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Одного дня учні попросили Ісуса Христа навчити їх молитись. 
Ісус навчив їх молитві, що стала відомою по всьому світі. Часто її назива-
ють “Господньою молитвою”. Ось як Ісус Христос молився:

“Отче наш, що єси на небесах, 

нехай святиться ім’я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; 

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 

Хліб наш насущний дай нам сьогодні; 

І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; 

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого”. 

МАТФЕЯ 6:9-13

Ти звернув увагу на слова “хліб наш насущний”? Що вони означають?
Все Писання показує нам, що Бог любить Свій народ і опікується його 

щоденними потребами. Одна з найбільших наших потреб – це хліб. 
Нам потрібен як звичайний хліб для нашого тіла, так і духовний “хліб” 
для нашої душі. Бог годував Свій вибраний народ, ізраїльтян, посилаючи 
їм із неба навколо табору особливий хліб, що називався манною. 
У Новому Заповіті Ісус Христос називає Себе “хлібом життя”.

Ця книга розповідає про духовну їжу. Щоденне читання книги 
“Хліб Наш Насущний для дітей” допоможе тобі щодня живити душу 
Божим Словом. Ця книга написана, щоб пояснити тобі біблійні історії 

ВСТУП



та ідеї. Вона завжди вказуватиме на те, що Бог 
говорить у Писанні. Щодня ти можеш читати одну 

статтю з цієї книги і свою Біблію. Якщо Писання є хліб, 
що живить нашу душу, то ця книга – своєрідна тарілка, з якої можна 
їсти цей хліб. Нехай ця книга завжди лежить поруч із твоєю Біблією!

“Хліб Наш Насущний для дітей” – це не “Дитяча Біблія”. Історії в цій 
книжці не подані у біблійному порядку. Деякі статті розповідають про 
Ісуса, деякі – про інших людей Нового Заповіту. Ще деякі – то історії 
зі Старого Заповіту. Є й такі статті, що пояснюють біблійні вірші, які 
мають особливе значення для тебе. Якщо ти щось не зрозумієш, просто 
читай далі. Не кидай читання! Чим більше ти читатимеш і вивчатимеш 
Біблію, тим більше розумітимеш загальну Божу історію для всіх людей.

Ти можеш сам читати цю книгу. А можеш попросити, щоб батьки 
або дідусь з бабусею читали її вголос для тебе. Можливо, тобі 

захочеться читати під час їжі або перед сном. Та коли б ти не читав 
“Хліб Наш Насущний для дітей”, сподіваємося, тобі сподобається 
ця книга. А ще надіємося, що ти зрозумієш найважливіше: Ісус Христос 
так полюбив тебе, що дає тобі можливість стати членом Божої сім’ї.

Ми молимося, щоб завдяки цій книзі ти мав багато дорогоцінних 
моментів з Богом.

Крістал і Тері

Мене створив Бог.
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Особливе творіння
Спочатку не було нічого, крім води та темряви. Земля була порожня. 
Вона не мала ніякої форми. Але ще до появлення всього існуючого був Бог, 
і Він мав план створити світ.

Бог – настільки всемогутній, що Йому потрібно було лише сказати слово, 
щоб цей світ сповнився чудовими речами. Спочатку Він сказав: “Нехай буде 
світло”. І стало світло. Потім Бог наказав воді відокремитися від неба – 
і сталося так. Далі Він сказав: “Нехай збереться вода, що під небом, в одне 
місце”. Саме це й трапилось. Бог сказав, щоб на суші з’явились дерева та 
рослини – і сталося так. Потім Бог створив сонце, місяць та зірки і помістив 
їх на небі. Він звелів, щоб птахи літали над землею і риби плавали в морях. Бог 
звелів, щоб земля родила різноманітні 

види тварин – і сталося так. Богу сподобалось те, 
що Він створив, тому що воно дійсно було прекрасним.

В останній день творіння Бог вирішив створити людину. 
Але цього разу Він не сказав: “Нехай з’явиться людина”. Замість слів Бог 
використав дещо інше. Він зробив людину з пороху земного. Потім вдихнув 
у неї дихання, і вона стала живою істотою. Людина відрізняється від усього 
іншого творіння. Бог зробив нас зі здібністю спілкуватися з Ним, любити Його 
і пізнавати Його реально і особисто. Бог створив також і тебе; Він і тобі 
дав життя. Ти – унікальне Боже творіння, таке ж 
особливе, як і перша створена людина. — CB

Мене створив Бог.

×ÈÒÀÉ ÙÅ!
Прочитайте Буття 2:21-22.

Яку другу людину створив Бог? Як Він створив її?

 

Чи ти знаєш, що вода 
покриває більшість 

земної поверхні? Лише 
чверть землі є сушею.

“І створив Господь 
Бог людину 

з пороху земного, 
і вдихнув у лице 
її дихання життя, 

і стала людина 
душею живою”.

БУТТЯ 2:7

ДЕНЬ 
1
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Чи можеш побачити це?
Ти не можеш бачити вітру, але можеш ба-
чити його силу. Ти можеш бачити, як дерева коли-
ваються туди-сюди, коли вітер дме на їхнi гілки. Ти 
можеш бачити, як вітрильник мчить поверхнею 
озера, тому що вітер надуває його вітрила. Ти мо-
жеш бачити, як повітряний змій літає в небі, тому 

що його несе вітер. А ще ти можеш бачити, як він вивертає навиворіт пара-
сольку в дощову погоду. Отже, якщо хтось скаже “я не вірю, що вітер існує, 
тому що не бачу його”, − це звучатиме безглуздо. Ми не сумніваємося в реаль-
ності вітру, тому що бачимо все, що він робить.

Ми не можемо бачити Бога, як і вітру, але можемо бачити те, що Бог робить. 
Ми можемо бачити нічне небо: місяць та зорі, що Він створив. Можемо бачити 
Божу силу у хвилях могутнього океану. Можемо бачити зграї гусей, які летять 
восени на південь тим напрямком, що їм вказує Бог. А ще можемо бачити худож-
нє мистецтво Бога, коли Він фарбує яскравими кольорами веселку та захід сонця.

Бог бажає, щоб ми вірили в Його реальність. Ось чому 
Він відкриває Себе через Своє творіння. 

Якщо хочете побачити 
Бога, просто озирніться навколо 

й погляньте на Його діла. Божу працю можна побачити всюди. — CB 

Бог бажає, щоб ми вірили в Його реальність. Ось чому 
Він відкриває Себе через Своє творіння. 

Якщо хочете побачити 
Бога, просто озирніться навколо 

Бог дасть мені мудрості – потрібно лише попросити про це.

×ÈÒÀÉ ÙÅ!
Що говорить уривок із Псалма 18:1-7 про Боже творіння?Що говорить уривок із Псалма 18:1-7 про Боже творіння?

  

Найсильніші урагани – 
так званої “категорії 5” – 

мчать зі швидкістю близь-
ко 300 км/г, що більш ніж 
у двічі переважає швид-

кість машин на шосе. 

Я можу всюди бачити Божі діла.

“Бо невидиме Його, 
вiчна сила Його 

i Божество, 
вiд створення свiту 
через розглядання 
творiння видимi, 
так що нема їм 
виправдання”.

РИМЛЯН 1:20

“Бо невидиме Його, 

ДЕНЬ 
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Ïðîñiòü ó Áîãà 
ìóäðîñòi.

Просто попроси!
Діти, що мають у школі найкращі оцінки, 
часто отримують нагороди. Гарно вчитися й бути 
розумним – то корисна річ. Але також важливо бути 
мудрим.

Розумна людина знає багато всього. Але мудра 
людина вміє приймати правильні рішення. Мудрі 
люди знають, як ставитись до інших з добротою 
та повагою. Вони розуміють де зло, а де добро. 
Вони прагнуть жити так, як того бажає Бог.

У Старому Заповіті розповідається про мудру людину на ім’я Соломон. 
Він став царем після смерті свого батька, Давида. Бог явився Соломону уві сні 
й сказав, що дасть йому все, чого він не попросить. 

Багато людей попросили б грошей, популярності або довголіття. Але Соло-
мон попросив мудрості. Богу був дуже приємний такий вибір Соломона, тому 
Він сказав йому, що крім мудрості він отримає ще й багатство та велику шану.

У Новому Заповіті Яків говорить, що якщо ми будемо просити у Бога 
мудрості, Він обов’язково відповість. Часто ми отримуємо мудрість із Божого 
Слова, Біблії. Коли ми читаємо Біблію, Бог допомагає нам розуміти, що добре, 
а що погано. Він показує, як нам треба жити.

Щоб бути мудрим, необов’язково бути дорослим. Ти можеш попросити 
у Бога мудрості прямо зараз. Це буде дуже мудро!  — CB

Бог дасть мені мудрості – потрібно лише попросити про це.

×ÈÒÀÉ ÙÅ!
Прочитайте Притчі 2:1-11. 

Які нагороди дає мудрість?

  

Слово “мудрість” 
зустрічається у Біблії 

понад двісті разів.

“Якщо ж у кого 
з вас не вистачає 
мудрости, нехай 
просить у Бога, 

Який дає всiм про-
сто й без докорiв, – 

i дасться йому”. 

ЯКОВА 1:5

Я можу всюди бачити Божі діла.

ДЕНЬ 
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Крила безпеки
Квочка завжди захищає своїх курчат. Вона починає уважно пильнувати 
їх, коли вони ще в яйці. Слідкує за температурою яєць. Якщо інші птахи або 
тварини наближаються до її гніздечка, вона кидається на них і клюється. 
Коли курчата нарешті вилуплюються, мати-квочка продовжує уважно їх 
пильнувати. Щоразу, відчувши небезпеку, вона починає кудахкати і розкриває 
свої крила. Маленькі курчата відразу біжать ховатися під її крилами. 
Там їм затишно й тепло. Вони навіть можуть ходити 
під надійним захистом материнських крил.

В Псалмі 90 говориться, що Бог захищає нас, як мати-квочка боронить 
своїх курчат. Отже, коли ти думаєш про Божий захист, уяви собі квочку, що 
розкриває крила. Бог бажає, щоб ти біг до Нього, коли тобі страшно. Ти завжди 
можеш покластися на Нього як на свій притулок.

Але як можна прибігти до Бога? Ми робимо це щоразу, коли звертаємося 
до Нього в молитві й просимо про допомогу.

Завжди – вдень або вночі – ти можеш наближа-
тися до Бога. Коли ти поруч із Ним, Він покриває 
тебе крилами безпеки. — TM

Там їм затишно й тепло. Вони навіть можуть ходити 
під надійним захистом материнських крил.

Ісус може використовувати все, що я маю – велике і мале.

×ÈÒÀÉ ÙÅ!
Прочитай Псалом 16:8. 

Скористайся цією молитвою, 
коли просиш Бога про безпеку.

до Нього в молитві й просимо про допомогу.

  

Довжина розправлених 
крил квочки сягає 
51-76 сантиметрів. 

Це означає, що під її 
крилами можуть схова-
тися водночас близько 

дванадцяти курчат.

Під час небезпеки я можу прибігти до Бога.

“Плечима Своїми 
Він захистить тебе, 

і під тінню крил 
Його ти надійно 
спочиватимеш. 
Обороною тобі 

буде правда Його”.

ПСАЛОМ 90:4

ДЕНЬ 
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Вечеря на схилі 
пагорба

Уяви, що ти намагаєшся нагодувати п’ять ти    -
сяч людей. Скільки потрібно для цього їжі? Силу силенну!

Бібліє каже, що Ісус нагодував на схилі пагорба 
п’ять тисяч людей. Але це число не включає жінок 
та дітей, які там були! На тому пагорбі не було крам-
ниці, де Ісус міг би купити харчів, щоб нагодувати 
людей. Не було поблизу й комори, повної їжі. Але був 
серед натовпу маленький хлопчик, що мав п’ять буханок хліба й дві маленькі 
рибки. І він  був готовий поділитися цим з Ісусом. 

Учні Ісуса сумнівалися, що їжа цього хлопчика якось зарадить тисячам го-
лодних людей. Але Ісус вчинив чудо. Для цього Він спочатку велів людям сісти на 
траву. Потім подякував Богу за їжу і почав її роздавати. Маленька вечеря пере-
творилась на величезний банкет! Всі наситились, а позосталі куски зібрали учні.

Біблія не називає імені цього хлопчика. Нам нічого не відомо про нього. 
Здається, то була звичайна собі дитина. Але Ісус Христос явив Свою велич, 
тому що ця дитина була готова віддати Йому те невеличке, що вона мала. 

Подібно цьому хлопчику, ми можемо віддати Ісусу те, що маємо. Немає 
значення, що це і скільки його. Що дійсно має значення, так це наша готовність 
поділитися цим з іншими.

Якщо робитимеш так, Ісус і через тебе може 
вчинити великі речі. — TM 

  

Середню буханку хліба 
можна розрізати 

на 20 шматків. Якби 
не чудо Ісуса, знадобило-
ся б близько 250 буханок, 
щоб кожному дісталося 
хоча б по маленькому 

шматочку.

×ÈÒÀÉ ÙÅ!
Чи ти знаєш, яке подібне чудо Бог створив 

у Старому Заповіті? 
Читай про це в 4 Царств 4:42-44.

Ісус може використовувати все, що я маю – велике і мале.

“Ісус, взявши хліби 
і воздавши хвалу, 
роздав ученикам, 
а ученики – тим, 
що сиділи, також 
і риби, скільки хто 

хотів”.

ІОАНА 6:11

Під час небезпеки я можу прибігти до Бога.

ДЕНЬ 
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Крістал Боумен (CB) – титулована письменниця, авторка восьми книг 
для дітей, в тому числі бестселерів “Щоденне духовне читання на рік 
для дошкільнят” і “Моя бабуся, я і Дж. живемо для Ісуса”.  Вона також 
пише слова до дитячої фортепіанної музики та оповідання для журналу 
“Клаб Хауз”. Боумен є також наставницею і спікером в організації 
“Матері Дошкільнят” і проводить семінари на конференціях для 
письменників. Їй подобається писати книги для дітей різного віку. Вона 
прагне, щоб вони знали, що Бог дуже їх любить і турбується про них. 
Крістал має дітей та внуків. Живе разом із чоловіком у Флориді і любить 
прогулюватися на березі океану.

Тері МакКінлі (TM) виросла у світі книг – часто ходила зі своєю 
матір’ю Крістал Боумен на зустрічі з авторами та презентації коміксів. 
Тері почала писати оповідання ще у початковій школі, а її любов до 
письменництва зросла під час навчання в коледжі та Бейлорському 
Університеті. Крім написання привітальних листівок для “Будинку 
Відкриттів” і статей для національних журналів, Тері є співавтором 
кількох книг, серед яких “М. для ясел, моєї мами та мене”. Тері 
отримала ступінь Магістра Дизайну Інтер’єра в Арізонському 
Державному Університеті; їй подобається бути наставником студентів. 
Разом зі своїм чоловіком вона живе в Техасі.

Ілюстратор Люк Флаверс у дитинстві на мольберті свого дідуся 
годинами малював спортивних знаменитостей та комікси. Любов 
до малювання привела його до Коледжу Мистецтва та Дизайну в Рокі 
Маунтінс, де він отримав ступінь Бакалавра Образотворчих Мистецтв. 
Після десяти років праці в організації “Життя Молоді” у відділку 
творчості, Люк Флаверс започаткував власну компанію “Люк Флаверс 
Креатів”, мета якої – “привнести у кожний проект художню красу 
та світ уяви”. Люк має чотирнадцять золотих та срібних 
нагород “Едді” за ілюстрації та дизайн.

ПРО АВТОРІВ

Я буду вибирати хороших друзів.




