навчав своїх дітей 
любити Бога. Він навчав їх читати і писати. 
Вони мали священство. Священство - це 
влада від Бога. 

Буття 4:25-26; Мойсей 6 :2 -7 

Багато років минуло. Багато людей жило 
на Землі. Сатана наказував людям робити 
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злочини. Більшість людей слухалися Сатану. 
Бог не радів ними. 

Буття 4:5-8 



Єнох 
Розділ 5 

Єнох був пророком. Він був праведною 
людиною і мав в серці Духа Святого. Дух 
Святий допомагав йому. 

Мойсей 6:21, 23, 26, 38 

Більшість людей на Землі були нечестивими. 
Вони не вірили в Бога. Бог гнівався на них. 

Мойсей 6:27-28 

Бог говорив з Єнохом. Бог сказав, що 
благословить Єноха. Він дасть Єноху владу 
навчати людей. Єнох буде закликати людей 
до покаяння. Люди повинні дотримуватися 
заповідей Божих. 

Мойсей 6:27-34 
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Єнох навчав у багатьох місцях. Він говорив 
людям про їх нечестивість. Вони повинні 
були покаятися. Бог покарає їх, якщо вони 
не покаються. Єнох говорив силою Бога. 
Люди були налякані. 

Мойсей 6:27-29; 37-39, Мойсей 7:13 

Єнох сказав, що Ісус Христос прийде 
на Землю. Він постраждає за гріхи людей. 
Якщо вони будуть праведними і похрис-
тяться, то зможуть знову жити на Небі. 

Мойсей 6:57-59 

Деякі з людей покаялися і стали праве-
дними. Бог наказав Єноху охристити їх. Бог 
благословив праведних людей. 

Мойсей 7:11, 17 

Єнох правив праведними людьми. Єнох 
збудував місто і назвав його Сіон. Праведні 
люди жили в Сіоні. 

Мойсей 7:19 
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Нечестиві люди зоставалися на Землі. Бог 
сказав, що пошле потоп на Землю. 
Нечестиві люди загинуть у воді. Тільки Ной 
та його сім'я будуть врятовані. 

Мойсей 7:28, 32 -36 , 43 

Єнох мав видіння. Бог показав йому всіх 
людей на Землі. Єнох бачив, як люди його 
міста сходили на Небо. 

Мойсей 7:21 

Єнох бачив усе, що трапиться на Землі. 
Він бачив смерть Ісуса Христа на хресті. Він 
бачив вознесіння ісуса на Небо. 

Мойсей 7:45, 55-57, 59 

Єнох бачив повернення Ісуса на Землю 
в останні дні. Він бачив страждання нечес-
тивих людей і благословення праведних. 
Все те Єнох бачив у своєму видінні. 

Мойсей 7 :60-67 
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Бог приходив в місто Сіон багато разів. 
Потім Бог взяв Єноха і всіх людей Сіону 
на Небо. 

Мойсей 7:68-69; Буття 5:24 
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Ной 
Розділ 6 

Пройшло багато років. Більшість із людей 
на Землі були нечестивими. Але Ной і його 
три сини були праведними. Вони слухалися 
Божих заповідей. Ной мав священство. 

Буття 6:5, 9-10; Мойсей 8:13, 19-27 

Бог був дуже засмучений через нечестивість 
людей. 

Буття 45:24-28 

Бог наказав Ною закликати людей до 
покаяння. Він пошле потоп на Землю. 

Мойсей 8:19; Буття 6:17 
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Ной закликав людей до покаяння. Він нака-
зував їм вірити в Ісуса Христа і христитись. 
Тоді Дух Святий допоможе їм. Нечестиві 

27 

люди не слухалися Ноя. Вони не покаялися, 
а намагалися вбити Ноя. 

Мойсей 8:20, 23-24, 26 



Бог сказав, що всі нечестиві люди на Землі 
загинуть в потопі. Більшість тварин вмре. 
Але Ной і його сім'я не вмруть. 

Буття 6:17-21 

Бог наказав Ною збудувати великий кора-
бель. Він називався ковчег. Ной і його сини 
слухалися Бога. Вони збудували ковчег. 
Ковчег мав багато кімнат. Збоку він мав 
вікно і двері. 

Буття 6:14-16, 22 

Ной і його сини поклали їжу в ковчег. 
По дві тварини всякого роду прийшли до 
Ноя. Бог наказав Ною забрати їх у ковчег. 

Буття 6:21-22; 7 :8 -9 

Ной і його сім'я увійшли до ковчега. Почав 
лити дощ. Він йшов 40 днів і 40 ночей. Вода 
вкрила Землю. Нечестиві люди загинули 
в потопі. 

Буття 45:24-28 
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Сімейство Ноя було в безпеці в ковчезі. 
Бог благословив їх. 

Буття 7:23; 8:1 

Нарешті дощ вщух, Вода довго стояла 
на Землі. Потім вода зійшла. Ковчег призе-
млився на високій горі. Поверхня Землі 
знову стала сухою. 

Буття 8:2-5, 14 

Ной вивів свою сім'ю і тварин з ковчега. 
Буття 8:18-19 

Ной подякував Бога за врятування їхнього 
життя. Він збудував олтар. Він спалив 
жертви. Бог пообіцяв Ною, що більше ніколи 
не пошле потоп на Землю. Бог зробив 
веселку в небі. Веселка допомагає людям 
пам'ятати Божу обіцянку Ною. 

Буття 8 :20-22; 9:8-17 
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Вавилонська 
башта 
Розділ 7 

Після потопу у синів Ноя народилося багато 
дітей. їхні діти виросли і мали сім'ї. І знову 
на Землі було багато людей. Деякі з них 
збудували місто. 

Буття 10; 11:4 

Люди захотіли збудувати високу башту. 
Вони хотіли залізти на башту, щоб попасти 
на Небо. Вона називалась Вавилонською 
баштою. 

Буття 11:4, 9 

Люди не можуть залізти на башту, щоб з неї 
попасти на Небо. Люди повинні слухатись 
Бога, щоб попасти на Небо. Бог бачив, як 
люди будували башту. 

Буття 11:5 

ЗО 



Бог не хотів, щоб люди будували башту. Він 
змінив мову людей. Кожна людина говорила 

слова, яких інші не знали. Люди не могли 
розмовляти один з одним. 

Буття 11:7 

Вони не могли працювати разом. Вони не 
могли закінчити будівництво башти і 
залишили місто. 

Буття 11:9 

Яред і його брат жили поблизу башти. 
Вони були праведними людьми, любили 
Бога і слухалися Його. 

Етер 1:33-34 
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Брат Яреда молився Бон/. Він просив Бога 
не міняти їхньої мови. Вони хотіли розмо-
вляти зі своїми сім'ями. 

Етер 1:35-37 

Бог благословив їх. Він залишив їм їхню 
мову. 

Етер 1:35, 37 

і люди називалися яредійцями. Вони 
відправились до Америки. Книга Мормона 
розповідає про яредійців. 

Етер 
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Авраам 
Розділ 8 

Сара була дружиною Авраама. Вони не мали 
дітей. 

Буття 22:16, 1 9 

Авраам був праведним чоловіком. Він жив 
у місті Ур. 

Авраам 1:1-2; 2:1; Буття 11:31 

Інші люди в Урі молились ідолам. Вони не 
слухалися Бога, вбили декількох праведників 
і намагались вбити Авраама. 

Авраам 1:5, 7, 11-12 
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Авраам молився. Бог сказав, що благо-
словить Авраама і його сім'ю. Бог пошле 
голод на нечестивих людей. Там не буде їжі. 

Авраам 1:15, 29 

Бог наказав Аврааму і Сарі залишити Ур. 
Він поведе їх до обіцяної землі. Вони послу-
халися Бога. 

Авраам 2 :3 -6 

Бог послав голод. Там не було їжі. 
Авраам 2:21 

Авраам і Сара подорожували в пошуках їжі. 
їжа була в землі Єгипетській. 

Авраам 2:21; Буття 12:10 
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Авраам і Сара пішли до Єгипту. Цар Єгипту 
вподобав їх. Він дав їм багато подарунків 
і тварин. Вони стали багаті. 

Буття 12:15-16; 13:2 

Пізніше Авраам і Сара залишили Єгипет. 
Вони взяли з собою тварин і подорожували 
довгий час. 

Буття 13:1-3 

Нарешті вони прийшли в обіцяну землю. Бог 
наказав Аврааму оглянути землю. Він дав їм 
ту землю. 

Буття 13:14, 17 

Минуло багато років. Були війни в тій землі. 
Авраам взяв своїх слуг на війну. Вони 
виграли війну. 

Буття 14:14-16 
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Після війни Авраам зустрів Мелхіседека. 
Мелхіседек був праведним царем і мав 
священство. Він благословив Авраама. 

Буття 14:18-19 

Авраам сплачував десятину Мелхіседеку. 
Буття 14:20 

Бог сказав, що сім'я Авраама буде великою. 
Його сім'я буде мати священство і обіцяну 
землю. 

Буття 17:4-8 

Авраам і Сара були засмучені, тому що вони 
не мали дітей. 

Буття 15:2-3 
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Пізніше Бог сказав, що Авраам і Сара будуть 
мати сина. Ім'я йому буде Ісаак. Він буде 
служити Богу і дотримуватися Його 

заповідей. Сарі було 90 років. Вона була 
дуже старою, щоб мати дитину. Та Бог 
сказав, що Сара буде мати дитину. 

Буття 17:15-21 
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Авраам і 
жертва Ісаака 
Розділ 9 

Сара народила хлопчика на ім'я Ісаак. 
Буття 21:1-3 

Бог хотів знати чи Авраам послухається 
Його і наказав йому принести Ісаака в жертву 
на горі. 

Буття 22:1-2 

Авраам дуже любив свого сина і не хотів 
принести Ісаака в жертву, але хотів послу-
хатися Бога. 

Буття 22:2-3 
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Бог назакав Аврааму йти на гору. Він узяв із 
собою Ісаака і двох чоловіків. Авраам і Ісаак 
їхали на віслюку. Вони подорожували три дні. 

Буття 22:3-4 

Два чоловіки залишилися з віслюком. 
Авраам і Ісаак зійшли на гору. Авраам взяв 
ніж. Ісаак взяв трохи дров. 

Буття 22:5-6 

Ісаак запитав, де ж ягня для жертви. Авраам 
наказав йому не хвилюватися. 

Буття 22:7-8 

Авраам збудував олтар. Зверху він поклав 
дрова. 

Буття 22:9 
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Авраам зв'язав Ісаака і поклав на олтар. Він 
тримав ніж над Ісааком. Авраам був готовий 
принести в жертву свого сина. Але ангел 

промовив до Авраама. Він наказав Аврааму 
не приносити Ісаака в жертву. Авраам 
послухався Бога. Бог любив Авраама. 

Буття 22:9-12 
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Авраам озирнувся. Він побачив в кущах 
барана. Бог дав барана, щоб принести його 
в жертву. Авраам приніс в жертву барана на 
олтарі. 

Буття 22:13 

Бог був радий, що Авраам послухався Його. 
Бог сказав, що благословить Авраамову 
сім'ю. 

Буття 22:16-18 

Авраам і Ісаак пішли додому. Авраам послу-
хався Бога. Він був готовий віддати свого 
сина на смерть. 

Буття 22:16, 19 

Те, що зробив Авраам, було схоже на те, що 
зробив Небесний Отець. То було волею 
Небесного Отця, щоб Його Син Ісус Христос 
помер за нас. Небесний Отець і Авраам 
любили своїх синів. Ісус та Ісаак любили 
своїх батьків і слухалися їх. 

Яків 4:5 
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Яків і Ісав 
Розділ 10 

Ісаак став дорослим чоловіком. Він одру-
жився з Ревекою. Вони хотіли мати дитину і 
попрохали Бога дозволити їм мати дитину. 

Буття 25:20-21 

Бог відповів на їх молитви. Ревека мала 
близнюків-хлопчиків. Хлопчиків звали Ісав і 
Яків, ісав народився першим. 

Буття 25:22-26 

В ті дні батько давав першому сину благо-
словення. Воно називалося благословення 
першонародженого. Ісав повинен був 
отримати благословення, коли виросте. 

Буття 25:25, 31 
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Ісав любив полювати. Яків залишався вдома. 
Буття 25:27 

Одного дня Ісав прийшов додому дуже 
голодним. Яків приготував відвар. (Відвар 
нагадує суп.) 

Буття 25:29 

Ісав попросив у Якова трохи відвару. Яків 
сказав, що може взяти трохи відвару. Але 
Ісав повинен щось йому дати. Він повинен 

дозволити Якову отримати благословення 
першонародженого. 

Буття 2 2 : 1 6 , 19 
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Ісав був дуже голодний. Він не хвилювався 
про благословення. Він сказав, що Яків 
може мати його. Яків дав йому відвару. 

Буття 25:32-34 

Ісаак зістарився. Він дав Якову благосло-
вення. То було благословення першонарод-
женого. Ісаак сказав, що Яків буде великою 
людиною. Він буде управителем над Ісавом 
і багатьма іншими людьми. 

Буття 27:1-29 

Ісав був засмучений, бо не мав благосло-
вення першонародженого. Ісав був сердитий 
на Якова. Він зненавидів Якова. 

Буття 22:16, 19 
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Яків і його сім'я 
Розділ 11 

Ісаак розмовляв з Яковом. Він сказав, що 
Якову не слід брати в жінки дочок ханаан-
ських. Яків повинен був піти до іншої землі. 
Там він знайде дівчину, щоб одружитися. 

Буття 28:1-2 

Яків вирушив в дорогу. 
Буття 22:16, 19 

Однієї ночі до нього прийшов Ісус Христос. 
Ісус сказав, що Яків буде мати багато дітей. 
Сім'я Якова буде мати всі землі Ханаану. 
Ханаан був обіцяною землею. 

Буття 28:12-15 
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Яків пообіцяв слухатись Бога. Він пообіцяв 
сплачувати десятину. 

Буття 28:20-22 

Одного дня Яків зупинився біля криниці. Біля 
неї було багато вівців. Він зустрів дівчину на 
ім'я Рахіль і допоміг їй напоїти вівців. 

Буття 29:1-2, 10 

Яків зустрів батька Рахілі. Його звали Лаван. 
Він був радий бачити Якова. Яків сказав, 
що хоче одружитися з Рахіллю. Лаван 
сказав, що Яків може одружитися з Рахіллю. 
Але він повинен працювати на нього. 

Буття 29:13-14, 18-20 

Яків працював у Лавана сім років. Він 
працював дуже тяжко. Лаван дав йому Лію 
за жінку. Лія була сестрою Рахілі. 

Буття 22:16, 19 
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Лаван також дозволив Якову одружитися 
з Рахіллю. Але Яків мав працювати ще сім 
років. 

Буття 29:26-28 

Яків працював у Лавана багато років. Потім 
Ісус наказав Якову повернутися на рідну 
землю. Тому він взяв сім'ю і тварин і 

Яків мав багато дітей. Він став багатим, мав 
багато тварин. 

Буття 30:1-24, 43 

залишив дім Лавана. Вони пішли до обіцяної 
землі. 

Буття 31:3, 17-18, 41 
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По дорозі до обіцяної землі до Якова прий-
шов Ісус Христос. Яків попрохав у Ісуса бла-
гословення. Ісус благословив Якова і сказав, 

що Яків буде мати нове ім'я. І ім'я йому 
буде Ізраїль. Ізраїль буде мати священство. 

Буття 32:24-30 
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По дорозі додому Яків зустрів Ісава. Яків 
думав, що Ісав все ще ненавидить його. Яків 
вклонився ісавові. 

Буття 33:1-3 

Але Ісав більше не ненавидів Якова. Він і 
Яків обнялися. Вони любили один одного. 

Буття 33:4-15 

Яків і його сім'я пішли до Ханаану. Ісав 
і його сім'я пішли в інше місце. 

Буття 22:16, 19 

Яків мав 12 синів. Вони називалися 12 синів 
Ізраїля. Кожен син та його сім'я звалися 
коліно. Сім'я Ізраїля стала 12 колінами 
Ізраїля. Вони називалися ізраїльтянами. 

Буття 35:22; 49:1-28; Вихід 9:7 

49 



u 

Йосип 
Розділ 12 

Сім'я Якова жила на Хаанській землі. То була 
обіцяна земля. 

Буття 37:1 

Йосип був одним з синів Якова. Йому було 
17 років. 

Буття 37:2 
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Яків любив Йосипа більше за всіх синів. Інші 
сини були тим незадоволені. Яків пошив 
Йосипу чудовий різнокольоровий одяг. 

Буття 37 :3 -4 



Йосип бачив два сни. Він розповів про свої 
сни братам. Його сни означали, що він буде 
їхнім управителем. 

Буття 37:5-10 

Брати Йосипа пасли худобу. Вони погнали 
отари далеко від дому в пошуках їжі. 

Буття 37:12 

Брати Йосипа не хотіли, щоб він був їхнім 
управителем. Вони ненавиділи його. 

Буття 37:8, 11 
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Одного дня Яків попросив Йосипа піти і 
знайти братів. Яків хотів дізнатися, чи вони 
живі та здорові. 

Буття 37:13-14 

Один серед братів не хотів вбивати Йосипа. 
Він запропонував кинути Йосипа в яму. 
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Йосип пішов шукати своїх братів. Вони 
побачили як він іде і хотіли вбити його. 

Буття 37:18-20 

Брати зняли з Йосипа одежу і кинули в яму. 
Буття 37:21-24 



Кілька вершників на верблюдах проходили 
поблизу. Брати Йосипа витягли його з ями і 
продали тим вершникам. Ті вершники взяли 
Йосипа із собою до Єгипту. 

Буття 37:25-28 

Яків побачив кров на Йосиповій одежі. 
Він подумав, що Йосипа роздер хижий звір. 

Буття 37:33 

Брати вбили козу, вимастили кров'ю одяг 
Йосипа і принесли той одяг батькові. 

Буття 37:31-32 

Яків заплакав. Він сумував довгий час, бо 
дуже любив Йосипа. Він подумав, що Йосип 
помер. 

Буття 37:34-35 
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Чоловіки, які купили Йосипа, взяли його до 
Єгипту. Вони продали його чоловіку, якого 
звали Потіфар. 

Буття 37:36 

Потіфар був воїном царя Єгипту. Він зробив 
Йосипа слугою. Бог допомагав Йосипу 
добре виконувати роботу. 

Буття 39:1-3 

Потіфар бачив, що Бог помагає Йосипу. 
Потіфар любив і довіряв Йосипу. Він 
призначив Йосипа старшим над усіма його 
слугами. Йосип доглядав все, що мав 
Потіфар. 

Буття 39:3-6 
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Йосип в Єгипті 
Розділ 13 



Жінка Потіфара також любила Йосипа. Вона 
хотіла, щоб Йосип поцілував її. Йосип знав, 
що то не було праведним. 

Буття 39:7-9 

Йосип утік від неї. 
Буття 39:11-12 

Потіфар розгнівався на Йосипа. Він кинув 
Йосипа до в'язниці. 

Буття 39:19-20 

Жінка Потіфара розсердилася. Вона звела 
Потіфару наклеп про нього. Вона сказала, 
що Йосип намагався поцілувати її. Потіфар 
повірив своїй жінці. 

Буття 22:16, 19 
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У в'язниці разом з Йосипом були два слуги 
царя. Вони розповіли Йосипу свої сни. Йосип 
пояснив, що означають їхні сни. Одиного 

слугу вбили, другого - випустили з в'язниці. 
Йосип залишався у в'язниці два роки. 

Буття 40; 41:1 
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Цар Єгипту бачив сни. Він не розумів свої 
сни. Ніхто не міг розповісти, що вони озна-
чають. Слуга царя згадав про Йосипа і 
розповів царю. Він сказав, що Йосип може 
розтлумачити сни царя. 

Буття 41:1-13 

Цар повірив Йосипу. Він назначив Йосипа 
управителем народу. Народ робив все, що 
Йосип наказував робити. Вони запасали їжу 
протягом семи років. 

Буття 22:16, 19 

Цар послав за Йосипом. Йосип сказав, що 
Бог відкрив йому зміст снів царя. Йосип ска-
зав, що протягом семи років люди в Єгипті 
будуть мати їжі більше, ніж їм потрібно. 
Потім настане голод. Сім років поле не буде 
родити. Йосип наказав, щоб люди запасали 
їжу. Тоді вони будуть мати, що їсти, коли 
настане голод. 

Буття 41:14-36 

Через сім років настав голод. Ніщо їстівне 
не росло. Всі люди приходили до Йосипа 
купувати їжу. Тоді народ мав вдосталь, що 
їсти. Вони були раді, що послухалися 
Йосипа. 

Буття 41:54-57 
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о 

Брати Йосипа 
в Єгипті 
Розділ 14 

Голод був також в інших землях. Люди 
почули про їжу в Єгипті. Вони йшли туди 
купувати їжу. Яків вислав своїх старших синів 
до Єгипту, щоб купити їжу. 

Буття 41:57; 42:1-4 

Йосип побачив своїх братів. Вони не 
впізнали його. Він не сказав їм, що він їхній 
брат. Йосип наказав їм привести всіх братів 
до Єгипту. Вони купили їжу і пішли додому. 

Буття 42:7; Буття 42:19-20 

Коли їжа скінчилася, брати повернулися до 
Єгипту. Йосип запросив їх до свого дому. 

Буття 43:15-16 
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Йосип розповів своїм братам, хто він є. 
Вони злякалися, бо колись продали його. 

Буття 45:3 

Йосип сказав, щоб вони не боялися. Бог 
послав його до Єгипту, щоб врятувати їх від 
голоду. Він наказав передати батьку, що він 
живий. Йосип сказав, щоб вся сім'я Якова 
приїхала до Єгипту. Він дбатиме про них. 

Буття 45:4-13 

Брати зраділи. Вони пішли додому і 
розповіли Якову, що Йосип живий. Яків дуже 
зрадів. 

Буття 45:24-28 

Яків і його сини привели свої сім'ї до Єгипту. 
Вони називалися ізраїльтянами. Цар Єгипту 
дав ізраїльтянам землю і тварин. Вони жили 
щасливо в Єгипті. 

Буття 46:5-7; 47 :5-7 
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Перед смертю Яків благословив всіх своїх 
синів. 

Буття 22:16, 19 
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Малий Мойсей 
Розділ 15 

Йосип і цар Єгипту померли. Минуло багато 
років. Довгий час ізраїльтяни жили в Єгипті. 
Вони мали багато дітей. Один з царів Єгипту 
не любив ізраїльтян. Він думав, що їх було 
занадто багато. Він боявся, що вони відбе-
руть в нього землю. 

Вихід 1:6-10 

Цар зробив ізраїльтян рабами. Єгиптяни 
примушували їх тяжко працювати і знева-
жали їх. 

Вихід 1:11-14 
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Цар звелів вбити всіх ізраїльських хлопчиків-
немовлят. Він послав людей вбити їх. 

Вихід 1:22 



Одна ізраїльська мати боялася, що вони 
знайдуть її хлопчика. Вона ховала його три 
місяці. Потім мати поклала своє дитя 

в кошик і заховала той кошик в очереті на 
березі річки. Сестра хлопчика, Міріам, 
зосталася біля нього. 

Вихід 2:1-4 

Цар Єгипту мав дочку. Вона пішла до річки, 
побачила кошик і відкрила його. Дитя почало 
плакати. Царська дочка пожаліла малятко. 

Вона захотіла взяти його в свій дім. їй 
треба було, щоб хтось доглядав дитину. 
Вона захотіла бути його матір'ю. 

Вихід 12:6-11 
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Міріам пішла до царської дочки і сказала, 
що знайде ізраїльтянку, яка б доглядала 

дитину. Вона побігла і знайшла свою матір. 
Її мати прийшла доглядати дитину. 

Вихід 2:7-9 

Вони взяли дитя до царського дому. 
Царська дочка назвала його Мойсей. Мойсей 
ріс в царському домі. 

Вихід 14:10, 13-14 
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Пророк Мойсей 
Розділ 16 

Мойсей виріс і став дорослим чоловіком. 
Його народ, ізраїльтяни, були рабами в 
Єгипті. Він бачив, як його народ дуже тяжко 
працюв. Мойсей був засмучений тим. 

Вихід 2:11 

Одного дня Мойсей побачив, як єгиптянин 
бив ізраїльтянина, і розгнівався. Він вбив 
єгиптянина. 

Вихід 2:11-12 

Цар Єгипту почув, що Мойсей вбив єгиптян-
ина. Він сказав, що вб'є Мойсея. Мойсей 
злякався. Він покинув Єгипет і пішов в іншу 
землю. Він перебував там багато років. 

Вихід 2:15-23 
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Одного дня Мойсей зійшов на гору. Він 
побачив палаючий кущ. Кущ не згорав. То 
було чудо. Те чудо показало Мойсею силу 
Бога. Мойсей наблизився до нього. Ісус 
Христос промовляв до Мойсея з куща. Ісус 
знав, що ізраїльтяни нещасні. Він не хотів, 

щоб вони були рабами. Тому Він наказав 
Мойсею вивести ізраїльтян з Єгипту до обі-
цяної землі. Але Мойсей гадав, що не зможе 
вести ізраїльтян. Ісус сказав, що Аарон допо-
може Мойсею. Аарон був братом Мойсея. 

Вихід 3 :2-4 , 10-22; 4:10-17; 3 Нефій 15:4-5 
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Мойсей був пророком Божим. Мойсей і 
Аарон пішли до Царя Єгипту. Вони попро-
сили його дозволити ізраїльтянам залишити 
Єгипет. Цар сказав, що не відпустить їх. 

Вихід 5:1-9 

Ісус сказав, що допоможе Мойсею та 
Аарону. Ісус покаже Царю Єгипту свою силу. 
Тоді цар відпустить ізраїльтян. 

Вихід 6:1-6 

Мойсей сказав царю, що Ісус перетворить 
воду у ріках на кров. Ісус перетворив воду 
в Єгипті на кров. Народ не міг пити воду. 
Риба загинула. 

Вихід 14:10, 13-14 

Знову Мойсей попросив царя відпустити 
ізраїльтян. Але цар не відпускав їх. 

Вихід 7:22-25 
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Ісус наслав жаб на Єгипет. Жаби були скрізь. 
Вони були в будинках і в ліжках людей. 
Цар сказав, що відпустить ізраїльтян, якщо 
жаби зникнуть. Ісус зробив так, що жаби 
повимирали. Але цар обдурив Мойсея. 
Він не відпустив ізраїльтян. 

Вихід 8:1-15 

Ісус зробив так, що скрізь з'явилися воші. 
Але цар все ще не відпускав ізраїльтян. 

Вихід 8:16-19 

Ісус зробив, що на Єгиптян звідусіль 
поналетіло мух. Цар сказав Мойсею, що 
відпустить ізраїльтян, якщо зникнуть мухи. 
Мухи зникли. А цар знову обдурив. Він не 
відпустив ізраїльтян. 

Вихід 8:22-32 

Мойсей сказав, що Ісус зробить так, що 
повмирають тварини в Єгипті. Незабаром всі 
тварини померли. А цар все ще не відпускав 
ізраїльтян. 

Вихід 9:1-7 
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Ісус наслав на Єгиптян виразки. Потім Ісус 
послав град. Град побив усіх, хто був на 
вулиці. Цар сказав, що відпустить ізраїльтян. 
Мойсей молився, і град вщух. А цар не 
відпустив їх. 

Вихід 9 :8 -35 

Ісус наслав темряву протягом трьох днів. 
Єгиптяни не могли нічого бачити. 
Але ізраїльтяни мали світло в своїх оселях. 
Цар Єгипту ще й тоді не відпускав їх. 

Вихід 10:21-27 

Ісус наслав сарану, щоб поїла всю їжу. 
Сарана з'їла всі плоди та зелені рослини. 
Цар все ще не відпускав ізраїльтян. 

Вихід 10:4-20 

Ісус сказав Мойсею, що прийде хвороба. 
В кожній єгипетській сім'ї вмре первісток. 
Навіть вмре царський первісток. 

Вихід 11:1-6, ю 
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Пасха 
Розділ 17 

Ісус розповів Мойсею, як спасти дітей 
ізраїльтян. Він сказав, що кожен ізраїльский 
батько отримає ягня. Ягня має бути без 
жодної вади. 

Вихід 12:3-5 

Мойсей наказав ізраїльтянам вбити ягнят. 
Вони послухалися його. Вони намастили 
кров'ю свої двері. Лихо обмине оселі, в яких 
на дверях кров. Якщо ж на дверях не буде 
крові, первісток помре. 

Вихід 12:6-11 

Ізраїльтяни зварили м'ясо ягнят і з'їли його. 
Вони залишилися в своїх оселях. 

Вихід 12:28 
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Лихо обминуло оселі з кров'ю на дверях. 
Діти ізраїльтян не померли. Ісус назвав те 
пасхою. Він наказав ізраїльтянам пам'ятати 
пасху. Він сказав, що кожен рік вони по-
винні мати пасхальну вечерю. Вони повинні 
пам'ятати, що Ісус спас їхніх дітей. 

Вихід 12:14, 41-42 

Тієї ночі первісток в кожній єгипетській сім'ї 
помер. Навіть помер царський первісток. 

Вихід 12:29-30 

Цар злякався, що всі в Єгипті помруть. Він 
послав за Мойсеєм та Аароном і наказав їм 
забрати ізраїльтян та залишити Єгипет. 

Вихід 12:30-33 
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Ізраїльтяни залишили Єгипет. Мойсей вів їх. 
Ісус вказував Мойсею, куди йти. 

Вихід 14:10, 13-14 



Цар Єгипту все ще хотів мати ізраїльтян за 
рабів. Він взяв свою армію і переслідував їх. 

Вихід 14:5-9 

Ізраїльтяни прийшли до Червоного моря. 
Вони побачили, як наближалася армія 
Єгиптян, і налякалися. Вони гадали, що 
будуть вбиті. Вони хотіли краще бути 
рабами, ніж вбитими. 

Вихід 14:10-12 

Мойсей наказав їм не боятися. Він сказав, 
що Ісус допоможе їм. 

Вихід 14:10, 13-14 

Ісус наказав Мойсею підвести руку над 
морем. Сильний вітер поділив море. То було 
чудо. Це показало ізраїльтянам силу Бога. 
Ісус спинив Єгиптян. Ізраїльтяни перейшли 
суходолом. Тоді єгиптяни пішли за ними. 

Вихід 14:16, 19, 21-23 
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Ізраїльтяни були в безпеці на другому руку над морем. Море вкрило єгиптян, 
березі. Ісус наказав Мойсею знов підвести їх було вбито. 

Вихід 14:26-30 

Тепер ізраїльтяни були вільні. Вони співали 
пісні, танцювали і дякували Богу. 
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Вони будуть завжди пам'ятати Пасху і що 
Ісус вивів їх з Єгипту. 

Вихід 12:6-11 



Ізраїльтяни 
в пустині 
Розділ 18 

Мойсей та ізраїльтяни подорожували протя-
гом трьох днів. їм хотілось пити. Вони 
прийшли до води, але вона була поганою на 
смак. Вони не могли її пити. 

Вихід 15:22-23 

Ісус наказав Мойсею покласти дерево 
у воду. Дерево зробило воду доброю на 
смак. Люди випили води і пішли далі. 

Вихід 15:24-27 

Вони подорожували багато днів по пустині, 
їжа закінчилася. Вони були голодні і серди-
лися на Мойсея. Ісус дав їм, що їсти. Вони 
називали те манною. Вона була на смак, 
наче хліб з медом. Манна була на землі 
кожного ранку. 

Вихід 16:1-15, 31 
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Ісус сказав, що їм не слід збирати манну 
в суботу. Вони мали назбирати багато манни 
напередодні. Тоді не потрібно буде працю-
вати в суботу. Вони зможуть дотримувати 
суботній день святим. Манна не зіпсувалася 
у суботу. 

Вихід 16:22-26 

Ісус наказав збирати стільки манни, скільки 
їм було потрібно на кожен день. Деякі люди 
не послухалися. Вони збирали забагато і 
відкладали трохи на наступний день. Але 
наступного дня манна була повна хробаків 
і мала неприємний запах. Вони не могли 
її їсти. 

Вихід 16:16-21 

Ізраїльтяни подорожували по пустині. І знову 
не було, що пити. Вони були злі на Мойсея. 
Мойсей молився. 

Вихід 17:1-4 

Ісус наказав Мойсею вдарити по скелі. 
Мойсей послухався Ісуса. Він вдарив по 
скелі і потекла вода. То було чудом. Те чудо 
показало народові Божу силу. Ізраїльтяни 
пили воду й шли далі. 

Вихід 17:5-7 
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Десять Заповідей 
Розділ 19 

Ізраїльтяни подорожували по пустині 
протягом двох місяців. Вони прийшли до 
гори Сінай. 

Вихід 19:1 

Мойсей зійшов на гору. Ісус Христос 
промовляв до нього. Ісус наказав Мойсею 
розповісти ізраїльтянам, які вони одержали 
благословення. Ісус вивів їх із Єгипту. 
Він сказав, що люди повинні слухатися Його 
заповідей. Він благословить їх. 

Вихід 19:3-6; 3 Нефій 15:5 

Мойсей зійшов з гори. Він розповів людям, 
що сказав Ісус. Люди обіцяли слухатися. 
Вони будуть робити те, що наказав Ісус. Ісус 
благословить їх. 

Вихід 19:7-8 
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Ісус хотів, щоб ізраїльтяни почули Його 
голос. Мойсей наказав їм стати біля 
підніжжя гори. Гора називалася Сінай. 

Вихід 19:1, 9-17 

Хмара диму зійшла над горою. Ісус був у 
хмарі. Гора тряслася. Ісус промовляв до 
людей. 

Вихід 19:16-25; 20:22 

Ісус Христос дав людям Десять заповідей. 
Ісус сказав: 

1. Хай не буде тобі інших богів окрім Мене. 
2. Не роби собі ідолів. 
3. Не промовляй Ім'я Господа Бога Твого 

даремно. 
4. Пам'ятай день суботній, щоб 

дотримувати його святим. 
5. Шануй батька і матір твою. 
6. Не вбивай. 
7. Не чини перелюбу. 
8. Не кради. 
9. Не свідкуй неправдиво на свого 

ближнього. 
10. Не заздри. 

Вихід 20:1-17 
Люди почули Ісуса Христа. Вони злякалися. 
Вони не хотіли, щоб Ісус говорив до них. 
Вони хотіли, щоб Він говорив до Мойсея. 
Тоді Мойсей скаже їм, що наказав Ісус. 
Мойсей зійшов знову на Гору Сінай. Ісус 
дав інші заповіді людям. 

Вихід 20:18-26; Вихід 21-23 
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Мойсей наказав Аарону та двом його синам 
зійти на Гору. Він також наказав зійти 
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70 старійшинам. Чоловіки зійшли на Гору. 
Вони побачили Ісуса. 

Вихід 12 :6-11 



Ісус наказав Мойсею піднятися вище на 
Гору. Ісус написав заповіді на камені своїм 

Мойсея не було 40 днів і 40 ночей. 
Він нічого не їв і не пив увесь той час. 

Вихід 24:18; Вихід 34:28; Повторення 9:9-13, 18 
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перстом. Ісус дав Мойсею заповіді. 
Вихід 24:12; Вихід 31:18 



Золоте теля 
Розділ 20 

Один із 70 старійшин на горі Сінай був 
Єгошуа Навин. Він чекав там на Мойсея. 
Аарон та інші чоловіки спустилися з гори. 

Вихід 24:14 

Кілька ізраїльтян прийшли до Аарона. 
Вони сказали, що Мойсея немає вже довгий 
час. Вони не знали, що він робив. Вони 
втомилися чекати на нього і хотіли, щоб 
Аарон зробив їм ідола, щоб поклонятися. 
Вони не хотіли поклонятися Богу. 

Вихід 32:1, 4 

Всі чоловіки і жінки носили золоті сережки. 
Аарон наказав їм принести сережки. 
Він зробив із золота ідола. Ідол мав вигляд 
теляти. 

Вихід 32 :2 -4 
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Аарон збудував олтар біля золотого теляти. 
Деякі ізраїльтяни приносили жертви на 
олтарі. Вони поклонялися золотому теляті. 

То був гріх приносити жертви золотому 
теляті. 

Вихід 32:5-7 

Мойсей був на горі Сінай з Ісусом. Ісус 
сказав, що деякі ізраїльтяни чинять гріх. 
Вони забули Ісуса. Ісус розгнівався. 
Він сказав, що нечестиві ізраїльтяни повинні 
вмерти. Він сказав, що Мойсей буде мати 
благословення, бо він був праведником. 

Вихід 32:7-10 

Мойсей попросив Ісуса згадати Його 
обіцянку ізраїльтянам. Ісус обіцяв, що вони 
будуть великою сім'єю. Вони будуть мати 
священство і обіцяну землю. 

Вихід 32:11-13; Авраам 2:9; Буття 12:1-3 
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Мойсей зійшов з Гори Сінай. Мойсей мав 
в руках два величезних камені. Ісус перстом 
написав на каменях заповіді. 

Вихід 32:15-16 

Мойсей побачив золоте теля. Він побачив, 
як ізраїльтяни танцювали. Деякі були без 
одежі. Мойсей дуже розсердився. Він кинув 
на землю камені. Вони розбилися. 

Вихід 32:18-19, 25 

Мойсей кинув золоте теля у вогонь. 
Він розсердився на Аарона. Мойсей запитав 
Аарона, чому він допоміг ізраїльтянам 
вчинити гріх. Аарон відповів, що він зробив 
те, що хотіли від нього ізраїльтяни. 

Вихід 32:20-24 

Мойсей запросив праведних ізраїльтян 
прийти до нього. Він сказав, що вони будуть 
мати благословення. Він сказав, що 
нечестиві ізраїльтяни повинні вмерти. 

Вихід 32:26-29 
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Ісус звелів Мойсею принести нових два 
камені на вершину Гори Сінай. Ісус знову 
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написав на них Десять заповідей. Мойсей 
приніс заповіді людям. 

Вихід 34:1-4 



Скинія 
Розділ 21 

Ісус Христос промовляв до Мойсея на Горі 
Сінай. ісус сказав, що ізраїльтяни повинні 
побудувати скинію. Скинія - то є місце, де 
пізнають Бога. Ісус прийде у скинію. 

Ісус показав Мойсею, на що має бути схожа 
скинія. Він розповів Мойсею, як її будувати. 
Ісус сказав Мойсею, хто повинен будувати 
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скинію і благословив тих людей, щоб вони 
могли добре виконувати роботу. 

Вихід 24:16; Вихід 25:1-9; Вихід 35:30-35 



Ізраїльтяни послухалися Ісуса. Вони дали 
золото і срібло для скинії. Вони дали шкури 
тварин для покрівлі. Жінки виткали чудове 
полотно для стін. 

Вихід 35:21-29 

Ізраїльтяни так побудували скинію, як їм 
наказав Ісус. Скинія була схожа на намет. 
Вона мала стіну з завісів. За стіною було 
подвір'я. На подвір'ї був олтар для 
принесення жертв. 

Вихід 36-39 

На подвір'ї стояв невеликий дім. Він також 
був схожий на намет. В ньому було дві 
кімнати. В одній з кімнат містився золотий 
олтар. 

Вихід 36-39 

В другій кімнаті містилася велика, чудова 
скриня. Та скриня називалася Ковчегом 
Завіту. В Ковчезі Завіту зберігалися камені 
з заповідями. 

Вихід 36-39 
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Мойсей був радий, що ізраїльтяни послу-
халися Ісуса. Мойсей благословив людей. 
Він благословив скинію, Аарона та його 
синів і дав їм священство. Ісус обрав інших 

чоловіків допомагати їм. Аарон і його сини 
спалювали жертви за людей. Інші чоловіки 
допомагали доглядати скинію. 

Вихід 39:32, 42-43; Вихід 40:9-16 
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Скинія, як і храм, була священним місцем. 
Ісус приходив туди. Люди ходили туди, щоб 

дізнатися про Бога і виконувати Його 
доручення. Там вони приносили жертви. 

УіЗ 124:38; Вихід 40:34; Левіт 1 

Ісус здіймав хмару над скинією вдень. Він 
здіймав вогонь над скинією вночі. Хмара і во-
гонь вказували ізраїльтянам, що там був Ісус. 

Вихід 40:34, 38 

Коли хмара рухалася, ізраїльтяни складали 
скинію. Вони несли її з собою по пустині. 
Вони йшли за хмарою. 

Вихід 40:36-37 
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40 років в пустині 
Розділ 22 

Ізраїльтяни йшли слідом за Мойсеєм. їм не 
подобалася пустиня. Вони не були щасливі. 
Вони жалкували, що залишили Єгипет. 

Числа 10:13; 11:1-5 

Ізраїльтяни жили біля гори Сінай цілий рік. 
Потім хмара пішла зі скинії. Ізраїльтяни 
йшли слідом за хмарою в пустиню. Попе-
реду священики несли Ковчег Завіту. Ісус 
сказав, що Він приведе ізраїльтян до 
обіцяної землі. 

Числа 10:11-12, 33-34 ; Вихід 3:17 

ісус послав їм манну. Народу набридло їсти 
манну. Вони хотіли м'яса. Ісус послав їм 
перепелиць. 

Числа 11:4-9, 18, 31-33 
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Ізраїльтяни прийшли в землю Ханаану. 
То була обіцяна земля. Мойсей послав 
12 спостерігачів на землю Ханаану. 

Числа 13:2-3 

Спостерігачі повернулися. Вони принесли 
багато різних плодів. Вони сказали, що 
земля чудова. Але деякі із спостерігачів 
боялися народу Ханаану. Люди того народу 
були великі і сильні. Вони жили у великих 
містах, оточених стінами. 

Числа 13:21-31 

Ізраїльтяни вислухали спостерігачів. Ізраїль-
тяни злякалися. Вони гадали, що не зможуть 
увійти до землі ханаанської і розсердилися 
на Мойсея, бо хотіли повернутися до Єгипту. 
Вони не мали віри в Бога. 

Числа 14:1-4 

Ісус розсердився на ізраїльтян. Він сказав 
Мойсею, що більше не буде допомагати їм. 
Мойсей благав Бога простити їм. Ісус 
простив їх. Але він не дозволить їм увійти 
до обіцяної землі. Він наказав Мойсею 
повернутися з ізраїльтянами в пустиню. 

Числа 14:11-25 
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Бог сказав, що вони будуть жити в пустині 
40 років. Дорослі ізраїльтяни не мали 
віри в Бога. Вони помруть в пустині. їхні 
діти виростуть і увійдуть до обіцяної землі. 
Ізраїльтяни повернулися в пустиню. 

Числа 14:23, 29-34; Повторення 2:1 

Одного дня ізраїльтяни дуже хотіли пити. 
Води не було. Вони сказали Мойсею, що 
хотять води. 

Числа 20:2-5 

Ісус Христос розповів Мойсею, як добути 
воду. Мойсей вдарив своїм жезлом по скелі 
два рази. Вода потекла із скелі. Люди пили 
воду. 

Числа 20:6-11 
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40 років Мойсей водив народ по пустині. 
Він навчав їх Божим заповідям. 

Числа 14:33-34; Повторення 



ханаанську. То була земля, Богом обіцяна 
ізраїльтянам. Потім Бог забрав Мойсея. 

Повторення 32:49-52; 34:1-7; Алма 45:19 

Коли Мойсею було 120 років, Бог наказав 
йому зійти на гору. Мойсей побачив землю 
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Єгошуа Навин 
Розділ 23 

Ісус обрав Єгошуа Навина бути пророком 
після Мойсея. Ісус наказав Єгошуа Навину 
привести ізраїльтян в обіцяну землю. Там 
жили інші люди. Ісус допоможе ізраїльтянам 
здобути землю. 

Єгошуа 1:1-9 

Єгошуа Навин послав двох спостерігачів 
через річку до обіцяної землі. Спостерігачі 
повернулися. Вони розповіли Ісусу Навину, 
що народ в тій землі боїться ізраїльтян. 
Ізраїльтяни прийшли до річки Йордан. 

Єгошуа 3:1; 2:1-24 

Ізраїльтяни були готові перейти річку 
Йордан. Священики внесли Ковчег Завіту 
в річку. Вода зупинилася. Ізраїльтяни 
перейшли річку суходолом. Ісус допомагав 
Єгошуа Навину так, як колись допомагав 
Мойсею. 

Єгошуа 3:14-17 
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Потім священики перенесли Ковчег Завіту на 
другій бік. Вода потекла знову. 

Єгошуа 4:17-18 

Ісус Навин повів ізраїльтян до міста Єрихон. 
Навколо Єрихону височіли стіни. Народ 
Єрихону замкнув міську браму, щоб не впу-
стити ізраїльтян, і гадав, що був в безпеці. 

Єгошуа 5:13; 6:1 

Ісус послав ангела Єгошуа Навину. Ангел 
розповів Єгошуа Навину, як захопити 
Єрихон. Єгошуа Навин послухався ангела. 

Єгошуа 5:13-15; 6:1-5 

Єгошуа Навин наказав священикам нести 
Ковчег Завіту попереду армії. Раз на день 
протягом шести днів армія обходила стіни 
Єрихону. 

Єгошуа 6:6-14 
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Сім священиків засурмили у сурми. Інші 
чоловіки не робили ніякого шуму. 

Єгошуа 6:10, 13 

На сьомий день армія обійшла Єрихон сім 
разів. Тоді Єгошуа Навин наказав всім 
закричати. Всі закричали. Стіни Єрихону 
впали. Вони захопили місто. Ісус допоміг 
ізраїльтянам. 

Єгошуа 6:15-16, 20 

Всі народи почули, що ізраїльтяни захопили 
Єрихон. Вони злякалися. Вони знали, що 
Єгошуа Навину і ізраїльтянам допоміг Ісус. 
Єгошуа Навин вів народ від міста до міста. 
Вони захопили всю обіцяну землю. 

Єгошуа 6:27; 11:23 

То була земля, обіцяна Богом Аврааму, Ісаку 
та Якову. Бог сказав Йосипу, Мойсею і 
Єгошуа Навину, що та земля буде землею 
Ізраїля. Бог виконав обіцянку. 

Буття 50:24; Повторення 34:4; Єгошуа 1:2 
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Єгошуа Навин збудував олтар, щоб спалю-
вати жертви. Всі люди зустрілися разом. 
Єгошуа Навин прочитав заповіді, які Ісус дав 
Мойсею. 

Єгошуа 8 :30-35 

Тоді Єгошуа Навин поділив землю на 
12 частин. Кожному племені ізраїлевому він 
дав по одній частині землі. Люди збудували 
нові будинки, міста і ферми. 

Єгошуа 11:23 

Єгошуа Навин зістарився. Він скликав 
управителів Ізраїля і сказав, що то Бог дав 
їм землю. Бог допоміг їм перемогти у всіх 
військових походах. Земля залишиться за 
ними, якщо вони будуть праведними. Вони 
втратять землю, якщо будуть чинити зло. 

Єгошуа 23 

Єгошуа Навин був великим пророком 
Божим. Він промовляв до всіх ізраїльтян. Він 
розповів їм, що Бог благословив їх, і наказав 
їм слухатися Бога. Єгошуа Навин наказав 
їм робити вибір, кого слухатися. Він сказав, 
що він і його сім'я будуть слухатися Бога. 
Люди повернулися в свої домівки. Потім 
Єгошуа Навин помер. 

Єгошуа 24:1-29 
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Рут і Наомі 
Розділ 24 

Через багато років настав голод. Довгий час 
не було дощу. Ніщо їстівне не росло. Люди 
дуже зголодніли. 

Рут 1:1 

Жінка на ім'я Наомі жила у Віфлеємі. Вона зі 
своїм чоловіком взяла сім'ю і подалася 

шукати їжу до країни, що мала назву Моав. 
Рут 1:1-2 
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Чоловік Наомі там помер. Наомі і її два сини 
залишилися в Моаві. 

Рут 1:3-4 

ії сини одружилися з моавітянками. їх звали 
Рут і Орпа. 

Рут 1:4 

Вони жили у Моаві 10 років. Сини Наомі 
повмирали. 

Рут 1:4-5 

Наомі вирішила повернутися в Віфлеєм. 
Вона наказала Рут і Орпі повертатися 
додому до своїх родин. 

Рут 1:6-13 
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Орпа пішла до своєї родини. Рут вирішила 
йти в Віфлеєм разом з Наомі. Вона любила 
Наомі і хотіла жити там, де й вона житиме. 
Вона хотіла завжди бути з Наомі. 

Рут 1:14-17 

У Віфлеємі жив праведник Боаз. Він мав 
багато пшеничних та ячмінних полів. 

Рут 2:1 

Рут і Наомі повернулися в Віфлеєм. Рут 
ходила на поля збирати пшеницю і ячмінь. 
Вона випікала хліб. 

Рут 1:19-22 

Боаз побачив Рут, яка працювала, щоб 
здобути їжу для Наомі. Він добре поставився 
до неї, дозволив їй завжди приходити на 
його поля. Він сказав, що Бог благословить 
Рут за піклування про стару Наомі. 

Рут 2:5-8 
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Боаз одружився з Рут. Наомі була рада 
за неї. 

Рут 4:13 

У Рут та Боаза народився син. Наомі 
допомагала Рут доглядати дитину. Сина 
звали Овед. 

Рут 4:13, 16-17 

Овед виріс і мав дітей. Його онуком був цар 
Давид. 

Рут 4:21-22 

Багато років пізніше в тій родині народиться 
Ісус. 

Матвій 1:1-17 
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Самуїл 
Розділ 25 

Після смерті Єгошуа Навина Бог обрав но-
вих управителів для ізраїльтян. Вони звалися 
суддями. Один з суддів був Ілій. Він також 
був Божим священиком. Він доглядав скинію, 
спалював жертви за народ. 

1 Самуїл 1:3, 9 

Одного дня жінка, що звалася Анною, 
прийшла в скинію помолитися. Вона була 
нещасна, бо не мала дітей. 

1 Самуїл 16:5-6 

Анна просила Бога дати їй сина. Вона 
обіцяла вчити дитину слухатися Бога. Вона 
віддасть його в скинію на служіння Богові. 

1 Самуїл 1:10-11 
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Ілій почув молитву Анни. Він сказав, що Бог 
дасть їй сина. Анна була щаслива. 

1 Самуїл 1:12-18 

Одного дня Анна привела Самуїла до Ілія. 
Вона попрохала Ілію навчити Самуїла вико-
нувати доручення Бога. Анна залишила 
Самуїла з Ілієм і пішла додому. Самуїл допо-
магав Ілію виконувати Божі доручення. 

1 Самуїл 1:24-2:11 

Бог благословив її. Вона народила сина 
і назвала його Самуїлом. Анна добре 
доглядала Самуїла. 

1 Самуїл 1:19-23 

Самуїл вчився допомагати іншим. 
Бог радів ним. Самуїл здобув ласку у людей, 
які приходили до скинії. 

1 Самуїл 2:18, 21, 26; 3:1 
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Ілій мав два сини. Вони допомагали йому 
в скинії. Але вони не допомагали людям. 
Вони робили багато нечестивостей. Люди 

казали Ілію, що його сини нечестиві. Проте 
Ілій таки дозволяв своїм синам працювати 
в скинії. 

1 Самуїл 2:12-17, 22-23 

Одного дня Бог послав до Ілія пророка. 
Пророк сказав Ілію, що Бог незадоволений 
його синами. Вони мали священство, проте 
не були праведними. Вони не могли 

володіти священством. Бог віддасть свя-
щенство праведному чоловікові. Пророк 
сказав, що сини Ілія будуть вбиті. Ілій був 
дуже засмучений тим. 

1 Самуїл 13:10-14; 15:11-26 
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Однієї ночі Ілій був в ліжку. Самуїл спав в 
іншій кімнаті. Самуїл почув, як хтось кличе 
його. 

1 Самуїл 16:5-6 
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Самуїлу здалося, що то Ілій кличе його. 
Він побіг до Ілія. Ілій сказав, що не кликав 
Самуїла. Він наказав Самуїлу знову лягти 
спати і той послухався. 

1 Самуїл 3:5 

Хтось кликав Самуїла тричі. І кожен раз 
він ходив до Ілія. І кожен раз Ілій наказував 
йому вертатися до ліжка. 

1 Самуїл 3 :6 -8 

Нарешті Ілій сказав Самуїлу, що то Бог кличе 
його. Він наказав Самуїлу піти в свою 
кімнату і слухати Бога. 

1 Самуїл 16:5-6 

Бог сказав Самуїлу, що Ілій дозволив своїм 
синам бути нечестивими. Тому Ілій і його 
сини не можуть працювати в скинії. Вони 
помруть. 

1 Самуїл 3:10-14; 2:34 
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Пізніше синів Ілії було вбито у бою. Ілій вмер, 
коли почув, що трапилося з його синами. 

1 Самуїл 4:17-18 

Вранці Самуїл розповів Ілії, що сказав Бог. 
Ілій знав, що Бог розмовляв з Самуїлом. 

1 Самуїл 3:18 

Самуїл виріс, і Бог благословив його. Бог 
обрав Самуїла новим пророком і суддею. 
Самуїл мав священство. Бог приходив до 

Самуїла і промовляв до нього. Всі люди 
знали, що Самуїл - пророк Божий. 

1 Самуїл 3:19-21; 7:15-17 
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Самуїл був пророком і суддею Ізраїля. Він 
ходив в кожне місто судити людей. Коли 
Самуїл постарів, то обрав своїх синів 
судцями. Вони не були хорошими суддями. 

1 Самуїл 7:15-17; 8:1-3 

Цар Саул 
Розділ 26 

Старійшини Ізраїлю прийшли до Самуїла. 
Вони сказали, що людям не потрібні судці. 
Вони хотіли мати царя. 

1 Самуїл 13:10-14; 15:11-26 

Самуїл молився Богу. Бог наказав йому зро-
бити те, що хотів народ. Бог знав, що вони 
хотіли царя. Вони не хотіли, щоб Бог вів їх. 
Бог наказав Самуїлу розповісти їм про зло, 
яке буде робити цар. 

1 Самуїл 8 :6 -9 
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Самуїл послухався Бога. Він розповів наро-
ду, що Бог дозволить їм мати царя. Але царі 
відберуть у них поля і тварин. їх діти повинні 
будуть служити царям. І настане день, коли 
вони не захотять царя. 

1 Самуїл 18:10-18 

Одного дня Бог промовляв до Самуїла. 
Він сказав, що наступного дня прийде юнак. 
Він і буде царем. 

1 Самуїл 9:15-16 

Наступного дня до Самуїла прийшов юнак. 
Він був праведний ізраїльтянин. Він був 
високий і дужий. Його звали Саул. 

1 Самуїл 9:1-2, 17-19 

Самуїл запросив Саула залишитися у нього. 
Самуїл помазав Саула оливою. Саул був 
обраний царем Ізраїлю. 

1 Самуїл 9:19; 10:1 
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Самуїл скликав всіх ізраїльтян. Він розказав 
їм, що Бог обрав Саула царем. Але дехто не 
хотів, щоб Саул був їхнім царем. 

1 Самуїл 10:17-24, 27 

Одного дня нечестивці прийшли воювати 
з ізраїльтянами. Саул скликав битися всіх 
чоловіків Ізраїлю на боротьбу. Він повів їх. 

1 Самуїл 11:1-7 

Саул був великим вождем. Ізраїльтяни 
перемогли. Тоді всі люди раділи, що Саул 
був їхнім царем. Бог благословив Саула. 

Він був царем багато років. Спочатку Саул 
був добрим царем. 

1 Самуїл 13:10-14; 15:11-26 
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Одного дня Саул чекав на Самуїла. Самуїл 
збирався прийти спалити жертви. Тільки 
Самуїл повинен був спалювати жертви Богу. 

Але він спізнювався. Саул не хотів чекати 
його і сам спалив жертви. Саулу не можна 
було робити того. 

1 Самуїл 13:8-9 

Нарешті Самуїл прийшов. Він розсердився 
на Саула. Саул не послухався Бога. Самуїл 
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сказав йому, що Бог обере нового царя. 
Саул був засмучений. 

1 Самуїл 13:10-14; 15:11-26 



Юний Давид 
Розділ 27 

Бог наказав Самуїлу піти у Віфлеєм. 
Там жив чоловік на ім'я Єссей. Один з синів 
Єссея стане наступним царем Ізраїлю. 

1 Самуїл 16:1 

Самуїл послухався Бога і пішов у Віфлеєм. 
Він взяв теля, щоб принести жертву Богу. 

1 Самуїл 16:2-5 

Самуїл сказав Сссею та його синам підійти 
до жертви. Один з синів був високий і 
сильний. Самуїл гадав, що той син буде 
царем. 

1 Самуїл 16:5-6 
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Але Бог сказав, що Він обрав царем не того 
сина. 

1 Самуїл 16:7 

Інші сини Єссея прийшли до Самуїла. 
Жодного з них Бог не уподобав бути царем. 
Самуїл запитав, чи має Єссей ще синів. 

1 Самуїл 16:8-11 

Єссей сказав, що тут немає його наймен-
шого сина на ім'я Давид. Самуїл наказав 
Єссею послати за Давидом. 

1 Самуїл 16:11 
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Давид пас вівці. 
1 Самуїл 16:11 



Давид прийшов до Самуїла. Давид був 
гарним хлопцем. Бог сказав, що обрав 
Давида бути царем. 

1 Самуїл 16:12 

Давид сповнився Духа Святого. Давид був 
помазаний наступним царем. Колись він 
стане царем Ізраїлю. 

1 Самуїл 16:13 
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Самуїл помазав Давида. Він намастив 
оливою голову Давида і благословив його. 

1 Самуїл 16:12, 13 



Давид і Голіят 
Розділ 28 

Йшла війна на землі Ізраїля. Цар Саул та 
ізраїльтяни воювали з філистимлянами. 
Один з філистимлян був велетнем. Його 
звали Голіят. Він був величезним і сильним. 
Ізраїльтяни боялися його. 

1 Самуїл 17:1-7 

Голіят гучно крикнув ізраїльтянам. 
Він наказав їм обрати чоловіка, щоб битися 
з ним. Ніхто не хотів битися з велетнем. 
Голіят кричав до них кожного ранку і кожного 
вечора протягом 40 днів. Ніхто з ізраїльтян 
не виходив битися. 

1 Самуїл 17:4-11, 16 

Давидові брати були в ізраїльській армії. 
Єссей послав Давида віднести їм їжу. 

1 Самуїл 17:13-20 
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Давид побачив велетня. Він почув крик 
Голіята і побачив, що люди мали страх перед 
ним. 

1 Самуїл 17:23-24 

Давид знав, що Бог допоможе йому. 
Він узяв п'ять каменів, свою пращу і пішов 
битися з Голіятом. 

1 Самуїл 13:10-14; 15:11-26 

Давид сказав, що буде битися з велетнем. 
Його брати розсердилися. Вони сказали, що 
Давид має пасти вівці. 

1 Самуїл 17:26-37 

Голіят побачив, що Давид ще юний. 
Він дуже розсердився, кричав на Давида й 
насміхався з нього. Давид крикнув йому. 
Він сказав, що Бог допоможе йому вбити 
Голіята. 

1 Самуїл 17:41-47 
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Голіят підійшов до Давида битися. Тоді 
Давид поклав камінь до пращі і кинув його. 

1 Самуїл 17:49 

Камінь поцілив в лоба Голіятові. Голіят впав 
на землю. 

1 Самуїл 17:49 

Давид вихопив меча у Голіята і відтяв йому 
голову. 

1 Самуїл 17:50-51 

Філистимляни побачили, що Давид вбив 
Голіята. Вони злякалися і втекли. 
Бог допоміг Давиду вбити велетня. 

1 Самуїл 17:51-53 
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Цар Давид 
Розділ 29 

Бог благословив Давида. Його армія 
перемогла в багатьох битвах за царя Саула. 
Народ Ізраїлю любив Давида. 

1 Самуїл 16:5-6 

Цар Саул побачив, що Давид вбив Голіята, 
і послав за Давидом. Саул наказав йому 
прийти і жити в його домі. Саул зробив 
Давида воєначальником. 

1 Самуїл 17:55-57; 18:2,5 
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Ізраїльтяни і філистимляни воювали. Цар 
Саул і його сини приймали участь в битві. 
Саул і три його сини були вбиті. 

1 Самуїл 31:1-6 

Давид почув, що цар Саул помер. Давид 
засумував. Він постився і молився. 

2 Самуїл 1:4, 11-12 

Давид став царем Ізраїлю. Давид був 
добрим царем. Він любив Бога і дотриму-
вався Його заповідей. 

2 Самуїл 5:1-5, 10-12 

Якось одного вечора Давид побачив 
вродливу жінку. її ім'я було Вірсавія. Вона 
була дружиною чоловіка на ім'я Урія. 

2 Самуїл 11:2-3 
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Урія був воїном. Він бився на війні. Давид 
хотів, щоб Урія помер. Тоді Давид зможе 
одружитися з Вірсавією. То було недобре, 
що Давид хотів жінку Урії. 

2 Самуїл 11:6-14 

Давид послав Урію наперед бою. Він знав, 
що Урія буде вбитий. Урію було вбито. 
То було недобре для Давида, що Урію було 
вбито. 

2 Самуїл 11:14-17 

Давид одружився з Вірсавією. У них наро-
дився син Соломон. 

2 Самуїл 11:27, 12:24 

Бог послав пророка Натана до Давида. 
Натан сказав Давиду, що Бог знав, що зро-
бив Давид. Бог покарає Давида. 

2 Самуїл 12:1-15 
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Давид знав, що зробив зло. Він відчував 
провину за свої гріхи. Він приносив жертви і 
молився Богу, щоб Бог простив його. 

2 Самуїл 12:13-20 

Давид страждав за свої гріхи. Він часто 
молився Богу і намагався бути праведним. 
Він був добрим царем. 

2 Самуїл 12 

Довгий час Давид був царем. Він постарів і 
хотів, щоб його син Соломон був наступним 
царем. А тому попросив пророка Натана 
помазати Соломона на царювання. Давид 
наказав Соломону дотримуватися Божих 
заповідей. 

1 Цар 1:1, 30-35; 2:1-3, 11 
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Давид помер і був похований біля 
Єрусалиму. 

1 Цар 2:10 



Цар Соломон 
Розділ ЗО 

Соломон став царем Ізраїля. Він любив 
Бога. 

1 Цар 2:12, 3:3 

Він просив Бога допомогти йому бути 
добрим царем. Бог радів, що Соломон хотів 
бути праведним. Бог хотів благословити 
Соломона і спитав його, яке благословення 
йому хотілося б мати. Соломон хотів бути 

мудрим. Бог був задоволений вибором 
Соломона. Він наказав Соломону дотриму-
ватися Його заповідей. Тоді Соломон буде 
мудрий. 

1 Цар 3:6-15 
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Соломон став наймудрішим чоловіком на 
Землі. Люди приходили з інших країн 
до нього з питаннями. Він давав їм мудрі 

Ізраїльтяни приходили до царя Соломона, 
коли їм потрібна була допомога. Одного дня 
до Соломона прийшли дві жінки з малень-
ким хлопчиком. Жінки сказали, що мешкають 
в одному домі. Кожна з них мала дитину, 

відповіді. Царі і цариці приходили поба-
чити його. Вони приносили йому чудові 
подарунки. 

1 Цар 4:21, 29-34 

але одна дитина померла. Зараз обидві 
жінки хотіли мати ту дитину, що була живою. 
Кожна мати казала, що то її дитина. Вони 
хотіли, щоб Цар Соломон сказав їм, кому 
з них належить дитя. 

1 Цар 3:16-22 
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Соломон хотів дізнатися, котра жінка була 
матір'ю дитини. Він мав мудрий план. 
Він попросив принести меча і наказав слузі 
розрубати дитину на дві половини. Він дасть 
половину дитини кожній жінці. Соломон не 

хотів насправді дозволити розрубати навпіл 
дитину. Він хотів подивитися, що жінки 
будуть робити, бо знав, що мати дитини 
ніколи не дозволить, щоб завдали шкоду 
її сину. 

1 Цар 3:22-25 

Одна мати попросила Соломона не рубати 
навпіл дитя. Вона не хотіла, щоб дитя 
було вбито, тому що любила його. Вона 
сказала другій жінці, що та може взяти його. 
Друга жінка сказала Соломону розрубати 
навпіл дитину. 

1 Цар 3:26 

Так Соломон дізнався, кому віддати дитину. 
Справжня мати не хотіла, щоб її дитині 
завдали шкоду. Соломон віддав їй дитину. 
Незабаром всі ізраїльтяни почули про те, 
що сталося. Вони знали, що то Бог зробив 
Соломона мудрим. 

1 Цар 3:27-28 
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Храм 
Розділ 31 

В ізраїльській землі був мир. Бог сказав, цар 
Соломон має побудувати храм в Єрусалимі. 
То буде Божий Дім. Ковчег Завіту буде 
в храмі. Людям більше не буде потрібна 
скинія, бо вони матимуть храм. 

1 Цар 5:3-5; 1 Хроніки 28:3, 6, 10 

Тисячі людей допомагали будувати храм. 
Він був зроблений з каменю і дерева. 
Чоловіки здалека принесли найкраще 
дерево. Вони вирізали величезні камені 
для стін храму. 

1 Цар 5:8-18 

Храм був чудовий. В ньому було багато 
кімнат. Стіни та підлога були покриті золотом. 
Завіси були зроблені з чудового полотна. 
Золоті свічники освітлювали кімнати. 
В одній з кімнат був золотий олтар. 

1 Цар 6; 2 Хроніки 4 
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В другій кімнаті знаходився басейн, 
наповнений водою. Басейн стояв на спинах 
12 волів. Вони були зроблені з міді. 

1 Цар 7:23-26; 2 Хроніки 4 :2-5 

Сім років будували храм. Нарешті його 
закінчили. Тоді Соломон вніс у храм золоті 
та срібні чаши. 

1 Цар 6:38; 7:51; 2 Хроніки 5:1 

Священики принесли Ковчег Завіту із скинії. 
Вони поставили Ковчег в храмі. Два камені 
з написаними на них заповідями були 
в Ковчезі. 

1 Цар 8:3-9 

Священики Ізраїлю прийшли до храму. Вони 
співали пісні і дякували Богу за храм. Хмара, 
що була над скинією заповнила храм. Храм 
став домом Бога. 

1 Цар 8:10-11; 2 Хроніки 5:11-14 
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Соломон звернувся до ізраїльтян. Він нака-
зав їм дотримуватися Божих заповідей. 
Потім Соломон молився Богу. Він просив 
Бога простити людям, коли вони покаються. 

1 Цар 8:12, 22, 3 3 - 3 4 

Соломон склав жертви Богу. З неба зійшов 
вогонь на олтар. Вогонь спалив жертви. 

1 Цар 8:62-63; 2 Хроніки 7:1-3 

Люди вклонилися Богу. Вони дякували Йому 
за храм. 

2 Хроніки 7:3 
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Бог звернувся до Соломона. Він сказав, що 
Соломон та ізраїльтяни повинні бути 
праведними. Тоді Він благословить їх навіки. 

1 Цар 9 :2 -5 



Поділене царство 
Розділ 32 

Довгий час Соломон був царем Ізраїлю. 
Багато років він слухався Бога. 

1 Цар 11:41-42 

Соломон мав багато жінок. Деякі з його 
жінок не вірили в Бога. Вони поклонялися 
ідолам. 

1 Цар 17:22-24 

Коли Соломон постарів, то забув Бога. Його 
жінки хотіли, щоб він поклонявся ідолам. 
Соломон зробив невірно. Він приніс жертви 
ідолам. Бог розгнівався на Соломона. 

1 Цар 11:4-9 
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Бог сказав, що після смерті Соломона його 
царство буде поділене. Соломон помер. Його 
поховали біля батька Давида. 

1 Цар 11:10-13, 43 

Після смерті Соломона 12 племен ізраїлевих 
були поділені. Південна частина землі 
називалася Іудейським царством. Там жили 
два ізраїльських племені. Вони називалися 
іудеями. Царем був Рехав'ам. 

1 Цар 12:1-17 

Рехав'ам був сином Соломона. Він не був 
добрим царем. Він зневажав людей. 

1 Цар 12:14 

Північна частина землі називалася Ізраїль-
ським царством. Там жили десять племен 
ізраїлевих. їхнім царем був Єровоам. 
Єровоам був сильним і хоробрим, але не 
був добрим царем. 

1 Цар 12 
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Єровоам зробив золотих ідолів і спалював 
їм жертви. Він наказав народу поклонятися 
ідолам. 

1 Цар 12:27-33 

Божий пророк наказав Єровоаму покаятися. 
Але Єровоам не покаявся. 

1 Цар 13:1-6, 33 -34 

Єровоам і Рехав'ам мали армії. Вони билися 
один з одним багато років. Єровоам і 
Рехав'ам були злими царями. Вони не вчили 
людей слухатися Бога. 

1 Цар 14:7-10,16, 21-24; 2 Хроніки 12:13-15 

Ізраїльтяни стали такими ж злими як їхні 
царі. 

1 Цар 16:2 
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Пророк Ілля 
Розділ 33 

Через багато років Ахав став царем 
Ізраїльського царства. Він і його народ були 
нечестиві. Вони поклонялися ідолам. 

1 Цар 16:29-33 

Ілля був пророком Божим. Він наказав Ахаву 
і його народу покаятися. Якщо вони не 
покаються, то Бог нашле на них голод. 
Не буде води. Люди не матимуть їжі. 

1 Цар 17:22-24 

Цар Ахав мав жінку Єзавель. Вона не вірила 
в Бога, вбивала пророків Божих. Вона хотіла 
вбити Іллю. 

1 Цар 16:31; 18:13; 19:1-2 
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Бог наказав Іллі сховатися від Єзавелі. Ілля 
заховався біля струмка. Він пив воду із 
струмка. Бог посилав птахів приносити їжу 
для Іллі. 

1 Цар 17:3-6; 18:4 

Та ось прийшов голод. Висох струмок. 
Ілля не мав води, щоб пити і їжі, щоб їсти. 

1 Цар 17:7 

Ілля зустрів жінку. Її чоловік помер. Вона 
жила зі своїм сином. Ілля попросив в неї 
води і хліба. Вона сказала, що в неї нічого 
не було. Вона мала тільки жменьку муки і 
трохи олії, щоб спекти хліб для сина. 

1 Цар 17:10-12 

Бог наказав Іллі йти до міста. Там він 
зустріне жінку. І жінка дасть йому їжу і воду. 

1 Цар 17:8-9 
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Ілля наказав спекти хліб спочатку для нього. 
Він сказав, що Бог дасть їй більше муки і 
олії. Вона буде мати їжу, поки буде голод. 
Жінка спекла хліб для Іллі. 

1 Цар 17:13-15 

Ілля харчувався разом з жінкою та її сином. 
Багато днів він залишався у жінки та її сина. 
Бог благословив їх. Завжди була мука та 
олія, щоб пекти хліб. 

1 Цар 17:15-16 

Одного дня син жінки захворів і помер. 
Жінка була засмучена. 

1 Цар 17:17-18 

Ілля мав священство. Він мав владу від Бога. 
Ілля молився. Він просив Бога дозволити 
хлопчику жити. 

1 Цар 17:19-21 

130 



Бог почув молитву Іллі. І сталося чудо. 
Хлопчик повернувся до життя. Ілля віддав 

його матері. Вона знала, що Ілля був Божим 
пророком. 

1 Цар 17:22-24 
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Ілля і Ваалові 
священики 
Розділ 34 

Нечестиві люди були в Ізраїльському 
царстві. Вони поклонялися ідолу, що звався 
Ваал. Було 850 Ваалових священиків. 
То були злі священики. 

1 Цар 18:19 

Пророк Ілля мав розмову з царем Ахавом. 
Він сказав Ахаву привести весь народ до 
гори. Ілля хотів, щоб злі Ваалові священики 
також прийшли до тієї гори. 

1 Цар 18:17-19 

Ілля сказав їм, що вони повинні вибрати, 
кому поклонятися - Богу чи Ваалу. 
Вони не можуть поклонятися обом. То є зло 
поклонятися ідолам. 

1 Цар 18:21 
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Ілля хотів показати людям, що ідоли не 
мають сили. Ілля попросив два бики, щоб 
принести їх в жертву. Він попросив дрова. 
Він дав одного бика і трохи дров Вааловим 
священикам, а залишив другого бика і 
решту дров для своєї жертви. 

1 Цар 18:23 

Ілля наказав священикам не спалювати 
жертву. Він наказав священикам молитися їх 
ідолу. Він сказав, що Ваал повинен спалити 
жертву. 

1 Цар 18:24-25 

Злі священики молилися Ваалу весь ранок. 
Вони заскакували на олтар і вигукували. 
Ваал не відповідав. Ваал був тільки ідолом. 

1 Цар 18:26 

Ілля наказав священикам молитися гучніше. 
Він сміявся з них. Він сказав, що, мабуть, 
їхній ідол спить. 

1 Цар 18:27 
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Злі священики молилися все гучніше і 
гучніше. Вони молилися весь день. Ваал не 
відповідав. Жертва священиків не згоріла. 

1 Цар 18:28-29 

Ілля попросив чоловіків принести чотири 
бочки води. Він наказав їм вилити воду на 
жертву. Потім попросив чоловіків ще при-
нести чотири бочки води. Знову вилили воду 
на жертву. Він наказав принести ще чотири 
бочки води. Вони вилили і ту воду на жертву. 

1 Цар 18:33-35 

Ілля наказав людям наблизитися до нього. 
Ілля сказав їм, що буде молитися Богу. Він 
сказав, що Бог пошле вогонь з Неба. Бог 
спалить його жертву. Ілля побудував олтар 
з каміння, обкопав його. Ілля поклав бика і 
дрова на олтар. 

1 Цар 18:30-33 

Ілля молився Богу. Ілля хотів, щоб люди 
поклонялися Богу. Він просив Бога 
допомогти йому. 

1 Цар 18:36-37 
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Бог послав вогонь з Неба. Вогонь спалив 
жертву. Він спалив дрова і каміння, висушив 
всю воду. Люди побачили силу Бога. Вони 

знали, що ідол не має сили. Всі злі Ваалові 
священики були вбиті. 

1 Цар 18:38-39; 1 Цар 18:40 
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Ілля розмовляє 
з Ісусом 
Розділ 35 

Цар Ахав мав нечестиву жінку Єзавель. Єза-
вель почула, що зробив Ілля. Вона послала 
чоловіка до Іллі. Чоловік сказав, що Єзавель 
вб'є Іллю. 

1 Цар 19:1-2 

Ілля пішов до пустині, щоб Єзавель не 
змогла вбити його. Він знайшов місце де 
сховатися. Він спав піддеревом. 

1 Цар 19:3-5 

Ангел прийшов до Іллі. Ангел дав йому їжу 
і воду. Ілля з'їв і знову ліг. Ангел прийшов 
знову. Він наказав Іллі ще поїсти. Ангел 
сказав Іллі, що далека дорога чекає на нього. 
Ілля знову поїв і випив води. 

1 Цар 19:11, 15-16 
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Ілля подорожував 40 днів і 40 ночей. Він 
постився, не їв і не пив. 

1 Цар 19:8 

Ілля йшов до гори, де Мойсей бачив 
палаючий кущ. 

1 Цар 19:8; Вихід 3:1-2 

Ілля жив в печері на горі. Бог спитав його, 
що він там робив. Ілля сказав, що люди не 
дотримувались Божих заповідей. Вони вбили 
пророків Божих. Ілля був єдиний, кого не 
вбили. Люди також хотіли вбити і його. 

1 Цар 19:9-10 

Бог наказав Іллі стати на горі. Знявся 
сильний вітер. Він був такий сильний, що 
розбив скелю. Після вітру був землетрус. 
Потім з'явився вогонь. 

1 Цар 19:11-12 
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Після вогню Ілля почув тихий голос. 
Він знав, що то був голос Ісуса Христа. Ісус 
прийшов до нього. Він промовляв до Іллі. 
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Ісус сказав, що обере нового пророка. Його 
звали Єлисей. 

1 Цар 19:11, 15-16 



Ілля був пророком Божим, мав владу 
Священотва, мав силу Божу. Він зістарився. 
Багато років Єлисей йшов слідом за Іллею. 

2 Цар 1:10 

Бог сказав Іллі, що Єлисей буде наступним 
пророком. Ілля і Єлисей пішли до річки 
Йордан. Ілля вдарив по воді своїм плащем. 
Вода розділилася. Вони перейшли 
суходолом. 

1 Цар 19:16; 2 Цар. 2 : 6 - 8 

Ілля і Єлисей йшли, розмовляючи один 
з одним. Єлисей хотів, щоб Дух Святий був 
з ним. 

2 Цар 2:9-10 
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Ілля і Єлисей 
Розділ 36 



Єлисей став пророком. Він мав владу 
Священства, мав силу Божу. Коли Ілля 

Єлисей повернувся до річки Йордан. Він 
вдарив по воді плащем Іллі. Вода розділи-
лася. Єлисей перейшов суходолом. Праведні 
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піднявся на Небо, то з нього на землю впав 
плащ. Єлисей підібрав його. 

2 Цар 2:11-13 

ізраїльтяни зустріли його. Вони знали, що 
Єлисей був новим пророком. 
1 Цар 19:11, 15-16 



Пророк Єлисей 
Розділ 37 
Три чуда 

Єлисей був пророком. Він мав віру в Бога. 
Бог допомагав йому творити чудеса. Чудо 
показує силу Бога. 

1 Цар 17:17-24; 2 Цар. 2:14-15 

Єлисей наказав тій жінці дістати більше 
глечиків. Він наказав налити оливу з її глечи-
ка до інших. Жінка послухалася Єлисея. 
Олива з її глечика наповнила всі інші глечики. 
То було чудо. 
1 Цар 19:11, 15-16 

Перше чудо 
Одного дня до Єлисея прийшла жінка. Вона 
плакала і розказала Єлисею, що її чоловік 
помер. Вона повина сплатити гроші одному 
чоловікові, а якщо не сплатить гроші, він 
забере її синів. Єлисей хотів допомогти 
жінці. Він спитав, що вона має в домі. Вона 
мала глечик з оливою. 

2 Цар 4:1-2 

Єлисей наказав жінці продати оливу і 
сплатити гроші. її синів не забрали. Вона 
була рада. 

2 Цар 4:7 
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Друге чудо 
Інша жінка та її чоловік запросили Єлисея 
жити в їхньому домі. Вони були старі і не 
мали дітей. Єлисей сказав їм, що в них буде 
син. Вони не повірили йому. Але потім 
народили сина. 

2 Цар 4:8-17 

Одного дня син пішов на батьківські поля. 
Він сказав батькові, що в нього сильно 
болить голова. 

2 Цар 4:18-19 

Хлопчик був дуже хворий. Мати тримала 
його на руках. Він помер. Мати поклала його 
на ліжко Єлисея. Єлисей зайшов і зачинив 
двері. Він молився Богу і торкався хлопчика. 

2 Цар 4 :20-34 

Хлопчик чхнув сім разів і розплющив очі. Він 
знов був живий. Мати зайшла в кімнату. 
Вона дуже зраділа, що син її був живий. Бог 
допоміг Єлисею повернути хлопчика до 
життя. То було чудо. 

2 Цар 4 :35-37 
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Третє чудо 
Нааман був з іншої країни. Він був дуже 
хворий. Він був прокажений. На тілі його 
були виразки. У нього лущилася шкіра. 

2 Цар 5:1 

Нааман прийшов до Єлисея, щоб зцілитися. 
Єлисей послав слугу поговорити з Нааманом. 
Він сказав Нааману обмитися у річці Йордан 
сім разів. Тоді Нааман зцілиться. 

2 Цар 5:9-10 

Нааман розгнівався, бо Єлисей не прийшов 
зцілити його. Він не хотів робити те, що 
наказав йому Єлисей. Він зібрався йти додо-
му. Слуги Наамана вблагали його послу-
хатися пророка. 
1 Цар 19:11, 15-16 

Нааман послухався Єлисея. Він обмився 
у річці Йордан сім разів. Він вилікувався. 
Його виразки зникли. Він більше не був 
прокаженим. То було чудо. 

2 Цар 5:14 
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Иона 
Розділ 38 

Йона не послухався Бога. Йона не хотів 
йти до Ніневії і закликати людей до 
покаяння. Він сів на корабель. Корабель 
плив до іншого міста. 

Йона 1:9-12 

Йона був пророком Божим. Бог наказав 
йому йти до міста Ніневії. Там були нече-
стиві люди. Бог наказав Йоні закликати 
людей до покаяння. 

Йона 1:1-2 

Бог послав велику бурю. Знявся сильний 
вітер. Люди на кораблі злякалися, що 
корабель потоне. 

Йона 1:13-15 
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Капітан корабля прийшов до Йони. Йона 
спав. Капітан збудив його. Він сказав Йоні 
молитися і просити Бога допомогти їм. 

Йона 1:6 

Люди думали, що буря прийшла через те, 
що Йона був на кораблі. Вони хотіли, щоб 
буря вщухла. Вони спитали Йону, що їм 
робити. 

Йона 1:7-11 

Йона наказав їм кинути його у воду. 
Він знав, що Бог наслав бурю через нього. 
Він не послухався Бога. 

Йона 1:9-12 

Люди не хотіли кидати Йону у воду. Але вони 
знали, що буря вщухне, якщо вони зроблять 
це. Тому вони кинули його у воду. Буря 
вщухла. 

Йона 1:13-15 
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Бог послав велику рибу. Риба проковтнула 
Йону. Йона був в середині риби три дні та 
три ночі. Йона молився Богу. Він покаявся. 
Він жалкував, що втік і обіцяв слухатися 
Бога. 

Йона 1:17; 2:1-9 

Риба викинула Йону на суходіл. Вдруге 
Бог наказав Йоні йти до Ніневії. Він наказав 
закликати людей до покаяння. 

Йона 2:10; 3:1-2 

На цей раз Йона послухався Бога. Він пішов 
до Ніневії і проповідував людям, щоб вони 
покаялися. Якщо вони не покаються, Ніневію 
буде зруйновано. 

Йона 1:9-12 

Люди покаялися. Вони перестали чинити 
нечестивості. Вони постилися і молилися. 
Бог не зруйнував Ніневію. 

Йона 1 : 1 3 - 1 5 
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Ізраїльтяни 
в полоні 
Розділ 39 

Ізраїльтяни мали багато царів. Деякі царі 
були добрі. Вони любили Бога і дотри-
мувалися його заповідей. Вони допомагали 
ізраїльтянам жити праведно. 

2 Цар 8 - 2 4 

Більшість царів були нечестивими. Вони 
не дотримувалися Божих заповідей. Вони 
поклонялися ідолам. Люди також стали 
нечестивими. 
1 Цар 18:36-37 

На тій землі були войни. Десять ізраїльських 
племен були в полоні. Вони були взяті за 
рабів. Ізраїльтяни, що залишилися, жили 
в Іудейському царстві. Вони звалися іудеями. 

2 Цар 17:6-23 
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Легій разом з сімейством жив в Єрусалимі 
за 600 років до народження Христа. Багато 
людей в Єрусалимі були нечестивими. Бог 
послав пророків, щоб їх вчити. Легій був 
одним з тих пророків. 

2 Хроніки 36:14-16; 1 Нефій 1:4 

Легій наказував народу покаятися. Він 
сказав, що Єрусалим буде зруйновано, якщо 
вони не покаються. Але нечестиві люди 
не вірили йому. Деякі люди сміялися з нього. 
Деякі гнівалися. Вони хотіли вбити Легія. 

1 Нефій 1:13-20; 2 Хроніки 36:16 

Бог наказав Легію покинути Єрусалим разом 
з сім'єю. Легій послухався Бога. Він і його 
сім'я подорожували до моря. Вони збуду-
вали корабель і попливли до Америки. 

1 Нефій 2 :2-4 ; 17:8, 18 

Син Легія, Нефій, написав, що трапилось 
з ними. І та розповідь є в Книзі Мормона. 

1 Нефій 19:1-4 
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Іудеї чули пророків, але не покаялися. Бог 
послав вавілонського царя та його армію 
зруйнувати Єрусалим. Сталася велика битва. 

2 Цар 25:1-2 

Вавілонські воїни взяли в полон Єрусалим. 
Вони забрали все золото, срібло і чудовий 
посуд з храму. 

2 Цар 25:13-17 

Потім вони спалили Храм Божий. Також вони 
спалили доми людей. Вони зруйнували стіни 
навколо Єрусалиму. 
1 Цар 19:11, 15-16 

Багато іудеїв було вбито. Багато інших було 
взято в полон. їх взяли рабами до Вавілону. 

2 Цар 25:18-21 

149 



Даниїл і 
його друзі 
Розділ 40 

Цар послав їжу та вино Даниїлу і його 
друзям. Бог сказав їм не їсти ту їжу. То було 
недобре для них. їм не слід їсти тієї їжі і 
пити того вина. Вони попросили царевих 
слуг принести їм добру їжу. Вони попросили 
води, а не вина. 

Даниїл 3 :13-18 

Вавилонський цар забрав іудеїв до своєї 
землі. Він взяв декількох дітей у свій дім. 
Чотири з них були Даниїл, Шадрах, Мешах і 
Авед-Него. Вони навчалися говорити мовою 
царів. 

Даниїл 1:1-7 

Слуга дав Даниїлу і його друзям води. Він 
дав їм добру їжу на десять днів. Даниїл і 
його друзі послухалися Бога. Даниїл і його 
друзі мали кращий вигляд, ніж інші діти. 

Даниїл 1:14-16 
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Через три роки Даниїла, Шадраха, Мешаха і 
Авед-Него привели до царя. Він розмовляв 
з ними. Цар сказав, що вони мудріші від його 
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мудреців. Бог благословив Даниїла і його 
друзів. Бог зробив їх сильними і мудрими. 

Даниїл 1:18-20 



Даниїл і 
царевий сон 
Розділ 41 

Царю Вавилону приснився сон. Коли він 
прокинувся, то не міг згадати його. Цар 
попросив своїх мудреців розповісти його 
сон. Він також хотів знати, що той сон 
означає. 

Даниїл 2:1-3 

Але мудреці не змогли розповісти царевий 
сон. Цар розгнівався. Він наказав слузі 
вбити всіх мудреців. 

Даниїл 2 : 4 - 5 

Але Бог показав Даниїлу царевий сон і 
відкрив, що він означає. Даниїл попросив 
слугу царя не вбивати мудреців. Даниїл 
сказав, що може розказати царю про сон. 

Даниїл 2:19-24 

І І І І І 
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Даниїла привели до царя. Він сказав, що 
Бог розказав йому про сон. Той сон означав, 
що всі люди будуть вивчати Євангелію. 
Ісус буде царем всіх народів на Землі. Цар 

Вавилону був радий, коли дізнався, що 
означає його сон. Він поставив Даниїла 
управителем над всім краєм. 

Даниїл 2:25-48 
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Шадрах, Мешах 
і Авед-Него 
Розділ 42 

Цар Вавилону зробив золотого ідола. Він 
наказав народу молитися ідолу. Хто не буде 
молитися йому, того спалять в печі. 

Даниїл 3:1-6 

Шадрах, Мешах і Авед-Него не могли 
молитися ідолу. Вони молилися Богу. 

Даниїл 3:12 

Хтось доніс царю. Він розгнівався і послав 
за Шадрахом, Мешахом і Авед-Него. 
Цар сказав їм, що вони їх спалять в печі. 
Шадрах, Мешах і Авед-Него не злякалися. 
Вони знали, що Бог врятує їх. 

Даниїл 3:13-18 
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Слуги царя запалили вогонь в печі. Вони 
зв'язали Шадраха, Мешаха і Авед-Него. 
Слуги кинули їх в піч. Полум'я спалило тих 
слуг. 

Даниїл 3:19-22 

Цар заглянув в піч. Він побачив чотирьох 
чоловіків, що ходили серед вогню. Один 
з чоловіків був Божим ангелом. Бог врятував 
Шадраха, Мешаха і Авед-Него. 

Даниїл 3:24-25 

Цар крикнув до Шадраха, Мешаха і Авед-
Него. Він наказав їм вийти з печі. Вогонь 
не спричинив їм ніякої шкоди. Він не спалив 
їхнього волосся і одежі. Вони не пахли 
димом. 

Даниїл 3:13-18 

Цар Вавилону видав наказ. В наказі він 
звелів, щоб ніхто не казав хули на Бога. 
Бо тільки Бог може врятувати людей від 
вогню. 

Даниїл 3 :28-29 
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Даниїл і 
лев'яче лігво 
Розділ 43 

Був новий цар Вавилону. Його ім'я було 
Дарій. Він обрав чоловіків допомагати йому. 
Даниїл був їхнім управителем. Інші не 
любили Даниїла. Вони не хотіли, щоб він був 
їхнім управителем. 

Даниїл 5:30-31; 6:1-5 

Ті чоловіки знали, що він молився Богу. 
Вони пішли до царя. Вони попросили Його 
видати новий наказ. Цар видав новий наказ. 
В ньому було об'явлено, що народ не може 
молитися Богові. Людей, які порушать 
той наказ, кинуть до лев'ячого лігва. Леви 
з'їдять їх. 

Даниїл 6:6-7 

Даниїл молився Богові тричі на день. Злі 
люди побачили Даниїла, коли той молився. 
Вони донесли царю. 

Даниїл 3:13-18 
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Цар знав, що Даниїла вкинуть до лев'ячого 
лігва. Цар намагався придумати, як вряту-
вати його. Але наказ не можна було змінити. 
Цар наказав слугам кинути Даниїла до 
лев'ячого лігва. Цар Дарій сказав Даниїлові, 
що Бог врятує його. 

Даниїл 6:14-16 

Цар постився всю ніч. Він не міг спати. 
Даниїл 6:18 

На світанку цар прийшов до лев'ячого лігва. 
Він покликав Даниїла. Даниїл відповів. Леви 
не причинили йому ніякої шкоди. Він сказав, 
що Бог закрив лев'ячі пащі. 

Даниїл 3:13-18 

Цар дуже зрадів. Даниїл був врятований 
тому, що Бог допоміг йому. 

Даниїл 6:23-27 
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Повернення до 
Єрусалиму 
Розділ 44 

Багато років іудеї жили у Вавилоні. Царем 
став Кір. Бог наказав йому дозволити іудеям 
побудувати новий храм в Єрусалимі. Кір 
наказав іудеям повернутися до Єрусалиму. 

Єздра 1:1-3 

Іудеї повернулися до Єрусалиму. Вони взяли 
золото, срібло та чудовий посуд для храму. 

Єздра 1:4-11 

Іудеї побудували олтар і приносили жертви 
Богові. Вони розпочали будувати храм. Вони 
були щасливі, молилися Богу і дякували 
Йому. 

Єздра 3:3-13 
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Деякі нечестиві люди в Єрусалимі 
розгнівалися. Вони не хотіли, щоб іудеї 
відновили храм. Вони намагалися їм 
перешкодити. 

Єздра 4:1-5 

Але іудеї працювали довгий час. Нарешті 
будівництво храму було закінчено. 

Єздра 6:14-15 

Єздра був Божим пророком. Він жив 
у Вавилоні. Єздра пішов до Єрусалиму 
навчати іудеїв. Він читав народу всі заповіді, 
наказував їм дотримуватися Божих 
заповідей і покаятися. Народ слухав його. 

Єздра 7:6; Неємія 8:1-5, £ 

Несмія був пророком. Він також пішов до 
Єрусалиму. 

Неємія 2:11-12 
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Неємія засмутився, коли прийшов туди. 
Стіна кругом міста була повалена. 
Брама в стіні була спалена. Неємія наказав 
іудеям відбудувати стіну й браму. 

Неємія 2:17-18 

Іудеї почали будувати стіну. Нечестиві люди 
намагалися перешкодити їм. Іудеї продовжу-
вали працювати. Бог благословив їх. 
Нарешті стіна і ворота були закінчені. 

Неємія 2:19-20; 4:1-8; 6:15 

Неємія говорив з народом. Він знав, що 
іудеї не дотримувалися Божих заповідей. 
Вони зневажали один одного. 
Він наказав іудеям бути праведними. 

Неємія 5:6-11 

Іудеї обіцяли слухатися Бога, дотримувати 
суботній день святим, сплачувати десятину, 
жити праведно. 

Неємія 9:38; 10:28-38 
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Деякі іудеї не повернулися до Єрусалиму. 
Вони залишилися у Вавилоні. Серед них 
була дуже вродлива дівчина Естер. 

Естер 2:5-7 

Батько і мати Естер померли. Вона жила 
у свого двоюрідного брата Мордехая. 
Мордехай був доброю людиною. 

Естер 2:5-7 
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Естер 
Розділ 45 

Цар тієї землі справляв великий бенкет. 
Він запросив прийти багато люду. 

Естер 1:5 



Цар послав за царицею, щоб вона прийшла 
на бенкет. Але вона відмовилася прийти. 
Цар розгнівався. Він сказав, що вибере нову 
царицю. 

Естер 1:10-22 

Цар послав привести багато молодих жінок 
до палацу. Естер пішла до царевого дому. 

Естер 2 :2-4 , 8 

Цар побачив, що Естер дуже вродлива. 
Він покохав її і зробив царицею. 

Естер 2:17 
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Гаман був один із царевих управителів. 
Він ненавидів іудеїв. Гаману низько кланялися 
всі люди. Мордехай не хотів кланятися йому. 
Гаман сердився. 

Естер 3:1-5 



Гаман розказав царю, що іудеї не будуть 
дотримуватися законів. Гаман хотів, щоб всі 
іудеї були знищені. Були послані листи до 
всіх управителів царства. В листах промо-
влялося, що слід вбити всіх іудеїв. 

Естер 3:6-9, 13-15 

Іудеї почули про ті листи. Вони злякалися і 
засумували. Вони постилися й молилися про 
допомогу. 

Естер 4:3 

Цариця Естер почула про ті листи. Вона 
послала слугу довідатися у Мордехая, 
що трапилося. 

Естер 3 :1 -5 

Мордехай сказав, що Естер уб'ють через те 
що, вона іудейка. Мордехай сказав, що 
Естер повинна спробувати врятувати іудеїв. 
Естер наказала іудеям поститися три дні. 
Вона також постилася. Потім вона пішла до 
царя. 

Естер 4:7-16; 5:1 
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Цар запитав Естер, чого вона бажає. 
Він сказав, що вона може мати що завгодно. 
Естер попросила царя прийти на бенкет. 
Вона хотіла, щоб Гаман також прийшов. 

Естер 5 : 3 - 8 

Естер розказала царю про план Гамана 
вбити іудеїв. Вона сказала йому, що вона 
також іудейка. Цар розгнівався. Він наказав 
вбити Гамана. 

Естер 7:1-10 

Цар наказав Мордехаю написати листи до 
всіх в його царстві. Мордехай наказав іудеям 
вбити кожного, хто буде намагатися вбити їх. 

Естер 8:8-11 

Іудеї були щасливі. Естер врятувала їх. 
Естер 8:16-17 
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Йов 
Розділ 46 

Йов був дуже добрий чоловік. Він завжди 
чинив праведно. Він виконував Божі заповіді. 
Йов також був багатим чоловіком. Він мав 
багато тварин і слуг, мав жінку і десятеро 
дітей. Бог дав йому багато благословень. 

йов 1:1-3 

Бог знав, що Йов був праведним чоловіком. 
Сатана також знав, що Йов був праведним. 
Сатана сказав, що Йов через те праведний, 
що Бог дав йому так багато благословень. 
Сатана сказав, що Йов не буде праведним, 
якщо забрати його благословення. 

Йов 1:6-11 

Бог сказав, що Сатана може забрати все, 
що мав Йов. Проте він не може чіпати 
самого Йова. Тоді Сатана побачить, що Йов 
залишиться праведним. 

йов 1:12 
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Одного дня четверо слуг прийшли до Йова. 
Вони сказали, що загинули всі воли і слуги 
Йова, що вогонь спалив усіх його овець, що 
викрадено всіх його верблюдів. 

Йов 1:14-17 

Вони сказали, що сильний вітер перекинув 
дім сина Йова. Всі діти Йова загинули. 
У нього нічого не залишилося. 

Йов 1:18-19 

Йов був сильно засмучений. Але він не гні-
вався на Бога. Він впав до землі і вклонився 
Богу. Він сказав, що нічого не мав, коли 
народився. Бог дав йому все. Тепер Бог заб-
рав усе. Йов все одно любив Бога. 

Йов 1:20-22 

Бог звернувся до Сатани знов. Він сказав, 
що все відібрано у Йова. І Йов залишився 
праведним. Але Сатана відповів, що Йов не 
залишиться праведним, якщо дуже захворіє. 
Тоді Бог дозволив Сатані вразити Йова 
хворобою. Але Сатана не може вбити його. 

Йов 2:1-6 
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Йов сильно захворів. Його тіло було вкрите 
виразками. Він бажав краще ніколи не 
народжуватися. Жінка Йова спитала, чи він 
ще вірить, що Бог добрий. Йов відповів, 
що так. Він сказав, що люди сприймали від 
Бога добро. Інколи Бог дозволяє, щоб 
з ними траплялося нещастя. Інколи нещастя 
трапляються з добрими людьми. 

Йов 2:7, 9-10; 3:1-13 

Йов сказав своїм приятелям, що вони не 
допомагають йому. Він сказав, що не чинив 
нечестивостей. Він не знає, чому стільки 
нещасть випало на нього. Йов все ще вірив 
в Бога. Йов сказав, що він може вмерти. 
Але завжди буде любити Бога. І якщо він 
помре, то воскресне. Він буде знову мати 
тіло і побачить Бога. 

Йов 4-19 

Знов приятелі Йова сказали, що він нечес-
тивий. Вони сказали, що, мабуть, він 
оббирав бідних людей. Або, мабуть, не 
допомогав людям, коли їм була потрібна 
допомога. Вони сказали, що Бог знає, 
коли люди нечестиві. Ніхто не може заховати 
свої гріхи від Бога. Вони наказали Йову 
покаятися. Тоді Бог благословить його. 

Йов 22 

Троє приятелів Йова прийшли відвідати його. 
Вони співчували йому. Вони сказали, що 
Бог карає нечестивих. Вони сказали, що Бог 
не карає добрих людей. Вони сказали, 
що, певне, Йов нечестивий. Нещастя не 
трапилися б з ним, якби він був праведним. 

Йов 2:11-13; 3-19 
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Йов сказав приятелям, що він був праведним. 
Він сказав, що Бог знав, що він не чинив 
нечестивостей. Він сказав, що з деякими 
нечестивими людьми не трапляються неща-
стя. Проте з деякими праведними людьми 
трапляється багато нещасть. Йов сказав, що 
не знає, чому Бог дозволив, щоб стільки 
нещасть впало на нього. 

Йов 26-28 

Тоді Йов почув голос Бога. Бог поставив 
йому багато запитань. Де був Йов, коли Бог 
творив світ? Що знав Йов про хмари, сніг і 
дощ? Що знав Йов про тварин і рослин на 
Землі? Бог створив ті чудові речі. 

Йов 38, 39, 40:1 

Йов відповів Богу. Йов сказав, що не розу-
міється в тому. Бог розказав Йову, що люди 
не можуть завжди розуміти, чому так робить 
Бог. Щоб не сталося, люди повинні довіряти 

Богу. Тоді Йов побачив Бога. Йов був 
праведним, незважаючи на всі свої нещастя. 
Йов любив Бога. Він довіряв Богу. 

Йов 40-42 :6 
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Бог сказав приятелям Йова, що гнівається 
на них. Те, що вони говорили Йову, було 

неправдою. Бог наказав їм принести тварин 
для жертви. Йов молився за своїх приятелів. 

Йов 42:7-10 

Бог благословив Йова. Він дав Йову більше, 
ніж він мав колись. Бог дав йому багато 
тварин. Йов і його жінка народили ще дітей. 
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Вони були щасливі. Йов жив дуже багато 
років. Він був праведний. 

Йов 42:10-17 



Пророки розказують 
про Ісуса 
Розділ 47 

Багато людей не любили Йова. Вони були 
нечестиві, не виконували Божі заповіді, не 
слухали Його пророків. 

Багато пророків наказували покаятися. Вони 
розказували людям, що Ісус Христос прийде 
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на Землю. Він буде Спасителем. Він помре, 
щоб спасти всіх людей на землі. 

1 Нефій 1:18-20 



Серед тих пророків, хто розказував про 
Ісуса Христа, були Мойсей, Єремія, Михей, 
Захарій, Легій та Ісая. Пророки казали, що 

Ісус Христос народиться у Віфлеємі. Ісус 
буде рости, як інші діти. Люди не будуть 
знати, що Він - Син Бога. 

Яків 7:11; Ісая 7:14-15; 9:6; Михей 5:2 

Бог пошле пророка допомогти Ісусу. Його 
ім'я буде Іоанн. Він буде проповідувати 

людям про Ісуса. Він буде христити Ісуса. 
Його будуть називати Іоанн Христитель. 

Ісая 40:3; Іоанн 1:6; Матвій 3:1 
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Ісус буде любити кожного. Він зробить ба-
гато чудес. Він буде навчати людей про 
Бога. Він покаже людям, як стати подібними 

Дехто з людей не повірять в Ісуса. Вони 
будуть ненавидіти Його. Вони розіпнуть Його 
на хресті. Він помре і потім воскресне. 
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до Отця Небесного. Він буде страждати за 
їхні гріхи. 

Ісая 53:11-12; 61:1; Єремія 33:14-16 

Все, що казали пророки про Ісуса, сталося. 
Новий Завіт розказує про життя Ісуса Христа. 

Мойсей 7:55-56; Захарія 13:6; Ісая 53:5 



Після 
Старого Завіту 
Розділ 48 

Пророки Старого Завіту повмирали. 
Минуло чотириста років. Більшість іудеїв не 
слухалися Бога. 

Армії з інших країн брали іудеїв в полон. 
Злі царі з інших країн робили їх рабами. 
Царі вбивали тисячі іудеїв. 

Царі не дозволяли іудеям приносити жертви 
Богу. Вони взяли з храму всі речі, зроблені із 
золота. Царі вклонялися в храмі ідолам. 

173 



Остання армія, що взяла іудеїв в полон, 
була Римська армія. Римляни зруйнували 
стіни Єрусалиму. Вони полонили місто. 
Вони послали чоловіка на ім'я Ірод бути 
царем над іудеями. 

Ірод хотів сподобатися іудеям. Тому він 
знову зробив храм чудовим. Тисячі чоловіків 
працювали там. Вони повернули золото і 
срібло в храм. Коли храм закінчили, він став 
дуже гарний. Незважаючи на це, іудеї не 
любили Ірода. 

Ірод був дуже злий. Він вбив багато людей. 
Він вбив свою жінку і двох синів, намагався 
вбити маленького Ісуса. 

Іудеї не хотіли, щоб ірод був їхнім царем. 
Вони не хотіли, щоб римляни були їхніми 
управителями. Іудеї чекали, коли прийде 
Спаситель. Вони сподівалися, що Він 
допоможе їм воювати проти римлян, що 
Він буде їхнім царем. 
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Слова, які слід знати 

А 
АНГЕЛ Ангел - це один з помічників Божих. 
Ангел приходить з Неба. 
Ангел розмовляв з Адамом. 
АРМІЇ дві армії пішли воювати одна 
проти другої. 
АРМІЯ В армії чоловіки воюють з іншими 
чоловіками. 

Б 
БАРАН Баран - це вівця. Авраам побачив 
барана. 

БИТВА Битва - це великий бій. 
БЛАГОСЛОВЕННЯ Яків дав своїм синам 
благословення. Він поклав руки на голови 
синів і молився за них. 

першонародженого найстаршому синові. То 
було найкраще благословення. Ісаак не дав 
Ісаву благословення першонародженого. 
БЛАГОСЛОВИВ Бог благословив Якова. 
Бог допоміг Якову і дав йому добрі речі. 

i\W\l І 

в 
ВЕЛЕТЕНЬ Велетень - це дуже високий, 
сильний чоловік. Голіят був велетнем. 

ВЕРБЛЮД Верблюд - це тварина. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ ПЕРШОНАРОДЖЕНОГО 
Довгий час люди давали благословення 

ВЕСЕЛКА Бог зробив веселку на небі. 



ВЕСТИ Вести означає вказувати людям, 
що робити. Бог наказав Мойсею вести 
ізраїльтян. 
ВИБИРАТИ Бог дозволив нам вибирати між 
добром і злом. Ми повинні вибирати добро. 
ВИДІННЯ Видіння - це сон від Бога. Єнох 
бачив у видінні Ісуса Христа. 
ВИПРОБУВАННЯ Бог послав нас на землю, 
щоб пройти крізь випробування. Бути 
випробуваним означає показати, чи будемо 
ми діяти праведно. 
ВІДВАР Відвар - це густий суп. Ісав їв 
відвар. 

ВІРА Мати віру означає вірити в істину. Нам 
необхідно мати віру в Бога. Ми повинні мати 
віру в Ісуса Христа. Ми повинні вірити Ісусу 
Христу і слухатися його. 
ВІРИЛИ Люди вірили тому, що сказав Ілля. 
Люди думали, що те, що сказав Ілля було 
істиною. 
ВІРИТИ Вірити означає думати про щось, як 
про істинне. 
ВКЛОНЯЛИСЯ Гаман хотів, щоб люди 
вклонялися йому 

В О Ж Д Ь Мойсей був вождем ізраїльтян. 
ВОЇНИ Воїни воюють в армії. 
ВОСКРЕС Ісус Христос воскрес. Його дух 
повернувся до Його тіла. Він живий. Він 
ніколи більше не помре. 
ВОШІ Воші - це маленькі комахи, що 
кусаються. Воші кусали народ Єгипту. 
ВРЯТУВАЛИСЯ Ізраїльтяни врятувалися від 
Єгиптян. 

ВРЯТУВАТИ Ісус помер, щоб врятувати нас. 
Ісус помер, щоб ми знову могли жити з 
нашим Небесним Отцем. 
ВРЯТУВАТИСЯ Врятуватися означає втекти 
від когось. 
В'ЯЗНИЦЯ В'язниця - це місце, куди 
приводять людей і звідки вони не можуть 
втекти. Йосипа кинули до в'язниці. 

Г О Л О Д Голод означає відсутність їжі. 
В Ханаані був голод. В Ханаані не було їжі. 
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Г 
ГЛЕЧИК В глечику зберігається олива 
чи вода. 

ГОРА Мойсей зійшов на гору. 



д 
ДАР Дар - це подарунок. Це щось, дане 
комусь. Цар дав Аврааму дар. 

З 
ЗАВІСИ Скинія мала стіну з завіс. 

ДВІР Двір - це земля навколо будинку. 
Кругом скинії був двір. 
ДЕСЯТИНА Бог дав нам все, що ми маємо. 
Десятина - це те, що ми повертаємо Йому. 
Авраам сплачував десятину. 

ДОВІРЯВ Потіфар довіряв Йосипові. 
Потіфар знав, що Йосип зробить те, що 
повинен зробити. 
ДОСТАТНЬО Ізраїльтяни мали достатньо 
манни, щоб їсти. Ізраїльтяни мали стільки 
манни, скільки їм було потрібно. 
ДОЧКА Дочка - це дівчина в сім'ї. Царева 
дочка знайшла Мойсея. 
ДУХИ Ми були духами, коли жили на Небі 
з Богом. Тоді ми не мали тіл з плоті і крові. 
ДУХОВНІ ТІЛА Духовні тіла мають такий 
самий вигляд, як і тіла з плоті і крові. 

Є 
ЄВАНГЕЛІЯ Євангелія - це те, чому навчав 
Ісус Христос. Ми віримо в Євангелію Ісуса 
Христа. 

ЗАПОВІДІ Заповіді - це те, що Бог наказує 
робити людям. Добрі люди виконують 
Божі заповіді. Добрі люди роблять те, що 
Бог наказує їм робити. 
ЗБЕРІГАЛИ Єгиптяни зберігали їжу. 
ЗБЕРІГАТИ Щось зберігати означає 
тримати щось, поки воно не знадобиться. 

ЗЕМЛЕТРУС Землетрус примушує землю 
рухатись і розвалюватись. Землетрус 
розвалив стіни. 
ЗЛО, ЗЛИЙ Зло - це щось погане. Сатана • 
це зло. Говорити неправду - це зло. Люди, 
які роблять погані речі - злі. 
ЗРУЙНУВАТИ Зруйнувати означає спалити 
чи знищити. 
ЗРУЙНОВАНЕ Місто Єрусалим було 
зруйноване. 
ЗЦІЛИТИ Єлисей зцілив хворого чоловіка. 
Зцілити означає вилікув ати людину. 

І 
ІДОЛ Ідол - це статуя. Деякі люди 
молилися ідолу. Вони не молилися Богу. 
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к 
КАПІТАН Капітан - це управитель. Капітан 
корабля не хотів вкинути Йону в море. 
КИЙ Кий - це палиця. 

КОЛІНА Сім'ї 12 синів Якова були названі 
колінами. 
КОВТАТИ Ми ковтаємо їжу. Вона йде по 
нашому горлу. 
КОВЧЕГ В середині ковчега зберігаються 
речі. Один з видів кочегу - це великий 
корабель. Ной взяв тварин до ковчегу. 

КОВЧЕГ ЗАВІТІВ Ковчегом завітів була 
скриня. В тій скрині зберігалися два камені з 
десятьма написаними на них заповідями. 

КОШИК Мати поклала Мойсея в кошик. 

КРИНИЦЯ Криниця - це глибока яма 
з водою. Рахіль прийшла до криниці набрати 
води. 

л 
ЛІГВО Лігво - це місце, де живуть дикі 
тварини. 

м 
МЕЧ Давид вбив Голіята мечем. 

МОВА Слова, які ми використовуємо, щоб 
говорити чи писати до інших людей, 
називаються мовою. Бог змінив мову людей. 
Вони не могли розуміти один одного. 
МОЛИЛАСЯ Анна молилася Богу, щоб Він 
їй дав сина. 
МОЛИТИСЯ Молитися означає розмовляти 
з Богом. Я кожен день молюся Богу. 
МОЛОДИЙ Дитя - молоде. Бабуся - стара. 
Давид був молодим, коли вбив Голіафа. 
МУДРИЙ Бог зробив Соломона мудрим. 
Бог допоміг йому знати, що є істина. 
Соломон знав, як допомагати людям. 

178 



н 
НАВЧАВ Єнох навчав людей заповідям 
Божим. 
НАВЧАТИ Навчати означає допомагати 
комусь вчитися. Єнох хотів навчати людей. 
НАЙМОЛОДШИЙ Давид мав старших 
братів. Давид був наймолодший син Єссея. 
НАЙМУДРІШИЙ Соломон був наймудріший 
чоловік на землі. 
НАКЛЕПИ Наклепи - це неправда. Жінка 
Потіфара звела наклеп на Йосипа. Жінка 
Потіфара сказала про Йосипа те, що було 
неправдою. 
НЕЧЕСТИВИЙ Нечестивий означає дуже 
поганий. Нечестиві люди чинять погані речі. 
Вони не слухаються Бога. 
НЕЩАСТЯ Нещастя - це щось погане, що 
трапляється з нами. Йов мав багато нещасть. 

О 
ОБІЦЯВ, ОБІЦЯНА Бог обіцяв благословити 
Авраама. Він дав Аврааму обіцяну землю. 
ОБІЦЯТИ Обіцяти означає сказати, що ми 
щось зробимо. Ми обіцяємо слухатися Бога. 
ОБРАВ Бог обрав Давида царем. Бог 
вибрав Давида царем. 
ОБРАНИЙ Давид був обраний царем. 
ОДРУЖИВСЯ Ісаак одружився з Ревекою. 
Ісаак був чоловіком Ревеки. Ревека була 
жінкою Ісаака. 
ОЛТАР Люди моляться біля олтаря. Люди 
спалюють тварин на олтарі. 

п 
ПАСТУХ Пастух пасе вівці. Коли Давид був 
хлопчиком, він був пастухом. Давид пас 
вівці, коли був хлопчиком. 

ПЕРЕПЕЛИЦІ Перепелиці - це птахи. 
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ПЕЧЕРА Ілля сховався в печері. 



ПІЧ В печі є вогонь. Цар мав величезну пгч. 

ПЛЕМ'Я Плем'я - це багато людей. 
ПОБИВ Чоловік побив хлопчика палицею. 
Чоловік ударив хлопчика палицею. 
ПОДІЛЕНЕ Червоне море було поділене.  
12 колін були поділені. 

ПОДОРОЖУВАЛИ Ізраїльтяни 
подорожували з Єгипту до обіцяної землі. 
ПОДОРОЖУВАТИ Подорожувати означає 
йти з одного місця в інше. 
ПОКАРАТИ Нас покарають, якщо ми 
робимо щось погане. Нещастя трапляються 
з нами, коли ми покарані. 
ПОКАЯВСЯ Народ Ніневії покаявся. 
ПОКАЯТИСЯ Якщо ми чинимо щось погане, 
нам треба покаятися. Якщо ми чинимо 
щось погане, ми повинні відчувати жаль і не 
чинити цього знов. 
ПОКЛОНЯТИСЯ Поклонятися означає 
показувати Богу, що ми його любимо. 
Ми поклоняємось Богу, коли виконуємо Його 
заповіді. Ми поклоняємось Богу, коли 
молимось Йому. 
ПОЛОНИЛИ Ізраїльтяни полонили місто. 
Ізраїльтяни відібрали місто у тих, хто там 
жив. Іудеїв полонили. Вавилонці забрали 
іудеїв з їхньої землі. 

ПОМАЗАВ Семуїл помазав Саула на 
царство. 
ПОМАЗАТИ Помазати означає покласти 
оливу на чиюсь голову і благословити. 

ПОСЛУХАВСЯ Єнох послухався Бога. Єнох 
робив те, що Бог наказував йому. 
ПОСТИВСЯ Мойсей постився 40 днів. 
Мойсей не їв і не пив 40 днів. 
ПОТОП Ной врятував тварин від потопу. 
Потопом була вода, що вкрила землю. 

ПОХОВАНИЙ Давид був похований 
в Єрусалимі. 
ПРАВЕДНИЙ Бути праведним означає 
робити те, що є добро. Праведні люди слу-
халися Божих заповідей. 
ПРАЩА Пращу використовують, щоб 
кидати каміння. Давид скористався пращею, 
щоб кинути камінь в Голіафа. 

ПРИНІС ЖЕРТВУ Авраам приніс тварину 
в жертву. Авраам вбив тварину і спалив її на 
олтарі. Ісус приніс в жертву своє життя за 
нас. Він помер на хресті. Ісус віддав своє 
життя за нас. 
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ПРИНОСИТИ ЖЕРТВУ Бог наказав людям 
приносити в жертву тварин. 
ПРОКОВТНУЛА. Величезна риба проков-
тнула Йону. 
ПРОРОК Бог розмовляє з пророком. 
Пророк говорить нам те, що Бог хоче, щоб 
ми знали. Ілля був пророком. 
ПРОКАЖЕНИЙ Прокажений - це хвора 
людина з виразками по всьому тілу. Нааман 
був прокаженим. 
ПРОСТИВ Бог простив народ Ізраїля. Бог 
забув погані вчинки народу Ізраїля. 
ПРОСТИТИ Простити когось означає забути 
погані речі, що той зробив. Ісус Христос 
простить нас за наші погані вчинки, якщо ми 
будемо жалкувати і перестанемо чинити їх. 
ПУСТИНЯ Пустиня - це місце, де немає 
міст і людей. Мойсей з ізраїльтянами жив у 
пустині 40 років. 

ПШЕНИЦЯ Пшениця - це рослина 
з маленькими зернами. Ми використовуємо 
пшеницю, щоб пекти хліб. 

Р 
РАБИ Раби - це люди, яких примушують 
працювати за інших. Цар примушував своїх 
рабів тяжко працювати. 

РОЗІП'ЯТИЙ Ісус був розіп'ятий на хресті. 

с 
САД В саду є дерева, квіти і трава. Адам і 
Єва жили в Саду Едема. 
СВІЧНИКИ Свічники освітлювали храм. 
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СВЯЩЕНИКИ Священики - це чоловіки, 
які допомагають у Церкві. Священики 
допомагали у храмі. 
СВЯЩЕНСТВО Священство - це влада 
Бога. Самуїл мав священство. Самуїл мав 
владу Бога. 
СЕРЕЖКИ Люди носили золоті сережки. 

СИЛА Бог має велику силу. Бог може 
робити ті речі, що не можуть люди. Бог 
може робити все. 
СКИНІЯ Скинія - це місце, де моляться 
Богу. Бог наказав Мойсею збудувати скинію. 
Ізраїльтяни мали скинію. Вона була схожа 
на намет. 

СЛУГА Слуга працює на когось. 
СЛУГИ Потіфар мав багато слуг. Потіфар 
мав багато людей, які працювали на нього. 
СЛУХАТИСЯ Слухатися означає робити те, 
що нам наказують. 
СПОСТЕРІГАЧІ Ісус послав спостерігачів 
до обіцяної землі. Ісус послав людей до 
обіцяної землі подивитися, яка вона. 

СПРАГНЕНИЙ Бути спрагненим означає 
хотіти пити води. Ізраїльтяни не мали води. 
Вони були спрагнені. 
СТАРІЙШИНИ Старійшини - це чоловіки, 
які допомагають у Церкві. Старійшини мають 
священство. 
СТРАЖДАВ Ісус страждав за нас. 
СТРАЖДАТИ Ми страждаємо, коли 
болять наші тіла. Ми страждаємо, коли нам 
дуже сумно. 
СУБОТНІЙ ДЕНЬ (НЕДІЛЯ) Суботнього дня 
ми йдемо до Церкви. Нам не слід працювати 
Суботнього дня. 
СУДДЯ, СУДИТИ Суддя - це управитель. 
Судді допомагали людям знати, що робити. 
Суддя говорить що добре, а що погано. 
Судити означає говорити, що добре, а що 
погано. 

т 
ТЕЛЯ Теля - це дитя корови. 
ТІЛА З ПЛОТІ І КРОВІ Зараз ми маємо тіла 
з плоті і крові. Перед тим, як ми прийшли 
на землю, ми не мали тіл з плоті і крові. 
Ми мали духовні тіла. 

х 
ХОВАТИ Коли люди помирають, ми ховаємо 
їх. Людей, про яких розповідає Біблія, клали 
в печери. 
ХРАМ Храм - це Божий дім. Ми виконуємо 
роботу в храмі. Храм Соломона мав кам'яні 
стіни. 
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ХРИЩЕНІ Ми приєднуємось до Церкви, 
коли ми хрищені. Ми похрищені тоді, коли 
нас занурили у воду, а потім підняли з води. 

Ц 
ЦАРСТВО Царство - це земля, де є цар, як 
управитель. Реговоам був царем царства 
Іудейського. 

ч 
ЧОЛОВІК Чоловік - це людина, яка 
одружена з жінкою. Батько - це чоловік 
матері. Авраам був чоловіком Сари. 

ЧУДО Чудо - це те, що показує силу Бога. 
Бог допомагав пророкам робити чудеса. 
ЧУДОВИЙ, ГАРНИЙ Все, на що приємно 
дивитися, чудове. Дівчина була гарною. 
Посуд був чудовим. Сад був чудовим. 

Щ 
ЩО БИВ Мойсей побачив чоловіка, що бив 
ізраїльтянина. 

Я 
ЯЧМІНЬ Ячмінь - це рослина, яка схожа на 
траву. Вона має зерна. З ячменю інколи 
печуть хліб. 
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Світ Старого Завіту 

ЧОРНЕ МОРЕ 

Гора Арарат 

Месопотамія 
АССИРІЯ 

Вавилон 

Халдейський Ур 

Річка Йордан Вефіль 
Єрусалим К 

СЕРЕДЗЕМНЕ 
МОРЕ 

ХАНААН 
Гора Сінай 

ЧЕРВОНЕ 
v; м о р е і 
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Місця, які слід знати 
Америка Америка - це земля, куди яре-
дійці пішли після того, як покинули 
Вавилонську башту. Сім'я Легія залишила 
Єрусалим і вирушила до Америки. 
Вавилон Вавилон - то була земля поблизу 
обіцяної землі. Вавилонська армія полонила 
Іудейське царство і зробила народ рабами. 
Віфлеєм Віфлеєм - то було місто 
в обіцяній землі. Давид виріс у Віфлеємі. 
Гора Синай Гора Синай - то гора, де Ісус 
дав Мойсею десять заповідей. 
Єгипет Коли ізраїльтяни були рабами, 
вони жили в Єгипті. Мойсей вивів ізраїльтян 
з Єгипту. 
Єрихон Єрихон - то було місто в обіцяній 
землі. Єгошуа Навин та ізраїльтяни здобули 
його. 
Єрусалим Єрусалим було місто в обіцяній 
землі. Цар Соломон побудував храм 
в Єрусалимі. 
Земля Земля - це місце, де ми живемо. 
Ісус створив землю. 
Ізраїль Ізраїль - це земля, де жили ізраїль-
тяни. То була обіцяна земля. Вона назива-
лась Ханаан перед тим, як ізраїльтяни 
здобули її. 
Ізраїльське царство Ізраїльське царство 
було північною частиною обіцяної землі. 
Десять ізраїльських колін жили там. 
Іудейське царство Іудейське царство було 
південною частиною обіцяної землі. Там 
жили два ізраїльські коліна. Вони звалися 
іудеями. 

Моав Моав - то була земля, де син Наомі 
одружився з Рут. 
Небо Небо - це місце, де живе Небесний 
Отець. Ми жили на Небі перед тим, як 
прийти на землю. 
Ніневія Ніневія - то було місто, де жили 
нечестиві люди. Бог послав Йону наказати 
їм покаятися. 
Обіцяна земля Обіцяна земля була 
землею, яку Бог обіцяв Аврааму та його 
родині. Єгошуа Навин привів ізраїльтян 
до обіцяної землі. 
Річка Йордан Єгошуа Навин повів 
ізраїльтян через річку Йордан до обіцяної 
землі. 
Сад Едема Сад Едема був чудовим садом 
з деревами і квітами. Адам і Єва жили там, 
доки не з'їли плід з дерева добра і зла. 
Сіон Сіон - то місто, де Єнох був пророком. 
Бог взяв весь народ Сіону на Небо. 
Ур Ур - то було місто, де жив Авраам. 
Багато людей з Уру вклонялося ідолам. 
Ханаан В землі Ханаана жив Яків. То була 
обіцяна земля. Пізніше ізраїльтяни полонили 
Ханаан. Тоді вони назвали його Ізраїлем. 
Червоне море Мойсей провів ізраїльтян 
крізь Червоне море після того, як вони 
залишили Єгипет. 
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Люди, яких слід знати 
Аарон Аарон був братом Мойсея. 
Він допомогав Мойсею привести ізраїльтян 
назад до обіцяної землі. 
Авед-Него Авед-Него був праведним 
іудеєм і другом Даниїла. Ісус врятував його 
від спалення в печі. 
Авель Авель був праведним сином Адама 
і Єви. Брат Авеля Каїн вбив його. 
Авраам Авраама благословив Ісус. Ісус дав 
йому обіцяну землю. Сім'я Авраама матиме 
священство. 
Адам Адам був першим чоловіком на землі. 
Він ходив і розмовляв з Богом. 
Анна Анна була праведною жінкою. 
Вона була матір'ю Самуїла. 
Ахав Ахав був злим ізраїльським царем. 
Єзавель була його жінкою. 
Боаз Боаз був праведним чоловіком 
з Віфлеєму. Він одружився з Рут. 
Божество Небесний Отець, Ісус Христос 
і Дух Святий - це Божество. Всі вони мають 
велику силу. 
Ваал Ваал був ідолом. Багато нечестивих 
людей вклонялися Ваалу. 
Вірсавія Вірсавія була дружиною Урії. 
Коли Урію було вбито, цар Давид одружився 
з Вірсавією. 
Гаман Гаман був одним з царських 
управителів Вавілону. Він хотів вбити всіх 
іудеїв. Естер зупинила його. 
Голіаф Голіаф був філистимлянським 
велетнем. Його вбив Давид. 
Давид Давид вбив Голіафа. Давид був 
царем Ізраїлю. 
Даниїл Даниїл був праведним іудеєм. 
Бог врятував його у лев'ячому лігві. 
Дарій Дарій був Вавілонським царем. Він не 
хотів, щоб Даниїл загинув у лев'ячому лігві. 
Диявол Диявол - це духовний син Небесного 
Отця. Він не схотів слухатися Небесного Отця. 
Небесний Отець вислав його з Неба. Диявол 
називається Люцифером або Сатаною. 
Дух Святий Дух Святий творить разом з 
Небесним Отцем та Ісусом. Він допомагає 
людям знати істину. Дух Святий має духовне 
тіло. В нього немає тіла з плоті і крові. 

Естер Естер була іудейкою. Вона стала 
Вавілонською царицею. Вона врятувала 
життя своєму народу. 
Єва Єва була першою жінкою на землі. 
Вона була дружиною Адама. 
Єгиптяни Єгиптяни - це люди, які жили 
у Єгипті. 
Єгошуа Навин Єгошуа Навин був пророком 
після Мойсея. Він допоміг ізраїльтянам 
здобути обіцяну землю. 
Єзавель Єзавель була дружиною царя 
Ахава. Вона хотіла вбити Іллю. 
Єздра Єздра був пророком. Він навчав 
іудеїв після повернення до Єрусалиму. 
Єлисей Єлисей був пророком після Іллі. 
Бог допомагав Єлисею робити багато чудес. 
Єнох. Єнох був пророком. Бог взяв Єноха 
і його народ на Небо. 
Єремія Єремія був пророком. Він 
розповідав людям про Ісуса Христа. 
Єровоам Єровоам був нечестивим царем 
Ізраїльського царства. 
Єссей Єссей був батьком царя Давида. 
Єссей жив у Віфлеємі. 
Захарій Захарій був пророком. 
Він розповідав народу про Ісуса. 
Ізраїль Ім'я Якова було змінено на Ізраїль. 
Він був праведним сином Ісаака. Ізраїль мав 
12 синів. 
Ізраїль Сім'ї 12 синів Якова називались 
народом Ізраїля. Вони були 12 колінами 
Ізраїля. 
Ізраїльтяни. Сім'ї 12 синів Ізраїля 
називались ізраїльтянами. Вони були 
12 колінами Ізраїля. 
Ілія Ілія був ізраїльським суддею. Самуїл 
допомагав йому доглядати скинію. 
Ілля Ілля був пророком. Він показав 
священикам Ваала, що Бог має велику силу. 
Ісаак Ісаак був праведним сином Авраама і 
Сари. Він був батьком Якова та Ісава. 
Ісав Ісав був старшим сином Ісаака і 
Ревекки. Він дозволив своєму брату Якову 
мати благословення першонародженого. 
Ісая Ісая був пророком. Він розповідав 
людям про Ісуса. 
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Ісус Ісус - наш Спаситель. Він - син Небе-
сного Отця. Інколи ми називаємо Ісуса Богом. 
Іудеї Іудеями були ізраїльтяни, які жили 
в Іудейському царстві. 
Йов Йов був праведним чоловіком. Він мав 
багато нещасть, але й тоді він любив Бога. 
Йона Йона був пророком. Велика риба про-
ковтнула його. Йона навчав народ Ніневії. 
Йосип Йосип був праведним сином Якова 
і Рахілі. Брати продали його. Він став 
управителем Єгипту. 
Каїн Каїн був нечестивим сином Адама 
і Єви. Він вбив свого брата Авеля. 
Кір Кір був царем. Він дозволив іудеям 
повернутися до Єрусалиму з Вавілону. 
Лаван Лаван був батьком Лії і Рахіль. 
Легій Легій був пророком в Єрусалимі. 
Бог наказав йому залишити Єрусалим. Сім'я 
Легія вирушила до Америки. 
Лія Лія була дочкою Лавана. З нею 
одружився Яків. 
Люцифер Люцифер - це духовний син 
Небесного Отця. Він не хоче слухатися 
Небесного Отця. Небесний Отець вислав 
його з Неба. Люцифера називають Сатаною 
або Дияволом. 
Мелхіседек Мелхіседек був праведним 
царем. Він мав священство. Авраам 
сплачував йому десятину. 
Мешах Мешах був праведним іудеєм 
і другом Давида. Ісус врятував його від 
спалення в печі. 
Михей Михей був пророком. Він розповідав 
людям про Ісуса. 
Міріам Міріам була сестрою Мойсея. 
Мойсей Мойсей був пророком. Він вивів 
ізраїльтян з Єгипту. Він привів їх до обіцяної 
землі. 
Мордехай Мордехай був праведним 
іудеєм. Він був двоюрідним братом Естер. 
Нааман Нааман був прокаженим. 
Бог допоміг Єлисею зцілити Наамана. 
Наомі Наомі була праведною жінкою. Один 
з її синів одружився з Рут. 
Натан Натан був пророком. Він говорив до 
царя Давида. 
Небесний Отець Небесний Отець - це 
Батько наших духовних тіл. Він живе на Небі. 
Ми молимося Небесному Отцю. Інколи ми 
називаємо Небесного Отця Богом. 

Неємія Неємія був пророком, коли іудеї 
повернулися до Єрусалиму. Він допоміг їм 
відбудувати стіну. 
Ной Ной був праведним чоловіком. Він 
побудував ковчег. Його сім'я була врятована, 
коли настав потоп. 
Овід Овід був сином Боаза і Рут. Він був 
дідусем царя Давида. 
Орпа Один з синів Наомі одружився з Орпою. 
Потіфар Потіфар був воїном царя Єгипту. 
Йосип працював у Потіфара. 
Рахіль Рахіль була дочкою Лавана. Вона 
була дружиною Якова і матір'ю Йосипа. 
Ревекка Ревекка була дружиною Ісаака. 
Вона була матір'ю Якова та Ісава. 
Реговоам Реговоам був одним з синів 
Соломона. Він був нечестивим царем 
Іудейського царства. 
Рут Один з синів Наомі одружився з Рут. 
Після того, як він помер, Рут стала дружиною 
Боаза. 
Самуїл Самуїл був пророком. Він був 
ізраїльським суддею. Він помазав царів 
Саула і Давида. 
Сара Сара була дружиною Авраама. Вона 
була матір'ю Ісаака. 
Сатана Сатана - це духовний син Небе-
сного Отця. Він не хоче слухатися Небесного 
отця. Небесний Отець вислав його з Неба. 
Сатана називається Люцифером або 
Дияволом 
Саул Саул був першим царем Ізраїля. 
Сиф Сиф був праведним сином Адама і Єви. 
Соломон Соломон був сином царя Давида і 
Вірсавії. Він став царем Ізраїля і побудував 
храм. 
Урія Урія був чоловіком Вірсавії. Цар Давид 
вбив його в бою. 
Філистимляни. Філистимляни - то був 
народ, що бився з ізраїльтянами. Голіаф був 
філистимлянином. 
Шадрах Шадрах був праведним іудеєм і 
другом Даниїла. Ісус врятував його від 
спалення в печі. 
Яків Яків був праведним сином Ісаака. 
Яків мав 12 синів. Ісус змінив ім'я Якова на 
Ізраїль. 
Яредійці Яредійці - це був народ, що пішов 
за Яредом і його братом. Бог привів їх від 
Вавілонської башти до Америки. 
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Події, про які йдеться 
в Старому Завіті 

2400 до Р.Х. 
Ной і потоп 

4000 до Р.Х. 
Адам і Єва 

в Саду Едема 

3000 до Р.Х. 
Єнох і його місто 

взяті на Небо 

1571 до Р.Х. 
Подорож Мойсея 

в пустині Сінай 

1451 до Р.Х. 
Єгошуа Навин ступає 

на обіцяну землю 

1047 до Р.Х. 
Давид і об'єднане 

ізраїльське царство 

1015 до Р.Х. 
Храм Соломона 

в Єрусалимі 
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2200 до Р.Х. 
Вавилонська Башта 

у Вавилонії 

1996 до Р.Х. 
Авраам в Урі, Єгипті 

і Ханаані 

1836 до Р.Х. 
Яків і 12 ізраїльських колін 

в обіцяній землі 

1745 до Р.Х. 
Йосип в Єгипті 

975 до Р.Х. 
Поділений Ізраїль 

721 до Р.Х. 
Північне царство захоплене 

і втрачене 

587 до Р.Х. 
Полонений Іуда 

у Вавилоні 

537 до Р.Х. 
Іуда повертається 
і відбудовує храм 



Будемо вдячні за Ваш коментар та 
пропозиції щодо цієї книги. Просимо 
надсилати їх за адресою: 

Curriculum Planning and Development 
Floor 24 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 

Вкажіть Ваше прізвище, адресу, приход 
та кіл. Далі вкажіть назву книги, як Ви її 
використовували, вкажіть слабкі та сильні, 
на вашу думку, сторони, а також дайте 
Ваші пропозиції щодо її вдосконалення. 










