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Ar gali būti,

kad ankstesniame
gyvenime kai
kurie žmonės
buvo kokie nors
gyvūnai?
(klausia Jovita iš Vilniaus)

Mano

pusbrolis Vilkas sakydavo: „Esu alkanas kaip vilkas“, o

buvo labai švelnus, malonus ir paslaugus. Mano bendradarbė Šeškutė kvepėdavo pakalnutėmis ir nenešdavo namo visokių niekniekių. Kiek pastebėjau, kunigo Vabalo bažnytiniai drabužiai teturi dvi
rankoves, ne šešias. Mokytojas Gulbinas teturi trumpą kaklą, o kai
laidojo kunigą Lapę, maži vaikai be reikalo rūpinosi, kaip karste tilps
ilga uodega.
Rytuose tikima, kad žmogus gali pavirsti gyvūnu, jeigu šiame gyvenime gyvens nepadoriai. Mes tikime, kad žmogus gyvena vieną
kartą, Jovita, – paties Dievo sukurtas ir atsakingas už save.

Kaip Nojus sutalpino į savo laivą

visų rūšių gyvūnus ir paukščius?
(klausia Pranas iš Vilniaus)

Pranai – mačiau paveikslų ir piešinių, kur žirafų kaklai, dramblių
ausys ir straubliai netelpa Nojaus laive. Filmuose kartais rodo, kaip gyvūnai lipa, skrenda ir šliaužia į didžiulę arką. Svarbiausia – kad Nojus
paklusniai pasitikėjo Dievu, kuris gelbsti savuosius, o Dievas – Nojumi, kad šis globos Dievo sukurtus gyvūnus ir gamtą.
Jei nori pamatyti, kiek kur telpa, galima paprašyti kieno nors rankinę, krepšį, spintelę, bagažinę ar garažą apžiūrėti.
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tiek daug žmonių?
Juk per visus amžius
tokia daugybė jų mirė...

Ar galite paaiškinti,

(klausia Jonas iš Ukmergės)

(klausia Jonas iš Kauno)

Dievo akivaizdoje visi turės giedoti, o aš neturiu balso. Taip pat bijau,

kas yra žmogaus siela?
Kai labai seniai buvau labai mažas, maniau, kad žmogaus siela yra
blakstienos. Man sakė, kad visi turi sielą, todėl visų veiduose stebėdavau blakstienas. Vėliau žiūriu: merginos savo sielas tepalais dažo.
Pasirodo, siela nematoma.
Mes sakome, kad siela – Dievo dovanotas gyvybės pradas. Siela
esame sukurti pagal Dievo paveikslą, visiems laikams gyvi. Žmogus
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Kaip rojuje gali tilpti

Man gražu, kad Tau rūpi Dangus, Jonai. Man neramu, kad rojuje
kad mane dangiškoje puotoje pasodins prie žmonių, kurių nepažįstu
ir kurie man nepatinka. Tada prisimenu, kaip Jėzus penkis kepalėlius
duonos ir dvi žuvytes padaugino, dykumoje pamaitino 5 000 žmonių
ir liko dvylika pintinių trupinių.
Dievas vis suranda teigiamą išeitį. Kaip ir mes, kai ateina dar vienas svečias ar viešnia, sugebame priimti, pasodinti prie vaišių, apnakvyndinti ir pagloboti. Pas Dievą rojuje – dar geriau.

nėra du atskiri dalykai – siela ir kūnas, Jonai, tai kūną apimanti ar per
kūną pasireiškianti dvasia. Kristus prisikėlė, Marija paimta į Dangų,
tai ir mes pas Dievą būsime žmonės, ne kokios bekūnės sielos. Manau, nebereikės blakstienų, nes regėsime Dievą veidas į veidą.
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sukūrė Žemę?

(klausia Marija, 6 m., iš Vilniaus)

Kai buvau vaikas, mūsų šeimininkai turėjo augintinį vėžlį (iš
tikrųjų – vėžlienę). Glostė, kalbėjo,
maitino, saugojo Emą (jos vardas),
džiaugėsi tylia, mandagia ir kantria
drauge tokiomis meiliomis akutėmis.
Dauguma šeimų turi katę, šuniuką,
žiurkėną, paukštelį. Gal ir jūs turite, Marija, ką nors? Su gyvūnu
norime dalytis dėmesiu ir meile.
Norėdamas dalytis savo didžia ir jautria meile, Dievas iš meilės
sukūrė žmones. O kad žmonės turėtų kur gyventi, sukūrė Žemę –
tokią gražią ir margą. Mes Žeme rūpinamės, ją globojame, saugome
nuo taršos ir pikto naudojimo. Savo mielam Dievui dieną naktį už
gyvybę ir pasaulį dėkojame.

Kodėl Dievas

visiems atleidžia –
juk piktadarius
reikia bausti?
(klausia Aleksandra iš Vilniaus)
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Kodėl Dievas Tėvas

Kaip puiku, kad supranti apie Dievo
gailestingumą. Dievas taip mielai atleidžia, nes Jėzus ant kryžiaus panaikino
visas nuodėmes. Dar prieš mums gimstant, Aleksandra, Viešpats jau atleido.
Mes irgi stengiamės kitiems atleisti, jiems dar neatsiprašius. Piktadariai
pagal teisingumą turėtų ištaisyti savo
klaidas, skriaudą panaikinti. Valdiški įstatymai
numato teismus ir bausmes. Dievo įstatymai kviečia pilnai
gyventi ir sugyventi. Dievas ne baudžia, o priglaudžia vargstantį
žmogų, kad žmogus išdrįstų priimti Viešpaties atleidimą ir prisikeltų naujam gyvenimui.
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