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Книга

ипаѓа на:

Оваа книга му пр

Драг родителу,

П

Zabele¯ka
za
roditelite

овеќето родители им
посветуваат големо
внимание и се грижат
за своите деца. Се грижат да
им обезбедат добра храна,
пристојна облека и безбедно
место за живеење. Задоволувањето на телесните потреби на
детето опфаќа голем дел од грижата на добриот родител!
Но што е со духовните потреби на вашето дете? Оваа книга ќе
му помогне на вашето дете да развие однос со Бог. Поуките
во оваа книга не се поврзани со некоја одредена црква или
деноминација – тие се од Божјото Слово – Библијата! Оваа
книга за секојдневно проучување на Библијата е замислена да
го води вашето дете во неговото секојдневно тивко време со Бог.
Додека вашето дете ја чита оваа книга, ќе може подобро да
го запознае Бог и ќе биде поттикнато да живее на начин што
ќе му биде угоден на Бог. Вашето дете ќе биде поттикнато да
биде послушно, да се однесува со почит кон другите луѓе, да
биде љубезно и да ги сака другите луѓе. Тоа ќе научи повеќе за
карактерните особини какви што се храброста, благодарноста
и задоволството. Детето, исто така, ќе научи како да им се
противстави на луѓето кои сакаат да го натераат да прави
погрешни нешта и како да им проштава на луѓето.
Книгава е напишана на едноставен и јасен начин и вклучува
забавни активности. Можеби и вие ќе сакате да ја проучувате
книгава заедно со вашето дете!
Поттикнете го вашето дете да има секојдневно тивко време
со Бог. Така ќе му помогнете да развие добри навики што
засекогаш ќе влијаат врз вашето дете!

Како да ја ползуваш
оваа книга!
Бог сака секој ден да поминуваш време со Него! Тоа
го правиш кога ја читаш Библијата и кога се молиш.
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Оваа книга ќе ти помогне во тоа. Еве што да правиш:

Престани да го правиш тоа што го правиш
сега. Земи пенкало или молив. Земи ја
книгава. Земи ја Библијата, ако имаш.
Седни на тивко место. Побарај од Бог да ти
помогне додека читаш од Неговото Слово.
Читај. Почни од бр. 1. Прочитај ги стиховите
од Библијата запишани на првата страница.
Направи го тоа што се бара.
Размислувај за прочитаното. Што Бог
сака да направиш? Има ли нешто за што
треба да му благодариш на Бог?
Моли се. Побарај Бог да ти помогне да му
бидеш послушен. Молитвата долу на
страницата ќе ти помогне во тоа.

Забавно е да се поминува време
со Бог.
Ќе поминеш ли време
со Него денеска?

1

Бог го создава
светот

Прочитај: Битие 1:1–2
На почетокот Бог ги создаде небото и земјата.
2
Земјата беше пуста и празна; темнината се простираше
над бездната и Божјиот Дух се движеше над водите.
1

Потоа Бог ја создал светлината. Светлината ја нарекол
„ден“, а темнината ја нарекол „ноќ“. Тоа се случило првиот
ден. Вториот ден Бог ги раздвоил водите. Тој простор го
нарекол „небо“.
Употреби ги зборовите напишани со црвена боја за
да одговориш на прашањата.
1. Кој ги создал небото и земјата?
2. Како Бог ја нарекол светлината?
3. Што создал Бог вториот ден?

Бог може да направи сè!

Бог од Библијата е единствениот вистински
Бог. Тој го создал светот од ништо. Тој ги создал
денот и ноќта. Кое нешто ти е омилено?
Бог те сака. Тој сака да се грижи за тебе. Тој има
моќ да ти помогне. Благодари му на Бог за тоа
што има толкава моќ.

Заокружи ги зборовите од списокот во
сложувалката. Тие може да бидат напишани
хоризонтално
T Ш T М Ѓ
или вертикално.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што го создаде
светот. Ти благодарам што се грижиш за
мене. Мило ми е што можеш да ми помогнеш.
Во името на Исус. Амин.

2

Бог создава и
други нешта

Прочитај: Битие 1:9–10
И Бог рече: „Нека се соберат на едно место водите
под небото и нека се покаже копно!“ И се случи така.
10
Бог го нарече копното земја, а собраните води –
мориња. И Бог виде дека тоа е добро.
9

Потоа Бог ги создаде растенијата и дрвјата со семиња.
Тоа се случи на третиот ден.
На четвртиот ден Бог ги создаде Сонцето, Месечината и
ѕвездите. Тие требаше да ѝ даваат светлина на Земјата.
Заокружи ги нештата што Бог ги создаде на
четвртиот ден.

растенија
океан
сонце ме сеч ина
ѕвезди
копно
дрвја
семиња

Избери нешто што сакаш да го јадеш. Дали му
благодариш на Бог за храната? Бог така го
создал светот за да може нештата да
растат. Тоа е еден од начините на кој Бог
се грижи за тебе. Во Библијата пишува: „Тој
ми дава сè што ми е потребно!“ (Псалм 23:1).
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Поврзи ги точките,
почнувајќи од 1.
Потоа на дрвото
нацртај овошје.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што си ги создал
растенијата за да имам храна. Ти многу се
грижиш за мене! Во името на Исус. Амин.

3

Бог ги создава
животните

Прочитај: Битие 1:21-22
Бог создаде големи морски животни и секакви
живи суштества, што ползат и се движат по водите, и
крилести птици од секаков вид. И Бог виде дека тоа
е добро. 22 И ги благослови Бог, велејќи: „Плодете се
и множете се и наполнете ги морските води!
И птиците нека се размножат на
земјата!“
21

На петтиот ден Бог ги создал водните животни и птици.
На шестиот ден ги создал животните кои живеат на копно.
Подвлечи ги точните зборови.
Што создаде Бог да живее во морето?
лавови
риби
птици
Кое Божјо создание може да лета?
кравите
птиците
желките
Што сакаше Бог да прават птиците и животните?
да се борат
да пеат да имаат младенчиња

Погледни низ прозорецот и изброј ги сите птици и
животни кои можеш да ги видиш. Колку
е прекрасен светот што го создал Бог!
Тој создал многу различни нешта.
Измисли песна што можеш да му
ја пееш на Бог. Кажи му колку е Тој
чудесен.

Нацртај слика
на твоето
омилено
животно,
птица или
риба.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, Ти си чудесен! (Кажи му на Бог
зошто ти се допаѓа тоа што го нацрта). Ти си
голем Бог. Во името на Исус. Амин.

4

Бог ги создаде
луѓето

Прочитај: Битие 1:26–27
И Бог рече: „Да направиме човек според Нашиот
лик ... и нека владее над морските риби, над небесните
птици и над добитокот – над сета земја – и над сите
лазачи што лазат по земјата!“ 27 Бог го создаде човекот
според Својот лик, Тој го создаде според Божјиот лик;
ги создаде машко и женско“.
26

Последното нешто што го создаде Бог беа луѓето. Сè што
Тој создаде беше многу добро! Бог го заврши сето тоа што
планираше да го направи. На седмиот ден Тој се одмори.
Повлечи линии за да ги поврзеш деловите на
речениците.
Сè што Бог направи беше
Кога Бог заврши со работата
Бог ги создаде луѓето

Тој се одмори.
според Својот лик.
многу добро.

Најважно Божјо создание беа
луѓето. Колку членови има
твоето семејство? Бог го создал
секого од нив посебен. Бог и тебе те
создал посебен. Што е тоа што те прави
посебен? Благодари му на Бог за тоа што те
создал таков каков што си.

Употреби го кодот за да ја одгатнеш
реченицата.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што си ги создал
луѓето. Помогни ми во секој човек околу
мена да го видам тоа посебно нешто кое си
го создал. Во името на Исус. Амин.

5

Помошникот
на Адам

Прочитај: Битие 2:15–17
Господ Бог го зеде човекот и го постави во
Еденската Градина за да ја обработува и да ја чува.
16
Господ Бог му заповеда на човекот, велејќи: „Јади
слободно плодови од секое дрво во градината, 17 но да
не јадеш од дрвото за познавање на доброто и
злото! Дента кога ќе јадеш од него,
навистина ќе умреш!“
15

Мажот што Бог го создаде беше Адам. Тој живееше во
прекрасна градина. Бог не сакаше Адам да биде сам.
Затоа Бог за него создаде жена. Адам ја нарече жената
Ева. Таа требаше да му биде помошник.
Заокружи „да“ или „не“ за секоја реченица.
1 Адам требаше да се грижи за градината.		

да не

2 Aдам смееше да јаде плод од секое дрво.

да не

3 Ева му беше помошник на Адам. 		

да не

Бог ги знаеше потребите на Адам. Кои се твоите
потреби? Можеш да разговараш со Бог за твоите
потреби.
Во Библијата пишува: „Тој се грижи за тебе“ (1 Петар 5:7).
Зар не ти е мило што Бог се грижи за тебе?

старт
Пронајди
го патот до
Еденската
Градина.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што се грижиш за
задоволување на моите потреби. Те молам
помогни ми за (кажи му на Бог што ти
треба). Во името на Исус. Амин.

6

Погрешен
избор

Прочитај: Битие 3:6–7
Жената виде дека плодот на дрвото е вкусен за
јадење, пријатен за очите и дрво потребно за да
се стане мудар: набра од неговиот плод и го изеде.
Му даде и на својот маж, кој беше со неа, па и тој
јадеше. 7 Тогаш на двајцата им се отворија очите и
видоа дека се голи. Сплетоа смоквини лисја и си
направија прегачи.
6

Бог им кажа на Адам и Ева да не јадат од плодот на едно
дрво. А тие каснаа. Знаеја дека згрешиле. Се обидоа да
се скријат од Бог.
Зошто Ева касна од забранетиот плод? Со „х“ обележи
го точниот одговор.
Изгледаше лош за јадење.

Ќе стане мудра.

Ѝ причини задоволство.

Бог ѝ кажа да касне.

Изгледаше вкусно.

Беше гладна.

Бог знае што е најдобро за тебе. Тој сака ти
да го слушаш.

гре
в

Понекогаш избираш да направиш нешто
лошо. Погрешните нешта за кои мислиш,
ги правиш или ги кажуваш се нарекуваат
грев. Кои се некои од гревовите што си ги
направил? Дали си побарал од Бог да ти прости?

Одгатни ги зборовите за да ја
прочиташ реченицата:

ж а K и о Б г в ој о т з а
ум ре вг а н
____
__

__

__

______

___
_ _ _ _.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, се радувам што знаеш што е
најдобро за мене. Те молам прости ми за
(кажи му на Бог за твојот грев). Во името на
Исус. Амин.

7

Бог го казнува
гревот

Прочитај: Битие 3:17
Господ му рече на Адам: „Затоа што ја послуша
својата жена и јадеше плод од дрвото за кое ти
заповедав велејќи: ’Да не јадеш од него!‘ Земјата ќе е
проколната поради тебе: со мака ќе се храниш од неа
сите денови во својот живот!“
17

Единствениот вистински Бог е совршен. Тој мора да го
казни гревот. Адам и Ева згрешија. Тие мораа да си одат
од градината. Еден ден, нивните тела требаше да умрат.
Употреби ги зборовите напишани со црвена боја за
да ги завршиш речениците.
1. Бог е_____________. Бог кажа да не јадат.
2. Адам и Ева _______________.
3. Адам и Ева мораа да си _________ од градината.
4. Бог мора да го казни __________ .

Грев е кога правиш нешта за кои Бог вели дека се
погрешни. Бог го мрази гревот. Во Библијата
пишува: „Сите згрешија“ (Римјаните 3:23).
Кои се некои нешта што децата ги прават, а Бог ги
мрази? Бог е совршен. Тој мора да го казни гревот.
Но, Тој нашол начин да ти прости.

Заокружи ги зборовите на списокот во
сложувалката. Тие може да се напишани
хоризонтално или
вертикално.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, знам дека го мразиш гревот. Ти
благодарам што ме сакаш, иако грешам. Во
името на Исус. Амин.

8

Доаѓа
потопот

Прочитај: Битие 6:12–14
И кога Бог виде колку грешна стана земјата – па сите
луѓе на земјата се изопачиле –13 Бог му рече на Ное:
„Решив да ги уништам сите суштества, зашто Земјата се
наполни со насилства; и, еве, ќе ги уништам заедно со
Земјата. 14 Направи си брод од кипарисово
дрво“.
12

Сега веќе многу луѓе живееја на Земјата. Бог мораше да
ги казни нивните гревови. Бог реши да предизвика
потоп на Земјата.
Но Ное му беше послушен на Бог. Бог му кажа на Ное да
изгради голем брод (кораб). Тој и неговото семејство ќе
се спасеа. И од сите животни ќе имаше спасени.
Одгатни ги зборовите
Што ќе уништеше Бог? _____________ (мзеајта).
Како ќе ја уништеше Бог земјата?____________ (птопо).

Потопот беше предизвикан за да се казни гревот. Бог
и денес го казнува гревот. Казната е засекогаш да
бидеш одвоен од Бог.
Излези од собата и затвори ја вратата. Вратата те
спречува да бидеш заедно со нештата внатре.
Вратата е како твојот грев. Гревот те држи далеку од
Бог. Само Бог може да го земе твојот грев.

3

Почни од 1. Поврзи ги точките
за да го изградиш коработ.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, знам дека треба да го казниш
гревот. Ти благодарам што најде начин за
да ми простиш. Во името на Исус. Амин.

9

Ное го
послуша Бог

Прочитај: Битие 7:5, 7–9
Ное направи сè како што му заповеда Господ. 7 И во
бродот со Ное влегоа: неговите синови, неговата жена
и жените на неговите синови. 8 Од „чистите“ животни
и од животните кои не беа „чисти“, од птиците, од сè
што лази по земјата, 9 Влегоа по две – машко и женско
– во бродот.
5

Потребни беа многу години за да се изгради коработ.
Бог рече сите да влезат внатре. Ное зеде храна за луѓето
и животните. Почна потопот. Дождот врнеше 40 дена и
40 ноќи. Коработ пловеше по водата.
Повлечи линии за да ги довршиш речениците.
Ное направи сè 		

кораб.

Ное изгради		

40 дена и 40 ноќи.

Дождот врнеше		

што Бог му кажа да направи.

Коработ беше единствениот начин за Ное да се спаси. И за
тебе има само еден начин да се спасиш. Поверувај во Исус,
Божјиот Син, кој умре на крстот и ја зеде твојата казна за
гревот. Во Библијата пишува: „Поверувај во Господ Исус.
Тогаш … ќе се спасиш“ (Дела 16:31). Кажи му на Бог дека ти
е жал за твоите гревови и дека веруваш оти Исус умрел за
тебе. Барај од Бог да те спаси.

2

Со помош на бројките
обој ја сликата
1 = зелена
2 = кафеава

3

3 = сива

2

3

1

3

1

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што Исус умре за
мене. Ти благодарам што можам да
верувам во Него и да бидам спасена. Во
името на Исус. Амин.

10

Потопот

Прочитај: Битие 7:20; 23
Водите се подигнаа шест метри над потопените
планини. 23 Беше истребено секое суштество од
земјината површина: луѓето, животните, лазачите и
небесните птици, сè беше збришано од земјата.
Останаа само Ное и тие што беа со него во
коработ.
20

Земјата се исуши. Сите излегоа од коработ. Бог ги спаси!
Бог на небото постави божилак (виножито). Тоа беше знак
дека Бог веќе никогаш нема да ја потопи целата земја.
Заокружи го точниот одговор на прашањата.
1. Колку високо се подигна водата?
До врвовите на ридовите. Повисоко од планините.
2. Кој не умре при потопот?
Семејството на Ное.

Други луѓе и животни.

Ное и семејството му беа послушни на Бог. Ако си спасен,
дали го слушаш Бог? Има различни начини на кои можеш
да му бидеш послушен на Бог. Обиди се
денеска да ги направиш следниве нешта:
• Кажи му на некого нешто љубезно.
• Помогни му на некого во семејството.
• Направи го тоа што се бара од тебе со насмевка.

Употреби го кодот за да дознаеш како Бог му
помогна на семејството на Ное за време на потопот.

1=а 2=г 3=з 4=ј

Т
7

5

5=о 6=с 7=т 8=и
8

2

4

6

9

6

8

1

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што ме спаси.
Помогни ми да ти бидам денес послушен.
Во името на Исус. Амин.

9=п

11

Време е да се
тргне

Прочитај: Битие 12:1–2
Господ му рече на Авраам: „Излези од својата земја, од
родното место и од татковиот дом; и оди во земјата
што ќе ти ја покажам. 2 Ќе направам голем народ од
тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и
самиот ќе бидеш благослов“.
1

Авраам го стори тоа што Бог го побара од него и се
пресели во друга земја, заедно со жена му и внук му. Бог
му ја вети другата земја на Авраам и на неговите деца.
Заокружи „да“ или „не“ за секое прашање.
1. Бог му заповеда на Авраам да замине од дома.		
		да		не
2. Авраам знаеше каде оди.
		да		не
3. Авраам му веруваше на Бог и му беше послушен.
		да		не

Бог побара од Авраам да направи нешто тешко. Авраам му
веруваше на Бог. Тој го направи тоа што Бог го побара од
него. Дали Бог од тебе побарал да направиш нешто тешко?
Можеби требало да се преселиш. Можеби си единствениот
во семејството кој го сака Бог. Во Библијата пишува: „Господ
ми помага. Нема да се плашам“ (Евреите 13:6). Можеш да го
направиш тоа што ќе го побара Бог. Тој ќе ти помогне со
тешките работи.
Помини низ лавиринтот за да дојдеш до
Божјото ветување.

Господ ми
помага.
Нема да се
плашам.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што ми помагаш
да ги направам тешките нешта. Се радувам
што Ти си со мене. Во името на Исус. Амин.
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Божјите
ветувања

Прочитај: Битие 17:5–7
„И повеќе нема да се викаш Аврам (Висок Татко), туку
името ќе ти биде Авраам (Татко на Множество), зашто
те поставувам за татко на многу народи. 6 Ќе ти дадам
големо потомство; ќе создадам народи од тебе и цареви
ќе произлезат од тебе. 7 Ќе склучам завет меѓу
Мене и тебе и твоето потомство,
по тебе – Свој вечен Завет за
векови: Јас ќе ви бидам Бог“.
5

Авраам и Сара беа стари. Немаа деца. Но Бог ним им
даде завет (им вети). Бог вети дека Сара ќе роди син.
Семејството ќе биде големо. Тие ќе станат посебен
Божји народ.
Повлечи линии за да ги довршиш речениците.
Бог го смени името на Аврам		

Божји народ.

Бог вети дека ќе ѝ даде на Сара

во Авраам.

Семејството на Авраам ќе биде

големо потомство.

Авраам и Сара беа 			

многу стари.

Дали некој ти ветил нешто, а не го исполнил ветеното?
Бог секогаш ги исполнува ветувањата. Сè што Тој кажал
во Библијата е вистина.
Бог ветува: „Господ ми дава сила. Тој е штит кој ме
заштитува. Моето срце му верува и Тој ми помага“ (Псалм
28:7). Научи го ова ветување напамет.

Заокружи ги зборовите од списокот во
сложувалката. Тие може да се напишани
хоризонтално или
В И С Т И
вертикално.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, се радувам што можам да ти
верувам! Помогни ми да се сетам на
ветувањата во Твоето Слово. Во името на
Исус. Амин.
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Бог го исполни
ветувањето

Прочитај: Битие 18:10; 13–14
Тогаш Господ рече: „Јас пак ќе се вратам при тебе,
идната година, во ова време; а твојата жена Сaра ќе
има син“. 13 Тогаш Господ го праша Авраам: „Зошто се
насмеа Сaра, велејќи: ’Како ќе родам јас кога сум
стара?‘ 14 Има ли нешто невозможно за Господ? Ќе се
вратам кај тебе откога ќе помине
времето на бременоста: Сaра ќе
има син“.
10

Авраам и Сара мислеа дека се престари за да имаат деца.
Но тоа не беше важно. Бог го исполни тоа што го вети. По
една година им се роди син. За Бог нема ништо тешко.
Нацртај насмеано лице пред твоето омилено Божјо
ветување.
„Јас ќе бидам твој Бог“ (Битие 17:7)
„Господ ми помага“ (Евреите 13:6)
„Никогаш нема да те напуштам“ (Евреите 13:5)

За Бог нема ништо претешко. Тој може да се погрижи за
решавање на секој проблем во твојот живот. Тој знае што
е најдобро за тебе. Бог може да ти помогне дури и кога се
случуваат лоши нешта. За кое лошо нешто ти треба
помош од Бог? Запиши го тоа на линиите подолу.

Обој ги полињата со „0“. Ќе дознаеш
што е претешко за Бог.
0 0 0 0 9 0 0 0 0 2
2 0 3 5 0 9 4 4 0 1 0
2 0 1 5 0 3 6 0 6 7 9
0 7 5 4 0 2 1 0 9
0 2 9 0 5 0 7 0 1 2 3
3
7
6
2
0
4
1
0
3
9
6 0
1 0 9 7 5 0 3 1 0 4
0 0 6 7 0 8 0 3 0 4 7
8 0 5 3 0 5 2 0 6 3 5
9 0 5 6 2 0 9 5 0 6
2 0 4 6 0 2 0 8 0 3 1
2 0 0 0 0 7 1 0 4 5 0
0 5 9 7 0 3 6 0 4
0 7 7 0 9 0 1 0 7 5 1
5
3
0
8
0
8
9
0
1
3
4 0
2 0 8 4 2 0 7 3 0 7
3 0 8 5 0 1 0 8 0 6 4
5 0 2 8 0 8 9 0 0 8 6
1 0 2 5 7 0 0 0 0 8
8 0 9 6 0 0 0 0 0 4 3
1 0 7 6 0 5 5 0 9 4 2

Можеш да се молиш:
Мил Боже, (Кажи му на Бог за твојот
проблем.) Мило ми е што нема ништо
претешко за Тебе. Во името на Исус. Амин.
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Љубоморни
браќа

Поминаа многу години. На Авраам му се роди син по име
Исак. Подоцна Исак имаше син по име Јаков. Јаков имаше
многи синови. Еден од синовите се викаше Јосиф.

Прочитај: Битие 37:3–4
Јаков го сакаше синот Јосиф повеќе од другите негови
синови, зашто беше дете кое му се роди на старост и тој
му направи шарена облека. 4 Но неговите браќа забележаа
дека татко им го сака Јосиф повеќе од
сите други негови синови, па го
замразија толку, што не можеа да
му речат ни добар збор.
3

Јаков најмногу го сакаше Јосиф. Браќата на Јосиф беа љубоморни. Јосиф им ги кажа неговите соништа. Во соништата
тој беше главен. Браќата го замразија уште повеќе.
Употреби ги зборовите напишани со црвена боја за
да ги пополниш празнините подолу.
Јаков го сакаше
Во

повеќе од другите синови.
Јосиф беше главен.

Браќата на Јосиф го

.

Дали некогаш си љубоморен? Дали се лутиш, ако некој има
нешто повеќе од тебе? Можеби кон другите се однесуваат
подобро отколку кон тебе. Можеби тие се подобри во
нешто од тебе. Во Божјото Слово пишува: „Биди задоволен
од тоа што го имаш“ (Евреите 13:5). Имаш ли пријатели?
Семејство? Место за живеење? Храна за јадење? Бог ти го
дал сето тоа. Кажи му на Бог „благодарам“!

што
Употреби го кодот за да откриеш
ти вели Бог да направиш.

◐ △ ◵ ◮ ☉
◔ ◧ ◒ ▲ ◯ ◓ ● ◩
О Р С Т Ш
A Б Г Д Е И М Н

Б — — —
—
◧ ◓ ▲ ◓

Ќ — —
— — — —
◵ △ ◯
◯ ◩

— —
◵ ◐

— — —
◮ ◐ ◔

— —
◒ ◐

— — — —
◓ ● ◔ ☉

— — —
☉ ◮ ◐

Можеш да се молиш:
Мил Боже, понекогаш сум љубоморна.
Помогни ми да се сетам и да ти благодарам
за тоа што го имам. Во името на Исус. Амин.

15

Планот

Прочитај: Битие 37:14, 18–20
Потоа татко му Израел (Јаков) му рече: „Оди и види
како се твоите браќа и добитокот, па извести ме“.
14

Тие го здогледаа оддалеку; пред да им се приближи,
почнаа да се договараат за да го убијат.19 Си рекоа еден
на друг: „Ене го доаѓа сонувачот! 20 Ајде да го убиеме
сега и да го фрлиме во некоја јама! Можеме да
речеме дека го изеде див ѕвер“.
18

Браќата не го убија Јосиф. Тие го продадоа како роб. Тие
го излажаа Јаков да мисли дека Јосиф е мртов. Јосиф беше
однесен во Египет. Бог сè уште беше со него. Бог му помогна
на Јосиф да прави сè добро.
Како мислиш дека се чувствуваа тие луѓе? Заокружи
ги зборовите.
Браќата:

исплашени 		

налутени

тажни

Јаков:

возбуден		

тажен

среќен

Јосиф:

среќен		 налутен

тажен

Има ли некој кој не те сака? Дали тие прават или кажуваат
лоши работи против тебе? Бог сè уште е со тебе. Тој те сака
и сака да ти помогне. Кажи му за тие кои се лоши кон тебе.
Побарај Бог да ти помогне да направиш нешто љубезно за
таа личност оваа недела. Запиши го тоа на линијата подолу.

Помини низ лавиринтот за
да покажеш љубезност.

љубезно
ст

Можеш да се молиш:
Мил Боже, се радувам што Ти си со мене
кога ми е тешко. Те молам, помогни ми да
бидам љубезен кон (името на личноста). Во
името на Исус. Амин.
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Јосиф е
искушуван

Јосиф бил роб во Египет. Жената на неговиот господар
се обидувала да го натера да згреши.

Прочитај: Битие 39:8
Тој ѝ се спротиви и ѝ рече на жената на својот
господар: „Види! Откога јас сум овде, мојот господар не
се грижи за ништо во куќава; сè што има ми го довери
мене“.
8

Жената на господарот сакала да го натера Јосиф да
згреши. Тој не сакал да згреши против Бог. Јосиф побегнал.
Жената ја имала неговата наметка. Таа лажела за Јосиф.
Тој бил затворен во затвор. Бог и таму бил со него.
Повлечи линија од личноста до тоа што го
направила.
Јосиф					

го затвори Јосиф во затвор.

Жената на господарот		

побегнал.

Господарот				лажела за Јосиф.

Можеби некој ќе ти каже да направиш нешто погрешно. Не
мора да го направиш тоа! Во Библијата пишува: „А кога сте
искушувани, Бог ќе ви даде излез“ (1 Коринќаните 10:13).
Каков излез ќе даде Бог? Моли се! Побарај Бог да ти
помогне! Кажи му „не“ на гревот. Оди си од личноста која
сака да те натера да згрешиш.

Одгатни ги буквите за да го
запаметиш Божјиот излез.

■■■■
жика ен ■■■■ ■■
ајбег
■■■■■
лимо

Можеш да се молиш:
Мил Боже, понекогаш сум искушувана да
згрешам. Те молам помогни ми да тргнам
по патот што ми го даваш Ти за да не го
направам тоа. Во името на Исус. Амин.
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Во затворот

Прочитај: Битие 39:20–22
Господарот го грабна Јосифа и го фрли во затворот.
21
Но Господ беше со него, му покажа благодат на
Јосиф, и тој најде милост во очите на управителот на
затворот. 22 Така управителот на затворот ги предаде
во рацете на Јосиф сите затвореници, кои се
наоѓаа во затворот; и таму не се
правеше ништо без него.
20

Фараонот затвори двајца од своите слуги во затвор. Тие
сонуваа соништа. Бог му кажа на Јосиф што значат тие
соништа. Едниот човек се врати на работа. Подоцна царот
сони чуден сон. Што значеше тој? Слугата се сети на Јосиф.
Напиши „Т“ за точно, или „Н“ за неточно.
Бог не беше со Јосиф во затворот.
Јосиф стана одговорен за затворениците.
Слугите на царот сонија соништа.
Бог му кажа на Јосиф што значат соништата.

Не секогаш е лесно да бидеш послушен. Можеби нема да се
согласиш со личноста која е одговорна за тебе. Сепак, Бог очекува
да бидеш послушен. Тој поставил луѓе кои се одговорни да се
грижат за тебе. Ти ќе ја исполниш Божјата волја со тоа што ќе им
бидеш послушен. Во Библијата пишува: „Сите мора да бидете
подготвени да сте им целосно послушни на тие кои владеат над
вас“ (Римјаните 13:1). Научи го овој стих напамет. Кажи го во себе
кога не сакаш да послушаш.
Нацртај слика на состојба кога ти е тешко
да послушаш.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што ми помагаш да
ти бидам послушен. Помогни ми да им бидам
послушен и на тие кои си ги поставил да бидат
одговорни за мене. Во името на Исус. Амин.
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Сонот на
царот

Прочитај: Битие 41:14–16
Фараонот веднаш испрати по Јосиф; го извлекоа
набрзина од затворот; му ја истрижаа косата, го облекоа
во нова облека, и тој застана пред фараонот. 15 Тогаш
фараонот му рече на Јосиф: „Сонував сон, но никој не
може да го протолкува, чув за тебе дека можеш да го
протолкуваш сонот, штом ќе го чуеш.” 16 „Јас не
можам ништо - му одговори Јосиф
на фараонот - туку Бог ќе му даде
вистински одговор на фараонот.”
14

Сонот на фараонот значеше дека ќе има седум родни
години, а потоа седум неродни години, без храна. Царот
побара помошник кој ќе собере доволно храна во првите
седум години за да се продаде за време на лошите години.
Постави го соодветниот број пред точниот одговор.
1. Кој може да го каже значењето на соништата?
2. Колку добри, родни години требаше да има?
3. Каде беше Јосиф пред да биде повикан од царот?
Затвор

Бог

Седум

Дали некогаш си имал навистина голем проблем? Толку голем
што ниту некој возрасен човек не може да го реши. Бог може
да ти помогне! Тој е премудар! Тој го знае одговорот за секој
проблем. Најди мал камен. Стави го некаде каде што можеш
да го гледаш секој ден. Каменот нека те потсетува
на твојот голем проблем. Барај од Бог помош
за решавање на тој проблем.

Заокружи ги зборовите од списокот во
сложувалката. Тие може да бидат напишани
хоризонтално
А П О М О Ш
или вертикално.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, многу се радувам што си
премудар. Ти благодарам што ми помагаш
во решавањето на тешките проблеми. Во
името на Исус. Амин.
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Значењето
на сонот

Прочитај: Битие 41:39–41
Тогаш фараонот му рече на Јосиф: „Откако Бог ти го
откри сè тоа тебе, нема никој способен и мудар како што
си ти. 40 Ти ќе бидеш управител на мојот дворец: сиот мој
народ ќе им се покорува на твоите наредби. Единствено
со престолот јас ќе бидам поголем од
тебе.41 Еве, те поставувам - му рече
фараонот на Јосиф - над целата
Египетска Земја.”
39

Царот му даде на Јосиф многу важна работа. Тој требаше
да собере храна во текот на родните, добри години. Кога ќе
дојдеа лошите, неродни години, тој ќе им ја продаваше
храната на луѓето. Така тие немаше да гладуваат.
Постави „x“ пред нештата што фараонот му ги
кажа на Јосиф.
Бог ти го кажал тоа.
Ти си помудар од другите.
Врати се назад во затворот.
Ти ќе бидеш одговорен за Египет.

Бог имаше план за животот на Јосиф. Тој има добар план и за
твојот живот. Во Библијата пишува: „Ги знам плановите што ги
имам за тебе“ (Еремија 29:11). Бог знае што е најдобро за
тебе. Можеш да му веруваш дека Тој ќе го исполни својот
план.
Излези надвор и погледни кон ѕвездите. Бог планирал каде
да стои секоја од нив. Тие ќе те потсетат дека Бог точно знае
каде се наоѓаш ти. Тој има план и за тебе.

Нацртај ѕвезди на небото.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, знам дека имаш план за мојот
живот. Помогни ми да ти верувам секој ден!
Во името на Исус. Амин.
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Ни треба
храна!

Сoништата на царот се остварија. Се случи токму
така како што кажа Јосиф.

Прочитај: Битие 41:53–54, 57
Седумте години на изобилство, кога имаше многу храна,
завршија, 54 а започнаа седумте години на глад, како што
прорече Јосиф. Во сите земји гладуваа, а во сиот Египет
имаше леб. 57 Од сите земји доаѓаа во Египет,
кај Јосиф, да купуваат жито, зашто
гладот се засили по целиот свет.
53

Египет беше единственото место каде што можеше да се
купи храна. Луѓето мораа да одат таму и да купуваат
храна од Јосиф. Таков беше Божјиот план.
Повлечи линии за да ги поврзеш деловите на
речениците.
Првите седум години			

немаа доволно храна.

Вторите седум години			

беа гладни.

Луѓето од сите земји			

од Јосиф.

Луѓето мораа да купат храна		

се роди многу храна.

Во Египет беше тешко. Дали Бог се грижи за тебе кога
имаш тешкотии? Да! Во Библијата пишува: „Сите ваши
грижи дајте му ги Нему. Тој се грижи за вас“(1 Петар 5:7).
Направи список на нештата за кои ти се грижиш сега.
Кажи му на Бог за нив. Дај му ги твоите проблеми на Бог.
Сега искини го списокот и фрли го. Верувај дека Бог ќе се
погрижи за решавањето на проблемите.

Употреби го кодот за да го дознаеш
ветувањето.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, се радувам што се грижиш за
мене. Помогни ми да ти ги дадам моите
проблеми Тебе. Во името на Исус. Амин.
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Храна од
Египет

Таткото на Јосиф и неговото семејство останаа без
храна.

Прочитај: Битие 42:1–3
Кога Јаков чу дека има жито во Египет, им рече на
своите синови: „Зошто гледате еден во друг! 2 Чув дека
има жито во Египет! Отидете долу и купете оттаму, за да
преживееме и да не изумреме.” 3 Така
десетте браќа на Јосиф отидоа да
набават жито во Египет.
1

Јосиф ги препозна своите браќа. Тој знаеше кои се тие.
Тие не го препознаа. Јосиф направи неколку работи за да
ги испита. Тогаш ги покани кај него дома.
Подвлечи го точниот одговор.
1. Каде можеа луѓето да купат жито?

Египет Дома

2. Колку од браќата отидоа да купат жито? Пет
3. Дали браќата го препознаа Јосиф?

Да

Десет
Не

Сигурно било тешко за Јосиф да покаже љубов кон браќата.
Тие беа лоши кон него. Дали некој бил лош кон тебе? Ти
можеш на таа личност да ѝ ја покажеш Божјата љубов.
Како можеш да ја покажеш Божјата љубов? Сакај и ти.
Кажи нешто убаво. Дозволи ѝ на таа личност да поигра со
тебе. Избери еден начин како да ја покажеш Божјата
љубов оваа недела.

Поврзи ги точките за да откриеш како браќата
на Јосиф ќе ја однесат храната до дома.
2
1

3
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, (кажи му за тој кој ти направил
лошо.) Помогни ми да направам нешто
добро за (име). Во името на Исус. Амин.
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Јас сум
Јосиф!

Браќата го продадоа Јосиф како роб. Сега тој беше главен!

Прочитај: Битие 43:3–5
„Јас сум Јосиф - им рече Јосиф на браќа си. - Дали е
татко ми уште жив?” Но браќата не можеа да му одговорат,
толку се уплашија пред него. 4 Јосиф пак им рече на
браќата: „Приближете се кон мене!” Кога се приближија,
продолжи: „Јас сум Јосиф, вашиот брат; кого го
продадовте во Египет. 5 Но сега не се возбудувајте и не
жалете за тоа дека ме продадовте
ваму; зашто Бог е Оној, Кој ме
испрати пред вас, за да го сочува
вашиот живот.
3

Дали Јосиф ги повреди браќата? Не, им прости. Тој
знаеше дека Бог има план. Семејството се пресели во
Египет. Јосиф се погрижи за нив.
Употреби ги зборовите напишано со црвена боја за
да ги пополниш празнините.
1. Јосиф им

на браќата.

2. Јосиф знаеше дека Бог има
3. Јосиф се ___________ за браќата.

.

Не е лесно да се прости кога некој ќе те повреди. За тоа ти
треба Божјата помош. Во Библијата пишува: „Проштавајте си
еден на друг, како што Бог ви простил вам во Христос“
(Ефешаните 4:32).
Кажувај го овој стих гласно сè додека не го научиш напамет.
Пак кажи го гласно кога ќе се сетиш на некој кој те повредил.
Сети се да простиш како што Бог ти простил тебе.

Одгатни ги зборовите за да ја прочиташ
реченицата:

ад
ит
гБ о
с тишпро м агапо
___
__

__

______

_ _ _ _ _ _ _.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што ми прости.
Помогни ми да му простам на (кажи му на
Бог кој е тој и што ти направил). Во името
на Исус. Амин.
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Робови!

Прочитај: Излез 1:6–8
И Јосиф умре, а изумреа и сите негови браќа и целото
тоа поколение. 7 Ама Израелците имаа многу деца, се
намножија и многу се засилија, така што ја наполнија
земјата. 8 Тогаш во Египет завладеа нов цар, кој не го
познаваше Јосиф.
6

Во Египет имаше сè повеќе луѓе од Божјиот народ.
Новиот цар беше уплашен. Тој ги натера да работат
тешки работи како робови. Царот заповеда да се убијат
сите машки деца.
Повлечи линија што ќе ги поврзе луѓето со тоа што
го направиле.
Јосиф 		

го пороби Божјиот народ.

Фараонот 		

остаре и умре.

Фараонот

заповеда да се убијат сите машки деца.

Бог знае сè! Ги знае и добрите и лошите нешта во твојот живот.
Тој дури ја знае и твојата иднина! Можеш да веруваш дека Бог
ќе го направи тоа што е најдобро за тебе.
Стави неколку камчиња во чаша. Тие нека ги претставуваат
нештата што ти се случиле во животот. Потоа наполни вода во
чашата. Таа целосно ги покрива камењата. Водата може да те
потсети на Бог. Тој е со тебе во сè што ти се случува.

Нацртај случка кога ти требало Божја помош.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што знаеш сè за
мојот живот. Помогни ми да ти верувам
дека ќе го направиш тоа што е најдобро за
мене. Во името на Исус. Амин.

24

Криење на
бебето

Царот сакаше да ги убие сите машки деца.

Прочитај: Излез 2:1–3
Еден човек и една девојка од племето Леви стапија во
брак. 2 Жената зачна и роди син. Откако виде колку е
убав, го криеше три месеци. 3 Кога не можеше веќе да го
крие, зеде кошница од папирусова трска, ја намачка со
смола и катран, го стави детето во
неа и го положи во трските на
брегот на реката Нил.
1

Ќерката на царот го забележа бебето и реши да го земе. Го
нарече Мојсеј. Сестрата на Мојсеј беше таму. Таа ја доведе
мајка ѝ да се грижи за бебето Мојсеј. Подоцна тој живееше
со принцезата. Мојсеј порасна. Замина да живее далеку
од дома.
Подвлечи го точниот одговор.
1. Зошто мајката на Мојсеј го стави него во реката?
		

Не го сакаше.		

Сакаше да го спаси.

2. Каде живееше Мојсеј додека беше дете?
		

Со баба му.		

Со принцезата.

Не можеш да знаеш како Бог може да ти помогне! Бог
контролира сè. Тој секогаш наоѓа начин да ги направи
нештата да излезат на добро. Во Библијата пишува: „Ќе те
направам силен и ќе ти помогнам“ (Исаија 41:10). Оваа недела
забележи ги начините на кои Бог ти помага. Тој можеби ќе
исползува други луѓе. Можеби ќе ти даде сила кога нештата ќе
се тешки. Благодари му на Бог и кажи му на некого како Тој ти
помогнал.
Поврзи ги точките за да ја видиш 		
			
сликата.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам што ми даваш
сила. Мило ми е што Ти контролираш сè. Во
името на Исус. Амин.
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Запалената
грмушка

Прочитај: Излез 3:2–4
Ангел Господов му се покажа во распламтен оган од
една грмушка. Тој се загледа: целата грмушка во пламен,
а сепак не изгорува. 3 „Ајде да се доближам - помисли
Мојсеј - и да ја набљудувам оваа чудна глетка: зошто
грмушката не изгорува.” 4 Господ виде дека Мојсеј
приоѓа да разгледа, па го повика од
капината: „Мојсеј! Мојсеј!”„Еве ме,”
- одговори Мојсеј.
2

Помина многу време. Бог му проговори на Мојсеј: „Врати
се во Египет. На мојот народ му треба помош. Треба да се
ослободат. Јас ќе ги спасам“. Но Мојсеј се плашеше да го
послуша Бог!
Со бројки обележи ги речениците според правилниот
редослед.
Бог кажа дека на неговиот народ му треба помош.
Мојсеј виде запалена грмушка.
Бог го повика Мојсеј.
Грмушката не изгоруваше.

Дали некогаш се плашиш да го направиш тоа што Бог го бара
од тебе? Можеби Тој сака ти да му кажеш на твојот пријател за
Исус. Можеби треба да си љубезен кон некој кого никој не го
сака.
Што бара Бог да направиш ти, а тебе тоа те плаши? Побарај од
Бог тој да ти помогне да го направиш тоа оваа недела. Запамети,
Бог е со тебе. Тој ќе ти помогне. Не треба да се плашиш.

Одгатни ја реченицата:

ќе помогне Бог ми
верен да бидам му
_________

у
___________м
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, се плашам од (кажи му што те
плаши). Помогни ми да го направам тоа
што го бараш од мене. Во името на Исус.
Амин.
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Помош од
Бог

Бог сакаше Мојсеј да му помогне на својот народ.

Прочитај: Излез 3:11–12
„Кој сум јас да одам кај фараонот” - му одговори
Мојсеј на Бог - „и да ги изведам Израелците од Египет!”
12
„Јас ќе бидам со тебе“ - кажа Бог. „И ова ќе биде знак
дека Јас те испратив: кога ќе го изведеш народот
од Египет, ќе Му искажете почит на
Бог на оваа планина.”
11

Мојсеј беше исплашен. Бог му помогна. Бог докажа дека
Тој го испрати Мојсеј. Сега луѓето ќе почнат да го
слушаат. Брат му Арон дојде да му помогне.
Повлечи линии за да ги поврзеш деловите на
речениците.
Мојсеј разговараше со 		

Бог.

Мојсеј се плашеше да		

дојде за да му помогне.

Бог вети дека ќе му		

разговара со фараонот.

Братот на Мојсеј			

помогне на Мојсеј.

Бог сакаше да му помогне на Мојсеј да зборува во Негово име.
Бог ќе ти помогне да им кажеш на другите луѓе за Него.
Можеш да им кажеш дека Бог ги сака, дека Исус умрел
поради нивниот грев. Кажи им дека Тој воскресна. Исус ќе им
го прости гревот, ако тие веруваат во Него.
На кого можеш оваа недела да му кажеш за Исус? Барај од
Бог да ти помогне да го направиш тоа!

Заокружи ги зборовите на списокот во
сложувалката. Тие може да се напишани
хоризонтално или
А Е О У И С
вертикално.
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Можеш да се молиш:
Мил Боже, помогни ми да му кажам некому
за Господ Исус оваа недела. Ти благодарам
што ми помагаш. Во името на Исус. Амин.
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Пушти го
мојот народ

Прочитај: Излез 5:1–2
Потоа Мојсеј и Арон отидоа и му рекоа на фараонот:
„Вака вели Господ, Богот на Израел: ‘Пушти го Мојот
народ да отиде и да прослави свеченост во Моја чест.’” 2
„Кој е Тој Господ за да Го послушам јас“ - одговори
фараонот - и да ги пуштам Израелците? Јас не Го познавам Тој Господ,
ниту ќе ги пуштам Израелците.”
1

Фараонот не сакаше да ги изгуби робовите. Бог направи да
се случат лоши работи во Египет. Водите се преобразија во
крв. Жаби и бубалки ја прекрија земјата. Домашните
животни загинуваа. Падна град и ја уништи жетвата.
Сонцето престана да свети. Умреа најстарите синови.
Најпосле, фараонот го пушти Божјиот народ да си оди.
Стави „х“ за нештата што Бог не ги направи во
Египет.
Запали куќи

Испрати бубачки

Ја преобрази водата во крв

Уби домашни животни

Испрати град

Паѓаа ѕвезди

Некои луѓе не веруваат дека Бог постои. Некои се шегуваат
со Него. Некои не мислат на Него. Но Бог е вистински! Мора
да внимаваш на тоа што го вели Тој!
Во Библијата пишува: „Немој само да го слушаш Словото …
мораш да го правиш тоа што го бара“ (Јаков 1:22). Размислувај
за тоа што Бог ти го вели додека го читаш Неговото Слово.
Побарај од Него да ти помогне да бидеш послушен.
Помини низ лавиринтот. Помогни му
на Божјиот народ да излезе од Египет.

нов
дом

Можеш да се молиш:
Мил Боже, мило ми е што си вистински!
Помогни ми да му бидам послушен на Твоето
Слово. Помогни ми да го правам тоа што го
бараш од мене. Во името на Исус. Амин.
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Божјите
правила

Бог му даде на својот народ правила кон кои требаше да
се придржува.

Прочитај: Излез 20:2–5
„Јас Сум Господ, твој Бог, Кој те изведе од Египетската
земја, каде што бевте робови. 3 Да немаш други богови
покрај Мене. 4 Да не правиш статуи, ниту некаква слика
на она што е горе на небото, или долу на
земјата, или во водата под земја.
5
Да не им се поклонуваш ниту да им
служиш“.
2

Божјиот народ ќе имаше добар живот, ако им беше
послушен на Божјите заповеди. Бог сакаше Неговите
луѓе да го обожаваат само Него.
Одгатни ги правилата
Да немаш други
Да не правиш
Да не им се

наместо Мене.
на богови.
на статуи.

Богот од Библијата е единствениот вистински Бог. Тој знае
што е најдобро за твојот живот. Затоа Тој дал правила кон кои
треба да се придржуваш. Бог рекол: „Послушај ме. Тогаш ќе
ти биде добро“ (Второзаконие 6:3). Најважното правило е да
го сакаш Бог и да му бидеш послушен. Напиши му писмо на
Бог. Кажи му дека го сакаш и дека сакаш да ја исполнуваш
Неговата волја. Потоа прочитај му го на Бог твоето писмо.

Употреби го кодот за да го откриеш
напишаното.

⚆ ◎ ◍
◐ ◯ ◕ ◒ ● ◑ ◉ ◓
С У Ш
А Б Г И Ј К Л О

С — — — —
—
⚆ ◐ ◑ ◐ ●

— — — — — —
⚆ ◉ ◎ ◍ ◐ ●

— —
◕ ◓

—
◒

— — —
◯ ◓ ◕

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам за правилата што
си ми ги дал. Помогни ми да те сакам и да
ти бидам послушна. Во името на Исус.
Амин.
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Почитувај ги
родителите

Прочитај: Излез 20:8–10, 12
Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 9 Шест
дена ќе работиш. 10 А седмиот ден е сабота Господова,
на твојот Бог. Тогаш да не работиш ништо. 12 Почитувај
ги татко ти и мајка ти, за да ти се
продолжат дните на земјата, која
ти ја дава Господ, твојот Бог.
8

Бог на луѓето им дал еден посебен ден наречен Шабат
(ден за одмор). На тој ден луѓето требало да се одморат
и да размислуваат за Бог. Тој, исто така, сакал луѓето да
покажат почит кон родителите.
Употреби ги зборовите напишани со црвена боја за
да ги пополниш празните места.
1. Бог го нарече денот за одмор

.

2. Луѓето требаше да се одмораат тој ден и да
размислуваат за
.
3. Треба да покажеш

		

кон твоите родители.

Бог ти дал родители за да се грижат за тебе. Тој очекува да ги
почитуваш. Биди љубезен кон нив. Слушај ги и биди им
послушен. Кога го правиш тоа, Бог е задоволен.
Кажи им на твоите родители дека сакаш да ги почитуваш.
Побарај од нив да ти кажат кога ги правиш правилните работи
и да те потсетат кога ќе заборавиш да го правиш тоа. Најди
барем еден начин секој ден да им покажеш дека ги почитуваш.

Одгатни ги зборовите за да ја
прочиташ реченицата.

е д н и г т у в ајч и П о
дитроте
е л и к ој с е
____________
________________
___.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, ти благодарам за моите
родители. Помогни ми да им бидам
послушна секој ден. Во името на Исус.
Амин.
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Почитувај ги
Божјите правила

Прочитај: Излез 20:13–17
Да не убиваш! 14 Да не прељубодејствуваш! 15 Да не
крадеш! 16 Да не сведочиш лажно против твојот ближен!
17
Да не посакуваш ништо што му припаѓа на твојот
ближен! Да не ги посакуваш: жената на твојот
ближен, ни неговиот слуга или
слугинка, ни неговиот вол, ниту
неговото магаре!”
13

Бог имаше и други правила за Неговиот народ. Тој знаеше
што ќе им помогне. Ако ги почитуваа, тоа ќе им
помогнеше да живеат заедно, да бидат сигурни и радосни.
Повлечи линии за да покажеш кои нешта се совпаѓаат.
Да не лажеш.

Биди чесен кон сопругот или сопругата.

Да не крадеш.

Биди задоволен со тоа што го имаш.

Да не убиваш.

Земи го само тоа што е твое.

Да не љубомориш. 		

Остави ги луѓето да живеат.

Да не правиш прељуба.

Кажувај ја вистината.

Божјите правила се важни. Тие ти помагаат за да се согласуваш со
луѓето околу тебе. Кога си му послушен на Бог, Тој е задоволен.
Исус рекол: „Тој кој ме сака, ќе ги исполнува моите заповеди“
(Јован 14:23). Луѓето ќе знаат дека го сакаш Бог тогаш кога ќе си
му послушен. Избери едно од Божјите правила што ти е тешко
да го исполниш. Запиши го тоа правило и читај го секој ден. Барај
од Бог да ти помогне да му бидеш послушен на тоа правило
оваа недела.

Нацртај се
самиот како си
му послушен
на правилото
што го избра.

Можеш да се молиш:
Мил Боже, помогни ми да те слушам. Сакам
работите што ги правам да им покажат на
другите луѓе дека те сакам. Во името на
Исус. Амин.

?

Што знаеш
за Бог?
БОГ

Единствениот вистински Бог е семоќен. Бог
го создал светот. Те создал и тебе. Тој многу те
сака! Бог е совршен. Тој сака да живееш со Него
на Небото.
Но, има еден голем проблем. Ти си роден со
желба да правиш погрешни нешта, наречени
грев. Тие нешта го прават Бог незадоволен. Во
Библијата пишува: „Сите згрешија“ (Римјаните
3:23). Бог мора да го казни гревот. Казната е
засекогаш да живееш далеку од Бог.
Бог најде начин да ти го прости гревот. Тој го
испрати Својот единствен Син, Исус, да се роди
на земјата како бебе. Исус порасна и стана
возрасен човек. Никогаш не направи грев. Но
Бог го казни Исус поради твојот грев! Исус беше
распнат на крст. Таму Тој крвавеше и умре. Тоа
беше Божјиот план.
Исус умре на крстот и беше погребан. На
третиот ден Бог го врати Исус во живот. Во Библијата пишува: „Христос умре поради нашите
гревови … Тој воскресна на третиот ден“ (1 Коринќаните 15:3–4). Исус е жив и денес е на Небото.

1

Исус умре за тебе.
Сега може да ти се
простат гревовите.

2

3

Признај му на Бог дека си згрешил. Кажи
му дека ти е жал за сите лоши нешта што си ги
кажал, мислел и направил. Биди подготвен да
живееш така како што сака Бог.
Верувај дека Исус умрел за тебе. Верувај дека
Тој ја зел казната за твојот грев. Во Библијата
пишува: „Поверувај во Господ Исус. Тогаш …
ќе се спасиш“ (Дела 16:31). Не мора да бидеш
казнет. Бог ќе ти го прости гревот.
Дојди кај Бог. Можеш да се молиш: „Мил Боже,
згрешив и ми е жал. Те молам прости ми. Ти
благодарам што го испрати Твојот Син да умре
за мене и да воскресне. Помогни ми да живеам
така како што сакаш Ти. Во името на Исус. Амин“.
Дали ти денеска поверува во Исус да те спаси
од твојот грев? Запиши го денешниов датум за
да ти помогне да го запаметиш овој ден!

Денешен датум:

!

Стихови за учење напамет

Важно е да учиш од Божјото Слово. Вежбај ги следните
стихови за да научиш да ги кажуваш напамет. Обележи
со ✔ во квадратот штом ќе го запаметиш стихот.
Битие 1:1: „Во почетокот Бог ги создаде небото и
земјата“.
1 Петар 5:7: „И секоја своја грижа фрлете ја на
Него, зашто Тој се грижи за вас“.
Римјаните 5:8: „Но Бог ја покажува Својата
љубов спрема нас, со тоа што Христос умре за
нас додека уште бевме грешници“.
Псалм 23:1: „Господ е мојот пастир, ништо нема
да ми недостига“.
Римјаните 13:1: „Секој нека им се покорува на
претпоставените власти“.
Ефешаните 4:32: „Проштавајте си еден на друг
како што и Бог ви прости вам во Христос“.
Јован 14:23: „Ако некој ме љуби, ќе го пази
Моето Слово“.
Колошаните 3:20: „Деца, бидете им послушни на
вашите родители во сѐ, зашто тоа Му е по
волја на Господ“.
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