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Wstep

C   zy pragnęłaś kiedyś być królewną? Czy lubisz udawać, 
że nią jesteś? Może masz różowy pokój albo łóżko 
z baldachimem? Może lubisz ubierać się w piękne 

powłóczyste sukienki, żeby wyglądać jak Kopciuszek albo 
Śpiąca Królewna? Może w twoim najukochańszym filmie 
królewna narażona jest na okropne niebezpieczeństwo i dopiero 
w ostatniej chwili przychodzi ratunek? A może marzysz, żeby 
żyć długo i szczęśliwie, zupełnie jak królewna?

No cóż... a wiesz, że wcale nie musisz o tym tylko marzyć? 
Tak jest. Możesz być prawdziwą królewną – królewną Pana 

Boga. W końcu Biblia mówi, że Bóg jest Królem – Królem nieba 
i ziemi. Biblia również mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli 
więc jesteś córką Króla, to oznacza... że jesteś najprawdziwszą 
królewną!

W Biblii czytamy o rozmaitych królewnach Pana Boga. 
Zastanawiałaś się kiedyś, która z nich była najdzielniejsza? 
A  najwierniejsza? Która miała najlepsze serce? Jeśli nie, to 
teraz możesz się tego dowiedzieć. Możesz wyobrazić sobie, 
że masz specjalne lusterko, w którym widać to, o czym pisze 
Biblia, i razem zajrzymy do niego, żeby zobaczyć te prawdziwe 
królewny Pana Boga.



Historia Ewy 
Jestem pierwszą kobietą 

stworzoną przez Boga. A pierwszym 
mężczyzną był Adam. Bóg ulepił go 
z prochu ziemi i tchnął w niego swojego 
Ducha. Potem wyjął jedno z jego żeber, by 
uczynić z niego mnie – pierwszą kobietę!

Mieszkałam z Adamem w rajskim ogrodzie. To 
piękne i szczęśliwe miejsce zostało przygotowane 
dla nas przez Boga. Były tam łagodnie płynące 
rzeki, wspaniałe kwiaty,  wielkie drzewa, motyle, 
łabędzie, konie i wszystkie inne zwierzęta, jakie 
tylko możesz sobie wyobrazić.

Księga Rodzaju 1,26-2,25

Lustereczko, powiedz przecie, 
kto był najpierwsza 

królewna na swiecie?
Przed wiekami, przed dawnemi,

zyła Ewa – pierwsza 
kobieta na ziemi.

Ewa
Pierwsza królewna

1



Bóg postarał się, żebyśmy mieli wszystko, czego zapragniemy. 
Wiedzieliśmy, że bardzo nas kocha. Chciał dla nas dobrze, dlatego 
przestrzegał, byśmy nie złamali jednej ważnej zasady. W ogrodzie 
Edenu żyło się nam cudownie... póki wszystkiego nie zepsułam. 

Czego Bóg od nas oczekiwał? „Nie jedzcie owoców z drze-
wa rosnącego pośrodku ogrodu”. Tylko tyle. Wcale ich nie 

potrzebowaliśmy, bo mieliśmy mnóstwo innych rzeczy do 
jedzenia. Ale z jakiegoś powodu to właśnie drzewo mnie 

pociągało. Było piękne, a jego owoce wyglądały niezwykle 
smakowicie. I kiedy mu się tak przyglądałam, podpełznął 

wąż. 
–  Naprawdę Bóg powiedział, żebyście nie 

jedli owoców z tego drzewa? – spytał.
–  Naprawdę – odparłam. – Powiedział, że kiedy 

je zjemy, to poumieramy.
–  Ależ skąd, nie umrzecie. Za to jeśli je zjecie, będziecie 

tak samo mądrzy jak Bóg – rzekł wąż.

Brzmiało to przekonująco, więc urwałam owoc i wzięłam wielki kęs. 
Był słodki! I taki soczysty! Podałam Adamowi, mówiąc:

–  Musisz tego spróbować!
No cóż, Adam mnie posłuchał i natychmiast rozpadł się nasz wspaniały 

świat.
Ledwie zdążyliśmy przełknąć, poczuliśmy się winni. Wiedzieliśmy, że 

źle postąpiliśmy. Kiedy wieczorem Bóg przyszedł do ogrodu, schowaliśmy 
się przed Nim. Ale przed Bogiem nie da się ukryć! Dobrze wiedział, 
gdzie jesteśmy. Wiedział, że zjedliśmy zakazany owoc. Bóg był smutny, 
powiedział nam, że ponieważ to uczyniliśmy, musimy opuścić rajski 
ogród.

Ale to nie koniec mojej historii, historii pierwszej królewny. Mimo 
że z Adamem zgrzeszyliśmy przeciw Bogu, mimo że Go zasmuciliśmy, 
mimo że musiał nas ukarać – to jednak nadal nas kochał. Zawsze będzie 
Królem, a ja zawsze będę Jego córką.

Werset z Biblii
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy 

odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
1 List św. Jana 1,9
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Rozwazania królewny

Jak brzmiało jedyne przykazanie, które Bóg dał 
Adamowi i Ewie?

Kiedy zrobiłaś coś, co było wbrew oczekiwaniom 
Boga?

Przeczytaj: 1 J 1,9. Co te słowa mówią  
ci o wybaczającej miłości Boga?

Sara
Zaskoczona królewna

Lustereczko, powiedz przecie, 
która królewne Bóg zaskoczył 

najbardziej na swiecie?
Sara pragneła dziecka
i jakaz była jej mina,

gdy straciła nadzieje, 
a On dał jej syna.

Historia Sary 
Dawno temu Bóg obiecał 

mojemu mężowi, Abrahamowi, 
że będzie miał wielką, naprawdę 
wielką rodzinę. Powiedział, że 
będzie tak liczna, jak gwiazdy 
na niebie. Czyli że będziemy 
mieć mnóstwo dzieci, wnuków 
i  prawnuków, prawda? To była 
wspaniała wiadomość.

Księga Rodzaju 18,1-15; 21,1-7
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Tymczasem mijał rok za rokiem, a my nie mieliśmy dzieci. Ani 
jednego. Było mi ogromnie smutno. Bardzo chciałam zostać 
matką. Wierzyliśmy z Abrahamem w Bożą obietnicę, lecz ja 
robiłam się coraz starsza. Po latach byłam 
już za stara, żeby urodzić dziecko. Więc jak 
Bóg mógł spełnić przyrzeczenie?

Pewnego dnia nieopodal naszego 
namiotu zatrzymało się trzech wędrowców, 
przechodzących przez pustynię. Dzień 
był upalny, więc Abraham zaprosił ich, 
by usiedli  w cieniu i odpoczęli. A mnie 
poprosił, żebym przyrządziła dla nich 
posiłek. Gotując, słyszałam ich rozmowę. 
Nie zwracałam na gości uwagi, póki 
nie wpadło mi w ucho, jak jeden z  nich 
powiedział, że za rok o tej porze będziemy 
mieli syna. Uśmiechnęłam się tylko pod 
nosem, gdyż już nie mogłam mieć dzieci. 
I Abraham, i ja byliśmy zbyt starzy.

Wtedy właśnie zdarzyło się coś bardzo 
dziwnego. Nie odezwałam się przecież ani 
nie roześmiałam się głośno, tymczasem 
ten mężczyzna zwrócił się do  mojego męża 
z pytaniem: 

–  Dlaczego Sara się śmieje? Czy nie wierzycie, że Bóg jest wielki 
i  może sprawić, by się to stało? Nie wierzycie, że nie ma rzeczy, 
której nie mógłby zrobić? 

Nie wiedziałam, co mam myśleć. Chciałam wierzyć w to, że 
Bóg może dać nam dziecko. Chciałam wierzyć, że dotrzyma 
danej nam dawno obietnicy. Szkoda tylko, że to wydawało się 

niemożliwe.

Wkrótce przeżyłam największe zaskoczenie w moim życiu. 
Okazało się, że ci posłańcy boscy mieli rację: naprawdę 
doczekałam się dziecka! Ja, stara kobieta z jeszcze starszym od 

siebie mężem. Bóg jednak dotrzymał słowa!

Po kilku miesiącach urodził się nasz syn. Nazwaliśmy go Izaak, 
ponieważ jego imię znaczy „śmiech”. Najpierw śmiałam się, 
ponieważ wątpiłam, a potem dlatego, że byłam szczęśliwa. Izaak to 
niespodzianka zgotowana nam przez Boga!

Werset z Biblii
Słowo Pana w ogniu wypróbowane.

Psalm 18,31
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Rozwazania królewny

Dlaczego Sara śmiała się, kiedy przybysz 
powiedział, że będzie miała dziecko?

Czy przypominasz sobie, kiedy ciebie spotkało 
coś zdumiewającego?

Przeczytaj: Ps 18,31. Co ten werset mówi o zau-
faniu Bogu? Dlaczego można Mu ufać? 

Historia Hagar 
Słyszałaś już, co zdarzyło się Sarze, a teraz 

nadszedł czas, żebym ci opowiedziała moją 
historię. Dobrze znałam Sarę, bo byłam jej 
służącą. Kiedy Bóg polecił Abrahamowi 
i jego żonie opuścić dom i udać się do 
nieznanego kraju, posłuchali Go 
i poszli. A ja poszłam z nimi. 
Dlatego że tam, gdzie idzie 
pan, tam też idzie jego sługa.

Na początku w nowym miejscu 
wszystko układało się jak najlepiej. 
Abraham oraz Sara ufali Bogu i słuchali 
Jego poleceń. Starali się robić to, co było 
słuszne. 

Hagar
Niezapomniana królewna

Księga Rodzaju 16,1-15

Lustereczko, powiedz przecie,
kto był najbardziej niezapomniany 

na swiecie?
Gdy Hagar czuła sie przez 
wszystkich opuszczona,

Bóg dał jej znak, ze ma ja w swych 
opiekunczych ramionach.
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Wiele lat wcześniej Bóg obiecał im, że będą mieli syna. Lecz mijał rok 
za rokiem, a dziecka wciąż nie było.

Sara zaczęła wątpić, czy Bóg dotrzyma obietnicy. Postanowiła więc na 
własną rękę postarać się o potomka. Powiedziała mi, że ja mam go urodzić 
dla niej. I rzeczywiście, niedługo okazało się, że będę miała dziecko. Ale 
Sara zaczęła być o mnie zazdrosna, mimo że przecież to był jej pomysł.

Sytuacja zrobiła się tak trudna, że w końcu uciekłam od nich. Nie 
oddaliłam się jednak daleko, gdy nagle spotkało mnie ogromne zaskocze-
nie. Usiadłam koło drogi przy źródle, żeby się napić wody, i wtedy przede 
mną pojawił się anioł!

–  Co robisz? – spytał.
Odparłam, że uciekam. Na to anioł kazał mi wrócić do Sary. 
I jeszcze dodał coś, co zawsze będę pamiętać: 
–  Pan usłyszał twój płacz. Urodzisz syna, a jego imię będzie Izmael. 
Mimo że czułam się sama i opuszczona, Bóg o mnie nie zapomniał! 

Wróciłam więc do Abrahama i Sary. Niedługo, zgodnie z tym, co 
powiedział, na świat przyszedł mój syn, którego nazwałam Izmael. 

Lecz on nie był tym potomkiem, którego Pan Bóg obiecał Abrahamowi. 
Po wielu latach, kiedy Sara miała już własnego syna, Izaaka, znowu zaczęła 
być zazdrosna. Tym razem nie tylko o mnie, ale również o Izmaela. 

Więc ponownie odeszłam od niej.

Razem z synem błąkaliśmy się po pustyni. Gdy 
zabrakło nam wody, wystraszyłam się, że umrzemy. 
I wtedy znowu pojawił się anioł!

Stanął przede mną i rzekł: 
–  Nie bój się. Bóg nie zapomniał o tobie ani o twoim synu. 
Otworzyłam oczy... i tuż przed sobą ujrzałam studnię pełną 

wody! Nawet kiedy czułam się samotna, nie byłam sama. 
Bóg o mnie pamiętał.

         Werset z Biblii
     Ukształtowałem ciebie, [...] 

nie pójdziesz u Mnie w niepamięć.
Księga Izajasza 44,21
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