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Beatka
Lato w tym roku było piękne. Beatka siedziała pod starą jabłonią w ogrodzie. Korzeń, który 
wychodził nad powierzchnię z konarem utworzył swoisty fotel. Dziewczynka zawsze się tu bawi-
ła w dom, w sklep, tu spędzała bardzo dużo czasu. To było jej ukochane miejsce. Dzisiaj jed-
nak siedząc tutaj jest smutna. Wie, że musi opuścić to miejsce, że musi je zostawić. Wyjeżdża 
do nowego domu, do nowego miasta. Nowy ładny dom i własny pokój bardzo jej się podobają. 
Dziewczynka bardzo czekała na ten moment, ale dzisiaj jest jej smutno. Przytula się do swojego 
drzewa i pierwszy raz w tym miejscu modli się. Prosi Pana Boga żeby pomógł jej znaleźć  
w szkole chociaż jedną przyjaciółkę. Nowa szkoła troszeczkę ją przeraża. Nieznani koledzy, 
którym będzie musiała powiedzieć, że 
jest trochę inna, że zna i kocha Pana 
Boga ale nie chodzi do kościoła. Tutaj, 
w starej szkole wszyscy już ją znają, 
ma swoją przyjaciółkę Asię a tam co 
ją czeka?

-Panie Boże chociaż jedną- modli się 
cichutko

Do Beatki podbiega Laki,  jej piesek  
i od razu podaje jej łapkę. Ona go 
tego nauczyła. Laki zaczyna lizać jej 
rękę i wesoło szczeka. Chce się bawić 
i nie rozumie dlaczego dziewczynka 
jest taka smutna, dlaczego nie rzu-
ca mu małego patyczka, po który on 
chętnie by pobiegł. 

-Kochanie będziesz tu przyjeżdżać 
na wakacje to będzie zawsze twoje 
miejsce –pociesza ją dziadek, który 
nagle staje przy dziewczynce. Beatka 

nr
 5

/2
01

5

W5_2015.indd   1 12/16/2015   7:07:20 PM



72

podbiega do dziadka i mocno się w niego wtula. Rozstanie z dziadkami też jest dla niej 
trudne. Radość, ciekawość poznania czegoś nowego mieszają się ze smutkiem rozstania 
i pozostawienia wszystkiego co kocha.

Pierwszy dzień w szkole jest dla dziewczynki trudny. Wychowawczyni stawia ją przed 
całą klasą i przedstawia dzieciom. Beatka bardzo szybko orientuje się, które dziewczyn-
ki są uważane za lepsze, z którymi warto by się zaprzyjaźnić.

-Usiądź obok Kingi -wskazuje nauczycielka- może wreszcie będziesz miała koleżankę 
Kingo.

Nagle cala klasa wybucha śmiechem.

-Proszę o spokój- ucisza surowo wychowawczyni.

Beatka siada i widzi leciutki uśmiech na twarzy Kingi. Pierwsza przerwa, ruch, wrza-
wa. Dziewczynka nie wie co ma ze sobą zrobić, idzie do toalety, chce zostać sama. 
Gdy po paru minutach wraca do klasy widzi jak dzieci rzucają sobie z rąk do rąk ró-
żowy zeszyt. Za zeszytem biega Kinga i rozpaczliwie stara się go złapać. Widać 
że grupa dziewczynek ma wspaniałą zabawę. Nagle jedna z nich spogląda 
figlarnie na Sarę  
i rzuca jej zeszyt. Kinga podbiega z wyciągniętą ręką. Reszta dziewczy-
nek głośno wołała –„Podaj Beatka!” –„Podaj!”. Beatka staje bez ruchu 
i nie wie co ma zrobić, jednak nagle przypomina sobie słowa swojej 
modlitwy- „Chociaż jedną”… 

Z kim się zaprzyjaźnić-myśli- z niepozorną i niezaradną Kingą a może 
wkupić się w łaski pozostałych dziewczynek. 

Zwierzęta            w Biblii

Orły należą do podrodziny jastrzębiowatych. Występują na całym świecie, oprócz Antak-
tydy. Orły są drapieżnikami i padlinożercami. Zakładają one gniazda w trudno dostępnych 
miejscach np. na wysokich drzewach lub półkach skalnych. W pary wiążą się do końca 
życia. Samica znosi jedno, dwa jaja. Ich upierzenie jest czarne, brązowe z dodatkiem bia-
łego. Do znanych orłów należy orzeł przedni. Jest on jednym z naszybszych ptaków, potrafi 
nurkować w locie z prędkością 240 km/h.
Ciekawostka: Orzeł często występuję w herbach lub godłach państwowych, np. Polski. 

orzeł

orzeł w Biblii 
Orły należą do zwierząt nieczystych i zostało zakazane ich zjadanie w zakonie  
(3 Mojż. 11:13). 
Król Saul i jego syn Jonatan zostali porównani przez Dawida do orłów i lwów  
(2 Sam. 1:23)
Dla Salomona były cztery niezrozumiałe, niepojęte rzeczy, z czego jedna to „szlak orła na 
niebie…” (Przyp. 30:19)
Jedna z postaci stojących przed tronem Pana Boga miała twarz orła (Ez. 10:14; Obj.4:7).
W Biblii występuję również wiele porównań do orła np. „Strach przed tobą i zuchwałość 
twojego serca omamiły ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczy-
ty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę 
- mówi Pan.” Jer. 49:16 lub „I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem 
nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się 
pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.” Obj.8:13

Źródło - http://dinoanimals.pl/zwierzeta/orzel-krol-ptakow-bielik-a-orzel/
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„Miłość jest dobrotliwa …           … nie zazdrości.”
     1 List do Koryntian 13:4
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Pan Jezus nakazał nam miłować napotkanych ludzi. Skoro mamy miłować to znaczy, że w na-
szym sercu nie może być miejsca na zazdrość. Jeśli zazdrościmy to znaczy, że nie kochamy. 
Mam pewien pomysł co mogłoby być tarczą chroniącą nas przed zazdrością. Zamaluj zakropko-
wane pola a odkryjesz co mam na myśli.

Zamiast zazdrościć, spróbuj

z sukcesu innych.
Znajdź w Biblii inne wersety mówiące o zazdrości i wpisz w wolne miejsca brakujące słowa.
„ Nie bądźmy chciwi próżnej .........................., jedni drugich drażniąc, 
jedni drugim ............................”  List do Galacjan 5:26

„Bo gdzie jest ............................... i ...................................... tam niepokój 
i wszelki ...........................................”  List Jakuba 3:16

W każdym kolejnym numerze będziesz mógł znaleźć karty z zapisanym wersetem biblijnym, 
które możesz wyciąć i kolekcjonować. Każdy werset będzie podzielony na dwie części i zapisa-
ny na dwóch oddzielnych kartach. Dla ułatwienia obydwie karty będą miały ten sam rysunek
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Pamiętasz na pewno zwycięski wyczyn Dawida gdy pokonał wielkiego filistyńskiego wojownika 
Goliata. Izraelici tak bardzo cieszyli się z tego wyczynu, że kobiety ułożył nawet pieśń, w któ-
rej wysławiały czyny nowego bohatera. Brzmiała ona tak:  „pobił Saul swój tysiąc (wrogów) ale 
Dawid swoje dziesięć tysięcy (wrogów)”. Wyobrażasz sobie jak czuł się wtedy król Saul,  
o którym jest napisane, że był mężny czyli dzielny i gdziekolwiek się udawał to zawsze zwycię-
żał? Podczas swego panowania pokonał wielu wrogów i zapewnił swoim rodakom wiele zwy-
cięstw aż nagle w jego życiu pojawił się młody pastuszek, którego do tej pory nikt nie znał  
i nikt o nim nie słyszał. Mało tego, Dawid powalił na ziemię przerażającego olbrzyma, z którym 
wszyscy bali się walczyć- nawet sam Saul. 
Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że byłeś najlepszym napastnikiem w klasowej drużynie piłki noż-
nej aż nagle pojawił się ktoś od Ciebie lepszy? Może miałeś swojego ulubionego kolegę lub 
koleżankę aż pewnego dnia okazało się, że on woli bawić się z kimś innym. Marzysz o nowym 
telefonie, którego nie chcą Ci kupić rodzice a kolega z młodszej klasy nosi do szkoły smartfona 
z ogromnym wyświetlaczem. Czujesz wtedy rozdrażnienie i niechęć do osoby, która posiada to, 
czego sam nie możesz mieć. Czy wiesz jak można nazwać uczucie, które Ci wtedy towarzyszy? 
To jest ZAZDROŚĆ. 
Właśnie taka zazdrość była w sercu Saula. Biblia dodaje, że król odczuwał gniew na Dawida 
oraz strach przed tym, że może stracić to, co do tej pory zdobył- królowanie nad Izraelem. 
Niestety nie radził sobie z tym uczuciem i zaczął ciągle myśleć o tym jak pozbyć się Dawida. 
Miewał zły nastrój i zdarzyło się, że dwa razy w złości rzucił w Dawida włócznią. To nie była 
jedyna sytuacja, w której szukał okazji do tego, aby się go pozbyć. Wysłał dzielnego młodzień-
ca na niebezpieczne wyprawy wojenne i obiecał mu, że odda mu rękę swojej córki ale tylko 
pod warunkiem, że uśmierci stu Filistynów. Pan Bóg opiekował się Dawidem  i nawet wtedy gdy 
rozwścieczony król zorganizował nocny zamach na jego życie nic złego mu się nie przydarzyło. 
Saul nie dawał za wygraną i dwukrotnie wysłał oprawców aby schwytali bohatera. 
Zauważyłeś, że zazdrość doprowadza do tego, że przestajemy lubić osobę, która posiada coś, 
co sami chcielibyśmy mieć. Jeszcze gorsze jest jednak to, gdy potem chcemy skrzywdzić tą 
osobę: obmówić przed kolegami, zabrać jej coś lub popchnąć.
Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie na temat zazdrości i ostrzega nas przed nią. Poniżej 
za pomocą obrazków przedstawiono werset biblijny. Naucz się go na pamięć, może przypomni 
ci się on gdy będziesz w podobnej sytuacji jak Saul.
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Zazdrość, która zmieniła pokornego króla

MIŁOŚĆ                                                  JEST  DOBROTLIWA                                               NIE  ZAZDROŚCI 
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Źródło - http://dinoanimals.pl/zwierzeta/orzel-krol-ptakow-bielik-a-orzel/
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Beatka
Lato w tym roku było piękne. Beatka siedziała pod starą jabłonią w ogrodzie. Korzeń, który 
wychodził nad powierzchnię z konarem utworzył swoisty fotel. Dziewczynka zawsze się tu bawi-
ła w dom, w sklep, tu spędzała bardzo dużo czasu. To było jej ukochane miejsce. Dzisiaj jed-
nak siedząc tutaj jest smutna. Wie, że musi opuścić to miejsce, że musi je zostawić. Wyjeżdża 
do nowego domu, do nowego miasta. Nowy ładny dom i własny pokój bardzo jej się podobają. 
Dziewczynka bardzo czekała na ten moment, ale dzisiaj jest jej smutno. Przytula się do swojego 
drzewa i pierwszy raz w tym miejscu modli się. Prosi Pana Boga żeby pomógł jej znaleźć  
w szkole chociaż jedną przyjaciółkę. Nowa szkoła troszeczkę ją przeraża. Nieznani koledzy, 
którym będzie musiała powiedzieć, że 
jest trochę inna, że zna i kocha Pana 
Boga ale nie chodzi do kościoła. Tutaj, 
w starej szkole wszyscy już ją znają, 
ma swoją przyjaciółkę Asię a tam co 
ją czeka?

-Panie Boże chociaż jedną- modli się 
cichutko

Do Beatki podbiega Laki,  jej piesek  
i od razu podaje jej łapkę. Ona go 
tego nauczyła. Laki zaczyna lizać jej 
rękę i wesoło szczeka. Chce się bawić 
i nie rozumie dlaczego dziewczynka 
jest taka smutna, dlaczego nie rzu-
ca mu małego patyczka, po który on 
chętnie by pobiegł. 

-Kochanie będziesz tu przyjeżdżać 
na wakacje to będzie zawsze twoje 
miejsce –pociesza ją dziadek, który 
nagle staje przy dziewczynce. Beatka 
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