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ВСТУП
Це книжка-розмальовка призначена для супроводу навчального плану «Бог свідчить про Себе». Книгу укладено за хронологією, кожній історії з навчальної програми відповідає один малюнок, який можна використовувати як наочний матеріал для батьків і дітей.
З лівого боку сторінки вказано назву історії, вірші з Писання і ключові тези, які можна знайти в біблійних історіях. Рекомендуємо батькам
вивчати уривок з Писання, молитися за розуміння, подумати, які ключові
теми наведено в оповіданні, і просити Бога, щоб Він направив ваше серце.
Тоді переказати історію або у формі діалогу обговорити її з вашою дитиною, зосереджуючи увагу на одній з ключових тез уривку. Наприклад, в
оповіданні про те, як Бог відкрив Червоне море і зробив шлях для Ізраїлю,
ви можете наголосити, що: «Бог може зробити будь-що! Немає нічого занадто складного для Бога». Або ви можете ставити вашій дитині запитання. Наприклад, «Чи ти можеш розділити воду? Як ти думаєш, а я можу?
Чому я не можу? Хто може розділити воду і зробити шлях? Бог може зробити будь-що! Немає нічого занадто складного для Бога! Є багато речей,
які ми не можемо зробити, але Бог може зробити будь-що. Бог великий!»
Історії можна розповідати багато разів, кожного разу наголошуючи
інші ключові тези. Якщо ваша дитина дуже маленька, то історія має бути
дуже простою. З цієї причини краще розповісти історію багато разів, щоразу виокремлюючи іншу тезу, а не включати занадто багато тез у вашу
розповідь.
Наголосіть саме на тому, що історія говорить про Бога, а не на тому,
що вона говорить нам про Ноя, Авраама чи Мойсея.
Ви можете закінчити навчання коротким часом молитви, визнаючи,
хто такий Бог, і подякувавши Йому за те, що Він великий Бог.
Нехай Бог благословить вас у ваших зусиллях виховувати свою дитину у вірі.
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ПЕРЕДАЙ
НАСТУПНОМУ ПОКОЛІННЮ

БОГ СТВОРЮЄ СВІТ І ЛЮДИНУ
Біблія: Буття 1-2

• Бог Творець та Володар усього.

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ допоможуть вам і вашій дитині взаємодіяти
з уривками з Біблії і спонукатимуть вас
обох до особистого відгуку на істини
біблійної історії. Дозвольте Святому
Духові зароджувати в вас подальші запитання та шукати відповіді на них.

• Бог всемогутній (Він може зробити
будь-що; немає нічого неможливого
для Бога).

• Як Бог міг зробити щось із нічого,
сказавши лише слово? Чи ви знаєте
когось, хто може так зробити?

• Бог добрий; усе, що Бог створив,
добре, бо Бог є добрим.

• Звідки походить життя? Звідки все
з’явилося? Хто дав життя людині
і всьому живому? Чи можемо ми самі
собі дати життя? (Лише Бог може
дати життя).

ЩО ЦЕ ГОВОРИТЬ ПРО БОГА
ТА ЛЮДЕЙ?
• Бог вічний (Він не має ні початку, ні
кінця).

• Бог створив світ та людину для Своєї
слави.
• Бог радіє Своєму творінню; Він радісний Бог.
• Бог усім керує; (Він більший за всі
створіння; Бог більший за людину).

• Усе, що створив Бог, має початок.
А чи має Бог початок? (Бог завжди
був; ніколи не було такого часу, щоб
не було Бога).

• Бог спілкується з людьми.
• Людина потребує Бога.

Для Адама не було пари,
відповідної йому; Адам
не міг створити
пари для себе;
Бог створив
пару для
Адама.
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Бог створює світ
і людину
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ПЕРЕДАЙ
НАСТУПНОМУ ПОКОЛІННЮ

БОЖІ ОБІТНИЦІ ТА ПРОКЛЯТТЯ.
ЛЮДИНА НЕ ПОСЛУХАЛАСЯ БОГА
Біблія: Буття 3

ЩО ЦЕ ГОВОРИТЬ ПРО БОГА
ТА ЛЮДЕЙ?
• Бог спілкується з людьми.
• Бог вимагає послуху.
• Сатана ненавидить Бога і бореться
проти Нього; сатана – брехун і ошуканець.
• Бог знає все; Бог є скрізь і завжди.
Адам і Єва не могли сховатися від
Бога; Бог знав, де вони були і що
вони зробили.
• Людина є грішною; вона не може
врятувати саму себе; вона потребує
Бога.
• Бог ненавидить гріх, тому що Бог
святий.
• Непослух вимагає покарання (непослух Богові є гріхом; гріх повинен
бути покараний).

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ допоможуть вам і вашій дитині взаємодіяти
з уривками з Біблії і спонукатимуть вас
обох до особистого відгуку на істини
біблійної історії. Дозвольте Святому
Духові зароджувати в вас подальші запитання та шукати відповіді на них.
• Чому Адам сховався від Бога?
• Вам коли-небудь хотілося сховатися?
А ви коли-небудь хотіли сховатися
від Бога? Чи можете ви сховатися від
Нього?
• Як Бог покарав Адама та Єву?
• Як Він проявив милість до Адама та
Єви? Чи Адам і Єва заслуговували на
Божу доброту та милість? Чи заслуговуємо ми на Божу милість? (Ні; Божа
милість полягає не в тому, що ми заслуговуємо, але в Його величі та достойності).

• Покарання за гріх – смерть.
• Бог є милостивим та люблячим.
• Бог обіцяв послати Спасителя
(Буття 3:15).
• Бог є справедливим (Він контролює
все; Він над усім).
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Він вигнав
Адама та Єву зі саду –
Він мав владу
вигнати
їх.

Божі обітниці та прокляття.
Людина не послухалася Бога
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ПЕРЕДАЙ
НАСТУПНОМУ ПОКОЛІННЮ

БОГ ПРИЙМАЄ АВЕЛЯ
І ВІДКИДАЄ КАЇНА
Біблія: Буття 4

ЩО ЦЕ ГОВОРИТЬ ПРО БОГА
ТА ЛЮДЕЙ?
• Віра догоджає Богові; без віри неможливо догодити Богові.
• Бог прийняв Авеля та його жертву,
тому що Авель мав віру; Бог відкинув Каїна та його жертву, тому що
Каїн не мав віри у Бога.
• Бог знає все.
• Бог спілкується з людьми.
• Гріх повинен бути покараний.
• Бог милостивий та люблячий.

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ допоможуть вам і вашій дитині взаємодіяти
з уривками з Біблії і спонукатимуть вас
обох до особистого відгуку на істини
біблійної історії. Дозвольте Святому
Духові зароджувати в вас подальші запитання та шукати відповіді на них.
• Звідки Бог знав, що Авель має віру, а
Каїн – ні? (Бог знає все, навіть те, що
в наших серцях, навіть те, що ніхто
інший бачити не може).
• Чи Бог може бачити, чи ти віриш
чи ні?
• Ти коли-небудь гнівався, якщо когось
хвалили більше, ніж тебе? Чи злився
ти настільки, що хотілось вдарити
цю людину? Що Бог каже про це?

Бог
обіцяв
захистити
Каїна.
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Бог приймає Авеля
і відкидає Каїна
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ПЕРЕДАЙ
НАСТУПНОМУ ПОКОЛІННЮ

БОГ СУДИТЬ СВІТ
І ПОСИЛАЄ ПОТОП
Біблія: Буття 6-9

ЩО ЦЕ ГОВОРИТЬ ПРО БОГА
ТА ЛЮДЕЙ?
• Бог знає все. Бог знає, що людина
грішна (Буття 6:5).
• Людина грішна; вона потребує Бога і
не може врятувати себе.
• Бог святий і не зносить гріха.
• Гріх має бути покараний; покарання
за гріх – смерть.
• Бог спілкується з людьми.
• Бог милостивий. Він зберіг Ноя та
його сім’ю; Бог послав Ноя проповідувати про покаяння.
• Бог всемогутній. Бог послав потоп,
який накрив усю землю.
• Бог вірний. Бог пам’ятав про Ноя та
тварин (Буття 8:1).
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ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ допоможуть вам і вашій дитині взаємодіяти
з уривками з Біблії і спонукатимуть вас
обох до особистого відгуку на істини
біблійної історії. Дозвольте Святому
Духові зароджувати в вас подальші запитання та шукати відповіді на них.
• Чи можеш ти зробити потоп? Ти міг
би затопити своє подвір’я, якби мав
дуже багато води? А місто, де ти живеш? Ти б міг затопити всю землю?
Чи може хто-небудь затопити всю
землю? (Лише Бог є настільки могутнім, щоби затопити всю землю).
• Що трапилося зі всіма людьми, які не
були в ковчезі? (Вони загинули). Чи
було правильним для Бога знищити
всіх цих людей? (Так, тому що гріх
заслуговує на покарання смертю).
• Ной та його сім’я вірили в те, що Бог
врятує їх. Чи могли вони врятувати
самі себе? (Ні, лише Бог може врятувати людей від Свого покарання).

Бог судить світ
і посилає потоп

11

