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zachwyt!zachwyt!

KOLOROWANKA  KOLOROWANKA  
DLA DZIECIDLA DZIECI



Popatrz w górę na niebo. Jak potężny 
namiot rozpościera się nad tobą. 
Chmury pędzone przez wiatr co 
chwilę zmieniają swoje kształty. Bóg 
stworzył ziemię, która wciąż spokojnie 
krąży po swojej orbicie.

On uczynił również głębiny oceanów 
oraz ląd z górami i dolinami.

Z górskich źródeł wypływa woda. 
Zwierzęta przychodzą do nich 
zaspokoić swoje pragnienie. Ptaki 
mieszkają między gałęziami drzew  
i każdego dnia wyśpiewują swoje 
trele.

Bóg sprawia, że rośnie trawa dla 
bydła. Pozwala człowiekowi korzystać 
z plonów ziemi. Dla każdego 
zwierzęcia przeznaczył mieszkanie. 
Dla ptaków drzewa i wysokie skały 
dla koziorożców. Księżyc jest nocnym 
światłem. To właśnie on oświetla 
drogę leśnym zwierzętom. Ludzie 
wstają razem ze słońcem, gdy dzikie 
zwierzęta układają się w swoich 
jaskiniach do snu. Wszystko jest 
zależne od Boga. Każdego dnia chcę 
Go wysławiać, aż do końca mojego 
życia.

Biblia, według Psalmu 104

Życzymy ci dużo radości przy 
kolorowaniu!

Zastanów się i rozważ Zastanów się i rozważ 
cuda Boga!cuda Boga!

Biblia – Księga Joba 37, 14
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Oko moje spocznie  Oko moje spocznie  
            na tobie.            na tobie.

Biblia – Psalm 32, 8

Na początku stworzył Na początku stworzył 
Bóg niebo i ziemię.Bóg niebo i ziemię.  

Biblia – 1. Księga Mojżeszowa 1, 1



Niechaj go chwalą niebiosa  Niechaj go chwalą niebiosa  
i ziemia, morza i wszystko, i ziemia, morza i wszystko, 
co w nich się porusza!co w nich się porusza!

Biblia – Psalm 69, 35



Znajdź 10 różnic na obrazkach poniżej! Prezentowy bałagan.  
Pomóż dzieciom rozplątać wstążki  

i znaleźć ich prezenty!



Pomoc moja jest od Pomoc moja jest od 
Pana, który uczynił  Pana, który uczynił  

niebo i ziemię.niebo i ziemię.
Biblia – Psalm 121, 2

Uwierz w Pana Jezusa,  Uwierz w Pana Jezusa,  
a będziesz zbawiony.a będziesz zbawiony.

Biblia – Dzieje Apostolskie 16, 31



Każdy, Każdy, 
kto w niegokto w niego

wierzy, wierzy,   

dostąpi odpuszczenia dostąpi odpuszczenia 
grzechów.grzechów.  

Biblia – Dzieje Apostolskie 10, 43



Bo kto mnie Bo kto mnie 
znalazł, znalazł  znalazł, znalazł  
życie i zyskał  życie i zyskał  
łaskę u Pana.łaskę u Pana.

Biblia – Przypowieści Salomona 8, 35

Na niwach zielonych pasie mnie. Na niwach zielonych pasie mnie. 
Nad wody spokojne prowadzi mnie.Nad wody spokojne prowadzi mnie.

Biblia – Psalm 23, 2



Noe
Noe żył wiele, wiele lat temu.  
Wtedy jeszcze Bóg bezpośrednio nie 
rozmawiał z ludźmi. Jednak  
ludzie źle czynili i nie chcieli mieć  
z Bogiem nic wspólnego. Wtedy Bóg 
żałował, że uczynił człowieka.  
Postanowił zgładzić go przez  
zalanie całej ziemi wodą.

Na szczęście Bóg znalazł wśród  
ludzi Noego i jego rodzinę, którzy 
mieli zostać przy życiu, ponieważ 
miłowali Boga i czynili to, co było 
Jemu miłe. Dlatego też Bóg opo
wiedział Noemu swój plan ratunku: 
polecił mu zbudować wielki statek 
na środku lądu. Ludzie wokół  
wyśmiewali go. Jednak Noe wierzył 
Bogu, który mu objawił, że ratunek 
istnieje tylko przez tę arkę. Kiedy 
statek był gotowy, wszyscy mogli 
wejść na pokład, ale ludzie zamiast 
tego nadal kpili z Noego i jego arki.

Jedynie zwierzęta weszły do środka, 
z każdego gatunku samce i samice. 
Na końcu do arki wszedł Noe ze 
swoją rodziną, a Bóg zamknął za 
nimi drzwi.

Deszcz nieustannie uderzał o dach. 
Na zewnątrz woda wciąż wzbierała. 
Stale nie przestawało padać. 

Czterdzieści dni i nocy trwała ule
wa. A co z arką? Po pewnym czasie 
zaczęła unosić się na wodzie, która 
zalała nawet szczyty najwyższych 
gór. Po miastach i lasach nie zos tało 
ani śladu.

Wszystko zginęło pod wodą, 
również ludzie. Wtedy Bóg po
stanowił zakończyć swój sąd i na 
Jego słowo przestało padać. Po 
wielu tygodniach ziemia znów 
była sucha. Wreszcie Noe z ro dziną 
i zwierzętami mogli opuścić sta
tek. Byli z tego powodu bardzo 
szczęśliwi i dziękowali Bogu za 
ratunek, który im dał w arce. 

Potem powiedział  Bóg do Noego: 
„Czy widzisz tę tęczę na niebie? 
Ilekroć  ujrzysz taki łuk, ma on ci 
przypominać, że kocham ludzi  
i chcę ich ratować.”

O tym wszystkim możesz prze czytać 
w Biblii. Jest to zapisane na samym jej 
początku, w 1. Księdze Mojżeszowej, 
rozdziały 69.

Czy wiesz o tym, że Bóg ciebie 
kocha? On pragnie, aby ci się do
brze powodziło i chce, abyś kiedyś 
zamieszkał u NIEGO w niebie. Czy 

nie jest to piękne? Jednak wszyscy 
ludzie mają złe, grzeszne serce.  
W takim stanie nie mogą sami  
przyjść do Boga.

Dlatego też Bóg posłał swojego 
Syna, Pana Jezusa na tę ziemię.  
PAN JEZUS zmarł za ciebie na 
krzyżu za twoje grzechy. 

Teraz żyje, gdyż powstał z mar
twych! Każdy, kto w NIEGO wierzy 
i wyzna MU swoje grzechy, będzie 
uratowany. Powiedz Jezusowi 
Chrystusowi w modlitwie o wszy-
stkich swoich grzechach i podzię-
kuj Mu, że zmarł również i za nie. 
Wtedy zostaniesz uratowany tak, 
jak kiedyś ludzie w arce… 



Znajdź 10 różnic na obrazkach! Rolnik niestety zabłądził.  
Pomóż mu znaleźć drogę do domu!



Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Jeśli wyznajemy grzechy swoje, 
wierny jest Bóg i sprawiedliwy  wierny jest Bóg i sprawiedliwy  
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas i odpuści nam grzechy, i oczyści nas 
od wszelkiej nieprawości.od wszelkiej nieprawości.

Biblia – 1. List Jana 1, 9

Bobi
Zuzia miała w swoim łóżku pluszo
wego pieska. Pewnego wieczoru, 
gdy chciała ułożyć do snu swoje 
zwierzątka, zauważyła, że brakuje 
małego szczeniaczka Bobi. Szu
kała go wszędzie, nie mogła go 
jednak znaleźć w swoim ciemnym 
pokoiku. Wreszcie powiedziała  
o tym mamie: „Mamusiu, nie 
mogę znaleźć mojego pieska! 
Może zgubił się na dworze… mój 
biedny Bobi!”. Mama zaraz zaczęła 
pocieszać córeczkę: „Dlaczego nie 
poprosiłaś jeszcze Boga o pomoc? 
Jestem pewna, że go znajdziemy. 
Idź teraz do łóżeczka, jutro go 
poszukamy!“

Minęło kilka dni, ale Zuzia ciągle 
nie mogła znaleźć swojej zabawki. 
Była z tego powodu bardzo, ba
rdzo smutna.

Pewnego dnia, kiedy mama 
sprzątała pokój Zuzi, zawołała 
nagle: „Zuziu! Zobacz, co znala
złam!”. Za łóżkiem leżał zakurzo
ny Bobi. „Och, Bobi“, westchnęła 
Zuzia, „co ty tu robisz? Tak się  
o ciebie bałam!“. Dziewczynka  
wyciągnęła Bobiego z kąta i deli
katnie oczyściła z kurzu.

Zuzia i wszystkie pozostałe plu
szowe zwierzątka były bardzo 
szczęśliwe, że Bobi znów mógł być 
z nimi.

Dokładnie jak Bobi wszyscy ludzie 
są „zakurzeni”. Za każdym razem, 
gdy uczynimy coś złego, na przy
kład skłamiemy lub weźmiemy 
coś, co nie należy do nas (Bóg 
nazywa to grzechem), zbiera się 
na nas coraz więcej „kurzu”. W na
szym przypadku problem polega 
jednak na tym, że nie możemy 
się sami wyczyścić tak, jak wy
ciera się regał albo tak, jak Zuzia 
wyczyściła Bobiego. Tylko Pan 
Jezus potrafi to uczynić i bardzo 
Go zasmuca, gdy ludzie są zagu
bieni w grzechach. Powiedz Mu 
w modlitwie: „Panie Jezu, jestem 
tak zabrudzony grzechem. Jest mi 
tak przykro, że grzeszyłem, chcę 
znowu być czysty.” Wtedy Pan 
Jezus zabierze ten „brud” i da ci 
całkiem nowe życie.



...będzie radość w niebie  ...będzie radość w niebie  
z jednego grzesznika,  z jednego grzesznika,  

który się upamięta.który się upamięta.
Biblia – Ewangelia Łukasza 15, 7

Jak pasterz będzie pasł Jak pasterz będzie pasł 
swoją trzodę, do swojego swoją trzodę, do swojego 
naręcza zbierze jagnięta.naręcza zbierze jagnięta.

Biblia – Księga Izajasza 40, 11



     Albowiem co       człowiek sieje,       Albowiem co       człowiek sieje,  
to i żąć        będzie.to i żąć        będzie.

Biblia – List do Galacjan 6, 7



Niech wszystko, co Niech wszystko, co 
żyje, chwali Pana!żyje, chwali Pana!

Biblia – Psalm 150, 6

TYTY
chodź chodź 

za mną!za mną!
Biblia – Ewangelia Jana 21, 22



Kto idzie za mną, nie Kto idzie za mną, nie 
będzie chodził  będzie chodził  
w ciemności, ale będzie w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota.miał światłość żywota.

Biblia – Ewangelia Jana 8, 12



Znajdź 10 różnic na poniższych obrazkach! Uwaga na poszukiwacza skarbów!
Czy zdążysz odnaleźć drogę między wyspami 
do zaginionego pirackiego skarbu, zanim znaj
dzie go inny poszukiwacz skarbów? 



Od wschodu słońca Od wschodu słońca 
aż do zachodu niech aż do zachodu niech 
imię Pańskie będzie imię Pańskie będzie 

pochwalone.pochwalone.
Biblia – Psalm 113, 3

Nie bój się,  Nie bój się,  
bom Ja z tobą.bom Ja z tobą.

Biblia – Księga Izajasza 41, 10



Wpisz w luki odpowiednie słowa.

Przez  poznajemy, 

że  zostały 

ukształtowane  Boga, 

tak iż to, co , nie 

 ze świata zjawisk.
Biblia – List do Hebrajczyków 11, 3

wiarę

światy słowem

widzialne
powstało
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Twoje złe czyny,  
słowa i myśli oddzieliły cię od Boga.  

Są one niczym głęboka przepaść  
między tobą a Bogiem.

Co teraz? Czy nie ma w takim razie żadnej możliwości, 
aby przyjść do Boga? Nie ma nikogo, kto mógłby 

pokonać tę przepaść? – Owszem, jest ktoś, kto to  
potrafi! Bóg utorował drogę, która prowadzi do Niego!

Próbujesz z własnej siły 
przez dobre uczynki albo religię przyjść do Boga. 

Jednak twoje wysiłki nie wystarczą.

Jezus jest jedyną drogą do Boga! 
On umarł za grzechy, abyś mógł przejść na drugą 

stronę przepaści i przyjść do Boga. Jeśli poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, otrzymasz nowe 

życie i zostaniesz na zawsze zbawiony.

Gdyż wszyscy zgrzeszyli   
i brak im  

chwały Bożej.
Biblia – List do Rzymian 3, 23

Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego  

jednorodzonego dał, aby każdy,  
kto weń wierzy, nie zginął,  
ale miał żywot wieczny.

Biblia – Ewangelia Jana 3, 16

Łaską zbawieni jesteście… 
Nie z uczynków…

Biblia – List do Efezjan 2, 8.9

Odpowiedział mu Jezus:  
Ja jestem droga i prawda,  

i żywot, 
nikt nie przychodzi do Ojca, 

tylko przeze mnie.
Biblia – Ewangelia Jana 14, 6

Jezus Chrystus
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I spojrzał Bóg na wszystI spojrzał Bóg na wszyst
ko, co uczynił, a było to ko, co uczynił, a było to 
bardzo dobre.bardzo dobre.
Biblia – 1. Księga Mojżeszowa 1, 31Biblia – 1. Księga Mojżeszowa 1, 31
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