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Brangus mūsų žurnalo
skaitytojau,
besibaigiant kovai su nematomu žmonijai priešu
COVID-19, vasario 24 dieną mus ir visą pasaulį pasiekė
labai liūdna žinia – karas Ukrainoje. Maniau, kad manoji karta ir ateinančios kartos šios beprotystės tikrai
neregės. Mano močiutė sakydavo – visko gali nutikti,
bet svarbiausia, kad nebūtų karo. Plyšta iš skausmo širdis
pagalvojus apie raudančias motinas, verkiančias žmonas
ir liūdinčius vaikus... Sunku suvokti, jog šių dienų politikai ir pasaulio lyderiai nesugebėjo išsaugoti taikos mūsų
žemyne. Dabar belieka tik melstis ir laukti, atverti namų
duris bėgantiems nuo karo ir dosniai dalintis viskuo, ko
reikia karo užkluptiems žmonėms. Kita vertus, juk apie
tai skaitome Evangelijos pagal Morkų 13-ame skyriuje:
„Išgirdę apie karus ir karų gandus, neišsigąskite. Tai turi
įvykti, bet dar ne galas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus žemės drebėjimų, bus badmečių ir neramumų. Tai gimdymo skausmų
pradžia. Jūs saugokitės, nes atidavinės jus teismams,
plaks sinagogose, ir jūs turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius jiems liudyti. Ir Evangelija pirmiau
turės būti paskelbta visoms tautoms.“
Turėdami nuostabios Dievo malonės prisodrinto laiko,
būkime išmintingi ir uolūs, melskimės ir darbuokimės,
padėkime ir prisidėkime, kad kuo daugiau žmonių
išgirstų gyvenimus keičiančią Evangelijos žinią! Nepamirškime, jog kiekvieną dieną vyksta ir dvasinis karas už
žmonių sielas amžinybės kontekste…
Linkėdamas Jums ir Jūsų namiškiams ramybės bei
džiaugsmo, sveikinu su mūsų Viešpaties PRISIKĖLIMU
ir Jo pergale!
Žurnalo redakcinės kolegijos vardu
misionieriško labdaros fondo „Šviesa Rytuose“
valdytojas Remigijus Jucevičius
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Apokalipsė? Dabar?
Tikra pranašystės
dvasia yra Jėzaus
liudijimas

Ganytojo žodis

Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Paskutinę Biblijos knygą –
Apreiškimą Jonui –
tikintieji atsiverčia retai. Bet
kai kada ji atgyja. Kartais
žmonės, ir, beje, ne tik
tikintieji, pradeda apie ją
kalbėti. Apie jos simbolius
girdėjome jau Sąjūdžio
laikais, kai kurie ženklai yra
minimi ir dabar. Sukrėtimų
laikai motyvuoja atsiversti
būtent šį skaitinį. Gal tai
galimybė žvilgtelėti į ateitį?
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Ypatingos apreiškimo Jonui pamokos atsivertus Raštą
Noras stiprėja, nes nutrūksta įprastas gyvenimas. Žmonės įsijaučia į Apreiškimo knygos
dramą, kai į paskutinę kovą stoja gėris ir blogis.
Kai negandos krečia visą pasaulį, knygoje galime atpažinti – čia viskas taip pat kaip dabar! O
knyga pilna spalvingų pasaulį krečiančių vaizdų,
garsų ir įvykių. Jei nepasitikime valdžia, skaitome apie blogį, imperiją ir drakoniškų tarnų kovą
prieš teisiuosius, ir iškart pasijuntame istorinių
ir kosminių įvykių centre.
Tačiau nors kai kurios detalės žadina smalsumą, lieka jausmas, kad knygos iki galo nesuprantame. Net kai atpažįstame paraleles, esame
jų sukrėsti, bet nepaguosti. Apreiškimo Jonui
knyga ypač aštriai iškelia klausimą – kaip iš
tiesų reikia skaityti Šventąjį Raštą? Jį tinkamai
skaitome, kai norime pažinti Dievą. Toks turėtų
būti pirmiausias tikslas atsiverčiant ir Apreiškimo knygą. Bet ši knyga suriša bažnyčią ir
istorijos pabaigą, kai pasaulio karalystės tampa
„mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste“ (Apreiškimo 11, 15). Ji apima ir mūsų laikus, mes
dalyvaujame šioje dramoje. Per amžius Dievo
žmonės skaitydami panašias Rašto ištraukas
pasiguosdavo, kad Dievas, o ne imperatoriai
ar užkariautojai valdo istoriją ir gyvenimus. Ir
Dievo tauta, sudėjusi viltis į Viešpatį, valdovų
Valdovą, nesitikėdavo iš imperijos nuolaidų ar
gerovės.
Jei susierzinę su pražūties nuojauta vis giliau
grimztame į baimę, Apreiškimo knygą suprantame neteisingai. Tai paguodos ir vilties žinia
Dievo žmonėms! Romos imperija buvo didelė
galybė. Užkariavusi tautas ji nutiesdavo kelius
ir paskirdavo mokesčius, žadėjo gerovę, klestėjimą ir taiką. Žmonės turi poreikį atsiduoti
ir garbinti didesnes už save galybes. Panašiai
kaip šėtonas Jėzui parodė visų pasaulio karalysčių didybę ir žadėjo ją, jei šis jį pagarbins,
imperatoriaus gerovė ir klestėjimas buvo tiems,
kas jį garbins. Šis garbinimas apėmė gyvenimo
būdą, šeimas, verslus. Visur buvo imperatoriaus
atvaizdai – Romos imperatorius kaip „dievas“
visiems atneša gerovę ir klestėjimą – paklusniai atsiduokite jo valdžiai! Ir štai per siųstą

Jėzaus liudijimas
yra galingas
Dvasia, nes
Jis nugalėjo
kaip kunigas,
paaukodamas save.
angelą ir danguje atvertus vartus Jonas pamato,
kas iš tiesų yra „žemės karalių valdovas“ (Apreiškimo 1, 5). Taip atskleidžia vykstančių ir
įvyksiančių dalykų prasmę Dievo žmonėms. Jie
bus „palaiminti“ (Apreiškimo 1, 3) – paguosti ir
pripildyti vilties.
Artėjant prie paslapčių
Taip mokomės skaityti Šventąjį Raštą ir jo
šviesoje suprasti tai, kas vyksta aplink. Ir tai
darome per pirmųjų skaitytojų ir klausytojų
akis. Apreiškimo knygos negalime skaityti kaip
neišpildytų pranašysčių katalogo, kalbančio
apie mūsų laikus. Tada pirmieji klausytojai
nieko būtų negalėję suprasti ir būti paguosti
bei palaiminti. Apreiškimo knyga buvo laiškas
bendruomenėms, o laiškai rašomi tam, kad juos
suprastų. Apaštalas Jonas save matė kaip pranašą, o bendruomenės jį pripažino. Jo naudojama
pranašų kalba buvo nuoroda ne tik į izraelitų
situaciją, bet ir nurodė kitas Šventojo Rašto
pranašystes. Be to, šie vaizdiniai buvo keisti ženklai. Tai yra simbolių knyga, o juos suprantame
tada, kai į juos įsijaučiame ir prisimename, kad
jie buvo anksčiau naudojami Šventajame Rašte
taip, lyg atsikartotų dabar, mūsų gyvenimuose.
Tai turėtų padrąsinti skaityti Apreiškimo
knygą. Tai drama, kviečianti pamatyti savo
laikus Šventojo Rašto šviesoje. Bažnyčiose
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dažniausiai skaito pirmuosius tris Apreiškimo
knygos skyrius, laiškus septynioms bažnyčioms.
Tačiau pirmieji knygos klausytojai būtų supratę
ir tai, kas vyksta toliau. Skaitydami apie žvėrį
iš jūros Apreiškimo 13 skyriuje, ir vieną jo
galvų, kuri buvo „lyg mirtinai sužeista, tačiau
jos mirštamoji žaizda užgijo“ (3 eilutė) ir vėliau
apskaičiavę „žvėries skaičių“ – „šeši šimtai šešiasdešimt šeši“, jie būtų atpažinę imperatorių
Neroną. Tų laikų praktika, gematria, žodžiams
priskirdavo skaičius, ir imperatoriaus Nerono
vardas hebrajiškai galėjo būti išverstas skaičiumi
666. O Neronas, kuris pirmas kurstė krikščionių
persekiojimą, nusižudė durklu į gerklę, ir neilgai
trukus pasklido gandas, kad jis iš tiesų nemirė ar
kad vėl grįš valdyti.
Todėl Rašto tyrinėtojai laiškus septynioms
bažnyčioms mato kitų septynetų šviesoje –
septynių antspaudų, trimitų, dubenų šviesoje
(Apreiškimo 6, 1; Apreiškimo 8, 6; Apreiškimo
15, 5). Septynetas – tobulumo ir išsipildymo
skaičius, reiškia, kad istorija tuoj išsipildys. Septynetuose yra atsikartojimų, jie reiškia, kad istorija juda link Dievo plano atomazgos. Bažnyčia
vaidina svarbų vaidmenį – šioje dramoje esame
tikrojo Dievo liudytojai. Neturėtume reikalauti
sau palankesnių sąlygų ar pripažinimo žvėries
valdyme, nes malonę ir pilnatvę gauname iš
„to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis“ (Apreiškimo 1, 4). Kokia drama čia vyksta? Išėjimo
knygos 3, 14 „Dievas Mozei tarė: „Aš esu, kuris
esu. – Ir jis tęsė. – Tu taip kalbėsi izraeliečiams:
‚Aš Esu atsiuntė mane pas jus‘“. Pranašas kviečia
pamatyti, kad dalyvaujame išėjime/kelionėje
į Dievo miestą, „šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo“
(Apreiškimo 21, 2).
Apreiškimo knyga ir gyva pranašystės
dvasia
Apaštalas Jonas praplečia Išėjimo knygos
žodžius, kalba apie mūsų kelionę. Pranašystė
nušviečia ir sujungia dabartį su praeitimi ir
ateitimi. Kelionėje malonė ir pilnatvė yra ir „nuo
septynių dvasių“ (Apreiškimo 1, 4). Tai kalba
apie Šventosios Dvasios pilnatvę, užsimenama
apie septynias akis, reiškia, Dievas viską mato.
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Dvasios, „siųstos į visą žemę“, reiškia, kad niekas
neatskirs nuo guodžiančio artumo (Apreiškimo 5, 6). Šis vaizdinys iš Zacharijo 4, 10–11
atkartoja, jog tai, kas laikmečio galybėms atrodo
niekingai maža, Dievui veikiant nustebins pergale ir didybe. Nes Dievo tikslai įgyvendinami
„ne galybe, ne jėga, bet mano [Dievo] Dvasia“
(Zacharijo 4, 6). Kokia tai dvasia?
Apreiškimo knygoje skaitome, kad Joną
pribloškė apreikšti vaizdai ir garsai. Jų žinios
paveiktas Jonas parpuola prieš pranešėją: „Aš
puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti,
bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir
aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi
Jėzaus liudijimo. Dievą garbink! O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia“ (Apreiškimo
19, 10).
Pagarbinimas šioje knygoje svarbus. Imperatorius, žvėris, nori, kad prieš jį parpultų. Jonui
atveriamas sostas danguje ir Avinėlis sosto
viduryje. Jonas pamato, kas vienintelis vertas
garbinimo. Bet Jonas turi išmokti pamoką apie
pranašystės dvasią, ir mes turime pasimokyti
žvelgdami į jį. Tai pamoka apie garbinimą ir apie
liudijimą. Žmogus susiduria su nuostabiais, jį
pranokstančiais dalykais, ir yra linkęs pagarbinti, tačiau garbinti galima tik Dievą.
Avinėlis yra vertas pagarbinimo, Jis yra
sosto viduryje, Jis buvo „ištikimasis liudytojas“
(Apreiškimo 1, 5). Jėzus ištikimai liudijo Dievo
karalystę valdžių ir kunigaikštysčių pasaulyje.
Jo liudijimą Dievas patvirtino prikeldamas Jį iš
numirusių, kai šio pasaulio valdžios, gindamos
savo pretenzijas į dieviškumą, Jį nužudė. Jėzaus
liudijimas yra galingas Dvasia, nes Jis nugalėjo
kaip kunigas paaukodamas save. Tokiu būdu
Jis padarė iš skirtingų tautų žmonių „karaliją ir
kunigus“. Dėl to Jėzus yra vertas. Krikščionys
nugali ne jėga ar galybe, bet liudijimu ir Dvasia,
kurie seka Avinėlį, kur Jis beeitų, tai yra net į
mirtį. Be šios dvasios pranašystė negyva arba
netikra. Ir bet kuri tikra pranašystė turi turėti
šią dvasią, tai jos jėga ir pergalė – „bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu“
(Apreiškimo 12, 11).
Pranašystės dvasią turi tie, kurie liudija Jėzų
esant Viešpačiu, bet tai nėra vien žodžiai. Jie

Krikščionys
nugali ne jėga
ar galybe, bet
liudijimu ir
Dvasia, kurie
seka Avinėlį, kur
Jis beeitų, tai yra
net į mirtį.
gyvena remdamiesi įsitikinimu, kad malonė ir
gyvenimo pilnatvė ateina iš Dievo, Šventosios
Dvasios ir Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo.
Jie neatsiduoda imperijai, jos vertybėms ir santvarkai, nesivadovauja jos pasakojimais, nesigėri
jos vaizdiniais, nelaukia iš jos gerovės, klestėjimo ir pilnatvės. Liudytojai gyvena matydami,
kad Jėzus, Jo istorija, kelias yra pergalingi, net
jei imperijos akimis tai reiškia pralaimėjimą. Jų
elgesys yra pranašiškas. Jie negarbina jokio kūrinio, jų gyvenimas pašvęstas Kūrėjui.
Apreiškimas Jonui atveria, kad yra dvi konfliktuojančios pretenzijos į aukščiausią valdžią –
Dievo ir žvėries. Jos nėra viena šalia kitos, jos
nėra viena kūniška, kita dvasiška, lyg kūnu
tarnautume vienai, o dvasia – kitai. Jėzus yra
„žemės karalių valdovas“ (Apreiškimo 1, 5) ir
Jis yra sosto viduryje. Tie, kurie pripažįsta tai ir
prisiima Jo kelią, net jei nukentėtų ar atrodytų,
kad tuščiai jo laikosi, galiausiai pamatys, kad jų
aukos ir maldos nebuvo tuščios, o gyvenimai
beprasmiai. Jie nesitiki paramos ar privilegijų
iš žvėries, nebūna apimti neapykantos, bet yra
liudytojai – savo kunigišku tarnavimu kviečiantys pasaulį susitaikyti su Dievu ir tokiu būdu
artinantys Dievo karalystės atėjimą.
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Istorijos puslapiai

Lietuvos Biblijos
draugijai –
30 metų
Albertas Latužis
LBD valdybos narys

Biblijos kelias į lietuvių
tautą buvo ilgas, sudėtingas
ir vingiuotas. Net Lietuvoje
įvedus krikščionybę
didžioji tautos dalis
neturėjo galimybės
susipažinti su Šventuoju
Raštu savo gimtąja kalba.
Pirmieji bandymai ir kai
kurie išversti maži Biblijos
fragmentai padėties
negelbėjo.
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Ilgai laukti Biblijos vertimai
Pirmas svarbus žingsnis buvo žengtas Prūsijos kunigaikštystėje, kur po Reformacijos
įvedimo buvo susirūpinta Kristaus mokymo
sklaida ne tik tarp čia gyvenusių vokiečių, bet
ir kitų tautų: lietuvių, lenkų (mozūrų) ir prūsų.
Valdžia reikalavo, kad pamaldų metu pamokslai
iš vokiečių kalbos būtų verčiami į klausytojams
suprantamą kalbą, tačiau tai padaryti be išversto Biblijos teksto buvo sudėtinga. Kai kurios
dalys buvo išverstos apie 1545 metus, o 1579 m.
buvo išspausdintos Baltramiejaus Vilento išverstos evangelijos.
1579 m. visos Biblijos vertimo į lietuvių
kalbą (pradžioje iš lotynų, vėliau iš vokiečių
kalbos – aut. past.) ėmėsi evangelikų liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas, tuomet tarnavęs
Labguvoje (dab. Polesk).Vėliau, perkeltas į
Karaliaučių tarnauti lietuvių bažnyčioje, čia jis
rado palankesnes sąlygas šiam darbui ir 1590 m.
vertimą užbaigė. Deja, dėl įvairių ir ne visai
aiškių priežasčių Biblija nebuvo išspausdinta,
tačiau J. Bretkūno darbas nebuvo veltui, nes jo
rankraščiais naudojosi vėlesnieji vertėjai. Beje,
rankraštis išlikęs iki mūsų dienų ir saugomas
Slaptajame Prūsijos palikimo archyve.

Panašus likimas ištiko evangeliko reformato Samuelio Boguslavo Chilinskio iš olandų kalbos
išverstą Bibliją. 1659 m. Londone
ji net buvo pradėta spausdinti,
tačiau darbas buvo sustabdytas, o
rankraštis publikuotas tik 1984 m.
1701 m. Samuelis Bitneris Mažojoje Lietuvoje, Karaliaučiuje,
išleido savo išverstą Naująjį Testamentą. Tačiau ledai pajudėjo
1730 m., kai vadovaujant liuteronams Jonui Bėrentui ir Petrui Milkui, globojant Prūsijos evangelikų
liuteronų generaliniam superintendentui Jonui Jokūbui Kvantui
grupė vertėjų pradėjo Biblijos
vertimo darbą, kurį sėkmingai
užbaigė. 1735 m. visa lietuviška Biblija buvo
išspausdinta Karaliaučiuje. Šis Šventojo Rašto
vertimas sulaukė net dvidešimties leidimų, kurių paskutinis buvo 1961 m.
Dievo žodžio mylėtojus netikėtai pradžiugino emigracijoje gyvenusio Algirdo Jurėno iš
originalo kalbų išverstas „Naujasis Testamentas
ir Psalmai“, kurį 1961 m. išleido Britanijos ir
užsienio šalių Biblijos draugija. Suprantama,
tuo metu į Lietuvą nelegaliu būdu patekdavo tik
menka tiražo dalis. Dar vienos staigmenos sulaukėme 1972 metais. Tai buvo katalikų kunigo
Česlovo Kavaliausko iš graikų kalbos išverstas
Naujasis Testamentas, kurį išleido Lietuvos
Vyskupų Ordinarų kolegija. Bet buvo gaila ir
liūdna, kad 10 000 egz. tiražas greitai ištirpo
beveik be pėdsakų... Tiesa, tuoj pat šis leidimas
keletą kartų buvo pakartotas užsienyje, ir dalis
šių Biblijos vertimų įvairiais būdais nelegaliai
patekdavo į Lietuvą.
1988 metais buvo gautas Lietuvos valdžios
leidimas pakartoti Č. Kavaliausko išverstą Naująjį Testamentą, ir šio, antrojo, leidimo pratarmėje yra paminėtas kuklus lietuvių evangelikų
indėlis redaguojant ir tikslinant kai kuriuos
terminus ir posakius.
Kiek vėliau Jungtinės Biblijos draugijos
pareiškė norą išleisti šį vertimą ir padovanoti
Lietuvai. Didelis Šventojo Rašto mylėtojas ir
entuziastas kunigas Vaclovas Aliulis subūrė

Biblijos
kelias į
lietuvių
tautą
buvo ilgas,
sudėtingas ir
vingiuotas.
tarpkonfesinę darbo grupę. Ji sutarė padirbėti
peržiūrėdama tekstą ir ypač teologinius paaiškinimus, paliekant bendrus, naudingus ir
priimtinus visiems krikščionims ir neįtraukiant
specifinių, doktrininių paaiškinimų, nes jie turi
būti savitas kiekvienos konfesijos uždavinys.
Šio Naujojo Testamento leidimo pratarmėje
parašyta: „Tai pirmasis mėginimas patarnauti
visiems lietuviškai skaitantiems krikščionims
tarpkonfesiniu bei ekumeniniu būdu.“ Didžiulis
tiražas, išleistas Lietuvos Biblijos draugijos vardu, pasiekė mūsų šalį 1992 m., ir tai buvo nuoširdus ir brangus pasveikinimas besikuriančiai
Lietuvos Biblijos draugijai.
Katalikų įnašas lietuviškos Biblijos istorijoje
Po Lietuvos (1387 m.) ir Žemaičių (1413 m.)
krikšto istoriniuose šaltiniuose minima, jog
„Bažnyčia uoliai rūpinosi, kad dvasininkai
tinkamai susikalbėtų su parapijiečiais jiems
suprantama kalba“. Tačiau nėra duomenų apie
rimtesnius bandymus Šventąjį Raštą versti į
vietiniams žmonėms suprantamą kalbą.
Bažnyčios Tridento Susirinkimas (1545–
1563), daug laiko skyręs kovai su Reformacija, visai neskatino atkreipti dėmesį į Biblijos
vertimo būtinumą. Atvirkščiai, atsirado naujų
nuostatų, ribojančių Šv. Rašto plėtrą, vertimus ir
net skaitymą. Nurodyta Bibliją versti tik iš loty7

niškosios Vulgatos 66 knygų, būtinai papildant
apokrifinėmis, arba deuterokanoninėmis (dabar
vadinamomis Antrojo kanono) knygomis.
Kai vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis
išvertė Naująjį Testamentą, kuris 1816 m. buvo
išspausdintas Rusijos Biblijos draugijos lėšomis,
kilo problema dėl jo naudojimo, nes buvo abejojama jo tinkamumu. Mat jis „nepatvirtintas
Apaštalų sosto ir neturi Bažnyčios įstatymais reikalaujamų paaiškinimų, todėl jo skaitymas negalėjo būti leidžiamas“. (Bendras įvadas į Šv. Raštą.
Šventasis Raštas, S. Testamentas, Roma 1955 m.,
55 p.) Todėl Lietuvoje ilgą laiką teko pasitenkinti
nedideliais atskirų dalių ar fragmentų vertimais.
Religinė biblinė kalba nebuvo plėtojama. Gal
todėl vos vieno kito mūsų poeto kūryboje jaučiamas biblinės dvasios dvelktelėjimas...
Pagaliau 1901 m. Šventojo Rašto vertimo
ėmėsi kunigas (vėliau arkivyskupas) Juozapas
Skvireckas. Tuomet dar galiojo Romos katalikų
bažnyčios reikalavimas, kad turi būti verčiama
iš lotynų kalbos (Vulgatos). Vertimas darbo eigoje buvo leidžiamas pagal užsakymus atskirais
tomais ir užbaigtas 1935 m. Tokia Biblija nebuvo pritaikyta naudotis plačiosioms masėms ir
dėl kainos, ir dėl didelės apimties. Apimtį padidino reikalavimas viename puslapyje sugretinti
lotynišką ir lietuvišką tekstą. Nemažai vietos
užėmė įvairūs komentarai ir paaiškinimai.
Reikėtų paminėti dar vieną dalyką: kol tęsėsi
Senojo Testamento vertimo ir spausdinimo darbai, bene tris kartus nedideliu, patogiu formatu
buvo išleistas J. Skvirecko išverstas Naujasis
Testamentas, atnešęs daug džiaugsmo Dievo
žodžio mylėtojams.
Biblijos draugijos pasaulyje ir Lietuvoje
Britanijos ir užsienio šalių Biblijos draugija yra pirmoji visuomeninė organizacija,
įsisteigusi 1804 m. Anglijoje. Jos tikslas buvo
toks, koks lieka ir šiandien: nesiekiant pelno
rūpintis Šventojo Rašto vertimais ir platinimu
visame pasaulyje. Ši draugija kurį laiką veikė ir
Rusijoje, turėdama 289 skyrius, iš kurių vienas
buvo Vilniuje. Deja, 1826 m. valdžios įsakymu
buvo uždaryti visi skyriai, o vėliau buvo duotas
leidimas veikti tik tarp evangelikų. Po Pirmojo
pasaulinio karo Lietuvoje veikė šios draugijos
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Poreikis rodo,
kad Biblija ne
tik užima vietą
lentynoje, bet
yra reikalinga ir
skaitoma knyga.

skyrius, kuriam vadovavo Teodoras Gerikas ir
Jonas Inkenas.
1946 m. įvairių Biblijos draugijų suvažiavime
buvo nutarta visas draugijas sujungti į vieną organizaciją – Jungtines Biblijos draugijas (United
Bible Societies). Tačiau kai kurios Biblijos draugijos tebeveikia visiškai nepriklausomai.
Lietuvos Biblijos draugijos įkūrimas
1992 m. sausio 17 d. Vilniuje įvyko Lietuvos
Biblijos draugijos (toliau – LBD) steigiamasis
suvažiavimas, į kurį susirinko apie 100 dalyvių.
Prieš tai apie metus vyko neoficialūs susitikimai su
įvairių Lietuvos bažnyčių ir bendruomenių atstovais. Tokius susitikimus inicijavo Jungtinių Biblijos
draugijų įgaliotas Svere Smadahl iš Norvegijos.
LBD steigėjai – aštuonios legaliai veikiančios
bažnyčios (pagal abėcėlę): evangelikų baptistų,
Romos katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, evangelikų sekmininkų, sentikių,
septintosios dienos adventistų ir stačiatikių. Gerokai vėliau asocijuotos narystės teisėmis prie
LBD prisijungė Laisvųjų krikščionių bažnyčia.
Bažnyčių–steigėjų atstovai deleguojami dvejų
metų kadencijai į Draugijos valdybą, o valdyba
išsirenka prezidentą ir viceprezidentą.
Pirmas ir svarbiausias LBD darbo vaisius buvo
1999 m. išleistas pirmasis visos Biblijos leidimas:
Antano Rubšio iš originalo kalbų išverstas Senasis

Testamentas ir Česlovo Kavaliausko jau visiems
žinomas, peržiūrėtas ir iš naujo paredaguotas
Naujasis Testamentas. Šiam sumanymui įgyvendinti LBD sudarė tarpkonfesinę redakcijos komisiją, kuri intensyviai dirbo apie ketverius metus,
nuolat tardamasi su Senojo Testamento vertėju ir
ankstesniais Naujojo Testamento redaktoriais, o
reikalui esant – su lituanistais ir hebrajų bei graikų
kalbų specialistais. Žinoma, didelė pagalba buvo
ir ankstesni lietuviški vertimai, taip pat vertimai į
kitas kalbas. Iš pradžių buvo tikėtasi, kad bendram
labui atsiras galimybė bendrauti su JAV anksčiau
pradėjusia dirbti Romos katalikų bažnyčios Biblijos redagavimo grupe, viliantis suvienodinti
tekstus, kai kuriuos terminus ir vardus. Deja, iškilo
labai rimtų priežasčių, dėl kurių tai padaryti tapo
neįmanoma.
Kita vertus, LBD turėjo laikytis Šv. Rašto ekumeninių leidimų rengimo taisyklių ir rekomendacijų,
kurios buvo sudarytos Jungtinių Biblijos draugijų
ir Vatikano susitarimu. Tai įgalino nesunkiai išspręsti Biblijos kanono klausimą spaudai ruošiant
du variantus. Katalikų bažnyčiai skirtas ekumeninis
variantas, kuriame apokrifinės (deuterokanoninės)
Senojo Testamento knygos įdedamos atskirai tarp
Senojo Testamento ir Naujojo Testamento su atskira
puslapių numeracija. Kitoms bažnyčioms, kurios
kanoninėmis pripažįsta tik 39 Senojo Testamento
hebrajų knygas, Biblijos spausdinamos be apokrifų.

LBD leidžia įvairių formatų tiek Biblijas, tiek
Naujuosius Testamentus, kurie esant poreikiui
spausdinami beveik kas metai, ištaisant pastebėtas klaidas ir netikslumus. Poreikis rodo,
kad Biblija ne tik užima vietą lentynoje, bet yra
reikalinga ir skaitoma knyga.
Per tris savo veiklos dešimtmečius LBD yra
išleidusi daugybę knygučių „mažutėliams“ ir
vyresnio amžiaus vaikams, taip pat įvairios
biblinės literatūros suaugusiems: žemėlapių,
žinynų, kompaktinių diskų. Yra išleista visa
Biblija neregiams Brailio raštu ir jos dalys silpnaregiams stambiu šriftu.
LBD organizuoja įvairius renginius moksleiviams, konkursus, parodas. Per pastaruosius
trejetą metų buvo vykdomas didelis projektas:
padedant Rytų Europos misijai Lietuvos mokykloms LBD nemokamai išdalijo 9667 Biblijas ir
papildomai 740 kitų knygų.
Olandijos Biblijos draugija padeda adaptuoti
ir sulietuvinti Biblijos skaitymą internetiniame
puslapyje manoBiblija.lt ir mobiliojoje programėlėje. Galima nemokamai skaityti A. Rubšio ir
Č. Kavaliausko, A. Jurėno ir J. Skvirecko Biblijos
vertimus.
Šių metų kovo 26 dieną numatyta LBD metinė ataskaitinė-rinkiminė Asamblėja, kuri bus
ypatinga tuo, kad bus švenčiamas Draugijos
veiklos ir tarnavimo trisdešimtmetis.
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Pažintis

Svarbiausia
gyvenime –
pažintis su Jėzumi
Irmantas Jakubonis
Sielovadininkas

Pirmiesiems mokiniams Jonas
Krikštytojas nurodo į Dievo
Avinėlį, paskui kurį jie iš karto
nuseka. Jie greičiausiai sekė Jėzų
per atstumą. Ir čia Jėzus ryžtingai
suardo nejaukią tylą atverdamas
duris santykiui – atsigręžia ir
tiesiai klausia: „Ko ieškote?“.
Čia atpažįstame dieviškosios
iniciatyvos simbolį – Dievas
visada veikia pirmas.
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Ateikite ir pamatysite. (Jono 1, 39) Išvydęs
ateinantį Jėzų, jis [Jonas Krikštytojas] tarė: „Štai
Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigręžė ir, pamatęs
juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė:
„Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“ Jis
tarė: „Ateikite ir pamatysite“. (Jono 1, 35–39)
Tad kai mūsų protas pradeda ieškoti ir širdis
alkti, Dievas jau laukia, gręžiasi į mus, pasitinka.
Kaip teisingai yra pasakęs Augustinas, mes net
nebūtume pradėję ieškoti Dievo, jei Jis seniai
nebūtų mūsų suradęs.
Klausimas Ko ieškote? verčia apsispręsti.
Nuolankūs žmonės ieško Dievo ir Jo karalystės, suglumę ar suklupę ieško šviesos, atgaivos
gyvenimo kelyje ir Dievo atleidimo. Tad kartu
su mokiniais priimkime kvietimą: ateikite ir
pamatysite.
O jūs kuo mane laikote? (Luko 9, 20) Kokį
Jėzų sutinkame Evangelijose? Dėstantį, kaip
nesuklysti atliekant religines apeigas, ar mokantį gyvenimo sėkmės paslapčių, o gal kaip
„įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“!? Ką

atrandame skaitydami apie Jį tiesiog kaip apie
asmenį? Manau, jog kiekvienam gali kilti įvairių klausimų. Kodėl Jis vienaip ar kitaip elgėsi?
Kodėl ginčijosi su vienais ir „nuolaidžiavo“
kitiems? Koks Jis buvo? Kodėl vienus girdavo,
o kitus peikė? Viena, kuo Jis taip traukia visus,
tai mokymu, palyginimais, kurie atskleidžia mylinčio Dievo charakterį, Jo amžinai „beprotišką“
meilę mums. Skaitydami Evangelijas turėtume
būti „pagauti“ Jėzaus, Jo apreikšto Tėvo ir Dievo
karalystės paveikslo.
Evangelistų tapomas Jėzaus paveikslas yra išties daugialypis. Daugiausia aprašoma Jo viešoji
tarnystė, trukusi apytikriai trejus metus. Tačiau
mes beveik nieko nežinome, kaip Kristus gyveno iki trisdešimties metų. Žinome, kad gimė
paprastoje žydų šeimoje, mažame Betliejaus
kaimelyje. Būdamas kūdikis tapo emigrantu –
šeima pasitraukė į Egiptą. Kai pavojus nebegrėsė, su tėvais apsigyveno mažame Nazareto kaime. Dirbo staliumi, kad išmaitintų savo motiną
ir brolius bei seseris. Apie Jo vaikystę žinome tik
Luko užfiksuotus epizodus: Nazarete Jis Dievo
malone augo ir stiprėjo išmintimi; dvylikametis

Jėzus diskutavo ir stebino savo išmanymu ir
atsakymais to meto Rašto mokytojus. Vaikystės aprašymas užbaigiamas tik tuo, kad Jėzus
buvo klusnus tėvams, augo išmintimi, metais
ir malone Dievo ir žmonių akyse. Sulaukęs apie
trisdešimties metų Jis tapo keliaujančiu pamokslininku, gyvenusiu be patogumų, be namų.
Štai matome Jį atsitraukusį nuo žmonių su
mokiniais, stebime Jį minios šurmulyje skelbiantį gerąją naujieną, mokantį Karalystės
paslapčių, gydantį. Štai Jis Galilėjoje, minios
„keliamas į padanges“ kaip didvyris, iš kurio
tikimasi, jog išpildys tautos viltis – išlaisvins
iš Romos jungo ir grąžins tautai buvusią šlovę.
Sekame Jėzų Jeruzalės šventyklos prieigose,
kur to meto religijos autoritetai – fariziejai ir
sadukiejai – susivienija, kad kruopščiai ištirtų
Jėzaus asmenį, Jo mokymą ir tikslus. Nepaisydamas visko, kas vyksta aplinkui – visų giriamas,
gilioje neviltyje, vienatvėje ar atstūmime – Jis
išlieka tas pats Jėzus: atsidavęs tikslui, dėl kurio ir atėjo, pastovus, nugalintis gundymus,
nepasiduodantis nuotaikos svyravimams – nekintantis.
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Nazarete, mieste, kur užaugo, Jėzus paaiškina
Jo skelbiamą ir vykdomą Gerąją naujieną, aiškiai pabrėždamas, kad pildosi Izaijo pranašystė
apie Mesiją: Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti
prislėgtųjų (Luko 4, 18). Jėzaus mokyme neaptinkame keisto ar beprotiško fundamentalizmo
prieskonio. Taip, Jis karštai tiki tuo, ko moko, ir
ne tik – Jis gyvena taip, kaip moko! Jo mokymas
stebina, bet nėra ekscentriškas. Jis moko visai
kitaip nei to meto Rašto aiškintojai, bet kaip
turintis galią (Mato 7, 29)
Matome Jį visiškai žmogišką: pavargusį, užmigusį (per audrą valtyje!), valgantį ir geriantį.
Jis išgyvena visas įprastas mums emocijas, meilę
ir pyktį, džiaugsmą ir liūdesį. Jis yra visiškai
žmogiškas... ir vis dėlto Jis yra kur kas daugiau
nei paprastas žmogus.
Jėzus mylėjo žmones ir aiškiai tai rodė. Jis
tapo paprastų žvejų ir mokesčių rinkėjų draugu,
„valgančiu ir geriančiu“, „muitininkų ir nusidėjėlių bičiuliu“. Jis lietė raupsuotuosius ir leido
prostitutėms prisiliesti prie savęs. Jis atidavė
save mums: gydė, mokė, guodė, gelbėjo. Prisiminkime, kaip jis gailėjosi žmonių (Mato 9, 36),
kaip rūpinosi ligoniais, Jo kantrumą ir atleidimą
muitininkams ir nusidėjėliams. Jėzus mokėjo
įžvelgti žmoguje gera, draugauti, pagirti, dalintis savo ir priimti kito skausmą, tačiau nemokė
apie nepažeistą prigimtinį gerumą, nes Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai,
ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės,
pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos
tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų
(Morkaus 7, 21–23).
Jėzaus šventumas išskiria, bet neatskiria Jo
nuo mūsų. Dar daugiau – Jį priartina. Šventumas traukė prie Jo tų laikų žmones, traukia ir
mus dabar.
Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės! (Luko 12, 1b) Evangelijose Jėzų
sutinkame besiginčijantį su to meto religiniais
autoritetais: čia priekaištaujantį fariziejams,
kad jie niekais paverčia Dievo žodį dėl savojo
papročio (plg. Morkaus 7, 13a), čia sklaidantį
sadukiejų miglas, šiems klystant ir nepažįstant
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nei Raštų, nei Dievo galybės (plg. Mato 22, 29).
Priešingai fariziejų ir sadukiejų supratimui, Jėzui pagrindinis tikėjimo autoritetas yra Raštas,
o ne papročiai ar tradicija; pats Raštas nėra
tikslas, o priemonė, atverianti ir kreipianti mus
į Kristų, kuris teikia amžiną gyvenimą; nuteisinimas ir išgelbėjimas teikiamas ne dėl mūsų
nuopelnų, o iš malonės. Sužinome, kad Dievui
priimtinas tikėjimas, elgesys ir garbinimas kyla
iš žmogaus širdies, o mūsų pagrindinis tikslas –
siekti ne savo, o Dievo šlovės.
Tad pastarieji patyrė ir kitokį Jėzų. Ar nebūtų
baugu sutikti tokį Kristų, kokį pamatė angių
išperos (Mato 23, 33), legalistai ir kiti religijos
žinovai. Tie, kurie ne tik nepažino, bet ir trukdė
kitiems pažinti Žodį, tapusį kūnu. Tie, kurie
patys nėjo pažinimo keliu ir norintiems įeiti
trukdė. Tie, kurie krauna kitiems nepakeliamas
naštas, o patys nė vienu pirštu jų nepajudina.
Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas! (Hebrajams 10, 31).
Nesupratę širdimi ir nepatyrę absoliučios
mums teikiamos malonės, geriausiu atveju
galime būti ideologijos, knygos, o ne asmens –
įsikūnijusio Žodžio – sekėjai, t. y. esant geriausiems norams taptume tiesiog naujos kokybės
moralizuotojais, Naujojo Testamento fariziejais,
išpuikusiais savo teisume ir švarume, smerkiančiais ir ieškančiais krislų kito akyje šventeivomis, kurių giliausia malda ir dėkojimas siekia tik
tiek: Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti
žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba
kaip šis va muitininkas (Luko 18, 9–14).
...muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už
jus pateks į Dievo karalystę (Mato 21, 31b).
Jėzaus geroji žinia nėra verkšlenančio ar gąsdinančio moralizmo žinia – tai iššūkis mūsų bedžiaugsmių malonumų, paviršutiniškų santykių
bei nuosavo teisumo nuspalvintam egzistavimui
ištrūkti į Pažadėtosios žemės oazę, malonės
gyvenimą Kristuje.
Nuostabą kelia Jėzaus palyginimai, kuriuose
atveriamas nusipelnymui priešingas meilės ir
malonės įstatymas, išreiškiantis neišmatuojamai dosnų Dievo charakterį.
Gyvenime nesame pratę gauti ir teikti malonės be darbų, be įrodančių požymių – mes

Santykį su Jėzumi
lengvai užmegzdavo
žmonės, kurie
pripažindavo savo
negalias, nesveikatą.

įpratę nusipelnyti, net, jei įmanoma, dėl nuolankumo ar teisingumo, pamaldumo ar mūsų
teigiamų savybių.
Evangelijos žinios, meilės ir malonės kitoniškumą nuo mūsų žmogiškojo supratimo ir
nusipelnymo filosofijos M. Liuteris išreiškė
taip: „Įstatymas liepia: ‚Daryk šitaip!‘ ir nieko
gero neįvyksta. Malonė sako: ‚Tikėki Juo!‘ ir viskas jau įvykę.“ Liuteris aiškiai suvokė dieviškos
meilės skirtingumą, kuri priešinga žmogiškajai:
„Dievo meilė ne randa, o susikuria tai, ką myli.
Žmogaus meilė kyla tik tam, ką jis randa vertą
tos meilės“.1

mūsų širdis ir gyvenimą bei paskelbti mums
gyvą Žodį, kuris išlaisvina eiti ir daugiau nebenusidėti. Meilė neverčia susigūžti baimėje,
ji atveria, statydina, drąsina, įgalina. Ji nesiekia
pataisyti ar pagerinti, Ji perkeičia.
Santykį su Jėzumi lengvai užmegzdavo žmonės, kurie pripažindavo savo negalias, nesveikatą. Sakoma, kad gydytojo pareiga „kartais –
išgydyti, dažniau – palengvinti, bet visada – paguosti“. Net jei liga bjauri, gydytojas nesibjauri
ir nenusisuka nuo paciento. Ir Jėzus teigia:
Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams
(Luku 5, 32).

Jūs teisiate kūniškai, o aš neteisiu nė vieno
(Jono 8, 15). Neturime pamiršti ir to, kad Jėzus
vienareikšmiai ir kategoriškai smerkė nuodėmę,
tačiau buvo draugiškas nusidėjėliams, o šventeivų, pretendavusių į teisumą, veidmainystę
demaskuodavo (Mato 5, 27–30; 9, 9–13; Luko
18, 9–14; Jono 8, 2–11). Evangelijose matome
Jo bekompromisę meilę žmogui ir bekompromisę neapykantą nuodėmei. Atskleisdamas
melą Jis nevyniojo žodžių į vatą, smerkdamas
nuodėmę ir ypač veidmainystę. Malonė ir tiesa
(plg. Jono 1, 14) Jame dera tobulai.
Susitikimas ir santykis su asmeniu – įsikūnijusiu Žodžiu, suteikia mums jėgą keliauti
šventėjimo kelionėje. Jis turi galią pažvelgti į

Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda
(Mato 7, 14). Jėzus siūlo ne lengvą, bet tikrą
kelią – amžinąjį gyvenimą. Mums lengva nemylėti, nusivilti, netikėti, lengva eiti plačiu keliu,
lengva rimtu veidu daryti religines kvailystes,
lengva nusidėti, išduoti, neatleisti, pavydėti,
lengva pasipiktinti, smerkti, keršyti, lengva
atsibusti svetimoje lovoje, lengva pateisinti
save, lengva pataikauti sau, lengva matyti kitų
netobulumą, lengva mylėti save... Tačiau visa
kita reikalauja atsiduoti malonei – mirti sau,
išsižadėti savęs, imti kryžių ir sekti Juo (plg.
Mato 16, 24). Čia dera B. Spinozos mintis „Jis
[kelias] iš tiesų turi būti sunkus, nes jį taip retai
randa. Juk jei išganymas būtų čia pat po ranka
ir jį būtų galima rasti be didelių pastangų, tai ar
galėtų būti taip, kad bemaž visi juo nesirūpintų?
Bet visa, kas puiku, ir sunku, ir reta.“

1

Cituojama pagal H. Lahayne straipsnį http://www.lksb.lt/
straipsniai/straipsnis-699.htm
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Iš pirmų lūpų

Kaip aš
pradėjau skaityti
Šventąjį Raštą
Artūras Rulinskas

Kiekvienas krikščionis, gyvai
tikintis į Jėzų Kristų ar dar tik
Jo ieškantis, savo gyvenime
atsiverčia Dievo Žodį – Šventąjį
Raštą, kuriame susitinka su savo
Viešpačiu per šios nepaprastos
knygos eilutes. Visiems žmonėms
pažintis su Biblija yra unikali,
atnešanti savitų emocijų, minčių
ir jausmų bei paliekanti tam tikrą
antspaudą skaitytojo širdyje.
Šį kartą pasidomėjome, kokią
įtaką pažintis su Šventuoju
Raštu paliko Vilniaus laisvųjų
krikščionių bendruomenės
pastoriaus Artūro Rulinsko
ir Kauno „Gerosios naujienos“
baptistų bendruomenės
pastoriaus Artūro Pučkovo
gyvenime.
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Kada pirmą kartą atsivertėte Šventąjį
Raštą ir pradėjote jį skaityti?
A. Rulinskas: Pirmasis mano susitikimas
su Dievo Žodžio knyga įvyko paauglystėje, kai
mano tėtis iš dėdės, uolaus kataliko, į namus
parsinešė Naująjį Testamentą, jį atsivertė ir visiems mums pareiškė, kad dabar jį skaitysime.
Tėčiui pradėjus skaityti Šventąjį Raštą mums
greitai paaiškėjo, kad skaitome negirdėtą pasaką, kuri mus labiau gąsdino, nei žavėjo.
A. Pučkovas: Pirmą kartą Šventąjį Raštą
atsiverčiau ir pradėjau skaityti 1990 metais.
Nuo to laiko šie skaitiniai tapo mano kasdienių
studijų knyga.
Gal pamenate, nuo kurios Biblijos vietos
prasidėjo jūsų skaitiniai?
A. Pučkovas: Mano pažintis su Šventuoju
Raštu prasidėjo nuo katalikų išleisto leidinuko,
kuriame buvo Biblijos ištraukos, supažindinančios su Rašto turiniu. Taigi tikriausiai tai buvo
Pradžios knygos ištraukos.
Kaip Biblijos tiesos paveikė jūsų supratimą apie Dievą ir tikėjimą?
A. Rulinskas: Nuolat skaityti Dievo Žodį
pradėjau po dvasinio atgimimo. Supratus, kad

yra Dievas ir Jo pasaulis yra tikras, atsirado
didelis troškimas sužinoti viską, kas užrašyta Biblijoje. Pirmiausia ėmiausi Naujojo Testamento,
o mano tėvai kaip tik turėjo vieną egzempliorių,
dovanotą giminaičio kunigo, pas kurį mano senelė tarnavo šeimininke. Kelis kartus perskaitęs
Naująjį Testamentą ėmiausi Senojo Testamento
rusų kalba, tačiau skaityti buvo itin nelengva.
Taigi Biblijos, labiau Naujojo Testamento, skaitymas man tapo kasdienine praktika. Įsimindavau Jėzaus pasakymus, skaitydavau knygas,
kurios paaiškindavo Šventąjį Raštą ir nurodė,
kaip reikia gyventi tikėjimu sekant Kristų.
A. Pučkovas: Manau, kad būtent per Šv. Rašto skaitymą Dievas traukė mane į vis artimesnį
santykį su savimi, kol, išgirdęs aiškiai skelbiamą
Evangeliją, įtikėjau Jėzumi Kristumi ir savo gyvenime apsisprendžiau Juo sekti. Tuo keliu einu
jau 30 metų.
Kokios emocijos jus užplūdo supratus tas
Rašto tiesas, apie kurias anksčiau galvojote
(gal žinojote tradiciškai) kitaip?
A. Pučkovas: Labai ryškiai prisimenu vieną
epizodą, kai dar buvau jaunas krikščionis. Kai
tik susikūrė mūsų bendruomenė, iš pradžių
stokojome gerai Šventąjį Raštą išmanančių ir

Artūras Pučkovas

teisingai jo tiesų mokančių tikinčiųjų. Todėl
buvome pamokyti, kad nesame saugūs mūsų
santykyje su Jėzumi ir galime prarasti Jo mums
dovanotą išgelbėjimą. Bet atvyko svečių iš
JAV, kurie, remdamiesi Biblija, mus teisingai
pamokė šiuo klausimu. Tai sužinojęs kitą rytą
ėjau į darbą pasišokinėdamas iš džiaugsmo,
nes supratau, kad niekas negali manęs atskirti
nuo Dievo meilės, parodytos per Jėzų Kristų, ir
niekas negali manęs išplėšti iš Jėzaus ir Jo Tėvo
rankų (Romiečiams 8, 31–39; Jono 10, 27–30).
Kaip skiriasi Rašto skaitymas pačioje kelionės pradžioje ir dabar?
A. Rulinskas: Jau trisdešimt metų gyvenu
tikėjime. Kai kurie dalykai per tuos metus nepasikeitė – kiekvieną dieną skaitau Bibliją, retkarčiais klausau audio įrašų. Žinoma, daug ką jau
žinau, ir atrodo nieko naujo nesužinau, tačiau
nuolatinis Dievo Žodžio skaitymas pastiprina,
sutvirtina mane būtent tai gyvenimo situacijai,
kokioje šiuo metu esu. Dažnai suteikia vilties,
paragina nenuleisti rankų, primena apie ištvermę, kalba apie tai, kad turiu gyventi mylėdamas.
A. Pučkovas: Iš pradžių labai godžiai tyrinėjau Raštą asmeniškai, pasibraukdavau jame
visas ištraukas, per kurias Dievas prabildavo.
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Tad mano turimas Naujasis Testamentas, o
vėliau visa Biblija, tapo mano parankine knyga,
į kurią įsirašydavau visas svarbias man iš Dievo
atėjusias mintis. Tai vis dar vyksta, tik šiek tiek
santūriau, bet mano asmeninė Biblija yra knyga,
kurią turiu netoli savęs ir kuri pilna įvairiausių
Viešpaties duotų pastebėjimų, gautų ją skaitant
ar klausantis pamokslų.
Kokių didžiausių sunkumų buvo iškilę
skaitant Raštą?
A. Rulinskas: Sunkiausia yra ne suprasti
Biblijos tekstą ir ką man Dievas nori per jį pasakyti, bet skaityti dėmesingai. Tokiam skaitymui
reikia tylos ir ramybės, tokio meto, kada niekas
netrukdo. Labiausiai trukdo įvairūs rūpesčiai,
mintys apie tai, ką reikia padaryti arba ko nepadariau. Sunkiausia ir yra ta valandėlė, skirta
Rašto skaitymui ir maldai. Dėl to nuolat kovoju.
Žinoma, jau turiu įprotį Bibliją skaityti anksti
ryte, tačiau būna, kad pramiegu arba dėl neatidėliotinų darbų Rašto nepaskaitau. Tuomet
dieną ieškau laisvesnės valandėlės, kad galėčiau
paskaityti. Man geriausia skaityti arba anksti
ryte, arba vakare, kai jau viskas nurimsta.
A. Pučkovas: Anksčiau, kai buvau jaunas
krikščionis, susidūręs su sunkiai suprantama
tiesa, kartais nežinodavau, kaip elgtis. Bet padėdavau tai į šalį, melsdavausi Dievo apšvietimo ir
jis anksčiau ar vėliau ateidavo.
Kiek ilgiausiai teko laukti, kol suprasite
kokią rūpimą Biblijos vietą?
A. Rulinskas: Skaitydamas nekeliu sau uždavinio suprasti Bibliją. Mano skaitymo tikslas yra
suprasti, ką Dievas nori man pasakyti. Biblijoje
esame raginami išmokti pasitikėti Dievu, turėti
ramybę ir džiaugsmą, nors gyvenimo sąlygos ir
aplinkybės gali būti nepalankios. Kai ko nors
nesuprantu, bet žinau, jog ta mintis yra iš Dievo,
tuomet daug nesijaudinu dėl galimų materialių
nuostolių, lengvai aukoju, savanoriauju, imuosi
daryti tai, kas tikrai atrodo neprotinga ir nenaudinga. Taip pat dažnai pasitaiko, kad, rodos,
žinojau ir supratau tam tikrą skaitytą Biblijos
vietą, o šiandien jau ir esu pamiršęs jos reikšmę.
Biblija man nėra enciklopedija, paaiškinanti
pasaulį ir jo dėsnius, o Dievo žodis, per kurį Jis
16

man kalba, ir kuris yra svarbus, kad atlikčiau
tai, ką rengiuosi daryti su Dievo ramybe ir įsitikinimu.
Kokias pagalbines priemones pasitelkiate
skaitydamas Raštą?
A. Rulinskas: Efektyviausia priemonė skaitant Dievo Žodį yra malda, nes noriu išgirsti, ką
Viešpats man sako. Retkarčiais atsiverčiu kokį
nors komentarą, kuriame sužinau, ką vienas ar
kitas teologas suprato apie šią vietą, ką atrado
iš istorinių ar archeologinių tyrimų. Šiomis
priemonėmis labiau naudojuosi ruošdamasis
pamokslams, mokydamas kitus žmones.
A. Pučkovas: Dabar skaitydamas Bibliją
labiausiai naudojuosi išmaniąja programa
biblehub (anglų k.). Joje apstu Biblijos teksto
paaiškinimų, komentarų, pažodinis vertimas
iš originalo kalbos ir daug kitokios pagalbinės
medžiagos. Tai padeda geriau suprasti neaiškias
Šventojo Rašto vietas.
Ar pasitaiko, kad Dievo Žodis nieko nekalba?
A. Rulinskas: Tikrai pasitaiko, ir, sakyčiau,
gana dažnai. Šioje vietoje norėčiau pakomentuoti, jog tai yra ne Dievo Žodžio, bet mano
asmeninė problema. Jeigu skaitau norėdamas
kuo greičiau perskaityti ir skubėti savo reikalais, jei prie Šventojo Rašto neateinu su deramu
šventumu, tai dažniausiai nieko ir negaunu. Vis
dėlto ir tokiu metu skaityti verta, nes tai yra kaip
kasdieninis maistas. Nebeatsimenu, ką valgiau
prieš dvi savaites, tačiau žinau, kad tuomet
mane tas maistas pastiprino ir man buvo reikalingas. Taip ir čia, net man nejaučiant, Dievo
žodis stiprina mano sielą, o tais momentais, kai
nežinau, ką daryti, kokia nors eilutė iš Biblijos
iškyla mintyse kaip patarimas, kaip turėčiau
pasielgti.
A. Pučkovas: Taip niekada nebūna. Mums
tik taip atrodo.
Kaip manote, kaip Biblijos skaitymas veikia jūsų vidinį pasaulį, Dievo ir Jo pasaulio
supratimą, kaip skatina jus keistis?
A. Rulinskas: Mano vidinis pasaulis yra susijęs su išoriniu pasauliu. Toks, koks esu viduje,

taip ir elgiuosi išorėje, nes mūsų vidinės nuostatos labiausiai ir daro mums įtaką, kaip mes
mąstome, kaip mes elgiamės namuose, ar viešai
su kitais žmonėmis. Be abejo, mes kiekvienas
pasižymime savitu būdu: vieni esame ramesni,
kiti – karštesni, vieni – labiau užsidarę, kiti –
atviresni. Biblijoje aprašomi veikėjai taip pat yra
labai skirtingi, – vieniems reikia daugiau laiko,
kol jie pradeda gyventi girdėdami ir vykdydami
Dievo valią, kiti visa tai daro šiek tiek greičiau.
Medžiai juk auga skirtingai, vien greitai suleidžia šaknis ir išauga, kiti tai daro labai lėtai.
Vis dėlto svarbiausia, kad mano viduje veiktų
Šventoji Dvasia, ir aš būčiau jautrus tam, kam
Viešpats yra jautrus, ir būčiau griežtas nuodėmei ir piktojo pagundoms.
Kaip skaityti Dievo Žodį patartumėte tikėjimo naujokams, nuo kokių Šventojo Rašto
vietų geriausia pradėti, kad geriau suprastų
tai, ką Dievas nori mums pasakyti per savo
žodį?
A. Rulinskas: Svarbiausias patarimas yra
norėti ir užsibrėžti skaityti, padaryti tai savo
kasdieniu įpročiu. Antra, melstis ir prašyti
Šventosios Dvasios, kad Ji parodytų tai, kas
yra asmeniškai svarbu. Trečias labai svarbus
dalykas – dalytis su kitais tikinčiaisiais tuo, ką

perskaito, kalbėtis su jais, klausti jų nuomonės.
Jeigu tik bažnyčioje yra kokia Biblijos skaitymo
grupelė, patarčiau būtinai tokioje dalyvauti, o
jeigu nėra, tai stengtis surasti Šventojo Rašto
skaitymo entuziastų, kad būtų galima kartu
skaityti ir apmąstyti Dievo žodžius. Labai gerai,
kai šalia yra brandesnių krikščionių, galinčių paaiškinti sudėtingesnes Rašto eilutes, nukreipti,
ką skaityti tam tikromis gyvenimo situacijomis.
Jėzus taip pat mokė žmones ne pavieniui, bet
surinkęs minias, kalbėdamas grupelėms, netgi
pažadėjo, kad ten, kur du ar trys susirinkę mano
vardu, ten ir aš esu tarp jų (Mato 18, 20). Taigi
Biblijos skaitymas yra ir bendruomeninis reikalas, ir Dievas per Šventąją Dvasią bei Raštą kalba
bendruomenėms. Pasaulis dabar toks susiskaldęs ir turi skirtingas nuomones ir supratimą,
o Bažnyčia yra bendruomeninis organizmas,
gyvas, todėl naujokui būtinai reikia šlietis prie
bažnyčios, geriausia prie tokios, kur yra skaitomas ir studijuojamas Šventasis Raštas. Vieną
nuklydusią Dievo avį pasaulio vilkai lengvai pagauna, ir nebelieka noro skaityti Bibliją, nei jos
klausyti, nei kartu tarnauti, nei liudyti kitiems,
nei aukotis, nei mokytis. Tikėjimo naujokui
būtinai reikia ateiti į krikščionių bendruomenę,
kurios, anot Jėzaus, ir pragaro vartai nenugalės
(Mato 16, 18).
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Dievo rankose

Dievo Žodį
studijuokime
su malda ir
dienoraščiu
Remigijus Šemeklis

Šilutės liuteronų parapijos kunigas

Viena svarbiausių dovanų,
kurią esu gavęs – mano
pirmasis Naujasis Testamentas
su įrašytu paraginimu
ieškoti šioje knygoje tiesos.
Prisipažinsiu, kad nors
paauglystėje bandžiau ją labai
atidžiai skaityti, bet daug ko
šioje knygoje nesupratau...
O ir iš to, ką jau atrodė, kad
perpratau, vėliau paaiškėjo, kad
ne viską supratau teisingai.
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Biblijos sukeltas įspūdis
Vėliau į mano rankas pateko kita knyga –
Biblija paveikslėliuose, kuri man pasirodė daug
aiškesnė, kadangi be perteikiamų svarbiausių
Šventojo Rašto pasakojimų, dalyje vietų dar
buvo pateikiami ir trumpi paaiškinimai, kaip
teisingai suprasti sudėtingiausias vietas. Todėl
iki šiol kiekvienam naujai pakrikštytajam aš dovanoju būtent šią knygą, kad net savarankiškai
skaitydamas žmogus galėtų susidaryti pilną ir
teisingą vaizdą apie tai, ko mus moko Šventasis
Raštas.
Dėkoju Dievui ir už tai, kad galėjau studijuoti
teologiją, nes šios studijos man padėjo įvairiapusiškiau pažinti krikščionišką mokslą apie
Dievą, tradicijas, Šventąjį Raštą bei skirtingų
konfesijų teologiją.
Ne mažesnį įspūdį padarė ir kai kurie sutikti
tikintieji, kurių dėka įsitvirtinau tikėjimo kelyje.
Gal tas įspūdis nebūtų buvęs toks stiprus, jei ne
jų rankose laikoma Biblija: knyga su apiplyšusiu
viršeliu, prirašyta įvairiausių pastabų, nuorodų į
kitas Šventojo Rašto vietas ar tik jiems suprantamų ženklų; tarsi pieva pilna skirtingų žiedų
rodėsi tie puslapiai skirtingomis spalvomis
pabrauktais žodžiais ir eilutėmis... Mane stebi-

no tai, kiek daug dalykų iš Biblijos tas žmogus
turėjo pasakyti apie Dievą, vietas ar žmones,
apie nuodėmes ar krikščioniškas pareigas. Klausantis tarsi akys atsiverdavo į daugelį dalykų.
Ir dabar, prabėgus daugeliui metų, gerai žinau,
kad pačios Biblijos eilutės savęs neparyškina ir
pastabos pačios nesusirašo... Nors mano bibliotekoje dabar yra ir Šventais Raštas su spalvotomis
eilutėmis, daugybe atspausdintų komentarų su
nuorodomis į skirtingas vietas. Tačiau tai nėra
tokia pat Biblija, kurią teko matyti tikinčiųjų rankose. Ana Biblija buvo ilgos draugystės su Dievu
vaisius; ypatingos draugystės – per maldą ir
Šventąjį Raštą. Todėl aš drąsiai galėčiau pasakyti:
parodyk man savo Bibliją, ir iš jos aš pasakysiu,
kaip artimai tu draugauji su Dievu ir kaip dažnai
klausaisi gyvojo Dievo Žodžio.
Biblijos naujokų klaidos
Pirmoji, dažniausiai pasitaikanti ir didžiausia
naujoko klaida – skaityti Biblija taip, tarsi ji būtų
skirta laisvalaikio praleidimui ar ilgai kelionei
pasiimta knyga. Ne veltui tituliniame puslapyje
šalia žodžio „Biblija“ yra įrašyti ir kiti žodžiai –
Šventasis Raštas. Tai yra kitokia knyga ir ją
skaityti reikia kitaip nei, pavyzdžiui, romaną.
Dėl to apaštalas Paulius, duodamas nurodymus
Timotiejui, pateikia geriausią apibrėžimą to, kas
yra Biblija, kodėl ji buvo suteikta žmonėms ir ko
mes galime iš jos tikėtis: „Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas
Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti,
barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram
darbui.“ (2 Tim 3, 15–17)
Panagrinėkime šį teiginį:
Šventasis Raštas gali daug ko pamokyti išganymui. Bet tam, pirmiausia, reikalingas tikėjimas, kuris priimtų tai, ko moko Dievo Žodis.
Visas Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas ir
labai naudingas visiems krikščionims. Bet tik
tada, kai tuos pamokymus ir žodžius tikėjimu
priimi kaip Dievo žodį ar paties Dievo duodamus pamokymus, pabarimus, paraginimus pasitaisyti ar pasitempti. Šventėjama tik klausantis
ir vykdant Dievo žodyje duodamus nurodymus.

Pirmoji, dažniausiai
pasitaikanti ir didžiausia
naujoko klaida – skaityti
Biblija taip, tarsi ji
būtų skirta laisvalaikio
praleidimui ar ilgai
kelionei pasiimta knyga.
Tikintysis yra nuteisinamas tikėjimu į Jėzų
Kristų ir vien dėl Kristaus Dievo akyse tampa
vertu šio Viešpaties pelnyto išganymo. O savo
pamaldžiu gyvenimu ne tik išlieka tobulas
Dievo akyse, bet ir yra pasirengęs kiekvienam
geram darbui Viešpaties garbei.
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Yra sugalvota
daugybė būdų
ir metodų,
kaip studijuoti
Šventąjį Raštą.

Tačiau čia susiduriame su pirmąja problema.
Kad ir koks žmogus iš prigimties būtų išmintingas,
gabus, ūkiškas ir gerai besitvarkantis su savo žemiškomis pareigomis, bet dvasiniuose dalykuose,
neturėdamas tikėjimo ir gyvojo Dievo pažinimo,
jis gali būti visiškai aklas ir didžiausias elgeta. To
nepripažįstantys, taip ir neįveikia šio pirmojo
suklupimo slenksčio, reikalaujančio iš mūsų nusižeminimo, nuolankumo ir tikėjimo.
Malda prieš skaitant Bibliją
Todėl prieš paimant į rankas Šventąjį Raštą,
maldoje prašome, kad tas, kuris įkvėpė šį Raštą
ir suteikė mums tikėjimo dovaną, parodytų
mums malonę leisdamas teisingai pažinti Dievo
valią, o pažinus suteiktų noro ir jėgų gyventi
pagal Dievo Žodyje apreikštą valią.
O dabar įsivaizduokime aklą žmogų, kuris
vaikšto po patį nuostabiausią sodą. Jis liečia ir
deda sau į burną to sodo vaisius, o kadangi yra
aklas, į jo burną patenka neplauti, neprinokę,
pernokę vaisiai. Vieni jam pasirodo neskanūs,
kiti – per rūgštus, kiti – per saldus, dar kiti –
be skonio. Ir jis nusivilia to sodo vaisiais, kaip
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nusiviltų žmogus paragavęs vaisių iš vienos ar
kitos Biblijos vietos, ir dėl to atidedantis į šalį
tokį dvasinį lobyną toliau dulkėti.
Dar įsivaizduokime, kad jei šis būtų turėjęs gerai šį sodą pažįstantį vedlį, kuris jį, aklą ir vargingą, atvestų ir tartų: dabar paragauk šio vaisiaus,
o dabar tau būtų laikas paragauti šio prisirpusio
obuolio arba kriaušės. Koks patenkintas ir pilnas
įvairiausių jausmų toks žmogus paliktų šį sodą!
O kai Viešpats iš savo malonės per šio Žodžio
vaisius kam nors papildomai suteikia tikėjimo
dovaną, tai yra nė kiek ne menkesnis stebuklas
už aklojo ar kurčiojo išgydymą.
Tam mums ir reikalinga malda, kad žinotume, kada, kokiu laiku ir kokius vaisius mums
ragauti, kada ir kokias Šventojo Rašto vietas
pritaikyti sau, kad patirtume didžiausią naudą
savo gyvenimui ir išganymui.
Martynas Liuteris kartą užsiminė apie tai,
kaip jis studijuoja Bibliją. Kadangi laisvalaikiu
jis mėgdavo pasidarbuoti sode, tai ir jo palyginimas apie tai, kaip jis renka obuolius.
Pirmiausia jis supurto visą medį, kad nukristų
labiausiai prinokę obuoliai. Tuomet įsilipa į medį

ir purto kiekvieną šaką atskirai. Nupurtęs šakas,
jis purto kiekvieną šakelę. Nupurtęs kiekvieną
šakelę, imasi kiekvienos vytelės, o galiausiai dar
pasižiūri ir po lapais. Ir padaro išvadą: taip turite
studijuoti ir Bibliją; kaip purtydami visą medį,
pirmiausia perskaitykite visą knygą, nes taip
elgiamės su bet kuria knyga. Vėliau supurtykime
šakas, studijuodami knygą po knygos. Tuomet
nupurtykime kiekvieną šaką, labiausiai kreipdami dėmesį į skyrius, kuriuose nėra iki galo aiškios
prasmės. Galiausiai nupurtykime kiekvieną šakelę, atidžiai išsistudijuodami kiekvieną pastraipą
ir sakinį. Papildomų įžvalgų gauname pažvelgę
po lapais, išsinagrinėję pavienių žodžių prasmę.
M. Liuteris buvo teologijos profesorius.
Galbūt eiliniam skaitytojui nebūtina taip uoliai
„purtyti“ tą Šventojo Rašto „medį“ ir stengtis
surinkti iš karto visus jo vaisius. Pirmiausia
kiekvienas krikščionis turi būti susipažinęs su
visu Šventuoju Raštu, jo turiniu, o po to užteks,
jei diena iš dienos paragausime geriausių, skaniausių ir gerai prinokusių šio medžio vaisių.
Kaip tai padaryti?
Yra sugalvota daugybė būdų ir metodų, kaip
studijuoti Šventąjį Raštą. Vieną iš patarimų perskaitėme M. Liuterio pavyzdyje. Bet man teko
girdėti apie dar vieną labai paprastą metodą,
kuriuo aš ir pats dažnai mielai pasinaudoju. Tam
reikia Biblijos, dienoraščio, rašiklio ir ramios
vietos, kur būtų galima praleisti valandėlę su
Dievu. Dar reikia įsidėmėti anglišką žodį SOAP
(liet. muilas). Eiga būtų tokia:
S[cripture]
O[bservation]
A[pplication]
P[rayer]

Šv. Raštas
Pastebėjimai
Praktiškas pritaikymas
Malda

Prašydamas Dievo vedimo ir malonės pažinti
jo Žodį, pirmiausia pasirenku kurią nors Rašto
eilutę arba ištrauką ir ją persirašau į dienoraštį.
Kas turi Biblijos skaitymo visiems metams planą, galima rinktis kokią nors vietą iš tai dienai
nurodytų tekstų. Ten, kur labiau praktikuojamas Šventojo Rašto skaitymas knyga po knygos
iš eilės, galima rinktis aktualiausią tai dienai
arba labiausiai palietusią mintį ar Šventojo
Rašto vietą.
Antras etapas – pastebėjimai. Išsirinkus ir
persirašius pasirinktą Šventojo Rašto vietą,
susirašau savo pastebėjimus: pagrindinė mintis;
kultūros ypatybės; kokius terminus ar žodžius
aš pastebiu, ir ką jie reiškia; kokia sakinio ar
kalbos struktūra ir pan. Šiame etape galima
drąsiai naudotis ir papildoma literatūra, tokia
kaip komentarai, enciklopedija ar žodynai, kad
kuo geriau ir giliau suprastume Biblijos tekstą
bei kontekstą. Kai jau pamatau, kad tekstas man
tampa pakankamai aiškus, einu prie kito etapo.
Trečias etapas – praktinis pritaikymas. Pradedu mąstyti: kaip šiuos dalykus, kuriuos aš
pažinau iš Biblijos, galėčiau pritaikyti savo ar
bažnyčios gyvenime; ką Dievas per šį Žodį nori
man parodyti, apreikšti ir pasakyti; kokią tikėjimo viltį šie žodžiai manyje įkvepia ir skatina;
kokias mano pareigas atskleidžia; kokias mano
nuodėmes parodo? Iš to matau, kad Šventasis
Raštas yra labai praktiška knyga. Ko vertas būtų
šis pažinimas, jei tikintieji jų netaikytų savo
gyvenime?
Paskutinis etapas – malda. Savo valandėlę su
Dievo žodžiu užbaigiu malda ir surašydamas į
dienoraštį trumpą savo maldą, t. y. ne visus, bet
kokį nors svarbiausią prašymą. Kadangi Dievo
žodis neliko vien tik lūpomis ištartu garsu, bet
buvo užrašytas, taip ir mano trumpa užrašyta
malda tai patvirtina: „Dieve, taip tebūnie ir taip
teįvyksta, kaip aš šiandien Tavęs prašiau šioje
savo širdies maldoje“.
Svarbiausius Biblijos studijų ar dvasinių
apmąstymų metu atrastus pastebėjimus pasižymiu ir savo Biblijoje. Kitas pastabas pasižymiu
savo dvasiniame dienoraštyje. Po kurio laiko
galėsime stebėti, kaip Dievas vedė ir mokė, kaip
mes dvasiškai augome ir kaip bei kokiais būdais
Dievas atsako į mūsų maldas.
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Laikas rinktis

Kodėl krikščionys
neskaito Biblijos?
Laurynas Jacevičius
Apologetika.lt įkūrėjas

Ar norėtumėte išgirsti
Dievą kalbant? Jei jau
skaitote šį žurnalą, tikėtina,
kad taip. Pamąstymų, kaip
Dievas kalba, yra įvairių,
tačiau dėl vieno dalyko
sutinka visi krikščionys –
Biblija arba Šventasis
Raštas yra Dievo žodis, o
tai neišvengiamai susiję ir
su dieviškąja kalba.
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Taip jį vadiname, nes nors žodžių Biblijoje
yra daug, jame randame patį įsikūnijusį Dievo
Žodį – Jėzų Kristų, per kurį Dievas prabilo į mus
dienų pabaigoje (Hebrajams 1, 2). Visa Biblija
rodo į Jį ir veda link Jo. Negana to, Raštas, kaip
Dievo įkvėptų tekstų rinkinys, yra kanoninė
dieviškosios komunikacijos mums priemonė.
Paprastai tariant, Dievas yra prikalbėjęs tikrai
nemažai, ir tai, ką Jis yra pasakęs, mes galime
laikyti savo rankose Biblijos kaip knygų biblio
tekos pavidalu. Tad, jei iš tiesų norime išgirsti
Dievą, viskas yra žymiai paprasčiau, negu galėtų
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Imkite į rankas
Šventąjį Raštą, kurį tikriausiai turite, arba atsidarykite internetą ar programėlę išmaniajame
įrenginyje, ir čia ir dabar susidursite su kalbančiu Dievu.
Tiesa, derėtų padaryti vieną trumpą pastabą.
Nereikėtų galvoti, kad tai, kas surašyta Biblijoje, yra tiesiogiai Dievo padiktuota. Ši teorija,
būtent tokiu pavadinimu – padiktavimo, nėra
krikščioniška. Viskas yra kiek sudėtingiau.
Tačiau grįžkime prie pagrindinės minties: kad
ir kaip tiksliai veikia Dievo ir žmogaus biblinė
autorystė, krikščionys priima, kad Dievas kalba
per šiuos raštus. Jei taip, o mes norime Jį išgirsti,
kodėl taip sunku tiesiog paimti Bibliją ir ją skai-

tyti? Su kokiais pagrindiniais trukdžiais susiduriame? Ir galiausiai, kokių pasekmių, atitolstant
nuo Dievo žodžio, savo gyvenime galime tikėtis?
Priežastys
1. Tekstas. Pradėkime nuo pačių kasdienių
Rašto neskaitymo priežasčių, o po to judėsime
link tokių, kurias galėtume sieti daugiau su
dvasine realybe. Pati paprasčiausia ir pirma
priežastis, kurią būtų galima laikyti ir dar viena
šių laikų epidemija, yra tai, kad žmonės, ypač
jaunesni, neskaito ne tik Biblijos, bet ir apskritai
knygų ar bent kiek ilgesnių tekstų. Skaitymui
reikia nusiteikti, pasiruošti, nusiraminti, paskirti laiko, pajungti mąstymą ir pan. Tai reikalauja
žymiai daugiau pastangų nei žiūrėti į judančius
vaizdus. Be to, kuo daugiau vaizdelių žiūrime,
tuo sunkiau grįžti prie rašytinio teksto.
2. Pasirengimas. Priimant Bibliją kaip literatūros kūrinį, sudarytą iš pakankamai senų
įvairaus žanro knygų, parašytų visiškai kitokioje
nei lietuvių kultūroje bei kitomis nei mūsų kalbomis, tampa akivaizdu, kad jai skaityti reikia
pasirengimo. Juk pirmąkart į rankas paėmę kokį
nors trijų tūkstančių metų senumo egiptiečių
pasakojimą tikrai ne viską suprastume. Galbūt net nežinotume, nuo ko pradėti. Kadangi

Skaitymui reikia
nusiteikti, pasiruošti,
nusiraminti, paskirti
laiko, pajungti
mąstymą ir pan.
Biblija yra senovės žydų literatūra, normalu,
kad XXI amžiaus lietuviui šiuos tekstus nebus
iš karto labai paprasta skaityti ir tuo labiau suprasti. Žinoma, pagrindinę mintį pagauti gali
bet kuris, mokantis skaityti ir gebantis protauti,
tačiau čia kalbu ne apie tai. Turiu mintyje, kad
norint vis grįžti prie Rašto, užsiimant tęstiniu jo
skaitymu ir siekiant suvokti vis daugiau, reikia
pasirengimo bei įgūdžių. O mums praktiškai
viskas, kas to reikalauja, nepavyksta lengvai ir
neretai paliekama nuošalyje.
3. Laikas. Neretai sakoma, kad greitai lekiančiame nūdienos pasaulyje rasti laiko Biblijos
skaitymui yra paprasčiausiai sunku. Taip sakyti,
žinoma, nedraudžiama, bet tai vis dėlto būtų
klaida ar bent jau ne visai tiesa. Juk laiko prigim23

tis tokia, kad mes vis tiek kam nors jį skiriame, o
tai darome pagal savo prioritetus. Kitaip tariant,
Biblijos skaitymas neretam krikščioniui tiesiog
nėra prioritetas, todėl ir laiko pritrūksta.
4. Disciplina. Esame nedisciplinuoti silpnavaliai. Dažnam veiksmui atlikti reikia paprasčiausių valios pastangų. Pavyzdžiui, aš žinau,
kad graužti traškučius gulint ant sofos yra
blogiau negu išeiti į lauką pasivaikščioti ar pasportuoti. Tačiau pirmasis veiksmas yra žymiai
lengvesnis ir suteikia neatidėliotiną malonumą,
nors ilgalaikės pasekmės ir prastos. Kita vertus,
nors sportas taip pat gali suteikti malonumo,
tačiau tą malonumą, tam tikra prasme, reikia
pasiimti įdedant valios pastangų. Tai darant
pakankamai ilgą laiką auga ne tik patiriamas
malonumas, tačiau pastebima ir nauda mūsų
organizmui, psichinei bei emocinei sveikatai.
Tačiau, kad tokio pobūdžio veikla nenutrūktų,
reikia disciplinos, kuri reikalauja pakartotino ir
įsipareigojimu grįsto veiksmo, kas gali paversti
sportą mums natūraliu dalyku. Panašiai ir su Biblijos skaitymu, jei neįdedame valios pastangų ir
nesilaikome disciplinos (kartais net manydami,
kad tai labai dvasinga), tikėtina, kad kuo toliau,
tuo mažiau jos ir skaitysime.
5. Įgūdžiai. Biblija mums gali atrodyti paprasčiausiai neįdomi arba pernelyg keista knyga.
Galbūt manome, kad ji tėra krikščioniško gyvenimo priedas; arba galbūt jos paprasčiausiai
nesuprantame, nes neturime tinkamų skaitymo
įgūdžių; o gal mus gąsdina sunkiai suvokiamos
Senojo Testamento istorijos. Toks požiūris nuo
Šventojo Rašto gali atitraukti ir tikintį žmogų,
kuriam priimtinas Jėzus ir Jo Evangelija, tačiau
visus kitus pasakojimus, poeziją, teisinę literatūrą, samprotaujamąjį diskursą laiškuose ir pan.
jis vertina kaip nuobodžius, neaiškius ar net
keistai baugius.
6. Dalinis pažinimas. Kai kurie krikščionys
Biblijos skaitymą ir jos studijas (tai yra du skirtingi dalykai) laiko, pirmiausia, dvasinių autoritetų darbu. Tokiu atveju užtenka sekmadieniais
paklausyti poros biblinių skaitinių, tada dar
išgirsti pamokslą, kuriame kalbama apie Biblijos
tekstus arba iš jų. Ir tai geriausiu atveju, nes dažnas pamokslas su Šventuoju Raštu gali apskritai
nieko bendra neturėti. Taip tikintysis maitinasi
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Planuodami
dieną paskirkite
konkretų laiką,
kada skaitysite
Bibliją.
tik iš anksto sukramtytu ir dar atrinktu maistu,
kuris, nors ir geras, tačiau gali pasotinti tik iš
dalies. Žinoma, reikia kreipti dėmesį ir į autoritetus, klausyti skaitinių bei pamokslų. Tačiau
šiais laikais turime ankstyviesiems krikščionims
neprieinamą dovaną – pačius Biblijos tekstus
bei pakankamai įrankių, kuriais naudodamiesi
galime geriau suprasti, kas bandoma mums pasakyti. Ir čia tenka prisiminti tai, ką rašiau anksčiau, kad rimtas Biblijos skaitymas, o tuo labiau
studijavimas, reikalauja pastangų, žinių, įgūdžių
ir disciplinos, kas neskamba itin viliojančiai.
7. Baimė. Kartais Rašto skaityti nenorime,
nes bijome išgirsti, ką Dievas per jį mums gali
pasakyti. Tai ypač aktualu, jei mąstome ir elgiamės nederamai su Dievo valia, kurią bent jau
numanome. Dievo žodis mus gali dėl to pakaltinti, paraginti keisti mąstymą ir elgesį ar kviesti
imtis ko nors konkretaus, kas mus išstumtų iš
komforto zonos. Visi šie dalykai kartais atrodo
tokie baisūs, kad geriau likti nežinioje ar net
saviapgaulėje, bet visomis išgalėmis išvengti
nepatogumo.
Galiausiai gyvename žymiai platesnėje rea
lybėje nei galėtų atrodyti. Šalia mums plika
akimi matomos fizinės, egzistuoja ir dvasinė
tikrovė su dvasinėmis būtybėmis. Mūsų priešas
šėtonas, kuris yra priešgyniautojas, kaltintojas ir
melagis, visomis išgalėmis siekia mus atitraukti
nuo Dievo, o tai mūsų gyvenime įgauna labai
konkrečią formą. Tai gali pasireikšti nenoru
melstis, šlovinti, bendrauti su kitais tikinčiaisiais, dalyvauti Viešpaties atminimo vakarienėje, pamaldose ir, žinoma, skaityti Bibliją.

Prisiminkite situacijas, kai galvojote, kad būtų
gerai paskaityti Šventąjį Raštą, bet vietoj to į
rankas paėmėte telefoną, žurnalą, o gal visgi
prisiruošę skaityti, sunkiai galėjote susikaupti,
nuolat blaškėtės. Šėtonas siekia skaldyti pirmiausia griaudamas santykius tiek tarp žmonių,
tiek tarp žmogaus ir Dievo. Santykis remiasi
bendravimu, o pagrindinė Dievo bendravimo su
mumis forma ir yra Šventasis Raštas.
Šis sąrašas, be abejo, nėra baigtinis. Priežasčių
būtų galima atrasti ir dar daugiau, tačiau viliuosi,
kad atpažintos jos pabudins mumyse norą kovoti
su savo apsnūdimu, apkiautimu, paliegimu,
tinginyste, baimėmis bei pačiu šėtonu. Nesiekiu
apkaltinti nei jūsų pačių, nei savęs, tačiau
noriu atkreipti dėmesį į tai, kas svarbu. Mat
Biblijos skaitymas nėra kokia nors prievolė,
kurią mums nuleido Dievas, grasindamas,
jog nubaus už neskaitymą. Toli gražu. Apie
Bibliją verta galvoti visiškai priešingai – kaip
apie dovaną, kurią esame gavę, tačiau taip
galime ir likti ja nepasinaudoję bei netekti to,
kas mums siūloma. O neskaitydami galime
prarasti dvasinę sveikatą, ramybę, džiaugsmą,
viltį ir, svarbiausia, gilesnį Dievo pažinimą,
kurio trūkumas ir sąlygoja visų prieš tai minėtų
dalykų trūkumą.
Patarimai netobuliems skaitytojams
Dabar gali kilti labai praktiškas klausimas: Ką
daryti? Formulių, kaip ir beveik visur krikščioniškame gyvenime, čia nėra, tačiau pasidalinsiu
keliais patarimais, kurie padeda man, kad ir
koks netobulas Biblijos skaitytojas būčiau.

1. Atsakykite sau į klausimą: kodėl Biblija yra
svarbi ir kodėl ji turėtų būti svarbi man asmeniškai? Atradę atsakymą į šį klausimą, turėsite ir
daugiau motyvacijos atsiversti šią knygą.
2. Planuodami dieną paskirkite konkretų
laiką, kada skaitysite Bibliją. Galite pradėti nuo
vieno ar dviejų knygos skyrių per dieną, o ilgainiui patys nepastebėsite, kaip pradėsite skaityti
ir daugiau.
3. Prisijunkite prie Biblijos studijų grupelės,
kurių evangelinėse bažnyčiose apstu. Atskaitomybė padės laikytis įsipareigojimų, o kitų
įžvalgos paskatins ir pačių susidomėjimą.
4. Kai turite kelias laisvas minutes ir jau
ruošiatės įsijungti socialinius tinklus (Facebook,
Instagram), užuot tai darę, imkite į rankas Bibliją arba atsidarykite jos programėlę telefone
ir perskaitykite bent vieną psalmę. Taip ir prisijungsite prie psalmininko maldos, ir apmąstysite Dievo charakterį bei savo būklę.
Galiausiai, pasinaudokite įvairiomis iniciatyvomis ir jų siūlomomis priemonėmis, kurios
padės geriau suprasti, kokia literatūra yra Biblija
ir kaip tinkamai skaityti jos tekstus. Tokiu būdu
tapsite ne tik geresni skaitytojai, bet ir turėsite
daugiau motyvacijos vis grįžti prie šių tekstų.
Viena konkrečių iniciatyvių, į kurią raginčiau
atkreipti dėmesį, yra BibleProject (liet. Biblijos
projektas), kuris padeda patirti Bibliją kaip
vientisą pasakojimą, vedantį prie Jėzaus. Jų
svetainėje rasite informacijos ir lietuvių kalba.
Viliuosi, kad ši naudinga informacija paskatins jus atsiversi Šventąjį Raštą ir susitikti su
Dievu, ateinančiu pas mus per žodį.
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Geroji žinia

Apie Dievo Žodį
Nikolajus Vodnevskis
Kadaise mūsų Kūrėjas Edeno
sode kalbėjosi su žmogumi akis
į akį. Mes nežinome, kiek tęsėsi
šis bendravimas. Dėl Adomo ir
Ievos nuodėmės žmonės neteko
galimybės bendrauti su Dievu. Nuo
tada prasidėjo žmonijos tragedija,
atvedusi į didžiulę katastrofą –
pasaulinį tvaną.
Vis dėlto Dievas nepaliko žmogaus, palaikė su
juo ryšį per išrinktas asmenybes: Nojų, Abraomą
ir kitus. Jis apreiškė savo valią per angelus, o vėliau ir per Mozę. Dievas taip pat išsakė savo valią
ir per išrinktąją žydų tautą: paskyrė šventikus,
liepė pastatyti susitikimo palapinę, davė Dešimt
įsakymų bei kitus nurodymus.
Dievas ruošė žmoniją ypatingam apreiškimui. Laiške hebrajams skaitome: Daugel kartų
ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs
mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų
pabaigoje Jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė
visatos paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius
(Hebrajams 1, 1–2).
Visus dieviškus apreiškimus Kūrėjas davė per
savo Žodį, išdėstytą raštu ir vadinamą Biblija
(graikų k. biblos – knyga) arba Šventuoju Raštu.
Bibliją pradėjo rašyti Mozė (Išėjimo 24, 4).
Biblijos atsiradimas – tikras stebuklas. Ją parašė žmonės, gyvenę skirtingu laiku ir skirtingose vietose, per 1600 metų. Mozė, Egipto faraono
dukters įvaikis, pradėjo rašyti tai, ką jam apreikš26

davo Dievas Sinajaus dykumoje. Kiti autoriai,
„Šventosios Dvasios paakinti žmonės“ (2 Petro
1, 21), buvo iš įvairių visuomenės sluoksnių: karaliai Dovydas ir Saliamonas, labai išsimokslinę
Ezra ir apaštalas Paulius, gydytojas evangelistas
Lukas, buvęs mokesčių rinkėjas Matas, žvejai
Petras ir Jonas, neturtingas piemuo Amosas.
Nepaisant to, visos jų parašytos knygos sudaro
vientisą harmoningą kūrinį.
Kaip tai paaiškinti?
Atsakymą randame Biblijoje: Pranašystė
niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo [užrašė]
Dievo vardu (2 Petro 1, 21). Senojo Testamento
knygose žodžiai „Taip kalba Viešpats“ pakartojami 2 600 kartų, nes Biblijos autorius yra pats
Dievas.
Be Biblijos nėra jokio kito apreiškimo iš
aukštybių. Gamtoje matomos Jo neregimosios
ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė (Romiečiams 1, 20), bet iš jos nieko nesužinosime apie
Dievo planą išgelbėti nusidėjėlius.
Be Biblijos žmogus liktų nežinios tamsoje, nesuprastų, kas jis, iš kur jis ir dėl ko gyvena. Į tuos
visus klausimus Šventasis Raštas duoda išsamius
ir aiškius atsakymus.
Biblija nuo visų kitų knygų skiriasi savo kilme
ir turiniu. Dievas ją davė ne tam, kad mums
sektųsi gyventi žemėje, o kad pasiruoštume amžinybei. Biblija duota Dievo ir veda pas Dievą.
Nors ne kartą bandyta šią Knygą sunaikinti,
ji per ištisus šimtmečius stebuklingai išliko.
Šiandien Šventasis Raštas – labiausiai paplitusi pasaulyje Knyga, išversta daugiau kaip į du
tūkstančius kalbų. Dievas saugojo ir tebesaugo
savo Žodį.
Visos senovėje užrašytos pranašystės išsipildė neįtikėtinai tiksliai, išskyrus tą, kuri dar turi

įvykti. Tai pranašystė apie antrąjį Dievo Sūnaus
Jėzaus Kristaus atėjimą. Sprendžiant iš įvykių,
kurie dabar vyksta pasaulyje, Jėzus Kristus netrukus ateis teisti nuodėmingo pasaulio.
Paskutinių laikų ženklai
Apie paskutinių laikų ženklus prieš Kristaus
atėjimą Biblija kalba daug kartų ir įvairiais palyginimais. Pateiksiu tik vieną pranašišką ištrauką
iš apaštalo Pauliaus Antrojo laiško Timotiejui:
Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs
laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų,
pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs
gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs,
nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į
malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet
atsižadėję maldingumo jėgos (2 Timotiejui 3,
1–5).
Argi ne tiksli mūsų laikų apžvalga? O juk šie
žodžiai užrašyti prieš 2 000 metų! Atidus mūsų
laikų skaitytojas, perskaitęs šią žmonijos būsenos
charakteristiką, negali nepasakyti: „Taip, Biblija
neapsirinka!“
Biblija – tai Dievo Žodis. Ji duota mums
konkrečiam tikslui, kad pasitikintys Šventuoju
Raštu atsilieptų į Dievo kvietimą: Liaukitės ir
pripažinkite, kad Aš esu Dievas, išaukštintas
tautose, išaukštintas žemėje! (Psalmyno 46, 10;
A. Jurėno vertimas).
Dievas nori mums dovanoti amžinąjį gyvenimą. Dėl to Jis ir atėjo į žemę. Visi įvykiai, vykstantys dabar pasaulyje, atitinka Kristaus žodžius:
Vėl sugrįšiu (Jono 14, 3). Jis ateis ne kaip bejėgis
kūdikėlis, kaip Jo pirmojo atėjimo metu; Jis ateis
kaip Šlovės Karalius, karalių Karalius, kaip visų
Viešpats. Netrukus žemėje įsiviešpataus Jo Karalystė!

Aš tikiu Biblijos, kaip Dievo Žodžio, tiesa. Atidžiai skaičiau šią Knygą, ir Dievas atvėrė mano
širdį, savo gyvenime patyriau nuostabų stebuklą.
Šventoji Dvasia, trečiasis Dievo Asmuo, lyg veidrodyje parodė man tikrąją padėtį. Aš pamačiau,
jog esu nusidėjėlis, visų Dievo įsakymų laužytojas. Supratau, kad esu pražuvęs, kad man reikia
išgelbėjimo. Atgailos malda aš šaukiausi Dievo,
ir Jis atleido man per Jėzaus Kristaus auką Golgotoje; iš esmės pakeitė mano mintis, troškimus,
jausmus, atvėrė kelią į dangų, kuriuo jau einu
56-ius metus, ir tikiuosi ten greitai būti.
Niekas negali manęs įtikinti, kad Biblija sugalvota žmonių; ir šiandien aš – žemės dulkė, kaip
ir milijonai pasigailėtų nusidėjėlių, – neabejodamas sakau, kad Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis!
Ji mums duota, kad pažintume Kūrėjo meilę ir
įgytume amžinąjį išgelbėjimą.
Laimingas, kas patikėjo šia Knyga. Dabar jis
gali tikėti Dievą, davusį mums Gelbėtoją – savo
viengimį Sūnų Jėzų Kristų.
Tikras krikščionis atsiverčia savo Bibliją neabejodamas, jog skaito Dievo apreiškimą žmogui.
Dievas nebepapildo ir nieko nebekeičia, kas jau
užrašyta Šventosios Dvasios vedimu. Šventojo
Rašto pabaigoje skaitome: Jeigu kas prie jų [žodžių] ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje
knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo
šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo
dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto (Apreiškimo 22, 18–19).
Todėl niekas negali pridėti ir atimti žodžių iš
Biblijos. Jie parašyti amžiams!
Nelaimingas žmogau, skaityk Bibliją, įsiklausyk į dangišką Jėzaus Kristaus kvietimą: Ateikite
pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti;
Aš jus atgaivinsiu! (Mato 11, 28).
Dievas kiekvieną išves į teisingą kelią, vedantį
į susitaikymą ir laimę.
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Žingsniai

Biblija yra pasaulyje labiausiai
perkama knyga – kasdien jos
parduodama po keletą šimtų
tūkstančių kopijų. Manoma,
kad iš viso jau yra atspausdinta
virš 6 milijardų Biblijos
egzempliorių. Biblija pilnai arba
dalinai jau išversta į daugiau nei
1200 kalbų. Šiuo metu Biblija
verčiama dar į 2300 kalbų.

28

Biblijos autoriai ir parašymo laikas
Biblija buvo rašoma 1600 metų – nuo
1500 m. pr. Kristų iki 100 m. po Kristaus. Ją
rašė apie 40 žmonių. Krikščionys tiki, kad jie
buvo Dievo įkvėpti, todėl Biblija dar vadinama
Dievo Žodžiu.
Biblijos suskirstymas
Biblija yra „knygų Knyga“ – sudaryta iš mažesnių, skirtingų žmonių užrašytų, knygų. Ji
sudaryta iš dviejų dalių – Senojo Testamento ir
Naujojo Testamento.
Senajame Testamente yra istorinės, pranašų
ir mokymo knygos. Jos buvo užrašytos iki Jėzaus
Kristaus gimimo. Tarp Senojo Testamento knygų yra Psalmės, penkios Mozės knygos, Saliamono patarlių knyga, Izaijo pranašysčių knyga
ir daugelis kitų.
Naujasis Testamentas buvo užrašytas po
Jėzaus gimimo. Jis prasideda keturiomis Evangelijomis ir Apaštalų darbų knyga. Šios knygos
pasakoja Jėzaus istoriją ir Jo apaštalų gyvenimus. Po istorinių knygų toliau įdėti laiškai
bažnyčioms ir asmenims. Daugumą šių laiškų
parašė apaštalas Paulius. Naujasis Testamentas
užsibaigia Apokalipse – Apreiškimo Jonui knyga. Joje aprašyta ateities vizija, kurią regėjime
matė Apaštalas Jonas.
Kiekviena Biblijos knyga yra suskirstyta į
sunumeruotus skyrius ir eilutes. Suskirstymas
į skyrius buvo įvestas 1238 metais, o skyrių į
eilutes 1551 metais.

Istorija (12)

Mozės Penkiaknygė (5)

Poezija (5)

Didieji Pranašai (5)

Mažieji Pranašai (12)

Istorija (5)

Mato
Morkaus
Luko
Jono
Apaštalų darbai

Pradžios
Išėjimo

Jozuės
Teisėjų
Rūtos

Jobo

Izaijo

Psalmės

Jeremijo

Ozėjo

Romiečiams

Joelio

1 Korintiečiams

Amoso

2 Korintiečiams

1 Samuelio

Patarlių

Raudų

Abdijo

Galatams

Skaičių

2 Samuelio

Ekleziasto

Ezechielio

Jonos

Efeziečiams

Pakartoto Įstatymo

1 Karalių

Giesmių Giesmė

Danieliaus

Michėjo

2 Karalių

Nahumo

Pauliaus laiškai (13)

Kunigų

Filipiečiams
Kolosiečiams

1 Kronikų

Habakuko

2 Kronikų

Sofonijo

Ezdro

Agėjo

1 Timotiejui

Nehemijo

Zacharijo

2 Timotiejui

Esteros

Malachijo

Titui

1 Tesalonikiečiams
2 Tesalonikiečiams

Filemonui
Hebrajams
Jokūbo
1 Petro

Nuo ko pradėti skaityti?
Biblija iš pradžių gali atrodyti sudėtinga
knyga. Ji nebuvo užrašyta šiuolaikine kalba,
skirtingai nuo dabartinių romanų ir straipsnių.
Dėl to pradžioje gali atrodyti, jog Biblija yra
„neprieinama“ paprastam žmogui, o skirta tik
išrinktiesiems.
Tačiau ne toks buvo jos pradinis sumanymas!
Apaštalo Pauliaus laiškai buvo viešai skaitomi ir
vėliau perpasakojami, kad kuo daugiau žmonių
juos išgirstų. Todėl tikrai verta pasistengti suprasti Šventajame Rašte pateiktą tekstą.
Biblijos vertimai į šiuolaikinę kalbą mums
gali labai pasitarnauti. Tokio vertimo į šiuolaikinę lietuvių kalbą pavyzdžiais internete gali būti
Lietuvos Biblijos draugijos išleistas Šventasis
Raštas bei K. Burbulio versta Biblija.

Stebėjimas
Po to, kaip Biblijoje perskaitysite istoriją arba
jos ištrauką, užduokite sau tokį klausimą: Ką aš
ką tik perskaičiau?
Kiti pagalbiniai klausimai: kas? ką? kaip?
kodėl? kada? kur?
Žiūrime į mums žodžiais nupieštą istoriją ir
stengiamės stebėti ir suprasti „matomą vaizdą“.
Šiame etape dar neieškome metaforų prasmių
ir nedarome išvadų.

Metodas
Kad Biblijos skaitymas būtų lengvesnis ir
labiau sistematiškas, buvo sugalvoti keli jos
skaitymo metodai. Čia pateiktas metodas yra
paprastas ir logiškas, jis padės jums skaitant
padaryti išvadas ir pritaikyti jas savo gyvenime. Jis sudarytas iš 3 etapų – trijų filtrų, kurių
kiekvienas yra pritaikomas skaitomam Biblijos
tekstui. Šie trys etapai – stebėjimas, supratimas
ir pritaikymas.

Supratimas
Supratimo etape bandome atsakyti į tokį
klausimą: Ką autorius norėjo perteikti/komunikuoti?
Šiame etape bandome suprasti autoriaus
ketinimus, suprasti tekste slypinčią žinią. Čia
reikia laikytis dviejų labai svarbių principų:
Turime gerai suprasti aprašomos situacijos
kontekstą, nes paprastai nuo konteksto priklauso tai, kaip suprasime siunčiamą žinutę.

Kiti laiškai (8)

Kaip skaityti
Šventąjį Raštą?

Naujasis Testamentas
(27 knygos)

2 Petro
1 Jono
2 Jono
3 Jono
Judo

Apreiškimas Jonui
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Liudijimas

Biblija niekuomet nėra
vien tik teorija. Ji dažnai
nurodo mums į tas mūsų
gyvenimo sritis, kuriose
mums reikia keistis.
Konteksto supratimui padeda, kai kažką žinome
apie autorių ir apie skaitytojus, kuriems buvo
tekstas skirtas. Taip pat padeda, jei perskaitome
ištrauką supantį tekstą.
Mūsų supratimas neturi prieštarauti kitoms
Biblijos ištraukoms. Biblija yra harmoninga ir
pati savęs neneigia.
Pritaikymas
Tai pats svarbiausias etapas, nes jame nusprendžiame, kaip tai, ką perskaitėme, turėtų
paveikti mūsų gyvenimą. Tai galima išreikšti
tokiu klausimu: Ką tai reiškia man?
Biblija niekuomet nėra vien tik teorija. Ji dažnai nurodo mums į tas mūsų gyvenimo sritis,
kuriose mums reikia keistis. Tai yra iššūkis, kurį
tikrai verta priimti.
Dar svarbu prisiminti vieną svarbų principą:
tinkamas Biblijos pritaikymas visuomet bus
grįstas meile, ir niekuomet neapykanta.
Pavyzdys
Evangelija pagal Morkų, 3 skyrius, 1–6 eilutės:
1
Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. 2 Fariziejai stebėjo,
ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti.
3
Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia
ranka: „Stok į vidurį!“ 4 O juos paklausė: „Ar
šabo dieną leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti
gyvybę ar žudyti?“ Bet anie tylėjo. 5 Tada, rūsčiai
juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo,
tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!“ Šis ištiesė, ir
ranka atgijo. 6 Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis
su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti.
Stebėjimas:
Jėzus atėjo į sinagogą ir ten sutiko žmogų su
padžiūvusia ranka. Ši liga matyt buvo labai sun30

ki ir sukėlė žmogui daug nepatogumų kasdieniame jo gyvenime. Buvo šabas – diena, kurios
metu žydai nieko negalėjo dirbti. Iš ankstesnio
skyriaus konteksto žinome, kad fariziejai ir
Rašto žinovai sekiojo Jėzų, norėdami Jį sugauti
suklydus. Jėzus, pamatęs sergantį, išgydo jo
ranką, nors ir buvo šabo diena. Jėzus liūdėjo dėl
fariziejų, žydų tautos religinių lyderių, širdžių,
nes jos buvo kietos ir nejautrios sergančiojo
poreikiams.
Supratimas:
Jėzus mums rodo, kad religiniai principai
neturi stoti skersai kelio meilės ir pagalbos
suteikimui.
Pritaikymas:
1. Būk atviras kitų poreikiams, rodyk jiems
meilę. 2. Saugokis, kad tavo širdis netaptų nejautri ir šalta. 3. Nežiūrėk į krikščionybę kaip
į draudimų ir įsakymų rinkinį, bet sek Dievo
meile.
Gal pamanysite, kad tai per didelė užduotis.
Nenusiminkite! Atlikite ją pagal principą: „Kaip
suvalgyti dramblį? Po mažą gabalėlį!“.
Nutarkite kasdien jums patogiu laiku perskaityti po vieną skyrių iš šios Evangelijos. Jei
neturite popierinės Biblijos – naudokitės internetine Biblija. Pradėkite nuo pirmojo skyriaus.
Skaitydami apmąstykite: ką stebite, suprantate
ir kaip galite pritaikyti savo gyvenime perskaitytą skyrių. Dar keletas praktinių patarimų:
Jei įmanoma, Biblijos skaitymui kasdien skirkite tą patį laiką.
Susiraskite patogią vietą, kur jūsų niekas
neblaškys.
Kaskart skaitydami pasižymėkite – tai padės
jums susitelkti ir suformuluoti savo mintis.
Melskitės Dievui, kad Jis padėtų jums pritaikyti jūsų skaitinio išvadas.
Garantuojame, kad kai perskaitysite Evangeliją pagal Morkų, jau nebebūsite toks pats, koks
buvote anksčiau. Nes būtent taip veikia Biblija.
Todėl ji ir yra tokia populiari. Išbandykite patys!
Tekstą paruošė sielovados tarnystės „Ieškau Dievo“
partneriai Lenkijoje https://szukajacboga.pl/
Jį galima rasti lietuviškai kaip internetinį kursą
https://auk.ieskaudievo.lt/ kaip-skaityti-biblija

Kelionėje Biblijos
puslapiais
Esu Vladimiras Končius, man
57 metai. Dievas mane surado,
kai buvau kalėjime. Tuomet į
kalėjimą atvyko krikščionys
sekmininkai, kurie lankė
kalinius ir kalbėjo jiems
apie Jėzų Kristų.
Maždaug 10 metų po
mano įtikėjimo, kai tebebuvau kalėjime, į mano rankas „atsitiktinai“ pateko CD
kompaktinė plokštelė su audio
įrašais „Kelionės Biblijos puslapiais“. Kaip dabar pamenu, joje buvo
studijos iš Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių ir
kitų Biblijos knygų. Pradėjau nuolat klausyti šių
įrašų – net po 3–5 valandas kasdien. Ir taip tęsėsi
penkerius metus. Galima sakyti, kad ne šiaip
klausiau, o studijavau – įrašą pristabdydavau,
konspektuodavau, žymėjausi eilutes Biblijoje.
Šios laidos tapo svarbia mano dvasinio augimo
dalimi.
Kalėjime buvau atsakingas už koplytėlę. Tad
pradėjau kviesti ir kitus kalinius klausytis šių
įrašų kartu su manimi. Tai virto Biblijos studijų
valandėlėmis – mes išklausydavome laidą, o tada
ją aptardavome. Aš stengdavausi atsakyti į kitų
klausimus. Kad būčiau labiau pasiruošęs, laidą
iš anksto perklausydavau pats vienas. Kaliniams
buvo labai įdomu. Ir visi nuteistieji, kurie dalyvavo „Kelionės Biblijos puslapiais“ studijose,
įtikėjo Kristų!
Šios studijos keitė ir mane. Nors jau buvau
įtikėjęs 10 metų, tačiau vis dar negalėjau mesti
rūkyti. Pradėjus studijuoti „Kelionę Biblijos
puslapiais“ rūkymo įpročio pavyko atsikratyti –
Dievo Žodis mane keitė. Pati Biblija iš „storos ir
sunkiai suprantamos“ knygos man tapo gerokai
aiškesnė. Senasis ir Naujasis Testamentai tapo
vientisa Biblija. Pradėjau labiau gretinti Senąjį ir
Naująjį Testamentus, sužinojau vardų ir vietovių

reikšmes. Tokiu būdu Biblija
man tapo įdomi ir gyva knyga.
Laidos „Kelionė Biblijos
puslapiais“ audio įrašai man
buvo ne tik pamokslai ir
pamokymai. Tai atvėrė
man asmeninį santykį su
Dievu. Mano gyvenimas
pasikeitė. Visų pasikeitimų
net neįmanoma išvardyti.
Šios laidos įrašai atnešė brangių vaisių mano ir kitų žmonių
gyvenimuose.
Vėliau, kai išėjau iš kalėjimo, mano
gyvenimo pasikeitimą pripažino ir kalėjimo
administracija, nes pasitikėjo manimi ir leido
aplankyti kalėjime likusius kalinius nešant jiems
Dievo Žodžio žinią. Internete susiradau ir įrašiau
kompaktines plokšteles su visomis „Kelionės
Biblijos puslapiais“ laidomis ir nešdavau jas kaliniams kaip dovanas gimtadienio proga.
Taip pat ir laisvėje, savo kaime pradėjau kviesti kaimynus kartu klausytis šių laidų. Mes susirenkame vakarais, kartu paklausome vieną laidą,
tada ją aptariame, diskutuojame. Tuo užsiimu ir
reabilitacijos centre, kuriame pradėjau tarnauti.
Per „Kelionę Biblijos puslapiais“ turėjau galimybę nuosekliai pažinti Šventąjį Raštą. Ši laida
padėjo man atsakyti į neaiškius skaitant Bibliją
kilusius klausimus, vėliau tuo ėmiau dalytis
Biblijos studijų grupelėje ar pamokslaudamas.
Labai dėkoju Dievui už John Vernon McGee,
kuris parengė šias studijas ir suteikė galimybę
Bibliją ir Jėzų Kristų geriau pažinti Lietuvos
žmonėms. Šiais laikais pilna įvairiausių mokymų
vėjų, bet „Kelionė Biblijos puslapiais“ daugeliui
tikinčiųjų gali pasitarnauti, kad šiems vėjams jie
nepasiduotų.
Su meile Viešpaties vardu,
Vladimiras
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Prie širdies durų

Kaip susitaikyti su Dievu?
Viešpaties meilė mums pasirodė Jėzaus Kristaus atėjimu į šį pasaulį, Jo gyvenimu tarp žmonių,
mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš mirusiųjų. Kristaus mirtimi Dievas siūlo tau nuodėmių atleidimą, Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną. Tau tereikia ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad
Jėzus Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

Priimk Jėzų Kristų į savo širdį dabar. Gali pakviesti Jėzų ateiti į tavo gyvenimą melsdamasis tokia malda:

Malonūs skaitytojai,
kviečiame Jus 2022 metams
prenumeruoti žurnalus „Gyvieji
Šaltiniai“, „Vera i Žizn“, „Tropinka“
internetu tik per www.post.lt
nurodytas prenumeratos svetaines

ATSINAUJINTI
DIENA
IŠ DIENOS

Ieškokite www.km.lt

1,2 proc.

Prašome Jūsų užpildyti formą įrašant
misionieriško labdaros fondo
„Šviesa Rytuose“ duomenis internetu
www.vmi.lt iki gegužės 1 d.
Įmonės kodas 292014790

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 15 eurų.
Prenumeruoti galima kiekvieną
žurnalą atskirai.

A. W. TOZER

Dr. Tozeris visą laiką aiškiai pabrėždavo, kad pamokslauja
ir rašo „paprastiems žmonėms, kurių sužadintos širdys
skatina juos ieškoti Dievo tiesiog dėl Jo paties. Tokie „širdies
sužadinimai“ ir ieškojimai visuomet turi vykti dvasinio
prabudimo kontekste, kai tikintysis trokšta panašėti į Kristų,
noriai siekdamas geriau Jį pažinti!“
Šis rinkinys, sudarytas iš 366 atrinktų ir iš naujo peržiūrėtų
kasdienių skaitinių, kurių tekstai paimti iš dr. Tozerio knygų,
vedamųjų straipsnių ir pamokslų, yra dvasinė pagalbinė
priemonė, skirta nuosekliai ugdyti „Dievo geruosius, paprastus
žmones“, kurie, kaip mėgdavo sakyti pats dr. Tozeris,
„yra didelis palaiminimas, kad ir kur juos besutiktum!“

Dėkojame Jums ir kreipiamės,
prašydami skirti mūsų fondui
gyventojų pajamų mokesčio.

iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad
Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano padarytų nuodėmių.
Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Priimu Tavo
amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju
ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.
Jeigu meldeisi šia malda nuoširdžiai, visu protu, visa širdimi ir visa savo esybe tikėdamas tuo, gali
būti tikras, kad Jėzus atėjo į tavo širdį ir tapo tavo gyvenimo Viešpačiu.

Žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ leidyba
vykdoma rėmėjų aukų dėka.

Leidiniai išleidžiami:
„Gyvieji šaltiniai – 4 kartus per metus,
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –
6 kartus per metus.
Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398,
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų leidinius!

Nauja
knyga!

Žurnalus galite prenumeruoti
internetinėje svetainėje
www.prenumeruok.lt, www.km.lt
bei mūsų redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

Knygų galite įsigyti mūsų
raštinėje arba internetu
www.km.lt

„Vakaro žvaigždelė“ –
visiems vaikams!
Skaitykite ir prenumeruokite!
Užsiprenumeruoti leidinį galite:
• Lietuvos pašto skyriuose;
• internetu km.lt, post.lt,
prenumerata.lt, prenumeruok.lt;
• mūsų redakcijoje
(Pylimo g. 20-10, Vilniuje) arba
el. paštu prenumerata@zvaigzdele.lt.
PRENUMERATOS KAINA METAMS – 16 EUR.

B

iblija yra tas lopšys, kuriame
buvo paguldytas Jėzus.
– Martynas Liuteris

B

iblija skirta mums būti
kasdiene duona, o ne
pyragu ypatingoms dienoms.
Bibliją skaityti jos neapmąstant
yra kaip valgyti nenuryjant.
Kuo nešvaresnė tavo Biblija,
tuo švaresnė tavo širdis!
Nesakyk, kad Dievas tyli, jei
tavo Biblija guli užversta.

J

eigu nežinai Dievo žodžio, tai niekada
nežinosi Dievo valios.
– Billy Graham

G

ali aplankyti daugelį gerų knygų,
bet gyvenk Biblijoje.
– Charles H. Spurgeon

S

varbiausias Biblijos
skaitymo tikslas
nėra pažinti Bibliją, bet
pažinti Dievą.
– James Merritt

T

ikiu, kad Biblija yra pati geriausia
Dievo dovana žmonijai.
– Abraham Lincoln

V

iena Biblijos eilutė guodė
mane labiau, nei visos
mano perskaitytos knygos.
– Immanuel Kant
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