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Įvadas
Aš manau, kad labiau nei ko nors kito, žmonėms reikia 

apreiškimo, jog Dievas myli juos asmeniškai. Tai yra 
pamatas, kuriuo turi būti pagrįstas pergalingas krikščionio 
gyvenimas. Jį suteikti gali tik Šventoji Dvasia, ir jis bus 
suteiktas, kai kiekvienas tikintysis mąstys apie Dievo 
meilę, stebės Dievo meilę savo paties gyvenime ir ieškos to 
apreiškimo užrašytame Dievo Žodyje ir maldoje.

Gana lengva pripažinti, jog Dievas pakankamai mylėjo 
pasaulį, kad galėjo pasiųsti Jėzų numirti už jį. Bet truputį 
sunkiau patikėti tuo, kad, jei būtum buvęs vienintelis 
asmuo žemėje, Dievas iš savo meilės tau būtų pasiuntęs 
Jėzų numirti už tave – už tave vieną. 

Daugybę metų buvau nusivylusi krikščionė, bet po to 
suvokiau Dievo meilę.

Dievas maloningai atskleidė man Savo meilę per 
Šventąją Dvasią. Šis vienas apreiškimas pakeitė visą mano 
gyvenimą ir vaikščiojimą su Dievu. 

Aš tikiu, jog tai, ką perskaitysite šioje knygoje, suteiks 
jums naują požiūrį ir supratimą apie Dievo meilę. Tikiu, 
kad tai duos tau naują troškimą gauti šį apreiškimą 
asmeniškai. Raginu skaityti šią knygą lėtai, naudoti ją 
kaip pagalbinę studijų priemonę ir apmąstyti Rašto vietas 
bei mintis, kurias rasi šios knygos puslapiuose.

Šią knygą pateikiu jums nuolankiai, žinodama, kad be 
Jo esu niekas, ir kad Jo Žodžio apreiškimas ir supratimas 
atėjo tik iš Jo malonės. 
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1. Dievas myli tave!

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė 
Savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris 
Juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą“ 

Jono 3,16
Dievas nori šeimos, tad Jis sukūrė mus, kad būtume 

Jo vaikais. Jis nenori, kad elgtumėmės kaip kūdikiai, 
bet kad elgtumėmės kaip Jo vaikai. Jis nori, kad 
priklausytume nuo Jo, pasikliautume Juo, remtumėmės 
į Jį, mylėtume Jį ir leistume Jam mylėti mus. Jis nori, kad 
pasitikėtume Juo ir ieškotume Jo, kai turime poreikį. Jis 
nori turėti asmeninius santykius su tavimi. 

Dauguma mūsų suprantame Jono 3,16 per daug 
plačiai. ,,Ak, taip, Jėzus numirė už pasaulį“, bet mes 
nesame tik bendra čia, žemai, esančių žmonių grupė, 
už kuriuos numirė Jėzus. Jis numirė už kiekvieną iš 
mūsų. Jis numirė už tave! 

Jeigu tu būtum buvęs vienintelis asmuo žemėje, Jis 
būtų numiręs už tave. Jis būtų patyręs visą kančią dėl 
tavęs. Jis numirė už tave! Dievas taip stipriai tave myli. 
Jis myli tave amžina meile.

Vieną dieną važiavau keliu, ir Dievas prabilo mano 



~ 7 ~

DIEVAS MYLI TAVE!

~ 6 ~

širdžiai: „Džoise, tu esi mano akies vyzdys.“ Aš net 
nežinojau, kad Rašte yra tokia eilutė. Velnias iš karto 
atėjo su mintimis: „Argi tai nėra išdidumas? Kas tu 
manai besanti?“ Tad aš pamaniau: „Ak, neturėčiau taip 
galvoti.“ Supratimas, kad esame ypatingi, jog esame 
apdovanoti, kad esame kitokie, prieštarauja kūniškam 
mūsų mąstymui. Kiekvienas mūsų esame individas, 
sukurtas Tėvo, kad būtume kitokie nei asmuo šalia mūsų. 

Kai aš mąsčiau apie tai, Dievas man parodė 
nedidelį paveikslėlį: savo mintyse aš pamačiau moterį, 
stovinčią parduotuvėje prie didžiulės obuolių krūvos. 
Moteris paieškojo ir obuolių krūvoje atrado vieną 
tikrai „super“ obuolį, tada ištiesė ranką, kad pasiimtų 
jį. Tokiu būdu Dievas man norėjo pasakyti, kad aš 
Jam buvau tas geriausias obuolys. Aš buvau ypatingas 
obuolys. Neatrodo, kad tai teisinga, bet, matote, 
Dievas sako tai kiekvienam iš mūsų. Jis nesako, kad 
tu vienintelis esi kažkas, tikrai puikus, o kiti – niekam 
tikę. Jis sako, kad mes visi esame ypatingi. Taip 
sakoma Žodyje, o Žodis skirtas kiekvienam iš mūsų. 
Tu esi Dievo akies vyzdys!

Aš nepriėmiau to apreiškimo, kurį Dievas norėjo 
man perduoti, nes jaučiau pasmerkimą, kad taip 
gerai mąstau apie save. Maždaug po dviejų dienų 
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atsiverčiau savo Bibliją ties Psalmių 17, 8, ir iš karto 
mano akys nukrypo į šią eilutę: „Saugok mane kaip 
savo akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje slėpk mane.“ Aš 
pasakiau: „Oho, tai tikrai buvo Dievas. Aš esu Dievo 
akies vyzdys.“ Ilgą laiką, kai tik galvodavau apie tai, 
jaučiausi tokia ypatinga. 

Savo širdyje žmogus turi potraukį, ilgesį ir 
troškimą, kad jį mylėtų. Tokius mus sukūrė Dievas. 
Daug žmonių tiki, jog Dievas myli pasaulį ir kad myli 
Jėzų, bet jiems sunku tikėti, jog Dievas myli juos. 
Tačiau Žodis moko, kad Dievas myli juos taip pat, 
kaip Jis myli Jėzų. Jis myli tave taip pat, kaip Jis myli 
Jėzų. Pažvelkime į Jono 5, 20:

„Nes Tėvas myli Sūnų ir rodo Jam visa, ką pats 
daro. Ir Jam parodys dalykų, dar didesnių už 
šituos, kad jūs stebėsitės.“
Dievas čia sako: „Darau visus šiuos didžius dalykus ir 

darysiu dar didesnių nei šie, kad tu stebėtumeis“ (autorės 
perifrazė). Ar tu žinai, kad stebėtis kuo nors, būti apimtam 
pagarbios baimės dėl to, ką daro Dievas, yra gerai?

Mes skaitome šias Rašto vietas ir prasilenkiame su 
tuo, ką Dievas nori padaryti dėl mūsų. Jis nori, kad 
žvelgtume į tuos didžius dalykus, kuriuos Jis darė per 
Jėzų, ir tiesiog stebėtumės bei sakytume: „Oho, Dieve, 
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tai, ką padarei per Jėzų, yra nuostabu.“ Tada Jis nori, kad 
atsiverstum Biblijoje Jono 14,12, kur Jėzus sako: „Kas 
Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už 
juos didesnių darys, nes Aš einu pas savo Tėvą.“ 

Dievas padarys tokius pačius dalykus per tave ir 
dar už juos didesnių darys, nes Jėzus išėjo pas savo 
Tėvą. Ar tiki tuo? Ar tikrai tiki, jog Dievas myli tave ir 
naudos tave?

Vieną dieną man bestudijuojant Raštą Viešpats 
prakalbo: „Džoise, kiekvieną dieną Aš darau tiek 
daug dalykų žmonėms, nes juos myliu, o jie niekada 
to nemato. Jie visiškai to nepripažįsta. Duosiu tau tik 
vieną pavyzdį. Kiekvieną dieną, kai Aš kalbu saulei ir 
sakau: „Pakilk“, Aš darau tai dėl Džoisės, dėl Džeimio, 
dėl (įterpk savo vardą čia). 

Sustok ir pagalvok apie tai. Kiekvieną dieną danguje 
saulė pakyla dėl tavęs. Taip, saulė! Mes tiesiog laikome 
tai savaime suprantamu dalyku. Mes žinome, kad saulė 
kiekvieną dieną pakils, bet ji pakyla dėl tavęs. Kai savu 
metu ateina lietus, jis lyja dėl tavęs. Kai ima snigti, sninga 
dėl tavęs. Dievas taip stipriai tave myli. 

Pakartoto įstatymo 7, 9 parašyta:
„Žinok, kad Viešpats, tavo Dievas, yra 
ištikimas Dievas, kuris laikosi sandoros ir 
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yra gailestingas Jį mylintiems bei Jo įsakymus 
vykdantiems per tūkstančius kartų.“
Gal manai, kad tūkstantis kartų yra per ilgas 

laiko tarpas, kad patirtum Dievo meilę? Matai, 
Jis yra amžinas Dievas, ir tu negali Jo nuvarginti. 
Daugelis mūsų galvojame, kad kaip tik nuvarginome 
Jį savo nesėkmėmis ir nemalonumais, bet tu negali 
to padaryti. Meilė negali būti nuvarginta, ir tu tiesiog 
negali padaryti, kad Dievas tavęs nemylėtų. Meilė nėra 
kažkas, ką Dievas daro. Tai yra tai, kas Jis yra. 

Dievas myli net purviniausią, labiausiai sugedusį 
nusidėjėlį, kuris tik kada nors vaikščiojo žemėje, ir 
kuris galbūt galėtų net spjauti Jėzui į veidą ir pasakyti: 
„Nenoriu turėti su Tavimi nieko bendro, esu visiškai 
patenkintas eidamas į pragarą.“ Tad kaip Jis galėtų 
nemylėti tų, kurie buvo išrinkti ir atskirti Dievo tikslui? 

Tu galbūt jau pasakei: „Aš priėmiau Jėzų į savo širdį 
ir myliu Jį.“ Bet aš klausiu tavęs, kiek tiki, jog Dievas 
myli tave? 

Štai labai paprasta žinia tau: Dievas myli tave. Tačiau 
tai yra svarbiausias pamatas, kurį Dievas turi įtvirtinti 
tavyje, kad suprastum visa kita. 

Nesvarbu, ką išmokai ir ar daug studijuoji ir ieškai 
Dievo dalykų – jei negali priimti to fakto, jog Dievas 
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AR ESU PAKANKAMAI GERAS?

myli tave, nenueisi labai toli. Dievo meilė tau yra tavo 
tikėjimo, tavo laisvės nuo nuodėmės ir tavo sugebėjimo 
eiti tarnauti kitiems be baimės pamatas. Ar priimsi Jo 
meilę tau?

Dievas myli tave!
 

 2. Ar esu pakankamai geras?

„Tokia viltis niekada neapvilia ir neapgauna, 
nesugėdina, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų 
širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.
Mums dar esant silpniems [kai buvome 
bejėgiai padėti sau], tinkamu metu Kristus  
numirė už bedievius [vietoje jų].
Neįprastas dalykas, jei kas atiduotų gyvybę už 
teisų žmogų; nors galbūt už kilnų ir mylėtiną 
bei dosnų geradarį kas nors net ir ryžtųsi 
mirti.
Bet Dievas mums parodo ir aiškiai įrodo 
Savo [paties] meilę mums tuo, kad Kristus 
[Mesijas, Pateptasis] mirė už mus, kai vis dar 
tebebuvome nusidėjėliai.
Todėl, kadangi dabar esame išteisinti 
[paskelbti teisiais, padaryti teisiais ir įvesti į 
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teisingus santykius su Dievu] Jo krauju, kiek 
labiau [tai yra neabejotina], kad mes būsime 
per Jį išgelbėti nuo Dievo pykčio ir rūstybės.
Nes, jeigu, kai dar buvome priešai, buvome 
sutaikyti su Dievu per Jo Sūnaus mirtį, tai tuo 
labiau [neabejotina], kad mes būsime išgelbėti 
[kasdien išlaisvinti iš nuodėmės valdžios] per 
Jo [prisikėlimo] gyvybę dabar, kai jau esame 
sutaikinti.“ 

Romiečiams 5, 5-10 
Išplėstinis Biblijos vertimas (toliau - IBV)

Daug kas iš mūsų galime tikėti, jog Dievas mus 
myli, kol neprisidirbame. Dauguma žmonių nelabai 
sau patinka, tad jie daro išvadą, jog negalima padaryti 
Dievui didelio įspūdžio. Visgi Biblija sako: „Kas 
yra žmogus, kad jį atsimeni?“ (Psalmės 8, 4). Mes 
paprasčiausiai esame Dievo kūrinija, ir Jis myli mus, 
nes Jis yra meilė (1 Jono 4,16).

Jis myli tave, ir tu esi ypatingas. Tai reiškia, kad esi 
savitas ir unikalus. Tu neturi būti kaip aš, o aš neturiu 
būti kaip tu. Ir mes visi būsime apgailėtini, jei stengsimės 
būti kaip kažkas. Visa tai tik suteikia velniui galimybę 
pasakyti, kad nesi pakankamai geras. Tiesa ta, jog Dievui 
tu neprivalai būti „pakankamai geras“.
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Ar Jėzus numirė už tave, nes buvai toks puikus ir 
nuostabus, ar Jis mirė dėl to, kad mylėjo tave? Biblija 
sako, kad, jei Jis tave taip mylėjo, jog numirė už tave, kaip 
labiau Jis myli tave dabar, kai esi išteisintas Jo krauju! 
(Romiečiams 5, 8-9). Jis pakankamai myli tave, kad 
uždengtų kasdienes mažas klaidas. Jis pakankamai myli 
tave, kad pervestų tave per šią dieną su jėga ir pergale.

Vieną dieną Dievas parodė man, kaip Jis mato mūsų 
klaidas ir trūkumus. Įsivaizduok mažą mergaitę, kuri 
visada stebi savo mamytę, kai ši atlieka namų ruošą. Ji 
taip myli mamytę, kad pasiima nedidelį kibirą vandens, 
nedidelę šluostę ir eina į verandą. Priėjusi prie didelio 
lango, mergaitė rūpestingai jį šveičia, po to pasiima 
porą popierinių rankšluosčių ir jį nuvalo.

Žinoma, langas dabar dar purvinesnis nei anksčiau, 
išterliotas, aptaškytas muilu. Ir kai tu pamatai ką ji 
padarė, pamatai, kad ji paėmė geriausią tavo šluostę ir 
jau norėtum aprėkti ją už tai. Bet dukrytė prieina ir tyliu 
švelniu balseliu sako: „Mamyte, mamyte, aš nuploviau 
tavo langą. Padariau tau tokį gerą darbą. Myliu tave, 
mamyte.“

Mylinti motina pasakytų: „Ak, tu padarei nuostabų 
dalyką. Ačiū už pagalbą.“ Tuomet, kai vaikas užsiėmęs 
kažkuo kitu, sutvarkytum betvarkę ir vėliau lieptum jai 
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daugiau to nedaryti.
Dievas pasakė man, kad Jis būtent tai ir daro už 

mus. Jis visada išvalo mūsų pritepliojimus. Jei atlieki 
geriausiai tai, ką žinai kaip daryti, tai viskas, ko Dievas 
tikisi iš tavęs. Jis nesitiki, kad darysi kažką, ko negali 
padaryti. Jis gali pakeisti tave, todėl pasakyk Jam: 
„Tu esi teisus, Dieve, o aš klystu. Bandžiau ir negaliu 
pakeisti to.“ Tada Jis taip ir padarys, nes žino, kad 
negali pagerinti savęs be Jo pagalbos.

„Juk ką Dievas yra siuntęs, Tas kalba Dievo 
žodžius [skelbia paties Dievo žinią], nes 
Dievas teikia Dvasią negailėdamas ar be saiko, 
bet beribė yra dovana, atsiųsta Dievo Dvasia. 
Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs [patikėjęs, 
pavedęs] į Jo rankas.“

Jono 3, 34. 35 IBV
Vieną dieną nagrinėdama Raštą mąsčiau apie šią 

eilutę ir pradėjau verkti iš džiaugsmo, kai suvokiau, 
jog Dievas duoda Savo Dvasią be saiko. Jis neduoda tik 
truputį šio ir truputį ano. 

Vietoj to Jis sako: „Nagi, imk visa, ką turiu.“ 
Kiekviena Dievo jėgos ir meilės dalelytė yra prieinama 
tau šiandien. Jis turi visa, ko tau reikia, ir Jis nori, jog tu 
tai priimtum. Kodėl? Nes Jis myli tave. Tu neturi būti 
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pakankamai geras, kad tai užsitarnautum, nes vis tiek 
negalėtum padaryti pakankamai, kad užsitarnautum. 
Neturi būti pakankamai gražus ar pakankamai 
protingas. Dievas nori duoti tau, nes myli tave. 

Pakartoto įstatymo 7, 6-7 (IBV) rašoma:
„Tu esi Viešpačiui, tavo Dievui, šventa ir 
atskirta tauta. Viešpats, tavo Dievas, tave 
išsirinko, kad būtum Jam ypatinga tauta iš 
visų tautų, esančių žemėje.
Viešpats jus pamilo ir pasirinko ne dėl to, kad 
buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūs 
buvote mažiausia iš visų tautų tauta.“ 
Dievas išsirinko izraelitus, kad būtų Jam ypatinga 

tauta, ir kaip Bažnyčia šiandien mes esame tikrasis 
dvasinis Izraelis. Tad ši Rašto vieta yra skirta tau tiek 
pat kaip ir jiems. Jis pasakė: „Aš nepasirinkau jūsų 
dėl to, kad buvote žemėje didžiausia žmonių gentis.“ 
Pritaikius mums, tai reikštų: „Nepasirinkau tavęs dėl 
to, kad viską darei tik teisingai arba dėl to, kad buvai 
toks nuostabus.“

Jis tęsia, sakydamas, kad jų buvo mažiau nei kitų. 
Tiesą pasakius, jei esi kaip ir aš, prieš išsigelbėdamas 
manei, kad esi blogesnis nei bet kas kitas. Tačiau 8 eil. 
(IBV) Dievas sako:



~ 16 ~

PASAKYK JIEMS: AŠ MYLIU JUOS

„Bet dėl to, kad Viešpats myli jus ir kad 
ištesėtų jūsų tėvams duotą priesaiką, Jis 
išvedė jus galinga ranka ir atpirko iš vergijos 
namų, iš faraono, Egipto karaliaus rankos.“  
Tai nuostabus dalykas, dėl kurio verta šaukti! Dievas 

sako: „Aš pamilau tave ir pasakiau, kad esi šventas, 
pasakiau, kad esi ypatingas. Pasirinkau tave ne dėl to, 
kad esi geras ar nuostabus, bet dėl to, kad myliu tave.“ 
Ar žinai, ko Dievas nori šiandien iš tavęs? Jis nori, kad 
priimtum Jo meilę.

Daugumai iš mūsų didžiausia problema yra tai, kad 
nemėgstame savęs. Todėl netikime, jog Dievas ar kas 
nors mus myli. Mes galvojame: Kaip jie galėtų mylėti 
– juk esu toks nevykėlis? Jei manai, kad esi bjaurus ir 
šlykštus, galvosi, atrodysi ir elgsiesi bjauriai ir šlykščiai. 
Negali pakilti virš įvaizdžio, kuris yra tavo širdyje. 

Didžiausia mano problema buvo ta, kad nemėgau 
savęs ir praleisdavau mažiausiai 75 procentus savo 
laiko stengdamasi pakeisti save. Maniau, kad kalbu 
per daug, tad stengiausi būti tyli. Tačiau tada, kai 
tylėdavau, būdavau prislėgta, ir visi norėdavo sužinoti, 
kodėl aš tyliu. Tada galvodavau: Bet gi tu pasakei man, 
kad esu patarška. Palik mane ramybėje. Tiesiog bandau 
būti tyli. 
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AR ESU PAKANKAMAI GERAS?

Negaliu pasakyti, kiek metų per tai ėjau. Ir vis tiek 
savo liežuviu visada įsiveldavau į nemalonumus. Daug 
žmonių, kurie tikrai mėgsta pašnekėti, susituokia su 
žmonėmis, kurie yra tylūs. Tai tik dar labiau paryškina 
tavo plepumą, o ir velnias nuolatos tau primins apie tai. 
O tai vadinama pasmerkimu.

Dievas nori, kad būtum laisvas nuo pasmerkimo, 
bet reikia tikėjimo ir drąsos, kad būtum laisvas. Ar 
žinai, kad nesvarbu, koks kaltas besijaustum, tai 
neatpirks nė vieno dalyko, kurį padarei negerai? 
Tikrai sunku tikėti, jog Dievas myli tave, kai padarei 
kažką blogai. 

Velnias visą laiką bombarduoja tave, bombarduoja 
tavo mintis, kalbėdamas, koks tu blogas, bjaurus ir 
šlykštus. „Dabar tai jau prisidirbai“, – įkyriai zyzia. „Kas 
tu toks manaisi esąs? Dievas niekada nepalaimins tavęs, 
purvinas sukriošėli. Dabar tu negali niekam liudyti. Tu 
nieko negali padaryti gerai.“ 

Būtent tada reikia drąsos, reikia, kad tavo vidinis 
žmogus pakiltų ir pasakytų: „Tėve, suklydau, ir prašau 
per Jėzaus kraują, atleisk man. Nuoširdžiai, iš visos 
širdies prašau Tavo atleidimo. Velniau, varyk iš čia. 
Jėzus sumokėjo už mano nuodėmes, ir tai – ne tavo 
reikalas.“ Tada tiesiog eik toliau ir būk laimingas, 
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būk džiaugsmingas. Bet tu greičiausiai galvoji: „Aš 
vėl ir vėl vis darau tą patį kvailą dalyką“. Aš irgi taip 
galvodavau, kol lioviausi dėl to jautusi pasmerkimą. 
Kai liausiesi jautęs pasmerkimą dėl to, ką padarei, 
liausiesi tai daręs.

Nuo kaltės ir pasmerkimo tu vaikštai apsunkęs 
ir prislėgtas taip, kad negali būti laisvas. Reikia būti 
drąsiam, kad nebūtum pasmerktas. Turi būti drąsus 
ir veikti tikėdamas, turi pakilti ir pasakyti „ne“ kaltei. 
Velnias šnabždės tau: „Ar tu norėjai pasakyti, jog 
neketini jaustis dėl to blogai? Na, turėtum jaustis blogai 
bent keletą valandų. Tai, ką padarei, buvo tikrai blogas 
dalykas.“ Visa, ką tu sakai, yra: „Ne, žinoma, ne.” 
Visiškai neketinu jaustis dėl to blogai.“ Pirmi žingsniai 
yra sunkūs, bet reikia tik trijų ar keturių kartų, ir tu 
įgusi tame.

Izaijo 53 sk., 5, 6 ir 11 eil. Išplėstiniame Biblijos 
vertime rašoma, kad kai Jėzus prisiėmė mūsų 
nuodėmes, Jis taip pat iškentė ir kaltę (tai reiškia ir 
pasmerkimą). Velnias nenori, kad būtum laisvas nuo 
pasmerkimo. Kodėl? Nes jei esi pasmerktas, negali 
mėgautis Dievo meile. Pasmerkimas atskiria tave 
nuo Dievo meilės ir atsistoja tarp tavęs ir Dievo kaip 
plieninė siena. Tu negali matyti Dievo Tėvo, jei kaltės 
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jausmas nepalieka tavęs. Visa, ką matai prieš save, yra 
tik kaltė ir nuodėmė.

Gyvenk laisvas nuo pasmerkimo ir tikėk, jog kai 
Dievas sako, kad Jo malonės pakako uždengti net tavo 
nuodėmę, Jis ir turėjo tai omenyje. Jis myli tave, ir Jo 
malonė ir gailestingumas yra nemokamos Jo dovanos. 
Priimk jas šiandien! 

Dievas myli tave!

3. Meilė yra santykiai

„O mes žinome [suprantame, pripažįstame, 
suvokiame iš stebėjimo ir patirties] ir tikime 
[tvirtai to laikomės, įdedame į tai tikėjimą 
ir remiamės tuo] meile, kurią Dievas mums 
puoselėja. Dievas yra meilė, ir kas gyvena ir 
pasilieka meilėje, tas gyvena ir pasilieka Dieve, 
ir Dievas gyvena ir pasilieka jame.“
 1 Jono 4,16 IBV
Kaip tu gali geriau suvokti ir suprasti Dievo meilę? 

Nesvarbu, kaip stipriai Jis tave myli, jei nesuvoki ir 
nesupranti jos, neturėsi iš to jokios naudos. Tu žinai, 
kaip tu nuostabiai pasijunti, kai kas nors rodo tau daug 
meilės? Tu jautiesi taip šiltai, taip puikiai, kad atrodo, 
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jog tau jūra iki kelių, nes kažkas tave myli. Dievas 
myli tave, ir Jis nori parodyti tą meilę tau. Jis nori, jog 
kasdien praleistum laiką su Juo.

Ar tikrai turi asmeninį ryšį su Dievu? Vien dėl to, 
kad esi seniai išgelbėtas, nereiškia, kad mėgaujiesi 
artimu bendravimu su Dievu. Kai aš ryte atmerkiu 
akis, pirmas dalykas, apie kurį pagalvoju, yra Dievas, 
ir Jis yra paskutinis dalykas, apie kurį galvoju, kai einu 
miegoti naktį. Ir aš mąstau apie Dievą visą dieną tarp 
šių dviejų dalykų. Visame šiame plačiame pasaulyje 
nėra nieko, ko norėčiau daugiau, nei tarnauti savo 
Dievui ir patikti Jam. Ir tai verta visko, ką gali paaukoti, 
kad gautum tai.

Mūsų viduje yra tuštuma, kurią gali užpildyti 
tik Dievas. Niekas, ko siektum ar trokštum, negali 
užpildyti tos vietos. Tu gali pasakyti: „Jau žinau tai, 
aš priėmiau Jėzų.“ Bet ar tu priiminėji Jį kiekvieną 
minutę, kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje? Ar tu 
priimi Jo meilę?

Dievas myli tave, ir tu esi ypatingas Jam, Jis sukūrė 
mus, kad bendrautume su Juo. Tai yra didžiausias Jo 
troškimas ir tobula Jo valia tavo gyvenimui. Kiekvieną 
dieną Jis pasilenkia nuo sosto ir sako: „Labas rytas, Aš 
myliu tave.“ 
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Kartą mano draugė besimelsdama matė regėjimą. Ji 
matė Tėvą, ateinantį į namus Amerikoje, kai jie kėlėsi 
ryte. Jis ateidavo pasiruošęs bendrauti ir kalbėti su 
jais. Jis pasiimdavo sau krėslą ir atsisėsdavo prie stalo. 
Žmonės atsikeldavo, ateidavo ir išeidavo; jie ateidavo 
ir išeidavo. Jie vis sakydavo Dievui: „Vėliau. Pasilik 
ten, Dieve, truputį. Kai tik padarysiu tai, pakalbėsiu su 
Tavimi. Pabendrausiu su Tavimi vėliau, Dieve. Vėliau, 
Dieve. Vėliau, Dieve.“

Pasibaigė diena, ir mergina, kuri matė tai, sakė, jog 
matė Dievą išeinantį iš namų nuleista galva. Ir niekas 
niekada nepriėjo pakalbėti su Juo tą dieną. 

Nebūk per daug užsiėmęs. Jei neturi laiko melstis ir 
skirti laiko Dievui, tada esi per daug užsiėmęs. Skirk 
laiko pasakyti Dievui, kaip tu Jį myli. Kai visa kita praeis 
ir pasibaigs bei bus viskas nuspręsta, teliks Dievas. 
Būtent Jis. Ir jei neturėsi santykių su Juo tada, tuomet 
pradėti bus truputį per vėlu. Tai nereiškia, kad neisi į 
dangų, bet būsi praradęs džiaugsmą gyventi pergalingą 
gyvenimą.

Siūlau tau skirti laiko metus ir tiesiog leistum 
Dievui mylėti tave. Liaukis savo jėgomis bandęs 
gyventi tikėjimu ir būti Dievo tikėjimo ir jėgos vyru 
ar moterimi. Tiesiog atsitrauk ir elkis kaip vaikas. Tu 
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tiesiog užšliauži ant savo Tėvo kelių ir leidi Dievui 
mylėti tave. Tu negali atsiliepti į Jo meilę, kol neleidi 
Jam mylėti tavęs.

Išplėstinis Biblijos vertimas 1 Jono 4,16 sako: 
„O mes žinome [suprantame, pripažįstame, 
suvokiame iš stebėjimo ir patirties] ir tikime 
[tvirtai to laikomės, įdedame į tai tikėjimą 
ir remiamės tuo] meile, kurią Dievas mums 
puoselėja...“
Ar šįryt atsikėlęs skyrei laiko pagalvoti, kaip Jis 

myli tave? Kai ryte atsikeli, iš pradžių paprastai nenori 
nieko daryti. Tačiau tau reikia panaudoti burną, kad 
suaktyvintum savo kūną ir leistum savo dvasiniam 
žmogui pakilti ir daryti visokius nuostabius dalykus. 

Tad, kai atsikeli ryte, turi pradėti sakyti: „O, Tėve, 
dėkoju Tau, kad taip stipriai mane myli. Dėkoju Tau, 
kad atsiuntei Jėzų numirti už mane. O, Tėve, dėkoju 
tau, jog esu su Šventąja Dvasia. Dėkoju Tau, kad 
manyje pasilieka prisikėlimo jėga. O, Viešpatie, dėkoju 
Tau, kad kur šiandien beeičiau, aš esu palaiminimas. 
Dieve, Tu myli mane. Tu myli mane, čia, mano mažame 
name. Tu myli mane! Aš esu Tavo ypatingas vaikas. Aš 
esu Tavo akies vyzdys. Tu myli mane!“

Turi kalbėti sau ir priversti save suprasti ir suvokti, 
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kad esi apsuptas ir paskendęs Dievo meilėje. Biblija 
sako, jog Dievas turi išsitatuiravęs Savo rankų delnuose 
tavo atvaizdą (Izaijo 49,16 IBV). Tu gali matyti Jį ten 
sakantį: „Pažvelk, matai tai? Ak, argi ji nėra graži? Aš 
tiesiog taip stipriai myliu ją. Tiesiog pažvelk į mano 
vaikučius ten, mano rankų delnuose.“ Jis įdėjo tave 
ten kaip nuolatinį priminimą, kad myli tave ir trokšta 
bendrauti su tavimi. 

Atsimink, būk dėkingas Dievui ir išsiugdyk 
bendravimo ryšį. Kartais tau meldžiantis reikia kristi 
paslikam ir tiesiog dėkoti Dievui, kad esi išgelbėtas. 
Tiesiog mylėk Dievą. Paskaityk toliau 1 Jono 4,16-17, 
kur sakoma:

„Dievas yra meilė, ir kas gyvena ir pasilieka 
meilėje, tas gyvena ir pasilieka Dieve, ir Dievas 
gyvena ir pasilieka jame.
Tuo [vienybe ir bendravimu su Juo] meilė 
mumyse įgauna pilnatvę ir pasiekia tobulumą, 
kad galime turėti drąsų pasitikėjimą teismo 
dieną.“
Žinojimas, jog Dievas myli tave, suteikia tau 

pasitikėjimą Juo ir pasikliovimą Jo ištikimybe.
Visi palaiminimai ateis per leidimą Dievui mylėti 

tave: didesnis tikėjimas, pergalė prieš nuodėmę, 
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išgydymas, klestėjimas ir džiaugsmas. Tai turi 
ateiti, kai leidi Dievui mylėti tave. Daug kartų mes 
apverčiame tai ir galvojame: „Na, aš turiu mylėti 
Dievą.“ Aš manau, kad pirma turi leisti Dievui mylėti 
tave. Netikiu, kad gali išreikšti meilę Dievui, kol 
neleidi Dievui mylėti tave. 

Galiu pasakyti tau: bendrauk su Dievu, tau to 
tikrai reikia. Bet kaip tai daryti? Kai Dievas pirmą 
kartą pasakė man bendrauti su Juo, užsiropščiau ant 
sofos, atsisėdau ir pasakiau: „Dabar kaip, Dieve?“ Tai 
teisinga! Nemokėjau kaip bendrauti su Dievu, nes 
tuo metu aš vis dar iš tiesų nežinojau, kaip stipriai Jis 
mane myli.  

Kaip gali išreikšti jausmus žmonėms, iš tiesų tiesiog 
mylėti juos ir žavėtis jais, jei nesi tikras, kad jie myli 
tave? Tu bijotum apsikvailinti. Tau jauku su tais, 
kuriuos pažįsti ir žinai, kad jie mylės ir priims tave. 
Galiu išsakyti ir parodyti savo meilę ir jausmus savo 
vyrui, (ko negalėčiau parodyti bet kam kitam), nes 
žinau, jog jis mane myli. Taip pat ir su Dievu.

Tad ženk žingsnį ir pradėk. Suteik Dievui progą, ir 
Jis išmokys tave kaip bendrauti su Juo. Paklausk dabar 
savęs: Ar man jauku su Dievu?

Dievas myli tave!
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4. Meilė, pasitikėjimas ir tikėjimas
 
„Nes [jei mes esame] Kristuje Jėzuje, 
nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei 
neapipjaustymas, bet vien tikėjimas, kuris 
yra suaktyvinamas, kuriam suteikiama 
energija ir kuris yra išreiškiamas bei veikia 
meile.“

Galatams 5, 6 IBV
Dauguma mūsų skiriame daug laiko, bandydami 

turėti tikėjimą. Mes žinome, kad be tikėjimo 
neįmanoma patikti Dievui (Hebrajams 11, 6), tad mes 
darome kažką ir dedame pastangas, kad turėtume 
daugiau tikėjimo. Bet tikėjimas kyla iš širdies, ir jį 
gali gauti tik turėdamas meilės ryšį su Dievu. Iš tiesų 
negaliu išmokyti tavęs tikėjimo, bet galiu pamokyti 
tikėjimo principų, galiu pamokyti, kaip tapti tokiam 
ištroškusiam, kad padarytumei viską, kad tik tas 
troškimas būtų atsakytas. Tai ateina tik per apreiškimą 
iš Dievo.

Liaukis taip stipriai stengęsis gauti tikėjimą ir 
patikti Dievui, pradėk skirti visą tą laiką ir pastangas 
Dievui, skirk laiką mylėti Jį. Tiesiog gyvenk visą dieną 
mylėdamas Jį ir leisdamas Jam mylėti tave.
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„Nes mes gyvename tikėjimu [mes tvarkome 
savo gyvenimus ir elgiamės pagal savo 
įsitikinimą ar tikėjimą (pagal savo santykį su 
Dievu ir dieviškais dalykais) su pasitikėjimu 
ir šventu užsidegimu; tad mes gyvename] ne 
regėjimu ar pagal išorę.“

2 Korintiečiams 5, 7 IBV
Kartą, kai skaičiau šią Rašto vietą, Dievas pradėjo 

kalbėti mano širdžiai dinamiškus dalykus. Aš stengiuosi 
gyventi tikėjimu. Kiekviename atskirame dalyke savo 
gyvenime aš noriu gyventi tikėjimu. O Išplėstinis Biblijos 
vertimas 2 Korintiečiams 5,7 sako, kad „mes tvarkome 
savo gyvenimus ir elgiamės pagal savo įsitikinimą ar 
tikėjimą (pagal savo santykį su Dievu)“.

Kitaip tariant aš galėsiu gyventi tikėjimu tik 
remdamasis tuo, kokie mano santykiai su Dievu. Ar 
supranti tai? Žmogus, kuris mano, kad yra neteisus, 
gali užmiršti apie gyvenimą tikėjimu. Žmogus, kuris 
mano, kad yra žemės sliekas ir Dievas jo nemyli, taip 
pat gali užmiršti apie gyvenimą tikėjimu. Daug žmonių 
bando gyventi tikėjimu, bet jie neturi šių kitų dalykų 
savo širdyje.  

Galatams 5, 6 sako, kad tikėjimas veikia meile. Štai 
ką Dievas įdėjo man į širdį: „Visi galvoja, kad ši Rašto 
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vieta reiškia, kad, jei nemyli kitų žmonių, jų tikėjimas 
neveiks. Tai visiškai ne tai, ką ji reiškia. Ji iš tiesų reiškia, 
kad, jei jie nežino, kaip stipriai juos myliu, jų tikėjimas 
neveiks.“ Tikėjimas neveikia be meilės. Tačiau tai nėra 
tavo sugebėjimas mylėti žmones. Tai yra tavo leidimas 
Visagaliui Dievui mylėti tave. 

Tarp tų dviejų dalykų yra didžiulis skirtumas. 
Pasitikėjimas Dievu ir gyvenimas tikėjimu yra 
pasikliovimas Juo ir pasitikėjimas Juo dėl visko. Tu 
negali pasikliauti kažkuo, jei nežinai, kad jis myli tave. 
Gali pamiršti tai. Tu niekada nesugebėsi pasitikėti 
Dievu, jei nežinosi, kad Jis myli tave. Jei iš tiesų žinotum, 
kaip stipriai Jis myli tave, turėtum mažiau problemų 
priimti išgydymą. Turėtum mažiau problemų priimti 
savo finansinių poreikių patenkinimą.

Tu negali priimti dėl to, kad iš tiesų visiškai netiki, 
jog Dievas tai duoda tau. Galėtum pasakyti: „Aš noriu 
tikėti, bet kaip man tuo tikėti?“  

Tu turi savyje Dievo meilę, ir visa, ką tau reikia 
daryti, yra atpažinti ją, kai Dievas ją tau parodo. Biblija 
sako: „Mes mylime Jį, nes Jis pirmas mus pamilo“ (1 
Jono 4,19). Tau būtų neįmanoma mylėti Dievą, jei 
nebūtum užtikrintas, jog Jis pirmas tave pamilo. 

Visa tai yra tavo viduje, tavo širdyje. Ji ten! Dievas 
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myli tave! Tu esi nuostabus! Tu esi gražus! Tu esi 
brangus! Tu esi puikus! Dievas myli tave! Niekas visame 
pasaulyje niekada nemylės tavęs taip, kaip Dievas tave 
myli. 

Tau nereikia jokio kito asmens, išskyrus Dievą, bet 
tavo gyvenime Jis duos tau kitų žmonių. Tiesa ta, kad, 
jei nebūtų nieko kito, išskyrus Dievą, tavo gyvenimas 
būtų puikus. Dievas bus geriausias tavo draugas. Jis bus 
tavo sutuoktinis, jei jo neturi. Jis bus tavo motina ar 
tėvas, jei tu kažkurio iš jų neturi. 

Dievas myli tave taip stipriai. Būtent todėl tu gali 
tikėti, kad Jis patenkins bet kokį tavo poreikį. Jis taip 
stipriai tave myli, kad tu žinai, jog Jis nori, kad tu 
tai turėtum. Ir kol nežinosi, jog Dievas nori, kad tai 
turėtum, niekada neturėsi pakankamai tikėjimo ką 
nors gauti iš viso.

Tikėjimas veikia per leidimą Dievui mylėti tave. 
Jis neveikia dėl tavo sugebėjimo mylėti kažką kitą. 
Leisk Dievui mylėti tave ir visą dieną vaikščiok tiesiog 
sakydamas Dievui: ,,O, Dieve, žinau, jog Tu myli mane. 
Aleliuja! Tėve, aš šlovinu Tave. Aš aukštinu Tavo vardą.“ 

Smitas Vigelsvortas buvo didis Dievo apaštalas. 
Kažkas paklausė jo, ar jis ilgai meldžiasi, ir jis pasakė: 
,,Aš retai kada nors meldžiuosi ilgiau nei 30 minučių, bet 
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retai kada nors praleidžiu 30 minučių nepasimeldęs.“ 
Jis kartą pasakė, kad, jei praleisdavo daugiau nei 
penkiolika minučių kaip nors nepabendravęs su Dievu, 
turėdavo atgailauti. 

Mes bandome gauti dalykus, pradėdami ne nuo to 
galo. Tu negali priversti, kad taip įvyktų dėl tavo darbų. 
Dievas palaimins tave, nes Jis myli tave. Jis duos tau 
taip pat, kaip davė tau išgelbėjimą. 

Tau nepavyks išgelbėti šeimos narį ar dar ką nors, 
darant dėl to kažkokius darbus. Leisk Dievui mylėti 
tave. Tada, kai išvysi šeimos narį, būsi pasiruošęs jį 
mylėti. Biblija sako tau, kad, jei mylėsi juos ir liausiesi 
stengęsis laimėti juos savo žodžiais ir visokiais savo 
įmantriais būdais, patrauksi juos prie Jėzaus. Dievo 
Dvasia patrauks tavo šeimą per Jo meilę. Bet tu negali 
mylėti kitų, jei pirma neleidi Dievui mylėti tavęs.

Efeziečiams 2, 8 (IBV) sakoma: „Nes jūs esate 
išgelbėti neužtarnauta malone (nenusipelnytu Dievo 
palankumu).“ Ar suvoki, kad nepadarei nieko, 
kad būtum išgelbėtas? Dauguma iš mūsų buvome 
nepaprastai sugedę, kai Jėzus mus išgelbėjo, ir, žinoma, 
tai nebuvo pagrįsta mūsų gerais darbais ar sugebėjimu 
daryti kažką gera. Tai įvyko dėl vienintelio dalyko: 
Dievas pamilo mus taip stipriai, kad atidavė Savo 
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viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kas Juo tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jono 3,16). 

Malonę taip pat galima apibūdinti kaip Dievo 
pasiruošimą panaudoti Savo sugebėjimus tavo 
gyvenime, kad patenkintų visus tavo poreikius. Taip, 
kaip Dievas malone davė tau pakankamai tikėjimo 
išsigelbėti, Jis taip pat dėl Savo meilės duoda tau 
tikėjimą tikėti, kad Jis yra tavo gydytojas. Jis duoda tau 
tikėjimą tikėti, kad Jis yra tavo aprūpintojas. 

Jei tikėjimo, kurį Jis įdėjo į tave, kad būtum 
išgelbėtas, užteko išgelbėti tave iš visų tavo nuodėmių, 
tas pats tikėjimas yra tavo viduje, kad patenkintų visus 
likusius viso tavo gyvenimo poreikius. Jei tu tiki, jog 
Dievas myli tave, ir tikrai pradedi tai pažinti, tada tikrai 
pradėsi pasitikėti Juo. Būsi įsitikinęs Dievo Žodžio 
teisingumu. Žinosi, kad Jis niekada tau nemeluos, nes 
Jis myli tave. 

Pagal Išplėstinį Biblijos vertimą, „tikėjimas“ yra 
„visos tavo žmogiškos asmenybės pasikliovimas Juo“ 
[Dievu], „visiškas pasitikėjimas ir pasikliovimas Jo 
jėga, išmintimi ir gerumu“ (Kolosiečiams 1, 4). Tau 
leidžiant Dievui mylėti tave, tu išmoksi mylėti Jį ir 
pasitikėti Juo, ir tu turėsi tikėjimą.

Dievas myli tave!
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5. Laisvė nuo baimės

„Meilėje nėra baimės [baimė nebeegzistuoja], 
bet subrendusi [atbaigta, tobula] meilė 
iškrausto iš namų bet kokią baimę ir išveja 
bet kokį siaubo pėdsaką! Nes baimė atsineša 
su savimi mintis apie bausmę, ir [tad] tas, kas 
bijosi, nepasiekė visos meilės brandos [dar 
neišaugo į atbaigtą meilės tobulumą].“

1 Jono 4,18 IBV
 

Paprastai puikiai gyvename tikėjimu, pasi-
kliaudami, jog Dievas mus myli, pasitikėdami Juo. 
O tada visiškai netikėtai mums nutinka kažkas 
blogo. 

Didysis tikėjimo vagis yra aplinkybės – tie blogi 
dalykai, kurie mums nutinka. Tau visiškai nesunku 
tikėti, jog Dievas myli tave, kol pasikeitusios 
aplinkybės pakeičia viską taip, jog atrodo, lyg Jis 
nemylėtų.

Tada su baime ir pasmerkimu atslenka velnias, 
norėdamas atskirti tave būtent nuo to dalyko, kuris 
tave išlaisvins – Dievo meilės. „Na, kaip čia taip?“, 
– sako jis. ,,Aš tai galvojau, jog Dievas tave myli. 
Tai kodėl tau nutinka blogi dalykai? Tu greičiausiai 
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padarei kažką siaubingo. Dievas tikrai užsiuto ant 
tavęs.“

Tada tu prarandi savo pasitikėjimą Dievu, o Jis 
negali padėti tau, jei nepasitiki Juo. Tu negali būti 
pasitikintis ar pilnas tikėjimo, jei nežinai, jog Dievas 
myli tave. Ir jei tu priimi velnio baimės ir pasmerkimo 
krovinį, nežinai, kaip stipriai Dievas myli tave.

Pirmas Jono laiškas 4,18 sako nepaprastai galingą 
dalyką: „...tobula meilė išveja baimę“. Aš mąsčiau ir 
mąsčiau apie šią Rašto vietą, bandydama ją suvokti, 
ir vieną dieną Dievas galų gale įdėjo ją į mano dvasią: 
tobula meilė išveja baimę, ir Dievas yra ta tobula meilė. 
Ir kai tu žinai, kiek ta meilė yra tobula tavo atžvilgiu, 
visoje kūrinijoje nėra nieko, ko tu galėtum bijoti. 
Neįmanoma bijoti, jei turi asmeninį apreiškimą, jog 
Dievas myli tave. 

Neįmanoma bijoti nesėkmės, jei žinai, jog Dievas 
myli tave. Tu negali patirti nesėkmės, jei pasikliauji 
Dievu. Tu gali patirti nesėkmę vieninteliu atveju – jei 
pasikliauji savimi. Jei žinai, jog Dievas myli tave, tu 
nebijosi nesėkmės. Jei žinai, jog Dievas myli tave, tu 
nebijosi atmetimo.

Dievo meilė yra tokia didelė, kad ji padengia viską. 
Ar tu manai, kad tas pats Dievas, kuris išgelbėjo ir 
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išlaisvino tave, ketina tave pasmerkti? Šėtonas smerkia. 
Dievas apkaltins tave dėl nuodėmės tavo gyvenime, 
bet kartu Jis parodys ir išeitį. Velnias gi smerks tave ir 
kalbės tau, jog išeities nėra. 

Išplėstiniame Biblijos vertime ši rašto vieta skamba 
štai kaip:

„Meilėje nėra baimės [baimė nebeegzistuoja], 
bet subrendusi [atbaigta, tobula] meilė 
iškrausto iš namų bet kokią baimę ir išveja 
bet kokį siaubo pėdsaką! Nes baimė atsineša 
su savimi mintis apie bausmę, ir [tad] tas, kas 
bijosi, nepasiekė visos meilės brandos [dar 
neišaugo į atbaigtą meilės tobulumą].“

1 Jono 4,18
Daug žmonių galvoja, kad ši rašto vieta reiškia, 

kad, jei tu gali pakankamai mane mylėti, tada manęs 
nebijosi, arba, jei tu gali ką nors pakankamai mylėti, 
tada baimė paliks tavo gyvenimą. Bet iš tiesų ne tai ji 
reiškia. 

Ji reiškia, kad jei leidi Dievui mylėti tave, tai nebijosi. 
Turi leisti Dievui mylėti tave, jei nenori, kad tavo 
gyvenime būtų baimė. Priimk dabar tikėjimu Dievo 
meilę tau. Ženk žingsnį pirmyn. Ištiesk tikėjimo ranką 
ir paimk visą Dievo meilę, kurią Jis tau turi.
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Po to, kai Dievas davė man šį apreiškimą, kad 
Jo meilė išveja baimę, ėmiau tai praktikuoti. Mūsų 
automobilis ėmė gesti ir mes manėme, kad dėl to kalta 
sankaba, o mūsų sankaba yra didelė! Būtų greičiausiai 
kainavę keturis ar penkis šimtus dolerių ją pakeisti, jei 
ji būtų visiškai sugedusi, o mes neturėjome tam pinigų. 
Tad tiesiog važinėjome su ja toliau. 

Dievas patarnavo man tą rytą ir pasakė: „Džoise, 
tiesiog vaikščiok visą dieną mylėdama Mane, ir leisk 
Man mylėti tave. Tau nereikia daryti nieko daugiau. 
Tau nereikia būti didžio tikėjimo moterimi. Visa, ką 
tau reikia daryti, yra tiesiog gyventi, mylint Mane, 
ir leisti Man mylėti tave. Tiesiog visą laiką leisk Man 
mylėti tave.“ 

Tad aš vaikščiojau, statydamasi ant savo švenčiausio 
tikėjimo ir giedojau, kurdama giesmes Dievui, bei 
nuostabiai leidau laiką. Tada visiškai staiga išgirdau 
savo vyrą vėl garaže. Bet jis buvo išvykęs į darbą prieš 45 
minutes! Jis atidarė duris ir pasakė: ,,Niekada negalėjau 
pradėti važiuoti savo automobiliu pirmu bėgiu. Mums 
teks susitaikyti su tuo.“

Aš uždariau duris ir pradėjau juoktis. Tai nebuvo 
kažkas, ką nusprendžiau daryti. Juokas tiesiog 
prasiveržė. Jis tiesiog pakilo mano dvasioje, ir Dievas 
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parodė man, kad būtent dėl to, jog leidau Jam mylėti 
mane visą rytą, aš sugebėjau juoktis. Leidimas Dievui 
mylėti tave atveria duris tikėjimui pakilti tavyje. Aš 
tiesiog pradėjau juoktis, ir tai buvo tikėjimas. 

Abraomas juokėsi tikėjimo juoku. Kai Dievas atėjo 
pas jį ir pasakė, kad jis turės sūnų, Abraomas žengtelėjo 
atgal ir juokėsi, sakydamas: „Šlovė Dievui! Aš tuo 
tikiu.“ Sara gi juokėsi abejojimo bei netikėjimo juoku, 
ir Dievas ją pataisė, bet Jis neužsipuolė Abraomo. 
Jis neišbarė Abraomo už tai, kad jis juokėsi, nes yra 
tikėjimo juokas. 

Kai velnias pakyla prieš tave, tai, ką jis bando daryti 
atrodo taip kvaila ir taip juokinga. O tu pažįsti savo 
Dievą taip gerai, kad tai neišgąsdina tavęs, tu tikėjimu 
juokiesi. Tu žinai, kad Dievas myli tave, ir Jis visa tai 
padengia.

Tada, kai aš juokiausi dėl mūsų sankabos, Dievas 
pasakė kai ką į mano širdį tyliu balsu, bet tai buvo 
labai galinga. Jis pasakė man triskart: „Jei tu elgsiesi 
su Manimi taip, Džoise, Aš niekada nenuvilsiu tavęs.“ 
Atrodė lyg tai perskrodė visą mano namų atmosferą. 
„Aš niekada nenuvilsiu tavęs, Aš niekada nenuvilsiu 
tavęs.“

Jei pasikliausi Dievu ir leisi Dievui mylėti tave, ir 
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tu taip pat mylėsi Jį, gali pamiršti apie visas pastangas, 
visą darbą, stengiantis gyventi tikėjimu. Tu tiesiog 
leidi Dievui mylėti tave, ir pats myli Jį, o Jis tai 
įvykdys. Dievo meilė pakils tavo viduje ir išvys bet 
kokią baimę.

Dievas myli tave!

6. Meilė duoda

„Mes turime tokį Jo įsakymą [paliepimą, 
komandą]: kas myli Dievą, tas taip pat turi 
mylėti ir savo brolį [tikintįjį].“

 1 Jono 4, 21 IBV
Tu esi ypatingas Dievo vaikas. Jis pasakė tai tau 

Pakartoto įstatymo 7, 6. Jei pradėsi taip elgtis, tai pradės 
keisti pasaulį. Tu įeisi į parduotuvę šypsodamasis, 
pagriebsi savo pirkinių vežimėlį ir pasakysi: „Visa, 
prie ko aš prisiliečiu, yra palaiminta. Aleliuja! Jie 
yra palaiminti, kad esu šioje parduotuvėje šiandien. 
Šlovė Dievui!“ Tiesiog vaikščiok po parduotuvę 
pasišvilpaudamas, jausdamasis ypatingas – kur 
beeitum.  

Kai mes pradedame pažinti, kokie ypatingi esame 
ir imame elgtis taip, lyg jausdami, kaip stipriai Dievas 
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mus myli, galime laimėti pasaulį Jėzui. Meilė plis kaip 
ugnis. Bet nebus jokios naudos, jei kalbėsi, kad esi 
krikščionis, o po to bambėsi ant visų. Tu sakai: „Aš 
esu krikščionis, aš esu krikščionis“, bet kai priešais 
tave užlenda automobilis, šauki: „Nagi, kvaily, traukis 
iš kelio. Argi nežinai, kad turiu nuvažiuoti į bažnyčią? 
Pavėluosiu į tarnavimą, tu pusproti.“

Štai kaip mes kartais elgiamės. Ar esi pasiruošęs 
įsikibti į pergalę? Tiesiog ištiesk tikėjimo ranką dvasioje, 
įsikibk į pergalę ir pasakyk: „Velniau, tu pakankamai 
ilgai vedžiojai mane už nosies, pavergęs melu ir baime. 
Aš esu ypatingas asmuo ir turėsiu pergalę Jėzaus 
Kristaus vardu, nes Dievas myli mane, ir, tu, velniau, 
nieko dėl to negali padaryti!“

Dievo meilė, esanti tavo viduje, išlaisvins tave nuo 
baimės, ir tu nebijosi žiūrėti į kitus su meile, mylėti 
juos. Dievas nori, kad tikėtum tuo, kai Jis sako, kad 
Jis darys didesnių dalykų per tave, nes Jėzus nuėjo pas 
Savo Tėvą. Ar tu iš tikrųjų tiki, jog Dievas panaudos 
tave? Dievas duos tau tai, kuo tu tiki, kad Jis tau duos. 
Tu gali drąsiai žengti žingsnį pirmyn, kad pasiektum 
žmones. 

Aš net negaliu pradėti pasakoti, kiek kartų 
stovėjau ant tikėjimo šlaito krašto, kad atlikčiau kažką 
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bauginančio, ir Dievas sakė: „Eime, Džoise, eime. Aš 
padarysiu didžių dalykų per tave. Eime.“ Ir tokioje 
situacijoje aš šokdavau žemyn, o Dievas niekada manęs 
nepavedė, nė karto. 

Ar žinai, kodėl neturiu jaudintis dėl to, kad žengsiu 
žingsnį pirmyn ir patirsiu nesėkmę? Nes aš žinau, jog 
Dievas myli mane. Jis myli mane, ir Jis žino, kad aš 
myliu Jį, ir Jo malone aš paklojau savo gyvenimą Jam. 
Jei tu tai padarei ir myli Dievą, o Jis myli tave, tada 
niekas visoje kūrinijoje negalės būti tau tokia problema, 
kurios negalėtum įveikti.

„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? 
Ar sielvartas ir kentėjimas? Ar nelaimė bei 
išbandymas ir širdgėla? Ar persekiojimas? 
Ar badas? Ar nuogumas? Ar pavojus? Ar 
kalavijas?
Kaip parašyta: „Dėl Tavęs mes žudomi ištisą 
dieną, laikomi avimis skerdimui.“
Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame 
daugiau negu nugalėtojai ir pasiekiame viską 
pranokstančią pergalę per Tą, kuris mus 
pamilo.
Ir aš įsitikinęs be lašo abejonės (esu tikras), 
kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 
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kunigaikštystės, nei galybės, nei artėjantys 
ir gresiantys dalykai, nei ateitis, nei galybės, 
nei aukštumos, nei gelmės, nei niekas kitas 
visoje kūrinijoje negalės mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų 
Viešpatyje.“

Romiečiams 8, 35-39 IBV
Tu gali neturėti nė menkiausio supratimo, kaip 

stipriai Dievas nori, kad būtum laisvas. Dievui skaudu, 
kai esi nelaimingas. Kartais tu atsikeli ir visą dieną esi 
blogos nuotaikos. Ar žinai, apie kokią dieną kalbu? Tu 
spardai katę, rėki ant vaikų, nekenti kaimynų, o tavo 
veide ta sena, irzli, bambekliška išraiška. „Visa, ką kada 
nors darau, tėra darbas, darbas, darbas, ir niekas to 
nevertina.“ 

Aš žinau, kaip tu elgiesi, nes ir pati irgi taip dariau. 
Kai vaikai pareina namo, tu pagalvoji: Kodėl jūs 
nepasiliekate mokykloje keturiolika valandų vietoje 
septynių?

Ar žinai, jog tai skaudina Dievą? Nebandau tave 
priversti jaustis blogai. Bandau priversti tave suvokti, 
kad jei gali tikėti, jog Dievas myli tave, tu pradėsi 
atsiliepti į tą meilę, tada ta meilė pripildys tave ir 
pradės lietis ant visų kitų aplinkui. Tu būsi laisvas 
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būti mylimuoju, kurio gyvenime yra geranoriškumo 
vaisius.

Jei įsikibsi į tai, jog Dievas myli tave, ateis tavo 
išgydymas, ateis tavo klestėjimas ir tavo poreikiai bus 
patenkinti. Kodėl? Tu tiesiog pradėsi atsipalaiduoti. 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios Dievas negali 
duoti mums daugumos dalykų, kuriuos Jis nori mums 
duoti, yra ta, jog mes tokie užsiėmę, bandydami gauti 
juos, kad Jis negali pagauti mūsų pakankamai ilgam 
laikui, kad uždėtų juos ant mūsų. Dievas nori, kad 
tu ilsėtumeis Jame ir tiesiog mylėtum Jį. Jis nori, kad 
leistum Jam mylėti tave, tiesiog priimtum Jo meilę. 

Velnias negali sustabdyti tėkmės, jei esi mylintis, 
nes, jei esi mylintis, tu būsi ir duodantis. Tu negali 
mylėti ir neduoti. 

Paskutinė Pakartoto įstatymo 7, 6 (IBV) eilutės dalis 
sako: „...Dievas pasirinko tave, kad būtum ypatinga 
tauta.“ Dievas pašaukė tave. Dabar galbūt pagrindinis 
tavo darbas būti namie su šeima, bet Dievas pašaukė 
tave. Jei iš tikrųjų nori būti naudojamas Dievo, tu 
gali būti naudojamas Dievo. Bet turi pirma padėti šį 
pamatą. Turi žinoti, jog Dievas myli tave.

Neišeikvok visos dvasinės energijos, koncentruo-
damasis į save ir savo poreikių patenkinimą. Greitai 
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ir paprastai pasakyk Dievui, ko tu nori, tada stiprink 
savo tikėjimą, kad galėtum patenkinti kitų žmonių 
poreikius. Jėzus melsdavosi ir ieškodavo Tėvo veido, 
kad sustiprėtų, prieš eidamas į visuomenę, ir patenkintų 
visų tų žmonių, kurie ateidavo į Jo tikėjimo seminarus, 
poreikius. 

Tada Jis pamokslaudavo jiems Žodį, dėdavo ant 
jų rankas, o jie priimdavo stebuklus. Jis nesėdėdavo 
kažkur kampe, visą laiką bandydamas tikėti Dievu 
dėl dalykų, kurių norėjo. Tau reikia pasakyti Dievui, 
ko nori, bet tai turi būti tiesiog konkretus dalykas. 
Pagrindinis tavo gyvenimo troškimas, noras, turėtų 
būti atsakyti į kitų žmonių poreikius. 

Tikras, tiksliai apibrėžtas klestėjimas yra gebėjimas 
panaudoti Dievo sugebėjimą patenkinti kiekvieną 
poreikį, kuris iškyla. Dievo meilė suteiks tau sugebėjimą 
teikti pirmenybę kitų poreikiams. Ar nemanai, jog 
Dievas myli tave pakankamai, kad padarytų tave gabų 
siekti tų ir mylėti tuos, kuriuos ne taip lengva mylėti – 
niurnančius, nedėkingus? 

Mylėti kažką, kas myli tave, nereikalauja jokių 
pastangų. Tai nesunku. Bet kuris senas nusidėjėlis gali 
tai padaryti. Bet kai myli tuos, kurie neverti meilės, tu 
eini toliau – toliau juos mylėdamas ir mylėdamas. Tada 
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Dievo meilė juos pakeis. 
Tai gali užimti metus. Tai gali užimti penkerius 

metus. Tai gali užimti dvidešimt penkerius metus, bet 
tai to verta. Kiek laiko Jėzus laukė tavęs? 

Dievas myli tave, ir Jis taip pat myli visus žmones 
aplink tave. Išgelbėtus ar nusidėjėlius – Jis juos myli, 
ir Jis nori panaudoti tave kaip kanalą išlieti savo meilę.

Nebijok žengti žingsnį pirmyn. Dievo meilė 
išlaisvina tave nuo baimės ir pasmerkimo, ir Jis 
suteikė tau sugebėjimą mylėti. Būk pasiryžęs skleisti 
Dievo meilę aplink save. Pradėk tiesiog būti draugišku 
su žmonėmis. Tegul tavo užsiėmimas būna būti 
draugišku ir būti palaiminimu žmonėms Kristaus 
Kūne. 

Pakviesk žmones pietų, pakviesk žmones pas save į 
svečius. Spausk žmonėms rankas, šypsokis. Dievas turi 
tau darbų. Jis nori panaudoti tave taip, kaip Jis negali 
panaudoti jokio kito kūrinio šioje žemėje. 

Yra žmonių, kuriems patarnauti gali tik tu. Niekas 
kitas negalėtų pasiekti to asmens, išskyrus tave. 
Paprašyk Dievo parodyti, kaip pasiekti žmones Jo 
meile, ir Jis tave išmokys.

Dievas myli tave!
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7. Dievo meilė pakeis tave

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

1 Jono 4,10 IBV
Dievas myli mus, bet nemanau, kad daug kas iš 

mūsų iš tiesų suvokia šią meilę, kuria Dievas myli mus. 
Dievas parodė man per šias studijas, kurias atlikau šia 
tema, kad, jei iš tiesų žinotume  savo dvasiomis, kaip 
stipriai Dievas myli mus, mes pakiltume ir būtume 
visiškai kitokie nei kad esame didžiąją laiko dalį. 

Mąstyk apie Dievo meilę tau. Būtent tai pakeis tave. Jei 
tau kažkas nepatinka savyje, „protu nesuvokiamas, bet širdyje 
juntamas žinojimas“, jog Dievas myli tave, tai pakeis.

Kaip tai priverčia tave pasijusti, kai žinai, jog kažkas 
tave myli? Tai verčia tave pasijusti gerai, tiesa? Ar jautiesi 
bjauriai? Dievas pasakė man, jog kai kurie iš tų žmonių, 
kurie skaitys šią knygą nekenčia savęs. Nekenti tų dalykų, 
kuriuos darai, ir nepriėmei, kad esi naujas kūrinys – tu 
nuolatos kovoji su sena prigimtimi. 

Kol gyvensi, jausdamasis visą laiką blogai, nemėg-
damas savęs, nekęsdamas savęs, nesuvokdamas, koks 
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ypatingas esi, tu niekada nesielgsi ypatingai. Biblija 
sako: „Nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra“ 
(Patarlių 23, 7 IBV). Visa tai vyksta dėl to, kad iš tiesų 
neįsikibai į tą faktą, jog Dievas myli tave. Žinoti, kaip 
stipriai Jis myli tave yra galingas dalykas.

Dievas nori, kad tu gyventum su Juo kasdien. 
Būtent tai pakeis tave. Jei neskirsi Dievui pirmenybės, 
tu pastatysi Jį į padėtį, kurioje Jis negali padaryti tau 
to, ką nori tau padaryti. Būtent asmeninis laikas, kurį 
praleidi su Dievu, tiesiog mylėdamas Jį ir leisdamas 
Jam mylėti tave, yra tai, kas privers tave augti ir būti 
stipriu tavo dvasiniame žmoguje. 

Didžioji dalis žmonių yra tingūs, ir jie verčiau to 
nedarytų. Jiems daug labiau patiktų, jeigu kas nors 
padarytų tai už juos. Nesiteisink. Pas kiekvieną skaitantį 
šitai, kas nebendrauja su Dievu ir yra apkaltintas to, ką 
rašau, ateis velnias iš už to apkaltinimo ir sakys: ,,Bet tu 
gi turi padaryti tuos visus kitus dalykus.” 

Aš žinau, kaip tai vyksta – velnias duoda tau vieną 
pasiteisinimą po kito. Būk rimtas santykiuose su Dievu, 
ir šaukis Jo. Dievo Žodis ir bendravimas su Juo pakeis 
tave. Dievas padarė tave gabų. Paulius sako  Filipiečiams 
4,13: „Aš galiu padaryti viską per Kristų, kuris stiprina 
mane.“ Kitaip tariant, nėra nieko visoje kūrinijoje, ko  tu 
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negali padaryti per Jėzaus Kristaus jėgą. 
Kai tik Dievas parodo tau problemą, turi pakilti 

su jėga ir pergale bei sutvarkyti ją. Jeigu  tu pakilsi ir 
priimsi Dievo meilę ir atsisakysi leisti tam purvinam, 
meluojančiam velniui kalbėti tau, koks sugedęs ir 
niekam tikęs esi, pradėsi elgtis pergalingai. 

Galbūt dabar elgiesi siaubingai, bet gali elgtis kitaip, 
jeigu patikėsi, kad viduje esi naujas kūrinys. Niekada 
nepasikeisi ar nesielgsi kiek nors kitaip, kol nepradėsi kilti ir 
sakyti: ,,Šlovė Dievui, esu ypatingas. Aš esu šventas. Dievas 
išsirinko mane. Jis apvalė mane Avinėlio Krauju. Elgsiuosi 
taip. Ir  man nesvarbu, velniau, kiek klaidų darau. Dievas 
yra pakankamai didelis, kad pakeltų mane ir padėtų man 
eiti toliau. Jis išvalo mano prisišiukšlinimus!“

Kokios problemos gali nugalėti tave, jeigu tu „žinai, 
kad žinai“, jog Dievas myli tave? Nėra jokių. Tu būsi 
pergalingas, pašalindamas jas visas nuo kelio. 

Ar norėtum būti nugalėtoju? Atsakyk į štai kokį klau-
simą – ar nori, kad iškiltų kažkas, ką turėtum nugalėti? 
Tai yra vienintelis būdas, kaip tu užaugsi. Jeigu tu 
niekada neturi jokių problemų ir niekada neturi nieko, 
ką turi nugalėti, į ką pagaląsi savo tikėjimo dantis? 

Panaudok problemas, kurios tau iškyla, kaip progą 
augti. Sužinok, ką Dievas padarė dėl to, kad Jis myli 
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tave! Jeigu pasikliausi Dievu ir leisi Dievui mylėti tave, 
ir tu mylėsi Jį, gali pamiršti visą tą stengimąsi gyventi 
tikėjimu ir įeiti į poilsį. 

Jeigu tiesiog leisi Dievui mylėti tave, ir mylėsi Jį, tada 
visą laiką elgsiesi kaip girtas žmogus – girtas dvasioje. 
Štai kada spaudžiančios aplinkybės nepasieks tavęs, 
nes tiesiog gyvensi Dievo meilėje.

Kai buvau pakrikštyta Šventojoje Dvasioje, pirmas 
tris savaites jaučiausi taip lyg būčiau buvusi girta nuo 
Dievo meilės. Žmonės vis kartojo man: „Kas tau nutiko? 
Tu tokia pasikeitusi. Negaliu tuo patikėti, Džoise. Kas 
tau pasidarė?“ Tie patys žmonės atėjo pas mane po trijų 
savaičių ir pasakė: „Kas atsitiko tavo gyvenimui?“

Man nereikėjo jiems nieko sakyti, kad įtikinčiau, 
jog mano gyvenimas pasikeitė. Jie galėjo tai matyti. Jei 
gyveni Dievo meilėje, tu visada šypsosiesi. Būsi gražus, 
pilnas energijos ir jėgų. Būsi gabus patarnauti žmonėms, 
nes visada būsi toks prisipildęs Šventosios Dvasios, kad 
bet koks poreikis, kuris iškils, bus atsakytas.

Pasakyk sau: „Dievas myli mane. Aleliuja, Dievas 
myli mane. Aš esu Jo ypatingas vaikas. Dievas myli 
mane!“ Dabar ženk žingsnį pirmyn – padaryk didelį 
tikėjimo šuolį ir patikėk tuo.

Dievas tikrai myli tave!
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Atgailos malda

Dievas myli jus ir nori, kad pas jus su Juo būtų 
artimi ir stpirūs santykiai. Jeigu jūs dar nepriėmėte 
Jėzaus Kristaus kaip savo Viešpaties ir Gelbėtojo, jūs 
galite tai padaryti dabar. Atverkite Jam savo širdį ir 
ištarkite šią maldą:

„Tėve, aš žinau, kad nuodėmiavau prieš Tave. Prašau, 
atleisk man. Apvalyk mane. Aš pažadu tikėti Jėzumi 
Kristumi, Tavo Sūnumi. Aš tikiu, kad Jis mirė už mane, 
mirdamas ant kryžiaus Jis paėmė ant Savęs mano 
nuodėmes. Aš tikiu, kad Jis prisikėlė iš mirusių. Ir šiuo 
metu aš atiduodu Jam savo gyvenimą. Ačiū, Tėve, už 
atleidimo dovaną ir amžinąjį gyvenimą. Prašau, padėk 
man gyventi Tau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.“

Jeigu jūs pasimeldėte iš visos širdies, Dievas jus 
priėmė, apvalė ir išlaisvino iš dvasinės mirties pinklių. 
Perskaitykite ir ištirkite žemiau pateiktas Šventojo rašto 
vietas ir paprašykite Dievo padėti jums girdėti Jo balsą, 
nes dabar jūs pradedate naują gyvenimą kartu su Juo.

      

Jono 3, 16
Efeziečiams 1, 4

1 Korintiečiams 15, 3-4
Efeziečiams 2, 8-9
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Paprašykite Dievo padėti jums surasti gerą bažnyčią, 
kur išpažįstamas Evangelinis gyvojo Dievo mokymas, 
kur jūs galėtumėte geriau pažinti Kristų ir dvasiškai 
augti. Dievas visada su jumis. Jis ves jus kiekvieną 
dieną, parodys, kaip gyventi pilnavertį gyvenimą Jėzuje 
Kristuje, kurį Jis jums paskyrė.  

1 Jono 1, 9
1 Jono 5, 1 

1 Jono 4, 14-15
1 Jono 5, 12-13
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JOYCE MEYER

PASAKYK JIEMS:

Aš Myliu Juos
Sužinok apie

Dievo Meilę Tau

Visa Dievo jėga ir meilė yra prieinama tau – šiandien! Ir 
tu nesi tiesiog vienas iš minios. Dievas myli tave taip, lyg 
būtum vienintelis žmogus pasaulyje. Problema ta, kad kaip 
dauguma žmonių tu gali to nesuprasti to... arba, jei žinai tai 
savo galvoje, gali nejausti širdyje. Dabar tu gali. Galinga 
žinia šioje įkvėpiančioje knygoje parodys tau:

	 KAIP ATPAŽINTI DIEVO MEILĘ SAVO VIDUJE
	 KAIP LIAUTIS DVEJOTI DĖL TO, AR ESI PAKANKAMAI 

GERAS DIEVUI
	 KAIP GALI PATIRTI NUOSTABŲ APREIŠKIMĄ APIE DIEVO 

MEILĘ
	 KAIP RASTI DIEVĄ NET SKAUSMINGOSE GYVENIMO 

APLINKYBĖSE
	 KAIP DIEVO MEILĖ PAKEIS TAVE AMŽIAMS.

Dalindamasi savo įžvalgomis ir apreiškimu, kuris perkeitė jos 
pačios gyvenimą, Joyce Meyer pateikia tau Raštą ir kitus 
išminties žodžius, kurie gali atidaryti langą į Dievo meilę... ir 
leisti jos šviesai nušvisti asmeniškai tau!

Atrask Dievo dovaną Tau:
Besąlygišką Meilę!
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