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Nie bój się już, miłości Jezusa wierz!                       ŚE 686,4
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Prorok Daniel 
jest jedną z ważniejszych postaci biblijnych. Poznajemy go jako 
młodzieńca, który zostaje uprowadzony przez Babilończyków 
z ojczys tego kraju. Zostaje wybrany, aby uczyć się służby na dwo-
rze królewskim i już wtedy widzimy jego wielką odwagę. Nie chce 
zjadać potraw, które wcześniej zostały poświęcone pogańskiemu 
bożkowi. Wiele ryzykuje prosząc o zgodę, aby mógł jeść tylko wa-
rzywa, owoce i pić wodę. 

Później widzimy jego niezłomną ufność Bogu, gdy jako skaza-
niec zostaje wrzucony do lwiej jamy. Wiedział, co go czeka, a jed-

nak posłuszeńs-
two Bogu było dla 
niego waż niej sze. 
Zawsze ufał Bogu. 
Skąd więc takie 
słowa: „Nie bój 
się, bądź mężny”? 

Prorok Daniel 
był świadomy 
swoich słabości. 
Wiedział, że jed-
nak nie zawsze jest 
godny, aby Bóg 
obdarzał go miło-
ścią i pomocą. 

– Jestem słaby – mówi otwarcie. I właśnie wtedy słyszy Bożą za-
chętę: – „Nieważne co czujesz, ja ci pomogę i dodam ci sił”. 

Tak samo Bóg przemawia do każdego z nas. Jeśli 
czujesz się źle, odczuwasz strach – nie bój się, 
bo Bóg cię wesprze. Tak jak pomagał Danielowi, 
tak może pomóc i tobie. Musisz Mu tylko zaufać.

www.bibliawobrazach.pl

Wsłuchani w Boże Słowo

Nie bój się, mężu miły, pokój ci! 
Bądź mężny, bądź mężny!
                                Dn 10,19
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Dla ciekawych

Niechciany
lokator

Wraz z nadejściem lata pojawiają się jedni z najbardziej uciążliwych dla 
ludzi mieszkańcy planety. To komary, których niejeden z nas chciałby się 
pozbyć na zawsze. Po co one w ogóle żyją? – zastanawiamy się często. Komary 
są bardzo ważne dla zachowania równo wagi w naturze. Oto dwie główne tego 
przyczyny:
• Są pożywieniem dla innych zwierząt, w tym jerzyków, jaskółek i nietope-

rzy, żab i ropuch. Larwy komarów są pokarmem ryb. Gdyby komary znikły, 
te zwierzęta także mogłyby zacząć znikać!

• Komary (samce) żywią się nektarem kwiatów, dzięki czemu zapylają je 
tak jak pszczoły czy trzmiele. A więc, gdyby pozbyć się komarów, część 
kwiatów nie zostałaby zapylona i rośliny nie wydałyby owoców. Miałoby 
to opłakane skutki dla ludzi, zwierząt i naszej Ziemi w ogóle.

• Komary występowały na Ziemi już w okresie jurajskim, czyli około 210 
milionów lat temu.

• Mimo że są owadami latającymi, to pierwsze dni swojego życia komary 
spędzają w wodzie. Larwy rozwijają się w naturalnych zbiornikach wod-
nych, takich jak stawy, jeziora, rzeki czy też na podmokłych terenach.

• Tym, co sprawia, że komary wybierają nas na swoje ofiary, 
jest przede wszystkim dwutlenek węgla z naszego oddechu, 
a także kwas mlekowy, którym pachnie nasz pot.

• Komary występowały na Ziemi już w okresie jurajskim, czyli około 210 
Ciekawostki o komarach: 



21 
sierpnia 
(niedziela) Niedziela Izraela

Dzieci w Kościele
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21 sierpnia przypada Niedziela Izraela. Dla chrześcijan Izrael, 
a w szczególności Jerozolima, to wyjątkowe miejsca. Zasiedlił je 
wybrany przez Boga naród Hebrajczyków, który pod wodzą 
Mojżesza przywędrował z Egiptu. Przez wiele lat zie mia ta nale-

żała do nich. Wy-
budowa li swoje 
miasta i stolicę – 
Jerozolimę. Król 
Salomon wzniósł 
tam wspaniałą 
świątynię poś-
więconą Bogu. 
Dla Żydów mias-
to sta ło się miejs-
cem pielgrzymki. 
Sama świątynia 
zaś najważniej-
szym miejscem 

świadczącym o obecności Boga. Niestety z powodu nieposłu-
szeństwa ziemia został zagrabiona przez najeźdźców, a miasto 
zniszczone. 

Król Nebukadnesar po zniszczeniu miasta i świątyni uprowa-
dził większą część mieszkańców do niewoli. Na wygnaniu żyli 

przez 70 lat. Dopiero król Cyrus zezwolił im na powrót 
do ukochanego miasta. Żydzi odbudowali świątynię 
i domy. Niestety nie odzyskali już niepodległości. 

Jerozolima stała się świadkiem śmierci Jezusa Chrystusa, 
naszego Zbawiciela. Niestety około 40 lat później świątynia 
znowu została zniszczona – przez Rzymian. Żydzi do dziś jej nie 
odbudowali. 

Według obliczeń historyków oba wydarzenia – zniszczenie 
świątyni przez wojska Nebukadnesara i przez Rzymian – miały 
miejsce w sierpniu. Żydzi odzyskali swoje państwo dopiero po 
drugiej wojnie światowej, w 1948 roku. Minęło około 2000 lat!

Chrześcijanie nazywają często Żydów starszymi braćmi 
w wierze. Wierzymy w tego samego Boga. Są też Żydzi mesjani-
styczni, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela.

Motto  Izraela       – odczytasz je kolorując wszystkie pola z krzyżykiem.

_ _ _ _ _ _ _ _

www.bibliawobrazach.pl
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Odszukaj i zaznacz w wykreślance (poziomo 
i pionowo) nazwy rzeczy pokazanych na zdjęciach.

Wakacyjna 

wykreślanka 
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W kole umieszczono 
pomysły na nudę. 

Zaznacz kilka z nich 
i spróbuj je zrealizować 

do końca wakacji. 
Wytnij koło, podklej 

tekturą i powieś 
w widocznym miejscu.

Pomysłyna nudę
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Bitwa na 
balony z wodą

Własnoręcznie 
zrobić lody

Zabawy 

w wodzie
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Zaznacz 
w kalendarzu 
ważne daty 
dla twojej 
rodziny.
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