
Ištraukos 
iš 

Šventojo Rašto
Pradžioje buvo Žodis.

Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.
Evangelija pagal Joną 1,1

Jame buvo gyvybė,
ir ta gyvybė buvo

žmonių šviesa.
 Evangelija pagal Joną 1,4
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Aš - pasaulio šviesa.
 Kas seka Manimi,

nebevaikščios tamsybėse,
bet turės gyvenimo šviesą.

Evangelija pagal Joną 8,12

Jėzus jam sako:
„Aš esu kelias, tiesa ir

gyvenimas. Niekas
nenueina pas Tėvą kitaip,

kaip tik per Mane“.
Evangelija pagal Joną 14,6

Jėzus šaukė:
„Jei kas trokšta, teateina
pas Mane ir tegu geria.

Kas Mane tiki,
kaip Raštas sako,
iš to vidaus plūs

gyvojo vandens srovės“.
Evangelija pagal Joną 7,37-38
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Jis buvo sužalotas
dėl mūsų nusižengimų,

ant Jo krito kirčiai
už mūsų kaltes.

Bausmė ant Jo krito
mūsų išgelbėjimui,

ir mes buvome išgydyti
Jo žaizdomis.

Izaijo 53,5

Štai Aš stoviu prie durų
ir beldžiuosi:

jei kas išgirs Mano balsą
ir atvers duris,

Aš pas jį užeisiu.
Apreiškimas 3,20

...kad Kristus per tikėjimą
gyventų jūsų širdyse...

Efeziečiams 3,17
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Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kas Mano žodžių klauso
ir Mane atsiuntusį tiki,

tas turi amžinąjį gyvenimą
ir nepateks į teismą,

nes iš mirties
yra perėjęs į gyvenimą.
Evangelija pagal Joną 5,24

Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė

 Savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas,

kuris Jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų

amžinąjį gyvenimą.
Evangelija pagal Joną 3,16
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Ateikite pas Mane visi,
kurie vargstate

ir esate prislėgti;
Aš jus atgaivinsiu!..

Mano jungas švelnus,
Mano našta lengva.
Evangelija pagal Matą

11,28.30

Atpildas už nuodėmę -
mirtis,

o Dievo malonės dovana -
amžinasis gyvenimas

mūsų Viešpatyje
Kristuje Jėzuje.
Romiečiams 6,23

Dieve, būk gailestingas
man nusidėjėliui!

Evangelija pagal Luką
18,13
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Dabar nebėra pasmerkimo
tiems,

kurie yra Kristuje Jėzuje.
Romiečiams 8,1

Šitie [įvykiai] surašyti,
kad tikėtumėte, jog Jėzus

yra Mesijas, Dievo Sūnus,
ir tikėdami turėtumėte

gyvenimą per Jo vardą.
Evangelija pagal Joną 20,31

Džiaukitės, kad jūsų vardai
įrašyti danguje.

Evangelija pagal Luką 10,20

Taigi, nuteisinti tikėjimu,
gyvename taikoje su Dievu

per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų.

Romiečiams 5,1
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Ateikite,
jau viskas parengta.

Evangelija pagal Luką 14,17

Ką turiu daryti,
kad būčiau išgelbėtas?..

Tikėk Viešpatį Jėzų,
tai būsi išgelbėtas tu

ir tavo namai.
Apaštalų darbai 16,30.31

...kiekvienas, kas Jį tiki,
gauna Jo vardu

nuodėmių atleidimą.
Apaštalų darbai 10,43

...Jėzų, paaukotą
dėl mūsų nusikaltimų

ir prikeltą mums nuteisinti.
Romiečiams 4,25
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Visiems, kurie Jį priėmė,
Jis davė galią tapti

Dievo vaikais -
tiems, kurie tiki Jo vardą.
Evangelija pagal Joną 1,12

Tad atgailaukite ir
atsiverskite, kad būtų

išdildytos jūsų nuodėmės.
Apaštalų darbai 3,19

Ateinančio pas Mane
Aš neatstumsiu.

Evangelija pagal Joną 6,37

Žmogaus Sūnus atėjo
ieškoti ir gelbėti,

kas buvo pražuvę.
Evangelija pagal Luką 19,10
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Krikštu mes esame
kartu su Juo palaidoti
mirtyje, kad kaip Jėzus

buvo prikeltas
iš numirusių

Tėvo šlovinga galia,
taip ir mes pradėtume

gyventi atnaujintą
gyvenimą.

Romiečiams 6,4

Ir štai Aš esu su jumis
per visas dienas

iki pasaulio pabaigos.
Evangelija pagal Matą 28,20

Taip tešviečia ir jūsų šviesa
žmonių akivaizdoje,

kad jie matytų gerus jūsų
darbus ir šlovintų

jūsų Tėvą danguje.
Evangelija pagal Matą 5,16
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Manosios avys
klauso Mano balso;

Aš jas pažįstu,
ir jos seka paskui Mane.

Aš joms duodu
amžinąjį gyvenimą;

jos nežus per amžius,
ir niekas jų neišplėš

iš Mano rankos.
Evangelija pagal Joną 10,27-28

Kristus kentėjo už jus,
palikdamas jums pavyzdį,
kad eitumėte Jo pėdomis.

1 Petro 2,21

Kovok
gerąją tikėjimo kovą.

1 Timotiejui 6,12
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Jūs juk esate išgelbėti
malone per tikėjimą

ir ne iš savęs,
bet tai yra Dievo dovana,

ir ne darbais,
 kad kas nors nesigirtų.

Efeziečiams 2,8-9

Dėkui Dievui
už Jo neapsakomą dovaną!

2 Korintiečiams 9,15

O jei vaikščiojame šviesoje, 
kaip ir Jis yra šviesoje, 

mes bendraujame
vieni su kitais,
ir Jo Sūnaus

Jėzaus kraujas
apvalo mus

nuo visų nuodėmių.
1 Jono 1,7
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Amžina meile
Aš pamilau tave,
todėl nesiliauju

tau reikštis
ištikimąja meile.

Jeremijo 31,3

Nebijok,
nes Aš su tavimi.

 Izaijo 41,10

Einu jums vietos paruošti.
Kai nuėjęs paruošiu,

vėl sugrįšiu
ir jus pas Save pasiimsiu,

kad jūs būtumėte ten,
kur ir Aš.

Evangelija pagal Joną 14,2-3
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Žolė nudžiūsta,
gėlė nuvysta,

bet Dievo Žodis
tveria amžinai.

Izaijo 40,8

Dangus ir žemė praeis,
o Mano žodžiai

nepraeis.
Evangelija pagal Luką 21,33

Ko tik melsdamiesi
prašote,

tikėkite gausią,
ir tikrai taip bus.

Evangelija pagal Morkų
11,24
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Gyvenkite Dvasia,
ir jūs nepasiduosite

kūno geismams.
Galatams 5,16

Ir neliūdinkite
Šventosios Dievo Dvasios.

Efeziečiams 4,30

Jei kas gėdysis Manęs
ir Mano žodžių,

to gėdysis ir Žmogaus
Sūnus, kai ateis

su Savąja bei Tėvo
ir šventųjų angelų šlove.

Evangelija pagal Luką
9,26
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Pats Viešpats...
nužengs iš dangaus.

Tuomet pirmiausia prisikels
tie, kurie mirė Kristuje,

paskui mes, gyvieji,
išlikusieji, kartu su jais

būsime pagauti debesysna
pasitikti Viešpaties ore

ir taip visuomet
pasiliksime su Viešpačiu.
1 Tesalonikiečiams 4,16-17

Aš regėjau
naują dangų ir naują žemę...

Dievas nušluostys
kiekvieną ašarą nuo jų akių;

ir nebebus  mirties,
nebebus liūdesio,

nei aimanos, nei sielvarto,
nes kas buvo pirmiau,

tas praėjo.
Apreiškimas 21,1.4
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Štai, Aš veikiai ateinu...
Ir kas trokšta, teateina,
ir kas nori, tesisemia

dovanai gyvybės vandens.
Amen.

Ateik, Viešpatie Jėzau!
Apreiškimas 22,12.17.20

Skaitykite Bibliją. Tai Dievo
Žodis. Įsiklausykite į Dievo
balsą. Gyvasis visagalis Dievas
rūpinasi Jumis. Jau šiandieną Jis
nori apgaubti Jus Savo meile.
Savo Žodyje Viešpats pateikia
tikslią žinią apie tai, kokiu keliu
galima įgyti tikrąją laimę ir
ramybę.

32






	Leere Seite



