
Atsakymai į  
sudėtingus klausimus

KODĖL
tai
atsitinka?



Bauginantys dalykai dažnai atsitinka pasaulyje. Jie gali paveikti 
daugelį žmonių ir net tavo paties šeimą. Kai blogi dalykai 
atsitinka, natūralu jausti baimę, liūdesį ir net pyktį. Žmonės 
gali mirti, būti sužaloti ar sužeisti įvairiais būdais. Todėl 
suprantama, kad tu jautiesi bejėgis ar supykęs. Tai atrodo taip 
neteisinga! Gal tau baisu, kad neatsitiktų dar kas nors blogo?

Gal tau paprasčiausiai liūdna ir norisi verkti? Kartais paverkus 
gali pasijausti geriau. Nesigėdyk šito. Vienintelis tikrasis ir 
gyvasis Dievas žino, kaip tu jautiesi, ir supranta tave. Net Jis 
būna nusiminęs, kai įvyksta baisūs dalykai.
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Ar tu bijai to, kas gali atsitikti?



Ar Dievas tai žino ir rūpinasi manimi?

Kodėl tiek blogų dalykų vyksta pasaulyje?

Kodėl Dievas leidžia įvykti blogiems 
dalykams?

Kaip man išgyventi sunkų laiką?

Dėl kokių dalykų tu esi susirūpinęs? Parašyk juos ant šių linijų.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Ar Dievas tai žino ir rūpinasi manimi? 

Taip! Gyvasis Dievas žino ir rūpinasi tavimi. Jis žino 
viską. Dievas sukūrė visą pasaulį, ir Jis žino, kas atsitinka 
kiekviename jo kampelyje – niekas nėra Jam netikėta. Jis 
žino apie nelaimingus įvykius (avarijas, mirtį, sunkias ligas), 
epidemijas, karus ir susišaudymus. Jis žino apie siaubingas 
audras, potvynius ir žemės drebėjimus. Jis žino, kas atsitinka 
tau ir kas vyksta tavo šeimoje. Jam rūpi, ką tu galvoji ir kaip 
jautiesi. Jis žino, kokie klausimai kyla tavo galvoje. Ir nors 
tau gali atrodyti, kad niekas negali suprasti, ką tu išgyveni, bet 
Dievas supranta. Tu gali parašyti ant linijų, ką galvoji ir kaip 
jautiesi dėl to, kas atsitiko.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Dievas ne tik pažįsta tave, bet ir myli, nepaisydamas, kokios 
mintys yra tavo galvoje ir ką tu jauti. Biblijoje Dievas sako, kad 
Jis myli tave amžina meile (Jeremijo 31, 3). Dievas sukūrė tave 
ir pažįsta tave geriau negu bet kas kitas. Galbūt tu niekada daug 
negalvoji apie Dievą, bet Jis galvoja apie tave. Dievas nori, kad 
tu žinotum, jog Jis viską kontroliuoja, net jei taip ir neatrodo. 
Nors blogi dalykai įvyksta šiame pasaulyje, Dievas yra geras. 
Jis niekada nedaro to, kas neteisinga. Jis yra šventas – tobulas ir 
tyras. Tu gali pasitikėti Dievu, net jei viskas aplink tave klostosi 
blogai.



Kodėl tiek blogų dalykų įvyksta pasaulyje? 

Kodėl atsitinka blogų dalykų, pavyzdžiui, epidemijų, gaisrų ar 
potvynių? Kodėl vyksta karai, kodėl yra mirtis? Blogi dalykai 
ne visada buvo. Dievas sukūrė tobulą, labai gerą pasaulį. Viskas 
buvo nuostabu ir gera. Kas atsitiko? Kodėl atsirado blogis?

Tai atsitiko, kai pirmieji žmonės pasirinko neklausyti Dievo. 
Užuot paklusę Jam, jie darė tai, ką norėjo. Nepaklusnumas 
Dievui vadinamas nuodėme. Kai nuodėmė įėjo į pasaulį, ji 
sugriovė tobulą Dievo kūriniją. Atsirado blogų dalykų gamtoje 
– uraganų, viesulų, žemės drebėjimų. Skausmas ir mirtis įėjo į 
pasaulį dėl nuodėmės. 



Dar blogiau – kiekvienas nuo to laiko gimsta su nuodėme. Dėl 
nuodėmės žmonės daro daug dalykų, kurie skaudina kitus: 
nekenčia, kariauja, žudo. 

Nuodėmė taip pat atskiria žmones nuo Dievo, kuris yra tobulas. 
Dėl nuodėmės atsirado baimė, skausmas ir mirtis. Biblija sako, 
kad nuodėmė atėjo į pasaulį ir atnešė mirtį (Romiečiams 5, 12). 

Kaip manai, kokie dalykai yra nuodėmė? ________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nuodėmė atnešė į pasaulį daug blogų dalykų, bet Dievas viską 
valdo. Jis nusprendžia, kam leisti įvykti, o kas neįvyks.

DIEVAS



Kodėl Dievas leidžia įvykti blogiems 
dalykams? 

Kartais Dievas leidžia, kad įvyktų blogų dalykų, kurių mes 
negalime suprasti. Šie dalykai yra nuodėmės pasekmė. Dievas 
turi galią sustabdyti žmones, kad jie nesielgtų nuodėmingai, bet 
Jis suteikęs jiems laisvę pasirinkti patiems, net jei tai blogas 
pasirinkimas. Dievas valdo gamtą, bet ne visada sustabdo 
viesulus ar gaisrus. 

Net jei dėl nuodėmės atsitinka siaubingų dalykų, Dievas gali 
panaudoti juos, kad įvyktų gera. Žmonės dažnai pradeda labiau 
vieni kitais rūpintis. Kai kurie rizikuoja net savo pačių gyvybe 
gelbėdami kitą. Dar svarbiau, kad žmonės pradeda daugiau 
galvoti apie Dievą ir ką Jis jiems reiškia. Kokius gerus dalykus 
tu pamatai, kai atsitinka nelaimė?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Dievas visada viską kontroliuoja, net jei taip ir neatrodo. Tu 
galbūt niekada nesuprasi, kodėl Dievas leido blogam dalykui 
atsitikti. Bet gali žinoti, kad kai tu kenti, Dievas taip pat kenčia. 
Dievas yra su tavimi visą šį siaubingą laikotarpį. Jis supranta 
tave, kai tu liūdnas ir sutrikęs. Jis žino, kaip tu jautiesi, ir 
rūpinasi tavimi. Jis myli tave. Kai Dievas leidžia panašiems 
dalykams įvykti, Jis pasiruošęs padėti tau kartu su Juo tai 
ištverti.



Kaip man išgyventi sunkų laiką? 

Nesvarbu, kas benutiktų, Dievas gali padėti tau tai ištverti. Jei 
tu tapai Jo vaiku, Jis pasirūpins tavimi kaip savo šeimos nariu. 
Dievas ne toks kaip žemiški tėvai – Jis tobulas. Jis nori būti tavo 
mylinčiu dangiškuoju Tėvu ir paguosti tave sunkiu metu.

Dievas supranta visus baisius dalykus, kuriuos išgyveni, nes Jis 
pats taip pat kentėjo. Dievas gyvena danguje, savo tobuluose 
namuose. Jo vienintelis Sūnus Viešpats Jėzus Kristus taip 
pat ten gyveno. Būdamas šventas, Dievas negalėjo nematyti 
nuodėmės pasaulyje. Biblija sako mums, kad bausmė už 
nuodėmę yra mirtis (Romiečiams 6, 23). Mirtis reiškia, kad esi 
atskirtas nuo Dievo amžinai baisioje vietoje. Dievas suplanavo 
išspręsti šią nuodėmės problemą siųsdamas savo Sūnų prisiimti 
bausmę, kurios nusipelnėme.



Dievas siuntė Viešpatį Jėzų į žemę gimti kūdikiu. Kadangi 
Jėzus buvo Dievo Sūnus, Jis vienintelis niekada nenusidėjo. 
Augdamas Jėzus taip pat niekada nepadarė nieko blogo. Atėjo 
diena, kai Jėzus turėjo prisiimti bausmę už mūsų nuodėmes. 
Dievas Tėvas matė ir kentėjo, kai žmonės paėmė Jėzų Kristų, Jo 
Sūnų, ir prikalė prie kryžiaus. Jėzus labai kentėjo, kai praliejo 
savo kraują ir mirė siaubinga mirtimi. Dievas žinojo, kad tai 
vienintelis būdas atleisti tavo ir mano nuodėmes (Hebrajams 
9, 22).



Jėzus savo valia pasirinko kentėti ir mirti už tave. Biblija sako, 
kad Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis buvo palaidotas ir po trijų dienų 
Dievas Jį sugrąžino į gyvenimą (1 Korintiečiams 15, 3-4). Mes 
žinome, kad tai tiesa, nes daug žmonių matė Jėzų gyvą žemėje 
prieš Jam sugrįžtant atgal į dangų būti su Dievu, savo Tėvu. Jis 
gyvas ir šiandien yra danguje.

Dievo planas atsiųsti savo Sūnų parodo, kaip labai Jis myli tave. 
Jis nori, kad tu taptum Jo šeimos dalimi. 



Kaip aš galiu tapti Dievo šeimos 
nariu? 

Biblija sako, kad kiekvienas, kuris priima Jėzų 
tikėdamas Jį, tampa Dievo vaiku (Jono 1, 12). 
Tikėti Jėzumi – tai visiškai pasitikėti, kad Jis 
mirė už tave ir dėl to tau gali būti atleista. Jei 
tu pasitikėsi Jėzumi, kaip vieninteliu galinčiu 
išgelbėti tave iš tavo nuodėmės, Dievas pakeis tave 
iš vidaus ir padarys savo vaiku. Ar tu tiesiog dabar 
pasitikėsi Jėzumi ir tapsi Dievo šeimos nariu? Tu gali panašiais 
žodžiais kreiptis į Dievą:

Brangus Dieve, aš žinau, kad nusidėjau ir gailiuosi. Aš tikiu, kad 
Jėzus yra Tavo Sūnus, kuris mirė už mane ir vėl  prisikėlė. Aš 
noriu priimti Jėzų kaip savo Gelbėtoją ir tapti tavo šeimos nariu. 
Ačiū tau. Jėzaus vardu. Amen.

Kai tu priimi Jėzų kaip savo Gelbėtoją, Dievas atleidžia tavo 
nuodėmę ir padaro savo vaiku. Jei tu dabar tai padarei, parašyk 
savo vardą ir šios dienos datą apačioje, kad prisimintum, jog 
tapai Dievo šeimos dalimi.

_____________________________       ____________
                      Vardas                                     Data

Tavo dangiškasis Tėvas, Dievas, padės tau išgyti nuo skausmo, 
kurį patiri ar patirsi ištikus nelaimei. Vieną dieną tu irgi gyvensi 
danguje su Dievu, kur nėra nei kančios, nei liūdesio, nei mirties. 
Kai Jėzus grįš į žemę, Jis pasirūpins visomis problemonis, 
kurias sukelia nuodėmė pasaulyje. Jis vėl padarys pasaulį 
tobulą.



Būdamas tavo dangiškuoju Tėvu, Dievas 
tave paguos 

Tu gali kalbėti su Juo visada ir apie viską. Tai yra malda. Tu 
gali pasakyti Dievui tai, ką parašei šioje knygelėje. Gali Jam 
pasakyti dalykus, kurių niekam kitam negalėtum papasakoti. 
Ką dabar norėtum Dievui pasakyti?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Dievas išgirs ir atsakys į tavo maldą. Ar tai reiškia, kad nieko 
blogo tau daugiau neatsitiks? Ne, blogi dalykai nuolat nutinka 
pasaulyje. Bet tu gali žinoti, kad Dievas visada bus su tavimi. 
Jis pažadėjo, kad niekada tavęs nepaliks (Hebrajams 13, 6). 
Pasitikėk Dievu. Jis padės tau viską ištverti. 

Yra vienas būdas, kaip Dievas gali padėti tau – per savo 
Žodį, Bibliją. Puikus būdas pradėti mokytis Dievo Žodžio 
yra įsirašyti į „Pašto dėžutės“ klubą. Kitame puslapyje tu gali 
užpildyti anketą (įrašyti savo vardą, amžių, adresą), sulankstyti 
kaip voką, užklijuoti pašto ženklą ir išsiųsti adresu:

,,Pašto dėžutės” klubas

Nemuno g. 16A, Kaunas

LT-44294



Dievas nori, kad tu kuo daugiau apie Jį sužinotum ir augtum kaip Jo vaikas. 
Atsiuntęs šį puslapį, tu gausi į savo pašto dėžutę labai įdomią Biblijos 
pamokėlę. Kai perskaitysi pamokėlę ir atsakysi į klausimus, išsiųsk atsakymus 
ir lauk kitos pamokėlės. Pabaigęs viso kurso pamokėles, gausi nuostabų 
pažymėjimą ir dovanų. 

Užpildyk toliau esančius tarpus. Iškirpk šį puslapį, sulankstyk jį kaip

voką, užklijuok pašto ženklą ten, kur nurodyta, 

arba šį lapą įdėk į voką, taip pat užklijuok pašto ženklą ir išsiųsk. 

Labai greitai tu gausi pirmą pamokėlę! 

Vardas, pavardė ___________________________________________ 

Gimimo data _______________________ Klasė__________________

Adresas: gatvė ___________________________________________

namo ir buto numeriai _______________________________________

Miestas____________________________Pašto kodas _____________

Įsirašyk į „Pašto dėžutės“ klubą!



„Pašto dėžutės“ klubas
VKUD    

Nemuno g. 16A, Kaunas
LT - 44294

Sulenk per pusę ir klijais patepk viršų. Atsargiai! Nesutepk viso lapo klijais!

Nuo:  _____________________________

__________________________________

__________________________________

Pašto
ženklas


