
„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog 
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą.“ Jono 3: 16

      AUKSINĖ EILUTĖ
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Evangelija    
Labai  glaustai



GospelInANutshell.indd   2 3/6/2019   9:52:30 AM

i Auksinė Eilutė yra puiki eilutė iš Šventojo

Rašto ir tampa dar nuostabesnė, kai suprantame, 

koks yra plotis ir ilgis, aukštis ir gylis Dieviškojo 

Išgelbėjimo Plano visiems žmonėms. Martynas 

Liuteris, kuris Evangelijos žinią suprato geriau nei 

daugelis jo dienose - nors ne taip aiškiai, kokia

ji yra iš tiesų - pavadino šią eilutę „Maža Biblija“. 

Mes išreiškiame tą pačią mintį žodžiais - „Tai 

Evangelija riešuto lukšte.“ Visa Dievo geroji žinia 

yra sudėliota glaustai šiais žodžiais:

1. Evangelija parodo žmogiškus trūkumus - 

žmonių degradaciją, bei būtinybę Dieviškos 

pagalbos (Rom. 5:12,18).

2. Viešpats Dievas parodo Savo meilę, o įrodymas 

tos meilės yra dovana Jo Sūnaus (Rom. 5:8).

3. Viešpats Jėzus noriai bendradarbiauja reali-

zuodamas savo Tėvo Planą (Jono 10:17, 18).

4. Gauname užtikrinimą, kad didelė Dievo meilė 

bei atpirkimas apims ne tik kurią nors ypatingą 

grupę, šeimą ar visuomeninę klasę, bet visą 

pasaulį (1 Tim. 4:10).

5. Apribojimai Dievo malonės yra aiškiai pabrėžti: 

tik iš tiesų priėmę Kristų, kiekvienas galime

gauti didį Palaiminimą - išlaisvinimą nuo mirties 

prakeiksmo   ir   pilną   sugrąžinimą  prie  Dievo 

Š 



malonės ir jos palaimintos dovanos - amžino
Gyvenimo (Apd. 4: 10-12).

Dėl to Dievo Žodis Evangelijoje užtikrina mus, 

kad pagonims (krikščionims) nėra jokios vilties

jų dabartinio nežinojimo būsenoje ir neišmanyme.

Tai parodo mums, kaip ir kiti Biblijos 

fragmentai, viltį, kurią jie turės ateityje, kai 

Žmogaus Sūnaus, kuris juos atpirko, balsas

pašauks visus iš kapų, kad kiekvienas

galėtų pasiekti prisikėlimą į tobulumą per 

Tūkstantmetinio Amžiaus (Kristaus Karalystės)

teismus. „Kai Tu darysi savo teismus žemėje, 

pasaulio gyventojai mokysis teisybės“ (Iz. 26:9).

Visi, kurie nuėjo į kapą po prakeikimu, o taip pat 

ir tie, kurie nežino  to vienintelio Vardo po dangumi, 

duoto žmonėms - Jėzaus, bus galiausiai palaiminti. 

Toje Karalystėje jie išgirs apie didį Išgelbėjimą, 

kokį Dievas užtikrino tiems, kurie sutiks priimti 

Jo sąlygas.

Biblijos Vėliavos Tarnyba,

Lenktoji g. 1, Šlienava, LT- 53123,

Kauno r., sav.  Apsilankykite:

www.biblijos-veliava.lt
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BIBLE STANDARD MINISTRIES
1156 St. Mattews Road, Chester Springs, PA 19425-2700

or visit:

www.biblestandard.com



Pasiūlymas studijuoti Bibliją
Knygos „Kūrimo Fotodrama“ vienas iš svarbiausių tikslų 
yra atstatyti tikėjimą Biblija, kaip įkvėptu Dievo Žodžiu. 
Mūsų įsitikinimu, daugelis Dievo žmonių atsidūrė ant 
netikėjimo slenksčio. Dvidešimt pirmo amžiaus aušra 
parodė daug socialinių ir religinių permainų, skelbiamų 
pasauliniu mastu. Daugelis jų nėra žmonijos gėriui, bet 
greičiau pasitarnavo jos protinei, moralinei ir religinei 
degradacijai. Net ir krikščioniškose grupėse modernizmas ir 
humanizmas veržiasi iš pagoniškų srovių ir įgyja kontrolę 
svarbiausiose bažnyčiose jų teologiniame mąstyme.
Šių naujausių minčių tendencija –  abejojimas Šventojo 
Rašto tikrumu, ignoravimas  ir prieštaravimas. Kai kurie 
Krikščioniško pasaulio vadovai viešai yra pareiškę, kad 
jie netiki, jog Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas Žodis, 
ir, kad Jėzus ir Apaštalai nebuvo tikri žmonės. Mes kaip 
tik tvirtiname priešingai ir norime, kad visi žmonės būtų 
pastatyti ant tvirto tikėjimo pagrindo į Aukščiausiąjį Dievą, 
pilną Teisingumo, Išminties, Meilės ir Jėgos, bei turėtų 
supratimą apie Jo didįjį ir nuostabų Amžių Planą. Visa 
žmonija gaus gausius ir nesuskaičiuojamus palaiminimus 
toje Karalystėje ir puikią galimybę amžinam gyvenimui.

Biblijos Vėliavos Tarnyba
Lenktoji g. 1, Šlienava

LT-53123, Kauno r. sav.
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Parašykite, mielai jums atsiųsime
žurnalą “Dabartinė Tiesa ir Kristaus 
Epifanijos Šauklys”, ar nemoka-
mus lankstinukus panašiomis 
temomis, tokiomis kaip “Kur yra 
mirusieji?”, “Kodėl Dievas leido 
atsirasti blogiui?”, “Mirusiųjų
prisikėlimas” ir kitomis temomis.   


