
Kodėl mes buvome sukurti, jei tik mirsime?  of 1 6

Kodėl mes buvome sukurti, 
jei tik mirsime?


Iki


Markas McGee




Kodėl mes buvome sukurti, jei tik mirsime?  of 2 6



Kodėl mes buvome sukurti, jei tik mirsime?  of 3 6

„FaithandSelfDefense“ rugpjūčio mėnesį planavo pradėti naują 
apologetikos seriją, kuri sutaptų su naujų mokslo metų pradžia. Tačiau 
dabartinė pasaulinė pandemija daugelį iš mūsų ilgesniam laikui atvedė į 
savo namus. Dėl to nusprendėme pradėti seriją dabar kaip būdą padėti 
tėvams ir paaugliams kalbėtis tarpusavyje kai kuriais labai svarbiais 
klausimais.


Ši nauja serija „Kieti krikščionių paauglių klausimai“ skirta padėti tėvams ir 
paaugliams kalbėti apie viską, kas juos jaudina apie Bibliją ar buvimą 
krikščioniu. Mes paprašėme krikščionių paauglių iš kelių vietų užduoti 
mums griežtus klausimus - ir mes turime galvoje TOUGH klausimus.


Čia yra pirmasis mūsų klausimas.


"Kodėl mes padarėme, jei tik mirsime vėliau savo gyvenime?"


Puikus klausimas!


Kodėl?


Klausimai „kodėl“ dažniausiai eina į „tikslą“. Jei noriu sužinoti, kodėl tu 
kažką padarei, turėčiau paklausti „kodėl“, kad gautų teisingą atsakymą. 
Tas pats pasakytina ir apie Dievą. Turiu jo paklausti „kodėl“. Kaip mes 
klausiame Dievo, kodėl? Mes ieškome atsakymų į Dievo žodį, Bibliją.
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Biblijoje matome, kad Dievas turi „amžinąjį tikslą“. Jo tikslas yra susijęs su 
sūnumi ir mumis. Mes žinome, kad tai yra amžinas tikslas, nes Dievas 
vartoja tokius terminus, kaip „prieš prasidedant laikui“ ir „prieš pasaulio 
įkūrimą“, kad padėtų mums suprasti, jog jis priėmė sprendimus dėl 
pasaulio ir laiko, kol jie dar nebuvo.


Štai keletas Biblijos eilučių, kurias galite perskaityti apie tai -


Efeziečiams 1: 3-7

Efeziečiams 3: 8–12

2 Timotiejui 1: 8–10

Titui 1: 1-3

1 Petro 1: 18–21


Dievo planas buvo, kad Jėzus mirtų ant kryžiaus. Kodėl? Taigi galėtume 
būti išgelbėti. Kodėl Jis taip padarė? Nes Jis mus myli!


Dievo meilė


Biblija mums sako, kad Dievas yra „meilė“. Viskas, ką Dievas nusprendė 
amžinybėje padaryti dabar, yra tas, kad Jis mus myli. Dievas yra geras ir 
malonus ir nori mums geriausio.


Tai man primena tai, ką Mattas Redmanas parašė dainoje „10 000 
priežasčių“ („Palaimink Viešpatį“) -
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„Tu turtingas meilės

Ir tu lėtai pyksti

Jūsų vardas puikus

Ir tavo širdis maloni

Už visą tavo gerumą

Aš ir toliau dainuosiu

Dešimt tūkstančių priežasčių

Mano širdžiai rasti “


Dievas mus labai myli. Nuo pat mūsų gimimo iki mirties Dievas viską daro 
dėl mūsų iš savo didžiulės meilės širdies.


Dievo šlovė


Dievo tikslas susijęs su Jėzaus pašlovinimu ir mūsų šlovinimu. Apie tai 
sužinome Jėzaus maldoje savo Tėvui naktį, kai jis buvo areštuotas (Jono 
17). Pirmiausia jis meldėsi, kad Dievas Tėvas pašlovintų Jį ta pačia šlove, 
kurią turėjo „dar prieš pasaulio buvimą“. Tada jis meldėsi, kad Tėvas 
šlovintų visus, kurie Jį tikėjo, dienomis ir metais po Jo prisikėlimo. Tai 
apima mus!


„Šlovė“, kurią Dievas ketino suteikti mums amžinybėje, apima tai, ką jis 
vadina „amžinu gyvenimu“. Tai susiję su jūsų klausimu, kodėl Dievas mus 
sukūrė, jei mes tik mirsime vėliau savo gyvenime.




Kodėl mes buvome sukurti, jei tik mirsime?  of 6 6

Dievas sukūrė pirmuosius žmones, kurie amžinai buvo su Juo. Dievas taip 
pat davė jiems galimybę paklusti ar nepaklusti Jam. Jie nusprendė 
nepaklusti Dievui ir pradėjo mirti. Ką Dievas padarė dėl to? Jau amžiname 
Jo plane buvo išsiųsti Sūnų mokėti baudą už nuodėmę. Dievas atidavė 
savo amžinąjį Sūnų pasauliui, „kad kas Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą“ (Jono 3:16).


Dievo nuotykis


Tikiu, kad esame didžiausiame nuotykyje, kurį gali keliauti visi. Nuo to 
momento, kai gimstame ir kvėpuojame oru, esame toje kelionėje su Dievu. 
Mes turime tėvus ir senelius, dėdes ir tetas, brolius ir seseris ir daug, daug 
draugų. Kažkurią dieną galite turėti savo šeimą ir pratęsti nuotykius su 
jomis. Gyvenimas alsuoja dideliais lūkesčiais ir galimybėmis. Kai baigsis ši 
pirmoji mūsų didžiojo kelionės stotelė, mes žengsime į kitą kelionės su 
Dievu etapą. Tai nukels mus į dangų ir viską, ką Dievas suplanavo daryti su 
Juo per amžius.
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