
Час Час 
дивуватися!дивуватися!

ДИТЯЧА КНИЖКА ДЛЯ ДИТЯЧА КНИЖКА ДЛЯ 
РОЗФАРБУВАННЯРОЗФАРБУВАННЯ



Поглянь на небо. Ніби намет воно 
простягається над тобою. Хмари 
пливуть, постійно утворюючи нові 
форми, і вітер жене їх вперед. Бог 
створив землю, і вона спокійно 
проходить свій шлях.

Бог створив глибини океанів і 
землю з її горами і долинами.

Джерела  в горах дають нам воду, 
яка тече в долини. Тварини п’ють 
цю воду. Там живуть птахи на гілках 
дерев і співають свої пісні.

Бог вирощує траву для худоби. Він 
дає людям зеленину, фрукти й овочі. 
Для кожної тварини Він створив 
домівку. Дерева – для птахів, високі 
скелі – для диких кіз. Місяць світить 
вночі для диких тварин. Люди 
встають зі сходом сонця, коли дикі 
тварини лягають у свої нори.  Все 
мудро вчинив Бог. Буду хвалити 
Його кожного дня, поки живу.

Біблія, див. Псалом 103(104)

Нехай розмальовка цих картинок 
приносить тобі радість!

Уставай і розваж  Уставай і розваж  
Божі чуда!Божі чуда!

Біблія – Йова 37,14
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Я буду тебе вести Я буду тебе вести 
              Моїм оком.              Моїм оком.

Біблія, див. Псалом 31(32),8

На початку Бог створив На початку Бог створив 
Небо та землю.Небо та землю.

Біблія – Буття 1,1



Нехай хвалять Його Нехай хвалять Його 
небеса та земля, море й небеса та земля, море й 
усе, що в них рухається!усе, що в них рухається!

Біблія – Псалом 68(69),35



Знайди 10 відмінностей на нижній картинці! Заховані подарунки.  
Допоможіть дітям розплутати стрічки 

та знайти подарунки!



Мені допомога від Мені допомога від 
Господа, що вчинив Господа, що вчинив 
небо й землю!небо й землю!

Біблія – Псалом 120(121),2

Віруй у Господа Ісуса, –  Віруй у Господа Ісуса, –  
і будеш спасений ти сам та і будеш спасений ти сам та 
твій дім.твій дім.

Біблія – Дії 16,31



Кожен, Кожен, 
хто віруєхто вірує
в Нього,в Нього,

одержить  одержить  
прощення гріхів. прощення гріхів. 

Біблія – Дії 10,43



Хто-бо знаходить Хто-бо знаходить 
мене, той знаходить мене, той знаходить 

життя, і одержує життя, і одержує 
милість від милість від 
ГОСПОДА.ГОСПОДА.
Біблія – Книга Приповістей 8,35

На пасовиськах зелених оселить На пасовиськах зелених оселить 
мене, на тихую воду мене мене, на тихую воду мене 
запровадить! запровадить! Псалом 22(23),2



Ной
Ной жив багато років тому.  
В той час Бог говорив з людьми 
прямо. Але люди робили 
багато злих діл. Вони не хотіли 
слухатися Бога. І пожалкував 
Бог, що створив людей. І захотів 
Він знищити їх, затопивши всю 
землю водою.

На щастя, Він знайшов Ноя і його 
сім’ю. І Бог зберіг їхнє життя. 
Вони любили Бога і робили все, 
що Він їм говорив. Ной повинен 
був на суші збудувати ковчег. 
Інші люди сміялися над Ноєм. 
Aле Ной знав від Бога, що 
вони врятуються в ковчегу. 
Коли ковчег був збудований, усі 
могли зайти в нього. Але люди 
тільки сміялися над Ноєм і його 
ковчегом. 

Ввійшли тільки тварини. Всяка 
звірина за родом її, самець і 
самиця. Останнім увійшов у 
ковчег Ной зі своєю сім’єю,  
і Бог замкнув за ними двері.

Почав падати дощ. Вода 
піднімалася все вище і вище. 
А дощ не переставав падати. 
Сорок днів і ночей був потоп.  
А що було з ковчегом? 

Тому Бог послав Свого Сина, 
Господа Ісуса, на землю. ВІН 
помер за тебе на хресті! За 
твої гріхи! А тепер? – Ісус 
Христос живе! ВІН воскрес! 
Кожен, хто вірує в НЬОГО і 
визнає перед НИМ свої гріхи, 

буде спасений. Розкажи Ісусу 
Христу у молитві про свої гріхи 
і дякуй ЙОМУ за те, що ВІН 
помер і за твої гріхи.  
Тоді ти врятований, як і люди в 
ковчегу… 

Ковчег піднімався і плавав. Вода 
покрила навіть найвищі гори. 
Уже не видно було ні міст,  
ні лісів.

Все було покрито водою, також і 
люди. І сказав Бог: «Досить».  
І вода вже більше не прибувала. 
Через багато тижнів вода 
висохла на землі. Ной і його 
сім’я, а також тварини змогли, 
на кінець, вийти з ковчега. Вони 
були дуже раді і дякували Богу 
за порятунок у ковчегу. 

Бог промовив до Ноя:  
«Чи бачиш ти веселку на 
небі? Кожного разу, коли ти 
побачиш веселку, ти можеш 
пригадати, що Я люблю людей 
і хочу їх врятувати.»

Про це ти можеш прочитати в 
Біблії. Все описано на початку 
Біблії, в Книзі Буття, розділи 6-9.

Чи знаєш ти, що Бог любить 
тебе? Він хоче, щоб у тебе все 
було добре і щоб ти був із НИМ 
на небі. Хіба це не прекрасно? 
Але зачекай! – Усі люди мають 
злі, грішні серця. Вони ніколи не 
можуть прийти до Бога. 



Знайди 10 відмінностей на нижній картинці! Фермер заблудився? Що робити?  
Чи зможеш ти допомогти фермеру знайти 

дорогу додому?



Коли ми свої гріхи визнаємо, то Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи Він вірний та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити нас від нам простити, та очистити нас від 
неправди всілякої.неправди всілякої. Біблія – 1-е Івана 1,9

Папі
 У Зузки був у ліжку цілий 
зоопарк із м’яких іграшок. Але 
одного вечора, коли вона хотіла 
тварин укладати спати, зникло 
маленьке цуценя Папі. Вона 
шукала його скрізь, але не змогла 
знайти в своїй темній кімнаті. На 
кінець вона сказала своїй мамі:  
«Мамо, я не можу знайти 
Папі! Можливо, він загубився 
надворі… о, мій бідний Папі!» 
Мама заспокоїла її:  
«Я впевнена, що ми знайдемо 
твого Папі. Лягай спати, завтра 
ми будемо його шукати! Чому ти 
не попросиш Бога, щоб Він тобі 
допоміг?»

Пройшов певний час, але Зузка 
не могла знайти Папі. Вона була 
дуже-дуже сумна. 

Одного дня, коли мама 
прибирала кімнату Зузки, вона 
вигукнула: «Зузко! Поглянь-но, 
що тут є!» – За ліжком Зузка 
знайшла дуже запиленого Папі. 
«О, Папі,» – сказала вона, «що 
ти тут робиш? Я так злякалася!» 
Вона простягнула руку, витягнула 
Папі із куточка і з любов’ю 
витерла з іграшки пил. 

Зузка та інші м’які іграшки дуже 
зраділи, що Папі знову з ними.

Так само, як було з Папі, такими 
ж «запорошеними» є всі люди. 
Кожного разу, коли той, хто 
робить щось погане, наприклад 
обманює чи бере те, що не 
належить йому (Бог називає це 
гріхом), він бере на себе більше, 
ніж «пил» (– гріхи).  
Але проблема полягає в 
наступному: Не можна самого 
себе очистити, як, наприклад, 
витерти пил на полиці чи 
помити себе, як це зробила 
Зузка зі своїм Папі.  
Тільки Ісус може це зробити, 
і Він дуже засмучений, що 
люди через гріхи загинуть. 
Скажи Йому: «Ісусе, я такий 
забруднений від гріхів. Мені 
дуже жаль, що я грішив, я хочу 
знову бути чистим».  
Тоді Він забере твій «пил» і дасть 
тобі нове життя.



На небі радітимуть На небі радітимуть 
більш за одного більш за одного 

грішника, що кається.грішника, що кається.
Біблія – Луки 15,7

Він отару Свою буде пасти, Він отару Свою буде пасти, 
як Пастир, раменом Своїм як Пастир, раменом Своїм 
позбирає ягнята, і на лоні позбирає ягнята, і на лоні 

Своєму носитиме їх.Своєму носитиме їх.  
Біблія – Ісаї 40,11



   Бо що тільки людина посіє,    Бо що тільки людина посіє, 
        те саме й  пожне        те саме й  пожне!! Біблія – Галатів 6,7



Все, що дихає, – Все, що дихає, – 
хай ГОСПОДА хай ГОСПОДА 
хвалить!хвалить!  

Біблія – Псалом 150,6

ТИ ТИ 
йди за йди за 
мною!мною!

Біблія – Івана 21,22



Хто йде вслід за Мною, Хто йде вслід за Мною, 
не буде ходити у темряві не буде ходити у темряві 
той, але матиме світло той, але матиме світло 
життя.життя.

Біблія – Івана 8,12



Знайди 10 відмінностей на нижній картинці! Мисливці за скарбами!
Чи знайдеш дорогу до зниклих скарбів 
піратів через багато каналів між островами, 
перш ніж хтось інший знайде їх? 



Від сходу сонця Від сходу сонця 
аж до заходу його аж до заходу його 

– прославляйте – прославляйте 
ГОСПОДНЄ Ім’я!ГОСПОДНЄ Ім’я!

Біблія – Псалом 112(113),3

Не бійся,  Не бійся,  
з тобою-бо Я.з тобою-бо Я.

Біблія – Ісаї 41,10



Заповни пропуски наступними словами:

 ми 

розуміємо, що  

 Божим збудовані,  

так що з   

сталось  .
Біблія – Євреїв 11,3

віки

Вірою Словом

невидимого 
видиме

Якщо хочеш дізнатися, чи правильно ти заповнив пропуски, але у тебе немає Біблії, 
тоді ми вишлемо тобі частину Біблії безкоштовно. Ти можеш використати цей 
купон або замовити по електронній пошті: order@gbv-dillenburg.de

Купон для частини Біблії:
Будь ласка, виріж його, заповни та вишли 
нам!

Ім’я: _________________________________

Вулиця: ______________________________

Місто/Село: __________________________

Вік: __________________________________



GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

Твої погані слова, діла
 і думки відділили тебе від Бога. 

Вони являють собою глибоку ущелину 
між Богом і тобою.

А що тепер? Хіба немає можливості, 
щоби прийти до Бога? Хіба нема нікого, 

хто би міг здолати цю ущелину? – Навпаки!
Бог проклав дорогу!

Ти намагаєшся прийти до Бога завдяки своїм 
зусиллям, своїми добрими ділами чи релігією. 

Але цих спроб недостатньо.

Ісус – це єдиний шлях до Бога!
Він помер за тебе, щоб ти зміг переступити через 

ущелину гріха і зміг прийти до Бога. Якщо ти 
попросиш Його, щоб Він простив твої гріхи, тоді 

ти отримаєш вічне життя і будеш спасений.

Ісус Христос
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Бо всі згрішили, 
і позбавлені 

Божої слави …
Біблія – Римлян 3,23

Бо спасені ви благодаттю … 
не від діл …

Біблія – Ефесян 2,8-9

Так-бо Бог полюбив світ,  
що дав Сина Свого Однородженого,  

щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не згинув, але мав життя вічне.

Біблія – Івана 3,16

Промовляє до нього Ісус: 
«Я — дорога, і правда, і життя.  

 До Отця не приходить ніхто, 
 якщо не через Мене.»

Біблія – Івана 14,6 



І побачив Бог усе, що І побачив Бог усе, що 
вчинив. І ото, вельми вчинив. І ото, вельми 
добре воно!добре воно!

Біблія – Буття 1,31Біблія – Буття 1,31
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