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Asmeniškai  
                 Tau 

Savo rankose laikai ypatingą, asmeniškai Tau skirtą 
laišką. 

Gali pagalvoti: „Ar popieriniai laiškai nėra pasenę?“ 
Iš tiesų, juos vis dažniau keičia trumposios žinutės 
bei elektroniniai laiškai.

>> Betgi ir skaitmeninio amžiaus 
laikais vis dar priimta ypatingus 
laiškus rašyti ant popieriaus, siekiant 
parodyti jų vertę ir svarbą.

Ar galėtume įsivaizduoti kvietimą į karališkąsias 
vestuves, atsiųstą elektroniniu paštu?
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B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

Biblija yra laiškas Tau 

Prašytume skirti laiko šiam ypatingam laiškui. Jis 
labai svarbus. Perskaitykite jį atidžiai. Nepasi-
gailėsite! 

Šiame laiške yra nepaprastos informacijos apie 

> kitą, žymiai vertingesnį laišką, 

> visų reikšmingiausią dokumentą pasaulyje, 

> svarbiausią visų laikų itin patikimą 
pranešimą, turintį glaudų ryšį su šiandiena. 

Šis ypatingos vertės raštas 
– Šventasis Raštas – yra 
asmeninis Dievo pranešimas 
kiekvienam žmogui. 

>>> Atsivertę ir perskaitę Jį, patirsite 
didžiulę palaimą. 

Biblija tarsi atsiųsta oro paštu –  
Jos kilmė dangiška. 

Visagalis Dievas yra Visatos Kūrėjas. 

Jis suteikė gyvybę kiekvienam žmogui ir kiekvieną 
tobulai pažįsta. Nė vienas žmogus neatsirado 
atsitiktinai iš niekur!

Dievas siekia bendrystės su kiekvienu ir „laišku“ 
siunčia Savo meilės žinią. 

Ar dar neskaitei Dievo laiško? Galbūt jis guli kažkur 
tavo namuose „neatplėštas.“ 

Asmeninių laiškų nededame nerūpestingai į šalį. 
Mums įdomu juos skaityti. Kur kas įdomiau atsiversti 
Dievo laišką Tau – Šventąjį Raštą!

O gal dar neturi jo?  
Mielai nemokamai atsiųsime. 

Šio leidinio gale yra nuorodos, kaip 
su mumis susisiekti. 
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Dievas panaudojo jų gebėjimus, išsilavinimą, 
socialinę bei kultūrinę patirtį ir netgi rašymo 
stilių.  
>>> Jie užrašė žodis žodin tai, ką norėjo Dievas.  
Tai vadinama įkvėpimu. 

      Nepaprastas laiškas

Supratai teisingai. Apibūdinimas „Laiškas Tau“ labai 
tinka Šventajam Raštui dėl svarbios priežasties – šio 
nepaprasto laiško autorius yra Dievas. 

Kai kas ginčytųsi: „Bet juk Bibliją ne vieną šimtmetį 
rašė apie keturiasdešimt žmonių. Kartais jų vardai 
net nepaminėti.“ 

Taip, tai tiesa. Tačiau Dievas 
Savo parinktiems žmonėms 
tiesiogiai liepė užrašyti Jo 
pranešimus. 

...nes pranašystė niekuomet  
    nėra atėjusi žmogaus valia,  
bet Šventosios Dvasios paakinti  
    žmonės kalbėjo Dievo vardu.
                                                                     Šventasis Raštas – 2 Petro 1,21

Šventojo Rašto knygos
> Šventąjį Raštą sudaro dvi dalys: 

          > Senasis Testamentas  
           (39 knygos)  
          > Naujasis Testamentas  
           (27 knygos)

     > Naujajame Testamente yra: 

          > keturios Evangelijos  
          > Apaštalų darbai  
          > dvidešimt vienas laiškas  
          > Apreiškimas 

Šventasis Raštas atsako į įvairius 
gyvenimo klausimus. 

Skaitydami jį, galite patirti nuostabią 
Dievo meilės įtaką savo gyvenimui. 

Pradžios 
Išėjimo 
Kunigų 

Skaičių 
Pakartoto Įstatymo 
Jozuės 
Teisėjų 
Rūtos 
1 Samuelio 
2 Samuelio 
1 Karalių 
2 Karalių 
1 Metraščių 
2 Metraščių 
Ezros 
Nehemijo 
Esteros 
Jobo 
Psalmynas 
Patarlių 
Mokytojo 
Giesmių giesmė 
Izaijo 
Jeremijo 
Raudų 
Ezechielio 
Danieliaus 
Ozėjo 
Joelio 
Amoso 
Abdijo 
Jonos 
Michėjo 
Nahumo 
Habakuko 
Sofonijo 
Agėjo 
Zacharijo 

Malachijo 

Evangelija pagal Matą 
Evangelija pagal Morkų 
Evangelija pagal Luką 
Evangelija pagal Joną 
Apaštalų darbai 
Laiškas romiečiams 
1 Korintiečiams 
2 Korintiečiams 
Galatams 
Efeziečiams 
Filipiečiams 
Kolosiečiams 
1 Tesalonikiečiams 
2 Tesalonikiečiams 
1 Timotiejui 
2 Timotiejui 
Titui 
Filemonui 
Hebrajams 
Jokūbo 
1 Petro 
2 Petro 
1 Jono 
2 Jono 

3 Jono 
Judo 
Apreiškimas  
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Ar Šventasis Raštas  
     nėra pasenęs? 

          „Karta, neatitraukianti  
           akių nuo telefono“

Ar esi tos kartos atstovas, ar toks 
apibūdinimas tau netinka? Ar esi 
nuolat įbedęs akis į telefoną? 

Buvimas tinkle bet kur ir be perstojo 
paskandina interneto informacijos 

sraute. Ar gyvenime egzistuoja dar kas 
nors be naršymo internete? Ištisos valandos 

pralekia nepastebimai, jutimai yra nuolat veikiami ir 
teršiami. Visa tai blaško dėmesį ir atitraukia nuo minčių 
apie Dievą ir Jo žinią žmogui. 

Patarimas:
Jeigu nori pažinti Dievą asmeniškai, negali ignoruoti 
Šventojo Rašto. Jį reikėtų skaityti tyloje, išjungus 
bet kokius trukdžius. Tai tiesiog stebėtinai padeda. 
Mintys tampa daug aiškesnės. 

Skaitydami Šventąjį Raštą suvokiame, kad yra Tas, 
Kuriam mes rūpime, Kuris mus myli ir turi pramingą 
tikslą mūsų gyvenimui.  

Šešiasdešimt antrajame ir šešiasdešimt trečiajame 
puslapyje rasime patarimų, kaip skaityti Šventąjį Raštą. 

Sekime jais!

Daugeliui žmonių atrodo, jog neverta 
skirti laiko kažkokiai pasenusiai 
knygai. Jie laikosi nuomonės, jog 
šiuolaikinis žmogus tiesiog negali 
tikėti Šventuoju Raštu. 

Tokias mintis dažnai kartoja 
žiniasklaidos priemonės ir jos net 
nekvestionuojamos. 

Tačiau neteisinga manyti, kad protas 
ir logika prieštarauja Šventajam 
Raštui. 

Toliau bus pateikta daugybė faktų, 
patvirtinančių Šventojo Rašto 
patikimumą ir prasmingumą. 

      „Palaiminti tie,  
kurie klausosi Dievo žodžio  
     ir jo laikosi.“ 
                                        Evangelija pagal Luką 11,28
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Tikras stebuklas 

Vienas mano pažįstamas yra 
muzikantas. Jis moka groti keliais 
muzikos instrumentais, geba 
įrašyti atskirus takelius ir vėliau 
juos apjungti kartu į nepaprastą 
meno kūrinį. 

Jis pasakoja: „Pirma įrašau obojaus 
soprano partiją, ir tai tampa 
pirmuoju garso takeliu. 

Paskiau viršum jo įrašau alto partiją, o 
vėliau dar šešis instrumentus iki žemiausių 
boso garsų. 

Paklausyk, ką gauname sudėję visus aštuonis 
takelius kartu.“

Išgirdau nuostabią simfoniją. Sunku buvo patikėti, kad 
ją įgrojo vičvienas žmogus!

Panašiai yra su Šventuoju Raštu. Jį rašė kelios dešimtys 
žmonių, įkvėptų neprilygstamo Menininko, Kuris Pats 
grojo visais tais „instrumentais.“  

Kiekviena Šventojo Rašto dalis yra ypatinga, o visos 
kartu dera viena su kita pagal Dievo sumanymą. 

Tai yra vienas iš nuostabių stebuklų, kuriais pasižymi 
Šventasis Raštas! 

>>> Skaitydami Šventąjį Raštą, pastebėsite,  
         kaip harmoningai jis sukurtas!

Laukė 
veltui …

Žmogus, kuriam nė kiek nerūpėjo Šventasis Raštas, 
norėjo įtikinti jauną krikščionį, jog Biblija yra 
pasenusi ir prieštarauja šiuolaikiniams atradimams. 
Jis žadėjo pasiųsti keletą mokslinių ir filosofinių 
straipsnių šiuo klausimu. 

Savo ruožtu jaunuolis atsakė: „Jeigu rasite ką nors 
geresnio už Kalno pamokslą (Evangelija pagal Matą 5-7), 
ką nors jautresnio už pasakojimą apie gailestingąjį 
samarietį, sūnų palaidūną ar Jėzaus susitikimą su 
samariete prie šulinio Sichare (Evangelija pagal Luką 10 ir 

15, Evangelija pagal Joną 4), ką nors labiau paguodžiančio 
nei Psalmė 23 ar ką nors, kas apreikštų Dievo meilę 
žmogui geriau negu Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus auka 
už nuodėmes, arba kas paaiškintų amžinybę aiškiau 
nei tai padaryta Šventajame Rašte, prašyčiau kuo 
greičiau atsiųsti man.“ 

Jaunuolis atsakymo nesulaukė.

Nėra knygos, kurią galima būtų palyginti su 
Šventuoju Raštu, nes jo Autorius yra Dievas. 
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Be molio, akmens ir medienos, vėlesniais 
amžiais žmonės rašymui naudojo 
papirusą, iš to paties pavadinimo augalo 
pagamintą rašomąją medžiagą. Vėliau 
imta rašyti ant pergamento, gaminto iš 
gyvulių odos. Raštai buvo susukami į 
ritinius. 

Kaip Šventasis Raštas pasiekė mus

Kaip ir ant ko žmonės rašydavo? 
Prieš penkis tūkstančius metų laiškai buvo rašomi ne 
rašalu ir ne ant popieriaus – jo nebuvo. Tais laikais buvo 
rašoma dantiraščiu – raštu, sudarytu iš brūkšnelių, 
įrėžiamų ant drėgno molio plokštelių, kurios vėliau buvo 
džiovinamos ir žiedžiamos.

Kasinėjimų šiuolaikinės Sirijos ir Irako teritorijoje metu 
buvo surasta tūkstančiai tokių plokštelių su įrašais.   

Panašiu metu Egipte atsirado hieroglifų (figūrinių ženklų, 
žyminčių kurią nors sąvoką) raštas, kurio pavyzdžių gausu 
piramidėse. Iššifruoti visus tuos senuosius įrašus kalbininkams 
prireikė ištisų šimtmečių. 

Šie rašymo būdai buvo sudėtingi. Juose buvo naudojami šimtai 
simbolių. Tik apie  1500-uosius metus prieš Kristaus gimimą 
buvo sukurta abėcėlė. 

Palaipsniui kisdama, nuo maždaug 1000-ųjų prieš Kristaus 
gimimą ji plačiai paplito ir tapo pagrindu lotyniškos abėcėlės, 
kurią naudojame šiandien. 

Dievas nuostabiai pasirūpino,  
kad Jo Žodžio užrašymo laikais 
atsirastų paprastas ir aiškus  
būdas tai padaryti. 

Rašymas, rinkimas ir saugojimas 
Vienas pirmųjų Šventojo Rašto knygų užrašė Mozė. Kelis 
kartus minima, kad Dievas įpareigojo jį surašyti visa, kas 
buvo atsitikę. 

Dievo išrinktųjų žmonių dėka įvairios Šventojo Rašto 
knygos buvo renkamos ir saugomos. 

Maždaug 400-aisiais metais prieš Kristaus gimimą buvo 
baigtas SENASIS TESTAMENTAS, parašytas hebrajų ir iš 
dalies aramėjų kalba. 

Baigiantis pirmajam amžiui po Kristaus gimimo, praėjus 
keliems dešimtmečiams po Jo mirties ir prisikėlimo, 
buvo surašytos NAUJOJO TESTAMENTO knygos bei laiškai 
plačiai anuomet paplitusia graikų kalba. 

Mozė mirė maždaug 1400-aisiais metais prieš Kristaus 
gimimą. Taigi Šventasis Raštas buvo rašomas apie 
pusantro tūkstančio metų. 10
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Išsaugota daugiau 
negu penki tūkstančiai 
rankraščių ar jų fragmentų 
senąja graikų kalba. 
Pilniausias ir populiariau-
sias yra trečiojo amžiaus 
taip vadinamas Codex 
Sinaiticus, kurį 1859-aisiais 
metais Šv. Kotrynos vienuolyne Sinajaus pusiasalyje 
aptiko Konstantinas fon Tišendorfas. Šį neįkainojamą 
turtą sudaro ne tik Senojo Testamento ritiniai, bet 
ir beveik visos dvidešimt septynios Naujojo 
Testamento dalys. 

Be Naujojo Testamento rankraščių bei jų fragmentų 
yra dar apie devynis tūkstančius vertimų iš 
originalo į kitas kalbas. Kartu su trisdešimt šešiais 
tūkstančiais Šventojo Rašto citatų, kurios pasitaiko 
vadinamųjų bažnyčios tėvų raštuose, visa tai leido 
beveik tobulai atkurti originalius tekstus. 

Nė viena Naujojo Testamento eilutė nekelia abejonių 
Dievo žodžių teisingumu.

Užbaigimas 

Dar pirmaisiais krikščionybės amžiais, veikiant 
Šventajai Dvasiai ir vadovaujantis aiškiais 
pripažinimo kriterijais, nekilo abejonių, kurios 
knygos turėjo būti priskirtos Šventojo Rašto 
kanonui, o kurios ne. Pastarosios vadinamos 
apokrifinėmis. 

Martynas Liuteris teigė, kad apokrifines knygas „negali būti laikomos 
lygiavertėmis kitoms Šventojo Rašto dalims.“ Skaitydami jas galime pastebėti 
prieštaravimų kanoninėms knygoms. 

Yra prirašyta daug pramanų apie Viešpatį Jėzų ir apaštalus, suklastotų neva jų 
laiškų, pasitaiko istorinių bei geografinių klaidų. 1545-aisiais metais bažnytinio 
Trento susirinkimo metu apokrifinės knygos buvo paskelbtos lygiavertėmis 
kitoms Šventojo Rašto dalims siekiant įteisinti kai kurias klaidingas doktrinas. 
Tad apokrifai turėtų būti vertinami santūriai. 

Dievo Žodį sudaro vieną kartą visiems laikams 
Šventajai Dvasiai vadovaujant kruopščiai 
atrinktų įvairių knygų visuma. 

Ši Knyga pagrįstai vadinama Šventuoju Raštu, nes yra 
Dievo duota, ne žmonių sugalvota. Ir šiandieną Ji tebėra 
didžiausias autoritetas mūsų tikėjimui ir gyvenimui.

Šv. Kotrynos vienuolynas Sinajaus kalnuose. Būtent 
čia devyniolikto amžiaus viduryje Tišendorfas aptiko 
Codex Sinaiticus.

Per tūkstantmečius surinkti Šventojo Rašto 
tekstai unikaliai atitinka vienas kitam.

Patikimi   
  rankraščiai 

  Dangus ir žemė praeis,  
                         o Mano žodžiai nepraeis.
                      Šventasis Raštas – Evangelija pagal Matą 24,35



16 1717

ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

rankraščio autentiškumu. Mokslininkai, lygindami 
šį nuorašą su tūkstančiu metų naujesniu Izaijo pra-
našystės masoretiniu tekstu (tai originalus Šventojo 
Rašto tekstas hebrajų ir aramėjų kalbomis), nerado 
jokių skirtumų. Abudu tekstai stebėtinai sutampa 
vienas su kitu! 

Toks atitikimas paneigė Šventojo Rašto kritikų 
teiginį, neva Izaijo knyga buvo vis papildoma ilgus 
šimtmečius.

Tarp daugybės radinių Kumrane buvo aptikta apie du 
šimtus penkiasdešimt Tanacho (Senojo Testamento) 
tekstų ritinių, liudijančių, jog rankraščiai buvo itin 
kruopščiai perrašomi.

Kumrano olos 
1947-ųjų metų pavasarį vienas beduinų genties  
piemenukas, ieškodamas pasiklydusios ožkos, 
aptiko slaptą įėjimą į urvą uolėtoje Kumrano 
atšlaitėje vakariniame Negyvosios jūros krante.

Pro siaurą uolos plyšį jis įmetė akmenėlį ir nustebo 
išgirdęs dūžtančio indo garsą. Kas tai galėjo būti? 

Smalsumo vedinas, berniukas prasispraudė į 
paslaptingą olą ir rado ten molinius indus, kuriuose 
buvo suvynioti į drobes odos ritiniai. Tai buvo seni 
(beveik dviejų tūkstančių metų senumo), stebėtinai 
geros būklės itin vertingi rankraščiai.

Piemuo pasiėmė vieną jų ir surado archeologus, 
kurie, jo nuostabai, susidomėjo radiniu. Prasidėjo 
arši kova dėl unikalių rankraščių tarp godžių 
nuotykių ieškotojų ir mokslininkų. 

Rankraščių kainos išaugo iki milijoninių sumų. 
Sensacingi radiniai Kumrano olose sujudino viso 
pasaulio mokslo bendruomenę. 

Bene svarbiausias radinys buvo vienas seniausių 
ir pilniausių kada nors rastų Šventojo Rašto Izaijo 
knygos nuorašų.  

Nėra nė menkiausios abejonės dėl šio, antru 
amžiumi prieš Kristų  
datuojamo, 

Aukščiausiasis prižiūrėjo Savo Žodį, idant 
jis pasiektų mus nepakitęs. Dievo Žodis yra 
nepajudinamas it uola. 

      Viešpaties Žodis 
   išlieka per amžius.
                 Šventasis Raštas – 1 Petro 1,25



18 1919

Seniausios Šventojo Rašto dalys buvo užrašytos 
beveik prieš pusketvirto tūkstančio metų ir pasiekė 
mūsų laikus nepakitusios. 

Ar tai įmanomas dalykas? Iš didžiulės pagarbos 
šventajam Dievo Žodžiui, judėjai laikėsi ypatingų 
taisyklių, užtikrinusių perrašymo tikslumą. 
Pavyzdžiui, kiekviena raidė turėjo savo vietą ir visos 
jos naujoje kopijoje būdavo keletą kartų kruopščiai 
perskaičiuojamos. 

Šiais laikais nebrangiai ir 
per trumpą laiką gali būti 
leidžiamas milžiniškas Šventojo 
Rašto leidinių kiekis.

Be to, Šventasis Raštas 
nemokamai ir nesunkiai 
pasiekiamas internete.  

Šventojo Rašto kelias
<< Praeityje ir dabar >>

Prieš penkis šimtus metų išrastas 
spausdinimo įrenginys pakeitė 
pasaulį. Iki tolei Šventasis Raštas 
būdavo perrašomas ranka. Tai 
trukdavo ilgai ir kainavo brangiai.  

Siekiant išsaugoti pirminį tekstą, 
buvo perrašoma iš senesnių rank-
raščių ir daroma tai itin kruopščiai, 
idant neįsiveltų jokia klaida. 

Ritinių tekstų lyginimas atskleidė stulbinantį dalyką 
– virš trijų tūkstančių žinomų senųjų Tanacho 
rankraščių stebuklingai sutampa tarpusavyje, ir tai 
tik patvirtina žinomo hebrajiško teksto tikslumą.

Viešpaties žodis  
         vis augo ir plito.
        Šventasis Raštas – Apaštalų darbai 12,24 
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Taigi mokslas kaskart po ilgų tyrinėjimų būna priverstas 
sutikti su Šventuoju Raštu. Biblijos teiginiai neprieštarauja 
mokslininkų įrodomiems faktams. 

Kaip gali būti visada teisingi su gamta ir istorija 
susiję taip seniai parašytos knygos teiginiai? Kodėl 
neįmanoma moksliškai įrodyti Biblijos klaidingumą? 

Egzistuoja daugybė pavyzdžių, kaip šiuolaikinis 
mokslas galiausiai patvirtina Šventojo Rašto teiginių 
teisingumą. Štai du jų.

Biblija ir mokslas

Ar Žemė apvali?  
Dievas niekada netvirtino, jog Žemė yra disko 
formos ir kad Saulė sukasi aplink Žemę, nors 
daugybė mokslininkų ilgą laiką tuo šventai 
tikėjo. 

Atvirkščiai, bene seniausioje Šventojo Rašto Jobo 
knygoje skaitome: „Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš 
tuštumos, pakabina žemę ant nieko.“ (Jobo 26,7) 

Ar kiškis atrajojantis gyvūnas? 
Kunigų knygoje 11,4.6 parašyta: „Tačiau iš tų, 
kurie arba tik atrajoja, arba tik yra skeltana-
giai, nevalgysite šių: ... kiškio, nes jis, nors ir 
atrajoja, bet skeltų nagų neturi...“ 

Ilgus amžius teiginys, jog kiškiai atrajoja, buvo 
laikomas klaidingu. Tačiau devynioliktame 
šimtmetyje mokslininkai nustatė, kad kiškiai 
suėda pirmuosius savo ekskrementus, iš kurių 
pasisavina maistines medžiagas. 

Ar galėtų būti kitaip? 

        Ar galėtų Dievas, sukūręs Visatą ir davęs mums 
Savo Žodį, prieštarauti Pats Sau?  
                           Žinoma, ne. Tiek KŪRINIJA,  
                tiek DIEVO ŽODIS vienas kitą patvirtina. 
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Šventojo Rašto žinia

> Dievas sukūrė pasaulį
Dievas sukūrė žmogų pagal Savo paveikslą, pagal Savo 
paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. 
                                                                          Šventasis Raštas – Pradžios 1,27

Esame Dievo kūriniai. Kiekvienas žmogus šiame 
pasaulyje yra ypatingas ir nepakartojamas. Visos jo kūno 
dalys – smegenys, organai, sistemos – Dievo sukurtos  
nuostabiai, neatsirado atsitiktinai laikui bėgant, kaip 
teigia neturinti įrodymų evoliucijos teorija. Dievas sukūrė 
žmogų „pagal Savo atvaizdą“ atstovauti Jį kūrinijoje. 

Tačiau žmogus nusidėjo  
      ir nusigręžė nuo Dievo. 

> Dievo akimis žiūrint esame nusidėjėliai 
Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję  
ir stokoja Dievo garbės.     
                                                                          Šventasis Raštas – 3,22-23 

Nusidėti reiškia nepaklusti Dievui. Nėra skirtumo, ar 
nuodėmė pasireiškia regimai, ar ištarme, ar tik mintyse. 
Viešpats Jėzus mokė, jog neapykanta žmogui prilygsta 
žmogžudystei.

> Dievas teis mus
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą  
mirti ir stoti į teismą...  
                                                                     Šventasis Raštas – Hebrajams 9,27

Dievas yra šventas ir teisus. Dėl to vieną dieną Jis nuteis 
visa, kas nedera Jo prigimčiai. Šventajame Rašte aiškiai 
pasakyta, jog kiekvienas žmogus, kuriam neatleistos 
nuodėmės, mirdamas bus amžinai atskirtas nuo Dievo. 
Tokie žmonės, pasak Šventojo Rašto, atsidurs „ugnies 
ežere“ (Apreiškimas 20,14), kur nebebus galimybės 
užmegzti ryšį su Dievu. Gi savo Viešpačiu Jėzų pripažinę 
žmonės atsidurs su Juo Danguje. 

Viltis vis dar yra!

> Esame svarbūs Dievui 
O Dievo meilė pasireiškė mums tuo,  
jog Dievas atsiuntė į pasaulį Savo viengimį Sūnų,  
kad mes gyventume per Jį.  
                                                                          Šventasis Raštas – 1 Jono 4,9 

Žvelkime į Golgotos kryžių, kur Jėzus Kristus kentė 
siaubingas Dievo bausmės kančias už mūsų nuodėmes. 
Neįmanoma įsivaizduoti, ką Jis, būdamas be nuodėmės, 
patyrė.  

Ar suvokiame   
         kaip Dievas myli mus? 
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Jėzus Kristus gyvas! Jis prisikėlė iš numirusiųjų ir 
įžengė į dangų. 

Ši Geroji Naujiena skelbiama bemaž du tūkstančius 
metų. Išgelbėjimas siūlomas visiems. Kiekvienas, 
kuris tiki, jog Jėzus Kristus yra vienintelis Gelbėtojas, 
nebus Dievo nuteistas. Kas tikėjimu priima Jėzaus 
Kristaus auką, bus išteisintas Dievo akivaizdoje.   

Dievo pagalba ir   
          gelbėjimo būdas

Dėl nuodėmės esame atskirti nuo Dievo. Jam 
nepriimtinos mūsų pačių pastangos tobulinti save. 
Būdamas šventas, Dievas turi nuteisti blogį. Tėra 
vienintelis kelias išvengti teismo – priimti Paties 
Dievo paruoštą gelbėjimo būdą. 

       Dievas taip pamilo pasaulį,  
                       jog atidavė savo viengimį Sūnų,  
  kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų,  
                bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 
                     Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 3,16

Siekdamas apreikšti Dievą, mūsų Kūrėją, Jėzus 
Kristus tapo žmogumi ir atėjo į žemę. 

Gelbėtojas Jėzus parodė mums Dievo meilę. Jo mirtis 
už mus ant Golgotos kryžiaus yra to įrodymas. Jis 
mūsų vietoje prisiėmė Sau bausmę už mūsų kaltes. 
Belieka tuo tikėti.  

Jeigu priimame tai tikėjimu ir išpažįstame 
Dievui savo kaltes, Jis jas atleidžia ir dovanoja 
amžinąjį gyvenimą. 

    Jeigu išpažįstame savo nuodėmes,  
         Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums 
nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.   
                                                 Šventasis Raštas – 1 Jono 1,9 

               ... o nuteisinami dovanai jo malone 
       dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo.  
                                 Šventasis Raštas – Romiečiams 3,24
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Dievo pažadai 

Trumpai tariant, Dievo laiškas – Biblija – sako: 

Dievas yra šventas. > Jis turi nuteisti ir  
pasmerkti nuodėmę! 

Dievas yra meilė. > Jis nori atleisti mums  
visas mūsų nuodėmes. 

Dievas gali atleisti mums mūsų kaltes, nes Jo Sūnus, 
Jėzus Kristus, prisiėmė bausmę už nuodėmes ir tokiu 
būdu patenkino visus šventojo Dievo reikalavimus. 

Tačiau, norint patirti asmeninį išgelbėjimą, būtina 
ateiti Dievo akivaizdon su nuoširdžia atgaila dėl savo 
kalčių, tikėti, jog Jėzus mirė už jas ant kryžiaus ir yra 
Gelbėtojas bei Atpirkėjas. 

Dievo Žodyje yra daugiau kaip  
tūkstantis jokių abejonių nekeliančių  
mums skirtų teiginių. 

Štai keletas jų >>>

Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą,  
             o kas nenori Sūnaus tikėti –  
      gyvenimo nematys;
virš jo kybo Dievo rūstybė. 
                              Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 3,36 

Kas Mano žodžių klauso ir Mane 
              atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį  
       gyvenimą ir nepateks į teismą,  
nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.
             Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 5,24

         Visiems, kurie Jį priėmė,  
Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, 
                        kurie tiki Jo vardą.
            Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 1,12

        Nebijok, nes Aš išpirkau tave; 
pašaukiau tave vardu, ir tu esi Mano.
                                                         Šventasis Raštas – Izaijo 43,1 



28 2928 29

žiedą, apaukite kojas! 
Atveskite nupenėtą veršį 
ir papjaukite! Puotaukime, 
linksminkimės! Juk šis 
mano sūnus buvo miręs ir 
vėl atgijo, buvo pražuvęs 
ir atsirado.“ Ir jie pradėjo 
linksmintis.
Tuo metu vyresnysis 
sūnus buvo laukuose. 
Eidamas namo ir 
prisiartinęs prie sodybos, 
išgirdo muziką ir šokius. 
Jis pasišaukė tarną ir 
paklausė, kas čia dedasi. 
Tas jam atsakė: „Sugrįžo 
tavo brolis, tai tėvas 
liepė papjauti nupenėtą 
veršį, kad sulaukė jo 
sveiko.“ Tada šis supyko ir 
nenorėjo eiti namo. Tėvas 
išėjęs pradėjo vadinti jį 

vidun. O jis atkirto tėvui: 
„Štai jau tiek metų tau 
tarnauju ir niekada tavo 
įsakymo neperžengiau, 
o tu man nė karto nesi 
davęs nė ožiuko pasilink-
sminti su draugais. Bet 
vos tik sugrįžo šitas tavo 
sūnus, prarijęs tavąjį turtą 
su kekšėmis, tu tuojau 
jam papjovei nupenėtą 
veršį.“ Tėvas atsakė: 
„Vaikeli, tu visuomet su 
manimi, ir visa, kas mano, 
yra ir tavo. Bet reikėjo 
puotauti bei linksmintis, 
nes tavo brolis buvo miręs 
ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir 
atsirado.“ 

Šventasis Raštas – Evangelija 
pagal Luką 15,11-32  

        Pasakojimas iš Šventojo Rašto

Sūnus palaidūnas 

Vienas žmogus turėjo du 
sūnus. Kartą jaunesnysis 
tarė tėvui: „Tėve, atiduok 
man priklausančią palik-
imo dalį.“ Tėvas padalijo 
sūnums turtą. Netrukus 
jaunėlis, susiėmęs savo 
dalį, iškeliavo į tolimą šalį. 
Ten, palaidai gyvendamas, 
išeikvojo savo lobį.
Kai viską išleido, toje 
šalyje kilo baisus badas, 
ir jis pradėjo stokoti. Tada 
nuėjo pas vieną šalies 
gyventoją ir stojo jam 
tarnauti. Tasai jį pasiuntė 
į laukus kiaulių ganyti. 
Jis geidė prikimšti pilvą 
bent ankščių jovalo, kurį 
ėdė kiaulės, tačiau nė 
to jam neduodavo. Tada 
susimąstė ir tarė: „Kiek 

mano tėvo samdinių 
apsčiai turi duonos, o 
aš čia mirštu iš bado! 
Kelsiuos eisiu pas tėvą ir 
sakysiu: ‚Tėve, nusidėjau 
dangui ir tau. Nesu vertas 
vadintis tavo sūnumi. 
Priimk mane bent 
samdiniu!‘“ Jis pasiryžo ir 
iškeliavo pas tėvą.
Tėvas pažino jį iš tolo, 
labai susigraudino, 
pribėgo prie jo, puolė 
ant kaklo ir pabučiavo. 
O sūnus prabilo: „Tėve, 
nusidėjau dangui ir tau. 
Nebesu vertas vadintis 
tavo sūnumi...“  Bet tėvas 
įsakė tarnams: „Kuo 
greičiau atneškite geriau-
sią drabužį ir apvilkite jį. 
Užmaukite jam ant piršto 
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Sintoizmas

Daoizmas 
Ateizmas

Budizmas Islamas
Sikizmas

Hinduizmas

Judaizmas

Agnosticizmas

Krikščionybė 

Daugybė religijų –  
ar Dievas tas pats? 

Pasaulyje paplitęs įsitikinimas, jog visos religijos veda 
pas tą patį Dievą, tik kiekviena kiek kitokiu keliu. 

Tai visiškai prieštarauja esminiam Šventojo Rašto 
teiginiui, išsakytam Jėzaus Kristaus lūpomis: „Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą 
kitaip, kaip tik per Mane.“ (Evangelija pagal Joną 14,6) 
Mūsų dienomis ši tiesa yra dažniai neigiama. 

Pavyzdžiui, Biblijos ir Korano palyginimas aiškiai rodo, 
jog Islamo Alachas nėra tas pats, kas Šventojo Rašto 
Dievas.  

KO
R

A
N

A
S ...tikėk Alachu ir jo pasiuntiniais ir nesakyk: „Trys...“ 

Alachas yra vienas Dievas. Jis daug aukštesnis, kad 
turėtų sūnų.  
Koranas – iš suros 4

BI
BL

IJA

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 
Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 3,16

KO
R

A
N

A
S Anot jų: „Iš tiesų, mes nužudėme Mesiją, Jėzų, Marijos 

sūnų, Alacho pasiuntinį.“ Jie jo nenužudė, nenukryžiavo; 
kas kita buvo padaryta, kad jis taptų panašus į juos. 
Koranas – iš suros 4 

BI
BL
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Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra 
kvailystė, o mums, einantiems į išgelbėjimą, jis yra 
Dievo galybė. ... o mes skelbiame Kristų nukryžiuo-
tąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims 
– kvailystė. 
Šventasis Raštas – 1 Korintiečiams 1,18.23

Koranas neigia, kad Alachas turėjo sūnų, jog Jėzus 
Kristus mirė ant kryžiaus. Bet Šventojo Rašto Dievas 
yra gyvas. Iš meilės mums Jis atidavė Savo Sūnų 
kaip auką už nuodėmes; Jėzus iškentė Dievo teismą 
ir įžengė į mirtį. Joks Alachas neprilygsta bibliniam 
Dievui, Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui.  

Beje, biblinis atgimusių žmonių  
tikėjimas nėra religija. 

Įvairiose pasaulio religijose jų sekėjai bando rasti kelią 
pas Dievą savo pačių pastangomis. 

Šventajame Rašte skaitome apie Dievą, Kuris nužengė 
pas žmones Savo Sūnaus Jėzaus Kristaus pavidalu, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki ir išpažįsta Jam savo kaltes, būtų 
išgelbėtas. 

O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, Kuris nuteisina 
bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas.  
                                                 Šventasis Raštas – Romiečiams 4,5 
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   Pažvelkime   
į ateitį 
Šventajame Rašte apstu patikimų 
teiginių apie ateitį. 

Gyvename apsupti nerimo ir 
sielvarto: mirties, amoralumo, 
žiaurumų, badų, karų, gaivalinių 
nelaimių, finansinių krizių, 
tragedijų, terorizmo... 

Tačiau Jėzus Kristus veikiai grįš! Dievas Savo Žodyje 
aiškiai praneša mums, kad, prieš Jam sugrįžtant, 
pasaulyje bus pilna negandų. Šventojo Rašto skaitytojas 
taip pat žino, kas vyks po to: 

Dievas teis pasaulį, kuris nusigręžė nuo Jo ir skęsta 
nuodėmėse. Ir štai Dievas „dabar skelbia žmonėms, jog 
visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada 
teisingai teis visą pasaulį...“ (Apaštalų darbai 17,30-31)

Dievas teis šį pasaulį per Savo Sūnų Jėzų Kristų, Kuris 
greitai grįš iš dangaus. Jis, kartą paniekintas ir nukryžiuo-
tas, sugrįš kaip nugalėtojas ir turintis valdžią teisti  „Jis 
yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjas.“ 
(Apaštalų darbai 10,42).

Teismas tikrai įvyks, bet mes turime viltį! 

Šventajame Rašte keliais šimtmečiais anksčiau už 
įvykius iki smulkmenų buvo išpranašautas Gelbėtojo 
gimimas, mirtis ir prisikėlimas. Jėzus Kristus paaukojo 
Savo gyvybę už mus. Dar ir šiandieną iš Jo malonės 
mums atviras kelias į išgelbėjimą. 

Ateikite šiandieną, – sako Dievas, – nes rytoj gali būti 
per vėlu. 

   Štai dabar palankus metas, štai dabar išgelbėjimo diena! 
                                             Šventasis Raštas – 2 Korintiečiams 6,2 

Priimk Dievo siūlomą išgelbėjimą ir būsi amžiams 
išgelbėtas nuo Dievo teismo. Tam reikia ateiti pas Jį ir 
išpažinti savo kaltes. 

Visagalio Dievo pranašystės yra visiškai teisingos. 
Šimtai jų išsipildė. Joks žmogus negalėtų taip pranašauti. 
Šventajame Rašte skaitome pranašystes apie imperijas 
gerokai prieš joms susikuriant, apie Gelbėtojo gimimą, 
apie Jeruzalės sugriovimą, apie judėjų išsklaidymą po visą 
pasaulį ir daugelį kitų. 

Visa tai stebuklingu būdu patvirtina,  
jog Biblija yra Dievo Žodis.  

Pavyzdžiui, Pakartoto Įstatymo knygoje 28,64-65 apie 
Izraelio tautą skaitome: „VIEŠPATS išblaškys tave 
tautose nuo vieno žemės galo ligi kito ... tose tautose 
nerasi ramybės; nebus tenai vietos tavo kojų padams.“ 

>> Spręskite patys, ar tai išsipildė, ar ne. 
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Gyvenimas trumpas, 

     jis pralekia kaip filmas

Šiandieną turime pasiruošti susitikti su Dievu.  

             O gal vis dar nori išsisukti nuo Dievo?  

       Vieną dieną gali būti per vėlu!
per jaunas per jaunas 

perdėm  perdėm  
nerūpestingasnerūpestingas

per daug savimi per daug savimi 
pasitikintispasitikintis

nepaprastai nepaprastai 

laimingaslaimingas itin užsiėmęs itin užsiėmęs 
per daug per daug 

susirūpinęssusirūpinęs

per senas per senas per vėluper vėlu

     Taigi: 

Susitaikykite   

        su Dievu!

         Šventasis Raštas – 2 Korintiečiams 5,20



36 3736 37

Įspūdingi komentarai   
          apie Šventąjį Raštą

„Keturias dešimtis metų kruopščiai studijavau Šventąjį 
Raštą. Mano tikėjimas šiandieną yra stipresnis nei prieš 
keturis dešimtmečius. Visi Rašto pažadai yra patikimi ir 
teisingi.“              Hudson Taylor (1832-1905), misionierius Kinijoje 

„Šventąjį Raštą skaitydavau pastoviai ir atidžiai; 
manau, jog šios senos knygos kalba yra didingesnė 
ir gražesnė, negu visų kitų kada nors įvairiomis 
kalbomis parašytų knygų.“  

Seras William Jones (1746-1794), vienas garsiausių Rytų ir 
įvairių kalbų žinovų (mokėjo 28 kalbas) 

„Kokia skurdi ir menka, kupina prieštaravimų yra mūsų 
filosofų kalba, palyginus ją su Šventuoju Raštu. Ar 
įmanoma, kad tokia paprasta ir kartu sudėtinga knyga 
galėjo būti parašyta vien žmogiškais žodžiais?“  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filosofas

„Šventasis Raštas yra ne tik unikalus istorijos doku-
mentas, bet taip pat ir patikimas istorinis šaltinis. Jo 
dėka buvo padaryta daugybė archeologinių atradimų, 
sukurta gausybė literatūros kūrinių. Biblija visados 
pasirodydavo esanti teisinga, menkomis smulkmeno-
mis, ar didingų įvykių aprašymais.“ 

Dave Balsinger and Charles E. Seller, amerikiečių archeologai

„Šventajame Rašte gausu tiesų, kurios gerokai viršija 
žmogišką suvokimą ir parodo, kokie riboti mes esame. 

Tačiau pagrindinius ir pamatinius Biblijos teiginius 
nesunku suprasti.“ 

Charles H. Spurgeon (1834-1892), atgimimo laikotarpio pamokslininkas

„Šventasis Raštas yra vienintelis Dievo duotas 
informacinis pranešimas, užrašytas ir spausdinamas 
žmonių kalba. Dėl to jis visais atžvilgiais ypatingas ir 
visiškai patikimas. 
Nei mokslas, nei filosofija ar kokia nors ideologija 
negali pataisyti Biblijos. Atvirkščiai, ji geba apvalyti 
mūsų mąstymą.“  

Prof. Dr. Werner Gitt, buvęs Vokietijos federalinio fizikos ir tech-
nologijos instituto Informacinių technologijų katedros vedėjas

Lengva teigti, jog Šventasis Raštas kupinas 
netikslumų; visai kas kita yra bandyti tai įrodyti.
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Originalaus   
         teksto vertimas
Šventojo Rašto vertimas yra sunkus darbas. 

Tiek Senojo Testamento hebrajiškas tekstas, tiek Naujojo 
Testamento graikiškas parašytas vien didžiosiomis raidėmis 
be jokių tarpų, taškų ir kablelių. Dėl to kalbininkams būna 
sunku nustatyti, kur prasideda naujas sakinys. 

Negana to, senojoje hebrajų kalboje nebuvo žymimos 
balsės (a,e,i,o,u), tekstus sudarė tik priebalsės (b,k,t ir kiti). 

Balsius reikėtų pridėti skaitant. Pradžios knygos pirmoji 
eilutė atrodytų taip: 

PRDŽJDVSSKRDNGRŽM 

Ar įmanoma iš tos eilutės atpažinti sakinį: „Pradžioje 
Dievas sukūrė dangų ir žemę“? Turime būti labai dėkingi 
visiems mokslininkams, kurie surinko ir išvertė senuosius 
raštus.  

Pirmieji spausdinti Biblijos tekstai lietuviškai 
pasirodė šešiolikto amžiaus viduryje plintant 

Reformacijai. 1547 metais išleistoje pirmojoje 
lietuviškoje knygoje, Martyno Mažvydo 

„Katekizme“, pateiktos dvi psalmės, taip pat 
Naujojo Testamento ištraukų. 

Pirmasis visą Šventąjį 
Raštą iš vadinamosios 
Liuterio Biblijos (t. y. vokiško 
vertimo) į lietuvių kalbą 
1579 –1590 metais išvertė 
Karaliaučiaus evangelikų liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas. 
Jo vertimas išliko iki šių dienų, tačiau anuomet nebuvo 
išleistas. Savo epochos skaitytojų nepasiekė ir evangeliko 
reformato Samuelio Boguslovo Chilinskio (apie 1634–1668) 
versta Biblija.

Visą Senojo Testamento vertimą iš senosios hebrajų kalbos 
1990–1995 metais parengė kun. prof. Antanas Rubšys. 
1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija išleido A. Rubšio 
Senojo Testamento vertimą drauge su Č. Kavaliausko 
Naujojo Testamento vertimu viena didele knyga. 1999 m. 
tas pats ištiso Šventojo Rašto vertimas, redaguotas Lietuvos 
Biblijos draugijos sudarytos komisijos, išleistas kaip pirmasis 
ekumeninis lietuviškas Šventojo Rašto leidimas. 

Biblija yra žinomiausia ir labiausiai paplitusi pasaulyje knyga. Jos (arba 
kurių nors jos dalių) vertimų į įvairias kalbas skaičius per pastaruosius 
du šimtmečius stipriai augo. 

Iki 1800-ųjų metų Šventasis Raštas ar jo dalys buvo 
               išverstas į 75 kalbas. 
Iki 1900-ųjų metų priskaičiuota 567 vertimai. 
Iki 1953-ųjų metų jų buvo 1167. 
Iki 1978-ųjų metų vertimų skaičius išaugo iki 1600. 
     2017-aisiais metais Biblija ar jos dalys išverstos į
               maždaug 3000 kalbų. 
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Knyga visai žmonijai

>parašyta keturiasdešimties žmonių
>versta šimtų vertėjų
>spausdinta tūkstančių leidėjų
>skaitoma milijonų skaitytojų 

Nė viena kita knyga nėra išversta į tiek kalbų ir 
išplitus į tiek kultūrų. Biblija yra skaitomiausia 
pasaulyje knyga.

Trijuose tolesniuose puslapiuose pateiktas eilutės iš 
Evangelijos pagal Joną 3,16 vertimas į įvairias kalbas. 

  Dievas taip pamilo pasaulį,  
        jog atidavė savo viengimį Sūnų,  
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų,  
     bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Ši eilutė, kartais vadinama Šventojo Rašto šerdimi, 
skelbia Gerąją Naujieną žmonijai: 

> Dievas taip mus myli, kad atidavė Savo 
Sūnų už mus. 

> Tikėjimu į Jį mes būsime išgelbėti. 

Bengalų kalba  Indija

Ispanų kalba  Ispanija
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.

Vengrų kalba  Vengrija

Mjanmų kalba  Mianmaras

Hebrajų kalba  Izraelis

Turkų kalba  Turkija
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Japonų kalba  Japonija

Lenkų kalba  Lenkija

Portugalų kalba  Portugalija

Rusų kalba  Rusija

Tegulų kalba  Indija

Amharų kalba Etiopija 

Vokiečių kalba  Vokietija

Arabų kalba  Egiptas, Artimieji Rytai

Graikų kalba  Graikija

            

Kinų kalba Kinija
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Šventasis Raštas  
                kartu yra 

Ta
i į

do
m

u Mažiausių matmenų 
                          Šventasis Raštas
                                          >spausdinta knyga
Mažiausių matmenų mums žinoma spausdinta Biblija 
yra vos truputį didesnė už dviejų eurų monetą. Jos 
ilgis yra 2,8 cm, plotis 3,4 cm, storis 1 cm, ir 
ji turi 1514 puslapių. Ją galima skaityti su 
padidinamuoju stiklu. 

Mažiausių matmenų  
                     Senasis Testamentas
         > skaitmeninėje mikroschemoje
2008-aisiais metais Haifos Technologijos instituto Izraelyje 
mokslininkai sugebėjo Tanachą (hebrajiškąją Bibliją) įrašyti 
pusės kvadratinio milimetro plote. Daugiau nei trys šimtai 
tūkstančių žodžių senąja hebrajų kalba buvo išsaugoti cukraus 
kristalo dydžio silicio mikroschemoje. To pasiekti pavyko tik 
nanotechnologijų pagalba. Norint skaityti tekstą, jis turi būti 
padidintas dešimt tūkstančių kartų. 

Ar įmanomi dar mažesni matmenys? 
                                 > DNR – ateities atminties laikmena
Aukščiausiasis Kūrėjas į mūsų kūnų ląsteles patalpino įstabias 
atminties laikmenas. Jų talpa ženkliai pranoksta bet kokių mums 
žinomų laikmenų talpą. DNR grandinės skersmenį sudaro vos dvi 
milijoninės milimetro dalys. Kiekvienoje jų yra nesuskaitomas 
kiekis žmogaus genetinės informacijos. 

Jeigu būtų įmanoma turėti cukraus kristalo dydžio DNR 
medžiagos ir gebėti ten įrašyti bei skaityti informaciją, tai į tokią 
laikmeną būtų galima sutalpinti kone milijardą Šventojo Rašto 
tekstų. Mokslininkai tikisi sukurti tokias milžiniškas laikmenas.

ir senosios literatūros pavyzdys,  
jį skaityti smalsu;   

ir istorinė knyga,  
iš kurios pasisemsime žinių apie praeitį;  

ir mankšta protui,  
nes moko analizuoti ir kritiškai vertinti jo 
teiginius. 

Tačiau svarbiausia tai, kad Biblija yra Dievo Žodis 
mums šiandieną ir mūsų tikėjimo pagrindas. 

 Jeigu skaitome Šventąjį Raštą kaip Dievo žinią 
mums, žmonijos Gelbėtojo Jėzaus Kristaus 
apreikšta Dievo meilė prabyla į mūsų širdis. 
Mūsų sąžinė bus apšviesta dieviškos Jėzaus 
darbų ir žodžių šviesos.
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Koks džiaugsmas! 

Viešpats Jėzus po mirties prisikėlė iš kapo. Dabar 
Jis yra danguje, mato mus ir mūsų gailisi. Jis mus 
pažįsta ir nori atleisti mums mūsų kaltes, jeigu 
mes dėl jų gailimės ir išpažįstame jas Jam, kaip toji 
anksčiau minėtoji moteris. 

Ir Jėzus tars: „Taip, Aš galiu atleisti tau tavo 
nuodėmes, nes ant kryžiaus iškentėjau bausmę už 
jas.“ 

Jėzus mūsų geriausias  
Draugas

Vaikus traukė prie Jėzaus. O Jis „laimino 
juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų 
rankas.“

Jis turėjo galią nutildyti audrą, sudrausti 
vėjus bei ežerą, kai valčiai, kurioje Jis 

buvo, grėsė mirtinas pavojus. Vėjai ir marios Jo klausė. 

Jėzus gydė ligonius ir Jam buvo gaila žmonių, tiek 
vargšų, tiek ir turtingų. 

Jis matė žmogiškos širdies nuodėmingumą, visų vargų 
priežastį. Abejotinos reputacijos moteris neišsigando 
Jėzaus. Ji išpažino Jam savo kaltes, ir Jis jai atleido. 

Vieną dieną žmonės suėmė Jėzų! Jo gerumas ir 
tyrumas nesiderino su žmonių nuodėmingumu.  
Dėl to jie nusprendė, jog geriau bus atsikratyti Jėzumi. 

Jis buvo nukryžiuotas. 

Žmonės nesuprato, kad Jėzus iš anksto viską žinojo. 
Jis, Dievo Sūnus, turėjo ateiti iš dangaus numirti, 
idant išgelbėtų žmones iš amžinosios pražūties. 

Ir tada prasidės naujas gyvenimas.

Naujas, nes jis bus visiškai kitoks negu iki šiolei. 
Tau Jėzus taps geriausias Draugas, su Kuriuo apie 
viską galima pasikalbėti (tai vadinama malda). 
Norėsis pačiam ar pačiai skaityti Šventąjį Raštą, 
kad geriau pažintumėte Jėzų. 

Dievo Žodis taps didelį susidomėjimą keliančia 
knyga. Kasdien norėsis paskaityti ką nors apie 
Viešpatį Jėzų.

Jis nori būti 
ge riausiu 
tavo 
Draugu!
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Didysis apvalymas

Jaunuolio miegamojo sienos atrodė pasibaisėtinai! Jos 
buvo nukabinėtos niekam tikusiomis nuotraukomis 
ir plakatais. Sykį jaunuolį aplankė jo dėdė dailininkas. 
Jam buvo nemalonu pamatyti tokį vaizdą, bet jis nieko 
nesakė. 

Po kelių dienų sūnėnas iš dėdės dovanų gavo labai žavų 
ir brangų paveikslą. Šis meno kūrinys buvo pakabintas 
ant miegamojo sienos vietoje kelių nuotraukų. 

Atrodė, tarsi kambaryje įsivyravo kitokia atmosfera, ir 
plakatai vienas po kito dingo nuo sienų. Jie paprasčiausiai 
ten netiko. 

Kai imame skaityti Šventąjį Raštą, galimas dalykas, kad 
šis ar tas išnyks nuo mūsų sienų, iš mūsų knygų lentynų 
ar iš muzikinių įrašų kolekcijos. Gali būti, jog iš savo 
kompiuterio ar išmaniojo telefono ištrinsime kai kuriuos 
duomenis, žaidimus ar sąsajas. Kas žino, gal taip pat bus 
pašalinta kažkas iš tamsiųjų mūsų širdžių kerčių. 

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas 
buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. 
Kas bendra tarp šviesos ir tamsos?  

Šventasis Raštas – 2 Korintiečiams 5,17; 6,14

Įdomiausia pasakojimų 

          knyga pasaulyje

„Mamyte, paskaityk dar! Pasakojimas toks įdomus, 
būk gera, pabaikime skaityti!“ 

Iš tiesų, pasakojimas tikrai įdomus. 

Broliai nekentė Juozapo, įmetė jį į 
duobę. Iš ten ištrauktas, jis buvo 
parduotas į Egiptą, kur pateko į 
kalėjimą, nors buvo visiškai nekaltas. 
Vėliau Juozapas tapo Egipto valdovu, 
išgelbėjo savo šeimą ir visą šalį bado 
metu. 

Biblijoje gausu tikrai jaudinančių pasakojimų,  
prabylančių į širdį ir verčiančių susimąstyti. 

Tik pagalvokime apie tris 
Danieliaus draugus, kurie atsisakė 
nusilenkti karaliaus stabui ir už 
tai buvo įmesti į degančią krosnį, 
betgi išėjo iš ugnies nepatyrę 
jokios žalos. 

               Biblija yra ir vaikus   
                               sujaudinanti knyga!
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Ši psalmė tinka kiekvienam žmogui.  
Ar gali būti kas nors nuostabesnio už galimybę 
ištarti: „VIEŠPATS – mano Ganytojas“? 

Ypatingais atvejais, net mirties akivaizdoje,  
tikra paguoda yra žodžiai:  
„Nors einu per tamsiausią slėnį, ... Tu su manimi.“

Neįsileiskime nieko panašaus į savo namus! Venkime to, 
kas prieštarauja Dievo tvarkai. Dievas nori apsaugoti mus 
nuo blogų kelių ir nuodėmingų įtakų. Jis ir saugos, jeigu 
skaitysime Dievo Žodį, kuris yra teisingas ir teisus, gyvas 
ir amžinas. Šventasis Raštas rodo mums kelią į tikrą laimę 
ir ramybę. 

  Ar kada nors   
valgėte šunvyšnę? 
     (Atropa belladonna – Vaistinė šunvyšnė)

Šunvyšnės nuodai pavojingi gyvybei. „Bet aš noriu paragauti 
jos uogų. Esu tikras, kad jos man nepakenks, kaip kad kenkia 
kitiems.“ 

Jeigu kas nors šitaip šnekėtų, būtų pagrindo suabejoti tokio 
žmogaus proto sveikumu. Betgi ar kartais nesielgiama panašiai? 
Kartais vis giliau pasineriama į medijos pasaulį, kur aukštyn 
kojomis apverstas supratimas apie šeimą ir santuoką; kartais 
skaitomos okultinių dalykų kupinos knygos ar tokios, kuriose 
pilna melų ir intrigų. Norisi „pabandyti“ ir įrodyti sau, kad esame 
aukščiau už visa tai ir mūsų tai pažeisti negali. 

Šventasis Raštas pataria užsikimšti ausis, užmerkti akis, 
kad negirdėtume ir neregėtume pikta (Izaijo 33,15). Tad geras 
patarimas yra

>>> nevalgyti šunvyšnių. 

Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir 
šviesa mano takui. Šventasis Raštas – Psalmė 119,105

  Psalmė 23 
>> labai garsi Šventojo Rašto dalis  <<

VIEŠPATS – mano Ganytojas,  
man nieko netrūksta.
Žaliose pievose Jis mane guldo,  
prie ramių vandenų gano.
Jis atgaivina mano gyvastį  
ir veda teisumo takais,  
kaip dera Jo vardui.
Nors einu per tamsiausią slėnį,  
nebijau jokio pavojaus, nes Tu su manimi.  
Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.
Tu padengi man stalą mano priešų 
matomoje vietoje,  
patepi dosniai mano galvą aliejumi;  
sklidina mano taurė!
Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane 
per visas mano gyvenimo dienas,  
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.

DOVYDO PSALMĖ
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Kartą turguje už prekystalio sėdėjo vaisių pardavėja. 
Kol pirkėjų nebuvo, ji skaitė taip brangią jai knygą, 
Bibliją. 

„Kokią čia knygą vis skaitote?“ – paklausė kartą nuo-
latinis pirkėjas. „Šventąjį Raštą, Dievo Žodį.“ – „O iš 
kur žinote, jog tai Dievo Žodis? Kas tai pasakė?“ – „Pats 
Dievas.“ – „Tikrai? Pats Dievas kalbėjo su jumis?“ – 
pašaipiai paklausė žmogus. 

Moteris akimirkai pasimetė nežinodama kaip įrodyti, 
kad Biblija yra Dievo Žodis. Bet štai parodė į 
šviečiančią saulę ir paklausė pirkėjo: „Ar galite įrodyti, 
kad tai saulė?“ –  „Įrodyti? Nėra nieko paprasčiau. 
Geriausias įrodymas yra tai, kad ji skleidžia šviesą 
ir šilumą.“ 

„Būtent!“ – tarė moteris. – „Geriausias įrodymas, kad 
ši knyga yra Dievo Žodis, ir yra tai, jog ji mane ir 
apšviečia, ir sušildo.“ 

Geriausias įrodymas

Įkepta Biblija
Janas Husas vadinamas reformacijos pradininku Bohemijoj, 
kartu ir kankiniu. Tūkstančiams žmonių jis atvėrė akis, aistringai 
skelbdamas apie Jėzaus Kristaus teikiamą išgelbėjimą.

Bet Evangelijos skelbimas toje šalyje neilgai truko. Janas Husas 
buvo pririštas prie kuolo ir sudegintas. Po to reformatorius imta 
persekioti, jų kraujas liejosi upeliais. Buvo ieškoma Biblijų, siekiant 
jas atimti ir sunaikinti.  

VIEŠPATIE, mano Dieve, prie Tavęs glaudžiuosi! Saugok 
mane nuo visų, kurie mane persekioja, ir gelbėk mane. 

Šventasis Raštas – Psalmė 7,2 

Sykį viena tikinti moteris, kurios 
vienintelis turtas buvo Šventasis Raštas, 
ruošėsi kepti duoną. Staiga ji išgirdo, 
kad miestelyje pasirodė inkvizitoriai, 
ieškantys Biblijų ir suimantys kiekvieną, 
kas ją turi. Ką daryti? 

Staiga ji stvėrė savo Bibliją, įvyniojo knygą į tešlą ir 
pašovė į krosnį kartu su kitais kepalais. 

Tuo metu į jos namus atėjo persekiotojai daryti kratos. 
Visi namai buvo išversti nuo apačios iki viršaus, bet 
veltui. 

Praėjus pavojui, duona buvo ištraukta iš pečiaus. Biblija 
visai nenukentėjo, kaip kadaise Šadrachas, Mešachas ir 
ir Abed Negas, kurie buvo įmesti į ugnimi plieskiančią 
krosnį ir išėjo iš jos sveiki.

Šventasis Raštas – Danieliaus 3 .
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Taikinio centras

„Biblija ne man,“ – tarė vienas jaunuolis  
savo draugui. – „Ten prirašyta tiek daug  
man nesuprantamų dalykų.“ 

Šis akimirką pagalvojo. Buvo aišku,  
kad pašnekovas tik išsisukinėja.  
Vakar jis buvo kažką pavogęs iš kaimyno 
kiemo. Atsakymas buvo trumpas:  
„Vieną Biblijoje užrašytą dalyką tu tikrai 
suprasi.“ – „Kokį gi?“ – „Nevok.“ 

Jaunuolio širdį tarsi strėlė pervėrė.  
Jis pagalvojo apie vakarykštę dieną  
ir tylomis pasišalino. 

   Suktos širdies žmogui nesiseka,  
              o melagingai kalbantis  
     įpuola į bėdą.
                       Šventasis Raštas – Patarlių 17,20

Išmesta Biblija

Sykį keli kareivėliai vyko savaitgaliui į namus, kaip tai 
dažnai būna, triukšmingai juokaudami. 
O vienas, sėdėdamas traukinio kupė kampelyje, skaitė 
savo kišeninę Bibliją. Staiga vienas triukšmadarys pašoko 
sušukdamas: „Papokštaukime!“, stvėrė knygelę iš 
skaitančiojo rankų ir išmetė ją pro langą. 
Visa tai įvyko akimirksniu, knyga nukrito ant bėgių. Ar 
nuskriaustasis įtūžo? Ne, jis prisiminė Viešpaties Jėzaus 
žodžius: „Aš romus ir nuolankios širdies.“ (Evangelija 
pagal Matą 11,29) Jam buvo liūdna, bet ramu. 

Po kelių savaičių šis kareivėlis gavo siuntą, 
kurioje rado savo Bibliją. Kartu buvo įdėtas įdomus 
laiškas. Tame ruože dirbęs geležinkelio darbininkas 
surado knygą, atsivertė ją ir ėmė skaityti. Dievas prabilo 
į jo širdį. Žmogus buvo kupinas baimės dėl savo kalčių ir, 
skaitydamas Šventąjį Raštą, patyrė atleidimą, patikėjęs 
Viešpaties Jėzaus atpirkimo darbu. 
Kareivėlis suprato, kodėl jam keletą savaičių teko praleisti 
be savo Biblijos. Dievas stebuklingu būdu pasiekė kito 
žmogaus širdį, o širdžių priešas šėtonas patyrė eilinį 
pralaimėjimą.

       ... jūs sumanėte man pikta,  
o Dievas pakeitė tai į gera … 
                                              Šventasis Raštas – Pradžios 50,20
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Prieš daugelį metų viename nedideliame miestelyje 
iš varžytinių buvo pardavinėjamas

vieno skolininko turtas. Tarp daiktų buvo ir sena 
didelė Biblija, kuria niekas nesidomėjo. Pagaliau 
vienas pirklys ją įsigijo už keletą centų. 

Kaip knyga, ji nebuvo jam 
reikalinga, bet jis nuspren dė 
jos lapus panaudoti vietoj 
vyniojamo popieriaus. 

Jis negalvojo apie tos Knygos vertę. Juk Pats Dievas 
sakė: „Žodis, išeinantis iš Mano burnos, nesugrįš 
pas Mane bergždžias.“ (Izaijo 55, 11)

Tame pat miestelyje gyveno žmogus, kuris nuolat 
kankinosi, nes buvo kaltas dėl kito žmogaus mirties. 
Nei dieną, nei naktį neturėjo jis ramybės. Išgirdęs 
žodį „žudikas“, jis tarsi išvysdavo jį parašytą degan-
čiomis raidėmis. Kartą jis pasiuntė sūnų į parduotuvę 
nupirkti muilo. Vaikinas sugrįžo nešinas pirkiniu, 
įvyniotu į senos knygos lapą. Tėvas išvyniojo muilą ir 
pažvelgė į lapą. Ten buvo atspausdinta: „... be kraujo 
praliejimo nėra atleidimo.“ (Hebrajams 9, 22) 

Sudraskyta Biblija 

Iš pradžių šie žodžiai žmogui atrodė nesuprantami. 
Žinoma, jis troško atleidimo, bet kaip sužinoti 
daugiau apie jo kainą? Tad vėl nusiuntė sūnų į 
parduotuvę. Šį kartą sūnus parnešė lapą, kuriame 
buvo parašyta: „... Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus 
kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių“ ir „Jeigu 
išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisin-
gas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus 
nuo visų nedorybių.“ (1 Jono 1,7.9) Perskaičius šiuos 
žodžius, tarytum sunki našta nukrito nuo žmogaus 
pečių.

Šie žodžiai ryškia šviesa apšvietė žmogaus sielą. 
Jis patyrė, jog Viešpaties Jėzaus ant kryžiaus 
pralietas kraujas gali nuplauti nuodėmes. Kiekvienas 
išpažįstantis savo kaltes Dievui žmogus gali patirti 
atleidimą, įgyti širdies ir sąžinės ramybę.

Dievo Žodis yra tapęs palaiminimu milijonams 
žmonių. Dažnu atveju tai yra buvusi kuri nors 
Rašto eilutė ar puslapis. „Dievo žodis yra gyvas, 
veiksmingas ... Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios 
atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia 
širdies sumanymus bei mintis.“ (Hebrajams 4,12) Tokiu 
būdu Dievas yra supurtęs daugelį kietų širdžių. 

Kartais netgi kokia nors draiskana iš Biblijos 
kažkam gali atnešti laimę...
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Dievo Žodis yra tiesa

Dievo Žodis yra tiesa. Jis veikia žmonių sąžinę, rodo, 
kur jie neteisūs, neduoda ramybės. Dėl to daugelis 
vengia skaityti Šventąjį Raštą. 

Dievo Žodis amžinas

Pats Dievas prižiūri Savo Žodį, kuris niekada niekur 
nedings. 

Sudėję vieną ant 
kitos visas knygas, 
nukreiptas prieš Bibliją, 
gautume krūvą, gerokai 
aukštesnę už Gizos 
piramides. Visos kartu 
jos nepaneigia Dievo 
Žodžio, kuris tebėra 
gyvas ir pergyveno 
visus savo priešus. 

    Viešpaties žodis išlieka  
              per amžius.
                                                                       Šventasis Raštas – 1 Petro 1,25

    Tavo žodis, VIEŠPATIE,  
tveria amžinai,  
            tvirtai stovi danguje. 
                                                                  Šventasis Raštas – Psalmė 119,89

  Tiesa – Tavo žodžio šerdis, 
           kiekvienas Tavo  
                 teisus sprendimas  
         tveria amžinai.
                                                        Šventasis Raštas – Psalmė 119,160
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Dievo Žodis panašus į 

duoną duoną 
O štai ši duona yra nužengusi iš 
dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų. 
                                                Evangelija pagal Joną 6,50

ugnį ugnį 
Ar Mano žodis nėra kaip ugnis?  
– tai VIEŠPATIES žodis.   Jeremijo 23,29 

šviesą šviesą 
Tavo žodis – žibintas mano 
     žingsniams ir šviesa mano takui.
                                                        Psalmė 119,105

pienąpieną
Lyg naujagimiai trokškite dvasinio, 
neatmiešto pieno, kad nuo jo 
augtumėte išgelbėjimui.   
1 Petro 2,2

medų medų 
... saldesni už medų,  
net gryniausią korio medų.   Psalmė 19,11

auksą auksą 
... brangintini labiau už auksą,  
                 net rinktinį auksą. Psalmė 19,11

sidabrą sidabrą 
VIEŠPATIES žodžiai tyri lyg sidabras, 
grynintas lydykloje, septynis kartus 
valytas.   Psalmė 12,7

veidrodį veidrodį 
Dievo žodis ... teisia širdies sumanymus bei 
mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių.
                                                                  Hebrajams 4,12-13

kūjį  kūjį  
Ar Mano žodis nėra ...  
   kaip trupinantis uolą kūjis? Jeremijo 23,29

kalaviją  kalaviją  
... Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.
                                Efeziečiams 6,17 ir Hebrajams 4,12

sėklą sėklą 
... iš nenykstančios sėklos  
gyvu ir pasiliekančiu Dievo žodžiu.
                                   1 Petro 1,23

Honey
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Kaip skaityti Šventąjį Raštą
Skaitykite Šventąjį Raštą, kurio žodžiais Dievas tiesiogiai 
prabyla į žmogų. Galite pradėti, pavyzdžiui, Evangelija pagal 
Luką, kur pasakojama apie mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus 
gyvenimą. Naujasis Testamentas padeda suprasti Senąjį.  

Idant Šventojo Rašto skaitymas teiktų 
džiaugsmo ir būtų naudingas, patartina:

1. Pasirinkti gerą vertimą
> Vertimas turi būti suprantamas ir kuo geriau atitikti originalą. 

(Deja, pasitaiko Šventojo Rašto vertimų, kurių tekstas nukrypsta nuo 
tikrosios prasmės.) 

2. Skirti laiko skaitymui
> Apsispręskite skirti Šventojo Rašto skaitymui keliolika minučių 

kasdien. Tebūna tai ramybės laikas su Dievu. 
Tegul tuo laiku kalba tik Dievas.

3. Skaityti tyloje
> Šventąjį Raštą skaitykite tyloje, ramioje vietoje. 

Iš tikrųjų, Šventąjį Raštą galima skaityti ir internete arba parsisiuntus 
tekstą. Bet tradicinę knygą skaityti yra geriau, nes būna mažiau trukdžių ir 
galima geriau susikaupti.

4. Pasimelsti
> Paprašyti Dievo pagalbos suprasti skaitomą tekstą. 

Niekas negali paaiškinti Šventojo Rašto geriau už jo Autorių. 

> Klausti: „Dieve, ką nori man pasakyti? Kaip galiu šitai įgyvendinti?“ 
Tik Jis mato širdį ir žino visas aplinkybes bei sunkumus, su kuriais susiduriame. 

> Dėkoti Dievui už brangų Jo Žodį. 
„Mėgaujuosi Tavo Žodžiu, kaip žmogus paėmęs didelį grobį.“ (Psalmė 119,162)

5. Apmąstyti perskaitytą tekstą
> Apgalvoti ką perskatome. 

Iš paskubomis perskaityto teksto maža naudos. Psalmė 119,15&27&48

> Pabraukti svarbias eilutes ir sąsajas.
Vėliau bus galima lengviau jas rasti ir geriau įsidėmėti. 

6. Mokytis mintinai 
> Išmokti atmintinai tas Šventojo Rašto eilutes, kurios pasirodė 

svarbios. 
Jas bus galima atkurti atmintyje bet kuriuo metu. Tai gali tapti didele pagalba 
įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis. (Psalmė 119,11; Kolosiečiams 3,16)

7. Įgyvendinti Žodį
> Daryti tai, ką liepia Dievas. 

„Būkite Žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys 
save.“ (Jokūbo 1,22)

„Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo 
žodžio ir jo laikosi.“  Evangelija pagal Luką 11,28
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Reikia apsispręsti!
Gavote daugybę patarimų ir gausybę informacijos 
apie Dievo „laišką“ mums. Dabar metas atsakyti 
Dievui. Neatidėliokite sprendimo! Turėtume suvokti, 
kaip svarbu paklusti Dievui. Galimas dalykas, kad kitos 
progos nebus. 

Dievas nori ateiti į mūsų gyvenimą su meile ir malone, 
bet ne kaip Teisėjas. Jis kviečia mus atsigręžti į Jį. Bet 
jeigu žmogus lieka abejingas ir atsisako priimti Dievo 
kvietimą, tai vieną dieną jis taps amžiams atskirtas nuo 
Dievo.  

Dievas kviečia kiekvieną pas Save per Savo Sūnų 
Jėzų Kristų.  

Maldoje Dievui galime paprastais ir aiškiais 
žodžiais išpažinti visas savo nuodėmes. Jis jas 
atleidžia, kai viską išsakome Jam. Pripažinkime, 
jog, gyvendami be Dievo, esame kalti prieš 
Jį. Jeigu darome tai nuoširdžiai, galime tvirtai 
tikėti, kad Jėzus Kristus sumokėjo už mūsų kaltes 
mirdamas ant kryžiaus. 

Jeigu tikėjimu priimame šią didžią auką, kelias į 
dangų, amžiną ir laimingą buvimą su Dievu, mums 
bus atviras. Mūsų gyvenimas įgaus prasmę ir turės 
tikslą. 

Dievui mes labai rūpime. Todėl Jis prabyla į mus per 
Savo Žodį. Jis nori, kad būtume išgelbėti ir įgytume 
tikrą ramybę. Jis tikrai nuoširdžiai mus myli ir 
rūpinasi mumis. 

Atvira širdimi ir be jokio išankstinio nusistatymo 
skaitykime Šventąjį Raštą. Maldoje dėkokime Dievui 
už Jo Žodį, kuris mus pasiekė ir kuriuo patikėjome. 
Jam tai bus didžiausias džiaugsmas!

       Sakau jums, taip ir danguje  
bus daugiau džiaugsmo dėl vieno 
    atsivertusio nusidėjėlio...
                                               Šventasis Raštas – Evangelija pagal Luką 15,7 



66 67

 
GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54

35713 Eschenburg
GERMANY

www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

Būtų nepaprastai džiugu, jeigu galėtume tarti 
Dievui: 

Tada išpažinau Tau savo nuodėmę, 
nebeslėpiau savo kaltės. Tariau: „Išpažinsiu 
savo nusikaltimus VIEŠPAČIUI“, – ir Tu, 
atleisdamas man nuodėmę, pašalinai kaltę. 

Šventasis Raštas – Psalmė 32,5 

Tada amžinai galiojantys Dievo pažadai  
tiks ir mums. 

Aš joms [Savosioms avims]  
               duodu amžinąjį gyvenimą;  
        jos nežus per amžius,  
ir niekas jų neišplėš iš Mano rankos.
                                         Šventasis Raštas – Evangelija pagal Joną 10,28

Ir štai Aš esu su jumis per visas  
dienas iki pasaulio pabaigos. 
                                    Šventasis Raštas – Evangelija pagal Matą 28,20

Čia rasite leidinį  
„Laiškas Tau“   

Ir daug kitų leidinių  
įvairiomis kalbomis
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