
Z A N G A 

Septyniolika metij buvau „is naujo gim^s" „dvasingas" 
Biblija tikintis kriksc^ionis fundamentalistas. Beveik desimtj 
ti} metq praleidau budamas pastoriumi baznycios, kuri laikui 
begant tapo viena didziausiq Australijoje. Atsistatydinau, kai 
1989 metais galutinai isiro mano santuoka. Kelet^ metq po 
to daug laiko praleidau m^stydamas apie savo tikejimq ir ieJ-
kodamas Biblijos, kuri^ tikejau esant ir tiesiogine to zodzio 
prasme laikiau Dievo zodziu, pagrjstumo jrodymq. Per tuos 
septyniolika metq mano studijos ir tikejimo ismanymas buvo 
persunktas kriHcioniskuoju pastoriq mokymu, krikscionis-
ka literatiira ir Biblijos koledzu. Net nejsivaizdavau, kad gale-
ciau patikrinti ar isbandyti savo tikejim^ kokiais kitais budais. 
Tikejimas man buvo giliai jdiegtas ir as pripazinau, kad 
krikscioniskoji zinia, Dievas,*Jezus ir Sventoji Dvasia yra ab-
soliucios tiesos. 

Metai po atsistatydinimo is krikscioniskosios tarnystes 
buvo sunkus, jauciausi sutrik^s, teko jveikti daugyb? tokiq 
emociniq isgyvenimq kaip nesekme, kalte ir abejones, ne-
atsakytq klausimq nasta. Pamazu pradejau tyrineti savo su-
maisties pagrindus zvelgdamas uz sriciq, kurios iki siol buvo 
nediskutuotinos, ribq. Tuo metu buvo labai mazai literaturos, 
kuri man galejo suteikti ne teologija grjstq ziniq apie tike-
jim^ - tikejim^ Dievu, Biblija ar amzinuoju gyvenimu. Inter-
neto dar nebuvo - atsakymq j savo klausimus negalejau rasti 
„Google"! 



8 B I B L I J A - N E S U S l P R A T I M y SALTINIS 

Pradejau studijuoti evoliucijos teorij^, ieskojau moksli
niq ir istoriniq jrodymq beveik viskam, k^ Biblija pateikia 
kaip ties^. Tuo metu atsisakiau krikscioniskojo mokymo jta-
kos - s^moningai nejau j baznyciq, neklausiau krikscioniskq 
mokomqjq garsajuosciq. Ties^ sakant, susprogdinau t̂  
^krikscioniJk^ burbul^" kuriame gyvenau tiek daug metq -
pagaliau galejau nevarzomas pazvelgti j savo jsitikinimus is 
salies. Kai esi atsidavf s krikscionis, gyvenantis „burbule", be
veik nejmanoma pamatyti ar jvertinti jokiq tiesq ar jrodymq, 
esanciq uz jo. Tai pagrindine priezastis, kodel krikscionys ne-
abejoja savo tikejimu. Baime yra kitas svarbus veiksnys, ko
del tikintieji nenori ar atsisako svarstyti bet k^, kas keltq 
abejoniq tikejimu. Jie paprasciausiai jsitikin?, kad bet koks 
priesingas mokymas ar Biblija nepagrjsti jrodymai yra „se-
tonisko pobudzio". Krikscionys fundamentalistai yra bet ko-
kios denominacijos krikscionys, pazodziui priimantys Biblija, 
laikantys J4 absoliucia tiesa, Dievo zodziu. 

Mano virsmas is krikscionio j netikintjjj nejvyko staiga -
tiek man, tiek ir kitiems, atsidurusiems panasioje situacijoje, 
tai laipsniskas procesas. Zingsnis po zingsnio, per kelet^ me
tq radau atsakymus j savo klausimus ir jrodymq, jtikinusiq 
mane, kad viskas, ko buvau mokomas nuo tada, kai 1972 me
tais priemiau tikejim^ anglikonq baznycioje Anglijoje, buvo 
grjsta mitais, gandais, zmogaus mintimis ir isradimais, o ne 
tariamai jrodytu visagales dievybes ar Dievo apsireiskimu. 
Negalejau rasti jokiq patikimq moksliniq ar istoriniq jrodymq 
niekam, k^ tikejau esant nenugincijama tiesa, kaip aprasyta 
Biblijoje. 
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Dabar, praejus beveik dvidesimciai metq po mano asme-
ninio „nusvitimo" - is krikscionio fundamentalisto tapus 
ateistu, - beveik kasdien pamatau ir isgirstu jrodymq, palai-
kanSiq ir sustiprinanciq mano pasirinkim^ nepriimti jokio 
teokratinio tikejimo ar religijos. Rasydamas si^ knyg^, siekiu 
parodyti, kad daugybe pagrindiniq Biblijoje fiksuojamq jvy-
kiq yra nesusipratimai! Sveikas protas nera pagrindinis veiks
nys, kai krikscionys vertina Biblijos pagrjstum^. 

Be jokiq klausimq, ne nesvarstydamas priimciau Bibli-
jq, jei j i butq pristatoma kaip paprasciausias istorijq ir mitq 
rinkinys, pagrjstas gandais, perduodamais i§ kartos j kart^, 
ir parasytas daugybes (daugiau nei 40) skirtingq autoriq per 
mazdaug 1600 (ar daugiau) metq laikotarpj. Deja, Biblija 
pateikiama kaip absoliuti tiesa ir „Dievo zodis". Dabar tikiu, 
kad tai tiesiog nesusipratimai! 

Brianas Bakeris, 2012 metai 

Pastaba: iterpiau ilgesniti Sventojo Ralto iUraukifj 0 ne 
pavieniii eiluciiy kad^uprastumete bendrq kontekstq (ne visi su 
juo susipazinq). Bibliios istraukose galite skaityti tik pabrauktus 
zodzius. 
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Nusprendziau pradeti si^ knyg^ nuo to, kas daugeliui 
krikscioniq atrodo svarbiausia, - pasaulio pabaigos ir Je-
zaus Kristaus sugrjzimo. Beveik kiekvienas Biblija tikintis 
krikscionis mano, kad tai gali jvykti bet kuriq akimirkq. V i -
sus tuos metusj kai buvau krikscionis, tai buvo pagrindine 
krikscionisko mokymo dalis. Jei siandien tikinciojo paklaus-
tumete „Kaip manai, kada Jezus sugrjs?" be abejoniq, atsaky-
mas butq: „Jezus vel ateis bet kuriuo metu - niekas nezino, 
kada tai nutiks, tik vienas Dievas tezino, bet tikime, kad tai 
bus greitai!". 

Beda ta, kad vadinamieji „tikintieji" laukia Jezaus su-
grjztant dar nuo tada, kai nuo jo tariamo prisikelimo buvo 
praejusios vos kelios dienos ar metai. Dabar stebiuosi, kad 
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siuo klausimu galejo kilti nesutarimq: pasak Biblijos, Jezus 
aiskiai pasake, kad grjs, kol dar bus gyvi tuo metu gyvenusieji! 

Stai tia. yra Jezaus zodziai pagal Mato, Luko ir Morkaus 
Evangelijas - stovintiems salia jis sako grjsiantis, kol sie dar 
bus gyvi! 

Evangelija pagal Mat^ 16:28 
Is tiesq sakau jums: kai kurie i^ Ua stovinciq neragaus mirties, 

kolpamatys Zmogaus SUnq, ateinantj su savo karalyste.' 

Evangelija pagal Luk^ 9:27 
B tiesq sakau jums: kai kurie ii cia stovinciqjq neragaus 

mirties, kol neisvys Dievo karalystes: 

Evangelija pagal Morkq 9:1 
7/5 dar jiems kalbejo: „Is tiesq sakau jums: tarp cia stovinciq 

yra tokiq, kurie neragaus mirties, kol isvys Dievo karalyst^ atei-
nanciq su galybe". 

Perskaicius sias eilutes tampa akivaizdu, kad Jezus kal-
basi su ten stovejusiais zmonemis, o ne pranasauja ateities 
kartoms, kaip daznai mokomi krikscionys. Kitose eilutese jis 
pasake savo apastalams, kad jie nebaigs pamokslavimo Izrae-
lio miestuose iki jam sugrjztant. Ir vel - tai neskirta ateities 
kartoms. 

Evangelija pagal Mat^ 10:23 
Kai prades jus persekioti viename mieste, bekite j kitq. Is 

tiesq sakau jums: dar nebusite apibeg^ Izraelio miestq, kai ateis 
Zmogaus Sunus. 

* Cia ir kitur - verte A. RubSys ir C . Kavaliauskas (vert. past.). 
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Toliau Matas 24:2 

Jezus sako pamokslq didelei miniai ir apastalams, susi-
rinkusiems sventykloje. Tuomet, jiems su apastalais isejus, 
Jezus taria nerim^ kelianci^ pastab^ apie sventykl^: 

0 jis pasake: „Ar matote visa tai ? Is tiesq sakau jums: cia ne-
liks akmens ant akmens, viskas bus isgriauta". 

Tada jie ejo iki Alyvq kalno, kur Jezus prisedo, o apastalai 
sustojo aplink jj. Jie buvo akivaizdziai sukresti Jezaus zodziq, 
kad ateis toks laikas, kai sventykla bus visiskai sunaikinta! 

Apastalai eme klausineti: 

Evangelija pagal Mat^ 24:3-5 
Kai jis atsisedo Alyvq kalne, priejo vieni mokiniai ir klause: 

„Pasakyk mums, kada tai jvyks? Ir koks tavo atejimo ir pasaulio 
pabaigos zenklas?" Jezus jiems atsake: „Ziurekite, kad jusq kas 
nesuklaidintq. Daug kas ateis su mano vardu ir sakys: „As Mesi-
jasl", ir daugel} s^klaidins. 

Tuomet Jezus eme detaliai pasakoti apie nutiksiancius 
jvykius ir jspejo apie netikrus pranasus, kurie ateis ir tvirtins 
esantys Jezus Kristus. Po to jis papasakojo, kas nutiks pries 
jam sugrjztant. 

Evangelija pagal Mat^ 24:6-28 
Girdesite apie karus ir karq gandus. Ziiirekite, kad 

neissigqstumete. nes reikia, kad visa tai jvyktq. Bet tai dar ne ga
las. Tauta sukils pries tautq ir karalyste priei karalyst(. Vietomis 
bus badmeciq ir zemes drebejimq. Taciau visa tai - tik kentejimq 
pradzia. Paskuijus atiduos kankinti ir zudyti. Jus busite del man^s 
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visq tautq nekenciami. Daugelis nupuls, ims vieni kitus isdavineti 
ir vieni kitq nekpti. Atsiras daug netikrq pranaiii, kurie daugel} 
suvedzios. Kadangi jsigales neteisybe, daugelio meile atsals. 0 kas 
iUvers iki galo, bus i^gelbetas. Ir bus paskelbta M karalystes Evan
gelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis 
galas". „Kai tik pamatysite pranaso Danieliaus paskelbtq sunai-
kinimo pabaisq, stovinciq sventoje vietoje (skaitytojas teisidemU), 
tuomet, kas bus Judejoje, tebega j kalnus, kas ant stogo, tenelipa 
zemen pasiimti is namq savo daiktq, o kas laukuose, tenegrjzta 
pasiimti apsiausto. Vargas nescioms ir zindancioms anomis die-
nomis! Melskites, kad jums netektq begti ziemq ar sabo dienq. 
Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nera buv^ nuo pasaulio 
pradzios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos 
nebutq sutrumpintos, neissigelbetq ne vienas zmogus. Bet del 
isrinktqjq tos dienos bus sutrumpintos. Jei tada kas nors jums 
sakytq: „§tai cia Mesijas" arba: Jis tenail", - netikekite. Atsiras 
netikrq mesijq ir netikrq pranasq, ir jie darys dideliq zenklq bei 
stebuklq, megindami suklaidinti, jei tai jmanoma, net ikinktuo-
sius. Stai jus apie tai is anksto jspejaul". „Tad jeigu jums sakytq: 
„§tai jis tyruosel", - neikite, „Stai jis namq gilumoje!", - ne
tikekite. Kaip zaibas tvyksteleja is rytq ir nusvinta iki vakarq, taip 
bus ir su Zmogaus Sunaus atejimu. Kur bus lavonq, ten suleks ir 
maitvanagiai. 

Jezus tiesiogiai kalbejo gyvenusiems anuo metu, ypac 
Judejoje, kurioje ir pats tada buvo. Sakydamas pamoksl^ jis 
negailestingai kreipesi j juos ir nebuvo jokiq uzuominq, kad 
pranasaujama kartoms, gyvensiancioms uz keliq tukstanciq 
metq. 
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K L A U S I M A S 
Kada visa tai nutiks? 

Jezaus pamokslas tfsesi ir jis papasakojo apie savo 

sugrjzim^! 

Evangelija pagal Mat^ 24:29-34 
Netrukus po tq nelaimiq dienq saule uztems, menulis nebe-

duos sviesos, zvaigzdes kris i^ dangaus, ir dangaus galybes bus 
sukrestos. Tuomet danguje pasirodys Zmogaus Sunaus zenklas, 
0 visos zemes tautos ims raudoti ir pamatys Zmogaus Sung, at-
einantj dangaus debesyse su didzia galybe ir slove. Jis pasius savo 
angelus. kurie skardziais trimitu garsais surinks jo isrinktuo-
sius is visq keturiq saliq. nuo vieno dangaus pakrascio iki kito". 
„Pasimokykite ispalyginimo sufigmedziu: kai jo iaka suminkste-
ja ir sprogsta lapai, jus zinote, jog artinasi vasara. Taip pat, visa 
tai isvyd^. pnokite, jog jis arti, prie slenkscio. J.Uiesq sakau jums: 
nepraeis ne si karta, iki visa tai ivyks. 

Galiausiai Jezus atsake j klausimq, kada sie jvykiai nutiks. 

A T S A K Y M A S 
Nepraeis ne si karta, iki visa tai jvyks. 

Morkus ir Lukas taip pat pakartojo Jezaus zodzius ir tai, 
kad jis tiesiogiai kalbejo tuo metu jo klausantiesiems. 

Nepraeis ne si karta, iki visa tai jvyks. 

Evangelija pagal Morkq 13:29-33 
Taip pat isvyd^ tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie 

slenkscio. Is tiesq sakau jums: nepraeis ne si karta, kol visa tai 


