
“Nes Dievas taip mylėjo
pasaulį, jog davė savo 
vienagimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų 
(Jono 3:16)

Dievas Myli Tave



rašome neįsižeisti, kad mes davėme 
tau šį lapelį. Mes mylime tavo sielą ir 
norime tau pasakyti, kad jeigu nesi 
atgimęs iš naujo, tu keliauji į tokią 

vietą, kur degsi amžinai.
Matai, Dievas įsakė Adomui nevalgyti nuo 

pažinimo medžio, kad jis nemirtų. “Viešpats 
Dievas įsake žmogui: “Nuo kiekvieno sodo 
medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio 
pažinimo gero ir pikto, -tau nevalia valgyti; tą 
dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi.” 
(Pradžios 2:16-17) Adomas valgė nuo 
pažinimo medžio ir tą dieną jį ištiko dvasinė 
mirtis.“Todėl, kaip per vieną žmogų nuodėmė 
įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir tokiu 
būdu mirtis prasiskverbė įvisus žmones, 
kadangi jie visi nusidėjo.” (Romiečiams 5:12) 
Jeigu tu nesi atgimęs iš naujo, esi šioje 
apgailėtinoje padėtyje. Pasilikti joje, kol mirtis 
paims tave iš šio pasaulio, tai pasmerkti save 
ugnies ežerui. “Ir jei kas nebuvo rastas 
įrašytas į gyvenimo knygą, buvo įmestas į 
ugnies ežerą.” (Apreiškimas 20:15)    



Jėzus myli tave. Jis mylėjo tave dar prieš 
tau gimstant. “Bet savo meilę mums Dievas 
įrodo tuo, kad, mums dar tebesant 
nusidėjėliams, Kristus už mus numirė.” 
(Romiečiams 5:8) Dievo meilė tau yra 
didesnė, negu įmanoma įsivaizduoti. Jis 
parušė išgelbėjimo kelią, kad apsaugotų tave 
nuo šio ugnies ežero. “Nes Dievas taip 
mylėjo pasaulį, jog davė savo vienagimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžiną gyvenimą.” (Jono 3:16)

Jėzus mirė ant kryžiaus ir praliejo savo 
kraują, kad tu būtumei išgelbėtas. “Vieną 
auką atnašavęs už nuodėmes, visiems 
laikams atsisėdo Dievo dešinėje.” 
(Hebrajams 10:12) Jėzus sumokėjo už viską. 
Išgelbėjimas laukia kiekvieno, kuris priims 
Jėzu kaip savo Gelbėtoją. “Bet kurie tik jį 
priėmė, tiem jis tiki jo vardą.” (Jono 1:12)

Paklausyk Dievo Žodžio.  “Nes jei savo 
burna išpažinsi Jėzų esant Viešpatį ir savo 
širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš 



mirusiųjų, tu būsi išgelbėtas.” (Romiečiams 
10:9) “Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties 
vardo, bus išgelbėtas.” (Romiečiams 10:13)
Kodėl tau tiesiog dabar nepalenkus savo 
galvos ir nesišaukus Jėzaus, kad Jis 
išgelbėtų tavo sielą? Sprendimas yra tavo 
rankose. “O Agripas tarė Povilui: “Nebeilgai 
truks, kaip esi įsitikinęs, iš manęs padaryti 
krikščionį!” (Ap. Darbai 26:28) Nepakanka 
manyti, kad “nedeilgai truks”. Tai nusiųs tave 
į pragarą. Šaukis Jėzaus šiandien, kad Jis 
išgelbėtų tavo sielą.   
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