
Nuostabioji

MEILĖ



Mylinčio Dievo auka

Dievas taip pamilo pasaulį, 

jog atidavė Savo viengimį Sūnų, 

kad kiekvienas, 

kuris Jį tiki, 

nepražūtų, 

bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 

Evangelija pagal Joną 3,16

Ši viena svarbiausių Šventojo Rašto ištraukų, 

it žėrintis deimantas, aiškiai atspindi  

Dievo Gerosios Naujienos esmę.

Asmeniškai už Jus!

 Didžiausios kada nors apreikštos malonės išraiška

 Aukščiausia sumokėta kaina

 Didžiausias įmanomas skaičius

 Lengviausias būdas, kokį galima įsivaizduoti

 Tinkamiausias išgelbėjimas

 Visų geriausia dovana

Biblijoje skelbiama Evangelija iš tikrųjų yra  

džiaugsmo kupina žinia kiekvienam,  

kuris ją priima.



Dievas taip pamilo pasaulį, ... 

Ištraukos pradžia mums šiek tiek atskleidžia 
kaip Dievas ilgisi Savo kūrinių. Galime 
tik stebėtis nesuvokiama meile Dievo, 
Kurio mes negerbiame, nepaisome ir Kurį 
įžeidžiame. Betgi Jis žengė pirmą žingsnį, 
kad išgelbėtų žūstančiuosius. 

... jog atidavė Savo viengimį Sūnų, ...

Dievas iš meilės sumokėjo tokią kainą: 
Pateptasis Gelbėtojas – neapsakoma Jo 
dovana. Žmogus Jėzus Kristus yra teisiojo 
Dievo meilės įrodymas. Jis siuntė į žemę 
Savo mylimą Sūnų mirti ant kryžiaus. Būtent 
tokiu būdu mus mylintis Dievas atėjo 
gelbėti pražuvusiųjų. Kokia tai malonė!

... kad kiekvienas, kuris Jį tiki, ... 

Tai tinka kiekvienam be išimties. Vietoje 
žodžio „kiekvienas“ galite įrašyti savo vardą. 
Ką reikėtų daryti norint pražūti? Ničnieko! 
Bet tam, kad būtume išgelbėti, kažkas turi 
būti atlikta. Dievas gelbėja ne dėl gerų 
darbų; Jis įsako asmeniškai tikėti Jo Sūnumi 
Jėzumi Kristumi, Kuris dėl mūsų nuodėmių 
iškentė Dievo teismą. 



... nepražūtų, ... 

Baisus likimas laukia tų, kurie 
atmeta Dievo auką: tamsa, 
kančios ir amžina atskirtis, 
tamsa toli nuo Dievo artybės, 
„kur kirminas nemiršta ir ugnis 
negęsta.“ (Evangelija pagal Morkų 9,44) 

Nesupraskite neteisingai: Dievo 
žinia nėra grasinimas. Jis nenori 
nusidėjėlių žūties, bet kad šie 
atsiverstų ir gyventų. 

Iš mūsų pusės būtų neteisinga 
nutylėti rimtą Dievo įspėjimą 
žmonėms, jog jie gali pražūti. 

... bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Tai anaiptol nereiškia vien „džiaugtis 
gyvenimu imant iš jo kažką.“ Tai reiškia tikrą 
džiaugsmą, amžinąjį gyvenimą su Jėzumi 
Kristumi. Štai ką byloja Šventasis Raštas: 

„Atpildas už nuodėmę –  
mirtis, o Dievo malonės dovana –  
amžinasis gyvenimas mūsų 
Viešpatyje Kristuje Jėzuje.“

„Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą.“

Romiečiams 6,23 / 1 Jono 5,12

Kada prasideda amžinasis gyvenimas? Ogi 
tada, kai patikite Jėzumi Kristumi kaip savo 
Gelbėtoju ir nuoširdžiai išpažįstate Jam savo 
nuodėmes. Tai gali atsitikti čia ir dabar!



              „Meilė – ne tai, 
       jog mes pamilome Dievą, 
          bet kad Jis mus pamilo 
                     ir atsiuntė Savo Sūnų
         kaip permaldavimą  
                          už mūsų nuodėmes.“

Jono pirmas laiškas 4,10

Skaitykite Bibliją – tai Dievo Žodis!
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