
Geriausias
Gydytojas

Kas IŠGELBĖS 
mus nuo šio 
pavojaus?  

Ar koronavirusas yra 
didžiausias pavojus, su 
kuriuo susiduriame? 
O gal egzistuoja 
pavojingesnė 
problema?



N atūralu baimintis, kai visi aplink mus 
kalba apie koronaviruso pavojų. Viskas 
tampa sudėtingiau - negalime išeiti iš 
namų, susitikti su draugais. 

Kyla daug klausimų, ir nežinomybė skatina 
baimę. 
Ar Dievas nustojo mylėti mus? Ar Dievas 
pyksta? Ar tai pasaulio pabaiga? 

Nėra blogai užduoti 
klausimus, bet 
atsakymų turime ieškoti 
Biblijoje.

Turime 
išgirsti, 
ką sako 
Dievas. 
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Nors koronavirusas atskiria 
mus nuo žmonių, kuriuos 
mylime, nuodėmė yra daug 
blogiau - ji mus atskiria 
amžiams nuo Dievo! 

Kai tu negerbi savo tėvų, 
skriaudi brolį, meluoji, vagi ar 
net mąstai kažkam pakenkti - 

visa tai yra nuodėmė. 
Mes nuodėmingi, todėl negalime 

mėgautis buvimu su Dievu, nes Jis yra šventas. 
Jis nemąsto, nesako ir nedaro nieko 

neteisingo. Tu ir aš esame nusidėję. Biblija 
sako: ,,Nei vienas nėra teisus.”  Nuodėmė 

atskiria tave nuo buvimo danguje su Dievu, ir 
buvimo Jo draugu dabar.

Nuodėmė yra pavojingiau už bet kokią ligą.

Jono 3, 16 sako: ,,Dievas taip 
pamilo pasaulį” - visus žmones 
pasaulyje, nesvarbu, kuria 
kalba jie kalba, kur jie gyvena. 
Jam nesvarbu, ir kokia jų odos 
spalva. Dievas myli kiekvieną 
iš mūsų, nes Jis mus sukūrė.
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G ydytojai bando sukurti skiepus ir vaistus 
padėsiančius kovoti su virusu. Nesi kaltas 
dėl to, jei užsikreti virusu, tačiau esi gimęs 
su nuodėmės užkratu. Dievas jau suteikė 
vienintelį išsigelbėjimą iš mūsų nuodėmių, 
ir jis yra Jėzus Kristus. 
Kaip ir mes, gyvendamas žemėje, Jėzus 

turėjo žmogiškąjį kūną, tačiau Jis vis tiek buvo 
Dievo Sūnus. Gyvendamas žemėje Jėzus išgydė 
daugybę ligų ir padarė įvairių stebuklų. Jėzus 
kalbėjo žmonėms apie Dievą. Tačiau Jo tikslas 
žemėje buvo išvaduoti mus iš mūsų nuodėmių. 
Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė už mūsų 
nuodėmes. Nors buvo palaidotas, po trijų dienų 
prisikėlė. Dabar Jis yra danguje ir ruošia vietą 
tiems, kurie Juo tiki.

IŠEITIS

    yra!
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Tam, kad sustabdyti 
virusą, reikia plauti 
rankas muilu ar 
dezinfekciniu skysčiu. 

Tačiau gali būti tikras, jog
Jėzus apvalo tave nuo nuodėmių, kai tiki ir pasitiki 
Juo kaip vieninteliu savo Gelbėtoju.

Apaštalų darbų 16, 31 skelbia Dievo pažadą:  
„Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas 
tu ir tavo namai“. Jei  visiškai pasitiki, jog 
Jėzus kentėjo už tave - tavo nuodėmės yra 
atleistos. 

Ar tiki Jėzumi? Gali tai pasakyt Dievui maldoje 
jau dabar. Gali sakyti taip:

,,Brangus Dieve, žinau, jog nusidėjau 
ir gailiuosi dėl to. Tikiu, kad Jėzus 
mirė ant kryžiaus ir prisikėlė tam, jog 
man būtų atleista. Dėkoju Tau, kad 
apvalei mane nuo mano nuodėmių.”
Tikėdamas Jėzumi gali būti tikras, jog Dievas 
niekada tavęs nepaliks. Jis visada bus su tavimi ir 
tau padės (Laiškas Hebrajams 13, 5-6). Jis tave 
sustiprins ir padės nebijoti to, kas vyksta. 
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G ydytojai nuolat pataria kaip 
išlikti sveikiems. Dievas taip 
pat pataria savo Žodyje - 
Biblijoje. 

 Kai tiki Jėzumi, norisi geriau Jį 
pažinti. Tai padaryti gali 
skaitydamas ir paklusdamas 
Jo Žodžiui - Biblijai.

Gali kalbėtis su Dievu maldoje - visada, visur, 
apie viską! Nes Dievas sukūrė ir myli tave, Jis 
girdi tave ir nori tau atsakyti. 

Dievas žino, kaip tu jautiesi, ir Jis sako: 
,,Nebijok.” Atsimink, Jis su tavim, net jei Jo 
nematai. 

Galbūt turi draugų, kurie bijo? Gali ir 
jiems išsiųsti šią žinutę.




