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Jonai! Rūta!
Kas atsitiko?
Tėveli,
prašau.

Taip! Tai pati
įdomiausia istorija,
užrašyta pačioje
įdomiausioje knygoje,
Dievo knygoje –
Biblijoje.
Tai istorija
iš Biblijos?
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Ar pameni, tu
žadėjai mums
papasakoti pačią
įdomiausią istoriją?

Tai ne šiaip
Biblijos istorija.
Tai visos
Iš kur mes
Biblijos
pasakojimas žinome, jog
Biblija yra
apie Dievo
Dievo
planą žmonijai
knyga?
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Dievas
juk
nerašo
knygų,
ar ne?

Jonai, Dievas panaudojo 40
skirtingų žmonių, kurie užrašė Bibliją
per daugiau nei 1500 metų laikotarpį.
Joje yra 66 knygos, kurios visos
sutinka ir tobulai dera. Tiktai Dievas
galėjo sukurti tokią knygą.
Koks iš
tiesų yra
Dievas?

Dievas rūpinasi mumis ir atsako, kai prašome
Jo pagalbos. Jis šventas ir tyras. Jis nematomas,
bet pats viską mato ir žino. Jam nėra nieko
neįmanomo. Tegul tėvelis papasakoja
jums šią istoriją ir jūs viską sužinosite.
Seniai seniai Dievas sukūrė
pasaulį ir viską, kas jame yra!
Tuomet Dievas įkūrė sodą, kurį
pavadino Edenu. Jis paruošė
sodą savo ypatingam kūriniui.

Mums!
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Sukūrimas –
Adomas ir Ieva

Biblijos vietos: Pradžios knygos 1, 2 skyr.

Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal
mūsų atvaizdą ir panašumą“. Ir Viešpats
Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir
įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip
žmogus tapo gyva siela.
„Iš dulkių?“
„Taip, Jonai. Dievas gali bet ką padaryti!“
Tuomet Dievas tarė: „Negerai žmogui
būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą
padėjėją“. Taigi Viešpats Dievas giliai
užmigdė Adomą, išėmė vieną jo šonkaulį ir
iš jo padarė moterį.
Dievas atvedė tą moterį, vardu Ieva, pas Adomą,
kad būtų jo žmona.
Sodo viduryje Dievas išaugino gyvybės
medį ir medį pažinimo gero ir blogo.
Tačiau Viešpats Dievas įsakė žmogui: „Nuo
kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti,
bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo
nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo
vaisių, tikrai mirsi“.
Adomas ir Ieva gyveno sode ir buvo labai
laimingi. Jie džiaugėsi gyvendami puikų
gyvenimą su Dievu. Bet vieną dieną...
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Adomo ir Ievos nuodėmė
Biblijos vieta: Pradžios knygos 3 skyr.

Šėtonas, Dievo priešas, apsimetė gyvate. Jis nenorėjo, kad
Adomas ir Ieva gyventų su Dievu ir Jam paklustų.
Gyvatė paklausė Ievos: „Ar tikrai Dievas pasakė
nevalgyti nuo visų sodo medžių?“
Moteris atsakė jai: „Mums leista valgyti sodo
medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra
sodo viduryje. Dievas pasakė: ‘Nevalgykite nuo jo ir
nelieskite jo, kad nemirtumėte’“.
„Jūs nemirsite! – sušnypštė gyvatė. – Jūs
tapsite kaip Dievas“. Moteris patikėjo tuo.
Vaisius atrodė toks šviežias ir skanus, be to,
padarys ją tokią išmintingą! Taigi ji...
„O, ne! Ieva, nevalgyk jo!“
„Tavo patarimas geras, Jonai. Tačiau ji suvalgė
vaisių, o po to ir Adomas“.
Staiga juos apėmė baimė. Jie pasislėpė
nuo Dievo, kai Jis atėjo pasivaikščioti į sodą.
Jie nusidėjo, nepaklusdami Dievui. Todėl
Dievas išvarė juos iš Edeno sodo.
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Išvarė juos? Negi
Dievas jų daugiau
nebemylėjo?
Aš nebūčiau
klausiusi
šėtono!

Ar jie dar kada
nors matė Dievą?
Kantrybės! Nurimkite!
Dievas mylėjo juos, tačiau
Jis nekenčia nuodėmės.
Nuodėmė atskiria
mus nuo Dievo.
Tai kodėl

Dievas išaugino
tą medį sode?
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Dievas mylėjo
Adomą ir Ievą.
Jis norėjo, kad
jie patys pasirinktų
mylėti Jį ir paklusti
Jam. Tačiau
jie nusprendė
nepaklusti Dievui.
Jie nežinojo,
koks baisus bus
gyvenimas
be Jo.

Dėl to, kad jie
nusidėjo, kiekvienas
gimęs po jų taip pat
buvo nuodėmingas ir
atskirtas nuo Dievo.

Vadinasi, mes
negalime gyventi
su Dievu todėl,
kad jie nusidėjo?
Tai neteisinga!
Ne tik todėl, kad jie
nusidėjo, Jonai. Mes visi
nusidedame darydami bloga.
Tačiau Dievas turėjo nuostabų
planą, kaip vėl sutaikinti mus
su savimi. Jam reikėjo vieno
tobulo žmogaus, kuris sutiktų
mirti už mūsų nuodėmes.
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Kai viskas buvo
paruošta, Dievo planas
pradėjo veikti. Viskas
prasidėjo nuo kūdikio!
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Jėzaus gimimas

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Matą 1 skyr., Evangelijos pagal Luką 2 skyr.

Dievas davė Marijai kūdikį – savo paties Sūnų. Juozapas
padėjo Marijai jį prižiūrėti. Jis gimė be nuodėmės, nes kūdikis
buvo Dievo Sūnus.
Viešpaties angelas pasirodė Juozapui sapne ir tarė:
„Marija pagimdys sūnų, kuriam duosi vardą Jėzus. Jis
išgelbės Savo tautą iš nuodėmių“.
(„Jėzus“ reiškia Gelbėtojas.)
Prieš pat kūdikiui gimstant, Juozapas su Marija turėjo vykti
į Betliejų.
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Jiems ten esant, Marija pagimdė savo pirmąjį vaiką,
sūnų.
Dievas pasiuntė angelus, kad jie paskelbtų žmonėms apie Jo
Sūnaus gimimą. Jie atėjo pamatyti šio nuostabaus įvykio: Dievo
Sūnus gimė kaip kūdikis!
„Jėzus augo taip, kaip ir jūs, vaikučiai“.
„Ar jis ėjo į mokyklą, tėveli? Ir žaidė?“
„Taip, Jonai. Jis taip pat klausė savo tėvelių ir buvo
paklusnus savo tikrajam Tėvui – Dievui. Be to,
Jis nepadarė nė vienos nuodėmės!“
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Jėzus - Mokytojas

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Luką 2 skyr., Evangelijos pagal Matą 22 skyr.,
Evangelijos pagal Joną 3 skyr.

Būdamas 12 metų Jėzus Jeruzalėje susitiko su
mokytojais.
Jis buvo šventykloje ir diskutavo su jais
Šventojo Rašto klausimais. Visi, kurie Jį girdėjo,
stebėjosi Jo išmanymu ir atsakymais.
Jėzus augo metais ir išmintimi. Jį mylėjo Dievas
ir visi, kurie Jį pažinojo.
Sulaukęs 30 metų, Jėzus pradėjo pamokslauti ir mokyti.
Jis mokė, jog Dievui rūpi, kaip žmonės mąsto ir elgiasi. Jis
sakė: „‘Mylėkite Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi,
visa siela ir visu protu’. Tai pirmasis ir didžiausias
įsakymas. Antrasis toks pat svarbus: ‘Mylėk savo
artimą kaip save patį’“.
Jėzus pasakojo apie nuostabų Dievo planą, kaip
kiekvienas gali sugrįžti pas Jį.
Jis sakė: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki,
nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą“.
„Tėveli, aš tikiu Jėzumi!“
„Puiku, Rūta!“
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Jėzus - Gydytojas

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Matą 4, 9 skyr.

Jėzus taip pat rodė žmonėms, koks
yra Dievas. Jis norėjo, kad jie žinotų, jog
Dievas juos myli. Todėl Jis gydė visas
žmonių ligas bei negalias.
Ligoniai ateidavo pas Jį, kad
būtų išgydyti. Ir Jėzus išgydydavo
visus – sergančius įvairiausiomis
ligomis, kenčiančius, demonų
apsėstus, epileptikus bei
paralyžiuotus.
Vieną kartą vienas valdovas parpuolė
Jėzui po kojomis.
„Ką tik mirė mano dukrelė,
– tarė jis. - Bet tu gali ją prikelti
iš numirusiųjų, jei tik ateisi
ir uždėsi ant jos savo
ranką“.
Jėzus nuėjo,
paėmė mergaitę už
rankos, ir ji atsikėlė.
„Tai bent! Jėzus
iš tiesų gydė žmones,
tėveli?“
„Taip, Jonai.
Jis ir šiandien gydo.
Jam nėra nieko per
sunkaus!“

MIS Lithuanian.indd 14

9/30/21 8:18 PM

MIS Lithuanian.indd 15

9/30/21 8:18 PM

MIS Lithuanian.indd 16

9/30/21 8:18 PM

Jėzus darė stebuklus

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Matą 14 skyr., Evangelijos pagal Joną 6 skyr.

„Jėzus darė ir kitų nuostabių dalykų. Jis nuramino audras ir
vaikščiojo vandeniu!“
„Tai turėjo būti nepaprasta!“
„Taip ir buvo, Jonai. Kitą kartą daugiau negu 5000 žmonių
nusekė paskui Jėzų į tolimą vietą. Jo mokiniai norėjo paleisti
žmones, kad šie nusipirktų sau maisto, nes buvo vėlu“.
Jėzus atsakė: „Nėra reikalo taip daryti – jūs duokite
jiems valgyti“.
Andriejus pasakė: „Čia yra vienas berniukas, kuris
turi penkis miežinės duonos kepalus ir dvi žuveles.
Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!?“
Jėzus paėmė duoną, padėkojo Dievui ir išdalino
žmonėms. Tą patį Jis padarė ir su žuvelėmis.
Visi valgė ir pasisotino!
„Dabar surinkite trupinius“, – tarė Jėzus savo
mokiniams.
Iš penkių miežinės duonos kepalų jie surinko
dvylika pintinių trupinių, kurių žmonės
nesuvalgė!
„Liko daugiau duonos, negu buvo iš pradžių?“
„Taip, Rūta. Jėzus mokė juos, kad Dievas gali
patenkinti visus jų poreikius. Tą patį Jis
padarys ir mums, kai Jo prašysime“.
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Jėzus ir vaikai

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Matą19 skyr., Evangelijos pagal Morkų10 skyr.

„Jėzus parodė žmonėms, jog Dievas myli vaikus. Jis gydė juos,
leido, kad jie Jam padėtų (kaip berniukui su duona ir žuvimi), ir
netgi prikėlė keletą iš numirusių!“
Jėzui nešė vaikučius, kad Jis uždėtų ant jų rankas ir
pasimelstų už juos. Tačiau mokiniai sakė žmonėms, kad
jie Jo netrukdytų.
Tai pamatęs, Jėzus tarė: „Leiskite vaikams ateiti
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pas mane ir nesulaikykite jų! Nė vienas, kuris netikės
kaip vaikas, niekada neįeis į Dievo karalystę“. Tuomet Jis
apkabino juos ir, dėdamas ant jų rankas, laimino juos.
„Aš noriu, kad Jėzus mane taip pat palaimintų!“
„Jis gali tave palaiminti, Jonai. Jėzus yra toks pat šiandien ir
lygiai taip pat myli vaikus.
Tačiau ne visiems Jis patiko. Tai, ką Jis darė ir ko mokė, sukėlė
religinių vadovų pyktį. Jie pavydėjo Jam todėl, kad kiti žmonės Jį
mėgo. Taigi jie nutarė atsikratyti Juo“.
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Jėzaus suėmimas ir teismas

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Luką 22 skyr., Evangelijos pagal Joną 19 skyr.

„Vieną naktį, kai Jėzus meldėsi sode, religiniai vadovai
pasiuntė minią su vėzdais ir kalavijais Jo suimti“.
Mokiniai sušuko: „Viešpatie, ar mums kovoti?
Mes atsinešime kalavijus!“ Vienas iš jų smogė tarnui
ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė:
„Nesipriešinkite“. Ir, palietęs tarno ausį, išgydė jį.
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„Jėzus išgydė vieną iš savo priešų?“
„Taip, Rūta. Jis myli kiekvieną“.
Tuomet jie suėmė Jėzų ir nuvedė Jį pas valdovą Pilotą
teismui. Kareiviai mušė Jėzų, uždėjo Jam ant galvos erškėčių
vainiką ir tyčiojosi iš Jo. Tada Pilotas prakalbo žmonėms.
„Aš atiduosiu Jį jums, tačiau žinokite, kad nerandu
Jame jokios kaltės“.
„Šalin Jį, – šaukė jie. – Nukryžiuok Jį!“
Tada Pilotas atidavė jiems Jėzų nukryžiuoti.
„Tačiau Jis nepadarė nieko blogo! Tai neteisinga!“
„Tu teisus, Jonai. Tačiau nepamiršk - Dievas turėjo planą“.
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Jėzaus mirtis ant kryžiaus
Biblijos vieta: Evangelijos pagal Luką 23 skyr.

„Jie prikalė Jėzų prie kryžiaus“.
Jėzus tarė: „Tėve, atleisk šiems žmonėms, nes jie
nežino, ką daro“.
Du nusikaltėliai buvo nukryžiuoti kartu su Juo.
Vienas iš jų kabėdamas šalia šaipėsi iš Jėzaus: „Tai Tu
esi Mesijas, ar ne? („Mesijas“ reiškia Dievo Sūnus.)
Įrodyk tai, išgelbėk save ir mus taip pat!“
Tačiau kitas piktadarys sudraudė jį: „Ar tu Dievo
nebijai netgi mirdamas? Mes nusipelnėme mirties
už savo blogus darbus, tačiau šis žmogus nepadarė
nieko blogo“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai
ateisi į savo Karalystę“.
Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: dar šiandien
su manimi būsi rojuje“.
„Po mirties jis susitiko su Jėzumi?“
„Taip, Rūta!“
„Vėliau, Jėzus sušuko savo Tėvui Dievui ir mirė“.
„Ar Jėzus yra tas žmogus, kuris įvykdė Dievo planą?“
„Taip, Jonai. Dievas atsiuntė savo tobulą Sūnų Jėzų, kuris
mirė ir kentėjo bausmę už mūsų nuodėmes“.
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Jėzus gyvas

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Matą 28 skyr., Evangelijos pagal Luką 24 skyr.

Jėzaus kūną Jo draugai paguldė kape. Ankstų pirmosios
savaitės dienos rytą dvi moterys atėjo prie kapo.
Staiga kilo smarkus žemės drebėjimas, nes
Viešpaties angelas nužengė iš dangaus ir nurito akmenį
nuo kapo.
„Nebijokite“, – tarė jis. – „Aš žinau, kad ieškote
Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra! Jis
prisikėlė iš numirusių, kaip ir buvo sakęs.
Eikite ir skubiai duokite žinią Jo mokiniams“.
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„Tai nuostabiausia pasakojimo dalis!“
„Taip, Jonai! Po to, kai Jis sumokėjo bausmę už mūsų
nuodėmes, Dievas prikėlė Jį iš numirusių. Toks buvo Dievo
planas“.
Vėliau, Jo mokiniams besikalbant apie tai, pats Jėzus staiga
atsirado tarp jų ir tarė: „Ramybė jums“. Tačiau visi be
galo išsigando, galvodami, jog mato dvasią!
„Ko taip išsigandote?“ – paklausė Jėzus. –
„Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats!
Palieskite mane ir įsitikinsite, kad Aš nesu dvasia!“
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Kur Jėzus yra šiandien?

Biblijos vietos: Evangelijos pagal Joną16 skyr., Apaštalų darbų 1 skyr.

„Jėzus pasiliko su savo mokiniais daugelį dienų“.
„Jie tikriausiai buvo laimingi!“
„Taigi, bet kur dabar yra Jėzus?“
„Gerą klausimą uždavei, Rūta“.
Jėzus pasakė: “Iš tiesų jums geriau, kad Aš išeinu, nes
jei neišeičiau, pas jus neateitų Šventoji Dvasia.
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Jei Aš išeisiu, Ji ateis, nes Aš Ją jums atsiųsiu”.
Kai Jėzus baigė kalbėtis su mokiniais, Jis pakilo į dangų jiems
matant ir išnyko debesyse. Du angelai pasirodė jiems ir tarė:
„Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų. Ir vieną dieną Jis sugrįš
taip pat, kaip matėte Jį išeinant!”
Vieną dieną Jėzus sugrįš pasiimti visų Dievo vaikų. Visų, kurie
patikėjo, kad Jėzus mirė už juos ir jiems buvo atleista. Mes būsime
su Jėzumi amžinai. Niekas daugiau niekada neatskirs mūsų nuo
Dievo meilės!
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Aš noriu tapti Dievo
vaiku, kad galėčiau
būti su Juo.

Puiku, Jonai! Tai pats svarbiausias sprendimas
tavo gyvenime. Biblija moko, kad mūsų nuodėmės
atskiria mus nuo Dievo. Joje parašyta: „Jeigu
lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra Viešpats, ir širdimi
tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi
išgelbėtas. Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas
teisumas, o lūpomis
išpažįstama, ir
taip įgyjamas
Aš pasakysiu tai!
išgelbėjimas“.
Aš iš tikrųjų tikiu
Jėzumi!

(Romiečiams 10, 9-10)

Tuomet pasakykime tai Dievui. Jis visada
klauso, Jonai. Jis girdi mūsų maldas ir
atsako mums. Melskimės kartu šia malda.
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Brangus Dieve, aš žinau, jog esu nusidėjėlis.
Aš elgiausi neteisingai ir padariau blogų dalykų.
Aš gailiuosi. Prašau, atleisk man. Žinau, kad
Tavo Sūnus Jėzus mirė
už mano nuodėmes ir
tikiu, kad Tu prikėlei Jį iš
numirusių. Trokštu, kad
Jėzus būtų mano Viešpats.
Ačiū, kad myli mane ir aš
tampu Tavo vaiku. Prašau,
pripildyk mane savo
Šventąja Dvasia,
kad turėčiau jėgų
paklusti Tau.
Amen.
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Tai bent! Dabar aš
Dievo vaikas, ar ne?

Žinoma!
Norėdamas daugiau pažinti
Dievą, kalbėkis su Juo maldoje
ir skaityk apie Jį Jo knygoje,
Jei myli Dievą,
Biblijoje. Dievas kalbės tau
kalbėk žmonėms
skaitant Bibliją apie svarbius Kas tai per
apie Jėzų ir
dalykai,
dalykus, kuriuos turi
rodyk jiems
tėveli?
paruošęs tau atlikti.
Dievo meilę
bei jėgą.

Jėzus pasakė savo mokiniams: „Eikite ir
padarykite žmones mano mokiniais... Mokykite
juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.
Štai Aš esu su jumis per visas dienas“.
(Mato 28, 19-20)
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Nuėjęs į dangų, Jėzus atsiuntė mums
Šventąją Dvasią. Ji ves jus, mokys jus
ir suteiks jums dieviškų jėgų pasakoti
apie tai kitiems.

Aš noriu
papasakoti
apie tai savo
draugams!

Ei! Mano
gyvenime ką tik
įvyko pats
nuostabiausias
dalykas! Tai gali
įvykti ir tavo
gyvenime! Tu
gali patikėti ir
padaryti tokį patį
sprendimą, kaip
ir aš! Melskis, ir
Dievas išgirs tavo
maldą. Jis myli
tave. Jis atleis tavo
nuodėmes, ir tu
tapsi Jo vaiku.
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«Atsiversk Dievo knygą ir
prasidės didžiausias nuotykis
tavo gyvenime»
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