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Pamiętam, jak dziś — wiosna — czas kiedy liczymy na nowy początek, nowe
znajomości, nowe wrażenia i emocje. Na dworze robiło się coraz cieplej, przyroda budziła
się z zimowego snu. Poprzez jesienne suche liście przebijała się świeża jaskrawozielona
trawa, rozkwitały pierwsze przebiśniegi i tulipany, drzewa pokryły pąki. Cały świat jakby
zaczynał żyć na nowo. Moją pierwszą myślą tej wiosny było
— Za niedługo lato!
W niedzielę, jak zwykle, poszliśmy z rodzicami na nabożeństwo. Na początku wujek
powiedział:
— Kochani bracia, proponuję zacząć zastanawiać się nad tematem Pamiątki śmierci Naszego Pana Jezusa.
Wszystkie ciocie i wszyscy wujkowie zgodzili się ze szczerą radością. Zerknęłam na
moją przyjaciółkę, Julię, i zauważyłam zakłopotanie w jej oczach. Zmieszanie Julii nie
było dla mnie zaskoczeniem. Julka, kilka razy wśród dzieci, które chodziły z nami na szkółki, wspominała o tym, że nie może zrozumieć dlaczego wtedy, kiedy serce chce się radować, kiedy przyroda ożywa i eksploduje ferią barw i kształtów, kiedy czeka się na zabawy
i spacery z koleżankami, kiedy chce się krzyczeć ze szczęścia, zakładać lekkie wiosenne
kolorowe ubrania, w podskokach biegać po parku, bawiąc się ze swoimi przyjaciółmi, za
którymi tak bardzo się tęskni — rodzice, nagle, mają chęć rozmawiać na taki smutny temat. Julia nie widziała sensu co roku rozmawiać o tym samym. Chociaż kochała Jezusa,
nie rozumiała, dlaczego trzeba psuć sobie humor takim smutnym tematem. Mówiła nam,
że jej wątpliwości nie rozwiewają nawet rozmowy z rodzicami. Powtarzała, że rodzice
mówili jej:
— Córeczko, w te dni, nasze myśli powinny być skupione na rozmyślaniach o tym wydarzeniu. O śmierci Pana Jezusa.
Jednak Julia mimo tych rozmów czuła rozterkę. Nadal miała wrażenie, że to niesprawiedliwe i niemożliwe, by w tak przyjemnym czasie myśleć o tak smutnych wydarzeniach.
Sama słuchałam Julii i zastanawiałam się, dlaczego ja rozumiem to inaczej. Dla mnie było
zupełnie jasne, że nie należy się cieszyć, ponieważ śmierć Pana Jezusa, była strasznym
wydarzeniem.
Nawet, jednego razu, kilka tygodni przed obchodzeniem Pamiątki w zborze, spotkałam Julię na podwórku naszej szkoły. Biegała, śmiała się ze swoimi koleżankami. A mi
było smutno. Tym razem to ja nie rozumiałam, dlaczego ona nie wspomina o Jezusie,
o tym jak cierpiał, jak Jego najbliżsi uczniowie zasnęli i nie wspierali Go. Chciałam po-
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dejść do niej i porozmawiać, ale Julia udała, że mnie nie zauważa. Wróciłam do domu
i opowiedziałam wszystko tacie:
— Tato, robię tak, jak mnie uczyłeś. Staram się myśleć o Panu Jezusie, ale przecież to
taka smutna historia! W tym czasie, kiedy moi rówieśnicy się cieszą z przyjścia wiosny, mi
jest tak smutno.
Na co mój tata odpowiedział:
— Córeczko, nie powinnaś być tak bardzo smutna. Chociaż historia jest bardzo smutna,
nam powinna dawać dużo radości. Rozumiesz, kochana moja, Jezus tak bardzo pokochał
Ciebie i mnie, pokochał cały świat, że oddał swoje życie. Umarł, żebyśmy my mogli zmartwychwstać i żeby nasze grzechy były wybaczone. Pamiętasz werset „Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale
miał życie wieczne”? Czy czujesz, ile jest miłości w tych słowach?
— Tak, tatusiu!
— Córeczko, cieszę się, że wykonujesz to, o czym ci mówiłem, ale mam nadzieję, że
przypominanie o oddanym życiu Pana Jezusa będzie dawało ci również dużo radości, którą
będziesz chciała się podzielić z innymi.
— Tak, oczywiście! Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Wreszcie będę mogła
opowiedzieć Julii, jaka radość powinna gościć w naszych sercach przed tym świętem.
Przyznam się jej także, że miałam odwrotny problem jak ona — nie wiedziałam jak, myśląc o smutnych wydarzeniach, można być przepełnionym radością.
— Tato, a jak mam się czuć z tym, że Julia odwróciła się ode mnie?
— Kochana, wybacz jej! Tak samo jak Jezus przebaczył Piotrowi, po tym jak Piotr zaparł
się Pana trzykrotnie. Pamiętasz tę historię?
— Oczywiście, tatusiu! Tak zrobię!
Minęły lata i za każdym razem, gdy brat starszy pyta, czy chcemy badać temat
ostatniej wieczerzy, z uśmiechem na twarzy mówię: — Tak! Potem patrzymy z Julią na
siebie i przypominamy sobie tę historię. Codziennie zastanawiamy się, komu opowiedzieć
o ofierze Pana Jezusa, która daje nam tyle radości. A Wy?
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Suwerenny Bóg
Pan Bóg miał plan odnośnie stworzenia świata i dalszych losów człowieka na ziemi.
Zaplanował też cudowne życie dla niego w Królestwie Bożym. Pewnie kojarzysz wiszący
w zborze Boski Plan Wieków. Nasz Ojciec ma także plan odnośnie twojego życia. Wyznaczył dla ciebie ważne zadanie do wykonania. Teraz, gdy jesteś dzieckiem, przygotowuje
cię do jego wypełnienia. Użyje cię w odpowiednim czasie, ale tylko pod jednym warunkiem - musisz Mu być posłuszny. Jeżeli nie będziesz Go słuchał, wybierze kogoś innego,
ale swój plan na pewno zrealizuje. Nikt nie może Mu w tym przeszkodzić, ponieważ
jest Bogiem suwerennym.
Jest suwerenny, jest najwyższą istotą, Panem nieba i ziemi. Nikomu nie jest poddany i zawsze czyni to, co chce. Nikt nie może zmienić Jego zamiarów, ani nie może Go
powstrzymać. Dawid, który przekonał się o tym na własnej skórze, napisał
w Psalmie 115:3 „Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.” Przeczytaj dalszą
część losów króla Saula, a przekonasz się czy to, rzeczywiście jest prawda.
Pamiętasz ostatnią historię, w której król udał się do wróżki z En-Dor w obawie przed
Dawidem i ze strachu przed Bogiem. Prorok Samuel przepowiedział mu wtedy, że Bóg:
odbierze mu władzę i odda komuś innemu,

Izrael poniesie klęskę w walce z Filistynami,

jego synowie zginą na polu walki.
W tym samym czasie Dawid postanowił szukać pomocy właśnie wśród wrogów Saula
- Filistynów. Król Akisz ufał mu, jednak Bóg napełnił serca dowódców filistyńskich obawą
zdrady ze strony Dawida. Izraelitę odprawiono z miejsca walki i zgodnie z Bożą zapowiedzią, wojsko Saula zostało pokonane na wzgórzu Gilboa. Jak się domyślasz, zginął Saul i
trzej królewscy synowie.
Historia ta pokazuje, że Saul miał wiele planów. Jedne były mądre, jak te związane ze zwycięskimi wojnami, a inne głupie, gdy prześladował Dawida, wymordował całą
rodzinę kapłana Achimeleka. Jednak żadne z działań króla nie mogło wpłynąć na Bożą
wolę. Ilekroć będziesz klękać, modląc się z prośbą o to, aby Pan Bóg pobłogosławił coś
w twoim życiu, lub pokierował pewnymi sprawami, pamiętaj, że ostateczna decyzja
należy właśnie do Niego.
Rozwiąż rebus, a odszyfrujesz dzisiejszy werset.
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poziomo

1.
Inaczej niski. Taki był Zacheusz. (Ewangelia Łukasza 19:3)
2.
Jezus był witany w tym mieście jako król. (Ewangelia Łukasza 19:28)
3.
Cenne kamienie wytwarzane przez małże.
4.
Czeka na tych, którzy dobry bój bojowali i biegu dokonali. (II List do Tymoteusza 4:7,8)
5.
Miejsce, na którym zasiądzie zwycięzca w Bożym Królestwie. (Objawienie św Jana 3:21)
6.
Opoka, na którą padało ziarno to inaczej gleba… (Ewangelia Łukasza 8:6, 13)
7.
Przestrzegał ich bogaty młodzieniec. (Ewangelia Mateusza 19:17-20)
8.
Inaczej pan młody. (Ewangelia Mateusza 25:1)
9.
W czasach Jezusa urzędnik pobierający podatki. Był nim Zacheusz. (Ewangelia Łukasza 19:2)
10.
Panny, które zabrały oliwę do swoich lamp. (Ewangelia Mateusza 25:4)
11.
Jedne z monet, którymi posługiwano się za czasów Jezusa. (Ewangelia Mateusza 18:28)
12.
Dom dla króla.
13.
Ten, kto ma Syna Bożego ma… (I List Jana 5:11-12)
14.
Młodzieniec cenił je bardziej niż Królestwo Boże. (Ewangelia Mateusza 19:24)
15.
Z niej zrobiony był pas Jana Chrzciciela. (Ewangelia Marka 1:6)
16.
Siedział na nim Zacheusz. (Ewangelia Łukasza 19:4)
17.
Miejsce składania ofiar w Jerozolimie albo miejsce spotkania Boga z człowiekiem. (Ewangelia Mateusza 21:12-13)
18.
Powywracał je Jezus, gdy wchodził do świątyni. (Ewangelia Mateusza 21:12)
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Wstawił się u właściciela winnicy za nieurodzajnym drzewem. (Ewangelia Łukasza 13:7,8)
Z sierści tych zwierząt Jan Chrzciciel miał uszyte ubranie. (Ewangelia Marka 1:6)
Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. (Ewangelia Jana 1:12)
Szczególne uzdolnienie lub moneta z czasów Jezusa. (Ewangelia Mateusza 25:15)
Ktoś, kto myśli tylko o sobie.
Syn kapłana, Zachariasza i jego przydomek. (Ewangelia Łukasza 1:13)
Spływa z czoła przy ciężkiej pracy, na przykład w winnicy.
Nie jaskinia zbójców lecz… modlitwy. (Ewangelia Mateusza 21:13)
Rosły na jednej z gleb. (Ewangelia Łukasza 8:7)
Inaczej drogi. Taki właśnie jesteś dla Boga. (Księga Izajasza 43:4)
Szedł po wodzie do Jezusa. (Ewangelia Mateusza 14:29)
Plantacja winogron, sad winogronowy.
Padło a nią ziarno a ptaki je wydziobały. (Ewangelia Łukasza 8:5)
Imię matki Jana Chrzciciela zdrobniale. (Ewangelia Łukasza 1:13)
Inaczej symboliczne opowiadanie, którego znaczenia trzeba się domyśleć.
Pożywienie, które wchodziło w jadłospis Jana Chrzciciela. (Ewangelia Marka 1:6)
Jest nim zbawienie. (List do Efezjan 2:8,9)
Inaczej pierwszeństwo.
Bardzo silny, porywisty wiatr na morzu powodujący wysoką falę.
Były mądre i głupie. (Ewangelia Mateusza 25:1,2)
Zajmuje pierwsze miejsce na liście owoców Ducha Świętego. (List do Galicjan 5:22)
Jeden z owoców Ducha Świętego lub pomieszczenie. (List do Galicjan 5:22)
Na widok Jezusa uczniowie krzyknęli, bo myśleli, że to… (Ewangelia Mateusza 14:26)
Inaczej gleba, albo nasza planeta.
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