
English to Lithuanian translation of brochure: God so 
loved the world. The following is a word for word 
translation that needs final proof. 
 

 

Dievas taip pamilo pasaulį, 

kad atidavė savo viengimį Sūnų, 

 

 

 

kad kiekvienas, kuris Jį tiki  

nepražūtų, bet 

turėtų amžinąjį gyvenimą. 

Jono 3,16 

 

 

Nes Dievas taip pamilo pasaulį 

Biblijoje sakoma, kad Dievas jus myli, kad ir kas skaitytų šią brošiūrą. 
Nesvarbu, koks jūsų amžius, lytis, turtas, padėtis gyvenime, kur 
gyvenate ar kokia jūsų kilmė, Dievas jus myli. Tai labai paguodžia žinant, 
kad visatos Kūrėjas jus myli. Su visa neįtikėtina galia, kurią Dievas turi 
kaip Kūrėjas, Biblijoje sakoma, kad savo esme Dievas yra meilė. Kadangi 
Dievas yra meilė, Jis labai nori užmegzti meilės santykius su jumis.  

 



1 Jono 4:8 Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. 

 

Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, kad 
kadangi Dievas yra meilė, Jis sukūrė mus, kad priimtume ir duotume Jo 
meilę. Mūsų viduje yra vieta, sukurta Dievo meilei. 

 

Yra trys dalykai, kurių mums fiziškai reikia, kad gyventume: oras, 
vanduo ir maistas. Be oro mirštame per kelias minutes, be vandens - 
per kelias dienas, o be maisto - per mėnesį. Taip yra ir dvasiniu požiūriu. 
Kad gyventume dvasiškai, mums reikia meilės, tikėjimo ir vilties. Be 
meilės žmonės gali būti neapykantos kupini, žiaurūs, negailintys ir 
bejausmiai, žudikai ir tie, kurie nekenčia Dievo. Tokie žmonės yra 
dvasiškai mirę, tačiau Dievo meilės kupini žmonės yra kupini ramybės, 
džiaugsmo, gailestingumo ir gerumo. 

 

Kokio būtent meilės santykio su mumis nori Dievas? Šis santykis - tai 
mylinčio tėvo santykis su savo mažais vaikais. Tai labai švelnus santykis, 
kai vaikai jį vadina tėčiu arba hebrajiškai "Abba". Ši meilė yra gili ir 
galinga, ir Abba Tėvas niekada nepalieka ir neapleidžia savo mažųjų 
vaikų! 

 

Romiečiams 8,15 Juk jūs vėl gavote ne vergystės baimei dvasią, bet 
gavote įvaikinimo Dvasią, kuria šaukiame: Abba, Tėve! 

 

Kaip galite būti tikri, kad Dievas jus myli? Žodžius lengva ištarti be tikros 
prasmės. Yra profesionalių melagių, kurie gali lengvai jus apgauti 
žodžiais. Žodžiai patys savaime, jų nepatikrinus, turi mažai tikrumo. 



Geriausias būdas patikrinti kieno nors žodžius - stebėti jo veiksmus. 
Būtent veiksmai parodo tikrąjį žmogų. Tikrindami Dievo veiksmus, 
galime visiškai pasitikėti Jo žodžiu. Galutinis įrodymas yra tai, kad Dievas 
atsiuntė Jėzų Kristų, savo viengimį Sūnų, mirti ant kryžiaus, kad 
sumokėtų bausmę už jūsų nuodėmes. Negali būti didesnio įrodymo už 
šį! 

 

1 Jono 4,9 Tuo pasireiškė Dievo meilė mums, nes Dievas atsiuntė į 
pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per Jį. 

 

Kad Jis atidavė savo viengimį Sūnų 

 

Romiečiams 5,8 Bet Dievas parodė savo meilę mums tuo, kad, mums 
dar esant nusidėjėliams, Kristus numirė už mus.  

 

Priežastis, dėl kurios Dievas pasiuntė Jėzų Kristų į šį žodį, buvo ta, kad jis 
mirtų ant kryžiaus ir pralietų savo kraują, kad sumokėtų bausmę už 
mūsų nuodėmes. Dievas yra šventas ir Jo šventumas neleis mums 
patekti į dangų, jei nebus sumokėta bausmė už nuodėmę. Ši bausmė 
yra atskyrimas nuo Dievo vietoje, vadinamoje pragaru. Nors Dievas yra 
šventas, bet dėl savo meilės per Jėzų Kristų Jis sumokėjo bausmę už 
mūsų nuodėmes. Dabar galime būti tikri dėl amžinojo gyvenimo 
danguje su Abba Tėvu.  

 

Romiečiams 6,23 Nes atpildas už nuodėmę yra mirtis, o Dievo dovana 
yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.  



 

Kas Jį tiki, tas nepražus, bet turės amžinąjį gyvenimą 

 

Biblijoje yra pavyzdys, kuris iš tiesų parodo, kad kiekvienas, kuris 
šaukiasi Jėzaus, turės amžinąjį gyvenimą. Kelio pakraštyje sėdėjo aklas 
elgeta, vardu Bartimiejus. Jis neturėjo nei darbo, nei kur gyventi. Jo 
pragyvenimas priklausė nuo elgetavimo. Vieną dieną jis išgirdo didelį 
sąmyšį ir paklausė, kas vyksta. Jam buvo pasakyta, kad pro šalį eina 
Jėzus iš Nazareto. Jis pašaukė Jėzų, bet minia liepė jam tylėti. Jis šaukė 
garsiau, vadindamas Jėzų Mesiju, Gelbėtoju. Jėzus sustojo ir liepė 
Bartimiejų atvesti pas save. Tada Jėzus išgydė jo akis ir pasakė, kad tavo 
tikėjimas tave išgelbėjo! Dievo meilė buvo ant aklo elgetos, o su jo 
išpažinimu atėjo amžinasis gyvenimas! Jei Dievo meilė galėjo pasiekti 
Bartimiejų, ji tikrai gali pasiekti ir jus. 

 

Luko 18,42 Jėzus jam tarė: "Priimk savo regėjimą, tavo tikėjimas 
išgelbėjo tave". 

 

Amžinasis gyvenimas 

 

Biblijoje sakoma, kad Dievas myli pasaulį, bet tik tas, kuris tiki Jėzumi 
kaip Gelbėtoju, bus danguje. Apreiškimo knygoje yra eilutė, kurioje 
pasakojama, kodėl žmonės yra danguje. Jie patikėjo, kad Jėzus mirė ir 
už juos praliejo savo kraują! Šie žmonės yra iš visų genčių, kalbų, visų 
žmonių ir tautų. Taip yra todėl, kad Dievas myli pasaulį. 

 



Apreiškimo 5,9... nes tu buvai nužudytas ir savo krauju atpirkai mus 
Dievui iš visų giminių, genčių, kalbų, žmonių ir tautų; 

 

Norint gauti Dievo meilę ir amžinojo gyvenimo užtikrinimą, užtenka 
tokios maldos:  

 

"Dieve, atgailauju dėl nuodėmės ir atsiverčiu į Jėzų Kristų. Tikiu, kad iš 
meilės Tu siuntei Jėzų mirti ant kryžiaus ir išliejai Jo kraują, kad 
sumokėtum kainą už mano nuodėmes. Taip pat tikiu, kad Jis prisikėlė iš 
numirusių. Dabar išpažįstu Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją. 
Kadangi Jėzus yra mano Gelbėtojas, dabar turiu amžinąjį gyvenimą, o Tu 
dabar esi mano Abba Tėvas. Dėkoju tau Jėzaus vardu." 

 

Tėve, Tu taip pat siuntei Jėzų gydyti sugniuždytų širdžių. Prašau Tave 
išgydyti visus sudaužytos širdies skaitytojus: širdį, sudaužytą dėl mylimo 
žmogaus mirties, smurto, kupiną baimės ir depresijos, iširusią šeimą, 
prievartaujamą ar patyrusią traumą. Prašau išlaisvinti visus protus, 
vergaujančius nuodėmės tvirtovėms. Tėve, išlaisvink visus velnio 
prispaustus ir kankinamus. Ir savo didžia meile išlaisvink visus, kurie 
galvoja apie savižudybę ar yra priklausomi nuo narkotikų. Tegul visi 
patiria Tavo didžiąją meilę, džiaugsmą ir ramybę. 

 

Romiečiams 8,32 Tas, kuris nepagailėjo savo Sūnaus, bet atidavė Jį už 
mus visus, kaipgi su Juo neatiduos ir mums visko? 


