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Brangūs tėveliai, 

Kalėdos yra džiaugsmo šventė. 

Kaip nuostabu matyti savo vaiką 

besidžiaugiantį šia švente. Tačiau daug 

nuostabesnis už šventės džiaugsmą yra 

Vienintelio gimimas, kurį mes švenčiame.

Gal paaukotumėte 10 minučių ir 

paklaustumėte savo vaikų, kas turėtų būti 

Kalėdų džiaugsmo centre? Galbūt ši knygelė 

suteiks jums naują požiūrį į Kalėdas. 

Draugai iš „Vaikų krikščioniško 

ugdymo draugijos“

What do you like todaryti  do at
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What do you like todaryti  do atKą tau patinka daryti per Kalėdas? 

Ar sunku laukti šių ypatingų momentų? Atrodo, kad toji diena 
niekada neateis! Kai lauki, tavo širdį užplūsta susijaudinimas 
ir džiaugsmas, nes galvoji apie viską, ką darysi per Kalėdas. 

Galbūt šypsaisi įsivaizduodamas, kaip švęsi.

Patarlių 15,13 parašyta: 
„Laiminga širdis pralinksmina veidą.“ 

Kai galvoji apie Kalėdas, manau, kad tavo veide spindi 
šypsena.

Įvynioti 
dovanėles

Išvynioti 
dovanėles

Puošti 
eglutę 

Valgyti skanų 
maistą  

Leisti laiką 
su šeima

       Giedoti Kalėdų 
giesmes
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Kodėl mes dovanojame dovanėles ir 
giedame kalėdines giesmes? Kodėl apima 
jaudulys ir džiaugsmas šiuo metų laiku?

Todėl, kad Kalėdos skirtos priminti 
mums nuostabų įvykį – ypatingo Vaikelio 
gimimą. 

Daug dalykų susijusių su Jo gimimu buvo 
užrašyti prieš šimtus metų Biblijoje. Net 
užrašyta vieta, kurioje Jis turėjo gimti. 

Po ilgų laukimo metų, kai atėjo laikas 
šiam ypatingam Vaikeliui pradėti 
gyvenimą žemėje, Dievas pasiuntė 
angelą pas mergelę pasakyti jai, kad ji 
yra išrinkta pagimdyti Vaikelį. 

Ji labai apsidžiaugė. Jautėsi pagerbta 
padovanoti pasauliui Vaikelį. Ir ji 
nebuvo vienintelė, kuri džiaugėsi. Kaip 
manai, kas dar džiaugėsi Jo gimimu?

But have you ever wondered why 
Christmas is such a spevv

vvvvvvvvcial time of celebration? 

Bet ar kada nors domėjaisi, kodėl 
Kalėdos yra ypatingos šventės? 
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Pirmieji, kurie išgirdo naujieną, kad Jis 
gimė, buvo keli piemenys. Jie laukuose 
per naktį saugojo savo avis.  

Kaip manai, kas jiems tą naujieną 
pranešė? Žmonės? Ne, angelas! Galbūt 
tai skamba truputį keistai, bet būtent 
taip ir atsitiko. 

Dievas buvo suplanavęs šią ypatingą 
naktį prieš daugelį metų. Tad dabar 
Dievas pasiuntė angelą į žemę pranešti 
piemenims apie Vaikelio gimimą.

Štai kaip tai įvyko...         

Ta naktis prasidėjo kaip ir bet kuri 
kita. Piemenys suginė savo avis ir 
galbūt užkūrė laužą, kad būtų šviesu 
ir šilta. Gal prie laužo jie kalbėjosi 
apie dalykus, kurie įvyko tą dieną.
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Staiga juos nutvieskė ryški šviesa. Piemenys 
labai išsigando. Jie pamatė angelą, kuris 

pradėjo jiems kalbėti.   

Jis pasakė:

Ar jie gerai išgirdo? 

Ar angelas kalbėjo apie Vaikelį, kurio žmonės 
laukė šimtus metų?

“Fear not, for behold, I 
bring you good tidings of 
great joy, which shall be 

to all people. 

„Nebijokite! Štai skelbiu 
jums gerąją naujieną, kuri 

bus visai tautai.“ 

„Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats 

Mesijas. 
Ir štai jums ženklas: rasite 

kūdikį, suvystytą vystyklais ir 

paguldytą ėdžiose.“(Luko 2,10-12)
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Bet jie neturėjo laiko pasikalbėti tarp savęs, nes staiga pasirodė 
daugybė angelų, kurie garbino Dievą sakydami:  

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms.“
 (Luko 2,14)

KOKS DŽIAUGSMAS! 
KOKIE ŠVYTINTYS ANGELAI!
KOKIA DŽIAUGSMINGA ŽINIA!

Dabar užsimerkite.
Įsivaizduokite, kaip turėjo atrodyti 
angelai!
Įsivaizduokite jų šypsenas ir džiaugsmą 
veiduose!
Įsivaizduokite, kaip garsiai 
jie visi kartu šlovino Dievą!

 
Tai buvo žavingas pasirodymas!
Ir nepamiršk – tie dalykai tikrai įvyko.

 
Angelai sugrįžo atgal į dangų. O piemenys pasiliko su 
savo avimis. 
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Piemenų baimė buvo paversta džiaugsmu. Ar tikrai taip yra, kaip 
jiems buvo pasakyta? Ar Vaikelis, kurio žmonės taip ilgai laukė, 

dabar atėjo? 

Piemenys kalbėjosi vienas su kitu:

 

Jie iš karto išėjo. Negalėjo sulaukti, kol pamatys Vaikelį. 

Kaip tau atrodo, ar piemenys pamažu keliavo į Betliejų, ar manai, kad 
jie ten bėgo? Ar tu judi lėtai, ar greitai, kai esi susijaudinęs ir nori kur 

nors patekti? 

Biblija mums pasakoja, kad piemenys skubėjo į Betliejų. Kai  
jau buvo Betliejuje, pamatė viską taip, kaip angelas jiems 

sakė. Jie papasakojo Marijai, Vaikelio motinai, ir Juozapui apie 
angelą ir viską, ką jis jiems buvo sakęs. Jie matė Vaikelį, kuris 

buvo suvystytas vystyklais ir gulėjo ėdžiose. Žiūrėjo į Jį su 
dideliu džiaugsmu ir viltimi! Taigi Dievo pažadas, kad Jis atsiųs 

Gelbėtoją, buvo įvykdytas. Vaikelis, kurio jie taip ilgai laukė, 
gulėjo jiems prieš akis!  

BETLIEJUS

JERUZALĖ

„Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats 
mums paskelbė.“

 (Luko 2,15) 

„Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats 
mums paskelbė.“

(Luko 2,15) 
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Piemenys papasakojo kitiems, ką matė ir girdėjo. Žinoma, jie 
galėjo papasakoti apie angelo pasirodymą, apie daugybę angelų, 

kurie šlovino Dievą, ir kaip jie, piemenys, surado Vaikelį.

Gelbėtojo atėjimas buvo tokia didi naujiena, kad jie negalėjo jos 
laikyti tik sau.

  Piemenys grįžo, garbindami ir šlovindami Dievą už visus 
dalykus, kuriuos buvo išgirdę. 

BETLIEJUS

JERUZALĖ

NAZARETAS

„Puvo giedrėję ir matę, nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
kaip jiemsbbbbbbbb                        buvo 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bbbbbbbbbbbbb
paskelbta.“ (Luko 2,20),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

„Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už 
visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.“

(Luko 2,20)

Juos apėmė toks džiaugsmas, kad jie 
giedojo ir šlovino Dievą! Nesunku buvo 

suprasti, kas tvyrojo jų širdyse. Džiaugsmas  
širdyse atsispindėjo jų veiduose.
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Buvo ir kita grupė žmonių, kurie 
žinojo apie Vaikelio gimimą. Tai 
keli išmintingi žmonės tolimame 
krašte. Jie pamatė, kad danguje 
pasirodė žvaigždė ir suprato, jog tai  
skelbimas apie Karaliaus gimimą.

 Jie tikrai norėjo Jį pamatyti ir troško 
pagarbinti, pripažindami Jo kaip 
Karaliaus valdžią.

Taigi jie nusprendė keliauti ir 
pamatyti Vaikelį. Kelionė turėjo 
trukti ilgą laiką. Jiems reikėjo 
keliauti per dykumą dienos 
karštyje ir nakties šaltyje.

Jie pasiruošė kelionei ir išvyko. 
Paėmė su savimi maisto, 
apklotų, drabužių, dovanų ir kt. 
Kai artėjo prie kelionės tikslo, vis 
labiau ir labiau jaudinosi.
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Pažiūrėk į lentelę, kad surastum žodžius iš sąrašo. Jie užrašyti horizontaliai, 
vertikaliai, iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Kai juos surasi, perbrauk linija. 
kALĖDoS, DoVANoS, GIESMĖS, DŽIAuGSMAS, PIEMENYS, BIBLIJA, 
ANGELAI, GELBĖToJAS, BETLIEJuS, IŠMINČIAI, AukSAS, SMILkALAI, 
MIRA, VAIkELIS, MARIJA, ĖDŽIoS, ŽVAIGŽDĖ

D S O D Ė L A K G N A I W B

Ž V A I G Ž D Ė D Ž A O S V

I M N N V X Z J O L Q M R A

A T F I G G O L A E G A J I

U K J H L E M K N N E I V K

G P Z W A I L A A L L Š D E

S I F G K I K A J B B M S L

M E E P M E R A I S Ė I O I

A M Z S I I U B R O T N N S

S E W T M K H A A I O Č A R

I N C E S Ė E M M Ž J I V R

O Y X A V T S C N D A A O H

U S S E R A T Y M Ė S I D H

R B E T L I E J U S A I A Y



Piemenys, 
išminčiai ir maža 
mergaitė nori 
nueiti pas vaikelį 
Jėzų. Padėk jiems 
surasti kelią. 
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Surask 10 skirtumų tarp dviejų žiemos paveikslų. 
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Kai jie visai priartėjo, pamatė 
žvaigždę. Ji „sustojo ties ta vieta, 
kur buvo kūdikis.
Išvydę žvaigždę, jie be galo 
džiaugėsi.“ (MATo 2,9.10) 
 
Ilga jų kelionė ėjo prie pabaigos. 
Pagaliau jie pamatys Vaikelį! 

„Įžengę į namus, pamatė kūdikį 
su motina Marija ir, parpuolę 
ant žemės, jį pagarbino. Paskui 
jie atidengė savo brangenybių 
dėžutes ir davė jam dovanų: 
aukso, smilkalų ir miros.“ 
(MATo 2,11)
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Išminčiai atpažino, kas Jis buvo 
– pasaulio Gelbėtojas. Todėl Jį ir 
pagarbino.

Dovanos, kurias jie davė, turėjo 
ypatingą reikšmę Vaikelio ateičiai.

Po to išminčiai grįžo namo laimingi, 
kad jų kelionės tikslas buvo 
pasiektas.

 

„Juk kūdikis mums gimė! 

Jis bus mūsų valdovas. 

Jo vardas bus 

Nuostabusis 

Patarėjas, 

Galingasis Dievas, 

Amžinasis Tėvas,

Ramybės 

Kunigaikštis.“

(Izaijo 9,5)
Maybe you’re wondering 

what was so special 
about this Child. Why 

was there so much joy 
and excitement about 

His birth?

Galbūt tu susidomėjai, 
kodėl Vaikelis buvo toks 
ypatingas. Kodėl sukėlė 

tiek daug džiaugsmo 
ir susijaudinimo Jo 

gimimas?
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Na, tai nebuvo tik koks nors 
vaikelis. Šis Vaikelis buvo Jėzus, 
Dievo Sūnus. Per Jo gimimą Dievo 
didysis planas išvaduoti žmones iš 
nuodėmės galėjo būti įvykdytas.

Kai Dievas sukūrė pirmuosius 
žmones, norėjo, kad jie būtų Jo 
draugai, kalbėtųsi su Juo, būtų 
kartu. 

Dievas apgyvendino juos 
nuostabiame sode ir susitikinėjo 
su jais kasdien. 

„Išgirdę Viešpatį Dievą vaikščiojantį 
sode pavakario vėjeliui dvelkiant...“ 
 (Pradžios 3,8)

God wanted a relationship with peoplmme.
 He wanted that they would live thennmmn

ir life together with Him.

Dievas troško bendrauti su žmonėmis. Jis 
norėjo, kad jie savo gyvenimą gyventų kartu 

su Juo.
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Jie norėjo būti nepriklausomi 
ir eiti savo keliais. Taip per jų 
nepaklusnumą į pasaulį įžengė 
nuodėmė.

Žmonės greitai pamatė, kad jų 
nepaklusnumas nedavė nieko gero. 
Dabar jų santykis su Dievu buvo 
nutrauktas.

Nebuvo kelio sugrįžti pas Dievą. 
Jų širdys prisipildė nuodėmės, kuri 
griovė visas gyvenimo sritis. 

Nuo tada kiekvienas asmuo, 
gimstantis šiame pasaulyje, 
gimsta su širdimi, kuri 
nepaklūsta Dievui, 
širdimi, kuri rūpinasi tik savimi, 
širdimi, kuri skatina eiti savo 
keliais.
Biblija sako:

 

„Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu...“
(Izaijo 3,6)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzade 
didn’t obey Him. 

Bet žmonės, kuriuos Dievas sukūrė, 
nepakluso Jam.  
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzade 
didn’t obey Him. 

Štai kodėl Jėzus gimė šiame pasaulyje – kad 
paimtų ant savęs mūsų nuodėmes. Taip 
mūsų santykis su Dievu gali būti atkurtas. 
Dievas nori, kad mes atsisuktume į Jį. 

Dievas žinojo, kad žmonės patys 
negali ateiti pas Jį, nes nuodėmė jų 
gyvenimuose trukdo tai padaryti.

 Jis žinojo, kad žmonės negali būti 
pakankamai geri, jog juos priimtų remiantis 

jų gerumu. Jiems reikėjo Gelbėtojo, ko nors, 
kas sumokėtų už jų nuodėmes. 

Tas Gelbėtojas buvo Jėzus!

Tai yra tikroji Jėzaus vardo reikšmė.   
„... kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes 
jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ 
(MATo 1,21)

KELIAS YRA VIEŠPATS JĖZUS. 

But God, in His love, 
prepared for us a way, 
through which we can 

come back to Him.

Bet Dievas labai mus 
mylėdamas parengė kelią, 

kuriuo galime pas Jį 
sugrįžti.
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Viešpats Jėzus yra Dievo Sūnus − Jis niekada 
nepadarė nieko blogo. Visada pakluso 
Dievui. Jis buvo siųstas išgelbėti žmones iš 
jų nuodėmių, kad jie galėtų vėl gyventi savo 

gyvenimą su Dievu. 
Viešpats Jėzus atėjo į žemę dovanoti mums 

amžinąjį gyvenimą. Jis atėjo paimti ant savęs 
mūsų nuodėmes, kad mes galėtume būti 

švarūs Dievo akyse. 
Kad tai padarytų, Jis mirė prikaltas prie 
kryžiaus. Buvo palaidotas, o trečią dieną  
prikeltas. Taip Jis atvėrė kelią, kuriuo 
mes galime ateiti pas Dievą. 

Jono 14,6 eilutėje Dievas pažada 
gyvenimą su Juo kiekvienam, kuris tiki į 
Viešpatį Jėzų.  

„O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog 
Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir 
tikėdami turėtumėte gyvenimą per Jo 

vardą.“ (Jono 20,31)

Did you come to God 
believing in the Lord 

Jesus?

Ar tu ateisi pas Dievą 
tikėdamas Viešpatį 

Jėzų?
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Tikėti į Jėzų reiškia suprasti, jog 
esi nusidėjęs ir negali būti arti 
Dievo toks, koks esi. 

Tai reiškia tikėti, kad Jis gimė, 
jog išgelbėtų tave iš nuodėmės,  
pakeistų tavo širdį ir atvestų atgal 
pas Dievą.

Jono 20,31 Dievas pažada 
gyvenimą su Juo kiekvienam 
asmeniui, 
kuris tiki į 
Viešpatį Jėzų.
 

“But these are written, that 
ye might believe that Jesus 
is the Christ, the Son of God, 
and that believing, ye might 
have life through His name.“

„O šitie surašyti, kad 
tikėtumėte, jog Jėzus yra 

Mesijas, Dievo Sūnus, 
ir tikėdami turėtumėte 

gyvenimą per Jo vardą.“
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Pasakyk Jam, jog pripažįsti, kad esi nusidėjėlis, ir tiki, jog 
Jėzus mirė ant kryžiaus ir už tave, kad paimtų ant savęs tavo 

nuodėmes. Prašyk Jo apvalyti tavo širdį nuo nuodėmės ir suteikti 
tau naują gyvenimą bei padėti gyventi taip, kad Jam patiktum. 

Tau nereikia naudotis išmokta malda. Melskis 
Jam savo paties žodžiais. Kalbėk su Juo atvirai, 

iš visos širdies. 

Jėzus tikisi ir laukia, kad tu ateisi pas Jį. Jis padarė viską, kas 
reikalinga, kad tu ateitum pas Jį. 

Ar prisiminsi per Kalėdas, kas iš tikrųjų turi būti šventės centre? 
Tai – Viešpats Jėzus, Vaikelis, kuris gimė, kad būtų pasaulio 

Gelbėtojas. 

If you want to come 
to God right now, you 

can talk to Him through 
a simple prayer. 

Jeigu tu nori ateiti 
pas Dievą dabar, gali 

pasakyti tai Jam 
melsdamasis. 

22



Tegul Kalėdų giesmės primena tau angelus, džiaugsmingai 
giedančius švenčiant Jėzaus gimimą. 

Kai džiaugsmas pildo tavo širdį, prisimink džiugesį, kuris 
užliejo piemenų širdis, kai jie bėgo pamatyti kūdikėlį. 

Spindinčios lemputės ir švieselės gali padėti tau pagalvoti 
apie žvaigždę, kuri vedė išminčius pagarbinti vaikelį Jėzų. 
Niekada nepamiršk, kad Jis atėjo ir dėl tavęs, jog tu būtum 

išgelbėtas ir turėtum amžinąjį gyvenimą. Tikėk Jį! 

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 

guyvenimą.“  
(JoNo 3,16) 
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tyrinetojai.com

Jei nori daugiau sužinoti apie 
Dievą ir kaip gyventi 

su Dievu…

Ar suradai 

15 avelių? 

Sveikiname!

Daugiau pasakojimų , 

viktorinų  ir žaidimų  
rasi internetiniame 
puslapyje:

Ten sutiksi ir vadovų, 

kurie gali atsakyti į tavo 

klausimus. 

Neturi kompiuterio? 

Išmėgink jį bibliotekoje!


