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Pratarmė 

Ar galima pasitikėti krikščionybe? 

Ar yra racionalus pagrindas tikėti Jėzumi Kristumi kaip Dievo Sūnumi? 

Mokslininkai, taip pat kaip studentai bei visi kiti suaugę žmonės, visais amžiais 

garsiai atsakydavo į šį klausimą: „Taip!“ Būtent apie tai ir kalba Josho McDowello 

knyga „Įrodymai, kurių neįmanoma paneigti“. 

Nuo 1964 m. Joshas tarnavo misijoje Campus Crusade for Christ International 

(Lietuvoje – organizacija „Agapė“).  Per septynis milijonus studentų ir profesorių 

daugiau nei septyniuose šimtuose studentiškų miestelių aštuoniasdešimt keturiose šalyse 

susilaukė pagalbos, buvo padrąsinti ir įkvėpti jo mokymo ir liudijimo. Jo patirtis kalbėti 

dideliuose ir mažuose studentų susirinkimuose, skaityti paskaitas, organizuoti šimtus 

pasitarimų ir debatų įgalino Joshą McDowellą autoritetingai teigti krikščionybės 

patikimumą. Taip pat jo kvalifikaciją pakėlė Talboto Teologijos seminarijoje įgytas 

magna cum laude mokslinis laipsnis bei jo plataus masto tyrimas ieškant istorinių faktų 

apie krikščionišką tikėjimą. 

Įstatymo mokytojas kartą paklausė Jėzaus: „Mokytojau, koks įsakymas yra 

didžiausias [Mozės] Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa 

širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22,36–37). Dievas sukūrė mus gebančius mąstyti, 

rinkti žinias ir skirti tiesą nuo melo. Taigi Dievas nori, kad mes mąstytume. 

Apaštalas Petras primena: „Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, 

visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse 

gyvenančią viltį“ (1 Pt 3,15). 

Dėl šios priežasties misija Campus Crusade for Christ pabrėžtinai moko krikščionis, 

kaip patirti ir dalytis turtingu ir nuostabiu gyvenimu, kuris prieinamas visiems, 

sudėjusiems savo viltis į Jėzų Kristų. Vadovų apmokymo institutai, evangelizmo 

institutai, Biblijos studijų institutai ir kitos mokymo programos parengė šimtus 

tūkstančių studentų, sugebančių pateikti svarius, įtikinamus, istoriškai ir dokumentais 

paremtus argumentus tikėjimui į Jėzų Kristų pagrįsti. 

Per savo penkiasdešimt penkerius metus, dalydamasis Gerąja Naujiena apie 

Gelbėtoją su akademinio pasaulio žmonėmis, sutikau tik keletą, kurie vis dėlto ir 

apsvarstę akivaizdžius įrodymus toliau tebeneigė, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus ir 

žmonijos Gelbėtojas. Aš manau, jog čia išdėstyti argumentai, patvirtinantys Viešpaties 

Jėzaus Kristaus dievystę, kiekvienam nuoširdžiai ir objektyviai ieškančiam tiesos 

žmogui yra pakankami, kad padėtų apsispręsti. Deja, kaip bebūtų, ne visi ir ne dauguma 

iš jų, kuriems aš kalbėjau, priėmė Jį kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį. Ir ne todėl, kad 

neturėjo gabumų patikėti – jie tiesiog nenorėjo tikėti! 

Pavyzdžiui, kartą talentingas, bet išgyvenantis krizę psichiatras atvyko į Arrowhead 

Springsą konsultuotis. Jis man atvirai pasisakė, jog niekada nenorėjęs sąžiningai 

apsvarstyti Kristaus reikalavimų jo asmeniniam gyvenimui, nes bijojęs būti įtikintas ir 

todėl jam būtų tekę keisti savo gyvenimo būdą. Kiti gerai žinomi „prisiekę“ ateistai, kaip 

Aldousas Huxley’s ir Bertrandas Russellas, atsisakė racionaliai svarstyti svarbiausius 

istorinius faktus, susijusius su Jėzaus Kristaus Nazariečio gimimu, gyvenimu, mokymu, 

stebuklais, mirtimi ir prisikėlimu. Tačiau kiti, pavyzdžiui, C.S. Lewisas, C.E.M. Joadas 
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ir Malcolmas Muggeridge’as, patikėjo tais įtikinamais argumentais ir nusprendė, kad 

Jėzus Kristus iš tiesų yra tas, kas ir sakėsi esąs – Dievo Sūnus ir jų asmeninis Gelbėtojas 

bei Viešpats. 

Atidžiai ir maldingai studijuodamas šioje knygoje pateiktus faktus, skaitytojas pajaus 

protingai ir įtikinamai pateiktą Gerąją Naujieną. Paskutinis perspėjimas ir patarimas: 

nemanykite, kad paprasti žmonės turi loginių abejonių dėl Jėzaus Kristaus dieviškumo. 

Didžiajai daliai žmonių iš įvairių kultūrų nereikia įrodinėti Jo dieviškumo, kaip ir 

nereikia įrodinėti, kad Jis jiems reikalingas kaip Gelbėtojas. Jiems tereikia papasakoti, 

kokiu būdu Jį priimti kaip Gelbėtoją ir sekti Juo kaip savo Viešpačiu. 

Taigi iš šios knygos „Įrodymai, kurių neįmanoma paneigti“ naudos daugiausia turės 

patys krikščionys. Ši knyga taip pat sustiprins jūsų tikėjimą Kristumi ir suteiks tvirtumo, 

kuris įgalins jus dar efektyviau dalytis savo tikėjimu su kitais. 

 
Paskui [Jėzus] kreipėsi į Tomą: „Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk 

ranką ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis.“ Tomas sušuko: 

„Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. 

Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20,27–29) 

 

William R. Bright 

Misijos Campus Crusade for Christ International įsteigėjas ir prezidentas 

Arrowhead Springs 

San Bernardino, CA 92414 

 

Įvadas 

Ką? Dar viena knyga? 
Ne, tai ne knyga. Tai rinkinys užrašų, paruoštų mano paskaitų serijai „Krikščionybė: 

apgaulė ar istorija?“ Krikščioniškajam tikėjimui neabejotinai stigo istoriškų, pagrįstų 

dokumentais, įrodymų. Studentai, dėstytojai ir pasauliečiai bažnyčioje dažnai klausia: 

„Kaip mes galime pagrįsti dokumentais tai, ko mokote jūs bei kiti?“ 

Išleidus anglų kalba „Įrodymų, kurių neįmanoma paneigti“ (Evidence That Demands 

a Verdict) pirmąją dalį, studentai, dėstytojai bei ganytojai atsiuntė man daug prašymų 

dėl medžiagos, susijusios su dokumentų hipoteze ir formų kritika. Universitetų studentai 

dažnai nenorom pasirenka kursus tų dėstytojų, kurie palaiko tik vieną kurį nors požiūrį. 

Vėliau šie studentai suvokia, kad jie ne lavinami, o jiems (dėl išprusimo stokos) 

„plaunamos smegenys“. Neturėdami nei pagrindų, nei šaltinio, kuriais remdamiesi galėtų 

kontrargumentuoti, šie studentai dažnai būna įbauginami. Iškilo suprantamas reikalas 

neutralizuoti tą „absoliutiškumą“, kurį šioms dviem temoms skiria tiek daug 

universitetinių vadovėlių. Todėl mes išleidome ir antrąją „Įrodymų, kurių neįmanoma 

paneigti“ dalį. 

Šiandien dokumentų hipotezė ir formų kritika yra pasenusios. Bet daugelį jų 

suformuluotų principų universitetų bei koledžų dėstytojai kartoja mechaniškai. Dar 

daugiau, tie klaidingi principai dažnai būna atraminiu tašku Biblijos kritikų 

tyrinėjimams, susijusiems su „Jėzaus seminaru“ (The Jesus Seminar) ar profesorių 
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dėstomais kursais, turinčiais sąsajų su biblinėmis temomis. Šis naujas leidimas (New 

Evidence That Demands a Verdict) diskusiją praturtina nauja medžiaga. 

 

Kodėl pirmasis leidimas buvo perredaguotas? 
Nuo pirmojo „Įrodymų, kurių neįmanoma paneigti“ išleidimo 1972 m. ir 1979 m. 

pataisyto leidinio buvo padaryta reikšmingų naujų atradimų, kurie toliau stiprino 

krikščioniškojo tikėjimo istorinius įrodymus. Pavyzdžiui, nauji archeologų radiniai dar 

labiau patvirtino tiek Senojo, tiek Naujojo Testamento patikimumą. 

Per pastaruosius dvidešimt metų mūsų kultūrą vis dėlto labai paveikė filosofinė 

pažiūra, vadinama postmodernizmu. Žmonės netgi abejoja ar dar būtina ir svarbu 

šiandien įrodinėti krikščioniškąjį tikėjimą. Mūsų krašte ir visame pasaulyje vis dar 

tarpsta skepticizmas, sudaręs sąlygas atsirasti tokiems projektams kaip „Jėzaus 

seminaras“, kurie tik klaidina ir dezorientuoja žmones, norinčius suprasti, kokia yra 

tikroji Jėzaus Kristaus tapatybė. 

Viliuosi, kad, pateikdamas pačią naujausią informaciją, trečiasis „Įrodymų, kurių 

neįmanoma paneigti“ leidimas įgalins dvidešimt pirmojo amžiaus krikščionis labiau 

pasitikėti savojo tikėjimo supratimu ir tvirčiau jį apginti. 

 

Ką su šia medžiaga veikti 
Šiais užrašais norima padėti mano broliams bei seserims Jėzuje Kristuje rašyti kursinius 

darbus, ruošti kalbas, iliustruoti diskusijas auditorijose ar asmeninius pokalbius su 

bendradarbiais ir kaimynais apie savo tikėjimą Kristumi, Raštais ir krikščionybės 

aktualumu dvidešimt pirmajame amžiuje. 

Studentai komentavo, kaip jie panaudojo šiuos paskaitų konspektus studijuodami 

universitetuose. 

Vienas rašė: „Naudojausi jūsų paskaitų konspektais ruošdamasis trims 

pamokslavimo kurso kalboms auditorijai. Pirmoji buvo apie Šventųjų Raštų patikimumą, 

antroji apie Jėzų Kristų, o trečioji apie prisikėlimą.“ 

Kitas studentas rašė: „Jūsų dokumentai padrąsino daugelį iš mūsų kalbėti paskaitose. 

[…] Krikščionio drąsa – svarbus dalykas norint būti visur liudijančiam.“ 

Dar kitas pasakė: „Naudojausi užrašais ruošdamas kalbą retorikos konkursui. Aš 

laimėjau ir sakysiu tą pačią kalbą diplomų įteikimo iškilmėse. Labai dėkoju, broli.“ 

Iš profesoriaus lūpų: „Jūsų knyga suteikė daug medžiagos, kurios ieškojau, kad 

galėčiau dėstyti savo kursą. Labai labai ačiū.“ 

Pastorius: „Pažinimas, kurį įgijau skaitydamas jūsų knygą, išsklaidė neduodančias 

ramybės abejones, likusias dar nuo mokymosi seminarijoje“. 

Pasaulietis: „Jūsų tyrinėjimai padėjo man įvertinti sekmadieninės mokyklos 

medžiagą, pagal kurią buvau paprašytas dėstyti“. 

Ir galiausiai dar vienas universiteto studentas: „Jei būčiau turėjęs šią medžiagą 

praėjusiais metais, būčiau protingai kontrargumentavęs beveik visus negatyvius 

profesoriaus tvirtinimus paskaitose apie Senąjį Testamentą“. 
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Sergėkite savo nuostatas 
Mūsų motyvacija, naudojant šiuos paskaitų užrašus, yra pašlovinti ir išaukštinti Jėzų 

Kristų, o ne laimėti ginčą. „Įrodymai, kurių neįmanoma paneigti“ skirti ne įrodinėti 

Dievo žodį, bet suteikti pagrindą tikėjimui. Teikiant apologetinius įrodymus, žmogui 

turėtų būti būdinga romi ir pagarbi dvasia: „Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo 

širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį 

romiai ir pagarbiai“. (1 Pt 3,15 TŽ, kursyvas mano) 

Šie užrašai, jei jais naudojamasi rūpestingai, gali paskatinti žmogų sąžiningai 

pažvelgti į Jėzų Kristų bei nukreipti jį svarbiausiam dalykui, kad jis sektų Evangelija (žr. 

„Keturi dvasiniai dėsniai“ knygos pabaigoje bei 1 Kor 15,1–4). 

Kai pasakoju apie Kristų kam nors nuoširdžiai abejojančiam, visada suteikiu 

pakankamai informacijos atsakydamas į jo klausimus, ir vėl sugrįždamas prie pokalbio 

apie asmeninį jo santykį su Kristumi. Įrodymų pateikimas (apologetika) niekada neturėtų 

pakeisti Dievo žodžio skelbimo. 

 

Saugomos autorinės teisės 
Šie užrašai pažymėti autorinės teisės ženklu ne dėl to, kad apribotų naudojimąsi jais, bet 

kad jie būtų apsaugoti nuo piktnaudžiavimo, bei apsaugotos autorių ir leidėjų, kuriuos 

citavau ir kurių dokumentais rėmiausi, teisės. 

 

Kodėl konspekto forma 
Šie užrašai yra surašyti kaip konspektas arba struktūrinis planas; perėjimai tarp skirtingų 

koncepcijų nėra plačiai aprašyti, todėl efektyviausiai šią medžiagą galima panaudoti 

apmąstant atskirus skyrius ir formuojant savo paties įsitikinimus. Tokiu būdu tai taps 

jūsų žinia, o ne bus kažkieno pamėgdžiojimas. 

NEABEJOJUKADDIEVASYRA… (GODISNOWHERE…) 

Ar tai reiškia NE, ABEJOJU, KAD DIEVAS YRA (GOD IS NO WHERE) ar 

NEABEJOJU, KAD DIEVAS YRA (GOD IS NOW HERE)? Dėl eskizinės šių užrašų 

struktūros kartais skaitytojas gali nesuprasti pavyzdžio ar minties. Kai ko nors aiškiai 

nesuprantate, būkite apdairūs vienaip ar kitaip darydami išvadas. Studijuokite toliau ir 

tyrinėkite kitus šaltinius. 

 

Investicija visam gyvenimui 
Norintiems plačiau pasidomėti šios knygos pirmos ir antros dalies temomis 

rekomenduoju žemiau pateiktas knygas. Kita vertus, tai knygos, tinkamos padovanoti 

universiteto bibliotekai. (Universiteto bibliotekos dažniausiai nuperka knygas, jei 

užpildote prašymo blanką.) 

 

1.  Archer, Gleason. A Survey of Old Testament Introduction. Moody Press. 

2.  Bruce, F.F. The Books and the Parchments. Fleming Revell. 
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3.  Bruce, F.F. The New Testament Documents: Are They Reliable? InterVarsity 

Press. 

4.  Geisler, Norman L., Nix, William E. A General Introduction to the Bible. Moody 

Press. 

5.  Henry, Carl (ed.). Revelation and the Bible. Baker Book House. 

6.  Kitchen, K.A. Ancient Orient and Old Testament. InterVarsity Press. 

7.  Little, Paul. Know Why You Believe. InterVarsity Press. 

8.  Montgomery, John Warwick. History and Christianity. InterVarsity Press. 

9.  Montgomery, John Warwick. Shapes of the past. Edwards Brothers. 

10. Pinnock, Clark. Set Forth Your Case. Craig Press. 

11. Ramm, Bernard. Protestant Christian Evidences. Moody Press. 

12. Smith, Wilbur. Therefore Stand. Baker Book House. 

13. Stoner, Peter. Science Speaks. Moody Press. 

14. Stott, John R.W. Basic Christianity. InterVarsity Press. 

15. Thomas, Griffith. Christianity Is Christ. Moody Press. 

 

Be to, rekomenduoju knygas, kuriose plėtojamos trečios dalies temos: 

 

1.  Cassuto, U. The Documentary Hypothesis. Magnes Press, The Hebrew 

University. 

2.  Free, Joseph P. Archaeology and Bible History. Scripture Press. 

3.  Guthrie, Donald. New Testament Introduction. InterVarsity Press. 

4.  Harrison, R.K. Introduction to the Old Testament. WM.B. Eerdmans Publishing 

Company. 

5.  Kistemaker, Simon. The Gospels in Current Study. Baker Book House. 

6.  Ladd, G.E. The New Testament and Criticism. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 

 

Trys puikios knygos, padedančios suprasti Naujojo Testamento kritiką: 

 

7.  Marshall, Howard I. Luke: Historian and Thealogian. Zondervan Publishing 

House. 

8.  McNight, Edgar V. What Is Form Criticizm? Fortress Press (bet kuri iš šios 

serijos). 

9.  Perrin, Norman. What Is Redaction Criticism? Fortress Press. 

 

O štai puikus vadovėlis apie „formas“ pačių formų kritikų akimis: 

 

10. Montgomery, Robert. M. and Richard W. Stegner. Auxiliary Studies in the Bible: 

Forms in the Gospels, 1. The Pronouncement Story. Abingdon Press. 
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„ĮRODYMAI, REIKALAUJANTYS 

NUOSPRENDŽIO“ skaitytojo vadovas 

Bill Wilson, peržiūrėto leidimo redaktorius 

Atsargiai! Tai pavojinga knyga. Jos turinio „suvirškinimas“ gali rimtai pakeisti jūsų 

mąstymo pobūdį. 

Įspėju! Jei tikitės, kad ši knyga bus nuobodi, skaitoma sėdint prie židinio su puodeliu 

karšto šokolado rankoje, geriau apsigalvokite. Kai pradės plūsti mintys, galite aptikti 

save beieškantį rašiklio ir bloknoto joms užsirašyti, idant kitą kartą galėtumėte pateikti 

draugui kokį nors įtikinamą Gerosios Naujienos apie Jėzų Kristų įrodymą. 

„Lukterkit minutėlę, – pasakysite. – Aš? Pasakosiu apie įrodymus? Aš tik prisėdau 

paskaityti knygą“. Na, turite suprasti, jog čia – kai kurie iš Josho McDowello asmeninių 

paskaitų konspektų ir, kai pajusite argumentų svorį, galite užsinorėti patys apie juos 

papasakoti. Viena iš stipriausių Joshą motyvavusių paskatų sujungti „Įrodymų, kurių 

neįmanoma paneigti“ pirmąją ir antrąją dalis – visų pirma buvo noras parūpinti kitiems 

gerai parengtos, dokumentais pagrįstos informacijos, kuria galima būtų patikimai 

naudotis liudijant Kristų. Šiame, atnaujintame abiejų tomų – dabar sujungtų į vieną 

knygą – leidime rasite daugiau, nei kada anksčiau, naujausių įrodymų savo tikėjimui 

pagrįsti. 

Čia yra gausybė patogios naudotis medžiagos, kurią suprasti, tiesa, gali prireikti šiek 

tiek laiko. Jei esate žmogus, mėgstantis didelius iššūkius, ir norite sutvirtinti savo 

tikėjimą bei liudijimą visais, kokius tik įmanoma sužinoti, faktais, nedvejodamas 

pradėkite skaityti ir nesižvalgykite atgal. 

Vis dėlto dar dažniau jums prireiks skirtingos informacijos skirtingu metu 

skirtingiems tikslams. Jei esate pasaulietis, aukštosios mokyklos studentas, koledžo 

moksleivis ar etatinis Bažnyčios tarnas, jūsų laikas gali būti ribotas. Galbūt jūs dar 

nesate atradęs asmeninės bendrystės su Dievu per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir ieškote 

tam tikrų atsakymų į savo paties klausimus. Kad ir kokia būtų jūsų situacija, keletas 

patarimų iš šio „Skaitytojo vadovo“ gali sutaupyti jūsų laiko, nes padės surasti konkrečią 

jums reikalingą medžiagą. 

 

Jei dar nesate tikintis 
Jums labai įdomus bus skyrelis „Jis pakeitė mano gyvenimą“, esantis prieš „Įžangą“. 

Daug žmonių šiandien užduoda klausimą: „Ar Jėzus Kristus gali tiesiog dabar mano 

gyvenimą padaryti kitokį?“ Tuose įžanginiuose puslapiuose Joshas liudija apie įtaką, 

kurią Kristus padarė jo paties gyvenimui. Krikščionybė yra žavinga. Istorija įrodo, jog 

Jėzus darė didelį poveikį žmonėms ne tik tada, kai vaikščiojo žemėje; Jis ir dabar keičia 

gyvenimą tų, kurie pasitiki Juo ir seka Jį. 
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Visiems skaitytojams 
Norėdami geriau suprasti įrodymus, pateiktus šioje knygoje, prieš skaitydami toliau, 

atidžiai išnagrinėkite turinį. Pirmoji dalis visų pirma yra apie Biblijos patikimumą; 

antrojoje pateikti istoriniai įrodymai ir patvirtinimai Jėzaus teiginio, jog Jis yra Dievas. 

Trečiojoje dalyje pirmiausia aptariami du istoriniai radikaliųjų Biblijos kritikų 

iššūkiai krikščioniškajam tikėjimui: (1) dokumentų hipotezė (praeityje daugelio 

mokslininkų naudota penkių pirmųjų Senojo Testamento knygų patikimumui bei Mozės 

autorystei paneigti); ir (2) formų kritika (daugelio kritikų praeityje naudota Evangelijos 

ir Jėzaus žodžių – pirmų keturių Naujojo Testamento knygų – teiginių tikslumui 

paneigti). 

Ketvirtoji dalis yra visiškai nauja, skirta: (1) tiesos pažinumui įrodyti; (2) atsakyti į 

skirtingų pasaulėžiūrų keliamus klausimus; (3) stebuklų esamybei apginti; ir (4) istorijos 

pažinumui įrodyti. 

Bet kuris krikščionis, kitiems liudijąs savo tikėjimą Kristumi, ir pats netrukus patiria, 

jog vis iškyla naujų klausimų apie krikščionybę. Turėdami nors ir nedidelį pasirengimą 

jūs galėsite atsakyti į 90 procentų tų klausimų. 

Pirmojoje bei antrojoje dalyse atsakoma į kai kuriuos žmonių dažnai iškeliamus 

klausimus ir prieštaravimus: 

 

• Biblija nesiskiria nuo bet kurios kitos knygos. [Žr. 1, 3, 4 skyrius] 

• Kaip galiu pasitikėti Biblija, jei ji nebuvo oficialiai Bažnyčios pripažinta iki 

350-ų metų po Jėzaus nukryžiavimo? [Žr. 2, 3 ir 4 skyrius] 

• Mes neturime originalių Biblijos rašytojų raštų; tad kaip galime žinoti, ar tai, 

ką turime šiandien, yra autentiška? [Žr. 3 ir 4 skyrius] 

• Kaip galime tikėti Jėzumi, kai viskas, kas apie Jį žinoma, užrašyta šališkų 

krikščionių rašytojų? [Žr. 5 skyrių] 

• Jėzus niekada nesiskelbė esąs Dievas. Kaip krikščionys gali teigti, kad Jis yra 

Dievas? [Žr. 6–10 skyrius] 

• Kaip krikščionys gali tvirtinti, kad Jėzus kūne prisikėlė iš kapo? Juk buvo 

pateikta daugybė galimų prisikėlimo paaiškinimų. [Žr. 9 skyrių] 

• Ką apie užrašytus Biblijoje įvykius kalba archeologai? [Žr. 3, 4 ir 13 skyrius] 

• Jei Biblija yra teisinga, o Jėzus yra Dievas, ką tai gali reikšti man? [Žr. 11 

skyrių] 

 

Antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse nagrinėjami šie klausimai: 

 

• Daugel filosofų teigia, kad stebuklai yra neįmanomi. Ką jūs manote? [Žr. 12 

ir 39 skyrius] 

• Daugel Biblijos kritikų mano, kad Mozė neužrašė penkių pirmųjų Biblijos 

knygų. Ką jūs pasakysite? [Žr. trečiosios dalies II skirsnį] 

• Mano profesorius sako, kad evangelijos pateikia mums tik iškreiptą vaizdą 

miglotų prisiminimų, kuriuos apie Jėzų turėjo pirmojo amžiaus krikščionys. 

Ką jūs manote? [Žr. trečiosios dalies III skirsnį] 

• Vis girdžiu apie „Jėzaus seminarą“, bet jis Jėzaus atžvilgiu neatrodo labai 
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draugiškas. Koks tarp jų ryšys? [Žr. 29 skyrių] 

 

Bendro knygos apipavidalinimo 

paaiškinimas 

Nuorodos: Kad būtų paprasčiau nustatyti naudotus literatūros šaltinius, aš pasirinkau 

kiek kitokią nei įprasta nuorodų pateikimo formą. Po kiekvienos citatos skliaustuose 

įrašyta autoriaus pavardė, pagrindinių veikalo pavadinimo žodžių pirmosios raidės ir 

puslapių numeriai. (Pavyzdys: Bruce, BP, 21–23) Bibliografija knygos gale pateikia 

standartinę cituotų veikalų bibliografinę informaciją. 

Kai citata neišskiriama kabutėmis arba grafiškai, pateiktoji medžiaga yra iš 

cituojamo veikalo, bet neperteikta tiksliais autoriaus žodžiais. Tuo norėjau minčių 

autorystę priskirti jų autoriui. 

Planas: Pasirinkau nesinaudoti tradicine konspekto struktūravimo forma. Vietoj jo 

pritaikiau būdą, kurį lengva naudoti skaitant paskaitas, kai reikia surasti konkrečias 

nuorodas spausdintuose užrašuose. 

Tradicinis būdas: 

I.      

 A.     

  1.    

   a.   

    (1)  

     (a) 

 

Čia naudojamas būdas: 

1A      

 1B     

  1C    

   1D   

    1E  

     1F 

 

Tačiau, kadangi šios knygos maketas stulpelinis, žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip 

atrodo plano numeracija: 

1A. 

1B. 

2B. 

2A. 

 

Turinys kiekvieno skyriaus pradžioje nurodo pagrindinius skyriuje aptariamus 

dalykus. 

Rodyklės: Knygos pabaigoje yra dvi skirtingos rodyklės, kurios padės jums naudotis 

šiais konspektais: 1. Vardažodžių rodyklė; 2. Temų rodyklė. 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  46 

 

Trumpai apie autorius: Knygos pabaigoje pateiktos trumpos šioje knygoje cituotų 

autorių biografijos. 

 

Padėka 

 

Robertas Mounce’as, Poterio menų ir humanitarinių mokslų koledžo (Potter College of 

Arts and Humanities) prie Vakarų Kentukio universiteto (Western Kentucky University) 

dekanas, taip kalba apie pasišventimo ir vizijos būtinumą, užsimojus išleisti tokią knygą 

kaip ši: „Tiesą sakant, būti mokslininku yra kuklus vaidmuo, reikalaujantis nepaprasto 

pasiaukojimo. Aš asmeniškai manau, kad jauną žmogų, turintį sąvokinio mąstymo bei 

įžvalgos dovaną, reikia drąsinti tikėti, jog ir studijuojant vienumoje galima patarnauti 

Dievui savo mokslinio darbo vaisiais.“ 

Ruošiant išleisti bet kokią knygą reikia ne vieno žmogaus pastangų, kurių daugelio 

vaidmuo labai svarbus, tačiau tarytum „užkulisinis“. Ypač tai teisinga kalbant apie šią 

knygą ir naujausius pataisymus joje. Todėl norėčiau padėkoti šiems žmonėms: 

Pirmąją darbo grupę, dirbusią prie „Įrodymų“ pirmosios dalies (Evidence I), sudarė 

vienuolika studentų iš devynių universitetų. Tai Dougas Wilderis iš Mičigano 

valstybinio universiteto, Philas Edwardsas iš Ohajo valstybinio universiteto, Ronas 

Lutjensas iš Bowling Green universiteto, Wayne Trout iš Virdžinijos politechnikos 

instituto, Brent Nelson iš Indianos universiteto, Davidas Sheldonas iš Ohajo valstybinio 

universiteto, Frankas Dickersonas iš Ohajo valstybinio universiteto, Steve’as Smithas iš 

Virdžinijos politechnikos instituto, Jamesas Davisas iš Luizianos politechnikos instituto, 

Linn Smith ir Šiaurės Teksaso valstybinio universiteto ir Stickas Ustickas iš Sakramento 

valstybinio universiteto. 

Pirmąją darbo grupę, dirbusią prie „Įrodymų“ antrosios dalies (Evidence II), sudarė 

keturiolika studentų iš keturiolikos skirtingų aukštųjų mokyklų. Tai Ronas Lutjensas iš 

Bowling Green universiteto, Jamesas Davisas iš Luizianos politechnikos instituto, 

Frankas Dickersonas iš Ohajo valstybinio universiteto, Jay’us Gary’s iš Džordžijos 

technikos kolegijos, Ray’us Moranas iš Bayloro univesiteto, Johnas Austinas iš 

Virdžinijos universiteto, Richardas Beckhamas iš Luizianos valstybinio universiteto, 

Dave’as Wilsonas iš Trejybės seminarijos (Trinity Seminary), Terry’s Shope’as iš 

Arkanzaso universiteto, Johnas Sloanas iš Vakarų Teksaso valstybinio universiteto, 

Faithas Osteenas iš Arizonos valstybinio universiteto, Stephanie Ross iš Šiaurės Teksaso 

valstybinio universiteto, Beth Veazi iš Arizonos universiteto ir Nancy Thompson iš 

Chaffey kolegijos. 

Billas Watkinsas padėjo tvarkyti informaciją, sudaryti ir rašyti naująjį „Įrodymų“ 

(New Evidence) leidimą. 

Dr. Jamesas Beverley’s iš Ontarijo teologijos seminarijos recenzavo ir konsultavo dėl 

„Naujųjų įrodymų“ (New Evidence) sudarymo, turinio ir pataisymų. 

Daktaras Normanas Geisleris iš Pietų evangelinės seminarijos (Southern Evangelical 

Seminary) Šarlotėje (Šiaurės Karolinos valstija) buvo „Naujųjų įrodymų“ pataisyto 

leidimo vyriausiasis redaktorius. Jis dirbo kartu su grupe iš aštuoniolikos seminarijos 

studentų, kurie nagrinėjo, rašė ir redagavo šią naują knygą. Tai buvo: Toddas B. Vickas, 
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Benjaminas Hlastanas, Steve’as Brightas, Duane Hansen, Sabrina Barnes, D. Scottas 

Hendersonas, Kenethas Lee Hoodas, Douglasas E. Potteris, Scottas Matscherzas, 

Gavinas T. Headas, Davidas L. Johnsonas, Stephenas M. Puryaras, Ericas F. LaRockas, 

Janisas E. Hlastanas, Jeffas Spenceris, Malcolmas C.C. Armstrongas, Bruce’as 

Londonas ir Frankas Turekas. Neįkainojamą paslaugą, padėdama surinkti tekstą 

kompiuteriu ir koordinuoti šį projektą, suteikė daktaro Normano Geislerio sekretorė 

misis Laurel Maugel. 

Billas Wilsonas kartu su redaktoriaus pavaduotoju Marcus’u Maranto buvo „Naujųjų 

įrodymų“ pataisyto leidimo projekto redaktorius. Billo darbo grupė buvo iš Dalaso 

teologijos seminarijos. Tai Nicholasas Alsopas, Davidas Hoehneris, Ronny’s Reddy’s, 

Mike’as Svigelis ir Johnas Zareva. 

Mano sūnus Seanas McDowellas įžvalgiai recenzavo visą rankraštį ir perrašė skyrių 

apie postmodernizmą. 

Dave’as Bellisas, 22 metus dirbantis mano išteklių panaudojimo koordinatoriumi 

(Recouse Development Coordinator), nuo pradžios iki pabaigos derino ir palengvino šį 

ilgą procesą viso labirinto smulkmenų gausoje. 

Kantriai vadovavo bei įžvalgas dėl leidinio dizaino ir turinio teikė Markas Robertsas 

iš Thomas Nelson Publishers leidyklos. 

Thomas Nelson Publishers informacijos redaktorius Lee’us Hollaway’us skyrė daug 

valandų rankraščio redagavimui ir prižiūrėjo jo leidybos procesą. 

Aš dėkingas šiai specialistų komandai, sudarytai iš daugiau kaip 50 atsidavusių vyrų 

bei moterų, kurie ištikimai dirbo, idant turėtume parengtą atsakymą apie mumyse 

gyvuojančią viltį. 

 

Josh McDowell 

Jis pakeitė mano gyvenimą 

 

Tomas Akvinietis rašė: „Kiekvienoje sieloje yra laimės ir prasmės troškulys“. Paauglys 

aš buvau tikra šio teiginio iliustracija. Norėjau būti laimingas ir rasti savo gyvenimo 

prasmę. Troškau atsakymų į tris pagrindinius klausimus: Kas aš esu? Kodėl esu čia? Kur 

aš einu? Tai sunkiausi gyvenimo klausimai. Mano vertinimu, 90 procentų 

keturiasdešimtmečių ir jaunesnių žmonių negali atsakyti į tokius klausimus. Tačiau aš 

troškau žinoti, kas yra gyvenimas. Todėl dar būdamas jaunas studentas pradėjau ieškoti 

atsakymų. 

Ten, kur aš augau, matyt, visi buvo religingi. Maniausi rasiąs atsakymus tapdamas 

religingas, todėl pradėjau lankyti bažnyčią. Pasinėriau į tai 150 procentų. Ėjau į bažnyčią 

ryte, dieną ir vakare. Bet, įtariu, ėjau ne į tą, nes bažnyčioje jaučiausi blogiau, nei išėjęs 

iš jos. Gal tik vienas dalykas, kurį išgaudavau iš savo religinės patirties, buvo 

septyniasdešimt penki centai kas savaitę: į paaukojimų lėkštelę padėdavau dvidešimt 

penkių centų monetą, o iš jos pasiimdavau dolerį, taigi galėjau nusipirkti pieno kokteilį! 

Aš augau fermoje Mičigane, o daugelis fermerių yra labai praktiški. Mano tėtis buvo 

ūkininkas, todėl mokė mane: „Jei kas nors neveikia, mesk tai“. Todėl aš mečiau religiją. 

Tuomet pamaniau, kad į mano laimės ir prasmės ieškojimus gali atsakyti 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  48 

 

išsilavinimas. Taigi aš įstojau į universitetą. Koks nusivylimas! Tikriausiai savo 

gyvenime esu daugiau pabuvojęs įvairiuose universitetuose nei kas nors kitas. 

Universitete galima sužinoti daugybę dalykų, tačiau mėginti net čia rasti atsakymus į 

gyvenimo tiesos ir prasmės klausimus iš esmės yra tuščios pastangos. 

Esu įsitikinęs, kad buvau beveik pats nemėgstamiausias fakulteto studentas to 

universiteto, kuriame studijavau pirmiausia. Ieškodamas atsakymų į savo klausimus, aš 

priversdavau profesorius jų kabinetuose manęs klausytis. Pamatę mane ateinantį, jie 

išjungdavo šviesas, užtraukdavo užuolaidas ir užsirakindavo duris, kad nereikėtų su 

manimi kalbėtis. Netrukus supratau, kad universitete nėra atsakymų, kurių ieškojau. 

Fakulteto dėstytojai ir mano draugai studentai kaip ir aš turėjo tiek pat problemų, 

nusivylimų ir neatsakytų klausimų apie gyvenimą. Prieš keletą metų pamačiau studentą 

su užrašu ant nugaros: „Nesekite manimi, aš paklydęs“. Štai taip man atrodė visi 

universiteto žmonės. Mokslas nebuvo atsakymas! 

Nusprendžiau, kad kelias, kuriuo turiu eiti, yra prestižo siekimas. Man atrodė būtų 

teisinga siekti kilnaus tikslo, atsiduoti jam ir tapti žinomu. Žmonės, turintys didžiausią 

prestižą universitete ir, be to, kontroliuojantys lėšų paskirstymą, buvo studentų lyderiai. 

Taigi aš bėgiojau po įvairias studentų žinybas, ir mane išrinko. Buvo puiku pažinoti 

visus universiteto miestelyje, daryti svarbius sprendimus ir leisti universiteto pinigus 

pasirinktam tikslui. Bet jaudulys netrukus praėjo kartu su viskuo, ką buvau bandęs. 

Kiekvieną pirmadienio rytą pabusdavau su skaudama galva dėl netikusio praėjusio 

vakaro. Mano nuostata buvo tokia: „štai vėl – dar penkios nuobodžios dienos“. Mano 

laimė sukosi aplink tris pasilinksminimų vakarus: penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. 

Tada vėl visas nuobodus ratas prasidėdavo iš naujo. Jaučiausi sužlugęs, net beviltiškas. 

Mano tikslas buvo atrasti savo paties tapatybę ir gyvenimo tikslą. Bet po visko, ką 

išbandžiau, pasijutau tuščias ir be atsakymų. 

Maždaug tuo metu universiteto miestelyje pastebėjau mažą grupelę žmonių, aštuonis 

studentus ir du dėstytojus – jie kažkuo buvo kitokie. Atrodė, jog jie žino, ko gyvenime 

siekia. Jie turėjo savybę, kuria labai žavėjausi žmonėse: įsitikinimo tikrumą. Man tikrai 

patikdavo būti šalia žmonių, turinčių tvirtus įsitikinimus, net jei jų nuostatos ir 

nesutapdavo su mano. Tokių žmonių gyvenime jautėsi kažkokia energija, kuria aš 

gėrėjausi. 

Bet šioje grupėje buvo kai kas svarbiau, kas patraukė mano dėmesį. Tai buvo meilė. 

Tie studentai ir dėstytojai mylėjo ne tik vienas kitą, jie mylėjo žmones, nepriklausančius 

jų grupelei ir jais rūpinosi. Ne tik kalbėjo apie meilę – jie buvo pilni meilės kitiems. Man 

tai buvo visiškai svetima, bet ir aš to norėjau. Todėl panorau susidraugauti su ta grupele 

žmonių. 

Po kokių dviejų savaičių sėdėjau prie stalo studentų sąjungoje, kalbėdamasis su 

keletu tos grupės narių. Netrukus pradėjome kalbėti apie Dievą. Šiuo klausimu buvau 

ganėtinai nesaugus, todėl užsisklendžiau, kad tai paslėpčiau. Atsilošiau kėdėje, 

elgdamasis taip, lyg man tai mažai rūpėtų. „Krikščionybė, cha!“ – prieštaravau. „Tai 

silpnapročiams, o ne intelektualams“. Iš tiesų aš giliai viduje troškau to, ką jie turėjo. 

Tačiau, būdamas išdidus ir turėdamas padėtį universitete, aš nenorėjau, kad jie suprastų, 

jog noriu to paties, ką jie turi. Tada pasisukau į vieną iš tos grupės merginų ir 

paklausiau: „Sakyk, kas pakeitė jūsų gyvenimus? Kodėl jūs tokie skirtingi nuo kitų 

fakulteto studentų?“ 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  49 

 

Ji tiesiai pažiūrėjo man į akis ir ištarė du žodžius: „Jėzus Kristus“, kurių niekada 

nesitikėjau išgirsti universiteto miestelyje intelektualų diskusijoje. 

„Jėzus Kristus? – perklausiau tarsi neišgirdęs. – Nekišk man tokio šlamšto. Man 

įgriso religija, Biblija ir bažnyčia“. 

Ji greitai atšovė: „Pone, aš nepasakiau „religija“; aš pasakiau „Jėzus Kristus““. 

Nustebintas merginos drąsos ir įsitikinimo, aš atsiprašiau dėl savo nuostatos. „Esu 

persisotinęs ir pavargęs nuo religijos ir religingų žmonių, – pridūriau. – Nenoriu su tuo 

turėti nieko bendro“. 

Tada mano naujieji draugai metė man iššūkį. Aš negalėjau patikėti. Jie kvietė mane, 

studentą – beveik teisininką – intelektualiai išnagrinėti teiginį, kad Jėzus Kristus yra 

Dievo sūnus. Pagalvojau, jog tai pokštas. Tie krikščionys tokie kvaili. Kaip gali kas nors 

taip nepagrįsta, kaip krikščionybė, atsilaikyti prieš racionalų tyrimą? Aš šaipiausi iš jų 

iššūkio. 

Tačiau jie neatlyžo. Vėl diena po dienos kvietė mane ir galiausiai įspraudė į kampą. 

Dėl jų atkaklumo taip supykau, kad pagaliau priėmiau tą iššūkį. Ne todėl, kad ką nors 

įrodyčiau, bet kad paneigčiau. Nusprendžiau parašyti knygą, kurioje parodyčiau 

krikščionybę tarsi intelektualių pajuokų objektą. Aš palikau universitetą ir leidausi 

kelionėn po Jungtines Valstijas bei Europą rinkdamas įrodymus, kurie patvirtintų, jog 

krikščionybė yra apgaulė. 

Vieną dieną, sėdėdamas Londono bibliotekoje, pajutau savyje balsą, sakantį: 

„Džošai, tu neturi į ką atsiremti, ant ko tvirtai atsistoti“. Nedelsdamas mėginau tai 

užgniaužti. Tačiau beveik kiekvieną dieną vis girdėdavau tą patį vidinį balsą. Kuo labiau 

tyrinėjau, tuo aiškiau girdėjau tą balsą. Grįžau į Jungtines Valstijas ir į universitetą, 

tačiau negalėjau užmigti naktimis. Atsiguldavau dešimtą valandą ir gulėdavau 

nemiegodamas iki keturių ryto, bandydamas paneigti paties sukauptus gausius įrodymus, 

kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. 

Pradėjau suprasti, jog buvau intelektualiai nesąžiningas. Mano protas patarinėjo man, 

kad Kristaus teiginiai buvo tikrai teisingi, bet valia traukė į kitą pusę. Aš pabrėžiau tiesos 

ieškojimą, bet, išvydęs tiesą, nenorėjau ja sekti. Pradėjau jausti asmeninį Kristaus 

kvietimą per Apreiškimo Jonui 3 sk. 20 eil.: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas 

išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su 

manimi“. Tačiau tapti krikščionimi man atrodė tolygu save sužlugdyti. Negalėjau 

sumanyti geresnio būdo pražudyti sau patogų gyvenimą. 

Aš supratau, kad turiu išspręsti tą vidinį konfliktą, kuris varė mane iš proto. Visada 

maniau save esantį nešališku žmogumi, todėl nusprendžiau Kristaus teiginius patikrinti 

didžiausiu išbandymu. Vieną vakarą savo namuose, Union City mieste, Mičigane, 

besibaigiant mano universitetinių studijų antriesiems metams, aš tapau krikščionimi. Kas 

nors gali paklausti: „Iš kur gali žinoti, kad juo tapai?“ Aš ten buvau! Pasilikau vienas su 

krikščionimi draugu ir meldžiau keturių dalykų, nuo kurių prasidėjo mano bendravimas 

su Dievu. 

Visų pirma aš pasakiau: „Viešpatie Jėzau, dėkoju Tau, kad mirei ant kryžiaus už 

mane“. Supratau, jei aš būčiau tik vienintelis žmogus žemėje, Kristus vis tiek būtų už 

mane miręs. Galite pagalvoti, kad pas Kristų mane atvedė nepaneigiami intelektualiniai 

įrodymai. Ne, įrodymai buvo tik Dievo būdas įžengti pro mano gyvenimo duris. Pas 

Kristų mane atvedė nuovoka, jog Jis myli mane taip, kad už mane numirtų. 
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Antra, aš tariau: „Išpažįstu, kad esu nusidėjėlis“. Man nereikėjo, kad kas nors tai 

pasufleruotų. Aš žinojau, kad mano gyvenime yra dalykų, kurie nesuderinami su šventu, 

teisingu, teisiu Dievu. Biblijoje sakoma: „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas 

ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jn 1,9). 

Taigi aš pasakiau: „Viešpatie, atleisk man“. 

Trečia, aš kalbėjau: „Dabar, kaip suprantu, aš atveriu savo gyvenimo duris ir patikiu 

Tavimi kaip Gelbėtoju ir Viešpačiu. Pakeisk mane iš vidaus. Padaryk mane žmogumi, 

kokiu sukūrei mane būti“. 

Paskutiniai žodžiai, kuriuos ištariau maldoje, buvo: „Ačiū, kad atėjai į mano 

gyvenimą“. 

Kai pasimeldžiau, nieko neįvyko. Nebuvo žaibo blyksnio. Man neišaugo angelo 

sparnai. Jei kas ir pasikeitė, tai pasimeldęs iš tiesų aš pasijutau blogiau, fiziškai beveik 

liguistu. Baiminausi, kad padariau emocinį sprendimą, dėl kurio vėliau, protingai 

apsvarstęs, gailėsiuos. Bet dar labiau bijojau, ką pasakys mano draugai tai sužinoję. Iš 

tiesų jaučiausi taip, lyg būčiau nugrimzdęs į giliausią dugną. 

Tačiau per vėlesnius aštuoniolika mėnesių įvyko virsmas mano gyvenime. Vienas iš 

didžiausių pokyčių buvo kitoks mano požiūris į žmones. Kol studijavau universitete, 

buvau suplanavęs į priekį dvidešimt penkerius savo gyvenimo metus. Mano galutinis 

tikslas buvo tapti Mičigano valstijos gubernatoriumi. Tą tikslą ketinau pasiekti 

naudodamasis žmonėmis, kad užlipčiau politinės sėkmės kopėčiomis – rinkausi žmones, 

kuriais tariausi pasinaudoti. Bet įtikėjus Kristumi mano mąstymas pasikeitė. Užuot 

pasinaudojęs kitais, kad jie man tarnautų, aš pats norėjau būti panaudojamas, kad 

patarnaučiau kitiems. Tapsmas „kitacentrišku“ vietoje „savicentriško“ buvo stulbinantis 

pasikeitimas mano gyvenime. 

 

Kartais rasdavau motiną tvarte, gulinčią mėšle šalia karvių, kur mano tėvas ją mušdavo 
žarna, kol ji nebegalėdavo atsikelti. Mano neapykanta užvirdavo ir aš prisiekdavau sau: „Kai 
būsiu pakankamai stiprus, aš jį nužudysiu“. 
 

Kita sritis, kurioje pradėjo vykti pokyčiai, buvo mano nesusivaldymas. Aš 

supykdavau, jei tik kas bent ne taip pažvelgdavo į mane. Aš vis dar nešiojau randus nuo 

tada, kai pirmaisiais studijų metais vos neužmušiau žmogaus. Mano netikęs būdas buvo 

taip įsišaknijęs, kad sąmoningai net nenorėjau jo pakeisti. Bet vieną dieną atsidūriau 

tokioje krizėje, kuri paprastai sutrikdydavo mane, ir pajaučiau, kad mano pražūtingas 

charakteris dingęs. Netapau tobulo charakterio, tačiau toks mano gyvenimo pasikitimas 

buvo ženklus ir dramatiškas. 

Tikriausiai pats svarbiausias pokytis buvo tai, kad pranyko neapykantos bei kartėlio 

šešėlis. Aš augau pilnas neapykantos, kuri visų pirma buvo nukreipta į vieną žmogų. Jo 

nekenčiau labiau nei ko nors kito šioje žemėje. Aš niekinau viską, ką tas žmogus gynė. 

Prisimenu, būdamas mažas berniukas, naktį gulėdavau lovoje ir planuodavau, kaip 

užmušti šį žmogų ir išvengti policijos. Tas žmogus buvo mano tėvas. 

Mano tėvas buvo miestelio girtuoklis. Retai matydavau jį blaivų. Mokykloje draugai 

šaipydavosi iš mano tėčio, kai jis apsikvailindavo gulėdamas pakelės griovyje miestelio 

centre. Jų juokai mane giliai žeidė, bet aš niekada to neparodydavau. Juokdavausi kartu 

su jais. Savo skausmą laikiau užgniaužęs. 
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Kartais rasdavau motiną tvarte, gulinčią mėšle šalia karvių, kur mano tėvas ją 

mušdavo žarna, kol ji nebegalėdavo atsikelti. Mano neapykanta užvirdavo ir aš 

prisiekdavau sau: „Kai būsiu pakankamai stiprus, aš jį nužudysiu“. Kai tėvas būdavo 

girtas ir turėdavo ateiti svečių, aš griebdavau jį už apykaklės, įstumdavau į tvartą ir 

pririšdavau. Tada pastatydavau jo sunkvežimį už siloso bokšto ir, kad nebūtų trikdoma 

mūsų šeimos ramybė visiems sakydavau, jog jis išėjo su kažkuo susitikti. Kai surišdavau 

jo rankas ir kojas, dalį virvės užrišdavau kilpa jam aplink kaklą. Tiesiog tikėjausi, kad jis 

bandys išsilaisvinti ir užsismaugs. 

Likus dviem mėnesiams iki mokyklos baigimo, tik po pasimatymo grįžęs namo 

išgirdau raudant savo mamą. Įbėgau į jos kambarį. Ji sėdėjo lovoje. „Sūnau, tavo tėvas 

sudaužė man širdį“, – pasakė ji. Ji apsivijo rankomis aplink mano kaklą ir prisitraukė 

mane arčiau. „Aš nebenoriu gyventi. Noriu tik išgyventi, kol tu baigsi mokyklą, o tada 

numirti“. 

Praėjus dviem mėnesiams po mokyklos baigimo, penktadienį, mano mama mirė. 

Manau, ji mirė dėl sudaužytos širdies. Dėl to nekenčiau savo tėvo. Praėjus keletui 

mėnesių po laidotuvių, jei nebūtų reikėję išvažiuoti į kolegiją mokytis, būčiau galėjęs jį 

nužudyti. 

Bet kai apsisprendžiau tikėti Jėzumi kaip Gelbėtoju ir Viešpačiu, mano gyvenimą 

užtvindė Dievo meilė. Jis ėmė ir pakeitė mano neapykantą tėvui. Praėjus penkiems 

mėnesiams po to, kai tapau krikščionimi, aš tėvui žiūrėjau tiesiai į akis ir sakiau: „Tėti, 

aš myliu tave“. Nenorėjau mylėti to žmogaus, bet mylėjau. Dievo meilė sušildė ir mano 

širdį. 

Persikėlęs į Wheatono universitetą, patekau į rimtą automobilio avariją, tapau girto 

vairuotojo auka. Iš ligoninės grįžau į namus gydytis. Tėvas atėjo manęs aplankyti. 

Stebuklas, kad jis tą dieną buvo blaivus. Atrodė sunerimęs, žingsniavo pirmyn atgal po 

mano kambarį. Tada išpyškino: „Kaip tu gali mylėti tokį tėvą kaip aš?“ 

Aš atsakiau: „Tėti, prieš šešis mėnesius aš nekenčiau tavęs, niekinau tave. Bet aš 

patikėjau Jėzumi Kristumi, priėmiau Dievo atleidimą, ir mano gyvenimą Jis padarė 

kitokį. Negaliu viso to paaiškinti, tėti. Bet Dievas mano neapykantą tau paėmė ir pakeitė 

ją meile“. 

Mes kalbėjomės apie valandą, tada jis tarė: „Sūnau, jei Dievas gali padaryti mano 

gyvenime tai, ką matau Jį padarius tavajame, aš noriu suteikti Jam galimybę“. Jis 

meldėsi: „Dieve, jei iš tiesų tu esi Dievas ir Jėzus mirė ant kryžiaus, kad atleistų, ką esu 

padaręs savo šeimai, tai man Tavęs reikia. Jei Jėzus gali padaryti mano gyvenime tai, ką 

mačiau Jį padarius savo sūnaus gyvenime, tai aš noriu tikėti Juo kaip Gelbėtoju ir 

Viešpačiu“. Girdėti savo tėtį iš širdies meldžiantis tokia malda buvo vienas didžiausių 

džiaugsmų mano gyvenime. 

Patikėjus Kristumi, mano gyvenimas iš esmės pasikeitė per šešis ar aštuoniolika 

mėnesių. Tačiau mano tėvo gyvenime įvyko pokyčiai iš karto prieš pat mano akis, lyg 

kas būtų ištiesęs ranką ir įjungęs šviesą jo viduje. Po to jis tik vieną kartą prisilietė prie 

alkoholio. Tik prilietė jį lūpomis, ir tai – po keturiasdešimties metų gėrimo! Jam jo 

nebereikėjo. Praėjus keturiolikai mėnesių jis mirė nuo alkoholizmo komplikacijų. Bet 

dėl to pasikeitimo, kurį matė mano tėčio, miestelio girtuoklio, gyvenime per tuos 

keliolika mėnesių mano gimtojo miestelio apylinkėse daugiau nei šimtas žmonių susiejo 

savo gyvenimus su Jėzumi Kristumi. 
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Galite šaipytis iš krikščionybės. Galite tyčiotis iš jos. Bet ji reiškiasi. Jei patikėjote 

Kristumi, pradėkite stebėti savo nuostatas ir elgesį – Jėzus Kristus keičia gyvenimus. 

Krikščionybė nėra kažkas, ką reikėtų kimšti jums į gerklę ar primesti. Jums reikia 

gyventi savo gyvenimą, o man – savo. Visa, ką galiu padaryti, tai papasakoti jums, ką 

supratau ir patyriau, o kaip jūs elgsitės vėliau su Kristumi, yra jūsų sprendimas. 

Galbūt jums padės malda, kuria meldžiausi aš: „Viešpatie Jėzau, man reikia Tavęs. 

Dėkoju Tau, kad mirei dėl manęs ant kryžiaus. Atleisk man ir apvalyk mane. Dabar aš 

patikiu Tavimi kaip Gelbėtoju ir Viešpačiu. Padaryk mane žmogumi, kokį Tu sukūrei 

mane būti. Kristaus vardu, amen.“ 

 

Įžanga 

Skyriaus turinys 
Kiekvienam atsakyti 

Atsiprašyti… už ką? 
Krikščionybė yra FAKTiškas tikėjimas 
Geriausia gynyba yra… geras puolimas 

Miglos išsklaidymas 
1-oji klaidinga pažiūra: „Aklas tikėjimas“ 
2-oji klaidinga pažiūra: „Tik būk nuoširdus“ 
3-ioji klaidinga pažiūra: „Biblija pilna mitų“ 
4-oji klaidinga pažiūra: „Istorijos Jėzus yra nepažinus“ 
5-oji klaidinga pažiūra: „Mylintys krikščionys turėtų pritarti ir kitokioms religinėms pažiūroms“ 
6-oji klaidinga pažiūra: „Tai intelektualinė problema“ 

Vienas kitam prieštaraujantys požiūriai 
Postmodernistinis požiūris 
Mistinis Rytų požiūris 
Ateistinis požiūris 
Agnostinis požiūris 
Mokslo pasaulis 

Išvados 
 

1A. Kiekvienam atsakyti 
„Verčiau laikykite šventu Viešpatį, Kristų, savo širdyse, visuomet pasiruošę ginantis 

atsakyti kiekvienam, reikalaujančiam iš jūsų paaiškinti jumyse esančią viltį. Tačiau [tai 

darykite] su romumu ir [Dievo] baime.“ (1 Pt 3,15–16 AJ). 

 

1B. Atsiprašyti… už ką? 
Ši krikščioniškajai tiesai ginti „Įrodymų“ knyga priskirtina apologetikos sričiai. Žodis 

apologetika nereiškia „atsiprašyti“ (angl. apologize – atsiprašyti), bet apginti tai, ką kas 

nors laiko tiesa. 

Žodis „apgynimas“ (gr. apologia) žymi „elgesio ir metodikos apgynimą“. Wilburas 

Smithas šio žodžio reikšmę nusako taip: „žodinis apgynimas, kalba, skirta apginti kieno 
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nors veiksmus ar tiesą, kuria tikima“. (Smith, TS, 45, 481) 

Graikiškas terminas „apologia“ (dažniau vartotas senesniais laikais) „nereiškia 

atsiprašymo, pasiteisinimo ar kam nors padarytos žalos ištaisymo“. (Beattie, A, 48) 

Žodis „apologia“ verčiamas į anglų kalbos žodį defence (gynimas), Naujajame 

Testamente jis paminėtas aštuonis kartus, įskaitant ir aukščiau minėtą 1 Pt 3,15: 

Apd 22,1: „Broliai ir tėvai! Paklausykite, ką nūnai pasakysiu sau apginti“. 

Apd 25,16: „Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors 

žmogų, nedavę kaltinamajam galimybės stoti savo kaltintojų akivaizdoje ir gintis nuo 

kaltinimų“. 

1 Kor 9,3 (AJ): „Šitoks yra mano apsigynimas nuo tų, kurie mane tiria“. 

2 Kor 7,11 (AJ): „Juk štai kaip tik tai, kad buvote nuliūdinti pagal Dievo valią, kokį 

sukėlė jumyse rimtumą! [Ir ne tik jį,] bet ir gynimąsi, ir pasipiktinimą, ir baimę, ir ilgesį, 

ir uolumą, ir nubaudimą! Kiekvienu atžvilgiu jūs pasirodėte esą nekalti dėl to dalyko.“ 

Fil 1,7: „Tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate 

mano malonės dalininkai“. 

Fil 1,16: „Šitie [skelbia Kristų] iš meilės, suprasdami, kad aš pašauktas ginti 

Evangelijos“. 

2 Tim 4,16: „Mano pirmajame apsigynime nė vieno nebuvo su manimi, visi mane 

paliko. Tenebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu!“ 

Tai, kaip žodis „apginti“ pavartotas 1 Pt 3,15, parodo gynybos būdą, kuriuo žmogus 

galėtų atsakyti į teisėtą klausimą „Kodėl esi krikščionis?“ Tikintysis yra tarsi įpareigotas 

atitinkamai atsakyti į šį klausimą. 

Paulas Little’as cituoja Johną Stottą: „Mes negalime pataikauti žmogaus intelekto 

arogancijai, tačiau turime įtikti jo intelektiniam principingumui“. (Little, KWhyYB, 28) 

Beattie padaro išvadą, kad „krikščionybė žmonijai yra arba VISKAS, arba NIEKAS. 

Vadinasi, arba aukščiausioji tiesa, arba didžiausia apgaulė […]. Bet jei krikščionybė 

žmonijai yra VISKAS, tai svarbu, kad kiekvienas žmogus, atsižvelgdamas į amžinąsias 

krikščioniškojo tikėjimo tiesas, galėtų tinkamai atsakyti apie savyje turimą viltį. Tam 

kad rastųsi protingai pagrįstas ir tvirtas tikėjimas, nepakanka vien tik neapgalvotai ar 

pasikliaujant autoritetu priimti šias tiesas.“ (Beattie, A, 37–38) 

Pagrindinė „apologetinė“ šios knygos tezė: „Beribis yra Dievas, turintis visą išmintį, 

visą galią, visą meilę. Jis apreiškė save natūraliais ir antgamtiniais būdais Izraelio bei 

Bažnyčios istorijoje, Šventojo Rašto puslapiuose bei per įsikūnijimą Kristuje ir 

tikinčiojo širdyje per Evangeliją.“ (Ramm, PCE, 33) 

 

2B. Krikščionybė yra FAKTiškas tikėjimas 
Krikščionybė remiasi istorija, aiškiai suprantamais ir visiems prieinamais istorijos 

faktais. 

J.N.D. Andersonas cituoja D.E. Jenkinso pastabą: „Krikščionybė paremta 

neginčijamais faktais“. (Anderson, WH, 10) 

Clarkas Pinnockas išskiria tokias faktų rūšis: 

 
Faktai, paremiantys krikščionių tvirtinimus, nėra išskirtinai religiniai faktai. Jie yra 

pažintiniai, informaciniai faktai, kuriais grindžiami visi istoriniai, teisiniai ir buitiniai 

sprendimai. (Pinnock, SFYC, 6,7) 
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Pirmojo amžiaus krikščionis istorikas Lukas pabrėžia šią tiesą savo Evangelijoje bei 

Apaštalų darbuose. Lukas sako, kad stengėsi parengti tvarkingą ir tikslų istorinį 

„pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo 

akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai“ (Lk 1,1–2). Tarp tų istorinių, suvokiamų 

įvykių buvo Jėzaus Kristaus prisikėlimas, įvykis, kurį, kaip rašo Lukas, patvirtino pats 

Jėzus „daugeliu įrodymų“ per keturiasdešimt dienų daugelio liudytojų akivaizdoje (žr. 

Apd 1,3). 

Vienas šios „krikščioniškų įrodymų“ knygos tikslų yra pateikti kai kuriuos 

„neginčytinus faktus“ ir padėti išsiaiškinti, ar krikščioniškas tų faktų interpretavimas 

nėra pats logiškiausias. Apologijos tikslas nėra įtikinti žmogų, kad jis nesąmoningai ar 

prieš savo valią taptų krikščionimi. Jos siekis, pasak Clarko Pinnocko, yra „stengtis 

pateikti žmonėms krikščionių Evangelijos įrodymus supratingai, idant jie galėtų būti 

prasmingai ir įtikinamai Šventosios Dvasios patvirtinti. Širdis negali džiaugtis tuo, ką 

protas atmeta kaip netiesą.“ (Pinnock, SFYC, 3) 

 

3B. Geriausia gynyba yra… geras puolimas 
Studijuodamas magistrantūroje filosofinės apologetikos kursą, rašiau straipsnį, kurį 

pavadinau „Geriausias krikščionybės apgynimas“. Susivokiau, jog nuolat atidėliojau ir 

vengiau jį rašyti ne todėl, kad neturėjau medžiagos, bet todėl, kad mintyse jaučiau, jog 

tai nesutampa su tuo, ko tikisi profesorius (tai buvo akivaizdu klausant jo paskaitose 

dėstomo požiūrio). 

Galiausiai nusprendžiau „įgarsinti“ savo įsitikinimus. Pradėjau straipsnį fraze: „Kai 

kurie žmonės sako, kad geriausias puolimas yra gera gynyba, bet aš jums sakau, kad 

geriausia gynyba yra geras puolimas“. Toliau aiškinau, kad geriausiai krikščionybė 

apginama, kai „Kristaus tvirtinimai pateikiami aiškiai ir paprastai paliudijant juos 

Šventosios Dvasios galia“. Tada surašiau „Keturis dvasinius įstatymus“ ir užrašiau savo 

liudijimą, kaip 1959 metų gruodžio 19 dieną, pusę devynių vakaro, antraisiais savo 

universitetinių studijų metais, aš patikėjau Kristumi kaip savo Gelbėtoju ir Viešpačiu. 

Užbaigiau straipsnį pateikdamas Kristaus prisikėlimo įrodymus. 

Profesoriui turėjo būti gana nelengva apie tai mąstyti. Vis dėlto, matyt, jis sutiko su 

pareikštomis mintimis, nes parašė man 96 balus. 

Williamas Tyndale’as buvo teisus sakydamas, kad „kaimietis, skaitantis Bibliją, 

geriau pažįsta Dievą nei labiausiai išsimokslinęs dvasininkas, kuris ją ignoruoja“. Kitaip 

tariant, Arkanzaso ūkininkas skelbiantis Evangeliją, gali būti kur kas efektyvesnis 

ilgame bėgime negu Harvardo mokslininkas su savo intelektiniais įrodymais. 

Vienas perspėjimas dėl apologetikos naudojimo: Dievas gelbsti – apologetika ne. 

Kita vertus, Dievas dažnai naudoja apologetiką, arba įrodymus, kad padėtų pašalinti 

kliūtis tikėjimui, kurias pasistato daugelis žmonių, ir taip pat tam, kad parodytų, jog 

tikėjimas Kristumi yra protu pagrindžiamas. Princetono teologas ir apologetas 

Benjaminas Warfieldas pripažino: 

 
Net visi įrodymai pasaulyje iš tiesų neturi galios padaryti žmogų krikščionimi. 

Paulius gali sodinti, o Apolas laistyti; tačiau tik vienas Dievas augina. […] Tai visai 

nereiškia, kad Dievo duodamas tikėjimas yra nelogiškas, t.y., tikėjimas be teisingo 
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paaiškinimo pagrindo […]. Mes tikime Kristumi, nes juo tikėti protinga, net jei tai 

būtų nelogiška […]. Mes beprasmiškai nesiginčijame, kad apologetika pati savyje turi 

galią padaryti žmogų krikščionimi ar laimėti pasaulį Kristui. Tik Gyvybės Dvasia gali 

perduoti gyvybę mirusiai sielai ar įtikinti pasaulį paisyti nuodėmės, teisumo ir teismo. 

Bet mes įrodinėjame, kad visų pavidalų tikėjimas yra panašus – tai įsitikinimo forma 

ir todėl būtinai yra pagrįstinas įrodymais. (Warfield, A., FA, 24–25) 

 

Laiškas hebrajams 4,12: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį 

dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų 

smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.“ 

Mums reikia šių „šakų“ pusiausvyros. Turime pamokslauti Evangeliją, bet taip pat 

būti „pasiruošę atsakyti apie [mumyse] esančią viltį“. 

Šventoji Dvasia įtikins vyrus ir moteris tiesa; nereikia tiesa jiems trankyti galvų. 

„Viena dievobaiminga moteris, vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš 

Tiatyrų miesto, ėmė klausytis, ir Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams“ (Apd 

16,14). 

Pinnockas, gabus apologetas ir Kristaus liudytojas, daro tokią išvadą: „Protingas 

krikščionis turi sugebėti iškelti nekrikščioniškos pozicijos trūkumus ir pateikti faktus bei 

įrodymus, kurie kalbėtų Evangelijos naudai. Jei mūsų apologija trukdo aiškinti žmogui 

Evangeliją, tai netinkama apologija“. (Pinnock, SFYC, 7) 

 

2A. Miglos išsklaidymas 
Esu gyvenęs Kalifornijoje. Yra tokių miestų joje, kur kai kuriomis dienomis migla (na, 

gerai, smogas) būdavo tokia tiršta, jog vargiai galėdavai priešais save įžiūrėti automobilį. 

Tokiomis sąlygomis vairuoti būdavo pavojinga. 

Esmė ta, kad norint matyti, kas yra iš tiesų, reikia pašalinti tai, kas užstoja vaizdą. 

Krikščionybės atveju daugelis žmonių prisiartina prie jos ūkanose skendinčiu mąstymu, 

todėl negali pamatyti, kas tai yra iš tiesų. Dar prieš pažvelgdami į krikščioniškojo 

tikėjimo įrodymus turime išsklaidyti kai kurias klaidingas tokių žmonių pažiūras. 

 

Mes beprasmiškai nesiginčijame, kad apologetika pati savyje turi galią padaryti žmogų 
krikščionimi ar laimėti pasaulį Kristui. Tik Gyvybės Dvasia gali perduoti gyvybę mirusiai sielai 
ar įtikinti pasaulį paisyti nuodėmės, teisumo ir teismo. Bet mes įrodinėjame, kad visų pavidalų 
tikėjimas yra panašus – tai įsitikinimo forma ir todėl būtinai yra pagrįstinas įrodymais. 

BEJAMIN WARFIELD, Princetono universitetas 
 

1B. 1-oji klaidinga pažiūra: „Aklas tikėjimas“ 
Gana dažnas kaltinimas, kandžiai nukreiptas prieš krikščionis, skamba taip: „Jūs, 

krikščionys, esate pasigailėtini! Visa, ką turite, tai aklas tikėjimas“. Toks teiginys rodo, 

jog kaltintojas mano, jei žmogus nori tapti krikščionimi, turi įvykdyti „intelektinę 

savižudybę“. 

Asmeniškai „mano širdis negali džiaugtis tuo, ką protas atmeta“. Mano širdis ir galva 

sukurtos tam, kad veiktų ir tikėtų harmoningai. Kristus įsakė mums „mylėti Viešpatį, 

savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22,37, kursyvas mano). 
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Kai Jėzus Kristus ir apaštalai kvietė žmogų tikėti, tai nebuvo „aklas tikėjimas“, bet 

„protingas tikėjimas“. Apaštalas Paulius pasakė „žinau, kuo įtikėjau“ (2 Tim 1,12, 

kursyvas mano). Jėzus kalbėjo: „jūs pažinsite [ne ignoruosite] tiesą, ir tiesa padarys jus 

laisvus“ (Jn 8,32). 

Žmogaus įsitikinimai apima „protą, emocijas ir valią“. Man patinka, kaip apie tai 

kalba F.R. Beattie: „Šventoji Dvasia neteikia širdžiai aklo ir nepagrįsto tikėjimo“. 

(Beattie, A, 25) 

„Tikėjimas krikščionybėje, – teisingai rašo Paulas Little’as, – remiasi įrodymais. Tai 

pagrįstas tikėjimas. Krikščioniška prasme tikėjimas pergalingesnis už protą, ne stoja 

prieš jį“. (Little, KWhyYB, 30) Tikėjimas yra širdies pasitikėjimas įrodymų 

pakankamumu. 

Dažnai krikščionys kaltinami aklu „šuoliu į tamsą“. Ši mintis dažnai priskiriama 

Kierkegaard’ui. 

Man krikščionybė buvo ne „šuolis į tamsą“, o „žingsnis į šviesą“. Aš paėmiau kokius 

tik galėjau surinkti įrodymus ir padėjau juos ant svarstyklių lėkštės. Svarstyklės pasviro į 

Kristaus, Dievo Sūnaus, prisikėlusio iš numirusių, pusę. Įrodymai taip smarkiai nusvėrė 

Kristaus pusėn, kad tapęs krikščionimi aš „žengiau į šviesą“, o ne „šokau į tamsą“. 

Jei būčiau išpažinęs „aklą tikėjimą“, būčiau atstūmęs Jėzų Kristų ir nusigręžęs nuo 

visų įrodymų. 

Būkite atsargūs. Aš nesakau, kad be abejonės šešėlio įrodžiau, jog Jėzus yra Dievo 

Sūnus. Ką aš dariau – tai tyrinėjau įrodymus ir svėriau pranašumus bei trūkumus. 

Rezultatai parodė, kad Kristus turi būti tas, kas skelbėsi esąs, ir aš turėjau padaryti 

sprendimą, kurį ir padariau. Skubi daugelio reakcija būna: „tu radai tai, ką norėjai rasti“. 

Tai ne tas atvejis. Aš tyrinėjimais patvirtinau tai, ką norėjau paneigti. Aš mėginau 

paneigti krikščionybę. Turėjau polinkį ir išankstinį nusistatymą ne Kristaus naudai, o 

prieš Jį. 

Hume’as pasakytų, kad istoriniai įrodymai negalioja, nes negali įrodyti „absoliučios 

tiesos“. Aš ieškojau ne absoliučios tiesos, o „istorinės tikimybės“. 

Žmogus, neturintis „objektyvaus kriterijaus, – sako Johnas W. Montgomery’s, – 

norėdamas prasmingai pasirinkti prioritetus, sutrinka. Išmėginant krikščioniškąjį 

tikėjimą Prisikėlimas suteikia pagrindą istorinei tikimybei. Vadinasi, pagrindas yra tik 

viena iš tikimybių, o ne vienas iš neabejotinų faktų, bet tikimybė yra vienintelis pamatas, 

kuriuo remdamosi ribotos žmogiškos būtybės gali daryti kokius nors sprendimus. Tik 

dedukcinė logika ir gryna matematika gali suteikti ‘logiškai neabejotiną tikrumą’; ir 

suteikia, nes kyla iš akivaizdžių formalių aksiomų (pvz., tautologija, jei A, tai A), 

susijusių su bet kokiais faktais. Vos įžengę į faktų karalystę turime priklausyti nuo 

tikimybės; tai galbūt apgailėtina, bet neišvengiama.“ (Montgomery, SP, 141) 

 

Krikščioniškasis tikėjimas yra tikėjimas į Kristų. Jo reikšmė ir vertė nėra tame, kas tiki, bet 
tame, į Kurį tikima – ne tame, kuris pasitiki, bet tame, Kuriuo pasitikima. 
 

Baigdamas savo keturis straipsnius His žurnale, Johnas W. Montgomery’s apie 

istoriją ir krikščionybę rašo, kad jis „mėgino parodyti, jog istorinės tikimybės svoris gula 

ant Jėzaus skelbimosi įsikūnijusiu Dievu, žmonių Gelbėtoju ir ateisiančiu pasaulio 

Teisėju pagrįstumo. Jei tikimybė iš tiesų paremia šiuos tvirtinimus (o ar galime tikrai tai 
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paneigti, išstudijavę įrodymus?), tai mes ir turime elgtis pagal juos“. (Montgomery, HC, 

19) 

 

2B. 2-oji klaidinga pažiūra: „Tik būk nuoširdus“ 
Krikščioniškasis tikėjimas yra objektyvus tikėjimas; taigi jam reikia turėti objektą. 

Krikščioniškasis „gelbstintis“ tikėjimas – tai tikėjimas, sukuriantis žmogaus bendrystę su 

Jėzumi Kristumi (objektu), ir yra visiškai priešingas šiandien įprastai vartojamam 

„filosofiniam“ tikėjimo terminui. Mes nesutinkame su teze: „Nesvarbu kuo tiki; jei tiki, 

to ir pakanka“. 

Leiskite pailiustruoti. Kartą diskutavau su Midwesterno universiteto filosofijos 

fakulteto vadovu. Atsakydamas į klausimą, aš užsiminiau apie prisikėlimo svarbą. 

Tuomet oponentas mane pertraukė ir gana sarkastiškai tarė: „Nagi, McDowellai, 

svarbiausia ne tai, ar prisikėlimas įvyko, ar neįvyko; bet tai, ar tu tiki, jį įvykus“. Jis 

leido suprasti (iš tiesų drąsiai tvirtindamas), kad pats svarbiausias dalykas yra mano 

tikėjimas. Aš tuoj pat atsakiau: „Sere, svarbu kuo aš, kaip krikščionis, tikiu, nes 

krikščioniškajam tikėjimui vertę suteikia ne tas, kuris tiki, bet tas, kuriuo tikima, 

tikėjimo objektas“. Ir pratęsiau: „Jei kas nors man įrodytų, kad Kristus nebuvo prikeltas 

iš numirusių, tai aš netekčiau pateisinamo pagrindo savo krikščioniškajam tikėjimui“ 

(žr.1 Kor 15,14). 

Krikščioniškasis tikėjimas yra tikėjimas į Kristų. Jo reikšmė ir vertė nėra tame, kas 

tiki, bet tame, į Kurį tikima – ne tame, kuris pasitiki, bet tame, Kuriuo pasitikima. 

Netrukus po tos diskusijos į mane kreipėsi bendradarbis musulmonas ir tikrai 

pamokančio pokalbio metu labai nuoširdžiai pasakė: „Pažįstu daug musulmonų, kurie 

tiki Mahometą labiau nei kai kurie krikščionys Kristų“. Atsakiau: „Gali būti, bet 

krikščionis yra išgelbėtas. Matote, nesvarbu, kiek turima tikėjimo, svarbu tai, kas tavo 

tikėjimo objektas; toks yra krikščioniškas požiūris į tikėjimą“. 

Dažnai girdžiu studentus teigiant: „Kai kurie budistai labiau pasišventę ir turi 

daugiau tikėjimo Buda [tai parodo klaidingą budizmo supratimą] negu krikščionys 

Kristumi“. Aš tik galiu atsakyti: „Galbūt, bet krikščionis yra išgelbėtas“. 

Paulius sakė: „Žinau, kuo įtikėjau“. Tai paaiškina, kodėl krikščionių Evangelijos 

centre yra Jėzaus Kristaus asmuo. 

Johnas Warwickas Montgomery’s rašo: „Jei mūsų tikėjimo Kristus nukrypsta nuo 

biblinio istorijos Jėzaus, mes tuo pačiu nukrypimo laipsniu irgi prarandame tikrąjį 

tikėjimo Kristų. Vienas iškiliausių mūsų laikų krikščionių istorikų, Herbertas 

Butterfieldas sakė: ‘Būtų pavojinga klaida įsivaizduoti, kad istorinės religijos ypatybės 

būtų išlaikytos, jei teologų Kristus būtų atsiskyręs nuo istorijos Jėzaus’.“ (Montgomery, 

SP, 145) 

Kitaip tariant, reikia vengti nuostatos „Netrikdyk manęs faktais, ir taip galva plyšta!“ 

Krikščioniui istoriniai faktai, užrašyti Šventuosiuose Raštuose, yra būtini. Todėl ir 

apaštalas Paulius sakė: „O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir 

tuščias jūsų tikėjimas. […] O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs 

dar tebesate savo nuodėmėse“ (1 Kor 15,14.17). 

 

3B. 3-ioji klaidinga pažiūra: „Biblija pilna mitų“ 
Kritikai kartais tvirtina: „Tokių įvykių, kaip Jėzaus gimimas iš mergelės, prisikėlimas 
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bei žengimas dangun, vandens pavertimas vynu ir vaikščiojimas vandeniu, iš tiesų 

nebuvo. Jie buvo įterpti, kad pakeltų Jėzų į dieviško asmens padėtį, nors, jei jis išvis yra 

gyvenęs, tai buvęs ne daugiau nei paprastas mirtingasis.“ 

Pasaulinės literatūros kurso profesorius, su kuriuo kalbėjausi, paklausė: „Ką manote 

apie graikų mitologiją?“ Atsakiau kitu klausimu: „Turite omenyje, ar Jėzaus gyvenimo 

įvykiai – prisikėlimas, gimimas iš mergelės ir t.t. – yra tik mitas?“ Jis tarė: „Taip“. 

Paaiškinau, kad yra akivaizdžių skirtumų tarp įvykių, užrašytų Biblijoje apie Kristų, ir 

pasakojimų graikų mitologijoje, kurie tam tikrais atžvilgiais lyg ir panašūs. Panašios 

graikų mitologijos istorijos, tokios kaip prisikėlimai ir kitos, kalba ne apie tikrus asmenis 

iš kūno ir kraujo, bet apie neistorinius, pramanytus, mitologinius veikėjus. Tačiau 

krikščionybės atveju tie įvykiai priskiriami istoriniam Jėzui iš Nazareto, kurį Naujojo 

Testamento rašytojai pažinojo asmeniškai. Profesorius sutiko: „Jūs teisus, niekada 

anksčiau to nesupratau“. 

 

1C. Liudytojai 
Naujojo Testamento rašytojai buvo arba patys aprašomų įvykių liudytojai, arba užrašė tų 

įvykių tiesioginių liudytojų pasakojimus. Tai, kad jie asmeniškai dalyvavo įvykiuose, 

yra aišku iš tokių pasakymų: 

 

• „Mat mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, 

ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę jo 

didybę“. (2 Pt 1,16) 

• „Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme 

ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį. Gyvenimas 

pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, 

kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir 

jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra 

su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.“ (1 Jn 1,1–3) 

• „Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus 

įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji 

žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, 

nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą.“ (Lk 

1,1–3) 

• „Pirmoje knygoje, Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių 

veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per 

Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo 

kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt 

dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę.“ (Apd 1,1–3) 

• „Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių, kurių 

daugumas tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė 

Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg ne laiku 

gimusiam, jis pasirodė ir man.“ (1 Kor 15,6–8) 

• „Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie 

nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra 
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Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtume gyvenimą per jo vardą.“ (Jn 

20,30–31) 

• „Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį 

nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido 

jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems 

liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš 

numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo 

paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas.“ (Apd 10,39–42) 

• „Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis bei Kristaus kentėjimų 

liudytojas, taip pat šlovės, kuri bus apreikšta, dalyvis“. (1 Pt 5,1) 

• „Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo 

jų akių“ (Apd 1,9). 

• Apaštalas Petras skelbė: „Izraelio vyrai! Klausykite, ką pasakysiu: Jėzų 

Nazarietį, Dievo jums patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, 

kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote.“ (Apd 2,22) 

• Jam taip aiškinant, Festas garsiai sušuko: „Pauliau, tu iš galvos kraustaisi! Iš 

didelio rašto išėjai iš krašto“. Paulius atsiliepė: „Ne, nesikraustau iš galvos, 

prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šiuos dalykus žino 

karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra 

nežinomo, juoba kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. Karaliau Agripa, ar 

tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki“. Agripa atsakė: „Tuojau, žiūrėk, įtikinsi 

mane krikščionimi tapti…“ (Apd 26,24–28) 

 

2C. Taip, jūs tai žinojote… 
Be to, Naujojo Testamento rašytojai rėmėsi ir jų skaitytojų ar klausytojų tiesioginiu 

faktų bei įrodymų apie Jėzaus Kristaus asmenybę pažinimu. Autoriai ne tik sakė „Va, 

mes matėme tai“ ar „Girdėjome tai“, bet, atsisukę į pačius priešiškiausius kritikus, 

pareiškė: „Jūs taip pat žinote šiuos dalykus. Jūs juos matėte; jūs patys žinote apie tai.“ 

Verčiau reikėtų pasisaugoti, o ne sakyti savo priešininkams „Jūs irgi tai žinote“, nes, jei 

neteisingai atpasakosite smulkmenas, kritikai nudžiugę netrukus parodys tas klaidas. 

Tačiau apaštalai elgėsi būtent taip, ir kritikai negalėjo paneigti jų argumentų. 

 

3C. Skirtumai tarp mito ir istorijos 
Naujojo Testamento rašytojai neabejotinai suprato skirtumus tarp mito, legendos ir 

tikrovės. 

S. Estbornas knygoje „Nutvertas Kristaus“ (Gripped by Christ) pasakoja apie žmogų, 

vardu Anathas Nathas, kuris buvo atsidavęs hinduizmui. Nathas „studijavo ir Bibliją, ir 

Šastras. Jo protą ypač sudomino dvi biblinės temos: pirmoji – įsikūnijimo realumas, 

antroji – žmogaus nuodėmių atpirkimas. Šias doktrinas jis ketino suderinti su hinduizmo 

Raštais. Nathas atrado paralelę tarp Vedų dievo-kūrėjo Pradžiapačio ir Kristaus 

pasiaukojimo. Tačiau jis įžvelgė ir esminį skirtumą. Jėzus iš Nazareto yra istorinis 

asmuo, o Vedų Pradžiapatis – mitologinis simbolis, kuris yra priskiriamas keletui 

asmenybių. ‘Jėzus yra tikrasis Pradžiapatis, – pasakė jis, – tikrasis pasaulio Gelbėtojas’.“ 

(Estborn, GBC, 43) 
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Jei jis [Biblijos kritikas] sako man, kad kažkas Evangelijoje yra legenda ar prasimanymas, aš 
noriu sužinoti, kiek legendų ir prasimanytų istorijų jis yra perskaitęs, kiek išlavėjęs jo skonis 
atskiriant juos pagal kvapą; o ne tai, kiek metų jis studijavo tą Evangeliją. […] Aš visą 
gyvenimą skaičiau eilėraščius, romanus, sceninę literatūrą, legendas, mitus. Žinau, į ką jie 
panašūs. Žinau, kad nė vienas iš jų nėra panašus į Evangeliją. 

— C.S. LEWIS, viduramžių ir renesanso literatūros profesorius, Kembridžo universitetas, 
„Narnijos kronikų“ autorius 

 

J.B. Phillipsas, kurį cituoja E.M. Blaiklockas, teigia: „‘Daugybę mitų esu skaitęs 

graikiškai ir lotyniškai, bet nerandu čia nė menkiausio mito kvapo’. Daugelis žmonių, 

mokančių graikų bei lotynų kalbas, sutiktų su juo, kad ir koks būtų jų požiūris į Naujojo 

Testamento pasakojimus.“ (Blaiklock, LA, 47) 

C.S. Lewisas tikrai yra tas literatūrologas mokslininkas, kuris sutinka, kad Biblijos 

pasakojimai nėra mitologiniai ar legendiniai. Komentuodamas Evangeliją pagal Joną, 

Lewisas bara kritikus, manančius, jog Evangelija nėra istoriška: 

 
Jei jis [Biblijos kritikas] sako man, kad kažkas Evangelijoje yra legenda ar 

prasimanymas, aš noriu sužinoti, kiek legendų ir prasimanytų istorijų jis yra 

perskaitęs, kiek išlavėjęs jo skonis atskiriant juos pagal kvapą; o ne tai, kiek metų jis 

studijavo tą Evangeliją. […] Perskaitykite dialogus [Evangelijoje pagal Joną]: tą su 

samariete moterimi prie šulinio arba tą po aklo gimusio žmogaus išgydymo. 

Pažvelkite į tuos vaizdus: Jėzus, (jei tik galiu vartoti šį žodį) rašinėjantis pirštu 

dulkėse; neužmirštamas  [„ir tai buvo naktis“] (Jn 13,30). Aš visą 

gyvenimą skaičiau eilėraščius, romanus, sceninę literatūrą, legendas, mitus. Žinau, į 

ką jie panašūs. Žinau, kad nė vienas iš jų nėra panašus į Evangeliją. (Lewis, CR, 154–

155) 

 

4B. 4-oji klaidinga pažiūra: „Istorijos Jėzus yra nepažinus“ 
„Jei kas istoriškai pastudijuotų Jėzaus iš Nazareto gyvenimą, tai atrastų tikrai puikų 

žmogų, bet ne Dievo Sūnų“. Kartais išsakoma tokia mintis: „Vadovaudamiesi 

‘moderniąja istorijos’ traktuote niekada nerasite prisikėlimo“. 

Žinote, tai tiesa. Bet dar nedarykite skubios išvados, leiskite paaiškinti. Šiandien 

daugeliui istorijos studijos susiplaka su Dievo nebuvimo bei stebuklų neįmanomumo 

idėjomis, taip pat su idėja, kad mes gyvename uždarame pasaulyje, o antgamčio nesama. 

Su tokiu išankstiniu nusistatymu pradedami „kritiniai, atviri ir sąžiningi“ istorijos 

tyrinėjimai. Kai studijuojamas Kristaus gyvenimas ir skaitoma apie Jo stebuklus ar 

prisikėlimą, padaroma tokia pati išvada, jog tai nebuvo stebuklas ar prisikėlimas, nes 

mes esą jau žinome (ne istoriškai, bet filosofiškai), kad Dievo nėra, kad mes gyvename 

uždarame pasaulyje, kad stebuklai neįmanomi, o antgamtiški dalykai neegzistuoja. 

Vadinasi, to negali būti. Taigi žmonės tokiu būdu samprotaudami atmeta Kristaus 

prisikėlimą dar prieš pradėję tyrinėti jį istoriškai. 

Tokios išankstinės prielaidos yra ne tiek istorinė pozicija, kiek filosofinis 

nusistatymas. Tokia istorijos traktuotė remiasi „racionalistine prielaida“, kad Kristus 

negalėjo prisikelti iš numirusių. Užuot pirmiausia pradėję tirti istorinius duomenis, 

žmonės tam užkerta kelią „metafizinėmis spekuliacijomis“. 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  61 

 

Johnas W. Montgomery’s rašo: „Prisikėlimo fakto negalima nuvertinti remiantis 

apriorine filosofine samprata; stebuklai yra įmanomi ne tik tokiu atveju, kai žmogus juos 

taip apibrėžia, – tačiau toks apibrėžimas pakerta adekvatų istorinį tyrimą.“ 

(Montgomery, SP, 139–144) 

Šiuo klausimu ganėtinai daug cituoju Montgomery’į, nes jis mane paskatino mąstyti 

apie istoriją. Jis sako: „Kantas įtikinamai parodo, jog visi argumentai ir sistemos 

prasideda nuo pirminių prielaidų; bet tai nereiškia, kad jos visos yra vienodai tinkamos. 

Geriau pradėti, kaip kad mes ir darome, nuo metodo, kuriuo remiantis ieškoma tiesos, o 

ne nuo daiktinio turinio prielaidos (šiuo atveju tiesos esmė aprioriškai postuluojama). 

Dabarties pasaulyje mes supratome, kad geriausiai šias sąlygas atitinka empirinių 

metodų prielaidos; tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes naudojame tik mokslinio metodo 

prielaidas, o ne racionalistines scientizmo prielaidas (scientizmo religija).“ 

(Montgomery, SP, 144) 

Huizenga’os komentarus skeptišką istorijos traktavimą cituoja Montgomery’s („De 

Historische Idee,“ jo Verzamelde Werken, VII [Haarlem 1950], 134 ir t.: cit. Fritz Stern 

vertime [ed.], The Varieties of History [New York: Meridian Books, 1956], 302 p.). 

Huizenga rašo: 

 
Svariausias prieš skeptišką istorijos traktavimą nukreiptas argumentas […] yra toks: 

žmogus, kuris dvejoja, kad istoriniai faktai ir tradicija gali būti teisingi, negali priimti 

ir savo paties pateikiamų įrodymų, vertinimo, faktų sugretinimo ir aiškinimo. Jis 

negali apriboti savo dvejonės vien istorine kritika. Tačiau jis privalo leisti jai veikti 

visame savo paties gyvenime. Netrukus jis atranda, jog jam pačiam ne tik kad stinga 

įtikinamų įrodymų, paaiškinančių daugybę įvairių jo paties gyvenimo aspektų, 

kuriuos buvo pratęs priimti kaip savaime suprantamą dalyką, bet jis pamato, kad išvis 

nėra jokių įrodymų. Trumpai tariant, kartu su savo skeptišku požiūriu į istoriją jis 

pats priverstas derintis prie viso filosofinio skepticizmo. Deja, filosofinis 

skepticizmas tėra gražus intelektualinis žaidimas ir juo vadovaujantis neįmanoma 

gyventi. (Montgomery, SP, 139–140) 

 

Montgomery’s cituoja dar vieną specialistą. Amerikiečių Negyvosios jūros ritinių 

ekspertas Millaras Burrowsas iš Jeilio universiteto rašo: 

 
Šiandien gana pastebimai reiškiasi tam tikra krikščioniškojo tikėjimo forma […], kai 

krikščioniškojo tikėjimo teiginiai yra laikomi viso labo išpažinimais, kuriuos 

individas priima kaip tikinčiųjų bendruomenės narys ir kurių neįmanoma pagrįsti 

jokiais įrodymais ar protu. Šios nuomonės besilaikantys žmonės nemano, jog 

Kristaus unikalumą galima būtų atskleisti atlikus istorinio tyrimo darbą. Tokie 

žmonės dažniausiai gana skeptiškai apie tai mąsto ir nesitiki ką nors sužinoti apie 

istorinį Jėzų. Jie pasitenkina turima savo nuomone ir su ja pasilieka. Tačiau aš jokiu 

būdu negaliu sutikti su tokiu požiūriu. Esu tvirtai įsitikinęs, jog istorinis Dievo 

apsireiškimas Jėzuje iš Nazareto turi būti kiekvieno tikro krikščioniškojo tikėjimo 

kertiniu akmeniu. Manau, jog kiekvienas istorinis klausimas apie realų Jėzų, gyvenusį 

Palestinoje prieš devyniolika šimtmečių, iš esmės yra svarbus. (Montgomery, HC, 

15–16) 

 

Montgomery’s papildo: istoriniai įvykiai yra „unikalūs, o vienintelis būdas patikrinti 
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jų teisingumą ir tikrumą – istorinių dokumentų nagrinėjimas, apie tai mes jau kalbėjome. 

Jokiam istorikai nederėtų manyti istoriją esant uždara priežasčių ir padarinių sistema. 

Vienoje savo esė [Models and Metaphors. Ithalica: Cornell University Press. 1962. 16 

p.] Cornellio logikas Maxas Blackas teigia, jog pati priežasties koncepcija ‘yra labai 

savita, nesisteminga ir klaidinanti sąvoka’, todėl ‘bet kokios pastangos nustatyti ir 

įtvirtinti „universalų priežastingumo dėsnį“ turėtų būti bevaisės.“ (Montgomery, HC, 76) 

Istorikas Ethelbertas Staufferis pateikia keletą pasiūlymų, kaip derėtų traktuoti 

istoriją: „Kaipgi mes, istorikai, elgiamės, kai susiduriame su staigmenomis, kurios 

prieštarauja visiems mūsų lūkesčiams, galbūt visiems mūsų įsitikinimams ar netgi visai 

mūsų epochos dvasiai ir tiesos supratimui? Tuomet mes sakome, kaip kažkada tokiais 

atvejais sakydavo vienas didis istorikas: ‘Visko gali būti’. Ir kodėl gi ne? Istorikui, kuris 

sugeba kritiškai vertinti faktus, nieko nėra neįmanomo.“ (Montgomery, HC, 76) 

Istorikas Philipas Schaffas papildo šią nuomonę: „Istoriko uždavinys nėra iš savo 

išankstinių nuomonių suregzti istoriją ir surikiuoti įvykius taip, kaip jam patinka. 

Istoriko uždavinys – atkurti istoriją pagal visus labiausiai patikimus jam prieinamus 

įrodymus ir leisti jai kalbėti pačiai už save.“ (Schaff, HCC, 175) 

Robertas M. Hornas stengiasi paaiškinti, kodėl žmonės vertindami istoriją būna tokie 

šališki. Jis sako: 

 
Žmogus, neigiantis Dievo egzistavimą, nieku gyvu nenorės tikėti Biblija. 

Musulmonas, kuris yra įsitikinęs, kad Dievas negali gimdyti, nė už ką Dievo žodžiu 

neįvardins knygos, kurioje mokoma, jog Kristus yra Dievo viengimis Sūnus. 

Kai kurie žmonės įsitikinę, jog Dievas negali būti asmeniškas, todėl Jį suvokia 

Galutine Būties Priežastimi. Tokie žmonės nepriims Biblijos kaip asmeninio Dievo 

apreiškimo. Jų manymu, Biblija negali būti asmeninis „AŠ ESU, KURIS ESU“ (žr. Iš 

3, 14) žodis. Dar kiti visiškai netiki antgamčiu, stebuklais. Jie nenorės patikėti knyga, 

kurioje mokoma, jog Kristus prisikėlė iš numirusių. Taip pat yra ir tokių žmonių, 

kurie įsitikinę, jog, Dievui perduodant tiesą per nuodėmingus žmones, toji tiesa 

neišvengiamai išsikraipo. Jie manys, jog Biblija ar bent jau jos dalis tėra tik žmonių 

kūrinys. (Green, RW, 10) 

 

Man istorija – tai „liudijimu pagrįstas praeities pažinimas“. Kai kurie, išgirdę tokį 

apibrėžimą, sako: „Aš su tuo nesutinku“. Tuomet aš jų klausiu: „Ar jūs tikite, kad 

Lincolnas iš tikrųjų gyveno ir buvo JAV prezidentas?“ Paprastai jų atsakymas būna 

„taip“, nors nė vienas jų nebuvo sutikęs ar matęs gyvo Lincolno. Liudijimas yra 

vienintelis būdas sužinoti. Tas liudijimas gali būti daiktinis, žodinis ar raštiškas. 

Dėmesio! Pateikiant tokį istorijos apibrėžimą, būtina nustatyti liudijimą pateikusių 

liudytojų patikimumą. Šia tema dar pakalbėsime vėlesniuose šios knygos skyriuose. 

 

5B. 5-oji klaidinga pažiūra: „Mylintys krikščionys turėtų pritarti ir kitokioms 
religinėms pažiūroms“ 

„Jūs, krikščionys, manote, kad tik jūsų vienų požiūris yra teisingas, o visų kitų 

požiūriai – klaidingi. Kodėl jūs tokie netolerantiški? Kodėl negalite priimti kitų žmonių 

tokių, kokie jie yra, ir jų pažiūrų nelaikote teisingomis?“ 

Tokia kritika paprastai atspindi tam tikras pažiūras, mat visuomenėje atsirado naujas 

tolerancijos supratimas. Žodis „toleruoti“ anglų kalbos žodyne Webster’s New World 
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Dictionary of English apibrėžiamas taip: „Atsižvelgti ir gerbti [kito įsitikinimus, jų 

praktikavimą ir pan.], su tuo nesutinkant ir tam nepriariant“ ir „pakęsti arba susitaikyti 

[su tuo, kas mums nelabai patinka]“. Apaštalas Paulius šią koncepciją yra išreiškęs 

tokiais žodžiais: „Meilė […] visa pakelia“ (žr. 1 Kor 13, 7). 

Tačiau šiandien yra išplitęs naujas tolerancijos apibrėžimas ir jis tiesiog sistemingai 

brukamas visiems žmonėms. Thomas A. Helmbockas, Lambda Chi Alpha klubo 

viceprezidentas, sako: „Naujas tolerancijos apibrėžimas yra toks: […] kiekvieno 

individo įsitikinimai, gyvenimo būdas ir tiesos supratimas yra lygūs ir vienodai teisingi. 

[…] Tavo įsitikinimai ir mano įsitikinimai yra vienodai teisingi, o tiesa yra reliatyvi.“ 

(Helmbock, IT, 2) 

Žmonės, taip klaidingai suprantantys, mano, kad tiesa gali apimti viską – t.y. kad po 

savo sparnais priglausti ji gali net ir tuos teiginius, kurie vienas kitam tiesiogiai 

prieštarauja. Deja, reikia pasakyti, jog tiesa toli gražu nėra visa apimanti, nes tai, kas 

nėra teisinga, ji atmeta kaip klaidinga. 

Pavyzdžiui, teiginys, jog Vašingtonas yra JAV sostinė, yra teisingas. Tai reiškia, kad 

joks kitas JAV miestas nėra šios šalies sostinė. Tiesą sakant, joks kitas miestas šioje 

žemėje ar net visatoje negali būti teisėtai laikomas JAV sostine. Yra tik vienas 

vienintelis miestas, galintis būti JAV sostine. Ir tai yra Vašingtonas. 

Tai, kad yra tik vienas miestas, kuris yra JAV sostinė, dar nereiškia, jog šią tiesą 

tvirtinantys žmonės netolerantiški. Galbūt tai tvirtinantys žmonės patys mieliau linkę 

„sirgti“ už kitus miestus ir gyvena kitame mieste ar netgi visai kitoje valstybėje. Tai, kad 

žmogus kaip tiesos laikosi vienut vienintelio teiginio apie Vašingtoną, dar nenusako ar 

jis tolerantiškas ar netolerantiškas. Tiesiog toks žmogus yra teisus ir neklysta 

sakydamas, jog Vašingtonas yra JAV sostinė. 

Tai būtų analogiška ir kalbant apie krikščionybę. Jei krikščioniškojo tikėjimo 

teiginiai yra teisingi – o daugelis žmonių juos tokiais ir pripažįsta – dar nereiškia, kad tie 

žmonės yra tolerantiški ar netolerantiški (kaip ir tie, kurie sutinka, kad Vašingtonas – 

JAV sostinė). Tiesiog jie yra teisūs arba klysta dėl to, kaip Dievas apreiškė save 

pasauliui. Jei jie teisūs, tai iš tiesų nėra jokio kito kelio pas Dievą kaip tik per Kristų. Jei 

jie klysta, tai krikščionybė tėra apgaulė. Esmė čia yra tiesa, o ne tolerancija. 

Klaidingas netolerantiškumo supratimas skatina žmogų išlikti atvirą visoms 

nuomonėms net ir tuo atveju, kai galimų variantų ratas siaurėja ir telieka vienas teisingas 

atsakymas. Ar taip turėtų būti? Bet tai nelogiška. Apologetai Normanas Geisleris ir 

Ronas Brooksas teigia: 

 
Gerai yra pripažinti tai, jog aš galiu ir suklysti. Tačiau blogai yra laikytis įsikibus 

savo nuomonės net ir tada, kai visi įrodymai byloja priešingai. Be to, niekas neturėtų 

daryti galutinių išvadų dar neišanalizavęs be visų turimų įrodymų bei faktų; taip pat 

būtina atmesti savo išankstinius nusistatymus. […] Nejau mes turėtume išlikti „plačių 

pažiūrų“ ir priimti bet kokią nuomonę net ir tada, kai logika ir įrodymai byloja, jog 

yra tik vienas teisingas atsakymas? Tą pačią klaidą daro ir „siaurų pažiūrų“ žmonės. 

[…] O ką, jei absoliutizmas yra teisinga pažiūra? Ar atvirumo irgi nederėtų laikyti 

absoliučiu? Kitaip tariant, atvirumas negali būti teisingas, jei jis nėra atviras tam 

tikriems absoliutams, kurių negalima nuneigti. Plačių pažiūrų nederėtų painioti su 

tuštybe. Žmogus neturėtų likti atviras alternatyvai, kai teisingas yra tik vienas 

variantas. (Geisler, WSA, 259) 
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Iš tiesų netolerantiškas ir siaurų pažiūrų yra tas žmogus, kuris atsisako tikėti net ir 

esant tvirtiems, krikščionybę paremiantiems įrodymams. 

 

6B. 6-oji klaidinga pažiūra: „Tai intelektualinė problema“ 
Dažniausiai žmogus Kristų atmeta vadovaudamasis ne tiek savo protu, kiek valia. 

Tai ne „Aš negaliu su tuo sutikti“, o veikiau „Aš nenoriu su tuo sutikti“. 

 

Aš nenorėjau, kad pasaulis turėtų kokią nors prasmę, ir tam buvo savų priežasčių. Taigi 
galiausiai aš taip ir tariau – pasaulis neturi prasmės – ir šiam savo tvirtinimui pagrįsti be 
vargo pasitelkiau pakankamai įtikinamų argumentų. Filosofui, kuris pasaulyje nemato 
prasmės, iš tiesų rūpi ne tik metafiziniai dalykai. Kartu jis nori įrodyti, jog nėra prasmės 
nedaryti to, kas jam patiktų. Kodėl gi jam nesielgti taip, kaip jam geriau, arba kodėl gi jo 
draugai negalėtų užgrobti politinės valdžios ir valdyti taip, kaip jiems atrodo parankiau? […] 
Man asmeniškai toji beprasmybės filosofija iš esmės tebuvo mano išsivadavimo – 
seksualinio ir politinio – instrumentas. 

– ALDOUS HUXLEY, ateistas 
 

Esu sutikęs nemaža žmonių, pateikiančių aibes intelektualinių išvedžiojimų, ir tik 

keletą išties turinčių intelektualinių problemų. Išsisukinėjantis žmogus visad prisimanys 

milijoną dingsčių. Gerbiu žmones, kurie ištyrinėja Kristaus teiginius specialiai tam 

skirdami laiko ir tik tuomet daro išvadą, jog jie negali visu tuo patikėti. Pažįstu žmogų, 

kuris aiškiai žino ir gali konkrečiai pasakyti, kodėl negali tikėti (jis yra išanalizavęs 

faktus ir istoriją). Aš puikiai žinau, kodėl tikiu (taip pat išanalizavęs faktus ir istoriją). 

Toks žinojimas duoda bendrą pagrindą tolesnėms diskusijoms ir bendravimui. 

Pastebėjau, jog dauguma žmonių Kristų atmeta dėl vienos ar keleto išvardytų 

priežasčių: 

 

1. Dėl nežinojimo arba nepažinimo – žr. Romiečiams 1, 18–23 (dažniausiai dėl 

to kaltas būna pats žmogus), Mato 22, 29 

2. Dėl išdidumo – žr. Jono 5, 40–44 

3. Dėl moralinių problemų – žr. Jono 3, 19–20 

 

Kartą man teko bendrauti ir konsultuoti moterį, kuri buvo labai nusistačiusi prieš 

krikščionybę, nes manė, kad šis tikėjimas neturi šaknų istorijoje ir negali būti pagrįstas 

faktais. Visus aplinkinius ji jau buvo pasistengusi įtikinti, jog karštai ieškojo atsakymo ir 

dar studijuodama universitete suprato, kad jos protas negali priimti nepagrįstų tikėjimo 

teiginių. Žmonės, anksčiau liudiję jai tiesą apie Kristų, vienas po kito nuleido rankas. Jie 

nebeturėjo jai ką pasakyti, nes į aibes jos metamų kaltinimų stengėsi atsakyti remdamiesi 

protu. 

Išklausęs moterį, uždaviau jai keletą klausimų. Po kokio pusvalandžio ji man 

prisipažino, jog visus tik mulkino, o pati prigalvojo tų „intelektualinių abejonių“ tik tam, 

kad pateisintų savo moralines nuostatas. 

Visuomet reikia griebti jautį už ragų – t.y. žiūrėti į problemos esmę, atsakyti į 

svarbiausią klausimą, o ne knaisiotis paviršiuje, nors dažniausiai tas paviršius visų pirma 
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ir krenta mums į akis. 

Vienas New England universiteto studentas man taip pat pareiškė turįs 

„intelektualinę problemą“ ir dėl to negalįs priimti krikščionybės ir Kristaus kaip 

Išganytojo. „Kodėl gi jums sunku patikėti?“ – paklausiau aš. Jis atsakė: „Nes Naujasis 

Testamentas nėra patikimas“. Tada aš vėl jo paklausiau: „O jei aš sugebėčiau jums 

įrodyti, kad Naujasis Testamentas yra vienas patikimiausių senovės literatūros kūrinių, 

ar jūs tikėtumėte?“ Jis atkirto: „Ne“. Tuomet aš jam pasakiau: „Vadinasi, tai visai ne 

proto problema, o valios ir noro reikalas“. 

Kitas to paties universiteto magistrantas po mano paskaitos „Prisikėlimas – apgaulė 

ar istorinis faktas?“ apipylė mane klausimais, kurie iš tiesų labiau panėšėjo į kaltinimus. 

(Beje, vėliau sužinojau, jog taip jis užsipuldavo daugumą krikščionių lektorių.) 

Galiausiai po keturiasdešimt penkių minučių tokio „dialogo“ aš jo paklausiau: „Jei man 

pavyktų jums įrodyti, kad Kristus prisikėlė iš numirusių ir yra Dievo Sūnus ir tuo 

klausimu neliktų nė šešėlio abejonės, ar tuomet patikėtumėte Kristumi kaip tokiu?“ Į tai 

jis atšovė pabrėžtinai ištardamas: „Ne“. 

Michaelas Greenas cituoja Aldousą Huxley’į – ateistą, sugriovusį daugelio 

įsitikinimus ir dažnai vadinamą didžiuoju intelektualu. Huxley’s pripažįsta, jog pats yra 

šališkas, o jo teiginiai tendencingi (Ends and Means, 270 ir t.): 

 
Aš nenorėjau, kad pasaulis turėtų kokią nors prasmę, ir tam buvo savų priežasčių. 

Taigi galiausiai aš taip ir tariau – pasaulis neturi prasmės – ir šiam savo tvirtinimui 

pagrįsti be vargo pasitelkiau pakankamai įtikinamų argumentų. Filosofui, kuris 

pasaulyje nemato prasmės, iš tiesų rūpi ne tik metafiziniai dalykai. Kartu jis nori 

įrodyti, jog nėra prasmės nedaryti to, kas jam patiktų. Kodėl gi jam nesielgti taip, 

kaip jam geriau, arba kodėl gi jo draugai negalėtų užgrobti politinės valdžios ir 

valdyti taip, kaip jiems atrodo parankiau? […] Man asmeniškai toji beprasmybės 

filosofija iš esmės tebuvo mano išsivadavimo – seksualinio ir politinio – 

instrumentas. (Green, RW, 36) 

 

Bertrandas Russellas – kitas pavyzdys tokio intelektualo ateisto, kuris kruopščiai 

neištyrinėjo visų krikščionybę patvirtinančių faktų ir įrodymų. Pavarčius jo esė „Kodėl 

aš nesu krikščionis“ (Why I Am Not a Christian) akivaizdu, jog jis nė karto neanalizavo 

Jėzaus prisikėlimą patvirtinančių faktų. O jo pastabos verčia manyti, jog jis vargu ar 

apskritai kada nors buvo atsivertęs Naująjį Testamentą. Iš tiesų keista, kad žmogus 

nesiima nuodugniai studijuoti prisikėlimo, nes juk prisikėlimas yra krikščionybės 

pamatas. (Green, RW, 36) 

Jėzus yra pasakęs: „Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš 

kalbu pats iš savo galvos“ (Jono 7, 17). 

Jei žmogus susipažįsta su Jėzaus Kristaus teiginiais ir nori žinoti, ar jie yra teisingi, ir 

– jei jie teisingi – nori juos vykdyti, tai tas žmogus tikrai supras ir žinos, ar tas mokslas 

iš Dievo, ar ne. Tačiau jei žmogus neturi noro sužinoti, kaip yra iš tikrųjų, tai jis nieko ir 

nesužinos. 

Prancūzų filosofas B. Pascalis rašo: „Įrodymai, patvirtinantys Dievo egzistavimą ir 

Jo dovaną, yra daugiau nei įtikinantys. Tačiau tie, kuriems nereikia Jo ar Jo dovanos, 

visuomet suras būdų, kaip to nepriimti.“ (Pascal, P, n. p.) 
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3A. Vienas kitam prieštaraujantys požiūriai 
Ankstesniuose skyriuose pateikti pavyzdžiai rodo tai, kad norint deramai įvertinti 

krikščioniškąjį tikėjimą patvirtinančius faktus bei įrodymus, būtina paanalizuoti ir 

žmonių tuo klausimu pateikiamus išvedžiojimus. Čia derėtų pasakyti, jog šiandienos 

žmonių mentalitetas labai pastebimai skiriasi nuo turėto mentaliteto prieš dvidešimt 

metų (tada paskutinį kartą buvo peržiūrėtas šios knygos tekstas). Naujasis šios knygos 

leidimas papildytas skyriumi apie skirtingas pasaulėžiūras. Raginu jus stropiai 

išstudijuoti kiekvieną pasaulėžiūrą – tai padės suvokti, su kokiais sunkumais dažnai 

susiduria vienų ar kitų pažiūrų žmonės ir kodėl jiems taip sunku priimti tai, kas, logiškai 

ir objektyviai vertinant, atrodo nepaneigiami įrodymai. Dar išsamesnės informacijos šiuo 

klausimu rasite ketvirtojoje šios knygos dalyje „Tiesa ar pasekmės“. 

 

1B. Postmodernistinis požiūris 
Šiandien pasaulyje dominuojanti filosofijos kryptis vadinama dekonstruktyvizmu 

arba postmodernizmu. Jos pradininku laikomas prancūzų filosofas Jacques’as Derrida. 

Ši filosofijos kryptis akcentuoja prasmės ir tiesos reliatyvumą, reikalauja atsižadėti 

pirmųjų principų – t.y. visuotinai pripažintų tiesų (pvz., „aš egzistuoju“), kurios nulemia 

apskritai visus filosofinius ieškojimus. Nors postmodernizmo teiginiai žmogui, 

neturinčiam filosofinio išsilavinimo, gali skambėti keistai ir nesuprantamai, realiame 

gyvenime ši pasaulėžiūra yra ženkliai paveikusi daugumos žmonių mąstymą. Šių 

žmonių mąstymas šiandien yra reliatyvistinis: jie mano, jog nėra absoliučios tiesos, o 

egzistuoja tik tokios tiesos, kurios yra teisingos ir reikšmingos kiekvienam individui 

asmeniškai. 

„Tai jums krikščionybė atrodo teisinga ir svarbi, o man ji tokia neatrodo“. Štai toks 

neteisingas reliatyvizmo propaguojamas supratimas, yra centrinė postmodernizmo ašis. 

Postmodernistai tvirtina, jog krikščionybė teisinga ir tikra tik tam tikram ratui žmonių tik 

tam tikrose vietose ir tik tam tikru laiku, tačiau ji nėra atsakymas visiems žmonėms visur 

ir visais laikais. Pasak postmodernistų, krikščionybė yra teisinga ir tikra tik reliatyviai, 

bet jokiu būdu ne absoliučiai ar universaliai. 

Carlas Henry’s tvirtina, jog postmodernizmo sėklų buvo jau apsčiai prisėta 

modernizmo pasaulyje. Jis sako: „Modernizmo eroje siekiama išvaduoti žmoniją nuo 

[…] likimo arba egzistencijos tokioje visatoje, kur viešpatauja Dievo numatytoji tvarka. 

Sekuliarusis mokslas pažadėjo naują laisvę žmonijai ir pažangą visai planetai. Žmonių 

supratimas apie intelektualinę pasaulio tvarką kardinaliai pasikeitė.“ (Henry, PNS, cit. 

Dockery, CP, 36) 

Modernizmo eroje pasitikėjimą Dievu pakeitė žmogaus protas. O postmodernizmo 

eroje stengiamasi, kad žmogaus nevaržytų net ir protas bei juo suvokiama atsakomybė. 

Postmodernizmas atmeta idėją, kad įsitikinimai gali adekvačiai atspindėti realybę. 

Henry’s rašo: „Postmodernistai daro episteminę prielaidą, jog būtina atsižadėti 

fundacionizmo, t.y. įsitikinimo, kad pažinimą sudaro tam tikra sistema įsitikinimų, kurie 

tvirtai paremti dar kita įsitikinimų sistema, ir kad jų visuma remiasi nepaneigiamais 

pamatiniais principais.“ (Henry, PNS, cit. Dockery, CP, 42) 

Grenzas šią temą apibendrina sakydamas: „Postmodernistai prieina išvadą, jog bet 

kokios pastangos pažinti objektyvų, vientisą, realų pasaulį už asmeninio patyrimo ribų 
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yra bevaisės. Šių pastangų rezultatas tebus iliuzijos, žmogaus proto sukurti vaizdiniai. 

Žmogiškąjį paaiškinimą atplėšdama nuo pamatinio objektyvaus pasaulio supratimo, 

modernizmą kritikuojanti postmodernioji kritika atskiria mus nuo realių dalykų, 

palikdama mums vien tik žodžius.“ (Grenz, PP, 83–84) 

McCallumas postmodernistų nuostatas apibūdina taip: 

 
Iš kur galime žinoti, kad vaizdiniai, kuriuos juslės pateikia mūsų protui, tiksliai 

atitinka tą tikrovę, kuri egzistuoja už mūsų proto ribų? Išeitų, jog vienintelis būdas tai 

sužinoti – pamatyti save iš šalies ir mūsų prote esančius vaizdinius palyginti su 

realiuoju pasauliu. O kadangi pamatyti save iš šalies neįmanoma, mes negalime 

žinoti, ar tas atitikimas tikslus ar ne. Mums telieka skepticizmas. 

Tai viena iš priežasčių, kodėl postmodernistai tvirtina, jog empirinis 

„objektyvumas“ neegzistuoja. Jie iškelia reprezentavimo problemą – kaip mes 

suvokiame tikrovę ir ar mūsų idėjos (sąvokos) tiksliai reprezentuoja arba atspindi 

išorinį pasaulį. Postmodernistų teigimu, sąvokos tikrovę atspindi netiksliai. Jie 

akcentuoja, jog žmonės, žvelgdami į tuos pačius dalykus, mato juos skirtingai. 

(McCallum, DT, 36) 

 

Tokie žmonės tiesiog negali pakęsti minties, jog yra kažkas už juos viršesnis ir juos teisia. Ir, 
žinoma, labiausiai nepakenčiama jiems mintis, jog egzistuoja Dievas. Tačiau ne mažiau juos 
siutina ir tai, jog egzistuoja objektyvi visata, kuri visiškai abejinga tam, ką jie galvoja, ir kuri 
širdžiai mieliausias pažiūras gali pasmerkti kaip neteisingas, net nepasikonsultavusi su tų 
pažiūrų puoselėtojais. 

– PETER VAN INWAGEN 
 

Pavyzdžiui, postmodernistai sakytų, jog mes negalime žinoti, koks iš tiesų buvo 

Jėzus. Mes tegalime mintyse kurti konstruktus – t.y. vartodami kalbą „konstruoti“ tą 

vaizdą mintyse. Grenzas priduria: „Postmodernizmo mąstytojai […] tvirtina, jog mes ne 

tik kad susiduriame su išoriniu pasauliu, bet ir konstruojame jį pasitelkdami tam tikras 

sąvokas. Jie teigia, jog mes neturime tvirtos pozicijos, kurią užėmę galėtume regėti 

objektyvų aplinkinės tikrovės vaizdą.“ (Grenz, PP, 41) 

Rotry’s rašo: „Postmodernistui teisingi sakiniai nėra teisingi dėl to, kad jie atitinka 

tikrovę. Taigi nėra jokio reikalo sukti galvą, kokią tikrovę atitinka – jei išvis atitinka – 

vienas ar kitas sakinys, taip pat nėra reikalo svarstyti, kas „daro“ jį teisingą.“ (Rotry, CP, 

XVI) 

Peteris Kreeftas ir Ronaldas K. Tacelli’s iš Bostono kolegijos prieštarauja tokiam 

požiūriui: „Tiesa reiškia, jog tai, ką tu žinai ar sakai, atitinka tai, kas yra iš tikrųjų. Tiesa 

reiškia, jog tu sakai taip, kaip yra. Visos tiesos teorijos, kai jos išdėstomos paprastai ir 

aiškiai, pateikia universalią tiesos sąvoką, kuri išreiškiama išmintimi per kalbą bei per 

jos vartosenos tradiciją. Kiekvienoje teorijoje pabrėžiama atitiktis arba tapatumas. 

Kiekviena teorija tvirtina esanti teisinga (t.y. atitinkanti tikrovę), o kitas teorijas laiko 

klaidingomis (t.y. neatitinkančiomis tikrovės).“ (Kreeft, HCA, 365–366) 

McCallumas daro tokią išvadą: „Postmodernistai tvirtina, jog nėra būdo sužinoti, ar 

kalba išreiškiami dėsniai yra tokie patys kaip ir tikrovę valdantys dėsniai. Taigi 

postmodernistai mums tegali pasiūlyti tik visa persmelkiantį skepticizmą. Jie palieka 

mus užrakintus, kaip jie patys tai vadina, „kalbos kalėjime“. Tikrovę nulemia arba 
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formuoja kultūra ir kalba. Jos nepažinsi stebėdamas ar protu.“ (McCallum, DT, 40–41) 

Henry’s pateikia tokį apibendrinimą: „Tvirtinama, jog iš esmės tekstas negali 

atskleisti tiesos apie objektyvią tikrovę. Vieno interpretatoriaus nuomonė yra tokia pat 

teisinga kaip ir kito (net jei jos tarpusavy nesuderinamos). Nėra tokio dalyko kaip 

originali arba galutinė teksto prasmė, nėra tik vieno būdo paaiškinti Bibliją ar kokį kitą 

tekstą.“ (Dockery, CP, 36) 

Rotry’s prieina išvadą: „Ir pagaliau pragmatikai mums sako, jog visų svarbiausia – 

ne siekti, kad viskas būtų teisinga, o lojalumas kitiems žmonėms, visiems susivienijant 

prieš tamsą“. (Rotry, CP, 166) 

Grenzas pateikia tokias savo išvadas: „Postmodernistinis pasaulis veikia pagal 

kolektyvinį tiesos supratimo principą. Postmodernistai tvirtina, jog tai, ką priimame ir 

suprantame kaip tiesą, priklauso tik nuo mūsų kolektyvo ar bendruomenės. 

Postmodernistinė pasaulėžiūra labai radikaliai tvirtina, jog reliatyvumas pranoksta mūsų 

tiesos supratimą – t.y. jog nėra absoliučios tiesos, o veikiau yra tik tokia tiesa, kuri 

aktuali ir svarbi mūsų kolektyvui ar bendruomenei.“ (Grenz, PP, 8) 

Toks požiūris baugina, kai prisimeni, kas buvo priimama už tiesą ir kaip ją įdieginėjo 

nacistinė bendruomenė. 

Normanas Geisleris mėgina parodyti, kaip postmodernistinė logika veikia praktikoje: 

„Tai reikštų, jog Billy’s Grahamas yra teisus sakydamas, jog Dievas egzistuoja. Tačiau 

reikštų, jog teisi yra ir Madalyn Murray O’Hare, kuri tvirtina, jog Dievas neegzistuoja. 

Abu šie teiginiai negali būti teisingi. Jei vienas teisingas, tai kitas – klaidingas. Ir 

kadangi šie teiginiai išskiria vienintelę galimybę, tai vienas iš jų turi būti teisingas.“ 

(Geisler, BECA, 745) 

Toliau Geisleris sako: „Jei tiesa yra reliatyvi, vadinasi, niekas niekada nebūna 

neteisus – net jei ir klysta. Jei kažkas yra tikra ir teisinga man, vadinasi, aš esu teisus (net 

ir tuo atveju, jei klystu). Čia atsiskleidžia ir tokio požiūrio trūkumas: aš niekad nieko 

nepasimokysiu, nes mokymasis – tai klaidingo supratimo pakeitimas teisingu arba, 

tiksliau tariant, absoliučiai klaidingo supratimo pakeitimas absoliučiai teisingu.“ 

(Geisler, BECA, 745) 

Kreeftas ir Tacelli’s stengiasi išsiaiškinti, kodėl šis mąstymas toks priimtinas 

šiandienos žmogui. Jie sako: „Manytume, jog šiandien išplitusio subjektyvizmo šaknys 

(bent jau Amerikoje) glūdi žmogaus geisme būti priimtam, madingam bei visuomet būti 

avangarde. Niekas nenori būti balta varna, atsilikęs ar keistas. Tai suvokiame dar būdami 

vaikais, antai paauglys labiausiai bijo būti atstumtas ir nejaukiai pasijusti kompanijoje. 

Tapdami suaugusiais, tas baimes mes uždengiame rafinuotesnėmis kaukėmis, 

apsiginkluojame moksliniais išvedžiojimais.“ (Kreeft, HCA, 381) 

Kita subjektyvizmo priežastis, pasak Kreefto ir Tacelli’o, yra radikalių permainų 

baimė – t.y. žmogus bijo atsiversti, „gimti iš naujo“, visą savo gyvenimą ir valią pavesti 

Dievo valiai. Laikytis subjektyvistinės nuostatos kur kas patogiau – tuomet žmogus 

jaučiasi lyg įsčiose, sapne, svajose ar narciziškoje fantazijoje.“ (Kreeft, HCA, 381) 

O štai Peterį van Inwageną stulbina tas faktas, kad kai kurie žmonės neigia tiesos 

objektyvumą. Šis autorius sako: 

 
Kalbant apie objektyvią tiesą įdomiausia yra tai, jog dalis žmonių neigia jos 

egzistavimą. Kitas labai nustebtų sužinojęs, jog esama žmonių, kurie drįsta paneigti 
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tokį dalyką kaip objektyvi tiesa. Ir vis dėlto tokių yra. Manyčiau, jog šitai paaiškinti 

galima taip: tokie žmonės tiesiog negali pakęsti minties, kad yra už juos kažkas 

viršesnis ir juos teisia. Ir, žinoma, labiausiai nepakenčiama jiems mintis, jog 

egzistuoja Dievas. Tačiau ne mažiau juos siutina ir tai, jog egzistuoja objektyvi 

visata, kuri visiškai abejinga tam, ką jie galvoja, ir kuri širdžiai mieliausias pažiūras 

gali pasmerkti kaip neteisingas, net nepasikonsultavusi su tų pažiūrų puoselėtojais. 

(Van Inwagen, M, 59) 

 

Tiesūs šviesūs krikščionybės teiginiai ryškiai kontrastuoja su painia ir miglota 

postmodernizmo kalba. Tvirtindamas esąs vienintelis vaistas žmogui ir vienintelė viltis 

susitaikinti su Dievu, Jėzus išsklaidė visas abejones ir nepaliko nė vieno klaustuko. Jėzus 

pasakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per 

mane“ (Jono 14, 6). Bažnyčia puikiai suprato Jėzaus žodžių prasmę. Žydų religinių 

lyderių verčiamas pasiaiškinti už savo veiksmus, Petras kuo tvirčiausiai, neabejodamas 

pareiškė: „[…] tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus 

Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių! Tik jo 

vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, 

atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota 

žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Apd 4, 10–12). 

Tyrinėdamas ir vertindamas pamatinius krikščionybės teiginius, žmogus susiduria su 

aiškiu pasirinkimu: arba Jėzus Kristus yra atsakymas visiems žmonėms visais laikais ir 

visur, arba Jis niekam niekada ir niekur nebuvo ir nėra joks atsakymas. Jei tikėjimas 

Kristumi yra artimesnis kai kurių žmonių sielai, tai iš to dar neseka, jog Kristus turi būti 

visų žmonių tikėjimo objektas. Ir atvirkščiai, jei Jėzus iš tiesų yra Viešpats ir Dievas, tai 

šis faktas išlieka teisingas net ir tuomet, jei kas nors ir nežada juo netikėti. 

 

Mūsų sprendimai nepadaro teiginių teisingų ar klaidingų. Jie yra teisingi arba klaidingi 
nepriklausomai nuo to, ką mes apie juos manome, kokios nuomonės laikomės, kokius 
sprendimus priimame. 

– MORTIMER J. ADLER 
 

Peteris van Inwagenas sako, jog „įsitikinimai ir pareiškimai siejami su pasauliu, kaip 

ir žemėlapis siejamas su konkrečia teritorija: tai žemėlapis turi atspindėti tikslų 

teritorijos vaizdą, o ne teritorija turėtų būti derinama prie žemėlapio. Jei žemėlapyje 

nematyti teisingo vaizdo, kalta ne teritorija, o žemėlapis.“ (Van Inwagen, M, 56) 

Inwagenas papildo savo paaiškinimą pavyzdžiu iš kasdienio gyvenimo: „Jei, 

sakysime, jūsų bičiulis Alfredas į jūsų pareikštą nuomonę sureaguoja tardamas: ‘Gal tau 

tai ir tiesa, bet man tai nėra tiesa’, vadinasi tokiais žodžiais jis tepasako: ‘Tu galvoji 

vienaip, o aš mąstau kitaip’.“ (Van Inwagen, M, 56–57) 

Pasak Mortimero J. Adlerio, tokie teiginiai, kaip „Tai galėjo būti tiesa viduramžiais, 

tačiau dabar tai nebėra tiesa“ arba „Primityvūs žmonės tai galėjo laikyti tiesa, bet tik ne 

mes“, atsiranda tada, kai supainiojama bent du dalykai. Pirma, kai tiesa painiojama su 

nuomone, kurią konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje žmonių dauguma laikė teisinga. 

Pavyzdžiui, vos prieš keletą amžių nemažai žmonių tikėjo ir laikėsi nuomonės, jog žemė 

yra plokščia. Ši neteisinga nuomonė šiandien jau išsklaidyta. Tačiau tai visai nereiškia, 

kad pasikeitė objektyvioji tiesa – jog tai, kas kadaise buvo tiesa, šiandien jau nebėra 
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tiesa. Pasikeitė ir pasidarė visai nepopuliari ne tiesos esmė, o tik vyravusi klaidinga 

nuomonė. Antra, painiava kyla, kai žmonės ignoruoja kokio nors teiginio laiko ir erdvės 

kontekstą. Pavyzdžiui, šalies gyventojų skaičius ilgainiui keičiasi. Tačiau teiginys apie 

šalies gyventojų skaičių tam tikru laiku išlieka teisingas net ir vėliau, kai tas skaičius 

pakinta. Jei tvirtinama, jog konkrečiais metais buvo tam tikras JAV gyventojų skaičius, 

vadinasi teiginys išlieka teisingas visais laikais (žinoma, jei toji informacija buvo tiksliai 

užfiksuota).“ (Adler, SGI, 43) 

Netgi ir agnostikas Bertrandas Russellas tvirtina, jog tiesa negali būti reliatyvi: 

„Mūsų protai nesukuria tiesos ar netiesos. Jie kuria įsitikinimus. Atsiradus įsitikinimams, 

mūsų protas negali jų padaryti teisingais arba klaidingais, išskyrus tuos atvejus, kai 

kalbama apie ateities įvykius, kurie yra tų įsitikinimų besilaikančio žmogaus galioje 

(pvz., suspėjimas į traukinį). Įsitikinimą teisingą nulemia faktas, ir to fakto (išskyrus 

pavienius atvejus) nepaveikia įsitikinusiojo protas.“ (Russell, PP, 129–130) 

Adleris pratęsia šią mintį: „Teiginio teisingumas ar klaidingumas priklauso ne nuo 

žmonių nuomonių, o nuo to, ar jis atitinka patikrinamus faktus. Tarkime, aš pradedu 

tvirtinti, kad toks ir toks teiginys yra teisingas, nors iš tiesų jis yra klaidingas. Mano 

tvirtinimas, o jūsų neigimas nekeičia reikalo esmės – t.y. mūsų sprendimai nepadaro 

teiginių teisingų ar klaidingų. Jie yra teisingi arba klaidingi nepriklausomai nuo to, ką 

mes apie juos manome, kokios nuomonės laikomės, kokius sprendimus priimame.“ 

(Adler, SGI, 41) 

Dr. Williamas Lane’as Craigas apie postmodernizmą sako: „Tvirtinimas ‘Tiesa yra 

ta, kad tiesos nėra’ prieštarauja pats sau ir yra nepagrįstas. Juk jei šis teiginys yra 

teisingas, tai jis neteisingas, nes tiesos nėra. Matome, jog dekonstruktyvizmas čia 

dekoduoja pats save. Manyčiau, kad postmodernistinės nuostatos laikytis nėra jokios 

prasmės, nes čia tiesos ne daugiau kaip Vakarų kapitalizme, vyrų šovinizme, baltųjų 

rasizme ir panašiose nuostatose.“ (Craig, PIS, cit. Phillips, CAPW, 82) 

Craigas mėgina atskleisti už postmodernistinio mąstymo slypintį pavojų. Kai nėra 

objektyvios tiesos, tuomet nėra ir neteisybės. Kitaip tariant, tai, kuo dauguma žmonių 

pasibaisėtų (pvz., žmogžudyste, vagyste ar melu), turėtų būti priimta, nes atrodo 

priimtina tam tikrai grupei žmonių. 

Jamesas Sire’as nurodo, kur dar postmodernistai prieštarauja patys sau: „Nors 

ultramodernistai (postmodernistai) iš esmės turėtų sakyti, jog jiems dar neteko rasti 

aprašymo, kuris jiems būtų nepatikęs, akivaizdu, jog tokių atvejų būta. Krikščionių 

fundamentalistų darbai ir evangelijos istorijos dažnai postmodernistų atmetami dėl 

radikalumo.“ (Sire, BFCIN, cit. Phillips, CAPW, 120) 

McCallumas rašo: 

 
Postmodernistai laikosi tokio požiūrio: kadangi mes negalime pamatyti savęs iš šalies 

ir mūsų prote susidarytų vaizdinių negalime palyginti su tikrove, tai esame priversti 

atmesti idėją, jog galime objektyviai pažinti tikrovę. Tačiau mes, priešingai jų 

nuomonei, galime pasakyti, jog mūsų požiūris į pasaulį ir nuostatos (jos nėra tobulos 

ir tikslios) lieka atviros ir gali būti bet kada peržiūrėtos bei pakoreguotos tęsiant 

tyrinėjimus. Vien tai, kad mums trūksta absoliutaus pažinimo, koks tasai išorinis 

pasaulis, dar nereiškia, jog mes nieko negalime sužinoti apie tai, kas egzistuoja greta 

mūsų. Nepaskęskime postmodernistiniame skepticizme. 

Mokslo technologijos pažanga – pakankamai stiprus įrodymas, bylojantis, jog 
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mūsų pasaulio suvokimas palyginti tikslus. Daugybė mokslo laimėjimų byloja apie 

tai, jog žmogaus pažinimas yra patikimas ir teisingas. (McCallum, DT, 52) 

 

Pavyzdžiui, svarstydami, kaip žmogui nusileisti Mėnulyje, matematikai ilgai 

skaičiavo visokias orbitas, trajektorijas ir greitį, ir šie skaičiavimai pasirodė esą teisingi. 

Neilui Armstrongui iš tiesų pavyko pabuvoti Mėnulyje! 

Žmogus, manantis, jog tiesa yra tik asmeninio požiūrio, o ne objektyvios tikrovės 

reikalas, šiame pasaulyje ilgai neišgyventų. Jei toks žmogus manytų, kad „tik jam“ 

bankas turi pinigų, ilgainiui bankas jo čekius pradėtų grąžinti kaip negaliojančius. Jis 

greit nusinuodytų, jei „jo manymu“ nuodai būtų limonadas. Jis įlūžtų ant plono ledo, jei 

„jo manymu“ ledas atrodytų pakankamai storas. Jį partrenktų autobusas, jei „jo 

manymu“ jis ne važiuotų, o stovėtų vietoje. Žmogui, kuris nori ne tik išgyventi šiame 

pasaulyje, bet ir ką nors naudingo nuveikti, tas tiesos ir objektyvios tikrovės santykis 

turėtų rūpėti. 

Dar pavojingesni žmonijai, kurie tiesą bando priderinti prie savo moralinių nuostatų. 

Ir pagaliau jei postmodernizmas – teisinga pažiūra, tai santuoka – neįmanomas 

dalykas. Juk vyras neprivalo įsiklausyti ir stengtis suprasti, ką sako jo žmona. Jos 

žodžiams jis gali suteikti savo prasmę. Deja, taip elgdamasis (ir man paliudyti galėtų 

daug vyrų) jis tik užsitrauktų didelių nemalonumų. 

 

2B: Mistinis Rytų požiūris 
Kadangi dauguma mistikų neigia dualizmą (dvejopos tikrovės koncepciją, pvz., 

tokias priešpriešas kaip „teisinga–klaidinga“ arba „teisybė–neteisybė“), tikėjimą 

pagrindžiantys faktai bei įrodymai mistikui nėra svarbūs. Rytietiškų pažiūrų žmogui 

iškyla kitokio pobūdžio grėsmė – jis gali pradėti vengti ir ignoruoti tą informaciją, kuri 

sąlygotų jo tikrąjį Dievo pažinimą. 

Viena populiariausių rytietiško misticizmo formų, šiandien išplitusių JAV bei kitose 

pasaulio šalyse, yra dzenbudizmas. 

Normas Andersonas misticizmą apibūdina tokiais žodžiais: „Misticizmas – tai toks 

filosofinis įsitikinimas, kad žmogus gali tiesiogiai pažinti Dievą, dvasinę tiesą arba 

galutinę tikrovę vadovaudamasis intuicija arba įžvalga (apreiškimu). Toks pažinimas 

nėra įgyjamas per jusles ar loginio mąstymo būdu (Webster’s New Collegiate 

Dictionary).“ (Anderson, CWR, 37) 

Apie tai, kaip dzenbudistai pasiekia galutinės tikrovės pažinimą, Andersonas 

pasakoja toliau: „Dzenbudistai tiki, jog griežtai save disciplinuodami ir specialiu būdu 

medituodami jie gali pasiekti satori (jap. ‘nušvitimas’ – ypatinga sąmonės integralumo 

būsena). Pasak vienų, satori gali būti pasiekiama staiga. Kiti tvirtina, jog ji pasiekiama 

palaipsniui. Satori yra veikiau empirinė nei intelektualinė percepcija.“ (Anderson, CWR, 

88) 

D.T. Sudzukis tiesiog pareiškia, jog „dzenbudizmui būdingas iracionalizmas ir 

intuityvizmas. Dzenbudizme visiškai nekeliama nesuderinamų ar prieštaringų dalykų 

problema.“ (Suzuki, LZ, 94) Kitur tas pats autorius sako: „Dzenbudizmo sistema nėra 

paremta logika ir analize. Galima sakyti, jog ši filosofijos kryptis yra visiška logikos 

priešingybė ir joje nėra dualistinio mąstymo būdo.“ (Suzuki, IZB, 38) 

Sudzukis satori apibūdina kaip pažinimą, kuris visiškai nesusijęs su racionaliu 
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pažinimu: „Satori – tai intuityvi įžvalga, įsižiūrėjimas į daiktų prigimtį. Šis pažinimas 

visiškai skiriasi nuo suvokimo, kurį patiriame analitiškai ar logiškai mąstydami.“ 

(Suzuki, EZBI, 230) 

Todėl ir suprantama, jog dauguma dzenbudistų ir kitų mistikų savo ieškojimuose 

nesinaudoja logikos dėsniais. Filosofas Williamas Lane’as Craigas analizuoja logines 

mistikų teiginių problemas: 

 
Dauguma žmonių, kurie laikosi mistiškų rytietiškų pažiūrų neigia, jog sistemingas 

logiškumas ir nuoseklumas kaip nors įrodo tiesą. Pasak jų, realybė nėra logiška. Jie 

sako, kad loginiai prieštaravimai atitinka realybę. Rytų filosofija tvirtina, jog 

Absoliutas, Dievas arba Realybė peržengia logines žmonių mąstymo kategorijas. 

Norą viską pagrįsti logiškai ir nuosekliai mistikai dažniausiai vadina vakarietiškojo 

imperializmo įtaka, kurios (kaip ir kitų kolonializmo pėdsakų) reikią atsikratyti. […] 

Atvirai pasakysiu, jog man tokios nuostatos atrodo beprotiškos ir nesuprantamos. 

Man nesuvokiama, kaip galima sakyti, jog Dievas yra geras ir negeras tuo pat metu 

arba kad Dievas nei egzistuoja, nei neegzistuoja. Man atrodo, jog šiais politinio 

susiskaldymo laikais ryškėja tendencija juodinti visa kas vakarietiška ir aukštinti 

rytietiškas filosofijas, kartais netgi priimant jas pranašesnėmis už vakarietiškas 

minties kryptis. Žmogus, rimtai kvestionuojantis prieštaringus rytietiškos filosofijos 

teiginius ir atskleidžiantis jos trūkumus, dažnai pavadinamas epistemologijos 

fanatiku, suvaržytu logika paremto vakarietiško mąstymo. (Craig, PIS, cit. Phillips, 

CAPW, 78–81) 

 

Jei žmogus abejoja ar pripažinti logikos dėsnius, jis vargu ar pajėgs nagrinėti šioje 

knygoje pateiktus faktus ir įrodymus, mat knygoje pateikiami įrodymai priverčia daryti 

tam tikras logines išvadas, pavyzdžiui, arba Jėzus buvo kūne prikeltas iš numirusių, arba 

nebuvo. Šiuo klausimu yra pasirinkimas „arba/arba“ ir nėra jokių „ir taip/ir taip“. 

Ravi’s Zachariasas pasakoja mums istoriją, puikiai atskleidžiančią rytietiškoje 

mistikoje taikomo „ir/ir“ argumentavimo beprasmiškumą: 

 
Profesoriui labai patikdavo kalbėti apie šį neprieštaros dėsnį. Galiausiai jis priėjo 

tokią išvadą: „Tokia logika (jis turėjo omeny „arba/arba“ logiką) – grynai 

vakarietiškas požiūris į tikrovę. Problema ta, kad jūs ieškote […] prieštaros kaip 

vakariečiai, o iš tiesų turėtumėte į viską pažvelgti rytiečio žvilgsniu. O Rytų 

filosofijoje žvelgiant į tikrovę vadovaujamasi „ir/ir“ nuostata.“ 

Kurį laiką jis labai įsijautęs kalbėjo apie tas dvi idėjas („ir/ir“ bei „arba/arba“) 

[…] Galiausiai aš pasiteiravau, ar galėčiau pertraukti jo mintį ir užduoti vieną 

klausimą. […] „Pone, ar norite pasakyti, jog studijuodamas hinduizmą aš arba 

pasitelkiu „ir/ir“ logikos sistemą, arba ne?“ 

Po mano klausimo įsiviešpatavo stingdanti tyla ir atrodė, kad ji truks visą 

amžinybę. Aš pakartojau savo klausimą: „Pone, ar norite pasakyti, jog studijuodamas 

hinduizmą aš arba pasitelkiu „ir/ir“ logikos sistemą, arba ne? Ar teisingai jus 

suprantu?“ 

Profesorius atlošė galvą ir tarė: „Vis dėlto ir čia iškyla arba/arba pasirinkimas, 

tiesa?“ 

„Ko gero, taip, – atsakiau aš. – Tiesą sakant, net ir Indijoje, prieš pereidami gatvę 

mes apsidairome į abi puses – nes arba aš, arba autobusas, bet jokiu būdu ne mudu 

abu“. 
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Ar matote, kokią klaidą jis darė? Jis rėmėsi „arba/arba“ logika netgi norėdamas 

įrodyti „ir/ir“ teisingumą. Kuo karščiau įrodinėji neprieštaros dėsnį, tuo greičiau tai 

pribaigia tave. (Zacharias, CMLWG, 129) 

 

Zachariasas nurodo faktų apie Rytų filosofiją, su kuriais daugelis yra nesusipažinę. 

Jis teigia: „Didžiojo indų filosofo Šankaros mokymo metodika labai panaši į Sokrato. 

Šankara įrodinėjo ir gynė savo idėjas ne remdamasis dialektiniu ir/ir metodu, bet, 

priešingai, remdamasis neprieštaravimo arba/arba metodu. Jis ragindavo savo 

priešininkus įrodyti, kad jis klystąs, o jei taip nesą – pasiduoti jo nuostatai. Kokia gi 

logika – Rytų ar Vakarų – derėtų vadovautis? Esmė ta, kad vadovautis reikia ta logika, 

kuri geriausiai atspindi realybę, o neprieštaros dėsnis naudojamas tiek rytietiškoje, tiek 

vakarietiškoje logikoje.“ (Zacharias, OMLWG, 130) 

Ronaldas Nashas priduria: „Neprieštaros dėsnis nėra vien mąstymo dėsnis. Tai 

mąstymo dėsnis todėl, kad pirmiausia jis yra būties dėsnis. Tai ne tas dėsnis, kurį 

panorėjęs gali naudoti ar atmesti. Neprieštaros dėsnio neigimas veda prie absurdo. 

Logikos dėsnių prasmingai paneigti neįmanoma. Jei neprieštaros dėsnis neigiamas, 

vadinasi, niekas neturi prasmės. Jei logikos dėsniai visų pirma nereiškia to, ką jie byloja, 

tai ir visa kita neturi prasmės, įskaitant ir tų dėsnių paneigimą.“ (Nash, WVC, 84) 

Buvęs hinduizmo sekėjas Rabindranatas Maharadžas (Rabindranath Maharaj) 

pasakoja apie tai, su kokia dilema susiduria panteistinės mistinės rytietiškos 

pasaulėžiūros žmonės. Jis rašo: 

 
Mano religija pateikė man nuostabią teoriją, tačiau man kildavo rimtų keblumų 

taikant ją kasdieniame gyvenime. Ir čia aš kalbu ne tik apie penkias jusles kaip 

priešingybes vidiniams regėjimams, bet ir apie protą, logiką. […] Jei yra tik 

vienintelė Realybė, tai Brahmanas yra blogis ir gėris, mirtis ir gyvenimas, neapykanta 

ir meilė. Tačiau taip viskas netenka prasmės. Gyvenimas pradeda atrodyti 

absurdiškas. […] Tai atrodė visiškai neprotinga, tačiau man būdavo primenama, jog 

protu pasikliauti nevalia – neva jis esąs tik iliuzija. Bet jei net ir protas yra maja 

(iliuzija) – kaip mokoma Vedose – tai kaip aš galiu pasitikėti apskritai bet kokia 

koncepcija, įskaitant ir tą idėją, jog visa yra maja ir tik vienintelis Brahmanas yra 

realus? Ar nebegalėdamas pasikliauti savo protu ir supratimu galėjau būti tikras, kad 

Palaima, kurios taip siekiau, nebuvo tik iliuzija? (Maharaja, DG, 104) 

 

Normanas Geisleris klausia: „Ar prieš pereidami judrią gatvę ir matydami mūsų link 

judančias transporto priemones trimis eismo juostomis, dėl to visai neturėtume jaudintis 

ir manyti, kad jos tik iliuzija? Iš tikrųjų gal nevertėtų net vargintis žiūrėti į automobilius 

pereinant gatvę, jei mes, transportas ir gatvė realiai neegzistuoja? Jei panteistai iš tikrųjų 

gyventų nuosekliai laikydamiesi savo panteizmo, ar būtų dar likę panteistų?“ (Geisler, 

WA, 102) 

Francisas Schaefferis pasakoja mums istoriją, vaizdžiai iliustruojančią, jog loginio 

dualizmo neigimas – absoliučiai neįgyvendinamas siekinys: 

 
Kartą man teko kalbėtis su grupele žmonių. Tąkart mes susibūrėme viename 

Kembridžo universiteto bendrabučio kambary, kuriame gyveno jaunas vaikinas iš 

Pietų Afrikos. Tarp kitų ten buvo ir vienas jaunas indas, kuris buvo sikhų kilmės, bet 
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pats išpažino hinduizmą. Jis pradėjo kalbėti, ir iš jo žodžių supratau, kad labai 

nusistatęs prieš krikščionybę. Deja, jis nesuvokė problemų, glūdėjusių jo paties 

tikėjime. Aš paklausiau: „Jei gerai jus supratau, tai, remiantis jūsų pažiūrų sistema, 

žiaurumas ir nežiaurumas yra tas pat, jie yra lygūs ir tarp jų nėra esminio skirtumo?“ 

Vaikinas pritariamai linktelėjo. Studentas, kurio kambaryje mes buvome susirinkę, 

nugirdo šį mūsų pokalbį. Kuo aiškiausiai suvokęs sikho tvirtinimų esmę, jis pasičiupo 

arbatinį, pilną verdančio vandens, kuriuo kaip tik ketino užplikyti arbatos, ir pakėlė jį 

tiesiai virš indo galvos. Indas pažvelgė aukštyn ir paklausė, kas čia vyksta. Tuomet 

studentas šaltai, ryžtingai, bet kartu ir švelniai atsakė: „Juk tarp žiaurumo ir 

nežiaurumo nėra jokio skirtumo, ar ne?“ Nieko neatsakęs indas pakilo ir išėjo pro 

duris. (Schaeffer, CWFS, 1:110) 

 

3B. Ateistinis požiūris 
Žodis „ateizmas“ kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių – a, reiškiančio „be“, ir theos, 

reiškiančios „dievas“. Ateistas yra žmogus, neigiantis Dievo buvimą – o tokį tvirtinimą 

įrodyti ir apginti yra labai sudėtinga. Tvirtindamas, jog Dievo nėra, ir įsitikinęs, kad jo 

pažiūros yra teisingos, ateistas kartu netiesiogiai teigia esąs ir visa žinantis, nes visuomet 

yra galimybė, jog Dievas gali egzistuoti ir už ateisto pažinimo ribų. Turint omeny, jog 

dauguma žmonių pripažįsta turį tik mažą mažutėlaitę viso visatoje egzistuojančio 

pažinimo dalelytę, tikimybė, jog Dievas vis dėlto egzistuoja už žmogaus pažinimo ribų, 

yra tikrai didelė. 

Dauguma mano sutiktų žmonių niekada net nebuvo girdėję ar mąstydavę apie tuos 

faktus bei įrodymus, kuriuos surašiau šioje knygoje. Tiesą pasakius, aš ir pats rimtai apie 

tai susimąsčiau tik tada, kai pamėginau neigti krikščionybę. Pasakysiu jums, kodėl visą 

šią medžiagą sumaniau surinkti ir išleisti viename leidinyje: tokiu būdu norėjau 

kiekvienam žmogui – ir ypač ateistams – suteikti galimybę pradėti naują gyvenimą, 

paremtą tikėjimu Jėzaus žodžiais. Nes jei, kaip tvirtina ateistai, Dievo nėra, tai tiek 

individo, tiek visos visuomenės ateitis yra miglota ir neaiški. Puikiai bedievišką kultūrą 

savo kūrinyje „Broliai Karamazovai“ vaizduoja Dostojevskis. Jis rašo: „Bet kaipgi, […] 

pasijus žmogus? Be Dievo ir be būsimojo gyvenimo? Juk tada, vadinasi, taip išeina, kad 

viskas leista, viską galima daryti? Argi tu nežinojai?“ (F. Dostojevskis. Broliai 

Karamazovai. II t. Vaga, 1986. 276 psl.) (Dostoyevsky, BK, 312) 

Toliau toje pačioje knygoje skaitome: 

 
O mane Dievas kankina. Vien tai ir kankina. O kas, jeigu jo nėra? Kas, jeigu tiesą 

sako Rakitinas, kad tai yra dirbtinė žmonijos idėja? Tada, jeigu jo nėra, žmogus yra 

žemės, visos visatos šefas. Puiku! Bet kaip jis be Dievo galės būti dorovingas? 

Klausimas! Aš vis apie tą patį. Juk ką gi tada žmogus mylės? Kam bus dėkingas, kam 

sugiedos himną? Rakitinas juokiasi. Rakitinas sako, kad mylėti žmoniją galima ir be 

Dievo. Betgi tik varliūzas snarglėtas gali taip sakyti, o aš negaliu to suprasti. Lengva 

gyventi Rakitinui: „Tu, – sako jis man šiandien, – geriau rūpinkis pilietinių žmogaus 

teisių praplėtimu arba nors tuo, kad jautienos kaina nekiltų; taip lengviau ir 

paprasčiau įrodysi meilę žmonijai negu filosofijomis“. Aš jam ir atrėžiau: „O tu, 

sakau, be Dievo pats jautienos kainą pakelsi, jeigu ji pateks tau į rankas, ir iš 

kapeikos rublį sukalsi“. (F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. II t. Vaga, 1986. 

279–280 psl.) (Dostoyevsky, BK, 314) 
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Svarbi yra ne tik pati Dievo idėja, bet ir kai kas daugiau. Svarbu, ar egzistuoja Dievo 

realybė, ar Jis iš tiesų ir iš esmės gali pakeisti žmogų, pirmiausia atnaujindamas jį iš 

vidaus. 

Be to, kai pagalvoji, kaip ateistai jaučiasi prieš atsisveikindami su šiuo pasauliu, 

pamatai, jog vis dėlto vertėtų ištirti tą galimybę, kad Dievas iš tikrųjų apreiškė mums 

save per Kristų. 

„Sartre’as ateizmą pavadino žiauriu, Camus – bauginančiu, o Nietzsche – varančiu iš 

proto. Ateistai, kurie atkakliai stengiasi visą savo gyvenimą nugyventi be Dievo, yra 

linkę į savižudybę arba išprotėti. O kurie nėra taip užsispyrę, paprastai gyvena etiniame 

ir estetiniame krikščioniškosios tiesos šešėlyje, tuo pat metu neigdami realybę, kuri meta 

tąjį šešėlį.“ (Geisler, BECA, 282) 

Prieš pat savo mirtį Sartre’as sakė: „Aš nesijaučiu atsiradęs atsitiktinai, nesijaučiu tik 

dulke visatoje. Jaučiuosi esąs lauktas, ruoštas ir iš anksto numatytas. Trumpai tariant, 

jaučiuosi būtybe, kurią čia patalpinti galėjo tik Kūrėjas. Ir kalbėdamas apie Kūrėją 

omeny turiu Dievą.“ (Schwarz, SS, cit. Varghese, ISOGA, 128) 

Meldžiu, kad kiekvienas, kuriam į rankas pateks ši knyga, susipažintų su Tuo, kuris 

tiesiogine žodžio prasme „laukė, ruošė ir iš anksto numatė“ mus prasmingam gyvenimui 

per Jėzų Kristų. 

 

4B. Agnostinis požiūris 
Kadangi ateistines pažiūras labai nelengva įrodyti ir apginti, dauguma nereligingų 

žmonių pasirenka agnosticizmą. 

Šis terminas taip pat kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių – „a“, reiškiančio „be/ne“, ir 

„gnosis“, reiškiančio „pažinimas“. Agnosticizmas – tai pažinimo teorijos kryptis, 

neigianti galimybę pažinti objektyvią tikrovę. Agnostikas nėra tikras, ar Dievas 

egzistuoja, ar ne. 

 

Kantas tvirtina žinąs tai, ko pažinti neįmanoma, ir tai yra esminis radikaliai agnostiško Kanto 
požiūrio trūkumas. Kitaip tariant, jei tai, kad tikrovės neįmanoma pažinti, būtų tiesa, tuomet 
niekas, įskaitant ir Kantą, to nežinotų. Kanto agnosticizmas apibendrinamas tokiu sakiniu: 
„Aš žinau, kad tikrovės neįmanoma pažinti“. 

– NORMAN L. GEISLER, PETER BOCCHINO 
 

Čia derėtų pasakyti, jog filosofinė agnosticizmo koncepcija paprastai skiriasi nuo 

populiariosios koncepcijos. Kantas ir kiti filosofai laikėsi nuostatos, kad mes negalime 

žinoti, ar Dievas egzistuoja. Tačiau dauguma agnostikų pasakytų, jog jie yra agnostikai, 

nes nežino, ar Dievas egzistuoja, ar ne. Kaip matome, pirmieji visiškai atmeta Dievo 

pažinimo galimybę, o pastarieji vis dar tebesitiki ir laukia, žinodami, jog tik šiuo metu 

jie neturi Dievo pažinimo. Kaip matome, yra du skirtingi agnosticizmo apibrėžimai. 

Pirmasis tvirtina, jog pažinimas neįmanomas, antrasis teigia, jog tokio pažinimo nėra 

bent kol kas. 

Kanto išvados yra agnostiškos – jis tvirtina, jog mes negalime pažinti tikrovės. Štai 

kaip šį požiūrį komentuoja Normanas Geisleris: „[Agnosticizmas] tvirtina, jog tikrovės 

(t.y. tiesos) pažinti neįmanoma. Tačiau toks teiginys pateikiamas kaip tikrovę nusakanti 

tiesa.“ (Geisler, CA, 135). Geisleris ir Peteris Bocchino sako, kad toks teiginys griauna 
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pats save: „Kantas tvirtina žinąs tai, ko pažinti neįmanoma, ir tai yra esminis radikaliai 

agnostiško Kanto požiūrio trūkumas. Kitaip tariant, jei tai, kad tikrovės neįmanoma 

pažinti, būtų tiesa, tuomet niekas, įskaitant ir Kantą, to nežinotų. Kanto agnosticizmas 

apibendrinamas tokiu sakiniu: ‘Aš žinau, kad tikrovės neįmanoma pažinti’.“ 

(Geisler/Bocchino, WSA, n. p.) 

Pasakysiu, jog daugumos žmonių agnostiškas pažiūras apima tik įsitikinimas, jog 

žmogus negali žinoti, ar Dievas egzistuoja. Tačiau jie nėra tokie agnostiški kitų tikrovės 

formų atžvilgiu. 

 

5B. Mokslo pasaulis 
Kaip bebūtų keista, tačiau būtent ši pažiūra pateikia svariausių bei labiausiai 

šokiruojančių faktų patvirtinančių Dievo egzistavimą. 

Visi žinome, jog tarp mokslo ir religijos nuo seno vyksta nesiliaujanti kova. Tačiau 

per pastaruosius keletą metų mokslas apie pasaulio kilmę bei apie žmogaus kilmę vis 

labiau kvestionuoja faktus, kurie ilgą laiką buvo neginčytini. Kai kurie mokslininkai 

(pvz., Michaelas Behe), remdamiesi moksline metodologija, jau ne vienerius metus 

„drebina“ tam tikrus jau seniai įsitvirtinusius mokslinius „faktus“. Štai, pavyzdžiui, Behe 

parašė mokslinį darbą „Darwino juodoji dėžė: biochemijos iššūkis evoliucijos teorijai“ 

(Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution), kuriame iš biochemijos 

srities pateikia svarių faktų iš pamatų griaunančių Darwino evoliucijos teoriją. Tai, kad 

šiame bei daugelyje kitų mokslinių darbų kvestionuojama ir kritikuojama garsioji 

Darwino teorija, byloja, jog mokslo srityje prasidėjo nauja era. 

Įdomu tai, kad kuo daugiau mokslui pavyksta atrasti, tuo labiau ryškėja Kūrėjo 

koncepcija. Pavyzdžiui, štai ką apie DNR sako Charlesas Thaxtonas: „Tarp genetinio 

DNR kodo ir žmonių rašto kalbos aptiktas tam tikras struktūrinis tapatumas“. (Thaxton, 

NDA, cit. CP, 18) 

Hupertas Yockey’s rašo: 

 
Struktūrinis tapatumas pastebėtas tarp DNR (bei proteino) koduojamos informacijos 

ir lingvistiniu būdu perteikiamos informacijos. Kadangi iš patirties mums žinoma, jog 

rašytinė informacija atsiranda per intelektą, (kitokių šaltinių nėra žinoma), tai 

remdamiesi abdukcijos metodu galime daryti išvadą, jog DNR bei proteino kilmės 

priežastis taip pat yra intelektas. Tai labai reikšmingas faktas. Tos struktūros ne vien 

tik paprasčiausiai panašios. Tai nėra paviršutinis DNR ir rašytinio teksto panašumas. 

Mes nesakome, kad DNR yra panaši į lingvistinį pranešimą. Mes teigiame, kad pati 

DNR yra pranešimas arba perduodama informacija. Taigi į biologijos mokslą sugrįžta 

tikrasis kūrimas (angl. design). (Yockey, JTB, cit. Thaxton, NDA, 19) 

 

O Williamas Dembski’s sako: „Biologijos srityje protingasis kūrimas (angl. 

intelligent design) yra biologinės kilmės ir raidos teorija. Pamatiniu šios teorijos teiginiu 

tvirtinama, jog tam, kad sudėtingas bei gausybę informacijos turinčias biologines 

struktūras būtų įmanoma paaiškinti, būtinas protingasis kildinantysis veiksnys, ir tokį 

veiksnį ar veiksnius galima nustatyti empiriniu būdu.“ (Dembski, IDM, 24) 

Dembski’s tęsia toliau: „Pasaulyje apstu reiškinių, objektų ir struktūrų, kurių 

neįmanoma paaiškinti remiantis nekryptingomis natūraliomis priežastimis. Juos galima 

adekvačiai paaiškinti tik pasitelkiant į pagalbą protinguosius veiksnius. Šiuo metu 
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mokslininkai stengiasi labai kruopščiai tai pademonstruoti. Kas kadaise tebuvo filosofinė 

įžvalga, šiandien tampa mokslinio tyrimo programa.“ (Dembski, IDM, 25) 

Chandra Wickramasinghe priduria: 

 
Jei šiandien pro mikroskopą pažvelgtume į mūsų gyvybinės sistemos, 

mikroorganizmų ar net mūsų pačių struktūrą, jei rūpestingai ištyrinėtume mūsų 

pasiekiamą aplinkinę gyvąją sistemą, nedvejotinai prieitume išvadą, jog ta gyvoji 

sistema negalėjo atsirasti per atsitiktinės krypties procesus, vykusius ribotu laiku bei 

ribotoje erdvėje. Manau, jog gyvosios gamtos mums pateikiami įrodymai yra labai 

svarūs. Gyvąją sistemą tyrinėdami laboratorijoje susiduriame su labai akivaizdžiais ir 

nenuginčijamais faktais. Informacinis mūsų žemės gyvojoje posistemėje glūdintis 

turinys yra vienas tvirčiausių kosmologinių faktų. Mes negalime to ignoruoti ir 

nepastebėti, kad Visata tam tikru būdu vis dėlto įgavo dabartinį pavidalą. Manau, kad 

gyvosios gamtos teikiami duomenys yra aukštesnės kokybės informacija nei 

kosmologiniai duomenys. (Wickramasinghe, SDOL, cit. Varghese, ISOAG, 33) 

 

Mes nesakome, kad DNR yra panaši į lingvistinį pranešimą. Mes teigiame, kad pati DNR yra 
pranešimas arba perduodama informacija. Taigi į biologijos mokslą sugrįžta tikrasis kūrimas. 

– HUPERT YOCKEY 
 

Stanley’s Jaki’s sako: 

 
Nuo pat Darwino laikų bet kokios kalbos apie tikslingumą mokslo tribunolo 

akivaizdoje galėtų pasirodyti negailestingai smerktinos. Paradoksalu, tačiau būtent 

pažangiausias ir sudėtingiausias mokslas – kosmologija – šiandien jau kalba ir apie 

tikslą. Atradę 2,7 oK reliktinį spinduliavimą, kosmologai nepaliauja stebėtis, kad 

kosmoso evoliucijos kelias yra toks ekstremaliai siauras. Kuo toliau, tuo labiau 

ryškėjo vaizdas, jog Visatai buvo skirta plėtotis tik labai siauru keliu – ir būtent tokiu, 

kad galiausiai taptų įmanomas žmogaus atsiradimas. Jei pradinės sąlygos Visatoje 

nuo pat jos atsiradimo būtų buvusios bent kiek kitokios nei buvo, tai negalėję būtų 

susiformuoti net ir cheminiai elementai, iš kurių sudaryti visi organiniai kūnai. 

Inertinė materija būtų buvusi veikiama kitokių sąveikų nei tos, kurios buvo 

reikalingos susitraukti tokiems dideliems materijos gniužulams kaip protožvaigždės 

ar pirminė Saulės sistema. […] Šiaip ar taip, grynai moksliniu požiūriu akivaizdu, jog 

gyvybės atsiradimas žemėje yra be galo mažos tikimybės arba neįtikėtinumo 

rezultatas. Nieko tad stebėtino, kad vis daugiau kosmologų atsisako aklo 

atsitiktinumo teorijos ir ima kalbėti apie antropinį principą. Šis principas tapo 

pripažįstamas tada, kai mokslininkai pradėjo svarstyti galimybę, jog Visata galėjo 

būti specialiai suprojektuota dėl žmogaus ir jam pritaikyta. (Jaki, FSCC, cit. 

Varghese, ISOAG, 71–72) 

 

Hughas Rossas priduria: „Astronomai pastebėjo, jog visós mūsų Visãtos, galaktikos 

bei Saulės sistemos savybės suderintos taip tobulai, kad būtų įmanoma gyvybė. Peršasi 

vienintelis protingas paaiškinimas, jog už viso to stovi visa iš anksto numatęs Asmuo, 

protingas Kūrėjas. Būtent Jo dalyvavimas ir paaiškina, kaip viskas gali būti taip tiksliai 

suprojektuota ir suderinta. Tam reikėjo milžiniškos galios ir turėti tikslą.“ (Ross, 

AEPTG, cit. Moreland, CH, 160) 
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Rossas dar cituoja Paulo Davieso komentarus: „Man šis įrodymas yra toks 

akivaizdus, jog akivaizdesnio ir nereikia. Įspūdis, kurį palieka visa kūrinijos sistema ir 

jos veikla, yra pribloškiantis.“ (Davies, CB, 203, cit. Moreland, CH, 164) 

Kitas autorius pratęsia šią mintį: „Šiandien mes turime nustatę tam tikrus mokslo 

dėsnius, žinome daugybę fundamentaliųjų konstantų ir dydžių. Pavyzdžiui, mums 

žinomas elektrono krūvio dydis, protono ir elektrono masių santykis ir pan. Nuostabu, 

kad visi tie dydžiai suderinti taip, kad taptų įmanoma gyvybės raida. […] Ir atrodo, kad 

tų dydžių skaitinės vertės turi patekti į palyginti labai siaurą diapazoną, idant galėtų 

išsirutulioti bent kokia nors protingos gyvybės forma.“ (Hawking, BHT, 125) 

Hawkingas tęsia toliau: „Jei karštojo Didžiojo Sprogimo modelis yra teisingas iki pat 

laiko pradžios, tai reiškia, jog pradinė Visatos būsena turėjo būti labai sumaniai parinkta 

ir apskaičiuota. Būtų beveik neįmanoma paaiškinti, kodėl Visata atsirado būtent taip, o 

ne kitaip, nebent tai būtų atlikęs Dievas, ketinęs sukurti tokias būtybes kaip mes.“ 

(Hawking, BHT, 127) 

„Faktai kelia nuostabą mokslininkams. Šiandien daugelis astronomų ir fizikų linkę 

kiek koreguoti antropinį principą ir drauge su seru Fredu Hoyle’u pasakyti, jog vis dėlto 

Dievas turi būti.“ (Varghese 1984, vii, 23–27) (Miethe, DGE, 165) 

Rossas dėsto toliau: „Ne tik mūsų Visata byloja apie sukūrimą (angl. design). 

Sukūrimą liudija ir Saulė bei Žemė. Frankas Dake’as, Carlas Saganas ir Josefas 

Shklovskii’s buvo vieni pirmųjų tai pastebėjusių astronomų. Šie mokslininkai pabandė 

nustatyti skaičių tų planetų (Visatoje), kurių aplinka būtų palanki gyvybei atsirasti bei 

plėtotis. Septintajame XX a. dešimtmetyje jie nustatė, jog gali būti tik viena žvaigždžių 

rūšis bei tik vienu tam tikru atstumu nuo jos nutolusi planeta, kurioje būtų visos gyvybės 

raidai būtinos sąlygos.“ (Ross, AEPTG, cit. Moreland, CH, 164) 

Rossas dar sako: „Turint omeny, jog matomoje Visatoje yra apie trilijoną galaktikų, 

kurių kiekviena turi maždaug šimtą milijardų žvaigždžių, tarp jų neturėtume tikėtis 

atrasti nė vienos planetos, kuri vien tik per natūralų procesą turėtų visas gyvybei 

palaikyti būtinas sąlygas. Nieko tad nuostabaus, jog Robertas Roodas, Jamesas Trefilas 

ir kiti daro prielaidą, kad protinga fizinė gyvybė egzistuoja tik Žemėje.“ (Ross, AEPTG, 

cit. Moreland, CH, 169–170) 

Rossas prieina prie tokios išvados: „Dar kartą matome, jog Visatą tegalėjo sukurti 

Asmuo, transcendentinis Kūrėjas. Šis Asmuo ir transcendentinis Kūrėjas turėjo sukurti ir 

mūsų planetą Žemę. Šis Asmuo ir transcendentinis Kūrėjas turėjo sukurti ir gyvybę.“ 

(Ross, FG, 138) 

Ar įmanoma, jog Visata, sudėtinga jos struktūra atsirado tik per laimingą 

atsitiktinumą? „Labai sunku patikėti, jog Visatos platybė ir didybė būtų atsiradusi 

atsitiktinai.“ (Clark, SC, 154) 

Clarkas tęsia toliau: „Nejau cheminių elementų, tokių kaip anglis, azotas, deguonis ir 

kt., savybės – taip pat tik atsitiktinės? Nejaugi nepaprastas vandens arba anglies 

dvideginio savybes irgi galima paaiškinti atsitiktinumu?“ (Clark, SC, 154) 

 
Tai, kad Visatoje esantys mūsų egzistencijai būtini santykiai [Visatos savybių dermė] 

yra vienas didžiausių ir reikšmingiausių šiuolaikinio mokslo atradimų. […] Visa tai 

skatina mus užduoti klausimą „Kodėl?“ – kodėl iš begalybės įmanomų dydžių gamta 

atrinko tik tam tikrų verčių fundamentalias konstantas; kodėl iš daugybės įmanomų 
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pirminių sąlygų, galėjusių apibūdinti pirmykštę Visatą, atsirado būtent tos sąlygos, 

kurios yra ir kuriose tarpsta tos savybės, kurias mes stebime ir studijuojame. Iš tiesų 

Visata yra labai ypatinga – ji yra tokia vienopa (angl. uniform), bet kartu ir nevisiškai 

vienopa, nes antraip negalėtų susiformuoti galaktikos. […] Visatos plėtimosi sparta 

suderinta su esamos energijos kiekiu neįtikėtinai tiksliai. Fundamentaliųjų jėgų 

dydžių vertės yra tokios, kad įgalina egzistuoti atomų branduoliams, tačiau neleidžia 

sudegti visam kosmoso vandeniliui. Čia galėčiau paminėti ir daugelį kitų „laimingo 

atsitiktinumo“ pavyzdžių. (Davies, AU, cit. Plantinga, MN, 111) 

 

Ar Visata turi kokį nors tikslą? Jei taip, kaip tas tikslas siejasi su Kūrėju? Henry’s 

Margenau į tai atsako labai konkrečiai: „Mano argumentas šiuo klausimu yra labai 

paprastas. Koks skirtumas tarp priežasties ir tikslo? Priežastis – tai praeitis, nulemianti 

ateities įvykius. O tikslas – tai ateities regėjimas, nulemiantis ateities įvykius. Žmogus 

neturi tikslo, jei neturi vizijos, t.y. jei nemato ir nesuvokia, ką jis nori padaryti. Norint 

užsibrėžti tikslą, reikalingas protas.“ (Margenau, MPBG, cit. Varghese, ISOAG, 42) 

 

4A. Išvados 
Skeptikas Davidas Hume’as garsiajame savo darbe Enquiry Concerning Human 

Understanding prieina prie tokios išvados: „Paėmę kokią nors knygą – tarkime, 

teologijos ar metafizikos – užduokime sau klausimą: ‘Ar joje pateikiami abstraktūs 

samprotavimai apie kokybę ar skaičių?’ Ne. ‘Ar joje pateikiama eksperimentinių 

samprotavimų apie faktus ir egzistenciją?’ Ne. Meskite ją į laužą – joje pateikiama tik 

sofistika ir iliuzija.“ (Hume, ECHU, 12.2) 

Ar egzistuoja kokie nors konkretūs faktai ir įtikinami įrodymai, kurie galėtų 

išlaisvinti žmogų nuo skepticizmo, agnosticizmo ir ateizmo tuštybės, nuo 

postmodernizmo prieštaravimų arba nuo apgaulingų misticizmo emocijų? Manyčiau, jog 

taip. 

B.C. Johnsonas savo knygoje The Atheist Debater’s Handbook meta tokį iššūkį: „Jei 

Dievas egzistuoja, bus ir tai patvirtinančių įrodymų. Bus aiškiai tai rodantys ženklai, 

kuriems esant galėsime padaryti tokią išvadą.“ (Johnson, ADH, 15) 

Šiais savo paskaitų konspektais aš pasitinku Hume’o ir Johnsono mestus iššūkius. 

Knygoje pateikiami faktai ir įrodymai su daug skaičių ir dydžių, kaip to reikalavo 

Hume’as, ir dar daugiau. Kiekvienam mąstančiam žmogui knygoje pateikiama medžiaga 

padės suprasti ir pamatyti, jog Dievas iš tiesų aplankė mus Jėzaus Kristaus Asmenyje. 

Visiškai sutinku su Johnsonu, kad Dievo egzistavimą patvirtinantys įrodymai tikrai 

bus – ir tiesą sakant, jie jau yra. Tie įrodymai iškilo aikštėn tokiu neįprastu būdu, jog 

darosi akivaizdu: Dievas nori, kad mes žinotume ne vien tik tai, jog Jis egzistuoja, bet ir 

dar daugiau. Jis nori, kad mes žinotume, jog galime Jį pažinti. Nesustokite čia, verskite 

puslapius toliau ir patys aptikite ĮRODYMUS, KURIŲ NEĮMANOMA PANEIGTI. 
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Įžanga 
Žmonės manęs klausinėja ir klausinėja it užstrigusi plokštelė: „O, ar tik neskaitai 

Biblijos?“ Kartais jie sako: „Kodėl gi ne, Biblija – tai tik dar viena knyga; derėtų ir ją 

perskaityti…“, tuomet jie pamini kelias mėgstamiausias knygas. 

Esama tokių, kurie turi Bibliją savo bibliotekoje. Jie išdidžiai sako, kad ji guli 

lentynoje šalia kitų „banginių“, tokių kaip Homero „Odisėja“, Šekspyro „Romeo ir 

Džiuljeta“ arba Austeno „Išdidumas ir prietarai“. Tokiems žmonėms Biblija gali būti 

dulkėta, net neatversta, bet jie vis tiek manys esant ją klasika, šalia kitų. 

Kiti išsako Bibliją žeminančias pastabas, netgi šypteli pastebėdami, kad kas nors gali 

taip rimtai ją vertinti, jog leistų laiką ją skaitydami. Tokiai liaudžiai Biblija asmeninėje 

bibliotekoje – tamsuoliškumo ženklas. 

Aukščiau minėti klausimai ir pastebėjimai kėlė susirūpinimą, kai, būdamas dar 

nekrikščionis, stengdavausi paneigti Bibliją kaip Dievo žodį žmonijai. Galiausiai priėjau 

prie išvados, kad tokios mintys buvo sakomos kaip nuvalkiotos šališkų, prietaringų ar 

paprasčiausiai neišsilavinusių vyrų bei moterų frazės. 

Biblija yra nepakartojama ir turėtų būti vertinama kaip išskirtinė. Biblija unikali. Štai 

ir viskas! Mintis, kurias čia surašiau norėdamas apibūdinti Bibliją, galima apibendrinti 
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vienu žodžiu „unikali“. 

Websteris, apibrėždamas žodį „unikalus“, turbūt turėjo omeny šią „knygų Knygą“: 

„1. Vienas ir vienintelis; išskirtinis; išimtinis. 2. Išsiskiriantis iš visų kitų; neturintis 

panašių į save ar sau lygių“. 

Taip mąstė buvęs Bodeno sanskrito kalbos profesorius M. Montiero-Williamsas. 

Keturiasdešimt dvejus metus studijavęs Rytų knygas ir palyginęs jas su Biblija, 

profesorius pasakė: „Sukraukite jas, jei norite, kairėje rašomojo stalo pusėje; o jūsų 

pačių Šventąją Bibliją padėkite dešinėje – vien tik ją ir nieko daugiau – bei palikite 

didelį tarpą tarp tų knygų. Nes […] tarp jos ir vadinamųjų Šventųjų Rytų knygų yra 

praraja, absoliučiai ir amžiams atskirianti jas […] – tai tikra praraja, kurios negali 

peržengti joks religinės minties mokslas.“ (Collett, AAB, 314–315) 

Nė viena knyga neprilygsta Biblijai. Ji unikali, „išsiskirianti iš visų kitų“, šiais 

žemiau išdėstytais atžvilgiais (ir dar daugybe kitų). 

 

1A. Unikali vientisumu 
Biblija – vienintelė knyga, kuri 

 

1. Buvo rašoma maždaug tūkstantį penkis šimtus metų. 

 

2. Buvo rašoma daugiau nei keturiasdešimties autorių iš įvairių visuomenės 

sluoksnių, įskaitant karalius, armijų vadus, valstiečius, filosofus, žvejus, mokesčių 

rinkėjus, poetus, muzikantus, valstybės veikėjus, mokslininkus ir piemenis. Pavyzdžiui: 

 

Mozė – politinis vadovas ir teisėjas, išsilavinimą įgijęs Egipto 

universitetuose; 

Dovydas – karalius, poetas, muzikantas, piemuo ir karys; 

Amosas – kerdžius; 

Jozuė – karvedys; 

Nehemijas – pagonių karaliaus vyno pilstytojas; 

Danielius – ministras pirmininkas; 

Saliamonas – karalius ir filosofas; 

Lukas – gydytojas ir istorikas; 

Petras – žvejys; 

Matas – mokesčių rinkėjas; 

Paulius – rabinas; 

Morkus – Petro sekretorius. 

 

3. Parašyta skirtingose vietose: 

 

Mozė rašė dykumoje, 

Jeremijas – požemyje, 

Danielius – ant kalvos šlaito bei rūmuose, 

Paulius – tarp kalėjimo sienų, 
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Lukas – keliaudamas, 

Jonas – ištremtas į Patmo salą. 

 

4. Parašyta skirtingais laikotarpiais: 

 

Dovydas rašė karo ir pasiaukojimo metais, 

Saliamonas – taikos ir klestėjimo metais. 

 

5. Parašyta esant skirtingai nusiteikus: 

 

Kai kas rašė iš džiaugsmo aukštumų; 

Kiti – iš liūdesio ir nevilties gelmių; 

Kai kas rašė būdamas užtikrintas ir įsitikinęs; 

Kiti – sutrikę ir abejojantys. 

 

6. Parašyta trijuose kontinentuose: 

 

Azijoje 

Afrikoje 

Europoje. 

 

7. Parašyta trimis kalbomis: 

 

Hebrajų – izraelitų ir beveik viso Senojo Testamento kalba. Karalių antroje 18,26–28 

ir Nehemijo 13,24 (AJ) knygose ji vadinama „Judo kalba“, o Izaijo 19,18 (TŽ) 

„Kanaano kalba“. 

 
Hebrajų kalba – vaizdinga, kuria praeitis ne tik apibūdinama, bet ir žodžiais 

nutapoma. Parodomas ne tik kraštovaizdis, bet ir jaudinanti panorama. Įvykių eiga 

atkuriama mintyse. (Atkreipkite dėmesį į dažnai vartojamus „štai, antai“ – hebraizmą, 

perimtą ir Naujajame Testamente.) Hebrajų kalbai būdingos tokios sąvokos kaip 

„pakilo ir išėjo“, „atvėręs lūpas, pasakė“, „pakėlęs akis, pamatė“, „pakėlė balsus ir 

raudojo“. Jos atskleidžia vaizduojamąją šios kalbos galią. (Dockery, FBI, 214) 

 

Aramėjų kalba buvo Artimųjų Rytų „bendrinė kalba“ iki Aleksandro Makedoniečio 

(nuo VI a. pr. Kr. iki IV a. pr. Kr.). (Albright, AP, 218) Danieliaus knygos dalis nuo 

antro iki septinto skyriaus bei didesnė dalis nuo ketvirto iki septinto skyriaus Ezros 

knygos yra užrašytos aramėjiškai. Ja užrašyti ir retkarčiais pasitaikantys teiginiai 

Naujajame Testamente. Iš jų žinomiausias Jėzaus šūksnis ant kryžiaus Eli, Eli lema 

sabachtani, reiškiantis „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“ (Mt 27,46) 

 
Aramėjų kalba lingvistiškai labai artima hebrajų kalbai, panaši į ją ir savo struktūra. 

Aramėjiški tekstai Šventajame Rašte parašyti tais pačiais rašmenimis kaip ir 

hebrajiški. Priešingai nei hebrajų, aramėjų kalboje vartojamas platesnis žodynas, 

įskaitant ir daug skolinių bei įvairesnių jungtukų. Ji turi sudėtingą laikų sistemą; 

laikai padaromi naudojant dalyvines konstrukcijas su įvardžiais arba įvairiomis 
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veiksmažodžio „būti“ formomis. Nors ir ne tokia melodinga bei poetiška kaip 

hebrajų, aramėjų kalba vis dėlto pranašesnė išraiškos tikslumu. 

Iš visų žinomų tikriausiai aramėjų kalba nenutrūkstamai gyvavo ilgiausiai. Ji 

vartota Biblijoje minimu patriarchų laikotarpiu, o nedaugelis ja kalba dar ir šiandien. 

Aramėjų ir jai etimologiškai gimininga senoji sirų kalba įvairiose vietovėse bei 

skirtingais laikotarpiais išsirutuliojo į daugybę tarmių. Jai būdingas paprastumas, 

aiškumas ir tikslumas, todėl ji lengvai pritaikoma įvairiausiems kasdienio gyvenimo 

poreikiams. Ši kalba vienodai puikiai gali tarnauti mokslininkams, mokiniams, 

juristams ar pirkliams. Kai kas ją apibūdino kaip šiuolaikinės anglų kalbos semitinį 

atitikmenį. (Dockery, FBI, 221) 

 

Biblijoje suradau žodžius slapčiausioms mintims išsakyti, dainas savo džiaugsmui, išraišką 
slaptam savo liūdesiui ir maldavimus dėl savo gėdos bei menkumo. 

– SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, anglų poetas ir literatūros kritikas 
 

Graikų kalba parašytas beveik visas Naujasis Testamentas. Kristaus laikais ši kalba 

taip pat buvo tarptautinė, kaip ir šiuolaikiniame pasaulyje tokia tampa anglų kalba. 

 
Graikų rašmenys, matyt, buvo sukurti pagal pasiskolintą iš finikiečių abėcėlę, kurią 

panaudojo žodinės graikų kalbos garsams žymėti bei kitokiai rašymo krypčiai. Iš 

pradžių graikiškai buvo rašoma kaip ir Vakarų semitų kalbomis – iš dešinės į kairę, 

vėliau „į priekį ir atgal“ ir galiausiai iš kairės į dešinę. 

Aleksandro Makedoniečio užkariavimai paskatino graikų kalbos ir kultūros 

plėtrą. Vietines tarmes dažniausiai pakeisdavo „helenistinė“ arba „koinė“ (bendroji) 

graikų kalba. […] Koinė tarmė antikinei graikų kalbai suteikė daugybę vietiniams 

dialektams būdingų sąvokų ir todėl ši kalba tapo labiau kosmopolitinė. Gramatikos 

supaprastinimas ją naudoti pasaulinio masto kultūrai. Naujoji kalba, išreiškianti 

paprastą, kasdienę šnektą, tapo visuotinai paplitusia prekybos ir diplomatijos kalba. Iš 

klasikinės virsdama koinė, graikų kalba prarado didžiąją dalį ankstesnės elegancijos. 

Nepaisant to, išliko išskirtiniai stiprybės, grožio, aiškumo ir loginės retorinės galios 

bruožai. 

Reikšminga, kad apaštalas Paulius Romos krikščionims parašė ne lotyniškai, bet 

graikiškai. To meto Romos imperija kultūrine prasme, neįskaitant valstybinių reikalų, 

buvo graikiškas pasaulis. 

Graikiškas Naujojo Testamento žodynas pakankamai turtingas net ir autoriaus 

norimos reikšmės atspalviams išreikšti. Pavyzdžiui, Naujajame Testamente vartojami 

du skirtingi žodžiai meilei (skirtingoms meilės rūšims) apibūdinti, du žodžiai „kitas“ 

(kitas iš tos pačios rūšies; arba kitas iš kitokios rūšies); ir keli žodžiai įvairios rūšies 

pažinimui apibūdinti. Pastebimai praleidžiami kai kurie žodžiai, tokie kaip eros 

(trečia meilės rūšis) ir kiti, dažnai vartojami to meto helenistinėje kultūroje. 

(Dockery, FBI, 224–225, 227) 

 

8. Parašyta labai įvairiais literatūriniais stiliais, įskaitant: 

 

Poeziją, 

istorinį pasakojimą, 

dainą, 

romaną, 
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didaktinį traktatą, 

asmeninį susirašinėjimą, 

memuarus, 

satyrą, 

biografiją, 

autobiografiją, 

įstatyminį stilių, 

pranašystę, 

palyginimą, 

alegoriją. 

 

9. Biblijoje rašoma šimtais prieštaringų temų, kurias paminint ar svarstant iškyla 

priešingų nuomonių. Bibliją užrašę žmonės nagrinėjo šimtus aktualių temų (pvz., 

santuoka, skyrybos ir antroji santuoka, homoseksualumas, svetimavimas, paklusnumas 

valdžiai, tiesos kalbėjimas ir melavimas, charakterio ugdymas, tėvystė, Dievo prigimtis 

ir Jo apreiškimas). Vis dėlto nuo Pradžios iki Apreiškimo knygos šie rašytojai 

nepaprastai darniai pasisakė tomis temomis. 

 

10. Nepaisant Biblijos įvairovės, joje pateikiama ir plėtojama viena istorija: kaip 

Dievas atpirko žmoniją. Normanas Geisleris ir Williamas Nixas ją išsakė tokiu būdu: 

„Pradžios knygos prarastasis rojus tampa Apreiškimo knygos atgautuoju rojumi. Kai 

priėjimas prie gyvybės medžio Pradžios knygoje buvo uždarytas, jis amžiams atveriamas 

Apreiškimo knygoje.“ (Geisler/Nix, GIB’86, 28) Vienijanti Biblijos gija – išgelbėjimas 

iš nuodėmės bei pasmerkimo ir suteikimas esmiškai pakeisto gyvenimo bei 

nesibaigiančios palaimos vieno gailestingo, švento Dievo akivaizdoje. 

 

11. Pagaliau – ir tai visų svarbiausia – tarp visų Biblijoje aprašytų žmonių 

pagrindinis jos veikėjas yra vienintelis, tikrasis, gyvasis Dievas, apreikštas per Jėzų 

Kristų. 

Pasvarstykime pirmiausia apie Senąjį Testamentą: Įstatymas padeda Kristui pamatą, 

istorinės knygos atskleidžia pasiruošimą Kristui, poezijos kūriniai įkvepia siekti 

Kristaus, o pranašystės apreiškia Kristaus laukimą. Naujojo Testamento „evangelijose 

[…] aprašytas istoriškasis Kristaus pasirodymas, Apaštalų darbuose pasakojama apie 

Kristaus skelbimą, laiškuose pateikiamas Jo interpretavimas, o Apreiškimo knygoje 

apreikštas visų dalykų atbaigimas Kristuje“. (Geisler/Nix, GIB’86, 29) Nuo pirmo iki 

paskutinio puslapio Biblija yra kristocentriška, vadinasi, ašis yra Kristus. 

Taigi nors Biblija sudaryta iš daugybės autorių užrašytų knygų, bet jos vientisumas 

liudija, kad ji taip pat yra ir viena knyga. Kaip pastebi F.F. Bruce’as: „Bet kuri žmogaus 

kūno dalis tinkamai gali būti paaiškinta tik siejant ją su visu kūnu. Ir bet kuri Biblijos 

dalis deramai gali būti išaiškinta tik siejant su visa Biblija“. (Bruce, BB, 89) Kiekviena 

knyga yra tarsi vienos, Biblija vadinamos, knygos skyrius. Bruce’as daro išvadą: 

 
Iš pirmo žvilgsnio Biblija atrodo tarsi literatūros rinkinys – daugiausia žydų 

literatūros. Jei patyrinėsime aplinkybes, kuriomis buvo parašyti įvairūs Šventojo 

Rašto dokumentai, pamatysime, kad jie buvo parašyti maždaug 1400 metų eigoje. 
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Rašyta buvo įvairiuose kraštuose, nuo Italijos vakaruose iki Mesopotamijos ir 

tikriausiai Persijos rytuose. Patys autoriai buvo nevienalytė grupė žmonių, vienas nuo 

kito atskirtų ne tik šimtų metų ir šimtų kilometrų, bet taip pat skirtingiausių profesijų. 

Jų gretose esama karalių, piemenų, karių, įstatymo leidėjų, žvejų, valstybės veikėjų, 

dvariškių, kunigų ir pranašų, taip pat yra palapines audžiantis rabinas ir pagonis 

gydytojas, jau nekalbant apie tuos, apie kuriuos nežinome nieko, tėra tik jų palikti 

raštai. Patys raštai priklauso skirtingiems literatūriniams stiliams: istoriniam, 

įstatyminiam (civiliniam, baudžiamajam, etiniam, apeiginiam, higieniniam), religinės 

poezijos, didaktiniam traktatui, lyrinei poezijai, palyginimo ir alegoriniam, 

biografiniam, asmeninių laiškų, asmeninių memuarų bei dienoraštiniam ir visų pirma 

biblinės rūšies pranašystei ir apokalipsei. 

Nepaisant to, Biblija nėra tiesiog antologija; joje esama vientisumo, viską 

sujungiančio draugėn. Antologiją sudaro antologistas, bet Biblijos nesudarė joks 

antologas. (Bruce, BP, 88) 

 

Sugretinkime Biblijos knygas su Vakarų klasikos kompiliacija, vadinama 

„Žymiausios Vakarų pasaulio knygos“. Šią seriją sudaro 450 rinktinių raštų, parašytų 

beveik 100 autorių per maždaug pustrečio tūkstančio metų. Homeras, Platonas, 

Aristotelis, Plotinas, Augustinas, Tomas Akvinietis, Dantė, Hobbesas, Spinoza, 

Kalvinas, Rousseau, Shakespeare’as, Hume’as, Kantas, Darwinas, Tolstojus, 

Whiteheadas ir Joyce’as – išvardijome tik saujelę. Nors visi šie asmenys priklauso 

Vakarų minties tradicijai, dažną kartą beveik kiekvienu klausimu jie pateikia neįtikėtinai 

skirtingus požiūrius. Ir nors jų požiūriai turi šiek tiek bendrų bruožų, jie taip pat pateikia 

aibę prieštaringų pozicijų ir perspektyvų. Tiesą sakant, dažnai šie autoriai nukrypsta nuo 

savo idėjų, norėdami sukritikuoti ir paneigti pirmtakų užrašytas esmines mintis. 

Vieną dieną pas mane į namus atėjo „Žymiausios Vakarų pasaulio knygos“ leidėjo 

atstovas, bandydamas užverbuoti šią seriją platinti. Jis išdėliojo seriją apibūdinančias 

lenteles ir kokias penkias minutes man bei mano žmonai apie tai aiškino. Tuomet mes 

jam pusantros valandos pasakojome apie Bibliją, kurią pateikėme kaip žymiausią visų 

laikų knygą. 

Atstovui pasiūliau iš serijos išsirinkti tik dešimt autorių, visus vienos visuomeninės 

padėties, vienos kartos, vienos šalies, vieno laikotarpio, vienos pasaulėžiūros, vieno 

kontinento, vienos kalbos ir visus svarstančius tą pačią prieštaringą temą. Tuomet jo 

paklausiau: 

„Ar autoriai sutiks vienas su kitu?“ 

Jis patylėjo ir atsakė: „Ne“. 

„Kas tuomet išeis?“ – perklausiau aš. 

Jis nedelsdamas atsakė: „Konglomeratas“. 

Po dviejų dienų jis savo gyvenimą pavedė Kristui. 

Kaip aukščiau parodyta, Biblijos unikalumas neįrodo jos įkvėptumo. Tačiau 

kiekvieną, nuoširdžiai ieškantį tiesos, verčia rimtai apsvarstyti jos unikalią kokybę 

nuoseklumo atžvilgiu. Tas „Žymiausių knygų“ serijos atstovas apsisprendė žengti tokį 

žingsnį ir atrado Biblijoje aprašytą Gelbėtoją. 
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2A. Unikali paplitimu 
Dažnai girdime apie knygas, tapusias bestseleriais – parduotas kelių šimtų tūkstančių 

egzempliorių tiražu. Kur kas rečiau pasitaiko knygų, parduotų daugiau kaip milijono 

tiražu, o dar rečiau – peršokusių dešimties milijonų ribą. Todėl apstulbstama sužinojus, 

kad parduoti Biblijos egzemplioriai skaičiuojami milijardais. Taip, milijardai! Tiek 

Biblijos egzempliorių, tiek ir jos ištraukų per visą istoriją buvo parduota daugiau nei bet 

kurios kitos knygos. Kas nors ginčysis, kad konkrečiais metais ar konkretų mėnesį 

kokios nors knygos egzempliorių buvo parduota daugiau nei Biblijos. Tačiau nėra tokios 

knygos, kuri bent kiek galėtų prilygti Šventajam Raštui, jei skaičiuosime visą 

išplatinimą. 

Pagal Jungtinės Biblijos draugijos „1998 m. Šventojo Rašto platinimo ataskaitą“, 

vien tais metais organizacijai priklausančios draugijos išplatino 20,8 milijonų Biblijų ir 

dar papildomai 20,1 milijonų Naujųjų Testamentų. O pridėjus Šventojo Rašto dalis (t.y. 

atskiras Biblijos knygas) ir rinkinius (trumpos ištraukos konkrečiomis temomis), bendras 

išplatintų Biblijų ir jos dalių 1998 metais skaičius yra pritrenkiantis – 585 milijonai 

egzempliorių, ir tai tik vienos organizacijos išplatintos Biblijos! 

Pasakykime tai kitaip. Jei išrikiuosite visus 1998 metais gavusius Biblijas ar 

rinkinius iš jos į vieną liniją ir kas penktą sekundę vieną iš jų įteiksite kiekvienam eilėje, 

kol viską išdalysite, tai užtruksite daugiau nei devyniasdešimt dvejus metus. Tokį darbą 

Jungtinė Biblijos draugija atliko tik per vienerius 1998 metus. 

Kaip teigiama „Kembridžo Biblijos istorijoje“: „Kiek žinoma, nėra kitos tokios 

knygos, kuri taip nuolatos plistų“. (Greenslade, CHB, 479) 

Kritikas yra teisus: „Čia ne įrodymas, kad Biblija yra Dievo žodis“. Tačiau šitai 

parodo, kad Biblija yra unikali. 

 

 Biblija Testamentai Dalys 

Dalys 

naujam 

skaitytojui 

Ištraukos 

Rinkiniai 

naujam 

skaitytojui 

Afrika 2.436.187 541.915 1.325.206 1.494.911 4.024.764 350.092 

Šiaurės ir 

Pietų 

Amerikos 

9.869.916 12.743.263 7.074.311 6.277.936 315.468.625 25.120.757 

Azija, 

Ramiojo 

vandenyno 

salos 

6.213.113 5.368.429 9.007.281 8.262.462 151.042.342 9.765.191 

Europa, 

Artimieji 

Rytai 

2.232.299 1.463.020 1.973.054 495.301 2.197.975 275.358 

IŠ VISO 

1998 m. 
20.751.515 20.116.627 19.379.852 16.530.610 472.733.706 35.511.398 
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3A. Unikali vertimais 
Vertimų skaičius toks pat įspūdingas, kaip ir parduotų egzempliorių kiekis. Dauguma 

knygų niekuomet neišverčiamos į kokią nors kitą kalbą. Apskritai kada nors išverstų 

knygų daugiausia yra, kurios išverstos tik į dvi ar tris kalbas. Kur kas mažiau knygų, 

kurių vertimų skaičius perkopia dešimtį. Jungtinės Biblijos draugijos duomenimis, 

Biblija (ar jos dalys) išversta daugiau nei į 2200 kalbų! Nors tai tik vienas trečdalis iš 

visų 6.500 pasaulyje žinomų kalbų, būtent šiomis kalbomis, kaip pagrindinėmis, 

bendrauja 90 procentų viso pasaulio gyventojų (www.biblesociety.org). Per visą 

pasaulio istoriją nebuvo kitos tokios knygos – tiek kartų išverstos, vėl perverstos ir 

atpasakotos – kaip Biblija. 

Iš didesnių pasaulio knygų Šventraštis išverstas vienas pirmųjų. Apie 250 m. pr. Kr. į 

graikų kalbą išverstas hebrajiškas Senasis Testamentas. Vertimą pavadino Septuaginta. 

(Unger, UBD, 1147) Knygą vertė graikiškai kalbantiems Aleksandrijos žydams, jau 

nemokėjusiems skaityti hebrajiškai. 

Nuo to meto aktyviai verčiamas Raštas – tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentas. 

Bibliją versdavo į kalbas, kurios jau turėjo užrašytą abėcėlę, ir į kalbas, kurios iki tol dar 

neturėjo rašto. Vien tik „Viklifo Biblijos vertėjai“ turi per 6 tūkstančius žmonių, 

dirbančių daugiau nei su 850 kalbų penkiasdešimtyje šalių ir ruošiančių naujas ar 

patikslintas Biblijos versijas. (Barnes, OCB, 823) Iš jų į 468 kalbas Biblija buvo išversta 

pirmą kartą. Pasak Tedo Bergmano iš Vasaros lingvistikos instituto, dirbant tokia sparta, 

nuo 2007 iki 2022 metų Biblija turėtų tapti prieinama beveik visoms kalbų grupėms. 

Vadinasi, mums liko mažiau nei viena karta, kol išvysime pirmą tekstą, išverstą į visas 

pasaulio kalbas! 

Biblija taip aktyviai verčiama, kad, per visą žmonijos istoriją, nė viena knyga tuo jai 

neprilygsta. 

 

4A. Unikali išlikimu 
 

1B. Laikui bėgant 
Nors iš pradžių Šventraštis buvo užrašytas ant greitai suyrančių medžiagų bei nuolat 

perrašinėjamas šimtus metų iki tol, kol atsirado pirmosios spausdinimo mašinos, jis 

niekuomet neprarado stiliaus ar tikslumo, taip pat niekuomet nebuvo pradingęs. 

Palyginti su kitais senovės raštais, Biblija turi daugiau rankraštinių įrodymų jos tikrumui 

patvirtinti nei bet kokie kiti dešimt klasikinių kūrinių, sudėtų į krūvą (žr. 3 skyrių). 

Johnas Warwickas Montgomery’s pastebi, kad „būti skeptiškam dėl dabartinio 

Naujojo Testamento teksto autentiškumo reiškia numesti visą klasikinę antiką 

nežinomybėn, nes nė vienas senovinio laikotarpio dokumentas nėra taip bibliografiškai 

patvirtintas kaip Naujasis Testamentas“. (Montgomery, HC’71, 29) Bruce’as Metzgeris, 

Princetono profesorius ir vienas iš pagrindinių Biblijos teksto kritikų, taip pat sako, kad, 

palyginti su kitais senoviniais tekstais, „Naujojo Testamento teksto kritikus trikdo 

medžiagos gausa“. (Metzger, TNT, 34) 

Bernardas Rammas rašo apie biblinių rankraščių kiekį ir tikslumą: „Žydai juos 

išsaugojo taip, kaip nė vienas kitas rankraštis nebuvo išsaugotas. Su savo massora 
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(parva, magna ir finalis) jie netgi skaičiuodavo kiekvieną raidę, skiemenį, žodį ir 

pastraipą. Savo kultūroje jie turėjo specialias grupes vyrų (raštininkai, įstatymo žinovai, 

masoretai), kurių vienintelė pareiga buvo išsaugoti ir perduoti šiuos dokumentus tobulai 

tiksliai. Ar kas nors skaičiavo Platono ar Aristotelio raides, skiemenis? Cicerono ar 

Senekos?“ (Ramm, PCE’53, 230–231) 

Knygoje „Įžymiausia pasaulio knyga“ (The Greatest book in the World) Johnas Lea 

Bibliją palygina su Šekspyro raštais: 

 
North American Review pasirodžiusiame straipsnyje autorius labai įdomiai sugretino 

Šekspyro raštus su Biblija. Juos gretindamas jis atskleidė, kad bibliniai rankraščiai 

buvo saugomi nepalyginamai kruopščiau nei kiti raštai, kadangi Šekspyro raštų teksto 

tikslumui išsaugoti buvo kur kas daugiau galimybių spausdinant kopijas, o 

Šventraštis buvo perrašinėjamas ranka. Jis pasakė:  

„Atrodo keista, kad Šekspyro tekstas, egzistuojantis mažiau nei du šimtai 

aštuonerius metus, gali būti toks neaiškus ir iškraipytas palyginti su Naujuoju 

Testamentu, kuris dabar jau tūkstančio aštuonių šimtų metų senumo, iš jų beveik 

penkiolika šimtmečių egzistavo tik rankraščiuose. […] Galbūt su tuzinu ar 

dvidešimčia išimčių dėl kiekvienos Naujojo Testamento teksto eilutės, galima sakyti, 

visi mokslininkai sutaria. Bet kokia polemika, kaip jį reikia skaityti, turi būti siejama 

ne tiek su abejonėmis, kaip skaityti pačius Naujojo Testamento žodžius, kiek su tų 

žodžių interpretacija. Tačiau kiekvienoje iš 37 Šekspyro pjesių tikriausiai yra šimtas 

diskutuotinų vietų, kurių didesnė dalis iš esmės keičia savos pastraipos reikšmę.“ 

(Lea, GBW, 15) 

 

2B. Persekiojimų metu 
Biblija atlaikė piktus jos priešų išpuolius. Daugelis ją norėjo sudeginti, uždrausti ir 

„paskelbti neteisėta – nuo Romos imperatorių iki šiandieninių komunistinių valstybių“. 

(Ramm, PCE’53, 232) 

303 m. po Kr. Romos imperatorius Dioklecianas paskelbė ediktą, draudžiantį 

krikščionims garbinti Dievą ir įsakantį sunaikinti jų Šventuosius Raštus. „Imperatoriaus 

laiškas buvo visur išplatintas, nurodant sugriauti iki pamatų bažnyčias ir sudeginti 

Raštus. Jame taip pat skelbta, kad atsakingus valstybės postus užimantys valdininkai 

praras visas pilietines teises, o paprasti piliečiai – jei nepaliaus išpažinti krikščionybę – 

neteks savo laisvės“. (Greenslade, CHB, 476) 

Šio įvykio istorijos ironiją užrašė ketvirtojo amžiaus Bažnyčios istorikas Euzebijus, 

teigdamas, kad, praėjus dvidešimt penkeriems metams po Diokleciano edikto, Romos 

imperatorius Konstantinas išleido kitą ediktą – kad 50 Šventojo Rašto egzempliorių turi 

būti padaryti už valstybės pinigus. (Eusebius, EH, t. VII, 2, 259) 

 

Garsus prancūzų ateistas Volteras (miręs 1778 m.) paskelbė, kad po jo per šimtą metų 
krikščionybė išnyks ir taps istorija. […] Praėjus tik penkiasdešimčiai metų po jo mirties, 
Ženevos Biblijos draugija Voltero spaustuvėje ir name šūsnimis leido Biblijas. 

– NORMAN GEISLER, WILLIAM NIX 
 

Garsus prancūzų ateistas Volteras (miręs 1778 m.) paskelbė, kad po jo per šimtą metų 

krikščionybė išnyks ir taps istorija. Bet kas nutiko? Volteras tapo istorija, o Biblijos 
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platinamos beveik visose pasaulio dalyse – taip teikiamas palaiminimas visur, kur tik 

ši knyga patenka. Pavyzdžiui, anglikonų katedra Zanzibare pastatyta seno vergų 

turgaus vietoje, o altorius stovi ten pat, kur stovėjo plakimo stulpas! Tokių atvejų 

pasaulyje apstu. […] Kažkas yra gerai pasakęs: „Biblijos plitimą galime sustabdyti 

taip pat sėkmingai, kaip ir savo petimi neleisti degančiam saulės ratui skrieti sava 

kryptimi“. (Collett, AAB, 63) 

 

Dėl Voltero prognozės apie krikščionybės ir Biblijos išnykimą per šimtą metų 

Geisleris ir Nixas pastebėjo: „Praėjus tik penkiasdešimčiai metų po jo mirties, Ženevos 

Biblijos draugija Voltero spaustuvėje ir name šūsnimis leido Biblijas“. (Geisler/Nix, 

GIB’68, 123–124) 

Biblijos priešai ateina ir išeina, o ji pasilieka. Jėzus buvo teisus sakydamas „Dangus 

ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“ (Mk 13,31). 

 

3B. Susidūrus su kritika 
H.L. Hastingsas įtikinamai pavaizdavo, kaip Biblija atlaikė ateistų ir skeptikų kritiką: 

 
Aštuoniolika amžių ateistai ardė bei naikino šią knygą, bet ji ir šiandien išlieka tvirta 

kaip uola. Ji plinta vis labiau, yra mylima, branginama ir skaitoma šiandien plačiau 

nei bet kada anksčiau. Netikinčiųjų puolimai šiai knygai daro tik tokį poveikį, kokį 

Egipto piramidei galėtų padaryti žmogus su plaktuku rankoje. Prancūzų karaliui savo 

valdose pradėjus krikščionių persekiojimą, patyręs valstybės veikėjas ir karys pasakė: 

„Jūsų didenybe, Dievo Bažnyčia yra tas priekalas, į kurį sudužo daugybė kūjų“. Taigi 

bedievių kūjai ištisus amžius trankė šią knygą, bet kūjai sudilo, o priekalas išliko. Jei 

ta knyga nepriklausytų Dievui, tai žmonės jau seniai būtų ją sunaikinę. Imperatoriai ir 

popiežiai, karaliai ir kunigai, princai ir valdytojai – visi išbandė ant jos savo ranką; 

visi jie mirė, o knyga tebegyvuoja iki šiol. (Lea, GBW, 17–18) 

 

Bernardas Rammas priduria: 

 
Daugiau nei tūkstantį kartų Biblijai skambėjo mirties varpai, buvo paruošta 

laidotuvių procesija, antkapyje iškaltas užrašas ir prie kapo perskaityta kalba. Tačiau 

lavonas niekuomet nepasiliko kapo duobėje. 

Nė viena knyga nebuvo taip kapojama, pjaustoma, narstoma, juodinama ir 

šmeižiama. Kokia filosofinė ar religinė, psichologinė ar beletristinė, klasikinė ar 

šiuolaikinė knyga patyrė tokią gausybę puolimų kaip Biblija? Puolimų, tiek kupinų 

įtūžio ir skepticizmo? Puolimų – paruoštų taip kruopščiai, pasitelkus tokią erudiciją? 

Kiekvieno skyriaus, eilutės ir principo atžvilgiu? 

Nepaisant to, Bibliją mėgsta, skaito ir studijuoja milijonai žmonių. (Ramm, 

PCE’53, 232–233) 

 

Biblijos mokslininkai kartą nusileido iki „patikimų aukštesniosios kritikos išvadų“. 

Bet aukštųjų kritikų išvados jau nėra tokios patikimos, kaip kadaise manėme. 

Pavyzdžiui, ta pati „dokumentų hipotezė“. Viena iš jos iškėlimo priežasčių – be Pradžios 

knygoje vartojamų skirtingų Dievo vardų – buvo ta, kad Penkiaknygės negalėjo parašyti 

Mozė, nes „patikimomis aukštesniosios kritikos išvadomis“ buvo įrodyta, kad Mozės 

laikais Tora neegzistavo, o jei ir egzistavo, tai buvo labai ribotai naudojama. Todėl buvo 
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nuspręsta, kad ji parašyta vėliau. Kritikų galvos „virė“ rutuliodamos teoriją, jog keturi 

rašytojai, pavadinti J, E, P ir D, Penkiaknygę surinko į vieną knygą. Šie kritikai 

suformulavo tokią sudėtingą kritikos struktūrą, kad net vienos eilutės atskiras dalis 

sugebėjo priskirti trims skirtingiems autoriams! (Žr. šios knygos 2 dalį, kurioje išsamiai 

analizuojama dokumentų hipotezė.) 

Tuomet kažkokie vyrukai atrado „juodąjį antkapį“. (Unger, UBD, 444) Jame 

dantiraščiu buvo iškaltas detalus Hamurabio teisynas. Ar jis buvo vėlesnis už Mozę? Ne! 

Ankstesnis. Už Mozės raštus šis teisynas buvo senesnis mažiausiai trim šimtais metų. 

(Unger, UBD, 444) Neįtikėtina – raštas senesnis už Mozę, kuris, kritikų manymu, buvo 

pirmykštis žmogus, nežinantis abėcėlės. 

Kokia istorijos ironija! Dokumentų hipotezės vis dar mokomasi, nors dauguma 

prielaidų iš jos pirminio pamato („patikimų aukštesniosios kritikos išvadų“) pasirodė 

esančios klaidingos. 

„Patikimomis aukštesniosios kritikos išvadomis“ teigta, kad Abraomo laikais nebuvo 

hetitų, nes apie jų egzistavimą niekur kitur nebuvo rašoma, išskyrus Senąjį Testamentą. 

Jie turėtų būti mitas. Ir vėl suklysta. Šiuo metu archeologiniai tyrimai aptiko įrodymų, 

atskleidžiančių daugiau nei 1200 metų trukmės hetitų civilizaciją. 

Earlas Radmacheris, į pensiją išėjęs Vakarų konservatyviosios baptistų seminarijos 

prezidentas, cituoja Nelsoną Gluecką, buvusį Žydų teologinės seminarijos prie Hebrajų 

sąjungos kolegijos (Hebrew Union College) Cincinatyje prezidentą, bei vieną iš trijų 

žymiausių archeologų: „Klausiausi, ką jis [Glueckas] išraudęs pasakė Emanuelio 

šventykloje, Dalase: „Buvau kaltinamas, kad mokau verbalinio bei plenarinio 

Šventraščio įkvėptumo. Noriu, kad suprastumėte, jog niekada šitaip nemokiau. Esu tik 

pasakęs, jog per visus savo archeologinius tyrinėjimus niekad neradau nė vieno 

senovinio artefakto, prieštaraujančio kokiam nors Dievo žodyje užrašytam teiginiui.“ 

(Radmacher, PC, 50) 

Robertas Dickas Wilsonas, laisvai kalbantis keturiasdešimt penkiomis kalbomis ir 

dialektais, visą gyvenimą studijavęs Senąjį Testamentą, padarė tokią išvadą: „Galiu 

pasakyti, kad, keturiasdešimt penkerius metus studijuodamas Bibliją, vis tvirčiau 

įsitikindavau, jog Senajame Testamente aprašoma tikra Izraelio tautos istorija.“ (Wilson, 

WB, 42) 

Biblija yra unikali gebėjimu pasipriešinti kritikai. Kitos literatūros kloduose nerasite 

tokios knygos. Ieškantis tiesos tikrai atsižvelgs į tokius knygos apibūdinimus. 

 

5A. Unikali mokymu 
 

1B. Pranašystė 
Wilburas Smithas, surinkęs asmeninę dvidešimt penkių tūkstančių knygų biblioteką, 

padarė tokią išvadą: 

 

Kad ir kas ką manytų apie knygos vadinamos Biblija reikšmę ir joje užrašytą žinią, 

visame pasaulyje sutariama, jog ne vienu aspektu ji yra pati nepaprasčiausia knyga, 

kuri kada nors tik buvo parašyta per paskutiniuosius penketą tūkstančių žmonijos 
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istorijos metų. 

Ji yra vienintelė žmogaus ar žmonių grupės parašyta knyga, kurioje randame 

labai daug pranašysčių, skirtų atskiroms tautoms, Izraeliui bei visoms pasaulio 

tautoms, konkretiems miestams, apie atėjimą To, kuris bus vadinamas Mesiju. 

Senasis pasaulis turėjo daug skirtingų ateities nustatymo būdų, tokių kaip 

pranašavimas, tačiau visoje graikiškos ir lotyniškos literatūros paletėje mes 

nerandame tikros konkrečios pranašystės apie didžiuosius istorinius įvykius, 

būsiančius tolimoje ateityje, kaip ir nė vienos pranašystės apie žmoniją išvaduosiantį 

Gelbėtoją, nors tuose pranašavimuose dažnai aptinkame žodžius pranašas ir 

pranašystė […]. 

Islamas negali nurodyti apie Mahometo atėjimą nė vienos pranašystės, kuri būtų 

buvusi išsakyta šimtmečius prieš jo atėjimą. Kokio nors senovinio teksto konkrečiai 

negali nurodyti nė joks šioje šalyje atsiradęs kultas, kuris būtų išpranašavęs 

Mahometo pasirodymą. (Smith, IB, 9–10) 

 

Geisleris ir Nixas yra tos pačios nuomonės. Knygoje „Bendras Biblijos įvadas“ (A 

General Introduction to the Bible) – autoritetingame šios srities etalone – jie rašo: 

 
Remiantis Pakartoto įstatymo 18 skyriumi, pranašas buvo laikomas netikru, jei kokia 

nors jo pranašystė niekad neišsipildė. Nė viena besąlyginė Biblijos pranašystė apie 

įvykius, buvusius iki šios dienos, nėra likusi neišsipildžiusi. Šimtai pranašysčių 

tiksliai išsipildė, nors kai kurios jų pasakytos prieš šimtmečius iki to meto. Kristaus 

gimimo laikas (Danieliaus 9 sk.), miestas (Michėjo 5,2) ir prigimtis (Izaijo 7,14) 

buvo išpranašauta Senajame Testamente, kaip ir gausybė kitų dalykų apie Jo 

gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą (žr. Izaijo 53 sk.). Išsipildė aibė kitų pranašysčių: 

Edomo sunaikinimas (Abdijo 1 sk.), Babilono prakeikimas (Izaijo 13 sk.), Tyro 

(Ezechielio 26 sk.) ir Ninevės (Nahumo 1–3 sk.) sunaikinimas bei Izraelio sugrįžimas 

į Pažado žemę (Iz 11,11). Kitose knygose, kaip Koranas, Mormono knyga ir Vedos 

[hinduizmas], teigiama, kad jos yra dieviškai įkvėptos. Tačiau nė vienoje iš jų nėra 

ateitį numatančių pranašysčių. Taigi išsipildžiusi pranašystė yra tvirtas unikalaus, 

dieviško Biblijos autoriteto ženklas. (Geisler/Nix, GIB’86, 196) 

 

Kitose knygose, kaip Koranas, Mormono knyga ir Vedos [hinduizmas], teigiama, kad jos yra 
dieviškai įkvėptos. Tačiau nė vienoje iš jų nėra ateitį numatančių pranašysčių. 

– NORMAN GEISLER IR WILLIAM NIX 
 

2B. Istorija 
Nuo Samuelio pirmos iki Metraščių antros knygos aprašomi maždaug penki Izraelio 

tautos istorijos šimtmečiai. „Kembridžo senovės istorijoje“ (The Cambridge Ancient 

History) teigiama: „Iš tiesų izraelitai įrodo savo istorinio vertinimo genialumą, o Senasis 

Testamentas išlieka seniausia užrašyta istorijos knyga“. (I tomas, 222) 

Žymus archeologas profesorius Albrightas savo klasikinį esė „Biblijos laikotarpis“ 

(Biblical Period) pradeda tokiomis pastabomis: 

 
Hebrajų tautinė tradicija pranoksta visas kitas aiškiu jos gentinės ir gimininės kilmės 

pavaizdavimu. Egipte ir Babilonijoje, Asirijoje ir Finikijoje, Graikijoje ir Romoje 

veltui ieškotume ko nors panašaus. Nieko panašaus nėra ir germanų tautų tradicijoje. 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  92 

 

Nei Indijoje, nei Kinijoje nieko panašaus nebuvo, nes ankstyviausi jų istoriniai 

atsiminimai – tai dinastinių tradicijų iškraipytas literatūrinis palikimas, be jokių 

kerdžiaus ar valstiečio pėdsakų, vien tik pusdieviai ar karaliai, nuo kurių ir prasideda 

užrašai. Nei indų seniausiuose istoriniuose raštuose (Puranuose), nei 

ankstyviausiuose graikų istorikų raštuose nėra nė užuominos apie faktą, kad 

indoarijai ir helenai kadaise buvo klajokliai, iš šiaurės atvykę į vėlesnes jų teritorijas. 

Asirai, beje, neaiškiai prisimena, kad ankstyvieji jų valdovai, kurių tiktai vardus jie 

mena, buvo gyvenę palapinėse, tačiau iš kur jie atkeliavę, jau seniai yra pamiršę. 

(Finkelstein, JTHCR, 3) 

 

Dėl Pradžios knygoje 10 sk. užrašytos „tautų lentelės“ Albrightas padarė tokią 

išvadą: „Senovinėje literatūroje nėra nieko panašaus. Net graikai nepaliko bent kiek ko 

nors panašaus – „tautų lentelė“ išlieka kaip stulbinančiai tikslus dokumentas“. (Albright, 

RDBL, 70–72) 

3B. Asmenybės 
Lewisas S. Chaferis, Dalaso teologijos seminarijos įsteigėjas ir buvęs prezidentas, 

yra pasakęs: „Biblija nėra iš tų knygų, kurią žmogus parašytų, jei galėtų, ar galėtų 

parašyti, jei norėtų“. 

Biblijoje labai atvirai aprašomos žmonių nuodėmės, net jei jos ir nekaip pavaizduoja 

Dievo išrinktus žmones, vadovus ir pačius Biblijos rašytojus. Pavyzdžiui: 

 

• Minimos patriarchų nuodėmės (Pr 12,11–13; 49,5–7). 

• Žmonių nuodėmės pasmerkiamos (Įst 9,24). 

• Atskleidžiamas karaliaus Dovydo svetimavimas su Batšeba ir tolesnis 

bandymas šią situaciją užglaistyti (2 Sam 11–12). 

• Evangelijų autoriai parodo savo pačių bei apaštalų kaltes (Mt 8,10–26; 

26,31–56; Mk 6,52; 8,18; Lk 8,24.25; 9,40–45; Jn 10,6; 16,32). 

• Parodoma netvarka Bažnyčioje (1 Kor 1,11; 15,12; 2 Kor 2,4). 

 

Biblijoje, kaip knygoje, akcentuojama tikrovė, o ne pasaka. Joje pateikiami 

gyvenime pasitaikantys gėris ir blogis, teisybė ir neteisybė, geriausia ir blogiausia, viltis 

ir sielvartas, džiaugsmas ir skausmas. Taip ir turėtų būti, nes pagrindinis jos autorius yra 

Dievas ir „Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, 

kuriam turėsime duoti apyskaitą“ (Hbr 4,13). 

 

6A. Unikali įtaka literatūrai 
Clelandas B. McAfee knygoje „Anglų klasikos įžymybės“ (The Greatest English 

Classic) rašo: „Jei bet kuriame mieste sunaikintų visas Biblijas, būtų galima atkurti visas 

šios Knygos esmines dalis pagal citatas iš to miesto viešosios bibliotekos lentynose 

saugomų knygų. Beveik visi žymiausi literatūros kūrėjai parašė veikalų, idant parodytų, 

kokią stiprią įtaką jiems padarė Biblija.“ (McAfee, GEC, 134) 

 

Kaip įkvėptas kūrinys, pati Biblija taip pat yra įkvėpimo šaltinis kitiems. Jos įtaka yra 
neprilygstama – tiek socialinei bei etinei, tiek literatūrinei plotmei. […] Jos personažai 
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dramatiški, dramos nesenstančios, o veikėjų triumfas ar pralaimėjimai – užvaldantys. 
Kiekviena malda liečia mus, kiekvienas pašaukimas stipriai jaudina. Kitos epochos tekstai, 
Biblijos poezija – jau savaime nesenstantys. Jie kalba mums bendrai ir kiekvienam 
asmeniškai, kalbėjo praeity, kalbės ir ateity. 

– ELIE WIESEL, Nobelio taikos premijos laureatė 
 

Gabrielius Sivanas rašo: „Nė vienas kitas žmonijos dokumentas skaitytojui 

nesuteikia tiek daug – etinius ir religinius nurodymus, geriausią poeziją, socialinę 

programą ir juridinį kodeksą, istorinį vertinimą bei visus žmonių sukauptus džiaugsmus, 

sielvartus ir viltis, kurias Izraelio pranašai bei vedliai išreiškė su neprilygstama jėga ir 

entuziazmu“. (Sivan, BC, xiii) 

Rašydamas apie hebrajišką Bibliją, jis priduria: 

 
Nuo civilizacijos pradžios nė viena knyga nėra įkvėpusi tiek kūrybinių siekių 

rašytojams, kiek Senasis Testamentas, hebrajų Biblija. Jos literatūrinis poveikis 

poezijai, dramai ir beletristikai – neprilygstamas. Vokiečių poetas Heinrichas Heine, 

rašęs XIX a. trečiajame dešimtmetyje, jos svarbą apibūdino lyriškai: „Saulėtekis ir 

saulėlydis, pažadas ir įvykdymas, gimimas ir mirtis, visa žmogiškoji drama, viskas 

yra šioje knygoje. […] Tai yra knygų knyga, Biblija“. Jau daugiau nei tūkstantmetį 

rašytojai vos ne iš visų šalių bei kultūrų, skirtinga įžvalga, bet vienodai darniai, 

Biblijoje randa neišsenkamus lobynus temų bei personažų. Pastaruosius jie perdirbo 

bei interpretavo rašydami apie tokius amžinus dalykus, kaip Dievas ir Žmogus, Gėrio 

ir Blogio kova, meilė, pavydas, žmogaus kova dėl laisvės, tiesos ir teisingumo. 

(Sivan, BC, 218) 

 

Susana Gallagher ir Rogeris Lundinas pripažįsta: „Biblija yra vienas iš svarbiausių 

dokumentų civilizacijos istorijoje ne tik dėl savo statuso, kaip įkvėpto Šventraščio, bet ir 

dėl visa persmelkiančios įtakos vakarietiškam mąstymui. Pastaruosius keturiolika amžių 

krikščionybė, kaip dominuojanti pasaulėžiūra, ir jos svarbiausiasis tekstas tapo 

pagrindiniu veiksniu, formavusiu Vakarų kultūrą. Todėl dauguma literatūros kūrinių, 

netgi ir mūsų pokrikščioniškuoju laikotarpiu, kyla iš Biblijos bei krikščioniškų 

tradicijų.“ (Gallagher/Lundin, LTEF, 120) 

Įžymi rašytoja ir Nobelio taikos premijos laureatė Elie Wiesel pastebėjo: „Kaip 

įkvėptas kūrinys, pati Biblija taip pat yra įkvėpimo šaltinis kitiems. Jos įtaka yra 

neprilygstama – tiek socialinei bei etinei, tiek literatūrinei plotmei. Mes per dažnai 

užmirštame, kad Biblija – tai ir meno kūrinys. Jos personažai dramatiški, dramos 

nesenstančios, o veikėjų triumfas ar pralaimėjimai – užvaldantys. Kiekviena malda liečia 

mus, kiekvienas pašaukimas stipriai jaudina. Kitos epochos tekstai, Biblijos poezija – jau 

savaime nesenstantys. Jie kalba mums bendrai ir kiekvienam asmeniškai, kalbėjo 

praeity, kalbės ir ateity.“ (In Epilogue of Liptzen, BTWL, 293) 

Bar-Ilano universiteto profesorius emeritas Haroldas Fischas pastebėjo: „Biblija 

Vakarų pasaulio literatūrą persmelkė taip, kad sunku ir išmatuoti. Labiau nei bet kuris 

kitas parašytas senovinis ar šiuolaikinis veikalas, nuo viduramžių autoriams teikęs 

gausybę simbolių, idėjų ir realybės suvokimo būdų. Šią įtaką galime aptikti ne tik su 

Biblijoje minimomis asmenybėmis ar temomis susijusiuose tekstuose, bet ir gausybėje 

eilėraščių, vaidinimų bei kitų kūrinių, savo tema nesančių atvirai biblinių, bet bylojančių 
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apie biblinį žmonijos bei viso pasaulio požiūrį.“ (Fisch, HCBD, 136) 

Dabar jau klasika tapusioje savo knygoje „Kritikos anatomija“ (Anatomy of 

Criticism) pasaulyje pripažintas literatūros kritikas Northropas Frye’is pastebėjo, kad 

„Vakarų literatūrai Biblija padarė didesnį poveikį nei bet kuri kita knyga“. (Frye, AC, 

14) 

Po dvidešimt penkerių metų Frye’is rašė: „Anksti supratau, kad anglų literatūros 

studentas, nesusipažinęs su Biblija, nesupranta nemažos dalies iš to, ką skaito: net pats 

sąžiningiausias nuolatos darys neteisingas išvadas, netgi klaidingai aiškins prasmę“. 

(Frye, GC, xii) 

Istorikas Philipas Schaffas veikale „Kristaus asmuo“ (The Person of Christ, 

American Tract Society, 1913) Biblijos ir Gelbėtojo unikalumą apibūdina paprastai: 

 
Jėzus iš Nazareto be pinigų ir ginklų laimėjo daugiau milijonų nei Aleksandras, 

Cezaris, Mahometas ir Napoleonas; be mokslo ir išsilavinimo, Jis žmogiškiems ir 

dieviškiems dalykams suteikė daugiau šviesos nei visi filosofai ir mokslininkai, kartu 

sudėjus; Jis be universitetinės iškalbos bylojo tokius gyvenimo žodžius, kokių niekas 

nei prieš Jį, nei po Jo nebuvo ištaręs. Jo žodžių poveikiui neprilygsta jokio oratoriaus 

ar poeto žodžiai; neparašęs nė vienos eilutės, Jis išjudino daugiau plunksnų ir pateikė 

temų didesniam skaičiui pamokslų, kalbų, diskusijų, mokslinių knygų, meno kūrinių 

ir šlovinimo giesmių nei ištisa įžymių praeities ir šiuolaikinių žmonių armija. 

 

Bernardas Rammas priduria: 

 
Yra sudėtingų ir painių bibliografinių studijų, neprilygstančių jokiam kitam mokslui 

ar žmogaus pažinimo sričiai. Nuo Apaštališkų tėvų 95 m. po Kr. iki dabartinių laikų 

Biblija įkvėpė visą milžinišką literatūrinę tėkmę – bibliniai žodynai, leksikonai, 

žemėlapiai, geografija, Biblijos enciklopedijos. Šituos galime laikyti tik pirmaisiais 

žingsniais. Toliau dar galime paminėti: gausybė teologijos, religinio švietimo, 

himnologijos, misijų, biblinių kalbų, Bažnyčios istorijos, religinės biografijos, 

giesmynų, komentarų, religinės filosofijos, įrodymų, apologetikos ir gausybė kt. 

Atrodytų, šis skaičius begalinis. […] 

Per visą žmonijos istoriją nėra kitos tokios knygos kaip Biblija, įkvėpusios tiek 

daug kitų veikalų. (Ramm, PCE’53, 239) 

 

7A. Unikali įtaka civilizacijai 
Biblija taip pat unikali ir savo įtaka civilizacijai. Geisleris ir Nixas glaustai pasako: 

 
Visiems, studijavusiems istoriją, Biblijos ir joje dėstomo mokymo poveikis Vakarų 

pasauliui akivaizdus. O Vakarų įtaka viso pasaulio įvykių krypčiai taip pat akivaizdi. 

Judėjų ir krikščionių Šventieji Raštai pasaulinei civilizacijai padarė didesnį poveikį 

nei kokia nors kita knyga ar knygų serija. Iš tiesų nėra kito tokio didaus dorovinio ar 

religinio veikalo, kuris skelbiamo moralumo gelme pranoktų krikščioniškos meilės 

principą. Ir nėra aukštesnės dvasinės koncepcijos nei biblinis požiūris į Dievą. 

Biblijoje pateikiami aukščiausi žmonijai žinomi idealai – idealai, kuriais buvo 

formuojama civilizacija. (Geisler, GIB’86, 196–197) 
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Naujoje Britanijos enciklopedijoje (The New Encyclopedia Britannica) Grady’s 

Davisas rašo: „Visose pagrindinėse Vakarų kalbose požiūrį į Dievą, visatą bei žmoniją 

nulėmė Biblija, vadinasi, ji nulėmė ir intelektualinius procesus vakariečių požiūryje į 

Dievą, visatą bei žmoniją“. (Davis, EB, 904) Jis taip pat teigia: „Išradus spausdinimą 

(XV a. viduryje), Biblija tapo daugiau nei senovės Rytų literatūros vertimu. Ji neatrodė 

svetima, o buvo labiausiai prieinama, pažįstama; tapo intelektualinių, moralinių bei 

dvasinių Vakarų idealų arbitru ir patikimiausiu šaltiniu.“ (Davis, EB, 905) 

Gabrielius Sivanas pastebi: „Biblija suteikė stiprybės kovotojams už laisvę, naują 

širdį persekiojamiesiems, pavyzdį visuomenės reformatoriams ir įkvėpimą rašytojui bei 

menininkui“. (Sivan, BC, 491) 

Prancūzų filosofas Jeanas Jacques’as Rousseau sušuko: „Pažvelkite į mūsų filosofų 

darbus – jie kupini pompastiško stiliaus, bet kaip menkai ir niekingai atrodo palyginti su 

Šventuoju Raštu! Ar įmanoma, kad tokia paprasta ir kartu stulbinanti knyga būtų vien tik 

žmogaus kūrinys?“ 

Kennethas Woodwardas žurnale Newsweek atkreipia dėmesį, kad „po dviejų 

tūkstančių metų […] ir amžiai skaičiuojami nuo Jėzaus Nazariečio gimimo. 1999-ųjų 

pabaigoje Indijos ir Kinijos kalendoriai, kaip ir Europos, Amerikos bei Artimųjų Rytų, 

parodys, kad prasidėjo trečiasis tūkstantmetis“. (Woodward, „2000 Years of Jesus“, 

Newsweek, March 29, 1999, 52) 

 

8A. Pagrįsta išvada 
Čia pateikiami argumentai neįrodo, kad Biblija yra Dievo žodis. Tačiau akivaizdžiai 

pažymi, kad ji savo unikalumu pranašesnė už visas kitas knygas. 

Vieną kartą profesorius man sakė repliką: „Jei esi protingas ir ieškai tiesos, tai 

perskaitysi tą knygą, kuri susilaukė daugiau dėmesio nei bet kuri kita“. Bibliją taip 

apibūdinti neabejotinai tinka. 

Theodore’as Rooseveltas kartą pastebėjo: „Išsamus Biblijos pažinimas vertas 

daugiau nei išsilavinimas kolegijoje“. 

 

2 skyrius 

Kaip atsirado Biblija? 

Skyriaus turinys 
Kaip Biblija buvo parašyta? 

Naudotos medžiagos 
Senųjų knygų pavidalai 
Rašymo tipai 
Suskirstymas į dalis 

Kas nusprendė, kurią informaciją reikia įtraukti 
Žodžio „kanonas“ samprata 
Supažindinimas su kanonu 
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Kaip buvo nustatoma teksto priklausomybė kanonui? 
Krikščioniškasis kanonas (Naujasis Testamentas) 
Senojo Testamento kanonas 
 

1A. Kaip Biblija buvo parašyta? 
Daugelį žmonių domina, kokia „techninė“ Biblijos atsiradimo pusė, jos suskirstymas į 

skyrius ir medžiagas, ant kurių ji buvo parašyta. Šiame skyriuje jūs sužinosite apie 

Biblijos sandarą ir galėsite įvertinti visą jos sandaros sudėtingumą. 

 

1B. Naudotos medžiagos 
 

1C. Medžiagos, ant kurių buvo rašoma 
 

1D. Papirusas 
Dėl nesėkmingo daugelio senųjų manuskriptų (arba rankraštis, t.y. ranka padarytas 

Šventojo Rašto nuorašas) restauravimo dažniausiai kaltos tuomet naudotos nepatvarios 

medžiagos. „Visi […] pirminiai rankraščiai, – rašė F.F. Bruce’as, – jau seniai prarasti. 

Bet jei jie parašyti ant papiruso, tai kitaip ir negalėjo būti, nes […] tik labai unikaliomis 

sąlygomis papirusas galėtų taip ilgai išlikti nesuiręs“. (Bruce, BP, 176) 

Bibliniais laikais tokie raštai dažniausiai būdavo užrašomi ant papiruso, kurį 

gamindavo iš papiruso nendrių. Šios nendrės augo Egipto ir Sirijos upių bei ežerų 

seklumose. Didžiulės papiruso siuntos keliaudavo per Sirijoje buvusį Bibloso (Byblos) 

uostą. Manoma, jog ir graikiškas žodis knygos (biblos) yra kilęs iš šio uosto pavadinimo. 

O angliškas žodis paper (popierius) kilo iš graikiško papiruso pavadinimo (papyros). 

(Ewert, ATMT, 19–20) 

Kembridže išleistoje Biblijos istorijoje (The Cambridge History of the Bible) yra 

aprašyta, kaip papirusas buvo gaminamas: „Nuvalyti nendrių stiebai būdavo išilgai 

supjaustomi į ilgas siauras juosteles, po to išmušami ir, sudėjus juosteles reikiamu 

kampu tarpusavyje, supresuojami dviem sluoksniais. Po džiovinimo gelsvokas papiruso 

paviršius būdavo poliruojamas akmeniu ar kitu specialiu įtaisu. Plinijus išvardija keletą 

papiruso rūšių; senesnės gamybos papirusai labai skyrėsi savo storiu bei paviršiaus 

šiurkštumu, o Naujosios Karalystės laikais papiruso lakštai dažniausiai būdavo ploni ar 

netgi permatomi“. (Greenslade, CHB, 30) 

Seniausias mums žinomas papiruso fragmentas datuojamas 2400 m. pr. Kr. 

(Greenlee, INTTC, 19) Kadangi seniausi rankraščiai buvo rašomi ant papiruso, todėl jų 

labai mažai teišliko. O ir išliko tik tie, kurie buvo laikomi sausuose regionuose – Egipto 

smėlynuose ar Kumrano tipo olose, kuriose buvo rasti Negyvosios jūros ritiniai. 

Papirusas buvo plačiai naudojamas iki pat trečiojo amžiaus po Kr. (Greenlee, 

INTTC, 20) 

 

2D. Pergamentas 
Pergamentu buvo vadinama „specialiu būdu išdirbta avių, ožkų, antilopių ar kitų gyvūnų 

oda“. Norint pritaikyti odas rašymui ir kad ši medžiaga būtų patvaresnė, odos būdavo 
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„nuskutamos ir nugramdomos“. F.F. Bruce’as paaiškina, jog „žodis pergamentas kilo iš 

Mažojoje Azijoje buvusio Pergamo miesto, nes vienu metu ten ypač klestėjo šios 

medžiagos gamyba“. (Bruce, BP, 11) 

 

3D. Velenas 
Velènas (angl. vellum) būdavo gaminamas iš veršiuko odos ir dažniausiai nudažomas 

violetine spalva. Iš tiesų kai kurie iki šių dienų išlikę rankraščiai ir yra ploni violetinės 

spalvos velenai. Ant dažyto pergamento paprastai būdavo rašoma auksu arba sidabru. 

J. Haroldas Greenlee pažymi, kad seniausi odiniai ritiniai yra datuojami 1500 m. pr. 

Kr. (Greenlee, INTTC, 21) 

 

4D. Kitos medžiagos, naudotos rašymui 
Duženos (angl. ostraca): neglazūruotas degtas molis buvo paplitęs tarp paprastų 

žmonių. Jos dar vadinamos „šukėmis“ (angl. potsherd). Daugybė tokių duženų randama 

Egipte ir Palestinoje. (Job 2,8) 

Akmenys: archeologai randa paprasčiausių akmenų, ant kurių padaryti įrašai 

geležiniu rašikliu (kirstuku). 

Molinės lentelės: jose rašydavo kokiu nors smailiu daiktu, o po to išdžiovindavo ir 

taip užfiksuodavo įrašą, kad šis nenusitrintų (Jer 17,1; Ez 4,1). Tokios lentelės buvo 

pigiausia ir kartu viena iš patvariausių priemonių užrašytiems rašmenims išsaugoti. 

Vaškinės lentelės: ant medinės lentelės būdavo užpilamas plonas vaško sluoksnis, 

kuriame rašydavo metaliniu stiliumi (specialia adata). 

 

2C. Rašymo priemonės 
Kirstukas: geležinis instrumentas, skirtas užrašams akmenyje iškirsti. 

Metalinis stilius: „trikampis strypelis su nusmailinta galvute, skirtas rašymui 

molinėse ir vaškinėse lentelėse“. (Geisler, GIB, 228) 

Plunksna: nusmailinta nendrė „buvo daroma iš maždaug 6–16 colių (15–40 cm) ilgio 

nendrės (lot. Juncus maritimis), kurios galas nupjaunamas taip, kad būtų kirstuko 

formos. Tuomet būdavo galima brėžti storas arba siauras linijas, priklausomai nuo to, 

kuria puse – plačiąja ar siaurąja būdavo liečiamas rašymo paviršius. Nendrinėmis 

plunksnomis naudotasi nuo pat pirmojo tūkstantmečio pradžios Mesopotamijoje, iš kur 

jos greičiausiai ir paplito. Paukščių plunksnas rašymui pradėta naudoti Graikijoje III a. 

pr. Kr. (Jer 8,8). (Greenslade, CHB, 31) Plunksnomis rašydavo ant velèno, pergamento 

ir papiruso. 

Rašalas: senovėje rašalas paprastai būdavo gaminamas iš „anglies, sakų ir vandens“. 

(Bruce, BP, 13) 

 

2B. Senųjų knygų pavidalai 
Ritiniai būdavo gaminami suklijuojant papirusų lapus vieną su kitu ir gauta juosta 

susukama ant lazdos. Ritinio dydį darydavo tokį, kad žmonės galėtų jais patogiai 

naudotis. Rašydavo paprastai tik vienoje ritinio pusėje. Iš abiejų pusių prirašytas ritinys 

vadinamas opistografu (Apr 5,1). Yra ritinių, kurių ilgis net 144 pėdos (apie 40 metrai). 

Paprastai ritiniai būdavo nuo 6 iki 10 metrų ilgio. 
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Atvykdamas atgabenk […] knygas, ypač pergamentus. 
– Paulius, 2 Tim 4,13 

 

Todėl visai nenuostabu, jog Kalimachas, senosios Aleksandrijos bibliotekos 

bibliografas, yra pasakęs: „Didelės knygos kelia daug nepatogumų“. (Metzger, TNT, 5) 

Kodeksai arba knygos: norint, kad knygos būtų ne tokios gremėzdiškos ir jas skaityti 

būtų patogiau, papiruso lakštus imta susegti į krūvą ir tada rašyti abiejose lapo pusėse. 

Greenlee pabrėžia, jog krikščionybės išplitimas ir buvo pagrindinė kodekso pavidalo 

knygų įsigalėjimo priežastis. 

 

3B. Rašymo tipai 
 

1C. Rašymas uncialais 
Pagal Naujojo Testamento tyrinėtoją Bruce’ą Metzgerį, „literatūriniai kūriniai […] buvo 

rašomi formalesniu rankraštiniu stiliumi, kuris dar vadinamas uncialiniu. Išskirtinis tokių 

rankraštinių knygų bruožas – lėtai ir kruopščiai parašytos bei viena su kita nesujungtos 

raidės, tai šiek tiek priminė mūsų didžiąsias raides“. (Metzger, TNT, 9) 

Geisleris ir Nixas pabrėžia, kad „svarbiausi Naujojo Testamento rankraščiai 

dažniausiai susideda iš didelių uncialinių rankraščių rinkinių, datuojamų pradedant 

ketvirtuoju ir baigiant vėlesniais amžiais. Jie atsirado tuojau pat po imperatoriaus 

Konstantino atsivertimo į krikščionybę ir visuotinio Nikėjos susirinkimo nutarimo 

padaryti daug Biblijos nuorašų (325 m.)“. (Geisler/Nix, GIB, 391) 

Turbūt seniausiais ir reikšmingiausiais uncialiniais rankraščiais galima vadinti 

Vatikano kodeksą (apytikriai 325–350 m. po Kr.) ir Sinajaus kodeksą (apie 340 m. po 

Kr.). 

 

2C. Rašymas minuskulais 
Minuskulinis stilius buvo „rašymas mažosiomis tarpusavyje sujungtomis raidėmis […] 

sukurtas specialiai knygų rašymui“ ir atsirado maždaug IX a. po Kr. pradžioje. (Metzger, 

TNT, 9) 

 

3C. Tarpai ir balsės 
Graikiški rankraščiai buvo parašyti be jokių tarpų tarp žodžių, o hebrajiškas tekstas buvo 

rašomas be balsių, ir tik masoretai maždaug tarp penktojo ir dešimtojo mūsų eros amžių 

į tekstus įterpė balses. 

Taigi šiuolaikiniam skaitytojui abudu variantai pasirodytų ganėtinai painūs ir 

sudėtingi. Tačiau senoliams, kuriems graikų ar hebrajų kalba buvo gimtoji, toks rašymo 

būdas atrodė normalus ir puikiai suprantamas. Žydams visai nereikėjo balsių. 

Besimokydami savo kalbos, jie kuo puikiausiai išmokdavo įterpti jas ten, kur reikia. 

Panašiai ir graikiškai kalbantieji neįžvelgė jokių kliuvinių skaitydami rašinius, 

kuriuose nebuvo tarpų tarp žodžių. Metzgeris paaiškina: „Šioje kalboje tik su keliomis 

išimtimis galioja taisyklė, kad grynai graikiški žodžiai gali baigtis tik balsėmis (arba 

dvibalsiais) arba viena iš trijų priebalsių: ,  ir . Be to, negalima buvo net 

įsivaizduoti, jog skaitant scriptio continua iškiltų kokių nors sunkumų, nes senovėje 

buvo įprasta skaityti garsiai netgi tada, kai skaitytojas būdavo vienas. Todėl, nors ir 
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nebuvo tarpų tarp žodžių, skaitytojas, garsiai skiemenimis tardamas skaitomą tekstą, 

greitai priprasdavo prie scriptio continua“. (Metzger, TNT, 13) 

 

4B. Suskirstymas į dalis 
 

1C. Knygos 
Žiūrėkite toliau esančiame skyriuje „Kanono klasifikacija“ pateiktą medžiagą. 

 

2C. Skyriai 
 

1D. Senasis Testamentas 
Pirmieji suskirstymai padaryti dar prieš Babilono tremtį, kuri prasidėjo 586 m. pr. Kr. 

Penkiaknygė buvo suskaidyta į 154 skyrius, vadinamuosius sedarīm, kurie „buvo 

suplanuoti taip, kad užtektų pamokomajam skaitymui per ištisą trejų metų ciklą“. 

(Geisler, GIB, 339) 

Žydams būnant Babilono tremtyje, bet dar iki 536 m. pr. Kr. Penkiaknygė buvo 

„suskaidyta į 54 skyrius (pārāšijjot) […], kurie vėliau, siekiant palengvinti citatų 

paiešką, buvo dar padalyti į 669 skirsnius. Tokį suskirstymą naudojo metiniam 

[skaitymo] ciklui“. (Geisler, GIB, 339) 

Apie 165 m. pr. Kr. į skyrius buvo suskirstytos Senojo Testamento Pranašų knygos. 

Galiausiai, „po protestantiškosios Reformacijos, hebrajiškoji Biblija didžiąja dalimi 

paliko suskirstyta į skyrius kaip ir protestantiškasis Senasis Testamentas. Ši skyrių 

numeracija paraštėse pirmą kartą pažymėta 1330 m.“ (Geisler, GIB, 339) 

 

2D. Naujasis Testamentas 
Pirmąjį suskirstymą pastraipomis graikai atliko dar prieš Nikėjos susirinkimą (325 m. po 

Kr.), galbūt net apie 250 m. po Kr. 

Seniausias skirstymas į skyrius atliktas maždaug 350 m. po Kr. Vatikano kodekso 

puslapių paraštėse. Tačiau tie skyriai buvo gerokai mažesni už šiuolaikinius. Pavyzdžiui, 

mūsų Biblijoje Evangelija pagal Matą turi 28 skyrius, o Vatikano kodekse ji suskirstyta 

net į 170 skyrių. 

Geisleris ir Nixas rašo, kad „toks skirstymas į skyrius išliko nepakitęs iki pat 13 

amžiaus, o ir tuomet kito tik labai nedaug. Paryžiaus universiteto profesorius Stephenas 

Langtonas, vėliau tapęs Kenterberio arkivyskupu, suskirstė Bibliją taip, ką turime ir 

šiuolaikiniame jos variante (maždaug 1227 m.). Tai atsitiko dar prieš atsirandant 

keičiamiems spaustuviniams rašmenų rinkiniams. Kadangi Viklifas (Wycliff) išvertė 

Bibliją į anglų kalbą (1382 m.) naudodamasis būtent šiuo modeliu, tai toks pirminis 

suskirstymas ir tapo ta faktine baze, pagal kurią Biblija spausdinama ir šiandien“. 

(Geisler, GIB, 340) 

 

3C. Eilutės 
 

1D. Senasis Testamentas 
Pirmosiomis eilučių rodyklėmis Senajame Testamente „buvo tik tarpai tarp žodžių, nes 
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šiaip žodžiai buvo rašomi nepertraukiamai vienas po kito visoje knygoje […] Po 

Babilono tremties, siekiant palengvinti viešą skaitymą ir aiškinimą, buvo padaryti tarpai 

ir tik vėliau pridėtos papildomos žymės. Tokie ‘eilučių’ žymėjimai nebuvo 

standartizuoti, tad įvairiose vietovėse žymėta skirtingai. Taip tęsėsi iki pat 900 m. po 

Kr., kai žymėjimas buvo suvienodintas“. (Geisler, GIB, 339) 

 

2D. Naujasis Testamentas 
Eilučių žymėjimas, kuris būtų panašus į naudojamą šių dienų Biblijoje, atsirado ne 

anksčiau kaip XVI amžiaus viduryje. Faktiškai laikytasi skirstymo į skyrius ir jis „matyt, 

buvo įvestas bandant supaprastinti nuorodų paiešką ir siekiant palengvinti viešąjį 

skaitymą. Pirmieji žymėjimai pasirodė ketvirtajame graikiško Naujojo Testamento 

leidime, kurį 1551 m. išleido Paryžiaus spaustuvininkas Robertas Stephanusas. 

Angliškam Naujojo Testamento variantui šiuos žymėjimus 1557 m. pritaikė Williamas 

Whittinghamas iš Oksfordo. 1555 metais Stephanusas įvedė šį suskirstymą eilutėmis į 

lotynišką Vulgatos leidimą, kuris išliko nepakitęs iki pat šių dienų“. (Geisler, GIB, 341) 

 

2A. Kas nusprendė, kurią informaciją reikia įtraukti 
Klausimas, kaip buvo nuspręsta, kurios knygos taps sudėtine Biblijos dalimi, yra 

vadinamas kanoniškumo klausimu. Įžvalgus žmogus tikrai norėtų žinoti, kodėl vienos 

knygos buvo įtrauktos į kanoną, o kitos ne. 

 

1B. Žodžio „kanonas“ samprata 
Žodis „kanonas“ kilęs iš žodžio, reiškiančio „nendrė“ (angl. cane; hebr. kāneh; gr. 

kanōn). Senovėje nendrė buvo naudojama kaip matuojamoji lazdelė ir tapo savotišku 

„standarto“ simboliu. 

Vienas trečiojo amžiaus Bažnyčios tėvų – Origenas – žodį „kanonas“ vartojo 

„norėdamas pabrėžti tai, ką mes vadiname tikėjimo taisykle, standartą, kuriuo mes 

matuojame ir vertiname“. Vėliau šis žodis reiškė „sąrašą“ arba „rodyklę“. (Bruce, BP, 

95) O kalbant apie Šventąjį Raštą „kanonas“ reiškia „oficialiai patvirtintą knygų sąrašą“. 

(Earle, HWGOB, 31) 

Svarbu pabrėžti, kad Bažnyčia nesukūrė kanono; nenusprendė, kurios knygos bus 

vadinamos Šventuoju Raštu, įkvėptu Dievo žodžiu. Užuot tai dariusi, Bažnyčia tik 

pripažino arba atskleidė, kurios knygos nuo pat pradžių buvusios įkvėptos. Pažvelkime į 

šį reikalą kitaip: „Knyga yra Dievo žodis ne dėl to, kad ji priimta Dievo žmonių. 

Priešingai, ji buvo priimta Dievo žmonių todėl, kad yra Dievo žodis. Taigi Dievas, o ne 

Dievo žmonės suteikia knygai dieviškąjį autoritetą. Žmonės tik pripažįsta tą dieviškąjį 

autoritetą, kurį jai yra suteikęs Dievas“. (Geisler/Nix, GIB, 210) Žemiau esanti lentelė 

puikiai iliustruoja šį svarbų principą. (Geisler, GIB, 221) 

 

Neteisingas požiūris Teisingas požiūris 

Bažnyčia apibrėžia kanoną Bažnyčia atranda kanoną 

Bažnyčia yra kanono motina Bažnyčia yra kanono vaikas 

Bažnyčia yra kanono vertintoja Bažnyčia yra kanono vykdytoja 
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Bažnyčia reguliuoja kanoną Bažnyčia pripažįsta kanoną 

Bažnyčia yra kanono teisėja Bažnyčia yra kanono liudytoja 

Bažnyčia yra kanono šeimininkė Bažnyčia yra kanono tarnaitė 

 

2B. Kaip buvo nustatoma teksto priklausomybė Kanonui 
Iš biblinių ir bažnytinių raštų istorijos galime išskirti mažiausiai penkis principus, 

nulemiančius iš tiesų Dievo įkvėptų knygų atpažinimą ir atrinkimą. Štai kaip pateikia 

šiuos principus Geisleris ir Nixas (Geisler/Nix, GIB, 223–231): 

1. Ar knygą parašė Dievo pranašas? „Jei ji buvo parašyta Dievo pranašo, tai ji 

buvo Dievo žodis“. 

2. Ar rašytojas buvo patvirtintas Dievo apraiškos? Tikrus pranašus nuo netikrų 

dažniausiai galima atskirti pagal juos lydinčius stebuklus. „Mozei buvo 

suteiktos stebuklingos galios, kad jis galėtų įrodyti esąs Dievo pašauktas (Iš 

4,1–9). Tik per antgamtinį veiksmą Elijas triumfavo prieš netikrus Baalo 

pranašus (1 Kar 18). Apie Jėzų buvo kalbama kaip apie ‘Dievo jums 

patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per Jį nuveikė 

Dievas’ (Apd 2,22) […] Stebuklas yra Dievo apraiška patvirtinanti Dievo 

žodį, kurį Dievo pranašas paskelbia Dievo žmonėms. Tai ženklas, įrodantis jo 

pamokslo tiesą; stebuklas, patvirtinantis jo perduodamą žinią“. 

3. Ar perduodama žinia skelbia tiesą apie Dievą? „Dievas negali pats sau 

prieštarauti (2 Kor 1,17–18 – angl. vert.) ir neįmanoma, kad Jis meluotų (Hbr 

6,18). Taigi jokia melagystes skelbianti knyga negali būti Dievo žodžiu“. 

Būtent atsižvelgdami į panašius dalykus Bažnyčios tėvai ir įsipareigojo tokiai 

laikysenai Dievo žodžio atžvilgiu: „Jei suabejojai, atmesk“. Toks požiūris tik 

dar labiau sustiprino „jų kanoninių knygų išskyrimo pagrįstumą“. 

4. Ar tai ateina su Dievo galia? „Tėvai tikėjo, jog Dievo žodis yra ‘gyvas ir 

veiksmingas’ (Hbr 4,12) ir todėl turintis savyje permainančią jėgą, taip 

reikalingą tobulėjimui (2 Tim 3,17) ir evangelizavimui (1 Pt 1,23). Jei knygos 

perduodama žinia nepasiekdavo jai užbrėžto tikslo, jei ji neturėjo galios 

pakeisti žmogaus gyvenimo, tai akivaizdu, jog ne Dievas siuntė tą žinią“. 

(Geisler, GIB, 228) Keičiančios Dievo galios apraiška aiškiai paliudydavo, 

kad būtent ta knyga turi Jo užtvirtinimo žymę. 

5. Ar ji buvo priimta Dievo žmonių? „Savo Laiške tesalonikiečiams apaštalas 

Paulius sakė: ‘Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę iš mūsų 

išgirstąjį žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro 

yra, kaip Dievo žodį’ (1 Tes 2,13). Kad ir kokios po to vyktų diskusijos dėl 

knygų vietos kanone, geriausiai jų pranašiškus įgaliojimus galėjo įvertinti tie 

žmonės asmeniškai pažinoję šias knygas parašiusius pranašus. Taigi 

nepaisant visų vėlesnių debatų apie kai kurių knygų kanoniškumą, 

nulemiamu įrodymu būdavo tas, kuris patvirtindavo, jog originalu naudojosi 

to laikotarpio tikintieji. (Geisler, GIB, 229) Kai knyga būdavo Dievo žmonių 

gauta, surinkta, perskaityta ir panaudota kaip Dievo žodis, ji būdavo laikoma 

kanoniška. Apie tokią praktiką daug kur skaitome pačioje Biblijoje. Panašiu 

pavyzdžiu galėtų būti apaštalo Petro pripažinimas, jog Pauliaus laiškai yra 
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laikomi Šventuoju Raštu ir yra tokie pat reikšmingi kaip ir Senojo 

Testamento rankraščiai. (2 Pt 3,16) 

 

3B. Krikščioniškasis kanonas (Naujasis Testamentas) 
 

1C. Kaip buvo nustatytas Naujojo Testamento knygų kanoniškumas 
Pagrindinis veiksnys, nulemiantis vienų ar kitų knygų priklausomybę kanoninėms 

Naujojo Testamento knygoms, buvo jų dieviškasis įkvėptumas, o pagrindinis to 

kriterijus – apaštališkoji kilmė. Geisleris ir Nixas apie tai rašo: „Kalbant Naujojo 

Testamento kalba, Bažnyčia buvo pastatyta ‘ant apaštalų ir pranašų pamato’ (Ef 2,20). 

Bažnyčiai Kristus pažadėjo suteikti Šventąją Dvasią ir įvesti į ‘tiesos pilnatvę’ (Jn 

16,13). Apie Jeruzalės Bažnyčią kalbama kaip apie ‘ištvermingai besilaikančią apaštalų 

mokymo’ (Apd 2,42). Žodis apaštališkas, kuris naudojamas nustatant teksto 

priklausomybę kanonui, nebūtinai reiškia ‘apaštališką autorystę’ arba kad tekstas 

‘parengtas vadovaujant apaštalams’.“ (Geisler/Nix, GIB, 283) 

Jie teigia: „Atrodo, jog geriau sutikti su Louiso Gausseno, B.B. Warfieldo, Charleso 

Hodge’o, J.N.D. Kelly’o ir daugumos protestantų nuomone, kad svarbiausiu 

kanoniškumo kriterijumi nebūtinai turi būti tiesioginė apaštališka tekstų autorystė, bet 

apaštališkas autoritetas ir apaštališkas pritarimas vienai ar kitai knygai“. (Geisler/Nix, 

GIB, 283) 

N.B. Stonehouse’as pastebėjo, kad apaštališkasis autoritetas „Naujajame Testamente 

niekada nebuvo traktuojamas skyrium nuo Viešpaties autoriteto. Apaštalų laiškuose 

randame darnų pripažinimą, jog Bažnyčioje gali būti tik vienintelis absoliutus autoritetas 

– tai paties Viešpaties autoritetas. Kur tik apaštalai autoritetingai kalbėdavo, jie tai 

darydavo naudodamiesi Viešpaties jiems suteiktu autoritetu. Taip, pavyzdžiui, Paulius, 

gindamas savo kaip apaštalo teises, aiškiai sako, jog ta valdžia (arba autoritetas) jam 

suteikta Dievo (Gal 1 ir 2); gindamas savo teisę tvarkyti Bažnyčios gyvenimą, jis remiasi 

Viešpaties žodžio suteikta galia netgi tada, kai kalba apie savo paties skelbiamą mokymą 

(1 Kor 14,37; plg. 1 Kor 7,10)“. (Stonehouse, ANT, 117–118) 

Johnas Murray’s pastebėjo, kad „Naujajame Testamente vienintelis, turintis visą ir 

nuo nieko nepriklausomą autoritetą ir valdžią, yra Viešpats“. (Murray, AS, 18) 

 

2C. Kanoninės Naujojo Testamento knygos 
 

1D. Priežastys, nulėmusios jų atrinkimą 
Ir tą dieną, kuri vadinama sekmadieniu, į vieną vietą draugėn susirinkdavo visi, gyvenantys 
miestuose ar kaimuose, ir, kiek leisdavo laikas, buvo skaitomi apaštalų prisiminimai arba 
pranašų raštai. O skaitytojui baigus vadovaujantysis susirinkimui išsakydavo savo 
pamokymus ir paragindavo visus sekti tais gerais pavyzdžiais. 

– JUSTINAS KANKINYS (100–165 m. po Kr.) 
 

1E. Jos buvo pranašiškos 
„Visų pirma įkvėptas knygas rinkti ir saugoti paskatino tai, kad jos buvo pranašiškos. 

T.y., jeigu jos buvo parašytos apaštalo ar Dievo pranašo, tai tos knygos turėjo vertę. 

O jei turėjo vertę, tai jas reikėjo saugoti. Apaštalų laikais, kai buvo surenkami ir 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  103 

 

platinami apaštalo Pauliaus laiškai (plg. 2 Pt 3,15–16; Kol 4,16), tokį samprotavimą 

buvo galima aiškiai įžvelgti“. (Geisler, GIB, 277) 

 

2E. Ankstyvosios Bažnyčios poreikiai 
Bažnyčioms reikėjo žinoti, kokios knygos turi būti skaitomos, gerbiamos ir pritaikomos 

skirtingomis ir dažnai net pavojingomis sąlygomis, kai socialinė ir religinė aplinka iš 

esmės buvo pagoniška. Joms iškildavo begalės spręstinų problemų, todėl reikėjo 

užtikrintumo, kad knygos, tarnaujančios tikintiesiems kaip pagrindinis valdžios ir 

autoriteto šaltinis, yra patikimos. 

 

3E. Erezijų atsiradimas 
Jau 140 m. po Kr. eretikas Marcijonas suformavo savąjį neišbaigtą kanoną ir ėmėsi jį 

skelbti. Kovodama su neigiama jo įtaka, Bažnyčia turėjo pati atrinkti kanonines Naujojo 

Testamento knygas. 

 

4E. Suklastotų rankraščių išplitimas 
Dauguma Rytų Bažnyčių naudojosi akivaizdžiai suklastotomis knygomis. Dėl šios 

priežasties taip pat reikėjo greičiau apsispręsti kanono klausimu. 

 

5E. Misijos 
„Krikščionybė sparčiai plito į kitas šalis, todėl atsirado poreikis išversti Bibliją į kitų 

tautų kalbas. […] Jau pirmoje antrojo amžiaus pusėje Biblija buvo išversta į senąją sirų 

ir senovės lotynų kalbas. Kadangi misionieriai negalėjo išversti dar neegzistuojančios 

Biblijos, tad visas dėmesys buvo sutelktas į tai, kurios knygos iš tiesų galėtų priklausyti 

patikimam, autoritetingam krikščioniškam kanonui“. (Geisler, GIB, 278) 

 

6E. Persekiojimai 
Mūsų eros 303-iais metais imperatoriaus Diokleciano išleistas ediktas pareikalavo 

sunaikinti visas šventas krikščionių knygas. Kas gi norės mirti galbūt tik dėl religinės, 

bet ne šventos knygos? Krikščionys norėjo žinoti, kurios knygos iš tiesų yra šventos. 

 

2D. Pripažintasis kanonas 
 

1E. Atanazas Aleksandrietis 
Atanazas (367 m.) pateikia mums patį ankstyviausią Naujojo Testamento knygų sąrašą, 

kuris visiškai sutampa su šių dienų Naujojo Testamento sudėtimi. Sąrašas buvo pateiktas 

jo sveikinamajame laiške bažnyčioms. Štai kaip jis rašė: „Ir vėl niekaip nepabosta 

kalbėti apie Naujojo Testamento knygas. O jos yra šios: keturios evangelijos, pagal 

Matą, Morkų, Luką ir Joną. Po to turime Apaštalų darbus ir laiškus (vadinamus 

visuotiniais), jų yra septyni: Jokūbo – vienas; Petro – du; Jono – trys; po jų vienas Judo. 

Be to, dar yra keturiolika apaštališkų Pauliaus laiškų, parašytų tokia tvarka: pirmiausia 

laiškas romiečiams; po to du korintiečiams; po jų – galatams; kitas – efeziečiams; po to 

– filipiečiams; po jų – kolosiečiams; po šitų du laiškai tesalonikiečiams, ir tada 

hebrajams; ir dar du Timotiejui; vienas Titui; ir galiausiai tas, kur Filemonui. O be šitų 

dar Apreiškimas Jonui“. (Athanasius, L, 552) 
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2E. Jeronimas ir Augustinas 
Kai tik savo sąrašą išplatino Atanazas, jo pavyzdžiu pasekė ir Jeronimas su Augustinu, 

taip pat apibrėždami Naujojo Testamento kanoną, sudarytą iš dvidešimt septynių knygų. 

(Bruce, BP, 112) 

 

3E. Polikarpas ir jo bendraamžiai 
Polikarpas (115 m.), Klemensas iš Aleksandrijos (apie 200 m.) ir kiti ankstyvosios 

Bažnyčios tėvai, kalbėdami apie Senojo ir Naujojo Testamentų knygas, sakydavo: „kaip 

pasakyta tuose Raštuose“. 

 

4E. Justinas Kankinys 
Savo pirmojoje apologijoje kalbėdamas apie Komuniją, Justinas Kankinys (100–165 m.) 

rašė (1,67): „Ir tą dieną, kuri vadinama sekmadieniu, į vieną vietą draugėn susirinkdavo 

visi, gyvenantys miestuose ar kaimuose, ir, kiek leisdavo laikas, buvo skaitomi apaštalų 

prisiminimai arba pranašų raštai. O skaitytojui baigus vadovaujantysis susirinkimui 

išsakydavo savo pamokymus ir paragindavo visus sekti tais gerais pavyzdžiais“. 

Savo „Pokalbyje su žydu Trifonu“ (p. 49, 103, 105, 107) cituodamas iš Evangelijų, 

jis papildo: „Kaip parašyta“. Jis pats ir Trifonas turėjo žinoti, ką reiškia žodžiai: „Kaip 

parašyta“, t.y. šiuo posakiu tiesiogiai pripažįstama, kad Šventasis Raštas yra įkvėptas. 

 

5E. Ireniejus 
Apie Ireniejaus (180 m.) darbų svarbą F.F. Bruce’as rašė: 

 
Jo [Ireniejaus] liudijimų reikšmė glūdi jo ryšiuose su apaštalų laikais ir plačiuose 

ekumeniniuose kontaktuose. Kilęs iš Mažosios Azijos, kur mokėsi prie paties 

Polikarpo kojų, ir buvęs Jono mokiniu, jis 180 m. tapo Liono vyskupu. Jo raštai 

liudija apie tai, kad į kanoną buvo įtraukta keturių dalių Evangelija, Apaštalų darbai, 

Laiškai: Romiečiams, 1 ir 2 Korintiečiams, Galatams, Efeziečiams, Filipiečiams, 

Kolosiečiams, 1 ir 2 Tesalonikiečiams, 1 ir 2 Timotiejui, Titui, 1 Petro ir 1 Jono bei 

Apreiškimas. Iš jo traktato Prieš Erezijas, III, 2, 8 akivaizdu, kad 180 m. mintis apie 

keturių dalių Evangeliją krikščioniškajame pasaulyje jau buvo tapusi aksioma, kad 

tuo buvo naudojamasi kaip nekintamu ir akivaizdžiu dalyku, kokiu, pavyzdžiui, yra 

keturios pasaulio šalys kompase (kaip mes jas vadiname) ar keturios pagrindinės vėjo 

kryptys. (Bruce, BP, 109) 

 

6E. Ignotas Antiochietis 
Ignotas (50–115 m.) rašė: „Visai nenoriu jums įsakinėti kaip Petras ar Paulius, nes jie 

buvo apaštalai“. (Trall. 3. 3) 

 

7E. Bažnyčios susirinkimai 
F.F. Bruce’as rašo: „Kai pagaliau Bažnyčios susirinkimas – Hipopo susirinkimas 393 m. 

– oficialiai įvardijo 27 Naujojo Testamento knygas, tuo jis tik patvirtino jau anksčiau jų 

įgytą autoritetą ir tiesiog raštiškai užfiksavo jau anksčiau įsigalėjusį kanoniškumą. (Po 

ketverių metų Hipopo susirinkimo sprendimas buvo dar kartą patvirtintas Kartaginos 
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trečio susirinkimo.)“ (Bruce, BP, 113) 

Nuo to laiko Romos katalikų, protestantų ar Rytų ortodoksų Bažnyčiose 

nebeiškildavo jokių rimtų ginčų dėl 27 pripažintų Naujojo Testamento knygų. 

 

3D. Kanono klasifikacija 
Kanoninės Naujojo Testamento knygos buvo suklasifikuotos taip, kaip nurodyta 

lentelėje. 

 

3C. Naujojo Testamento Apokrifai 
 

1D. Apokrifų sąrašas 
Pseudobarnabo laiškas (70–79 m.) 

Laiškas korintiečiams (apie 96 m.) 

Senoji Homilija arba vadinamasis Klemenso antras laiškas (maždaug 120–140 m.) 

Hermo Ganytojas (apie 115–140 m.) 

Didachė, Dvylikos mokymas (apie 100–120 m.) 

Petro Apokalipsė (apie 150 m.) 

Pauliaus ir Teklės darbai (170 m.) 

Laiškas laodikiečiams (IV a.?) 

Evangelija pagal hebrajus (65–100 m.) 

Polikarpo laiškas filipiečiams (apie 108 m.) 

Septyni Ignoto laiškai (apie 100 m.) 

 

Bet tai tik dalis abejotinų ir atmestų rašinių. (Geisler, BP, 297–316) 

 

2D. Kodėl jie buvo atmesti? 
Geisleris ir Nixas taip argumentuoja jų nepripažinimą kanoninėmis knygomis: „(1) Nė 

vienas jų nepelnė būti ilgiau ar plačiau pripažinti. (2) Dauguma jų niekada negalėjo 

pretenduoti į geresnį nei pusiau kanoninį statusą ir nebuvo prijungti prie įvairių kitų 

rankraščių ar paminėti jų turiniuose. (3) Nė vienas pagrindinis kanonas ar Bažnyčios 

susirinkimas nėra jų pavadinęs įkvėptomis Naujojo Testamento knygomis. (4) Tas 

ribotas pripažinimas, kurio susilaukė dauguma iš šių knygų, priskiriamas tik faktui, kad 

apie kai kurias būdavo galima rasti užuominų kanoninėse knygose (pvz., Laiške 

kolosiečiams 4 sk. 16 eil. minimas laiškas laodikiečiams), arba dėl tariamos apaštalo 

autorystės (kaip, pvz., Pauliaus darbai). Išvardijus šias išvadas, lieka labai menka 

abejonė dėl jų nekanoniškumo“. (Geisler, GIB, 317) 

 

Evangelijos Istorija Laiškai (Pauliaus) 
Laiškai 

(Bendri) 
Pranašystė 

Mato, 

Morkaus, 

Luko, 

Jono 

Apaštalų 

darbai 

Romiečiams, 

1 Korintiečiams, 

2 Korintiečiams, 

Galatams, 

Efeziečiams, 

Jokūbo, 

1 Petro, 

2 Petro, 

1 Jono, 

2 Jono, 

Apreiškimas 
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Filipiečiams, 

Kolosiečiams, 

1 

Tesalonikiečiams, 

2 

Tesalonikiečiams, 

1 Timotiejui, 

2 Timotiejui, 

Hebrajams 

Titui, 

Filemonui 

3 Jono, 

Judo 

 

4B. Senojo Testamento kanonas 
 

1C. Jamnijos teorija 
Daugelis mokslininkų plėtoja teoriją, kad 90 m. po Kr. Jamnijoje, netoli Jafos, 

posėdžiavusi rabinų taryba galiausiai sutarė, kurios knygos turi įeiti į hebrajiškąjį 

kanoną, o kurios ne. Ši teorija abejotina, nes Jamnijos mieste nieko panašaus pasiekta 

nebuvo. Rabinai ne tik kad neapsisprendė dėl kanono, bet greičiau atvirkščiai: „Iškėlė 

klausimus dėl atskirų knygų įtraukimo į kanoną. Knygos, kurias taryba atsisakė 

pripažinti kanoninėmis, nebuvo pats svarbiausias susirinkimo klausimas. Svarbiausia 

rabinams rūpėjo ne naujas knygas įtraukti į kanoną, bet išsiaiškinti, ar tam tikros knygos 

turi teisę likti kanone“. (Ewert, ATMT, 71) Rabinai diskutavo dėl Esteros, Patarlių, 

Mokytojo, Giesmių Giesmės ir Ezechielio knygų. „Tačiau pabrėžtina, kai buvo 

diskutuojama dėl šių knygų, nebuvo net minties, kad jas reikia išbraukti iš kanono. Taigi 

Jamnijoje vykusiose diskusijose daugiau buvo kalbama ‘ne apie tam tikrų knygų 

įtraukimą į kanoną, o greičiau apie jų teisę likti jame’.“ (Ewert, ATMT, 72) 

H.H. Rowley’s rašė: „Iš tikrųjų tai labai abejotina, ar apskritai teisinga kalbėti apie 

Jamnijos tarybą. Žinome apie ten vykusias diskusijas tarp rabinų, bet nieko negirdėjome 

apie bent vieną ten priimtą formalų ar įpareigojantį nutarimą. Tad visai tikėtina, jog ten 

vyko tik neformalios diskusijos, tačiau, nepaisant to, jos neprisidėjo prie žydų tradicijų 

susikristalizavimo ir jų įtvirtinimo“. (Rowley, GOT, 170) 

Iš tiesų „joks žmogiškasis autoritetas ir jokia rabinų taryba niekada nėra suteikę 

knygai [Senajam Testamentui] jokios galios“, teigia Biblijos tyrinėtojas Davidas 

Ewertas. „Šios knygos buvo įkvėptos Dievo ir nuo pradžių turi Jo valdžios atspaudą. Per 

ilgo knygų naudojimo žydų bendruomenėje metus jų autoritetas buvo pripažintas, ir 

tinkamu laiku jos buvo įtrauktos į kanoninių knygų rinkinį“. (Ewert, ATMT, 72) 

 

2C. Pripažintasis kanonas 
Faktai aiškiai byloja, kad hebrajiškasis kanonas buvo įtvirtintas gerokai anksčiau nei 

pirmojo mūsų eros amžiaus pabaiga, galima spėti, jog tai buvo ne anksčiau kaip IV a. pr. 

Kr. ir tikrai ne vėliau kaip 150 m. pr. Kr. Pagrindo tokioms išvadoms suteikė patys 

žydai, kurie nuo pat ketvirtojo amžiaus prieš Kristų iš anksto susitarė, kad „Dievo balsas 

nustojo kalbėti tiesiogiai“. (Ewert, ATMT, 69) Kitaip tariant, pranašiški balsai nutilo. 

Kai nėra žodžio iš Dievo, vadinasi, nėra naujo Dievo žodžio. Be pranašų negali būti 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  107 

 

jokių biblinių apreiškimų. 

Apie tarptestamentinį laikotarpį (maždaug keturis šimtus metų tarp Senojo 

Testamento pabaigos ir Naujojo Testamento įvykių) Ewertas sako: „1 Makabiejų 14,41 

skaitome apie Simoną, tapusį lyderiu ir kunigu, ‘kol pasirodys patikimas pranašas’, o dar 

anksčiau jis kalba apie Izraelio sielvartą dėl to, kad ‘pranašai liovėsi jiems kalbėti.’ 

‘Pranašai užmigo,’ aiškina Barucho antros knygos rašytojas (85,3). Apie knygas, kurios 

buvo parašytos jau pasibaigus pranašiškajam metui, buvo manoma kaip į neįeinančias į 

Šventąjį Raštą“. (Ewert, ATMT, 69–70) 

Paskutinės parašytos ir pripažintos kanoninės knygos buvo Malachijo (parašyta tarp 

450 ir 430 m. pr. Kr.) ir Metraščių (parašytos ne vėliau kaip 400 m. pr. Kr.). (Walvoord, 

BKCOT, 589, 1573) Šios knygos pasirodė kartu su kitomis hebrajų kanono knygomis 

graikiškame hebrajų kanono vertime, vadinamame Septuaginta (LXX), kuris buvo 

padarytas tarp 250 ir 150 metų prieš Kristų. (Geisler, GIB, 24; taip pat žr. Ewert, ATMT, 

104–108 ir Wurthwein, TOT, 49–53) 

F.F. Bruce’as patvirtina, jog „tradiciškai Hebrajų Bibliją sudaro 24 knygos, 

suskirstytos į tris skyrius“. (Bruce, CS, 29) Šie trys skyriai yra tokie: Įstatymas, Pranašai 

ir Raštai. Tokią Hebrajų kanono sandarą galima rasti daugelyje knygų, taip pat ir 

šiuolaikiniuose žydų Senojo Testamento leidimuose. (Žr. Šventasis Raštas pagal 

Masoretų tekstą ir Biblia Hebraica, Rudolph Kittel, Paul Kahle [red.].) 

Nors krikščioniškoji Bažnyčia turi tą patį Senojo Testamento kanoną, bet knygų 

skaičius kitoks, nes mes Samuelio, Karalių, Metraščių (Kronikų) ir Ezros–Nehemijo 

knygas skaidome po dvi ir dar atskiriame Mažųjų Pranašų knygas, o ne suplakame jas į 

vieną, kaip tai daro žydai, visas jų knygas pateikdami su viena antrašte „Dvylika“. Be to, 

Bažnyčia pakeitė knygų sekos tvarką, išdėstydama jas pagal temas, o ne kaip priimta 

oficialiai. (Geisler, GIB, 23) 

 

Įstatymas (Tōrāh) 
Pradžios knyga, Išėjimo knyga, Kunigų knyga, Skaičių knyga, 

Pakartoto Įstatymo knyga 

Pranašai (Nebī’īm) 

Jozuės knyga, Teisėjų knyga, Samuelio knyga, Karalių knygos 

(Ankstyvieji Pranašai) 

Izaijo knyga, Jeremijo knyga, Ezechielio knyga, Dvylikos knyga 

(Vėlyvieji Pranašai) 

Raštai (Ketubīm 

arba Hagiai 

graphai [gr.]) 

Psalmynas, Patarlių knyga, Jobo knyga (Poetinės knygos) 

 

Giesmių giesmės knyga, Rūtos knyga, Raudų knyga, Esteros 

knyga, Mokytojo knyga (Penki Ritiniai [Megillōt]) 

 

Danieliaus knyga, Ezros–Nehemijo knygos, Metraščių knygos 

(Istorinės knygos) 

 

3C. Kristaus liudijimas apie Senojo Testamento kanoną 
 

1D. Luko 24,44. 
Aukštutiniame kambaryje Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kad „turi išsipildyti visa, kas 

parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Šiais žodžiais „Jis 
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pažymėjo tris dalis, į kurias buvo suskirstyta hebrajiška Biblija – Įstatymą, Pranašus ir 

Raštus (čia vadinamus Psalmėmis; greičiausiai todėl, kad Psalmių knyga yra pirmoji ir 

ilgiausia iš visų, esančių trečioje dalyje)“. (Bruce, BP, 96) 

 

2D. Jono 10,31–36; Luko 24,44: 
Jėzus nepritarė žodinėms fariziejų tradicijoms (Mk 7, Mt 15), o ne jų požiūriui į Hebrajų 

kanoną. (Bruce, BP, 104) „Čia nematyti jokių požymių, kad tarp Jo ir žydų būtų kilęs 

ginčas dėl kurios nors Senojo Testamento knygos kanoniškumo“. (Young, AOT, 62) 

 

3D. Luko 11,51 (taip pat Mato 23,35): 
„Pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“. Šiais žodžiais Jėzus patvirtina savo 

liudijimą apie Senojo Testamento kanono apimtį. Abelis buvo pirmasis Šventajame 

Rašte paminėtas kankinys (Pr 4,8), o Zacharijas yra paskutinis kankinys, minimas pagal 

hebrajiškąjį Senojo Testamento variantą. Jis buvo užmėtytas akmenimis, kai pranašavo 

žmonėms apie „teismą Viešpaties namuose“ (2 Met 24,21). Hebrajų kanone Pradžios 

knyga yra pirmoji pagal eilę, o Metraščių yra paskutinioji. Taigi iš tiesų Jėzus sakė: „nuo 

Pradžios knygos iki Metraščių“, arba, pagal mūsų išdėstymo tvarką, „nuo Pradžios 

knygos iki Malachijo knygos“, taip patvirtindamas dievišką viso Hebrajų kanono 

įkvėptumą ir autoritetą. (Bruce, BP, 96) 

 

4C. Kitų (ne Biblijos) autorių liudijimai 
 

1D. Pratarmė į Ekleziastiko knygą 
Tikriausiai vieną iš ankstyviausių užuominų apie Senojo Testamento suskaidymą į tris 

skyrius galima rasti prologe Ekleziastiko (Siracido) knygai (apie 130 m. pr. Kr.). 

Prologe, kurį parašė autoriaus vaikaitis, sakoma: „Įstatymas ir Pranašai, ir kitos tėvų 

knygos“. Tai nurodo tris hebrajiškojo kanono skyrius. (Young, AOT, 71) 

 

2D. Filonas Aleksandrietis 
„Tuoj pat po Kristaus (apie 40 m.) Filonas paliudijo apie suskirstymą į tris dalis, 

paminėdamas Įstatymą, Pranašus (arba Pranašystes), taip pat ir ‘himnus bei kitus raštus, 

ugdančius tobulą žinojimą ir maldingumą’.“ (Geisler, GIB, 246) 

 

3D. Juozapas Flavijus 
Žydų istorikas Juozapas (pirmojo mūsų eros amžiaus pabaiga) taip pat paminėjo 

suskirstymą į tris dalis. O apie visą Hebrajų Šventraštį jis rašė: 

 
Tai, kaip tvirtai mes tikime tomis savo tautos knygomis, matyti iš mūsų elgesio. Nors 

ir daug amžių prabėgo, bet neatsirado nė vieno drąsuolio, kuris būtų mėginęs ką nors 

prie jų pridėti ar kažką išmesti, arba padaryti bent menkiausią teksto pakeitimą; tačiau 

kiekvienam žydui nuo pat gimimo tiesiog į kraują įaugusi pagarba šioms knygoms, 

kuriose surašytos dieviškosios doktrinos. Ir jie jų laikosi, o prireikus už jas mielai 

paaukoja net savo gyvybę. Nes tai ne naujiena pakliuvusiems į nelaisvę mūsų 

tautiečiams, kurių gana dažnai galima matyti įvairiais būdais žūstant teatrų arenose 

vien už tai, kad atsisakė ištarti bent žodį prieš mūsų įstatymus ar juose esančius 
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įrašus. (Josephus, FJAA, 609) 

 

4D. Talmudas 
Talmudas yra senas „rabinų įstatymų, įstatymiškų sprendimų ir Mozės įstatymų 

išaiškinimų rinkinys“, kuriame saugomos žodinės žydų tautos tradicijos. (White, T, 589) 

Vienas Talmudo rinkinys buvo sudarytas apie 350–425 m. po Kr. Jeruzalėje. Kitas, 

labiau išplėstas Talmudo rinkinys buvo sudarytas Babilonijoje maždaug 500 metais po 

Kr. Kiekvienas rinkinys pavadintas tos vietos, kurioje sudarytas, vardu, pavyzdžiui, 

Jeruzalės Talmudas ir Babilono Talmudas. 

 

1E. Tosefta’ Jādajīm 3:5 sakoma: „Evangelija ir eretikų knygos nesutepa rankų; Ben 

Sira knygos ir bet kokios kitos knygos, parašytos nuo jo laikų, nėra kanoninės“. 

(Pfeiffer, IOT, 63) Užuomina, jog knyga sutepa rankas, reiškė dievišką knygos 

įkvėptumą, taigi ir šventumą. Iš Šventojo Rašto saugotojų buvo reikalaujama plautis 

rankas po kiekvieno šventų jo puslapių palietimo. „Paskelbdami, kad Šventraštis sutepa 

rankas, rabinai taip jį apsaugojo nuo nerūpestingo ir nepagarbaus elgesio, nes paprastai 

niekas nesiryžta su daiktu elgtis nerūpestingai, kai po to kiekvieną kartą yra priverstas 

plautis rankas“. (Beckwith, OTC, 280) Knyga, kuri nesutepdavo rankų, nebuvo nuo 

Dievo. Taigi šis tekstas skelbė, jog tik į Hebrajų kanoną sudėtos knygos gali būti 

vadinamos Dievo žodžiu. 

 

2E. Seder ‘Olām Rabbāh 30 skelbiama: „Iki tol [iki Aleksandro Didžiojo atėjimo ir 

Persų imperijos žlugimo] pranašai vedami Šventosios Dvasios pranašavo. O nuo tada 

‘palenk savo ausį ir klausyk išmintingojo žodžių’.“ (Beckwith, OTC, 370) 

 

3E. Tosefta’ Sotāh 13:2: baraita Babilono Talmudo traktate Jōma’ 9b, Babilono 

Talmudo traktate Sotāh 48b ir Sanehederin 11a: „Po vėlyvųjų pranašų – Agėjo, 

Zacharijo ir Malachijo mirties Šventoji Dvasia liovėsi kalbėjusi Izraelyje“. (Beckwith, 

OTC, 370) 

 

5D. Melitonas, Sardžių vyskupas 
Iš krikščioniškosios aplinkos būtent Melitonas Sardietis sudarė pirmąjį žinomą Senojo 

Testamento knygų sąrašą (apie 170 m.). Euzebijus (Ecclesiastical History IV. 26) 

išsaugojo jo komentarus: „Melitonas minėjo gavęs patikimą sąrašą keliaudamas po 

Siriją. Melitonas komentarus pateikia laiške savo draugui Anezimijui: ‘Jų pavadinimai 

yra tokie […] penkios Mozės knygos: Pradžios, Išėjimo, Skaičių, Kunigų, Pakartoto 

Įstatymo. Jozuės, Teisėjų, Rūtos. Keturios Karalysčių knygos, dvi Metraščių, Dovydo 

Psalmės, Saliamono Patarlės (dar vadinamos Išmintimi), Ekleziastas, Giesmių Giesmė, 

Jobo knyga. Iš pranašų: Izaijas, Jeremijas, Dvylika vienoje knygoje, Danielius, 

Ezechielis, Ezra’.“ 

F.F. Bruce’as šį sąrašą komentuoja taip: „Atrodo, kad Raudų knygą Melitonas 

įtraukė į Jeremijo knygą, o Nehemijo į Ezros (nors keistoka matyti Ezrą priskiriant prie 

pranašų). Tokiu būdu jo sąraše išvardijamos visos Hebrajų kanono knygos (sudėtos 

pagal Septuagintoje priimtą tvarką), išskyrus Esteros knygą. Ši knyga greičiausiai 

nebuvo įtraukta į sąrašą, jo gautą iš savo informatorių Sirijoje“. (Bruce, BP, 100) 
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6D. Mišna 
Žydiško teksto suskirstymą į tris dalis (su vienuolika knygų Raštuose) randame ir 

Mišnoje (traktate Baba’ Batra’, penktajame amžiuje po Kr.). (Geisler, GIB, 24) 

 

5C. Naujasis Testamentas liudija apie Senąjį Testamentą kaip apie Šventąjį Raštą 
Evangelija pagal Matą 21,42; 22,29; 26,54,56 

Evangelija pagal Luką 24 

Evangelija pagal Joną 5,39; 10,35 

Apaštalų darbai 17,2, 11; 18,28 

Laiškas romiečiams 1,2; 4,3; 9,17; 10,11; 11,2; 15,4; 16,26 

Pirmas laiškas korintiečiams 15,3–4 

Laiškas galatams 3,8; 3,22; 4,30 

Pirmas laiškas Timotiejui 5,18 

Antras laiškas Timotiejui 3,16 

Petro antras laiškas 1,20,21; 3,16 

„Kaip Raštas sako“ (Jn 7,38) štai ir visi žodžiai, kurie reikalingi, kad suprastum, jog 

tai, kas sakoma, ar visas pasakojimas, ar knyga buvo tikras Dievo žodis, gautas iš Dievo 

pranašų. 

 

6C. Apokrifinė žydų literatūra 
Žodis „apokrifai“ kilęs iš graikiško žodžio apokryphos, reiškiančio „paslėptas arba 

nuslėptas“. 

Ketvirtajame mūsų eros amžiuje Jeronimas pirmasis šią literatūrinių kūrinių dalį 

pavadino apokrifais. Apokrifus sudaro knygos, kurias prie Senojo Testamento pridėjo 

Romos Katalikų Bažnyčia. Protestantai nelaiko šių knygų kanoninėmis. 

 

1D. Kodėl jos nekanoninės? 
Ungerio Biblijos žodyne (Unger’s Bible Dictionary) kalbant apie tai, jog vis dėlto 

apokrifinės Senojo Testamento knygos turi tam tikrą vertę, įvardijamos keturios 

priežastys, dėl kurių jos nėra priskiriamos Hebrajų kanonui: 

 

1. Jose gausu istorinių ir geografinių netikslumų bei anachronizmų. 

2. Jose mokoma klaidingų doktrinų ir skatinama Šventraščiui prieštaraujanti 

praktika. 

3. Jose vaizduojami pramanyti literatūriniai veikėjai ir įvykiai, o tai labai nedera 

su Dievo įkvėptu Šventraščiu. 

4. Joms trūksta tokių būdingų elementų, kaip pranašiška galia ir poetinis bei 

religinis jausmas, kurie tikram Šventraščiui ir suteikia jo dieviškąjį savitumą. 

 

2D. Trumpas apokrifinių knygų apibūdinimas 
Puikiame savo atliktų studijų vadove „Iš kur mes gavome savo Bibliją?“ (How We Got 

Our Bible) Ralphas Earle’as pateikia po keletą kiekvienai apokrifinei knygai būdingų 

bruožų. Būtent dėl jo atlikto darbo kokybės, tikslumo ir glaustumo čia pateikiu trumpus 

jo eskizus, kad iš pirmų lūpų galėtumėte pajusti šių nekanoninių knygų vertingumą: 
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Ezros pirmoje knygoje (maždaug 150 m. pr. Kr.) pasakojama apie žydų įsikūrimą 

Palestinoje po tremties Babilonijoje. Joje daug įdėta iš Metraščių, Ezros ir Nehemijo 

knygų, tačiau autorius prideda ir nemažai legendų. 

Įdomiausia iš jų yra „Pasakojimas apie tris sargybinius“. Jie ginčijosi, kas 

pasaulyje yra stipriausias. Vienas sakė: „Vynas“; kitas – „Karalius“, o trečias – 

„Moteris ir tiesa“. Šiuos tris atsakymų variantus jie padėjo po karaliaus pagalve. 

Pabudęs šis pareikalavo, kad tie trys vyrai apgintų savo nuomones. Ir visi vieningai 

nusprendė, kad „tiesa yra didi ir pati stipriausia“. Kadangi šį atsakymą pasiūlė 

Zerubabelis, tai kaip apdovanojimą jam suteikė teisę atstatyti Jeruzalės šventyklą. 

Ezros antra knyga (100 m. po Kr.) yra apokaliptinis veikalas, sudarytas iš 

septynių vizijų. Tos vizijos taip suglumino Martyną Liuterį, kad šis prisipažino 

išmetęs minėtą knygą į Elbės upę. 

Tobito knyga (II a. pr. Kr. pradžia) yra trumpa novelė. Būdama tikrai fariziejiška 

savo tonu, ji akcentuoja Įstatymą, švarų maistą, ritualinius apsiplovimus, dosnumą, 

pasninką ir maldą. Joje aiškiai prieštaraujama Šventajam Raštui, kai teigiama, jog 

išmaldos davimas atperka nuodėmę. 

Juditos knyga (maždaug antrojo amžiaus prieš Kristų vidurys) taip pat išgalvota ir 

fariziejiška. Šios novelės herojė Judita yra graži žydų našlė. Kai priešai apsiautė jos 

miestą, moteris pasiėmė savo tarnaitę ir, nešdama švaraus žydiško maisto, nuėjo į 

puolančios armijos generolo palapinę. Pastarąjį sužavėjo moters grožis, ir kariškis 

leido jai likti palapinėje. Laimė, generolas per daug gėrė ir nusitašė iki sąmonės 

netekimo. Judita paėmė jo kardą ir nukirto kariškio galvą. Tuomet jiedvi su tarnaite 

pabėgo iš priešo stovyklos, produktų krepšyje išsinešdamos ir generolo galvą. Galva 

buvo iškelta ant gretimo miesto sienos, ir netekusi savo vado asirų armija buvo 

nugalėta. 

Papildomi Esteros knygos skyriai (graikiškieji; maždaug 100 m. pr. Kr.). 

Kanoninė Esteros knyga ryškiai skiriasi nuo kitų Senojo Testamento knygų, nes joje 

nė karto neminimas Dievo vardas. Joje pasakojama, kad Estera ir Mordechajas 

pasninkavo, bet net neužsimenama apie jų maldas. Matyt, norint kompensuoti šį 

trūkumą, graikiškoje Esteros knygoje kalbama apie ilgas jų maldas, taip pat minimi 

du Artakserkso parašyti laiškai. 

Saliamono išminties knyga (maždaug 40 m. po Kr.) buvo parašyta norint 

apsaugoti žydus nuo pasidavimo skepticizmui, materializmui ir stabmeldystei. Kaip ir 

Patarlėse, Išmintis yra suasmeninta. Šioje knygoje galima rasti daug kilnių 

sentimentų. 

Ekleziastike arba Siracido išminties knygoje (maždaug 180 m. pr. Kr.) 

demonstruojama aukšto lygio religinė išmintis, kai kuo primenanti kanoninę Patarlių 

knygą. Joje taip pat gausu praktinių patarimų. Pavyzdžiui, dėl popietinių šnekų joje 

sakoma (Sir 32,8): „Kalbėk trumpai, bet pasakyk daug taupiais žodžiais; elkis kaip 

žmogus, kuris išmano ir vis dėlto gali suvaldyti liežuvį“. 

Ir dar (Sir 33,4): „Parenk, ką turi sakyti, ir tavęs visi klausysis“. 

Džonas Veslis yra keletą kartų citavęs Ekleziastiką savo pamoksluose. Anglikonų 

Bažnyčioje tai vis dar populiaru. 

Barucho knyga (maždaug 100 m. po Kr.) pristatoma kaip parašyta 582 m. pr. Kr. 

Jeremijo raštininko Barucho. Iš tiesų joje bandoma kažkaip paaiškinti Jeruzalės 

sugriovimą 70 mūsų eros metais. Knygoje žydai raginami ne maištauti, o paklusti 

imperatoriui. Nepaisant šių raginimų, netrukus, 132–135 m. po Kr. prasidėjo Bar 

Kochebos sukilimas prieš romėnus. Šeštame Barucho knygos skyriuje yra 
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vadinamasis „Jeremijo laiškas“, kuriame griežtai perspėjama dėl stabmeldystės – 

greičiausiai jis yra adresuotas Egipte gyvenantiems Aleksandrijos žydams. 

Mūsų Danieliaus knyga turi dvylika skyrių. Pirmajame amžiuje prieš Kristų buvo 

pridėtas tryliktas skyrius, kuriame pasakojama apie Zuzaną. Babilone ji buvo 

gražuolė žydų turtuolio žmona. Į jų namus dažnai užeidavo žydų vyresnieji ir teisėjai. 

Du iš jų įsimylėjo moterį ir bandė ją suvedžioti. Šiai surikus pagalbos, tiedu 

vyresnieji prisiekė radę ją jaunuolio glėbyje. Ji buvo atvesta į teismą. Kadangi buvo 

du liudytojai, kurie vieningai paliudijo, moteris buvo pripažinta kalta ir nuteista mirti. 

Tačiau jaunuolis, vardu Danielius, nutraukė procesą ir iš naujo atskirai apklausė 

liudytojus. Kiekvieno iš jų jis paklausė, po kokiu medžiu jie rado Zuzaną su meilužiu 

sode. Kadangi abu atsakė skirtingai, tai buvo nuteisti mirti, o Zuzana išgelbėta. 

Knyga Belis ir Slibinas buvo pridėta maždaug tuo pačiu metu kaip ir pasakojimas 

apie Zuzaną ir pavadinta 14-tu Danieliaus knygos skyriumi. Pagrindinis jo tikslas 

buvo išjuokti stabmeldystę. Iš tiesų tame skyriuje yra du pasakojimai. 

Pirmajame karalius Kyras klausia Danieliaus, kodėl šis negarbinąs Belio, juk šios 

dievybės didybė matyti iš jos kasdien suėdamų avių skaičiaus, o kur dar miltai ir 

aliejus. Taigi Danielius ėmė ir papylė pelenų ant šventyklos, kurioje tą vakarą buvo 

sudėtos visos aukos, grindų. Rytą karalius atsivedė Danielių, norėdamas parodyti, kad 

Belis per naktį suėdė visas aukas. Bet Danielius parodė karaliui pelenuose įspaustas 

kunigų ir jų šeimos narių pėdas, kai šie slapčiomis buvo atėję prie aukų stalo. Kunigai 

buvo nužudyti, o šventykla sugriauta. 

Pasakojimas apie Slibiną yra toks pat pramanytas. Kaip ir Tobito, Juditos knygas 

ir pasakojimą apie Zuzaną jį galima pavadinti grynais žydų prasimanymais. Juose 

visuose labai maža, jei apskritai yra bent kiek religinės vertės. 

Trijų hebrajų vaikų giesmė Vulgatoje ir Septuagintoje Danieliaus knygoje seka 

iškart po 3 skyriaus 23 eilutės. Joje daug kas paimta iš 148 psalmės ir, panašiai kaip 

136 psalmėje, net 32 kartus kartojasi antifona: „Šlovinkite Viešpatį, […] garbinkite ir 

labai aukštinkite jį per amžius“. 

Manaso malda buvo sukurta Makabiejų laikais (II a. pr. Kr.). Tai tariama 

žiauraus Judo karaliaus malda. Ji akivaizdžiai nurodoma 2 Metraščių 33,19: „Jo 

malda ir kaip Dievas priėmė jo maldavimą […] aprašyta Regėtojų metraštyje“. 

Kadangi šios maldos Biblijoje nebuvo, tai kažkoks raštininkas nusprendė ištaisyti tą 

klaidą! 

Makabiejų pirma knyga (I a. pr. Kr.) tikriausiai yra pati vertingiausia iš apokrifų. 

Joje aprašyti trijų brolių Makabiejų – Judo, Jonatano ir Simono žygdarbiai. Kartu su 

Juozapo Flavijaus rašiniais ji yra vienas svarbiausių šio kritinio ir įdomaus žydų 

istorijos laikotarpio šaltinių. 

Makabiejų antra knyga (I a. pr. Kr.) nėra pirmosios knygos tęsinys. Joje 

lygiagrečiai aprašomos tik Judo Makabiejaus pergalės. Visuotinai sutariama, kad ši 

knyga yra labiau išgalvota nei Makabiejų pirma knyga. (Earle, HWGOB, 37–41) 

 

3D. Istoriniai liudijimai apie apokrifų išbraukimą iš kanono 
Geisleris ir Nixas pateikia dešimt senovinių liudijimų, kuriuose pasisakoma prieš 

apokrifų pripažinimą: 

 
1. Žydų filosofas Filonas Aleksandrietis (20 m. pr. Kr.—40 m. po Kr.) gausiai 

cituodavo Senąjį Testamentą ir netgi minėjo suskirstymą į tris dalis, tačiau niekada 

nėra citavęs apokrifų kaip Dievo įkvėptų knygų. 
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2. Žydų istorikas Juozapas Flavijus, suskaičiuodamas tik 22 Senojo Testamento 

knygas, be išlygų atmeta apokrifus. Taip pat jis nė karto nėra jų citavęs kaip Šventojo 

Rašto. 

3. Jėzus ir Naujojo Testamento rašytojai nė karto nepaminėjo apokrifų, nors šiaip 

naudojosi šimtais citatų ar nuorodų beveik į visas Senojo Testamento knygas. 

4. Žydų Rašto mokslininkai iš Jamnijos (90 m. po Kr.) nepripažino apokrifų. 

5. Beveik keturis amžius nei kanonas, nei jokia krikščionių Bažnyčios taryba 

nepripažino apokrifų kaip Dievo įkvėptų. 

6. Daugelis didžiųjų ankstyvosios Bažnyčios tėvų pasisakė prieš apokrifus, kaip 

pavyzdžiui: Origenas, Kirilas Jeruzalietis ir Atanazas. 

7. Jeronimas (340–420 m. po Kr.), didis mokslininkas ir lotyniškosios Vulgatos 

vertėjas, atmetė apokrifus kaip nekanoninius. Jeronimas sakė, kad Bažnyčioje jie 

skaitomi „kaip gyvenimiški pavyzdžiai ir elgesio taisyklės“, tačiau negalima „jais 

remtis formuluojant kokią nors doktriną“. Jo diskusijai šiuo klausimu su Augustinu 

nesutrukdė net Viduržemio jūra. Iš pradžių Jeronimas netgi atsisakė išversti apokrifus 

į lotynų kalbą, bet vėliau padarė keletą skubotų vertimų. Tik po jo mirties, kitaip 

tariant, „tik per jo lavoną“, apokrifinės knygos buvo perkeltos į Vulgatą tiesiai iš 

senosios lotyniškos Biblijos. 

8. Prasidėjus Reformacijai, daugelis katalikų teologų atsisakė pripažinti 

apokrifus. 

9. Liuteris ir reformatoriai nemanė esant apokrifus kanoninėmis knygomis. 

10. Tik ne anksčiau nei 1546 metais po aštrios polemikos Tridente vykusiame 

kontrreformacijos susirinkime (1545–1563 m.) Romos Katalikų Bažnyčia suteikė 

apokrifams kanoninių knygų statusą. (Geisler/Nix, GIB, 272–273) 

 

Išvada 
Davidas Dockery’s, Kennethas Mathews’as ir Robertas Sloanas, recenzuodami savo 

knygos „Biblinio interpretavimo pagrindai“ (Foundations for Biblical Interpretation) 

pasirodymą, taip atsiliepė apie Biblijos kanoną: „Joks krikščionis, pasitikintis savojo 

Dievo apvaizda ir informuotas apie tikrąją jo Žodžio kanoniškumo prigimtį, nesijaudins 

dėl mūsų turimos šiuolaikinės Biblijos patikimumo“. (Dockery, FBI, 77–78) 

 

3 skyrius 

Ar Naujasis Testamentas yra istoriškai 

patikimas? 

Skyriaus turinys 
Įžanga: Senovinių raštų patikimumo testai 
Bibliografinis Naujojo Testamento patikimumo testas 

Rankraščių skaičius ir jų atitikimas originalui 
Svarbesnieji Naujojo Testamento rankraščiai 
Įvairių vertimų rankraščių tikslumas 
Lekcionarijuose esančių rankraščių tikslumas 
Ankstyvosios Bažnyčios tėvų rašytų rankraščių tikslumas 
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Vidinių požymių testas Naujojo Testamento patikimumui įrodyti 
Abejonės nauda 
Ar dokumente nėra žinomų prieštaravimų? 
Ar rašytojas naudojosi pirminiais šaltiniais? 

Išorinių požymių testas Naujojo Testamento patikimumui įrodyti 
Ankstyvųjų krikščionių pateikti liudijimai 
Naujojo Testamento istorija senovės nekrikščionių akimis 
Ir akmenys šaukia: ką byloja archeologiniai radiniai? 

Išvada 
 

Įžanga: senovinių raštų patikimumo testai 
Čia mes bandysime patvirtinti ne dievišką Šventojo Rašto įkvėptumą, bet istorinį jo 

patikimumą. Istorinis Šventraščio patikimumas turėtų būti tikrinamas tais pačiais 

kriterijais, kuriais testuojami visi istoriniai dokumentai. 

„Įvade į anglų literatūros istorijos tyrimą“ (Introduction to Research in English 

Literary History) C.Sandersas išvardija ir išaiškina tris pagrindinius istoriografijos 

principus. Tai bibliografinis testas, vidinių požymių testas ir išorinių požymių testas. 

(Sanders, IRE, 143 ir t.) Šiame skyriuje nagrinėsime Naująjį Testamentą, ir, patikrinę 

visais testais, galėsime įsitikinti, ar tai yra tikrai patikimas ir tikslus vaizduojamų 

istorinių įvykių šaltinis. 

 

1A. Bibliografinis Naujojo Testamento patikimumo testas 
Bibliografiniu testu ištiriami teksto perdavimo būdai, kuriais mus pasiekė vieni ar kiti 

senoviniai dokumentai. Kitaip tariant, neturėdami originalų, teksto patikimumą galime 

įvertinti pagal mus pasiekusių jo nuorašų (rankraščių) skaičių, taip pat ir pagal trukmę 

laiko, praėjusio nuo originalo ir iki dabar išlikusių jo nuorašų atsiradimo. (Montgomery, 

HC, 26) 

 

1B. Rankraščių skaičius ir jų atitikimas originalui 
F.E. Petersas pabrėžia, kad „kalbant tik apie rankraščių perrašymo tradicijas, matyti, jog 

iš visų senovinių knygų populiariausias ir dažniausiai perrašomas kūrinys buvo 

krikščioniškasis Naujasis Testamentas“. (Peters, HH, 50) Taigi Naujojo Testamento 

teksto tikslumas priklauso nuo išlikusių rankraščių skaičiaus. Jei skaičiuotume vien 

graikiškuosius nuorašus, tai Naujasis Testamentas ištisai ar dalimis yra užrašytas 5656 

rankraščiuose, kurie daryti ranka pradedant antruoju ir baigiant penkioliktuoju amžiumi. 

(Geisler, GIB, 385) 

Šiuo metu žinomi daugiau kaip 5.686 graikiški Naujojo Testamento rankraščiai. Ir 

dar per 10.000 lotyniškosios Vulgatos bei mažiausiai 9.300 kitų ankstyvųjų rankraščių 

versijų. Taigi viską sudėję, šiandien gautume, jog įvairūs Naujojo Testamento 

fragmentai sudaro 25.000 ar netgi daugiau rankraščių nuorašų. Taigi joks kitas antikos 

dokumentas bent kiek negali jam prilygti pripažinimu ar nuorašų skaičiumi. Palyginimui 

Homero „Iliada“ yra antroji pagal skaičių, o jos išliko tik 643 rankraščiai. Pirmasis 
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visiškai išlikęs Homero tekstas datuojamas XIII-uoju amžiumi po Kr. (Leach, OB, 145) 

Iliada 643

24 970

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

N. Testamentas

Egzistuojančių NT ir Iliados rankraščių skaičius

 
 

Išlikusių Naujojo Testamento rankraščių skaičiaus klasifikacija būtų tokia: 

Išlikę graikiškieji rankraščiai: 

Uncialai   307 

Minuskulai   2.860 

Lekcionarijai  2.410 

Papirusai   109 

Iš viso   5.686 

 

Rankraščiai kitomis kalbomis: 

Lotyniškoji Vulgata 10.000+ 

Etiopų kalba  2.000+ 

Slavų kalba  4.101 

Armėnų kalba  2.587 

Sirų kalba (Pašeta) 350+ 

Bochairų kalba  100 

Arabų kalba  75 

Senąja lotynų  50 

Anglosaksų kalba  7 

Gotų   6 

Sogdų kalba  3 

Senovės sirų kalba  2 

Persų kalba  2 

Frankų kalba  1 

Iš viso   19.284+ 

 

Iš viso rankraščių  24.970+ 

 

Informacija pateiktai diagramai surinkta iš šių šaltinių: Michael Welte iš Naujojo 

Testamento studijų instituto Miunsteryje, Vokietijoje; Kurt Aland „Biblinės literatūros 

žurnalas“ (Journal of Biblical Literature, Vol. 87, 1968); Kurt Aland „Glaustas 

graikiškų Naujojo Testamento rankraščių sąrašas“ (Kurzgefasste Liste der Griechischen 

Handschriften des Neuen Testaments, W. De Gruyter, 1963); Kurt Aland „Neve 
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Nevtestamentliche Papyri III“, New Testament Studies, 1976 m. liepa; Bruce Metzger 

„Ankstyvosios Naujojo Testamento versijos“ (The Early Versions of the New Testament, 

Clarendon Press, 1977); „Naujojo Testamento rankraščių studijos“ (New Testament 

Manuscript Studies, (red.) Merrill M. Parvis ir Allen Wikgren, The University of 

Chicago Press, 1950); Eroll F. Rhodes „Anotuotas armėniškų Naujojo Testamento 

rankraščių sąrašas“ (An Annotated List of Armenian New Testament Manuscripts, 

Tokyo, Ikeburo, 1959); „Biblija ir šiuolaikinis mokslas“ (The Bible and Modern 

Scholarship, red. J. Phillip Hyatt, Abingdon Press, 1965). 

Nereikia pernelyg vertinti tokio didelio nuorašų skaičiaus svarbos. Kaip ir kitų 

senosios raštijos dokumentų atveju, kol kas nėra žinoma nė vieno išlikusio (šiuo metu 

realiai egzistuojančio) Biblijos rankraščio originalo. Mūsų laimei, tokia rankraščių 

nuorašų gausa praktiškai leidžia visiškai tiksliai atkurti originalą. (Geisler, GIB, 386) 

Johnas Warwickas Montgomery’s yra pasakęs, kad „jei skeptiškai žiūrėtume į 

galutinį Naujojo Testamento knygų tekstą, tai visą antikos klasiką neišvengiamai gaubtų 

neįžvelgiama tamsa, nes nė vienas antikos periodo dokumentas nėra taip gerai 

bibliografiškai patvirtintas kaip Naujasis Testamentas“. (Montgomery, HC, 29) 

Seras Fredericas G. Kenyonas, buvęs Britų muziejaus direktorius ir vyriausiasis 

bibliotekininkas bei neprilygstamas rankraščių žinovas, pareiškė, jog: 

 
Neskaitant jų kiekio, Naujojo Testamento rankraščiai ir kitaip skiriasi nuo antikos 

klasikų kūrinių. […] Nė vienu atveju laiko intervalas tarp knygos sudarymo ir 

ankstyviausių išlikusių rankraščių nebuvo toks trumpas kaip kad Naujojo Testamento 

atveju. Naujojo Testamento knygos buvo parašytos pirmojo amžiaus pabaigoje; 

ankstyviausi išlikę rankraščiai (išskyrus nedideles teksto ištraukas) datuojami 

ketvirtuoju amžiumi – galima sakyti, kad atsirado maždaug po 250–300 metų. 

Atrodytų, jog tai nemažas laiko tarpas, bet tai menkniekis palyginti su laikotarpiu, 

skiriančiu didžiuosius klasikos autorius nuo pirmųjų išlikusių jų kūrinių rankraščių. 

Mes tikime turį visiškai pilną ir tikslų septynių Sofoklio pjesių tekstą; deja, 

ankstyviausias žymus rankraštis, kuriuo remiasi šis tekstas, buvo parašytas daugiau 

kaip 1400 metų po poeto mirties. (Kenyon, HTCNT, 4) 

 

Leidinyje „Biblija ir archeologija“ (The Bible and Archaeology) Kenyonas tęsia: 

„Taigi intervalas tarp originalaus kūrinio ir ankstyviausio išlikusio rankraščio yra toks 

trumpas, kad jį galima laikyti nereikšmingu, tad bet koks pagrindas abejonėms dėl to, 

jog Šventasis Raštas mus pasiekė lygiai toks, koks buvo parašytas, dabar išnyko. Tiek 

Naujojo Testamento knygų autentiškumą, tiek bendrą jo vientisumą galima laikyti 

galutinai nusistovėjusiu“. (Kenyon, BA, 288) 

Neseniai Dockery’s, Mathews’as ir Sloanas rašė: „Didžiuma biblinio teksto mus 

pasiekė kaip atskiri teksto variantai. Pašalinus rašybos ir tyčines klaidas, lieka tik 

nedidelė teksto dalis, dėl kurios galėtų kilti kokių nors klausimų“. (Dockery, FBI, 176) 

Taigi jie padarė išvadą: 

 
Reikia pasakyti, kad laiko tarpas, skiriantis pradinį tekstą nuo jam artimiausio 

išlikusio rankraščio, Naujojo Testamento atveju yra gerokai mažesnis nei bet kurio 

kito graikų literatūros kūrinio atveju. […] Nepaisant kai kurių skirtybių, esančių 

daugelyje Naujojo Testamento rankraščių, nė viena iš fundamentalių krikščioniškojo 
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tikėjimo doktrinų nėra paremta diskutuotinu rankraščio teiginiu. (Dockery, FBI, 182) 

 

F.J.A. Hortas visai teisingai priduria: „Faktų įvairovė ir apimtis, kuriais remiasi 

Naujojo Testamento tekstas, absoliučiai ir neprilygstamai išskiria jį iš visų senosios 

prozos rašinių“. (Hort, NTOG, 561) 

J. Haroldas Greenlee sako: „Esamų Naujojo Testamento rankraščių yra nepalyginti 

daugiau nei bet kurių kitų senosios literatūros darbų. […] Ankstyviausias išlikęs Naujojo 

Testamento rankraštis buvo parašytas per daug nenutoldamas nuo originalo parašymo 

datos, kuo negalėtų pasigirti joks kitas senosios literatūros veikalas“. (Greenlee, INTTC, 

15) 

W.F. Albrightas mus patikina: „Joks kitas antikinės Graikijos ar Romos laikų 

rašytinis darbas neturi taip gerai įvertintos rankraščių tradicijos kaip Naujasis 

Testamentas. Turima ankstyvųjų Naujojo Testamento rankraščių gausa pralenkia bet 

kurį klasikos autorių. O seniausius nuorašus tik apie pora šimtmečių teskiria nuo 

originalo atsiradimo meto“. (Albright, AP, 238) 

Edwardas Glenny’s praneša, kad 

 
Dievas mums davė 5.656 rankraščius su visu ar tik dalimi graikiško Naujojo 

Testamento. Tai geriausiai išsilaikiusi senojo pasaulio knyga. Mes turime ne tik kad 

didelį rankraščių kiekį, bet ir pagal savo parašymo laiką jie nelabai atsilieka nuo 

originalo, nuo kurio yra nukopijuoti. Kai kurie daliniai Naujojo Testamento 

rankraščiai yra iš antrojo mūsų eros amžiaus, o daugelį kitų nuo originalo skiria tik 

keturi amžiai. Šie faktai dar labiau stebina, kai juos lyginame su kitos senosios 

literatūros likučiais. (Glenny, PS, cit. BVD, 95; žr. Aland, TNT, 72–84, – čia 

aprašomi Naujojo Testamento rankraščiai. Vienas iš paskutiniųjų Naujojo 

Testamento rankraščių klasifikatorių yra pateiktas Kurto ir Barbara Alandų 

redaguotame Kurzgefasste Liste der grieschischen Handschriften des Neuen 

Testaments. [Aland, KLHNT] Šiame šaltinyje išvardyti išlikę graikiški Naujojo 

Testamento rankraščiai: 99 papirusai, 306 uncialai, 2.855 minuskulai ir 2.396 

lekcionarijai iš visų, anksčiau pateiktų.) 

 

Naujausioje savo knygoje [išleista 1998 m.] Lee Strobelis pateikia tokį naujausią 

graikiškų rankraščių sąrašą: 99 papirusai, 306 uncialai, 2.856 minuskulai ir 2.403 

lekcionarijai – iš viso 5 664 vienetai. (Strobel, CC, 62–63) (Panašiuose skaičiavimuose 

gali pasitaikyti nedidelių skirtumų priklausomai nuo to, kokio dydžio fragmentus dar 

laikysime rankraščiais, tačiau dėl „visos įrodymų gausos“ istoriškai Naujasis 

Testamentas atrodo labai patikimai.) 

 

Jei skeptiškai žiūrėtume į galutinį Naujojo Testamento knygų tekstą, tai visą antikos klasiką 
neišvengiamai gaubtų neįžvelgiama tamsa, nes nė vienas antikos periodo dokumentas nėra 
taip gerai bibliografiškai patvirtintas kaip kad Naujasis Testamentas. 

– JOHN WARWICK MONTGOMERY 
 

Michaelas Welte iš Naujojo Testamento tyrimų instituto (Westfalische Wilhelms-

Universität, Institut Für Neutestamentliche Textforschung) Miunsteryje, [Vokietija], 

pateikė paskutinį, naujausią (1998-ųjų rugpjūčio duomenys) graikiškų rankraščių sąrašą: 
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109 papirusai, 307 uncialai, 2.860 minuskulai ir 2.410 lekcionarijų, iš viso – 5.686. 

Palyginimui remdamasis kitais senoviniais dokumentais, Glenny’s tęsia: „Niekam 

nekyla klausimų dėl istorinių antikos knygų autentiškumo, nors ir neturime originalių jų 

nuorašų. Bet mes turime gerokai mažiau šių darbų rankraščių nei Naujojo Testamento 

rankraščių“. (Glenny, PS, cit. BVD, 96) 

Savo darbe „Naujojo Testamento tekstas“ (The New Testament Document) F.F. 

Bruce’as parodo akivaizdų skirtumą tarp Naujojo Testamento ir istorinių senovės 

rašinių: 

 
Galbūt galėtume įvertinti, koks turtingas savo rankraščių gausa yra Naujasis 

Testamentas, jei jį palygintume su kitų istorinių senovės rašinių tekstine medžiaga. 

Pavyzdžiui, iš Cezario knygos „Galų karo užrašai“ (parašytos tarp 58 ir 50 m. pr. Kr.) 

yra išlikę vos keliolika rankraščių. Iš jų tik devyni ar dešimt gerai išsilaikę. Ir 

seniausias iš jų beveik 900 metų ankstesnis už Cezario laikus. Iš 142-ų Livijaus 

parašytų „Romos istorijos“ knygų (59 m. pr. Kr. – 17 m. po Kr.) išliko tik 35-ios; jos 

iki mūsų išliko ne daugiau kaip 20-čia rankraščių, iš kurių tik vienas, su III–VI knygų 

fragmentais, tėra iš ketvirtojo amžiaus. Iš 14-os Tacito „Istorijos“ knygų (datuojama 

100 m. po Kr.) išliko tik keturios su puse; iš 16-os jo „Analų“ knygų 10 išliko visos, 

o dvi tik iš dalies. Išlikęs šių didžių istorinių darbų tekstas paimtas tik iš dviejų 

rankraščių, vienas iš jų datuojamas devintuoju, o kitas – vienuoliktuoju amžiumi. 

Jo mažesnių darbų (Dialogas apie Oratorius, Agrikola, Germanija) išlikę 

rankraščiai paimti iš dešimtojo amžiaus kodekso. Tukidido „Peloponeso karo istorija“ 

(460–400 m. pr. Kr.) mus pasiekė per 8 rankraščius, kurių ankstyviausias datuojamas 

900 m. po Kr., ir dar keletas šio rankraščio papiruso skiaučių maždaug iš 

krikščioniškosios eros pradžios. Tas pat ir su Herodoto „Istorija“ (488–428 m. pr. 

Kr.). Tačiau nė vienas klasikos veikalų tyrinėtojas neskiria dėmesio abejonėms dėl 

Herodoto ar Tukidido autentiškumo, nors ankstyviausi išlikę jų darbų rankraščiai 

daugiau nei 1300 metų vėlesni už originalus. (Bruce, NTD, 16–17) 

 

Savo „Įvade į Naujojo Testamento teksto kritiką“ (Introduction to New Testament 

Textual Criticism) Greenlee rašo apie laiko intervalą tarp originalo rankraščio 

(autografo) ir išlikusio rankraščio (seniausio išlikusio nuorašo) sakydamas: 

 
Daugumos graikų klasikinės literatūros autorių seniausi žinomi rankraščiai yra 

padaryti po autoriaus mirties praslinkus tūkstančiui ar net daugiau metų. Lotynų 

klasikos autorius nuo jų rankraščių skiria kiek mažesnis laiko intervalas. Mažiausiasis 

iš jų – tik trys amžiai – skiria Vergilijaus kūrinius. Naujojo Testamento atveju du iš 

svarbiausių rankraščių buvo padaryti ne daugiau kaip per 300 metų po Naujojo 

Testamento sukūrimo, o kai kurios iš esmės užbaigtos Naujojo Testamento knygos, 

taip pat išlikę daugelio Naujojo Testamento knygų rankraščių fragmentai tik per 

vieną šimtmetį atsilieka nuo originalo rankraščių. (Greenlee, INTTC, 16) 

 

Greenlee dar priduria: 

 
Jeigu mokslininkai laiko patikimais senųjų klasikų rašinius, nors ankstyviausi jų 

darbų rankraščių nuorašai buvo padaryti gerokai vėliau nei originalai, o išlikusių 

rankraščių daugeliu atvejų visai nedaug, tai suprantama, jog lygiai taip pat turėtų būti 
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patvirtintas ir Naujojo Testamento teksto patikimumas. (Greenlee, INTTC, 16) 

 

Leidinyje „Naujojo Testamento tekstas“ (The Text of the New Testament) Bruce’as 

Metzgeris pateikia įtikinamą palyginimą: 

 
Keleto senųjų autorių darbai mums išliko tik per subtilią perdavimo giją. Pavyzdžiui, 

trumpa „Romos istorijos“ apybraiža, parašyta Velėjaus Paterkulo, iki šių dienų išliko 

tik vienintelio ne viso rankraščio pavidalu, iš kurio buvo padarytas editio princeps – 

ir šis vienintelis egzempliorius pradingo septynioliktajame amžiuje po to, kai 

Amerbache jį nukopijavo Beatusas Rhenanusas. Netgi įžymiojo istoriko Tacito Analų 

išliko tik tiek, kiek jų parašyta pirmose šešiose knygose, kurios sutilpo į vienintelį 

rankraštį, datuojamą devintuoju amžiumi. 1870 m. vienintelis žinomas Laiško 

Diognetui rankraštis, ankstyvosios krikščionybės laikų kūrinys, kurį redaktoriai 

paprastai įtraukdavo į Apaštališkųjų tėvų raštus, pražuvo per municipalinės 

bibliotekos gaisrą Strasbūre. Palyginti su šiais atvejais, Naujojo Testamento teksto 

kritika tiesiog stulbina turimos medžiagos gausa. (Metzger, TNT, 34) 

 

F.F. Bruce’as rašė: „Nė vienas senosios literatūros kūrinys pasaulyje negali 

pasidžiaugti tokia geros tekstinės medžiagos gausa, kokia pasižymi Naujasis 

Testamentas“. (Bruce, BP, 178) 

Palyginkime beveik 5700 graikiškų Naujojo Testamento (NT) rankraščių kiekį su 

kitais kūriniais. Pateiktoje lentelėje aiškiai matome menką kai kurių kitų senųjų 

dokumentų rankraščių skaičių. (Geisler, GIB, 408) 

 

Autorius Knyga 
Parašymo 

data 

Ankstyviausi 

nuorašai 

Laiko 

skirtumas 

Nuorašų 

skaičius 

Homeras Iliada 800 m. pr. Kr. 400 m. pr. Kr. 400 metų 643 

Herodotas Istorija 480–425 m. 

pr. Kr. 

900 m. po Kr. 1350 metų 8 

Tukididas Istorija 460–400 m. 

pr. Kr. 

900 m. po Kr. 1300 metų 8 

Platonas  400 m. pr. Kr. 900 m. po Kr. 1300 metų 7 

Demostenas  300 m. pr. Kr. 1100 m. po Kr. 1400 metų 200 

Cezaris Galų karai 100–44 m. pr. 

Kr. 

900 m. po Kr. 1000 metų 10 

Livijus Romos 

istorija 

59 m. pr. Kr.–

17 m. po Kr. 

IV a. (dalis), 

dauguma X a. 

400 metų 

1000 metų 

1 dalinė 

19 

Tacitas Analai 100 m. po Kr. 1100 m. po Kr. 1000 metų 20 

Plinijus 

Vyresnysis 

Gamtos 

mokslas 

23–79 m. po 

Kr. 

850 m. po Kr. 800 metų 7 

Naujasis 

Testamentas 

 50–100 m. po 

Kr. 

114 m. 

(fragmentai) 

200 m. 

(knygos) 

250 m. 

+50 metų 

100 metų 

150 metų 

 

225 metai 

5366 
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(didžioji NT 

dalis) 

325 m. (visas 

NT) 

 

Nieko nuostabaus, jog Ravi’s Zachariasas daro tokią išvadą: „Iš tiesų, jeigu 

kalbėsime vien apie dokumentų skaičių, laiko trukmę, praėjusią nuo įvykio iki 

dokumento atsiradimo ir jį patvirtinančių arba jam prieštaraujančių dokumentų įvairovę, 

tai šiuo atžvilgiu Naujasis Testamentas yra geriausias iš visų senovinių rašinių. Nė 

vienas senovinis raštijos kūrinys negali pasigirti tokia tekstų gausa ir tokiu jų 

vientisumu“. (Zacharias, CMLWG, 162) 

 

2B. Svarbesnieji Naujojo Testamento rankraščiai 
Žemiau pateikiama kai kurių svarbiausių rankraščių suradimo chronologija. Kai kurie 

faktoriai, padedantys nustatyti rankraščio amžių, yra tokie: 

 

1. Rašymo pagrindui naudotos medžiagos 

2. Lapo dydis ir forma 

3. Skyryba 

4. Teksto padalijimas 

5. Ornamentika 

6. Rašalo spalva 

7. Pergamento tekstūra ir spalva 

(Geisler, GIB, 242–246) 

 

Johno Rylandso rankraštis (130 m. po Kr.) saugomas Johno Rylandso Mančesterio 

bibliotekoje, [Anglija] (tai seniausias Naujojo Testamento teksto fragmentas). „Dėl 

ankstyvos parašymo datos ir vietos (Egiptas), – tai šiek tiek toliau nei tradicinė rašymo 

vieta (Mažoji Azija), – ši Jono Evangelijos dalis patvirtina jau tradiciškai priimtą 

Evangelijos parašymo datą – tai maždaug pirmojo amžiaus pabaiga“. (Geisler, GIB, 268) 

Apie pasenusią kritiką Bruce’as Metzgeris kalba taip: „Jeigu šis mažas fragmentas 

būtų buvęs žinomas praėjusio (XIX a.) šimtmečio viduryje, tai Naujojo Testamento 

kritika, kurią inspiravo nuostabusis Tiubingeno universiteto profesorius Ferdinandas 

Christianas Bauras, nebūtų tvirtinusi, kad Ketvirtoji Evangelija buvusi parašyta ne 

anksčiau kaip 160-ais metais.“ (Metzger, TNT, 39) 

Bodmero II papirusas (150–200 m. po Kr.) buvo 1950–1970 metais nupirktas iš 

vieno Egipto prekybininko ir dabar saugomas Bodmero pasaulinės literatūros 

bibliotekoje. Jame užrašyta didesnė Jono Evangelijos dalis. Vienu pačių svarbiausių 

Naujojo Testamento papirusų atradimu nuo pat Chesterio Beatty’o rankraščio (apie jį 

skaitykite žemiau) laikoma Bodmero kolekcija, kurią įsigijo Culagny mieste, netoli 

Ženevos esanti Pasaulinės literatūros biblioteka. p66 datuojamas maždaug 200 m. ar net 

anksčiau ir jame yra 104 lapai iš Jono Evangelijos (Jn 1,1–6,11; 6,35b–14,26) ir 

keturiasdešimties kitų puslapių fragmentai, Jn 14–21. Tekstą sudaro aleksandriškojo ir 

vakarietiškojo stilių mišinys. Be to, čia tarp eilučių yra apie dvidešimt pakeitimų, kurie 

neginčytinai priklauso vakarietiškajai šeimai. (Geisler, GIB, 390) Savo straipsnyje „Dėl 
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Bodmero II papiruso datos nustatymo“ (Zur Datierung des Papyrus Bodmer II (p66), 

„Anzeiger der osterreichischen Akademie der Wissenschaften“, phil.-hist., kl., 1960, Nr. 

4, p. 12033) „Vienos nacionalinės bibliotekos papirusų skyriaus direktorius Herbertas 

Hungeris 66 rinkinį priskiria ankstyvesniam laikotarpiui, t.y. maždaug viduriui ar netgi 

pirmai antrojo amžiaus pusei; žr. jo straipsnį“. (Metzger, TNT, 39–40) 

„Papiruse p72, kuris taip pat yra rinkinio dalis, užrašyti ankstyviausias Judo laiškas ir 

du Petro laiškai. p75, kitas ankstyvasis M. Bodmero įsigytas biblinis rankraštis, kuriame 

sudėti Luko ir Jono Evangelijų rankraščiai. […] Redaktoriai Victoras Martinas ir 

Rodalphe’as Kasseris mano, jog šis nuorašas datuotinas tarp 175 ir 225 metų. Tai 

ankstyviausias iš žinomų Evangelijos pagal Luką nuorašų ir viena iš ankstyviausių 

Evangelijų pagal Joną.“ (Metzger, TNT, 41) Taigi Metzgeris jį apibūdina kaip 

„svarbiausią atrastą Naujojo Testamento rankraštį nuo pat Chesterio Beatty’o papiruso 

nupirkimo“. (Metzger, TNT, 39–40) 

Chesterio Beatty’o papirusas (200 m.). Rankraščiai buvo nupirkti 1930 m. iš vieno 

Egipto prekeivio ir dabar yra C. Beatty’o įkurtame Dublino muziejuje. Dalis jų yra 

Mičigano universiteto nuosavybė. Šį rinkinį sudaro papiruso rankraščiai, iš jų trijuose 

užrašyta didesnė Naujojo Testamento dalis. (Bruce, BP, 182) Leidinyje „Biblija ir 

šiuolaikinis mokslas“ (The Bible and Modern Scholarship) seras Fredericas Kenyonas 

rašė: „Šio atradimo reikšmė – nepaisant vien to, kad yra svarbiausias radinys po Sinajaus 

(Sinaiticus) rankraščių atradimo – iš tiesų yra ta, kad laiko tarpsnis, skyręs Naujojo 

Testamento knygų originalus nuo turimų ankstyviausių rankraščių, sumažėja tiek, jog 

bet kur diskutuojant dėl dokumentų autentiškumo jis darosi nebereikšmingas. Jokia kita 

senovinė knyga negali pasigirti panašaus ankstyvumo ir turtingumo liudijimu savo 

tekstui, ir joks nešališkas tyrinėtojas negalės paneigti, kad mus pasiekęs tekstas iš esmės 

yra nepažeistas“. (Kenyon, BMS, 20) (Smulkų papirusų sąrašą galima rasti Biblijos 

draugijos ir Nestle–Alando išleistuose graikiškojo Naujojo Testamento leidimuose. Abu 

išleisti Štutgarte.) 

Diatesaronas reiškia „keturių dalių harmonija“. Graikiški žodžiai dia Tessaron 

pažodžiui išvertus reiškia „per keturis“. (Bruce, BP, 195) Šią Evangelijų harmoniją 

(maždaug 160 m. po Kr.) parašė Tatianas. 

Euzebijus „Bažnyčios istorijoje“ (IV, 29 Loebo leid., 1, 397) rašė: „Ankstesnis jų 

lyderis Tatianas tam tikru būdu surinko ir sudėjo Evangelijas į vieną rinkinį ir pavadino 

jį DIATESSARON, tokiu pavidalu kai kuriose vietose jis naudojamas iki šiol“. 

Tikima, kad asirų krikščionis Tatianas – pirmasis sudėjo Evangelijas į harmoningą 

visumą; iki šių dienų išliko tik maža to rinkinio dalis. (Geisler, GIB, 318–319) 

Codex Vaticanus (Vatikano kodeksas) (325–350 m.) yra Vatikano bibliotekoje; jame 

surašyta beveik visa Biblija. Po ištisą šimtmetį trukusios tekstų kritikos daugelis mano, 

jog Vatikano rankraštis yra vienas patikimiausių Naujojo Testamento rankraščių. 

Codex Sinaiticus (Sinajaus kodeksas) (350 m. po Kr.) saugomas Britų muziejuje. Šį 

rankraštį, kuriame išliko beveik visas Naujasis Testamentas ir daugiau nei pusė Senojo 

Testamento, 1859 metais Sinajaus kalno vienuolyne surado daktaras Constantinas von 

Tischendorfas. Vienuolynas jį padovanojo Rusijos carui, o per 1933 metų Kalėdas šį 

rankraštį iš Sovietų Sąjungos už 100.000 svarų nupirko Britų vyriausybė ir žmonės. 

Nuostabi ir šio rankraščio suradimo istorija. Bruce’as Metzgeris ją pasakoja: 
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Tischendorfas 1844-ais metais, neturėdamas nė trisdešimties metų ir būdamas 

Leipcigo universiteto docentu, pradėjo gana plačiai keliauti po Artimuosius Rytus 

ieškodamas biblinių rankraščių. Aplankant šv. Katerinos vienuolyną Sinajaus kalne, 

jam nusišypsojo laimė pastebėti kelis pergamento lapus krepšyje, pilname popieriaus 

šiukšlių, skirtų vienuolyno krosnies prakuroms. Juos patikrinus paaiškėjo, kad tai 

septuagintiškasis Senojo Testamento variantas, kurio rašymo stilius buvo panašus į 

graikiškąjį uncialinį šriftą. Iš krepšio jis ištraukė ne mažiau kaip keturiasdešimt tris 

panašius lapus, o lydėjęs vienuolis pastebėjo, jog du tokių pat lapų prikrauti krepšiai 

buvo jau sudeginti! Vėliau, kai Tischendorfui buvo parodytos kitos to paties kodekso 

dalys (kur buvo surašyta visa Izaijo bei 1 ir 2 Makabiejų knygos), jis perspėjo 

vienuolius, kad panašūs daiktai būtų per brangūs jų krosnies prakuroms. Į tuos 

keturiasdešimt tris lapus, kuriuos jam leido pasilikti, buvo surašytos 1 Metraščių, 

Jeremijo, Nehemijo ir Esteros knygų dalys. Grįžęs į Europą, Tischendorfas atidavė 

juos Leipcigo universiteto bibliotekai, kur jie saugomi iki šiol. Jis 1846 metais 

išspausdino jų turinį, pavadindamas leidinį Frederiko Augusto kodeksu (Saksonijos 

karaliaus Frederiko Augusto, atradėjo valdovo ir patrono garbei). (Metzger, TNT, 43) 

Tischendorfas per antrąjį savo vizitą į vienuolyną 1853 metais nerado nė vieno 

naujo rankraščio, nes po jo parodytos iniciatyvos radus rankraštį per pirmąjį 

apsilankymą 1844 metais vienuoliai pasidarė įtarūs. Trečią kartą jis apsilankė 1859 

metais Rusijos caro Aleksandro II įsakymu. Prieš pat išvykdamas Tischendorfas 

vienuolyno tarnautojui padovanojo „Septuagintos“, kurią pats buvo išleidęs Leipcige, 

egzempliorių. 

Tuoj po to tarnas prisiminė, kad taip pat turi panašų „Septuagintos“ egzempliorių, 

ir iš savo celėje buvusios skrynios ištraukė į raudoną medžiagą susuktą rankraštį. 

Taigi prieš nustebusio tyrinėtojo akis gulėjo lobis, kurį jis taip ilgai troško išvysti. 

Tischendorfas, slėpdamas savo jausmus, paprašė leidimo tą vakarą dar kartą pažvelgti 

į rankraštį. Jam buvo leista, ir, grįžęs į savo kambarį, Tischendorfas visą naktį 

džiaugėsi studijuodamas tą rankraštį, nes, kaip jis į savo dienoraštį (kuris kaip tikras 

mokslininko buvo lotynų kalba) įrašė: quippe dormire nefas videbatur („miegas 

atrodė tikra šventvagystė!“). Veikiai jis pastebėjo, kad dokumentas gerokai pranoko 

net drąsiausius lūkesčius: čia buvo ne tik beveik visas Senojo Testamento tekstas, bet 

ir nė kiek nepaliestas, puikiausiai išsilaikęs Naujasis Testamentas. Be to, čia buvo dar 

du antrajame amžiuje parašyti ankstyvosios krikščionybės laikotarpio darbai – 

Barnabo laiškas (anksčiau žinomas tik iš labai prasto lotyniško vertimo) ir didelė 

Hermo Ganytojo dalis (iki tol žinotas tik jo pavadinimas). (Metzger, TNT, 44) 

 

Codex Alexandrinus (Aleksandrijos kodeksas) (400 m.) saugomas Britų muziejuje. 

Britanijos enciklopedijoje (Encyclopaedia Britannica) teigiama, kad jis buvo parašytas 

Egipte graikiškai. Jame išlikęs beveik visas Biblijos tekstas. 

Codex Ephraemi (Efraimo kodeksas) (400 m.) yra Paryžiaus nacionalinėje 

bibliotekoje. Britanijos enciklopedijoje sakoma, kad „jis parašytas V amžiuje ir jame 

esanti medžiaga labai svarbi aiškinantis tam tikras Naujojo Testamento dalis“. (EB, 3 t., 

579; Bruce, BP, 183) Šis rankraštis apima visas Naujojo Testamento knygas, išskyrus 2 

Laišką tesalonikiečiams ir 2 Jono laišką. „Tai penktojo amžiaus dokumentas, dar 

vadinamas palimpsestu (palimpsestas tai rankraštis, kurio pirminis tekstas buvo 

nuskustas ir po to užrašytas kitas). Tyrinėtojai, panaudoję specialius chemikalus ir labai 

kruopščiai atlikę darbą, gali perskaityti senąjį tekstą, esantį po naujuoju“. (Comfort, OB, 

181) 
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Codex Bezae (Bezos arba Bizantijos kodeksas) (vėliau nei 450 m.) yra saugomas 

Kembridžo bibliotekoje. Jame yra Evangelijos ir Apaštalų darbai ne tik graikų, bet ir 

lotynų kalba. 

Codex Washingtonensis arba Freericanus (Vašingtono kodeksas) (450 m.) yra 

keturios Evangelijos. (Greenlee, INTTC, 39) Jis saugomas Vašingtone esančiame 

Smitsono institute (Smithsonian Institution). 

Codex Claromontanus (Klaromontano kodeksas) (500 m.) surašyti apaštalo Pauliaus 

laiškai. Tai dvikalbis rankraštis. 

 

3B. Įvairių vertimų rankraščių tikslumas 
Kitas svarus garantas, sąlygojantis teksto aiškumą ir tikslumą, yra senieji vertimai į kitas 

kalbas. Tikėtina, kad „senoji literatūra labai retai būdavo verčiama į kitas kalbas“. 

(Greenlee, INTTC, 45) 

Nuo pat savo pradžios krikščionybė buvo misionieriškas tikėjimas. „Ankstyviausi 

Naujojo Testamento vertimai buvo parengti misionierių, idant padėtų skelbti 

krikščioniškąjį tikėjimą žmonėms, kurių gimtoji kalba buvo sirų, lotynų arba koptų“. 

(Metzger, TNT, 67) 

Siriškoji ir lotyniškoji Naujojo Testamento versijos (vertimai) buvo padarytos apie 

150 m.. Šie vertimai mus gerokai priartina prie originalo laikų. Dabar priskaičiuojama 

daugiau kaip 15.000 rankraščių įvairiomis kitomis kalbomis. 

 

1C. Vertimai į senąją sirų kalbą 
Senoji sirų versija sudaryta iš keturių Evangelijų apie ketvirtąjį amžių. Reikėtų 

paaiškinti, kad „senąja sirų kalba dažniausiai būdavo pavadinamas krikščionių 

aramėjiškas dialektas. Rankraštis parašytas specialiu aramėjų abėcėlės variantu“. (Bruce, 

BP, 193) Teodoras Mopsuestijietis (V a.) rašė: „Tai (Biblija) buvo išversta į senąją sirų 

kalbą“. (Bruce, BP, 193) 

Sirų Pešita. Pagrindinė žodžio pešita reikšmė yra „paprasta“. Tai buvo standartinis 

vertimas, atliktas maždaug 150–250 m. Šiuo metu priskaičiuojama daugiau kaip 350 

rankraščių, datuojamų nuo 400 m. (Geisler, GIB, 317) 

Palestinos senąja sirų kalba versija. Dauguma tyrinėtojų šią versiją priskiria maždaug 

400–450 m. po Kr. (V a.). (Metzger, TNT, 68–71) 

Filokseno versija (508 m.). Polikarpas iš naujo išvertė Naująjį Testamentą į senąją 

sirų kalbą Mabugo vyskupui Filoksenui. (Greenlee, INTTC, 49) 

Heraklėjos (Harkelio) sirų versija (616 m.). Išvertė Tomas Harkelietis. 

 

2C. Lotyniškosios versijos 
Senoji lotynų. Nuo pat ketvirtojo iki tryliktojo amžiaus sklandė liudijimai, jog trečiajame 

amžiuje „Šiaurės Afrikoje ir Europoje buvo naudojami vertimai į senąją lotynų kalbą“. 

Codex Babbiensis (Afrikos senoji lotynų) (400 m.). Metzgeris rašo, kad „E.A. 

Lowe’as parodė paleografinių žymių, rodančių, kad šis vertimo nuorašas buvo padarytas 

nuo antrojo amžiaus papiruso“. (Metzger, TNT, 72–74) 

Codex Corbiensis (Corbie kodeksas) (400–500 m.) sudarytas iš keturių Evangelijų. 

Codex Vercellensis (360 m.). 

Codex Palatinus (V a.). 
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Lotyniškoji Vulgata (reiškia „bendroji arba populiarioji“). Jeronimas buvo Romos 

vyskupo Damazo sekretoriumi. Jis įvykdė vyskupo reikalavimą ir atliko šį vertimą tarp 

366 ir 384 m. (Bruce, BP, 201) 

 

3C. Koptiškosios (arba egiptietiškos) versijos 
F.F. Bruce’as rašo, kad visai galimas dalykas, jog pirmasis egiptietiškas vertimas buvo 

atliktas trečiajame ar ketvirtajame amžiuje. (Bruce, BP, 214) 

Sahidų dialektu parašyta trečiojo amžiaus pradžioje. (Metzger, TNT, 79–80) 

Bochairų dialektas. Redaktorius Rodalphe’as Kasseris mano, kad ji padaryta 

maždaug ketvirtajame amžiuje. (Greenlee, INTTC, 50) 

Vidurio Egipto dialektas – ketvirtasis ar penktasis amžius. 

 

4C. Kitos ankstyvosios versijos 
Armėnų (400 m.). Atrodo, jog išversta iš graikiškos Biblijos gautos iš 

Konstantinopolio. 

Gotų. Ketvirtasis amžius. 

Gruzinų. Penktasis amžius. 

Etiopų. Šeštasis amžius. 

Nubių. Šeštasis amžius. 

 

4B. Lekcionarijuose esančių rankraščių tikslumas 
Nors šis laukas yra labai apleistas, antroji didžiausia graikiškų Naujojo Testamento 

rankraščių grupė yra lekcionarijai. 

Bruce’as Metzgeris taip aiškina lekcionarijų atsiradimą: „Sekdama sinagogose 

vyravusiu papročiu, pagal kurį kiekvieną Šabo dieną per pamaldas (angl. devine service) 

būdavo skaitomos atskiros dalys iš Įstatymo ir Pranašų knygų, krikščionių Bažnyčia 

perėmė ištraukų skaitymą iš Naujojo Testamento knygų Dievo garbinimo apeigose. 

Išsirutuliojo reguliari sistema pamokų, per kurias būdavo skaitomos ištraukos iš 

Evangelijų ir Apaštalų laiškų. Tai ir atsirado paprotys išdėstyti pamokų tekstus taip, kad 

jie atitiktų nusistovėjusią sekmadienių ir kitų šventų krikščioniškųjų metų datų tvarką“. 

(Metzger, TNT, 30) 

 

Kelių senųjų autorių darbai mums išliko tik per subtilią perdavimo giją. […] Palyginti su šiais 
atvejais, Naujojo Testamento teksto kritika tiesiog stulbina turimos medžiagos gausa. 

– BRUCE METZGER 
 

Metzgeris praneša, kad 2.135 lekcionarijai jau yra susisteminti, bet vis dėlto 

dauguma tekstų dar laukia kritinės analizės. (Šiame skyriuje jau buvo paminėta naujesnė 

statistika – 2.396 vienetai.) 

J. Haroldas Greenlee pastebi, jog „ankstyviausiųjų lekcionarijų fragmentai yra 

parašyti šeštajame amžiuje, o visiškai sukomplektuoti rankraščiai sudaryti aštuntajame 

amžiuje ar dar vėliau“. (Greenlee, INTTC, 45) 

Paprastai lekcionarijai buvo gana konservatyvūs ir naudodavosi senesniais tekstais, 

todėl šia prasme jie yra labai vertingi tekstų kritikos šaltiniai. (Metzger, TNT, 31) Tačiau 

pabrėžtina, kad pagal savo vertę nustatant Naujojo Testamento tekstų tikslumą 
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lekcionarijai tėra antroje vietoje, ir taip yra mažiausiai dėl trijų priežasčių: 

1. Naujasis Testamentas juose cituojamas labai dažnai, tačiau ten nėra 

Apreiškimo knygos ir kai kurių Apaštalų darbų skyrių. 

2. Dėl lekcionarijų pastarojo meto mokslinių tyrimų jiems priskiriamas vis 

reikšmingesnis vaidmuo nustatant tikrąjį tekstą. Lekcionarijuose vyravo 

bizantiškasis teksto tipas, bet yra tam tikrų grupių, kurios būdingos 

Aleksandrijos ar Cezarėjos skaitiniams. 

3. Lekcionarijai taip pat turėjo įtakos kelių specifinių Naujojo Testamento 

ištraukų suvokimui; pavyzdžiui, Jn 7,53–8,11 ir Mk 16,9–20. (Geisler, GIB, 

418) 

(Išsamus lekcionarijų sąrašas pateiktas Biblijos draugijos ir Nestle–Alando 

išleistuose graikiškojo Naujojo Testamento leidimuose. Abu išleisti Štutgarte.) 

 

5B. Ankstyvosios Bažnyčios tėvų rašytų rankraščių tikslumas 
Tėvų pateiktos Šventraščio citatos nėra pirminiai Naujojo Testamento teksto liudytojai, 

tačiau jos atlieka du labai svarbius antraeilius vaidmenis. Pirmiausia jos labai aiškiai 

patvirtina, kad buvo 27 Naujojo Testamento kanono knygos. Tiesa, dažnos citatos 

būdavo gana apytikslės, nors kai kurie Tėvai cituodavo labai tiksliai, tačiau jie bent jau 

atkurdavo nemažą originalaus teksto dalį. Antra, citatų yra tiek daug ir jos tokios 

išsamios, kad jei ir nebūtų išlikęs nė vienas Naujojo Testamento rankraštis, tai Naująjį 

Testamentą būtų galima atkurti vien tik iš ankstyvųjų Tėvų raštų. (Geisler, GIB, 430) 

 

Ankstyvųjų Tėvų pateikiamos citatos iš Naujojo Testamento 
 

Rašytojas Evangelijos 
Apaštalų 

darbai 

Pauliaus 

laiškai 

Visuotiniai 

laiškai 
Apreiškimas 

Iš 

viso: 

Justinas 

Kankinys 
268 10 43 6 

3 

(266 

aliuzijos) 

330 

Ireniejus 1.038 194 499 23 65 1.819 

Klemensas 

Aleksandrietis 
1.107 44 1.127 207 11 2.406 

Origenas 9.231 349 7.778 399 165 17.992 

Tertulianas 3.822 502 2.609 120 205 7.258 

Ipolitas 734 42 387 27 188 1.378 

Euzebijus 3.258 211 1.592 88 27 5.176 

Iš viso: 19.368 1.352 14.035 870 664 36.289 

 

Trumpai tariant, J. Haroldas Greenlee buvo teisus rašydamas: „Tos citatos yra tokios 

gausios, kad Naujasis Testamentas galėtų būti atkurtas vien tik iš jų, visai nesinaudojant 

Naujojo Testamento rankraščiais“. (Greenlee, INTTC, 54) 

Aukščiau pateiktoje lentelėje palyginkime citavimų iš Biblijos skaičius, kurie pateikti 

Burgono rodyklėje, iliustravimui imdami tik ankstyvuosius arba svarbesnius rašytojus. 

(Geisler, GIB, 431) 
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Apie Bažnyčios tėvų pateiktas Naujojo Testamento citatas Bruce’as Metzgeris rašo: 

„Be graikiškuose Naujojo Testamento rankraščiuose ir ankstyvuosiuose vertimuose 

pateiktų teksto pavyzdžių, teksto kritikai gali pasinaudoti ir gausiomis Šventraščio 

ištraukomis, kurios cituojamos iš ankstyvųjų Bažnyčios tėvų parašytų komentarų, 

pamokslų tekstų ar įvairių traktatų. Iš tiesų tų citatų tiek daug, kad jeigu net būtų 

sunaikinti visi kiti mums žinomi Naujojo Testamento tekstų šaltiniai, tai praktiškai tik jų 

pakaktų viso Naujojo Testamento teksto rekonstrukcijai“. (Metzger, TNT, 86) 

Britanijos enciklopedijoje sakoma: „Kai tekstologas tyrinėtojas išstudijuoja 

rankraščius ir net atskiras jų versijas, tai dar nebūna išsėmęs visų Naujojo Testamento 

faktų apraiškų. Ankstyvosios krikščionybės Tėvų raštuose esti vieno ar kito rankraščio 

dažnų teksto skirtumų. […] Taigi jų citatos, ypač kai tai patvirtina kitų šaltinių tekstas, 

priskiriamas liudijimui, į kurį, prieš darydami savo išvadas, privalo atsižvelgti teksto 

kritikai“. (EB, 3t., 579) 

Seras Davidas Dalrymple’as buvo suabejojęs dėl tokios Šventraščio tekstų gausos 

ankstyvųjų Tėvų rašiniuose. Kažkas jo paklausė: „Įsivaizduokite, kad Naujasis 

Testamentas buvo sunaikintas, o visi nuorašai prarasti jau trečiojo amžiaus pabaigoje. Ar 

galima būtų jį vėl atkurti pagal antrojo ir trečiojo amžiaus Bažnyčios tėvų raštus?“ Po 

ilgų ir išsamių tyrimų Dalrymple’as padarė tokią išvadą: „Tik pažvelkit į tas knygas. Ar 

pamenate klausimą dėl Naujojo Testamento ir Bažnyčios tėvų? Šis klausimas sužadino 

mano smalsumą, o kadangi turėjau visus išlikusius antrojo ir trečiojo amžiaus Tėvų 

raštus, tai pradėjau tyrimą. Ir dabar jau turiu suradęs visą Naująjį Testamentą, trūksta tik 

vienuolikos eilučių“. (Dalrymple, cit. Leach, OBHWGI, 35–36) 

Josephas Angusas 56-ame „Biblijos vadovėlio“ (The Bible Handbook) puslapyje taip 

perspėja dėl ankstyvųjų Tėvų rašinių: 

1. Kartais citatose nesilaikoma pažodinio tikslumo. 

2. Kai kurie perrašinėtojai buvo linkę daryti klaidas arba sąmoningai keisti 

tekstą. 

Vieni svarbiausių Naujojo Testamento ankstyvųjų rankraščių liudytojų tarp 

Bažnyčios tėvų buvo: 

Klemensas Romietis (95 m. po Kr.). Origenas savo veikale „Apie pradus“ II, 3 sk. 

vadina jį apaštalų mokiniu. (Anderson, BWG, 28) 

Tertulianas savo darbo Prieš erezijas 23 skyriuje rašo, kad jis (Klemensas) buvo 

paskirtas Petro. 

Prieš erezijas III knygos, 3 skyriuje, Ireniejus priduria, kad jo (Klemenso) „ausyse 

dar tebeaidi apaštalų pamokslai, o jų doktrina tebėra jam prieš akis“. 

Jis citavo iš: 

 

Mato evangelijos   Pirmo laiško korintiečiams 

Morkaus evangelijos  Laiško Titui 

Luko evangelijos   Laiško hebrajams 

Apaštalų darbų   Petro pirmo laiško 

 

Ignotas (70–110 m.) buvęs Antiochijos vyskupu. Buvo nukankintas. Jis gerai 

pažinojo apaštalus. Septyni jo laiškai pilni citatų iš: 
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Mato evangelijos   Laiško filipiečiams 

Jono evangelijos   Laiško kolosiečiams 

Apaštalų darbų   1 ir 2 laiškų tesalonikiečiams 

Laiško romiečiams  1 ir 2 laiškų Timotiejui 

Pirmo laiško korintiečiams Jokūbo laiško 

Laiško galatams   Petro pirmo laiško 

Laiško efeziečiams 

 

Polikarpas (70–156 m.) nukankintas 86-ų metų, buvo Smirnos vyskupu ir apaštalo 

Jono mokiniu. Tarp kitų, citavusių Naująjį Testamentą, buvo Barnabas (maždaug 70 m.), 

Hermas (maždaug 95 m.), Tatianas (maždaug 170 m.) ir Ireniejus (maždaug 170 m.). 

Klemensas Aleksandrietis (150–212 m.). 2.400 jo pateiktų ištraukų yra beveik iš visų, 

išskyrus tris, Naujojo Testamento knygų. 

Tertulianas (160–220 m.) buvo Kartaginos miesto bažnyčios presbiteriu ir Naująjį 

Testamentą citavo daugiau nei 7 tūkstančius kartų; 3.800 iš jų buvo ištraukos iš 

Evangelijų. 

Ipolitas (170–235 m.) citavęs daugiau nei 1.300 kartų. 

Justinas Kankinys (133 m.) grūmėsi su eretiku Marcijonu. 

Origenas (185–253 m. arba 254 m.). Šis garsus rašytojas sukūrė daugiau nei 6 

tūkstančius darbų. Jo sąraše daugiau nei 18 tūkstančių Naujojo Testamento ištraukų. 

(Geisler, GIB, 353) 

Kiprijonas (mirė 258 m.) buvo Kartaginos vyskupu. Jis pacitavo maždaug 740 kartų 

iš Senojo Testamento ir 1.030 – iš Naujojo Testamento. 

Geisleris ir Nixas daro visai logišką išvadą: „Netgi glausta šių raštų apskaita 

parodytų, kad iki Nikėjos susirinkimo (325 m.) jau buvo 32.000 Naujojo Testamento 

citatų. Citatos, įeinančios į tuos 32.000, be jokios abejonės, yra labai išsamios, o į jų 

skaičių dar nė neįtraukti ketvirtojo amžiaus rašytojų darbai. Pridėjus citatas tik vieno iš 

tų rašytojų, Euzebijaus, rašiusio tiek ikinikėjiniu, tiek ponikėjiniu laikotarpiu, turėtume 

jau per 36.000 Naujojo Testamento citatų“. (Geisler, GIB, 353–354) 

Prie visų jų dar galėtume pridėti Augustiną, Amabijų, Laitancijų, Auksaburnį, 

Jeronimą, Gajų Romietį, Atanazą, Ambraziejų Milanietį, Kirilą Aleksandrietį, Efraimą 

Sirą, Hiliarą Puatjietį, Grigalių Nysietį ir pan. 

Rašydamas apie Bažnyčios tėvų pateiktas Naujojo Testamento citatas, Leo 

Jaganay’us pabrėžė: tarp didelio kiekio nepublikuotos medžiagos, kurią mirdamas paliko 

Deanas Burgonas, ypač paminėtina jo sudaryta Naujojo Testamento citatų, kurias 

naudojo Bažnyčios tėvai, abėcėlinė rodyklė. Ją sudaro šešiolika storų tomų, kuriuos 

saugo Britų muziejus. Rodyklėje surašytos 86.489 citatos. (Jaganay, ITCNT, 48) 

 

2A. Vidinių požymių testas naujojo testamento patikimumui 
nustatyti 

 

1B. Abejonės nauda 
Apie šį testą Johnas Warwickas Montgomery’s rašė, jog literatūrinė kritika tiesiog 
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pažodžiui seka Aristotelio posakiu: „Abejonės naudą reikia palikti pačiam dokumentui, 

o ne arogantiškai į ją pretenduoti kritikui“. (Montgomery, EA, 29) 

Todėl „analizuojant privalu įsiklausyti į paties dokumento tvirtinimus, o ne iškart 

įtarinėti dėl apgaulės ar klaidos, nebent pats autorius save diskvalifikuoja įveldamas 

prieštaravimų ar žinomų faktų iškraipymų“. (Montgomery, EA, 29) 

Hornas dar labiau išplėtoja šią mintį teigdamas: 

 
Bent trumpam susimąstykite, kokio dydžio „problema“ turėtų iškilti, kad galima būtų 

ją perkelti į rimtų argumentų, prieštaraujančių priimtai doktrinai, kategoriją. Aišku, 

jog turėtų būti pastebimai daugiau nei menkutis prieštaravimas. Pirmiausia turime 

įsitikinti, ar teisingai supratome citatą, tą prasmę, kuria joje vartojami žodžiai ir 

skaičiai. Antra – ar turime visą įmanomą pažinimą viso to, kas susiję su šia medžiaga. 

Trečia, ar iš tiesų šio klausimo nebegalima išnagrinėti labiau netgi tobulėjant mūsų 

pažinimui, tekstiniams tyrinėjimams, archeologijai ir panašiai. […] 

Sunkumai nesukelia prieštaravimų. Neišspręsti dalykai nebūtinai turi būti klaidos. 

Aišku, tai nesumenkina sunkumų srities; tiesiog reikėtų žiūrėti į juos iš tam tikros 

perspektyvos. Sunkumus reikia įveikti, o problemos egzistuoja tam, kad priverstų 

mus ieškoti dar didesnio aiškumo. Bet jei kiekvienu ginčytinu klausimu galutinai 

visko neišsiaiškinome, tai jokiu būdu negalime tvirtinti: „Tai jau įrodyta klaida, 

aiškus prieštaravimas neklystamai Biblijai“. Juk visi žinome, kiek daug 

„prieštaravimų“ buvo visiškai išsiaiškinta, vos prasidėjus šiam šimtmečiui. (Horn, 

BTSI, 86–87) 

 

2B. Ar dokumente nėra žinomų prieštaravimų? 
Seminarijoje dr. Gleasonas Archeris buvo žinomas kaip žmogus, mokantis per trisdešimt 

kalbų, dauguma jų buvo Senojo Testamento laikų kalbos, paplitusios Artimuosiuose 

Rytuose. Jis daugiau kaip trisdešimt metų dėstė Biblijos kritiką seminarijos 

magistrantams bei doktorantams ir pateikė savęs kaip specialisto, galinčio įžvelgti 

sudėtingo biblinio teksto prasmę, bendrą įvertinimą: 

 
Studijuodamas Harvardo universiteto paskutiniame kurse, buvau sužavėtas 

apologetikos ir biblinių apreiškimų; taigi labai stengiausi kuo daugiau sužinoti apie 

tas kalbas ir kultūras, kurios bent kiek prisidėjo prie biblinės teologijos. Kolegijoje 

mano specializacija buvo klasikinė literatūra, todėl gerai išmokau lotynų, graikų, 

prancūzų ir vokiečių kalbas. Seminarijoje specializavausi hebrajų, aramėjų ir arabų 

kalbų srityje; baigęs mokslus dar įsitraukiau į senosios sirų ir akadų (asirų–

babiloniečių) kalbų mokymąsi, pasirinkdamas fakultatyvinius šių dalykų kursus. 

Anksčiau, vidurinės mokyklos paskutiniaisiais dvejais mokslo metais, mane labai 

sudomino Viduriniosios Egipto karalystės kalbos studijos, kurias tęsiau toliau, nes 

vėliau dar dėsčiau šios srities kursus. Čikagos Orientalistikos institute specializavausi 

studijuodamas istorinius Aštuonioliktosios dinastijos įrašus, taip pat studijavau koptų 

ir šumerų kalbas. Bedirbdamas šių senovinių kalbų srityje, kartu intensyviai 

studijavau teisę. Po viso to 1939 metais pradėjau dirbti advokatu Masačusetse. Tai 

suteikė pakankamą pagrindą viešai mano juridinei praktikai. 

 

Savo „Sunkesnių biblinio teksto vietų enciklopedijos“ (Encyclopedia of Bible 

Difficulties) įžangoje dr. Archeris paliudija apie vidinę Biblijos teksto darną: 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  129 

 

 
Kai tik susidurdavau su akivaizdžiais neatitikimais ir išnagrinėjau tariamus 

prieštaravimus tarp biblinių įrašų ir lingvistinių, archeologinių ar mokslinių įrodymų, 

mano tikėjimas Šventojo Rašto patikimumu vis būdavo patikrinamas ir sustiprinamas 

atskleidus, jog beveik su kiekviena Biblijoje žmogaus aptikta problema, nuo senųjų 

iki pat dabartinių laikų, puikiausiai susitvarkydavo pats Biblijos tekstas arba tai 

padarydavo gauta objektyvi archeologinė informacija. Išvados, kurias buvo galima 

daryti iš senųjų egiptiečių, šumerų ar akadų dokumentų, puikiausiai derėdavo su 

bibliniais įrašais; ir joks deramai pasirengęs mokslininkas evangelikas neturi bijoti 

priešiškų argumentų ir iššūkių ar humanistų racionalistų ir Biblijos niekintojų 

skleidžiamų visokių įtikinėjimų. 

 

Dr. Archeris daro tokią išvadą: „Pats Šventraštis turi gerų ir pakankamų atsakymų, 

galinčių atmesti bet kuriuos prieš jį iškeltus kaltinimus. Tačiau tai liudija, kuo Biblija 

skiriasi nuo kitų knygų – joje užrašytas tvirtas ir neklystamas Gyvojo Dievo žodis“. 

(Archer, EBD, 12) 

Nagrinėjantys Bibliją dažnai susirūpina radę joje tvirtinimų, prieštaraujančių kitiems 

toje pačioje Biblijoje esantiems pareiškimams. Pavyzdžiui, vienas iš mano kolegų 

visuomet stebėdavosi, kodėl Mato Evangelijoje ir Apaštalų darbų knygose prieštaringai 

aprašoma Judo Iskarijoto mirtis. Matas pasakoja, kad Judas nusižudė pasikardamas. 

Tačiau Apaštalų darbuose sakoma, jog Judas „stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau, ir 

visi jo viduriai išėjo“. Mano draugas niekaip negalėjo suprasti, kaip abudu variantai gali 

būti teisingi. Jis svarstė, kad galbūt Judas pasikorė ant stataus skardžio, virvė atsileido ir 

jis žemyn galva nukrito apačion. Juk tik taip galima kristi stačia galva, kad plyštų 

viduriai. Iš tiesų po kelerių metų keliaujant po Šventąją Žemę mano draugui buvo 

parodyta vieta, kuri tradiciškai laikoma Judo mirties vieta – laukas stačios uolos 

papėdėje už Jeruzalės sienų. 

Pareiškimai dėl klaidų Biblijoje paprastai atsiranda neteisingai suprantant 

pagrindinius senosios literatūros interpretavimo principus. Štai kokiais principais 

remiantis galima atskirti, ar iš tiesų literatūroje, mūsų atveju – Biblijoje, yra tikra klaida 

ar prieštaravimas: 

Principas #1: Nepaaiškintas dalykas nebūtinai yra nepaaiškinamas. Joks apsiskaitęs 

žmogus negalėtų skelbtis galįs visiškai paaiškinti visas abejotinas Biblijos vietas. Tačiau 

kritikas padarytų didelę klaidą manydamas, jog tai, kas dar nėra išaiškinta, niekada ir 

nebus išaiškinta. Juk mokslininkas, susidūręs su keista gamtos anomalija, niekada 

neatsisako tolesnių šio reiškinio tyrinėjimų. Veikiau atvirkščiai, tas neišaiškintas 

reiškinys jį skatina ieškoti paaiškinimų. 

Pavyzdžiui, kadaise mokslininkai negalėjo paprastai paaiškinti, iš kur randasi 

meteoritai, saulės užtemimai, tornadai, uraganai ar žemės drebėjimai. Dar iki šiol 

mokslininkai negali paaiškinti, kaip kamanė gali skraidyti. Bet nė vienas mokslininkas 

nepasiduoda ir nešaukia: „Prieštaravimas!“ Visos šios gamtos mįslės patikėjo savo 

paslaptis begalinei mokslo kantrybei. 

Tai ir krikščionis mokslininkas žvelgia į Bibliją su ta pačia prielaida: jei kas nebuvo 

išaiškinta iki šiol, tai dar nereiškia, kad apskritai tai nepaaiškinamas dalykas. 

Pasitaikančių nesutapimų jis nelaiko prieštaravimais. O jei randa ką nors nepaaiškinama, 

tai tiesiog tęsia tyrinėjimus, tikėdamasis atrasiąs reikiamą atsakymą. Iš tiesų, jei jis 
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mąstytų priešingai, tai turėtų atsisakyti savo tyrimų. Kam ieškoti paaiškinimo, jei žinai, 

kad tokio nėra? 

Biblijos tyrinėtojas, panašiai kaip ir minėtasis jo kolega mokslininkas, galiausiai bus 

apdovanotas už savo tikėjimą ir tolesnius tyrimus. Dėl daugelio sudėtingų Biblijos 

teiginių, kuriems kadaise mokslininkai nerado paaiškinimų, teko atkakliai ieškoti 

atsakymų ir pasikliauti istoriniais, archeologiniais, lingvistiniais ar kitais šaltiniais. 

Pavyzdžiui, savo metu kritikai teigė, kad Mozė negalėjo parašyti pirmų penkių Biblijos 

knygų, nes jam esant gyvam nebuvo rašto. Dabar žinome, kad raštas egzistavo jau keletą 

tūkstantmečių iki Mozės. Panašiai kritikai kalbėjo ir apie Biblijoje minimus hetitus, nes 

istorikai visiškai nieko apie juos nežinojo. Dabar istorikai žino apie jų egzistavimą, nes 

Turkijoje rasta visa hetitų biblioteka. Šie faktai leidžia tikėti, jog dar neišaiškintos 

sudėtingos Biblijos vietos gali būti paaiškintos vėliau, todėl neturime manyti, kad štai 

Biblijoje įsivėlė klaida. 

 
Tačiau, kai pradedame nagrinėti pateiktus juos (t.y. tariamus prieštaravimus 

Biblijoje) patvirtinančius pavyzdžius, pamatome, kad juos galėtume priskirti 

sudėtingų, bet harmonizuojamų, o ne neįmanomų kategorijai. Ir visiškai akivaizdu, 

kad pirmiausia reikia įrodyti, jog neįmanoma harmonizuoti tam tikrų dviejų teiginių 

kokių nors natūralių prielaidų pagrindu ir tik po to juos paskelbti esant prieštaringais. 

Tai visuotinai pripažintas istorinių tyrimų principas, ir tai vienintelis logiškai 

įmanomas principas, nebent mes ketintume pripažinti, kad du teiginiai būtinai apima 

visus reikiamus faktus ir atmestume prielaidų harmonizavimo galimybę (p. 54, 

kursyvas jų). (Geisler, DY, 52) 

 

Principas #2: Klaidingos interpretacijos dar nereiškia, kad klaidingas ir 

apreiškimas. Žmonės yra riboti, o ribotos būtybės klysta. Štai kodėl kitame pieštuko gale 

yra trintukas, o kompiuteriuose – delete klavišas. Ir kol egzistuos netobulos žmogiškos 

būtybės, tol bus ir neteisingų Dievo žodžio interpretacijų bei klaidingų požiūrių į jį. 

Negalima manyti, jog pastaruoju metu dominuojantis mokslo požiūris jau yra galutinis 

žodis šiuo klausimu. Anksčiau vyravusias įvairias mokslo teorijas šiuolaikiniai 

mokslininkai laiko klaidomis. Taigi galima tikėtis prieštaravimų tarp populiarių mokslo 

nuomonių ir plačiai priimtų Biblijos interpretacijų. Tačiau tų konfliktų neužtenka 

įrodymui, jog esama tikrų prieštaravimų tarp Dievo sukurto pasaulio ir Dievo žodžio. 

 

Trumpas sąrašas principų, kuriais remiantis paaiškinami Biblijoje aptinkami 
neatitikimai 
1. Nepaaiškintas dalykas nebūtinai yra nepaaiškinamas. 
2. Klaidingos interpretacijos dar nereiškia, kad klaidingas ir apreiškimas. 
3. Supraskite teksto kontekstą. 
4. Sudėtingas vietas interpretuokite remdamiesi aiškiomis vietomis. 
5. Mokydami nesiremkite miglotomis ištraukomis iš Biblijos. 
6. Biblija yra žmogiška knyga su žmogiškomis savybėmis. 
7. Jeigu pranešimas yra neišsamus, tai dar nereiškia, kad jis klaidingas. 
8. Naujajame Testamente naudojamos citatos iš Senojo Testamento ne visada yra tikslios. 
9. Biblija nebūtinai patvirtina visus joje esančius įrašus. 
10. Biblijos kalba yra kasdienė, o ne techninė. 
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11. Biblijoje gali būti naudojami tiek apytiksliai, tiek ir tikslūs skaičiai. 
12. Atkreipkite dėmesį, kada Biblijoje naudojamos skirtingos literatūrinės priemonės. 
13. Kopijos klaidos negalima prilyginti originalo klaidai. 
14. Bendri pareiškimai nebūtinai reiškia visuotinius pažadus. 
15. Vėlesnis apreiškimas pranoksta ankstesnįjį. 
 

Principas #3: Supraskite teksto kontekstą. Dažniausiai kritikai klysta teksto 

atsiedami tekstą nuo jo konteksto. Jau tapo priežodžiu posakis: „Tekstas be konteksto 

yra pretekstas“. Taikant tokią klaidingą procedūrą Šventame Rašte galima rasti bet ką. 

Biblijoje pasakyta: „Dievo nėra!“ (Ps 14,1) Tačiau kontekstas toks: „Kvailys sau sako 

širdyje: ‘Dievo nėra!’“ Galima sakyti, kad Jėzus mums patarė „nesipriešinti piktam“ (Mt 

5,39), tačiau nereikia ignoruoti „neatsakyti tuo pačiu“ konteksto, kuriame Jis iškėlė šį 

įsakymą. Panašiai daugelis nesupranta ir Jėzaus priesako „prašančiam duok“ konteksto. 

Argi tai iš tiesų reiškia, kad reikia duoti užtaisytą ginklą jo prašančiam vaikui arba 

branduolinę bombą jos prašančiam Sadamui Huseinui? Negebà įžvelgti posakio 

reikšmės jo kontekste, matyti, yra pagrindinė klaida tų, kurie randa trūkumų Biblijoje. 

Principas #4: Sudėtingas vietas interpretuokite remdamiesi aiškiomis vietomis. Kai 

kurios Šventojo Rašto vietos yra sunkiai suprantamos. Kartais sunkumų atsiranda dėl 

miglotumo. Kartais vienas mokymas prieštarauja kitam Biblijos tekstui. Pavyzdžiui, 

atrodo, kad Jokūbas kalba apie išgelbėjimą darbais (Jok 2,14–26), nors Paulius aiškiai 

moko, jog išgelbėjama malone (Rom 4,5; Tit 3,5–7; Ef 2,8–9). Šiuo atveju Jokūbo 

negalima interpretuoti taip, tarytum jis prieštarautų Pauliui. Paulius kalba apie 

nuteisinimą prieš Dievą (kuris įgyjamas vien tikėjimu), o Jokūbas turi omenyje 

išteisinimą prieš žmones (kurie nemato mūsų tikėjimo, tik darbus). 

Kitas pavyzdys yra Fil 2,12. Paulius rašo: „Darbuokitės savo išganymui su baime ir 

drebėdami“. Paviršutiniškai žiūrint atrodo, kad kalbama apie išganymą darbais. Deja, tai 

aiškiai prieštarauja Šventojo Rašto esmei, nes jame tvirtinama, kad mes esame: 

„Išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad 

kas nors nesigirtų“ (Ef 2,8–9). Ir dar: „O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina 

bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas“ (Rom 4,5). Kai šis sudėtingas pareiškimas dėl 

„darbavimosi savo išganymui“ yra suvokiamas atsižvelgiant į minėtas aiškias Biblijos 

vietas, tuomet matome: kad ir ką tai reikštų, jokiu būdu nereiškia mūsų išgelbėjimo per 

darbus. Iš tiesų jo prasmė matoma jau kitoje eilutėje. Mes turime išreikšti savo 

išgelbėjimą darbais, nes Dievo malonė veikia mūsų širdyse. Pauliaus žodžiais tariant: 

„Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!“ (Fil 2,13). 

Principas #5: Mokydami nesiremkite miglotomis ištraukomis iš Biblijos. Kai kurios 

Biblijos vietos yra sunkiai suprantamos, nes jų prasmė miglota. Paprastai taip būna 

todėl, kad pagrindinis teksto žodis buvo parašytas tik vieną kartą (arba naudojamas 

retai), tad sunku suprasti, ką nori pasakyti autorius, nebent galima suvokti iš konteksto. 

Pavyzdžiui, vienoje iš geriausiai žinomų Biblijos ištraukų yra žodis, kurio nerasi jokioje 

kitoje graikiškoje literatūroje iki pat to meto, kai buvo parašytas Naujasis Testamentas. 

Šis žodis yra tekste, kuris visiems žinomas kaip Viešpaties malda (Mt 6,11). Paprastai 

eilutė verčiama taip: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“. Abejotinas žodis 

yra išverstas kaip „kasdienės“ – epiousion. Graikų kalbos ekspertai dar ir dabar nesutaria 

nei dėl jo kilmės, nei dėl tikslios reikšmės. Skirtingi aiškintojai bando jį susieti su gerai 
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žinomais graikų kalbos žodžiais ir pasiūlyta daug reikšmės variantų. Buvo ir tokių: 

 

• Nuolatinės mūsų duonos duok mums šiandien. 

• Antgamtinės (t.y. iš dangaus, angl. supersubstantial) mūsų duonos duok 

mums šiandien. 

• Duok mums duonos, kad turėtume kuo maitintis. 

• Kasdienės (kurios mums reikia šiandien) mūsų duonos duok mums šiandien. 

 

Kiekvienas variantas turėjo savo gynėjų, kiekvienas prasmingai siejosi su kontekstu 

ir kiekvienas rėmėsi ribota turima informacija. Neatrodo, jog čia būtų buvusi įtikinama 

priežastis išskirti tai, kas priimta kaip visuotinai pripažintas vertimas. Tačiau šis 

pavyzdys tinka iliustruoti mūsų požiūriui. Kai kurios Biblijos ištraukos yra sunkiai 

suprantamos, nes svarbiausio žodžio reikšmės aptinkamos tik vieną kartą arba labai 

retai. 

Kitais atvejais žodžiai gali būti aiškūs, bet neaiški jų reikšmė, nes mes nesame tikri, 

ką jie nurodo. Paulius 1 Kor 15,29 kalba apie tuos, kurie „krikštijasi vietoj mirusiųjų“. 

Ar jis čia turi omeny mirusių nekrikštytų tikinčiųjų išgelbėjimą pakrikštijant gyvus jų 

atstovus (taip tvirtina mormonai)? O gal kalba apie kitų žmonių krikštą (panardinimą) į 

Bažnyčią, idant jie užpildytų jau išėjusiųjų gretas? O gal jis turi omeny tikinčiojo 

krikštijimąsi savo paties mirtyje ir palaidojime kartu su Kristumi? O gal čia kalbama dar 

apie ką nors kita? 

Kai nesame tikri: 

 

1. Neturėtume formuluoti doktrinos remdamiesi miglota Rašto vieta. 

Svarbiausia taisyklė aiškinant Bibliją yra tokia: „Pagrindiniai dalykai yra 

aiškūs dalykai, ir aiškūs dalykai yra pagrindiniai dalykai“. Tai vadinama 

Šventojo Rašto suprantamumu (aiškumu). Jei kas nors yra svarbu, tai Biblija 

turi aiškiai mokyti, ir greičiausiai dar ne vienoje jos vietoje. 

2. Jei viena ištrauka nėra aiški, tai niekuomet nedarykime išvados, jog ji reiškia 

ką nors, kas prieštarauja kitam aiškiam Šventojo Rašto mokymui. 

 

Principas #6: Biblija yra žmogiška knyga su žmogiškomis ypatybėmis. Biblijoje 

tvirtinama, jog Dievas panaudojo žmones, idant šie priimtų ir perduotų amžinąsias 

tiesas. Todėl kalbos formos (kaip kad Jėzaus palyginimai) neturėtų būti visada 

priimamos pažodžiui, o po to priešinamos kitai Šventojo Rašto daliai. 

Principas #7: Jeigu aprašymas nėra išsamus, tai dar nereiškia, kad jis klaidingas. 

Pavyzdžiui, Mk 5,1–20 ir Lk 8,26–39 kalbama tik apie vieną demonų apsėstąjį, o Mt 

8,28–34 aprašomi du. Atrodo, kad Morkus ir Lukas, naudodamiesi to paties liudytojo 

pranešimu apie įvykį, pateikia tik jo dalį, kurioje dėmesys nuo dviejų demonų apsėstųjų 

perkeliamas į vieną svarbesnįjį. Taigi pasakojimai nėra prieštaringi. Jie tik papildo 

vienas kitą ir, skaitomi drauge, pateikia išsamesnę informaciją. 

Principas #8: Naujajame Testamente naudojamos citatos iš Senojo Testamento ne 

visada yra tikslios. Kaip ir mūsų dienomis yra daugiau nei vienas Biblijos vertimas, taip 

ir pirmieji krikščionys dažnai cituodavo Septuagintą (graikišką Senojo Testamento 

vertimą), kuriame tas pats tekstas pateikiamas šiek tiek kitaip. 
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Kai tik susidurdavau su akivaizdžiais neatitikimais ir išnagrinėjau tariamus prieštaravimus 
tarp biblinių įrašų ir lingvistinių, archeologinių ar mokslinių įrodymų, mano tikėjimas Šventojo 
Rašto patikimumu vis būdavo patikrinamas ir sustiprinamas. 

– DR. GLEASON ARCHER 
 

Principas #9: Tai, kas Biblijoje užrašyta, dar nebūtinai reiškia, kad tai ir 

rekomenduotina. Klaidinga manyti, kad viskas, kas užrašyta Biblijoje, yra pačios 

Biblijos siūloma. Joje užrašytas ir melas – pavyzdžiui, Šėtono (Pr 3,4; plg. Jn 8,44) ir 

Rahabos (Joz 2,4). Visai nereikia toleruoti melo – čia tiesiog tiksliai ir teisingai 

užrašytos netgi nuodėmingų būtybių melagystės ir klaidos. Šventojo Rašto tiesa 

išryškėja skaitant biblinis apreiškimus, o ne vien paskirus užrašytus žodžius. Nesilaikant 

tokio atskyrimo principo, galima padaryti klaidingą išvadą, jog Biblija, aprašydama 

Dovydo nuodėmę (2 Sam 11,4), moko amoralumo, o daugybės Saliamono žmonų 

aprašymas (1 Kar 11,3) rekomenduoja poligamiją, arba pateisinamas ateizmas, kai 

cituojami kvailio žodžiai: „Dievo nėra“ (Ps 14,1). 

Principas #10: Biblijoje vartojama ne specialioji, bet kasdienė kalba. Vien dėl to, 

kad Biblijoje nevartojama mokslinė terminologija, dar nereikia manyti, jog vienas ar 

kitas žodis yra netikslus. Pavyzdžiui, tokia mokslinė tiesa kaip Žemės sukimasis apie 

savo ašį gali būti nusakyta tų laikų frazeologizmu (pvz., saulė pradeda žygį iš vieno 

dangaus skliauto, o jos kelias veda prie kito galo). 

Principas #11: Biblijoje gali būti nurodomi tiek apytiksliai, tiek tikslūs skaičiai. 

Apytikslius skaičius dažnai naudoja tiek senieji, tiek šiuolaikiniai raštai. Biblijoje 

laikomasi tos pačios įsigalėjusios lingvistinės tvarkos. 

Principas #12: Atkreipkite dėmesį, kada Biblijoje naudojamos skirtingos 

literatūrinės priemonės. Paprastai pats kontekstas nurodo, kaip žodis turėtų būti 

traktuojamas – tiesiogine ar perkeltine prasme. 

Principas #13: Klaidos nuoraše negalima prilyginti klaidai originale. Kai teologai 

kalba apie Šventojo Rašto neklaidingumą, jie turi omenyje tokią Bibliją, kokia ji 

parašyta originaliai – rankraščio originalą – kaip priešpriešą nuorašui ar nuorašo 

nuorašui. 

Principas #14: Bendro pobūdžio pareiškimai nebūtinai reiškia visuotinį galiojimą. 

Kritikai dažnai daro išvadas, kad besąlygiški pareiškimai pripažįstami be jokių išimčių. 

Jie nusitveria eilučių, siūlančių bendras tiesas, o tada piktdžiugiškai baksnoja į aiškias 

išimtis. Tokiu atveju jie pamiršta, jog panašūs pareiškimai tik numato bendras taisykles. 

Geras pavyzdys yra Patarlių knyga. Patarlės jau vien pagal savo prigimtį siūlo tik 

bendro pobūdžio pamokymą, o ne universalią garantiją. Jos yra tarytum gyvenimo 

taisyklės, tačiau pripažįsta ir išimtis. Patarlių 16,7 yra geras pavyzdys. Joje patikinama, 

jog: „Kai Viešpats patenkintas žmogaus elgesiu, Jis sutaiko su juo net jo priešus“. 

Paprastai šis tvirtinimas nėra laikomas universalia tiesa. Paulius patiko Viešpačiui, bet 

priešai jį užmėtė akmenimis (Apd 14,19). Jėzus taip pat patiko Viešpačiui, o priešai Jį 

nukryžiavo! Vis dėlto iš esmės yra tiesa, kad tas, kuris veikia Dievui patinkančiu būdu, 

dažnai patraukia priešus savo pusėn. Tik pažiūrėkit, kaip Jėzus patraukė savo pusėn 

Paulių! 

Principas #15: Vėlesnis apreiškimas pakeičia ankstesnįjį. Biblijoje apsčiai 
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pateikiama progresinio apreiškimo pavyzdžių. Vadinasi, Dievas nieko neapreiškia per 

vieną kartą ir nenustato vienodų sąlygų skirtingiems laikotarpiams. Todėl kai kurie 

paskesni Jo apreiškimai pakeičia pirmesnius priesakus. Kartais Biblijos kritikai tokį 

apreiškimo pakeitimą interpretuoja kaip klaidą. 

Pavyzdžiui, tai, kad mažam vaikučiui tėvai leidžia maistą imti pirštais, neprieštarauja 

faktui, kad vėliau jam sakys naudotis šaukštu. Taip pat tėvai neprieštarauja patys sau, kai 

tam pačiam vaikui vėliau liepia naudotis šakute. Tai progresinio apreiškimo pavyzdys – 

kiekvienas nurodymas atitinka to meto sąlygas. 

Buvo laikas (Mozės Įstatymo dienomis), kai Dievas už žmonių nuodėmes liepė 

aukoti gyvulius. Tačiau, Kristui atlikus tobulą auką už nuodėmes (Hbr 10,11–14), šis 

Senojo Testamento įsakymas nebegalioja. Panašiai buvo ir tada, kai Dievas sukūrė 

žmoniją ir liepė maitintis vien vaisiais bei daržovėmis (Pr 1,29). Vėliau, po tvano 

pasikeitus sąlygoms, Dievas liepė žmonėms valgyti ir mėsą (Pr 9,3). Ši permaina iš 

žolėdžių į mėsėdžius yra progresinio apreiškimo pavyzdys, o ne joks prieštaravimas. Iš 

tiesų visi šie, vienas po kito einantys apreiškimai buvo tiesiog skirtingiems žmonėms 

skirtingu laiku duoti skirtingi įsakymai pagal bendrą Dievo sumanytą atpirkimo planą. 

Rimtai Bibliją vertinantis asmuo, užuot bandęs bet kokiu būdu viską išsiaiškinti, 

verčiau pritartų Markui Tvenui, pasakiusiam, kad jei jį ir jaudino Biblijos kai kurios 

dalys, tai tik ne tos, kurių jis nesuprato! (Geisler ir Howe, WCA, 15–26) 

 

3B. Ar rašytojas naudojosi pirminiais šaltiniais? 
Rašiusieji Naująjį Testamentą patys buvo jo įvykių liudytojai arba naudojosi tiesioginių 

liudytojų suteikta informacija. Štai kaip apie tai kalbama Naujojo Testamento knygose: 

Lk 1,1–3: „Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus 

įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio 

tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, 

garbingasis Teofili“. 

2 Pt 1,16: „Mat mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir 

atėjimą ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę Jo 

didybę“. 

1 Jn 1,3: „Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs turėtumėte 

bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi 

Kristumi“. 

Apd 2,22: „Izraelio vyrai! Klausykite, ką pasakysiu: Jėzų Nazarietį, Dievo jums 

patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per Jį nuveikė Dievas tarp 

jūsų, kaip patys žinote“. 

Jn 19,35: „Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir 

jūs tikėtumėte“. 

Lk 3,1: „Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui 

valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei 

Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilenės tetrarchu“. 

Apd 26,24–26: „Jam taip aiškinant, Festas garsiai sušuko: ‘Pauliau, tu iš galvos 

kraustaisi! Iš didelio rašto išėjai iš krašto.’ Paulius atsiliepė: ‘Ne, nesikraustau iš galvos, 

prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šiuos dalykus žino karalius, 

kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo, juoba 
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kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje’“. 

F.F. Bruce’as, buvęs Mančesterio universiteto Biblijos kritikos ir egzegetikos 

katedros profesorius, apie Naujojo Testamento pirminių šaltinių svarbą sakė: 

 
Pirmieji Evangelijos pamokslininkai gerai žinojo […] pirmųjų lūpų liudijimo reikšmę 

ir kartas nuo karto jais naudojosi. Posakis: „Mes esame tų dalykų liudytojai“ buvo jų 

nuolatinis teiginys, skelbiamas visiškai pasitikint. Be abejo, tuo metu nebuvo lengva, 

kaip tai atrodo kai kuriems rašytojams, prasimanyti Jėzaus žodžius ar darbus, kai 

aplinkui buvo tiek daug Jo mokinių, puikiausiai prisimenančių, kas buvo, o ko 

nebuvo nutikę. 

Pirmieji pamokslininkai susidūrė ne vien su draugiškai nusiteikusiais liudytojais; 

buvo ir kitų, ne taip maloniai nusiteikusių, kurie taip pat žinojo pagrindinius faktus 

apie Jėzaus tarnavimą ir mirtį. Mokiniai negalėjo rizikuoti leisdami įsivelti 

netikslumams (jau nekalbant apie sąmoningą manipuliavimą faktais), kurie būtų tuoj 

pat su piktdžiuga atskleisti jų priešininkų. Priešingai, apaštališkieji pamokslai buvo 

stiprūs tuo, kad rėmėsi pačių klausytojų žinomais faktais; pamokslininkai sakydavo 

ne tik: „Mes esame tų dalykų liudytojai“, bet ir: „Kaip jūs patys žinote“ (Apd 2,22). 

Jeigu ir būtų buvę kokių nors neatitikimo realiems faktams tendencijų, tai galimas 

priešiškų liudytojų buvimas tarp klausytojų turėjo tapti tarsi papildomu 

koreguojamuoju veiksniu. (Bruce, NTD, 33,44–46) 

 

Tačiau kai kas galėtų ginčytis: „Eik jau, Džošai, juk taip tvirtino tik rašytojai. Tie 

pseudoautoriai, rašę praėjus šimtmečiui ar net daugiau po tikrų atsitikimų, galėjo 

prasimanyti bet ką“. 

Beje, iš tiesų Naujojo Testamento knygos parašytos ne praėjus šimtmečiui ar daugiau 

laiko po tikrų įvykių, bet buvo rašomos tų įvykių pačių dalyvių. Todėl šiandien Naująjį 

Testamentą mokslininkai turėtų vertinti kaip kompetentingą pirminį pirmojo amžiaus 

dokumentą. (Montgomery, HC, 34–35) 

Šiame puslapyje esančios lentelės skaičiai paimti iš tokių šaltinių: Werner Georg 

Kümmel „Įvadas į Naująjį Testamentą“ (Introduction to the New Testament), vert. į 

anglų kalbą Howard Clark Kee, Abingdon Press, 1973; Everett Harrison „Įvadas į 

Naująjį Testamentą“ (Introduction to the New Testament), William B. Eerdmans 

Publishing Co., 1971; D. Edmond Hiebert „Įvadas į Naująjį Testamentą“ (Introduction 

to the New Testament), II tomas, Moody Press, 1977; T.W. Manson ir F.C. Baur raštai 

bei paskaitos. 

Williamas Foxwellas Albrightas, vienas garsiausių biblinių archeologų pasaulyje, 

sakė: „Dabar visiškai neabejodami galime teigti, kad nėra jokio rimto pagrindo manyti, 

jog bent viena Naujojo Testamento knyga buvo parašyta po 80–ųjų metų (po Kr.). 

Ištisom dviem kartom anksčiau nei metai tarp 130 ir 150, kuriuos pateikia radikalesnieji 

nūdieniai Naujojo Testamento kritikai“. (Albright, RDBL, 136) 

 

Konservatyvusis datavimas 

(Kai kuriais atvejais [pvz., Mato Evangelijai], dabar laikomas nepakankamai 

konservatyviu) 

Pauliaus laiškai 
50–66 m. (Hiebert) 
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Mato Evangelija 70–80 m. (Harrison) 

Morkaus Evangelija 
50–60 m. 

58–65 m. 

(Harnack) 

(T.W. Manson) 

Luko Evangelija 7-ojo dešimtmečio pradžia (Harrison) 

Jono Evangelija 80–100 m. (Harrison) 

Liberalusis datavimas  

(Kai kuriais atvejais data laikoma neįmanoma [pvz., Jono Evangelijos]; 

kitais – retai pripažįstama kompetentingų nūdienos mokslininkų) 

Pauliaus laiškai 50–100 m. (Kümmel) 

Mato Evangelija 80–100 m. (Kümmel) 

Morkaus Evangelija 70 m. (Kümmel) 

Luko Evangelija 70–90 m. (Kümmel) 

Jono Evangelija 
170 m. 

90–100 m. 

(Baur) 

(Kümmel) 

 

Šį savo požiūrį jis pakartojo 1936 m. vasario 18 d. duodamas interviu žurnalui 

Christianity Today: „Mano nuomone, visos Naujojo Testamento knygos buvo parašytos 

apsikrikštijusių žydų maždaug tarp 40 ir 80 pirmojo amžiaus metų (labai įmanoma, jog 

tai įvyko laikotarpiu tarp 50 ir 75 metų)“. 

Ir Albrightas užbaigia taip: „Būtent dėl Kumrano radinių Naujasis Testamentas įrodė 

iš tiesų esąs tuo, kuo anksčiau tikėjome jį esant – tai Kristaus ir pirmųjų Jo pasekėjų tarp 

25 ir 80 metų po Kr. mokymas“. (Albright, FSAC, 23) 

Daugelis liberalių mokslininkų yra verčiami apsvarstyti ankstyvesnę Naujojo 

Testamento parašymo datą. Dr. Johnas A.T. Robinsonas, pats būdamas ne konservatyvių 

pažiūrų atstovas, savo novatoriškoje knygoje Naujojo Testamento datų peržiūrėjimas 

(Redating the New Testament) daro gerokai stulbinančias išvadas. Šis jo tyrimas privedė 

mokslininką prie išvados, kad visas Naujasis Testamentas buvo parašytas dar prieš 

Jeruzalės žlugimą 70 m. po Kr. (Robinson, RNT) 

 

3A. Išorinių požymių testas Naujojo Testamento patikimumui 
nustatyti 
„Ar kiti istoriniai dokumentai patvirtina arba paneigia vidinį pačių dokumentų 

pateikiamą liudijimą?“ (Montgomery, HC, 31) Kitaip tariant, kokie dar šaltiniai, be 

pačios nagrinėjamos literatūros, pateikia nenuginčijamų įrodymų dėl jos tikslumo, 

patikimumo ir autentiškumo? 

 

Aštuoniasdešimt šešerius metus aš Jam tarnavau ir Jis nėra man padaręs nieko blogo. 
Kaipgi aš galėčiau blogai kalbėti apie mane išgelbėjusį Karalių? 

– POLIKARPAS, (Jono mokinys) 86-erių metų gyvas sudegintas 
 

1B. Ankstyvųjų krikščionių pateikti liudijimai 
Euzebijus savo Bažnyčios istorijoje (Ecclesiastical History) III. 39 išsaugojo Hierapolio 

vyskupo Papijo (130 m.) žodžius, kuriais Papijas, kalbėdamas apie „Vyresnįjį“ (apaštalą 
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Joną), sako: 

 
Vyresnysis taip pat sakydavo: „Morkus, būdamas Petro vertėju, tiksliai užrašė tai, ką 

šis (Petras) paminėdavo, ar tai būtų Kristaus žodžiai, ar darbai, deja, nebūtinai 

išlaikydamas nuoseklią tvarką. Nes jis pats nebuvo nei Kristaus pašnekovas, nei 

klausytojas; jis tik lydėjo Petrą, panaudodamas Jo mokymus pagal aplinkybes; jis 

nedarė (kaip yra manoma) Viešpaties kalbų rinkinio. Taigi Morkus nė kiek nesuklydo 

tokiu būdu užrašydamas kai kuriuos dalykus taip, kaip jam sakė jis (Petras); nes jis 

tik stengėsi, kad nepraleistų nieko iš to, ką išgirdo, ir jokiu būdu nebandė įterpti 

kokio nors klaidingo pareiškimo“. 

 

Papijas komentuoja ir Mato evangeliją: „Matas užrašė žodžius hebrajų (t.y. aramėjų) 

kalba“. 

Lijono vyskupas Ireniejus (180 m.), buvęs Polikarpo, Smirnos vyskupo, mokinys; 

nukankintas 156 m., 86-erius metus buvo krikščionimi ir yra buvęs apaštalo Jono 

mokiniu. Jis rašė: „Toks tvirtas yra pamatas, ant kurio pastatytos šios Evangelijos, jog 

net patys eretikai apie jas liudija, ir, pradėdami nuo jų [tų evangelinių dokumentų], 

kiekvienas stengiasi sukurti savo atskirą doktriną“. (Prieš erezijas, III dalis) 

Keturios Evangelijos tapo tokios įprastos krikščioniškajam pasauliui, jog Ireniejus 

galėjo ją [keturių dalių Evangeliją] nurodyti kaip nusistovėjusį ir pripažintą faktą, tapusį 

tokiu įprastu, kaip keturios pagrindinės kompaso rodyklės kryptys: 

 
Juk pasaulis, kuriame gyvename, yra skirstomas į keturias dalis, ir yra keturios vėjo 

kryptys, ir kaip Bažnyčia išplito po visą žemę, o Evangelija yra Bažnyčios stulpas ir 

pamatas ir kaip gyvybei reikalingas oras, taip visai natūralu, jog reikia keturių stulpų, 

iš kiekvieno jų įkvepiant nemirtingumo ir užsidegimo naujam žmonių gyvenimui. 

Kaip yra skelbiama, kad Žodis, visų dalykų architektas, sėdintis ant kerubų ir viską 

išlaikantis, buvo apreikštas žmonėms, davė mums keturių dalių Evangeliją, tik visa 

tai kartu išlaikoma viena Dvasia. 

Matas paskelbė savo Evangeliją tarp hebrajų (t.y. žydų) jų pačių kalba, o Petras 

su Pauliumi skelbė Evangeliją Romoje ir įsteigė ten bažnyčią. Jiems išėjus (t.y. po jų 

mirties, kurią griežta tradicija priskiria 64 metais vykusiems Nerono pradėtiems 

krikščionių persekiojimams), Morkus, Petro mokinys ir vertėjas, pats pasirūpino 

mums užrašyti Petro pamokslų esmę. Pauliaus pasekėjas Lukas knygon surašė savo 

mokytojo skelbtą Evangeliją. Jonas, Viešpaties mokinys, kuris buvo prigludęs prie Jo 

krūtinės (atsižvelgiant į Jn 13,25 ir 21,20), pats parašė savo Evangeliją tuomet, kai 

gyveno Azijos Efeze. (Irenaus, AH) 

 

Klemensas Romietis (95 m.) naudojosi Šventuoju Raštu kaip patikimu ir autentišku 

šaltiniu. 

Ignotas (70–110 m.). Šis Antiochijos vyskupas buvo nukankintas už savo tikėjimą 

Kristumi. Jis pažinojo visus apaštalus ir buvo mokinys Polikarpo, buvusio apaštalo Jono 

mokinio. (Liplady, TIB, 209) 

Elginas Moyeris knygoje „Kas kuo buvo Bažnyčios istorijoje““ (Who Was Who in 

Church History) rašė, kad Ignotas „pats pasakęs: geriau jau mirsiu dėl Kristaus, nei 

valdysiu visą žemę. Įmeskite mane žvėrims sudraskyti, kad per tai tapčiau Dievo 

dalininku“. Sakoma, jog jis buvo atiduotas sudraskyti laukiniams žvėrims Romos 
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Koliziejuje. Jo laiškai buvo parašyti kelionės iš Antiochijos į nukankinimo vietą metu“. 

(Moyer, WWWCH, 209) 

Ignotas taip pasitikėjo Šventuoju Raštu, kad savo tikėjimą grindė Biblijos tikslumu. 

Jis turėjo daug medžiagos ir liudijimų, patvirtinančių Šventojo Rašto patikimumą. 

Polikarpas (70–156 m.) buvo Jono mokiniu, 86-erių metų sulaukęs mirė kankinio 

mirtimi dėl savo nepalenkiamo atsidavimo Kristui ir Šventajam Raštui. Polikarpo mirtis 

parodė jo pasitikėjimą Biblijos tikslumu. „Apie 155 metus, Antonijaus Pijaus valdymo 

metu, kai Smirnoje prasidėjo vietos krikščionių persekiojimai ir keletas jo Bažnyčios 

narių buvo nužudyti, jis pats buvo atskirtas nuo kitų kaip Bažnyčios vadovas ir 

pasmerktas kankinystei. Kai jam buvo pasiūlyta atsižadėti Kristaus ir likti gyvam, jis 

atsakė: ‘Aštuoniasdešimt šešerius metus aš Jam tarnavau ir Jis nėra man padaręs nieko 

blogo. Kaipgi aš galėčiau blogai kalbėti apie mane išgelbėjusį Karalių?’ Jis buvo 

sudegintas ant laužo, mirdamas herojiška kankinio mirtimi už savo tikėjimą“. (Moyer, 

WWWCH, 337) Polikarpas tikrai turėjo daug progų patikrinti jo tikimą tiesą. 

Tatianas (170 m.) sudėliojo Šventąjį Raštą tokia tvarka, kad gautų pirmąją 

„Evangelijų harmoniją“, Diatesaroną. 

 

2B. Naujojo Testamento istorija senovės nekrikščionių akimis 
Neigiamai nusiteikę Biblijos kritikai kaltina arba duoda suprasti, kad Naujojo 

Testamento dokumentai yra nepatikimi, nes yra parašyti Jėzaus mokinių ar vėlyvųjų 

krikščionių. Jie pabrėžia, kad su Jėzumi ar Naujuoju Testamentu susijusių įvykių 

patvirtinimo nekrikščioniški šaltiniai neturi. Toks nepagrįstas tvirtinimas yra ne tik 

klaidingas, bet, kaip pabrėžia Geisleris: 

 
Prieštaravimas dėl to, kad (krikščionių) raštai yra šališki, implikuoja reikšmingą, bet 

kartu ir klaidingą prielaidą: liudytojai esą negali būti patikimi, jei jie artimai susiję su 

tuo, apie ką liudija. Tai akivaizdžiai klaidinga nuomonė. Išgyvenusieji žydų 

holokaustą buvo tiesioginiai dalyviai tų įvykių, kuriuos jie aprašė pasauliui. Būtent 

tai ir leido jiems tapti patikimiausiais įvykių liudytojais. Jie buvo ten, ir tai nutiko 

būtent jiems. Tas pat pasakytina ir apie žmogų, išgyvenusį žiaurų užpuolimą, jam 

liudijant teisme. Tai tinka likusiems gyviems Antrojo pasaulinio karo metais 

išsilaipinimo Normandijoje dalyviams ar Teto antpuolio Vietname kariams. Taigi ir 

Naujojo Testamento liudytojai negali būti diskvalifikuojami dėl to, kad buvo 

arčiausiai tų įvykių, apie kuriuos pasakoja. 

 

Ir Geisleris dar priduria: 

 
Įsivaizduokime, kad buvo keturi žmogžudystės liudytojai. Taip pat buvo vienas 

liudytojas, kuris atėjo jau po nužudymo ir matė vien aukos kūną. Kitas asmuo girdėjo 

kažkieno pasakojimą apie nužudymą. Nagrinėjant bylą teisme, gynybos advokatas 

savo argumentus dėsto taip: „Išskyrus tuos keturis liudytojus, daugiau jūs nieko 

neturite. Tai prastai sukurpta byla ir kaltinimai turi būti atmesti dėl įkalčių stokos“. 

Kiti pamanytų, kad taip advokatas bando atitraukti dėmesį. Teisėjo ir prisiekusiųjų 

dėmesys būtų nukreiptas nuo stipriausio prie silpniausio įrodymo – taigi toks 

samprotavimas aiškiai būtų klaidingas. Kadangi Naujojo Testamento liudytojai buvo 

vieninteliai asmeniškai matę ir girdėję Jėzų liudytojai, tai būtų didžiausia klaida 
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dėmesį nukreipti į nekrikščioniškus pasaulietinius šaltinius. Vis dėlto labai pravartu 

parodyti, kokių patvirtinančių įrodymų apie Jėzų gali būti surinkta ne iš Naujojo 

Testamento. (Geisler, BECA, 381) 

 

Žemiau pateikta informacija yra išsamiai aptarta mano ir Billo Wilsono knygoje „Jis 

vaikščiojo tarp mūsų“ (He Walked Among Us). (McDowell, HWAU) 

 

1C. Tacitas 
Pirmojo amžiaus romėnas Tacitas yra laikomas vienu iš tiksliausių senojo pasaulio 

istorikų. Jis pateikia didžiojo Romos gaisro aprašymą, dėl kurio kai kas kaltina 

imperatorių Neroną: 

 
Dėl tos priežasties, siekdamas paneigti kaltinimą, Neronas visą kaltę suvertė klasei, 

kurios visi nekentė už jos šlykštybes, o liaudis juos vadino krikščionimis. Kristus, 

nuo kurio ir kilo jų pavadinimas, Tiberijaus valdymo metais kentėjo didžiausią 

bausmę nuo vieno iš mūsų prokuratorių – Poncijaus Piloto, ir daugiausia žalingų 

prietarų, šiuo metu pristabdytų, vėl išplito ne tik Judėjoje, pirminiame blogio 

šaltinyje, bet ir Romoje, kur iš visų pasaulio kraštų suteka visi paslaptingi ir gėdingi 

dalykai ir netgi randa čia sau vietos bei tampa populiarūs. (Tacitus, A, 15, 44) 

 

Tie „žalingi prietarai“, kuriuos mini Tacitas, greičiausiai yra Jėzaus prisikėlimas iš 

numirusių. Apie tą patį kalba ir Svetonijaus užuomina, kurią rasite toliau. 

 

2C. Svetonijus 
Svetonijus buvo vyriausiuoju imperatoriaus Hadriano (valdžiusio 117–138 m.) 

sekretoriumi. Jis patvirtina Apd 18,2 esantį pranešimą, kad Klaudijus 49 m. įsakė 

visiems žydams (tarp jų ir Priscilei su Akvilu) išvykti iš Romos. Čia svarbios dvi 

ištraukos: 

„Kadangi Krestaus (lot. Chrestus, gr. Chrēstos) kurstomi žydai kėlė nuolatinius 

neramumus, jis išvarė juos iš Romos“. (Suetonius, Life of Claudius, 25.4) 

Kalbėdamas apie didžiojo Romos gaisro padarinius, Svetonijus praneša: „Bausmė 

buvo paskirta krikščionims, grupei žmonių, pamėgusių naujoves ir žalingus prietarus“. 

(Suetonius, Life of Nero, 16) 

Kadangi Svetonijus apie šiuos įvykius rašė praėjus septyniasdešimt penkeriems 

metams po jų, tai jis negalėjo tiksliai žinoti, ar neramumus kurstė asmuo, vardu Krestus, 

ar jie kilo būtent dėl to vardo. Tikriausiai jis rašė apie kilusius tarp žydų ginčus dėl 

Jėzaus asmenybės. 

 

3C. Juozapas Flavijus 
Juozapas (37–100 m.) buvo fariziejus iš kunigų giminės ir žydų istorikas. Jis dirbo esant 

romėnų valdžiai, todėl savo darbais stengėsi jų neįžeisti. Be savo autobiografijos, jis 

parašė dar du didelius darbus: „Žydų karai“ (77–78 m.) ir „Žydų senovė“ (apie 94 m.). 

Taip pat parašė nedidelį darbą „Prieš Apioną“. Jis užrašė daugelį faktų, kurie iš esmės 

arba specifiškai patvirtina istorinę Biblijos – tiek Senojo, tiek ir Naujojo Testamentų – 

kilmę. 
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1D. Liudijimas apie kanoną 
Juozapas palaiko protestantišką požiūrį į Senąjį Testamentą, taip pasisakydamas prieš 

Romos katalikų pagarbą Senojo Testamento apokrifams. Jis netgi išvardija visų knygų 

pavadinimus, kurie visiškai sutampa su 39 protestantiškojo Senojo Testamento 

knygomis. Jis sugrupuoja 39 knygas į 22, taip priderindamas jų skaičių prie hebrajiškos 

abėcėlės raidžių skaičiaus: „Nes mes turime ne nesuskaičiuojamą daugybę nesutariančių 

tarpusavyje ir prieštaraujančių viena kitai [kaip kad yra pas graikus] knygų, bet tik 22 

knygas, kuriose surašyti visi praėjusių laikų įvykiai; kurios visai teisingai pripažįstamos 

dieviškomis; ir iš jų penkios priklauso Mozei, kuriose surašyti jo įsakymai. […] 

Pranašai, gyvenę po Mozės, į trylika knygų surašė tai, kas buvo nuveikta jų dienomis. Į 

likusiose keturias knygas yra surašyti himnai Dievui ir pamokymai kasdieniam žmogaus 

gyvenimui“. (Josephus, AA, 1.8) 

Užsimindamas apie tai, kad Danielius buvo pranašas šeštajame amžiuje prieš Kristų 

(Josephus, AJ, 10–12), Juozapas patvirtina, kaip pastebi Geisleris: „Antgamtinę prigimtį 

nuostabių Danieliaus pranašysčių apie istorijos vingius, būsiančius po jo mirties. 

Skirtingai nei (vėliau radęsis) Talmudas, Juozapas akivaizdžiai priskiria Danielių prie 

pranašų, nes šios knygos nėra nei Mozės raštų, nei „himnų Dievui“ dalyse, kur yra 

Psalmynas, Patarlių knyga, Mokytojo knyga ir Saliamono giesmių giesmė. Tai padeda 

nustatyti Danieliaus knygos ankstyvą parašymo datą“. (Geisler, BECA, 254) 

 

2D. Liudijimas apie Naująjį Testamentą 
 

1E. Jėzaus brolis Jokūbas. 
Juozapas apie Jėzų kalba kaip apie nukankinto Jokūbo brolį. Užsimindamas apie 

vyriausiąjį kunigą Ananiją rašo: „[…] jis surinko teisėjų Sinedrioną ir atvedė priešais 

juos Jėzaus, vadinamo Kristumi, brolį, vardu Jokūbas, ir kai kuriuos kitus [ar keletą jo 

draugų], apkaltino juos įstatymo laužymu ir nuteisė užmėtyti akmenimis“. (Josephus, 

AJ, 20.9.1) 

Ši 93 metais užrašyta citata patvirtina Naujajame Testamente esantį pranešimą, kad 

Jėzus buvo realus pirmojo amžiaus asmuo, kad kiti jį vadino Kristumi ir kad jis turėjo 

brolį Jokūbą, mirusį kankinio mirtimi pasmerkus vyriausiajam kunigui Ananijui ir jo 

Sinedrionui. 

 

2E. Jonas Krikštytojas. 
Juozapas patvirtina ir Joną Krikštytoją, Jėzaus šauklį, kaip realų asmenį, ir jo kankinystę. 

(Ant. XVIII. 5.2) Atsižvelgiant į šios citatos formuluotę, nebelieka jokio pagrindo įtarti 

krikščionis dėl interpoliacijų. 

„Taigi kai kurie žydai mano, jog Erodo armijos sutriuškinimą lėmė Dievo valia, toks 

buvo teisingas atpildas už tai, ką jis padarė Jonui, vadinamam Krikštytoju – nes Erodas jį 

nužudė, nors šis buvo geras žmogus, liepęs žydams gyventi dorai, teisingai elgtis vienas 

kito atžvilgiu, būti dievobaimingiems ir dar kvietė juos krikštytis“. (Josephus, AJ, 

18.5.2) 

Skirtumai tarp Juozapo požiūrio į Jono Krikštytojo krikštą ir Evangelijoje aprašytojo 

yra tokie: Juozapas rašė, kad Jono krikštas buvo ne nuodėmėms atleisti, o Biblija (Mk 

1,4) tvirtina kaip tik priešingai; ir kad Jonas buvo nužudytas dėl politinių priežasčių, o ne 
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dėl jo nepritarimo Erodo ir Erodiados santuokai. Kaip pastebėjo Bruce’as, visai gali būti, 

jog įkalindamas Joną Erodas tikėjosi vienu šūviu nušauti du zuikius. Prieštaringos 

nuomonės dėl Jono krikšto pobūdžio laikąsis Bruce’as sako, kad „religiniu istoriniu“ 

požiūriu Evangelijose pateikiama labiau tikėtina versija ir jose užrašytas liudijimas yra 

senesnis už Juozapo darbą, todėl ir gerokai tikslesnis. Vis dėlto svarbiausia, kad Juozapo 

pranešimas iš esmės patvirtina tai, kas užrašyta Evangelijose. (Bruce, NTD, 107) 

 

3E. Jėzus. 
Ginčijamame tekste Juozapas trumpai aprašo Jėzų bei jo misiją: 

 
Maždaug tuo metu buvo Jėzus, išmintingas žmogus, jei teisinga jį vadinti žmogumi, 

nes darė stebuklingus darbus, mokydavęs tuos žmones, kurie su džiaugsmu 

priimdavo tiesą. Jis savo pusėn patraukė tiek žydus, tiek ir daugelį pagonių. Jis buvo 

Kristus; ir kai Pilotas, pasiūlius mūsų viršininkams, nuteisė jį mirti ant kryžiaus, tai 

tie, kurie iš pradžių jį mylėjo, jo neišsižadėjo. Nes trečią dieną jis vėl jiems pasirodė 

gyvas, kaip tai buvo išpranašavę dieviškieji pranašai, ir jį lydėjo dar dešimt 

tūkstančių kitų stebuklingų dalykų; o būrys krikščionių, taip pavadintų dėl jo vardo, 

neišnyksta iki šiol. (Josephus, AJ, 18.3.3) 

 

Šią ištrauką dabartiniu jos variantu citavo Euzebijus (325 m.) (Bažnyčios istorija, 

1.11), ir rankraštyje esantys įrašai tai patvirtina. Ištrauka įdėta į visus išlikusius šio teksto 

nuorašus. Vis dėlto, daugelis tai laiko interpoliacija, nes neatrodo, kad Juozapas, 

būdamas žydas, patvirtintų, jog Jėzus buvo Mesiju ir įrodė tai išpildydamas pranašystę, 

darydamas stebuklingus darbus ir prisikeldamas iš numirusių. Netgi „Origenas sako, kad 

Juozapas netikėjo Jėzumi kaip Mesiju ir jo taip nevadino“. (Contra Celsus 2.47; 2.13; 

Bruce, NTD, 108) 

F.F. Bruce’as taria, kad frazė „jei teisinga jį vadinti žmogumi“ galėtų priklausyti 

autentiškam tekstui, bet čia Juozapas rašo ironizuodamas, sarkastiškai užsimindamas 

apie krikščionių tikėjimą, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. (Bruce, NTD, 109) Kiti 

mokslininkai siūlė pakoreguoti tekstą taip, kad būtų išlaikytas jo autentiškumas be 

implikacijos dėl asmeninio Juozapo tikėjimo, jog Kristus buvo Mesijas. (žr. Bruce, 

NTD, 110–111) 

Gali būti, kad ketvirtojo amžiaus arabiškas tekstas (rastas dešimtojo amžiaus 

arabiškame rankraštyje) atspindi tikruosius tikslus: 

 
Tuo metu čia buvo išmintingas žmogus, kurį vadino Jėzumi. Ir jo elgesys buvo geras, 

ir [jis] buvo žinomas kaip doras. Daugelis iš žydų ir kitų tautų tapo jo mokiniais. 

Pilotas pasmerkė jį nukryžiavimui ir mirčiai. O buvusieji jo mokiniai nemetė jo 

mokinystės. Jie pranešė, kad jis pasirodęs jiems praėjus trims dienoms po 

nukryžiavimo ir kad buvęs gyvas; taigi tikriausiai jis buvo mesijas, kuriam pranašai 

buvo priskyrę stebuklus. (Ši ištrauka rasta arabiškame rankraštyje, vadinamame Kitab 

Al-Unwan Al-Mukallal Bi-Fadail Al-Hikma Al-Mutawwaj Bi-Anwa Al-Falsafa Al-

Manduh Bi-Haqaq Al-Marifa.) 

 

Daugiau apie Juozapą Flavijų galima paskaityti: 
Bruce, F.F. The New Testament Documets: Are They Reliable? 
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Feldman, L.H. Studies on Philo and Josephus 

Josephus. Against Apion 

Josephus. Antiquities of the Jews 

Josephus. Jewish Wars 

Pines, S. An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and Its Implications 

Shutt, R.J.H. Studies in Josephus 

Thackeray, H.St.J. Josephus the Man and the Historian 

 

4C. Talas 
Talas rašė maždaug 52 m. po Kr. Nė vienas jo darbas neišliko, nors keletas citatų 

fragmentų buvo išsaugota kitų rašytojų kūriniuose. Vienas iš tokių rašytojų buvo Julijus 

Afrikietis, kuris apie 221 m. citavo Talą diskusijoje apie tamsą, užėjusią po Kristaus 

nukryžiavimo: „Tada visą pasaulį prislėgė baisiausia tamsa ir uolos skilo nuo žemės 

drebėjimo, o daugelyje Judėjos vietų ir kitur buvo sugriovimų. Trečioje savo Istorijos 

knygoje Talas šią tamsą vadina, nors man atrodo nepagrįstai, saulės užtemimu“. (Julius 

Africanus, Chronography, 18.1, cit. Roberts, ANF) 

Afrikietis tamsą, kurią Talas pateikia kaip saulės užtemimą, sutapatina su tamsa, 

užslinkusia po nukryžiavimo, aprašyta Lk 23,44–45. Jis nesutinka su Talu todėl, kad 

saulės užtemimas negali įvykti per mėnulio pilnatį, nes pranešime teigiama, jog „Jėzus 

mirė Paschos mėnulio pilnaties metu“. 

 

5C. Plinijus Jaunesnysis 
Senovės vyriausybės tarnautojai dažnai užimdavo pareigas, leisdavusias jiems gauti 

informacijos, kuri būdavo viešai neprieinama. Plinijus Jaunesnysis buvo romėnų 

rašytojas ir administratorius. Maždaug 112 m. savo laiške imperatoriui Trajanui Plinijus 

aprašo pirmųjų krikščionių garbinimo papročius: 

 
Jie turi įprotį susirinkti prieš aušrą konkrečiai nustatytą dieną, tada gieda įvairius 

himnus Kristui, kaip dievui, duoda iškilmingus pažadus nedaryti blogų darbų, 

niekada neapgaudinėti, nevogti ir nesvetimoteriauti, niekada melagingai neliudyti, 

neneigti savo tikėjimo, kai bus įsakyta prisipažinti; po to jie pagal tradiciją 

išsiskirstydavo, o vėliau vėl susirinkdavo pasivaišinti maistu – bet maistas tas visai 

paprastas ir atrodo nekaltai. (Pliny the Younger, L, 10, 96) 

 

Šis aprašymas pateikia tvirtą liudijimą, kad krikščionys nuo ankstyvųjų laikų pradėjo 

garbinti Jėzų Kristų kaip Dievą. O patys ir toliau praktikavo duonos laužymą, kaip 

rašoma Apd 2,42 ir 46. 

 

6C. Imperatorius Trajanas 
Atsakydamas į Plinijaus laišką, imperatorius Trajanas duoda tokius nurodymus 

krikščionims nubausti: „Dėl šių žmonių nereikia atlikti tyrimo. Jei jie yra demaskuojami 

ir pripažįstami kaltais, tai turi būti nubausti, išskyrus tuos, kurie paneigs esą krikščionys 

ir galės įrodyti tokie nesą (t.y. pagarbindami mūsų dievus). Tokiems bus galima atleisti, 

jei atgailaus, nors anksčiau gal ir buvo užsitraukę įtarimą“. (Pliny the Younger, L, 10, 

97) 
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7C. Talmudas 
Talmudo raštai, kuriuose yra vertingiausių istorinių įrašų apie Jėzų, buvo parašyti tarp 70 

ir 200 m., vadinamuoju Tanajų (angl. Tannaitic) laikotarpiu. Svarbiausias tekstas yra 

Sanehederin 43a: „Velykų išvakarėse Ješūva buvo pakabintas. Nes keturiasdešimt dienų 

iki egzekucijos buvo pasiųstas šauklys, kuris skelbė: ‘Jis yra nuteistas užmėtyti 

akmenimis, nes užsiiminėjo raganavimu ir gundė Izraelį atsimesti nuo Dievo. Jei kas 

nori jį užtarti, teišeina į priekį ir temeldžia jam pasigailėjimo.’ Bet kadangi užtarti niekas 

į priekį neišėjo, tai Velykų išvakarėse jis buvo pakabintas!“ (Babilono Talmudas) 

Taigi šia ištrauka patvirtintos tokios Naujojo Testamento detalės kaip pats 

nukryžiavimo faktas ir laikas; taip pat ir žydų religinių vadų ketinimas nužudyti Jėzų. 

 

8C. Lukianas Samosatietis 
Lukianas Samosatietis, antrojo amžiaus po Kr. graikų rašytojas, savo darbuose 

sarkastiškai kritikavo krikščionybę: 

 
Krikščionys, kaip žinote, iki šios dienos garbina žmogų – žymų asmenį, kuris įvedė 

naujus papročius ir už tai buvo nukryžiuotas. […] Matote, tie suklaidinti padarai 

pradėjo nuo bendro įsitikinimo, kad yra nemirtingi per amžius, ir tai paaiškina jų 

panieką mirčiai bei savanorišką pasiaukojimą, kurie taip paplitę tarp jų; ir dar 

originalusis jų įstatymų leidėjas jiems visiems įteigė, kad jie esą broliai nuo pat savo 

atsivertimo. Ir jie visi neigia Graikijos dievus, garbina nukryžiuotąjį išminčių ir 

gyvena pagal jo įsakymus. Visa tai jie priima vien tikėjimu ir todėl atsisako visuotinai 

pripažintų gėrybių, paprasčiausiai jas laikydami bendra nuosavybe. (Lucian of 

Samosata, DP, 11–13) 

 

Dr. Gary’s Habermasas, vienas iš svarbiausių istorinių Jėzaus laikotarpio įvykių 

tyrinėtojų ir aprašytojų, išvardija keletą patikslintų įvykių, kuriuos galima nustatyti pagal 

minėtą tekstą: „Jėzus buvo krikščionių garbinamas […] Jėzus įvedė naują mokymą 

Palestinoje […] Dėl šio mokymo Jis buvo nukryžiuotas. […] Taip pat po atsivertimo ir 

netikrų dievų išsižadėjimo visi tikintieji tampa broliais. […] Be to, tas mokymas įvedė 

Jėzaus garbinimą ir gyvenimą pagal Jo įsakymus“. (Habermas, HJ, 206–207) 

Habermasas priduria: „O dėl krikščionių, tai mums pasakyta, kad jie yra Jėzaus 

pasekėjai, kurie tiki esą nemirtingi. […] Jie priėmė Jėzaus mokymą tikėjimu ir savo 

tikėjimą praktikavo išsižadėdami medžiaginių turtų“. (Habermas, HJ, 207) 

Kalbėdamas apie Lukianą, dr. Geisleris daro tokią išvadą: „Lukianas, nors ir buvęs 

vienas garsiausių Bažnyčios kritikų, pateikia vieną informatyviausių Jėzaus ir 

ankstyvosios krikščionybės aprašymų, nepriklausančių Naujajam Testamentui“. 

(Geisler, BECA, 383) 

 

9C. Mara Bar-Serapionas 
Siras Mara Bar-Serapionas rašė savo sūnui Serapionui maždaug tarp pirmojo amžiaus 

pabaigos ir trečiojo amžiaus pradžios. Laiške yra akivaizdi užuomina apie Jėzų: 

 
Kokią naudą gavo atėniečiai, nužudę Sokratą? Kaip atpildas už šį nusikaltimą 

užklupo juos badas ir maras. Ką laimėjo Samo žmonės, sudeginę Pitagorą? Netrukus 
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jų žemę padengė smėlis. Kokią naudą patyrė žydai po išmintingo savo karaliaus 

egzekucijos? Tuoj po to jų karalystė buvo sunaikinta. Dievas teisingai atlygino už 

tuos tris išminčius: atėniečiai mirė iš bado; samiečiai buvo užlieti jūros; žydų 

valstybė virto griuvėsiais, o jie patys buvo ištremti, gyvena išsklaidyti. Bet Sokratas 

nemirė už gėrį; jis tebegyvena Heros statuloje. Ir išmintingasis karalius nemirė 

amžiams; jis tebegyvenąs savo perteiktame mokyme. (Britų muziejus, siriškasis 

rankraštis 14, 658; cit. Habermas, HJ, 200) 

 

10C. Tiesos Evangelija 
Netrukus po Kristaus laikų atsirado kelios nekrikščionių grupės. Jos veikė turėdamos 

tam tikrų silpnų ryšių su Bažnyčia. Viena iš produktyviausių buvo gnostikų grupė. 

„Tiesos Evangeliją“ tikriausiai parašė Valentinas (135–160 m.). Jis čia ne kartą 

patvirtina, kad Jėzus buvo realus istorinis asmuo: 

„Nes kai jie jį pamatė ir išgirdo, jis leido jiems jį ragauti ir užuosti jo kvapą, ir 

paliesti mylimą Sūnų. Kai jis pasirodė mokydamas juos apie Tėvą […]. Nes jis atėjo 

turėdamas kūno pavidalą“. (Robinson, NHL, 30,27–33; 31,4–6) 

„Jėzus kantriai priėmė kančias, nes žinojo, kad jo mirtis atneš gyvenimą daugeliui. 

[…] Jis buvo prikaltas prie medžio; ant kryžiaus jis paskelbė Tėvo įsakymą. […] Jis 

prisiėmė mirtį dėl gyvenimo. Nusirengęs pranykstančius drabužius, jis apsivilko 

nepranykstamybe, kurios niekas negali iš jo atimti“. (Robinson, NHL, 20,11–14.25–34) 

 

11C. Poncijaus Piloto darbai 
Greta išlikusių nekrikščioniškų šaltinių apie Kristaus gyvenimą užsimenama apie kai 

kuriuos, deja, nerastus dokumentus. Nors neva oficialus dokumentas „Poncijaus Piloto 

darbai“ neišliko, jis yra minimas Justino Kankinio maždaug 150 m. ir Tertuliano apie 

200 m. Justinas rašo: 

„Posakis: ‘Jie perdūrė mano rankas ir pėdą pavartotas užsimenant apie vinis, 

kuriomis jo rankos ir pėda buvo prikaltos prie kryžiaus. O po jo nukryžiavimo jie metė 

burtą dėl jo rūbų, ir jį nukryžiavusieji juos pasidalijo. O kad šie dalykai tikrai įvyko, jūs 

galite įsitikinti iš ‘Poncijaus Piloto darbų’“ (Kankinys, FA, 35) Justinas taip pat skelbia, 

kad šiame dokumente patvirtinami ir Jėzaus stebuklai. (Kankinys, FA, 48) 

 

Išvados 
Dr. Geisleris taip apibendrina nekrikščioniškuosius šaltinius, užsimenančius apie Jėzų: 

 
Pirminis šaltinis apie Kristaus gyvenimą yra keturios Evangelijos. Be to, esama 

svarbių pranešimų ir iš nekrikščioniškų šaltinių, palaikančių ir patvirtinančių tai, kas 

parašyta Evangelijose. Daugiausia tokios informacijos yra graikų, romėnų, žydų ir 

samariečių pirmojo amžiaus dokumentuose. Trumpai galima pasakyti, kad jie mus 

informuoja apie tai, jog: 

1) Jėzus buvo iš Nazareto; 

2) jis gyveno išmintingą ir dorą gyvenimą; 

3) jis, kaip Žydų Karalius, buvo per Velykas nukryžiuotas, Palestinoje valdytoju 

esant Poncijui Pilotui Tiberijaus Cezario valdymo laikais; 

4) jo mokiniai tikėjo, kad, praėjus trims dienoms po mirties, jis prisikėlė iš 

numirusių; 
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5) jo priešai pripažino, kad jis atliko neįprastų darbų, kuriuos jie vadino „burtais“; 

6) mažas jo mokinių ratas sparčiai plito pasiekdamas net Romą; 

7) jo mokiniai neigė politeizmą, gyveno padorų gyvenimą ir garbino Kristų kaip 

Dievą. 

Visi šie teiginiai patvirtina tą Kristaus paveikslą, kuris pateikiamas Naujojo 

Testamento evangelijose. (Geisler, BECA, 384–385) 

 

Dr. Habermasas reziumuoja: „Senieji nebibliniai šaltiniai labai gausiai pateikia 

išsamių duomenų apie Kristaus gyvenimą ir apie ankstyvosios krikščionybės prigimtį“. 

Jis dar priduria tai, ko daugelis nepastebi: „Reikia įsisąmoninti, tai tikrai neįtikėtina, jog 

daugumą pagrindinių Jėzaus gyvenimo faktų bendrais bruožais mes galime nustatyti 

vien iš „pasaulietinės“ istorijos. Tai iš tiesų yra labai reikšminga“. (Habermas, HJ, 224) 

F.F. Bruce’as paaiškina: „Iš tiesų stebėtina, palyginti kiek mažai raštų išliko iš tų 

laikų, kada buvo galima tikėtis bent menkos užuominos apie Kristų. (Čia aš neskaičiuoju 

Pauliaus laiškų ir kelių kitų rašinių, priskiriamų Naujajam Testamentui)“. (Bruce, JCO, 

17) 

Michaelas Wilkinsas ir J.P. Morelandas daro išvadą, jei mes ir neturėtume jokių 

krikščioniškų rašinių, „iš tokių nekrikščioniškų raštų kaip Juozapo, Tacito, Plinijaus 

Jaunesniojo ir Talmudo galėtume nustatyti: (1) Jėzus buvo žydų mokytojas; (2) daugelis 

žmonių tikėjo, kad jis gydė ir išvarinėjo demonus; (3) jo nepriėmė žydų lyderiai; (4) 

Tiberijaus valdymo metais jis buvo nukryžiuotas, valdytoju esant Poncijui Pilotui; (5) 

nepaisant šios gėdingos mirties, jo pasekėjai, tikėję, kad jis tebėra gyvas, taip išplito už 

Palestinos ribų, jog jau 64 m. daugybė jų buvo Romoje; (6) įvairiausi žmonės tiek 

miestuose, tiek kaimuose – vyrai ir moterys, vergai ir laisvieji – garbino jį kaip Dievą 

antrojo amžiaus pradžioje“. (Wilkins, JUF, 222) 

 

Rekomenduojama tolesnėms studijoms 
Anderson, J.N.D. Christianity: The Witness of History 

Bruce, F.F. The New Testament Documents: Are They Reliable? 

Bruce, F.F. Jesus and Christian Origins Outside the New Testament 

Eusebius. Ecclesiastical History, į anglų k. vertė C.F. Cruse. 

Flavius, Josephus. Antiquities of the Jews 

McDowell, J., Wilson, B. He Walked Among Us 

Habermas, G. The Historical Jesus, 9 sk. 

Lucian of Samosata. The Works of Lucian of Samosata 

Origen. Contra Celsus 

Pliny the Younger. Letters, į anglų k. vertė W. Melmoth. 

Roberts, A.J. Donaldson, red., The Ante-Nicene Fathers 

Suetonius. Life of Claudius 

Suetonius. Life of Nero 

Tacitus. Annals 

 

3B. Ir akmenys šaukia: ką byloja archeologiniai radiniai? 
Archeologija, palyginti su kitomis gamtos mokslo šakomis būdama nauja, pateikė 

stebėtinų ir netgi dramatiškų Biblijos tikslumo patvirtinimų. Nėra tokios storos knygos, 
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kurioje galėtų būti aprašyti visi radiniai, liudijantys istorinį Biblijos patikimumą. Čia 

aprašomi tik keli žymiausių archeologų radiniai bei pateikiama jų nuomonė apie tų 

radinių reikšmę. 

Nelsonas Glueckas, garsus žydų archeologas, rašė: „Reikia kategoriškai pabrėžti, kad 

dar nė vienas archeologinis atradimas niekada neprieštaravo Biblijoje pateikiamai 

informacijai“. Savo pareiškimą jis papildė taip: „Beveik neįtikėtinai tiksli yra istorinė 

Biblijos atmintis, ir iš dalies taip yra todėl, kad ji paremiama archeologijos faktais“. 

(Glueck, RDHN, 31) 

W.F. Albrightas priduria: „Svarbesnių XVIII–XIX amžių istorijos mokyklų 

demonstruotas perdėtas skepticizmas Biblijos atžvilgiu – o atskiri šio skepticizmo 

aspektai retkarčiais išnyra ir dabar – vis labiau diskredituojamas. Vienas po kito 

atradimas patvirtino daugybės detalių tikslumą ir suteikė Biblijai patikimo istorinio 

šaltinio pripažinimą“. (Albright, AP, 127, 128) 

 

Lukas yra aukščiausios kategorijos istorikas; patikimi ne tik jo išdėstyti faktai […]. Šis 
autorius turėtų stovėti vienoje gretoje su pačiais žymiausiais istorikais. […]Patikimumo 
prasme Luko istorija yra tiesiog neprilygstama. 

– WILLIAM RAMSEY 
 

Vėliau jis rašė: „Paskutinės kartos archeologiniai atradimai Egipte, Sirijoje ir 

Palestinoje labai padėjo nustatant ankstyvosios krikščionybės kaip istorinio fenomeno 

unikalumą“. (Albright, AP, 248) 

Johnas Warwickas Montgomery’s atskleidžia tipišką problemą, būdingą daugeliui 

nūdienos mokslininkų: „Amerikos Šventosios Žemės tyrimų instituto (American 

Institute of Holy Land Studies) mokslininkas Thomasas Drobena perspėja, ten, kur 

atrodytų, jog Biblija ir archeologija tarpusavyje nesutaria, nesutarimo pagrindas beveik 

visada būna datavimas, mažiausiai patikima dabartinės archeologijos sritis, viena iš tų, 

kai rimtą empirinę analizę dažnai pakeičia moksliškasis a priori ir loginė ydingo rato 

klaida (circular reasoning)“. (Montgomery, EA, 47–48) 

Merrillas Ungeris pabrėžia: „Vaidmuo, kurį archeologija atlieka Naujojo Testamento 

(taip pat ir Senojo Testamento) tyrinėjimuose, spartindama mokslines studijas, 

subalansuodama kritikų teorijas, iliustruodama, paaiškindama, papildydama ir 

paliudydama istorinį bei kultūrinį foną, brėžia vieną plačią vagą Šventojo teksto kritikos 

ateities link“. (Unger, AOT, 25, 26) 

Millaras Burrowsas iš Jeilio universiteto pastebi: „Gana dažnai archeologija 

atmesdavo šiuolaikinių kritikų požiūrius. Taip pat daugeliu atvejų įrodyta, kad tie 

požiūriai buvo grindžiami klaidingomis hipotezėmis ir nerealiomis, dirbtinėmis istorinės 

raidos schemomis (AS, 1938, 182). Archeologijos indėlis labai svarus ir turi būti 

nesumenkintas“. (Burrows, WMTS, 291) 

F.F. Bruce’as pažymi: „Kur Lukas buvo įtariamas esąs netikslus, o tikslumas esą 

įrodytas kai kurių nebiblinių pranešimų, derėtų teigti, kad tais atvejais Naujojo 

Testamento aprašus patvirtino archeologija“. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 331) 

Bruce’as priduria: „Didžiausias indėlis, kurį archeologija įnešė į Naujojo Testamento 

studijas, yra tai, kad ji nušvietė anų laikų foną. Tą pirmojo amžiaus foną pajausdami, 

tekstą skaitome labiau suprasdami ir įvertindami. Naujojo Testamento istorija tiesiog 
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nepritiktų prie antrojo amžiaus fono“. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 331) 

Williamas Albrightas pratęsia mintį: „Kuo daugiau kritinės Biblijos studijos yra 

paveikiamos naujos medžiagos gausių radinių Artimuosiuose Rytuose, tuo labiau 

matome stabilesnį pagarbos didėjimą anksčiau nepaisytų ar nevertintų Senojo ir Naujojo 

Testamentų citatų ar detalių istorinei reikšmei“. (Albright, FSAC, 81) 

Burrowsas atskleidžia perdėto netikėjimo priežastį: „Besaikis daugelio liberalių 

teologų skepticizmas kyla ne iš kruopštaus turimų duomenų įvertinimo, bet dėl 

išankstinio nusistatymo prieš antgamtinius dalykus“. (Burrows, cit. Vos, CITB, 176) 

 

Skeptiškojo archeologo keliai ir klystkeliai 
Seras Williamas Ramsay’s laikomas vienu žymiausių archeologų. XIX a. viduryje jis buvo 
vokiškosios istorinės mokyklos studentu. Tuomet jis patikėjo, kad Apaštalų darbų knyga buvo 
parašyta antrojo amžiaus viduryje. Buvo tvirtai tuo įsitikinęs. Norėdamas atlikti topografinius 
Vidurinės Azijos tyrinėjimus, jis turėjo atsižvelgti ir į Luko raštus. Dėl gausių įrodymų, kuriuos 
įgijo pats tyrinėdamas, jam teko kardinaliai pakeisti savo įsitikinimus. Apie tai jis pasakojo: 
„Turiu atvirai prisipažinti, kad šį tyrimą pradėjau be jokio išankstinio palankumo, kurio siekiu 
dabar norėdamas pasiteisinti prieš skaitytoją. Netgi priešingai, aš pradėjau būdamas 
nusiteikęs labai nepalankiai, nes Tiubingeno mokyklos teorijos išmoningumas ir tariamas 
išbaigtumas tuomet buvo mane visiškai įtikinęs. Niekada nesivadovavau taisykle nagrinėti 
tyrimo subjektą tik probėgšmais; bet neseniai pastebėjau, jog taip įsitraukiau į Apaštalų 
darbų knygą, kad ji man pasirodė esanti tikras Mažosios Azijos topografijos, senienų ir 
socialinės santvarkos žinynas. Visa tai palaipsniui skleidėsi prieš mano akis, kol galiausiai 
pasakojimas įvairiomis detalėmis atskleidė prieš mane nuostabią tiesą. Nors iš tikrųjų 
pradėjau tvirtai manydamas, kad rašinys iš esmės buvo baigtas antrajame amžiuje ir nuo pat 
jo pasirodymo niekada neatrodė atitinkąs pirmojo amžiaus sąlygų, palaipsniui jame atradau 
naudingą pagalbininką tiriant kai kuriuos miglotus ir sunkius dalykus“. (Blaiklock, LAENT, 36; 
cit. Ramsay St. Paul the Traveler and the Roman Citizen) 
 

Archeologas iš Jeilio dar priduria prie savo anksčiau išsakytos nuomonės: „Tačiau 

apskritai archeologinis darbas prideda neabejotinai tvirto pasitikėjimo biblinio aprašo 

patikimumu. Daug archeologų, pamačiusių Palestinoje rastas iškasenas, ėmė labiau 

gerbti Bibliją“. (Burrows, WMTS, 1) „Ir apskritai panašūs archeologiniai įrodymai daug 

prisidėjo, ypač papildydami senesnių Biblijos knygų nuorašus, prie mūsų pasitikėjimo 

tikslumu, su kuriuo tekstas buvo perduodamas iš vieno amžiaus į kitą“. (Burrows, 

WMTS, 42) 

 

2C. Pavyzdžiai iš Naujojo Testamento 
 

1D. Neįtikėtinas Luko evangelijos tikslumas 
Dėl Luko, kaip istoriko, patikimumo nekyla jokių abejonių. Ungeris mums teigia, kad 

archeologija patvirtino Evangelijose užrašytus istorinius faktus, o ypač Luko 

evangelijoje. Ungerio žodžiais tariant: „Dabar mokslininkų visuotinai sutarta, kad 

Apaštalų darbai turėtų būti laikomi parašyti Luko, priklausantys pirmajam amžiui ir 

susiję su darbu labai kruopštaus istoriko, kuris itin tiksliai naudojosi jam prieinamais 

šaltiniais“. (Unger, ANT, 24) 
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Po trisdešimties studijoms skirtų metų kalbėdamas apie Luko, kaip istoriko, 

sugebėjimus seras Williamas Ramsay’s padarė išvadą: „Lukas yra aukščiausios 

kategorijos istorikas; patikimi ne tik jo išdėstyti faktai […]. Šis autorius turėtų stovėti 

vienoje gretoje su pačiais žymiausiais istorikais“. (Ramsay, BRDTNT, 222) 

Ir dar Ramsay’s priduria: „Patikimumo prasme Luko istorija yra tiesiog 

neprilygstama“. (Ramsay, SPTRC, 81) 

Kodėl Ramsay’s apsisprendė ir galiausiai atmetė tam tikras galimybes? Pagal 

archeologinius duomenis, Naujajame Testamente atspindima pirmojo amžiaus antroji 

pusė ir nė kiek neatspindima jokia vėlesnė data. Istoriškai labai svarbu, kad tai buvo taip 

aiškiai nustatytas. Istorines aplinkybes apibūdinanti faktinė medžiaga rodo, jog Apaštalų 

darbų knygos autorius buvo toks be galo kruopštus ir tikslus, koks tik galėjo būti. 

Vienu metu buvo manoma, jog Lukas visiškai prašovė pro šalį aprašydamas Jėzaus 

gimimą lydėjusius įvykius (Lk 2,1–3). Kritikai teigė, kad nebuvo jokio surašymo, kad 

Kvirinas tuo metu nevaldė Sirijos ir kad niekam nereikėjo grįžti į protėvių namus. 

(Elder, PID, 159–160; Free, ABH, 285) 

Visų pirma archeologiniai radiniai paliudijo, kad romėnai reguliariai suskaičiuodavo 

mokesčių mokėtojus, nes 14 metų buvo atliekamas surašymas. Ši procedūra buvo 

pradėta dar valdant Augustui ir pirmą kartą atlikta arba 23–22, arba 9–8 m. pr. Kr. Taigi 

paskesnioji turėjo būti kaip tik aprašytoji Luko. 

Antra, radome patvirtinimą, kad Kvirinas buvo Sirijos valdytojas apie 7 m. pr. Kr. Ši 

prielaida remiasi Antiochijoje rastu įrašu, priskiriančiu minėtąjį postą Kvirinui. Dėl šio 

radinio dabar manoma, jog valdytoju jis buvo du kartus – pirmą kartą 7 m. pr. Kr., o kitą 

kartą 6 m. po Kr. (pastarąją datą nurodo Juozapas Flavijus). (Elder, PID, 160) 

Ir galiausiai dėl pačios surašymų praktikos – Egipte rastas papirusas, kuriame yra 

gyventojų surašymo instrukcijos. Ten rašoma: „Kadangi artėja gyventojų surašymas, tai 

būtina visiems, kurie šiuo metu dėl kokių nors priežasčių gyvena toli nuo savo namų, 

turi pasiruošti sugrįžti į savo provincijas, kad galėtų atlikti savo šeimos registraciją ir kad 

galima būtų atsiminti, kam priklauso dirbamos žemės“. (Elder, PID, 159–160; Free, 

ABH, 285) 

Dr. Geisleris apibendrina iškilusius nesutarimus ir jų sprendimą pasinaudodamas 

graikišku tekstu: 

 
Yra keletas problemų, kylančių dėl teiginio, jog Augustas visai imperijai įvedė 

surašymą tiek Kvirino, tiek ir Erodo valdymo metais. Pirmiausia nėra jokių įrašų apie 

surašymus, bet dabar žinome, kad surašymai buvo reguliariai atliekami Egipte, 

Gaulėje ir Kirėnėje. Labai panašu, kad Lukas mano, jog visoje imperijoje surašymai 

buvo vykdomi skirtingu metu, o šį procesą pradėjo Augustas. Luko pavartotas 

esamasis laikas aiškiai leidžia suprasti, jog tai pasikartojantis įvykis. Taigi Kvirinas 

tikrai surašė, bet tai buvo 6 m. po Kr. – pernelyg vėlyva data Jėzaus gimimui – o 

Erodas mirė dar prieš Kvirinui tampant valdytoju. 

Gal Lukas suklydo? Ne; iš tiesų jis pamini vėlesnį Kvirino surašymą Apd 5,37. 

Greičiausiai Lukas atskyrė šį, Erodo laikais vykusį surašymą nuo geriau žinomo 

Kvirino surašymo: „Šis surašymas įvyko dar prieš Kvirinui tampant Sirijos 

valdytoju“. Naujajame Testamente yra keletas vietų, analogiškų tokiam vertimui. 

(Geisler, BECA, 46–47) 
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Iš pradžių archeologai manė, kad Lukas mus klaidina implikuodamas, jog Listra ir 

Derbė buvo Likaonijoje, o Ikonijus – ne. (Apd 14,6) Savo įsitikinimą jie rėmė romėnų, 

pavyzdžiui Cicerono, kuris nurodė Ikonijų buvus Likaonijoje, raštais. Taigi archeologai 

pareiškė, kad Apaštalų darbų knyga yra nepatikima. Tačiau 1910 m. seras Williamas 

Ramsay’s aptiko monumentą, iš kurio įrašų buvo matyti, jog Ikonijus buvo Frygijos 

miestas. Vėlesni radiniai tai tik patvirtino. (Free, ABH, 317) 

 

Apaštalų darbų istoriškumas patvirtintas tiesiog stulbinančiai. […] Bet koks bandymas 
atmesti jų istoriškumo pagrindą dabar atrodo absurdiškai. Romėnų istorikai jau seniai jį laiko 
patvirtintu. 

– A.N. SHERWIN-WHITE, romėnų istorikas 
 

Be kitų istorinių Luko nuorodų, buvo viena ir apie Lisaniją, Abilenės tetrarchą, kuris 

valdė Siriją ir Palestiną (Lk 3,1) Jono Krikštytojo tarnavimo pradžioje 27 m. po Kr. 

Vienintelis senovės istorikų žinomas Lisanijas buvo nužudytas 36 m. pr. Kr. Tačiau 

Abiloje netoli Damasko rastas įrašas byloja apie „Laisvąjį, paleistą tetrarcho Lisanijo“. 

Šis įrašas priskiriamas maždaug 14–29 m. po Kr. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 321) 

Korinte parašytame Laiške romiečiams Paulius užsimena apie miesto iždininką 

Erastą (Rom 16,23). Korinto 1929 m. kasinėjimų metu rastas įrašas grindinyje: 

ERASTVS PRO:AED:S:STRAVIT („Erastas, viešųjų statybų kuratorius, paklojo šį 

grindinį savo lėšomis“). Pagal Bruce’ą, šis grindinys tikriausiai jau buvo pirmajame 

amžiuje po Kr. ir jo dotatorius bei Pauliaus minimas asmuo greičiausiai yra tas pats 

žmogus. (Bruce, NTD, 95; Vos, CITB, 185) 

Korinte dar rasti fragmentai įrašo, kuriame, manoma, buvo žodžiai: „Žydų 

sinagoga“. Galimas daiktas, kad šis įrašas buvo virš sinagogos, kurioje diskutavo 

Paulius, durų (Apd 18,4–7). Kitame Korinto įraše užsimenama apie miesto „mėsos 

turgų“, kurį Paulius pamini 1 Kor 10,25. 

Taigi pasitelkus daugelį archeologinių radinių, buvo identifikuota dauguma Apaštalų 

darbuose minimų senovės miestų. Dabar pasinaudojus šiais radiniais gali būti tiksliai 

atsektos Pauliaus kelionės. (Bruce, NTD, 95; Albright, RDBL, 118) 

Geisleris suskaičiuoja paminėtų vietovių sąrašą: „Iš viso Lukas nesuklysdamas 

įvardija trisdešimt dvi šalis, penkiasdešimt keturis miestus ir devynias salas“. (Geisler, 

BECA, 47) 

Lukas aprašo maištą Efeze ir pavaizduoja teatre vykusį miestiečių susirinkimą 

(Ecclesia) (Apd 19,23–29). Duomenys patvirtina, kad taip buvo, tai ir matyti iš įrašo 

apie sidabrines Artemidės (Dianos – Karaliaus Jokūbo vertime) statulas, kurios buvo 

pastatytos „teatre per visą Ecclesia laiką“. Atkasus teatro griuvėsius paaiškėjo, kad jame 

tilpo dvidešimt penki tūkstančiai žmonių. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 326) 

Taip pat Lukas nurodo Jeruzalėje kilusį sąmyšį dėl to, kad Paulius į šventyklą 

atsivedė pagonį (Apd 21,28). Rasti įrašai, kuriuose graikiškai ir lotyniškai parašyta: 

„Joks svetimasis negali peržengti šventyklą ir jos prieigas supančio aptvaro. Kiekvienas 

sugautas taip darant pats bus kaltas dėl pelnytos savo mirties“. Pasirodo, Lukas ir vėl 

teisus! (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 326) 

Abejota ir dėl kai kurių Luko vartotų žodžių. Apie Filipus Lukas kalba kaip apie 

Makedonijos „dalį“ arba „sritį“. Tam pavartoja graikišką žodį meris, kuris verčiamas 
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kaip „dalis“ arba „sritis“. F.J.A. Hortas tikėjo, kad Lukas čia suklydo. Jis teigė, jog meris 

reiškia „dalį“, bet ne „sritį“ – taip jis pagrindė savo prieštarą. Tačiau archeologiniai 

kasinėjimai atskleidė, kad minėtas žodis meris buvo vartojamas srities suskirstymui 

apibūdinti. Taigi archeologija ir vėl įrodė Luko tikslumą. (Free, ABH, 320) 

Lukui buvo priskiriami ir kiti netaisyklingo žodžių vartojimo atvejai. Techniškai jis 

nebuvo teisus vadindamas Filipų valdytojus pretoriais. Anot „mokslininkų“, miestą 

valdydavo du duumuirs. Tačiau Lukas kaip visuomet nesuklydo. Radiniai parodė, kad 

pretoriaus titulas buvo naudojamas romėnų kolonijų valdytojams pavadinti. (Free, ABH, 

321) Pasirinkdamas žodį prokonsulas Galiono titului (Apd 18,12), jis taip pat buvo 

teisus, nes taip liudija Delfuose rastas įrašas, kuris iš dalies skelbia: „Kaip Liucijus 

Junijus Galionas, mano draugas ir Achajos prokonsulas. […]“ (Vos, CITB, 180) 

Delfų įrašas (52 m. po Kr.) pateikia mums aiškų Pauliaus tarnystės Korinte periodą, 

kuris truko pusantrų metų. Tai sužinome iš sutapimo, kitų šaltinių patvirtinto, kad 

Galionas pradėjo eiti pareigas liepos 1 d. ir jo prokonsulavimas tęsėsi tik vienerius 

metus, o tas laikas sutapo su Pauliaus darbu Korinte. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 

324) 

Publijui, Maltos vyresniajam, Lukas suteikia „vyriausiojo (arba pirmojo) salos 

valdininko“ titulą (Apd 28,7). Atkasti įrašai patvirtino, kad jis buvo tituluojamas 

„pirmuoju žmogumi“. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 325) 

Panašus atvejis yra ir su jo vartojamu žodžiu politarchēs, kuriuo įvardijami 

vyriausieji Tesalonikų miesto valdovai (Apd 17,6). Kadangi klasikinė literatūra tokio 

žodžio nevartojo, tai Lukas ir vėl buvo pavadintas melagiu. Vis dėlto rasta devyniolika 

įrašų, kur vartojamas šis titulas. Įdomu tai, jog penki iš jų susiję su Tesalonikais. (Bruce, 

ACNT, cit. Henry, RB, 325) 

Vienas įrašas buvo rastas romėniškoje Tesalonikų miesto arkoje. Jame įrašyti šešių 

miesto politarchų vardai. (360) 

Colinas Hemeris, žymus romėnų istorikas, sukatalogavo daugybę archeologinių ir 

istorinių Luko tikslumo patvirtinimų savo knygoje Apaštalų darbų knyga helenistinės 

istorijos aplinkoje (The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History). Štai kokia 

būtų dalinė jo išsamaus ir detalaus darbo reziumė (Hemer, BASHH, 104–107): 

 

• Tikslios detalės, kurios nebuvo plačiai žinomos, nebent išskyrus tuometinius 

vietos tyrinėtojus, tokius kaip Lukas, kuris plačiai keliavo. Prie tokių detalių 

galima priskirti tikslius pareigūnų titulus, armijos dalinių identifikaciją ir 

informaciją apie pagrindinius kelius. 

• Detalės, kurias archeologai laiko tiksliomis, bet negali patikslinti iki 

preciziškumo. Kai kurios iš jų tikrai negalėjo būti žinomos, nebent jei 

rašytojas pats būtų lankęsis tose srityse. 

• Žinomų iš kitų šaltinių karalių ir valdytojų datų sutapimas su pasakojimo 

chronologija. 

• Įvykiai, atitinkantys Pauliaus ar jo amžininko buvimo Bažnyčioje datą, bet ne 

ankstesnę ar vėlesnę. 

• „Netikėti sutapimai“ tarp Apaštalų darbų ir Pauliaus laiškų. 

• Vidiniai sutapimai Apaštalų darbuose. 
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• Laisvas geografinių objektų minėjimas, parodantis bendrą žinių lygį. 

• Skirtingi formulavimai Apaštalų darbuose liudija, jog naudotasi įvairiais 

informacijos šaltiniais. 

• Detalių pasirinkimo ypatumai, pvz., teologijos, paaiškinami tik pagal dabar 

žinomą pirmojo amžiaus Bažnyčios gyvenimo kontekstą. 

• Medžiaga, kurios „netarpiškumas“ liudija, kad jos autorius dalijasi 

naujausiais įspūdžiais, užuot šlifavęs ir redagavęs seniai parašytą tekstą. 

• Kultūriniai ir idiomatiniai dalykai, kurie dabar pripažįstami kaip būdingi 

pirmojo amžiaus atmosferai. 

 

Romėnų istorikas A.N. Sherwin-White’as sutinka, kad „Apaštalų darbų istoriškumas 

patvirtintas tiesiog stulbinančiai. […] Bet koks bandymas atmesti jų istoriškumo 

pagrindą dabar atrodo absurdiškas. Romėnų istorikai jau seniai jį laiko patvirtintu“. 

(Sherwin-White, RSRLNT, 189) 

Tad visai nenuostabu, jog E.M. Blaiklockas, klasikos profesorius iš Aucklando 

universiteto, nusprendžia, kad „Lukas yra patyręs istorikas ir galėtų būti statomas vienon 

eilėn su didžiaisiais graikų rašytojais“. (Blaiklock, AA, 89) 

 

2D. „Ankstyviausieji krikščionybės užrašai“ 
1945 metais Jeruzalės apylinkėse buvo rastos dvi kremavimo urnos (dėžutės su kaulais). 

Šiose urnose rasta užrašų (graffiti), kuriuos jų atradėjas Eleazaras L. Sukenikas pavadino 

„ankstyviausiais krikščionybės užrašais“. Tos laidojimo dėžutės buvo rastos kape, kuris 

naudotas laidojimui dar iki 50 m. po Kr. Užrašuose galima perskaityti žodžius: lesous 

iou ir lesous aloth. Taip pat ten yra keturi kryžiai. Atrodo, vieni žodžiai yra malda dėl 

Jėzaus pagalbos, o kituose – malda dėl asmens, kurio kaulai saugomi urnoje, 

prisikėlimo. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 327–328) 

 

3D. Grindinys 
Ištisus amžius nebuvo žinoma apie aikštės, kurioje Jėzus buvo klausinėjamas Piloto, 

vietą (vieta hebrajiškai vadinosi Gabata arba Grindinys, Jn 19,13). 

Williamas Albrightas leidinyje „Palestinos archeologija“ (The Archaeology of 

Palestine) parodo, kad ši aikštė buvo Antonijos bokšto, karinio romėnų štabo Jeruzalėje, 

aikštė. Imperatoriaus Hadriano laikais atstačius miestą, ta aikštė nebuvo atkasta ir tik 

neseniai ji aptikta. (Albright, AP, 141) 

 

4D. Betzatos tvenkinys 
Betzatos tvenkinys – dar viena vieta, apie kurią nerašoma niekur, išskyrus Naująjį 

Testamentą, dabar galėtų būti tapatinama „beveik neabejotinai su pirmojo amžiaus 

senojo miesto šiaurės rytų kvartalu (sritis vadinama Bezeta arba ‘Nauja pievelė’), kur ir 

buvo atrasti jos pėdsakai per 1888 metais vykusius kasinėjimus prie Šv. Onos 

bažnyčios“. (Bruce, ACNT, cit. Henry, RB, 329) 

 

5D. Evangelija pagal Joną 
Archeologija patvirtino evangelijų pasakojimus, tarp jų ir Evangelijos pagal Joną. Dr. 
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Williamas Foxwellas Albrightas, septyniolika metų buvęs Jeruzalės Orientalistikos 

tyrimų amerikiečių mokyklos direktoriumi ir valdybos nariu, garbingai nustatė: 

„Negyvosios jūros ritiniai, rasti Kumrane, pridėjo naujos, gyvybiškai svarbios 

informacijos, patvirtinančios Evangelijos pagal Joną senumą“. (Albright, AP, 249) 

Ir dar pridūrė: „Frazeologijos, simbolizmo ir konceptualinio vaizdingumo sąlyčio 

taškų tarp esėjų literatūros ir Evangelijos pagal šv. Joną yra labai gausu, nors esama 

daug panašumo tarp jų ir beveik visų Naujojo Testamento rašytojų“. (Albright, AP, 249) 

 

6D. Nazareto įsakas 
Dr. Geisleris išsamiai apibūdina šį radinį: 

 
1878 metais Nazareto mieste rasta akmens plokštė su imperatoriaus Klaudijaus (41–

54 m. po Kr.) įsaku dėl to, kad nereikia liesti kapų ar išiminėti bei perkėlinėti 

mirusiųjų kūnų. Tai nėra neįprastas įsakas. Tačiau stebina teiginys, kad „Įsako 

pažeidėjas bus nubaustas mirties bausme apkaltinus kapo neliečiamybės pažeidimu“. 

(Hemer, BASHH, 155) Kiti nurodymai įspėja dėl baudos, bet kur girdėta, kad už 

kapų ramybės drumstimą baustų mirtimi? Geriausiai čia tiktų paaiškinimas, jog 

Klaudijus, išgirdęs krikščioniškąją doktriną apie prisikėlimą ir tuščią Jėzaus kapą, 

kurie 49 m. sukėlė maištus, nusprendė neleisti, kad panašūs pranešimai pasikartotų. 

Juo labiau tai panašu į tiesą, kai prisimenami žydų argumentai dėl pavogtų palaikų 

(Mt 28,11–15). Tai ankstyvas paliudijimas atkaklaus ir stipraus tikėjimo, kad Jėzus 

prisikėlė iš numirusių. (Geisler, BECA, 48) 

 

7D. Johananas – nukryžiavimo auka 
Dr. Geisleris taip aiškina šio archeologinio radinio svarbą: 

 
1968 metais Jeruzalėje buvo atkasta senovinė laidojimo vieta, kurioje gulėję 

apytikriai trisdešimt penki kūnai. Buvo nustatyta, jog dauguma jų iškentę smurtinę 

mirtį per žydų sukilimą prieš romėnus 70 m. po Kr. Vienas jų buvo žmogus, vardu 

Johananas ben Hagalgolas. Jis buvo maždaug 24–28 metų amžiaus, su įplyšusiu 

gomuriu, o abi pėdos pervertos septynių colių vinimi. Pėdos buvo taip perkreiptos 

išorėn, kad keturkampė vinis perkalta per kulną, tiesiog per pačią Achilo sausgyslę. 

Tai taip išlenkė kojas į šonus, kad jomis jokiu būdu nebuvo galima nors kiek remtis į 

kryžių. Vinis perskrodė pleištą iš akacijos medžio, perėjo kiaurai per kulnis ir įsmigo 

į alyvuogių medžio rąstą. Atrodo, jog tokios pat vinys buvo įkaltos per tarpus tarp 

apatinių abiejų rankų kaulų. Tai labai išvargindavo viršutinius rankų kaulus, nes 

auka, norėdama įkvėpti, kaskart turėdavo pasikelti ir nusileisti naudodamasi vien 

rankomis (nes su iškeltomis rankomis labai sunku kvėpuoti). Nukryžiuotos aukos 

turėdavo pasikelti, kad atsipalaiduotų krūtinės raumenys, ir, kai pavargusios 

nebegalėdavo to padaryti, mirdavo nuo uždusdamos. 

Johanano blauzdos buvo sulaužytos nuo smūgio vėzdu, kaip ir daryta taikant 

įprastinę romėniškojo crucifragium procedūrą (žr. Jn 19,31–32). Kiekviena iš šių 

detalių patvirtina Naujajame Testamente pateiktą nukryžiavimo aprašymą. (Geisler, 

BECA, 48) 

 

8D. Įrašas apie Pilotą 
1961 metais italų archeologas Antonio Frova Pajūrio Cezarėjoje (Caesarea Maritima) 
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ant akmens luito, kuris tuo metu buvo naudojamas kaip laiptų į Cezarėjos teatrą pakopa, 

atrado įrašą. Įrašas buvo lotynų kalba ir sudarytas iš keturių eilučių, kurių trys iš dalies 

įskaitomos. Apytikriai jos išverstos taip: 

 

Tiberiumas 

Poncijus Pilotas 

Judėjos prefektas 

 

Iš pradžių akmuo su įrašu, matyt, buvo panaudotas kaip pamatas Tiberiumui 

(šventyklai, kurioje buvo garbinamas imperatorius Tiberijus), o vėliau pritaikytas kitam 

tikslui atrastoje vietoje. Šis įrašas tituluoja Poncijų Pilotą „prefektu“, bent jau jo 

valdymo metu. Tacitas ir Juozapas Flavijus vėliau vadina jį „prokuratoriumi“. 

Naujajame Testamente jis vadinamas „valdytoju“ (Mt 27,2), žodžiu, kuriame sutelpa abu 

titulai. Šis įrašas – tai vienintelis archeologinis Piloto vardo ir jo titulo patvirtinimas. 

(Dockery, FBI, 360) 

 

9D. Erasto įrašas 
Ant kalkakmenio luito, kuris buvo grindinio prie Korinto teatro dalimi, rastas įrašas 

lotynų kalba; jis verčiamas taip: „Erastas, atsidėkodamas už valdininko pareigybę (angl. 

aedileship), paklojo šį grindinį iš savo lėšų“. Laiške romiečiams 16,23 Paulius 

(rašydamas iš Korinto) kaip miesto pareigūną pamini ir Erastą. Galimas daiktas, jog tai 

tas pats asmuo. (Dockery, FBI, 361) 

 

10D. Naujajame Testamente minimi pinigai 
Trys monetos, kurios paminėtos graikiškame Naujajame Testamente, buvo visiškai 

identifikuotos. 

 

1. „Mokesčių pinigas“ (Mt 22,17–21; Mk 12,13–17; Lk 20,20–26). Jėzui 

parodytos monetos graikiškas pavadinimas šiose citatose yra „denaras“, maža 

sidabrinė moneta su Cezario atvaizdu vienoje pusėje. Jos vertė lygi vienos 

dienos užmokesčiui už vidutinio Palestinos darbininko darbą. 

2. „Trisdešimt sidabrinių“ (Mt 26,14–15). Greičiausiai tai buvo trisdešimt 

sidabrinių šekelių. Pradžioje šekeliu buvo laikomas svorio matas (11,5 g), 

apytiksliai lygus dviem penktadaliams uncijos. Vėliau jis tapo maždaug to 

paties svorio sidabrine moneta. 

3. „Našlės skatikas“ (Mk 12,41–44; Lk 21,1–4). Skaitome Mk 12,42: „du 

pinigėlius, t.y. skatiką“. Pirmoji frazės dalis reiškia leptonus. Tai smulkiausia 

varinė Graikijos moneta. Antroji dalis reiškia „kvadransą“ – smulkiausią 

varinę romėnų monetą. Žinant tuometinę šių monetų vertę, galima dar geriau 

suvokti minėto palyginimo prasmę. (Dockery, FBI, 362) 

 

Šį skyrių galėtume tinkamai apibendrinti sero Walterio Scotto žodžiais, 

apibūdinančiais Šventąjį Raštą: 

 

„Šioje didžiulėj knygoje sudėta 
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Tokia daugybė paslapčių. 

Ir laimingiausi iš žmonių tik tie, 

Kuriems Viešpats suteikė malonę 

Skaityti, baimintis ir melstis su viltim. 

Atverti užraktus, pralaužti kelią; 

O tam verčiau visai negimt, 

Kurs skaito abejodamas, su panieka veide.“ 

– (Scott, M, 140) 

 

Išvada 
Išbandęs Šventojo Rašto istoriškumo ir patikimumo tvirtybę, padariau išvadą, kad jis yra 

istoriškai patikimas. Jei kas nors mano Bibliją esant nepatikimą, tai tas žmogus turėtų 

nepripažinęs atmesti ir beveik visą antikinę literatūrą. 

Aš pats patyriau tokią nuostatą, kad daugelis norėtų pasaulietinei literatūrai taikyti 

vienus standartus ar testus, Biblijai – kitus. O reikėtų taikyti tuos pačius testus, nesvarbu, 

kokia ta literatūra būtų – pasaulietiška ar religinė. 

Tikiu, jog atlikę tokį testą galėsime laikyti Šventąjį Raštą savo rankose ir sakyti: 

„Biblija yra verta pasitikėjimo ir istoriškai patikima“. 

 

Rekomenduojama tolesnėms studijoms 
Albright, W.F. Retrospect and Prospect in New Testament Archaeology, red. E.J. 

Vardaman, The Teacher’s Yoke. 

Bruce, F.F. The New Testament Documents: Are They Reliable? 

Glueck, N. Rivers in the Desert 

Habermas, G.R. The Verdict of History 

Hemer, C.J. The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, red. C.H. Gempf 

McRay, J. Archaeology and the New Testament 

Ramsay, W.M. St. Paul the Traveler and the Roman Citizen 

Robinson, J.A.T. Redating the New Testament 

Sherwin-White, A.N. Roman Society and Roman Law in the New Testament 

Wilson, C.A. Rocks, Relics and Biblical Reliability 

Yamauchi, E. The Stones and the Scriptures 

 

4 skyrius 

Ar Senasis Testamentas yra istoriškai 

patikimas? 

Skyriaus turinys 
Senojo Testamento rankraščių patikimumas 

Teksto perdavimas: ar tikslus buvo perrašymo procesas? 
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Rankraščių kiekybė 
Senojo Testamento teksto istorija 
Negyvosios jūros ritiniai 
Nehebrajiškų rankraščių liudijimas 

Apibendrinimas 
Archeologiniai ir istoriniai faktai, liudijantys Senojo Testamento naudai 

Įvadas ir archeologijos apibrėžtis 
Perspėjamasis žodis 
Archeologinių duomenų interpretavimas 
Pagrindinės didėjančio susidomėjimo archeologija priežastys 
Akmenys šaukia: Archeologinių radinių, patvirtinančių Senąjį Testamentą, pavyzdžiai 
Dokumentai, patvirtinantys Senojo Testamento pasakojimų autentiškumą 

Senasis Testamentas patvirtinamas Naujajame 
Jėzaus liudijimas 
Biblijos rašytojų liudijimai 
 

1A. Senojo Testamento rankraščių patikimumas 
Šiame skyriuje dėmesys sutelkiamas į istorinį Senojo Testamento patikimumą, nes jį 

patvirtinantys liudijimai skiriasi nuo Naujojo Testamento liudijimų. Tiek 3-iajame, tiek 

4-ajame skyriuose kalbama ne apie dvasinį Biblijos įkvėptumą, bet tik apie istorinį jos 

patikimumą. Biblijos įkvėptumas nagrinėjamas 2-oje šios knygos dalyje. 

Apie Senojo Testamento patikimumą galima spręsti remiantis mažiausiai trimis 

pagrindiniais kriterijais: (1) teksto perdavimu (istorijos eigoje vykusio perrašymo 

proceso tikslumu), (2) Senojo Testamento patvirtinimu daiktiniais archeologiniais 

radiniais ir (3) archeologų rastais dokumentiniais įrodymais. 

 

1B. Teksto perdavimas: ar tikslus buvo perrašymo procesas? 
Iš dalies istorinį Senojo Testamento patikimumą galima atskleisti ištyrus teksto 

perdavimo procesą (visą kelią nuo originalių raštų iki šiuolaikinių spausdintų kopijų). 

Kaip ir kitų senovės kūrinių atveju, mes neturime dokumentų originalų. Tačiau, 

palyginus Šventraštį su kitais senosios literatūros kūriniais, hebrajų perrašinėtojų 

tikslumas yra tiesiog stulbinantis. 

Gleasonas Archeris teigia: 

 
Pabrėžtina, kad šiuo (teksto perdavimo) atžvilgiu Senasis Testamentas skiriasi nuo 

visų kitų mums žinomų ikikrikščioniškos literatūros kūrinių. Iš tiesų mes neturime 

tiek daug skirtingų pagoniškų kūrinių rankraščių, iki mūsų išlikusių iš tiek daug 

įvairių laikotarpių, kaip tai yra Senojo Testamento atveju. Tačiau ir turimų, 

pavyzdžiui, Egipto Mirusiųjų knygos, variantų skirtumai yra gerokai platesnio ir 

rimtesnio pobūdžio. Labiausiai stebinantys skirtumai išryškėja, pavyzdžiui, 15-ame 

skyriuje, tarp Ani papiruso (parašyto aštuonioliktosios dinastijos metais) ir Turino 

papiruso (dvidešimt šeštoji ar vėlesnė dinastija). Čia įtraukti arba išmesti ištisi 

skirsniai, o kai kur net atitinkamų teksto stulpelių prasmė yra visiškai skirtinga. Nėra 

jokios ypatingos priežasties, dėl kurios tas pats skirtumų ir pokyčių fenomenas 
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nepasireiškia skirtingais amžiais perrašytuose hebrajiškuose rankraščiuose. Tokio 

tikslaus hebrajiško teksto perdavimo priežastis gali būti tik Dievo priežiūra. 

Pavyzdžiui, net du Izaijo pranašystės knygos nuorašai, rasti 1947 metais Kumrano 

oloje Nr.1, prie Negyvosios jūros, buvo tūkstančiu metų ankstyvesni už bet kurį iki 

tol turėtą seniausią rankraštį (980 m. pr. Kr.). Patikrinus nustatyta, kad jie žodis žodin 

atitinka daugiau nei 95 procentus šiandieninės hebrajų Biblijos teksto. Tuos 5 

skirtumų procentus iš esmės sudarė akivaizdūs rašiklio nukrypimai ir tarminiai 

skirtumai. Todėl jie nė kiek nepakeitė apreiškimo žinios. (Archer, SOT, 23–25) 

 

Nuostabūs Roberto Dicko Wilsono pastebėjimai Šventraščio teisingumą ir 

patikimumą susieja su ta kultūrine aplinka, kuri supo Senojo Testamento laikų Izraelį: 

 
Hebrajų Šventraštyje yra paminėti 26 ar net daugiau svetimų šalių karaliai, kurių 

vardai paminėti to laikotarpio dokumentuose. Daugumos šių karalių vardai, kurie 

rasti iškalti jų pačių antkapiuose arba įrašyti jų valdymo laikų dokumentuose, rašomi 

lygiai taip pat, kaip jie yra užrašyti Senojo Testamento knygose. Kitų vardų skirtumai 

atitinka fonetikos taisykles, galiojusias tuo metu, kai buvo rašomas Senasis 

Testamentas. Yra tik du ar trys vardai, kurių raĩdės ar rašyba kol kas negali būti 

tiksliai išaiškinta, tačiau net ir tie keletas pavyzdžių negali įrodyti, kad hebrajiško 

teksto rašyba yra klaidinga. Be to, ano meto asiriškuose dokumentuose daugelio 

Izraelio ir Judo karalių vardai randami užrašyti taip pat, kaip jie rašomi mūsų 

turimame hebrajiškame tekste. 

Turėdami 144 transliteracijos iš egiptiečių, asirų, babiloniečių ir moabitų kalbų į 

hebrajų kalbą pavyzdžius ir 40 iš hebrajų kalbos į jas atvejus, arba iš viso 184 atvejus, 

aiškiai matome, kad tekstas su tikriniais vardais hebrajiškoje Biblijoje buvo 

perduodamas 2300-ius ir net 3900-us metų beveik absoliučiai tiksliai. Tai, kad 

originalo rašytojai turėjo juos užrašyti remdamiesi teisingais filologiniais principais, 

yra puikus jų didelio rūpestingumo ir išsilavinimo įrodymas; o tai, jog hebrajiškas 

tekstas daugelio perrašinėtojų turėjo būti perduodamas per daugybę amžių, yra tiesiog 

neprilygstamas fenomenas literatūros istorijoje. (Wilson, SIOT, 64, 71) 

 

Profesorius Wilsonas tęsia: 

 
Tiek užsipuolantieji biblinį tekstą, tiek jį ginantieji neturėtų bent trumpam 

įsivaizduoti, kad šis tikslus transliteravimas, ir teisingas tikrinių vardų perdavimas yra 

lengvas, įprastas dalykas. Kadangi kai kurie mano skaitytojai neturi panašių dalykų 

tyrimo patirties, atkreipčiau dėmesį į Egipto karalių vardus, kurie pateikti Manetono 

ir iškalti Egipto monumentuose. Manetonas (angl. Manetho) buvo vyriausiasis 

pagoniškos Egipto šventyklos žynys Ptolemajo Filadelfo laikais, t.y. maždaug 280 m. 

pr. Kr. Jis parašė knygą apie Egipto karalių dinastijas. Šios knygos fragmentų išliko 

Juozapo, Euzebijaus ir kitų istorikų darbuose. Iš viso buvo 31 karalių dinastija; jis 

pateikia 140 vardų iš 22 dinastijų. Iš jų net 49 iškalti monumentuose tokia forma, 

pagal kurią galima atpažinti dermių, atitinkančių Manetono rašybą, ir dar 28 galima 

atpažinti iš dalies. Kiti 63 neatpažįstami netgi pagal atskirus skiemenis. Jei 

Manetonas iš tiesų pats nusirašė tuos vardus nuo originalių įrašų ir jei 49 atvejais jis 

iš esmės buvo tikslus, tai tik patvirtina prielaidą, kad jo padaryti šimtai variacijų ir 

iškraipymų 50-čiai ar net daugiau neatpažįstamų vardų atžvilgiu turėtų būti priskirti 

arba jo klaidai nusirašant, arba jo teksto perrašinėtojų klaidoms. (Wilson, SIOT, 71–
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72) 

 

Wilsonas priduria, kad maždaug keturiasdešimt iš šių karalių gyveno nuo 2000 iki 

400 m. pr. Kr. Kiekvienas minimas chronologine tvarka: „Su nuoroda į tos pačios šalies 

karalius ir su pagarba kitų šalių karaliams […] negalima įsivaizduoti dar svaresnio 

Senojo Testamento tikslumo įrodymo, nei ši pateikiama karalių kolekcija“. Išnašoje jis 

apskaičiavo atsitiktinę tokio tikslumo tikimybę. „Matematiškai tokio tikslumo tikimybė 

būtų vienas šansas iš 750.000.000.000.000.000.000.000“. (Wilson, SIOT, 74–75) 

Šiuo pagrindu Wilsonas daro tokį apibendrinimą: 

 
Įrodymas, kad iš esmės tikslūs originalių dokumentų nuorašai buvo perduodami 

daugiau kaip 2000 metų, yra nenuneigiamas. Tai, kad prieš 2000 metų egzistavę 

nuorašai buvo panašiu būdu perrašyti iš originalų, nėra paprastas dalykas, tačiau, kaip 

jau parodėme, čia galimos analogijos su babiloniškais dokumentais, kurių dabar 

turime ir originalus, ir nuorašus. Taigi prabėgus tūkstančiams metų, per kuriuos 

prirašyta daugybė papirusų, ir juos palyginus su mūsų šiuolaikiniais klasikos 

leidiniais, pasirodė, jog daugiau nei per 2000 metų buvo padaryti tik minimalūs 

teksto pakeitimai, o ypač reiktų atkreipti dėmesį į tą akivaizdų mokslinį tikslumą, su 

kuriuo hebrajiškame tekste mus pasiekė taisyklinga karalių vardų ir daugybės 

svetimų šalių terminų rašyba. (Wilson, SIOT, 85) 

 

F.F. Bruce’as pabrėžia, kad „priebalsinis hebrajiškos Biblijos tekstas, kurį redagavo 

masoretai, iki jų laikų buvo perduotas su neprilygstamu tikslumu, nors laiko skirtumas 

beveik tūkstantis metų“. (Bruce, BP, 178) 

Williamas Greenas daro išvadą: „Galima drąsiai teigti, kad joks kitas antikos laikų 

darbas nebuvo perduotas taip tiksliai“. (Green, GIOT, 81) 

Kalbėdamas apie hebrajiško teksto perdavimo tikslumą, Atkinsonas, buvęs 

Kembridžo bibliotekos bibliotekininkas, pasakė, jog tai „šiek tiek antgamtiška“. 

Ištisus šimtmečius žydų rabinai saugojo, kad hebrajiškas tekstas būtų perduodamas 

maksimaliai tiksliai. Šiame skyriuje tik išryškiname ir nušviečiame tai, kas buvo 

pasiekta. 

 

1C. Rankraščių kiekybė 
Netgi jei Senasis Testamentas negali pasigirti tuo pačiu rankraščių skaičiumi, kokį turi 

Naujasis Testamentas, šiandien egzistuoja nemažas jo rankraščių skaičius. Ankstyvųjų 

hebrajiškų rankraščių stygių bandoma pagrįsti keliomis priežastimis. Pirmą ir 

svarbiausią priežastį sudaro jų senumo ir pažeidžiamumo (arba dūlumo) kombinacija; du 

ar trys tūkstančiai metų yra gana ilga laiko trukmė seniems dokumentams. Vis dėlto kai 

kurie faktai leidžia daryti išvadą, kad jų kokybė labai gera. Pirmiausia svarbu nustatyti 

bendrą esamų rankraščių skaičių. Šiandien yra keletas svarbių hebrajiškų rankraščių 

rinkinių. Į pirmąjį rinkinį, sudarytą Benjamino Kennicotto (1776–1780) ir išleistą 

Oksforde, yra sudėta 615 Senojo Testamento rankraščių. Vėliau Giovanni de Rossi 

(1784–1788) išspausdino 731 rankraščio sąrašą. Šių dienų svarbiausiais rankraščių 

radiniais laikomi Kairo genizos (1890 m.) ir Negyvosios jūros ritiniai (1947 m. ir 

vėlesni). Kairo sinagogos frontone buvo rasta senųjų rankraščių saugykla, arba geniza. 

Čia rasta du šimtai tūkstančių rankraščių ir jų fragmentų (Kahle, CG, 13 ir Wurthwein, 
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TOT, 25), iš jų apie dešimt tūkstančių yra bibliniai. (Goshen-Gottstein, BMUS, 35) 

 
Devynioliktojo amžiaus pabaigoje daug fragmentų, parašytų nuo pat šeštojo iki 

aštuntojo amžiaus, buvo rasta Kairo (Egiptas) senoje sinagogoje, čia iki 882 m. buvo 

Šv. Mykolo bažnyčia. Rankraščiai rasti genizoje, saugojimo patalpoje, kur būdavo 

slepiami susidėvėję arba sugadinti rankraščiai iki tol, kol būdavo tinkamai sutvarkyti. 

Ši geniza buvo užmūryta ir visų užmiršta iki pat jos atradimo. Toje mažoje patalpoje 

išliko apie 200.000 fragmentų, tarp jų ir bibliniai tekstai hebrajų bei aramėjų 

kalbomis. Bibliniai fragmentai datuojami nuo penktojo mūsų eros amžiaus. (Dockery, 

FBI, 162–163) 

 

Maždaug pusė Kairo genizoje rastų rankraščių dabar saugoma Kembridžo 

universitete. Kiti išsibarstė po visą pasaulį. Kairo genizos žinovas Paulas Kahle’is 

identifikavo daugiau kaip 120 retų rankraščių, kuriuos parengė „babiloniškoji“ masoretų 

perrašinėtojų grupė. 

Didžiausias hebrajų Senojo Testamento rankraščių esamų rinkinys yra Antrasis 

Firkovičiaus (Firkovitch) rinkinys Sankt Peterburge. Čia yra 1582 fragmentai iš Biblijos 

ir Masoros, surašyti ant pergamento (725 fragmentai ant popieriaus), ir dar 1200 

papildomų hebrajiškų rankraščių fragmentų Antonino kolekcijoje. (Wurthwein, TOT, 

23) Kahle’is taip pat tvirtina, kad visi tie Antonino kolekcijos rankraščiai ir fragmentai 

esą iš Kairo genizos. (Kahle, CG, 7) Firkovičiaus rinkinyje yra keturiolika hebrajiško 

Senojo Testamento rankraščių, perrašytų tarp 929 ir 1121 m., kurie taip pat kilę iš Kairo 

genizos. 

Kairo genizos rankraščiai išsibarstė po visą pasaulį. Jungtinėse Valstijose keletas iš 

geriau išsilaikiusiųjų yra Enelowo memorialiniame rinkinyje, kuris saugomas Žydų 

teologijos Niujorko seminarijoje. (Goshen-Gottstein, BMUS, 44) 

Britų muziejaus kataloge išvardijamas 161 hebrajiško Senojo Testamento rankraštis. 

Oksfordo universiteto Bodlio bibliotekos kataloge yra 146 Senojo Testamento 

rankraščiai, kiekviename iš jų nemažai fragmentų. (Kahle, CG, 5) Goshen-Gottsteinas 

apytikriai suskaičiavo, kad vien Jungtinės Valstijos disponuoja dešimtimis tūkstančių 

semitiškų rankraščių fragmentų, iš kurių maždaug 5 procentai – daugiau kaip penki 

šimtai rankraščių – bibliniai. (Goshen-Gottstein, BMUS, 30) 

Reikšmingiausiais hebrajiško Senojo Testamento rankraščiais laikomi parašytieji tarp 

trečiojo amžiaus prieš Kristų ir keturioliktojo amžiaus po Kristaus. Iš jų žymiausi yra 

Negyvosios jūros ritiniai, kurie datuojami nuo trečiojo amžiaus prieš Kristų iki pirmojo 

amžiaus po Kristaus. Juose yra viena pilna Senojo Testamento knyga (Izaijo) ir 

tūkstančiai fragmentų, kuriuose visuose kartu paėmus rastume kiekvieną Senojo 

Testamento knygą, išskyrus Esteros. (Geisler, BECA, 549) (Žr. skirsnį „Negyvosios 

jūros ritiniai“, kuris yra šiame skyriuje toliau.) 

Negyvosios jūros ritiniai labai svarbūs todėl, kad jie patvirtina kitų, daug vėlesnių 

rankraščių tikslumą. Pavyzdžiui, Kairo kodeksas (895 m. po Kr.) yra masoretų 

rankraštis, kuris iki Negyvosios jūros ritinių atradimo buvo ankstyviausias. Dabar jis 

saugomas Britų muziejuje. Jis dar vadinamas Codex Cairensis. Šis kodeksas buvęs 

sudarytas masoreto Mozės Ben Ašero šeimos; jame išlikę ankstyvųjų ir vėlyvųjų pranašų 

tekstai. Likusios Senojo Testamento dalies jame nėra. (Bruce, BP, 115–116) 

Sankt Peterburgo Pranašų kodekse (Codex of the Prophets of Leningrad; 916 m.) yra 
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Izaijo, Jeremijo, Ezechielio ir dvylikos mažųjų pranašų knygos. 

Seniausiu pilnu Senojo Testamento rankraščiu yra laikomas Codex Babylonicus 

Petropalitanus (1008 m.), kuris saugomas Sankt Peterburge. Jis buvo parengtas pagal 

rabino Aarono Ben Mozės Ben Ašero pataisytą tekstą dar iki 1000 m. (Geisler, GIB, 

250) 

Aleppo Codex (ne anksčiau kaip 900 m.) yra nepaprastai vertingas rankraštis. Vienu 

metu manyta, kad jis prarastas, tačiau 1958 m. vėl buvo surastas. Deja, jis neišvengė kai 

kurių apgadinimų. Per 1947 metų riaušes Izraelyje rankraštis buvo iš dalies sunaikintas. 

Alepo kodeksas yra seniausias masoretiškasis viso Senojo Testamento rankraštis. 

Britų muziejaus kodekse (British Museum Codex; 950 m.) yra teksto fragmentų nuo 

Pradžios knygos iki Pakartoto Įstatymo. 

Reuchlino pranašų kodeksas (Reuchlin Codex of the Prophets; 1105 m.). Šis tekstas 

buvo parengtas masoreto Ben Naftalio. Dėl šio rankraščio iškilo klausimas dėl viso 

biblinio teksto perdavimo patikimumo. Čia daugybė rankraštinio teksto klaidų, kurias 

teksto kritikai galėdavę rasti Senojo Testamento ankstyvuosiuose rankraščiuose. (Tai 

aptarsime kitame šio skyriaus poskyryje.) Ar tų klaidų prigimtis tokia rimta, kad galėtų 

iškreipti rankraščio perduodamą žinią, o gal dėl jų neįmanoma atsekti tikrosios teksto 

minties? Jeigu taip, tai Dievo tikslas likęs nepasiektas; Jis negalėjęs perduoti savo 

apreiškimo taip, kad vėlesnės kartos sugebėtų jį teisingai suprasti. Jei Jis nesinaudojo 

nuolatine savo įtaka Šventraščio perrašinėtojams, tai šie sugadindavę ar suklastodavę 

tekstu perduodamą žinią. Jeigu ta žinia buvo suklastota, tai užrašyto apreiškimo 

perdavimas nebetekęs prasmės, nes toks sugadintas Šventraštis būtų buvęs 

paprasčiausias tiesos ir klaidų mišinys, kuris neišvengiamai būtų tapęs žmogaus 

sprendimo objektu (o ne sprendimo subjektu žmogaus atžvilgiu). 

 

2C. Senojo Testamento teksto istorija 
Savo siekį išgauti tikslų tekstą Rabi Akiba 2-ame amžiuje po Kr. grindė posakiu: 

„Tikslus (masoretiškas) teksto perdavimas yra tarytum patikimi rėmai mūsų Torai“. 

(Harrison, IOT, 211) Judaizmo Rašto mokytojams buvo keliamas uždavinys 

standartizuoti ir išsaugoti biblinį tekstą, atmetant bet kokias klaidų galimybes: 

 

• Soferai (hebr. sōferīm – raštininkai) buvo vadinami žydų Rašto mokytojai ir 

teksto saugotojai tarp penktojo ir trečiojo amžiaus pr. Kr. 

• Sūgai (sūgōt – Rašto mokytojų poros) buvo skiriami panašiam tikslui 

antrajame ir pirmajame amžiuje pr. Kr. 

• Tanajai (tānājīm – kartotojai arba mokytojai) veikė iki 200 m. po Kr. Be 

Senojo Testamento teksto saugojimo, tanajų veiklos vaisių galima aptikti 

Midraše (teksto interpretavimas), Toseftoje (papildymai) ir Talmude 

(instrukcijos). Pastarasis dar skirstomas į Mišną (pakartojimai) ir Gemarą 

(medžiaga mokytis). Talmudas buvo rengiamas palaipsniui nuo 100 m. iki 

500 m. Taigi visai natūralu, kad tanajai išsaugojo hebrajišką Bibliją, nes jų 

darbas per keletą amžių buvo susijęs su rabiniškojo mokymo, paremto 

bibliniu tekstu, rengimu. 

• Talmudistai (100–500 m.). 
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Geisleris ir Nixas taip nusako šios raštininkų kartos tradiciją, kuri tęsėsi maždaug 

nuo 400 m. pr. Kr. iki beveik 1000 m. po Kr.: 

 
Tuojau po pirmojo Senojo Testamento perrašinėtojų laikotarpio, t.y. soferų laikų (nuo 

400 m. pr. Kr. iki 200 m. po Kr.), sekė kitas – talmudinis laikotarpis (100–500 m.), 

po jų atėjo jau geriau žinomas masoretinės tradicijos periodas (~500–~950 m.). Ezra 

dirbo su pirmąja iš minėtų grupių, ir jie buvo laikomi Biblijos saugotojais iki Kristaus 

laikų. Tarp 100 ir 500 m. atsirado Talmudas (instrukcijos, mokymas), kuris tapo 

pagrindiniu, Tora pagrįstu, civilinės ir kanoninės hebrajų veiklos įstatymu. Talmude 

daugiausia pateikiamos žydų mokytojų nuo 300 m. pr. Kr. iki 500 m. po Kr. 

nuomonės bei sprendimai, jį sudarė du skyriai: Mišna bei Gemara. (Geisler, GIB, 

306) 

 

Per visą šį laikotarpį buvo sugaišta daug laiko kataloguojant civilinį ir kanoninį 

hebrajų įstatymą. Talmudistai turėjo sukūrę gana sudėtingą sinagogos ritinių perrašymo 

sistemą. 

 

Taigi užuot labiau vertinus senesnius Šventojo Rašto nuorašus, pagal žydų paprotį reikėjo 
labiau vertinti naujesnius, kaip gerokai tobulesnius ir nepažeistus. 

– SIR FREDERIC KENYON 
 

Samuelis Davidsonas reikalavimus talmudistų mokiniams pateikia remdamasis 

Šventuoju Raštu. Šie trumpi nuostatai (čia naudojuosi Geislerio įvesta numeracija) yra 

tokie: 

 
[1] Sinagogos ritiniai turi būti parašyti ant „švarių“ gyvūnų odos, [2] žydo paruoštos 

kasdieniniam naudojimui sinagogoje. [3] Odos turi būti sujungtos viena su kita švarių 

gyvūnų gyslomis. [4] Kiekvienoje odoje turi būti surašytas nustatytas stulpelių 

skaičius, kuris būtų vienodas visam kodeksui. [5] Kiekvieno stulpelio aukštis negali 

būti mažesnis nei 48 ir didesnis nei 60 eilučių; o stulpelio plotis turi būti trisdešimt 

raidžių. [6] Visas nuorašas turi būti pirmiausia suliniuotas; ir jei bent trys žodžiai 

išeis už linijų ribų, tai visas nuorašas laikomas netikusiu. [7] Rašalas turi būti juodos 

spalvos, ne raudonos, žalios ar kokios kitos, ir turi būti paruoštas pagal nustatytą 

receptą. [8] Autentiškas nuorašas turi būti pavyzdžiu, nuo kurio perrašinėtojas negali 

nė trupučio nukrypti. [9] Nė vienas žodis ar raidė, ar net kablelis, neturi būti rašomas 

iš atminties, perrašinėtojui nežiūrint į priešais jį padėtą kodeksą. […] [10] Tarp 

kiekvienos priebalsės turi būti plauko ar siūlo storio tarpas; [11] tarp atskirų dalių 

(pārāšāh) arba skyrių daromas devynių priebalsių pločio tarpas; [12] tarp knygų – 

trijų eilučių tarpas. [13] Penktoji Mozės knyga turi užsibaigti kartu su eilute, o 

likusios nebūtinai. [14] Be to, perrašinėtojas turi būti apsirengęs žydiškais rūbais, 

[15] apsiplovęs visą kūną, [16] nepradėti rašyti Dievo vardo naujai padažyta 

plunksna, [17] ir, jei rašymo metu jį kalbintų net pats karalius, jis neturi kreipti į tai 

dėmesio. (Davidson, HTOT, 89) 

 

Davidsonas priduria, kad „ritiniai, kurie neatitinka šių nuostatų, turi būti užkasti į 

žemę arba sudeginti; arba išnešti į mokyklas, kur būtų naudojami kaip pasiskaitymo 

knygos“. 
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Talmudistai buvo taip įsitikinę savo perrašomo rankraščio nuorašo tikslumu, jog 

naujam nuorašui tuoj pat suteikdavo visą originalo autoritetą. 

Knygoje „Mūsų Biblija ir senieji rankraščiai“ (Our Bible and the Ancient 

Manuscripts) kalbėdamas apie senųjų nuorašų sunaikinimą, Fredericas Kenyonas taip 

aiškina aukščiau parašytus žodžius: 

 
Tuo pačiu ypatingu rūpestingumu, su kurio buvo perrašomi rankraščiai, pagrįstas ir 

senųjų nuorašų dingimas. Kai tik rankraštis būdavo perrašomas su Talmude nurodytu 

tikslumu, o po to dar deramai patikrintas, jis būdavo priimamas kaip autentiškas ir 

laikomas lygiaverčiu bet kuriam kitam nuorašui. Jei visi nuorašai būdavo vienodai 

geri, tai rankraščio amžius nebeturėjo reikšmės; netgi priešingai – ilgalaikiškumas 

buvo laikomas trūkumu, nes ilgainiui rankraščiai susidėvėdavo ir tapdavo sunkiai 

įskaitomi. Pažeistas ar netobulas nuorašas būdavo tuojau įvertinamas kaip netinkamas 

naudoti. 

Kiekvienoje sinagogoje buvo „geniza“, arba medinė spinta, kurion sudėdavo 

netinkamus rankraščius; būtent tose saugyklose kai kurie senieji rankraščiai išliko iki 

mūsų dienų ir buvo atkurti. Taigi užuot labiau vertinus senesnius Šventojo Rašto 

nuorašus, pagal žydų paprotį reikėjo labiau vertinti naujesnius, kaip gerokai 

tobulesnius ir nepažeistus. Todėl, kartą patekę į genizą, senieji nuorašai išnykdavo 

savaime – ar dėl nepriežiūros, ar paprasčiausiai būdavo sudeginami, genizai 

persipildžius. 

Todėl labai senų hebrajų Biblijos nuorašų stygius neturėtų mūsų stebinti ar 

jaudinti. O jei prie jau išvardytų priežasčių dar pridėtume nuolat pasikartojančius 

žydų persekiojimus (dažnai susijusius su turto naikinimu), tai senųjų rankraščių 

dingimas būtų visai pateisinamas, o išlikusieji turėtų būti priimti kaip išsaugoję tai, ką 

ir sakosi vieninteliai išsaugoję – būtent masoretinį tekstą. (Kenyon, OBAM, 43) 

 

„Didelė pagarba Šventraščiui ir pagarbumas šventojo teksto tyrumui radosi anksčiau, 

nei žlugo Jeruzalė“. (Green, GIOT, 173) 

Masoretai buvo žydų mokslininkai, kurie tarp 500 m. ir 950 m. suteikė Senojo 

Testamento tekstui išbaigtą pavidalą. Šventyklos sugriovimas 70 m. po Kr. ir paskui 

žydų tautos išsklaidymas po pasaulį tapo stipriu stimulu: (1) standartizuoti priebalsinį 

tekstą ir (2) standartizuoti skyrybos ženklų bei balsių vartoseną, taip stengiantis išsaugoti 

taisyklingą tartį skaitant balsu. Šis metodas buvo vadinamas masoretiniu, nes, rašant 

balses ir dedant kirčius bei vartojant retus, neįprastos rašybos žodžius, buvo laikomasi 

garsinio skaitymo tradicijos (masora). Masoretai paimdavo priebalsinį soferų tekstą be 

skyrybos ženklų (panašų į lietuviškąjį be balsių) ir sudėdavo balses, taip kiekvienam 

žodžiui suteikdami jo tikslią gramatinę formą ir atitinkamą tartį. 

 

Masoretai buvo labai disciplinuoti ir teksto atžvilgiu elgėsi kiek įmanoma pagarbiai. Siekdami 
išvengti perrašynėtojų klaidų, jie išrado sudėtingą apsaugos sistemą. Pavyzdžiui, 
suskaičiavo, kiek kartų kiekviena abėcėlės raidė pasikartoja kiekvienoje knygoje; išskaičiavo 
vidurinę Penkiaknygės raidę ir vidurinę visos Biblijos raidę bei atliko dar daug smulkesnių 
išskaičiavimų nei paminėtieji. „Atrodo, kad buvo suskaičiuota visa, kas tik įmanoma 
suskaičiuoti“, – sakė Wheeleris Robinsonas. Ir dar jie įvedė mnemonikos priemones, kurias 
pasitelkę sugebėdavo įsiminti įvairias [savo skaičiavimų] sumas. 

– F.F. BRUCE 
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Jie netgi šiek tiek įsitraukė ir į teksto kritiką. Jei tik kildavo įtarimas, kad kuris nors 

priebalsinio teksto žodis yra klaidingas, jie labai sumaniai šį pataisydavo. Esamas 

priebalses palikdavo nepaliestas, t.y. tokias, kokios jos buvo soferų tekste, tačiau balses 

įstatydavo tokias, kokios reikalingos naujajai žodžio reikšmei, o naujojo žodžio 

priebalses labai mažomis raidelėmis surašydavo paraštėse. (Archer, SOT, 63) 

Masoretų judėjimas turėjo dvi pagrindines mokyklas arba centrus – kiekvienas jų 

buvo visiškai nepriklausomas nuo kito – Babilonijoje ir Palestinoje. Žymiausi masoretai 

buvo žydų mokslininkai, gyvenę devintojo amžiaus pabaigoje ir dešimtajame amžiuje 

Galilėjos Tiberijoje: Mozė ben Ašeras (su sūnumi Aaronu) ir Mozė ben Naftalis. 

Šiandien Ben Ašero tekstas yra laikomas standartiniu hebrajų tekstu. Geriausi šio teksto 

pavyzdžiai yra Sankt Peterburgo kodeksas (Codex Leningradensis) B19A (L) ir Alepo 

kodeksas. 

Masoretai (nuo žodžio masora, reiškiančio „tradicija“) ėmėsi daug pastangų 

reikalaujančio teksto redagavimo ir standartizavimo darbo. Jų būstinės buvo įsikūrusios 

Tiberijoje. Masoretų išsaugotasis tekstas vadinamas „masoretiniu“. Į šį tekstą, siekiant 

užtikrinti taisyklingą žodžių tarimą, įvestos balsės. Toks masoretinis tekstas šiandien 

laikomas standartiniu hebrajų tekstu. 

 
Masoretai buvo labai disciplinuoti ir teksto atžvilgiu elgėsi kiek įmanoma pagarbiai. 

Siekdami išvengti perrašynėtojų klaidų, jie išrado sudėtingą apsaugos sistemą. 

Pavyzdžiui, suskaičiavo, kiek kartų kiekviena abėcėlės raidė pasikartoja kiekvienoje 

knygoje; išskaičiavo vidurinę Penkiaknygės raidę ir vidurinę visos Biblijos raidę bei 

atliko dar daug smulkesnių išskaičiavimų nei paminėtieji. „Atrodo, kad buvo 

suskaičiuota viskas, ką tik įmanoma suskaičiuoti“, – sakė Wheeleris Robinsonas. Ir 

dar jie įvedė mnemonikos priemones, kurias pasitelkę sugebėdavo įsiminti įvairias 

[savo skaičiavimų] sumas. (Bruce, BP, 117) 

 

O tai, kaip tvirtai mes tikime tomis savo tautos knygomis, matyti iš mūsų elgesio. Nors ir daug 
amžių prabėgo, bet neatsirado nė vieno drąsuolio, kuris būtų mėginęs ką nors prie jų pridėti 
ar kažką išmesti, arba padaryti bent menkiausią teksto pakeitimą; tačiau kiekvienam žydui 
nuo pat gimimo tiesiog į kraują įaugusi pagarba šioms knygoms, kuriose surašytos 
dieviškosios doktrinos. Ir jie jų laikosi, o prireikus už jas mielai paaukoja net savo gyvybę. 

– JUOZAPAS FLAVIJUS, pirmojo amžiaus istorikas 
 

Perrašinėtojai greitai galėdavo pasakyti, jei į Izaijo knygą arba net visą hebrajų 

Bibliją neįrašyta bent viena priebalsė. Jie naudojosi tokia daugybe saugiklių, kad baigę 

perrašymo darbą iškart galėdavo pasakyti, jog nuorašas tiksliai sutampa su originalu. 

Seras Fredericas Kenyonas sakė: 

 
Rašydami, be įvairiausių skaitymo, tradicijų ar spėliojimų variantų, masoretai dar 

ėmėsi įvairiausių skaičiavimų, kurie niekaip nesiderino su įprastu teksto nagrinėjimu. 

Jie sunumeravo kiekvienos knygos eilutes, žodžius ir raides. Išskaičiavo kiekvienos 

knygos vidurinį žodį ir vidurinę raidę. Jie išskaičiavo eilutes, kuriose buvo visos 

abėcėlės raidės arba tam tikras raidžių kiekis. Šios smulkmenos, kokiomis mes jas 

visai pagrįstai laikome, vis dėlto padėjo sutelkti dėmesį į tikslų teksto perrašymą; ir 
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tai yra tiesiog beribis pagarbos Šventajam Raštui demonstravimas, kuris iš tiesų 

sveikintinas. Masoretai labai rūpinosi, kad ne tik koks įrašas, bet netgi pati mažiausia 

raidelė ar mažytė raidės dalelė nebūtų praleista ir nedingtų iš Įstatymo. (Kenyon, 

OBAM, 38) 

 

Vienas iš faktorių, užtikrinančių hebrajų rankraščio tikslumą, yra pačių žydų pagarba 

Šventraščiui. Turint omenyje žydų pagarbą Šventraščiui, nuorašo kokybę garantavo jau 

ne vien tik perrašinėtojo tikslumas. Greičiau prie to prisidėjo beveik prietaringa pagarba 

Biblijai. Iš Talmudo instrukcijų matome, kad buvo nurodyti reikalavimai ne tik odai bei 

stulpelių dydžiui, bet dar ir perrašinėtojas, prieš užrašydamas Dievo vardą, turėjo atlikti 

religinį ritualą. Buvo nustatytos taisyklės naudojamam rašalui, tarpams tarp žodžių ir 

uždrausta rašyti iš atminties. Metodiškai skaičiuotos eilutės ir netgi raidės. Jei 

rankraštyje atsirasdavo bent viena klaida, jis būdavo atmetamas ir sunaikinamas. Toks 

perrašinėtojų formalizmas bent jau iš dalies garantavo tą ypatingą rūpestingumą, su 

kuriuo buvo perrašomas Šventasis Raštas. Taip pat ir dėl šios priežasties dabar tėra išlikę 

tik keletas rankraščių (nes nuorašai neatitikę taisyklių sunaikinti). (Geisler, BECA, 552) 

Juozapas Flavijus, pirmojo amžiaus po Kr. žydų istorikas, konstatuoja: 

 
O tai, kaip tvirtai mes tikime tomis savo tautos knygomis, matyti iš mūsų elgesio. 

Nors ir daug amžių prabėgo, bet neatsirado nė vieno drąsuolio, kuris būtų mėginęs ką 

nors prie jų pridėti ar kažką išmesti, arba padaryti bent menkiausią teksto pakeitimą; 

tačiau kiekvienam žydui nuo pat gimimo tiesiog į kraują įaugusi pagarba šioms 

knygoms, į kurias surašytos dieviškosios doktrinos. Ir jie jų laikosi, o prireikus už jas 

mielai paaukoja net savo gyvybę. Nes tai ne naujiena pakliuvusiems į nelaisvę mūsų 

tautiečiams, kurių gana dažnai galima matyti įvairiais būdais žūstant teatrų arenose 

vien už tai, kad atsisakė ištarti bent žodį prieš mūsų įstatymus ar juose esančius 

įrašus. (Josephus, FJAA, cit. JCW, 179–180) 

 

Ir Juozapas tęsia palygindamas hebrajų pagarbą Šventraščiui su graikų pagarba 

savajai literatūrai: 

 
O ką dėl to paties tikslo ištvėrė graikai? Jie nepakęstų nė menkiausio įbrėžimo savo 

kūne net visų savo tautos raštų išsaugojimo vardan. Mat graikams jie tėra išgalvotos 

istorijos, kurias sukūrė laki autorių vaizduotė; tą patį taikydami ir seniesiems 

istorikams, jie yra visiškai teisūs, nes mato kai kuriuos iš savo bendraamžių drąsiai 

aprašant įvykius, kuriuose jie patys nedalyvavo, ir nė kiek nesirūpinant informacijos 

surinkimu iš tų, kurie žino tikruosius faktus. (Josephus, FJAA, cit. JCW, 181) 

 

Tačiau vis dėlto ankstyviausi masoretų rankraščiai, datuojami 1000 m. ir vėliau, dar 

tebelaukė savo tikslumo patvirtinimo. Ir toks patvirtinimas buvo gautas iš stulbinančių 

radinių Izraelio Negyvosios jūros pakrantėje. 

 

3C. Negyvosios jūros ritiniai 
Jei dar iki atrandant Negyvosios jūros ritinius būtumėte bet kurio Biblijos mokslininko 

paklausę, apie kokį atradimą, iš esmės įrodantį Senojo Testamento patikimumą, jis 

svajoja, tai jis (arba ji) būtų atsakęs: „Apie senesnius paliudijimus dėl Senojo 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  164 

 

Testamento rankraščių“. Pirmą svarbų klausimą iškėlė seras Fredericas Kenyonas: „Ar 

šis hebrajiškas tekstas, kurį vadiname masoretiniu ir kurį laikome kilusiu iš 100 m. po 

Kr. parašyto teksto, iš tiesų visiškai atitinka originalų hebrajišką Senojo Testamento 

knygų autorių parašytą tekstą?“ (Kenyon, OBAM, 47) 

Prieš atrandant Negyvosios jūros ritinius buvo keliamas toks klausimas: „Kiek 

tikslūs yra šiandien mūsų turimi nuorašai palyginus su pirmojo amžiaus ar dar 

ankstyvesniais nuorašais?“ Seniausias pilnas Senojo Testamento nuorašas buvo 

datuojamas dešimtuoju amžiumi. Taigi klausimas svarbus: „Kadangi tekstas buvo 

perrašomas daugybę kartų, tai ar galima juo pasitikėti?“ Į tai Negyvosios jūros ritiniai 

pateikė stulbinantį atsakymą. 

 

1D. Kas yra tie Negyvosios jūros ritiniai 
Ritiniuose yra maždaug keturiasdešimt tūkstančių prirašytų fragmentų. Iš tų fragmentų 

atkurta daugiau nei penki šimtai knygų. Buvo rasta daug nebiblinių knygų ir fragmentų, 

nušvietusių religinę Kumrano bendruomenę bei Negyvosios jūros pakrantės gyvenimą 

nuo antrojo amžiaus prieš Kristų iki pirmojo amžiaus po Kristaus. Tokie rašiniai, kaip 

Cadokų dokumentai (angl. Zadokite documents), Bendruomenės taisyklės ir Drausmės 

vadovėlis padeda suprasti Kumrano kasdienį gyvenimą. Įvairiose olose rasta keletas 

labai naudingų Šventraščio komentarų. Tačiau pačiais svarbiausiais dokumentais iš visų 

Negyvosios jūros ritinių laikomi Senojo Testamento teksto nuorašai, padaryti daugiau 

kaip prieš šimtmetį iki Kristaus gimimo. 

 

2D. Kaip buvo rasti Negyvosios jūros ritiniai 
Ralphas Earle’as pateikia trumpą ir vaizdingą ritinių suradimo aprašymą, 

papasakodamas apie Dievo apvaizdos rūpinimąsi Šventuoju Raštu: 

 
Šio atradimo istorija yra viena iš labiausiai stebinančių šių laikų istorijų. 1947 metų 

vasario ar kovo mėnesį beduinų piemenukas, vardu Muchamedas, ieškojo 

pasiklydusio ožiuko. Jis metė akmenį į olą, žiojėjusią vakarinio Negyvosios jūros 

kranto skardyje. Ta vieta yra maždaug už aštuonių mylių į pietus nuo Jericho miesto. 

Savo nuostabai, jis išgirdo dūžtančio molinio ąsočio garsą. Patyrinėjęs tą vietą, 

pamatė nuostabų vaizdą. Ant olos grindų stovėjo keletas didelių molinių ąsočių, o į 

juos pridėta odinių ritinių, susuktų į linines drobules. Kadangi ąsočiai buvo 

kruopščiai užsandarinti, tai ritiniai kuo puikiausiai išsilaikę ištisus 1900 metų. 

(Greičiausiai jie buvo ten padėti 68 m. po Kr.) 

Negyvosios jūros 1-ojoje oloje, kaip ji dabar vadinama, penki rasti ritiniai buvo 

nupirkti sirų ortodoksų Jeruzalės vienuolyno arkivyskupo. Kitus tris ritinius nupirko 

Jeruzalės Hebrajų universiteto profesorius Sukenikas. 

Vos tik suradus ritinius, apie tai nebuvo viešai paskelbta. 1947 metų lapkritį, 

praėjus dviem dienoms po to, kai profesorius Sukenikas nusipirko tris ritinius ir du 

ąsočius iš olos, jis savo dienoraštyje užrašė: „Gali būti, kad tai vienas iš didžiausių 

radinių, kada nors aptiktų Palestinoje. Radinys, apie kurį nė nesvajojome“. Tačiau šie 

prasmingi žodžiai tuo metu dar nebuvo išspausdinti. 

Laimei, 1948 metų vasario mėnesį arkivyskupas, kuris nemokėjo skaityti 

hebrajiškai, paskambino į Jeruzalėje įsikūrusią Amerikos orientalistinių tyrimų 

mokyklą (American School of Oriental Research) ir papasakojo apie ritinius. Dievo 

apvaizdos dėka mokyklos direktoriumi tuo metu dirbo jaunas mokslininkas Johnas 
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Treveras, buvęs dar ir puikus fotografas mėgėjas. Su pasišventimu jis nufotografavo 

kiekvieną stulpelį iš didžiojo Izaijo ritinio, kuris yra 24 pėdų (maždaug 7,5 metro) 

ilgio ir 10 colių (25 cm) aukščio. Pats išryškino fotoplokšteles ir keletą nuotraukų oro 

paštu išsiuntė dr. W.F. Albrightui į Johnso Hopkinso universitetą. Minėtasis daktaras 

buvo pripažįstamas geriausiu biblinių radinių archeologijos specialistu Amerikoje. 

Atgaliniame laiške Albrightas parašė: „Mano nuoširdžiausi sveikinimai padarius patį 

didžiausią rankraščio atradimą mūsų laikais!.. Koks pritrenkiantis radinys! O 

svarbiausia, kad niekas pasaulyje nė nesuabejos šio rankraščio tikrumu“. 

Mokslininkas priskyrė šį radinį 100 m. pr. Kr. (Earle, HWGB, 48–49) 

 

3D. Ritinių vertė 
Iki surandant Negyvosios jūros ritinius, seniausiu pilnu mūsų turimu hebrajišku 

rankraščiu buvo laikomas 900 m. po Kr. nuorašas. Argi galėjome būti visiškai tikri dėl jo 

perrašymo tikslumo? Tačiau archeologai per Negyvosios jūros ritinius pasakė tiesą. 

Vienas iš tose olose rastų ritinių buvo pilnas hebrajiškas Izaijo knygos rankraštis. 

Paleografai nustatė, kad jis parašytas maždaug 125 m. pr. Kr. Šis rankraštis yra daugiau 

nei tūkstančiu metų senesnis už bet kurį anksčiau mums žinomą rankraštį. 

Šis radinys vertingas tuo, kad atskleidė, kaip iki smulkmenų tiksliai Izaijo knygos 

ritinio (125 m. pr. Kr.) tekstas atitinka visu tūkstantmečiu vėliau parašytą masoretišką 

Izaijo knygos tekstą (916 m. po Kr.). Jis akivaizdžiai patvirtino tiesiog neįtikėtiną 

Šventraščio perrašinėtojų tikslumą, kurį jie išlaikė per ištisą tūkstantį metų. 

 
Nagrinėjant Izaijo knygos 53-iąjį skyrių, iš jame esančių 166 žodžių, abejonių kyla tik 

dėl septyniolikos raidžių. Dešimt iš jų tiesiog skiriasi savo rašyba, tačiau tai neturi 

jokios reikšmės sakinių prasmei. Dar keturios raidės tėra nedideli stilistiniai jungtukų 

pakitimai. Likusios trys sudaro žodį „šviesa“, kuris yra prirašytas 11 eilutėje ir iš 

esmės neturi jokios įtakos teksto prasmei. Negana to, šis žodis randamas ir LXX bei 

„IQ Is“ (viename iš Izaijo knygos ritinių, rastų Negyvosios jūros olose). Taigi 

viename skyriuje iš 166 žodžių per tūkstantmetį atsirado tik vienas abejotinas žodis 

(iš trijų raidžių) – ir tas žodis iš esmės nekeičia sakinio prasmės. (Burrows, TDSS, 

304) 

 

Gleasonas Archeris pabrėžia, kad Kumrano bendruomenėje buvę Izaijo knygos 

nuorašai „žodis žodin atitinka daugiau nei 95 procentus šiandieninės hebrajų Biblijos 

teksto. Tuos 5 skirtumų procentus iš esmės sudarė akivaizdūs rašiklio nukrypimai ir 

variantinė rašysena“. (Archer, SOT, 19) 

Millaras Burrowsas daro tokią išvadą: „Tiesiog stebuklas, kad maždaug per tūkstantį 

metų tekste atsirado tik toks mažytis nukrypimas. Kaip jau sakiau savo pirmame 

straipsnyje apie ritinius – ‘Čia glūdi visa šio radinio svarba, patvirtinanti masoretiškosios 

tradicijos tikslumą’.“ (Burrows, TDSS, 304) 

 

4D. Kas buvo parašyta ritiniuose 
Akivaizdu, kad čia neįmanoma apžvelgti daugiau nei aštuonis šimtus ritiniuose surašytų 

rankraštinių tekstų. Per paskutiniuosius keturiasdešimt metų buvo išnagrinėti tekstų 

rinkiniai, taip pat dauguma senųjų darbų, kuriais rėmėsi ritinių tekstai, ir visa tai 

išspausdinta kaip tekstai iš 4-osios olos. Šiuos tekstus galima suskirstyti į tokias 
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kategorijas: bibliniai tekstai, bibliniai komentarai, sektantiški tekstai, pseudoepigrafai, 

apokaliptiniai ir mistiniai arba ritualiniai tekstai. (Price, SDSS, 86) 

Negyvosios jūros ritinių atradimai. 1-ąją olą surado arabų piemenukas. Iš jos jis 

paėmė septynis beveik pilnus ritinius ir keletą fragmentų: 

Izaijo A (IQIs a). Šv. Morkaus vienuolyne saugomas Izaijo knygos ritinys yra 

nuorašas su daugybe pataisymų arba virš eilutės, arba paraštėse. Tai seniausias žinomas 

visos knygos iš Biblijos nuorašas. 

Izaijo B (IQIs b). Hebrajų universitete esanti Izaijo knyga yra ne visa, bet jos tekstas 

artimesnis masoretiniam tekstui nei Izaijo A knygos. 

Kiti 1-osios olos fragmentai. Šioje oloje taip pat rasta fragmentų iš Pradžios knygos, 

Kunigų, Pakartoto Įstatymo, Teisėjų, Samuelio, Izaijo, Ezechielio knygų, Psalmyno ir 

keletas nebiblinių veikalų: Henocho, Mozės posakių (iki tol negirdėtų) knygos, 

Jubiliejaus knyga, Nojaus knyga, Levio Testamentas, Tobito knyga ir Saliamono 

Išminties knyga. Įdomus Danieliaus knygos fragmentas Dan 2,4 (kur kalba keičiasi iš 

hebrajų į aramėjų) taip pat rastas šioje oloje. Taip pat čia rasta komentarų Psalmėms, 

Michėjui ir Sofonijui fragmentai. 

2-oji ola. Šią olą pirmiausia surado ir apvogė beduinai. Ji buvo atkasta 1952 metais. 

Tuomet rasta apie šimtas rankraščių, tarp kurių buvo: du Išėjimo knygos, vienas Kunigų, 

keturi Skaičių, du ar trys iš Pakartoto Įstatymo, po vieną iš Jeremijo, Jobo ir Psalmių ir 

du iš Rūtos knygos. 

4-oji ola. Kurapkos ola, arba ola Nr. 4, po to, kai jau buvo išnaršyta beduinų, buvo 

apieškota 1952 metais, ir radinių kiekiu pasirodė esanti pati gausiausia. Iš tiesų 

tūkstančiai fragmentų buvo nupirkta iš beduinų arba rasta olos grindų smėlį sijojusių 

archeologų. Šiose skiautelėse yra šimtai rankraščių, iš kurių beveik keturi šimtai buvo 

identifikuoti. Jose yra šimtai Biblijos knygų nuorašų – visas Senasis Testamentas, 

išskyrus Esteros knygą. 

4-ojoje oloje rastas Samuelio knygos fragmentas (4qsam b) laikomas seniausia 

žinoma hebrajiškos Biblijos dalimi. Jis datuojamas trečiuoju amžiumi prieš Kristų. Taip 

pat rasta keletas komentarų Psalmių, Izaijo ir Nahumo knygoms fragmentų. Manoma, 

kad visa ketvirtosios olos kolekcija atstovauja Kumrano bibliotekos branduoliui, ir, 

sprendžiant iš rastų knygų skaičiaus, mėgstamiausios tos bendruomenės knygos buvo: 

Pakartoto Įstatymo, Izaijo, Psalmių, Mažųjų Pranašų ir Jeremijo, būtent išvardytąja eilės 

tvarka. Viename fragmente su Dan 7,28 ir 8,1 eilutėmis kalba keičiasi iš aramėjų į 

hebrajų. 

7–10 olos. Jos ištyrinėtos 1955 metais. Čia nerasta svarbių Senojo Testamento 

rankraščių. Tačiau oloje Nr. 7 buvo keletas diskutuotinų rankraščių fragmentų, kuriuos 

Jose O’Callahanas identifikavo kaip Naujojo Testamento dalis. Jei tai tiesa, šie 

fragmentai būtų seniausi Naujojo Testamento rankraščiai, datuojami 50 ar 60 m. po Kr. 

11-oji ola. Ši ola atkasta 1956-ųjų pradžioje. Surastas gerai išsilaikęs trisdešimt šešių 

psalmių nuorašas, apokrifinė psalmė 151, anksčiau žinota tik graikų kalba. Taip pat 

rastas labai gerai išsilaikęs dalies Kunigų knygos ritinys, keletas didelių dalių iš 

Naujosios Jeruzalės Apokalipsės ir aramėjiškas Jobo knygos targumas (parafrazė). 

 

Kumrane rasti Senojo Testamento knygų rankraščiai 
Kanoniškas skirstymas Senojo Testamento knyga Kumrano rankraščių 
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(pagal hebrajišką Bibliją) (pagal hebrajiškoje 

Biblijoje nustatytą 

tvarką) 

skaičius 

(?– galimas fragmentas) 

Penkiaknygė (Tōrāh) Pradžios 18+3? 

 Išėjimo 18 

 Kunigų 17 

 Skaičių 12 

 Pakartoto Įstatymo 31+3? 

Pranašai (Nebī’īm) 
Jozuės 2 

Teisėjų 3 

Ankstyvieji pranašai 1–2 Samuelio 4 

 1–2 Karalių 3 

Vėlyvieji pranašai Izaijo 22 

 Jeremijo 6 

 Ezechielio 7 

 Dvylikos (Mažųjų pranašų) 10+1? 

Raštai (Ketubīm) Psalmynas 39+2? 

 Patarlių 2 

 Jobo 4 

Penki ritiniai (Megillōt) Giesmių Giesmės 4 

 Rūtos 4 

 Raudų 4 

 Koheleto 3 

 Esteros 0 

 Danieliaus 8+1? 

 Ezros–Nehemijo 1 

 1–2 Metraščių 1 

Iš viso 223 (223) 

 

Apie Negyvosios jūros ritinių tyrinėjimus išleistos kelios naujos knygos, kur 

pateikiamas išsamus jų aprašymas ir inventorinis sąrašas. Gleasonas Archeris 

Jaunesnysis juos pateikia savo knygos „Senojo Testamento įvado apžvalga“ (A Survey of 

Old Testament Introduction) priede. 

Murabato radiniai. Įkvėpti pelningų Kumrano radinių, beduinai tęsė savo paieškas ir 

Betliejaus pietryčiuose aptiko olas, kuriose buvo rankraščių ir dokumentų su datomis iš 

Antrojo žydų sukilimo (132–135 m. po Kr.). Sistemingai tirti ir kasinėti šias olas pradėta 

1952 metais. Šie vėlesnieji rankraščiai padėjo nustatyti Mirties jūros ritinių senumą. Iš 

šių olų atkeliavo kitas Mažųjų pranašų ritinys, paskutinė pusė nuo Joelio knygos iki 

Agėjo. Jis buvo labai artimas masoretiniam tekstui. Čia taip pat rastas seniausias 

žinomas semitų papirusas (palimpsestas), antrą kartą perrašytas virš senojo hebrajų rašto 

(datuojamas VIII–VII amžiumi pr. Kr.) (žr. Barthelemy). 

Kumrano dokumentų reikšmę teksto kritikai galima pamatyti žvelgiant per Senojo 
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Testamento mokslininkų prizmę. 

Pirmiausia ir svarbiausia – Negyvosios jūros ritiniai buvo visu tūkstančiu metų 

senesni už seniausią žinomą hebrajišką rankraštį. Iki Kumrano radinių seniausias pilnas 

Senojo Testamento knygų nuorašas buvo datuojamas maždaug dešimtojo amžiaus po 

Kristaus pradžia. O seniausias pilnas viso Senojo Testamento nuorašas buvo datuojamas 

vienuoliktojo amžiaus po Kristaus pradžia. Taigi Negyvosios jūros rankraščiai leido 

pažvelgti į daug ankstyvesnį Senojo Testamento tekstą, nei buvo žinomas iki šio radinio. 

(Brotzman, OTTC, 94–95) 

Iki Kumrano ritinių suradimo seniausi išlikę rankraščiai buvo datuojami 900 m. po 

Kr. Kai kurie Negyvosios jūros ritinių rankraščiai, kur surašytos Izaijo, Habakuko ir kitų 

knygų nuorašai, yra priskiriami 125 m. pr. Kr., taigi atsirado net visu tūkstantmečiu 

senesnių rankraščių, nei iki tol būta. Tačiau svarbiausia išvada buvo ta, kad neatsirado 

žymesnių skirtumų tarp Izaijo ritinio, rasto Kumrane, ir visu tūkstantmečiu vėlesnio tos 

pačios knygos masoretinio hebrajų teksto. Tai tik patvirtino mūsų turimo hebrajiško 

teksto patikimumą. (Enns, MHT, 173) 

Kartu su išlikusia medžiaga jie [Negyvosios jūros ritiniai] gerokai praplės pažinimo 

ribas istorijos, religijos ir sakralinės literatūros srityse. (Harrison, AOT, 115) 

Nėra jokios abejonės, kad [Negyvosios jūros] ritiniai mus įvedė į naują biblinių 

tyrimų erą, kurioje bus patvirtinta daug to, kas jau žinota, ir teks iš naujo peržiūrėti tai, 

kas laikyta tvirtais faktais. Ne paskutinė vieta teks ir sąjūdžiui, siekiančiam atkurti tikrąjį 

ikikrikščioniškąjį Senojo Testamento tekstą, taip senąjį Dievo Žodį padarant 

suprantamesnį šiuolaikiniams jo skaitytojams. (Harrison, AOT, 115) 

 
Ir apskritai turėtume dėkoti masoretams už skrupulingą jų rūpestingumą taip uoliai 

saugant priebalsinį soferų jiems patikėtą tekstą. Kartu su pačiais soferais jie skyrė 

ypatingą dėmesį tokiam tiksliam hebrajų Šventraščio išsaugojimui, koks tik kada 

galėjo būti parodytas senajai literatūrai, tiek pasaulietinei, tiek religinei, per visą 

žmonijos istoriją. Savo tarnyste šventajam tekstui jie buvo tokie stropūs, jog net 

neišdrįso paprasčiausiai pataisyti tų klaidų, kurios jau buvo priebalsiniame tekste, bet 

paliko jų Vorlage (pavidalą) tokį pat, kokį buvo gavę patys. 

Dėl tokios jų ištikimybės šiandien turime tokį hebrajišką tekstą, kurio visi 

pagrindiniai nuorašai buvo laikyti autoritetingais Kristaus ir apaštalų laikais, o gal net 

visu amžiumi anksčiau. Ir tai savo ruožtu, sprendžiant pagal Kumrano pateiktus 

įrodymus, įpareigoja rimtai peržiūrėti Senojo Testamento tekstą, kuris buvo parengtas 

remiantis praėjusių amžių patikimiausių rankraščių sugretinimu. Visa tai dar labiau 

mus priartins prie pradinių autografų ir pateiks mums autentišką Dievo apreiškimo 

įrašą. W.F. Albrightas yra pasakęs: „Galime ramiai atsipūsti įsitikinę, kad priebalsinis 

hebrajų Biblijos tekstas, nors ir nėra visiškai be klaidų, buvo išsaugotas taip tiksliai, 

jog tikriausiai neturi sau lygių tarp bet kurių kitų rašytinių Artimųjų Rytų šaltinių“. 

(Archer, SOT, 65) 

 

4C. Nehebrajiškų rankraščių liudijimas 
Įvairūs senieji Senojo Testamento vertimai (vadinamosios versijos) pateikia 

tekstologams vertingų teksto patvirtinimų. Pavyzdžiui, Septuaginta (LXX) išsaugojo 

trečiojo amžiaus prieš Kristų teksto tradiciją, o samariečių Penkiaknygės tradicija 

priskiriama penktajam amžiui pr. Kr. Minėtos tradicijos drauge su masoretiniu tekstu 
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sudaro tris Senojo Testamento teksto tradicijas, kurios, kritiškai vertinant, ir patvirtina 

nuostabų Senojo Testamento teksto vientisumą. Samariečių Penkiaknygės, o ypač LXX 

paliudijimai, drauge juos peržiūrint ir pataisant, yra pagrindinis teksto vientisumo 

patvirtinimas. 

 

1D. Septuaginta (LXX) 
Kaip Artimuosiuose Rytuose žydai iškeitė savo gimtąją hebrajų kalbą į aramėjų, panašiai 

ir aramėjų kalbą į graikų kalbą iškeitė tokie helenistinės kultūros centrai kaip Egipto 

Aleksandrija. Karinių Aleksandro Didžiojo kampanijų metu žydai buvo labai gerbiami. 

Iš tiesų Aleksandras simpatizavo žydams dėl jų politikos jo atžvilgiu Tyro apgulties 

metu (332 m. pr. Kr.). Jis netgi skelbėsi nuvykęs į Jeruzalę atiduoti pagarbos jų Dievui. 

Užėmęs naujas žemes, jis statydino naujus miestus, kuriuose dažnai apsigyvendavo ir 

žydų. Neretai tokius miestus jis pavadindavo Aleksandrija. 

 

Jos [Septuagintos] vertimas yra gan netolygus, bet vertingas mums tuo, jog remiasi 
hebrajišku tekstu, kuris yra tūkstančiu metų senesnis už mūsų turimus hebrajiškus 
rankraščius. 

– PAUL ENNS 
 

Kadangi žydai išsisklaidė iš savo protėvių žemės, reikėjo Šventraščio šnekamąja to 

meto kalba. Pavadinimas Septuaginta (reiškiantis „septyniasdešimt“ ir paprastai 

santrumpoje rašomas romėniškais skaitmenimis LXX) buvo duotas graikiškam hebrajų 

Šventraščio vertimui Egipto Filadelfijoje valdant karaliui Ptolemajui Filadelfui (285–246 

m. pr. Kr.). 

F.F. Bruce’as pateikia įdomų paaiškinimą apie šio vertimo pavadinimo kilmę. 

Kalbėdamas apie Aristėjo, karaliaus Ptolemajo dvariškio, laišką, parašytą maždaug 250 

m. pr. Kr. (labiau tikėtina, kad prieš pat 100 m. pr. Kr.) jo broliui Filokratui, Bruce’as 

rašo: 

 
Ptolemajas garsėjo kaip literatūros globėjas, ir būtent jo valdymo metais buvo įsteigta 

Aleksandrijos biblioteka, 900 metų buvusi vienu iš pasaulio kultūros stebuklų. Laiške 

rašoma, kaip Demetrijus iš Falerų, būdamas Ptolemajo bibliotekininku, karalių 

sudomino žydų Įstatymu ir patarė jam pasiųsti delegaciją į Jeruzalę pas vyriausiąjį 

kunigą Eleazarą. Vyriausiasis kunigas vertėjais išrinko po šešis vyresniuosius iš visų 

dvylikos Izraelio giminių ir pasiuntė juos į Aleksandriją, įdavęs jiems labai gražų ir 

tikslų Toros pergamentą. Vyresnieji buvo karališkai pamaitinti bei pagirdyti ir 

pademonstravo savo išmintį debatuose; po to jie įsikūrė Faro saloje (ši sala dar garsi 

savo švyturiu), kur per septyniasdešimt dvi dienas išvertė Penkiaknygę į graikų kalbą 

ir pateikė karaliui jos vertimą, atliktą jiems tarpusavyje tariantis ir derinant. (Bruce, 

BP, 146–147) 

 

Septuagintos graikiškasis Senojo Testamento variantas skiriasi nuo hebrajiškojo 

kanono savo vertimo kokybe, taip pat ir turiniu bei išdėstymu. Be dvidešimt dviejų 

hebrajiško Senojo Testamento knygų, LXX yra ir knygų, kurios niekada neįėjo į 

hebrajiškąjį kanoną. Greičiausiai šios knygos plito graikiškai kalbančioje pasaulio 

dalyje, bet niekada nebuvo hebrajų kanono dalimi. LXX vertimo kokybė atspindi šią 
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situaciją ir iš to išplaukia keletas pastabų: (1) Atskirų LXX dalių kokybė yra skirtinga, 

nuo tiesiog pažodinio Toros vertimo pereidama prie gana laisvo Raštų (trečio hebrajiško 

Šventraščio skyriaus) vertimo. (Žr. Sir Frederic Kenyon, The Text of the Greek Bible, 3-

iasis leidimas, peržiūrėtas ir papildytas A.W. Adamso, 16–19) Adamsas pastebėjo, kad 

LXX originalo Jobo knygos tekstas yra šeštadaliu trumpesnis už hebrajiškąjį. Taip pat 

yra didelių skirtumų Jozuės, 1 Samuelio, 1 Karalių, Patarlių, Esteros ir Jeremijo 

knygose, kiek mažesnių variacijų randama ir kitose knygose. Skirtumų priežastis yra 

viena iš pagrindinių Septuagintos problemų. (2) LXX paskirtis kiek skyrėsi nuo 

hebrajiško teksto, kuris daugiau buvo naudojamas sinagogose viešiems tarnavimams 

negu mokslo studijoms ar raštininkų reikmėms. (3) LXX buvo Senojo Testamento raštų 

vertimo pirmagimis ir gana geras tokio bandymo pavyzdys. (4) LXX iš esmės atitinka 

originalų hebrajišką tekstą, nors kai kas mano, kad vertėjai nebuvo hebrajų kalbos 

žinovai. 

Kalbėdamas apie Septuagintą, Paulas Ennsas pastebi: „Jos vertimas yra gan 

netolygus, bet vertingas mums tuo, jog remiasi hebrajišku tekstu, kuris yra tūkstančiu 

metų senesnis už mūsų turimus hebrajiškus rankraščius. Negana to, Naujojo Testamento 

rašytojai kartais cituodavo iš Septuagintos; tai suteikia mums daugiau įžvalgos į Senojo 

Testamento tekstą“. (Enns, MHT, 174) 

„Kai dėl LXX įtakos, tai iš kiekvieno šio žodyno puslapio [A Greek-English Lexicon 

of the New Testament and Other Early Christian Literature (Bauer, Arndt, Gingich)] 

matyti, kad ji gerokai pranoksta visų kitų tekstų įtaką mūsų [pirmojo amžiaus po 

Kristaus] literatūrai“. (Bauer, GELNT, xxi) 

Septuaginta (LXX), 250 m. pr. Kr. pradėti graikiški Senojo Testamento vertimai, 

pagal savo svarbą nusileidžia tik masoretiniam tekstui. Ji buvo plačiai naudojama 

Naujojo Testamento laikais, ir tai patvirtinama tuo, kad dauguma iš 250 Senojo 

Testamento citatų, esančių Naujajame Testamente, paimtos kaip tik iš šios versijos. Kai 

LXX neatitikdavo masoretinio teksto, kai kurie Rašto mokytojai manydavo, kad LXX 

vertėjai pernelyg laisvai elgėsi su tekstais. Dabar iš Kumrano radinių žinome, jog 

daugelis šių skirtumų atsirado dėl to, kad vertėjai naudojosi šiek tiek kitokiu hebrajišku 

tekstu, kurį galėtume priskirti vadinamajai protoseptuagintos šeimai. (Yamauchi, SS, 

130–131) 

Būdama labai artima šiandien mūsų turimam masoretiniam tekstui (916 m. po Kr.), 

LXX padeda nustatyti jo perdavimo per ištisus 1300 metų patikimumą. 

LXX ir apokrifų knygose, tokiose kaip Ekleziastikas, Jubiliejų knyga bei kitos, 

randamos Šventraščio citatos įrodo, kad šiandieninis hebrajiškas tekstas iš esmės yra 

toks pat, koks buvo maždaug 300 m. pr. Kr. 

Geisleris ir Nixas nurodo keturis svarbius Septuagintos indėlius: „[1] Ji sumažino 

religinį skirtumą tarp hebrajiškai ir graikiškai kalbančių žmonių, kaip to reikėjo 

Aleksandrijos žydams; [2] ji sumažino istorinę prarają tarp žydų hebrajiškojo Senojo 

Testamento ir graikiškai kalbančių krikščionių, naudosiančių jį kartu su Naujuoju 

Testamentu; [3] sudarė precedentą misionieriams išversti Šventraštį į įvairias kalbas ir 

dialektus; ir [4], iš esmės atitikdama hebrajišką Senojo Testamento tekstą, ji sudarė 

galimybę kritiškai nagrinėti tekstą“. (Geisler, GIB, 308) 

F.F. Bruce’as įvardija dvi priežastis, dėl kurių žydai nustojo domėtis Septuaginta: 
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1. „Kadangi nuo pat pirmojo amžiaus po Kristaus krikščionys ją priėmė kaip 

savąją Senojo Testamento versiją ir laisvai ja naudojosi skleisdami ir gindami 

krikščioniškąjį tikėjimą“. (Bruce, BP, 150) 

2. „Maždaug 100 m. po Kr. žydų Rašto mokytojai įvedė pataisytą standartinį 

hebrajiškos Biblijos tekstą“. (Bruce, BP, 151) 

 

Septuaginta nors ir pasirodė kaip populiarus žydiškas Senojo Testamento vertimas, 

galiausiai pačių žydų akyse neteko turėto savo patrauklumo. 

 

2D. Heksapla 
Antrajame amžiuje Origeno sudaryta Hexapla („šešiaskiltė“) neatsiejamai susijusi su 

LXX. 

Heksapla kartu su Juozapo Flavijaus, Filono Aleksandriečio darbais bei Cadokų 

dokumentais (Negyvosios jūros Kumrano bendruomenės literatūra) „liudija apie teksto, 

labai panašaus į masoretinį [tekstą], realų buvimą nuo 40 iki 100 m. po Kr.“ (Skilton, 

The Transmission of the Scripture in The Infallible Word [simpoziume], 148) 

 
Origeno Heksapla (240–250 m.). Senojo Testamento vertimai į graikų kalbą iki 

trečiojo mūsų eros amžiaus sukūrė keturias skirtingas graikiškojo teksto tradicijas: 

Septuagintą ir Akvilos, Teodocijono bei Simacho versijas. Ši painiava ir sąlygojo 

pirmą įžymų teksto kritikos bandymą – Origeno iš Aleksandrijos (185–254 m.) 

Heksaplą („šešiaskiltę“). Dėl daugybės skirtumų tarp turimų LXX rankraščių, 

nesutapimų tarp hebrajiško teksto ir LXX bei bandymų peržiūrėti graikiškąjį Senojo 

Testamento vertimą Origenas, matyt, buvo užsibrėžęs tikslą pateikti krikščioniškajam 

pasauliui patenkinamą graikišką Senojo Testamento tekstą. Iš esmės jo darbas buvo 

labiau panašus į teksto peržiūrėjimą ir ištaisymą nei naujos versijos kūrimą, nes jis 

tekste taisė buvusias klaidas ir bandė graikišką tekstą suvienodinti su hebrajišku. 

Taigi jo tikslas buvo dvejopas – parodyti įvairių peržiūrėtų ir pataisytų Senojo 

Testamento versijų viršenybę prieš sugadintą LXX ir pateikti teisingo hebrajiško 

teksto ir nuo jo besiskiriančios LXX palyginimą. Savo darbe jis laikėsi požiūrio, kad 

hebrajų Senasis Testamentas buvo tam tikros rūšies Dievo atskleistosios žmogui 

tiesos „beklaidis transkriptas“. […] 

Heksapla buvo sudaryta iš šešių lygiagrečių stulpelių. Kiekviename stulpelyje 

buvo surašytas Senojo Testamento tekstas originalia hebrajų kalba bei kiti vertimai. 

Taip rankraštis tapo pernelyg gremėzdiškas, kad galėtų būti populiarus senaisiais 

laikais. Šeši stulpeliai buvo išdėstyti taip: pirmasis – hebrajiškas originalas; antrasis – 

hebrajiškas originalas, parašytas graikiškomis raidėmis; trečiasis – pažodinis Akvilo 

vertimas; ketvirtasis – idiomatinis Simacho pataisymas; penktasis – paties Origeno 

pataisyta LXX; šeštasis – Teodocijono pataisytas graikiškas tekstas. (Geisler, GIB, 

507–508) 

 

Nors tai buvo monumentalios reikšmės darbas, jis akivaizdžiai parodo, kad 

šiuolaikiniam teksto nagrinėjimui keliami uždaviniai yra kitokie nei buvo keliami 

Origeno. Trumpai to esmę nusakė Kenyonas: 

 
Origenui norint pasiekti tikslą, kuris tebuvo padaryti graikišką versiją kuo artimesnę 

tuometiniam hebrajiškam tekstui, toks darbo metodas buvo pakankamas. Tačiau 
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dabartiniam, kuriuo norima atstatyti Septuagintos originalą […] kaip įrodymą to, 

koks buvo hebrajiškas tekstas iki atsirandant masoretiniam, jis buvo visai netikęs, nes 

jo [Origeno] leidinyje vyravo natūrali tendencija perrašinėti be redakcinių ženklų – 

taip, pavyzdžiui, jis pasielgė su Teodocijono versija, kad ši būtų panašesnė į tikrą ir 

originalią Septuagintą. (Kenyon, OBAM, 59) 

 

Susiklosčius tokiai nesėkmingai situacijai ir „perrašytas be diakritinių ženklų 

Septuagintos tekstas dar labiau sąlygojo iškraipyto graikiško Senojo Testamento teksto 

išplitimą, nei kad pasitarnavo Septuagintos versijos suderinamumui su hebrajišku 

tuometiniu tekstu“. (Geisler, GIB, 509) 

F.F. Bruce’as rašė: „Jei Origeno Heksapla būtų išlikusi ištisa, tai būtų neįkainojamas 

lobis“. (Bruce, BP, 155) 

 

3D. Samariečių Penkiaknygė 
Tikėtina, kad nuo žydų samariečiai atsiskyrė tarp penktojo ir ketvirtojo amžiaus prieš 

Kristų, po ilgų, griežtų religinių ir kultūrinių nesutarimų. Įtariama, kad schizmos metu 

samariečiai pagal tuomet buvusį Šventraštį parengė savąjį, peržiūrėtą Penkiaknygės 

tekstą. Samariečių Penkiaknygė nėra nauja versija tikrąja prasme, o tikėtina to paties 

hebrajiško rankraščio teksto dalis. Joje yra penkios Mozės knygos, parašytos senoviniais 

hebrajų rašmenimis. Dalis senųjų biblinių Kumrano rankraščių taip pat parašyti tokiais 

rašmenimis, nes jie buvo vėl atgaivinti antrajame amžiuje prieš Kristų, per Makabiejų 

sukilimą prieš graikus. Teksto kritikas Frankas M. Crossas Jaunesnysis tiki, kad 

samariečių Penkiaknygė pasirodė maždaug Makabiejų sukilimo laikotarpiu. 

 

Įdomu pažymėti, kad samariečių Penkiaknygė yra parašyta senesnės formos hebrajiškais 
rašmenimis nei masoretų Biblija ir visa žydų hebrajų literatūra apskritai. 

– F.F. BRUCE 
 

Atrodo, jog samariečių Penkiaknygės teksto forma buvo žinoma Bažnyčios tėvams 

Euzebijui Cezarėjiečiui (265–339 m.) ir Jeronimui (345–419 m.). Šiuolaikiniai Vakarų 

mokslininkai jos nebuvo matę iki 1616 metų, kai Pietro della Valle surado samariečių 

Penkiaknygę Damaske. Tarp Biblijos žinovų kilo didelis sujudimas. Jos tekstas buvo 

laikomas geresniu už masoretinį, kol 1815 metais Wilhelmas Geseniusas nusprendė, kad 

teksto nagrinėjimui ji yra praktiškai bevertė. Gerokai vėliau samariečių Penkiaknygės 

vertė vėl buvo grąžinta tokių mokslininkų kaip A. Geigeris, Kahle’is ir Kenyonas. 

Nė vienas išlikęs samariečių Penkiaknygės rankraštis nebuvo datuojamas ankstesniu 

nei vienuoliktuoju amžiumi. Samariečių bendruomenė skelbė, kad vieną ritinį parašė 

Abiša, didysis Mozės prosūnaitis, tryliktais metais po Kanaano užėmimo, bet ši 

autorystė tokia abejotina, jog minėtą pareiškimą būtų saugiausia atmesti. Seniausias 

samariečių Penkiaknygės kodeksas buvo nupirktas 1149–1150 metais, tačiau pats 

rankraštis yra gerokai senesnis. Vienas rankraštis buvo nurašytas 1204 metais. Kitas, 

datuojamas 1211–1212 metais, dabar saugomas Johno Rylandso bibliotekoje 

Mančesteryje. Dar kitas, datuojamas 1232 m., yra viešosios Niujorko bibliotekos 

fonduose. 

Samariečių Penkiaknygėje yra apie šeši tūkstančiai skirtumų nuo masoretinio teksto. 
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Dauguma jų laikomi nereikšmingais. Maždaug 1900 atvejų samarietiškasis tekstas 

sutinka su Septuaginta ir prieštarauja masoretiniam tekstui. Kai kuriuos skirtumus įvedė 

patys samariečiai, norėdami išsaugoti savo religines tradicijas ir dialektą. Masoretinis 

tekstas išlaiko judėjų tradicijas ir dialektą. 

Įdomu pažymėti, kad samariečių Penkiaknygė yra parašyta senesnės formos 

hebrajiškais rašmenimis nei masoretų Biblija ar visa žydų hebrajų literatūra apskritai. 

Maždaug 200 m. pr. Kr. šis senas „paleohebrajiškas“ šriftas buvo žydų pakeistas į 

aramėjiškas arba „kampuotas“ raides. Kai kuriuose senesniuose bibliniuose Kumrano 

rankraščiuose tai dar galima pamatyti. Iš esmės paleohebrajiškas šriftas yra toks pat kaip 

ir rastieji ant Moabo Akmens, Siloamo įraše bei Lachišo laiškuose, tačiau samariečių 

šriftas yra labiau ornamentuotas. (Bruce, BP, 120) 

Apie samariečių Penkiaknygę Paulas Ennsas sako: „Ji yra vertinga liudytoja Senojo 

Testamento teksto patikimumo atžvilgiu“. (Enns, MHT, 174) Joje yra Penkiaknygė, ir 

todėl galima nustatyti teksto variacijas. Bruce’as mano, kad „variacijos tarp samariečių 

Penkiaknygės ir masoretinės šių knygų redakcijos [916 m. po Kr.], palyginti su jų 

sutampančiomis dalimis, yra visai nereikšmingos“. (Bruce, BP, 122) 

Seras Fredericas Kenyonas teigia: kada LXX ir samariečių Penkiaknygė sutaria 

prieštaraudamos masoretiniam tekstui, „tada šios knygos atitinka originalų teksto 

variantą“, bet kai tik LXX prieštarauja masoretiniam tekstui, gali būti, kad kartais 

teisingas yra vienas, o kartais – kitas; tačiau bet kuriuo atveju tai tik interpretacinis, o ne 

tekstinis skirtumas. 

 

5C. Kiti liudijimai apie Senojo Testamento tekstą 
 

1D. Aramėjiški targumai 
Rašytine forma targumai (kopijos) pasirodė maždaug 500 m. po Kr. 

Bendrine prasme žodis targum reiškia „interpretaciją“. Targumais yra vadinamos 

Senojo Testamento parafrazės aramėjų kalba. 

Targumų kilmę Geisleris ir Nixas aiškina taip: 

 
Esama įrodymų, kad perrašinėtojai jau Ezros laikais (Neh 8,1–8) kurdavo hebrajų 

Šventraščio žodines parafrazes aramėjų kalba. Šios parafrazės nebuvo tiesioginis 

vertimas ir tik padėdavo suprasti archajiškas Toros kalbos formas. […] Tokio 

supaprastinimo būtinybė iškilo dėl to, kad hebrajų kaip šnekamoji kalba paprastų 

žmonių buvo vartojama vis rečiau. Paskutinio amžiaus prieš Kristų pabaigoje šis 

laipsniškas procesas tęsėsi tol, kol kiekvienai Senojo Testamento knygai buvo 

sukurtos žodinės parafrazės arba interpretacijos (targumai). 

Pirmais amžiais po Kristaus šie targumai buvo užrašyti ir oficialus tekstas tapo 

studijuojamu, nes hebrajų kanonas – tekstas ir interpretacijos – buvo gerai įtvirtintas 

dar iki Rašto mokytojų rabinų diskusijų Jamnijoje (90 m. po Kr.) ir žydų išvarymo iš 

Palestinos (135 m. po Kr.). Pirmieji targumai, matyt, užrašyti Palestinos aramėjų 

kalba antrame amžiuje po Kristaus, tačiau esama duomenų ir apie aramėjiškus 

ikikrikščioniškojo laikotarpio targumus. (Geisler, GIB, 304–305) 

 

Apie kai kuriuos svarbius targumus Geisleris ir Nixas pasako detaliau: 
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Trečiajame amžiuje po Kristaus Babilonijoje atsirado aramėjiškas Toros targumas. 

[…] Tradiciškai jis priskiriamas Onkelui. […] Kitas aramėjiškas Babilonijos 

targumas su pranašų (ankstyvųjų ir vėlyvųjų) raštais yra žinomas kaip Jonatano ben 

Uzielio targumas. Jis datuojamas ketvirtuoju amžiumi po Kr. ir jo vertimas yra 

gerokai laisvesnis, su daugeliu parafrazių. Abu šie targumai buvo skaitomi 

sinagogose. […] Kadangi Raštai sinagogose nebuvo skaitomi, tai nebuvo prasmės 

jiems sudarinėti oficialius targumus, nors pavieniai asmenys naudojosi neoficialiais 

jų nuorašais. Septintajame mūsų eros amžiuje pasirodė Penkiaknygės targumas, kuris 

vadinosi Pseudojonatano targumu. […] Maždaug 700 m. pasirodė ir Jeruzalės 

targumas, bet išliko tik jo fragmentai. (Geisler, GIB, 304–305) 

 

Žydams pakliuvus į nelaisvę, hebrajų kalbą pakeitė chaldėjų kalba. Todėl žydams 

prireikė Šventraščio šnekamąja kalba. 

F.F. Bruce’as pateikia daugiau įdomybių apie targumus: 

 
Paskutiniaisiais amžiais prieš Kristų buvo vis labiau praktikuojama Šventraštį viešai 

skaityti sinagogose palydint aramėjų tarmės žodinėmis parafrazėmis. Kadangi 

hebrajų kalbą paprasti žmonės vis mažiau vartojo, tai natūralu, jog Šventraščio teksto 

interpretaciją prireikė jiems pateikti ta kalba, kurią jie mokėjo. Tada žmonės galėjo 

suprasti, kas buvo skaitoma. Patarnautojas, pateikdavęs minėtąsias žodines 

parafrazes, buvo vadinamas meturgemanu (vertėju arba interpretatoriumi), o pačios 

parafrazės pavadintos targumais. 

Meturgemanui […] buvo draudžiama skaityti savo interpretacijas iš ritinio, nes 

tada susirinkimas galėtų klaidingai pagalvoti, kad jis skaito Šventraščio originalą. Be 

abejo, atsižvelgiant į tikslumą, toliau buvo nustatyta, kad vienu metu negali būti 

verčiama daugiau kaip viena eilutė iš Penkiaknygės ir ne daugiau kaip trys eilutės iš 

Pranašų. 

Dėl minėtų priežasčių tuos targumus buvo leista užrašyti. (Bruce, BP, 133) 

 

J. Andersonas knygoje „Biblija – Dievo žodis“ (The Bible, the Word of God) 

pastebėjo: „Didžiausiu pirmųjų targumų privalumu laikytina tai, kad jie apgynė 

hebrajiško teksto grynumą, įrodydami, kad jis buvo toks pat targumų sukūrimo metu, nė 

kiek nepakitęs išliko ir iki mūsų dienų“. (Anderson, BWG, 17) 

Geisleris ir Nixas teigia: „Nė vienas iš šių targumų nėra svarbus teksto nagrinėjimui, 

tačiau jie visi yra reikšmingi hermeneutikos studijoms, nes parodo, kaip Šventraštį 

interpretuodavo rabinų Rašto mokytojai“. (Geisler, GIB, 305) 

 

2D. Mišna 
Mišna (200 m.). „Mišna (pakartojimas, aiškinimas, mokymas) buvo baigta sudaryti 

maždaug 200 mūsų eros metais ir tai buvo visų, nuo pat Mozės laikų buvusių, sakytinių 

įstatymų rinkinys. Pirmuoju Įstatymu buvo laikoma Tora, o Antruoju – Mišna. Šis 

kūrinys parašytas hebrajų kalba ir į jį sudėtos visos sakytinio įstatymo tradicijos bei jų 

paaiškinimai“. (Geisler, GIB, 502) 

Šventraščio citatos labai artimos masoretiniam tekstui ir liudija jo patikimumą. 

 

3D. Gemara 
Gemara (palestiniškoji – 200 m., babiloniškoji – 500 m.). „Gemara (papildyti, užbaigti, 
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pamokyti) yra tiesiog išplėstas Mišnos paaiškinimas, parašytas aramėjiškai, o ne 

hebrajiškai. Ji mus pasiekė dviejų tradicijų pavidalu – Palestinos Gemara (200 m.) ir 

didesnė bei autoritetingesnė Babilono Gemara (500 m.)“. (Geisler, GIB, 502) 

Šie Mišnai parašyti komentarai (aramėjų kalba) buvo naudingi masoretinio teksto 

patikimumui patvirtinti. 

Mišna drauge su Palestinos Gemara sudarė Palestinos Talmudą. 

Mišna drauge su Babilono Gemara sudarė Babilono Talmudą. 

 

Mišna + Babilono Gemara = Babilono Talmudas 

Mišna + Palestinos Gemara = Palestinos Talmudas 
 

4D. Midrašas 
Midrašas (100 m. pr. Kr. – 300 m.) buvo sudarytas iš doktrininių hebrajiško Senojo 

Testamento teksto studijų. Daugiausia Midraše cituojamas masoretinis tekstas. 

Iš tiesų Midrašas (teksto nagrinėjimas, teksto aiškinimas) buvo oficialus mokomasis 

ir homiletinis hebrajiško Šventraščio, parašyto hebrajų ir aramėjų kalbomis, komentaras. 

Midrašą sudaro dvi pagrindinės dalys: Halacha (teisinė dalis) – toliau aiškinusi vien 

Torą, ir Hagada (skelbimas, aiškinimas) – komentavusi visą Senąjį Testamentą. Tos 

dalys buvo vadinamos midrašais. Midrašai (hebr. miderāšīm) buvo surinkti į vieną 

visumą tarp 100 m. pr. Kr. ir 300 m. po Kr. Šie midrašai nuo targumų skyrėsi tuo, kad 

pirmieji buvo tikri komentarai, o antrieji – parafrazės. Midrašuose buvo surašyti kai 

kurie seniausi išlikę Senojo Testamento paaiškinimai (homilijos), naudoti sinagogose, 

tarp kurių buvo ir patarlės bei alegorijos. (Geisler, GIB, 306) 

 

5D. Kiti svarbūs radiniai 
Nash Papyri. Be kitų seniausių hebrajiškų Senojo Testamento rankraščių, jame yra išlikę 

vienas apgadintas Šemos (iš Įst 6,4–9) nuorašas ir du Dekalogo (Iš 20,2–17; Įst 5,6–21) 

fragmentai. Nasho papiruso parašymo data yra maždaug tarp antrojo amžiaus pr. Kr. ir 

pirmojo amžiaus po Kr. 

Codex Cairensis. Šis kodeksas yra knygos pavidalo rankraštis, turintis puslapius. 

Rankraščio pabaigoje įdėta metrika liudija, jog Kairo kodeksą (C) 895 m. po Kr. parašė 

ir balses jame sudėjo Mozė ben Ašeras, gyvenęs Palestinos Tiberijoje. Jame yra 

Ankstyvieji pranašai (Jozuės, Teisėjų, 1 ir 2 Samuelio, 1 ir 2 Karalių knygos) ir 

Vėlyvieji pranašai (Izaijo, Jeremijo, Ezechielio ir mažųjų pranašų knygos). 

Aleppo Codex. Šį kodeksą parašė Šelomas ben Bayas (Kenyon, OBAM, 84), bet, 

sprendžiant iš įrašo metrikoje, balses jame sudėjo Mozė ben Ašeras (930 m. po Kr.). Tai 

buvo modelinis kodeksas, tačiau ilgą laiką buvo uždraustas kopijuoti ir net pasklido 

gandai apie jo sunaikinimą. (Wurthwein, TOT, 25) Jis buvo slapta pervežtas iš Sirijos į 

Izraelį. Dabar yra perfotografuotas ir jo pagrindu Hebrajų universitetas išleido Naująją 

Hebrajų Bibliją. (Goshen-Gottstein, BMUS, 13) Tai įrodo, kaip palankiai yra 

pripažįstamas Ben Ašero teksto autoritetas. 

Codex Leningradensis. Įrašas metrikoje skelbia, kad šį kodeksą 1008 m. Senajame 

Kaire nuo Aarono ben Mozės ben Ašero rankraščio (apie 1000 m.; neišlikęs) 

nukopijavęs Samuelis ben Jokūbas. (Kahle, CG, 110) Tai yra vienas iš seniausių visos 

Hebrajų Biblijos rankraščių. 
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Babilono Vėlyvųjų pranašų kodeksas. Babilono kodeksas dar kartais vadinamas 

Leningrado pranašų kodeksu (Kenyon, 85) arba Sankt Peterburgo kodeksu. (Wurthwein, 

TOT, 26) Į jį įdėta Izaijo, Jeremijo ir Dvylikos mažųjų pranašų knygos. Jis datuojamas 

916 m.. Pagrindinis jo skiriamasis bruožas yra tai, kad balses į jo tekstą surašė masoretų 

raštininkai, priklausę babiloniškajai mokyklai. 1105 m. parašytasis Reuchlino kodeksas 

(Reuchlin Codex) dabar saugomas Karlsruhe. Kaip ir Britų muziejaus saugomame 

rankraštyje (apie 1150 m.), jame yra Tiberijos masoreto Ben Naftalio ištaisymų. Tiedu 

rankraščiai daug prisidėjo nustatant Ben Ašero teksto tikslumą. (Kenyon, OBAM, 36) 

Erfurt Codices. Kodeksai (E1, E2, E3) įtraukti į Tiubingeno universiteto bibliotekos 

katalogą. Juose daugiau ar mažiau (daugiau E3) atsispindi Ben Naftalio stiliui būdingas 

teksto rašymas ir žymėjimai. E1 yra keturioliktojo amžiaus rankraštis. E2 greičiausiai iš 

tryliktojo amžiaus. Seniausias iš jų, E3, yra datuojamas iki 1100 m. (Wurthwein, TOT, 

26) 

 

2B. Apibendrinimas 
1C. Teksto kritikos taisyklės 
Šiame puslapyje pateiktas Rašto mokytojų sudarytas sąrašas, pagal kokius kriterijus 

galima nustatyti, ar parašytas tekstas yra teisingas arba originalus. Siūlomi septyni tokie 

kriterijai. 

 

2C. Analogiškų fragmentų palyginimas 
Dar vienas būdas Senojo Testamento rankraščių kokybei nustatyti yra analogiškų paties 

masoretinio teksto fragmentų palyginimas. Keletas psalmių pasikartoja (pavyzdžiui, 14 

ir 53); nemažai iš Izaijo 36–39 taip pat yra 2 Kar 18–20; Iz 2,2–4 beveik tiksliai sutampa 

su Mch 4,1–3; Jer 52 yra 2 Kar 25 pakartojimas; nemažos dalys Metraščių knygos yra 

Samuelio ir Karalių knygose. Įdėmiai ištyrus šiuos fragmentus pasirodė, kad tekstas 

sutampa ne tik iš esmės, bet kai kuriais atvejais yra tiesiog žodis žodin identiškas. Iš to 

galime daryti išvadą, jog Senojo Testamento tekstas nebuvo radikaliai taisytas, net jei ir 

manytume, kad tie panašūs fragmentai paimti iš identiškų šaltinių. 

 

3C. Archeologinių radinių liudijimai 
Svarbų Senojo Testamento teksto tikslumo įrodymą pateikė archeologija. Daugybė 

radinių patvirtino istorinį biblinių dokumentų tikslumą, netgi atsižvelgiant į kartais 

vartojamus atgyvenusius kitų šalių karalių vardus. Šie archeologiniai Šventraščio 

tikslumo patvirtinimai surašyti daugelyje knygų. Archeologas Nelsonas Glueckas 

tvirtina: „Reikia kategoriškai pabrėžti, kad dar joks archeologinis radinys nė karto 

neprieštaravo biblinei nuorodai. Daugybė archeologinių radinių aiškiai ar net iki 

mažiausių smulkmenų patvirtino istorinius Biblijos teiginius“. (Glueck, RDHN, 31) 

(Norint sužinoti daugiau žr. šio skyriaus 2A skirsnį „Archeologiniai ir istoriniai faktai, 

liudijantys Senojo Testamento naudai“). 

 

PATARIMAI, KAIP PASIRINKTI TEISINGĄ TEKSTO VARIANTĄ 
1. Teiktinesnis senesnis tekstas, nes jis artimesnis originalui. 
2. Teiktinesnis sudėtingesnis tekstas, nes perrašinėtojai būdavo linkę sudėtingą tekstą 

supaprastinti. 
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3. Teiktinesnis trumpesnis tekstas, nes perrašinėtojai būdavo linkę įtraukti naujos 
medžiagos, nei praleisti šventojo teksto dalį. 

4. Teiktinesnis tas tekstas, kuris geriausiai paaiškina kitus variantus. 
5. Teiktinesnis labiausiai geografiškai išplitęs tekstas, nes tokie rankraščiai ar jų 

versijos nebuvo taip veikiami vienas kito. 
6. Teiktinesnis yra tekstas, artimesnis įprastiniam jį rašiusio autoriaus rašymo stiliui. 
7. Teiktinesnis tas tekstas, kuriame nėra jokių doktrininių šališkumų. (Wurthwein, TOT, 

80–81) 
 

4C. Septuaginta ir masoretinis tekstas 
Septuaginta buvo Jėzaus ir apaštalų Biblija. Dauguma Naujojo Testamento citatų paimta 

tiesiogiai iš jos, nors kai kuo ir skiriasi nuo masoretinio teksto. Apskritai Septuaginta yra 

labai artima masoretiniam tekstui, ir tai patvirtina dešimtojo amžiaus hebrajiško teksto 

tikslumą. 

Jeigu nebūtų jokių kitų įrodymų, masoretinio teksto tikslumas galėtų būti patvirtintas 

pasikliaujant teksto palyginimais bei suvokiant visą neįprastos žydų perrašinėtojų 

sistemos ypatumus. Tačiau, 1947 metais suradus Negyvosios jūros ritinius, kurių turinys 

neprilygstamai patvirtino masoretų perrašyto hebrajiško teksto tikslumą. Masoretinio 

teksto kritikai rėmėsi tuo, kad rankraščių tėra nedaug ir jie perrašyti gana vėlai. Suradus 

Negyvosios jūros ritinius, senų rankraščių fragmentai patvirtino beveik visą Senojo 

Testamento tekstą. Ir ši patvirtinanti medžiaga beveik tūkstančiu metų senesnė už 

didžiuosius dešimtojo amžiaus masoretinius rankraščius. Iki Kairo genizos ir 

Negyvosios jūros olų radinių Nasho papirusas (Dešimties įsakymų ir Šemos 

fragmentas), datuojamas tarp 150 ir 100 m. pr. Kr., buvo vienintelis žinomas 

ikikrikščioniškosios eros hebrajiško teksto gabalėlis. 

 

5C. Atitiktis samariečių Penkiaknygei 
Nepaisant daugybės mažų variacijų tarp samariečių Penkiaknygės ir hebrajiško Senojo 

Testamento teksto, iš esmės jie vienas kitam neprieštarauja. Kaip jau pastebėta, šeši 

tūkstančiai masoretinio teksto variacijų dažniausiai skiriasi tarimu ir kultūrine samprata. 

1900 variacijų sutinka su Septuaginta (pavyzdžiui, patriarchų amžius, pateiktas 5 ir 11 

Pradžios knygos skyriuose). Kai kurios samariečių Penkiaknygės variacijos yra 

sektantiškos, pavyzdžiui, įsakymas pastatyti šventyklą ant Garizimo kalno, o ne 

Jeruzalėje (Iš 20,17). Deja, reikia pastebėti, kad dauguma samariečių Penkiaknygės 

rankraščių yra gana vėlyvi (XIII–XIV amžius) ir nėra nė vieno, kuris būtų parašytas iki 

dešimtojo amžiaus. (Archer, SOT, 44) Tačiau samariečių Penkiaknygė vis dėlto atitinka 

pagrindinį tekstą, nors nuo jo atsišakojo prieš daugelį amžių. 

 

6C. Sulyginimas su Negyvosios jūros ritiniais 
Suradus Negyvosios jūros ritinius, mokslininkai hebrajiškų rankraščių datą perkėlė 

tūkstančiu metų anksčiau už didžiųjų masoretinio teksto rankraščių parašymo datą ir 

tikrindami hebrajiškąjį tekstą suteikė pirmenybę jiems. Pažodinis sutapimas buvo 95 

procentais atvejų, o 5 procentų variacijas daugiausia sudarė rašiklio kryptelėjimai ir 

tarimo variantai. Kumraniškasis Izaijo knygos ritinys (1QIs a) leido Pataisytos 

standartinės versijos (Revised Standart Version) vertėjams padaryti tik trylika 
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masoretinio teksto pakeitimų; aštuoni iš jų buvo žinomi iš senųjų versijų, ir tik kelios 

buvo reikšmingos. (Burrows, WMTS, 30–59) Iš Izaijo knygos 53-iame skyriuje esamų 

166 hebrajiškų žodžių tik septyniolika hebrajiškų raidžių Izaijo knygos B ritinyje skyrėsi 

nuo masoretinio teksto. Dešimt raidžių skyrėsi dėl tarimo, keturios dėl stiliaus, o dar trys 

sudarė žodį „šviesa“ (pridėtas 11 eilutėje), kuris iš esmės nekeičia sakinio prasmės. 

(Harris, IC, 124) Be to, tas pats žodis sutinkamas Septuagintoje ir Izaijo knygos A 

ritinyje. 

 

7C. Apibendrinimas 
Tūkstančiai hebrajiškų rankraščių, kuriuos patvirtino Septuaginta ir samariečių 

Penkiaknygė, bei daugybė kitų kryžminių išorinių bei vidinių teksto patvirtinimų 

pateikia nuostabų Senojo Testamento teksto patikimumo įrodymą. Taigi visa tai galima 

apibendrinti Kenyono padaryta išvada: „Krikščionis gali drąsiai imti į rankas visą Bibliją 

ir be baimės, nedvejodamas tarti, jog savo rankose laiko tikrą Dievo žodį, amžių eigoje 

perduotą jam iš kartos į kartą“. (Kenyon, OBAM, 23) 

Kadangi Senojo Testamento tekstas yra labai glaudžiai susijęs su Naujuoju 

Testamentu, jo patikimumas sutvirtina krikščioniškąjį tikėjimą. Tai teisinga ne tik 

nustatant datas, kai antgamtiškai buvo išpranašautas Mesijas, bet ir įrodant Senojo 

Testamento istoriškumą, kurį patvirtino Jėzus ir Naujojo Testamento rašytojai. (Geisler, 

BECA, 552–553) 

Norintiems pasiskaityti plačiau siūloma peržiūrėti tokius šaltinius: 

Allegro, I.M. The Treasure of the Copper Scroll, 2-as leid. 

Archer, G.L., Jr. A Survey of Old Testament, Įvadas, 4-as priedas. 

Barthelemy, D., J.T. Milik. Ten Years of Discovery in the Judean Wilderness. 

Cass, T.S. Secrets from the Caves. 

Elliger, K., W. Rudolph, (red.). Biblia Hebraica. 

Geisler, N.L. „Bible Manuscripts“. Wycliffe Bible Encyclopedia. 

Geisler, N.L., W.E. Nix. General Introduction to the Bible. 

Glueck, N. Rivers in the Desert: A History of the Negev. 

Goshen-Gottstein, M. „Biblical Manuscripts in the United States“. Textus 3 (1962). 

Harris, R.L. Inspiration and Canonicity. 

Kahle, P.E. The Cairo Geniza. 

Kenyon, F.G. Our Bible and the Ancient Manuscripts. 

Kittel, R., P. Kahle (red.). Biblia Hebraica, 7-as leid. 

Mansoor, M. The Dead Sea Scrolls. 

Trever, J.C. „The Discovery of the Scrolls“. Biblical Archaeologist 11 (September 

1948). 

Vermes, G. (vert.). The Dead Sea Scrolls in English. 

Wurthwein, E. The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia 

Hebraica. 
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2A. Archeologiniai ir istoriniai faktai, liudijantys Senojo Testamento 
naudai 
1B. Įvadas ir archeologijos apibrėžtis 
Archeologijos disciplina tik neseniai išsikovojo santykinę svarbą tarp kitų gamtos 

mokslo šakų. Vis dėlto ji įnešė didelį indėlį į daugelį sričių, tarp jų ir į Biblijos kritiką, 

bei pateikė papildomų argumentų biblinio teksto patikimumui patvirtinti. 

Pats žodis archeologija sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: archaios, reiškiančio 

„senas“ arba „senovinis“, ir logos, reiškiančio „žodį, aiškinimą ar tyrinėjimą“. Taigi 

pažodinė reikšmė būtų „senovės tyrinėjimas“. Websterio žodynas archeologiją apibrėžia 

taip: „Mokslinis medžiaginių buvusio žmonių gyvenimo ir veiklos liekanų (fosilijų, 

reliktų, artefaktų ir paminklų) tyrinėjimas“. (Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 

10th edition, Springfield, Mass.: Merriam-Webster, Inc., 1997) Vadinasi, archeologų 

uždavinys yra surasti buvusio visuomeninio gyvenimo liekanas ir atkurti tai, ką rasti 

artefaktai gali mums papasakoti. 

Archeologija labai skiriasi nuo daugelio šiuolaikinių mokslų tuo, kaip ji bando 

įrodyti savo tezes. Pagrindinė šiuolaikinio mokslinio eksperimento prielaida yra ta, kad 

eksperimento rezultatai teisingi, jei juos galima pakartoti. Deja, archeologija savo 

rezultatų negali pakartoti. Dėl savo radinių ji gali tik spėlioti, o pateikti tvirtų išvadų 

negali, nebent atsirastų kitų išorinių patvirtinimų, t.y. dokumentų ar kitokių pranešimų. 

Štai čia ir tampa reikšminga unikali biblinės archeologijos šaka. 

XIX ir XX a. Biblija smarkiai kentėjo nuo aukštesniosios kritikos. Kritikai siekė 

paneigti Biblijos istoriškumo argumentus baksnodami į joje esančias klaidas ir teigdami, 

esą ją reikia pataisyti taip, kad atitiktų archeologinius „faktus“. Tačiau dabar viskas 

apsivertė aukštyn kojomis. Žydų mokslininkas reformistas Nelsonas Glueckas 

pažymėjo: „Verta pabrėžti, jog visame šiame darbe joks archeologinis radinys nė karto 

neprieštaravo atskiram, teisingai suprastam Biblijos teiginiui“. (Glueck, cit. 

Montgomery, CFTM, 6) Pabrėžtina, jog taip teigia žydų mokslininkas reformistas. Jis 

nėra krikščionis, tačiau vis dėlto mato, kad archeologija patvirtina Biblijos teiginius. 

Šioje knygoje archeologiniai patvirtinimai suskirstyti į daiktinius ir dokumentinius 

įrodymus. Daiktiniu įrodymu laikomas toks, kai buvusios visuomenės artefaktas 

tiesiogiai liudija apie biblinį įvykį. O dokumentiniu įrodymu laikytina tai, kai nebiblinis 

tekstas (rašytinis dokumentas) tiesiogiai arba netiesiogiai patvirtina Senajame 

Testamente užrašytą istoriją. Minėtos įrodymų rūšys savo prigimtimi yra archeologinės. 

 

2B. Perspėjamasis žodis 
Nors archeologija niekada neprieštaravo Biblijai, tačiau perspėti pageidautina. Jau 

pernelyg dažnai girdime teiginį: „Archeologija patvirtina Bibliją“. Archeologija jokiu 

būdu negali „patvirtinti“ Biblijos, jei tai suprantame kaip „Biblijos įkvėptumo ir 

apreikštumo iš Dievo patvirtinimą“. Tačiau jei manome, kad ji „patvirtina“ „tam tikrų 

biblinių įvykių ar epizodų istoriškumą“, tai archeologija iš tiesų patvirtina Bibliją. Aš 

įsitikinęs, jog archeologija prisideda prie Biblijos kritikos, tačiau ne nustatant dieviško 

įkvėptumo ar apreiškimo realumą, o tuo, kad ji patvirtina Biblijoje užrašytų įvykių 

istorinį tikslumą ir patikimumą. Pavyzdžiui, buvo rasti akmenys, ant kurių užrašyti 

Dešimt Dievo Įsakymų. Archeologija gali patvirtinti, kad tai iš tiesų tie akmenys, į 
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kuriuos tikrai įrėžti Dešimt Įsakymų, ir kad šie akmenys yra iš Mozės laikų. Tačiau 

negali patvirtinti, kad tuos akmenis Mozei davė Dievas. 

Millaras Burrowsas rašė, jog archeologija „gali mums daug papasakoti apie karinės 

kampanijos topografiją. Tačiau ji nieko nepasakys apie Dievo prigimtį“. (Burrows, 

WMTS, 290) 

 

Be to, archeologija patvirtino daugybę Biblijos teksto vietų, kurias kritikai buvo atmetę kaip 
neistoriškas ar prieštaraujančias žinomiems faktams. 

– JOSEPH FREE 
 

Archeologija susiduria su vieninteliu apribojimu, tai – gausių įrodymų trūkumas. 

„Senovės istorikai, – rašė Edwinas Yamauchi’s, – naudodamiesi archeologiniais 

įrodymais labai dažnai ne visiškai suprasdavo, kokie menki tėra mūsų turimi įrodymai. 

Manau, kad labai neperdėsiu teigdamas, jog mūsų turimi arba galimi įrodymai nėra 

kažkas daugiau negu tik vienas trupinėlis kitos dalelės, kuri savo ruožtu tėra dalelė 

trečios dalelės, o ši – ketvirtos, o ta – penktos“. (Yamauchi, SSS, 9) 

Josephas Free’us leidinyje „Archeologija ir Biblijos istorija“ (Archaeology and Bible 

History) iškelia klausimą dėl archeologijos santykio su Biblija: 

 
Mes pastebėjome, kad daugybė Biblijos eilučių, kurios ilgai glumino tekstų 

aiškintojus, lengvai tapo suprantamos, kai tas abejotinas vietas paaiškino nauji 

archeologiniai radiniai. Kitaip tariant, archeologija nušviečia Šventraščio tekstą, taip 

įnešdama nemažą indėlį į Biblijos interpretavimo ir egzegetikos sritį. Be to, 

archeologija patvirtino daugybę Biblijos teksto vietų, kurias kritikai buvo atmetę kaip 

neistoriškas ar prieštaraujančias žinomiems faktams. (Free, ABH, 1) 

 

Reikia pripažinti, kad archeologija iki pamatų nesugriovė „radikaliųjų kritikų“ 

argumentų. Kritikai turi tvirtą išankstinę nuostatą, kliudančią jiems susidaryti objektyvų 

požiūrį. Šiuo atžvilgiu Burrowsas pasako labai aiškiai: „Būtų neteisinga sakyti, kad 

archeologiniai radiniai sugriovė visas kritikų teorijas. O dar neteisingiau teigti, jog buvo 

atmestos modernios mokslinės kritikos pamatinės nuostatos ir metodai“. (Burrows, 

WMTS, 292) 

Vis dėlto, kaip pamatysite šiame skyriuje, archeologija parodė, jog daugelis 

radikaliųjų kritikų įsitikinimų yra klaidingi, taigi ir teiginys „patikimi aukštesniosios 

kritikos rezultatai“ tampa abejotinu. Tai svarbu, kai siekiama ne tik pateikti 

archeologinius faktus, bet ir ištirti tų faktų suponuojamas prielaidas. 

Pavyzdžiui, Albrightas komentuoja įrodymus apie plačias Saliamono valdas, dėl 

kurių labai abejojo radikalūs kritikai. Jis rašo: „Dar kartą įsitikinome, kad radikalioji 

paskutiniųjų penkiasdešimties metų kritika turėtų tiesiog drastiškai pasikeisti“. (Albright, 

NLEHPC, 22) 

Kai kurie žmonės nepagrįstai teigia, kad tikintieji antgamtiškais dalykais ir 

materialistai niekada negalės sutarti dėl archeologinių radinių interpretavimo, nes jie 

priklauso visiškai priešingoms stovykloms. Jie mano, jog kiekvienas archeologinius 

radinius interpretuos remdamasis tik savo požiūriu. 

Josephas Free’us leidinyje „Archeologija ir aukštesnioji kritika“ (Archaeology and 
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Higher Criticism) labai įtikinamai atsako į šį teiginį: 

 
Remiantis šiuo požiūriu, konkretūs gauti archeologiniai radiniai supernatūralistams 

reiškia viena, o nesupernatūralistams – kažką kita, todėl archeologija esą turi tik 

atsitiktinį ryšį su apologetika. 

Tiesą sakant, tai nėra išsamus vaizdas. Pavyzdžiui: devynioliktajame amžiuje 

Biblijos kritikai visai teisėtai galėjo sakyti, kad Sargono niekada nebuvo, kad hetitų 

niekada nebuvo arba jų buvo labai mažai, kad patriarchų laikai atrodo buvę gerokai 

vėlyvesni, kad Padangtės septynšakės žvakidės koncepcija yra vėlyvesnės kilmės, 

kad Dovydo imperija nebuvo tokia didelė, kokią ją vaizduoja Biblija, kad Belšacaro 

niekada nebuvo ir kad Biblijos užrašuose apstu dar ir kitų numanomų klaidų bei 

neįmanomų dalykų. 

Archeologiniai radiniai įrodė priešingai: kad Sargonas egzistavo ir gyveno 

didinguose rūmuose maždaug už dvylikos mylių į šiaurę nuo Ninevijos, kad hetitai ne 

tik egzistavo, bet ir buvo gana įžymūs, kad patriarchų laikotarpio aplinka atitinka 

Biblijoje aprašomą laiką, kad septynšakio žibinto koncepcija gyvavo jau 

ankstyvajame geležies amžiuje, kad įžymus miestas, kurio pavadinimas pateiktas 

Dovydo imperijos aprašyme, buvo toli šiaurėje, kad Belšacaras gyveno ir valdė 

Babiloną, ir kad daugybė kitų numanomų klaidų bei prieštaravimų apskritai nėra 

klaidos. 

Žinoma, kai kur periferinėse srityse archeologo teologija gali turėti įtakos 

pateikto fakto ar archeologinio radinio interpretacijai. Tačiau tiek iš esmės, tiek 

daugelyje smulkesnių detalių faktai lieka faktais. Nesvarbu, kas juos rado – ar 

nesupernatūralistas, ar supernatūralistas. Autorius nežino nė vieno nesupernatūralisto, 

kuris neigtų Sargono, hetitų ar Belšacaro egzistavimą. Yra daugybė punktų, dėl kurių 

rimti mokslininkai gali sutarti nepaisydami savo teologijos. Deja, taip pat yra sričių, 

kur tokio liberalaus požiūrio į archeologinius ar kitokius įrodymus nepakanka. Mes 

manome, kad tai būtų taikytina dokumentų teorijos srityje, diskutuojant Biblijos 

knygų vientisumo, autorystės ir jų parašymo datos klausimais. (Free, AHC, 30,31) 

 

3B. Archeologinių duomenų interpretavimas 
Apžvelgiant krikščionybę liečiančius archeologinius duomenis, gerokai gali padėti trys 

dalykai. Pirma, reikšmė turėtų būti išvedama tik iš konteksto. Archeologiniai parodymai 

priklauso nuo datos, vietos, medžiagų ir stiliaus konteksto. Kaip jie bus suprantami, 

priklauso nuo interpretatoriaus daromos prielaidos. Todėl ne visi radinių interpretuotojai 

bus draugiškai nusiteikę krikščionybės atžvilgiu. Pirmiausia svarbu išsiaiškinti 

interpretuotojo išankstines nuostatas. 

Antra, archeologija yra specifinė mokslo šaka. Siekdami atkurti tiriamą procesą, 

fizikai ir chemikai gali atlikti įvairiausius eksperimentus ir stebėti juos pasikartojančius. 

Archeologai eksperimentuoti negali. Jie turi tik vienintelį įrodymą, gautą iš vienintelį 

kartą gyvenusios civilizacijos. Jiems rūpi praeities savitumai, o ne dabarties pastovumas. 

Kadangi jie negali atkurti savo tiriamos visuomenės, tai jų išvados negali būti patikrintos 

taip, kaip kitų minėtų mokslininkų. Archeologija bando rasti tikėtinus ir galimus 

paaiškinimus savo surastiems įrodymams. Archeologai nesukuria tokių dėsnių kaip 

fizikai. Todėl archeologų išvados yra peržiūrimos. Patikimiausia interpretacija laikoma 

tokia, kuri geriausiai paaiškina visus įrodymus. 

Trečia, archeologiniai įrodymai yra fragmentiški. Jie apima tik menkutę dalelę viso 
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to, kas buvo įvykę. Todėl, aptikus daugiau įrodymų, vaizdas gali pasikeisti iš esmės. Tai 

ypač pasakytina apie tylėjimu paremtas išvadas – t.y. išvadas, kurios remiasi įrodymų 

trūkumu. Archeologiniai radiniai iš esmės pakeitė daugelio kritikų požiūrį į Bibliją. 

Pavyzdžiui, ilgą laiką buvo tikima, jog Biblija klydo kalbėdama apie hetitus. (Pr 23,10) 

Tačiau, suradus Turkijoje hetitų biblioteką (1906 m.), ši abejonė buvo išsklaidyta. 

(Geisler, BECA, 48, 49) 

 

Dabar, pasinaudojęs stratigrafija, moksline analize ir tyrimais muziejuose, archeologas gali 
labai išsamiai atkurti kasdieninį senovės žmonių gyvenimą. 

– WILLIAM F. ALBRIGHT 
 

4B. Pagrindinės didėjančio susidomėjimo archeologija priežastys 
Kodėl pastaraisiais metais archeologijai skiriama gerokai daugiau dėmesio nei anksčiau? 

Williamas F. Albrightas įvardija keturis faktorius, lemiančius nuolatinę pažangą 

archeologijos srityje: 

 
1. Ženkliai pagausėjo rimtų archeologinių ekspedicijų iš daugelio skirtingų šalių, tarp 

jų ir Japonijos. Muziejinių tyrimų sparta bei publikacijų gausa neatsiliko nuo 

kasinėjimo darbų natūroje. Vadinasi padaugėjo ne tik kasinėjimų, bet ir straipsnių 

apie juos. 

2. Beveik fenomenaliai patobulėjo archeologijos metodai. Šitai taikytina tiek 

persidengusių kultūrinių sluoksnių analizei (stratigrafijai), tiek rastų objektų 

klasifikacijai bei santykiniam datavimui (tipologijai). 

3. Daug naujų technologijų, gautų iš kitų gamtos mokslų šakų, pavyzdžiui, 

radioaktyvios anglies izotopų (C14) metodas, taikomas radinių amžiui nustatyti. 

4. Nemaža naujų įrašų ir tekstų įvairiomis kalbomis buvo dešifruota ir 

interpretuota. Daugelis jų buvo nežinomi iki pat pastarųjų dešimtmečių. Garsinės 

lingvistikos ir filologinio metodo taikymas iššifruojant gerai išsilaikiusias dantiraščio 

lenteles ir šventuosius Egipto papirusus padėjo greičiau ir tiksliau juos pateikti 

spaudai. Jei būdavo bent keletas gerų esminių žodžių ar papildomos medžiagos, tai 

naujas rankraštis būdavo iššifruojamas labai greitai. Per tris tūkstantmečius prirašytų 

dantiraščio lentelių, išlikusių Vakarų Azijos ir Egipto griuvėsiuose, kiekis atrodė 

beveik neišsenkamas, o nauji jų rekonstravimo ir kopijavimo metodai kone be 

nuostolių atkurdavo visą tekstą. 

Dabar, pasinaudojęs stratigrafija, moksline analize ir muziejiniais tyrimais, 

archeologas gali labai išsamiai atkurti kasdieninį senovės žmonių gyvenimą. 

(Albright, ADS, 3) 

 

5B. Akmenys šaukia: Archeologinių radinių, patvirtinančių Senąjį Testamentą, 
pavyzdžiai 
Archeologija praplėtė mūsų žinias apie ekonominį, kultūrinį, socialinį ir politinį biblinių 

įvykių foną. Be to, archeologija padėjo suprasti kitas religijas, kurias praktikavo Izraelio 

kaimynai. 

 

1C. Sodoma ir Gomora 
Ilgą laiką pasakojimas apie Sodomos ir Gomoros sunaikinimą buvo laikomas 
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pramanytu. Tačiau archeologų vėliau pateikta informacija patvirtino, jog penki Biblijoje 

minimi Lygumos miestai buvo dideli centrai, kuriuose klestėjo prekyba ir verslas, ir iš 

tiesų geografiškai buvo išsidėstę taip, kaip aprašo Biblija. Paaiškėjo, jog Šventajame 

Rašte pateikiamas pasakojimas apie liūdną šių miestų baigtį taip pat yra ne mažiau tikras 

ir tikslus. Archeologiniai duomenys byloja apie tame regione vykusį žemės drebėjimą, 

kurio metu buvo išjudinti kai kurie žemės sluoksniai. Ši vietovė turtinga bitumo (kalnų 

dervos). Matyt, toji derva (pasakojime – siera) buvo išmesta į orą, o po to krito ant Dievą 

atstūmusių miestų. Yra įrodymų, bylojančių, kad nuosėdinių uolienų sluoksniai susilydė 

nuo didelio karščio. Tyrinėtojai nustatė, jog tokio didelio karščio būta Jebel Usdumo 

(Sodomos kalno) viršūnėje. Įvairūs archeologų aptinkami radiniai byloja apie didelį 

tolimoje praeityje kilusį gaisrą. Veikiausiai gaisras kilo užsidegus po Negyvąja jūra 

slūgsojusiam naftos telkiniui, kuris vėliau išsiveržė ir gaisras išplito. Toks aiškinimas 

anaiptol nepaneigia, jog tai buvęs stebuklas, nes Dievas valdo ir gamtos jėgas. Įvykio 

laiko apskaičiavimas – angelų apsilankymo ir perspėjimų kontekste – atskleidžia 

absoliučiai antgamtišką jo prigimtį. (Geisler, BECA, 50–51) 

 

2C. Jericho miestas 
Jericho kasinėjimų metu (1930–1936 m.) Garstangas rado kažką taip stulbinančio, kad 

jis ir du kiti jo grupės nariai parengė radinio aprašymą ir jį pasirašė. Apie tuos radinius 

Garstangas sakė: „O kai dėl pagrindinio fakto, tai nėra jokių abejonių – visos sienos 

griuvo į išorę. Ir sugriuvo taip, kad puolantiesiems užteko perlipti jas ir taip įsiveržti į 

miestą. Kas gi čia neįprasto? Ogi tas, kad miestų sienos paprastai griūva į vidų, o ne į 

išorę. Tačiau Jozuės knygoje 6,20 skaitome: ‘…ir siena nugriuvo. Žmonės veržėsi į 

miestą, kiekvienas tiesiai iš savo vietos, ir užėmė jį’. Taigi sienos griuvo į išorę“. 

(Garstang, FBHJJ, 146) 

Bryantas Woodas, rašydamas žurnalui „Biblinės archeologijos apžvalga“ (Biblical 

Archaeology Review; Wood, DICJ, 44–59), prideda tokį sutapimų tarp biblinio 

pasakojimo ir archeologinių paliudijimų sąrašą: 

 

1. Miestas buvo gerai įtvirtintas (Joz 2,5, 7,15; 6,5, 20). 

2. Puolimas vyko tuoj po pavasarinio derliaus nuėmimo (Joz 2,1; 3,15; 5,16). 

3. Miesto gyventojai negalėjo pabėgti su savo maisto atsargomis (Joz 6,1). 

4. Pergalė buvo greita (Joz 6,15). 

5. Sienos buvo sulygintos su žeme; galbūt žemės drebėjimo (Joz 6,20). 

6. Miestas nebuvo išplėštas (Joz 6,17,18). 

7. Miestas buvo sudegintas (Joz 6,24). 

 

3C. Saulius, Dovydas ir Saliamonas 
Saulius tapo pirmuoju Izraelio karaliumi, ir jo tvirtovė buvo atkasta Gibėjoje. Labiausiai 

vertas dėmesio radinys buvo svarbiausias ginklas svaidyklė. Tai susiję ne tik su Dovydo 

pergale prieš Galijotą, bet ir su Ts 20,16, kur rašoma apie septynis šimtus rinktinių 

svaidyklininkų, kurie „galėjo sviesti svaidykle akmenį į plauką ir pataikyti“. 

Pasakodamas apie Sauliaus mirtį, Samuelis teigia, kad jo ginklai buvo padėti Astartės 

(kanaaniečių derlingumo deivės) šventykloje Bet Šeane, o Metraščių knygoje rašoma, 

kad Sauliaus galva buvo padėta Dagono, pagrindinio filistinų dievo, šventykloje. 
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Manyta, jog čia įsivėlė klaida, nes atrodė nerealu, kad priešai vienu metu ir toje pačioje 

vietoje būtų pasistatę skirtingas šventyklas. Tačiau kasinėjimai parodė, jog čia iš tiesų 

buvo dvi šventyklos, kurias skyrė tik koridorius: viena buvo Dagono, kita – Astartės. 

Atrodo, kad filistinai buvo ėmę garbinti kanaaniečių deivę. 

Vienas svarbiausių Dovydo valdymo laimėjimų buvo Jeruzalės užėmimas. 

Abejotinas atrodė Biblijos pasakojimas apie tai, jog į miestą izraelitai pateko tuneliu, 

vedusiu iki Siloamo tvenkinio, nes manyta, jog tuo metu tvenkinys buvo išorinėje miesto 

sienų pusėje. Tačiau 1960–1970 metais atlikti kasinėjimai atskleidė, kad tvenkinys buvo 

apsuptas miesto sienos. 

Saliamono valdymo metui tenka nė kiek ne mažiau patvirtinančių faktų. Prie 

Saliamono šventyklos kasinėti negalima, nes ji yra šalia šventos musulmonų vietos, 

Uolos kupolo (angl. Dome of the Rock). Vis dėlto tai, kas žinoma apie Saliamono laikais 

statytas filistinų šventyklas, visiškai atitinka Biblijoje aprašytą dizainą, dekoracijas ir 

statybines medžiagas. Vienintelis įrodymas, dėl pačios šventyklos, yra kelio gale gulėjęs 

mažytis ornamentas, vaizduojantis granatmedį su įrašu „Priklausantis Jahvės 

šventyklai“. Pirmą kartą jis pastebėtas 1979 metais vienoje Jeruzalės parduotuvių, jo 

identiškumas patikrintas 1984-aisiais, Izraelio muziejus jį įsigijo 1988 metais. 

Kasinėjant Gezerą 1969 metais buvo aptiktas storas pelenų sluoksnis, kuris dengė 

didžiąją kalvos dalį. Kasinėdami toje vietoje, archeologai aptiko daugybę įvairių 

hebrajiškų, egiptietiškų ir filistiniškų artefaktų. Buvo akivaizdu, jog čia susimaišę net 

trys kultūros. Ilgą laiką tai glumino tyrinėtojus. Tačiau kažkas priminė vieną Biblijos 

eilutę, kurioje pasakyta: „Egipto valdovas faraonas buvo atžygiavęs, paėmęs Gezerą ir 

sunaikinęs jį ugnimi. Išžudęs miesto gyventojus kanaaniečius, kaip kraitį jis atidavė jį 

savo dukteriai, Saliamono žmonai“ (1 Kar 9,16). (Geisler, BECA, 51–52) 

Alano Millardo straipsnyje, pavadintame „Ar Biblija perdėtai padidino karaliaus 

Saliamono turtus?“ (Does the Bible exaggerate King Solomon’s Wealth?), 1989 metais 

išspausdintame žurnalo „Biblinės archeologijos apžvalga“ (Biblical Archaeology 

Review) straipsnyje, rašoma: 

 
Skaičiusieji Biblijos tekstą ir subjektyviai sprendę apie jo patikimumą dažnai 

nuspręsdavo – ir visai pagrįstai – kad Saliamono turtai aprašyti gerokai perdedant. 

Biblijoje aprašomas karaliaus Saliamono turėto aukso kiekis yra paprasčiausiai 

neįtikėtinas, netgi neįsivaizduojamas. 

Mes negalime įrodyti, kad Biblijoje pateiktas Saliamono turėto aukso aprašymas 

yra tikslus. Tačiau, sulygindami biblinį tekstą su kitais senoviniais tekstais bei 

archeologiniais radiniais, parodėme, jog biblinis pasakojimas visiškai atitinka senojo 

pasaulio rašytinę praktiką, todėl galime laikyti jį esant teisingą ne tik kalbant apie 

auksą, bet ir apie aprašytąjį jo kiekį. Jei tai ir neįrodo biblinio pasakojimo tikslumo, 

vis dėlto parodo, kad jis yra gana tikėtinas. (Millard, DBEKSW, 20) 

 

4C. Dovydas 
Archeologas S.H. Hornas pateikia puikų pavyzdį, kaip archeologiniai įrodymai padeda 

studijuoti Bibliją: 

 
Archeologiniai tyrinėjimai suteikė įdomių žinių apie tai, kaip Dovydas užėmė 

Jeruzalę. Be archeologijos pateiktų įrodymų, Biblijoje aprašytasis užėmimas (2 Sam 
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5,6–8 ir 1 Met 11,6) atrodo gana miglotai. Imkime, pavyzdžiui, kad ir 2 Sam 5,8 

(angliška Karaliaus Jokūbo versija): „Kas nori nugalėti jebusiečius, telipa 

lietvamzdžiu pulti raišųjų ir aklųjų – tų, kurių Dovydas nekenčia“. 1 Met 11,6 dar 

priduria: „Dovydas buvo pasakęs: ‘Kas pirmas nukaus jebusietį, tas bus vadas ir 

didžiūnas’. Cerujos sūnus Joabas užkopė pirmas ir tapo vadu“. 

Prieš keletą metų mačiau paveikslą, nutapytą Jeruzalės paėmimo tema. 

Dailininkas nupiešė žmogų, lipantį metaliniu lietaus nutekėjimo lataku, nuleistu 

išorine miesto sienos puse. Šis paveikslas buvo absurdiškas, nes senovinių miestų 

sienos neturėjo jokių latakų, nors sienose buvo įrengtos skylės lietaus vandeniui 

nutekėti. Angliškoje pataisytoje standartinėje Biblijos versijoje (taip pat ir LBD), 

kurios vertimas darytas atsižvelgiant į archeologų radinius, aukščiau minėta citata 

išversta taip: „Ir tą dieną Dovydas tarė: ‘Kas nori sutriuškinti jebusiečius, telenda pro 

vandens šulinį ir puola raišuosius ir akluosius, kurių nekenčia Dovydo siela’. Ir 

Joabas, Cerujos sūnus, užlipo pirmas ir tapo vadu“. Tai kokiu gi vandens šuliniu lipo 

Joabas? 

Tuo metu Jeruzalė buvo ant kalvos įsikūręs nedidelis miestelis, tik vėliau tapęs 

dideliu miestu. Geografiškai miestas buvo labai palankioje vietoje – net iš trijų pusių 

jį juosė gilūs slėniai. Štai kodėl jebusiečiai puikavosi, jog ir jų raišieji bei aklieji 

galėtų sulaikyti galingiausias puolančias kariuomenes. Deja, jebusiečiai ne viskuo 

galėjo taip pasigirti – vandens tiekimo sistema mieste buvo gan prasta. Miestiečių 

gyvenimas priklausė nuo upelio, kuris tekėjo už miesto, rytiniu kalvos šlaitu. 

Idant prireikus vandens kaskart nereikėtų keliauti prie upelio už miesto, 

jebusiečiai uoloje įrengė sudėtingą tunelių sistemą. Pirmiausia jie iškasė horizontalų 

tunelį, jungusį šaltinį su miesto centru. Prasikasę maždaug 90 pėdų, uoloje jie aptiko 

natūralią ertmę. Nuo jos iškasė 45 pėdų aukščio vertikalų šulinį, nuo kurio buvo 

atsišakojęs kitas 135 pėdų ilgumo nuolaidus tunelis ir galiausiai laiptai, kurie 

išvesdavo į paviršių, maždaug 110 pėdų virš upelio vandens lygio, į patį miestą. Taigi 

šaltinis buvo paslėptas nuo išorės taip, kad priešas negalėjo jo aptikti. Norėdamos 

pasisemti vandens, jebusiečių moterys nusileisdavo viršutiniu tuneliu, tada šuliniu 

nuleisdavo vandens maišus į olą, į kurią vanduo atitekėdavo horizontaliuoju tuneliu, 

jungusiu olą su šaltiniu. 

Tačiau pirmųjų kasinėjimų metu liko neatsakyta į vieną svarbų klausimą. Prieš 

keturias dešimtis metų R.A.S. Macalisterio ir J.G. Duncano vykdomų archeologinių 

kasinėjimų metu buvo aptikta siena ir bokštas. Archeologai nusprendė, kad šie 

radiniai išlikę iš jebusiečių ir Dovydo laikų. Aiškiai matėsi, jog siena kažkada 

driekėsi Ofelio kalvos pakraščiu, į vakarus nuo tunelio angos. Taigi įėjimas į tunelį 

buvo ne miesto viduje, o išorėje, už gynybinės sienos. Vadinasi, jis buvo 

neapsaugotas nuo galimų priešų. Kodėl jebusiečiai tunelio nepastatė miesto viduje – 

ten, kur saugu? Šis klausimas ilgą laiką archeologams nedavė ramybės. Mįslę 

galiausiai įminė Kathleen Kenyon, neseniai atlikusi kasinėjimus Ofelio kalvoje. Kaip 

paaiškėjo, Macalisteris ir Duncanas buvo neteisingai įvertinę sienos ir bokšto amžių – 

iš tiesų pastarieji statiniai priklausė jau helenistiniam laikmečiui. Kathleen Kenyon 

aptiko tikrąją jebusiečių miesto sieną, kuri kalvos šlaitu driekėsi šiek tiek žemiau, į 

rytus nuo tunelio angos – taigi įėjimas į tunelį buvo saugioje vietoje – pačiame 

senamiestyje. 

Dovydas, kilęs iš Betliejaus, buvusio už keturių mylių į pietus nuo Jeruzalės […] 

pirmą vyrą, įžengusį į miestą per vandens šulinį, pažadėjo padaryti vyriausiuoju vadu. 

Joabas, kuris tuo metu jau buvo armijos generolu, nenorėjo prarasti savo padėties, 

todėl pats vadovavo puolimui. Izraelitai pralindo tuneliu, užsiropštė šuliniu aukštyn ir 
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mieste atsidūrė anksčiau, nei puolami miestiečiai susivokė, kad toks drąsus planas 

gali būti įgyvendintas. (Horn, RIOT, 15–16) 

 

Avarahamas Biramas (Biram, BAR, 26) taip pasakoja apie naują atradimą, padarytą 

1994 metais: 

 
Nuostabus devintojo amžiaus prieš Kristų įrašas, kur kalbama tiek apie [Dovydo 

namus], tiek apie [Izraelio karalių]. Tai pirmas atvejis, kai sename įraše, išskyrus 

Biblijos rankraščius, rastas Dovydo vardas. O kad šiame įraše kalbama ne tik apie 

[Dovydą], bet ir apie Dovydo namus, apie visą didžiojo Izraelio karaliaus dinastiją, 

yra dar nuostabiau […] tai tikriausiai pati seniausia nebiblinė užuomina apie Izraelį 

semitų raštu. Jei šis įrašas kažką įrodo, tai pirmiausia – kad tiek Izraelis, tiek Judas, 

priešingai nei skelbė kai kurie mokslingieji Biblijos menkintojai, tuo metu buvo 

svarbios karalystės. 

 

Tai pirmas atvejis, kai sename įraše, išskyrus Biblijos rankraščius, rastas Dovydo vardas. O 
kad šiame įraše kalbama ne tik apie [Dovydą], bet ir apie Dovydo namus, apie visą didžiojo 
Izraelio karaliaus dinastiją, yra dar nuostabiau […] tai tikriausiai pati seniausia nebiblinė 
užuomina apie Izraelį semitų raštu. 

– AVARAHAM BIRAM 
 

5C. Apibendrinimas ir išvados 
Henry’s M. Morrisas pastebi: „Aišku, mėginant archeologinę medžiagą visiškai suderinti 

su Biblija, nesklandumų dar yra, bet nė vienas nėra toks rimtas, kad tolesnių tyrimų 

eigoje negalėtume tikėtis juos išaiškinti. Ypač svarbu pabrėžti tai, jog, matant didžiulį 

kiekį patvirtinančių įrodymų, liudijančių apie ano meto biblinę istoriją, dabar nėra nė 

vieno konkretaus archeologinio radinio, kuris įrodytų, kad Biblijoje yra kokia nors 

klaida“. (Morris, BMS, 95) 

 
Turėdami archeologinių duomenų apie kiekvieną Senajame Testamente užrašytos 

istorijos tarpsnį, matome, jog Šventasis Raštas kalba tiesą. Daugeliu atvejų Biblija 

yra pirmasis šaltinis, suteikiantis informacijos apie tam tikrus laikus ir papročius. 

Nors daugelis dvejojo Biblijos tikslumu, laikas ir nuoseklus tyrimas parodė, jog 

Dievo žodis yra geriau informuotas nei jo kritikai. Tūkstančiai senojo pasaulio 

radinių patvirtina tiek bendrą Biblijoje piešiamą vaizdą, tiek smulkmenas. Tiesą 

pasakius, nėra nė vieno radinio, kuris prieštarautų Biblijai. (Geisler, BECA, 52) 

 

Henry’s Morrisas priduria: 

 
Tas didžiulis biblinių pasakojimų senumas, palyginti su kitais rašiniais, drauge su 

evoliucinėmis XIX amžiaus nuostatomis daugeliui mokslininkų leido teigti, esą 

Biblijos istorijų didžioji dalis yra išgalvotos. Kadangi tuo metu įvertinti senųjų 

istorijų tikroviškumą nebuvo jokių priemonių, išskyrus senųjų rankraščių nuorašus, 

panašūs mokymai buvo gana įtikimi. Tačiau dabar dėl įžymių archeologinių radinių 

nebegalima atmesti esmiško Biblijos istoriškumo, bent jau nuo Abraomo laikų. 

(Morris, MIP, 300) 
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6B. Dokumentai, patvirtinantys Senojo Testamento pasakojimų autentiškumą 
 

1C. Senojo Testamento istorijos patikimumas 
Mes turime ne tik tikslius Senojo Testamento nuorašus, bet ir pats rankraščių turinys yra 

istoriškai patikimas. 

Williamas F. Albrightas, plačiai žinomas kaip didis archeologas, pabrėžė: „Nėra 

jokios abejonės, kad archeologija iš esmės patvirtino Senojo Testamento tradicijos 

istoriškumą“. (Albright, ARI, 176) 

Profesorius H.H. Rowley’s (cituotas Donaldo F. Wisemano knygoje „Biblija ir 

apreiškimas“ Revelation and the Bible) skelbia: „Tai ne dėl to, kad šių dienų 

mokslininkai yra labiau konservatyvūs nei prieš juos buvusieji, ir ne dėl to, kad jie labiau 

nei ankstesnieji gerbtų Patriarchų istorijas, bet todėl, kad tai laiduoja paliudijimai“. 

(Rowley, cit. Wiseman, ACOT, cit. Henry, RB, 305) 

Merrillas Ungeris apibendrina: „Senojo Testamento archeologija atrado ištisas tautas, 

prikėlė svarbius žmones ir nuostabiausiu būdu užpildė istorines spragas, taip be galo 

daug prisidėdama prie biblinio laikotarpio aplinkos pažinimo“. (Unger, AOT, 15) 

 

Nauji atradimai ir toliau nuosekliai ir smulkmeniškai patvirtina istorišką jos tikslumą arba 
literatūrinį senumą. […] Iš tiesų tai būtų absoliuti hiperkritika, jei iš esmės neigtume Mozės 
bruožus, būdingus Penkiaknygės tradicijai. 

– WILLIAM F. ALBRIGHT 
 

Seras Fredericas Kenyonas sakė: „Todėl galima pagrįstai teigti, kad, paėmus tą 

Senojo Testamento dalį, prieš kurią devynioliktojo amžiaus pabaigoje buvo nukreipta 

didžioji destruktyvios kritikos dalis, archeologiniai įrodymai visiškai sugrąžino jos 

autoritetą ir dar padidino jos vertę, padarydami ją suprantamesnę išsamiau pažinus jos 

laikų aplinką ir nuostatas. Archeologija dar netarė savo paskutinio žodžio, bet gauti 

rezultatai jau patvirtino tai, ką siūlė tikėjimas – jog Biblija tik laimės iš besiplečiančio 

pažinimo“. (Kenyon, BA, 279) 

Archeologija gausiai pateikė įrodymų, patvirtinančių mūsų turimo masoretinio teksto 

tikslumą. Bernardas Rammas taip rašė apie Jeremijo antspaudą: 

 
Archeologija taip pat pateikė įrodymų dėl mūsų masoretinio teksto esmiško tikslumo. 

Jeremijo antspaudas – tai antspaudas, naudotas vyno ąsočiams užantspauduoti 

bituminiais antspaudais ir datuojamas pirmuoju ar antruoju amžiumi po Kr. Ant jo 

įrėžtas užrašas iš Jeremijo 48,11 eilutės iš esmės atitinka masoretinį tekstą. Šis 

antspaudas „patvirtina tikslumą, su kuriuo buvo perrašomas tekstas nuo antspaudo 

pagaminimo iki rankraščių parašymo“. Negana to, mūsų masoretinį tekstą patvirtina 

Robertso papirusas, datuojamas antruoju amžiumi prieš Kristų, ir Nasho papirusas, 

Albrighto datuojamas 100 m. pr. Kr. (Ramm, CITOT, 8–10) 

 

Williamas Albrightas patikina: „Galime būti tikri, jog priebalsinis Hebrajų Biblijos 

tekstas, nors ir nėra neklystamas, išsaugotas toks tikslus, kokio negalima tikėtis iš jokios 

kitos Artimųjų Rytų literatūros. […] Tas šviesos srautas, kuriuo ugaritų literatūra 

apšvietė visų laikotarpių biblinę hebrajų poeziją, patvirtina, kad ji tikrai sukurta seniai, 
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taip pat ir stebinantį jos perrašymo tikslumą“. (Albright, OTAAE, cit. Rowley, OTMS, 

25) 

 

Tačiau dabar dėl įžymių archeologinių radinių nebegalima atmesti esmiško Biblijos 
istoriškumo, bent jau nuo Abraomo laikų. 

– HENRY MORRIS 
 

Apie tai, ką archeologijos mokslas sako dėl Šventraščio tikslumo, archeologas 

Albrightas rašė: „Mūsų turimos Penkiaknygės turinys iš esmės yra gerokai senesnis už tą 

datą, kada ji buvo galutinai suredaguota; nauji atradimai ir toliau detalė po detalės 

patvirtina istorišką jos tikslumą arba literatūrinį senumą. […] Iš tiesų tai būtų absoliuti 

hiperkritika, jei iš esmės neigtume Mozės bruožus, būdingus Penkiaknygės tradicijai“. 

(Dodd, MNTS, 224) 

Albrightas taip komentuoja kritikų pasisakymus: 

 
Iki pat pastarojo meto tarp biblinių istorikų buvo madinga patriarchalinius Pradžios 

knygos pasakojimus laikyti dirbtiniais Padalytosios karalystės laikų Izraelio rašytojų 

kūriniais arba itin lakios vaizduotės prozininkų pasakojimais, kurtais izraelitų karo 

stovyklose per ištisus amžius, kol žydų tauta užėmė visą kraštą. Įžymūs vardai, 

mokslininkų cituojami beveik kiekviename Pradžios knygos skirsnyje nuo 11 iki 50 

skyriaus, galėjo būti vėlesnės redakcijos rezultatas ar bent jau tolimų monarchijos 

laikų įvykių ir sąlygų atspindys; apie tai vėlesnių laikų rašytojai iš tiesų nieko tikro 

negalėjo žinoti. (Albright, BPFAE, 1, 2) 

 

Bet dabar viskas pasikeitė, sako Albrightas: „Nuo pat 1925-ų metų padaryti 

archeologiniai atradimai viską pakeitė. Išskyrus keletą kietakakčių senųjų mokslininkų, 

dabar vargiai rastum nors vieną Biblijos istorijos specialistą, kuris nebūtų sužavėtas dėl 

taip sparčiai besikaupiančių duomenų, iš esmės palaikančių patriarchalinę tradiciją. 

Remiantis Pradžios knygos duomenimis, Izraelio protėviai buvo labai artimai susiję su 

pusiau klajokliais (seminomadais) Transjordanijos, Sirijos, Eufrato baseino ir Šiaurės 

Arabijos paskutinių antrojo tūkstantmečio pr. Kr. ir pirmųjų pirmojo tūkstantmečio 

amžių žmonėmis“. (Albright, BPFAE, 1, 2) 

Millaras Burrowsas tęsia mintį: 

 
Norėdami suprasti situaciją, turime išskirti dvi patvirtinimo rūšis – bendrą ir 

konkrečią. Bendras patvirtinimas tėra faktų suderinamumas be aiškaus konkrečių 

vietų patvirtinimo. Dauguma iš to, kas jau buvo įvardyta kaip paaiškinimas ir 

iliustravimas, taip pat gali būti laikoma ir bendru patvirtinimu. Paveikslas atitinka 

rėmą; melodija ir akompanimentas yra harmoningi. Tokių įrodymų svoris didėja. Kuo 

aiškiau matome, kad Biblijoje pavaizduoti praeities dalykai, jei net patvirtinti 

netiesiogiai, dera su tuo, ką sužinome iš archeologijos, tuo labiau įsitikiname bendru 

jos autentiškumu. Paprasčiausios legendos ar išsigalvojimai neišvengiamai išsiduotų 

per anachronizmus ir nesutapimus. (Burrows, WMTS, 278) 

 

Čikagos universiteto profesorius Raymondas A. Bowmanas pabrėžė, kad 

archeologija padeda pasiekti balansą tarp Biblijos ir jos kritikų hipotezių: „Biblinių 
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pasakojimų patvirtinimas daugeliu punktų įgalino pagarbiau vertinti Biblijos parašymo 

tradicijas ir priimti gerokai konservatyvesnę biblinio laikotarpio istoriją“. (Bowman, 

OTRGW, cit. Willoughby, SBTT, 30) 

Straipsnyje „Archeologija prieštarauja Biblijos kritikai“ (Archaeology Confronts 

Biblical Criticism) Albrightas sako, kad „archeologiniai bei inskripcijų duomenys 

patvirtino daugybės Senojo Testamento citatų ir pareiškimų atitiktį istoriniams faktams“. 

(Albright, ACBC, 181) 

 

Biblijos autentiškumas nuolatos patvirtinamas archeologiniais įrodymais. Ir apskritai 
kasinėjimų rezultatai padidino mokslininkų pagarbą Biblijai, kaip istorinių dokumentų rinkiniui. 

– MILLAR BURROWS 
 

Archeologija neįrodo, kad Biblija yra Dievo žodis. Ji tegali patvirtinti užrašyto teksto 

autentiškumą ir esminę atitiktį istoriniams faktams. Ji gali atskleisti, ar tam tikras įvykis 

atitinka tą laikotarpį, į kurį jis pretenduoja. „Iš tiesų, mes niekada negalėsime įrodyti, 

kad Abraomas tikrai gyveno, – rašė G.E. Wrightas, – […] tačiau galime tvirtinti, kad jo 

gyvenimas ir tas metas, atspindėtas pasakojime apie jį, patikimai atitinka antrojo 

tūkstantmečio pradžią ir nelabai tinka kuriam nors vėlesniam laikotarpiui“. (Wright, BA, 

40) 

Millaras Burrowsas iš Jeilio universiteto pripažįsta archeologijos reikšmę įvertinant 

Šventraščio autentiškumą: 

 
Biblijos autentiškumas nuolatos patvirtinamas archeologiniais įrodymais. Ir apskritai 

kasinėjimų rezultatai padidino mokslininkų pagarbą Biblijai, kaip istorinių 

dokumentų rinkiniui. Patvirtinimas yra tiek bendras, tiek konkretus. Tas faktas, jog 

įrašas gali būti taip dažnai paaiškinamas ar iliustruojamas archeologinių duomenų 

pavyzdžiais, rodo, kad jis taip telpa į istorinio laikotarpio rėmus, kaip tegalėtų tikras 

senovinio gyvenimo produktas. Tačiau, be šios bendros autentifikacijos, mes 

matome, kad aprašas labai dažnai patvirtinamas ir konkrečiais duomenimis. 

Vietovardžiai ar asmenų vardai pateikiami reikiamose vietose ir reikiamu laiku. 

(Burrows, HAHSB, 6) 

 

Josephas Free’us tvirtina, jog kartą, „vartydamas Pradžios knygą, jis mintyse 

paskaičiavo, kad absoliučiai kiekvieną iš penkiasdešimties šios knygos skyrių paaiškina 

ar patvirtina koks nors archeologinis radinys. Galima daryti išvadą, jog taip įmanoma 

patvirtinti ir daugumos kitų Biblijos – Senojo Testamento ir Naujojo Testamento – 

skyrių autentiškumą“. (Free, AB, 340) 

 

2C. Sukūrimas 
Paprastai buvo manoma, jog pirmieji Pradžios knygos skyriai (1–11) tėra mitologiniai 

paaiškinimai, paimti iš ankstyvųjų pasakojimų, rastų senuosiuose Artimuosiuose 

Rytuose, versijų. Tačiau šis požiūris tik fiksuoja išorinius panašumus tarp Pradžios 

knygos ir kitose senovinėse kultūrose paplitusių sukūrimo istorijų. Kalbant apie visos 

žmonių giminės kilmę iš vienos šeimos ir dar apie bendrą apreiškimą, galima tikėtis kai 

kurių besitęsiančių laike tikrosios istorijos atpasakojimo pėdsakų. Tačiau svarbesni yra 

skirtumai. Babiloniečių ir šumerų istorijose sukūrimas aprašomas kaip ribotų dievų 
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konflikto pasekmė. Kai vienas dievas buvo nugalėtas ir perkirstas pusiau, iš vienos jo 

akies ištekėjo Eufrato upė, o iš kitos – Tigro. Žmonija padaryta iš piktojo dievo kraujo, 

sumaišyto su moliu. Šie pasakojimai parodo visą tą iškraipymo ir pagražinimo pobūdį, 

kokio galima tikėtis iš mitologizuotos istorijos. 

Mažai tikėtina, kad ši mitologija literatūriškai išsirutuliojo į nepagražintą pirmojo 

Pradžios knygos skyriaus eleganciją. Netgi bendra prielaida, jog hebrajiškasis 

pasakojimas tėra apvalyta ir supaprastinta babiloniečių legendos versija, yra klaidinga. 

Buvo pastebėtas dėsningumas, kad Senuosiuose Artimuosiuose Rytuose paprastos 

istorijos ar tradicijos išaugdavo (pridedant ar pagražinant) į prašmatnias legendas, o ne 

atvirkščiai. Taigi įrodymai palaiko požiūrį, kad Pradžios knyga nebuvo mitologizuota 

istorija. Greičiau jau nebibliniai pasakojimai buvo mitais paverstos istorijos. (Geisler, 

BECA, 48–49) 

 

1D. Tel Mardichas: Eblos atradimas 
Vienas iš žymiausių XX amžiaus archeologinių radinių yra Eblos atradimas. 1964 metais 

profesorius Paolo Matthiae, archeologas iš Romos universiteto, pradėjo iki tol nežinomo 

miesto kasinėjimus. Matthiae įžvalgumo ir ryžtingumo dėka 1974 ir 1975 metais buvo 

atkasti didžiuliai karalių rūmai, kuriuose galiausiai rasta daugiau nei penkiolika 

tūkstančių lentelių ir jų fragmentų. Epigrafikas Giovanni’s Pettinato dirbo drauge su 

Matthiae, padėdamas nustatyti kai kurių radinių paleografinę reikšmę. Kol kas išversta 

tik nedidelė lentelių dalis. Dabar aišku, jog šioje vietoje kadaise stovėjo šlovingas Eblos 

miestas, kuris Artimuosiuose Rytuose buvo didžiulės imperijos sostinė. Ebla yra netoli 

šiandieninio Alepo miesto šiaurinėje Sirijos dalyje. 

Eblos šlovės zenitas buvo trečiajame tūkstantmetyje prieš Kristų (sutampa su 

patriarchų laikais). Nors kol kas Ebloje rastuose tekstuose neminimi Biblijos žmonės ar 

įvykiai (nors šiuo klausimu dar vyksta nemažai ginčų), vis dėlto pateikiama papildomos 

medžiagos gausa apie laikotarpio aplinką ir biblinius vietovardžius, pagal kuriuos galime 

įvertinti Biblijos rašytojų tikslumą. Eblos radiniai daug svarbesni Sirijos istorijai. Taip 

pat Ebla turi nepaprastos reikšmės Biblijos studijoms. Nors kol kas matome tik aisbergo 

viršūnę, vis dėlto čia išvardyti įrodymai tam tikra prasme patvirtina Biblijos rašytojų 

teiginius. 

 

1E. Biblijoje minimi miestai 
Kalbėdamas apie Biblijoje minimų miestų identifikavimą pagal Eblos archyvus, 

Kitchenas teigia: 

 
Net keletas Biblijoje paminėtų miestų įrašyti ir Eblos lentelėse, kuriose išsaugotos 

(daugeliu atvejų) pačios ankstyviausios rašytinės užuominos apie juos. 

Potencialiai naudingiausiomis laikomos ebliečių užuominos apie tokius žinomus 

Palestinos vietovardžius kaip Hazoras, Megidas, Jeruzalė, Lachišas, Doras, Gaza, 

Aštarotas (Karnaimas) ir kitus. Kai kurios iš tų vietovių archeologų žinomos kaip 

trečiajame tūkstantmetyje prieš Kristų (ankstyvasis bronzos amžius III–IV) jau 

apgyvendinti miestai; šios lentelės patvirtina tokią jų, galbūt kaip lokalių miestų-

valstybių, svarbą jau ankstyvaisiais amžiais. Galiausiai pats Kanaano pavadinimas 

dabar pasirodė kaip geografinis vienetas, jau egzistavęs trečiojo tūkstantmečio prieš 

Kristų pabaigoje, dar gerokai anksčiau nei bet kokia mūsų lig šiol turėta nebiblinė 
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užuomina – būtų įdomu sužinoti, kas dar priskiriama Kanaanui Eblos lentelių 

tekstuose. (Kitchen, BIW, 53, 54) 

 

2E. Bibliniai vardai 
„Vienas iš svarbiausių Eblos indėlių, turint omeny šiuos ir kitus panašius vardus, yra: (a) 

dar kartą įsitikinti, kad tuos vardus turėjo tikri žmogiški individai (jokie dievai ar kartais 

[jei apskritai] gentys, arba išgalvoti personažai), ir (b) parodyti šio tipo vardų, ir tų vardų 

konkrečiai, didelį senumą“. (Kitchen, BIW, 53) 

Dr. Giovanni’s Pettinato pateikia iš tiesų eblietiškas tokių hebrajiškų vardų kaip 

Izraelis, Izmaelis ir Michėjas variacijas. (Pettinato, RATME, 50) 

 

3E. Duoklė Artimuosiuose Rytuose senaisiais laikais 
Kai kas Saliamono gautą duoklę jo imperijos klestėjimo laikais laikė nerealiai išpūsta. 

Tačiau Eblos radiniai siūlo kitą šio reikalo interpretaciją: 

 
Pačioje jos galios viršūnėje Eblos imperijos pajamos turėjo būti didžiulės. Vien iš 

nugalėto karaliaus Mario vienu kartu gautą duoklę sudarė 11.000 svarų sidabro ir 880 

svarų aukso. Šie dešimt tonų [taip] sidabro ir daugiau nei trečdalis tonos aukso 

nebuvo labai svarbus grobis. Tai buvo paprasčiausiai „malonios pajamos“, kaip jas 

įvertino Eblos iždininko užrašai. Taigi panašiame ekonominiame kontekste 666 

talentai (apie dvidešimt tonų) aukso, pagrindinės Saliamono pajamos iš visos jo 

„imperijos“, gautos praėjus nuo to meto net 15 amžių (1 Kar 10,14; 2 Met 9,13), 

netenka viso savo išpūstumo ir pradeda atrodyti gana įprastai, tiesiog kaip dalis 

platesnio didžiųjų senojo biblinio pasaulio karalysčių turtų paveikslo. 

Ką tik pateikti palyginimai neįrodo, kad Saliamonas iš tiesų gavo 666 talentus 

aukso ar kad jo karalystės tvarka buvo tokia, kokia aprašyta Karalių knygoje. Tačiau 

jie aiškiai rodo, (a) kad Senojo Testamento duomenys turi būti nagrinėjami tų laikų 

pasaulio kontekste, o ne atskirai, ir (b) kad veiklos skalė, vaizduojama Senojo 

Testamento rašiniuose, nėra nei neįmanoma, nei netgi keista, kai ją palygini su 

panašiais ne Biblijoje aprašytais standartais. (Kitchen, BIW, 51–52) 

 

4E. Religinės praktikos 
Eblos tekstai atskleidė, jog daugelis iš Senojo Testamento laikų religinių praktikų nėra 

jau tokios „vėlyvos“, kaip apie jas mano kai kurie kritiškai nusiteikę mokslininkai. 

 
Kai dėl kunigų, kulto ir aukojimų Sirijos Palestinoje, Eblos užrašai tik patvirtina tai, 

ką jau žinojome buvus Egipte, Mesopotamijoje ir Anatolijoje trečiajame, antrajame ir 

pirmajame tūkstantmečiuose prieš Kristų, taip pat iš užrašų šiaurinės Sirijos Katnoje 

ir Ugarite antrajame tūkstantmetyje prieš Kristų. O būtent: kad puikiai organizuoti 

šventyklos kultai, aukojimai, visi ritualai ir pan. buvo būdingas senovės Artimųjų 

Rytų religinio gyvenimo bruožas visais laikais – nuo pat priešistorinių iki graikų-

romėnų laikotarpio. Tai neturi nieko bendro su nepagrįstomis devynioliktojo amžiaus 

teorijomis, pagal kurias panašūs religinio gyvenimo bruožai galėjo reikšti tik „vėlyvą 

sofistikaciją“, iš esmės uždraustą iki pat tremties Babilonijoje pabaigos žydams – 

vieninteliams iš visų senovės Rytų tautų. Tiesiog nėra jokio racionalaus pagrindo 

keistai idėjai, kad paprastos ebliečių šventyklų apeigos galėtų būti visai be reikalo 

rašytojų idealistų įterptos penktajame amžiuje prieš Kristų. (Kitchen, BIW, 54) 
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Čia pateiktos pamokos yra, arba turėtų būti, aiškios. Toks nusistatymas prieš dviejų 
tūkstantmečių senumo Vakarų semitų dialekto istoriją ir raidą, bendras požiūris į biblinės 
hebrajų kalbos žodyno datavimą ir panaudojimą turėtų būti peržiūrėtas iš naujo. 

– KENNETH KITCHEN 
 

Giovanni’s Pettinato taip komentuoja Kitcheno pateiktų ypatybių šaltinį: 

 
Aptardami dievybės kultą, pastebime Dagono, Astartės, Kamos ir Rasapo šventyklų 

egzistavimą; visa tai patvirtina ir Ebloje rastieji tekstai. Išvardijami duonos, gėrimų ir 

netgi gyvūnų aukojimai. Ypač išsiskiria dvi lentelės: TM, 75, G, 1974 ir TM, 75, G, 

2238, nes jose rašoma apie įvairių gyvūnų skirtingiems dievams aukojimą, kurį per 

vieną mėnesį atlikdavo visi karališkosios šeimos nariai. Pavyzdžiui, „nuo jų visų 

[karališkosios šeimos] buvo paaukota 11 avių dievui Adadui“, „nuo jų visų buvo 

paaukota 12 avių dievui Dagonui“, „nuo jų visų Edanio miesto dievui Rasapui buvo 

paaukota 10 avių“. 

Vienas įdomesnių Ebloje praktikuoto dievybių kulto aspektų yra skirtingų 

kategorijų šventikų ir šventikių egzistavimas, taip pat ir dvi pranašų kategorijos – 

mahhu ir nabiutum, antrasis iš jų turi analogų Senajame Testamente. Iki šiolei, 

norėdami paaiškinti biblinį fenomeną, mokslininkai atsižvelgdavo į Mario miesto 

istorinį foną, bet ateityje jų dėmesį patrauks ir Ebla. (Pettinato, RATME, 49) 

 

5E. Hebrajų kalbos žodžiai 
Apie daugelio liberalių mokslininkų kritinį požiūrį į Šventąjį Raštą K.A. Kitchenas kalba 

taip: „Prieš septyniasdešimt ar šimtą metų nebuvo įmanomas toks didžiulis [istorinės] 

perspektyvos gylis; ir todėl, norėdami atlikti tik teorinę Senojo Testamento knygų ir 

istorijos rekonstrukciją, Senojo Testamento mokovai Vokietijoje daugelį hebrajų kalbos 

žodžių pažymėjo žodeliu „vėlyvas“ – tai yra 600 m. pr. Kr. ir vėliau. Taigi 

paprasčiausiai iki pat šių dienų tokia ‘mokslinė’ rekonstrukcija buvo pateikiama tiktai 

kaip filosofinė nuostata“. (Kitchen, BIW, 50) 

Atsakydamas į tai, jis tęsia: 

 
Tačiau, pastebimai prasiplėtus mūsų pažinimui ankstyvosios žodžių, esančių Senojo 

Testamento hebrajų kalboje, istorijos klausimu, iškilo poreikis visa tai peržiūrėti. Jei 

duotas žodis buvo pavartotas Ebloje 2300 m. pr. Kr. ir Ugarite 1300 m. pr. Kr., tai jis 

jokiu būdu negali būti „vėlyvu žodžiu“ (600 m. pr. Kr.!) arba „arameizmu“ tuo 

laikotarpiu, kai standartinės aramėjų kalbos dar nė būti nebuvo. Iš tiesų jis tampa 

ankstyvu žodžiu, biblinės hebrajų kalbos protėvių palikimo dalimi. Dar svarbesnis yra 

didėjantis kontekstinės informacijos kiekis, kuris vienas gali pateikti naudingų 

retesnių žodžių reikšmės patvirtinimų ar pataisymų. (Kitchen, BIW, 50) 

 

Kalbėdamas apie specifinius žodžius, Kitchenas teigia: 

 
Taigi grįžkime prie Eblos miesto pareigūnų apžvalgos. „Lyderiams“ pavadinti buvo 

vartojamas žodis nase, toks pat kaip nāsī’, bibline hebrajų kalba vartotas Izraelio 

genčių lyderiams (Sk 1,16.44 ir kt.) ir kitiems realiems žmogiškiems valdovams, pvz. 

Saliamonui (1 Kar 11,34) pavadinti. Biblijos kritikai skelbė šį žodį esant „vėlyvą“, 
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pavyzdžiui, laikydami jį buvus hipotetine „kunigiškojo luomo“ žyme. 

Žodis kētēm, „auksas“, hebrajų kalboje vartojamas retai ir yra tik žodžio zāhāb 

poetinis sinonimas. Jis buvo visuotinai pripažintas kaip „vėlyvas“. Čia ir vėl apsirikta 

nustatant datą. Šis žodis buvo egiptiečių pasiskolintas iš kanaaniečių dvyliktajame 

amžiuje pr. Kr., o dabar nustatyta, kad daugiau nei tūkstantmečiu anksčiau jis buvo 

vartojamas kaip žodis kutim Eblos paleokanaaniečių kalboje, 2300 m. pr. Kr. 

(Kitchen, BIW, 50) 

 

Jis tęsia: 

 
Hebrajų kalbos žodis tehōm, „bedugnė“, nebuvo pasiskolintas iš babiloniečių, nes jis 

randamas ne tik ugaritų kalboje kaip thmt (tryliktas amžius pr. Kr.), bet ir Ebloje visą 

tūkstantmetį anksčiau (ti’amatum). Tai visiems semitams bendras žodis. 

Reto žodžio pavyzdžiu galima būtų laikyti hebrajišką ‘ērēšet, „troškimas“, kuris 

Biblijoje pavartotas tik vieną kartą Psalmėje 21, 2 (hebr. 21, 3). Negana to, kad jis 

randamas trylikto amžiaus pr. Kr. ugaritų kalboje, tas pats žodis pasirodo ir visu 

tūkstantmečiu anksčiau Ebloje, šumerų–ebliečių žodyno lentelėse kaip irisatum 

(ebliečių arba senovės akadų kalba). 

Ir pagaliau „vėlyvu“ laikytas žodis hādāš/hiddēš, „būti nauju“, „atnaujinti“, taip 

pat grįžta per ištisą tūkstantmetį atgal per ugaritų hadath iki ebliečių (h)edash(u). Ir 

taip toliau dar daugeliu atvejų. (Kitchen, BIW, 50–51) 

 

Kitchenas apibendrina: 

 
Čia pateiktos pamokos yra, arba turėtų būti, aiškios. Toks nusistatymas prieš dviejų 

tūkstantmečių senumo Vakarų semitų dialekto istoriją ir raidą, bendras požiūris į 

biblinės hebrajų kalbos žodyno datavimą ir panaudojimą turėtų būti peržiūrėtas iš 

naujo. Tiesa tokia, kad trečiojo ir antrojo tūkstantmečio pr. Kr. ankstyvajai Vakarų 

semitų kalbai buvo būdingas platus ir turtingas žodynas, kurio paveldėtojais (tik 

nevienodu mastu) tapo tokie vėlesni dialektai kaip kanaaniečių, hebrajų, finikiečių, 

aramėjų ir kt. Žodžiai, kurie vienoje iš šių kalbų vartojami kasdien, kitoje kalbų 

grupėje užsiliko tik iškilioje poezijoje arba tradiciniuose posakiuose. Taip nemažai 

„vėlyvų žodžių“ arba „arameizmų“, vartojamų hebrajų kalboje (ypač poezijoje), yra 

ne kas kita kaip ankstyvieji Vakarų semitų žodžiai, kuriuos hebrajų kalba mažai 

vartojo, tačiau kurie ilgai gyvavo aramėjų kalboje. (Kitchen, BIW, 51) 

 

3C. Nojaus tvanas 
Kai dėl sukūrimo, tai Pradžios knygoje aprašytasis tvanas yra kur kas realesnis ir mažiau 

mitologizuotas nei kitos senos jo versijos, o tai liudija jo autentiškumą. Paviršutiniškas 

buvusių istorinių įvykių, davusių pradžią visiems pasakojimams, panašumas dar nerodo, 

kad Mozė nuplagijavęs kitus. Vardai yra pakeisti. Nojus šumerų vadinamas Ziusudra, o 

babiloniečių – Utnapištimu. Bet istorijos pagrindas išliko nepakitęs. Žmogui buvo liepta 

pasistatyti tam tikro dydžio laivą, nes Dievas (-ai) ruošėsi užleisti pasaulinį tvaną. 

Žmogus taip ir padarė, iškentė audrą, ir žuvo visi, išskyrus buvusiuosius laive. Dievybei 

(-ėms) pagailo tokio gyvybės sunaikinimo ir ji sudarė sutartį su žmogumi. Šie esminiai 

įvykiai atitinka istorinį pagrindą. 

Panašių pasakojimų apie tvaną randama visame pasaulyje. Apie tvaną pasakojo 
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graikai, indai, kinai, meksikiečiai, algonkinai ir havajiečiai. Viename šumerų karalių 

sąraše tvanas laikomas istoriniu atskaitos tašku. Išvardijus aštuonis karalius, kurie 

gyveno nepaprastai ilgai (dešimtis tūkstančių metų), sąrašą pertraukia štai tokia 

sentencija: „[Tada] prasidėjo tvanas [žemėje] ir kai iš dangaus [vėl] buvo įsteigta 

karaliaus valdžia, [pirmoji] karalystė įkurta Kišo žemėse“. 

Yra rimtų priežasčių tikėti, jog Pradžios knygoje pateikta originali istorijos versija. 

Kitose versijose esama detalių, liudijančių iškraipymą. Tik Pradžios knygoje pateikiami 

metai, kuriais įvyko tvanas, taip pat ir kitos chronologinės datos, susijusios su Nojaus 

gyvenimu. Iš tiesų Pradžios knygą galima skaityti kaip dienoraštį ar laivo žurnalą, 

kuriame surašyti buvę įvykiai. Kubo pavidalo babilonietiškame laive tikrai niekas 

negalėjo išsigelbėti. Šėlstantys potvynio vandenys būtų vartalioję jį į visas puses. Tačiau 

biblinė arka yra stačiakampio formos – ilga, plati ir žema – taigi ji puikiausiai galėjo 

plaukti per jūras. Liūties trukmė pagonių pasakojimuose (septynios dienos) nėra 

pakankamas laikas įvykdyti jų aprašytą sunaikinimą. Vandens lygis turėjo pakilti tiek, 

kad apsemtų bent jau daugumą kalnų, taigi pakilti daugiau kaip septyniolika tūkstančių 

pėdų (maždaug 5 km), tad protingiau tikėti, kad juos galėjo apsemti tik ilgai trukusios 

liūtys. O babiloniečių idėja, jog visi tvano vandenys nuslūgo per vieną dieną, apskritai 

yra absurdiška. 

Kitas ryškus skirtumas tarp Pradžios knygos ir kitų versijų yra tas, kad jose teigiama, 

esą pagrindinis tvano herojus buvo apdovanotas nemirtingumu ir išaukštintas. Biblijoje 

kalbama apie Nojaus nuodėmę. Tik norint papasakoti tiesą galimas toks versijos 

realistinis pripažinimas. 

 

4C. Babelio bokštas 
Šiandien sukaupta pakankamai daug duomenų, bylojančių, jog kažkada žmonės iš tiesų 

kalbėję viena kalba. Šumerų literatūroje apie tai užsimenama ne kartą. Lingvistai taip pat 

šią teoriją laiko naudinga skirstant kalbas į kategorijas. Tačiau kas atsitiko su bokštu ir 

kalbų sumaišymu prie Babelio bokšto (Pr 11)? Archeologija atskleidė tai, jog Ūro 

karalius Ūr Namus maždaug 2044–2007 m. pr. Kr., kaip spėjama, davė nurodymą 

pastatyti didžiulį zikuratą (laiptuoto bokšto pavidalo šventyklą) Mėnulio dievo Nanato 

(Nannat) garbei. Maždaug penkių pėdų skersmens ir dešimt pėdų aukščio steloje 

(monumente) užfiksuota visa Ūr Namaus veikla. Viename piešinyje jis pavaizduotas su 

dideliu skiedinio krepšiu pradedantis statyti didįjį bokštą. Karaliaus nuolankumas 

(karalius vaizduojamas kaip paprastas darbininkas) byloja apie atsidavimą dievams. 

Kitoje molinėje lentelėje parašyta, kad bokšto iškilimas įžeidė dievus, tad jie nugriovė 

žmonių statinį, išsklaidė juos po visus kraštus ir padarė jų kalbą keistą. Visa tai labai 

primena Biblijoje užrašytą istoriją. 

Pagal Šventąjį Raštą, iki Babelio bokšto statybos „visa žemė turėjo vieną kalbą ir 

tuos pačius žodžius“ (Pr 11,1). Po bokšto pastatymo ir sunaikinimo Dievas sumaišė 

visos žemės gyventojų kalbą (Pr 11,9). Daugelis šių dienų filologų pripažįsta, jog 

pasaulio kalbos galėjo taip atsirasti. Alfredo Trombetti’s tvirtina galįs atsekti ir įrodyti 

bendrą visų kalbų prigimtį. Maxas Muelleris taip pat pripažįsta bendrą jų kilmę. Otto 

Jespersenas netgi sako, kad kalbą Dievas tiesiogiai suteikė pirmajam žmogui. (Free, 

ABH, 47) 
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5C. Patriarchai 
Pasakojimus apie Abraomo, Izaoko ir Jokūbo gyvenimą ne taip sudėtinga paaiškinti kaip 

pirmuosius Pradžios knygos skyrius. Tačiau ir jie iš pradžių buvo laikomi legendomis, 

nes nesiderino su apie tą laikotarpį tuomet turėtomis žiniomis. Tačiau šiandien apie 

patriarchų laikmetį gaunama vis daugiau naujos informacijos, ir, reikia pasakyti, ji 

patvirtina Pradžios knygoje pateikiamus pasakojimus. Iš Abraomo laikų išlikę įstatymai 

atskleidžia, kodėl patriarchas nesiryžo išvaryti Hagaros. Jis buvo įstatymo įpareigotas ją 

išlaikyti. Tik gavęs aukštesnį nurodymą iš Dievo Abraomas išleido ją gyventi kitur. 

Mario vietovėje aptiktuose laiškuose ne kartą minimi tokie vardai kaip Abamram 

(Abromas), Jakobelis, benjaminai. Nors laiškuose rašoma visai ne apie biblinius 

veikėjus, vis dėlto tai liudija, jog šie vardai tuo metu buvo paplitę. Laiškai teikia 

informacijos ir apie Pradžios knygos 14 skyriuje aprašomą karą, penkių karalių kovą 

prieš keturis karalius. Ten minimi vardai ir tautos atitinka mūsų turimus duomenis apie 

tuo metu gyvavusias tautas ir jų karalius. Pavyzdžiui, Pr 14,1 minimas amoritų karalius 

Arjochas, o Mario dokumentuose šio karaliaus vardas yra Arivuk. Akivaizdu, jog 

Pradžios knygos autorius naudojosi informacija iš pirmų lūpų, pasakojimu žmogaus, 

gyvenusio Abraomo laikais. (Geisler, BECA, 50) 

Kitame darbe Kitchenas (Kitchen, TPAMH, 48–95) pateikia pavyzdžių, kaip 

archeologiniai duomenys padeda datuoti patriarchų gyvenimo laikotarpius viduriniojo 

Bronzos amžiaus laikais. 

 
Biblijoje pateikiami duomenys beveik neįtikėtinai atitinka objektyvius senojo 

pasaulio duomenis ir todėl patvirtina bendrą biblinių [istorijos] periodų patikimumą. 

(48) 

Viename svarbiame dokumente kalbama apie vergų kainą sidabro šekeliais. Iš 

senovės Artimųjų Rytų šaltinių mes gana smulkiai žinome apie vergų kainą per 

maždaug 2000 metų laikotarpį, nuo 2400 iki 400 m. pr. Kr. […] Šiuos duomenis 

palyginę su Biblijoje pateiktais skaičiais, gauname gana svarų paliudijimą. Joje vergų 

kaina minima keletą kartų (Pr 37,28; Iš 20 ir t.; Iš 21,32; 2 Kar 15,20). […] Ir 

kiekvienu atveju Biblijos rašytojo pateikta vergų kaina atitinka bendrą minimo 

laikotarpio kainą. (52) 

 

Dabar vis dėlto pamažu aiškėja, kad pagrindinė paveldėjimo linija – nuo patriarchų 

iki išėjimo iš Egipto ir izraelitų įėjimo į Kanaaną, suvienytos karalystės ir po to 

padalytos į dvi – Izraelio ir Judo karalystes, ir iki tremties bei sugrįžimo – iš esmės yra 

logiška. (94) 

 

1D. Abraomo genealogija 
Matome, kad Abraomo genealogija yra neabejotinai istoriška. Vis dėlto atrodo, jog kyla 

klausimų, ar tie vardai yra asmenų ar senovės miestų pavadinimai, nors senovėje miestai 

dažnai būdavo pavadinami jų įkūrėjų vardais. Kai dėl Abraomo, tai vienas dalykas tikrai 

aiškus – jis buvo realus asmuo. Esame girdėję sakant Burrowsą: „Viskas rodo, kad čia 

susidūrėme su istorine asmenybe. Kaip pastebėjau aukščiau, jis nėra paminėtas jokiame 

žinomame archeologiniame šaltinyje, tačiau būtent tuo laikotarpiu jo vardas buvo 

vartotas Babilonijoje kaip asmenvardis“. (Burrows, WMTS, 258–259) 

Anksčiau bandyta Abraomo gyvenimo datą perkelti į penkioliktąjį ar keturioliktąjį, 
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vadinasi, į daug vėlyvesnį amžių pr. Kr. Tačiau Albrightas pažymėjo, kad aukščiau 

pateiktieji duomenys ir kiti įrodymai šito daryti neleidžia. Mes turime „gausius 

patvirtinimus asmenvardžių ir vietovardžių, ir beveik visi jie prieštarauja tokiam 

nepagrįstam tradicinės datos perkėlimui“. (Garstang, FBHJJ, 9) 

 

2D. Ezavo genealogija 
Ezavo genealogijoje minimi churitai arba horai (žr. Pr 36,20) anksčiau buvo laikomi 

„olų gyventojais“, nes žodis „horas“ [hōrī] labai panašus į hebrajišką žodį „ola“ [hōr]. 

Tačiau archeologiniai radiniai paneigė šią prielaidą. Paaiškėjo, jog churitai buvo labai 

karinga gentis, Artimuosiuose Rytuose gyvenusi patriarchų laikais. (Free, ABH, 72) 

 

3D. Izaokas: žodinio palaiminimo epizodas (Pradžios 27) 
Atrodytų labai neįprasta, pažymi Josephas Free’us, kad, pastebėjęs Jokūbo apgavystę, 

Izaokas neatsiėmė savo žodinio palaiminimo. Tačiau Nūzaus mieste rastos lentelės 

byloja, kad tokios žodinės deklaracijos buvo teisėtos ir įpareigojančios. Todėl jis ir 

negalėjo atšaukti žodinio palaiminimo. Vienoje lentelėje užrašyta byla dėl ištekėjusios 

moters, kurios vedybas užginčijo pavydūs jos broliai. Moters vyras laimėjo bylą, nes jo 

tėvas žodžiu buvo tą moterį pažadėjęs jam. Žodiniai pareiškimai tuomet turėjo visai 

kitokį svorį nei dabar. Nūzaus mieste rasti tekstai kilę iš kultūros, panašios į aprašomą 

Pradžios knygoje. (Free, AL, 322–323) 

G. Ernestas Wrightas taip aiškina šį svarbų veiksmą: „Žodiniai palaiminimai arba 

mirties patale pareikšti norai buvo pripažįstami vienodai galiojančiais tiek Nūzaus, tiek 

ir patriarchų visuomenėse. Tokie palaiminimai buvo traktuojami labai rimtai ir buvo 

neatšauktini. Mes prisimename, kad Izaokas buvo pasiruošęs laikytis savo žodžio, nors 

Jokūbas jo palaiminimą išgavo apgaule. ‘Be to, aš suvalgiau ją [žvėrieną]…Taip, jis bus 

palaimintas!’ (Pr 27,33)“ (Wright, PSBA, cit. Willoughby, SBTT, 43) 

Toliau komentuodamas Nūzaus įrašus, Cyrusas Gordonas pabrėžia tris punktus: „Šis 

tekstas sutampa su bibliniais patriarchų išsakytais palaiminimais tuo, kad yra: (a) žodinė 

valia, (b) turinti juridinę galią, (c) mirštančio tėvo perduota sūnui“. (Gordon, BCNT, 8) 

Šiuo pavyzdžiu tik ryškiau buvo nušviesta kultūra, kurią galbūt žinome geriausiai. 

 

4D. Jokūbas 
 

1E. Ezavui priklausiusių pirmagimio teisių pirkimas 
Gordonas pateikia informaciją apie Pr 25 aprašytą epizodą: „Nedaug šeimyninio 

gyvenimo įvykių galėtų mums pasirodyti keistesni už Ezavo pirmagimystės teisių 

pardavimą savo broliui dvyniui Jokūbui. Pažymėtina, kad vienoje iš [Nūzaus] lentelių 

[…] aprašytas panašus įvykis“. (Gordon, BCNT, 3, 5) 

 

Vienoje Nūzaus lentelėje rašoma apie žmogų, vardu Tupkitila, kuris pardavė savo 
paveldėjimo teises į giraitę savo broliui Kurpazachui mainais į tris avis. Ezavas pasinaudojo 
panašiu principu, iškeisdamas savo paveldėtas teises į taip geidžiamą viralą. 

– JOSEPH FREE 
 

Lentelė, apie kurią kalba Gordonas, yra aprašyta Wrighto: „Ezavo pirmagimystės 
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teisių pardavimas Jokūbui yra panašus į Nūzaus lentelėse aprašytą įvykį, kai vienas 

brolis už tris avis pardavė paveldėtą giraitę! Šis sandėris neatrodo tolygus tam, kurį 

sudarė Ezavas: ‘Ezavas tarė Jokūbui: „Labai prašau duoti man pasrėbti to raudono viralo 

[…]“ „Pirmiau parduok man savo pirmagimystę“, – atsakė Jokūbas. Ezavas tarė: „Esu 

prie mirties, kam man ta pirmagimystė?“ Bet Jokūbas užsispyrė: „Pirmiau turi man 

prisiekti“. Jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tada Jokūbas davė Ezavui 

duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė ir nuėjo sau.’ (Pr 25,30–34)“. (Wright, 

PSBA, cit. Willoughby, SBTT, 43) 

Free’us aiškina toliau: „Vienoje Nūzaus lentelėje rašoma apie žmogų, vardu 

Tupkitila, kuris pardavė savo paveldėjimo teises į giraitę savo broliui Kurpazachui 

mainais į tris avis. Ezavas pasinaudojo panašiu principu, iškeisdamas savo paveldėtas 

teises į taip geidžiamą viralą“. (Free, ABH, 68–69) 

S.H. Hornas straipsnyje „Naujausi duomenys apie Senąjį Testamentą“ („Recent 

Illumination of the Old Testament“, Christianity Today) pateikia tokią vaizdingą išvadą: 

„Ezavas pardavė savo teises už maistą dubenyje, o Tupkitila savąsias – už maistą 

lankoje“. (Horn, RIOT, 14–15) 

 

2E. Jokūbo ir Labano epizodas (Pradžios 29) 
Cyrusas Gordonas skelbia, kad, remdamiesi Nūzaus lentelėse aprašytais epizodais, 

galėtume suprasti ir Pr 29 aprašytą įvykį. „Labanas sutiko išleisti dukterį už Jokūbo tik 

padaręs jį šeimos nariu: ‘Mieliau ją atiduosiu tau negu kokiam pašaliečiui. Pasilik pas 

mane.’ (Pr 29,19). Mūsų tezė, kad Jokūbo prisijungimas prie Labano šeimos yra 

analogas Vulu [lentelėse minimo asmens] įvaikinimui, kyla, nes tai stebėtinai panašu į 

Nūzaus dokumentą“. (Gordon, BCNT, 6) 

 

3E. Epizodas su pavogtais stabais (Pr 31) 
Šį įvykį paaiškina kiti Nūzaus miesto radiniai. J.P. Free’us savo straipsnyje 

„Archeologija ir Biblija“ („Archaeology and the Bible“, His Magazine) pateikia puikų 

ne tik šio epizodo, bet ir pačių Nūzaus lentelių istorinio fono paaiškinimą: 

 
1925 metais kasinėjant Mesopotamijos vietovę, kuri šiandien žinoma kaip Yorgan 

Tepe, rasta daugiau kaip 1000 molinių lentelių. Vėliau kasinėjant dar rasta 3000 

lentelių ir atskleistas senosios vietos pavadinimas – Nūzus. Maždaug 1500 m. pr. Kr. 

parašytos lentelės nušviečia istorinį biblinių patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo 

gyvento laikmečio foną. Vieną pavyzdį derėtų pacituoti: kai Jokūbas ir Rachelė 

pabėgo iš Labano namų, Rachelė pavogė Labano šeimos stabus (arba terafus). 

Pastebėjęs vagystę, Labanas persekiojo savo dukrą ir žentą ir po ilgos kelionės juos 

pasivijo (Pr 31,19–23). Biblijos komentatoriai ilgai stebėjosi, kodėl jis taip vargo 

siekdamas juos atgauti, kai galėjo visai lengvai pakeisti kitais, nusipirktais vietinėse 

parduotuvėse. Įrašas Nūzaus lentelėse pateikia pavyzdį apie žentą, kuris, turėdamas 

šeimos stabus, turėjo teisę legaliai pareikalauti uošvio nuosavybės, tai ir paaiškina 

Labano nerimą. Ši ir kita Nūzaus lentelėse pateiktoji informacija atitinka pasakojimų 

apie patriarchus istorinį foną to ankstyvojo periodo, kuriame jie ir gyveno, ir 

neatitinka kritikų požiūrio – teigiančio, esą pasakojimai buvo parašyti praėjus 1000 

metų nuo nurodyto juose laiko. (Free, AB, 20) 
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Archeologijos padedami mes pradedame suprasti tikrąjį daugumos Biblinių 

pasakojimų istorinį foną. 

 

5D. Juozapas 
 

1E. Pardavimas į vergiją 
K.A. Kitchenas savo knygoje „Senovės Rytai ir Senasis Testamentas“ (Ancient Orient 

and Old Testament) teigia, kad Pr 37,28 pateikiama teisinga vergo kaina 

aštuonioliktajame amžiuje pr. Kr.: „Dvidešimt sidabrinių šekelių, sumokėtų už Juozapą 

Pr 37,28, yra teisinga vidutinė kaina už vergą aštuonioliktajame amžiuje pr. Kr. 

Anksčiau vergai buvo pigesni (maždaug nuo dešimties iki penkiolikos šekelių), o vėliau 

tapo kiek brangesni. Tai dar viena maža tikra detalė iš to laikotarpio kultūros istorijos“. 

(Kitchen, AOOT, 52–53) 

 

2E. Apsilankymas Egipte 
Kai kas abejojo Juozapo šeimos apsilankymo Egipte galimybe. Millaras Burrowsas 

pažymi: „Pasakojimai apie kelionę į Egiptą bado laikais (Pr 12,10; Pr 42,1.2) primena 

egiptiečių nuorodas į azijiečius, tuo pačiu tikslu atvykusius į Egiptą. Paveikslą, kuriame 

pavaizduotas semitų apsilankymas, galima pamatyti ant Beni Hasano kapo sienos. Šio 

paveikslo sukūrimo metas nedaug nutolęs nuo Abraomo laikų“. (Burrows, WMTS, 266, 

267) 

Howardas Vosas („Pradžios knyga ir archeologija“, Genesis and Archaeology) taip 

pat pasakoja apie hiksų kapavietę Egipte. 

 
Tačiau mes turime daugiau nei vien paveikslą iš Knumchotepo kapo, liudijantį apie 

ankstyvuosius svetimšalių įžengimus į Egiptą. Yra daug požymių, rodančių buvus 

hiksų infiltraciją į Nilo slėnį maždaug 1900 m. pr. Kr. Kitos grupės atėjo maždaug 

1730 m. ir netgi nurungė vietinius Egipto valdovus. Taigi, jeigu priimame ankstyvąją 

žydų įžengimo į Egiptą datą, tai jie turėjo ateiti hiksų infiltracijos laikotarpiu – kai į 

šalį atvyko daug svetimšalių. Jeigu žydų atėjimui priskirsime datą tarp 1700 ir 1650 

m. pr. Kr., tai tuo metu Egiptą valdė hiksai ir greičiausiai mielai priėmė kitus 

svetimšalius. (Vos, GA, 102) 

 

Tęsdamas mintį, Vosas brėžia keturias sąsajas tarp hiksų genčių ir Biblijos. Pirma, 

egiptiečiai hiksus ir žydus laikė skirtingomis tautomis. Antra, gali būti, kad naujasis 

Egipto karalius, kuris buvo priešiškai nusiteikęs Juozapo žmonių atžvilgiu, buvo tikras 

egiptietis pagal kilmę. Aišku, kad toks karštas nacionalistas nelabai mėgo svetimtaučius. 

Trečia, Pr 47,17 eilutė –tai pirmas kartas, kai Biblijoje minimi arkliai. Į Egiptą arklius 

atvedė hiksai. Ketvirta, po hiksų išvarymo dar daugiau žemių atsidūrė monarchų 

rankose; tai sutampa su Juozapo išpranašauto bado įvykiais, per kuriuos jis sustiprino 

karaliaus valdžią. (Vos, GA, 104) 

 

3E. Juozapo iškilimas 
Štai kokia yra Howardo Voso knygoje Pradžios knyga ir Archeologija pateiktos 

diskusijos dėl stebėtino Juozapo iškilimo santrauka: 
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Taigi Janhamu užėmė gana svarbią poziciją Egipto reikaluose. Šis vardas nuolat randamas 
susirašinėjimo dokumentuose su Palestinos–Sirijos valdovais. Atrodo, kad nuo pat Rib Ados 
periodo pradžios Janhamu buvo atsakingas už nuolatinį maisto tiekimą iš egiptiečių aruodo, 
vadinamo Jarimutu. Ir mes jau matėme, jog Rib Adai ši jo tarnyba buvo nuolat reikalinga. 

– G.E. CAMPBELL 
 

Juozapo išaukštinimas nuo vergo padėties iki Egipto ministro pirmininko labai 

stebino kai kuriuos Biblijos kritikus, tačiau mes turime keletą archeologinių įrodymų, 

jog panašių dalykų Nilo šalyje nutikdavo. 

Kanaanietis Meri-Ra tapo faraono ginklininku; kitas kanaanietis Ben-Mat-Ana 

buvo paskirtas vertėju; o semitas Janhamu, arba Jauhamu, tapo Amenchotepo III 

atstovu, atsakingu už Nilo deltos aruodus. Jo atsakomybė buvo panaši į tą, kurią prieš 

badmetį ir per jį turėjo Juozapas. 

Paskirdamas Juozapą ministru pirmininku, faraonas davė jam žiedą ir auksinę 

grandinę arba vėrinį, tokia buvo įprastinė oficialių pareigūnų paskyrimo tvarka 

Egipte. (Vos, GA, 106) 

 

E. Campbellas, komentuodamas Amorno valdymo laikotarpį, toliau aptarė šį Juozapo 

iškilimą į valdžią: 

 
Vienas asmuo Rib Ados korespondencijoje įdomus tiek dėl ryšio su Palestinos miestų 

valdovais pietuose, tiek ir su Biblija. Jo vardas Janhamu, ir jis vadinamas karaliaus 

Rib Ados musallil. Tikėtina, kad šis terminas reiškia karaliaus vėduoklininką, 

garbingą titulą, t.y., jog asmuo yra labai artimas karaliui, galbūt net dalyvauja 

valstybiniuose pasitarimuose. Taigi Janhamu užėmė gana svarbią poziciją Egipto 

reikaluose. Šis vardas nuolat randamas susirašinėjimo dokumentuose su Palestinos–

Sirijos valdovais. Atrodo, kad nuo pat Rib Ados periodo pradžios Janhamu buvo 

atsakingas už nuolatinį maisto tiekimą iš egiptiečių aruodo, vadinamo Jarimutu. Ir 

mes jau matėme, jog Rib Adai ši jo tarnyba buvo nuolat reikalinga. 

Janhamu vardas yra semitiškas. Žinoma, be jau paminėto fakto, kad abu buvo 

susiję su svetimšalių aprūpinimu maistu, galima ieškoti ir kitų paralelių su Pradžios 

knygoje aprašytuoju Juozapu. Janhamu istorija puikiausiai patvirtina Juozapo 

istorijos rašytojų pateiktąjį egiptietišką foną, tačiau tai, žinoma, nereiškia, jog jie yra 

tas pats asmuo ar kad abu veikė tuo pačiu metu. Iš tiesų dėl daugelio priežasčių 

Juozapas gali geriau „įtikti“ į ankstesnį laikotarpį, nors kol kas nėra jokių įrodymų, 

kurie galėtų tai patvirtinti. Aišku, kad semitai Egipte galėjo užimti svarbias pareigas; 

galbūt tai netgi buvo labiau priimtina tuomet, kai vietinė valdžia tapo ypač galinga ar 

susidėjo vien iš giminaičių. (Campbell, cit. Burrows, WMTS, 16–17) 

 

Kalbėdamas apie semitų iškilimą iki valdžios Egipto vyriausybėje, Kitchenas – 

pasitelkdamas įvairius senovės papirusus – aiškina: 

 
Gerai žinoma, kad vėlyvajame Viduriniosios karalystės laikotarpio Egipte (1850–

1700 m. pr. Kr.) buvo vergų azijiečių, priskirtų pareigūnų namiškiams, ir semitai 

galėjo iškilti į aukštas pareigas (prieš hiksų laikotarpį netgi užimti sostą), kaip ir 

nutiko su kancleriu Huru. Juozapo karjera būtų buvusi įmanoma tryliktosios 

dinastijos pabaigoje ar penkioliktosios pradžioje. Be abejo, apie sapnų reikšmę žinota 
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visais laikotarpiais. Iš Egipto mes esame gavę sapnų aiškinimo knygą, kurios 

nuorašas padarytas 1300 m. pr. Kr., o atsirado ji dar keliais amžiais anksčiau; panašūs 

dalykai buvo žinomi ir pirmojo tūkstantmečio Asirijoje. (Kitchen, BW, 74) 

 

4E. Juozapo kapas 
Johnas Elderis savo knygoje „Pranašai, stabai ir kasinėtojai“ (Prophets, Idols, and 

Diggers) rašo: 

 
Paskutinėse Pradžios knygos eilutėse pasakojama, kaip Juozapas prisaikdino savo 

gimines pargabenti jo kaulus į Kanaano žemę, jei Dievas grąžintų juos į savo namus. 

O Joz 24,32 pasakojama, kaip jo palaikai buvo atgabenti į Palestiną ir palaidoti 

Sicheme. Ištisus amžius Sicheme buvo kapas, vadinamas Juozapo kapu. Prieš keletą 

metų kapas buvo atidarytas. Jame rastas pagal Egipto papročius mumifikuotas kūnas, 

o greta kitų daiktų kape dar buvo kardas, kokius nešiodavo Egipto pareigūnai. (Elder, 

PID, 54) 

 

6D. Paskutinieji su patriarchais susiję archeologiniai faktai 
Nūzaus vietovės radiniai suvaidino pagrindinį vaidmenį nušviečiant įvairias šio skirsnio 

vietas. S.H. Hornas įvardija šešias sritis, kurioms įtakos padarė Nūzaus tekstai: 

 
Iš kitų [Nūzaus] tekstų matyti, kad tėvas parinkdavo sūnui nuotaką – taip darė 

patriarchai; vyras turėdavo duoti uošviui kraitį arba, jei neturėjo kraičio, privalėjo jam 

atidirbti, kaip ir teko vargšui Jokūbui; žodžiu išreikšta tėvo valia po jos paskelbimo 

nebegalėjo būti pakeista, kaip ir Izaokas atsisakė pakeisti Jokūbui paskelbtus 

palaiminimus, nors tie ir buvo išgauti apgaule; kad nuotaka iš savo tėvo paprastai 

gaudavo vergę merginą kaip tarnaitę, kaip ir gavo Lėja ir Rachelė, ištekėjusios už 

Jokūbo; kulto objektų ar dievų vagystė buvo baudžiama mirtimi, taip ir Jokūbas 

sutiko nubausti mirtimi tą, pas kurį bus rasti pavogtieji uošvio dievai; kad keisti 

santykiai tarp Judo ir jo marčios Tamaros vaizdžiai aprašyti senovės asirų ir hetitų 

įstatymuose. (Horn, RIOT, 14) 

 

Archeologija tikrai praplėtė mūsų žinias Biblijos istorinės aplinkos srityje. 

 

6C. Asirų invazija 
Apie asirus daug sužinota, kai Ašurbanipalo, Asarhadono sūnaus, 722 m. pr. Kr. 

užkariavusio šiaurines karalystes, rūmuose buvo rasta dvidešimt šeši tūkstančiai lentelių. 

Šiose lentelėse pasakojama apie didelius asirų imperijos įvykdytus užkariavimus bei 

negailestingas ir žiaurias bausmes tiems, kurie jiems pasipriešindavo. 

Kai kurie iš tų įrašų patvirtina Biblijos tikslumą. Kiekviena Senajame Testamente 

rasta užuomina apie Asirijos karalių pasirodė esanti teisinga. Nors Sargonas kurį laiką 

buvo nežinomas, tačiau, kai buvo atrasti ir atkasti jo rūmai, juose rasta freska, kurioje 

pavaizduotas Iz 20 minimas mūšis. Juodasis Šalmanesero obeliskas padeda mums 

pažinti biblinius asmenis, nes jame pavaizduotas Jėhus (ar jo pasiuntinys), nusilenkiantis 

Asirijos karaliui. 

Vienas įdomiausių radinių – tai Sanheribo Jeruzalės apgulties aprašymas. 

Tūkstančiai jo vyrų žuvo, o kiti išsisklaidė kas sau. Kaip ir buvo pranašavęs Izaijas, 
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Sanheribui nepavyko užimti miesto. Negalėdamas pasigirti pergale, Sanheribas vis dėlto 

randa būdą, kaip viską nupasakoti nepripažįstant pralaimėjimo (Geisler, BECA, 52): 

 
O žydas Ezekijas nesidavė pavergiamas. Aš paėmiau 46 stiprius jo miestus ir 

tvirtoves, užėmiau nesuskaičiuojamą daugybę mažų kaimelių ir aplinkinių vietovių. 

Iš ten išsivariau per 200.150 gyventojų – jaunų ir senų, vyrų ir moterų – o kartu su 

jais išsiginiau ir nesuskaičiuojamą daugybę jų gyvulių – arklių, mulų, asilų, 

kupranugarių, stambių ir smulkių galvijų. Štai tiek prisiplėšiau turto. Save patį aš 

padariau kaliniu Jeruzalėje, jo karališkoje rezidencijoje, kaip paukštį narve. 

(Pritchard, ANET, cit. Geisler, BECA, 52) 

 

7C. Tremtis Babilonijoje 
Buvo patvirtinta daug Senojo Testamento istorijų, susijusių su tremtimi Babilonijoje. 

Įžymiuosiuose Babilono kabančiuose soduose rasti įrašai liudija, kad Jehojachinui ir 

penkiems jo sūnums buvo suteiktas mėnesinis maisto racionas, gyvenamosios patalpos ir 

su jais buvo gerai elgiamasi (2 Kar 25,27–30). Dėl Belšacaro vardo iškilo painiavos, nes 

apie jį ne tik nerasta nė menkiausios užuominos, bet jis net neįtrauktas į Babilono karalių 

sąrašą; tačiau Nabodonijus paliko įrašą, kad jis leidęs keletą metų valdyti sostinę savo 

sūnui Belšacarui (Dan 5), kai pats buvo išvykęs. Taigi Nabodonijus tebebuvo karaliumi, 

bet Belšacaras valdė sostinėje. Taip pat ir Ezros aprašytasis Kyro ediktas pernelyg gerai 

sutapo su Izaijo pranašystėmis, kad atrodytų esąs tikras, tačiau tik iki tol, kol buvo rastas 

cilindras, kuriame su visomis smulkmenomis patvirtintas minėtasis įsakymas. (Geisler, 

BECA, 52) 

 

8C. Lachišo laiškai 
 

1D. Radinio priešistorė 
Williamas F. Albrightas savo straipsnyje „Biblija po dvidešimties archeologinių 

kasinėjimų metų“ (The Bible After Twenty Years of Archaeology), išspausdintame 

žurnale „Religija ir gyvenimas“ (Religion in Life), supažindina mus su šiuo radiniu: 

 
Kalbama apie šeštojo ir penktojo amžių prieš Kristų dokumentus, kuriuos pasaulis 

išvydo 1935 metais. 1935-ųjų metų pabaigoje J.L. Starkey’s atrado Lachišo šukes 

(angl. ostraca). Ant tų molinių šukių buvo daugiausia rašalu rašyti laiškai. Kartu su 

dar keletu šukių, rastų 1938 metais, jos sudaro unikalų Jeremijo laikų hebrajiškos 

prozos kūrinį. Dar daugiau informacijos apie Tremtį gauta iš Nebukadnecaro maisto 

tiekimo sąrašų, vokiečių rastų Babilone ir 1939 metais iš dalies publikuotų E.F. 

Weidnerio. […] Kiek vėliau buvo rasta aramėjiškų papirusų ir šukių iš Egipto, jie 

labai pravertė išplėsti mūsų supratimą apie Ezros ir Nehemijo laikų žydų istoriją bei 

literatūrą. Buvo išspausdintos keturios didelės šios medžiagos dalys, o jų visų 

publikacija daugiau nei dvigubai padidins bendrą skaičių tokių dokumentų, turėtų 

prieš dvidešimt metų. (Albright, BATYA, 539) 

 

Skaitydami šiuos laiškus, mes patys tarsi atsiduriame Jeremijo laikmetyje, kurio socialinės ir 
politinės aplinkybės puikiai sutampa su Jeremijo knygoje piešiamu paveikslu. Lachišo laiškai, 
kaip epigrafiniai biblinės hebrajų istorijos paminklai, užima garbingą vietą greta Samarijos 
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šukių ir Elefantino papirusų. 
– WILLIAM F. ALBRIGHT 

 

Apie šiuos radinius R.S. Haupertas parašė apžvalginį straipsnį „Lachišas – 

pagrindinė Judo tvirtovė“ (Lachish – Frontier Fortress of Judah). Jame jis kalba apie 

laiškų autorystę ir istorinį jų foną: 

 
Dauguma iš geriausiai išlikusių laiškų yra parašyti tokio Hošajos (Biblijoje minimas 

vardas: Neh 12,32; Jer 42,1; 43,2), greičiausiai žemesniojo karininko, įsitvirtinusio 

avanposte arba stebėjimo punkte netoli Lachišo, ir yra skirti vyriausiajam Lachišo 

tvirtovės vadui Jaošui. Tai, kad visi laiškai buvo parašyti per keletą dienų ar savaičių 

patvirtinama tuo, jog keramikos gabalėliai, ant kurių jie buvo parašyti, buvo nuo 

panašios formos ąsočių, o penki gabalėliai iš tiesų dera vienas prie kito kaip vieno 

indo dalys. Tai, kad visi laiškai, išskyrus du, buvo rasti ant sargybinių patalpos 

grindų, perša mintį, kad gautus iš Hošajos laiškus čia numetė pats Jaošas. (Haupert, 

LFFJ, 30–31) 

 

2D. Datavimas ir istorinė aplinka 
Apie šį radinį Albrightas parašė specialų straipsnį „Seniausi hebrajų laiškai: Lachišo 

šukės“ (The Oldest Hebrew Letters: Lachish Ostraca) „Amerikos orientalistinių tyrimų 

mokyklų biuletenyje“ (Bulletin of the American Schools of Oriental Research), kuriame 

kalba apie laiškų istorinę aplinką: 

„Iš šios apžvalgos įdėmus skaitytojas turėjo suprasti, jog Lachišo dokumentai 

parašyti puikia, klasikine hebrajų kalba. Skirtumų tarp šios kalbos ir vartojamos 

Biblijoje yra kur kas mažiau ir jie menkesni, nei manė Torczneris. Skaitydami šiuos 

laiškus, mes patys tarsi atsiduriame Jeremijo laikmetyje, kurio socialinės ir politinės 

aplinkybės puikiai sutampa su Jeremijo knygoje piešiamu paveikslu. Lachišo laiškai, 

kaip epigrafiniai biblinės hebrajų istorijos paminklai, užima garbingą vietą greta 

Samarijos šukių ir Elefantino papirusų“. (Albright, OHL, 17) 

Knygoje „Dabartinė biblinės archeologijos būklė“ (The Present State of Biblical 

Archaeology) G.E. Wrightas datuoja laiškus remdamasis vidiniais požymiais: 

„XX laiške yra žodžiai „devintieji metai“, t.y. karaliaus Zedekijo. Tai tie patys metai, 

kai Nebukadnecaras atvyko pradėti Judo miesto naikinimą: „Devintų Zedekijo 

karaliavimo metų dešimto mėnesio dešimtą dieną“ (2 Kar 25,1; tai turėjo būti maždaug 

588 m. pr. Kr. sausis, Jeruzalės apgultis tęsėsi iki 587 m. liepos – 2 Kar 25,2–3)“. 

(Wright, PSBA, cit. Willoughby, SBTT, 179) 

Millaras Burrowsas („Ką reiškia tie akmenys?“ – What Mean These Stones?) pritaria 

Wrightui: „Lachiše randama įrodymų apie du sugriovimus, vykusius vienas po kito; be 

abejonės, jie priskirtini 597 ir 587 m. pr. Kr. vykusioms Nebukadnecaro invazijoms. 

Įžymieji laiškai buvo rasti Lachišo griuvėsiuose, atsiradusiuose po antrojo sugriovimo“. 

(Burrows, WMTS, 107) 

Albrightas taip apibendrina radinių datavimo dalykus: „Starkey’s pateikė naudingą 

radinių apžvalgą, paaiškindamas archeologinę situaciją, kurioje buvo rastos šukės, ir 

nustatydamas jų datą – prieš pat Lachišo sunaikinimą Zedekijo valdymo pabaigoje. 

Esant tokiems įrodymams Torczneris atsiėmė savo prieštaravimus dėl šios datos, ir 

tuomet ją priėmė visi tyrinėtojai“. (Albright, OHL, 11–12) 
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3D. Senojo Testamento istorinis kontekstas 
Jeremijo 34,6–7 skaitome: „Pranašas Jeremijas pakartojo visus šiuos žodžius Judo 

karaliui Zedekijui Jeruzalėje, Babilono karaliaus kariuomenei kariaujant su Jeruzale ir 

dar išlikusiais Judo miestais Lachišu ir Azeka, nes iš įtvirtintų miestų buvo likę tik tie 

du“. 

Izraelis bergždžiai sukilo prieš Nebukadnecarą. Judas neprisidėjo prie šio sukilimo. 

Jeremijas siūlė pasiduoti, o žydų lyderiai galėjo kalbėti tik apie pasipriešinimą – ir jie 

priešinosi, nors buvo visiškai sutriuškinti Nebukadnecaro pajėgų. Paskutinėmis sukilimo 

dienomis hebrajų nepriklausomybę įkūnijo tik du avanpostai – Lachišas ir Azeka, buvę 

už trisdešimt penkių mylių į pietvakarius nuo Jeruzalės. Iš Lachiše rastų laiškų galima 

susidaryti bendrą situacijos vaizdą. Tai labai padėjo geriau pažinti Senojo Testamento 

istorinį kontekstą. Šis atradimas žinomas kaip Lachišo laiškai (arba šukės). 

 

4D. Laiškų turinys ir Gedalijo antspaudas 
Patogumo dėlei visi laiškai buvo sunumeruoti. Haupertas pateikia laiškų nuo II iki VI 

apžvalgą: „Šioje laiškų grupėje (II–VI laiškai) Hošėja toliau teisinasi prieš savo vadą, 

nors jam pateikti kaltinimai nėra visiškai aiškūs. Bandoma tikėti, kad jis pritarė Jeremijo 

frakcijai, kuri, užuot rėmusi pasipriešinimą, siūlė pasiduoti babiloniečiams; tačiau, 

žinoma, dėl to negalime būti tikri“. (Haupert, LFFJ, 31) 

Tuomet jis aptaria keletą iš jų: 

 

1E. I laiškas 
„Pirmas laiškas […] nors jame tėra vardų sąrašas, yra labai svarbus, nes trys iš devynių 

jame minimų vardų – Gemarija, Jaazanija ir Nerija – Senajame Testamente vartojami tik 

Jeremijo laikais. Ketvirtasis vardas yra Jeremijas, kuris Senajame Testamente 

priskiriamas ne vien tik pranašui Jeremijui, vadinasi, ir nėra priskirtinas jam. Penktasis 

vardas, matyt, nepriskirtinas vien tam laikotarpiui, yra Matanija, kurį Biblijos tyrinėtojai 

priskirtų karaliui Zedekijui iki jam užimant sostą“. (Haupert, LFFJ, 31) 

 

2E. III laiškas 
Haupertas tęsia: 

„III laiške Hošėja praneša Jaošui, kad karaliaus pasiuntiniai vyksta į Egiptą ir kad 

dalis šios grupės užsuko į jo avanpostą (arba Lachišą) pasiimti provizijos. Užuomina 

apie tai aiškiai byloja apie Zedekijo vadovaujamos proegiptietiškos partijos intrigas. 

Šiame laiške taip pat randama nepaprastai svarbi užuomina apie „pranašą“. Kai kurie 

rašytojai šį pranašą tapatina su Jeremiju. Tai visai įmanomas dalykas, tačiau mes 

negalime būti tuo tikri, todėl nereikia persistengti bandant prakišti įrodymus toliau, nei 

jie siekia“. (Haupert, LFFJ, 32) 

 

3E. IV laiškas 
J.P. Free’us („Archeologija ir Biblijos istorija“, Archaeology and Bible History) 

kalbėdamas apie IV laišką, dažnai mini vieną dalyką: 

 

Šis laiškas parodo ne tik tai, kaip Nebukadnecaro armija veržė savo kilpą apie Judo šalį, bet 
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ir liudija buvus artimus ryšius tarp Lachišo ir Azekos, kurie taip pat paminėti ir Jeremijo 
knygoje. 

– JOSEPH FREE 
 

Jeremijo dienomis, kai babiloniečių armija vieną po kito užiminėjo Judo miestus 

(maždaug 589–586 m. pr. Kr.), Biblijoje sakoma, kad du miestai – Lachišas ir Azeka 

dar nekrito (Jer 34,7). Svarus patvirtinimas, kad tiedu miestai tebebuvo tarp 

atsilaikiusiųjų, gautas iš Lachišo laiškų. Laiške Nr. 4, kurį karinio avanposto 

karininkas parašė savo vadui Lachiše, sakoma: „Mes stebime signalus iš Lachišo, 

kaip kad mano viešpats man įsakė, bet mes negalime matyti Azekos“. Šis laiškas 

parodo ne tik tai, kaip Nebukadnecaro armija veržė savo kilpą apie Judo šalį, bet ir 

liudija buvus artimus ryšius tarp Lachišo ir Azekos, kurie taip pat paminėti ir 

Jeremijo knygoje. (Free, ABH, 223) 

 

Haupertas mato tai kitu rakursu: „Paskutiniai IV laiško žodžiai leidžia iš arčiau 

pažvelgti į paskutines Judo karalystės gyvavimo dienas. Hošėja užbaigia taip: 

‘Paklausinėjęs (mano viešpats) sužinos, kad mes laukiame ugnies signalų iš Lachišo, 

tikėdamiesi tų ženklų, kuriuos mano viešpats man davė, bet mes negalime matyti 

Azekos.’ Šis sakinys tuoj pat primena Jer 34,7 užrašytą frazę“. (Haupert, LFFJ, 32) 

Užuominai dėl Azekos nematymo Wrightas siūlo savo požiūrį: „Sakydamas, jog 

‘negali matyti Azekos’, Hošėja turi omenyje tai, kad pastarasis miestas jau krito ir 

nebesiunčia signalų. Bet kuriuo atveju čia mes matome, kad Judas turėjo signalų 

sistemą, greičiausiai ugnies ar dūmų, ir laiško atmosfera atspindi apgultos šalies 

susirūpinimą ir sutrikimą. Šį pluoštą laiškų siūloma datuoti 589 (arba 588) m. pr. Kr. 

rudeniu“. (Wright, PSBA, cit. Willoughby, SBTT, 179) 

 

4E. VI laiškas 
Josephas Free’us pažymi glaudų ryšį tarp VI laiško ir Jeremijo raštų: 

 
1935 metais J.L. Starkey’s rado aštuoniolika molinių šukių, kurių paviršiuje užrašyta 

keletas karinių pranešimų, armijos karininko siųstų Lachiše buvusiam savo vadui. 

W.F. Albrightas nurodė [„Trumpa Judo karalystės istorija nuo Jošijo iki Aleksandro 

Didžiojo laikų“ – „A Brief History of Judah from the Days of Josiah to Alexander the 

Great“, Biblical Archaeologist, Vol. 9, No. 1, 1946 vasaris, p. 4], kad viename iš tų 

laiškų (Nr. 6) armijos karininkas skundžiasi, jog karaliaus pareigūnai (sarim) 

išplatino aplinkraščius, kurie „susilpnino rankas“ žmonėms. Lachišo laišką rašęs 

karininkas pavartojo posakį „susilpnino rankas“, norėdamas aprašyti perdėto 

karališkųjų pareigūnų optimizmo daromą poveikį, o pareigūnai, kurie minimi 

Jeremijo knygoje (38,4), panaudojo tą patį posakį apibūdindami realistinių Jeremijo 

pranašysčių dėl artėjančio Jeruzalės žlugimo poveikį. Rūmų pareigūnai kaltę dėl 

minėtų savo veiksmų bandė primesti Jeremijui. (Free, ABH, 222) 

 

5E. Gedalijo antspaudas 
Johnas Elderis nurodo šalia šukių dar vieną radinį, kuris suteikia dar daugiau svorio 

biblinei Lachišo istorijai: 

 
Gretimas Lachišo miestas-tvirtovė pateikia aiškų įrodymą, kad per trumpą laiką jis 
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buvo dukart sudegintas. Tai sutampa su dviem Jeruzalės užėmimais. Lachiše buvo 

rastas molinio antspaudo įspaudas, kurio nugarėlėje tebesimato plaušai papiruso, prie 

kurio jis buvo prikabintas. Jame parašyta: „Gedalijo, kuris yra vyriausias namuose, 

nuosavybė“. Šį įžymų žmogų mes sutinkame 2 Kar 25,22, kur sakoma: „Babilono 

karalius Nebukadnecaras paskyrė Šafano sūnų Gedaliją valdyti žmones, kuriuos buvo 

palikęs Judo krašte“. (Elder, PID, 108–109) 

 

5D. Lachišo radinių reikšmė ir apibendrinimas 
Haupertas apibendrina: „Sunku perdėti tikrąją Lachišo laiškų vertę. Iki tol [iki 

Negyvosios jūros ritinių suradimo] joks archeologinis radinys nebuvo turėjęs tokių 

tiesioginių sąsajų su Senuoju Testamentu. Laiškų rašytojai (čia jų buvo daugiau nei 

vienas) tikrai sumaniai rašė klasikine hebrajų kalba, ir dabar mes turime tarytum naują 

Senojo Testamento laikų literatūros skyrių: Jeremijo knygos priedą“. (Haupert, LFFJ, 

32) 

Archeologija neįrodo ir neįrodinėja Biblijos. Ji neišsklaido visų abejonės šešėlių dėl 

istorinių tremties Babilonijoje aspektų. Tačiau ji padeda norintiems išlaikyti tradicinį 

požiūrį ir bent jau sulygina jų sąlygas su skeptikais. Neprivalu tikėti teorijomis, 

panašiomis į Torrey’o. 

Free’us taip užbaigia šio savo tyrimo eigą: „Apibendrinant reikia pasakyti, kad 

archeologiniai radiniai, pateikdami daugybę faktų, parodė, jog bibliniai įrašai yra 

patvirtinti ir teiktini kaip patikimi. Šis patvirtinimas neapsiriboja tik keliais bendrais 

pavyzdžiais“. (Free, AHAS, 225) 

PASTABA: Norėdami plačiau panagrinėti šią sritį, skaitykite Free’jų arba, dar 

geriau, Albrightą. Šiedu autoriai daug nuveikė minėtoje srityje, tai ir matėme šiame 

skyriuje: 

Free, Joseph P. Archaeology and Bible History, ir straipsnių serija žurnale 

Bibliotheca Sacra 1956–1957 m. 

Albright, William Foxwell. Archaeology of Palestine and the Bible, „King 

Jehoiachin in Exile“, leidinyje Biblical Archaeologist; ir „The Bible After Twenty Years 

of Archaeology“ leidinyje Religion in Life. 

 

3A. Senasis Testamentas patvirtinamas Naujajame 
Dar viena sritis, kur galima rasti patvirtinimų Senajam Testamentui, yra Naujasis 

Testamentas. Naujajame Testamente yra daug paties Jėzaus, taip pat apaštalų ir įvairių 

kitų Biblijos veikėjų pastabų, patvirtinančių Senojo Testamento pasakojimų patikimumą. 

 

1B. Jėzaus liudijimas 
Naujajame Testamente parašyta, kad Jėzus tikėjo, jog Torą parašė Mozė: 

Morkaus 7,10; 10,3–5; 12,26 

Luko 5,14; 16,29–31; 24,27.44 

Jono 7,19.23 

Ypač Jn 5,45–47 Jėzus nedviprasmiškai pabrėžia savo įsitikinimą, kad Mozė parašė 

Torą: 

„Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui! Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo 
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viltis sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. 

Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?!“ 

Eissfieldas konstatuoja: „Naujajame Testamente vartojamas vardas su aiškia nuoroda 

į visą Penkiaknygę – Mozės knygą – turi būti suprantamas kaip tvirtinantis tai, jog Mozė 

buvo Penkiaknygės sudarytojas“. (Eissfeldt, OTAI, 158) 

 

2B. Biblijos rašytojų liudijimai 
Naujojo Testamento rašytojai taip pat manė, kad Torą arba „Įstatymą“ parašė Mozė: 

Apaštalai tikėjo, kad „Mozė yra mums parašęs“ (Mk 12,19). 

Jonas buvo įsitikinęs, kad „Įstatymas duotas per Mozę“ (Jn 1,17). 

Kalbėdamas apie Penkiaknygės fragmentą, Paulius tvirtina, kad „Mozė rašo“ (Rom 

10,5). 

Yra ir kitų panašių Rašto vietų: 

Luko 2,22; 20,28 

Jono 1,45; 8,5; 9,29 

Apaštalų darbų 3,22; 6,14; 13,39; 15,1.21; 26,22; 28,23 

1 Korintiečiams 9,9 

2 Korintiečiams 3,15 

Hebrajams 9,19 

Apreiškimas 15,3 

Geisleris ir Nixas pateikia naudingą Naujajame Testamente esančių nuorodų į Senojo 

Testamento įvykius sąrašą (žr. žemiau). 

Ištyręs visus įrodymus, esu giliai įsitikinęs, kad laikydamas rankose Bibliją (abu – 

Senąjį ir Naująjį Testamentus) galiu tvirtai manyti turįs patikimą Dievo žodį. 

 

SENAJAME TESTAMENTE MINIMAS 

ĮVYKIS 

NUORODA NAUJAJAME 

TESTAMENTE 

1. Visatos sukūrimas (Pr 1) Jn 1,3; Kol 1,16 

2. Adomo ir Ievos sukūrimas (Pr 1–2) 1 Tim 2,13–14 

3. Adomo ir Ievos santuoka (Pr 1–2) 1 Tim 2,13 

4. Moters gundymas (Pr 3) 1 Tim 2,14 

5. Adomo nepaklusimas ir nuodėmė (Pr 3) Rom 5,12; 1 Kor 15,22 

6. Abelio ir Kaino aukos (Pr 4) Hbr 11,4 

7. Kainas nužudo Abelį (Pr 4) 1 Jn 3,12 

8. Seto gimimas (Pr 4) Lk 3,38 

9. Henocho perkėlimas (Pr 5) Hbr 11,5 

10. Santuoka prieš Tvaną (Pr 6) Lk 17,27 

11. Tvanas ir žmonijos sunaikinimas (Pr 7) Mt 24,39 

12. Nojaus ir jo šeimos išsaugojimas (Pr 8–9) 2 Pt 2,5 

13. Semo genealogija (Pr 10) Lk 3,35.36 

14. Abraomo gimimas (Pr 12–13) Lk 3,34 

15. Abraomo pašaukimas (Pr 12–13) Hbr 11,8 

16. Melchizedeko dešimtinė (Pr 14) Hbr 7,1–3 

17. Abraomo teisumas (Pr 15) Rom 4,3 
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18. Izmaelis (Pr 16) Gal 4,21–24 

19. Pažadas dėl Izaoko (Pr 17) Hbr 11,18 

20. Lotas ir Sodoma (Pr 18–19) Lk 17,29 

21. Izaoko gimimas (Pr 21) Apd 7,9–10 

22. Izaoko aukojimas (Pr 22) Hbr 11,17 

23. Degantis krūmas (Iš 3,6) Lk 20,32 

24. Išėjimas per Raudonąją jūrą (Iš 14,22) 1 Kor 10,1–2 

25. Aprūpinimas vandeniu ir mana (Iš 16,4; 17,6) 1 Kor 10,3–5 

26. Gyvatės iškėlimas dykumoje (Sk 21,9) Jn 3,14 

27. Jericho žlugimas (Joz 6,22–25) Hbr 11,30 

28. Elijo stebuklai (1 Kar 17,1; 18,1) Jok 5,17 

29. Jona banginio pilve (Jon 2) Mt 12,40 

30. Trys hebrajų jaunuoliai krosnyje (Dan 3) Hbr 11,34 

31. Danielius liūtų duobėje (Dan 6) Hbr 11,33 

32. Zacharijo nužudymas (2 Met 24,20–22) Mt 23,35 

 

2 dalis 

Jėzaus byla 

5 skyrius 

Jėzus – istoriškas asmuo 

Skyriaus turinys 
Įvadas 
Pasaulietiniai šaltiniai apie Jėzaus istoriškumą 
Žydų užuominos apie Jėzaus istoriškumą 
Krikščioniškieji šaltiniai už Jėzaus istoriškumą 
Kiti istoriniai šaltiniai 
Išvada 

 

Įvadas 
Savo apybraižoje „Kodėl aš nesu krikščionis“ (Why I Am Not a Christian) filosofas 

Bertrandas Russellas tvirtina: „Istoriniu požiūriu ganėtinai abejotina, ar Kristus kada 

nors iš viso egzistavo, o jei ir taip, tai mes apie Jį nieko nežinome“. (Russell, WIANC, 

16) 

Šiandien nebūtų lengva rasti labai daug išsilavinusių žmonių, kurie pritartų 

radikaliam Russello teiginiui. 

Daugeliui žmonių iškyla klausimas dėl Jėzaus Kristaus, ir dalis jų abejoja, ar tai, ką 
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apie Jį pasakoja Biblija, yra teisinga, tačiau žmonių tvirtinančių, jog Jis iš viso niekada 

negyveno arba, jei ir gyveno, tai mes apie Jį negalime nieko sužinoti, yra labai nedaug. 

Netgi Amerikos revoliucionierius Thomas Paine’as, kuris į krikščionybę žvelgė su 

panieka, neabejojo Jėzaus Nazariečio istoriškumu. Nors Paine’as manė, jog bibliniai 

teiginiai apie Jėzaus dievystę buvo mitologiniai, vis dėlto jis laikėsi nuomonės, kad 

Jėzus tikrai gyveno. Paine’as sakė: „Jis [Jėzus Kristus] buvo doras ir mielas vyras. 

Moralė, kurią jis skelbė ir praktikavo, buvo geranoriškiausia; nors panašias moralines 

sistemas prieš daugelį metų buvo skelbę Konfucijus ir kai kurie graikų filosofai, o po to 

kvakeriai ir daugelis įvairiais amžiais gyvenusių gerų žmonių, tačiau jo niekas 

nepralenkė“. (Paine, CWTP, 9) 

Kartais aš sutikdavau panašius į Russellą, kurie, nepaisydami įrodymų, atkakliai 

neigia, jog Jėzus kada nors iš viso egzistavo. Vienas toks konkretus atvejis pasitaikė 

vykstant diskusijoms, kurias organizavo kolegos studentai iš Vidurio vakarų 

universiteto. Mano oponentė, kandidatė į Kongresą iš Niujorko pažangiosios darbo 

partijos, savo įžanginėse pastabose pareiškė: „Šiandien istorikai tiesiog atmeta Jėzų kaip 

istorinį asmenį“. Aš negalėjau patikėti savo ausimis. Tačiau buvau patenkintas, kad ji 

taip pasakė, nes tuo suteikė man galimybę 25 tūkstančiams studentų įrodyti, jog ji 

neparuošė savo namų darbo iš istorijos. Jeigu taip nebūtų buvę, ji būtų atradusi tai, ką 

yra pasakęs Mančesterio universiteto Rylandso biblinės kritikos ir egzegezės profesorius 

F.F. Bruce’as: „Kai kurie rašytojai gali pasimėgaudami žaisti ‘Kristaus mitu’, tačiau jie 

taip elgiasi ne vadovaudamiesi istoriniu akivaizdumu. Kristaus istoriškumas nešališkam 

istorikui yra toks pat aksiominis kaip ir Julijaus Cezario istoriškumas. Tie, kas 

propaguoja ‘Kristaus mito’ teorijas, nėra istorikai“. (Bruce, NTDATR ’72, 119) 

Otto Betzas yra teisus: „Joks rimtas mokslininkas nėra išdrįsęs postuluoti Jėzaus 

neistoriškumo“. (Betz, WDWKAJ, 9) 

 

Joks rimtas mokslininkas nėra išdrįsęs postuluoti Jėzaus neistoriškumo. 
– OTTO BETZ 

 

Jėzaus istoriškumas nėra tik smalsaus krikščionių domėjimosi reikalas. Krikščionių 

tikėjimas yra pagrįstas istorija. Naujojo Testamento tyrinėtojas Donaldas Hagneris 

pastebi: 

 
Tikra krikščionybė, Naujojo Testamento dokumentų krikščionybė, yra istoriškojo 

pobūdžio. Naujojo Testamento tikėjimo centre yra teiginys, kad „Dievas Kristuje 

sutaikino su savimi pasaulį“ (2 Kor 5,19). Jėzaus Kristaus įsikūnijimas, mirtis ir 

prisikėlimas, kaip realus įvykis laike ir erdvėje, t.y. kaip istoriškoji tikrovė, yra 

neatsiejamas krikščioniško tikėjimo pagrindas. Taigi, mano nuomone, krikščionybė 

geriausiai apibūdinama kaip Dievo darbų išvardijimas, šventimas ir dalyvavimas 

juose, kurie (kaip pabrėžia Naujojo Testamento raštai) savo kulminaciją yra pasiekę 

Jėzuje Kristuje. (Hagner, NTCI, 73–74) 

 

Šiame skyriuje pateikiami įrodymai iš krikščioniškų bei pasaulietinių šaltinių ir žydų 

užuominų apie Kristaus gyvenimą. 
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1A. Pasaulietiniai šaltiniai apie Jėzaus istoriškumą 
Sakydamas pasaulietinis aš turiu omenyje „pagoniškas“ – nekrikščioniškas, nežydiškas 

ir dažniausiai antikrikščioniškas. Daug antikinių pasaulietinių rašytojų užsimena apie 

Jėzų ir Jo pradėtą judėjimą. Tai, kad jie šiaip jau yra priešiškai nusiteikę krikščionybės 

atžvilgiu, daro juos ypač gerais liudytojais, nes neturi ką laimėti, pripažindami 

istoriškumą įvykių, susijusių su religiniu vadu ir Jo šalininkais, kuriuos jie niekino. 

 

1B. Kornelijus Tacitas 
Anot Habermaso, „Kornelijus Tacitas (apie 55–120 m. po Kr.) buvo romėnų istorikas, 

pergyvenęs daugiau kaip pustuzinį Romos imperatorių. Jis vadintas ‘žymiausiu istoriku’ 

antikinėje Romoje, asmenybe, kuri mokslininkų visuotinai buvo pripažinta už moralinį 

„principingumą ir kilnumą“. (Habermas, VHCELJ, 87) Labiausiai pripažinti Tacito 

veikalai yra Analai ir Istorijos. „Analai apima laikotarpį nuo Augusto mirties 14 m. po 

Kr. iki Nerono mirties 68 m. po Kr., o Istorijos prasideda po Nerono mirties ir tęsiasi iki 

Domiciano mirties 96 m. po Kr.“ (Habermas, VHCELJ, 87) 

Rašydamas apie Nerono valdymą, Tacitas užsimena apie Kristaus mirtį ir krikščionių 

buvimą Romoje. Jis klaidingai rašė Kristaus vardą – „Christus“, – tačiau tai buvo įprasta 

pagonių rašytojų klaida. Tacitas pasakoja: 

 
Bet jokia paguoda, kurią galėtų suteikti žmogus, jokios dovanos, kurias galėtų įteikti 

valdovas, jokios išpirkos, kurios galėtų būti paaukotos dievams, negalėjo sumažinti 

Nerono nešlovės, nes manyta, jog jis buvo užsakęs didelį Romos gaisrą. Todėl, 

norėdamas nuslopinti gandą, jis melagingai apkaltino ir baisiausiais kankinimais 

baudė žmones, kuriuos visi vadino krikščionimis ir kurie buvo nekenčiami dėl savo 

„baisių“ nusikaltimų. Tiberijui valdant, Kristus, iš kurio kilęs šis vardas [krikščionių], 

Judėjos prokuratoriaus Poncijaus Piloto buvo nuteistas mirti. Tačiau laikinai 

nuslopintas žalingas prietaras vėl išplito ne tik Judėjoje, kur blogybė buvo kilusi, bet 

ir Romos mieste. (Annals, XV, 44) 

 

Šiame pasakojime Normanas Andersonas regi galimą užuominą apie Jėzaus 

prisikėlimą: „Labai įmanoma, jog, pridurdamas, kad ‘laikinai nuslopintas žalingas 

prietaras vėl išplito’, jis netiesiogiai ir nesąmoningai liudija ankstyvosios Bažnyčios 

įsitikinimą, jog Kristus, kuris buvo nukryžiuotas, prisikėlė iš kapo“. (Anderson, JC, 20) 

F.F. Bruce’as nurodo kitą įdomią Tacito pateiktą informaciją apie šį įvykį: „Pilotas 

nėra paminėtas jokiame kitame iki mūsų išlikusiame pagoniškame dokumente. […] 

Galima manyti, kad tai istorijos ironija, nes tai tik vienintelė apie jį išlikusi pagonių 

užuomina, ir joje rašytojas pamini jį, kaip Kristui paskelbusį mirties nuosprendį. 

Akimirkai Tacitas tarsi prisijungia prie ankstyvojo krikščionių tikėjimo išpažinimo: 

‘kentėjo prie Poncijaus Piloto’“. (Bruce, JCOCNT, 23) 

Kembridžo [universiteto] dėstytojas Markusas Bockmuehlas pažymi, jog Tacito 

komentarai mums pateikia žymiausio to meto romėnų istoriko liudijimą, „nešališką 

patvirtinimą, jog Jėzus gyveno ir buvo oficialiai nuteistas mirti Judėjoje, valdant 

Tiberijui ir prokuratoriumi esant Poncijui Pilotui (tačiau formaliai – prefektu 26–36 m.) 

Toks paliudijimas gali atrodyti nereikšmingas, tačiau iš tikrųjų yra nepaprastai 

naudingas, atmetant dvi skirtingas teorijas, kurios kartais vis dar pateikiamos: pirma, jog 
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Jėzus Nazarietis niekada neegzistavęs, antra, jog jis nemiręs dėl jam įvykdytos romėnų 

mirties bausmės“. (Bockmuehl, TJMLM, 10–11) 

 

2B. Lukianas Samosatietis 
Antrojo amžiaus antros pusės graikų satyrikas Lukianas su panieka kalbėjo apie Kristų ir 

krikščionis, niekada nemanydamas ir neįrodinėdamas, jog jie buvę netikri. Lukianas 

rašė: „Krikščionys, kaip žinote, ligi šiol garbina žmogų – įžymų asmenį, kuris davė 

pradžią jų naujoms apeigoms ir dėl to buvęs nukryžiuotas. […] Kaip jūs žinote, šie 

suklaidinti padarai pirmiausia įsitikinę, jog jie yra tapę nemirtingi visam laikui, tai 

paaiškina jų panieką mirčiai ir tarp jų plačiai paplitusį savanorišką aukojimąsi; be to, jų 

pirmasis įstatymų leidėjas jiems įteigė, jog nuo tos akimirkos, kai jie atsiverčia, visi 

tampa broliais; jie neigia Graikijos dievus, garbina nukryžiuotą išminčių ir gyvena pagal 

jo įstatymus. Visu tuo jie tikrai tiki todėl ir niekina visus pasaulio dievus, laikydami juos 

tiesiog bendra nuosavybe“. (Lucian, The Death of Peregrine, 11–13) 

 

3B. Svetonijus 
Kitas romėnų istorikas, valdant Hadrianui buvęs teismo tarnautojas, imperatoriaus rūmų 

metraštininkas Svetonijus savo veikale „Klaudijaus gyvenimas“ (25. 4) konstatavo: 

„Kadangi žydai, pakurstyti Krestaus [dar vienas Kristaus vardo tarimas], nuolat keldavo 

neramumus, jis [Klaudijus] ištrėmė juos iš Romos“. Lukas mini šį 49 m. po Kr. buvusį 

įvykį Apd 18,2. 

Kitame veikale Svetonijus parašė apie gaisrą, kuris, valdant Neronui, 64 m. po Kr. 

nusiaubė Romą. Svetonijus pasakoja, jog „Neronas nubaudė krikščionis, žmones, 

pasidavusius naujam ir žalingam prietarui“. (Lives of the Caesars, 26. 2) 

Tariant, jog Jėzus buvo nukryžiuotas ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, Svetonijus – 

ne krikščionybės draugas – „apgyvendina“ krikščionis, nepraėjus dvidešimčiai metų, 

imperatoriaus mieste ir pasakoja, kad jie kentėjo bei mirė už savo įsitikinimą, jog Jėzus 

Kristus tikrai gyveno, mirė ir prisikėlė iš numirusių. 

 

4B. Plinijus Jaunesnysis 
Bitinijos (Mažoji Azija) valdytojas Plinijus (112 m.) rašė imperatoriui Trajanui, 

klausdamas patarimo, kaip elgtis su krikščionimis, paaiškindamas, jog žudė ir vyrus, ir 

moteris, berniukus ir mergaites; nuteista mirtimi tiek daug, jog jis norėjo žinoti, ar ir 

toliau turėtų žudyti kiekvieną, kuris buvo išaiškintas esąs krikščionimi, ar tik 

įsitikinusius tokiais esant. Jis sakėsi privertęs krikščionis nusilenkti Trajano statuloms. 

Plinijus toliau rašo, jog „buvo privertęs juos keikti Kristų, o tai daryti tikrą krikščionį 

nebūtų įmanoma“. Tame laiške jis pasakoja apie teisiamus žmones: „Tačiau jie 

patvirtino, jog visa jų kaltė arba klaida buvusi ta, kad jie jau įpratę susirinkti tam tikrą 

nustatytą dieną prieš patekant saulei giedoti himno Kristui kaip Dievui ir iškilmingai 

prisiekdavo nedaryti ko nors blogo, niekuomet neapgaudinėti, nevogti, nesvetimauti, 

niekada nekalbėti neteisingai, neišsižadėti tikėjimo, jei iš jų bus pareikalauta viešai jo 

išsižadėti“. (Epistles, X, 96) 

 

Evangelijos pasakojimas apie tamsą, kuri apgaubė žemę Kristaus nukryžiavimo metu, buvo 
gerai žinomas ir nekrikščionys privalėjo tai natūralistiškai paaiškinti. Talas neabejojo tuo, jog 
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Jėzus buvo nukryžiuotas ir pasirodžiusiam neįprastam gamtiniam reiškiniui, reikėjo 
paaiškinimo. Jo protas tiesiog ieškojo kito paaiškinimo, tačiau iš esmės įvykiu neabejojo. 

– F.F. BRUCE 
 

5B. Talas 
Vienas pirmųjų pasauliečių rašytojų, kuris pamini Kristų, yra Talas. Tikriausiai apie 52 

m. po Kr. Talas „parašė Viduržemio Rytų pasaulio istoriją nuo Trojos karo iki jo paties 

(Talo) dienų“. (Habermas, VHCELJ, 93) Deja, jo kūrinys šiandien yra išlikęs tik 

fragmentais, kurie buvo cituoti kitų rašytojų. Vienas tokių rašytojų yra Julijus Afrikietis 

– krikščionis, savo veikalą parašęs apie 221 m. Vienas labai įdomus epizodas yra susijęs 

su Talo aiškinimu apie tamsą, kuri, Jėzui mirus ant kryžiaus, vėlyvą popietę apgaubė 

žemę. Afrikietis pasakoja: „Trečioje savo istorijų knygoje Talas šią tamsą paaiškina kaip 

saulės užtemimą nepagrįstai, kaip man atrodo (be abejo, nepagrįstai, nes saulės 

užtemimas negali įvykti mėnulio pilnaties metu, o Kristus numirė per Paschą esant 

mėnulio pilnačiai)“. (Julius Africanus, Chronography, 18. 1) 

Ši užuomina rodo, jog Evangelijos pasakojimas apie tamsą, kuri apgaubė žemę 

Kristaus nukryžiavimo metu, buvo gerai žinomas ir nekrikščionys privalėjo tai 

natūralistiškai paaiškinti. Talas neabejojo tuo, jog Jėzus buvo nukryžiuotas ir 

pasirodžiusiam neįprastam gamtiniam reiškiniui, reikėjo paaiškinimo. Jo protas tiesiog 

ieškojo kito paaiškinimo, tačiau iš esmės įvykiu neabejojo. (Bruce, NTDATR, 113) 

 

6B. Flegonas 
Kitas pasaulietis autorius, Flegonas, parašė istoriją, pavadintą Kronikos. Nors šis 

veikalas dingo, Julijus Afrikietis savo kūrinyje išsaugojo nediduką jo fragmentą. 

Panašiai kaip Talas, Flegonas patvirtina, kad, nukryžiavus Jėzų, žemę apgaubė tamsa, ir 

jis tai aiškina taip pat kaip saulės užtemimo padarinį: „Tiberijaus Cezario laikais saulės 

užtemimas įvyko esant mėnulio pilnačiai“. (Africanus, Chronography, 18. 1) 

Be Afrikiečio, Flegono užuominą apie šį įvykį mini ir II a. krikščionių apologetas 

Origenas (Contra Celsum, 2. 14, 33, 59) ir VI a. rašytojas Filoponas (De. opif. mund. II, 

21). (McDowell/Wilson, HWAU, 36) 

 

7B. Mara Bar-Serapionas 
Aštuntojo dešimtmečio po Kr. pradžioje sirų filosofas, galbūt stoikas, Mara Bar-

Serapionas iš kalėjimo parašė laišką savo sūnui, ragindamas jį ieškoti išminties. Savo 

laiške jis palygina Jėzų su filosofais Sokratu ir Pitagoru. Jis rašo: 

 
Kokį pranašumą įgijo atėniečiai, nuteisdami Sokratą mirti? Badas ir maras ištiko juos 

kaip bausmė už jų nusikaltimą. Kokį pranašumą įgijo Samo salos gyventojai, 

sudegindami Pitagorą? Jų žemė akimirksniu buvo padengta smėliu. Kokį pranašumą 

įgijo žydai, įvykdę mirties bausmę savo išmintingam Karaliui? Kaip tik po to buvo 

sunaikinta jų karalystė. Dievas teisingai atkeršijo už šiuos tris išmintingus vyrus: 

atėniečiai numirė iš bado, samiečius sunaikino jūra; žydai, sužlugdyti ir išvaryti iš 

savo žemės, gyvena visiškai išsklaidyti. Tačiau Sokratas nenumirė už gėrį; jis toliau 

gyveno Platono mokyme. Pitagoras nenumirė už gėrį; jis toliau gyveno Heros 

statuloje. Nei išmintingasis Karalius nenumirė už gėrį; Jis toliau gyvavo mokyme, 

kurį paliko. (Bruce, NTDATR, 114) 
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Mara Bar-Serapionas tikrai nebuvo krikščionis, nes Jėzų prilygina Sokratui ir 

Pitagorui; jis teigia, kad Jėzus yra gyvas savo mokymu, o ne prisikėlimu, o kitoje vietoje 

pasirodo esąs politeistinio tikėjimo. Nepaisant to, jo užuominos apie Kristų liudija, jog 

jis neabejojo Jėzus žemiškuoju gyvenimu. 

 

2A. Žydų užuominos apie Jėzaus istoriškumą 
Mokslininkai yra suradę daug patikimų užuominų apie Jėzų, taipogi ir nepatikimų arba 

tokių, kurios kadaise buvo pripažįstamos susijusiomis su Jėzumi, tačiau iš tiesų nėra 

tokios. (McDowell/Wilson, HWAU, 55–70) Aš atrinkau keletą svarbesnių patikimų 

užuominų, į kurias čia ir atkreipsiu dėmesį. Daugiau citatų galite rasti mano knygos Jis 

vaikščiojo tarp mūsų: Jėzaus istoriškumo įrodymas (He Walked Among Us: Evidence for 

the Historical Jesus) trečiame skyriuje. 

 

Senuosiuose žydų šaltiniuose randamos užuominos, panašiai kaip ir pasaulietinės, yra 
priešiškos krikščionybės įkūrėjui, jo pasekėjams ir jų įsitikinimams. Todėl žydų patvirtinimas 
buvus įvykius, susijusius su Jėzaus gyvenimu, yra vertingas šių įvykių istoriškumo liudijimas. 

 

Senuosiuose žydų šaltiniuose randamos užuominos, panašiai kaip ir pasaulietinės, 

yra priešiškos krikščionybės įkūrėjui, jo pasekėjams ir jų įsitikinimams. Todėl žydų 

patvirtinimas buvus įvykius, susijusius su Jėzaus gyvenimu, yra vertingas šių įvykių 

istoriškumo liudijimas. 

 

1B. Nukryžiavimas 
Babilono Talmude skaitome: „Yra mokoma: Paschos išvakarėse jie pakabino Ješūvą. 

Priešais jį išėjo šauklys, keturiasdešimt dienų (kartodamas): ‘Jis bus užmuštas 

akmenimis, nes vertėsi burtininkavimu, suvedžiojo bei suklaidino Izraelį. Tegul bet kas, 

žinantis ką nors jo naudai, ateina ir užtaria jį’. Tačiau, neatsiradus niekam, kas jį užtartų, 

jie Paschos išvakarėse pakabino jį“ (Sanehederin 43a; plg. Tosefta’ Sanehederin 10:11; 

Jeruzalės Talmudas, Sanehederin 7:12; Esteros knygos targumas 7:9). Kitas šio teksto 

variantas sako: „Ješūvą Nazarėną“. 

Vardas „Ješūva“ į graikų kalbą verčiamas „Jėzus“, o užuomina, jog jis buvo 

Nazarėnas, dar stipriau susieja jį su Jėzumi Kristumi. 

Be to, žodis „pakabino“ yra kitas būdas nukryžiavimui pavadinti (žr. Lk 23,39; Gal 

3,13). „Talmudas, – rašo žydų mokslininkas Josephas Klausneris, – kalba apie 

pakabinimą vietoje nukryžiavimo, nes ši baisi romėnų mirties bausmės forma žydų 

specialistams buvo žinoma tik iš romėnų teismų, bet ne iš žydų teisinės sistemos. Netgi 

apaštalas Paulius (Gal 3,13) išsamiai aiškina epizodą ‘Dievo prakeiktas tas, kuris kybo 

ant medžio’ (Įst 21,23 TŽ), kaip taikomą Jėzui“. (Klausner, JN, 28) 

Be to, užuomina apie tai, jog šis nukryžiavimas įvyko „Paschos išvakarėse“, atitinka 

Jn 19,14 (frazė, kurią taip pat randame Babilono Talmude, Sanehederin 67a; Jeruzalės 

Talmude, Sanehederin 7:16). 

Taigi šis tekstas gerai patvirtina Jėzaus ir Jo mirties istoriškumą. Jis taip pat liudija, 
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jog žydų vyresnybė buvo susijusi su nuosprendžio priėmimu, tačiau mėgina pateisinti jų 

veiksmus. Jis netgi netiesiogiai liudija apie Jėzaus stebuklus (žr. Babilono Talmudas, 

Sanehederin 107b; Tosefta’ Šabbāt 11:15; Babilono Talmudas, Šabbāt 104b; Babilono 

Talmudas, Sotāh 47a), bet mėgina juos paaiškinti kaip burtininko arba kerėtojo veiklą – 

tokį aiškinimą yra paminėję ir evangelijų autoriai (Mk 3,22; Mt 9,34; 12,24). (Klausner, 

JN, 23) 

Po šio žydų teksto pasirodo III a. pabaigos komentaras, kurį parašė amorajas Ula 

[amorajai – žydų išminčių, aiškinusių Mišną, grupė, aktyviai veikusi III–VI a.]. Jame 

sakoma: „Ar jūs galėtumėte patikėti, jog taip uoliai būtų stengtasi jį kaip nors apginti? 

Jis buvo apgavikas, o Maloningasis sako: ‘Jo nepasigailėsi ir nepaslėpsi’. Jėzaus atveju 

buvo kitaip, nes jis buvo ‘artimas karaliui’.“ Šis posakis – „artimas karaliui“ – gali būti 

susijęs su Jėzaus kilme iš Izraelio karaliaus Dovydo giminės arba gali byloti apie Piloto 

rankų plovimąsi atiduodant Jėzų nuplakti ir nukryžiuoti. 

 

2A. Jėzus ir Jo mokiniai 
Vėlesniame Talmudo pasakojime apie Jėzaus nukryžiavimą yra fragmentas, kuriame 

tvirtinama, jog „Ješūva turėjo penkis mokinius: Matają, Nakają, Necerą, Būnį ir Todą“ 

(Babilono Talmudas, Sanehederin 107b). Nors „Matajas“ gali būti užuomina apie Matą, 

tačiau niekas negali tvirtinti, kad kitus vardus būtų galima sieti su kuriuo nors iš 

mokinių, išvardytų evangelijų pasakojimuose. Teiginį, jog Jėzus turėjo penkis mokinius, 

„galima paaiškinti tuo, kad kiti mokytojai, būtent Johananas ben Zakaijas ir Rabis 

Akiba, Talmude irgi minimi kaip turintys penkis mokinius arba klausytojus“. 

(McDowell/Wilson, HWAU, 65) Šiaip ar taip, viena yra tikra: šis tekstas paaiškina, jog 

žydų tradicija pripažįsta tai, kad rabinas Jėzus turėjo pasekėjų. 

 

3B. Gimęs iš mergelės 
Vardai Ben Pandera (arba Ben Pantere) ir Ješūva ben Pandera Talmude priskiriami 

Jėzui. Daugelio specialistų teigimu, pandera yra žodžių žaismas – graikiško žodžio 

parthenos, reiškiančio mergelę, parodija. Žydų mokslininkas Josephas Klausneris rašo: 

„Žydai nuolat girdėjo, jog krikščionys (kurių dauguma nuo seniausių laikų kalbėjo 

graikiškai) vadino Jėzų ‘Mergelės Sūnus’, […] ir tuo būdu, tyčiodamiesi, praminė jį Ben 

ha Pantera, t.y. ‘leopardo sūnus’.“ (Klausner, JN, 23) 

Kitame fragmente Babilono Talmude teigiama: „Rabinas Simeonas ben Azaijas 

pasakė [apie Jėzų]: ‘Jeruzalėje radau genealoginį sąrašą, kuriame buvo parašyta ‘Toksai 

yra paleistuvės pavainikis’“ (Babilono Talmudas, Jebāmōt 49a; Mišna, Jebāmōt 4:13). 

Tačiau dar kitame epizode randame: „Jo motina buvo Mirijam, moterų kirpėja. Kaip jie 

sako […] ‘toji atsiskyrusi nuo savo vyro’“ (Babilono Talmudas, Šabbāt 104b). Dar 

kitame fragmente sakoma, jog Marija, „kuri buvo karalių ir valdovų palikuonė, 

paleistuvavo su dailidėmis“ (Babilono Talmudas, Sanehederin 106a). Be abejo, šis 

fragmentas yra bandymas paaiškinti krikščionių išpažinimą, jog Jėzus gimė iš mergelės 

(žr. t.p. Babilono Talmudas, Šabbāt 104b). „Karaliai ir valdovai“ gali būti susiję su kai 

kuriais Luko pateikiamos genealogijos vardais, kuriuos, pradedant nuo karaliaus 

Dovydo, kai kas iš Bažnyčios tėvų priskyrė Marijos protėviams (plg. „Jėzus […] buvo 

artimas karaliui“ – Babilono Talmudas, Sanehederin 43a). 

Argumentuojama taip: jeigu Juozapas nebuvo Jėzaus tėvas, tai Marija tapo nėščia 
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nuo kito vyro; taigi ji yra paleistuvė, o Jėzus buvo nesantuokinis sūnus. Naujajame 

Testamente užfiksuota, jog Rašto mokytojai ir fariziejai netiesiogiai tuo apkaltino Jėzų 

(Jn 8,41). 

Nors Naujasis Testamentas patvirtina, kad šis kaltinimas neturi pagrindo, kaltinimas 

rodo, jog krikščionių pasakojimas apie stebuklingą Jėzaus gimimą buvo ankstyvosios 

Bažnyčios tvirtinimas, susilaukęs reakcijos. 

Atkreipkite dėmesį, jog reakcija neneigia Jėzaus egzistavimo, o tik skirtingai 

išaiškina Jo prasidėjimą. Klausneris pastebi: „Dabartiniuose Mišnos leidiniuose 

priduriama: ‘Patvirtinti rabino Jehošua žodžius’ (kuris toje pačioje Mišnoje sako: Kas 

yra pavainikis? Kiekvienas, kurio tėvus Bet Din nuteisia mirti). Atrodo, jog čia, be 

abejonės, kalbama apie Jėzų“. (Klausner, JN, 35) 

 

4B. Juozapo Flavijaus liudijimas 
Juozapas ben Matatijas (gimęs 37/38 m. po Kr., miręs ne anksčiau kaip 100 m.), rašo 

profesorius Johnas P. Meieris, iki perėjimo romėnų pusėn buvo žydų aristokratas, 

kunigas politikas, ne itin uolus sukilėlių vadas Galilėjoje per pirmąjį žydų sukilimą prieš 

romėnus (66–73 m.), gudrus persimetėlis, žydų istorikas, pasamdytas flavijonų dinastijos 

imperatorių, ir, kaip spėjama, fariziejus. Vespasiano paimtas nelaisvėn 67 metais, likusį 

sukilimo laiką tarnavo romėnams kaip tarpininkas ir vertėjas. Atgabentas į Romą, parašė 

du svarbius veikalus: „Žydų karai“, kuris parašytas aštuntojo dešimtmečio pradžioje, ir 

daug ilgesnį – „Žydų senovė“, kuris užbaigtas apie 93–94 m. (Meier, BR, 20, 22) 

Juozapas Flavijus tapo imperatoriaus artimiausios aplinkos žmogumi. Tiesą sakant, 

vardas Flavijus imperatoriaus jam buvo duotas kaip romėniškas vardas. Juozapas – jo 

žydiškas vardas. 

„Žydų senovėje“ yra teksto fragmentas, kuris sukėlė karštas mokslininkų diskusijas. 

Jis skamba taip: 

 
Maždaug tuo metu buvo Jėzus, išmintingas žmogus, jeigu tik būtų teisiška jį vadinti 

žmogumi, nes jis buvo stebukladarys, mokytojas tokių žmonių, kurie noriai priima 

tiesą. Jis patraukė prie savęs ne tik daug žydų, bet ir daug pagonių. Jis buvo Kristus, 

ir, kuomet Pilotas mūsų vyresniųjų patarimu buvo nuteisęs jį nukryžiuoti, tai, kurie ir 

ankščiau jį mylėjo, jo nepaliko; trečią dieną jis vėl gyvas pasirodė jiems, kaip šiuos ir 

dešimt tūkstančių kitų stebuklingų dalykų apie jį buvo išpranašavę dieviški pranašai. 

Su jo vardu sietina krikščionių giminė nėra išnykusi iki pat šios dienos. (Antiquities, 

XVIII, 33, mano pažymėta kursyvu) 

 

Aš smulkmeniškai nesigilinsiu į mokslininkų pozicijas, kurių jie laikosi dėl šio 

fragmento, žinomo kaip Liudijimas (angl. Testimonium). Išsamesnio šios diskusijos 

aptarimo ieškokite mano knygoje Jis vaikščiojo tarp mūsų. (He Walked Among Us, 37–

45) Todėl čia leiskite man trumpai tik pažymėti, jog šis fragmentas yra sukėlęs daug 

triukšmo, nes Juozapas – žydas nekrikščionis – pareiškia apie Jėzų tai, ko žydas 

ortodoksas negalėtų pripažinti, pvz., apie Jėzų kalba kaip apie Kristų (Mesiją) ir teigia, 

jog Jis prisikėlė iš mirties, kaip buvo pranašavę senovės žydų pranašai. 

Apsvarstęs įrodymo vertę sau pačiam, supratau, jog sutinku su tais mokslininkais, 

kurie mano, jog, nepaisant kai kurių tekste padarytų jam visiškai svetimų krikščioniškų 
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papildymų, ypač aukščiau kursyvu pažymėtų frazių, Liudijime yra daug tiesos, kurią 

Juozapas galėjo nesunkiai pripažinti. Meieris tvirtina: 

 
Perskaitykite Liudijimą be kursyvu išspausdintų ištraukų ir įsitikinsite, jog minties 

tėkmė yra aiški. Juozapas vadina Jėzų bendriniu vardu „išmintingas žmogus“ (sofos 

anēr, arba galbūt hebrajiškai – haham). Po to Juozapas toliau „dešifruoja“ bendrinį 

pavadinimą (išmintingas žmogus) dviem pagrindiniais jo komponentais graikų–

romėnų pasaulyje: stebuklų darymas ir įspūdingas mokymas. Šis dvejopas 

„išminties“ pasireiškimas laimi Jėzui daug pasekėjų tiek tarp žydų, tiek tarp pagonių. 

Nors ir nėra aiškiai nurodyta priežastis, tačiau tikėtina, kad ši didžiulė jo sėkmė 

paskatino vadovus apkaltinti Jėzų Pilotui. Nepaisant gėdingos Jėzaus mirties ant 

kryžiaus, jo ankstesnieji šalininkai neatsisako savo ištikimybės jam, todėl (atkreipkite 

dėmesį į tai, jog minties pasikeitimas yra daug sklandesnis be užuominos pašalintame 

fragmente apie prisikėlimą) krikščionių giminė iki šiol nėra išnykusi. (Meier, BR, 23) 

 

Dviem skyriais žemiau po šio Liudijimo Juozapas kalba apie Jėzaus brolį Jokūbą. 

Veikale Žydų Senovė (XX, 9. 1) jis aprašo vyriausiojo kunigo Ananijo elgesį: 

 
Tačiau jaunesnysis Ananijas, kuris, kaip minėjome, tapo vyriausiuoju kunigu, buvo 

įžūlaus būdo ir nepaprastai drąsus; jis priklausė sadukiejų partijai, o jos nariai, kaip 

jau esame įrodę, griežtai elgėsi visų pirma žydų atžvilgiu. Būdamas brutalus, 

Ananijas pamanė, jog dabar turįs gerą progą, nes Festas buvo miręs, o Albinijus vis 

dar buvo kelionėje; taigi jis sušaukė teisėjų tarybą, atvedė priešais ją Jėzaus, 

vadinamojo Kristaus, brolį, vardu Jokūbas, kartu su keliais kitais ir, apkaltinęs juos 

įstatymo laužymu, atidavė juos užmušti akmenimis. (Bruce, NTDATR, 107) 

 

Ješivos universiteto klasikos profesorius ir „Žydų senovės“ vertėjas Loebo leidimui 

Louisas Feldmanas tvirtina: „Nedaugelis yra abejoję šio fragmento autentiškumu“. 

(Josephus, Antiquities, Loeb, 496) Fragmento užuomina apie Jėzų kaip apie „vadinamąjį 

Kristų“ yra beprasmė, jeigu Juozapas savo „Žydų senovėje“ jau anksčiau nebūtų 

kalbėjęs apie Jėzų. Tai dar vienas požymis, jog ankstesnis ir išsamesnis svarstymas 

„Žydų senovėje“ yra autentiškas, išskyrus akivaizdžius krikščioniškus prierašus. 

Taigi net didysis pirmojo amžiaus žydų istorikas Juozapas, rašydamas tik truputį 

vėliau kaip pusė amžiaus po Jėzaus gyvenimo ir nukryžiavimo, patvirtina tiesą, jog Jėzus 

buvo ne Bažnyčios fantazijos vaisius, bet tikra istorinė asmenybė. 

 

3A. Krikščioniškieji šaltiniai už Jėzaus istoriškumą 
 

1B. Tikėjimo išpažinimai iki Naujojo Testamento 
Pirmieji krikščionys dažnai sumokėdavo gyvybe arba patirdavo piktus persekiojimus už 

savo kalbas, jog Jėzus gyveno, mirė, prisikėlė iš mirties ir daugeliui pasirodė po savo 

prisikėlimo. Šie pirmieji krikščionys, liudydami, kad visa tai iš tikrųjų buvo įvykę, 

neturėjo ką laimėti, bet turėjo viską prarasti. Dėl šios priežasties jų pasakojimai turi 

ypatingos istorinės reikšmės. 

Šventraščio tyrinėtojai nustatė, jog tai, kas užrašyta Naujojo Testamento puslapiuose, 
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ir tai, ką jie tiki, yra bent jau dalys ankstyvųjų krikščioniškų tikėjimo išpažinimų, kurie 

buvo suformuluoti ir perduodami daug metų žodžiu iki to meto, kai buvo užrašyti 

Naujojo Testamento knygose. Gary’s Habermasas kaip apologetas aiškina, jog šie 

teiginiai „išsaugo kai kuriuos ankstyviausius pasakojimus apie Jėzų maždaug iš 30–50 

m. Todėl tikėjimo išpažinimai tiesiogine prasme išsaugo medžiagą, kuri jau buvo iki 

Naujojo Testamento, ir yra ankstyviausi mūsų turimi šaltiniai apie Jėzaus gyvenimą“. 

(Habermas, VHCELJ, 119) 

Savo knygoje „Istorijos verdiktas“ (The Verdict of History) Habermasas atidžiau 

patyrinėja keletą Naujajame Testamente įterptų tikėjimo išpažinimo teiginių: 

 

• Evangelija pagal Luką 24,34: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui“. 

Remdamasis Joachimu Jeremiasu ir jo apybraiža „Velykos: ankstyviausioji 

tradicija ir ankstyviausia interpretacija“, Habermasas rašo: „Jeremiasas 

tvirtina, jog trumpas Luko užsiminimas apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymą 

Petrui (Lk 24,34) yra ankstesnis netgi už 1 Kor 15,5, dėl to jis tikriausiai yra 

pats ankstyviausias šių pasirodymų [po prisikėlimo] liudijimas“. (Habermas, 

VHCELJ, 122) 

• Laiškas romiečiams 1,3–4: „[…] Jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo palikuonių, 

šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo 

Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ (TŽ). 

 

Habermasas teigia: 

 
Tai, jog Rom 1,3–4 yra labai senas, iki Pauliaus buvęs tikėjimo išpažinimas, rodo 

sakinių paralelizmas, kuris ypač pastebimas sugretinant Jėzų kaip Dovydo sūnų ir 

Dievo Sūnų. Tas pats Jėzus, kuris gimė erdvėje ir laike, buvo prikeltas iš numirusių. 

Šis tikėjimo išpažinimas skelbia, kad Jėzus buvo parodytas esąs Dievo Sūnumi, 

Kristumi (arba Mesiju) bei Viešpačiu ir patvirtintas kaip toks jo prisikėlimu iš 

numirusių. Oscaras Cullmanas priduria, jog atpirkimas ir Jėzaus galutinis 

išaukštinimas taip pat buvo įtraukti į šį reikšmingą tikėjimo išpažinimo teiginį. Toks 

pareiškimas, apimantis tris svarbiausius kristologinius titulus ir išreiškiantis kai 

kuriuos Jėzaus veiksmus, atskleidžia ne tik vieną ankstyviausių formuluočių apie 

Kristaus prigimtį, bet ir perteikia esminę apologetinę nuostatą sieti visą šią teologiją 

su Jėzaus prisikėlimu kaip jos įrodymu (plg. Apd 2,22 ir t.). (Habermas, VHCRLJ, 

123) 

 

• Laiškas romiečiams 4,24–25: „[…] kuris prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį 

Jėzų, paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti“. Netgi 

Biblijos kritikas Rudolfas Bultmannas mano, jog šis teiginys „neabejotinai 

buvo žinomas iki Pauliaus ir perduotas jam“ kaip ankstyviausios apaštališkos 

krikščionių tradicijos dalis. (Bultmann, TNT, 82) 

• Laiškas romiečiams 10,9–10: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir 

širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi 

tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas 

išgelbėjimas“ (TŽ). Tikriausiai ankstyvojoje Bažnyčioje tikintieji taip 

išpažindavo tikėjimą krikšto metu. Išpažinimas sujungia tikėjimą istoriška 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  217 

 

Jėzaus prisikėlimo tikrove su jo kaip Viešpaties išpažinimu ir savo 

išgelbėjimo užtikrinimu. (Habermas, VHCELJ, 123; Martin, WEC, 108; 

Martin, DPHL, 192) 

• Pirmas laiškas korintiečiams 11,23–26 (TŽ): „Aš tai gavau iš Viešpaties ir 

perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė 

duoną ir padėkojęs sulaužė, ir tarė: ‘Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, 

kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui’. Taip pat po 

vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ‘Ši taurė yra Naujoji Sandora mano 

kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui’. Taigi, kada tik 

valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis 

ateis“. 

 

Habermasas rašo: 

 
Pauliaus pasakojimas 1 Kor 11,23 ir t. perduoda nekintamai užfiksuotą tradiciją, kuri 

tikriausiai pagrįsta medžiaga, nepriklausoma nuo sinoptinių evangelijų šaltinių. 

Jeremiasas pastebi, jog Pauliaus žodžiai „gavau“ ir „perdaviau“ nėra Pauliui būdingi 

terminai, bet „atstovauja rabiniškąjai terminologijai“, kuria išreiškiamas tradicijos 

perdavimas. Be to, yra ir kitų ne Pauliaus posakių, tokių kaip „buvo išduotas“, 

„padėkojęs“ ir „mano kūnas“ (11,23.24), kurie toliau liudija ankstesnę šio pasakojimo 

kilmę. Iš tikrųjų Jeremiasas tvirtina, jog ši medžiaga buvo suformuluota „pačiu 

ankstyviausiu laikotarpiu; bent iki Pauliaus […] tai iki Pauliaus egzistavusi formulė“. 

Paulius iš tikrųjų parodo, jog tradicijos grandinė nenutrūkstamai grįžta atgal iki paties 

Jėzaus. (Habermas, VHCELJ, 121) 

 

• Pirmas laiškas korintiečiams 15,3–5 (TŽ): „Pirmiausia jums perdaviau tai, ką 

pats gavau: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis 

buvo palaidotas, ir kad prisikėlė [„buvo prikeltas“ – LBD, AJ] trečią dieną 

pagal Raštus; ir kad Jis pasirodė Kefui, po to dvylikai“. Biblijos tyrinėtojas 

Ralphas Martinas remiasi keliais „išduodančiais požymiais“, kurie apibūdina 

šį fragmentą „kaip tikėjimo išpažinimo formulę“: 

 

Keturgubas „kad“ [] įveda kiekvieną tikėjimo išpažinimo sudedamąją dalį (3, 4 

ir 5 eilutėse). Žodynas yra neįprastas, turintis keletą retų terminų ir posakių, kurių 

Paulius daugiau niekada nevartoja. Skyriaus įžanga mus informuoja, jog tai, kas 

kalbama kituose sakiniuose, Paulius „gavo“ kaip dalį apmokymo, be abejonės, tai 

buvo sužinojęs pirmomis savo mokinystės dienomis, ir, galimas dalykas, 

bendraudamas su Bažnyčia Jeruzalėje, Antiochijoje ir Damaske. O dabar savo ruožtu 

jis perduoda (vartodamas tuos pačius specifinius posakius kaip 1 Kor 11,23) Korinto 

Bažnyčiai tai, ką yra gavęs kaip šventą tradiciją. Prielaidą apie šį fragmentą ir jo 

kilmę, ankstesnę už Paulių bei susijusią su tikėjimo išpažinimu, patvirtina šio 

skyriaus 11 eilutė, kurioje Paulius pažymi: „Taigi ar aš, ar jie, – taip mes skelbiame, 

ir taip jūs įtikėjote“. 

Pačiame tekste yra neabejotinų požymių, jog 1 Kor 15,3 ir t. yra aramėjiško 

teksto vertimas į graikų kalbą. Tai akivaizdžiausiai rodo vardo Petras semitinė forma 

– Kefas, ir tai, jog du kartus nurodoma į Senojo Testamento Raštus. Profesorius 

Jeremiasas ganėtinai įtikinamai tvirtina, jog šios eilutės atsirado žydų krikščionių 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  218 

 

aplinkoje; o visai neseniai dar ir skandinavų mokslininkas patvirtino, jog ši 

krikščionių tikėjimo išpažinimo dalis atsirado ankstyvojoje Palestinos Bažnyčioje. Jis 

teigia, kad ji išreiškia „logą (t.y. tikėjimo formuluotę), kurį nustatė apaštalų kolegija 

Jeruzalėje“. […] Jei šis argumentas teisingas, tai neabejotina, kad fragmentas 

priklauso ankstyviausiems Bažnyčios laikams ir, anot E. Meyerio, yra „seniausias 

esamas krikščionių Bažnyčios dokumentas“. Jis apima hebrajų krikščionių bendrijos 

ankstyvąjį mokymą, praktikuotą išsyk po Kristaus mirties, ir gali išreikšti mokymo 

po Prisikėlimo rezultatus bei Lk 24,25–27.44–47 apmąstymą. (Martin, WEC, 57–59) 

 

• Laiškas filipiečiams 2,6–11 (AJ, past.): „Jis, būdamas Dievo prigimties, 

nelaikė lygybės su Dievu savo naudai vartotinu dalyku, bet paliko save tuščią, 

priimdamas vergo prigimtį, pasidarydamas toks pat kaip žmonės. Ir iš 

išvaizdos pažintas kaip žmogus, jis nusižemino, pasidarydamas klusnus iki 

mirties, mirties ant kryžiaus. Todėl Dievas ir labai išaukštino jį ir dovanojo 

jam vardą, pranokstantį kiekvieną vardą, kad Jėzaus vardo garbei lenktųsi 

kiekvienas dangaus, žemės ir požemio būtybių kelis ir kad kiekvienas liežuvis 

išpažintų, jog Jėzus Kristus yra Viešpats Dievo Tėvo šlovei“.  

 

Tyrinėtojai laiko šį tekstą dar iki Pauliaus egzistavusiu himnu, kuriuo išpažįstamas 

tikėjimas tikru Jėzumi, kuris buvo kartu ir žmogus, ir Dievas. (Habermas, VHCELJ, 

120; Martin, WEC, 49–50) 

 

Neabejotina, jog šie iki Naujojo Testamento užrašymo buvę tikėjimo išpažinimai yra 
ankstyviausias liudijimas Bažnyčios įsitikinimo, kad Jėzus, nenuodėmingas Dievas-žmogus, 
gyveno, numirė, prisikėlė iš numirusių ir įžengė į Dangų, kad išgelbėtų kiekvieną, kuris 
išpažins Jį kaip Viešpatį ir tikrai tikės, kad Dievas Jį prikėlė. 
 

• Pirmas laiškas Timotiejui 3,16 (TŽ): „Ir neginčijamai yra didelė dievotumo 

paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, 

paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę“. 

 

Tai dar vienas kristologinis himnas, ankstesnis už Pauliaus raštus, turbūt giedotas 

garbinant Dievą. (Martin, WEC, 48–49) 

 

• Pirmas laiškas Timotiejui 6,13: „[…] dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus 

Piloto pateikė gerą išpažinimą […]“. 

 

Anot Habermaso, šis fragmentas yra „taip pat iš ankstyvosios tradicijos ir galbūt 

netgi yra dalis platesnio krikščionių tikėjimo išpažinimo žodžiu“. Habermasas taipogi 

pastebi, jog tyrinėtojas Vernonas Neufeldas „atkreipia dėmesį į tai, kad Jėzaus liudijimas 

buvo tikriausiai jo teigiamas atsakymas į Piloto klausimą, ar jis yra žydų Karalius (žr. 

Mk 15,2)“. (Habermas, VHCELJ, 122) 

 

• Antras laiškas Timotiejui 2,8 (TŽ): „Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų 

Kristų iš Dovydo palikuonių, kaip skelbiama mano Evangelijoje“. 
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„Šioje vietoje Jėzaus gimimas iš Dovydo giminės sugretinamas su jo prisikėlimu iš 

numirusių, dar kartą parodant pirmųjų krikščionių siekį susieti Jėzų su istorija“. 

(Habermas, VHCELJ, 120) 

 

• Petro pirmas laiškas 3,18: „Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, 

teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, 

bet atgaivintas Dvasia“ (TŽ). 

 

Ši senosios tradicijos dalis sujungia Jėzaus, kaip nekalto Mesijo, istorišką mirtį ant 

kryžiaus su Jo istorišku prisikėlimu iš numirusių, kaip priemone nusidėjėlius nuvesti pas 

Dievą. (Habermas, VHCELJ, 122) 

 

• Jono pirmas laiškas 4,2 (TŽ): „išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjusį“. 

 

Tai glausta, aiški, iki Jono raštų vartota formulė, teigianti, kad Jėzus Kristus buvo 

istoriškas asmuo su kūnu ir krauju. (Habermas, VHCELJ, 120) 

Mąstydamas apie šiuos senuosius išpažinimus, Habermasas pastebi, kad juose yra ne 

mažiau kaip 17 istoriškų teiginių apie Jėzų, pradedant jo žemiškuoju gimimu ir baigiant 

žengimu į dangų bei pašlovinimu: 

 
Nors šie ankstyvieji tikėjimo išpažinimai yra svarbūs dėl teologinių kristologijos 

pagrindų, jie, be jokios abejonės, yra ir ankstyvieji pranešimai apie Jėzaus gyvenimo 

įvykius. Mums sakoma, kad (1) Jėzus tikrai buvo gimęs žmogiškame kūne (Fil 2,6; 1 

Tim 3,16; 1 Jn 4,2) (2) iš Dovydo giminės ir šeimos (Rom 1,3–4; 2 Tim 2,8). Mes 

sužinome apie (3) jo krikšto reikšmę (Rom 10,9) ir tai, (4) kad jo žodis buvo 

skelbiamas, (5) o žmonės tikėdavo jo skelbiama žinia (1 Tim 3,16). 

Be to, mes dar sužinome, kad (6) Jėzus vakarieniavo (7) tą vakarą, kai buvo 

išduotas. (8) Jis dėkojo prieš valgį ir (9) dalijosi duona ir vynu, (10) kurie, pasak jo, 

rodė artėjant jo išperkamąją auką už nuodėmes (1 Kor 11,23 ir t.t.). (11) Vėliau Jėzus 

stovėjo priešais Pilotą ir atliko gerą išpažinimą, (12) kuris, labai tikėtina, buvo susijęs 

su jo, kaip žydų Karaliaus, tapatybe (1 Tim 6,13). (13) Po to Jėzus buvo nužudytas už 

žmonijos nuodėmes (1 Pt 3,18); Rom 4,25; 1 Tim 2,6), (14) nepaisant jo teisaus 

gyvenimo (1 Pt 3,18). (15) Po mirties jis buvo prikeltas (Lk 24,34; 2 Tim 2,8). (16) 

Buvo teigiama, jog šis įvykis patvirtina Jėzaus asmenį ir tai, ką jis skelbė (Rom 1,3.4; 

10,9.10). (17) Po savo prisikėlimo Jėzus įžengė į Dangų ir buvo pašlovintas bei 

išaukštintas (1 Tim 3,16; Fil 2,6 ir t.t.). (Habermas, VHCELJ, 121–124) 

 

Dvidešimt septynios Naujojo Testamento knygos skelbia, patvirtina ir dažnai suponuoja 
Jėzaus Kristaus istoriškumą. Kadangi aš jau esu įrodęs, jog šios knygos yra istoriškai 
patikimos, galime manyti, kad jų liudijimas apie Jėzų pateikia svarbų, nepaneigiamą įrodymą, 
jog Jis tikrai gyveno ir iš tiesų gyvena iki šiol. 
 

Neabejotina, jog šie iki Naujojo Testamento užrašymo buvę tikėjimo išpažinimai yra 

ankstyviausias liudijimas Bažnyčios įsitikinimo, kad Jėzus, nenuodėmingas Dievas-

žmogus, gyveno, numirė, prisikėlė iš numirusių ir įžengė į Dangų, kad išgelbėtų 
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kiekvieną, kuris išpažins Jį kaip Viešpatį ir tikrai tikės, kad Dievas Jį prikėlė. Be to, kaip 

nurodyta aukščiau, bent kai kuriuos iš šių tikėjimo išpažinimų galima susieti su tikrais 

Jėzaus žodžiais ir pačių apaštalų liudijimu. Taigi šie tikėjimo išpažinimai yra ne tik 

ankstyvi, bet ir pagrįsti tiesioginių liudytojų pasakojimais apie Jėzaus gyvenimą žemėje. 

 

2B. Naujojo Testamento dokumentai 
Dvidešimt septynios Naujojo Testamento knygos skelbia, patvirtina ir dažnai suponuoja 

Jėzaus Kristaus istoriškumą. Kadangi aš jau esu įrodęs, jog šios knygos yra istoriškai 

patikimos, galime manyti, kad jų liudijimas apie Jėzų pateikia svarbų, nepaneigiamą 

įrodymą, jog Jis tikrai gyveno ir iš tiesų gyvena iki šiol. 

Nenuostabu, jog istorikas ir teisininkas Johnas Montgomery’s nedviprasmiškai 

pareiškia: istorikas gali suprasti, jog „visų svarbiausia yra tai, kad galima pasitikėti 

Naujojo Testamento dokumentais pateikiančiais tikslų Jo [Jėzaus] paveikslą. Jis 

supranta, kad šio paveikslo neįmanoma išaiškinti racionaliai sąmoningu išmąstymu, 

išankstinėmis filosofinėmis prielaidomis arba literatūriniu apsukrumu“. (Montgomery, 

HC, 40) 

 

3B. Poapaštalinio laikotarpio rašytojai 
Kitas išsamesnis krikščioniškas poapaštalinis šaltinis, suteikiantis informacijos apie 

istorišką Jėzaus prigimtį, yra raštai tų žmonių, kurie ėjo apaštalų pėdomis. Kai kas iš šių 

rašytojų buvo Bažnyčios vadovai, kiti – mokytojai bei apologetai. Jie visi tikėjo, kad 

Jėzus buvo įsikūnijęs Dievo Sūnus, kaip Jį ir apreiškė Šventasis Raštas bei mokė 

apaštalai. 

Žemiau iš šių raštų atrinktos reikšmingiausios užuominos apie Jėzaus Kristaus 

istoriškumą. 

 

1C. Klemensas Romietis 
Klemensas buvo Romos bažnyčios vyskupu I a. pabaigoje. Jis parašė „Laišką 

korintiečiams“, norėdamas tarpininkauti sprendžiant ginčą Korinto bažnyčioje tarp jos 

vadovų ir paprastų tikinčiųjų. Šiame veikale Klemensas rašė: 

 
Apaštalai paskelbė mums Gerąją Naujieną iš Viešpaties Jėzaus lūpų, o Jėzus Kristus 

buvo atsiųstas Dievo. Tad Kristus – iš Dievo, o apaštalai – iš Kristaus; ir viena, ir kita 

pagal Dievo norą įvyko suderintai. Gavę nurodymus ir tapę visiškai tikri, nes mūsų 

Viešpats Jėzus Kristus prisikėlė, įtikėję Dievo žodžiu ir įsitikinę Šventosios Dvasios 

veikimu, [apaštalai] iškeliavo, skelbdami ateinant Dievo karalystę. Platindami 

Naujieną per kaimus ir miestus, būsimųjų tikinčiųjų vyskupais ir diakonais skirdavo 

pirmuosius atsivertėlius, išmėginę Šventąja Dvasia. (Laiškas korintiečiams, 42) 

 

Jėzus Kristus, kuris buvo iš Dovydo giminės, kuris buvo Marijos Sūnus, kuris iš tikrųjų gimė, 
valgė bei gėrė, iš tikrųjų buvo persekiotas valdant Poncijui Pilotui, buvo tikrai nukryžiuotas ir 
numirė, regint esantiems danguje ir žemėje bei esantiems po žeme; be to, Jis tikrai buvo 
prikeltas iš numirusių. Jo Tėvas, prikėlęs Jį, panašiai prikels ir mus, kurie tikime Jį. 

– IGNOTAS 
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Tarp kitko, šis fragmentas patvirtina, jog Evangelijos žinia atėjo iš istoriškojo Jėzaus, 

kurį siuntė Dievas, ir tai, kad Jo misija buvo patvirtinta tikru Jo prisikėlimu iš numirusių. 

 

2C. Ignotas Antiochietis 
Gabenamas į Romą mirties bausmei įvykdyti, Antiochijos vyskupas Ignotas parašė 

septynis laiškus – šešis įvairioms bažnyčioms ir vieną savo draugui Polikarpui. Trys 

Ignoto užuominos apie istoriškąjį Jėzų yra ypač savalaikės ir būdingos kitiems jo 

teiginiams. 

 

• „Jėzus Kristus, kuris buvo iš Dovydo giminės, kuris buvo Marijos Sūnus, 

kuris iš tikrųjų gimė, valgė bei gėrė, iš tikrųjų buvo persekiotas valdant 

Poncijui Pilotui, buvo tikrai nukryžiuotas ir numirė, regint esantiems danguje 

ir žemėje bei esantiems po žeme; be to, Jis tikrai buvo prikeltas iš numirusių. 

Jo Tėvas, prikėlęs Jį, panašiai prikels ir mus, kurie tikime Jį“. (Laiškas 

traliečiams, 9) 

• „Mūsų Viešpats iš tikrųjų kūnu yra kilęs iš Dovydo giminės ir yra Dievo 

Sūnus pagal Dievo valią ir galybę, tikrai gimęs iš Mergelės, Jono 

pakrikštytas, kad būtų atlikta visa, kas reikalinga teisumui. Jis tikrai buvo už 

mus kūne prikaltas valdant Poncijui Pilotui bei tetrarchui Erodui, – ir štai, šio 

vaisiaus dėka, jo palaimingąja kančia mes gyvename, idant amžiams jo 

prisikėlimu iš numirusių būtų iškelta jo vėliava.“ (Laiškas smirniečiams, 1) 

• „Nedvejodami tikėkite [Jėzaus] gimimu, kančia ir prisikėlimu, kurie yra 

įvykę valdant Poncijui Pilotui. Visus šiuos dalykus iš tikrųjų ir tikrai atliko 

Jėzus Kristus, mūsų viltis.“ (Laiškas magneziečiams, 11) 

 

Ignotas, kurį krikščioniškoji tradicija laiko Petro, Pauliaus ir Jono mokiniu, buvo iš 

tiesų įsitikinęs, jog Jėzus tikrai gyveno ir buvo visiškai toks, kaip apie Jį papasakojo 

apaštalai. (McDowell/Wilson, HWAU, 79) 

 

3C. Kvadratas 
Apaštalų mokinys ir Atėnų bažnyčios vyskupas Kvadratas buvo vienas iš pirmųjų 

apologetų. Bažnyčios istorikas Euzebijus išsaugojo vieninteles eilutes, išlikusias iš 

Kvadrato tikėjimo apgynimo prieš Romos imperatorių Hadrianą (maždaug 125 m.): 

„Mūsų Išganytojo darbai visuomet buvo tau matomi, nes jie buvo tikri stebuklai; 

išgydytieji, prikeltieji iš numirusių buvo matomi ne tik tuomet, kai buvo gydomi ir 

prikeliami, bet ir visuomet. Jie dar ilgai gyveno, ne tik mūsų Viešpačiui dar esant 

žemėje, bet ir tuomet, kai jis paliko žemę. Taigi kai kurie iš jų yra sulaukę mūsų dienų“. 

(Euzebijus, IV: III) 

Habermasas pastebi, jog Kvadratas realų Jėzaus gyvavimą pagrindžia Jo stebuklų 

istoriškumu: „(1) Jėzaus stebuklų tikroviškumą galima patikrinti per susijusius su jais 

asmenis, nes jie buvo padaryti viešai. Atsižvelgiant į faktinį stebuklų tipą, (2) kai kurie 

buvo išgydyti, o (3) ar prikelti iš numirusių. (4) Buvo liudytojų, savo akimis regėjusių 

stebuklus tuo metu, kada jie įvyko. (5) Daugelis tų, kurie buvo išgydyti arba prikelti, 

tebegyveno, kai Jėzus ‘paliko žemę’, o dalis jų, pagal turimas žinias, tebegyveno paties 

Kvadrato laikais“. (Habermas, VHCELJ, 144) 
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4C. Barnabo laiškas 
Šio laiško autorius nežinomas. Laiške nerandame Barnabo vardo, ir tyrinėtojai neigia, 

jog jį parašęs Naujajame Testamente minimas Barnabas. Habermasas pastebi, jog „šio 

kūrinio parašymo data yra labai įvairavusi, dažnai nuo I a. pabaigos iki II a. vidurio. 

Dažniausiai pripažįstama data yra 130–138 m.“ (Habermas, VHCELJ, 145) Šis laiškas 

patvirtina daugelį įvykių, kurie jau minėtuose šaltiniuose buvo laikomi tikrais. Penktame 

laiško skyriuje skaitome: 

 
O jis, kad sunaikintų mirtį ir apreikštų prisikėlimą iš numirusių, sutiko, jog reikia jam 

pasirodyti kūne, kad įvykdytų pažadą tėvams ir pats sau naują tautą ruošdamas dar 

žemėje parodytų, kad, pats įvykdęs prisikėlimą, teis. 

Pagaliau, nors mokė Izraelį, darė stebuklų ir ženklų, [vis dėlto] jie nebuvo 

[Viešpaties] skelbimo [įtikinti] ir nepamilo [jo] labiau už viską. Bet kai jis pasirinko 

savo apaštalais nusidėjusiuosius daugiau nei visomis nuodėmėmis ir pavedė jiems 

ateityje skelbti Evangeliją, tuo parodydamas, kad neatėjo šaukti teisiųjų, bet 

nusidėjėlių, tuomet apreiškė save esant Dievo Sūnų. (McDowell/Wilson, HWAU, 

82–83) 

 

Septintame skyriuje autorius priduria: „Be to, nukryžiuotas [Jėzus] gėrė actą ir tulžį“. 

(McDowell/Wilson, HWAU, 83) 

 

5C. Aristidas 
Aristidas buvo antrojo amžiaus krikščionių apologetas ir Atėnų filosofas. Jo veikalas 

buvo dingęs iki XIX a. pabaigos, kada buvo atrastas trimis skirtingais variantais – 

armėnišku, sirišku ir graikišku. Krikščionybės gynimą jis skyrė Romos imperatoriui 

Antonijui Pijui, kuris valdė 138–161 m. Vienoje savo traktato dalyje Aristidas apibūdina 

Jėzų Kristų kaip 

 
„[…] aukščiausiojo Dievo Sūnų, apreikštą Šventosios Dvasios, nužengusį iš dangaus, 

gimusį iš žydų Mergelės. Savo kūną jis gavo iš Mergelės ir žmogiškoje prigimtyje 

apreiškė save kaip Dievo Sūnų. Maloningai nešdamas džiugiąją naujieną, jis laimėjo 

visą pasaulį gyvybę teikiančiu skelbimu. […] Jis išsirinko dvylika apaštalų ir 

būdamas tarpininku mokė visą pasaulį šviesą teikiančios tiesos. Jis buvo 

nukryžiuotas, žydų persmeigtas vinimis; jis prisikėlė iš numirusių ir įžengė į dangų. 

Jis išsiuntė apaštalus į visą pasaulį ir visus apmokė išminties kupinais dieviškais 

stebuklais. Jų skelbiama žinia iki pat šios dienos skleidžia žiedus bei brandina vaisius 

ir visą pasaulį kviečia į šviesą“. (Carey, „Aristides“, NIDCC, 68) 

 

Taigi, kai Jis buvo nukryžiuotas, netgi visi Jo pažįstami Jį paliko, Jo išsigindami; po to Jis 
prisikėlė iš numirusių ir jiems pasirodė bei mokė juos skaityti pranašystes, kuriose buvo 
išpranašauta, jog visa tai turi išsipildyti; po to matė Jį žengiantį į Dangų ir įtikėjo bei gavo 
galios, kurios Jis jiems atsiuntė, tada jie ėjo į visas tautas, mokė apie tuos dalykus ir buvo 
vadinami apaštalais. 

– JUSTINAS KANKINYS 
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6C. Justinas Kankinys 
„Mokslininkai sutaria, jog Justinas Kankinys yra vienas žymiausių pirmųjų krikščionių 

apologetų“. (Bush, CRCA, 1) Jis gimė maždaug 100 m., o apie 167 m. jį už tikėjimą 

nuplakė bei nukirto jam galvą. Tai buvo išsilavinęs žmogus, gerai išmanantis jo laikais 

vyravusias filosofijas, įskaitant stoicizmą, aristotelizmą, pitagorizmą ir platonizmą. 

(Carey, „Justin Martyr“, NIDCC, 558) Atsivertęs į Kristų (apie 132 m.), „Justinas tapo 

savo įsteigtos mokyklos Romoje filosofinės krikščionybės profesoriumi. Kadangi jis 

buvo pasaulietis, tai mokykla tikriausiai buvo jo namuose. Atrodo, jog jis yra taip pat 

daug keliavęs po Romos imperiją, mokydamas ir skelbdamas Evangeliją“. (Bush, 

CRCA, 3) 

Daugelyje raštų Justinas savo tikėjimą grindžia Naujojo Testamento raštais bei 

nešališku daugelio juose užrašytų įvykių patikrinimu. Atrinkome keletą ištraukų iš jo 

veikalų, kuriuose nagrinėjamas pasakojimų apie Jėzų Kristų tikslumas. 

 

• „Žydų žemėje, trisdešimt penkios stadijos nuo Jeruzalės, yra kaimas, kuriame 

gimė Kristus. Tuo galite įsitikinti ir iš mokesčių sąrašų, kurie buvo sudaryti 

valdant pirmajam jūsų prokuratoriui Judėjoje Kvirinui.“ (Pirmoji apologija, 

34) 

• Jam gimus, iš Arabijos atvykę magai jį pagarbino, pirma nueidami pas Erodą, 

kuris tuo metu valdė jūsų žemę“. (Pokalbis su Žydu Trifonu, 77) 

• Kada, įkaldami vinis, Jį nukryžiavo, jie pervėrė Jo rankas ir kojas; tie, kurie Jį 

nukryžiavo, pasidalijo tarpusavyje Jo drabužius, kiekvienas mesdamas burtus 

dėl to, kas jam turi atitekti, ir gaudamas pagal tai, ką burtai lėmė“. (Pokalbis 

su Žydu Trifonu, 97) 

• Taigi, kai Jis buvo nukryžiuotas, netgi visi Jo pažįstami Jį paliko, Jo 

išsigindami; po to Jis prisikėlė iš numirusių ir jiems pasirodė bei mokė juos 

skaityti pranašystes, kuriose buvo išpranašauta, jog visa tai turi išsipildyti; po 

to matė Jį žengiantį į dangų ir įtikėjo bei gavo galios, kurios Jis jiems 

atsiuntė, tada jie ėjo į visas tautas, mokė apie tuos dalykus ir buvo vadinami 

apaštalais“. (Pirmoji apologija, 50) 

• Kristus tarp jūsų [t.y. žydų] kalbėjo, jog duos Jonos ženklą, ragindamas 

atgailauti už jūsų blogus darbus bent jau po to, kai prisikels iš numirusių […] 

tačiau jūs ne tik neatgailavote, sužinoję, jog Jis prisikėlė, bet, kaip jau 

anksčiau minėjau, išsiuntėte parinktus ir paskirtus žmones, kad jie visame 

pasaulyje skelbtų, jog bedieviška ir įstatymų nepaisanti erezija kilo iš vieno 

Galilėjos apgaviko Jėzaus, kurį nukryžiavome, bet Jo mokiniai naktį Jį 

pavogė iš kapo, kuriame Jis, nuimtas nuo kryžiaus, buvo paguldytas, o dabar 

apgaudinėja žmones tvirtindami, jog Jis yra prisikėlęs iš numirusių ir įžengė į 

dangų“. (Pokalbis su Žydu Trifonu, 108) 

 

7C. Hegesipas 
„Jeronimo pasakojimu, Hegesipas gyvenęs beveik tuo pačiu metu kaip ir apaštalai. 

Euzebijus daro išvadą, jog Hegesipas buvo žydas, o jo veikalą sudaro penkios 

Atsiminimų knygos.“ (Williams, NIDCC, 457) Euzebijaus veikale yra išlikę tik šių 
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atsiminimų fragmentai. Jie liudija, jog „Hegesipas daug keliavo ir atkakliai stengėsi 

išsiaiškinti, ar mums išliko teisingas pasakojimas [apie Jėzų], kurį apaštalai perdavė per 

savo įpėdinius“. Tuo jis įsitikino netgi nesantaikos kamuojamoje Korinto bažnyčioje. 

Euzebijus jį cituoja: „Korinto bažnyčia laikėsi teisingos doktrinos iki kol vyskupu tapo 

Primas. Aš bendravau su korintiečiais keliaudamas į Romą ir kartu su jais praleidau 

keletą dienų, kai buvome sustiprinti teisinga doktrina. Atvykęs į Romą, aš išsiaiškinau 

visus įpėdinius iki Aniceto, kurio diakonu buvo Eleuteras. Aniceto įpėdiniu buvo 

Soteras, o jo – Eleuteras. Kiekvienoje vyskupų linijoje ir kiekviename mieste padėtis 

atitinka tai, ko moko Įstatymas, Pranašai ir Viešpats“. (Euzebijus, Bažnyčios istorija, 9 

knyga, 22. 2) 

Apaštalai perdavė svarbiausius duomenis apie Jėzų ir Jo mokymą, o bažnyčios juos 

perdavė iš kartos į kartą ir iš vienos vietos į kitą. Išvada yra tokia: „Ankstyvosios 

Bažnyčios rašytojai savo gyvenimu ir žodžiais patvirtino, jog evangelijų pasakojimuose 

pateikiamos istoriškos detalės apie Jėzaus gyvenimą yra teisingos ir jomis galima 

pasitikėti“. (McDowell/Wilson, HWAU, 87) 

 

4A. Kiti istoriniai šaltiniai, liudijantys krikščionybės naudai 
Čia nurodome papildomus šaltinius, kuriuose kalbama apie Jėzų ir krikščionybę. Šitie 

pasaulietiniai šaltiniai teikia pagrindą tolesnėms studijoms. 

 

1B. Romos imperatorius Trajanas (Plinijus Jaunesnysis, Laiškai 10, 97). Tai 

imperatoriaus laiškas Plinijui, jame liepiama nebausti tų krikščionių, kuriuos romėnai 

verčia išsižadėti savojo tikėjimo. Jis Plinijui nurodo, kad romėnų pareigūnai neturėtų 

priimti anoniminių skundų prieš krikščionis. 

 

2B. Makrobijus, Saturnalijos, 2 knyga, sk. 4. Paskalis (Pensees) mini šią Cezario 

Augusto citatą kaip kūdikių žudynių Betliejuje patvirtinimą. 

 

3B. Romos imperatorius Hadrianas (Justinas Kankinys, Pirmoji apologija, 68–69 sk.). 

Justinas cituoja Hadriano laišką Mažosios Azijos prokonsului Minucijui Fundanui. 

Laiške nagrinėjami pagonių kaltinimai krikščionims. 

 

4B. Romos imperatorius Antoninas Pijus (Justinas Kankinys, Pirmoji apologija, 70 

sk.). Justinas (arba vienas iš jo mokinių) cituoja Antonino laišką Mažosios Azijos 

visuotiniam susirinkimui. Šiame laiške daugiausia kalbama apie tai, kad Mažosios 

Azijos pareigūnai savo provincijoje ima nerimauti dėl krikščionių ir kad Antoninas 

nekeis savo elgesio krikščionių atžvilgiu. 

 

5B. Romos imperatorius Markas Aurelijus (Justinas Kankinys, Pirmoji apologija, 71 

sk.). Šį imperatoriaus laišką Romos senatui prie [Justino Kankinio] rankraščio prijungė 

vienas Justino mokinys. Imperatorius aprašo Romos armijos gretose kovojančius 

krikščionis. 
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6B. Juvenalis, Satyros, 1, 147–157 eilutės. Juvenalis netiesiogiai užsimena apie Nerono 

įsakymu krikščionių kankinimus Romoje. 

 

7B. Seneka, Epistualae Morales, 14 laiškas „Apie pasitraukimo iš pasaulio priežastis“, 2 

paragrafas. Panašiai kaip ir Juvenalis, Seneka aprašo žiaurų Nerono elgesį su 

krikščionimis. 

 

8B. Hieroklesas (Euzebijus, Euzebijaus traktatas, sk. 2). Citatoje, kurią pateikia 

Euzebijus, yra išsaugota dalis teksto iš dingusios Hierokleso knygos „Tiesos mylėtojas“ 

(Philalethes). Šioje citatoje Hieroklesas pasmerkia Petrą ir Paulių kaip burtininkus. 

 

9B. Diskusijose apie Kristaus istoriškumą vienas iš svarbiausių su šiuo klausimu 

susijusių tekstų rinkinių yra C.R. Haineso 1923 m. Kembridže išleista knyga pavadinimu 

„Pagonių sąlytis su krikščionybe iki II a. vidurio“ (Heathen Contact with Christianity 

During Its First Century and a Half). Paantraštėje skaitome: „Visos užuominos apie 

krikščionybę, kurios užrašytos pagoniškuose to laikotarpio raštuose“. 

 

Išvados 
Bostono universiteto garbės profesorius Howardas Clarkas Kee, remdamasis istorijos 

šaltiniais ne iš Naujojo Testamento, daro šias išvadas: „Šaltinių šalia Naujojo 

Testamento, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su mūsų žiniomis apie Jėzų, tyrinėjimų 

rezultatai turi patvirtinti jo istoriškumą, jo neįprastas galias, jo mokinių ištikimybę, 

tolesnį sąjūdį po jo mirties nuo Romos valdytojo rankos Jeruzalėje ir krikščionybės 

prasiskverbimą į aukštesnius visuomenės sluoksnius pačioje Romoje iki I a. pab.“ (Kee, 

WCKAJ, 19) 

Kee’us priduria: „Nepaisant įvairių būdų, kuriais buvo perduodama tradicija apie 

Jėzų, mes turime nepaprastai nuoseklų rinkinį įrodymų apie šį asmenį, kurio gyvenimas, 

mokymas ir mirtis turėjo tokią didelę įtaką tolesnei žmonijos istorijai“. (Kee, WCKAJ, 

114). 

Britanijos enciklopedijoje (Encyclopaedia Britannica) išleistoje 1974 m. autorius, 

rašydamas apie Jėzų Kristų, jam apibūdinti vartoja dvidešimt tūkstančių žodžių, daugiau 

negu buvo skirta Aristoteliui, Ciceronui, Aleksandrui, Julijui Cezariui, Budai, 

Konfucijui, Mahometui arba Napoleonui Bonapartui. Apie daugelio nešališkų 

pasaulietinių pasakojimų liudijimą apie Jėzų Nazarietį autorius daro aiškią išvadą: „Šie 

nešališki pasakojimai patvirtina, jog senovėje netgi krikščionybės priešai niekada 

neabejojo Jėzaus istoriškumu. Tačiau, be rimtesnio pagrindo, XVIII amžiaus pabaigoje, 

XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje kai kurie autoriai tai ėmė kvestionuoti“. (EB, 145) 

Tiems, kurie norėtų neigti Jėzaus istoriškumą, britų Naujojo Testamento specialistas 

I. Howardas Marshallas pareiškia: „Neįmanoma paaiškinti krikščionių Bažnyčios 

atsiradimo arba evangelijų užrašymo bei už jų slypinčios tradicijos nepripažįstant fakto, 

jog iš tiesų gyvavo krikščionybės Įkūrėjas“. (Marshall, IBHJ, 24) 

Nors nekrikščioniški šaltiniai nepateikia apie Jėzų tiek daug išsamesnių žinių kaip 

Naujasis Testamentas, tačiau jie patvirtina kai kuriuos svarbiausius biblinio Jėzaus 
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pavaizdavimo duomenis. Naujojo Testamento profesorius Robertas Steinas teigia: 

„Nekrikščioniški šaltiniai, be jokios abejonės, įrodo šį minimumą: (1) Jėzus tikrai buvo 

istoriškas asmuo. Nors tokie mėginimai ir neatrodydavo rimti, įvairiais laikais 

atsirasdavo neigiančių, kad Jėzus kada nors gyveno. Nebibliniai šaltiniai galutinai 

paneigia tokią nesąmonę. (2) Jėzus gyveno Palestinoje pirmajame mūsų eros amžiuje. 

(3) Žydų vadovai buvo susiję su Jėzaus mirtimi. (4) Jėzus buvo nukryžiuotas romėnų, 

valdant Poncijui Pilotui. (5) Jėzaus tarnystė buvo siejama su stebuklais arba burtais“. 

(Stein, JM, 49) 

R.T. France’as rašo: „Taigi nekrikščioniški įrodymai pagrindžia duomenis apie 

Jėzaus egzistavimą, jo plačiai paplitusius sekėjus, jam įvykdytą mirties bausmę ir 

apytikslį laikmetį“. (France, NBD, 564) 

Majamio universiteto istorijos profesorius Edwinas Yamauchi’s tvirtina, jog turime 

išlikusių daugiau ir geresnių dokumentų apie Jėzų negu apie bet kurį kitą religijos 

įkūrėją (pvz., Zaratustrą, Budą arba Mahometą). Iš nebiblinių šaltinių, kurie liudija apie 

Kristų, Yamauchi’s daro išvadą: 

 
Net jeigu mes ir neturėtume krikščioniškų Naujojo Testamento raštų, remdamiesi 

nekrikščioniškais Juozapo, Tacito, Plinijaus Jaunesniojo raštais bei Talmudu, 

galėtume padaryti išvadą, kad (1) Jėzus buvo žydų mokytojas; (2) daugelis žmonių 

tikėjo, jog jis gydė ir atlikdavo egzorcizmus; (3) žydų vadai jį atmetė; (4) jis buvo 

nukryžiuotas prie Poncijaus Piloto, valdant Tiberijui; (5) nepaisant tokios gėdingos 

mirties, jo mokiniai, tikėję, kad jis vis tiek gyvas, taip pasklido už Palestinos ribų, jog 

64 m. daug jų jau buvo Romoje; (6) įvairūs žmonės iš miestų ir kaimų – vyrai ir 

moterys, vergai ir laisvieji – jau iki antrojo amžiaus pradžios garbino jį kaip Dievą. 

(Yamauchi, JUF, 221–222) 

 

Ypatingas Jėzaus, kaip istorinio asmens, gyvenimas yra padaręs milžiniškos įtakos 

tolesnei istorijai. Garsus Jeilio universiteto istorikas Jaroslavas Pelikanas rašo: 

„Nepaisant to, kaip jį vertintume arba tikėtume asmeniškai, Jėzus Nazarietis beveik 

dvidešimt amžių yra svarbiausias asmuo Vakarų kultūros istorijoje. Jei būtų įmanoma 

kokiu nors supermagnetu ištraukti iš šios istorijos kiekvieną metalo gabalėlį, kuriame yra 

bent jo vardo pėdsakas, kas tuomet beliktų?“ (Pelikan, JTC, 1) 

Jo įtaka istorijos eigai neturi analogijų. Newsweek žurnalistas pastebi: „Jėzus yra 

svarbiausias Vakarų kultūros asmuo ir pagal bet kokius pasaulietinius standartus. Taip ir 

pastarasis tūkstantmetis, su kuriuo dažniausiai siejame vakarietiškas idėjas, naujoves bei 

vertybes, prasidėjo arba įgavo įkvėpimą religijoje, kuri garbina Dievą Jo vardu. Menas ir 

mokslas, asmenybė ir visuomenė, politika ir ekonomika, santuoka ir šeima, gėris ir 

blogis, kūnas ir siela – prie viso to yra prisilietusi krikščioniška įtaka ir dažnai radikaliai 

transformavusi“. (Woodward, N. p. 54) 

Ištyręs istorinį Kristaus gyvavimą, Gary’s Habermasas pažymi: „Stebėtina, tačiau 

keletas mokslininkų yra pareiškę, kad Jėzus niekada neegzistavęs, arba yra bandę vos ne 

visiškai suabejoti jo gyvenimu ir tarnavimu. Tokius tvirtinimus mokslininkų 

bendruomenė sutikdavo duodama rimtą atkirtį. Mes jau matėme, jog tokius mėginimus 

beveik nuolatos sugriauna ankstyvasis ir tiesioginis Pauliaus bei kitų liudijimas, taip pat 

ir ankstyva Evangelijos užrašymo data“. (Habermas, HJ, 46) 

Jėzaus istoriškumo argumentai tikrai svarūs. Jėzus iš tiesų gyveno tarp mūsų ir 
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padarė tokių galingų darbų, kad net priešiški, nekrikščioniški šaltiniai negalėjo jų 

paneigti. Skeptikai, nepripažįstantys Jėzaus istoriškumo, paprasčiausiai klysta. 

 

6 skyrius 

Jei Jėzus nebuvo Dievas, tai Jis nusipelno 

„Oskaro“ 

Skyriaus turinys 
Jo tiesioginiai tvirtinimai apie dieviškumą 

Įvadas: kas yra Jėzus? 
Teismas 
Kiti tvirtinimai 
Garbintas kaip Dievas 
Ką pasakė kiti 
Išvada: Jėzus yra Dievas 

Jo netiesioginiai tvirtinimai apie savo dieviškumą 
Jis atleido nuodėmes 
Jėzus tvirtino esąs „gyvenimas“ 
Jame yra gyvenimas 
Jėzus turi valdžią 

Dievo vardai 
JHVH – VIEŠPATS 
Dievo Sūnus 
Žmogaus Sūnus 
Abba – Tėvas. 
 

1A. Jo tiesioginiai tvirtinimai apie dieviškumą 
 

1B. Įvadas: kas yra Jėzus? 
Populiarus rašytojas Timas LaHaye’is rašo: „Beveik kiekvienas girdėjęs apie Jėzų yra 

susidaręs apie Jį nuomonę. To ir reikia tikėtis, nes Jis yra ne tik garsiausia, bet ir 

prieštaringiausia asmenybė pasaulio istorijoje“. (LaHaye, JWH, 59) 

Philipas Yancey’s yra tokios pat nuomonės: „Aš manau, jog visos iškraipytos 

teorijos apie Jėzų, kurios buvo spontaniškai sukurtos po Jo mirties, tik patvirtina 

stulbinančią riziką, kurios ėmėsi Dievas, atsiguldamas ant skrodimo stalo – rizikos, kuri 

Jam atrodė priimtina. Ištirkite mane. Patikrinkite. Spręskite patys“. (Yancey, JNK, 21) 

Šventojo Rašto autoriai kviečia mus pačius ištirti šį asmenį, Jėzų, ir patiems nuspręsti 

apie Jo reikšmę. Tačiau savo tyrinėjimų negalime sukoncentruoti tik į Jo mokymą ir 

darbus. Visų pirma savo tyrinėjimus turime sutelkti į Jo tapatybę. 

„Akivaizdu, jog tai, kas yra Kristus, yra taip pat svarbu kaip ir Jo darbai“. (Linton, 
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SV, 11) 

„Iššūkis, kurį visoms tolesnėms kartoms metė Naujojo Testamento liudijimas apie 

Jėzų, yra ne tiek ‘Ko jis mokė?’, kiek ‘Kas jis yra? Kiek jis yra svarbus mums?’“ 

(McGrath, UJ, p.16) 

Taigi kas yra Kristus? Koks Jis asmuo? 

„Bet kieno lūpose Jėzaus pareiškimai atrodytų akivaizdus storžieviškas egotizmas, 

nes Jėzus aiškiai duoda suprasti, kad apie jį sukasi visas pasaulis, o visų žmonių likimas 

priklauso nuo to, ar jie priima jį, ar atmeta“. (Stein, MMJT, 118) 

Jėzus tikrai neatitinka kitų religinių vadovų šablono. Thomasas Schultzas rašo: „Nė 

vienas pripažintas religinis vadovas – Mozė, Paulius, Buda, Mahometas, Konfucijus ir 

t.t. – niekada nėra tvirtinęs esąs Dievas; t.y. išskyrus Jėzų Kristų. Kristus yra vienintelis 

religinis vadovas, kada nors tvirtinęs apie savo dieviškumą, ir vienintelis asmuo, kada 

nors įtikinęs didelę pasaulio dalį, jog Jis esąs Dievas“. (Schultz, DPC, 209) 

Kaip „žmogus“ galėtų priversti kitus manyti, jog Jis buvo Dievas? Pirmiausia 

paklausykime, ką sako F.J. Meldau: „Jo mokslas buvo ypatingas ir galutinis, 

pranokstantis tai, ko mokė Mozė ir pranašai. Jis niekada nepridėdavo jokių vėliau 

atėjusių minčių arba pataisų; Jis niekada nieko neatšaukė ir nepakeitė; Jis niekada 

nespėjo, nedarė ‘prielaidų’ ir nekalbėjo abejodamas. Visa tai yra nebūdinga 

žmogiškiems mokytojams ir mokslams“. (Meldau, PDC, 5) 

Prie to pridėkime Fosterio liudijimą: „Tačiau priežastis, nustelbianti visas kitas, kuri 

tiesiogiai sąlygoja gėdingą mirties bausmės įvykdymą Galilėjos Mokytojui, buvo Jo 

neįtikėtinas pareiškimas, jog Jis, paprastas dailidės sūnus, besisukiojantis tarp drožlių ir 

pjuvenų savo tėvo dirbtuvėse, iš tikrųjų buvo Dievas kūne!“ (Anderson, LH, 49) 

Galima pasakyti: „Be abejo, Biblijoje Jėzus yra taip pristatomas todėl, kad ją parašė 

Jo bendrininkai, norėję padaryti Jam amžiną atminimą“. Tačiau nepaisyti visos Biblijos 

dar nereiškia nepaisyti visų faktų, kuriuos mums byloja istoriniai dokumentai, kuriuose 

minimas Jėzus, Jo darbai ir mokslas. Williamas Robinsonas teigia: „Jei laikomės 

istoriškai objektyvaus požiūrio į šį klausimą, paaiškėja, kad net pasaulietinė istorija 

pripažįsta – Jėzus gyveno žemėje ir buvo garbinamas kaip Dievas. Jis įkūrė Bažnyčią, 

kuri garbina Jį daugiau kaip 1900 metų. Jis pakeitė pasaulio istorijos eigą“. (Robinson, 

OL, 29) 

Pradžioje apsvarstykime argumentą, grindžiamą paties Jėzaus juridiniu liudijimu apie 

save, Jam būnant teisiamam žmonių teisme. 

 

2B. Teismas 
„Tačiau Jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tada vyriausiasis kunigas vėl Jį paklausė: ‘Ar Tu esi 

Kristus, Palaimintojo Sūnus?!’ Ir Jėzus pasakė: ‘Aš Esu. Ir jūs išvysite Žmogaus Sūnų, 

sėdintį Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse’. Tada vyriausiasis kunigas 

persiplėšė drabužius ir sušuko: ‘Kam dar mums liudytojai? Jūs girdėjote piktžodžiavimą! 

Kaip jums atrodo?’ Ir jie visi nusprendė Jį esant vertą mirties“ (Mk 14,61–64 TŽ). 

Teisėjas Gaynoras, kvalifikuotas Niujorko teismo juristas, savo kalboje apie Jėzaus 

teismą tvirtina, jog piktžodžiavimas buvo vienintelis kaltinimas Jėzui Sinedriono 

akivaizdoje: „Iš kiekvieno evangelinio pasakojimo matome, jog tariamas nusikaltimas, 

už kurį Jėzus buvo teisiamas ir pripažintas kaltu, buvo piktžodžiavimas: […] Jėzus 

tvirtino turįs antgamtinių galių, o tai žmogui reiškė piktžodžiavimą“ (žr. Jn 10,33). 
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Teisėjas Gaynoras užsimena apie tai, kad Jėzus „dėjosi esąs Dievas“, o ne tai, ką Jėzus 

yra pasakęs apie šventyklą. (Deland, MTJ, 118–119) 

Apie fariziejų klausimą A.T. Robertsonas sako: „Jėzus priima iššūkį ir pripažįsta, jog 

Jis tvirtina esąs visi trys (Mesijas, Žmogaus Sūnus, Dievo Sūnus). ‘Tu sakai’ (legō 

hymin) yra tiesiog graikiška idioma, reiškianti ‘Taip’ (plg. ‘AŠ ESU’, Mk 14,62, su ‘Tu 

pasakei’, Mt 26,64)“. (Robertson, WPNT, 277) 

Būtent dėl Jėzaus atsakymo vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius. H.B. Swete 

aiškina tokios reakcijos reikšmę: „Įstatymas draudė vyriausiajam kunigui plėšyti savo 

drabužius, ištikus asmeniniams nemalonumams (Kun 10,6; 21,10), tačiau buvo 

reikalaujama, kad, elgdamasis kaip teisėjas, tokiu būdu pagal paprotį išreikštų savo 

pasibaisėjimą bet kokiu jo akivaizdoje išreikštu piktžodžiavimu. Sutrikusio kunigo 

elgesys yra akivaizdus. Jei patikimo įrodymo ir nebuvo gauta, jis jau nebuvo reikalingas: 

Kaltinamasis apkaltino save“. (Swete, GASM, 339) 

 

Tai unikalus nusikaltėlio teismas, kuriame problema yra ne kaltinamojo veiksmai, bet jo 
tapatybė. 

– IRWIN LINTON 
 

Tampa aišku, jog tai nėra įprastas teismas. Teisininkas Irwinas Lintonas tai išryškina 

pareikšdamas: „Tai unikalus nusikaltėlio teismas, kai kaltė yra ne kaltinamojo veiksmai, 

bet jo tapatybė. Kristui pateiktas kaltinimas, prisipažinimas arba liudijimas, arba greičiau 

poelgis teisme, kuriame Jis buvo nuteistas, romėnų valdytojo atlikta kvota ir užrašas ant 

Jo kryžiaus egzekucijos metu – visa tai susiję su vienu klausimu apie tikrąją Kristaus 

asmenybę ir titulą. ‘Ką jūs manote apie Kristų? Kieno jis sūnus?’“ (Linton, SV, 7) 

Anksčiau tuo pačiu klausimu buvęs skeptikas Frankas Morisonas paaiškina, jog 

„Jėzus Nazarietis buvo pasmerktas mirti ne dėl Jo kaltintojų pareiškimų, bet, pirmiausia, 

Jį prisaikdinus ir Jam prisipažinus“. (Morison, WMS, 25) 

Hilarinas Felderis priduria: „Šios Jėzaus teismo ekspertizės turėtų pakakti 

nepaneigiamam įsitikinimui, jog Išganytojas prieš teisėjus išpažino savo tikrą dievystę“. 

(Felder, CAC, 299–300) 

Buvęs Harvardo universiteto teisės profesorius ir įžymus teisininkas Simonas 

Greenleafas apie Jėzaus teismą pasakė: „Sunku įsivaizduoti, kaip kitaip būtų galima ginti 

Jo elgesį prieš bet kokį tribunolą, jei ne apeliuojant į Jo antžmogišką asmenybę. Joks 

teisininkas nemato kitokio pagrindo Jo gynimui“. (Greenleaf, TT, 562) 

Net ir tuo atveju, jeigu kiekvienoje sinoptinėje evangelijoje Jėzaus atsakymai 

teisėjams yra skirtingi, matome, kaip tvirtina Morisonas, kad visi jie reiškia tą patį. „Šie 

atsakymai yra tikrai tokie patys. Formuluotė ‘Tu pasakei’ arba ‘Tu sakai, jog aš esu’, 

kuri šiuolaikinėms ausims skamba kaip išsisukinėjimas, ano meto žydams neturėjo 

tokios potekstės. ‘Tu sakai’ buvo tradicinė forma, kuria išsilavinęs žydas atsakydavo į 

svarbius arba liūdnus klausimus. Etiketas draudė tiesioginį ‘taip’ arba ‘ne’“. (Morison, 

WMS, 26) 

Norėdamas įsitikinti, kad Jėzaus atsakymai turėjo būtent tokią reikšmę, C.G. 

Montefiore nagrinėja teiginį, pasakytą po Jėzaus dieviškumo prisipažinimo: „Du 

posakiai – ‘Žmogaus Sūnus’ (dažnas jo lūpose) ir ‘Galybės dešinėje’ […] (specifinis 

hebrajų posakis apie Dievą) – rodo, kad atsakymas iš tiesų atitinka Jėzaus dvasią ir 
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kalbos būdą“. (Montefiore, TSG, 360) 

Panašiai rašo ir žymus Naujojo Testamento specialistas Craigas Blombergas: 

 
Šitaip pasakydamas Jėzus galėjo netgi pareikšti kaltinimą savo kvotėjams. Tačiau jis 

tuo neapsiribojo. Toliau jis priduria, „Ir jūs išvysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Galybės 

dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse“ (Mk 14,62). Šis atsakymas yra užuomina į 

Dan 7,13 bei Ps 110,1. Tokiame kontekste „Žmogaus Sūnus“ reiškia daug daugiau 

negu paprastą žmogų. Jėzus apibūdina save „tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus 

debesimis“, kuris „priėjo prie Amžinojo ir buvo jam pristatytas“, ir gavo valdžią bei 

galią visai žmonijai, kaip kviečiantį į visuotinį garbinimą bei amžiną viešpatavimą 

(Dan 7,13–14). Šitoks savęs apibūdinimas, ženkliai pranokstantis paprastą mirtingąjį, 

tikriausiai ir yra tai, kas paskatino aukščiausiojo žydų teismo nuosprendį dėl 

piktžodžiavimo. (Blomberg, JG, 341–343) 

 

F.F. Bruce’as iš Mančesterio universiteto (Anglija) rašo: „Jei aiškiai ir nenurodoma, 

tai bent norima pasakyti, jog ši būtybė Danieliaus vizijoje buvo pasodinta į sostą. […] 

[Jėzus] susiejo šias dvi ištraukas, kai vyriausiasis Izraelio kunigas pareikalavo 

pasisakyti, kas jis esąs“. (Bruce, RJ, 64–65) 

Taigi akivaizdu, kad Jėzus būtent tai ir norėjo paliudyti apie save. Taip pat matome, 

jog žydai šį Jo atsakymą turėjo suprasti kaip tvirtinimą, jog Jis yra Dievas. Tokiu atveju 

liko dvi alternatyvos: arba tai, ką Jis tvirtino, buvo tikras piktžodžiavimas, arba Jis buvo 

Dievas. Jo teisėjams problema turėjo būti aiški, iš tiesų tokia aiški, kad jie nukryžiavo Jį 

ir tyčiojosi iš Jo sakydami: „Jis pasitikėjo Dievu […] nes Jis yra sakęs: ‘Aš Dievo 

Sūnus’“ (Mt 27,43). (Stevenson, TTG, 125) 

Taigi matome, kad Jėzus buvo nukryžiuotas už patvirtinimą, kuo Jis iš tikrųjų buvo, 

už esamybę Dievo Sūnumi. Tai patvirtins ir Jo liudijimo nagrinėjimas. Jo liudijimas 

patvirtino, kad Jis buvo Palaimintojo Sūnus. Jis buvo tas, kuris atsisės galybės dešinėje. 

Jis buvo Žmogaus Sūnus, kuris ateis dangaus debesimis. 

Williamas Childsas Robinsonas daro išvadą, jog „kiekvienas iš šių teiginių yra 

ryškiai mesijinis. Jų mesijinis poveikis yra ‘nepaprastai reikšmingas’“. (Robinson, 

WSYIA, 65) 

Herschelis Hobbsas komentuoja: 

 
Sinedrionas suprato visas tris mintis. Jis apibendrino jas vienu klausimu. „Taigi ar tu 

esi Dievo Sūnus?“ Jų klausimas reikalavo teigiamo atsakymo. Jų paklausimas prilygo 

deklaratyviam pareiškimui. Todėl Jėzus paprastai atsakė: „Tu sakai, jog aš esu“. Tuo 

būdu Jis privertė juos pripažinti Jo tapatybę dar prieš formaliai pripažįstant Jį vertu 

mirties bausmės. Tai buvo išmintinga Jėzaus strategija. Jis turės mirti ne tik pačiam 

prisipažinus, bet ir jiems pripažinus Jo dieviškumą. 

Pasak jų, nebereikėjo jokio kito liudijimo. Jie patys Jį girdėjo. Todėl jie pasmerkė 

Jį „Jo paties burnos“ žodžiais. Tačiau ir Jis pasmerkė juos jų žodžiais. Jie negalėjo 

pasakyti, jog nepaskelbė Dievo Sūnaus esant verto mirties. (Hobbs, AEGL, 322) 

 

Robertas Andersonas rašo: „Nėra patikimesnio patvirtinimo įrodymui labiau 

neįtikina kaip tas, kurį pateikia priešiškai nusiteikę liudytojai, o tai, jog Viešpats 

pretendavo būti Dievu, nenuginčijamai patvirtina kaip tik Jo priešų mestas kaltinimas. 
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Turime atsiminti, jog žydai buvo ne neišmanėlių laukinių gentis, bet itin kultūringa bei 

stipriai religinga tauta; kaip tik šiuo kaltinimu vadovaudamasis Sinedrionas – 

svarbiausias jų tautos susirinkimas, kurį sudarė žymiausi jų religiniai vadovai, įskaitant 

tokius vyrus kaip Gamalielis ir didysis jo mokinys Saulius Tarsietis, – vienbalsiai 

patvirtino mirties nuosprendį“. (Anderson, LH, 5) 

Hilarinas Felderis išsamiau paaiškina, kokį nuosprendį fariziejai iš tikrųjų paskyrė 

sau: „Pasmerkdami Išganytoją kaip piktžodžiautoją jam pačiam prisipažinus, teisėjai 

oficialiai ir su priesaika patvirtina, kad Jėzus prisipažino ne tik tai, jog jis buvo 

teokratinis Mesijas Karalius ir žmogiškasis Dievo sūnus, bet ir tai, kad jis buvo dieviškas 

Mesijas bei Dievo Sūnus savo esme, taip pat tai, jog jis todėl ir buvo pasmerktas mirti“. 

(Felder, CATC, t. 1, p. 306) 

Taigi remdamiesi mūsų studija galime patikimai daryti išvadą, kad Jėzus tokiu būdu 

tvirtino esąs Dievas, jog tai galėjo pripažinti visi Jo kaltintojai. Šiuos tvirtinimus 

religiniai vadovai vadino piktžodžiavimu, kuris pagal žydų įstatymus bei papročių teisę 

vertas mirties bausmės. Jie nukryžiavo Jėzų, nes Jis „vadino save Dievo Sūnumi“ (Jn 

19,7). (Little, KWYB, 45) 

 

3B. Kiti tvirtinimai 
 

1C. Lygus su Tėvu 
Neretai Jėzus tvirtino esąs lygus Dievui Tėvui. 

 

1D. Evangelija pagal Joną 10,25–33 
„Jėzus jiems atsakė: ‘[…] Aš ir Tėvas esame viena’. Tada žydai vėl stvėrėsi akmenų, 

norėdami Jį užmėtyti. O Jėzus paklausė jų: ‘Daug gerų darbų esu jums parodęs iš savo 

Tėvo. Už kurį gi darbą užmėtysite mane akmenimis?’ Žydai Jam atsakė: ‘Ne už gerą 

darbą užmėtysime Tave akmenimis, bet už piktžodžiavimą ir kad Tu, būdamas žmogus, 

dediesi Dievu’.“ – Jn 10,25–33 (TŽ) 

 

Šiame pasakojime žydai nesuabejoję suprato Jėzaus žodžius kaip tvirtinimą, jog Jis 

esąs Dievas. Jų reakcija, kaip ir reakcija teisme, rodo, kad jie puikiai suvokė, ką Jis 

norėjo pasakyti tais žodžiais. Tyrinėjant graikiškus žodžius, galima įžvelgti įdomią ir 

užtikrintą potekstę. A.T. Robertsonas nurodo: „Viena (hen). Ne vyriškos (heis), bet 

bevardės giminės. Ne vienas asmuo (plg. heis Gal 3,28), bet viena esmė arba prigimtis“. 

(Robertson, WPNT, 186) 

Šventraščio komentatorius J. Carlas Laney’s laikosi tokios pat nuomonės 

pareikšdamas: „Žodis ‘viena’ yra bevardės giminės ir kalba apie vieną esmę, o ne apie 

vieną asmenį. […] Tėvas ir Sūnus dalijasi dieviškos esmės vienumu, bet išlieka du 

skirtingi Asmenys dievystėje“. (Laney, JMGC, 195–196) 

Robertsonas toliau kalba: „Šis trumpas pareiškimas yra Kristaus visų tvirtinimų apie 

santykį tarp Tėvo ir savęs (Sūnaus) kulminacija. Toks tvirtinimas fariziejams sukelia 

nevaldomą pyktį“. (Robertson, WPNT, 187) 

Taigi akivaizdu, kad girdėjusieji šį pareiškimą, neabejojo Jėzaus tvirtinimu jiems, 

kad esąs Dievas. Todėl: „Jėzaus žodžius žydai galėjo vertinti tik kaip piktžodžiavimą, ir 

jie patys nutarė priimti nuosprendį. Įstatyme buvo nurodyta, jog už piktžodžiavimą 
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reikėjo užmėtyti akmenimis (Kun 24,16). Tačiau šie žmonės neleido, kad teismo 

procesas vyktų įstatymine tvarka. Jie neparengė oficialaus kaltinimo, kad vyresnybė 

galėtų imtis reikiamų veiksmų. Apimti įtūžio, jie ketino būti ir teisėjais, ir budeliais 

vienu metu. „Vėl“ nurodo jų ankstesnį mėginimą užmušti akmenimis (Jn 8,59)“. (Bruce, 

NICNT, 524) 

Jų ryžtas užmušti Jėzų akmenimis už piktžodžiavimą liudija, kad jie neabejotinai 

suprato Jo mokymą. Tai parodo, jog jie nesvarstė, ar Jo tvirtinimas apie dieviškumą 

buvo teisingas, ar ne. 

 

2D. Evangelija pagal Joną 5,17–18 
„O Jėzus jiems sakydavo: ‘Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, todėl ir aš 

darbuojuosi’. Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik 

nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju Tėvu, tuo būdu lygindamas save su 

Dievu.“ – Jn 5,17.18 

 

Gerbiamas Šventraščio specialistas Merrillas C. Tenney’s aiškina: „Žydai buvo 

supykę dėl to, kad Jėzus pažeisdavo šabą, bet jie buvo tiesiog įtūžę dėl to, kad jis esą 

buvęs toks įžūlus, tvirtindamas apie savo lygybę su Dievu. Šis Jėzaus tvirtinimas 

pagilino nesantaiką tarp jo kritikų ir jo paties, nes jie suprato, kad šitaip tvirtindamas jis 

pareiškė apie savo dieviškumą. Toks paaiškinimas rodo, kad jis netvirtino esąs tapatus 

Tėvui kaip vienas asmuo, bet paliudijo apie savo vienybę su Tėvu tokiu santykiu, kurį 

galima apibūdinti kaip sūnystę“. (Tenney, GJ, 64) 

Kalbos tyrinėjimas, kurį randame A.T. Robertsono veikale Word Pictures of the New 

Testament, pateikia keletą įdomių įžvalgų: „Jėzus aiškiai sako ‘Mano Tėvas’ (ho patēr 

moy). Nesako ‘mūsų Tėvas’, bet pareiškia apie ypatingą santykį su Tėvu. „Darbuojasi 

ligi šiolei (heōs arti ergazetai)“. […] Jėzus pastato save į vienodą lygį su Dievo veikla ir 

taip pateisina gydymo veiklą šabo dieną“. (Robertson, WPNT, 82–83) 

Pažymėtina yra ir tai, jog žydai nevadindavo Dievo „Mano Tėvas“. Jeigu jie taip 

darydavo, visuomet patikslindavo teiginį pridurdami „danguje“. Tačiau Jėzus taip 

nekalbėjo. Jis kalbėjo taip, kad žydai negalėjo nesuprasti, kai jis Dievą vadindavo 

„Mano Tėvas“. (Morris, GAJ, 309) Jis tvirtino esant unikalų santykį su Dievu kaip savo 

Tėvu. Taip, kaip žmogiškojo tėvo sūnus turi būti visiškai žmogus, taip Dievo Sūnus turi 

būti visiškai Dievas. Visa tai, kuo yra Tėvas, yra ir Sūnus. 

Jėzus taip pat leidžia suprasti, jog kol darbuojasi Dievas, darbuojasi ir Sūnus. 

(Pfeiffer, WBC, 1083) Žydai galėjo ir vėl suprasti potekstę, kad Jis buvo Dievo Sūnus. 

Dėl šio pareiškimo žydų neapykanta dar labiau sustiprėjo. Net jeigu iš esmės jie stengėsi 

Jį tik persekioti, tačiau jų noras nužudyti Jį ėmė stiprėti. (Lenski, ISJG, p., 375) 

 

2C. „Aš Esu“ 
„Jėzus jiems tarė: ‘Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš 

Esu!’“ – Jn 8,58 (TŽ) 

Vienas komentatorius taip atskleidžia šios ištaros prasmę: „Jis pasakė jiems: ‘Iš tiesų, 

iš tiesų, aš jums sakau […].’ Pradėdamas dvigubu Amen – tvirčiausia priesaika – mūsų 

Viešpats savinasi vienam Dievui priklausantį vardą. Žydai suprato, ką Jis norėjo 

pasakyti, ir pasibaisėję reikalavo užmušti Jį akmenimis“. (Spurr, JIG, 54) 
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Kaip žydai suprato šį pareiškimą? Henry’s Alfordas sako: „Nešališka šių žodžių 

egzegezė juose turi atpažinti pareiškimą apie esminį Kristaus pirmumą. (Alford, GT, 

801–802) 

Marvinas Vincentas knygoje Word Studies of the New Testament rašo, jog Jėzaus 

tvirtinimas yra „formuluotė, išreiškianti absoliutą, begalinį ‘AŠ ESU’ (egō eimi)“. 

(Vincent, WSNT, t. 2, p. 181) 

Pasikliaudami Senojo Testamento informacija, sužinome, jog „AŠ ESU“ nurodo 

paties Dievo vardą, Jahvę (dažnai verčiamą kaip „VIEŠPATS“ ir rašomą didžiosiomis 

raidėmis). A.G. Campbellas mums padaro šią išvadą: „Remdamiesi tokiais Senojo 

Testamento fragmentais, kaip Iš 3,14, Įst 32,39 ir Iz 43,10, suprantame, kad Jėzus 

nepateikia naujos sąvokos. Žydams buvo pakankamai gerai žinoma mintis, jog Senojo 

Testamento Jahvė yra amžinai Esantis. Žydams nauja yra tai, jog šis vardas tapatinamas 

su Jėzumi“. (Campbell, GTDC, 12) 

Iš aplinkinių žydų reakcijos galime įsitikinti, kad Jo užuominą jie suprato kaip 

pretenzijas į absoliutų dieviškumą. Tokios įžvalgos paskatino juos ryžtis įvykdyti Mozės 

įstatymą, reikalavusį už piktžodžiavimą užmušti Jėzų akmenimis (Kun 24,13–16) Peteris 

Lewisas pastebi: „Vieninteliu teiginiu yra pareikšta svarbiausia tiesa apie žymiausią 

Žmogų – Jo egzistavimas pirm visko, Jo absoliuti egzistencija“. (Lewis, GC, 92) 

Campbellas šį klausimą aiškina ne žydams: „Tai, jog posakį ‘Aš esu’ (eimi) turime 

suprasti kaip pareiškimą apie visišką Kristaus dieviškumą, aišku iš to, kad Jėzus nebandė 

paaiškinti. Jis nemėgino įtikinti žydų, jog šie Jį supratę klaidingai, bet verčiau keletą 

kartų įvairiomis progomis pakartojo šį teiginį“. (Campbell, GTDC, 12–13) 

Įžymus Šventraščio tyrinėtojas Raymondas Brownas reziumuodamas šį epizodą rašo: 

„Evangelijos tradicijoje nerandame aiškesnės potekstės apie Jėzaus dieviškumą“. 

(Brown, GAJ, 367) 

 

3C. Jėzui priklauso ta pati pagarba kaip ir Dievui 
„Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia jį siuntusio Tėvo. Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums: 

kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą, nes iš mirties 

yra perėjęs į gyvenimą.“ – Jn 5,23–24 

 

Čia Jėzus įspėja tuos, kurie kaltina Jį piktžodžiavimu. Jis jiems sako, jog, 

užgauliodami Jį, jie užgaulioja Dievą, o jų elgesys su Jėzumi įžeidžia patį Dievą. (Godet, 

CGSJ, t. 2, 174) 

Taip pat matome, kad Jėzus patvirtina teisę būti garbinamas kaip Dievas. O iš to, 

kaip jau anksčiau matėme, plaukia išvada, jog negerbti Jėzaus reiškia negerbti Dievo. 

(Robertson, WPNT, 86) 

 

4C. „Pažinti mane“ 
„Jie paklausė: ‘O kurgi tavo Tėvas?’ Jėzus atsakė: ‘Jūs nepažįstate nei manęs, nei 

manojo Tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir mano Tėvą’.“ – Jn 8,19 

 

Jėzus pareiškė, jog pažinti ir matyti Jį yra tas pat, kas pažinti bei matyti Tėvą. Jėzus 

yra tobulas ir pilnatviškiausias Tėvo apsireiškimas, nes Jis yra vienos esmės su Tėvu ir 

Jo santykis su Juo yra kaip Jo Sūnaus. 
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5C. „Tikėkite mane“ 
„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!“ – Jn 14,1 

 

Merrillas Tenney’s aiškina: „Jis buvo pasmerktas mirčiai – mirčiai, kuri užklumpa 

kiekvieną žmogų. Nepaisant to, Jis turėjo drąsos pareikšti, kad jie pripažintų Jį tikėjimo 

objektu. Jis tapo atsakymu į klausimą dėl likimo ir aiškiai nurodė, kad jų ateitis priklauso 

nuo Jo darbo. Jis pažadėjo paruošti jiems vietą ir sugrįžti jų pasiimti“. (Tenney, JGB, 

213) 

 

6C. „Kas yra matęs mane…“ 
„Pilypas jam sako: ‘Viešpatie, parodyk mums Tėvą, ir bus mums gana’. Jėzus taria: 

‘Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, 

yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti ‘Parodyk mums Tėvą’?“ – Jn 14,8–9 

 

7C. „Aš jums sakau…“ 
Mt 5,20.22.26.28.32.34.44 

Šie Rašto fragmentai byloja, kad Jėzus moko ir kalba savo paties vardu. Taip 

darydamas Jis suteikė savo žodžiams dievišką autoritetą. Užuot pakartojęs pranašus, 

sakydamas „Taip kalba Viešpats“, Jėzus kartojo „O aš jums sakau“. 

Karlas Scheffrahnas ir Henry’s Kreyssleris paaiškina: „Jis niekada neabejojo ir 

neatsiprašinėjo. Jam nereikėjo prieštarauti savo žodžiams, atšaukti ar pakeisti tai, ką 

buvo kalbėjęs. Jis neabejotinai kalbėjo Dievo žodžius (Jn 3,34). Jis sakė: „Dangus ir 

žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis“ (Mk 13,31). (Scheffrahn, JN, 11) 

 

4B. Garbintas kaip Dievas 
 

1C. Garbinimas, priklausantis tik Dievui 
 

1D. Parpulti ant žemės iš pagarbos yra aukščiausias garbinimo ir šlovinimo veiksmas, 

koks tik gali būti atliekamas Dievui (Jn 4,20–22). 

 

2D. Žmonės turi garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje (Jn 4,24) 
 

3D. „Viešpatį, savo Dievą, garbinsi ir jam vienam tarnausi“ (Mt 4,10; Lk 4,8 AJ). 

 

2C. Jėzus buvo garbinamas kaip Dievas ir su tuo sutiko 
 

1D. „Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės“ (Mt 8,2). 

 

2D. Žmogus, gimęs aklas, po to, kai buvo išgydytas, parpuola ir pagarbina Jį (Jn 9,35–

39). 

 

3D. Mokiniai „pagarbino jį sakydami: ‘Tikrai tu Dievo Sūnus!’“ (Mt 14,33). 
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4D. „Paskui kreipėsi į Tomą: ‘Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir 

paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis’. Tomas sušuko: ‘Mano 

Viešpats ir mano Dievas’! Jėzus jam ir sako: ‘Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie 

tiki nematę!’“ (Jn 20,27–29). 

 

3C. Jėzus priešinamas kitiems 
 

1D. Šimtininkas Kornelijus puolė Petrui po kojų ir „išreiškė jam pagarbą“, o Petras 

sudraudė jį tardamas: „Kelkis! Juk ir aš esu žmogus“. (Apd 10,25.26) 

 

2D. Jonas puolė Apokalipsės angelui po kojų „norėdamas jį pagarbinti“, bet angelas jam 

pasakė, jog ir jis yra „tarnas“, ir Jonui liepė: „Dievą garbink“ (Apr 19,10). 

 

4C. Kaip jau matėme, Jėzus įsakė garbinti Jį kaip Dievą ir sutiko su tokiu garbinimu. 

Būtent tai paskatino Thiesseną rašyti: „Jeigu Jis yra apgavikas arba apsigavęs pats, ir, 

bet kuriuo atveju, jeigu Jis nėra Dievas, Jis nėra geras (Christus si non Deus, non 

bonus)“. (Thiessen, OLST, 65) 

Žinomas teologas, Oksfordo universiteto dėstytojas Alisteris McGrathas priduria: 

„Žydiškoje aplinkoje, kurioje veikė pirmieji krikščionys, turėjo būti ir buvo garbinamas 

vien tik Dievas. Paulius įspėjo Romos krikščionis apie nuolatinį žmonėms gresiantį 

pavojų garbinti kūrinius, užuot garbinus savo kūrėją (Rom 1,23). Tačiau ankstyvoji 

krikščionių Bažnyčia garbino Kristų kaip Dievą – tai ir įvardyta Naujajame Testamente“. 

(McGrath, CT, 280) 

 

5B. Ką pasakė kiti 
 

1C. Apaštalas Paulius 
 

1D. Laiškas romiečiams 9,5 
„Iš jų [žydų tautos] tėvai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus – visiems 

viešpataujantis Dievas, palaimintas per amžius. Amen!“ – Rom 9,5 

 

Įžymus Prinstouno universiteto teologas ir Šventraščio specialistas Charlesas 

Hodge’as komentuoja: „Paulius […] pareiškia, jog Kristus, kuris, kaip jis ką tik buvo 

minėjęs, pagal žmogišką prigimtį arba kaip žmogus buvo kilęs iš izraelitų, kitu atžvilgiu 

yra aukščiausiasis Dievas arba virš visų esantis Dievas, palaimintas per amžius […]. 

Todėl šis epizodas rodo, jog Kristus yra Dievas pačia tikriausia žodžio prasme“. (Hodge, 

CF, 300, 302) 

Dr. Murray’s J. Harrisas, gerai žinomas Naujojo Testamento specialistas, labai 

išsamiai aptaręs šį Laiško romiečiams epizodą originalia graikų kalba, daro išvadą: „9,1–

5 pabaigoje apaštalas teigia: priešingai pažeminimui, kurį jis patyrė, daugeliui izraelitų jį 

atmetus, Mesijas, Jėzus Kristus yra iš tikrųjų išaukštintas virš visos visatos, gyvosios ir 

negyvosios, įskaitant ir jį atmetusius žydus; joje jis yra Dievas savo prigimtimi ir yra 

amžinas garbinimo objektas“. (Harris, JG, 172) 
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2D. Laiškas filipiečiams 2,6–11 
„Jis, būdamas Dievo prigimties, nelaikė lygybės su Dievu savo naudai vartotinu 

dalyku, bet paliko save tuščią, priimdamas vergo prigimtį, pasidarydamas toks pat kaip 

žmonės. Ir iš išvaizdos pažintas kaip žmogus, jis nusižemino, pasidarydamas klusnus iki 

mirties, mirties ant kryžiaus. Todėl Dievas ir labai išaukštino jį ir dovanojo jam vardą, 

pranokstantį kiekvieną vardą, kad Jėzaus vardo garbei lenktųsi kiekvienas dangaus, 

žemės ir požemio būtybių kelis ir kad kiekvienas liežuvis išpažintų, jog Jėzus Kristus yra 

Viešpats Dievo Tėvo šlovei“. – Fil 2,6–11 (AJ, past.). 

 

Nuo 6 iki 8 eilutėse išaukštintas Kristus apibūdinamas kaip turintis dvi prigimtis: 

Dievo prigimtį (2,6) ir vergo prigimtį (2,7). Šis epizodas vaizduoja Jėzų kaip tikrą Dievą 

ir tikrą žmogų savo prigimtimi. Peteris Toonas rašo: „Dieviškos ir žemiškos 

egzistencijos priešinimas rodo, jog žodis morfē [vartojamas tiek 6, tiek 7 eilutėse ir 

verčiamas: Dievo ir tarno/vergo „pavidalas“/„prigimtis“] nurodo dalyvavimą Dieve, 

kuris yra toks pat tikras, kaip ir Jėzaus dalyvavimas žmogaus gyvenime bei istorijoje“. 

(Toon, OTG, 168) 

Nuo 9 iki 11 eilutėse Kristus prilyginamas Dievui. F.F. Bruce’as rašo: 

 
Himne aidi Izaijo 52,13 […] taip pat Izaijo 45,23, kur vienintelis tikrasis Dievas 

prisiekia savimi: „Kiekvienas kelis klaupsis prieš mane, manim prisieks kiekvienas 

liežuvis“. Tačiau Kristaus himne tas pats Dievas pareiškia, kad kiekvienas kelis 

priklaups/lenksis Jėzaus vardui ir kiekvienos lūpos/liežuvis išpažins, kad Jėzus 

Kristus yra Viešpats. […] Kartais klausiama, ar „vardas, pranokstantis kiekvieną 

vardą“ Kristaus himne yra „Jėzus“, ar „Viešpats“. Abu vardai kartu, nes dieviška 

valia vardas „Jėzus“ nuo šiol turi vardo „Viešpats“ reikšmę pačia tikriausia prasme, 

kurią šis vardas gali turėti – jis reiškia hebrajų Jahvę. (Bruce, RJ, 202) 

 

Taigi Laiškas filipiečiams (Fil 2,6–11) dviem būdais parodo Kristaus dieviškumą: 

pagal Jo dvigubą prigimtį ir prilygindamas Jį išskirtiniam Senojo Testamento Dievo 

vardui (VIEŠPATS, Jahvė). 

 

3D. Laiškas kolosiečiams 1,15–17 
„Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos Kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta 

viskas, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar 

kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sukurta per jį ir jam, jis yra pirma visų daiktų, ir visa 

juo laikosi.“ – Kol 1,15–17 

 

15 eilutėje Kristus yra vadinamas „neregimojo Dievo atvaizdu“. Peteris Lewisas 

pastebi: „Tai, ką Jis atvaizduoja, Jis turi taip pat ir turėti; Jis tiksliai atvaizduoja tikrąją 

Dievo esmę, nes Jis ir dalijasi šia tikrąja esme. Kaip Dievo atvaizdas, Jėzus Kristus yra 

Dievo atitikmuo žmonių pasaulyje (Jn 14,9)“. (Lewis, GC, 259–260) 

F.F. Bruce’as priduria: „Žodžiai, kuriuos jis kalbėjo, darbai, kuriuos jis atliko, 

gyvenimas, kurį jis gyveno, asmuo, kuriuo jis buvo – visa tai atskleidė nematomą Tėvą. 

Anot Pauliaus, jis yra regimas ‘neregimojo Dievo atvaizdas’“. (Bruce, RJ, 158) 
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Terminas visos kūrinijos „pirmagimis“ reiškia, jog kaip amžinas Sūnus Jis yra visa 

ko paveldėtojas. (Ryrie, RSB, 1831) Tai mums rodo ir tai, jog Jis yra visų daiktų Kūrėjas 

(16 ir 17 eilutės). Kas dar galėtų būti Jėzus, jei ne Dievas? 

 

4D. Laiškas kolosiečiams 2,9 
„Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė“. – Kol 2,9 

 

Šis paprastas teiginys byloja mums apie tai, kas yra Jėzus ir kodėl Jis mums turėtų 

būti svarbus. Carlas F.H. Henry komentuoja: „Tikėjimas, suteikiantis krikščionybei 

nepaprastai unikalų bruožą, kad Jėzuje Kristuje ‘kūniškai gyvena visa dievystės 

pilnatvė’ (Kol 2,9), yra neatskiriamas ir išskirtiniausias Naujojo Testamento mokymo 

aspektas; tai patvirtino ir kartojo apaštalai, kurie buvo Jėzaus amžininkai“. (Henry, IJ, 

53) 

 

5D. Laiškas Titui 2,13 
„Laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus 

Jėzaus šlovės apsireiškimo“. – Tit 2,13 

 

Angliškame vertime, atrodo, kad šioje eilutėje kalbama tarsi apie du asmenis: Dievą 

ir Jėzų Kristų. Tačiau graikiško sakinio konstrukcija rodo, jog abu vardai – „didysis 

Dievas“ ir „Gelbėtojas“ – nurodo vieną Asmenį: Jėzų Kristų. (Harris, JG, 173–185) 

 

2C. Jonas Krikštytojas 
„Ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš 

dangaus prabilo: ‘Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi’.“ – Lk 3,22 

 

Jn 1,29.34 Jonas Krikštytojas skelbia: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio 

nuodėmę! […] Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“. 

 

3C. Apaštalas Petras 
 

1D. Tikriausiai patį garsiausią Petro patvirtinimą randame Evangelijoje pagal Matą 

16,15–17: „Jis vėl paklausė: ‘O kuo jūs mane laikote?’ Tada Simonas Petras atsakė: ‘Tu 

esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus’. Jėzus jam atsakė: ‘Palaimintas tu, Simonai, Jonos 

sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje’.“ 

Apie šią išsakytą mintį Scheffrahnas ir Kreyssleris rašo: „Užuot priekaištavęs už jo 

akiplėšiškumą (kaip Jėzus visuomet darydavo, pastebėjęs klaidą), Jėzus palaimina Petrą 

už jo tikėjimo išpažinimą. Savo tarnystės metu Jėzus priėmė maldas ir garbinimą kaip 

teisėtai Jam priklausančius“. (Scheffrahn, JN, 10) 

 

2D. Petras dar kartą patvirtina savo tikėjimą Apd 2,36: „Tad tegu tvirtai įsitikina visi 

Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote“. 

 

3D. Viename iš savo laiškų apaštalas Petras rašo: „Simonas Petras, Jėzaus Kristaus 

tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir Gelbėtojo 
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Jėzaus Kristaus teisumu“ (2 Pt 1,1). 

Murray’s J. Harrisas, išnagrinėjęs šį epizodą parašytą originalia graikų kalba, sako: 

„Išvada, atrodo, neišvengiama, jog 2 Pt 1,1 titulas – mūsų Dievas ir Gelbėtojas – […] 

yra taikomas Jėzui Kristui“. (Harris, JG, 238) 

 

4C. Apaštalas Tomas 
„Abejojantysis“ pateikia šį liudijimą, kurį randame Jn 20,28 (TŽ): „Tomas atsakė Jam: 

‘Mano Viešpats ir mano Dievas!’“ 

Johnas Stottas knygoje „Elementari krikščionybė“ (Basic Christianity) išsamiau 

paaiškina šį Tomo šūksnį: „Sekmadienį po Velykų dienos netikintis Tomas kartu su 

kitais mokiniais yra aukštutiniame kambaryje, kai pasirodo Jėzus. Jis pakviečia Tomą 

pajusti Jo žaizdas, ir Tomas, apimtas nuostabos, sušunka, ‘Mano Viešpats ir mano 

Dievas!’ (Jn 20,26–29). Jėzus tai pripažįsta. Jis priekaištauja Tomui už jo netikėjimą, bet 

ne už pagarbinimą“. (Stott, BC, 28) 

Kaip nurodyta aukščiau, kuomet būdavo garbinami žmonės arba angelai, Jis 

tučtuojau priekaištaudavo garbintojams ir liepdavo garbinti Dievą (Apd 10,25.26; Apr 

19,10). Jėzus ne tik pripažįsta garbinimą, kurį parodo Tomas, bet ir padrąsina jo tikėjimo 

pareiškimą. 

 

5C. Laiško hebrajams autorius 
 

1D. Laiškas hebrajams 1,3 
„Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas [būties atspaudas – AJ], 

viską laikantis savo jėgos žodžiu“. – Hbr 1,3 (TŽ) 

 

F.F. Bruce’as aiškina posakį „tikslus atvaizdas“: „Lygiai taip pat, kaip atvaizdas ir 

užrašas ant monetos tiksliai atitinka emblemą ant klišės, taip Dievo Sūnus nešioja tikrą 

jo prigimties atspaudą. Graikų kalbos žodis charakter, kuris šioje vietoje vartojamas 

vienintelį kartą Naujajame Testamente, išreiškia šią tiesą netgi dar aiškiau negu eikon, 

kuris vartojamas visur kitur apibūdinti Kristui kaip Dievo „atvaizdui“ (2 Kor 4,4; Kol 

1,15). […] Kristuje yra apreikšta Dievo esmė“. (Bruce, EH, 48) 

 

2D. Laiškas hebrajams 1,8 
„O Sūnui: ‘Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo 

karalystės skeptras’.“ – Hbr 1,8 

 

Thomasas Schultzas rašo, jog „šauksmininkui […] ‘Tavo sostas, Dieve’ teikiama 

pirmenybė prieš vardininką ten, kur jis būtų verčiamas ‘Dievas yra tavo sostas’ arba 

‘tavo sostas yra Dievas’. Dar vienas įtikinamas įrodymas: Jėzus Šventajame Rašte yra 

vadinamas Dievu“. (Schultz, DPC, 180) 

 

6C. Apaštalas Jonas 
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1D. Evangelija pagal Joną 1,1.14 
„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. […] Tas 

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio 

Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.“ – Jn 1,1.14 

 

Mokytojas ir gerbiamas teologas R.C. Sproulas komentuoja Jn 1,1 dėmesio centre 

turėdamas Žodį (arba Logą; gr. logos): „Šiame nuostabiame epizode Logas yra ir 

atskirtas nuo Dievo (‘buvo pas Dievą’), ir sutapatintas su Dievu (‘buvo Dievas’). Šis 

paradoksas darė didelę įtaką mokymo apie Trejybę raidai, pagal jį Logas yra 

suprantamas kaip antrasis Trejybės Asmuo. Jis skiriasi nuo Tėvo asmeniu, bet esmė yra 

viena su Tėvu“. (Sproul, ETCF, 105) 

J. Carlas Laney’s taip pat pastebi, kad Jn 1 patvirtina „Logo [Žodžio] amžiną 

egzistavimą (1a eil.), asmeninį savitumą (1b eil.) ir dievišką prigimtį (1c eil.)“. (Laney, 

J, 37–38) Graikų kalbos specialistas ir gramatikas dr. Danielius B. Wallace’as aiškina 

graikiškos konstrukcijos šio fragmento reikšmę: „Konstrukcija, kurią evangelistas 

pasirinko, norėdamas išreikšti šią mintį, buvo pats glausčiausias būdas, kuriuo jis galėjo 

konstatuoti, jog Žodis buvo Dievas, tačiau skirtingas nuo Tėvo“. (Wallace, GGBB, 269) 

 

2D. Jono pirmas laiškas 5,20 
„Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad 

pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame – jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis 

Dievas ir amžinasis gyvenimas.“ – 1 Jn 5,20 

 

Jonas, kuris yra tiesioginis Jėzaus liudytojas, vėl nedvejodamas vadina Jį Dievu. 

 

6B. Išvada: Jėzus yra Dievas 
Williamas Biederwolfas, remdamasis pateiktais argumentais, išveda labai ryškų 

palyginimą: „Žmogus, kuris gali skaityti Naująjį Testamentą ir nematyti, jog Kristus 

tvirtina esąs daugiau negu žmogus, gali giedrą vidurdienį apžvelgti visą dangų ir 

nematyti saulės“. (Mead, ERQ, 50) 

„Mylimasis apaštalas“ Jonas baigia šia išvada: „Savo mokinių akivaizdoje Jėzus 

padarė ir daug kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad 

tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per 

Jo vardą“ (Jn 20,30–31). 

 

2A. Jo netiesioginiai tvirtinimai apie savo dieviškumą 
Daugeliu atvejų Jėzus pareiškė apie savo dieviškumą netiesiogiai, tiek savo žodžiais, 

tiek veiksmais. Žemiau išvardyta daug tokių užuominų kartu su keliais tiesioginiais 

tvirtinimais. 

Kai kuriems aukščiau esantiems tvirtinimams reikia papildomo paaiškinimo, kuris 

pateikiamas žemiau. 
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1B. Jis atleido nuodėmes 
„Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: ‘Sūnau, atleidžiamos tau tavo 

nuodėmės!’ Tenai sėdėjo keletas Rašto mokytojų ir svarstė savo širdyse: ‘Kodėl Jis taip 

piktžodžiauja? Kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!’“ – Mk 2,5–7 

 

Žydų mąstymui, išugdytam pagal Dievo Įstatymą, mintis, jog žmogus galėtų atleisti 

nuodėmes, padarytas Dievui, yra neįsivaizduojama. Atleidimas yra vien tik Dievo 

prerogatyva. Žinomas Šventraščio tyrinėtojas ir teologas Johnas Stottas rašo: „Mes 

galime atleisti skriaudas, kurias mums padaro kiti; tačiau nuodėmes, kurias mes 

padarome Dievui, gali atleisti tik pats Dievas“. (Stott, BC, 29) 

Kai kas gali paklausti, ar Jėzus iš tikrųjų turėjo dievišką galią atleisti nuodėmes. 

Jėzus žinojo, kad Jo auditorija tuo abejoja, todėl Jis jiems tai ir įrodė: „‘Kas lengviau – 

ar pasakyti paralyžiuotam: ‘Tau atleidžiamos nuodėmės’, ar liepti: ‘Kelkis, pasiimk 

neštuvus ir vaikščiok’? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje 

nuodėmes, – čia jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik 

namo!’ Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo 

stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: ‘Tokių dalykų mes niekad nesame matę’“ (Mk 

2,9–12). 

Šiuo pavyzdžiu Jėzus klausia, kas būtų lengviau – pasakyti „tavo nuodėmės 

atleidžiamos“ ar tarti „kelkis ir vaikščiok“. Anot Viklifo Komentarų, tai yra „klausimas, 

į kurį neįmanoma atsakyti. Ir viena, ir kita ištarti yra vienodai paprasta; tačiau tam, kad 

viena arba antra pasakius būtų įvykdyta, reikia dieviškos galios. Be abejo, apsimetėlis, 

nenorėdamas būti demaskuotas, nuspręstų, jog pirmuoju atveju yra lengviau. Jėzus 

ėmėsi gydyti ligą, kad žmonės žinotų, jog jis turi galią nugalėti jos priežastį“. (Pfeiffer, 

WBC, 944) 

Dėl to rašto aiškintojai ir fariziejai apkaltino Jį piktžodžiavimu. „Rašto aiškintojų ir 

fariziejų kaltinimas […] pasmerkė Jį už tai, kad prisiėmė sau išimtines Dievo teises“. 

(Pfeiffer, WBC, 943) 

C.E. Jeffersonas teigia: „Jis atleido nuodėmes, Jis kalbėjo kaip turintis valdžią. Netgi 

pats didžiausias nusidėjėlis, atgailaujantis prie Jo kojų, iš Jo gaudavo patikimą garantiją 

apie atleidimą“. (Jefferson, CJ, 330) 

Lewisas Sperry’s Chaferis atkreipia dėmesį į tai, jog „žemėje niekas neturi nei galios, 

nei teisės atleisti nuodėmes. Niekas negalėtų atleisti nuodėmės, išskyrus Tą, kuriam visi 

yra nusidėję. Kai Kristus atleido nuodėmes, o tai Jis tikrai darė, Jis nesinaudojo 

žmogiška prerogatyva. Kadangi nuodėmes gali atleisti tiktai Dievas, įtikinamai įrodoma, 

jog Kristus yra Dievas, nes Jis atleido nuodėmes, o būdamas Dievas yra nuo amžių“. 

(Chafer, ST, t. 5, 21) 

 

2B. Jėzus tvirtino esąs „gyvenimas“ 
Jn 14,6 Jėzus tvirtina: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Merrillas Tenney’s sako: „Jis 

nesakė, jog žinojo kelią, tiesą ir gyvenimą ar mokė apie tai. Jis neatstovavo naujai 

sistemai; Jis skelbėsi esąs galutinis atsakymas į visas paslaptis“. (Tenney, JGB, 215) 

 

3B. Jame yra gyvenimas 
„O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo 
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Sūnuje. Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.“ – 

1 Jn 5,11.12 

 

Johnas Stottas apie šį gyvenimą rašo: „Savo sekėjų priklausomybę nuo Jo Jėzus 

palygino su maistu, kurį iš vynmedžio gauna jo šakelės. Jis pareiškė, jog Dievas yra 

suteikęs Jam valdžią kiekvienam kūnui, kad duotų gyvybę visiems, kuriuos Jam atidavė 

Dievas“. (Stott, BC, 29) 

 

4B. Jėzus turi valdžią 
Senasis Testamentas aiškina, kad Dievas yra visos kūrinijos teisėjas (Pr 18,25; Ps 50,4–

6; 96,13). Tačiau Naujajame Testamente ši galia teisti yra Tėvo perduota Sūnui: „Jis 

[Dievas] taip pat suteikė jam galią teisti, nes jis [Jėzus] – Žmogaus Sūnus“ (Jn 5,27). 

Pareikšdamas, jog Jis teis pasaulį, Jėzus tuo tvirtina, kad Jis pats prikels mirusius, 

surinks priešais save visas tautas, sėdės garbės soste ir teis pasaulį. Vieni Jo sprendimu 

paveldės dangų, o kiti pragarą. 

Johnas Stottas priduria: „Ne tik Jėzus bus teisėjas; teismo kriterijumi bus žmonių 

požiūris į jį, kuris bus matomas iš jų elgesio su jo ‘broliais’ arba iš jų atsiliepimo į jo 

žodį. […] Šio teiginio svarbą sunku perdėti. Įsivaizduokime dvasininką, kuris šiandien 

kreipiasi į tikinčiuosius šiais žodžiais: ‘Atidžiai klausykitės mano žodžių. Nuo to 

priklauso jūsų amžinybė. Pasaulio pabaigoje aš sugrįšiu jūsų teisti, ir jūsų likimas bus 

nuspręstas pagal jūsų paklusnumą man.’ Tokiam pamokslininkui neilgai pavyktų 

išvengti policijos arba psichiatrų dėmesio“. (Stott, BC, 31–32) 

 

3A. Dievo vardai 
1B. JHVH – VIEŠPATS 
Daugelyje Šventojo Rašto vertimų Dievo vardas verčiamas žodžiu „VIEŠPATS“ 

(didžiosiomis raidėmis) arba „Jehova“. Hebrajiškame originale žodis yra sudarytas iš 

keturių priebalsių: JHVH. Tikslesnė JHVH transkripcija yra Jahvė. 

 

1C. Šventas žydams 
Herbertas F. Stevensonas rašo: „Tiksli vardo reikšmė yra nežinoma. Pradžioje jį sudarė 

keturios hebrajų kalbos priebalsės – hwhy, JHVH, teologams žinomos kaip 

„tetragrama“, prie kurių vėliau buvo pridėtos žodžio ’Ādōnaj balsės (išskyrus tuos 

atvejus, kai vardas vartojamas kartu su ’Ādōnaj: tada pridedamos žodžio ’Elohīm 

balsės). Tačiau žydai šį vardą ėmė laikyti per daug šventu, kad galėtų ištarti ir, viešai 

skaitydami Šventąjį Raštą, pakeitė jį titulu ’Ādōnaj – Jahvė jiems buvo iš tikrųjų „balsu 

netariamas vardas“. (Stevenson, TTG, 20) 

Žinomas rašytojas ir teologas dr. Peteris Toonas rašo: „Kadangi šiam vardui buvo 

skiriama vis didesnė pagarba, paskutiniuoju Senojo Testamento periodu žydai liovėsi jį 

tarti“. (Toon, OTG, 96) 

L.S. Chaferis pastebi: „Vengimą tarti šį vardą galima vertinti kaip paprasčiausią 

prietarą; tačiau tai neabejotinai buvo bandymas išreikšti pagarbą; kad ir kaip ši praktika 

buvo klaidinga ir abejotina, nepaisant visų jos painių pasekmių, ji padėjo sukurti 
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visuotinį įspūdį apie neišreiškiamą Dievo asmenybę“. (Chafer, ST, t. 1, 264) 

„Žydų enciklopedija“ (Jewish Encyclopedia) (red. Isidore’as Singeris, Funkas ir 

Wagnallsas, t. I, 1904) pabrėžia, jog JHVH vertimas žodžiu „Viešpats“ galbūt 

pasiskolintas iš Septuagintos. „Apie Šēm ha Metoraš, JHVH ‘skiriamojo vardo’ tarimą 

autentiškos informacijos neturime“. Pradedant helenistiniu laikotarpiu, vardas buvo 

rezervuotas vartoti šventykloje: „Iš Siferēh [Sēfēr Tōrāh] Sk 6, 27, Mišenāh Tāmīd 7. 2 

ir Sotāh 7. 6 matyti, jog kunigams leista tarti Dievo vardą palaiminimo metu tiktai 

šventykloje; visur kitur jie įpareigoti vartoti bendrinį vardą (kinnuj) ’Ādōnaj.“ 

„Žydų enciklopedija“ toliau cituoja žydų istorikus Filoną ir Juozapą. 

Filonas: „Keturias raides gali minėti ir girdėti tik šventi vyrai, kurių ausis ir liežuvius 

apvalė išmintis, ir niekas kitas jokioje kitoje vietoje“. (Mozės gyvenimas, 3, p.41) 

Juozapas: „Mozė maldavo Dievą leisti jam žinoti ir tarti Jo vardą, kad šventai 

veikdamas galėtų Jo šauktis vardu. Tada Dievas pranešė savo vardą, kuris ligi tol niekam 

nebuvo žinomas; man būtų nuodėmė, jeigu jį paminėčiau“. (Josephus, Antiquities, 2, par. 

4) 

 

2C. Vardo reikšmė 

Iš 3,14 turinys, kaip ir naujausi moksliniai tyrinėjimai, rodo, kad hwhy, JHVH 

reikia suprasti kaip veiksmažodžio hy"h', hājāh, „būti“ formą. Atsižvelgdami į 

tai, galime pastebėti dvi šio vardo reikšmes. Pirmiausia, pagal Iš 3,14–15 JHVH kaip 

vardas yra Dievo veikiančio, gelbėjančio ir bendraujančio buvimo pozityvus 

užtikrinimas. „AŠ ESU“ visada bus su savo sandoros tauta. Tas, kuris yra dabar, taip 

pat ir bus. Antra, pagal Įst 4,39; 1 Kar 8,60 ir Iz 45,21–22 JHVH yra vienas ir 

vienintelis Dievas, kuris kartu yra ir aukščiau savo kūrinijos, ir savo kūrinijoje; visi 

kiti dievai tėra kūriniai arba žmogaus vaizduotės projekcijos. (Toon, OTG, 97) 

 

3C. Kristus kalba apie save kaip Jahvę 
W.C. Robinsonas cituoja Scotchmerą: „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sutapatinimas 

su Senojo Testamento Viešpačiu baigiasi aiškia doktrina apie Jo dievystę“. (Robinson, 

WSYTIA, 118) 

Kreyssleris ir Scheffrahnas rašo: 

 
Jis pretendavo į JHVH arba Jahvės sandorą. Evangelijos pagal Joną aštuntame 

skyriuje skaitome: „Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite savo 

nuodėmėse“ (24 eil.); „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę (t.y. ant kryžiaus), – 

suprasite, kad Aš Esu“ (28 eil.); „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau negu gimė 

Abraomas, Aš Esu“ (58 eil.). Jo AŠ ESU siejasi su Iš 3,14, kur Dievas apsireiškia 

Mozei: „AŠ ESU KURIS ESU“. Jis tarė: „Tu taip kalbėsi izraeliečiams: AŠ ESU 

atsiuntė mane pas jus“. Todėl Dievo vardas hebrajiškai yra JHVH arba AŠ ESU. 

(Scheffrahn, JN, 11) 

 

Mt 13,14–15 eilutėse Kristus tapatina save su Senojo Testamento (Iz 6,8–10) 

„Viešpačiu“ (Adonaju). (Meldau, PDD, 15) 

Clarkas Pinnockas knygoje „Išdėstykite savo argumentus“ (Set Forth Your Case) 

rašo, kad „Jo mokyme skambėjo didysis pareiškimas AŠ ESU, kuris yra dieviškas savo 
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sandara ir turiniu (Iš 3,14; Jn 4,26; 6,35; 8,12; 10,9; 11,25)“. (Pinnock, SFYC, 60) 

Jn 12,41 apibūdina Kristų kaip tą, kurį Iz 6,1 regėjo Izaijas. Williamas C. Robinsonas 

teigia: „Izaijas taip pat rašo apie Jahvės pirmtaką: ‘Paruoškite kelią Viešpačiui’ (Iz 40,3 

TŽ). Kristus patvirtino samariečių žodžius, jie kalbėjo: ‘Mes […] žinome, kad Jis iš tiesų 

yra Kristus, pasaulio Gelbėtojas’ (Jn 4,42 TŽ). Pagal Senąjį Testamentą tai gali reikšti 

tik Jahvę – Dievą. Oz 13,4: ‘Aš esu Viešpats, tavo Dievas […] Tu nepažinsi kito dievo, 

tik mane, nes be manęs nėra gelbėtojo’“. (Robinson, WSY, 117–118) 

 

JĖZUS YRA JAHVĖ 

Jahvė 
Bendras titulas arba 

veiksmas 
Jėzus 

Iz 40,28 Kūrėjas Jn 1,3 

Iz 45,22; 43,11 Gelbėtojas Jn 4,42 

1 Sam 2,6 Prikelia mirusius Jn 5,21 

Jl 3,12 Teisėjas Jn 5,27; plg. Mt 25,31–46 

Iz 60,19–20 Šviesa Jn 8,12 

Iš 3,14 Aš Esu Jn 8,58; plg. 18,5–6 

Ps 23,1 Ganytojas Jn 10,11 

Iz 42,8; plg. 48,11 Dievo garbė Jn 17,1.5 

Iz 41,4; 44,6 Pirmasis ir Paskutinysis Apr 1,17; 2,8 

Oz 13,14 Atpirkėjas Apr 5,9 

Iz 62,5; Oz 2,16 Jaunikis Apr 21,2; plg Mt 25,1 ir t. 

Ps 18,2 Uola 1 Kor 10,4 

Jer 31,34 Atleidžiantis nuodėmes Mk 2,7.10 

Ps 148,2 Garbinamas angelų Hbr 1,6 

Visas Senasis Testamentas Į Jį kreipiamasi maldoje Apd 7,59 

Ps 148,5 Angelų kūrėjas Kol 1,16 

Iz 45,23 Išpažįstamas kaip Viešpats Fil 2,11 
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2B. Dievo Sūnus 
Žinomas teologas ir Biblijos mokytojas Charlesas Ryrie’s apie titulą „Dievo Sūnus“ 

rašo: „Ką tai reiškia? Nors frazė ‘(kieno nors) sūnus’ gali reikšti ‘(kieno nors) 

palikuonis’, ji taip pat reiškia ‘(kieno nors) rangą’. Todėl Senajame Testamente ‘pranašų 

sūnūs’ reiškė pranašų rangą (1 Kar 20,35), o ‘giesmininkų sūnūs’ reiškė giesmininkų 

rangą (Neh 12,28). Pavadinimas ‘Dievo Sūnus’, priskiriamas mūsų Viešpačiui, liudija 

Dievo rangą ir yra stiprus bei akivaizdus pilnatviškos dievystės tvirtinimas“. (Ryrie, BT, 

248) 

H.F. Stevensonas aiškina: „akivaizdu, kad terminas ‘Dievo sūnūs’ Senajame 

Testamente yra priskiriamas žmonėms (Oz 1,10) ir angelams (Pr 6,2; Job 1,6; 38,7). 

Tačiau Naujajame Testamente titulas ‘Dievo Sūnus’ taikomas įvardyti mūsų Viešpačiui 

arba yra Jo paties vartojamas kita reikšme. Kiekvienu atveju šis terminas reiškia, jog Jis 

yra vienas, vienatinis Sūnus, lygus Tėvui ir amžinas kartu su Tėvu“. (Stevenson, TTG, 

123) 

 

Kiek kartų Jėzus kalba apie santykius su savo Tėvu, tiek kartų Jis nuolat ir be išimties vartoja 
ištarą „Mano Tėvas“; o atkreipdamas mokinių dėmesį į jų kaip vaikų santykį su Dievu, 
konkrečiai apibūdina: „Jūsų Tėvas“. Jis niekuomet nesivienija su mokiniais ir žmonėmis, 
sakydamas įprastai – „Mūsų Tėvas“. 

– HILARIN FELDER 
 

Pakartotinis termino „Sūnus“ vartojimas, sugretinant jį su „Tėvas“, liudija, kad Jėzus 

nedviprasmiškai tvirtino apie savo lygybę su Tėvu, ir formuluoja tiesą apie Trejybę (Mt 

23,9.10; Mk 13,32; Jn 3,35; 5,19–27; 6,27; 10,33–38; 14,13). 

Pilypo Cezarėjoje Jėzus pagyrė Petrą už tai, kad šis atpažino Jį kaip Dievo Sūnų. 

„Simonas Petras atsakė: ‘Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus’. Jėzus jam atsakė: 

‘Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano 

Tėvas, kuris yra danguje’ (Mt 16,16–17)“. 

Felderas rašo apie Kristaus turėtą Dievo, kaip Jo Tėvo, sampratą: „Kiek kartų Jėzus 

kalba apie santykius su savo Tėvu, tiek kartų Jis nuolat ir be išimties vartoja ištarą 

„Mano Tėvas“; o atkreipdamas mokinių dėmesį į jų kaip vaikų santykį su Dievu, 

konkrečiai apibūdina: „Jūsų Tėvas“. Jis niekuomet nesivienija su mokiniais ir žmonėmis, 

sakydamas įprastai – „Mūsų Tėvas““. 

Felderas tęsia: 

 
Netgi tuomet, kai Jėzus tarsi susilygina su mokiniais Tėvo atžvilgiu, ir kada, be 

abejonės, reikėtų tikėtis, jog Jis pavartos bendrinį posakį „Mūsų Tėvas“, girdime 

priešingai – „Mano Tėvas“: „[…] nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki 

tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo Tėvo karalystėje“ (Mt 26,29). „Ir štai Aš 

atsiųsiu jums savo Tėvo pažadą“ (Lk 24,49 TŽ). „Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, 

paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę“ (Mt 25,34). Panašiai ir 

kitur Jėzus neabejotinai daro skirtumą tarp savo dieviškos sūnystės ir mokinių bei 

žmonių apskritai sūnystės. (Felder, CAC, 268–269) 
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3B. Žmogaus Sūnus 
Jėzus vartoja titulą „Žmogaus Sūnus“ nurodydamas tris skirtingus aspektus: 

1. Savo žemiškąjį tarnavimą: 

• Evangelija pagal Matą 8,20 

• Evangelija pagal Matą 9,6 

• Evangelija pagal Matą 11,19 

• *Evangelija pagal Matą 16,13 

• Evangelija pagal Luką 19,10 

• Evangelija pagal Luką 22,48 

2. Pranašaudamas savo kančią: 

• Evangelija pagal Matą 12,40 

• Evangelija pagal Matą 17,9.22 

• Evangelija pagal Matą 20,18 

3. Mokydamas apie savo būsimąjį atėjimą: 

• Evangelija pagal Matą 13,41 

• Evangelija pagal Matą 24,27.30 

• Evangelija pagal Matą 25,31 

• Evangelija pagal Luką 18,8 

• Evangelija pagal Luką 21,36 

Stevensonas titului „Žmogaus Sūnus“ teikia ypatingą reikšmę, „nes tai buvo 

pavadinimas, kurį mūsų Viešpats įprastai taikydavo sau. Naujajame Testamente 

negirdime jo iš nieko kito, be paties Jėzaus lūpų, išskyrus tą kartą, kai Jį klausinėjusieji 

citavo Jo žodžius (Jn 12,34), ir dar vienu atveju, kada savo kankinystės valandą 

Steponas, pagautas ekstazės, sušuko: ‘Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, 

stovintį Dievo dešinėje’ (Apd 7,56). Tai neabejotinai yra žydų pripažintas mesijo 

titulas“. (Jn 12,34) (Stevenson, TTG, 120) 

Kreyssleris ir Scheffrahnas rašo, jog „Jėzus neabejotinai tikėjo esąs Senojo 

Testamento pranašysčių apie Mesiją išsipildymas. Kalbėdamas apie save, Jis nuolat 

vartodavo titulą ‘Žmogaus Sūnus’ iš Danieliaus vizijos (Dan 7,13–14)“. (Scheffrahn, JN, 

9–10) 

Mk 14,61–64 Jėzus taiko sau Dan 17,13–14, o kartu ir Ps 110,1, kas netrukus 

pasirodys priešais jų akis. C.G. Montefiore’as paaiškina: „Jeigu Jėzus taip kalbėjo, tai 

būtų beveik neįtikėtina, jog Jis būtų daręs skirtumą tarp savęs kaip Žmogaus Sūnaus ir 

savęs kaip Mesijo. Žmogaus Sūnus turi būti Mesijas, o Jis pats turi būti abu kartu“. 

(Montefiore, SG, 361) 

 

4B. Abba – Tėvas 
Michaelas Greenas savo knygoje Runaway World rašo, jog Kristus 

 
[…] pareiškė apie tokį savo santykį su Dievu, apie kokį niekas niekada anksčiau 

nebuvo pareiškęs. Jis įvardijamas aramėjišku žodžiu Abba, kurį Jis taip mėgo vartoti, 

ir ypač maldoje. Niekas kitas iki Jo per visą Izraelio istoriją nėra kreipęsis į Dievą 

šiuo žodžiu. […] Žinoma, žydams buvo įprasta melstis Dievui kaip Tėvui, tačiau jie 

vartojo žodį ’Ābhijnū, o šis kreipimasis iš tikrųjų išreiškia Dievo maldavimą 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  246 

 

pasigailėti ir atleisti. Jėzaus kreipimesi – Abba – nėra Dievo maldavimo pasigailėti. 

Tai yra familiarus žodis, reiškiantis didžiausią artumą. Būtent todėl Jis ir darė 

skirtumą tarp savo paties santykio ir kitų žmonių santykio su Dievu kaip Tėvu. 

(Green, RW, 99–100) 

 

Įdomu yra tai, jog netgi Dovydas, būdamas artimas Dievui, nekalbėjo apie Dievą 

kaip apie Tėvą, bet sakė, jog „kaip tėvas […] taip Viešpats“ (Ps 103,13). Priešingai 

Dovydui, Jėzus maldoje dažnai vartojo žodį „Tėvas“. „Be abejo, fariziejai, suprato, ką 

tai reiškia, ir apkaltino Jį piktžodžiavimu (Jn 5,18): ‘[…] bet [Jis] ir vadino Dievą 

savuoju Tėvu, tuo būdu lygindamas save su Dievu’. Iš tiesų, jeigu Jis nebuvo lygus 

Dievui, tai Jo žodžiai buvo šventvagiški“. (Stevenson, TTG, 97) 

 

7 skyrius 

Dievystės reikšmė: trilema – Viešpats, 

melagis ar beprotis? 

Skyriaus turinys 
Kas yra Jėzus Nazarietis 
Trys alternatyvos 

Ar Jis buvo melagis? 
Ar Jis buvo beprotis? 
Jis yra Viešpats! 
 

1A. Kas yra Jėzus Nazarietis 
Per visą istoriją žmonės yra pateikę įvairių atsakymų į klausimą „Kas yra Jėzus 

Nazarietis?“ Kad ir koks būtų jų atsakymas, niekas negali paneigti, kad Jėzus iš tikrųjų 

gyveno, o Jo gyvenimas radikaliai pakeitė žmonijos istoriją visiems laikams. Pasaulinio 

garso istorikas Jaroslavas Pelikanas rašo: „Nepaisant to, ką apie jį galvotume arba 

tikėtume asmeniškai, Jėzus iš Nazareto beveik dvidešimt amžių yra svarbiausias asmuo 

Vakarų kultūros istorijoje. Jei būtų įmanoma kokiu nors supermagnetu ištraukti iš šios 

istorijos kiekvieną metalo gabalėlį, kuriame yra bent jo vardo pėdsakas, kas tuomet 

beliktų? Būtent nuo jo gimimo didesnė žmonijos dalis pradeda savo kalendorius, būtent 

jo vardu milijonai keikia ir jo vardu milijonai meldžiasi“. (Pelikan, JTTC, 1) 

Kokią įtaką yra padaręs Jėzus? Savo knygoje What If Jesus Have Never Been Born? 

D. Jamesas Kennedy’s ir Jerry’s Newcombe’as bando bent iš dalies atsakyti į šį 

klausimą. Jie pradeda prielaida, kad Bažnyčia – Kristaus Kūnas – yra svarbiausias 

Jėzaus palikimas pasauliui. Po to jie tyrinėja, kokie įvykiai istorijoje parodo Bažnyčios 

įtaką. Jie nurodo keletą ryškiausių momentų: 

 

• Ligoninės, kurios iš esmės atsirado viduramžiais. 
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• Universitetai, kurių pradžia taip pat viduramžiai. Be to, daugumą garsiausių 

pasaulio universitetų įsteigė krikščionys, puoselėdami krikščioniškus tikslus. 

• Liaudies raštingumas ir lavinimas. 

• Valstybės gyventojams atstovaujanti valdžia, kuri buvo ypač akivaizdi 

Amerikos atveju. 

• Politinių galių atskyrimas. 

• Piliečių teisės. 

• Vergijos panaikinimas tiek antikos, tiek ir moderniais laikais. 

• Šiuolaikinis mokslas. 

• Kolumbas atrado Naująjį pasaulį. 

• Geranoriškumas ir dosnumas; Gerojo samariečio etika. 

• Aukštesnės teisingumo normos. 

• Paprasto žmogaus išaukštinimas. 

• Didelė pagarba žmogaus gyvybei. 

• Daugelio barbariškų ir primityvių kultūrų civilizavimas. 

• Daugelio pasaulio kalbų rašto sukūrimas bei išmokymas jomis rašyti. 

• Meno ir muzikos išsiskleidimas. Žymiausių meno kūrinių įkvėpimas. 

• Nesuskaičiuojama daugybė Evangelijos pakeistų gyvenimų, kurie, buvę 

kliūtimi, tapo turtu visuomenei. 

• Amžinas išgelbėjimas nesuskaičiuojamai daugybei sielų! (Kennedy, WIJ, 3–

4) 

 

Kiekvienas, kas yra studijavęs Bažnyčios istoriją, žino, jog Bažnyčia yra susijusi su 

vadovais ir atskalomis, kurie piktnaudžiavo didingais Jėzaus išreikštais idealais ir juos 

suteršė. Dažnai tai būdavo vienos ar kitos atskalos krikščioniškajame pasaulyje nariai, 

propagavę tokią elgseną ir tvarką, kuri iš esmės prieštarauja Kristaus meilei. Liūdnas 

pavyzdys yra krikščionių tarpusavio persekiojimai. Pernelyg dažnai Bažnyčia 

vėluodavo, kai pasaulietinėje arenoje vykdavo būtini pokyčiai. Vienas toks pavyzdys yra 

afrikiečių kilmės amerikiečių pilietinės teisės, nors primintina, kad šiuo atveju 

krikščioniškasis tikėjimas buvo viena iš svarbiausių motyvacijų, kuriomis vadovavosi 

tokie žymūs kovotojai už rasinę laisvę kaip Abraomas Linkolnas ir Martinas Liuteris 

Kingas jaunesnysis. 

Vertinant apskritai, reikia pripažinti, kad būtent Jėzaus sekėjai žengė nuostabius 

pasiaukojimo žingsnius, pakeldami kitus iš gyvenimo dugno. Jėzus Nazarietis beveik du 

tūkstančius metų neatpažįstamai keičia gyvenimus ir tuo perrašo žmonijos istorijos eigą 

bei pasekmes. 

 

XIX a. žinomas ateistas Charlesas Bradlaughas metė iššūkį krikščioniui dalyvauti diskusijoje 
apie krikščioniškų teiginių galią. Iššūkį priėmė Hughas Price’as Hughesas, aktyvus sielų 
gelbėtojas, dirbęs tarp vargšų Londono lindynėse. Hughesas Bradlaughui atsakė, jog sutiks 
diskutuoti su viena sąlyga. 

Hughesas tarė: „Siūlau, kad kiekvienas pateiktume keletą konkrečių įrodymų, liudijančių 
mūsų įsitikinimų galią. Tie pavyzdžiai būtų vyrai ir moterys, kurie mūsų mokymo paveikti 
buvo išgelbėti iš nuodėmingo ir gėdingo gyvenimo. Aš atsivesiu šimtą tokių vyrų bei moterų ir 
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kviečiu jus padaryti tą patį“. 
Po to Hughesas pridūrė, jeigu Bradlaughas negalėtų atsivesti šimto, tegul jis atsiveda 

penkiasdešimt; jei negalėtų atsivesti penkiasdešimties, tegul atsiveda dvidešimt. Galiausiai 
jis sumažino skaičių iki vieno. Visa, ką turėjo padaryti Bradlaughas, tai surasti vieną žmogų, 
kurio gyvenimą pagerino ateizmas, ir Hughesas, atsivesiantis šimtą žmonių, kurių gyvenimą į 
gera pakeitė Kristus, sutiktų su juo diskutuoti. Bradlaughas atsisakė! (Kennedy, WIJ, 189) 
 

Mąstydami apie svarbiausius Jėzaus gyvenimo realijas, matome, kad milžiniška Jo 

įtaka yra tiesiog neįtikėtina. XIX a. rašytojas byloja: 

 
Jis [Jėzus] gimė nuošaliame kaime ir buvo valstietės sūnus. Jis užaugo kitame kaime, 

kur iki trisdešimties metų dirbo dailidės dirbtuvėje. Tada trejus metus buvo 

keliaujančiu pamokslininku. Jis niekada neparašė knygos. Jis niekada nebuvo 

valdžioje. Jis niekada neturėjo nei šeimos, nei namų. Jis nelankė koledžo. Jis niekada 

nebuvo nuvykęs į didelį miestą. Jis niekada nenukeliavo dviejų šimtų mylių nuo tos 

vietos, kur buvo gimęs. Jis nepadarė nieko tokio, kas įprastai lydi didingumą. Jis 

neturėjo jokių rekomendacijų, išskyrus save patį. 

Jis buvo tik trisdešimt trejų, kai viešoji nuomonė atsisuko prieš Jį. Jo draugai 

išsibėgiojo. Vienas iš jų Jį išdavė. Jis buvo perduotas priešams ir kentė teismo 

patyčias. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus tarp dviejų piktadarių. 

Kai Jis merdėjo, Jo kankintojai lošė iš jo drabužių, kurie buvo vienintelė Jo 

nuosavybė žemėje. Kai numirė, buvo palaidotas gailestingo draugo paskolintame 

kape. Praėjus devyniolikai amžių, Jis ir šiandien yra svarbiausia žmonijos asmenybė. 

Visos kada nors pražygiavusios armijos, visi kada nors plaukioję laivynai, visi 

parlamentai, kurie yra kada nors posėdžiavę, visi kada nors valdę karaliai, paimti 

draugėn, neturėjo tiek įtakos žmogaus gyvenimui šioje žemėje, kiek šis vienas 

gyvenimas“. (Kennedy, WIJ, 7–8) 

 

Taigi kuo Jėzus save laikė? Ką apie Jį manė kiti? Kas buvo ši vieniša asmenybė? Kas 

yra Jėzus Nazarietis? 

Jėzus manė, jog tai, kuo Jį pripažino kiti, ir buvo svarbiausia. Šis klausimas neleido 

likti neutraliam arba išvengti tiesaus faktų įvertinimo. Kembridžo universiteto anglų 

literatūros profesorius C.S. Lewisas, anksčiau buvęs agnostiku, šią tiesą išreiškė savo 

knygoje „Tiesiog krikščionybė“ (Mere Christianity). Apžvelgęs keletą faktų, susijusių su 

Jėzaus asmenybe, Lewisas rašo: 

 
Tuo aš stengiuosi užkirsti kelią tikrai kvailystei, kurią žmonės dažnai sako apie Jį: 

„Esu pasirengęs priimti Jėzų kaip didį dvasios mokytoją, bet nesutinku, kad Jis yra 

Dievas“. Taip sakyti negalima. Žmogus, kuris būtų tikrai žmogus ir kalbėtų tokius 

dalykus, kokius kalbėjo Jėzus, negalėtų būti didis dvasios mokytojas. Jis būtų arba 

beprotis – tokio pat lygio kaip ir tas, kuris tvirtina esąs virtas kiaušinis, – arba velnias 

iš pragaro. Turi rinktis. Arba šis žmogus buvo ir yra Dievo sūnus, arba Jis yra tiesiog 

išprotėjęs, jei ne dar blogiau. Gali nesiklausyti Jo, kaip neklausai kvailio, gali 

spjaudyti į Jį ir užmušti kaip demoną arba gali pulti Jam po kojomis ir vadinti Jį 

Viešpačiu ir Dievu. Tačiau nešnekėkim nesąmonių, kad Jis buvo didis mirtingas 

mokytojas. Jis nepaliko mums tokios galimybės. Nė neketino palikti. (Lewis, MC’52, 

40–41; C.S. Lewis. Tiesiog krikščionybė. 1999. 56 p.) 
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F.J.A. Hortas atkreipia dėmesį į tai, jog, nepriklausomai nuo to, ką mes apie Jėzų 

manytume, negalime atskirti Jo asmenybės nuo to, ką Jis pasakė: „Jo žodžiai buvo tokia 

neatskiriama Jo paties dalis bei išraiška, jog jie neturėjo jokios prasmės kaip abstraktūs 

teisingi Jo, kaip dieviškojo išminčiaus arba pranašo, ištarti teiginiai. Pašalinkime Jį patį 

kaip pirminį (tegul ir ne pagrindinį) kiekvieno teiginio subjektą, ir jie visi subyrės“. 

(Hort, WTL, 207) 

Horto pastabą atkartoja buvęs garsus Jeilio universiteto krikščionybės istorikas 

Kennethas Scottas Latourette’as, teigdamas: „Jėzų tokiu įžymiu padarė ne jo mokymas, 

nors to pakaktų, kad Jis būtų aukštai įvertintas. Tai padarė jo paties ir jo mokymo 

derinys. Jie negali būti atskirti vienas nuo kito“. (Latourette, AHC, 44) Truputį vėliau jis 

pridūrė: „Kiekvienam mąstančiam Evangelijos pasakojimų skaitytojui turi būti 

akivaizdu, jog Jėzus save patį ir savo skelbtus dalykus laikė neatskiriama vienove. Jis 

buvo ne tik didis mokytojas. Jo mokymas apie Dievo karalystę, žmogaus elgesį ir apie 

Dievą buvo svarbus, tačiau negalima šio mokymo atskirti nuo Jo paties, nuo Jo požiūrio, 

ir nepaversti niekais“. (Latourette, AHC, 48) 

 

JĖZUS TVIRTINA ESĄS DIEVAS

DVI ALTERNATYVOS

Jo teiginiai buvo KLAIDINGI Jo teiginiai buvo TEISINGI

(Dvi alternatyvos) 

(Dvi alternatyvos) 

Jis yra VIEŠPATS

Jis ŽINOJO Jis NEŽINOJO

kad Jo teiginiai kad Jo teiginiai

buvo KLAIDINGI buvo KLAIDINGI

Jis SĄMONINGAI Jūs galite tai Jūs galite to

KLAIDINO PRIPAŽINTI NEPRIPAŽINTI

Jis buvo MELAGIS Jis NUOŠIRDŽIAI APSIGAVO

Jis buvo VEIDMAINIS

Jis buvo DEMONAS
Jis buvo BEPROTIS

Jis buvo KVAILYS,
nes už tai numirė

 

2A. Trys alternatyvos 
Yra žmonių, kurie tiki, jog Jėzus yra Dievas, todėl, kad jie tiki, jog Biblija yra Dievo 

įkvėpta; o kadangi ji moko, jog Jėzus yra Dievas, tai reiškia, jog Jis ir turi būti Dievas. 

Tačiau, nors aš taip pat tikiu, jog Biblija yra absoliučiai įkvėptas Dievo žodis, nemanau, 
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jog būtina tuo tikėti, kad padarytume išvadą, jog Jėzus yra Dievas. Štai kodėl. Jau 

matėme, jog Naujojo Testamento knygos yra istoriškai tikslios ir patikimos; iš tikrųjų 

tokios patikimos, kad Jėzaus neįmanoma atmesti kaip paprasčiausios legendos. 

Evangelijos pasakojimai išsaugo tikslų aprašymą, ką Jis darė, kokiose vietose lankėsi, 

kokius žodžius pasakė. O Jėzus aiškiai tvirtino esąs Dievas (žr. toliau ir 6 skyrių). Taigi 

kiekvienas žmogus turi atsakyti į klausimą: ar Jo tvirtinimas apie dieviškumą yra 

teisingas, ar neteisingas? Šis klausimas vertas išsamaus aptarimo. 

Pirmajame amžiuje, kada žmonės apie Jėzaus asmenybę turėjo įvairiausių atsakymų, 

Jėzus savo mokinių paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Į tai Petras atsakė: „Tu esi 

Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“ (Mt 16,15–16 TŽ). Ne kiekvienas priima Petro atsakymą, 

tačiau nė vienas neišvengs Jėzaus klausimo. 

Jėzaus tvirtinimas apie dieviškumą turi būti arba teisingas, arba neteisingas. Jeigu 

Jėzaus teiginiai yra teisingi, tai Jis yra Viešpats, ir mes turime arba pripažinti, arba 

atmesti Jo viešpatystę. Mes esame „be pateisinimo“. 

Jeigu Jėzaus teiginiai apie dieviškumą buvo klaidingi, tai yra tik du pasirinkimai: 

arba Jis žinojo, jog tai, ką Jis tvirtino, buvo netiesa, arba nežinojo. Atskirai 

apsvarstysime kiekvieną alternatyvą, o po to apžvelgsime teiginius. 

 

1B. Ar Jis buvo melagis? 
Jeigu, šitaip tvirtindamas, Jėzus žinojo, jog Jis nėra Dievas, tai Jis melavo. Tačiau, jei Jis 

buvo melagis, tai tuomet Jis buvo ir veidmainis, nes liepė kitiems bet kokia kaina būti 

sąžiningiems, o Jis pats mokė ir gyveno kaip didelis apgavikas. 

Maža to, Jis turėjo būti demonas, nes sąmoningai liepė kitiems pasitikėti Juo, kad 

būsią išgelbėti. Jeigu Jis negalėjo atsisakyti savo teiginių ir žinojo, jog jie buvo klaidingi, 

tai Jis buvo neapsakomai blogas. 

Galiausiai Jis turėjo būti ir kvailas, nes buvo nukryžiuotas dėl to, kad tvirtino esąs 

Dievas. 

 

• Mk 14,61–64: „Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis 

kunigas vėl jį klausė: „Ar tu esi Mesijas, Šlovingojo Sūnus?“ Jėzus jam 

atsakė: „Taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio 

dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse.“ Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė 

drabužius, šaukdamas: „Kam dar mums liudytojai? Girdėjote piktžodžiavimą. 

Kaip jums regis?“ Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties“. 

• Jn 19,7: „Žydai atsakė: ‘Mes turime Įstatymą, ir pagal Įstatymą jis turi mirti, 

nes laikė save Dievo Sūnumi’.“ 

 

Jeigu Jėzus buvo melagis, apgavikas, todėl blogas ir kvailas žmogus, kaip tuomet 

galima paaiškinti tai, kad Jis paliko mums patį išmintingiausią moralinį mokymą ir tokį 

stiprų moralinį pavyzdį, kokio niekas niekada nėra palikęs? Ar galėtų apgavikas – baisus 

apsimetėlis – mokyti tokios nesavanaudiškos moralės tiesų ir gyventi tokį morališkai 

pavyzdingą gyvenimą, kokį gyveno Jėzus? Tai būtų neįtikėtina. 

Filosofas, skeptikas ir krikščionybės priešininkas Johnas Stuartas Millas pripažino, 

kad Jėzus buvo aukščiausios klasės moralistas, vertas, kad į Jį atkreiptume ypatingą 

dėmesį ir sektume Juo. Millas teigė: 
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Jėzaus gyvenimas ir žodžiai pasižymi asmeninio originalumo ir intuicijos gilumo 

deriniu, būdingu patiems didžiausiems genijams, kuriais gali didžiuotis žmonių 

giminė. Kai šie gabumai yra sujungti tikriausiai su paties žymiausio moralės 

reformuotojo ir kankinio savybėmis tai misijai, kuri kada nors yra buvusi žemėje, 

negalima sakyti, jog religija pasielgė klaidingai pasirinkdama šį vyrą pavyzdiniu 

idealu ir žmonijos vedliu; netgi šiandien nebūtų paprasta ir netikinčiajam, rasti 

geresnį būdą, kaip praktiškai įgyvendinti abstrakčias dorovės normas, negu stengtis 

gyventi taip, kad Kristus pritartų mūsų gyvenimui. (Grounds, RFOH, 34) 

 

Per visą istoriją Jėzus Kristus yra priartinęs prie savęs širdis ir protus milijonų 

žmonių, kurie stengėsi gyventi panašiai kaip Jis. Tai pastebėjo netgi vienas žymiausių 

Didžiosios Britanijos istorikų ir įsitikinęs organizuotos krikščionybės priešininkas 

Williamas Lecky’s savo knygoje History of European Morals from Augustus to 

Charlemagne: 

 
Krikščionybei buvo lemta parodyti pasauliui idealią asmenybę, kuri per visus 

aštuoniolika amžių uždegdavo žmonių širdis karšta meile; įrodė, jog gali daryti 

poveikį visiems laikams, visoms tautoms, visiems temperamentams ir aplinkybėms; 

yra buvusi ne tik kilniausiu dorybių pavyzdžiu, bet ir stipriausiu akstinu jas 

įgyvendinti. […] Paprastas šių trijų trumpų [Jėzaus] aktyvaus gyvenimo metų 

aprašymas yra prisidėjęs prie žmonijos atgimimo ir kančių sumažinimo daugiau negu 

visi filosofų svarstymai ir moralistų pamokymai. (Lecky, HEMFAC, 8; Grounds, 

RFOH, 34) 

 

Išgalvoti Jėzų reikėtų daugiau negu Jėzaus. 
– PHILIP SCHAFF 

 

Bažnyčios istorikas Philipas Schaffas, apsvarstęs visus Jėzaus dieviškumo įrodymus, 

o ypač atsižvelgdamas į tai, ko Jėzus mokė ir kaip gyveno, apstulbo girdėdamas 

absurdiškus paaiškinimus, kuriais bandoma nusišalinti nuo šiais įrodymais pagrįstų 

išvadų. Schaffas pareiškė: 

 
Jei šis liudijimas nėra tiesa, tai jis turi visiškai sužlugti kaip šventvagystė arba 

beprotybė. Pirmoji hipotezė nė akimirkos negali atsilaikyti prieš Jėzaus moralinį 

tyrumą ir kilnumą, kurie pasireiškia visuose Jo žodžiuose bei darbuose ir yra 

visuotinai pripažįstami. Savęs apgaudinėjimas tokiu svarbiu klausimu ir turint visais 

atžvilgiais tokį šviesų bei sveiką protą yra taip pat neįmanomas. Kaipgi Jis galėtų būti 

„užsidegėliu“ arba pamišėliu, kuris niekada neprarado netgi savo proto pusiausvyros, 

kuris taip tyliai, lyg saulė viršum debesų, plaukė per visus vargus ir persekiojimus, 

kuris visada duodavo patį išmintingiausią atsakymą į Jį mėginančius klausimus, kuris 

ramiai ir sąmoningai numatė savo mirtį ant kryžiaus, prisikėlimą trečią dieną, 

Šventosios Dvasios išliejimą, savo Bažnyčios įsteigimą, Jeruzalės sugriovimą – tai 

pranašystės, kurios yra išsipildžiusios pažodžiui. Tokia originali, tokia brandi, tokia 

vienodai pastovi, tokia tobula, tokia žmogiška, tačiau ir taip pranokstanti visą 

žmogišką didingumą asmenybė negali būti nei klastotė, nei apgaulė, nei 

prasimanymas. Poetas, kaip buvo teisingai pasakyta, šiuo atveju būtų didingesnis už 

didvyrį. Išgalvoti Jėzų reikėtų daugiau negu Jėzaus. (Schaff, HCC, 109) 
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Savo knygoje The Person of Christ Schaffas iš naujo peržiūri teoriją, teigiančią, jog 

Jėzus buvo apgavikas, ir surengia ją kaltinantį puolimą: 

 
Hipotezė apie apgavystę yra tokia piktinanti tiek moraliniu, tiek sveiko proto 

atžvilgiu, jog ją pasmerkia vien tik jos paminėjimas. […] Joks padorus ir save 

gerbiantis mokslininkas neišdrįstų jos atvirai pareikšti. Kaip, vadovaujantis logika, 

sveiku protu ir patirtimi, paaiškinti, jog apsišaukėlis, t.y. apgavikas, savanaudis ir 

nedoras žmogus, galėjo sugalvoti ir nuo pradžios iki pabaigos nesvyruodamas 

išlaikyti pačią tyriausią ir kilniausią žmonijos istorijoje reputaciją, kupiną tiesos ir 

tikroviškumo? Kaip jis galėjo sumanyti bei sėkmingai įgyvendinti neprilygstamos 

geradarystės, moralinės svarbos bei didybės planą ir paaukoti už jį savo paties 

gyvenimą, susidūręs su pačiu stipriausiu išankstiniu jo tautos ir epochos priešiškumu? 

(Schaff, TPOC, 94–95) 

 

Be abejo, atsakymas yra toks: Jėzus negalėjo būti melagis! Joks žmogus, gyvenęs 

taip kaip Jėzus, mokęs kaip Jėzus ir miręs kaip Jėzus, negalėjo būti melagis. 

Taigi kokios yra kitos alternatyvos? 

 

2B. Ar Jis buvo beprotis? 
Jeigu neįsivaizduojama, jog Jėzus buvo melagis, tai ar Jis galėjo manyti esąs Dievas, bet 

suklysti? Šiaip ar taip, įmanoma ir būti sąžiningam, ir klysti. 

Tačiau turime atminti, jog kokiam nors žmogui vadinti save Dievu, o ypač griežtai 

monoteistinėje kultūroje, ir kitiems sakyti, jog jų amžinasis likimas priklauso nuo jų 

tikėjimo į jį, reiškė ne lengvą vaizduotės polėkį, bet būti bepročiu tikrąja prasme. Ar 

Jėzus Kristus buvo toks? 

Krikščionių filosofas Peteris Kreeftas supažindina su šia nuomone, o po to įrodo, 

kodėl turime ją atmesti: 

 
Psichinės ligos matuojamos atotrūkiu tarp to, kuo jūs save laikote, ir to, kas iš tikrųjų 

esate. Jei manau, kad esu žymiausias filosofas Amerikoje, aš esu tik pasipūtęs 

kvailys; jei manau esąs Napoleonas, aš tikriausiai išprotėjau; jei manau, jog esu 

drugelis, vadinasi, atsisveikinau su saulėtais sveiko proto krantais. Tačiau jei manausi 

esąs Dievas, tai esu dar rimtesnis psichikos ligonis, nes atstumas tarp to, kas ribota, ir 

beribio Dievo yra dar didesnis negu atstumas tarp dviejų ribotų padarų – netgi tarp 

žmogaus ir drugelio. 

Gerai, tuomet kodėl [Jėzus nebuvo] melagis arba beprotis? […] Beveik niekas iš 

skaičiusiųjų evangelijas negali nuoširdžiai ir rimtai pritarti tokiai nuomonei. Prieš 

akis kiekvienam skaitytojui, išskyrus didžiausią kietaširdį ir turintį išankstinę 

nuomonę, iš evangelijų neišvengiamai iškyla Jėzaus nuovokumas, apdairumas, 

išmintis ir patrauklumas. […] Palyginkime Jėzų su melagiais […] arba bepročiais, 

panašiais į mirštantį Nietzsche (Nyčę). Jėzus buvo turtingas būtent tomis trimis 

savybėmis, kurių melagiai ir bepročiai aiškiai stokoja: (1) jo praktiška išmintis, 

gebėjimas skaityti žmonių širdis; (2) jo stipri, sužavinti meilė, jo neapsakomas 

gailestingumas, gebėjimas patraukti prie savęs žmones, padėti jiems pasijusti jaukiai 

ir gauti atleidimą jo galia, kuri „ne tokia kaip Rašto aiškintojų“; (3) jo gebėjimas 

nustebinti, jo nenuspėjamumas, jo kūrybingumas. Visi melagiai ir bepročiai yra iš 
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tiesų nenuovokūs ir nuspėjami! Nė vienas, kas susipažinęs su Evangelija ir pažįsta 

žmones, negali rimtai pritarti nuomonei, jog Jėzus buvęs melagis arba beprotis, 

blogas žmogus. (Kreeft, FOTF, 60–61) 

 

Netgi Napoleonas Bonapartas, kaip pasakojama, pareiškė: 

 
Aš pažįstu žmones ir sakau jums, kad Jėzus Kristus yra ne žmogus. Paviršutiniškai 

mąstant, galima įžvelgti panašumo tarp Kristaus ir kitų religijų dievų bei imperijų 

kūrėjų. Tačiau iš tiesų tokio panašumo nėra. Tarp krikščionybės ir visų kitų religijų 

yra begalinis skirtumas. […] Kristuje mane stebina viskas. Jo dvasia mane baugina, 

jo valia stulbina. Jo neįmanoma palyginti su niekuo kitu pasaulyje. Jis tikrai yra toks 

vienintelis. Jo minčių ir jausmų, Jo skelbiamos tiesos ir būdo, kuriuo Jis įtikina, 

neįmanoma paaiškinti nei socialiniais, nei prigimtiniais siekiais. […] Kuo arčiau 

prisiartinu, kuo rūpestingiau tyrinėju, tuo labiau nieko negaliu suprasti – viskas 

išlieka didinga, ir toji didybė nugali. Jo religija yra apreiškimas, duotas tokio proto, 

kuris tikrai yra ne žmogaus. […] Neįmanoma niekur kitur, išskyrus Jį patį, rasti Jo 

gyvenimo kopiją arba pavyzdį. […] Aš veltui ieškau istorijoje panašaus į Jėzų Kristų 

arba ko nors, kas galėtų prilygti Evangelijai. Nei istorija, nei žmonija, nei amžiai, nei 

prigimtis nepasiūlo nieko, su kuo Ją galėčiau palyginti ar kuo paaiškinti. Čia viskas 

yra nepaprasta. (Grounds, ROH, 37) 

 

Jame […] yra klestinčio žmonių gyvenimo, kupino optimizmo, psichinės sveikatos ir 
pasitenkinimo, projektas. 

– J.T. FISHER, psichiatras 
 

Netgi devynioliktojo amžiaus unitorius bei humanistas Williamas Channingas teoriją 

apie beprotį atmetė kaip visiškai nepakankamą paaiškinimą apie Jėzaus asmenį: 

 
Kaltinimas pernelyg dideliu, save klaidinančiu entuziazmu Jėzui turėtų būti 

primetamas paskiausiai. Kur Jo istorijoje galėtume rasti tokių entuziazmo ženklų? 

Gal aptinkame jų ramiuose Jo pamokymuose? Švelnioje, praktiškoje ir geraširdiškoje 

Jo religijos dvasioje? Aiškioje ir paprastoje kalboje, kuria Jis atskleidžia savo dideles 

galias ir aukščiausias religijos tiesas? O galbūt, gerąja prasme, žmogiškos prigimties 

pažinime, kurį jis parodo vertindamas įvairių tipų žmones ir su jais bendraudamas? 

Ar šį entuziazmą randame vertindami tai, kad tvirtindamas apie savo galią 

būsimajame pasaulyje ir visuomet kreipdamas žmonių mintis į dangų, Jis niekada 

nepasiduodavo savo paties vaizduotei ir nežadindavo mokinių fantazijos ryškiais tos 

neregimos būsenos vaizdais ar kokiais nors tiksliais jos apibūdinimais? Tiesą sakant, 

toks nepaprastas Jėzaus charakteris nepasižymėjo niekuo kitu kaip tik ramumu ir 

savitvarda. Šis bruožas išryškina visas kitas Jo puikias savybes. Koks ramus buvo Jo 

pamaldumas! Nurodykite man, jei galite, vieną smarkų, ūmų Jo religinių jausmų 

protrūkį. Gal Viešpaties malda dvelkia karštligišku entuziazmu? […] Juk ir Jo 

geranoriškumas, nors ir nepaprastai uolus bei stiprus, buvo santūrus ir tylus. Jis 

niekuomet neprarado savitvardos užjausdamas kitus; niekuomet nesiveržė į neramią 

ir skubotą entuziastiškos filantropijos veiklą, bet ramiai ir nuolat – tai ženklina Dievo 

apvaizdą – darė gera. (Schaff, TPOC, 98–99) 

 

Garsus istorikas Philipas Schaffas rašė: „Ar toks intelektas – giedras kaip dangus, 
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gaivus kaip kalnų oras, aštrus ir skvarbus kaip kalavijas, visad sveikas ir stiprus, guvus ir 

šaltakraujiškas – gali iš esmės ir kuo rimčiausiai suklaidinti dėl savo asmenybės ir 

misijos? Absurdiška fantazija!“ (Schaff, TPOC, 97–98) 

Tiesą sakant, Jėzus ne tik buvo sveiko proto, bet ir pateikė patį trumpiausią ir 

tiksliausią receptą proto bei širdies ramybei. Man patinka psichiatro J.T. Fisherio 

pavyzdys: 

 
Jeigu surinktumėte visus autoritetingus straipsnius apie psichinę higieną, kuriuos 

kada nors yra parašę labiausiai kvalifikuoti psichologai ir psichiatrai, jeigu juos 

sujungtumėte, patobulintumėte, pašalintumėte besaikį daugžodžiavimą, jeigu 

atskirtumėte grūdus nuo pelų ir šiuos tikrų mokslo žinių grynuolius lakoniškai 

perteiktų patys gabiausi gyvi esantys poetai, turėtumėte gremėzdišką ir neužbaigtą 

Kalno pamokslo apibendrinimą, kuris visiškai nublanktų, juos palyginus. Du 

tūkstančius metų krikščioniškas pasaulis savo rankose turi visapusišką atsakymą į jos 

[žmonijos] neramius ir bevaisius troškimus. Jame […] yra klestinčio žmonių 

gyvenimo, kupino optimizmo, psichinės sveikatos ir pasitenkinimo, projektas. 

(Fisher, AFBM, 273) 

 

Joks beprotis negalėtų pasižymėti tokia nuovokia ir įspūdinga psichologine įžvalga. 

C.S. Lewisas yra teisus. Negali būti jokio kito paaiškinimo, išskyrus krikščioniškąjį: 

„Duoti kokį nors istorišką Jėzaus gyvenimo, posakių bei įtakos paaiškinimą, kuris būtų 

paprastesnis už krikščioniškąjį, nepaprastai sudėtinga. Niekuomet iki galo neįveiktume 

prieštaros tarp Jo moralinio mokymo gilumo, blaivumo bei (leiskite man pridurti) 

įžvalgumo ir nevaldomos didybės manijos, kuri turėtų slypėti už Jo teologinio mokymo, 

jei Jis nebūtų tikras Dievas. O nekrikščioniškos hipotezės, sekdamos viena kitą, be 

paliovos kelia sumaištį“. (Lewis, MAPS, 113) 

 

3B. Jis yra Viešpats! 
Jeigu Jėzus iš Nazareto nėra melagis arba beprotis, tai Jis turi būti Viešpats. 

 

• „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“, paskelbė Petras (Mt 16,18). 

• „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį 

pasaulį“, išpažino Lozoriaus sesuo Morta iš Betanijos (Jn 11,27). 

• „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ sušuko Tomas, pamatęs priešais jį stovintį 

prisikėlusį Jėzų (Jn 20,28). 

• „Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia“, rašė Morkus jo 

vardu pavadintos Naujojo Testamento knygos įžanginėje eilutėje (Mk 1,1). 

• „Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis 

savo jėgos žodžiu“, tvirtino Laiško hebrajams autorius (Hbr 1,1 TŽ). 

 

Kiti, save skelbę dievais ir gelbėtojais, yra atėję ir išėję iš istorijos arenos, tačiau 

Jėzus, visa galva aukštesnis už juos visus, tebėra čia. Šiuolaikinis istorikas Arnoldas J. 

Toynbee’s prirašė daugybę puslapių nagrinėdamas istorinius žygdarbius vadinamųjų 

„visuomenės gelbėtojų“, kurie, aukštindami praeitį arba pernelyg akcentuodami ateitį, 

kariaudami arba derėdamiesi dėl taikos, pretenduodami į išmintį arba dieviškumą, yra 
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bandę užkirsti kelią socialinėms katastrofoms arba kultūrinei dezintegracijai. Šeštame 

savo šedevro Study of History tome paskyręs šioms asmenybėms apie aštuoniasdešimt 

puslapių, Toynbee’s galiausiai prieina prie Jėzaus Kristaus ir parašo, jog Jam niekas 

kitas neprilygsta: 

 
Kai pirmąkart išvykome į šią paiešką, supratome, kad judame vidury didžiulės 

žygiuojančios minios; tačiau, mums besiveržiant pirmyn, žygio dalyviai vienas po 

kito pasitraukė iš lenktynių. Pirmi turėjo pasitraukti fechtuotojai, po to archaistai, po 

jų futuristai, paskui filosofai, kol pagaliau lenktynėse nebeliko žmogiškų varžovų. 

Paskutiniame etape mūsų marga tariamų gelbėtojų – žmogiškų ir dieviškų – minia 

sumažėjo iki vienos grupės, kurią sudarė tik dievai; dabar buvo išmėginama šių 

paskutinių bėgikų ištvermė, nepaisant jų antžmogiškos jėgos. Paskutiniame, mirties 

išbandyme, keletas, netgi tariamų gelbėtojų – dievų, drįso išmėginti savo titulą 

pasinerdami į ledinę upę. Ir štai dabar, mums stovint ir įdėmiai žiūrint į kitą krantą, iš 

vandens iškyla ir nedelsiant visą horizontą užpildo vienintelė figūra. Tai yra 

Gelbėtojas; „ir Viešpaties pasitenkinimas klestės jo rankoje; jis išgyvens savo sielos 

kančią ir bus patenkintas. (Toynbee, SOH, 278) 

 

Jūsų sprendimas dėl to, kas yra Jėzus Kristus, neturi būti tuščias intelektualinis 

veiksmas. Jūs negalite padėti Jį ant lentynos kaip didį moralės mokytoją. Tai nepagrįsta. 

Jis yra arba melagis, arba beprotis, arba Viešpats. Jūs turite pasirinkti. „O šitie, – rašė 

apaštalas Jonas, – surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir 

tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą“ (Jn 20,31). 

Įvykiai patikimai liudija Jėzaus kaip Viešpaties naudai. Tačiau dalis žmonių šio 

akivaizdaus įrodymo nepripažįsta, nes pripažinti – reiškia taip pat padaryti ir moralines 

išvadas. Sprendžiant, ar Jėzus yra melagis, ar beprotis, ar Viešpats ir Dievas, reikalinga 

moralinė sąžinė. 

[1] Kaip melagiai buvo traktuojami pirmajame amžiuje? Skaitykite evangelijų tekstą 

apie Belzebulą. Taip būdavo elgiamasi su melagiais ir bepročiais. 

[2] Kuo galima šiuo atveju vadovautis? Žr. Keener, The IVP Bible Background 

Commentary: New Testament, (Intervarsity, 1993) ir Ferguson, Everett, Backgrounds of 

Christianity. 
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Jėzaus kaip Mesijo kredencialai, kuriuos pateikia išsipildžiusios pranašystės 
Pranašystės apie Jo gimimą 
Pranašystės apie Jo prigimtį 
Pranašystės apie Jo tarnystę 
Pranašystės apie įvykius po Kristaus palaidojimo 
Per vieną dieną išsipildžiusios pranašystės 

Jėzaus kaip Mesijo patvirtinimas per išsipildžiusias pranašystes 
Prieštaravimas: Jėzuje išsipildžiusi pranašystė buvo sąmoningai Jo suplanuota 
Prieštaravimas: Jėzuje išsipildžiusi pranašystė buvo sutapimas arba atsitiktinumas 
Prieštaravimas: aiškiaregių pranašystės yra panašios į Biblijoje užrašytąsias 
Mesijo atėjimo laikas 

Jėzuje Kristuje raidiškai išsipildžiusių Senojo Testamento pranašavimų santrauka 
Jo pirmasis atėjimas 
Jo pirmtakas 
Jo gimimas ir jaunystė 
Jo misija ir tarnystė 
Jo kančia 
Jo prisikėlimas 
Jo žengimas į dangų 
Jo antrasis atėjimas 
 

Per visą Naująjį Testamentą apaštalai, norėdami įrodyti, jog Jėzus Nazarietis yra 

mesijas, apeliavo į du Jo gyvenimo momentus. Vienas iš jų buvo prisikėlimas, o kitas – 

išsipildžiusios mesijinės pranašystės. Senajame Testamente, kuris buvo užrašytas per 

tūkstantį metų, yra beveik trys šimtai užuominų apie ateinantį Mesiją. Jos visos išsipildė 

Jėzuje Kristuje ir patikimai patvirtina Jį kaip Mesiją. 

 

1A. Įvadas 
 

1B. Mesijinės pranašystės tikslas 
 

1C. Dievas yra vienintelis tikras Dievas 
Jo pažinimas yra begalinis, o Jo žodis niekada nebūna neištesėtas. 

 
Dievas nėra žmogus, kad meluotų, 

ar mirtingasis, kad keistų savo mintį. 

Tai argi jis neįvykdys, ką pažadėjo? 

Argi jis nepadarys, ką pasakė? (Sk 23,19) 
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2C. Visa yra palenkta Dievo valiai 
Atminkite, kas buvo anksčiau, senų senais laikais: 

aš esu Dievas, ir nėra kito; 

aš – Dievas, ir nėra tokio kaip aš. 

Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios, 

iš anksto paskelbiu, kas dar įvyks. 

Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“ 

Aš įvykdysiu visa, kas sumanyta (Iz 46,9–10). 

 

3C. Mesijas bus absoliučiai pažįstamas remiantis Jo „rekomendacija“ 
Kas jau įvyko, seniai buvau apreiškęs; 

iš mano lūpų tai išėjo, aš pats tai paskelbiau. 

Nelauktai ėmiau vykdyti, ir visa įvyko. […] 

Todėl tai iš anksto tau apreiškiau 

ir paskelbiau pirmiau, negu įvyko, 

idant nesakytum: „Mano stabas visa tai padarė, 

mano statula – drožtinė ar liedinta – tai sutvarkė“ (Iz 48,3.5). 

 
[Dievo Evangelija], kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus 

šventuosiuose Raštuose. O ji kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, 

šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, – 

Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį (Rom 1,2–4). 

 

2B. Apeliavimas į mesijinę pranašystę 
 

1C. Jėzus 
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet 

įvykdyti (Mt 5,17). 

 

Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose 

Raštuose apie jį pasakyta (Lk 24,27). 

 

Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar 

būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, 

Pranašų knygose ir Psalmėse“ (Lk 24,44). 

 

Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija 

apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. […] Jeigu jūs 

tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs 

netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?! (Jn 5,39–40.46–47) 

 

Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: „Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti 

žiūrėsite, bet nematysite“ (Mt 13,14 [apie palyginimus]). 

 

Jis yra tasai, apie kurį parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, ir jis 

nuties tau kelią“ (Mt 11,10 [apie Joną Krikštytoją]). 

 

Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: „Akmuo, kurį statytojai 
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atmetė, tapo kertiniu akmeniu“?“ (Mt 21,42) 

 

Bet viskas šitaip įvyko, kad išsipildytų pranašų Raštai (Mt 26,56 TŽ). 

 

Tada žmonės pamatys „Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse“ su didžia galia ir šlove 

(Mk 13,26 TŽ; tai nuoroda į Dan 7,13–14). 

 

Suvyniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių 

akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų 

girdėti Rašto žodžiai“ (Lk 4,20–21). 

 

Sakau jums, manyje privalo išsipildyti, kas parašyta: „Jis buvo priskaitytas prie 

piktadarių“; tai, kas man nustatyta, jau eina į pabaigą (Lk 22,37 TŽ). 

 

Bet kad išsipildytų užrašytas Įstatyme žodis: „Jie manęs nekentė be priežasties“ (Jn 

15,25 TŽ). 

 

2C. Naujojo Testamento autoriai apeliuoja į Jėzuje išsipildžiusias pranašystes 
Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų savo pranašų lūpomis, būtent 

kad Kristus kentėsiąs (Apd 3,18 TŽ). 

 

Apie jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių 

atleidimą (Apd 10,43). 

 

Išpildę visa, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo medžio ir paguldė į kapą (Apd 

13,29). 

 

Pagal savo įprotį Paulius užėjo pas juos ir tris šabus aiškino jiems Raštus. Jis dėstė ir 

įrodinėjo, kad Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių ir kad „Mesijas – tai 

Jėzus, kurį aš jums skelbiu“ (Apd 17,2–3). 

 

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų 

nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, 

kaip skelbė Raštai (1 Kor 15,3–4). 

 

[Evangeliją] Dievas [buvo] iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose 

Raštuose (Rom 1,2). 

 

Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus [„esate statomi į 

dvasinius namus“, AJ], kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines 

aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl Rašte parašyta: „Štai dedu Sione 

kertinį akmenį, brangų rinktinį akmenį; kas tiki jį, nebus sugėdintas“ (1 Pt 2,5–6). 

 

Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto mokytojus ir teiravosi, kur 

turėjęs gimti Kristus. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta: 

„Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs 

išeis Valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį“ (Mt 2,4–6 TŽ). 
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3C. Kristaus veikloje ir asmenyje išsipildė kunigiškos šventės (Geisler, CTB, 41) 
Šventės (Kun 23)     Išsipildymas Kristuje 

Paschos (balandis)    Kristaus mirtis (1 Kor 5,7) 

Neraugintos duonos (balandis)  Tyras gyvenimas (1 Kor 5,8) 

Pirmųjų vaisių (balandis)   Prisikėlimas (1 Kor 15,23) 

Savaičių (birželis)    Dvasios išliejimas (Apd 1,5; 2,4) 

Trimitų (rugsėjis)    Naujas Izraelio surinkimas (Mt 24,31) 

Permaldavimo (rugsėjis)   Nuodėmių atleidimas per Kristų (Rom 

11,26) 

Palapinių (rugsėjis)   Poilsis ir susivienijimas su Kristumi (Zch 

14,16–18) 

 

3B. Ateitį numatančios pranašystės reikšmė 
 

1C. Daro išvadą, jog už Senojo ir Naujojo Testamentų slypi dieviškas protas 
 

2C. Įrodo Dievo buvimo faktą 
 

3C. Patvirtina Jėzaus dievystę 
 

4C. Įrodo Biblijos įkvėptumą 
 

2A. Ateitį numatančios pranašystės užmojis 
Senajame Testamente yra daugiau kaip trys šimtai užuominų apie Mesiją, kurios 

išsipildė Jėzuje. 

 

1B. Prieštaravimas 
Pranašystės buvo parašytos Jėzaus laikais arba dar vėlesniais, todėl ir išsipildo. 

 

2B. Atsakymas 
Jeigu jūsų netenkina 450-ieji m. pr. Kr. kaip istorinė Senojo Testamento (ir visų jame 

esančių pranašysčių apie Kristų) užbaigimo rašyti data, atkreipkite dėmesį į tai, jog 

Septuaginta – hebrajų Raštų vertimas graikų kalba – buvo pradėtas valdant Ptolemajui 

Filadelfui (285–246 m. pr. Kr.). Visiškai akivaizdu, jog 250-ais m. pr. Kr. pradėjus 

graikišką vertimą, reikėjo turėti hebrajišką tekstą, iš kurio buvo verčiama. To pakanka, 

kad galėtume pastebėti, jog tarp pranašysčių užrašymo ir jų išsipildymo Kristaus 

asmenyje buvo mažiausiai 250 metų tarpas. 

 

3A. Jėzaus kaip Mesijo kredencialai, kuriuos pateikia išsipildžiusios 
pranašystės 
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1B. Pranašystės apie Jo gimimą 
 

1. Gimęs iš moters sėklos 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir 

moters, tarp tavo sėklos [ainijos – LBD; 

vaisiaus – AJ; palikuonių – KP; prieauglio 

– AV] ir moters sėklos. Ji sutrins tau 

galvą, o tu gelsi jai į kulną.“ 

– Pradžios knyga 3,15 (TŽ) 

„Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas 

atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, 

pavaldų įstatymui“. 

– Laiškas galatams 4,4 (Žr. t.p. Mt 

1,20) 

 

Žydų šaltinyje Onkelo targumas apie Pr 3,15 rašoma: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp 

tavęs ir moters, ir tarp tavo sūnaus ir jos sūnaus. Jis atsimins, ką tu jam nuo pradžios esi 

padaręs, ir galiausiai tu būsi jam klusnus.“ (Ethridge, TOJ, 41) 

Žydų šaltinyje Pseudojonatano targumas apie Pr 3,15 teigiama: „Aš sukelsiu 

priešiškumą tarp tavęs ir moters, ir tarp tavo atžalų (angl. offspring) sėklos ir jos atžalų 

sėklos; kai moters atžalos laikysis Įstatymo įsakymų, jie taikysis tiesiai (į tave) ir kirs tau 

į galvą; bet, kai jie apleis Įstatymo įsakymus, tu taikysi tiesiai (į juos) ir sužeisi juos į 

kulną. Tačiau jiems bus vaistas, o tau nebus jokio, ir ateityje, karaliaus, Mesijo, 

dienomis, jie susitaikins su kulnu.“ (Bowker, TRL, 122) 

Davidas L. Cooperis pastebi įdomų dalyką: 

 
Pr 3,15 randame pirmą pranašavimą apie pasaulio Gelbėtoją, pavadintą „moters 

sėkla“. Šioje pirmojoje ištaroje Dievas išpranašavo labai ilgą konfliktą tarp „moters 

sėklos“ ir „žalčio sėklos“. Jį galiausiai laimės „moters sėkla“. Šis pažadas nurodo 

kovą tarp Izraelio Mesijo bei pasaulio Gelbėtojo iš vienos pusės bei Šėtono, žmogaus 

sielos priešo, iš kitos. Čia pranašaujama visiška, galutinė Mesijo pergalė. Kai kurie 

komentatoriai įsitikinę, jog šio pažado aidą bei tai, kaip jį suprato Ieva, randame Pr 

4,1 – Ievos žodžiuose, gimus jos pirmajam sūnui, Kainui. „VIEŠPATIES padedama, 

gavau berniuką“ (angl. I have gotten a man even Jehovah). Ji teisingai suprato šią 

pradinę pranašystę, bet neteisingai ją interpretavo kaip išsipildžiusią jos sūnuje 

Kaine. Akivaizdu, jog Ieva tikėjo, kad pažado sūnus bus pats Jahvė. Kai kurie senieji 

žydų komentatoriai buvo įpratę šiame epizode įterpti žodį „angelas“ ir sakyti, jog 

Ieva tvirtino, kad jos sūnus buvo „Jahvės angelas“. Tačiau taip tvirtinti nėra jokio 

pagrindo. (Cooper, GM, 8–9) 

 

2. Gimęs iš Mergelės 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Todėl pats Viešpats duos jums 

ženklą: Štai mergelė laukiasi kūdikio; 

ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu 

Emanuelis.“ 

– Izaijo knyga 7,14 

„Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 

[…] Juozapas […] negyveno su ja kaip vyras, 

iki ji pagimdė sūnų, ir jis pavadino jį Jėzumi.“ 

– Mato evangelija 1,18.24–25 (Žr. t.p. Lk 

1,26–35) 
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Hebrajų kalboje sąvoka „mergelė“ reiškiama dviem žodžiais: 

1. betūlāh: siaurąja prasme reiškia netekėjusią mergelę (Pr 24,16; Kun 21,13; Įst 

22,14.23.28; Ts 11,37; 1 Kar 1,2). Ungeris teigia, jog Joelio 1,8 nėra išimtis, nes čia 

„kalbama apie sužadėtinės, o ne ištekėjusios, netektį“; 

2. alemāh (pridengta šydu): jauna, santuokinio amžiaus moteris. Šis žodis vartojamas 

Izaijo 7,14. „Šventoji Dvasia per Izaiją nevartojo žodžio betūlāh, nes abi mintys – apie 

mergystę ir santuokinį amžių – turėjo būti sujungtos viename žodyje, kad atitiktų 

tiesioginę istorinę situaciją ir pranašinį aspektą, t.y. iš mergelės gimsiantį Mesiją“. 

(Unger, UBD, 1159) 

Graikų kalboje sąvoka „mergelė“ išreiškiama žodžiu parthenos: mergelė, santuokinio 

amžiaus mergelė arba jauna ištekėjusi moteris, skaisti mergelė (Mt 1,23; 25,1.7.11; Lk 

1,27; Apd 21,9; 1 Kor 7,25.28.33; 2 Kor 11,2). (Unger, UBD, 1159) 

Septuagintos vertėjai, versdami į graikų kalbą Izaijo 7,14, pavartojo graikų kalbos 

žodį parthenos. Jiems Izaijo 7,14 reiškė, jog Mesijas gims iš mergelės. 

 

3. Dievo Sūnus 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Aš paskelbsiu VIEŠPATIES įsaką. 

VIEŠPATS tarė man: ‘Tu mano sūnus, 

šiandien tave pagimdžiau’.“ 

– Psalmynas 2,7 (Žr. t.p. 1 Met 17,11–

14; 2 Sam 7,12) 

„O balsas iš dangaus prabilo: ‘Šitas yra 

mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš 

gėriuosi’.“ 

– Evangelija pagal Matą 3,17 (Žr. Mt 

16,16; Mk 9,7; Lk 9,35; 22,70; Apd 13,30–

33; Jn 1,34.49) 

 

Morkaus 3,11: demonai suprato Jo sūnystę. 

Mato 26,63: net vyriausiasis kunigas suprato Jo sūnystę. 

E.W. Hengstenbergas rašo: „Tai, jog psalmę [antrąją psalmę] senovės žydai 

visuotinai priėmė kaip neabejotiną pranašystę apie Mesiją, vieningai pripažįsta ir tie, 

kurie pastaruoju metu neigia jos ryšį su Juo“. (Hengstenberg, COT, 43) 

„Įsikūnijimo metu Pirmagimis buvo įvestas į pasaulį (Hbr 1,6). Tačiau tik Jo 

prisikėlime ir per Jo prisikėlimą Dievas apreiškė ir viešai patvirtino Jo, kaip Tėvo 

Viengimio, dieviškumą. Jėzų Kristų, ‘kūnu kilusį iš Dovydo giminės’, tik vėliau buvusį 

‘šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi’ (Rom 

1,3–4).“ (Fausset, CCEP, 107) 

 

4. Abraomo palikuonis 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Per tavo sėklą [t.y. ainiją; palikuonis – 

LBD, TŽ, AJ] bus palaiminti visi žmonės 

žemėje, kad tu paklusnus buvai Mano 

žodžiams.“ 

– Pradžios knyga 22,18 (AV) (Žr. t.p. 

Pr 12,2–3) 

„Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, 

sūnaus Abraomo, kilmės knyga“. 

– Evangelija pagal Matą 1,1 

„Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo 

ainijai. Nėra pasakyta „ir ainiams“, ne 

daugiskaita, bet kaip apie vieną: ir tavo 
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ainijai, tai yra Kristui.“ 

– Laiškas galatams 3,16  

 

Pradžios 22,18 reikšmė paaiškėja, kai suprantame, jog tai yra vienintelis kartas, kai 

Dievas, bendraudamas su patriarchais, prisiekia savimi. 

Matthew’as Henry’s apie Pr 22,18 sako: „Tavo Sėkloje, viename konkrečiame 

asmenyje, kuris nužengs iš tavęs (kadangi jis kalba ne apie daug, bet apie vieną, kaip 

pastebi apaštalas [Gal 3,16]), bus palaimintos visos žemės tautos arba, kaip pasakyta Iz 

65,16, ‘sau linkės palaimos Dievo’“. (Henry, MHSWB, 82) 

Aukščiau nurodytame epizode nurodoma, jog Mesijas kils iš hebrajų tautos. 

 

5. Izaoko sūnus  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Tačiau Dievas tarė Abraomui: ‘[…] iš 

Izaoko tau bus pašaukti palikuonys [t.y. 

ainija]’.“ 

– Pradžios knyga 21,12 (TŽ) 

„Jis [Jėzus] buvo […] [sūnus] Izaoko“. 

– Evangelija pagal Luką 3,23.34 (Žr. 

t.p. Mt 1,2) 

 

6. Jokūbo sūnus  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Matau jį, bet ne dabartyje, stebiu, bet 

ne iš arti: žvaigždė patekės iš Jokūbo, 

skeptras pakils iš Izraelio, kuris nualins 

Moabo pasienio sritis ir visų Seto vaikų 

žemę“. 

– Skaičių knyga 24,17 (Žr. t.p. Pr 

35,10–12) 

„Jis [Jėzus] buvo […] [sūnus] Jokūbo“. 

– Evangelija pagal Luką 3,23.34 (Žr. 

t.p. Mt 1,2; Lk 1,33) 

 

Žydų šaltinyje Jonatano targumas apie Pr 35,11.12 rašoma: „Ir Viešpats jam tarė: 

‘Aš esu El Šadai: paplisk ir dauginkis; šventoji tauta, pranašų ir kunigų bendrija bus iš 

tavo sūnų, kuriuos tu pagimdei, ir dar du karaliai išeis iš tavęs. O žemę, kurią aš daviau 

Abraomui ir Izaokui, atiduosiu tau, ir tavo sūnums po tavęs aš atiduosiu ją“. (Ethridge, 

TOJ, 279) 

Žydų šaltinyje Onkelo targumas apie Sk 24,17 pasakyta: „Matau jį, bet ne dabartyje, 

stebiu, bet ne iš arti. Kai karalius kils iš Jokūbo, Mesijas bus pateptas iš Izraelio“. 

(Ethridge, TOJ, 309) 

Iš aukščiau pateiktų targumų ištraukų galime suprasti, jog šiems epizodams žydai 

teikė mesijinę reikšmę. Tokia reikšmė šiam tekstui teikiama ir Miderāš Bamidebār 

Rabbāh. Paulas Heinischas pasakoja, kad „Hadriano laikais (132 m. po Kr.) žydai sukilo 

prieš romėnų jungą, o savo vadą Bar Kochebą pavadino Žvaigždės Sūnumi. Jie tikėjo, 

jog tuomet pildėsi Bileamo pranašystė apie žvaigždę iš Jokūbo ir per jį Dievas visiškai 

sunaikins romėnus“. (Heinisch, CP, 44–45) 

Hengstenbergas savo knygoje „Senojo Testamento kristologija“ (Christology of the 
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Old Testament) paaiškina: „Žydai nuo seniausių laikų šiuo valdovu laikė Mesiją, kurį 

arba išimtinai, arba dažniausiai netiesiogiai tapatino su Dovydu. Buvo pabrėžiamas arba 

Sk 24,17 išskirtinis ryšys su Mesiju, arba, ir visų pirma, su Dovydu; tačiau tokiu atveju 

tiek jis pats, tiek ir jo žemiškos pergalės buvo laikomos simbolizuojančiomis Kristų bei 

Jo dvasines pergales; tai (pagal šį išaiškinimą) pranašas ypač turėjo omenyje“. 

(Hengstenberg, COT, 34) 

Izaokas turėjo du sūnus: Jokūbą ir Ezavą. Dabar Dievas eliminuoja pusę Izaoko 

giminystės linijos. 

 

7. Judo giminė 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Skeptras nepaliks Judo nei valdovo 

lazda, kolei neateis tas, kuriam tai 

priklauso; tada jam turės paklusti tautos.“ 

– Pradžios knyga 49,10 (Žr. t.p. Mch 

5,2) 

„Jis [Jėzus] buvo […] [sūnus] Judo“. 

– Evangelija pagal Luką 3,23.33 (Žr. 

t.p. Mt 1,2; Hbr 7,14) 

 

Žydų šaltinyje Jonatano targumas apie Pr 49,10–11 sakoma: „Nepritrūks nei karalių, 

nei valdovų iš Judo namų, nei iš jo sėklos kilusių soferų (sōferīm), kurie moko Įstatymo, 

iki tol, kol ateis Karalius, Mesijas (Māšīah), jauniausias iš jo sūnų; dėl jo suplūs tautos. 

Koks puikus yra Karalius, Mesijas (Māšīah), kuris kils iš Judo namų!“ (Ethridge, TOJ, 

331) 

Žydų šaltinyje Pseudojonatano targumas apie Pr 49,11 rašoma: „Koks didingas yra 

Karalius, Mesijas, kuris kils iš Judo namų“. (Bowker, TRL, 278) 

Jokūbas turėjo dvylika sūnų, iš kurių išaugo dvylika hebrajų tautos giminių. Dabar 

Dievas eliminuoja vienuolika iš dvylikos Izraelio giminių. Juozapas neturėjo giminės, 

pavadintos jo vardu, tačiau du jo sūnus, Efraimas ir Manasas, tapo giminių vadais. 

 

8. Jesės giminės linija 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Iš Jesės kelmo išaugs atžala, iš jo 

šaknies pražys pumpuras“. 

– Izaijo knyga 11,1 (Žr. t.p. Iz 1,10) 

„Jis [Jėzus] buvo […] [sūnus] Jesės“. 

– Evangelija pagal Luką 3,23.32 (Žr. 

t.p. Mt 1,6) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas sakoma: „Karalius iškils iš Jesės sūnų ir Pateptasis 

(arba Mesijas) išaugs iš jo sūnaus sūnų. Ir ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia, dvasia 

išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir Viešpaties 

baimės“. (Stenning, TI, 40) 

Delitzschas komentuoja: „Iš Jesės kelmo, t.y. iš likučio išrinktosios karališkos 

šeimos, praradusios savo reikšmę namuose, iš kurių ji kilo, auga stiebelis (hōtēr), kuris 

žada atstoti kamieną ir vainiką; o žemai apačioje, šaknyse, kurias dengia žemė ir kurios 

tik vos iškilusios virš jos, pasirodo nēcēr, t.y. jauna, žalia atžala (nuo žodžio nācac, kuris 

reiškia „šviesti“ arba „žydėti“). Vertinant pranašystės išsipildymą istoriškai, pastebimas 
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net pranašystės žodžių panašumas: nēcēr, iš pradžių toks kuklus ir nereikšmingas, buvo 

vargšas, paniekintas Nazarietis (Mt 2,23). (Delitzsch, BCPI, 281–282) 

 

9. Dovydo namai  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Štai ateina dienos, – sako Viešpats, – 

kai aš prikelsiu [išauginsiu – LBD, TŽ] 

Dovydui teisią Atžalą, kuri viešpataus kaip 

karalius ir elgsis išmintingai, ir vykdys, 

kas teisinga ir teisu [vykdys teisingumą ir 

teismą – TŽ] šalyje“. 

– Jeremijo knyga 23,5 (AJ) 

„Jis [Jėzus] buvo […] [sūnus] 

Dovydo“. 

– Evangelija pagal Luką 3,23.31 (Žr. 

t.p. Mt 1,1; 9,27; 15,22; 20,30–31; 21,9.15; 

22,41–46; Mk 9,10; 10,47–48; Lk 18,38–

39; Apd 13,22–23; Apr 22,16) 

 

Žydiškas šaltinis: apie Mesiją, kuris vadinamas „Dovydo sūnumi“, kalba visi 

Talmudai. 

Driveris apie 2 Sam 7,11 sako: „Šioje vietoje Natanas prieina prie svarbiausios temos 

savo pranašystėje – pažado, susijusio ne su pačiu Dovydu, bet su jo ainiais, ir paskelbia, 

jog ne Dovydas pastatys Jahvei namus, bet Jahvė pastatys namus (t.y. šeimą) Dovydui“. 

(Driver, NHT, 275) 

Jacobas Minkinas savo knygoje, kuri vadinasi The World of Moses Maimonides, 

pateikia šio išsilavinusio žydų mokslininko nuomonę: „Atmesdamas mistines spėliones 

apie Mesiją, jo kilmę, veiklą ir jam priskiriamas antžmogiškas galias, Maimonidas 

atkakliai tvirtino, jog Mesiją reikia laikyti mirtingu žmogumi, besiskiriančiu nuo savo 

artimųjų tik tuo, jog jis bus didingesnis, išmintingesnis ir nuostabesnis negu jie. Jis turi 

būti Dovydo namų palikuonis ir, panašiai kaip jis, studijuoti Torą bei laikytis jos 

įsakymų“. (Minkin, WMM, 63) 

„Štai ateina dienos“ yra įprastas posakis, vartojamas kalbant apie mesijinės eros 

priartėjimą (žr. Jer 31,27–34). (Laetsch, BCJ, 189) 

Jesė turėjo bent aštuonis sūnus (žr. 1 Sam 16,10–11). Dabar Dievas eliminuoja visus 

Jesės sūnus, išskyrus vieną – Dovydą. 

 

10. Gimęs Betliejuje  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„O tu, Efrata – Betliejau, nors esi 

mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils 

[man kils – LBD, AJ] Tas, kuris bus 

valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios 

laikus, amžinybės dienas.“ 

– Mch 5,2 (TŽ) 

„Jėzui gimus Judėjos Betliejuje“. 

– Evangelija pagal Matą 2,1 (Žr. t.p. Mt 

2,4; Lk 2,4–7; Jn 7,42) 

 

Mato 2,6 rašoma, kad Rašto aiškintojai Erodui garantavo, jog Kristus turėtų būti 

gimęs Betliejuje. Žydams buvo gerai žinoma, jog Kristus kils iš Betliejaus (žr. Jn 7,42). 

Tik Betliejui, – tai reiškia „duonos namai“, – tinka būti gimimo vieta tam, kuris yra 
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Gyvenimo Duona. (Henry, MHC, 1414) 

Dievas dabar eliminuoja visus pasaulio miestus, išskyrus vieną – tik šis Dievo 

paliekamas ateiti savo įsikūnijusiam Sūnui. 

 

11. Apdovanotas dovanomis 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Taršišo ir Salų karaliai mokės duoklę, 

o Arabijos [Sebos – TŽ] ir Šebos karaliai 

neš dovanas“. 

– Psalmynas 72,10 (Žr. t.p. Iz 60,6) 

„Štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš 

Rytų šalies […] ir, parpuolę ant žemės, jį 

pagarbino“. 

– Evangelija pagal Matą 2,1.11 

 

Istoriškai šis tekstas yra taikomas Saliamonui. Mesijinė mintis išplėtojama 12–15 

eilutėse (Ps 72). 

Sebos ir Šebos gyventojai, šebiečiai, gyveno Arabijoje. (Nezikin, BT, 941, 1006) 

Matthew’as Henry’s apie Mt 2,1.11 sako, jog išminčiai buvo „vyrai iš rytų, pagarsėję 

ateities spėjimu (Iz 2,6). Arabija vadinama Rytų šalimi (Pr 25,6), o arabai vadinami Rytų 

gyventojais (Ts 6,3). Dovanos, kurias jie atnešė, buvo būdingos tai šaliai“. (Henry, 

MHC, 16) 

 

12. Erodas nužudo vaikus 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Taip kalba VIEŠPATS: „Pasigirdo 

aimanos šauksmas Ramoje, raudojimas ir 

graudus verksmas! Rachelė rauda savo 

vaikų; ji nesileidžia paguodžiama, nes jų 

nebėra.“ 

– Jeremijo knyga 31,15 

„Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai 

apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti 

Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 

dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį 

buvo patyręs iš išminčių“. 

– Evangelija pagal Matą 2,16 

 

Apie Izraelio išsisklaidymą ir išnaikinimą kalbama Jer 31,17–18. Ką Erodo surengtos 

vaikų žudynės galėjo turėti bendro su ištrėmimu? Ar Matas suklydo, laikydamas 

Jeremijo pranašystę išsipildžiusia Erodo žiauriuose darbuose (Mt 2,17–8) arba nekaltų 

kūdikių žudynes – Izraelio arba Judo sunaikinimo simboliu? Laetschas atsako: 

 
Ne. Tikrai ne. Visas 31 skyriaus kontekstas, pradedant 30,20 ir baigiant 33,26, yra 

mesijinis. Keturiuose skyriuose kalbama apie artėjantį Viešpaties išgelbėjimą, apie 

mesijo atėjimą atkurti Dovydo karalystę per naują sandorą, kurios pagrindu turės būti 

nuodėmių atleidimas (31,31–34); karalystę, kurioje kiekviena pavargusi ir nuliūdusi 

siela bus visiškai paguosta (12–14 ir 25 eil.). Šios paguodos pavyzdys – Viešpaties 

teiksimas nuraminimas, kuris pasieks motinas, dėl Kristaus patirsiančias skaudžią 

netektį, žiaurias savo sūnelių žudynes. (Laetsch, BCJ, 250) 

 

2B. Pranašystės apie Jo prigimtį 
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13. Jo preegzistencija 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„O tu, Efrata – Betliejau, nors esi 

mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils 

[man kils – LBD, AJ] Tas, kuris bus 

valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios 

laikus, amžinybės dienas.“ 

– Michėjo knyga 5,2 (TŽ) 

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo 

laikosi“. 

– Laiškas kolosiečiams 1,17 (Žr. t.p. Jn 

17,5.24; Apr 1,1–2; 1,17; 2,8; 8,58; 22,13) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas sakoma: „Pranašas Dovydo namams sako: kūdikis 

mums yra gimęs, sūnus mums duotas; Jis sau prisiėmė įstatymą, kad jo laikytųsi, Jam 

nuo seno duotas vardas Nuostabusis patarėjas, Galingasis Dievas, Tas, kuris amžinai 

gyvena, Pateptasis (arba Mesijas), kurio dienomis mums sustiprės taika“ (Iz 9,6). 

(Stenning, TI, 32) 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas taip sakoma: „Taip sako Viešpats, Izraelio Karalius ir 

jo gelbėtojas galybių Viešpats; Aš esu Jis, Aš esu Tas, kuris yra nuo seno; tikrai, 

amžinybė yra mano, ir be manęs nėra jokio Dievo“ (žr. Iz 44,6). (Stenning, TI, 148) 

Hengstenbergas apie Mch 5,2 sako: „Čia tvirtinama apie Mesijo egzistavimą 

apskritai dar iki Jo gimimo Betliejuje, laike; be to, čia minimas Jo amžinumas, kuris 

priešinamas visam laikui“. (Hengstenberg, COT, 573) 

 

14. Jis bus vadinamas Viešpačiu 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„VIEŠPATS tarė mano viešpačiui: 

‘Sėskis mano dešinėje, kol padėsiu tavo 

priešus tau po kojomis’.“ 

– Psalmynas 110,1 (Žr. t.p. Jer 23,6) 

„Šiandien Dovydo mieste jums gimė 

Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“ 

– Evangelija pagal Luką 2,11 

„Jis tarė jiems: ‘O kodėl gi Dovydas, 

Dvasios įkvėptas, vadina jį Viešpačiu, 

sakydamas: Viešpats tarė mano 

Viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, aš 

patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo 

kojų. Tad jei Dovydas vadina jį Viešpačiu, 

kaipgi tada jis gali būti jo sūnus?!’“ 

– Evangelija pagal Matą 22,43–45 

 

Žydų šaltinyje Miderāš Tehillīm, parašytame 200–500 m. po Kr., komentuojamas 

Psalmynas ir apie Ps 21,1 sakoma: „Dievas vadina Karalių Mesiją Jo paties vardu. 

Tačiau koks yra Jo vardas? Atsakymas: Jahvė yra kovotojas“ (žr. Iš 15,3 AJ). (Laetsch, 

BCJ, 193) 

Žydų šaltinyje Eha Rabbatī, parašytame 200–500 m. po Kr., komentuojama Raudų 

knyga ir aiškinant Rd 1,16 klausiama: „‘Koks yra Mesijo vardas?’ R. Aba ben Cahana 

(200–300) yra sakęs: Jahvė yra Jo vardas, ir tai įrodo teiginys: ‘Jis bus vadinamas šitokiu 

vardu’“ (Jer 23,6). (Laetsch, BCJ, 193) 
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„Viešpats tarė mano Viešpačiui. ‘Jahvė tarė Adonajui arba ‘mano Viešpačiui’, – t.y. 

Dovydo Viešpačiui kaip Izraelio atstovui tiesiogine ir dvasine prasme, o ne tik kaip 

priklausomam vien Dovydui asmeniškai. Būtent todėl, kad jis vadina Jį Izraelio ir 

Bažnyčios Viešpačiu, Kristus trijose evangelijose cituoja šią ištrauką. ‘Dovydas vadina 

Jį Viešpačiu’, o ne ‘Jo Viešpačiu’“. (Fausset, CCE, 346) 

 

15. Jis bus Emanuelis (Dievas su mumis)  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. 

Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys 

sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis.“ 

– Izaijo knyga 7,14 

„Štai mergelė nešios įsčiose ir 

pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o 

tai reiškia: Dievas su mumis“. 

– Evangelija pagal Matą 1,23 (Žr. t.p. 

Lk 7,16) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 7,14 sakoma: „Todėl pats Viešpats duos jums 

ženklą; štai jauna mergaitė nėščia, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu“. 

(Stenning, TI, 24) 

Delitzschas apie Iz 9,6 sako: „Nėra jokios priežasties, dėl kurios šiame Mesijo varde 

esantį ’Ēl turėtume suprasti kita reikšme negu ‘Immānū ’Ēl; ką jau kalbėti apie tai, kad 

’Ēl Izaijo knygoje visada yra Dievo vardas, o pranašas visada suvokė priešpriešą tarp ’Ēl 

ir Adomo, kaip tai matyti iš Iz 31,3 (plg. Oz 11,9)“. (Delitzsch, BCPI, 252) 

 

16. Jis bus pranašas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Išugdysiu jiems pranašą kaip tave iš 

jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo 

lūpas. Jis pasakys jiems visa, ką būsiu jam 

įsakęs.“ 

– Pakartoto Įstatymo knyga 18,18 

„O minios kalbėjo: ‘Tai pranašas Jėzus 

iš Galilėjos Nazareto’.“ 

– Evangelija pagal Matą 21,11 (Žr. t.p. 

Lk 7,16; Jn 4,19; 6,14; 7,40) 

 

Žydų mokslininkas Maimonidas laiške Jemeno bendruomenei demaskuoja 

pretendentą į mesijus rašydamas: „Mesijas bus labai didis Pranašas, didesnis už visus 

Pranašus, išskyrus mūsų mokytoją Mozę. […] Jo statusas bus aukštesnis ir labiau 

gerbiamas negu Pranašų, išskyrus vienintelį Mozę. Kūrėjas, tebūna Jis palaimintas, 

išskirs jį tokiomis savybėmis, kokiomis Jis nebuvo išskyręs Mozės; todėl apie jį yra 

sakoma: ‘Jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė. Jisai teis ne pagal išorę, spręs ne pagal 

nuogirdas’ (Iz 11,3)“. (Cohen, TM, 221) 

Mozė panašus į Kristų, nes 

 

1. Būdamas kūdikis, buvo išgelbėtas iš mirties. 

2. Jis norėjo tapti savo tautos Gelbėtoju (Iš 3,10). 

3. Jis buvo tarpininku tarp Jahvės ir Izraelio (Iš 19,16; 20,18). 

4. Jis užtarė nuodėmingą tautą (Iš 32,7–14.33; Sk 14,11–20). „Aš matau, Viešpatie, 
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jog esi pranašas“ (Jn 4,19). 

 

Kligermanas sako: „Kad žydai Jėzaus laikais vartojo terminą ‘pranašas’, rodo ne tik 

tai, jog jie tikėjosi Mesiją būsiant pranašu pagal Pakartoto Įstatymo knygos 

aštuonioliktame skyriuje esantį pažadą, bet ir tai, kad Tas, kuris padarė šiuos stebuklus, 

buvo tikrai Pažadėtasis Pranašas“. (Kligerman, MPOT, 22–23) 

„Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų“. (Jn 

1,17) 

 

17. Kunigas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„VIEŠPATS prisiekė ir neatsižadės: ‘Tu 

esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas’.“ 

– Psalmynas 110,4 

„Taigi, šventieji broliai, dangiškojo 

pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų 

tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį 

kunigą Jėzų“. 

– Laiškas hebrajams 3,1 

„Taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė 

garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas, 

kuris jam pasakė: Tu esi mano Sūnus, 

šiandien aš tave pagimdžiau. Kitoje 

vietoje jis sako: Tu esi kunigas per amžius 

Melchizedeko būdu.“ 

– Laiškas hebrajams 5,5–6 

 

Galutinė Mesijo tautos pergalė prieš Šėtono pasaulį yra neabejotina. Dievo priesaika 

nelydi aaroniškos kunigystės taip, kaip ji lydi į Melchizedeką panašų mūsų Kunigą, kuris 

„yra paskirtas ne pagal kūniško įsakymo įstatymą, o begalinio gyvenimo galia“. Posakis 

„Melchizedeko būdu“ paaiškinamas Hbr 7,15: „panašus į Melchizedeką“. Sandoros 

priesaika, Tėvo duota Sūnui, yra tam, kad paguostų Mesijo tautą. Bausmė Uzijui už tai, 

kad jis užgrobė kunigo pareigas, rodo, jog Dovydas negali būti čia aprašomas karalius-

kunigas (2 Met 26,16–21). Ypatinga Dievo priesaika rodo, jog čia minima karaliaus 

kunigystė yra beprecedentė. Dovydas mirė, bet šis panašus į Melchizedeką Kunigas 

gyvena amžinai. Zch 6,9–15, o ypač 13 eil., mesiją apibūdina panašiai: „Jis […] sėdės 

savo soste, valdydamas ir kartu būdamas kunigu“ (AV). (Fausset, CCE, 347) 

 

18. Teisėjas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Taip! VIEŠPATS mūsų teisėjas ir 

mūsų įstatymų davėjas, VIEŠPATS mūsų 

karalius, ir jis mus išvaduos.“ 

– Izaijo knyga 33,22 

„Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš 

teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas 

teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet 

valios to, kuris mane yra siuntęs.“ 

– Evangelija pagal Joną 5,30 (Žr. t.p. 2 

Tim 4,1) 
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Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 33,22 sakoma: „Nes Viešpats yra mūsų 

teisėjas, kuris savo galybe išvedė mus iš Egipto; Viešpats yra mūsų mokytojas, kuris nuo 

Sinajaus davė mums savo įstatymo mokymą; Viešpats yra mūsų Karalius, jis mus 

išvaduos ir teisingai už mus atkeršys Gogo kariuomenei“. (Stenning, TI, 110) 

„Teisėjas, Įstatymo leidėjas, Karalius – tobulas teokratijos idealas, kuris bus 

įgyvendintas tiktai vienintelio Mesijo – Jis asmeniškai vykdys Karaliaus teismo, 

įstatymų leidybos ir valdymo funkcijas (Iz 11,4; 32,1; Jok 4,12).“ (Fausset, CCE, 666) 

 

19. Karalius 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Juk aš pasodinau soste savo karalių 

ant Siono, savo šventojo kalno!“ 

– Psalmynas 2,6 

„Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą 

jo kaltinimą: Šitas yra Jėzus, žydų 

karalius“. 

– Evangelija pagal Matą 27,37 (Žr. t.p. 

Mt 21,5; Jn 18,33–38) 

 

20. Ypatingas patepimas Šventąja Dvasia 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia: 

išminties ir įžvalgos [supratimo – AJ, TŽ] 

dvasia, patarimo ir narsumo [galybės – 

TŽ] dvasia, pažinimo ir VIEŠPATIES 

baimės dvasia“. 

– Izaijo knyga 11,2 (Žr. t.p. Ps 45,7; Iz 

42,1; 61,1–2) 

„Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš 

vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis 

pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią 

žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. 

O balsas iš dangaus prabilo: Šitas yra 

mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš 

gėriuosi.“ 

– Evangelija pagal Matą 3,16–17 (Žr. 

t.p. Mt 12,17–21; Mk 1,10–11; Lk 4,15–

21.43; Jn 1,32) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 11,1–4 rašoma: „Karalius iškils iš Jesės sūnų 

ir Pateptasis (arba Mesijas) išaugs iš jo sūnaus sūnų. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia, 

dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir Viešpaties 

baimės: Viešpats sukels jo baimę: ne pagal tai, kaip jo akys mato, jis teis, ne pagal tai, 

kaip jo ausys girdi, jis baus. Jis teisingai teis vargšus ir patikimai spręs tautos vargingųjų 

bylas“. (Stenning, TI, 40) 

Žydų šaltinyje Babilono Talmudas, Sanehederin II sakoma: „Parašyta, kad ant 

Mesijo „ilsėsis Viešpaties dvasia, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir 

galybės, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės. Ji padarys jį labai supratingą [vaharijhō] 

Viešpaties baimėje. Rabis Aleksandris pasakė: „Čia mokoma, jog jis apkrovė jį gerais 

darbais ir kančia, taip kaip [apkraunama] spaudyklė“. (Nezikin, BT, 626–627) 
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21. Jo uolumas Dievui  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Uolumas dėl Tavo namų sugraužė 

mane, Tave plūstančiųjų keiksmai krito ant 

manęs“. 

– Psalmynas 69,9 (TŽ) 

„Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo 

visus juos iš šventyklos. […] Jis pasakė: 

‘Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo 

Namų nedarykite prekybos namų!’“ 

– Evangelija pagal Joną 2,15–16  

 

A.R. Faussetas rašo: „Uolumas dėl Tavo namų sugraužė mane – ryja mane lyg 

karščiausia liepsna“ (Ps 119,139). Pabrėžiami žodžiai „dėl tavęs“ (Ps 69,7; plg. Jn 2,17) 

rodo pavyzdinį Mesijo uolumą dėl Dievo namų garbės. O priekaištavusiųjų tau 

priekaištai krito ant manęs kaip pasekmė už mano degantį ‘uolumą’ dėl tavo garbės, į 

tave nutaikyti priekaištai krinta ant manęs.“ (Fausset, CCE, 245) 

 

3B. Pranašystės apie Jo tarnystę 
 

22. Pirma Kristaus ėjo pasiuntinys 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Pasigirsta balsas: ‘Per dykumą tieskite 

VIEŠPAČIUI kelią! Tyruose ištiesinkite 

mūsų Dievui vieškelį!’“ 

– Izaijo knyga 40,3 

„Anomis dienomis pasirodė Jonas 

Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 

‘Atsiverskite, nes prisiartino dangaus 

karalystė’.“ 

– Evangelija pagal Matą 3,1 (Žr. t.p. 

Mt 3,3; 11,10; Jn 1,23; Lk 1,17) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 40,3 sakoma: „Šaukiančiojo balsas: 

‘paruoškite dykumoje kelią Viešpaties tautai, minkite dykumoje takus mūsų Dievo 

surinkimui‘“. (Stenning, TI, 130) 

 

23. Tarnystės pradžia Galilėjoje 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Kas patyrė vargą, tiems nebus tamsu. 

Seniau Zabulono žemė ir Neftalio žemė 

buvo paniekintos, bet ateity paežerio 

kraštas ir kraštas anapus Jordano, pagonių 

Galilėja, bus išaukštintas.“ 

– Izaijo knyga 9,1 (TŽ) 

„Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus 

pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir 

apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur 

susieina Zabulono ir Neftalio sritys. […] 

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: 

‘Atsiverskite, nes prisiartino dangaus 

karalystė!’“ 

– Evangelija pagal Matą 4,12–13.17 

 

24. Stebuklų tarnystė 
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Pranašystė Išsipildymas 

„Tada akliesiems bus atmerktos akys, 

kurtiesiems atvertos ausys. Tada raišasis 

šokinės tartum elnias, dainuos iš 

džiaugsmo nebylio liežuvis.“ 

– Izaijo knyga 35,5–6 (Žr. t.p. Iz 32,3–

4) 

„Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, 

mokydamas sinagogose, skelbdamas 

karalystės Evangeliją ir gydydamas 

visokias ligas bei negalias“. 

– Evangelija pagal Matą 9,35 (Žr. t.p. 

Mt 9,32–33; 11,4–6; Mk 7,33–35; Jn 5,5–

9; 9,6–11; 11,43–44.47) 

 

25. Mokė palyginimais 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Atversiu burną palyginimais, 

atskleisiu senovės laikų paslaptis“. 

– Psalmynas 78,2 (TŽ) 

„Visa tai Jėzus kalbėjo minioms 

palyginimais, ir be palyginimų jis jiems 

nekalbėjo“. 

– Evangelija pagal Matą 13,34 

 

26. Jis turėjo įeiti į šventyklą 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Staiga ateis į savo šventyklą Viešpats, 

kurio jūs ieškote“. 

– Malachijo knyga 3,1 

„Įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus 

parduodančius ir perkančius šventykloje“. 

– Evangelija pagal Matą 21,12 (Žr. t.p. 

Jn 1,14; 2,19–21) 

 

27. Jis turėjo įjoti į Jeruzalę ant asilo 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Didžiai džiūgauk, Siono dukterie, 

garsiai krykštauk, dukterie Jeruzale! Štai 

pas tave ateina tavo Karalius, jis 

išaukštintas ir pergalingas, jis nuolankus ir 

joja ant asilo, ant asiliuko, asilės 

jauniklio.“ 

– Zacharijo knyga 9,9 

„Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė 

savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant 

viršaus. Jam jojant, žmonės tiesė ant kelio 

drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno 

šlaito […]“ 

– Evangelija pagal Luką 19,35–37 (Žr. 

t.p. Mt 21,6–11) 

 

28. „Suklupimo akmuo“ žydams 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo 

kertiniu akmeniu“. 

– Psalmynas 118,22 (Žr. t.p. Iz 8,14; 

28,1) 

„Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, 

o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis 

akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo 

akmeniu ir papiktinimo uola“. 

– Petro pirmas laiškas 2,7 (Žr. t.p. Rom 

9,32–33) 
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Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 8,13–15 sakoma: „Galybių Viešpatį laikykite 

šventu; tegul jis bus jūsų baimė, tegul jis bus jūsų stiprybė. Jeigu jūs neklausysite, jo 

Memra [aram. Žodis] bus jums kerštas, suklupimo akmuo ir papiktinimo uola dviem 

Izraelio karalių namams, idant sudužtų ir sukluptų, nes Izraelio namai buvo atskirti nuo 

Judo namų, tų, kurie Jeruzalėje. Daugelis suklups ant jų, parpuls, bus sudaužyti ir 

pagauti žabangomis, ir bus nugalėti“. (Stenning, TI, 28) 

 

29. „Šviesa“ pagonims 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Tautos ateis prie tavo šviesos ir 

karaliai prie tavo tekančio spindesio“. 

– Izaijo knyga 60,3 (Žr. t.p. Iz 49,6) 

„Taip mums liepė Viešpats: Paskyriau 

tave, kad būtum šviesa pagonims, kad 

gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai 

girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino 

Viešpaties žodį.“ 

– Apaštalų darbų knyga 13,47–48 (Žr. 

t.p. Apd 26,23; 28,28) 

 

4B. Pranašystės apie įvykius po Kristaus palaidojimo 
30. Prisikėlimas 

 

Pranašystė Išsipildymas 

„Juk nepaliksi manęs Šeolui, neleisi 

savo teisiajam matyti kapo [neleisi savo 

šventajam supūti – TŽ]“. 

– Psalmynas 16,10 

„Dovydas visa tai numatė ir kalbėjo 

apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksiąs 

mirusiųjų pasaulyje ir jo kūnas 

nesupūsiąs“. 

– Apaštalų darbų knyga 2,31 (Žr. t.p. 

Mt 28,6; Mk 16,6; Lk 24,46; Apd 13,33) 

 

Žydų mokslininkas Friedlaenderis rašo: „Ibn Ezra dažnai pasinaudodavo proga 

patvirtinti savo tvirtą tikėjimą mirusiųjų prisikėlimu“. (Friedlaender, EWA, 100) 

Žydų šaltinyje Babilono Talmudas, Sanehederin II, tvirtinama štai kas: „Mišna. 

Visas Izraelis turi dalį būsimajame pasaulyje, nes parašyta: ‘Visi tavieji žmonės yra 

teisūs; jie amžiams paveldės žemę, mano sodų šakas, mano rankų darbą, kad aš būčiau 

pašlovintas’. Tačiau čia dalies neturės tas, kuris sako, jog prisikėlimas esąs ne Šventojo 

Rašto doktrina, o Tora nebuvusi Dievo įkvėpta“. (Nezikin, BT, 601) 

 

31. Žengimas į dangų 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Tu užžengei į aukštybę“. 

– Psalmynas 68,18 (AJ) 

„Jis buvo pakeltas, ir debesis paėmė jį 

iš jų akių“. 

– Apaštalų darbų knyga 1,9 (AJ) 
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32. Atsisėdo Dievo dešinėje 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„VIEŠPATS tarė mano viešpačiui: 

‘Sėskis mano dešinėje, kol padėsiu tavo 

priešus tau po kojomis’“. 

– Psalmynas 110,1  

„Jis […], palaikantis savo galingu 

žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo 

Didybės dešinėje aukštybėse“. 

– Laiškas hebrajams 1,3 (Žr. t.p. Mk 

16,19; Apd 2,34.35) 

 

5B. Per vieną dieną išsipildžiusios pranašystės 
Toliau pateikiame dvidešimt devynias pranašystes iš Senojo Testamento, kalbančias 

apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus išdavystę, teismą, nukankinimą ir palaidojimą. Jos 

buvo paskelbtos įvairiais laikais ir skirtingų asmenų per penkis amžius nuo 1000 iki 500 

m. pr. Kr. Tačiau jos visos pažodžiui išsipildė Jėzuje per dvidešimt keturias valandas. 

 

33. Išduotas draugo  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Netgi mano bičiulis, kuriuo 

pasitikėjau, kuris valgė mano duoną, 

pakėlė kulnį prieš mane“. 

– Psalmynas 41,9 (AJ) 

„Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį“. 

– Evangelija pagal Matą 10,4 (Žr. t.p. 

Mt 26,49–50; Jn 13,21) 

 

Apie Ps 41,9 Faussetas rašo: „Pažodžiui ‘mano taikos žmogus’; tas, kuris pasveikino 

mane taikos pabučiavimu, kaip padarė Judas“ (Mt 26,49; plg. simbolį, Jer 20,10). 

(Fausset, CCE, 191) 

 

34. Parduotas už trisdešimt sidabrinių 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Aš jiems tariau: ‘Jei jums atrodo 

teisinga, užmokėkite man, o jei ne – 

nemokėkite!’ Jie pasvėrė mano užmokestį 

– trisdešimt sidabrinių.“ 

– Zacharijo knyga 11,12 (TŽ) 

„‘Ką man duosite, jeigu jį išduosiu 

jums?’ Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių.“ 

– Evangelija pagal Matą 26,15 (Žr. t.p. 

Mt 27,3) 

 

35. Pinigai turės būti numesti Dievo Namuose 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Paėmęs trisdešimt sidabro šekelių, 

įmečiau juos į iždą VIEŠPATIES 

Namuose“. 

– Zacharijo knyga 11,13 

„Nusviedęs šventovėje pinigus, jis 

išbėgo ir pasikorė“. 

– Evangelija pagal Matą 27,5 

 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  274 

 

36. Kaina, sumokėta už puodžiaus dirvą 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Taip aš paėmiau tuos trisdešimt 

sidabrinių ir numečiau juos puodžiui į 

Viešpaties namus“. 

– Zacharijo knyga 11,13 (AV) 

„Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko 

puodžiaus dirvą ateiviams laidoti“. 

– Evangelija pagal Matą 27,7 

 

Ankstesnėse keturiose pranašystėse randame išpranašautus ir išsipildžiusius tokius 

dalykus: 

1. Išdavystę 

2. Įvykdytą draugo 

3. Už trisdešimt (ne dvidešimt devynis) 

4. Sidabrinių (ne auksinių) 

5. Numestų (ne padėtų) 

6. VIEŠPATIES Namuose 

7. Pinigai panaudoti puodžiaus dirvai pirkti 

 

37. Apleistas savo mokinių 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Ištik Ganytoją, tai kaimenė 

išsisklaidys“. 

– Zacharijo knyga 13,7 (AV) 

„Tada, palikę jį, visi [mokiniai] 

pabėgo“. 

– Evangelija pagal Morkų 14,50 (Žr. 

t.p. Mt 26,31; Mk 14,27) 

 

Laetschas rašo, jog Zch 13,7 yra „aiški pranašystė apie mokinių pasipiktinimą, kai 

Kristus buvo sumuštas. Taip šiuos žodžius interpretuoja pats Kristus (Mt 26,31; Mk 

14,27). Jie išsipildė (žr. Mt 36,56; Mk 14,50 ir t.t.). Tačiau Viešpats neapleis kaimenės. 

Pats Viešpats, veikdamas savo ‘Siųstajame’ ir per savo ‘Siųstąjį’ (Jn 5,19 ir t.; 5,30), 

išties savo ranką (Gr. N.), ateis padėti savo mažutėliams (Gr. N.), savo nusiminusiems ir 

įbaugintiems mokiniams (Lk 24,4.11.17.37; Jn 20,2.11.19.26). Šie silpnuoliai ir 

dezertyrai tapo garsiais, nenugalimais Mesijo karalystės šaukliais“. (Laetsch, BCMP, 

491–492) 

 

38. Apkaltintas melagingų liudytojų 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Pikti žmonės liudija prieš mane, 

kaltina nusikaltimais, apie kuriuos nieko 

nežinau“. 

– Psalmynas 35,11 

„Tuo tarpu aukštieji kunigai ir visa 

teismo taryba ieškojo neteisingo parodymo 

prieš Jėzų, kad galėtų jį nuteisti mirti, 

tačiau nerado, nors daug buvo atėję 

neteisingų liudytojų“. 

– Evangelija pagal Matą 26,59–60 
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39. Tylus prieš kaltintojus 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Nors buvo žiauriai kankinamas, jis 

pakluso ir burnos nepravėrė“. 

– Izaijo knyga 53,7 

„Aukštųjų kunigų ir seniūnų 

skundžiamas jis visai neatsiliepė“. 

– Evangelija pagal Matą 27,12 

 

40. Sužeistas ir sumuštas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir 

sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl 

mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis 

esame išgydyti.“ 

– Izaijo knyga 53,5 (TŽ) (Žr. t.p. Zch 

13,6) 

„Tuomet jis paleido jiems Barabą, o 

Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti“. 

– Evangelija pagal Matą 27,26 

 

„Kūno žaizda, o ne tik dvasinis liūdesys; meholal (t.y. sužeistas) iš žodžio hālal, 

paraidžiui – „perdurtas“, tiksliai tinka Mesijui, kurio rankos, kojos ir šonas buvo perdurti 

(Ps 22,16)“. (Fausset, CCE, 730) 

„O nuo galvos pakaušio, kuris buvo vainikuotas erškėčiais, iki pat kojų pėdų, kurios 

buvo prikaltos prie kryžiaus, nesimatė nieko, išskyrus žaizdas ir mėlynes“. (Henry, 

MHC, 826) 

 

41. Sumuštas ir apspjaudytas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Atsukau nugarą mane plakantiems, 

atkišau žandus raunantiems man barzdą, 

nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau 

veido“. 

– Izaijo knyga 50,6 

„Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą 

ir daužyti kumščiais. Kiti mušė jį per 

veidą.“ 

– Evangelija pagal Matą 26,67 (Žr. t.p. 

Lk 22,63) 

 

Žydų šaltinyje Izaijo targumas apie Iz 50,6 rašoma: „Atsukau savo nugarą 

mušantiems, o savo žandus raunantiems plaukus; neslėpiau savo veido nuo pažeminimo 

ir spjūvių“. (Stenning, TI, 170) 

Henry’s teigia: „Taip paklusdamas, Jis leidosi (1) būti nuplaktas […]; (2) būti 

sumuštas […]; (3) būti apspjaudytas […]. Kristus visa tai savo noru patyrė už mus, kad 

įtikintų, jog yra pasiryžęs mus išgelbėti“. (Henry, MHC, 816) 

 

42. Išjuoktas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Visi, kas mane mato, tyčiojasi iš 

manęs ir šaipydamiesi kraipo galvas: 

„Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam 

ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. 
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‘Pasitikėjo VIEŠPAČIU, tad tegelbsti jį, 

teišvaduoja, jeigu juo gėrisi!’“ 

– Psalmynas 22,8–9 

Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir 

sakė: ‘Sveikas, žydų karaliau!’“ 

– Evangelija pagal Matą 27,29 (Žr. t.p. 

Mt 27,41–43) 

 

43. Parkrito po kryžiumi 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Man keliai linksta nuo pasninko, o 

mano kūnas nusikamavęs. Esu jiems tapęs 

pasityčiojimu; mane pamatę, jie kraipo 

galvas.“ 

– Psalmynas 109,24–25 

„Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į 

vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai 

Golgotą“. 

– Evangelija pagal Joną 19,17 

„Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės 

gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir 

uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį 

paskui Jėzų“. 

– Evangelija pagal Luką 23,26 (Žr. t.p. 

Mt 27,31–32) 

 

Jėzus neabejotinai buvo toks silpnas, jog po sunkaus kryžiaus našta jo keliai 

nebeatlaikė, todėl jie turėjo uždėti jį kitam. 

 

44. Pervertos rankos ir kojos  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jie pervėrė mano rankas ir kojas“. 

– Psalmynas 22,16 (TŽ) 

„Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, 

jie prikalė ant kryžiaus Jėzų“. 

– Evangelija pagal Luką 23,33 (Žr. t.p. 

Jn 20,25) 

 

Jėzus buvo nukryžiuotas įprastu romėnišku būdu: rankos ir kojos buvo pervertos 

didelėmis, bukomis vinimis, kurios pritvirtindavo kūną prie medinio kryžiaus arba 

stulpo. 

 

45. Nukryžiuotas su plėšikais 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„[…] nes [jis] atidavė save mirčiai ir 

buvo priskirtas nusidėjėliams“. 

– Izaijo knyga 53,12 

„Kartu su juo buvo nukryžiuoti du 

plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės“. 

– Evangelija pagal Matą 27,38 (Žr. t.p. 

Mk 15,27–28) 

 

Blinzleris teigia: „Nukryžiavimas buvo neminimas žydų baudžiamojoje teisėje. 

Pakorimas, kurį žydų teisė buvo numačiusi stabmeldžiams ir šventvagiams, būdavo 

skirtas užmuštiems akmenimis; tačiau tai buvo ne mirties bausmė, bet papildoma 
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bausmė po mirties, idant nuteistas žmogus būtų paženklintas kaip Dievo prakeiktas, 

pagal Įst 21,23: ‘Tas, kuris kabo ant medžio, yra Dievo prakeiktas’. Šiuos žodžius žydai 

pritaikė taip pat ir tam, kuris buvo nukryžiuotas. Jei nukryžiavimas buvo pati 

gėdingiausia ir labiausiai žeminanti mirties bausmė netgi pagonių akyse, tai šitaip 

nubaustą žmogų Jėzaus laikais žydai laikė labiausiai Dievo prakeiktu“. (Blinzler, TJ, 

247–248) 

The Encyclopedia Americana rašoma: „Nukryžiavimo, kaip bausmės už nusikaltimą, 

istoriją reikia studijuoti kaip romėnų jurisprudencijos sistemos dalį. […] Pvz., žydai jį 

[t.y. nukryžiavimą] pasisavino arba priėmė tik priversti romėnų; savo santvarkoje, kol 

Palestina tapo Romos valdoma teritorija, jie mirties bausmę vykdydavo užmėtydami 

akmenimis“. (EA, 8:253) 

„Pompėjų legionai 63 m. pr. Kr. prasiskynė kelią į Judėjos sostinę. Palestina tapo 

Romos provincija, nors marionetinė žydų dinastija formaliai ir išliko“. (Wilson, DDWD, 

262) 

Taigi Iz 53 ir Ps 22 pavaizduotas mirties būdas žydų santvarkoje jau nebebuvo 

praktikuojamas po keleto šimtų metų nuo to laiko, kai šis pasakojimas buvo užrašytas. 

 

46. Meldėsi, užtardamas savo persekiotojus 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jis prisiėmė daugelio nuodėmes ir 

užsistojo už nusidėjėlius“. 

– Izaijo knyga 53,12 

„Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką 

darą“. 

– Evangelija pagal Luką 23,34 

 

„Šią tarpininkavimo tarnystę Jėzus Kristus pradėjo ant kryžiaus (Lk 23,34), o dabar 

tęsia danguje (Hbr 9,24; 1 Jn 2,1)“. (Fausset, CCE, 733) 

 

47. Atmestas savo paties tautos 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jis paniekintas ir žmonių atmestas, 

skausmų vyras, negalią pažinęs; mes 

slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo 

paniekintas, ir mes jį nieku laikėme“. 

– Izaijo knyga 53,3 (TŽ) (Žr. t.p. Ps 

69,8; 118,22) 

(Mat netgi jo broliai juo netikėjo.) […] 

Ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar 

fariziejų?“ 

– Evangelija pagal Joną 7,5.48 (Žr. t.p. 

Mt 21,42–43; Jn 1,11) 

 

„Tai išsipildė Kristuje, kurio broliai netikėjo Juo (Jn 7,5), kuris pas savuosius atėjo, o 

savieji Jo nepriėmė (Jn 1,11), kuris buvo apleistas mokinių, kuriuos Jis buvo išlaisvinęs 

kaip savo brolius“. (Henry, MHC, 292) 

PASTABA: Kitas Izaijo knygos 53 skyriaus pranašinio pobūdžio patvirtinimas yra 

tai, jog žydų Rašto mokytojai iki Kristaus laikų visuotinai mokė, kad šiame skyriuje 

Izaijas kalbėjo apie žydų Mesiją (žr. S.R. Driver, et al., The Fifty-Third Chapter of 

Isaiah According to Jewish Interpreters). Tik po to, kai pirmieji krikščionys šį tekstą 

ėmė įtikinamai naudoti apologetiniams tikslams, jis rabinų mokyme tapo kenčiančios 
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žydų tautos išraiška. Toks požiūris yra neįtikėtinas tipiškų Izaijo užuominų apie žydų 

tautą pirmuoju daugiskaitos asmeniu („mūsų“ arba „mes“) kontekste, kai apie Mesiją jis 

visuomet kalba trečiuoju vienaskaitos asmeniu, kaip yra Iz 53 („jis“, „jo“ ir „jį“). 

(Geisler, BECA, 612) 

 

48. Neapkęstas be priežasties 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Daugiau negu plaukų man ant galvos 

yra žmonių, kurie nekenčia manęs be 

priežasties“. 

– Psalmynas 69,4 (Žr. t.p. Iz 49,7) 

„Turėjo išsipildyti užrašytas Įstatyme 

žodis: Jie manęs nekentė be priežasties“. 

– Evangelija pagal Joną 15,25  

 

49. Draugai laikėsi atokiai 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Mano draugai ir bičiuliai laikosi 

atokiai dėl mano opų, net mano artimieji iš 

tolo težiūri“. 

– Psalmynas 38,12 

„Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir 

moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos 

viską matė.“ 

– Evangelija pagal Luką 23,49 (Žr. t.p. 

Mt 27,55–56; Mk 15,40) 

 

„Kaip tik tuo metu, kai man sielvartaujant reikėjo, kad jie būtų laikęsi arčiau ir 

tvirčiau prie manęs nei visada, jie išsigando pavojaus, kurį būtų galėję patirti, 

vienydamiesi su manimi. Nors priešai arti, draugai toli. Taip atsitiko Mesijui“ (Mt 26,56; 

27,55; Lk 23,49; Jn 16,32). (Fausset, CCE, 184) 

 

50. Žmonės kraipė galvas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Esu jiems tapęs pasityčiojimu; mane 

pamatę, jie kraipo galvas“. 

– Psalmynas 109,25 (TŽ) 

„Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami 

galvas […]“. 

– Evangelija pagal Matą 27,39 

 

„Tai gestas, reiškiąs, jog nebėra jokios vilties kenčiančiam, iš kurio jie paniekinamai 

šaiposi“ (Job 16,4; Ps 44,14). (Ethridge, TOJ, 148) 

„Tarytum su manimi būtų viskas baigta, tarsi tiek aš, tiek mano misija būtų 

neatitaisomai žlugę“ (Ps 22,7; Mt 27,39). (Ethridge, TOJ, 345) 

 

51. Buvo įdėmiai stebimas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. 

Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi.“ 

– Psalmynas 22,17  

„Žmonės stovėjo ir žiūrėjo“. 

– Evangelija pagal Luką 23,35 
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52. Pasidalyti drabužiai ir mestas burtas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Mano priešai […] dalijasi tarpusavyje 

mano drabužius ir meta kauliukus dėl 

mano apdaro“. 

– Psalmynas 22,18  

„Kareiviai, nukryžiavę Jėzų, pasiėmė jo 

drabužius ir padalijo juos į keturias dalis – 

kiekvienam kareiviui po dalį; pasiėmė ir 

tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki 

apačios ištisai megzta. Todėl jie tarėsi: 

‘Neplėšykime jos, bet verčiau meskime 

burtą, kam ji teks’“. 

– Evangelija pagal Joną 19,23–24 

 

Senojo Testamento pareiškimas Ps 22 atrodo vos ne prieštaringas, kol neperskaitome 

nukryžiavimo scenos. Kareiviai pasidalijo drabužius, o tunika atiteko vienam burtų 

keliu. 

 

53. Kentėjo troškulį  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Troškuliui numalšinti man jie duoda 

acto“. 

– Psalmynas 69,22 (21) 

„Tada […] Jėzus tarė: ‘Trokštu!’“ 

– Evangelija pagal Joną 19,28 

 

54. Jam davė tulžies ir acto 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Vietoje maisto duoda man tulžies, 

ištroškusį girdo actu“. 

– Psalmynas 69,22 (TŽ) 

„[Kareiviai] davė jam gerti vyno [acto 

– AV], sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik 

paragavo ir negėrė“. 

– Evangelija pagal Matą 27,34 (Žr. t.p. 

Jn 19,28–29) 

 

A.R. Faussetas rašo: „Galima buvo tikėtis, kad Jo baisios kančios sušvelnins širdis 

netgi Jo priešų, sukėlusių šias kančias; tačiau užuot Jam davę vaistų, jie davė tulžies ir 

acto. Actas Išganytojui ant kryžiaus buvo pasiūlytas du kartus – pirmą kartą actas buvo 

sumaišytas su tulžimi (Mt 27,34) ir mira (Mk 15,23), tačiau, paragavęs jo, Jis nenorėjo 

gerti, nes nenorėjo kančių pasitikti būdamas apkvaitęs nuo miros. Nusikaltėliams tai 

būdavo paslauga, bet nuodėmes nešančiam teisiajam tai buvo įžeidimas. Po to, kad 

įvykdytų, kas parašyta Šventajame Rašte, Jis sušuko ‘Trokštu’, ir Jam davė gerti acto 

(t.y. perrūgusio vyno)“ (Jn 19,28; Mt 27,48). (Fausset, CCE, 246) 

 

55. Jo apleidimo šauksmas  
 

Pranašystė Išsipildymas 
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„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl 

mane palikai?“ 

– Psalmynas 22,2 (1)  

„O apie devintą valandą Jėzus garsiai 

sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani? – tai 

reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl 

mane apleidai?!“ 

– Evangelija pagal Matą 27,46 

 

Faussetas apie Ps 22 rašo: „Ekspresyvus šauksmo ‘mano Dieve’ pakartojimas du 

kartus (1 eil.) liudija, kad Kenčiantysis tvirtai laikėsi tiesos, kad Dievas vis tiek buvo Jo 

Dievas, nepaisant to, kad visos aplinkybės, rodos, tam prieštaravo. Tai buvo Jo 

priešnuodis nevilčiai ir garantija, jog Dievas vis dėlto pasireikš kaip Jo Išvaduotojas“. 

(Fausset, CCE, 148) 

Šis šauksmas atkreipė žmonių dėmesį į 22-ąją psalmę. Kristus citavo pirmąją 

psalmės eilutę, o ši psalmė yra akivaizdi nukryžiavimo pranašystė. 

 

56. Atsidavė Dievui  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. 

– Psalmynas 31,6 (5) 

„O Jėzus galingu balsu sušuko: ‘Tėve, į 

tavo rankas atiduodu savo dvasią’.“ 

– Evangelija pagal Luką 23,46 

 

57. Nesulaužyti kaulai 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jis saugo visus jo kaulus, nė vienas jų 

nebus sulaužytas“. 

– Psalmynas 34,21 (20) 

„Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis 

jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų“. 

– Evangelija pagal Joną 19,33 

 

Nors Šventajame Rašte nekonstatuojama, yra dvi kitos pranašystės apie Jo kaulus, 

kurios neabejotinai tiksliai išsipildžiusios. 

1. „Visi mano kaulai išnarstyti“ (Ps 22,15). Kabant prie kryžiaus prikaltomis 

rankomis ir kojomis, jos galėjo nesunkiai išsinarinti, ypač todėl, kad Jo kūnas buvo 

prikaltas prie kryžiaus, kol dar gulėjo ant žemės. 

2. „Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano priešai spokso į mane […]“ (Ps 

22,18). Visus Jo kaulus buvo galima nesunkiai matyti, kol Jis buvo paliktas kaboti ant 

kryžiaus. Kaulai galėjo būti labiau pastebimi negu įprastai dėl to, kad Jo kūnas 

nukryžiavimo metu buvo ištemptas. 

 

58. Sielvartingas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Lyg vaškas mano širdis, ištirpusi 

krūtinėje“. 

– Psalmynas 22,15 (14) 

„Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam 

šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens“. 

– Evangelija pagal Joną 19,34 
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Vanduo ir kraujas, ištekėję iš perdurto Jo šono, rodo, jog širdis buvo tiesiogine 

prasme plyšusi. 

 

59. Perdurtas šonas 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jie žvelgs į mane, kurį jie perdūrė“. 

– Zacharijo knyga 12,10 (TŽ) 

„Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam 

šoną“. 

– Evangelija pagal Joną 19,34 

 

Theodore’as Laetschas rašo: „Dabar yra pridedamas nepaprastas pareiškimas. 

Viešpats Jahvė kalba apie save kaip perdurtą žmonių, kurie žiūrės į Jį ir raudos dėl Jo. 

„Žodis ‘perdurti’/‘perverti’ sutinkamas devynis kartus, kaip perdūrimas kalaviju arba 

ietimi (Sk 25,8; Ts 9,54; 1 Sam 31,4; 1 Met 10,4; Iz 13,15; Jer 37,10, ‘sužeisti’; 51,4; 

Zch 12,10; 13,3); vieną kartą jis pavartotas sakant, jog pervėrimas bado kančiomis yra 

skaumingesnis negu pervėrimas kalaviju“ (Rd 4,9). (Laetsch, BCMP, 483) 

 

60. Tamsa, gaubianti žemę  
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Tą dieną, – tai Viešpaties DIEVO 

žodis, – padarysiu, kad saulė nusileis 

vidurdienį, ir viduryje dienos apdengsiu 

žemę tamsa“. 

– Amoso knyga 8,9 

„Nuo šeštos iki devintos valandos visą 

kraštą gaubė tamsa“. 

– Evangelija pagal Matą 27,45 

 

Kadangi žydai skaičiuodavo dvylika valandų nuo saulėtekio iki saulėlydžio, tai šešta 

valanda turėtų būti arti vidurdienio, o devinta valanda apie trečią valandą. 

 

61. Palaidotas turtingo žmogaus kape 
 

Pranašystė Išsipildymas 

„Jam paruošė kapą su nedorėliais, su 

turtingais po jo mirties“. 

– Izaijo knyga 53,9 (TŽ) 

„Vakarui atėjus, atvyko turtingas 

žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas 

[…]. Jis paprašė Jėzaus kūno. […] 

Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią 

drobulę ir paguldė savo naujame kapo 

rūsyje.“ 

– Evangelija pagal Matą 27,57–60 

 

4A. Jėzaus, kaip Mesijo, patvirtinimas per išsipildžiusias 
pranašystes 
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1B. Prieštaravimas: Jėzuje išsipildžiusi pranašystė buvo sąmoningai Jo suplanuota 
Radikalus Naujojo Testamento mokslininkas H.J. Schonfieldas knygoje „Paschos 

sąmokslas“ (The Passover Plot) teigia, kad Jėzus buvęs naivus pretendentas į mesijus, 

siekęs „įvykdyti“ pranašystes, kad pagrįstų savo teiginius. (Schonfield, H.J., 35–38) 

Pirma, tokia prielaida prieštarautų Jėzaus sąžiningumui, kaip ir buvo pastebėta 

aukščiau. Būtų galima manyti, jog Jis buvęs vienas didžiausių visų laikų apgavikų. Tai 

leistų daryti prielaidą, jog Jis nebuvęs netgi geras žmogus, tuo tarpu kai evangelijos 

tvirtina Jį buvus tobulu žmogumi. Yra keletas požymių, kurie drauge įrodo, jog aukščiau 

minėta prielaida yra visiškai neįtikėtina. 

Antra, Jėzus jokiu būdu nebūtų galėjęs sukontroliuoti daugelio įvykių, būtinų 

išsipildyti Senojo Testamento pranašystėms apie Mesiją. Pavyzdžiui, nuo Jo nepriklausė, 

kur Jis gims (Mch 5,2), kad Jis gims iš mergelės (Iz 7,14), kada Jis mirs (Dan 9,25), iš 

kokios kilties (Pr 49,10) ir giminystės linijos Jis kils (2 Sam 7,12), arba kiti su Jo 

gyvenimu susiję dalykai, kurie yra atitikę pranašystes. 

Trečia, Jėzus niekaip kitaip, tik būdamas antgamtinis, galėjo paveikti įvykius bei 

žmones savo gyvenime, kad šie sureaguotų būtent taip, kaip reikėjo, kad atrodytų, jog Jis 

vykdė visas šias pranašystes, įskaitant Jono skelbimą apie Jį (Mt 3), Jo kaltintojų 

reakciją (Mt 27,12), kad kareiviai mes burtus dėl Jo drabužių (Jn 19,23–24), taip pat ir 

tai, kad jie pervers Jo šoną ietimi (Jn 19,34). 

Iš tiesų netgi Schonfieldas pripažįsta, jog teorija apie sąmokslą nepasitvirtino, kai 

romėnai iš tikrųjų perdūrė Kristų. Esmė ta, jog bet kas, pasižymėdamas tokia galia, 

turėtų būti dieviškas, – o būtent to Paschos sąmokslo hipotezė ir bando išvengti. 

Trumpai tariant, didesnis stebuklas būtų tikėti Paschos sąmokslu, negu pripažinti šias 

pranašystes antgamtinėmis. (Geisler, BECA, 585) 

Atsakymas: minėtas prieštaravimas gali atrodyti patikimas tik tuomet, kai 

suvokiame, jog daugelis šių pranašysčių apie Mesiją buvo visiškai nepavaldžios Jėzaus, 

kaip žmogaus, kontrolei: 

1. Gimimo vieta (Mch 5,2) 

2. Gimimo laikas (Dan 9,25; Pr 49,10) 

3. Gimimo būdas (Iz 7,14) 

4. Išdavystė 

5. Mirties būdas (Ps 22,16) 

6. Žmonių reakcija (patyčios, apspjaudymas, įdėmus stebėjimas ir kt.) 

7. Perdūrimas 

8. Laidojimas 

 

2B. Prieštaravimas: Jėzuje išsipildžiusi pranašystė buvo sutapimas arba 
atsitiktinumas 
„Ką gi, kai kurias iš šių pranašysčių jūs galite rasti išsipildžiusias Kenedy’o, Kingo, 

Nassero ir kitų įžymių žmonių mirtyje“, atsiliepia kritikas. 

Atsakymas: taip, įmanoma rasti vieną ar dvi pranašystes, išsipildžiusias kitų žmonių 

gyvenime, bet ne visas šešiasdešimt vieną didžiąsias pranašystes! Tiesą sakant, jeigu 

surastumėte ką nors kitą, be Jėzaus, gyvą ar jau mirusį, kuriame būtų išsipildžiusios pusė 

pranašysčių apie Mesiją, pateiktų Fredo Johno Meldau knygoje „Mesijas abiejuose 

Testamentuose“ (Messiah in Both Testaments), tai Denverio Christian Victory 
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Publishing Company duotų jums tūkstančio dolerių premiją. Universitetuose yra 

daugybė žmonių, kurie būtų pasinaudoję šiais papildomais pinigais! 

Amerikos mokslo draugijos narys H. Haroldas Hartzleris (Gosheno kolegija) Peterio 

Stonerio knygos „Kalba mokslas“ (Science Speaks) pratarmėje rašo: „Kalba mokslas 

rankraštį kruopščiai peržiūrėjo Amerikos mokslo draugijos narių komisija bei jos 

vykdomoji taryba ir nustatė, kad joje pateikiama mokslinė medžiaga yra patikima ir 

tiksli. Joje esanti matematinė analizė pagrįsta tikimybių teorijos principais, kurie yra 

visiškai teisingi, o profesorius Stoneris šiuos principus yra pritaikęs tinkamai ir 

įtikinamai.“ (Hartzler, „F“, cit. Stoner, SS) 

Šios tikimybės yra paimtos iš Stonerio knygos „Kalba mokslas“, siekiant parodyti, 

jog tikimybių mokslas atmeta sutapimo galimybę. Stoneris sako, jog, taikydami 

šiuolaikinį tikimybių mokslą minėtųjų aštuonių pranašysčių atžvilgiu (1. – Nr. 10; 2. – 

Nr. 22; 3. – Nr. 27; 4. – Nr. 33 ir 44; 5. – Nr. 34; 6. – Nr. 35 ir 36; 7. – Nr. 39; 8. – Nr. 

44 ir 45 [nukryžiuotas]), 

 
[…] suprantama, tikimybė, jog kuris nors iki šių dienų gyvenęs žmogus galėjo 

įvykdyti visas aštuonias pranašystes, yra 1 iš 1017 [(dešimt pakelta septynioliktuoju 

laipsniu). Tai būtų santykis 1 su 100.000.000.000.000.000 (septyniolika nulių po 

vieneto). Norėdamas padėti šią stulbinančią tikimybę suprasti, Stoneris ją aiškina 

tokiu pavyzdžiu. Tarkime, jog] mes paimame 1017 sidabrinių dolerių ir išdėliojame 

juos Teksaso valstijos paviršiuje. Jie padengs visą valstiją dviejų pėdų sluoksniu. 

Tada pažymėkime vieną iš šių sidabrinių dolerių ir juos visus smarkiai išmaišykime 

po visą valstiją. Užriškime žmogui akis ir pasakykime jam, kad jis gali keliauti, kiek 

tiktai nori, tačiau turi pakelti nuo žemės vieną sidabrinį dolerį ir pasakyti, jog būtent 

šis ir yra pažymėtasis. Kokią jis turėtų tikimybę atspėti, kad galėtų paimti kaip tik tą 

dolerį, kuris yra reikalingas? Lygiai tokią pat tikimybę būtų turėję pranašai, 

užrašydami šias aštuonias pranašystes, turinčias išsipildyti viename kuriame nors 

žmoguje, pradedant jų dienomis ir baigiant šiais laikais, jeigu jas būtų rašę 

vadovaudamiesi savo pačių išmintimi. 

Taigi arba šios pranašystės buvo duotos Dievo įkvėpimu, arba pranašai tiesiog 

surašė jas taip, kaip jiems patiems atrodė. Tokiu atveju pranašai turėjo tik vieną 

galimybę iš 1017, kad jos kuriame nors žmoguje išsipildys, tačiau jos visos išsipildė 

Kristuje. Tai reiškia, kad vien tik šių aštuonių pranašysčių išsipildymas įrodo, jog 

Dievas įkvėpė šių pranašysčių užrašymą tokiu neįtikėtinu tikslumu, kurį nusako tik 

viena galimybė iš 1017. (Stoner, SS, 100–107) 

 

Stoneris, apsvarstęs keturiasdešimt aštuonias pranašystes, pareiškia: „Matome, jog 

tikimybė, kad koks nors žmogus įvykdė visas 48 pranašystes, yra 1 iš 10157. Tai yra 

tikrai didelis skaičius, reiškiantis nepaprastai mažą tikimybę. Pabandykime įsivaizduoti. 

Sidabrinis doleris, kurį naudojome, yra šiuo atveju per didelis. Turime išsirinkti mažesnį 

daiktą. Elektronas yra vienas iš mažiausių mums žinomų dalelyčių. Jis yra toks mažas, 

jog reikėtų 2,51015 elektronų išdėlioti vorele vieną šalia kito, kad gautume vieno colio 

ilgio liniją. Jei norėtume suskaičiuoti elektronus, esančius šioje linijoje, suskaičiuodami 

250 elektronų per minutę, ir skaičiuotume kiaurą parą, mums prireiktų 19.000.000 metų, 

kad galėtume suskaičiuoti tik vieno colio ilgio liniją sudarančius elektronus. Jei turėtume 

vieną kubinį colį tokių elektronų ir pabandytume juos suskaičiuoti, nuolat skaičiuodami 
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250 elektronų per minutę, mums reikėtų skaičiuoti 19.000.000  19.000.000  

19.000.000 metų, arba 6,91021 metų. 

Po šios įžangos grįžkime atgal prie 1 iš 10157 tikimybės. Tarkime, jog paimame tokį 

skaičių elektronų, vieną iš jų pažymime ir jį kartu su visais kitais gerai sumaišome. Po to 

užrišame žmogui akis ir leidžiame jam pabandyti surasti tą, kuris reikalingas. Kokią jis 

turi tikimybę rasti būtent tą elektroną? Kokią krūvą sudarytų toks elektronų skaičius? Jie 

užimtų neįsivaizduojamai didelį tūrį. (Stoner, SS, 109–110) 

Tokia yra tikimybė, jog kuris nors žmogus atsitiktinai įvykdys keturiasdešimt 

aštuonias pranašystes. 

 

Labai vertinamos Nostradamo „pranašystės“ vis dėlto nebuvo tokios nepaprastos. Priešingai 
populiariam įsitikinimui, jis niekuomet neišpranašavo didžiojo Kalifornijos žemės drebėjimo 
nei vietos, nei metų. Dauguma jo „garsių“ pranašysčių, tokių kaip Hitlerio atėjimas į valdžią, 
buvo neapibrėžtos. Kaip ir kiti aiškiaregiai, jis dažnai klysdavo – pagal biblinius standartus 
buvo netikras pranašas. 

– NORMAN GEISLER 
 

3B. Prieštaravimas: aiškiaregių pranašystės yra panašios į Biblijoje užrašytąsias 
Šiuolaikiniai biblinės pranašystės kritikai aiškiaregių pranašystes tapatina su Šventojo 

Rašto pranašystėmis. Tarp kiekvieno aiškiaregio (angl. psychic) ir neklystančių Šventojo 

Rašto pranašų yra neperžengiama praraja (žr. Miracle and Magic). Iš tikrųjų vienas iš 

būdų pranašus patikrinti buvo tai, ar jų kada nors skelbtos pranašystės neišsipildė (Įst 

18,22). Neišsipildžius pranašystėms jų autoriai būdavo užmėtomi akmenimis (Įst 18,20) 

– ši praktika, be jokios abejonės, sulaikydavo bet kurį, kas nebūdavo užtikrintas, jog jo 

pranešimas buvo iš Dievo. Iš šimtų skelbtų pranašysčių nėra žinoma nė vienos klaidos, 

kurią būtų padarę bibliniai pranašai. Aiškiaregių pranašysčių, kurios buvo paskelbtos 

1975 m., tyrimas, vykęs iki 1981 m., parodė, jog iš septyniasdešimt dviejų pranašysčių 

kokiu nors būdu išsipildė tik šešios. Dvi iš jų buvo neapibrėžtos, dar kitos dvi vargu ar 

galėjo ką nustebinti – Jungtinės Valstijos ir Rusija turėtų išlikti galingiausiomis 

valstybėmis ir neturėtų įvykti pasaulinių karų. Leidinyje The People’s Almanac (1976 

m.) buvo publikuotas dvidešimt penkių žymiausių aiškiaregių pranašysčių tyrimas. 

Rezultatai tokie: iš visų septyniasdešimt dviejų pranašysčių šešiasdešimt šešios (92 

procentai) buvo visiškai klaidingos. (Kole, MM, 69) Tikslumo koeficientą, kurį sudaro 

maždaug 8 procentai, galima lengvai paaiškinti atsitiktinumu ir bendrų aplinkybių 

žinojimu. 1993 m. įvyko didžiausių netikėtumų, įskaitant Michaelo Jordano 

pasitraukimą, potvynį centrinėje JAV dalyje bei Izraelio ir Palestinos išsivadavimo 

organizacijos taikos sutartį – apie juos aiškiaregiai nieko nebuvo pranašavę. Tarp jų 

klaidingų pranašysčių buvo tokia, jog Anglijos karalienė taps vienuole, o Kathy Lee 

Gifford vietoj Jay’os Leno’os ves televizijos laidą The Tonight Show. (Charlotte 

Observer 12/30/93) 

Taip pat ir labai vertinamos Nostradamo „pranašystės“ vis dėlto nebuvo tokios 

nepaprastos. Priešingai populiariam įsitikinimui, jis niekuomet neišpranašavo didžiojo 

Kalifornijos žemės drebėjimo nei vietos, nei metų. Dauguma jo „garsių“ pranašysčių, 

tokių kaip Hitlerio atėjimas į valdžią, buvo neapibrėžtos. Kaip ir kiti aiškiaregiai, jis 

dažnai klysdavo – pagal biblinius standartus buvo netikras pranašas. (Geisler, BECA, 
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615) 

 

4B. Mesijo atėjimo laikas 
 

1C. Skeptro atėmimas 
„Skeptras nepaliks Judo nei valdovo lazda [„nė valdžia iš jo palikuonių“, TŽ; „nei vado 

lazda iš jo tarpkojo“, AJ], kolei neateis tas, kuriam tai priklauso [šiloh, „siųstasis, TŽ], – 

tada jam turės paklusti tautos“ (Pr 49,10). 

Žodis, kuris yra geriausiai išverstas kaip „skeptras“ šiame epizode reiškia „giminės 

lazda“. Kiekviena iš dvylikos Izraelio giminių turėjo savo pačios skirtingą „lazdą“ su 

joje įrašytu savo vardu. Taigi Judo „giminės lazda“ arba „giminės tapatybė“ neturėjo 

pradingti, kol neatėjo Siųstasis [originale hebrajų kalba vartojamas žodis šilōh, kurio 

tiksli reikšmė nežinoma, o pažodžiui jis reiškia „tas, kuriam tai priklauso“]. Visais 

amžiais žydų ir krikščionių komentatoriai žodį šilōh laikė Mesijo vardu. 

Prisimename, jog Judas buvo netekęs tautinio suvereniteto, septyniasdešimt metų 

išbūdamas Babilonijos nelaisvėje; tačiau per tuos metus jis niekada nebuvo praradęs 

savo „giminės lazdos“ arba „tautinio identiteto“. Jie netgi nelaisvėje tebeturėjo savo 

pačių įstatymų leidėjus arba teisėjus (žr. Ezr 1,5.8). 

 

Kai tik teisminė valdžia buvo nuslopinta, Sinedrionas liovėsi egzistuoti. Iš tiesų skeptras buvo 
atimtas ir Judas prarado savo karališką arba teisminę valdžią. Žydai patys tai suprato! 
„Vargas mums, nes skeptras iš Judo atimtas, o Mesijas nepasirodė!“ 

– TALMUDAS 
 

Taigi, pagal šią Šventojo Rašto citatą ir ano meto žydus, Mesijo atėjimą tuojau pat 

turėjo lydėti du ženklai: 

1. Judo skeptro arba identiteto atėmimas. 

2. Teisminės galios atėmimas. 

Pirmasis Judo skeptro atėmimo pradžios regimas ženklas pasirodė tuomet, kai Erodas 

Didysis, neturėjęs žydiško kraujo, tapo valdovu, pakeitęs Makabiejus, kurie priklausė 

Levio giminei ir buvo paskutinieji žydai, karaliavę Jeruzalėje. (Sanehederin, fol. 97, 

verso) (Makabiejų antra knyga) 

Le Mannas savo knygos „Jėzus prieš Sinedrioną“ (Jesus before the Sanhedrin) 

antrąjį skyrių pavadino „Juridinė Sinedriono galia buvo apribota, likus dvidešimt 

trejiems metams iki Jėzaus teismo“. Šiuo apribojimu buvo prarasta teisė priimti mirties 

nuosprendį. 

Tai įvyko 11 m. po Kr. nuvertus Erodo sūnų ir įpėdinį Archelają. (Juozapas, Žydų 

senovė, kn. 17, sk. 13,1–5) Prokuratoriai, kurie valdė Augusto vardu, atėmė iš 

Sinedriono aukščiausią valdžią, todėl jie patys galėjo vykdyti jus gladii; t.y. aukščiausią 

teisę priimti gyvenimo ir mirties nuosprendžius. Visos tautos, kurias pavergė Romos 

imperija, neteko savo kompetencijos skelbti mirties nuosprendžius. Tacitas rašo: 

„Romėnai sau pasiliko kalavijo teisę, nepaisydami viso kito“. 

Tačiau Sinedrionas išsaugojo tam tikras teises: 

1. Ekskomuniką (Jn 9,22). 

2. Įkalinimą (Apd 5,17–18). 
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3. Kūno bausmes (Apd 16,22). 

Pačiame Talmude pripažįstama: „Šiek tiek daugiau nei keturiasdešimt metų iki 

šventyklos sugriovimo iš žydų buvo atimta teisė skelbti mirties nuosprendžius“. 

(Jeruzalės Talmudas, Sanehederin, fol. 24, recto.) Tačiau atrodo sunkiai įmanoma, kad 

ius gladii net iki to laiko būtų buvusi žydų rankose. Turbūt ji buvo prarasta valdant 

Koponijui 7 m. po Kr. (Essai sur l’histoire et la geographie de la Palestine, d’apres les 

Talmuds et la geographie de la Palestine, d’apres les Talmuds et les autres sources 

Rabbinique, 90: Paris, 1867.) Rabis Rachmonas sako: „Kai Sinedriono nariai suprato esą 

netekę savo galios daryti gyvenimo ir mirties nuosprendžius, juos apėmė visuotinis 

siaubas; jie pasibarstė savo galvas pelenais ir apsivilko ašutinėmis, šaukdami: ‚Vargas 

mums, nes skeptras iš Judo atimtas, o Mesijas neatėjo!’“ (LeMann, JBS, 28–30) 

Juozapas, savo akimis regėjęs šį dekadencijos procesą, rašė: „Po prokuratoriaus 

Festo mirties, Albinui jau beveik tapus jo įpėdiniu, vyriausiasis kunigas Ananijas palaikė 

tai tinkama proga sušaukti Sinedrioną. Todėl jis privertė Jėzaus, vadinamo Kristumi, 

brolį Jokūbą ir keletą kitų atvykti į šią paskubomis surinktą tarybą ir paskelbė jiems 

mirties nuosprendį užmušant akmenimis. Visi protingi žmonės ir tie, kurie griežtai 

laikosi įstatymo, buvusieji Jeruzalėje, išreiškė savo nepritarimą šiam sprendimui. […] 

Kai kurie netgi nuvyko pas patį Albiniją, kuris buvo išvykęs į Aleksandriją, kad imtųsi 

priemonių dėl šio įstatymo nesilaikymo, ir informuoti jį apie tai, kad Ananijas buvo 

pasielgęs neteisėtai be Romos įgaliojimo sušaukdamas Sinedrioną“. (Juozapas, Žydų 

senovė, kn. 20, sk. 9, skirsnis 1) 

Žydai, norėdami išsaugoti reputaciją, sumanė įvairiausių priežasčių, idant panaikintų 

mirties bausmę. Pavyzdžiui, Talmude (Babilonijos Talmudas, ‘Abōdāh Zarāh arba Apie 

stabmeldystę, fol. 8, recto.) teigiama: „Sinedriono nariai, pastebėję, kad Izraelyje 

žmogžudžių skaičius taip smarkiai išaugo ir tapo neįmanoma visus juos pasmerkti 

mirčiai, pasitarę nusprendė [ir tarė]: ‘Būtų naudinga pakeisti įprastą mūsų susirinkimo 

vietą kita, kad galėtume išvengti mirties nuosprendžių skelbimo’.“ Be viso šito 

Maimonidas Const. Sanhedrin, sk. 14 priduria: „Keturiasdešimt metų iki antrosios 

Šventyklos sunaikinimo Izraelyje nebuvo kriminalinių bausmių, nors Šventykla dar 

tebestovėjo. Tai buvo susiję su tuo, jog Sinedriono nariai išsikėlė iš Tašytų akmenų 

rūmų (angl. Hall Of Hewn Stones) ir daugiau čia nebesirinkdavo.“ (LeMann, JBS, 30–

33) 

Lightfootas Evangelium Matthaei, horoe hebraicoe, 275–276, Cambridge, 1658, 

priduria: 

 
Sinedriono nariai […] buvo priėmę sprendimą nepriimti mirties nuosprendžių, kol 

romėnai valdo Izraelio kraštą ir kelia grėsmę Izraelio vaikų gyvybei. Ar, 

pasmerkdami Abraomo sūnų mirčiai tuo metu, kai Judėja iš visų pusių užgrobta ir 

dreba nuo žygiuojančių romėnų legionų, neįžeistume senojo patriarchų kraujo? Ar 

mažiausias iš izraeliečių nėra aukštesnis už pagonis tik todėl, kad jis yra Abraomo 

palikuonis? Todėl išeikime iš Tašytų akmenų rūmų, nes jų išorėje nė vienas negali 

būti pasmerktas mirti, ir, protestuodami savo savanoriška tremtimi bei teisingumo 

tyla, parodykime, kad Roma, nors ir valdanti pasaulį, nėra nei gyvybės, nei Judėjos 

įstatymų šeimininkė. (Lightfoot, EM, cit. LeMann, JBS, 33, 34, 38) 

 

Talmude (Babilono Talmudas, Sanehederin sk. 4, fol. 51b) teigiama: „Kadangi 
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Sinedrionas daugiau nebeturėjo jurisdikcijos priimant mirties nuosprendžius, nebeliko 

jokios praktinės naudos iš tokio valdymo, kuris galėtų tapti veiksmingu tik Mesijo 

dienomis“. (Nezikin, BT, 346) 

Kai tik teisminė valdžia neteko galios, Sinedrionas liovėsi egzistuoti. Iš tiesų skeptras 

buvo atimtas ir Judas prarado savo karališką arba teisminę valdžią. Žydai patys tai 

suprato! „Vargas mums, nes skeptras iš Judo atimtas, o Mesijas nepasirodė!“ (Babilono 

Talmudas, Sanehederin sk. 4, fol. 37, recto.) Tik nedaugelis suprato, jog jų Mesijas buvo 

tarp jų vaikščiojantis jaunasis Nazarėnas. 

 

2C. Šventyklos sunaikinimas 
„Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote“ (Mal 3,1). 

Ši eilutė kartu su keturiomis kitomis (Ps 118,26; Dan 9,26; Ag 2,7–9; Zch 11,13) 

nusako, kad Mesijas ateitų, kol šventykla Jeruzalėje vis dar stovi. Tai turi didelės 

reikšmės žinant, jog šventykla buvo sugriauta 70 m. po Kr. ir niekada nebuvo atstatyta! 

„Po šešiasdešimt dviejų septynetų pateptasis bus nužudytas, bet ne dėl savo kaltės, o 

ateisiančio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą“. (Dan 9,26). 

Tai nepaprastas pareiškimas! Chronologiškai: 

1. Mesijas ateina (prisiima). 

2. Mesijas „atkertamas“ (miršta). 

3. Miesto (Jeruzalės) ir šventovės (šventyklos) sunaikinimas. 

Šventyklą ir miestą sunaikino Titas ir jo armija 70 m. po Kr.; taigi arba Mesijas jau 

buvo atėjęs, arba ši pranašystė buvo klaidinga. 

 

3C. Išsipildžiusi dienos tikslumu 
Danieliaus 9,24–27 pranašystė apie Mesiją yra pateikta trimis atskiromis dalimis; ji 

apima septyniasdešimt septynetų, arba „savaičių“ (metų), arba 490 metų. Pirmoje dalyje 

konstatuojama, jog šešiasdešimt devynių „savaičių“ (septynetų) pabaigoje Mesijas ateis į 

Jeruzalę. (Septyni ir šešiasdešimt du septynetai yra suprantami kaip šešiasdešimt 

devynių septynetų metų laikotarpis priešingai „septyniasdešimčiai metų“ [Dan 9,2] 

kontekste.) Šešiasdešimt devynių savaičių, padaugintų iš septynerių metų, o tai lygu 483 

metams, pradinis atskaitos taškas yra įsakas atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę. Apie šį įsaką 

kalbama 25 eilutėje. 

Antroje dalyje konstatuojama, jog po to, kai Mesijas ateis, Jis bus atkirstas (idioma, 

reiškianti Jo mirtį). Tuomet ateisiantis kunigaikštis sunaikinsiąs Jeruzalę bei šventyklą ir 

užbaigsiąs septyniasdešimt kartų po septynetą arba 490 metų paskutiniu septynerių metų 

laikotarpiu. 

Visa tai, apie ką kalbėjome aukščiau, pagal Dan 9,24–26 įvyksta po šešiasdešimt 

devynerių metų savaičių (septynetų). Tačiau Dan 9,24 kalbama apie septyniasdešimt 

savaičių (7 + 62 + 1), o ne tik apie šešiasdešimt devynias. Paskutinė savaitė aprašoma 

Dan 9,27. Daug tyrinėtojų yra įsitikinę, jog Dan 9,27 kalbama apie kitą asmenį ir laiką 

negu Dan 9,26. Net jeigu autorius kalba apie kunigaikštį [„vadą“, LBD; „valdovą“, AJ], 

ši užuomina tikriausiai yra apie kitą kunigaikštį, kuris turėsiąs ateiti vėliau. (Galima 

sakyti, jog dvigubos užuominos pranašystei yra būdingos. Pavyzdžiui, užuomina gali 

nurodyti karalių Dovydą, o vėliau ir Kristų.) Tai patvirtina ir jų veiksmai: Dan 9,27 

kunigaikštis priverčia sustabdyti šventyklos apeigas, o kunigaikštis, apie kurį kalbama 
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9,26, yra ką tik sugriovęs šventyklą! Taigi šis kunigaikštis tikriausiai ateina vėliau, po to, 

kai šventykla jau yra atstatyta, o tai dar turi įvykti. Nepriklausomai nuo to, kaip yra 

interpretuojama septyniasdešimtoji savaitė (paskutinieji septyneri pranašystės metai), 

pirmosios dvi pranašystės dalys vis tiek gali būti nagrinėjamos istoriškai. Išsamiau apie 

šią Danieliaus knygoje esančią pranašystę galite skaityti knygoje Chronological Aspects 

of the Life of Christ. (Hoehner, CALC, 17) 

 

1D. Tekstas 
Septyniasdešimt savaičių skirta tavo tautai ir tavo šventam miestui, kad užbaigtų 

nusikaltimą, padarytų galą nuodėmėms, atliktų sutaikinimą už nedorybes, įvestų 

amžiną teisumą, užantspauduotų regėjimus bei pranašystes bei pateptų patį 

švenčiausiąjį. 

Žinok ir suprask: nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki 

pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi 

savaitės. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir sienomis, nors ir sunkiu metu. 

Praėjus šešiasdešimt dviem savaitėms, pateptasis bus nužudytas [angl. cut off, 

„atkirstas“], bet ne dėl jo paties. Vieno [ateisiančio] kunigaikščio pulkai sunaikins 

miestą ir šventyklą. Tada ateis galas lyg potvynis ir iki karo pabaigos bus baisių 

sunaikinimų. 

Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys 

atnašų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol 

sunaikintojui ateis numatytas galas (Dan 9,24–26 TŽ). 

 

2D. Pranašystės aiškinimas 
 

1E. Svarbiausi šios pranašystės bruožai. 
(Panaudoti dr. Jameso Rosscupo iš Talboto teologijos seminarijos, Kalifornijos valst., 

paskaitų užrašai) 

Apie Danieliaus tautą, Izraelį, ir Danieliaus miestą, Jeruzalę (24 eil.) 

Paminėti du kunigaikščiai: 

1. Mesijas (25 eil.) 

2. Kunigaikštis, kuris ateisiąs (26 eil.) 

Septyniasdešimties savaičių laikotarpis (24 eil.) 

1. Kaip visuma (24 eil.) 

2. Kaip trijų laikotarpių padalijimas: septynios savaitės, šešiasdešimt dvi savaitės, 

viena savaitė (25 ir 27 eil.) 

Tiksliai nusakyta septyniasdešimties savaičių pradžia (25 eil.) 

Mesijas pasirodo šešiasdešimt devintos savaitės pabaigoje (25 eil.) 

Kunigaikščio, kuris ateisiąs, tauta sunaikina miestą šventyklą (26 eil.) 

Sandora tarp Izraelio ir ateisiančio kunigaikščio sudaroma paskutinės savaitės 

pradžioje (27 eil.); savaitės viduryje ši sandora yra sulaužoma (27 eil.). 

Septyniasdešimties savaičių pabaigoje Izraelis turės amžiną teisumą (24 eil.) 

 

2E. Laiko matas, kurį nurodo septyniasdešimt savaičių 
Žydiška savaitės sąvoka 

1. Hebrajiškas žodis, reiškiantis „savaitė“, yra šābūa‘. Jis paraidžiui reiškia 
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„septynetas“. (Turėtume atriboti bet kokią anglišką savaitės sąvoką nuo tos, 

kurią turėjo Gabrielius.) Taigi hebrajams septyniasdešimt savaičių yra 

„septyniasdešimt septynetų“. 

2. Hebrajai turėjo tiek dienų, tiek metų „septynetus“. „Šitie tam tikrais atžvilgiais 

buvo netgi svarbesni“. (McClain, DPSW, 13) 

3. Kunigų 25,2–4 gerai iliustruoja aukščiau pateiktą faktą. Kunigų 25,8 rodo, jog 

metų savaičių buvo daug. 

Atsimindami tai, kas buvo pasakyta anksčiau, turime pagrindo manyti, jog 

Danieliaus knygoje paminėtos septyniasdešimt savaičių yra septyniasdešimt metų 

septynetų. 

1. Danielius jau anksčiau šiame skyriuje turėjo omenyje metus, padaugintus iš 

septynių (Dan 9,1.2). 

2. Danielius žinojo, jog tremties Babilonijoje priežastis buvo šabo metų 

nesilaikymas, o kadangi nelaisvėje jie buvo septyniasdešimt metų, tai, matyt, 

šabo metų buvo nesilaikoma 490 metų (Kun 26,32–35; 2 Met 36,21; Dan 9,24). 

3. Kontekstas yra nuoseklus ir turi prasmę, kai septyniasdešimt savaičių suprantame 

kaip metus. 

4. Šābūa‘ randame Dan 10,2–3. Iš konteksto aiškėja, kad šias „savaites“ reikia 

suprasti kaip įprastas dienų savaites. Pažodžiui tai skamba „trys dienų 

septynetai“. Jei Danielius ir 9,24–27 turėjo omenyje dienas, kodėl jis 

nesuformulavo taip, kaip 10 skyriuje? Tad akivaizdu, kad 9 skyriuje kalbama 

apie metus. 

 

3E. Pranašinių metų trukmė 
Kalendoriniai metai, kurie naudojami Šventajame Rašte, turi būti nustatomi pagal patį 

Šventąjį Raštą. 

1. Istoriškai: palyginkime Pr 7,11 su Pr 8,4, taip pat abi šių skyrių eilutes su Pr 7,24 

ir Pr 8,3. 

2. Pranašiškai: daugelyje Šventojo Rašto vietų įvairiai kalbama apie didžiojo 

suspaudimo laikotarpį, bet jų visų bendravardiklis yra 360 dienų metai. 

Dan 19,27: septyniasdešimtos savaitės „vidurys“ (akivaizdu: 3 1/2 metai). 

 

Taigi šis įsakas yra „atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę“. Nėra kito įsako, leidžiančio atstatyti 
miestą. Šis įsakas sankcionuoja atstatymą, o Nehemijo knyga pasakoja apie tai, kaip darbas 
vyko. 

– J.D. WILSON 
 

Dan 7,24–25: „laikas, du laikai ir pusė laiko“ (pažodžiui 3 1/2 metai). 

Apr 13,4–7: „keturiasdešimt du mėnesiai“ (3 1/2 metai). 

Apr 12,13.14: „laikas, du laikai ir pusė laiko“. 

Apr 12,6: „tūkstantis du šimtai šešiasdešimt dienų“ (1260 dienų arba 3 1/2 metai). 

 

4E. Septyniasdešimties savaičių pradžia 
Izraelio istorijoje yra keletas įsakymų arba įsakų, kuriuos buvo siūloma laikyti 

septyniasdešimties savaičių terminus a quo (pradžia). Tai: 
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1. Kyro įsakas 539 m. pr. Kr. (Ezr 1,1–4). 

2. Darijaus įsakas 519 m. pr. Kr. (Ezr 5,3–7). 

3. Artakserkso įsakas Ezrai 457 m. pr. Kr. (Ezr 7,11–16). 

4. Artakserkso įsakas Nehemijui 444 m. pr. Kr. (Neh 2,1–8). (Hoehner, CALC, 

131) 

Tačiau duomenis tiksliai atitinka tik vienintelis iš jų – ketvirtasis – Artakserkso 

įsakas Nehemijui. 

J.D. Wilsonas šitaip komentuoja pranašystės pradžią: 

 
Apie įsaką kalbama Nehemijo knygos antrame skyriuje. Tai buvo dvidešimtaisiais 

Artakserkso valdymo metais. Įsako žodžiai nenurodyti, tačiau jo turinį nustatyti 

įmanoma. Nehemijas girdi apie apleistą Jeruzalę. Jis yra labai nuliūdęs. Karalius 

klausia priežasties. Nehemijas atsako: „Tas miestas – vieta mano protėvių kapų – guli 

sugriautas ir jo vartai ugnies sunaikinti“. Karalius pasiūlo kreiptis su prašymu. Jis 

tučtuojau taip ir padaro, prašydamas karaliaus „pasiųsti į miestą […] kad galėtų jį 

atstatyti“. Kaip žinome, jis buvo pasiųstas ir atstatė Jeruzalę. 

Taigi šis įsakas yra „atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę“. Nėra kito įsako, leidžiančio 

atstatyti miestą. Šis įsakas sankcionuoja atstatymą, o Nehemijo knyga pasakoja apie 

tai, kaip darbas vyko. Įvairios teorijos skatino žmones savo skaičiavimų terminus quo 

pasirinkti kurį nors kitą įsaką, tačiau neaišku, kaip kuris nors iš jų galėtų ramiai taip 

padaryti. Šis įsakas, minimas Neh 2 sk., yra įsakymas atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę; 

nėra jokio kito įsako, kuris leistų atstatyti miestą. Visi kiti įsakai susiję tik su 

šventyklos atstatymu. (Wilson, DDWD, 141–142) 

 

Tai, kad šis įsakas buvo duotas 444 m. pr. Kr., galime pagrįsti šiais duomenimis: 

1. „Nisano mėnesį dvidešimtaisiais karaliaus Artakserkso metais“ (Neh 2,1). 

2. Artakserksas tapo karaliumi 465 m. pr. Kr. 

3. Kadangi tiksli data nenurodyta, tai pagal žydų paprotį data suprantama kaip 

pirmoji mėnesio diena, o ji turėtų būti 444 m. pr. Kr. nisano mėn. 1 d. 

4. Šią datą atitinka 444 m. pr. Kr. kovo mėn. 5 d. pagal mūsų kalendorių. 

 

5E. Pirmųjų septynerių metų savaičių pabaiga 
1. Miesto atstatymas užtruko keturiasdešimt devynerius metus (25 eil.). 

2. Pažymėtina, jog žydų pranašystės ir Senojo Testamento kanonas baigiasi 

Malachijo knyga, praėjus keturiasdešimt devyneriems metams po 444 m. pr. Kr. 

Jei Danieliaus knyga yra tiksli, tuomet nuo edikto atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę (444 

m. pr. Kr. nisano mėn. 1 d.) iki Mesijo atėjimo Jeruzalėn yra 483 metai (šešiasdešimt 

devyni kart septyni), jei kiekvieni metai prilygsta žydų pranašiniams metams, kuriuos 

sudaro 360 dienų (173.880 dienų). 

Baigiamasis šešiasdešimt devynių savaičių įvykis yra paties Kristaus kaip Mesijo 

pristatymas Izraeliui, išpranašautas Zch 9,9. Haroldas Hoehneris, kuris yra nuodugniai 

ištyrinėjęs šią Danieliaus knygos pranašystę ir atitinkamas datas, apskaičiuoja šio įvykio 

laiką: 

 
Daugindami šešiasdešimt devynias savaites iš septynerių kiekvienos savaitės metų ir 

iš 360 dienų, gauname iš viso 173.880 dienų. Skirtumas tarp 444 m. pr. Kr. ir 33 m. 
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po Kr. yra 476 saulės metai. Daugindami 476 iš 365,24219879 arba iš 365 dienų 5 

valandų 48 minučių 45.975 sekundžių [metuose yra 365 1/4 dienos metuose], 

gausime 173.855 dienas 6 valandas 52 minutes 44 sekundes, arba 173.855 dienas. 

Šitaip skaičiuojant skirtumą tarp 444 m. pr. Kr. ir 33 m. po Kr., lieka tik 25 dienų 

paklaida. Prie kovo 5 d. (444 m. pr. Kr.) pridėję 25 dienas, gauname kovo 30 d. (33 

m. po Kr.), ji sutampa su nisano 10 d. 33 m. po Kr. Tai yra Jėzaus džiaugsmingo 

įžengimo į Jeruzalę diena. (Hoehner, CALC, 138) 

 

6E. Tarpas tarp šešiasdešimt devintos ir septyniasdešimtos savaičių 
Pasibaigus šešiasdešimt devynioms savaitėms, iki septyniasdešimtos savaitės pradžios 

turėjo įvykti du įvykiai: 

1. Mesijo „atkirtimas“ (Dan 9,26). Kristus buvo nukryžiuotas 33 m. po Kr. 

balandžio 3 d., penktadienį po Jo džiaugsmingo įžengimo į Jeruzalę. 

2. Jeruzalės ir šventyklos sunaikinimas (Dan 9,26). 

Wilsonas aptaria šią pranašystės dalį: 

 
Po to Romos kunigaikštis [Titas] pasiuntė armiją, kuri visiškai sunaikino Jeruzalės 

miestą ir šventyklą. Tai buvo visiškas sunaikinimas. Šventykla buvo ne tik išniekinta, 

kaip prie Antiocho Epifano, – ji buvo visiškai sugriauta. Ji iki šiol Jeruzalėje 

neatstatyta. Žydų apeigos užsibaigė. Ji niekada nebuvo atstatyta ir niekada negalės 

būti atstatyta. Nuo pat Jeruzalės žlugimo ji nėra turėjusi jokio kunigo, nes visi 

Aarono sūnus buvo išžudyti. Joje daugiau negali būti atnašaujamos kunigiškos aukos 

nei permaldavimas, kurį atlieka vyriausiasis kunigas, nes su šia baisia nelaime baigėsi 

senoji sandora. Ji liovėsi gyvavusi ir galiojusi, kai ant Kalvarijos buvo paaukotas 

Dievo Avinėlis; tačiau keturiasdešimt metų išorinis „kiautas“ gyvavo. Šis „kiautas“ 

buvo pašalintas 70 m. po Kr. sunaikinus Jeruzalę. (Wilson, DDWD, 148–149) 

 

3D. Santrauka 
Taigi Danielius savo pranašystėje apie septyniasdešimt savaičių tiksliai išpranašavo apie 

Mesiją. Net ir tuo atveju, jei teisinga autorystės data yra 165 m. pr. Kr., visi šie įvykiai 

įvyko mažiausiai po dviejų šimtų metų. Jie apima: 

1. Mesijo atėjimą. 

2. Mesijo mirtį. 

3. Jeruzalės bei šventyklos sunaikinimą. 

Trečioji pranašystės dalis apie septyniasdešimtąją savaitę dar turi išsipildyti. 
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444 m. pr. Kr. kovo 4 d.
(Neh 2,1–8)

--- 69 savaitės ---
(7 savaitės + 62 savaitės)

Savaitės: 69
Metai: 69 x 7 = 483
Dienos: 483 x 360 = 173 880

--- 173 880 dienos ---

--- 1 savaitė ---
(70-oji savaitė)

3+1/2 3+1/2

7 metai

33 m. kovo 30 d.
(Zch 9,9; 
Lk 19,28–40)

33 m. 
balandžio 3 d.

70 m.  (Dan 9,27)

Jeruzalės
sunaikinimasNukryžiavimas

LAIKO JUOSTA

Artakserkso
dekretas

Triumfinis įžengimas
į Jeruzalę

 

5A. Jėzuje Kristuje raidiškai išsipildžiusių Senojo Testamento 
pranašavimų santrauka 
Floydas Hamiltonas knygoje The Basis of Christian Faith (šiuolaikinė krikščioniškos 

religijos apologija) rašo: „Canonas Liddonas autoritetingai tvirtina, jog Senajame 

Testamente yra 332 skirtingos pranašystės, kurios raidiškai išsipildė Kristuje“. 

(Hamilton, BCF, 160) Payne’as savo Encyclopedia of Biblical Prophecy išskaičiuoja 

tokių 191-ą. (Payne, EBP, 665–670) 

 

1B. Jo pirmasis atėjimas 
Faktas: Pradžios knyga 3,15; Pakartoto Įstatymo knyga 18,15; Psalmynas 89,20; Izaijo 

knyga 9,6; 28,16; 32,1; 35,4; 42,6; 49,1; 55,4; Ezechielio knyga 34,24; Danieliaus knyga 

2,44; Michėjo knyga 4,1; Zacharijo knyga 3,8. 

Laikas: Pradžios knyga 49,10; Skaičių knyga 24,17; Danieliaus knyga 9,24; 

Malachijo knyga 3,1. 

Jo dievystė: Psalmynas 2,7.11; 45,6–7.11; 72,8; 89,26–27; 102,24–27; 110,1; Izaijo 

knyga 9,6; 25,9; 40,10; Jeremijo knyga 23,6; Michėjo knyga 5,2; Malachijo knyga 3,1. 

Žmogiška kilmė: Pradžios knyga 12,3; 18,18; 21,12; 22,18; 26,4; 28,14; 49,10; 

Samuelio antra knyga 7,14; Psalmynas 18,4–6.50; 22,22–23; 29,36; 89,4; 132,11; Izaijo 

knyga 11,1; Jeremijo knyga 23,5; 33,15. 

 

2B. Jo pirmtakas 
Izaijo knyga 40,3; Malachijo knyga 3,1; 4,5. 
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3B. Jo gimimas ir jaunystė 
Faktas: Pradžios knyga 3,15; Izaijo knyga 7,14; Jeremijo knyga 31,22. 

Vieta: Skaičių knyga 24,17.19; Michėjo knyga 5,2. 

Išminčių pagarbinimas: Psalmynas 72,10.15; Izaijo knyga 60,3.6. 

Pasitraukimas į Egiptą: Ozėjo knyga 11,1. 

Nekaltų kūdikių žudynės: Jeremijo knyga 31,15. 

 

4B. Jo misija ir tarnystė 
Misija: Pradžios knyga 12,3; 49,10; Skaičių knyga 24,19; Pakartoto Įstatymo knyga 

18,18.19; Psalmynas 21,1; Izaijo knyga 59,20; Jeremijo knyga 33,16. 

Kunigas kaip Melchizedekas: Psalmynas 110,4. 

Pranašas kaip Mozė: Pakartoto Įstatymo knyga 18,15. 

Pagonių atvertimas: Izaijo knyga 11,10; Pakartoto Įstatymo knyga 32,43; Psalmynas 

18,49; 19,4; 117,1; Izaijo knyga 42,1; 45,23; 49,6; Ozėjo knyga 1,10; 2,23; Joelio knyga 

2,32. 

Tarnavimas Galilėjoje: Izaijo knyga 9,1–2. 

Stebuklai: Izaijo knyga 35,5–6; 42,7; 53,4. 

Dvasinės malonės: Psalmynas 45,7; Izaijo knyga 11,2; 42,1; 53,9; 61,1–2. 

Pamokslavimas: Psalmynas 2,7; 78,2; Izaijo knyga 2,3; 61,1; Michėjo knyga 4,2. 

Šventyklos išvalymas: Psalmynas 69,9. 

 

5B. Jo kančia 
Atmestas žydų ir pagonių: Psalmynas 2,1; 22,12; 41,5; 56,5; 69,8; 118,22–23; Izaijo 

knyga 6,9–10; 8,14; 29,13; 53,1; 65,2. 

Persekiojimas: Psalmynas 22,6; 35,7.12; 56,5; 71,10; 109,2; Izaijo knyga 49,7; 53,3. 

Triumfinis įžengimas į Jeruzalę: Psalmynas 41,9; 55,13; Zacharijo knyga 9,9. 

Išduotas savo draugo: Psalmynas 8,2; 118,25–26; Zacharijo knyga 13,6. 

Išduotas už trisdešimt sidabrinių: Zacharijo knyga 11,12. 

Išdaviko mirtis: Psalmynas 55,15.23; 109,17. 

Puodžiaus lauko pirkimas: Zacharijo knyga 11,13. 

Apleistas mokinių: Zacharijo knyga 13,7. 

Melagingai apkaltintas: Psalmynas 2,1–2; 27,12; 35,11; 109,2. 

Tylus kaltinimo metu: Psalmynas 38,13; Izaijo knyga 53,7. 

Patyčios: Psalmynas 22,7–8.16; 109,25. 

Įžeidinėjimai, mušimas, apspjaudymas, nuplakimas: Psalmynas 35,15.21; Izaijo 

knyga 50,6. 

Kantrumas kenčiant: Izaijo knyga 53,7–9. 

Nukryžiavimas: Psalmynas 22,14.17. 

Tulžies ir acto davimas: Psalmynas 69,21. 

Malda už priešus: Psalmynas 109,4. 

Šauksmas ant kryžiaus: Psalmynas 22,1; 31,5. 

Mirtis pačiame jėgų žydėjime: Psalmynas 89,45; 102,24. 

Mirtis su nusikaltėliais: Izaijo knyga 53,9.12. 

Mirtį paliudijo gamtos sudrebinimas: Amoso knyga 5,20; Zacharijo knyga 14,4–6. 

Burtų metimas dėl rūbų: Psalmynas 22,18. 
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Nesulaužyti kaulai: Psalmynas 34,20. 

Perdūrimas: Psalmynas 22,16; Zacharijo knyga 12,10; 13,6. 

Mirtis savo noru: Psalmynas 40,6–8. 

Jo, kaip mūsų Pakaito, kančia: Izaijo knyga 53,4–6.12; Danieliaus knyga 9,26. 

Laidojimas su turtingaisiais: Izaijo knyga 53,9. 

 

6B. Jo prisikėlimas 
Psalmynas 2,7; 16,8–10; 30,3; 41,10; 118,17. 

 

7B. Jo žengimas į dangų 
Psalmynas 16,11; 24,7; 68,18; 110,1; 118,19. 

 

8B. Jo antrasis atėjimas 
Psalmynas 50,3–6; Izaijo knyga 9,6–7; 66,18; Danieliaus knyga 7,13–14; Zacharijo 

knyga 12,10; 14,4–8. 

Visuotinis ir amžinas viešpatavimas: Metraščių pirma knyga 17,11–14; Psalmynas 

2,6–8; 8,6; 45,6–7; 72,8; 110,1–3; Izaijo knyga 9,7; Danieliaus knyga 7,14. 

 

9 skyrius 

Kristaus dievystės patvirtinimas: 

Prisikėlimas – apgaulė ar istorinis faktas? 

Skyriaus turinys 
Įvadas 
Kristaus kūniškojo prisikėlimo reikšmė 
Prisikėlimo svarba 
Kristaus pareiškimai, bylojantys apie tai, jog jis bus prikeltas iš numirusių 

Šių pareiškimų svarba 
Paties Jėzaus žodžiai apie prisikėlimą 

Prisikėlimas kaip istorinis įvykis 
Kristaus prisikėlimas – istorinis konkrečiu laiku ir konkrečioje erdvėje buvęs įvykis 
Ką apie tai liudija istorija ir įstatymas 
Ankstyvosios Bažnyčios tėvų liudijimai 

Prisikėlimo scena 
Vieta ir aplinkybės iki Prisikėlimo 
Vieta ir aplinkybės po Prisikėlimo 
Pripažintas istorinis faktas 
Pripažinti psichologiniai faktai 
Pripažintas sociologinis faktas 

Neadekvačios, prisikėlimą kitaip traktuojančios teorijos 
Teorija, jog Jėzus iš tiesų nemirė, o tik buvo netekęs sąmonės 
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Teorija, jog Jėzaus kūnas buvęs pavogtas 
Teorija, jog Jėzaus pasirodymai po prisikėlimo buvę haliucinacijos 
Teorija, jog moterys, o vėliau ir visi kiti nuėję ne prie Kristaus kapo, o prie svetimo kapo 

Išvada: Jis prisikėlė! Jis iš tiesų prisikėlė! 
 

1A. Įvadas 
Šios tezės studijoms bei nuodugniam jos pagrindo tyrinėjimui paskyriau per septynis 

šimtus valandų ir, vis tik, galiausiai priėjau išvadą, kad Jėzaus Kristaus prisikėlimas – tai 

arba viena niekingiausių ir žiauriausių kada nors žmonėms įbruktų apgaulių, ARBA pats 

fantastiškiausias istorinis faktas. 

Jėzų charakterizuoja ir iš kitų išskiria trys pagrindiniai dalykai: (1) įtaka, kurią savo 

stebuklais, mokymu ir gyvenimu Jis padarė istorijai; (2) pranašystė, išsipildžiusi Jo 

gyvenime, ir (3) Jo prisikėlimas. Jėzaus Kristaus prisikėlimas ir krikščionybė kartu 

išsilaiko arba kartu griūva. Kartą, viešint Urugvajaus universitete, vienas studentas 

manęs paklausė: „Profesoriau McDowellai, kodėl gi jūs nepaneigiate ir neatmetate 

krikščionybės?“ O aš jam atsakiau: „Dėl vienos labai paprastos priežasties: niekaip 

nesugebu kitaip paaiškinti vieno istorinio įvykio – Jėzaus prisikėlimo“. 

Štai kaip Prisikėlimas aprašomas Evangelijoje pagal Matą 28,1–11 (plg. Morkaus 

16; Luko 24; Jono 20–21): 

 

1. Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo 

aplankyti kapo. 

2. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito 

šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. 

3. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. 

4. Išsigandę Jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. 

5. O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris 

buvo nukryžiuotas. 

6. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo 

gulėta. 

7. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma 

jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite.’ Štai aš jums tai paskelbiau.“ 

8. Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti 

mokiniams. 

9. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios 

žemėn, apkabino jo kojas. 

10. Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų 

į Galilėją; ten jie mane pamatys“. 

11. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, 

kas buvo įvykę. 
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2A. Kristaus kūniškojo prisikėlimo reikšmė 
Pats Jėzus atkreipė dėmesį, kad Jo kūnas po prisikėlimo buvęs fizinis, laikydamas šį 

faktą įrodymu, jog Jis iš tiesų kėlėsi iš numirusių. Tuo buvo netiesiogiai leidžiama 

suprasti, kad pasitvirtino Jo pareiškimai, kuriais Jis pasiskelbė esąs žmogaus kūne 

apsigyvenęs Dievas. Atsižvelgiant į tai aiškėja, kad kritikai, tvirtindami, jog Kristaus 

kūnas buvęs nematerialus, iš tiesų abejoja Kristaus dieviškumu. Tuščias kapas – tai dar 

ne įrodymas, kad Jėzus prisikėlė, panašiai kaip ir iš morgo pradingęs negyvėlis dar visai 

nereiškia, jog pastarasis ėmė ir prisikėlė. Krikščionybės tiesa grindžiama tuo, jog Kristus 

prisikėlė kūne. 

 

Be tikėjimo prisikėlimu krikščioniškasis tikėjimas apskritai nebūtų atsiradęs ir išsilaikęs. 
Mokiniai taip ir būtų likę sugniuždyti ir palūžę. Net jei jie ir toliau būtų saugoję ir branginę 
prisiminimus apie savo mylimą Mokytoją, Jo nukryžiavimas vis vien būtų amžiams užgesinęs 
bet kokias jų viltis, kad Jis Mesijas. Kryžius tebebylotų liūdną ir gėdingą Jo karjeros pabaigą. 
Vadinasi, krikščionybės šaknys glūdi pirmųjų mokinių tikėjime, kad Dievas prikėlęs Jėzų iš 
numirusių. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

Dr. Normanas Geisleris sako: „Jei Kristus prisikėlė ne su tuo pačiu fiziniu kūnu, 

kuris buvo paguldytas į kapą, tai prisikėlimas netenka savo vertės kaip esminis 

įrodymas, patvirtinantis Jo pareiškimą, kuriuo Jis buvo pasiskelbęs esąs Dievas (Jono 

8,58; 10,30). Šį Jėzaus tvirtinimą prisikėlimas gali pagrįsti tik tuo atveju, jei iš numirusių 

Jis prikeltas su tuo pačiu fiziniu kūnu, su kuriuo ir buvo nukryžiuotas. O Jo kūnas buvo 

tikras, fizinis kūnas. Prisikėlimas gali būti laikomas įvykusiu tik tuo atveju, jei Jėzus 

prisikėlė turėdamas materialų kūną. Priešingu atveju šis įvykis netenka istorinės vertės ir 

yra neįtikėtinas.“ (Geisler, BR, 36) 

 

3A. Prisikėlimo svarba 
Išskyrus keturias pasaulyje dominuojančias religijas, visos kitos remiasi vien tik 

filosofiniais teiginiais. O ir iš minėtųjų keturių religijų, kurių centrinėmis ašimis 

laikomos veikiau jas įkūrusios asmenybės nei filosofinės sistemos, tik viena 

krikščionybė skelbia apie tuščią savo įkūrėjo kapą. Abraomas, judaizmo tėvas, mirė apie 

1900 m. pr. Kr., ir niekas niekada nėra tvirtinęs, kad jis būtų prisikėlęs iš numirusių. 

Savo knygoje Therefore Stand Wilburas M. Smithas tvirtina: „Autentiškuose 

pasakojimuose apie Budą jūs nesurasite tokio dalyko kaip prisikėlimas. Netgi priešingai, 

ankstyvuosiuose pasakojimuose apie jo mirtį – t.y. Mahaparinibbana Sutta – skaitome 

apie tai, jog Buda mirė, ir tai buvęs ‘tas galutinis ir visiškas išėjimas, po kurio jau nieko 

ir niekuomet nebelieka’.“ (Smith, TS, 385) 

„Profesorius Childersas rašo: ‘Pali raštuose ar komentaruose nė žodeliu 

neužsimenama (bent jau tiek, kiek aš išmanau ir žinau apie Pali knygas) apie tai, jog 

Sakya Muni būtų egzistavęs po savo mirties ar pasirodęs saviesiems mokiniams.’ 

Mahometas mirė 632 m. birželio 8 d., būdamas šešiasdešimt vienerių metų, Medinoje, 

kur jo kapą lig šiol kasmet tebelanko tūkstančiai pasišventusių musulmonų. Milijonai 
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žydų, budistų ir musulmonų sutinka, jog jų tikėjimo įkūrėjai nepakilo iš žemės dulkių ir 

neprisikėlė iš numirusių.“ (Childers, cit. Smith, TS, 385) 

Williamas Lane’as Craigas rašo: „Be tikėjimo prisikėlimu krikščioniškasis tikėjimas 

apskritai nebūtų atsiradęs ir išsilaikęs. Mokiniai taip ir būtų likę sugniuždyti ir palūžę. 

Net jei jie ir toliau būtų saugoję ir branginę prisiminimus apie savo mylimą Mokytoją, Jo 

nukryžiavimas vis vien būtų amžiams užgesinęs bet kokias jų viltis, kad Jis Mesijas. 

Kryžius tebebylotų liūdną ir gėdingą Jo karjeros pabaigą. Vadinasi, krikščionybės 

šaknys glūdi pirmųjų mokinių tikėjime, kad Dievas prikėlęs Jėzų iš numirusių.“ (Craig, 

KTR, 116–117) 

Theodosusas Harnackas sako: „Mano galva, susidūrimas su faktu apie Prisikėlimą – 

tai jau daugiau nei krikščioniškoji teologija. Man asmeniškai Prisikėlimas ir 

krikščionybė kartu laikosi arba kartu griūva.“ (Harnack, cit. Smith, TS, 437) 

O Williamas Milliganas teigia: „Kalbant apie pozityvųjį mūsų Viešpaties Prisikėlimo 

aspektą, derėtų pastebėti, jog šis įvykis – jei jis yra teisingas – kuo puikiausiai į savo 

vietas sudėlioja ir visus kitus istorijos apie Jį dalykus.“ (Milligan, RL, 71) 

Ir pabaigai Wilburas M. Smithas sako: „Mūsų Viešpats labai dažnai, konkrečiai ir 

gana smulkiai pasakodavo apie savo prievartinę mirtį po apsilankymo Jeruzalėje ir apie 

prisikėlimą iš numirusių po trijų dienų. Ir Jo pranašystė iš tiesų išsipildė. Jei tai buvo 

tiesa, tuomet – bent jau mano galva – tiesa turėtų būti ir visa kita – ką tik mūsų Viešpats 

yra pasakęs.“ (Smith, TS, 419) 

Pažiūrėkime, ką šiuo klausimu kalba W.J. Sparrow-Simpsonas: 

 
Jei iškiltų klausimas, kaip Kristaus prisikėlimas įrodo tai, kad Jis esąs Dievo Sūnus, į 

jį atsakyti būtų galima taip: Pirmiausia, Jis prisikėlė savo paties galia. Jis turėjo galią 

savo gyvybę atiduoti ir turėjo galią vėl ją pasiimti (žr. Jono 10,18). Ir tai anaiptol 

neprieštarauja tiesai, kurios mokoma daugelyje kitų Šventojo Rašto teiginių – t.y. jog 

Jis buvo prikeltas Tėvo galia, nes tai, ką daro Tėvas, tą patį daro ir Sūnus. Tiek 

sukūrimas, tiek visi kiti išoriškai apčiuopiami darbai visai nedviprasmiškai 

priskiriami Tėvui, Sūnui ir Dvasiai. Antra, kadangi Kristus atvirai pasiskelbė esąs 

Dievo Sūnus, Jo prisikėlimas iš numirusių buvo Dievo antspaudas, patvirtinantis šio 

Jo pareiškimo tiesą. Jei Jis būtų išlikęs pavaldus mirties galiai, Dievas nebūtų Jam 

leidęs pasivadinti Jo Sūnumi. Tačiau prikeldamas Jį iš numirusių Dievas viešai 

pripažino Jį, sakydamas: „Tu – Mano Sūnus. Šiandien Tave tokiu Aš skelbiu“. 

(Sparrow-Simpson, RCF, 287–288) 

 

Prisiminkime Petro pamokslą, pasakytą Sekminių dieną. Juk šio pamokslo 

 
[…] esmė ir centrinė ašis – Prisikėlimas. Prisikėlimas – ne tik pagrindinė šio 

pamokslo tema. Pasakytina, jog, pašalinus šią doktriną, apskritai nebeliktų jokios 

doktrinos. Nes Prisikėlimas pateikiamas kaip (1) Jėzaus mirties paaiškinimas; (2) iš 

anksto numatytas įvykis, kurį, pasak pranašysčių, turėsiąs išgyventi Mesijas; (3) 

įvykis, apie kurį liudija apaštalai; (4) Dvasios išsiliejimo priežastis. Prisikėlimas 

paaiškina ir kitus religinius fenomenus, kuriuos priešingu atveju būtų sunku 

paaiškinti; (5) Prisikėlimas įtvirtina Jėzaus Nazariečio kaip Mesijo ir Karaliaus 

poziciją. Matome, jog daugelio argumentų ir išvadų patikimumas labai priklauso 

būtent nuo Prisikėlimo. Be Prisikėlimo nebūtų įmanoma taip įtikinamai įtvirtinti 

Jėzaus kaip Mesijo ir Karaliaus pozicijos. Be Prisikėlimo naujas Dvasios išsiliejimas 
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taip ir liktų neišnarpliota paslaptimi. Be Prisikėlimo apaštalų liudijimo turinys būtų 

sunykęs. Visa, kas mums būtų likę, – tai tik 16 Psalmėje pateikiamas aprašymas apie 

Mesiją, o ir tas pats būtų tik ateityje numatomas įvykis, kurį turėsiąs patirti vis dar 

nepasirodęs Mesijas. Žinoma, dar išliktų Jo darbai – kitas Jo dieviškumo 

patvirtinimas. Tačiau jie bylotų tik apie Jo žemėje nugyventą laiką, kurio pabaiga 

niekuo nesiskirtų nuo kitų tautos atstumtų pranašų gyvenimo. Grįžtant prie pirmojo 

krikščioniškojo pamokslo, pabrėžtina, jog jo esmė – tai Jėzaus pozicija, įtvirtinama 

būtent Jo Prisikėlimu. (Smith, TS, 230) 

 

Netgi ir Adolfas Harnackas, kuris atmeta Bažnyčios tikėjimą prisikėlimu, pripažįsta: 

„Tvirto mokinių pasitikėjimo Jėzumi šaknys glūdi jų tikėjime, jog Jis nepasiliko mirties 

gniaužtuose, bet buvo Dievo prikeltas iš numirusių. Tuo, kad Kristus buvo prikeltas, jie 

patikėjo tik šitai patyrę ir Jį pamatę. Tas įvykis buvo toks pat tikras kaip ir Jo mirtis. Ir 

tai tapo pagrindiniu dalyku, kurį jie skelbdavo pasakodami apie Jį.“ (Harnack, HD, cit. 

Day, ER, 3) 

H.P. Liddonas sako: „Tikėjimas prisikėlimu – kertinis krikščioniškojo tikėjimo 

statinio akmuo. Jį ištraukus, visa kita neišvengiamai sugriūva“. (Liddon, cit. Smith, TS, 

577) 

 

Jei Prisikėlimas nėra istorinis įvykis, tai mirties galia vis dar lieka nepalaužta, vadinasi, 
nuodėmės pasekmės vis dar nenugalėtos, Kristaus mirtis išlieka nepatvirtinta, o tikintieji vis 
dar tebeskęsta savosiose nuodėmėse – kaip jose ir skendėjo prieš išgirsdami apie Jėzaus 
vardą. 

– W.J. SPARROW-SIMPSON 
 

O štai ką teigia Douglasas Groothuisas: 

 
Naujojo Testamento puslapiuose ne kartą aprašoma Jėzaus prisikėlimo realybė. 

Evangelijose pateikiamas paties Jėzaus mokymas apie tai, jog Jis būsiąs išduotas, 

nužudytas ir trečią dieną prisikelsiąs. Visose Evangelijose paliudijama, kad Jo kapas 

buvęs rastas tuščias ir kad Jis pats pasirodęs savo mokiniams, kaip ir buvo kalbėjęs. 

Apaštalų darbuose randame pamokslą, kurio centrinė tema – prisikėlęs Kristus. Be 

prisikėlusio Kristaus daugybė Naujojo Testamento laiškų bei Apreiškimo knyga 

tiesiog virstų niekais. Prisikėlimą paliudija visos keturios Evangelijos, ankstyvosios 

Bažnyčios istorija (Apaštalų darbai), Pauliaus, Petro, Jono, Jokūbo, Judo laiškai bei 

Laiškas hebrajams. Kaip matyti, turime nemaža patikimų liudytojų parodymų. 

Kalbant istoriniais terminais, kadangi Naujojo Testamento knygose pateikiamas 

liudijimas yra tinkamas bei patikimas […], tai pakankamai gera priežastis prisikėlimą 

traktuoti kaip objektyvią realybę. (Groothuis, JAC, 273) 

 

Kristaus prisikėlimas be abejonės visuomet buvo ir yra svarbiausia Bažnyčios 

doktrina. Wilburas Smithas teigia: 

 
Pradėjusi gyventi Dievo jai suteiktą gyvenimą, krikščionių Bažnyčia jau nuo pat 

pirmosios dienos labai vieningai liudija ir skelbia apie savo tikėjimą Kristaus 

prisikėlimu. Prisikėlimą galime pavadinti viena didžiųjų, pamatinių doktrinų bei 

Bažnyčios tikėjimo tiesų, persmelkiančių visą Naujojo Testamento turinį. Jei iš 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  299 

 

Naujojo Testamento išbrauktume kiekvieną Šventojo Rašto sakinį, tiesiogiai ar 

netiesiogiai bylojantį apie Prisikėlimą, teliktų rinkinys raštų, kurių prasmė būtų taip 

iškraipyta, kad vargu ar ką suprastume. Prisikėlimas tapo artima ir neatsiejama 

ankstyvųjų krikščionių gyvenimo dalimi. Prisikėlimas atsispindi jų antkapių įrašuose 

bei katakombų sienose aptinkamuose piešiniuose. Prisikėlimas – tai ir centrinė 

daugelio krikščioniškų himnų tema; jis – viena svarbiausių temų, gvildentų didžiųjų 

apologetų raštuose per pirmus keturis amžius. Prisikėlimo tema be paliovos 

skambėdavo pamoksluose, sakytuose tiek iki, tiek ir po visuotinio Nikėjos 

susirinkimo. Prisikėlimas buvo tuojau įtrauktas ir į Bažnyčios tikėjimo išpažinimo 

formulę; jis yra ir mūsiškajame Apaštalų Credo bei visuose kituose didžiuosiuose, po 

to sekusiuose tikėjimo išpažinimuose. 

Apskritai Naujasis Testamentas bylote byloja, jog Gerosios Naujienos, t.y. 

Evangelijos, esmė yra ne „Sekite šiuo Mokytoju ir stenkitės kiek išgalėdami“, bet 

„Jėzus ir Prisikėlimas“. Neįmanoma šios doktrinos atimti iš krikščionybės, radikaliai 

jos nepakeičiant ir nesugriaunant jos esminės tapatybės. (Smith, TS, 369–370) 

 

Profesorius Milliganas sako: „Atrodo, jog jau nuo pat savo atsiradimo pradžios 

krikščionių Bažnyčia ne tik tikėjo savo Viešpaties prisikėlimu, bet tas tikėjimas apskritai 

buvo labai glaudžiai susijęs su jos egzistencijos esme“. (Milligan, RL, 170) 

W. Robertsonas Nicollas cituoja Pressensé, kuris sako: „Tuščias Kristaus kapas – 

Bažnyčios lopšys.“ (Smith, TS, 580) 

W.J. Sparrow-Simpsonas samprotauja: „Jei Prisikėlimas nėra istorinis įvykis, tai 

mirties galia vis dar lieka nepalaužta, vadinasi, nuodėmės pasekmės vis dar nenugalėtos, 

Kristaus mirtis išlieka nepatvirtinta, o tikintieji vis dar tebeskęsta savosiose nuodėmėse – 

kaip jose ir skendėjo prieš išgirsdami apie Jėzaus vardą“. (Sparrow-Simpson, cit. 

Hastings, DCG, 514) 

Savo darbe „Prisikėlusiojo Išganytojo Evangelija“ (The Gospel of a Risen Saviour) 

R. M’Cheyne Edgaras yra pasakęs: 

 
Jis – religijos mokytojas, ir Jis kuo ramiausiai sutinka rizikuoti, tvirtindamas, jog 

savo pareiškimų tikrumą įrodysiąs sugebėjimu po mirties vėl prisikelti gyvenimui. Ir 

mes galime būti visiškai tikri, kad niekas daugiau nebuvo padaręs tokio pareiškimo – 

nei prieš Jį, nei po Jo. O manyti, jog tokį neįprastą patikrinimą išgalvojo pranašystes 

studijavę mistikai, vėliau šią informaciją sudėdami į evangelijos pasakojimus, būtų 

pernelyg neįtikėtina. Tas, kuris ant kortos pastatė visa, rodydamas savo sugebėjimą 

pakilti iš kapo, mums pasirodo kaip pats originaliausias iš visų mokytojų – toks, kuris 

spinduliuote spinduliuoja mūsų akivaizdoje ir kurio gyvenimas yra aiškiausias viso 

ko įrodymas! (Edgar, GRS, cit. Smith, TS, 364) 

 

Williamas Lane’as Craigas aprašo, ką prisikėlimas reiškė Kristaus mokiniams: 

 
Neperdėsiu sakydamas, jog nukryžiavimas mokinius siaubingai sugniuždė. Jie 

niekada net nemąstė apie mirštantį Mesiją – jau nekalbant apie prisikeliantį. Anot jų, 

Mesijas turėjo valdyti per amžių amžius (plg. Jono 12,34). Be išankstinio tikėjimo 

prisikėlimu tikėjimas Jėzumi kaip Mesiju Jo mirties akivaizdoje būtų buvęs visiškai 

neįmanomas. Prisikėlimas katastrofą pavertė pergale. Dėl to, kad Dievas prikėlė Jėzų 

iš numirusių, Jis galiausiai galėjo būti paskelbtas Mesiju (žr. Apd 2,32.36). Labai 
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panašiai yra ir mąstant apie kryžiaus reikšmę – vien tik dėl prisikėlimo į Jėzaus mirtį 

buvo galima žiūrėti kaip į pergalingą veiksmą. Be prisikėlimo Jėzaus mirtis būtų 

reiškusi vien tik pažeminimą ir Dievo prakeiksmą. Tačiau prisikėlimo šviesoje Jo 

mirtis tapo įvykiu, per kurį gaunamas nuodėmių atleidimas. Be prisikėlimo 

krikščioniškasis Kelias niekada nebūtų ir atsiradęs. Net jei mokiniai būtų ir toliau 

puoselėję prisiminimus apie Jėzų kaip savo mylimą mokytoją, jie vis vien nebebūtų 

galėję tikėti Juo nei kaip Mesiju, nei, tuo labiau, kaip dievybe. (Craig, DJRD, cit. 

Wilkins, JUF, 159) 

 

O štai kas rašoma „Apaštališkosios Bažnyčios žinyne“ (Dictionary of the Apostolic 

Church): 

 
Pavyzdžiui, D.F. Straussas – aršiausias ir negailestingiausias Bažnyčios kritikas – 

pripažįsta Prisikėlimą esant „ne tik Jėzaus gyvenimo, bet ir visos krikščionybės 

išskirtiniu bruožu“, sakydamas, kad Prisikėlimas yra „visos krikščionybės esmių 

esmė“ bei „turi lemiamos reikšmės formuojant krikščioniškąją pasaulėžiūrą“ (New 

Life of Jesus, 2 vol., London, 1865, i. 41, 397). Panaikinus jį, nebelieka 

krikščioniškojo tikėjimo esmės ir pagrindo. Palikus jį, su juo pasilieka ir visa kita. 

Smarkiausią kritiką krikščioniškajam tikėjimui visuomet sukelia Prisikėlimo doktrina 

– taip buvo per visus amžius, nuo pat Celso laikų. (Hastings, DAC, 330) 

 

B.B. Warfieldas rašo: „Kristus sąmoningai savo pareiškimų tikrumą norėjo išmėginti 

savuoju prisikėlimu, darydamas tai dėl žmonių ir jų tikėjimo. Paprašytas parodyti kokį 

nors ženklą, būtent Prisikėlimą Jis nurodė kaip vienintelį skiriamąjį bruožą ir pakankamą 

ženklą“. (Warfield, cit. Anderson, CWH, 103) 

Ernestas Kevanas pažymi, ką šiuo klausimu rašo žymus šveicarų teologas 

Frederickas Godetas: „Savo darbe Paskaitos, skirtos apginti krikščioniškąjį tikėjimą 

(Lectures in Defence of the Christian Faith) [1883, 41 psl.] autorius kalba apie Kristaus 

prisikėlimo svarbą, pažymėdamas, jog būtent šį, o ne kokį kitą stebuklą Kristus nurodo 

kaip savo teiginių ir valdžios išmėginimą bei užtvirtinimą“. (Kevan, RC, 3) 

Michaelas Greenas išreiškia tokią nuomonę: 

 
Krikščioniškoji religija prisikėlimo nevertina kaip vienos iš daugelio tikėjimo dogmų. 

Be tikėjimo prisikėlimu apskritai nebūtų krikščionybės. Krikščionių Bažnyčia 

niekada nebūtų net užgimusi. Jėzaus judėjimas būtų užgesęs sulig Jo nukryžiavimu. 

Su prisikėlimo tiesa krikščionybė arba kartu išsilaiko, arba kartu žlunga. Paneigus 

prisikėlimą, nebelieka ir krikščionybės. 

Krikščionybė – istorinė religija, skelbianti, jog Dievas surizikavo sutikdamas 

dalyvauti žmonijos istorijoje. Prieš jūsų akis – visi įvykiai, kuriuos galite kuo 

kruopščiausiai išnagrinėti. Ir jie atlaikys bet kokią kritiką. (Green, MA, 61) 

 

Johnas Locke’as, žymus britų filosofas, apie Kristaus prisikėlimą yra pasakęs: „Mūsų 

Gelbėtojo prisikėlimas […] iš tiesų yra be galo svarbus krikščioniškajam tikėjimui – toks 

svarbus, jog priklausomai nuo fakto, ar Kristus yra Mesijas, ar ne, tikėjimas išlieka arba 

žlunga. Šie du aspektai yra neatsiejami ir iš esmės sudaro vieną visumą. Nes jei tiki 

vienu, tai tikėsi ir antruoju, o atmetęs vieną, atmesi ir kitą – taip buvo visuomet, nuo pat 

anų laikų.“ (Smith, TS, 423) 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  301 

 

Philipas Schaffas, Bažnyčios istorikas, apibendrindamas sako: „Kaip matome, 

Kristaus prisikėlimas yra išskirtinis testas, nuo kurio priklauso, ar krikščioniškoji religija 

yra teisybė ar melas. Vienas iš dviejų – arba tai didžiausias stebuklas, arba didžiausias 

melas, koks tik pateikiamas istoriniuose raštuose.“ (Schaff, HCC, 173) 

Wilburas M. Smithas, garsus mokslininkas ir mokytojas, sako: „Nėra […] ir jau 

niekuomet nebus tokio ginklo, kuris galėtų sunaikinti racionalų pasitikėjimą istoriniais 

šaltiniais, bylojančiais apie šį epochinį, išpranašautąjį įvykį. Kristaus prisikėlimas – 

krikščioniškojo tikėjimo citadelė. Tai doktrina, kuri dar pirmajame amžiuje apvertė visą 

pasaulį aukštyn kojomis, kuri iškėlė krikščionybę, pastatydama ją kur kas aukščiau už 

judaizmą bei kitas pagoniškas Viduržemio jūros pakrantėje tarpusias religijas. Išbraukus 

prisikėlimą, nelieka beveik viso to, kas yra svarbiausia ir unikaliausia Viešpaties Jėzaus 

Kristaus Evangelijoje: ‘Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias’ (1 Kor 

15,17).“ (Smith, SR, 22) 

Štai kaip prisikėlimo įtaką ir svarbą aprašo autoriai Peteris Kreeftas ir Ronaldas K. 

Tacelli’s: 

 
Prisikėlimas – lemiamą, praktinę reikšmę turintis įvykis, nes jis atbaigia mūsų 

išganymą. Jėzus atėjo idant mus išgelbėtų iš nuodėmės bei jos padarinio – mirties (žr. 

Rom 6,23). Be to, prisikėlimas Kristų ryškiai išskiria iš visų kitų religijų įsteigėjų. 

Abraomo, Mahometo, Budos, Konfucijaus, Lao Dzė ir Zoroastro kaulai dūlėja žemės 

dulkėse. O Jėzaus kapas – tuščias. 

Prisikėlimo egzistencinė svarba yra neprilygstama. Tai konkretus, faktinis, 

empirinis įrodymas, jog: gyvenimas turi prasmę ir viltį; „meilė stipresnė už mirtį“; 

gerumas ir valdžia galutiniame taške nėra priešai, o sąjungininkai; galiausiai laimi 

gyvenimas; Dievas prisilietė prie mūsų ten, kur mes esame, nugalėdamas paskutinįjį 

mūsų priešą; mes nesame „kosmoso našlaičiai“, kaip tai mums bando įteigti 

šiuolaikinė sekuliarioji pasaulėžiūra. Toji egzistencinė reikšmė bene geriausiai 

atsispindi mokinių gyvenime – matome, kokie jie buvo prieš tą įvykį ir po jo. Prieš 

įvykstant prisikėlimui jie nuo visų bėgiojo, ne kartą išsižadėjo savo Mokytojo, kupini 

baimės ir baisiai sutrikę gūžėsi, slėpdamiesi už užrakintų durų. Po prisikėlimo jie 

buvo tiesiog transformuoti – bailūs kiškiai virto pasitikėjimo kupinais šventaisiais, 

pasaulį keičiančiais misionieriais, narsiais kankiniais, džiaugsmo kupinais 

keliaujančiais Kristaus ambasadoriais. (Kreeft, HC, 177) 

 

Kai prabilo, jog prisikelsiąs iš numirusių trečią dieną po nukryžiavimo, Jis pasakė tai, ką būtų 
drįsęs pasakyti tik visiškas kvailys, nesuvokiantis, jog taip gali amžiams netekti savųjų 
mokinių pasitikėjimo […] nebent Jis buvo visiškai tikras dėl to, ką sakė. Joks kitas religijos 
įkūrėjas visame pasaulyje nieko panašaus nėra išdrįsęs pasakyti! 

– WILBUR SMITH 
 

4A. Kristaus pareiškimai, bylojantys apie tai, jog jis bus prikeltas iš 
numirusių 

 

1B. Šių pareiškimų svarba 
Wilburas M. Smithas teigia: 
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Tas pats Jėzus Kristus, be visų kitų įstabių dalykų, yra ne kartą sakęs ir kartojęs tai, 

ką išgirdę iš kurio nors kito asmens lūpų būtume tokį tuoj pat pasmerkę, manydami 

esant jį arba pasipūtusiu egotistu, arba pavojingu, į kraštutinumus linkusiu žmogumi. 

Tai, ką Jėzus kalbėjo, jog nukeliavus į Jeruzalę Jo laukianti mirtis, nėra kažkas jau 

labai ypatinga, tačiau visos smulkmenos, kurias Jis pasakė apie savo mirtį, iki jos 

likus ne vienai savaitei ir mėnesiui, kartu sudėjus, yra priskirtinos pranašystės 

fenomenui. Kai prabilo, jog prisikelsiąs iš numirusių trečią dieną po nukryžiavimo, 

Jis pasakė tai, ką būtų drįsęs pasakyti tik visiškas kvailys, nesuvokiantis, jog taip gali 

amžiams netekti savųjų mokinių pasitikėjimo […] nebent Jis buvo visiškai tikras dėl 

to, ką sakė. Joks kitas religijos įkūrėjas visame pasaulyje nieko panašaus nėra išdrįsęs 

pasakyti! (Smith, GCWC, 10–11) 

 

Kristus apie savąjį prisikėlimą pranašavo labai konkrečiai ir tiksliai. Matome, kad Jo 

mokiniai nelabai tesuvokė, ką kalba jų mokytojas, tačiau žydai šiuos Jo tvirtinimus 

įvertino labai rimtai. 

Šiuo klausimu J.N.D. Andersonas yra pasakojęs: 

 
Ne per seniausiai Anglijoje gyveno vienas jaunuolis. Tai buvo baristeris arba, kaip 

mes šiandien pasakytume, advokatas, vardu Frankas Morisonas. Jis buvo netikintis 

žmogus ir jau daugel metų žadėjo sau vieną dieną parašyti tokią knygą, kuria būtų 

nuneigtas prisikėlimas, įrodant jo klaidingumą. Taip šis žmogus tikėjosi kartą ir 

visiems laikams išspręsti šią dilemą. Atėjo metas, kai, pagaliau turėdamas ganėtinai 

laisvo laiko, jis ėmėsi darbo. Būdamas doras ir sąžiningas žmogus, pirmiausia atliko 

visus reikiamus tyrinėjimus. Galiausiai [jau įtikėjęs Kristų] jis parašė knygą, kuri 

buvo išleista dideliu tiražu. Ji vadinosi „Kas nuritino akmenį?“ (Who Moved the 

Stone?). Pradėdamas nuo paties kritiškiausio žvilgsnio į Naujojo Testamento 

dokumentus, inter alia jis prieina išvadą, jog Jėzaus teismą ir apkaltinimą paaiškinti 

įmanoma tik toje šviesoje, ką Jis pats buvo išpranašavęs apie savąją mirtį ir 

prisikėlimą. (Anderson, RJC, 9) 

 

Smithas pratęsia mintį: 

 
Jei aš arba jūs vieną dieną grupelei savo bičiulių pareikštume ketiną netrukus 

prievartine ar sava mirtimi numirti, o po trijų dienų prisikelti iš numirusių, mūsų 

bičiuliai nedelsdami, tyliai, ramiai pasirūpintų uždaryti mus vienoje įstaigoje, kur 

išbūtume iki mūsų protas vėl taptų blaivus ir aiškus. Tai būtų visiškai teisinga, nes tik 

labai kvailas žmogus gali vaikščioti ir visiems kalbėti, jog po trijų savo mirties dienų 

jis ketinąs keltis iš numirusių. Tikrai, taip kalbėti gali tik visiškas kvailys arba 

žmogus, tiksliai žinąs, kas įvyks. Ir reikia pabrėžti, jog niekas apie save negali žinoti 

tokių dalykų, išskyrus Kristų, Dievo Sūnų. (Smith, TS, 364) 

 

Bernardas Rammas sako: „Jei Evangelijos pasakojimą priimame kaip įtikimą istoriją, 

nekyla jokių abejonių, jog Kristus iš anksto žinojo apie savo mirtį ir prisikėlimą ir apie 

tai labai atvirai kalbėjo savo mokiniams. […] Evangeliją rašiusieji gan nuoširdžiai 

prisipažįsta, jog tos pranašystės jiems pro vieną ausį įeidavusios, o pro kitą išeidavusios 

– t.y. jos jiems atsivėrusios tik tuomet, kai prisikėlimas jau buvo įvykęs (žr. Jn 20,9). 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  303 

 

Tačiau iš Viešpaties lūpų iš anksto buvo nuskambėję žodžiai, kad po trijų dienų Jis 

kelsiąsis iš numirusių. Jis iš anksto pasakojo jiems apie tai, kad dėl neapykantos, prieš Jį 

kurstomos, Jam teksią patirti prievartinę mirtį, bet trečią dieną Jis prisikelsiąs. Ir visa, ką 

Jis kalbėjo, išsipildė.“ (Ramm, PCE, 191) 

Johnas R.W. Stottas rašo: „Pats Jėzus niekuomet nekalbėdavo apie savo mirtį 

nepridurdamas, jog Jis prisikelsiąs iš numirusių. Savo būsimąjį prisikėlimą Jis 

apibūdindavo kaip ženklą. Laiško romiečiams pradžioje Paulius rašo, jog Jėzus „per 

prisikėlimą iš numirusių“ buvo pristatytas „galingu Dievo Sūnumi“. O pirmuosiuose 

apaštalų pamoksluose, užrašytuose Apaštalų darbuose, be paliovos tvirtinama, jog per 

prisikėlimą Dievas nuo žmogaus pečių nuėmė jam priklausiusią bausmę ir perkėlė ją ant 

savo Sūnaus, vėliau Jį išteisindamas.“ (Stott, BC, 47) 

Štai tekstai, kuriuose Jėzus pranašauja apie savo Prisikėlimą: 

Mato 12,38–40; 16,21; 17,9; 17,22.23; 20,18.19; 26,32; 27,63 

Morkaus 8,31–9,1; 9,10; 9,31; 10,32–34; 14,28.58 

Luko 9,22–27 

Jono 2,18–22; 12,34; 14–16 sk. 

 

2B. Paties Jėzaus žodžiai apie prisikėlimą 
Jėzus ne tik išpranašavo savąjį prisikėlimą, bet ir akcentavo, jog Jo prisikėlimas iš 

numirusių bus tas „ženklas“, kuris patvirtins Jo pareiškimų, teigiančių Jį esant Mesiju, 

autentiškumą (žr. Mt 12; Jn 2). 

Mato 16,21 – „Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į 

Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti 

nužudytas ir trečią dieną prisikelti“. 

Mato 17,9 – „Besileidžiant nuo kalno Jėzus jiems įsakė: ‘Niekam nepasakokite apie 

regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių’“. 

Mato 17,22–23 – „Tebebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: 

‘Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis 

prisikels’. Tada jie labai nuliūdo“. 

Mato 20,18–19 – „Štai pakilsime į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas 

aukštiesiems kunigams bei Rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims 

tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels“. 

Mato 26,32 – „O kai prisikelsiu, aš nueisiu pirma jūsų į Galilėją“. 

Morkaus 9,10 – „Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš 

numirusių“. 

Luko 9,22–27 – „Jis dar pridūrė, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų 

seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną 

prisikeltų. Jėzus pasakė visiems: ‘Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs, teneša 

savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas 

pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų 

visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?! Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, 

to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei Tėvo ir šventųjų angelų šlove. Iš 

tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčiųjų neragaus mirties, kol neišvys Dievo 

karalystės’.“ 

Jono 2,18–22 – „Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: „Kokį ženklą mums 
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galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš 

per tris dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventykla 

statyta, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik 

paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo 

Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.“ 

 

5A. Prisikėlimas kaip istorinis įvykis 
 

1B. Kristaus prisikėlimas – istorinis konkrečiu laiku ir konkrečioje erdvėje buvęs 
įvykis 
Kristaus prisikėlimas – istorinis įvykis, kai Dievas žmonijos istorijoje veikė konkrečiu 

laiku ir konkrečioje vietoje. Apie tai Wilburas Smithas sako: 

 
Prisikėlimo reikšmė – teologijos klausimas, tačiau pats prisikėlimas – tai jau istorijos 

reikalas. Prisikėlusio Jėzaus kūno prigimtis gali būti paslaptis, tačiau tai, ar Kristaus 

kūnas dingo iš kapo lemia istoriniai duomenys. 

Įvykio vieta – konkreti geografinė vietovė. Vyras, kuriam priklausė kapas, buvo 

realus žmogus, gyvenęs pirmojoje I a. pusėje. Pats kapas nebuvo padarytas iš kokio 

nors mitologinio voratinklinio audinio ar debesų, o buvo iškaltas konkrečioje netoli 

Jeruzalės esančio kalno uoloje. Kapas buvo apibrėžtoje geografinėje vietoje. Prie jo 

pastatyti sargybiniai taip pat nebuvo kokios nors mitologinės nuo Olimpo kalno 

nusileidusios būtybės. Sinedrionas irgi buvo konkreti konkrečių žmonių taryba, kuri 

reguliariai rinkdavosi posėdžiauti Jeruzalėje. Turime apsčiai literatūros, teigiančios, 

jog ši asmenybė – Jėzus – buvo realiai gyvenęs žmogus, toks pat žmogus kaip ir visi 

kiti, jei neatsižvelgsime į tai, kuo Jis dar buvo. O Jo mokinius, kurie ėjo ir visiems 

skelbė apie savo prisikėlusį Viešpatį, šaltiniai taip pat tvirtina buvus tokiais pat 

žmonėmis kaip ir visi kiti – žmonėmis, kurie valgė, gėrė, miegojo, kentėjo, darbavosi 

ir mirė. Ar galima visa tai vadinti vien tik paprasta „doktrina“? Sakyčiau, jog tai 

istorijos klausimas. (Smith, TS, 386) 

 

Paprasčiau tariant, apie Jėzaus mirties aplinkybes Jeruzalėje ir jos apylinkėse bei laiką prieš 
ir po Jo mirties mes žinome daugiau nei apie kurios nors kitos senovės pasaulio asmenybės 
mirties aplinkybes. 

– WILBUR SMITH 
 

Ignotas (~50–115 m.), Antiochijos vyskupas, kilęs iš Sirijos apaštalo Jono mokinys, 

buvo „įmestas laukiniams žvėrims sudraskyti Romos koliziejuje. Jo laiškai rašyti 

kelionės metu, kai jis buvo gabenamas iš Antiochijos į savo mirties vietą“. (Moyer, 

WWCH, 209) Ir štai ką apie Kristų jis rašė tuo metu, kai jo protas be abejonės buvo 

aiškus ir blaivus: 

 
Jis buvo nukryžiuotas ir mirė, valdant Poncijui Pilotui. Jis realiai – ne 

įsivaizduojamai, o iš tikrųjų – buvo nukryžiuotas ir mirė visų būtybių, esančių 

danguje, žemėje ir po žeme, akivaizdoje. 

Tačiau po trijų dienų Jis prisikėlė. […] Trečią Pasirengimo dienos valandą iš 
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Piloto lūpų nuskambėjo nuosprendis, Tėvui leidus tam įvykti. Šeštą valandą Jis buvo 

nukryžiuotas. Devintą valandą Jis atidavė dvasią ir buvo palaidotas dar prieš 

saulėlydį. 

Šabo dieną Jis išbuvo po žeme kape, kuriame Juozapas iš Arimatėjos buvo Jį 

paguldęs. 

Jis, kaip ir mes, buvo išnešiotas įsčiose reikiamą laiką. Jis realiai gimė, taip kaip 

gimstame mes. Jis iš tiesų gėrė motinos pieną, o vėliau valgė ir gėrė, kaip tai darome 

mes. Pagyvenęs tarp žmonių trisdešimt metų, Jis buvo Jono pakrikštytas, ir tai įvyko 

iš tikrųjų, o ne įsivaizduojamai. Trejetą metų pamokslavęs Evangeliją ir daręs ženklus 

bei stebuklus, Jis, kuris pats buvo Teisėjas, žydų bei valdytojo Piloto buvo neteisingai 

teisiamas. Jis buvo nuplaktas rimbu, Jį daužė per veidą ir spjaudė į akis. Jam buvo 

uždėtas erškėčių vainikas ir Jis buvo apvilktas purpuriniu apsiaustu. Jis buvo 

pasmerktas. Jis buvo nukryžiuotas iš tikrųjų, o ne įsivaizduojamai ar suvaidintai. Jis 

iš tikrųjų mirė ir buvo palaidotas. Ir Jis prisikėlė iš numirusių. (Ignatius, IET, cit. 

Roberts, ANCL, 199–203) 

 

Štai ką Alfredas Edersheimas, puikus istorijos žinovas, kalba apie konkrečiai 

apibrėžtą Kristaus mirties ir prisikėlimo laiką: 

 
Trumpa pavasario diena ėjo vakarop – artėjo „šabo išvakarės“. Įstatymas reikalavo, 

kad nusikaltėlių kūnai būtų palaidoti, nebūtų palikti kabėti per naktį. Galbūt 

įprastinėmis aplinkybėmis žydai nebūtų taip konfidencialiai kreipęsi į Pilotą su 

prašymu sutrumpinti kabančiųjų ant kryžiaus kančias (reikia pasakyti, jog, kol 

priartėdavo mirtis, nukryžiuotųjų kančios tęsdavosi ne tik ilgas valandas, bet net ir po 

keletą dienų). Tačiau tai buvo neįprasta diena, o ypatinga proga. Tai buvo ir šabas, ir 

antroji Paschos diena, kuri visais atžvilgiais laikyta tokia pat šventa kaip ir pirmoji. 

Be to, tądien turėjo būti atnašaujama auka – siūbuojamosios atnašos pėdos Viešpaties 

akivaizdoje. (Edersheim, LTJM, 612–613) 

 

Wilburas Smithas sako: „Paprasčiau tariant, apie Jėzaus mirties aplinkybes Jeruzalėje 

ir jos apylinkėse bei laiką prieš ir po Jo mirties mes žinome daugiau nei apie kurios nors 

kitos senovės pasaulio asmenybės mirties aplinkybes“. (Smith, TS, 360) 

„Justinas Kankinys (~100–165 m.) – filosofas, kankinys, apologetas […] buvo 

karštas tiesos ieškotojas ir pradžioje atsidėjęs beldėsi į visas iš eilės duris – į stoikų, 

Aristotelio, Pitagoro bei Platono pasekėjų duris, tačiau neapkentė epikūrininkų. […] Šis 

karštas platonizmo šalininkas vėliau tapo krikščionimi. Jis yra pasakęs: ‘Patyriau, jog ši 

filosofija vienintelė teikia saugumą ir naudą’.“ (Moyer, WWCH, 227) 

Iš tiesų Justinas Kankinys suvokė, jog, kol kitos filosofinės pasaulio sistemos žarstėsi 

intelektualiniais teiginiais, krikščionybė vienintelė kalbėjo apie patį Dievą, parodydama 

Jo intervenciją laike ir erdvėje per Jėzų Kristų. Justinas tiesiogiai tvirtina: „Kristus gimė 

prieš šimtą penkiasdešimt metų, valdant Kvirinui, ir gyveno iki Poncijaus Piloto 

valdymo laikų“. (Justinas Kankinys, cit. Roberts, ANCL, 46) 

Tertulianas (~160–220) Kartaginietis (Š. Afrika) rašė: „Iš esmės žydus Jo mokymas, 

dėl kurio jų valdytojai ir vadovai pasijuto apkaltinti tiesos akivaizdoje, taip įpykino 

todėl, kad dauguma žmonių pasekė paskui Jį. Galiausiai jie atvedė Jį pas Poncijų Pilotą, 

tuometinį Romos Sirijos sričiai paskirtą valdytoją, ir prievarta, garsiai šaukdami Jam 

kaltinimus, išsireikalavo nuosprendžio, kad Jis būtų atiduotas į jų rankas ir 
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nukryžiuotas.“ (Tertullian, WQSFT, cit. Roberts, ANCL, 94) 

Na o apie Kristaus paėmimą į dangų Tertulianas sako štai ką: „Tai įvykis, kuris yra 

tikresnis už jūsų Prokulų tvirtinimą apie Romulą“ [Prokulas buvo Romos senatorius, 

tvirtinęs, jog Romulas jam pasirodęs po mirties]. 

Visa tai Pilotas padarė Kristui – ir dabar 

 
[…] tiesą sakant, būdamas krikščionimi pagal įsitikinimus, siuntė žodį apie Jį 

valdančiajam cezariui, kuris tuo metu buvo Tiberijus. Cezariai taip pat būtų įtikėję 

Kristų, jei tik tie cezariai nebūtų buvę reikalingi pasauliui, arba jei krikščionys būtų 

galėję būti cezariais. Jo mokiniai, pasklidę po visą pasaulį, darė tai, ką dieviškasis 

Mokytojas buvo jiems prisakęs. Dėl žydų persekiojimų jie daug kentėjo, tačiau tai 

darė noriai, vedini tikėjimo ir neabejojantys tiesa, ir galiausiai krito nuo žiaurios 

Nerono rankos, pasėdami krikščionių kraujo sėklą Romoje. (Tertullian, WQSFT, cit. 

Roberts, ANCL, 95) 

 

Juozapo, žydų istoriko, rašiusio I a. pabaigoje, veikale „Žydų senovė“ (Antiquities) 

pateikiamas stulbinantis fragmentas, 18.3.3: 

 
Maždaug tuo metu gyveno Jėzus, išmintingas žmogus (jei teisėta jį vadinti 

žmogumi). Jis darė nuostabius darbus ir buvo mokytojas tokių žmonių, kurie myli 

tiesą ir ją priima. Prie savęs jis patraukė daugelį ne tik žydų, bet ir graikų. Tas 

žmogus buvo Kristus. Ir Pilotas, vyriausiajam iš mūsiškių apkaltinus Kristų, jį 

nuteisė, pasmerkdamas mirčiai ant kryžiaus. Tačiau, kurie mylėjo jį nuo pat pradžių, 

nepaliko jo, nes trečią dieną Jis pasirodė jiems gyvas, kaip Dievo pranašai jau ir buvo 

apie Jį tai sakę, bei atliko tūkstančius kitų nuostabių dalykų. Krikščionys – grupė 

žmonių, pasivadinusių jo vardu – nėra išnykę ir tebegyvuoja iki pat šių dienų. 

(Josephus, AJ, 18.3.3) 

 

Galatams, korintiečiams bei romiečiams adresuoti laiškai, dėl kurių autentiškumo bei 
parašymo laiko beveik nekyla ginčų, buvo parašyti Pauliaus misijinių kelionių metu, maždaug 
55–58 m. Taigi duomenys byloja, jog nuo Kristaus prisikėlimo buvo praėję nedaug laiko – 
vos dvidešimt penkeri metai. 

– ERNEST KEVAN 
 

Kai kurie žmonės stengiasi įrodyti, kad Juozapas negalėjęs užrašyti tokių žodžių (žr. 

5 sk. 3A. 1B.). Tačiau Michaelas Greenas savo darbe „Gyvasis“ (Man Alive) rašo: 

„Būtent šis fragmentas aptinkamas Juozapo tekste, kurį IV a. cituodamas panaudojo 

Euzebijus. Jis taip pat atsikartoja ir naujausiuose Loeb leidyklos išleistuose jo darbuose. 

Visa tai yra tikrai stebėtina, turint omeny dar ir tai, kad Juozapas, kuris šiaip nebuvo 

palankiausiai nusiteikęs krikščionių atžvilgiu, buvo žydas, kuris rašė norėdamas įtikti 

romėnams. O šios istorijos jie tikrai nebūtų palankiai priėmę. Vargu ar Juozapas būtų ją 

užrašęs, jei tai nebūtų buvusi tiesa.“ (Green, MA, 35–36) 

Akcentuodamas istorinę ankstyvosios Bažnyčios tikėjimo prigimtį, Leaney’s sako: 

 
Naujasis Testamentas absoliučiai neleidžia šios istorijos traktuoti kitaip. Jame 

teigiama, jog viskas vyko būtent taip, o ne kitaip: Jėzus buvo nukryžiuotas ir 

palaidotas. Jo pasekėjai buvo visiškai palūžę. Tačiau po to, visai neilgai trukus, jie 
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nepaprastai nudžiugo, atgavo pirmykštį pasitikėjimą ir tapo tokie pasišventę, jog 

galėjo pasitikti netgi kankinio mirtį. Ir jei jų paklaustume, kas lėmė tokią drastišką 

permainą, jų paliktuose raštuose nerastume tokio atsakymo: „Manėme, jog mirtis 

išskyrė mus, tačiau nukryžiuotasis ir palaidotasis pasirodė esąs gyvas“. Ne, jų raštai 

byloja štai ką: „Jėzus, kuris buvo miręs, kai kuriems mūsiškiams po savo mirties 

pasirodė gyvas, o mes patikėjome jų liudijimu“. Svarbu pastebėti, jog taip 

suformuluotas tvirtinimas yra istorinis teiginys kaip ir „Viešpats iš tiesų yra 

prisikėlęs“, – taip pat istorinis teiginys, paakinantis vyrus ir moteris gręžtis į tikėjimą. 

(Leaney, cit. Hanson, A., VEHBC, 108) 

 

Apie Naujojo Testamento pasakojimus kalbėdamas kaip apie teisinius dokumentus, 

Bernardas Rammas štai ką sako: „Apaštalų darbų pirmajame skyriuje Lukas pasakoja, 

kad Jėzus pasirodęs gyvas, pateikdamas jiems daugelį (neginčytinų) įrodymų (en pollois 

tekmeriois). Tai juridine kalba pasakoma frazė, reiškianti rimčiausius ir svariausius 

teisinius parodymus“. (Ramm, PCE, 192) 

Clarkas Pinnockas apie tai sako: 

 
Apaštalų įsitikinimus lėmė faktiniai dalykai. Jiems Jėzus pasirodė pateikdamas 

„daugelį įrodymų, kad yra gyvas“ (Apd 1,3). Terminas, kurį pavartoja Lukas, yra 

tekmerion. Šis graikų kalbos žodis reiškia akivaizdų įrodymą. Mokiniai pradėjo tikėti 

Velykomis (t.y. Prisikėlimu) dėl akivaizdžių, empirinių įrodymų, kurie tuo metu buvo 

jiems prieinami, o per jų užrašytą liudijimą šiandien yra prieinami ir mums. Šiame 

amžiuje, kai krikščionybės teiginius reikia paremti įrodymais, mums svarbu mokėti 

deramai pateikti juos kaip istorinius įvykius. Nes prisikėlimas – tai istorinė realybė, 

suteikianti žmogui puikų stimulą pasitikėti Kristumi kaip savuoju Gelbėtoju. 

(Anderson, DCR, 11) 

 

Ernestas Kevanas toliau plėtoja mintį apie Kristaus mokinių liudijimo kokybę: 

 
Apaštalų darbų knygą Lukas parašė tarp 63-ių metų ir Jeruzalės sugriovimo 70-ais 

metais. Įžanginiame savo evangelijos skyriuje jis nurodo, kad informaciją surinkęs iš 

liudytojų visa tai mačiusių savo akimis. Galima prieiti prie išvados, jog tokiu pat 

būdu buvo parengti ir jo Apaštalų darbai. Tam tikros aprašomos istorijos dalys 

(autoriaus vartojamas įvardis „mes“) byloja, jog Lukas ir pats buvo kai kurių 

aprašomų įvykių dalyvis. Jis savo ausimis buvo girdėjęs pirmuosius pamokslus ir 

asmeniškai dalyvavo didžiuosiuose anų dienų įvykiuose. Taigi Lukas – anų įvykių 

amžininkas, galintis pateikti liudijimą iš pirmų lūpų. […] Nelogiška teigti, jog 

Ankstyvoji Bažnyčia nežinojo savo istorijos. O tai, kad Bažnyčia priėmė šią knygą, 

byloja, kad jos pateikiamas aprašymas yra tikslus. (Kevan, RC, 4–5) 

 

Cituodamas vieną gerai žinomą krikščionį mokslininką, Kevanas priduria: „Bažnyčia 

pernelyg šventa, kad jos pamatas būtų supuvęs, ir pernelyg reali, kad jos pamatas būtų 

grįstas mitu“. (Kevan, RC, 4–5) 

„Kai norima pagrįsti ir įrodyti kokią nors istorinę realiją, patys vertingiausi 

dokumentai tam tikslui yra tuo laikotarpiu amžininkų rašyti laiškai“. (Kevan, RC, 6) 

Štai ką apie Naujajame Testamente pateikiamus laiškus sako profesorius Kevanas: 

„Apaštalo Pauliaus – įvykių amžininko – laiškai pateikia visiškai patikimus duomenis. 
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Šiuose laiškuose pateikiami aukščiausios kokybės istoriniai įvykiai. Galatams, 

korintiečiams bei romiečiams adresuoti laiškai, dėl kurių autentiškumo bei parašymo 

laiko beveik nekyla ginčų, buvo parašyti Pauliaus misijinių kelionių metu, maždaug 55–

58 m. Taigi duomenys byloja, jog nuo Kristaus prisikėlimo buvo praėję nedaug laiko – 

vos dvidešimt penkeri metai. O kadangi Paulius teigia, kad jo laiško tema išlieka ta pati 

– t.y. kad jis ją gvildenęs viešėdamas pas juos ir anksčiau, – galima spręsti, jog nuo 

įvykio iki jo aprašymo buvo praėję dar mažiau laiko. (Kevan, RC, 6) 

Bernardas Rammas sako, jog „net ir paviršutiniškai skaitant evangelijas galima 

įsitikinti, kad Kristaus mirtis ir prisikėlimas jose aprašomi detaliau nei bet kuri kita 

Kristaus tarnavimo raiška. Pasakojimo apie prisikėlimą smulkmenų nevalia nepaisyti ar 

atskirti nuo pasakojimo apie Kristaus kančią“. (Ramm, PCE, 191–192) 

Po prisikėlimo Kristus žmonėms pasirodė daugelį kartų. Jis pasirodydavo tik tam 

tikru metu tam tikriems asmenims ir tik tam tikrose vietose. 

Wolfhartas Pannenbergas, „Miuncheno universiteto sisteminės teologijos 

profesorius, yra studijavęs dėstytojaujant Barthui ir Jaspersui. Labiausiai jį dominantis 

klausimas visuomet buvo sąsaja tarp tikėjimo ir istorijos. Heidelberge drauge su grupele 

kitų veiklių teologų W. Pannenbergas populiarina tokią teologiją, kurios pagrindinis 

uždavinys – nuodugniai tyrinėti istorinius duomenis apie krikščionybės kilmę“. 

(Anderson, DCR, 9) Šis nuostabus mokslininkas sako: „Ar Jėzaus prisikėlimas iš tiesų 

įvyko, ar ne – tai jau istorijos uždavinys. Šis istorijos klausimas yra neišvengiamas ir į jį 

būtina atsakyti istoriškai argumentuojant“. (Anderson, DCR, 10) 

Naujojo Testamento tyrinėtojas C.H. Doddas rašo: „Prisikėlimas – istorijos eigoje 

buvęs įvykis“. (Straton, BLR, 3) 

Cituodamas Kembridžo profesorių C.F.D. Moule’ą, J.N.D. Andersonas teigia: 

 
Tikėjimas, kad Kristus iš tiesų buvo prikeltas iš numirusių, nuo pat pradžių turėjo 

nulemti tolesnį jų [krikščionių] likimą. Nėra jokio kito paaiškinimo jų elgesiui. […] 

Naujasis Testamentas niekur nepateikia informacijos, kad krikščionys būtų propagavę 

savo naujovišką filosofiją ar etiką. Vienintelis jų uždavinys buvo liudyti apie tai, ką 

jie skelbė esant tikru įvykiu – t.y. Jėzaus prisikėlimą iš numirusių. […] Vienas 

neginčitynas išskirtinis tik krikščionims būdingas bruožas yra tai, kad jie Jėzų 

prisikėlus iš numirusių skelbė išankstiniu Dievo numatymu ir dėl šios unikalios 

priežasties laikė Jį Dievo Sūnumi bei žmonių atstovu. Tai savo ruožtu suponavo 

sampratą apie susitaikinimą su Dievu. (Anderson, CWH, 100–101) 

 

J. Sparrow-Simpsonas sako: 

 
Kristaus Prisikėlimas – apaštalinės krikščionybės pamatas, turintis tvirtą pagrindą 

kaip dogma ir pagrįstas faktiniais įrodymais. […] Sąmoningo jų tikėjimo esmė 

atsispindi jų liudijimuose. Vienas apaštalas buvo paskirtas Prisikėlimo liudytoju (žr. 

Apd 1,22). Manoma, jog šv. Pauliaus Atėnuose skelbtos žinios esmė buvo „Jėzus ir 

prisikėlimas“ (žr. Apd 17,18). Apaštalų darbų pirmuosiuose skyriuose taip pat dažnai 

aptinkamas teiginys „[Jėzus] kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to 

liudytojai“. (Anderson, CWH, 32) 

 

Būtent kaip istorijos faktas Jo Prisikėlimas ir paskatindavo žmones patikėti Jo 
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tarnystės išaukštinimu virš visos žmonijos. Jo charakterio moralinė, pavyzdžio ir 

mokymo reikšmė šiuo atžvilgiu neturi tiek įtakos. Tikėjimas prisikėlimu paskatino 

gręžtis į Kristų kaip į savo Atpirkėją. Be tikėjimo prisikėlimu tikėti Juo kaip Atpirkėju 

neįmanoma. Iš tiesų, kurie neigia Kristaus prisikėlimą, paprastai neigia ir Jo dievystę bei 

Jo atliktą atpirkimo darbą bet kuria šv. Pauliaus pripažįstama prasme. (Sparrow-

Simpson, cit. Hastings, DCG, 513–514) 

 

2B. Ką apie tai liudija istorija ir įstatymas 
Kai istorijos eigoje nutinka koks nors įvykis ir daugelis savo akimis regėjusių tą įvykį ar 

jame dalyvavusių liudytojų yra dar gyvi, užrašytą ir išplatintą informaciją apie istorinį 

įvykį galima nesunkiai patikrinti ir įvertinti, ištiriant jo aplinkybes ir faktus. 

Williamas Lyonas Phelpsas, žinomas profesorius, daugiau nei keturias dešimtis metų 

dėstęs anglų literatūrą Peilio universitete, parašęs apie dvi dešimtis knygų literatūros 

mokslo klausimais, sako: 

 
Pats svarbiausias įvykis visoje Jėzaus Kristaus istorijoje yra prisikėlimas. Nuo jo 

priklauso visas krikščioniškasis tikėjimas. Gera žinia, kad šį įvykį išsamiai aprašo 

visi keturi evangelistai bei mini Paulius. Vardai tų, kuriuos Jis aplankė nugalėjęs 

mirtį, taip pat yra užrašyti. Galima drąsiai teigti, jog istoriniai duomenys apie 

prisikėlimą yra gausesni ir išsamesni nei duomenys apie bet kurį kitą kur nors 

aprašomą stebuklą. Kaip sako Paulius, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų 

skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. (Phelps, cit. Smith, GCWC, 18) 

 

Ambrose’as Flemingas, Londono universiteto elektrotechnikos profesorius emeritas, 

buvo Šv. Jono kolegijos Kembridže (St. John’s College, Cambridge) garbės narys. 1928 

m. už nuopelnus jam buvo įteiktas Faradėjaus medalis. A. Flemingas laikomas vienu 

žymiausių Anglijos mokslininkų. Ir štai ką jis sako apie Naujojo Testamento 

dokumentus: 

 
Ekspertų nuomonę šių dokumentų autentiškumo ir parašymo meto klausimais mes 

turime priimti taip pat rimtai, kaip priimame astronomų, kurie neprieštarauja vieni 

kitiems, tvirtinimus astronomijos klausimais. Jei taip, galime paklausti savęs, ar 

tikėtina, kad knyga, aprašanti maždaug prieš tris ar keturias dešimtis metų vykusius 

įvykius, galėjo būti taip visuotinai priimta ir saugoma, jei istorijos, vaizduojančios 

tuos nepaprastus įvykius, būtų buvusios netikros ar mitinės. Tai neįmanoma, nes 

pagyvenusiems žmonėms prieš trisdešimt ar keturiasdešimt metų vykę įvykiai – dar 

visai netolima praeitis, kurią jie puikiai mena. 

 

Daugel metų man teko studijuoti įvairias senųjų laikų istorijas, tyrinėjant bei pasveriant 
parodymus tų, kurie jas buvo užrašę. Ir turiu pasakyti, kad nežinau kito tokio žmonijos 
istorijos fakto, kuris būtų pagrįstas tokiais įvairiapusiškais įrodymais, kuris būtų toks 
prieinamas nešališkam tyrinėtojui – kaip didysis ženklas, kurį Dievas davė mums: kad Kristus 
mirė ir prisikėlė iš numirusių. 

– THOMAS ARNOLD, Oksfordo universitetas 
 

Šiais laikais niekas nesiimtų leisti prieš trisdešimt vienerius metus mirusios 
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karalienės Viktorijos biografijos, kurioje būtų apstu išgalvotų pasakojimų, toks 

leidinys būtų nedelsiant užprotestuotas. Tokios istorijos tikrai nebūtų visuotinai 

pripažintos ir nebūtų laikomos teisybe. Taigi tiesiog neįmanomas dalykas, kad 

Morkaus pateiktas prisikėlimo aprašymas, kuris puikiai derinasi su kitų evangelijų 

pateikiamais aprašymais, būtų prasimanytas. Mito teorija atkrinta, nes ji neatlaikytų 

kruopštaus duomenų peržiūrėjimo testo. (Fleming, cit. Smith, TS, 427–428) 

 

Ambrose’as Flemingas tvirtina, jog evangelijose nėra nieko, kas mokslo žmogui 

trukdytų tikėti jose aprašomais stebuklais. Ir pabaigai, apeliuodamas į intelektualų 

sąžiningumą, A. Flemingas tvirtina, kad šių dalykų „mokslinis tyrimas vyks pasitelkiant 

tai, ką žymūs teisininkai vadina geranoriška logika, ir galiausiai bus užtvirtinta, jog 

krikščionių Bažnyčia nėra įsteigta ant pramanų pamato ar grįsta iliuzijomis arba, kaip 

vadina šv. Petras „gudriai išgalvotomis pasakomis“, bet stovi ant tikrų istorinių įvykių 

pamato. Ir tie įvykiai – kad ir kokie keisti jie mums atrodytų – iš tiesų yra didingiausi 

įvykiai, kada nors buvę pasaulio istorijoje.“ (Fleming, cit. Smith, TS, 427–428) 

Savo bestseleriu spėjusioje tapti knygoje „Kas nuritino akmenį?“ (Who Moved the 

Stone?) Frankas Morisonas, teisininkas, 

 
[…] pasakoja mums, jog jam teko augti tokioje aplinkoje, kur viešpatavo 

racionalizmas, todėl pagaliau jis susidarė nuomonę, jog prisikėlimas tebuvo pasakaitė 

su laiminga pabaiga, visiškai sugadinusi niekam neprilygstančią Jėzaus istoriją. Taigi 

jis nusprendė imti ir parašyti pasakojimą apie paskutines tragiškas Jėzaus gyvenimo 

dienas. Jame turėjo atsiskleisti visas nusikaltimo siaubas ir Jėzaus heroizmas. 

Pasakojime stebuklo elementus autorius, savaime suprantama, ketino praleisti. 

Visiškai ignoruoti jis ketino ir prisikėlimą. Tačiau, kruopščiai išstudijavęs visus 

duomenis, autorius buvo priverstas pakeisti nuomonę. Taip atsirado knyga, ginanti 

poziciją, kuriai jis pats iš pradžių labai priešinosi. Pirmasis jos skyrius turi reikšmingą 

pavadinimą – „Knyga, kuri atsisakė būti parašyta“. Na, o likusi knygos dalis parašyta 

labai sumaniai pateikiant argumentus ir itin patrauklia forma – taip, kad nieko 

panašaus man dar neteko skaityti. (Morison, WMS, cit. Green, MA, 54–55) 

 

Garsus mokslininkas Edwinas Gordonas Selwynas sako: „Faktas, kad Kristus trečią 

dieną prisikėlė iš numirusių tiek kūnu, tiek siela, yra tikras, istorinį liudijimą turintis 

faktas“. (Selwyn, cit. Smith, GCWC, 14) 

Wilburas Smithas pasakoja apie Thomasą Arnoldą, kuris yra buvęs garsus Rugby’o 

mokyklos direktorius, išdirbęs ten keturiolika metų. Šis žmogus taip pat yra garsiosios 

trijų tomų „Romos istorijos“ (History of Rome) autorius ir yra Oksfordo universitete 

vadovavęs naujausių laikų istorijos katedrai. Kas jau kas, o šis žmogus iš tiesų nusimano 

apie liudytojų parodymų svarbą istoriniams įvykiams. Šis žymus mokslo vyras sako: 

 
Paliudijimai apie mūsų Viešpaties gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, dažniausiai yra 

pakankami ir įtikinami. Žinoma, vadovaujantis bendromis taisyklėmis, gerus 

liudijimus dera atskirti nuo blogų. Tūkstančiai ir netgi dešimtys tūkstančių žmonių šią 

istoriją yra „išnarstę po kaulelį“, panašiai kaip kiekvienas teisėjas kuo kruopščiausiai 

išnagrinėja jam pavestą svarbią bylą. Galiu patvirtinti, kad ir man pačiam teko tai 

daryti daugelį kartų – ir ne tiek dėl kitų, kiek dėl savęs paties. Daugel metų man teko 

studijuoti įvairias senųjų laikų istorijas, tyrinėjant bei pasveriant parodymus tų, kurie 
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jas buvo užrašę. Ir nežinau kito tokio žmonijos istorijos įvykio, kuris būtų paremtas 

tokiais įvairiapusiškais įrodymais ir toks prieinamas nešališkam tyrinėtojui – kaip 

didysis ženklas, kurį Dievas davė mums: kad Kristus mirė ir prisikėlė iš numirusių. 

(Arnold, cit. Smith, TS, 425–426) 

 

Simonas Greenleafas (1783–1853) buvo garsus teisės profesorius Harvardo 

universitete, profesūrą apsigynęs D. Britanijoje, po Story’o mirties 1846 m. pakeitęs 

teisėją Josephą Story. 

Štai ką apie šį teisės mokslo autoritetą yra pasakęs H.W.H. Knottas: „Story’o ir 

Greenleafo dėka Harvardo teisės mokykla iškilo, aplenkdama visas kitas JAV teisės 

mokyklas“. (Knott, cit. Smith, TS, 423) 

Garsusis Greenleafo parašytas darbas – „Traktatas apie parodymų teisę“ (A Treatise 

on the Law of Evidence) – „lig šiol laikomas nepralenkiamu autoritetu parodymų teisės 

ir teisinių procedūrų klausimais“. (Smith, TS, 423) 

Greenleafas, tebebūdamas Harvardo teisės profesoriumi,  1846 m. parašė knygą 

„Keturių evangelistų liudijimo analizė, vadovaujantis teismuose taikomomis parodymų 

davimo taisyklėmis“ (An Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the 

Rules of Evidence Administrated in the Courts of Justice). Šiame jau klasikiniu 

laikomame darbe autorius analizuoja apaštalų pateikiamo liudijimo apie Kristaus 

prisikėlimą vertingumą. Pateikiame keletą kritinių šio puikaus teisininko pastebėjimų: 

 
Štai didžiosios tiesos, kurias skelbė apaštalai: Kristus prisikėlė iš numirusių; tik 

atgailaudami dėl savo nuodėmių bei tikėdami Juo žmonės gali būti išgelbėti. Šią 

doktriną jie įrodinėjo vienbalsiai ir visur. Jie buvo nuo to atkalbinėjami, jiems buvo 

visaip trukdoma. Nepaisant to, jie tai tęsė, nors aplink plito baisiausi klaidamoksliai, 

kokius tik galima įsivaizduoti. Dar taip neseniai jų mokytojas buvo vadintas 

piktadariu ir viešai teismo nuteistas. Jo religija siekė nugalėti visas kitas pasaulio 

religijas. Visų šalių įstatymai bylojo prieš Jo mokinių mokymą. Visų valdytojų ir 

didžiūnų interesai bei siekiai buvo priešiški jų siekiams. Apskritai visas pasaulis buvo 

nusiteikęs prieš juos. 

Skleisdami savo naująjį tikėjimą net ir pačiu taikiausiu ir neužgauliausiu būdu, jie 

tegalėjo susilaukti paniekos, priešiškumo, keiksmų, žiauraus persekiojimo, smūgių, 

įkalinimo, kančių bei žiaurios mirties. Nepaisant to, jie labai karštai propagavo savąjį 

tikėjimą. Jie ištvėrė visas kančias ir nepalūžo, netgi priešingai – džiaugėsi. Daugeliui 

teko kankinanti mirtis, bet likusieji gyvieji pratęsdavo jų darbą su dar didesniu 

užsidegimu ir ryžtu. Vargu ar ir karo istorijos metraščiai galėtų pateikti bent vieną 

tokios didvyriškos ištikimybės, kantrybės ir neblėstančios drąsos pavyzdį. Kas jau 

kas, bet jie tai tikrai turėjo priežasčių rimtai peržvelgti ir išnagrinėti savo tikėjimo 

pagrindus bei faktus ir tiesas pagrindžiančius įrodymus. Priežasčių tai padaryti 

nestigo, nes liūdesio jų gyvenime buvo per akis. 

Negalimas daiktas, kad jie būtų tvirtinę tai, kas nebuvo teisybė – t.y. jei nebūtų 

tiesa, kad Kristus iš tiesų prisikėlė iš numirusių. Jei šio fakto jie nebūtų žinoję taip 

tvirtai kaip bet kurio kito tikro įvykio, jie, be abejo, apie tai nebūtų skelbę. Jei jie būtų 

buvę apgauti, tai būtų galėję išsiaiškinti ir viešai išsižadėti savo paklydimo. Kokia 

prasmė skelbti tokią didelę apgaulę, jei žinai, kad tai nėra teisybė. Juk tai reiškė 

užsitraukti ant savo galvos ne tik nuožmų kitų žmonių persekiojimą: tokiu atveju 

jiems būtų tekę kęsti ir vidinį konfliktą bei kankinančius sąžinės priekaištus. Jie 
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nebūtų galėję tikėtis ramybės ateityje, jų sąžinė būtų nerimusi. Jie būtų galėję 

pamiršti apie garbę ir žmonių pagarbą. Jie nebūtų buvę laimingi nei šiame gyvenime, 

nei būsimajame pasaulyje. 

Nagrinėjant mokinių elgesį galima pamanyti, jog jų prigimtis skyrėsi nuo mūsų 

žmogiškosios prigimties. Tačiau jų gyvenimas byloja, kad ir jie buvo tokie pat kaip 

visi kiti žmonės: juos, kaip ir mus, paskatindavo tie patys motyvai; jiems, kaip ir 

mums, jėgų suteikdavo tos pačios viltys, supo tie patys džiaugsmai, lydėjo tie patys 

vargai, kankino tos pačios baimės, aistros, pagundos ir žmogiškas silpnumas. Jų 

raštai byloja buvus juos guvaus proto žmonėmis. Jei jų liudijimas nebuvo tikras, 

pasakysiu, jog nebuvo motyvo, paskatinusio juos visa tai sufabrikuoti. (Greenleaf, 

TE, 28–30) 

 

Johnas Locke’as savo laiku buvo vienas žymiausių filosofų. Savo darbe „Antrasis 

gynimas, įrodantis krikščionybės pagrįstumą“ (A Second Vindication of the 

Reasonableness of Christianity) šis britų mokslininkas rašo: 

 
Mūsų Gelbėtojo istorijoje yra tokių detalių, kurios gali būti priskiriamos tik Mesijui – 

tiek daug Jį išskiriančių bruožų, jog tikėti Jėzumi iš Nazareto reiškė tikėti, kad Jis 

Mesijas. Ir visų svarbiausias iš jų yra Jo prisikėlimas iš numirusių. Tai svarbus ir 

įtikinamas įrodymas, jog Jis esąs Mesijas. Nieko tad stebėtino, jog žmonės, tikintys 

Jo prisikėlimu, tuo pačiu tiki Juo kaip Mesiju. O skelbiamas Jo prisikėlimas savo 

ruožtu reiškė skelbia Jį Mesiju. (Locke, SVRC, cit. Smith, TS, 422–423) 

 

Brooke’as Fossas Westcottas (1825–1901), anglų mokslininkas, kuriam 1870 m. 

Kembridže buvo suteiktas karališkojo profesoriaus vardas, yra pasakęs: „Iš tiesų, visus 

įrodymus sudėjęs kartu, neperdėsiu sakydamas, jog nėra istorinio įvykio, kuris būtų 

išsamiau ir įvairiapusiškiau pagrįstas kaip Kristaus prisikėlimas. Tik išankstinė nuostata, 

jog tai netiesa, gali pakišti mintį, jog tam pagrįsti trūksta įrodymų.“ (Little, KWhyB, 70) 

Gerai yra pastebėjęs Harvardo universiteto profesorius Cliffordas Herschelis 

Moore’as: „Krikščionybė gerai pažinojo savo Gelbėtoją ir Atpirkėją ir nelaikė Jo kokiu 

nors dievu, kurio istoriją būtų gaubęs mitinis tikėjimas, nepadorūs, primityvūs ar net 

agresyvūs elementai. […] Jėzus buvo istorinė asmenybė, o ne mitinė būtybė. 

Krikščionims nebuvo peršamas joks nepriimtinas mitas. Jų tikėjimas buvo paremtas 

pozityviais, istoriškais, priimtinais faktais.“ (Moore, cit. Smith, GCWC, 48) 

Benjaminas Warfieldas iš Princtono universiteto savo straipsnyje „Kristaus 

prisikėlimas kaip istoriškas faktas, kurį paliudijo savo akimis įvykį regėję liudytojai“ 

(The Resurrection of Christ an Historical Fact, Evinced by Eye-Witnesses) rašo: 

„Amžinojo Dievo įsikūnijimas – būtina tikėjimo dogma. Nė vieno žmogaus akis 

neregėjo, kaip Jis nužengė į žmogaus pasaulį, ir nė vieno žmogaus lūpos negalėtų to 

paliudyti kaip fakto. O vis tik, jei tai nėra faktas, tuomet tuščias mūsų tikėjimas, o mes 

vis dar tebesame savo nuodėmėse. Kita vertus, Kristaus prisikėlimas – faktas, žmogui 

apčiuopiamas įvykis. Šį faktą patvirtina įvairūs paliudijimai. Tai ašinė mūsų mokymo 

sistemos doktrina: į ją remiasi visos kitos doktrinos.“ (Warfield, RCHF, cit. Smith, TS, 

361–362) 

Wilburas Smithas pristato dar vieną garsų šio amžiaus mokslininką: 
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Vienas žymiausių fiziologų mūsų kartoje yra dr. A.C. Ivy’s (Ilinojaus universiteto 

chemijos mokslų fakultetas, Čikagos skyrius). Dr. A.C. Ivy’s 1946–1953 m. 

vadovavo Čikagos profesinių kolegijų fiziologijos katedrai. 1939–1949 m. jis buvo 

Amerikos fiziologų draugijos prezidentas, yra parašęs daug mokslinių straipsnių. Ir 

štai ką sako šis mokslo žmogus: „Aš tikiu kūniniu Jėzaus Kristaus prisikėlimu. Anot 

jūsų, tai ‘labai asmeniškas reikalas’, tačiau aš nesigėdiju visam pasauliui paskelbti tai, 

kuo pats tikiu. Savo tikėjimą aš galiu apginti pateikdamas loginių, tikrų faktų. […] 

Galbūt šio įsitikinimo aš negaliu įrodyti taip, kaip galiu įrodyti tam tikrus mokslinius 

faktus, kurie prieš šimtą metų žmogui tebebuvo tokie pat paslaptingi kaip ir Jėzaus 

Kristaus prisikėlimas. Istorinių faktų bei šiandien turimų biologijos žinių šviesoje 

mokslo filosofijai ištikimas mokslininkas gal ir gali suabejoti kūniniu Jėzaus Kristaus 

prisikėlimu, tačiau negali jo paneigti. Mat paneigimas reikštų, kad jis galįs įrodyti, 

jog to neįvyko. Galiu pasakyti tik tiek, kad šių dienų biologijos mokslui kol kas 

nepavyko prikelti nė vieno tris paras kape išgulėjusio kūno. Vadovaudamasis savąja 

filosofija, apie mokslinį požiūrį galiu pasakyti, jog Jėzaus Kristaus prisikėlimo 

neigimas, grindžiamas tuo, ką biologijos mokslas žino šiandien, byloja apie visiškai 

nemokslišką nuostatą.“ (Ivy, cit. Smith, SR, 6, 22) 

 

Armandas Nicholi’s (Harvardo medicinos mokykla) apie J.N.D. Andersoną atsiliepia 

kaip apie „tarptautinį pripažinimą pelniusį mokslininką, žmogų, itin kompetentingą 

įrodymų klausimais. Šis žmogus – vienas didžiausių autoritetų Islamo teisės klausimais. 

[…] Jis yra Londono universiteto teisės fakulteto dekanas, Orientalistikos ir 

afrikanistikos mokyklos orientalistinės teisės departamento vadovas, Aukštesniosios 

teisės mokyklos-instituto prie Londono universiteto direktorius.“ (Nicholi, cit. Anderson, 

RJC, 4) 

Šis garsus britų mokslininkas, ir šiandien turįs didelę įtaką tarptautinės teisės srityje, 

sako: „Įrodymai, suteikiantys istorišką pagrindą krikščionių tikėjimui, yra būtini 

pagrindžiant Naujojo Testamento liudijimo galiojimą ir teisėtumą. Įrodymais būtina 

pagrįsti liudijimą apie Kristaus asmenį bei Jo mokymą, Jo pakaitinės, arba atperkančios, 

mirties faktą ir svarbą, tuščio kapo istoriškumą bei apaštalų liudijimą apie prisikėlimą. 

Pasakysiu, jog tokių pagrindžiančių įrodymų yra pakankamai tvirtam tikėjimo pagrindui 

suformuoti.“ (Anderson, CWH, 106) 

 

Du gabūs jauni vyrai, Gilbertas Westas ir Lordas Lyttletonas, nuvyko į Oksfordą. Jie buvo 
visuomenėje gerai žinomų veikėjų dr. Johnsono ir Alexanderio Pope’o bičiuliai. Ir tuodu 
jaunuoliai buvo labai ryžtingai nusiteikę pulti krikščioniškojo tikėjimo pamatus. Taigi 
Lyttletonas atsidėjo tyrinėjimams pasiryžęs įrodyti, jog Saulius Tarsietis niekada nebuvo 
atsivertęs į krikščionybę, o Westas – įrodyti, kad Jėzus niekuomet nebuvo prisikėlęs iš 
numirusių. 

Po kurio laiko jiedu susitiko aptarti savo atradimų. Abu buvo mažumėlę sutrikę, nes 
atskirai dirbdami priėjo labai panašias ir gluminančias išvadas. Visa nuodugniai ištyrinėjęs, 
Lyttletonas aptiko, jog Saulius Tarsietis, atsivertęs į krikščionybę, iš tiesų radikaliai pasikeitė 
ir tapo naujas žmogus. O Westas aptiko, jog visi faktai bylojo viena: – Jėzus tikrai prisikėlė iš 
numirusių. Jo knygą ir šiandien galima rasti gausesnėse bibliotekose. Ji vadinasi „Pastabos 
apie Jėzaus Kristaus Prisikėlimo istoriją bei šio įvykio liudijimai“ (Observations on the History 
and Evidences of the Resurrection of Jesus Christ) ir buvo išleista 1747 m. Knygos 
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priešlapyje autorius įrašė šiai temai tinkamą nuorodą į Šventojo Rašto eilutę, esančią 
Mokytojo knygoje (Mok 11,7), bei savo patarimą, kuriuo pasinaudoti galėtų kiekvienas šių 
laikų agnostikas: „Nekaltink, kol neištyrei visos tiesos“. (Green, MA, 55–56) 

Visi įvykiai ir įrodymai akivaizdžiai liudija tai, kad trečią dieną Jėzus iš tiesų prisikėlė. 
Tokią pat išvadą buvo priėjęs ir Lordas Darlingas, vyriausiasis Anglijos teisėjas. Kartą jis bei 
keletas kitų asmenų buvo asmeniškai pakviesti pietų. Visiems sėdint prie stalo, staiga buvo 
pradėta kalbėti apie krikščionybę ir jos tiesas. Kalbėjusieji ypač karštai įsidiskutavo apie 
vieną knygą, aprašančią prisikėlimą. Taigi mūsų teisėjas, atrėmęs rankas ir sunerdamas 
pirštus, kaip teisėjai įpratę tai daryti teismo salėje, labai ramiu, bet įtakingu balsu prabilo: „Iš 
mūsų, krikščionių, labai dažnai reikalaujama pasitikėjimo tam tikrais dalykais, pavyzdžiui, 
tikėti Jėzaus mokymu arba Jo stebuklais. Tačiau jei visa mes turėtume priimti tik aklai 
tikėdami, tai aš būčiau nusiteikęs gana skeptiškai. Ar Jėzus buvo, ar nebuvo tuo, kuo Jis 
pats skelbėsi esąs, iš esmės priklauso nuo to, ar Jo prisikėlimas yra tiesa. Laimė, šį patį 
svarbiausią įvykį mes galime priimti ne vien tikėjimu. Jam pagrįsti turime tiek daug įrodymų – 
pozityvių ir negatyvių, tiesioginių ir netiesioginių – kad jokia prisiekusiųjų taryba pasaulyje 
negalėtų priimti kitokio nuosprendžio kaip to, kuris skelbia, kad prisikėlimo istorija yra gryna 
teisybė.“ (Green, MA, 53–54) 
 

3B. Ankstyvosios Bažnyčios tėvų liudijimai 
W.J. Sparrow-Simpsonas teigia, jog „ankstyvuosiuose krikščionių raštuose Prisikėlimas 

kaip ir kristologija be abejo vaidina svarbiausią vaidmenį. Iš kartos, gyvenusios tuoj pat 

po apaštalų, aptinkama daug išlikusių užuominų, tačiau iš II a. yra išlikusių traktatų, 

kurių autoriai šią temą gvildena su nepaprastai dideliu užsidegimu, pavyzdžiui, 

Atenagoro veikalas bei Justinui Kankiniui priskiriamas darbas.“ (Sparrow-Simpson, 

RCF, 339) 

Bernardas Rammas komentuoja: „Tiek Bažnyčios istorijoje, tiek tikėjimo išpažinimų 

istorijoje prisikėlimo doktrina įtvirtinama nuo pat ankstyviausių laikų. Prisikėlimas 

minimas ir Klemenso Romiečio „Laiške korintiečiams“ (95 m.) – ankstyviausiame 

Bažnyčios istorijos dokumente – bei viso patristinio laikotarpio metu. Prisikėlimas 

randamas visose apaštalų tikėjimo išpažinimo formose, ir niekur neaptiksite jokių ginčų 

tuo klausimu.“ (Ramm, PCE, 192) 

Sparrow-Simpsonas sako: 

 
Ignoto Evangelijos (~5–115 m.) pagrindinė tema – Jėzus Kristus. O krikščionių 

religija, pasak autoriaus, yra „tikėjimas Juo ir meilė Jam; tikėjimas Jo kančia ir Jo 

prisikėlimu“. Krikščionims jis įsako „tvirtai tikėti Jo gimimu, kentėjimu ir 

prisikėlimu“. Jėzus Kristus apibūdinamas kaip „mūsų viltis per Prisikėlimą“. Jėzaus 

prisikėlimas taip pat yra ir mūsų prisikėlimo pažadas. (Sparrow-Simpson, RCF, 339) 

 

Sparrow-Simpsonas priduria: „Šv. Polikarpo laiške filipiečiams (~110 m.) autorius 

kalba apie mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris ‘už mūsų nuodėmes sutiko kentėti net iki 

mirties. Jis buvo tas, kurį Dievas vėliau prikėlė, išvaduodamas iš mirties kančių.’ Jis 

sako, jog Dievas ‘prikėlė mūsų Viešpatį Jėzų Kristų iš numirusių, suteikdamas Jam šlovę 

ir sostą savo dešinėje. Jam pavaldu visa, kas yra danguje ir žemėje.’ Prisikėlęs Kristus 

‘ateis kaip gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjas.’ Ir ‘Tas, kuris prikėlė Jį iš numirusių, taip pat 
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prikels ir mus, jei mes vykdysime Jo valią ir gyvensime pagal Jo įsakymus.’ 

„Šv. Polikarpui išaukštintasis Jėzus yra ‘Amžinasis vyriausiasis kunigas’. Ir 

paskutinėje savo maldoje prieš numirštant kankinio mirtimi šis šventas žmogus, kuris 

buvo vyskupas, meldė, kad galėtų ‘turėti dalį kartu su daugeliu kitų kankinių geriant iš 

Kristaus taurės ir viltį prisikelti amžinajam gyvenimui siela ir negendančiu kūnu per 

Šventąją Dvasią’.“ (Sparrow-Simpson, RCF, 341) 

O štai ką profesorius Sparrow-Simpsonas sako apie Justino Kankinio traktatą 

prisikėlimo tema (~100–165 m.). Tai veikalas, kur „dėmesys koncentruojamas į 

krikščioniškąją doktriną. Tuometiniai krikščioniškojo tikėjimo priešininkai tvirtino, jog 

Prisikėlimas neįmanomas – jis nepageidaujamas, nes kūnas – visų nuodėmių priežastis, 

ir neįtikimas, nes žmogaus organams išlikti nėra jokios prasmės. Opozicija tvirtino, jog 

Kristaus prisikėlimas turėjęs tik kūnišką pavidalą, tačiau realiai kūne neįvykęs. 

Norėdamas atsakyti į visus šiuos prieštaravimus ir sunkumus, Justinas […] [parengė 

atsaką].“ (Sparrow-Simpson, RCF, 342) 

Savo darbe „Kas buvo kas Bažnyčios istorijoje“ (Who Was Who in Church History) 

Elginas Moyeris pamini dar vieną Bažnyčios tėvą – „Kvintą Septimijų Florentą 

Tertulianą (~ 160–220 m.), lotyniškosios Bažnyčios tėvą ir apologetą, gimusį 

Kartaginoje (Šiaurės Afrika). […] Būdamas visapusiškai išsilavinęs žmogus, jis laisvai 

rašė graikų ir lotynų kalbomis, buvo puikiai pasirengęs politikai ir teismo praktikai, 

pasižymėjo puikia iškalba teismuose. Trisdešimt ar keturiasdešimt savo amžiaus metų jis 

gyveno gan palaidai, tačiau apie 190 m. priėmė krikščionių tikėjimą, labai rimtai ir giliai 

patikėdamas. Taigi vėliau jo gyvenimas prabėgo karštai ginant krikščionių tikėjimą nuo 

pagonių, žydų ir eretikų puolimų. Jis buvo […] karštas tikėjimo gynėjas.“ (Moyer, 

WWCH, 401) 

Ir pabaigai Bernardas Rammas sako: „Vadinasi, netikėjimas turėtų paneigti visą 

Tėvų liudijimą. […] Daroma prielaida, kad tie žmonės [Bažnyčios tėvai] Kristaus 

prisikėlimo faktui pasverti neturėjo pakankamai geros ir rimtos motyvacijos arba 

istorinių standartų. Tėvai, kurie Rytų Ortodoksų Katalikų Bažnyčios, Romos Katalikų 

Bažnyčios bei Anglijos Bažnyčios laikomi autoritetais arba net labai dideliais 

autoritetais ir Reformacijos Bažnyčios yra didžiai gerbiami, yra visų teologų pripažinti, 

bet… netikėjimas juos visiškai nurašo kaip netinkamus. Tėvais pasitikima, kai jie rašo 

apaštalų doktrinai artimos teologijos klausimais, tačiau nė per nago juodymą 

nepasitikima jais kaip istoriškaisiais liudytojais. Bet taip ir turi būti, nes antraip 

netikėjimas prieina liepto galą.“ (Ramm, PCE, 206) 

 

6A. Prisikėlimo scena 
 

1B. Vieta ir aplinkybės iki Prisikėlimo 
 

1C. Kaip Jėzus mirė 
Prieš nukryžiavimą auka būdavo nuplakama. Šį procesą savo darbe aprašo Johnas 

Mattingly’s: „Pirmiausia nuo nuteistojo nusikaltėlio būdavo nuplėšiami drabužiai ir jis 

pririšamas prie teismo kieme esančio stulpo ar kolonos. Tada plakėjai be gailesčio ir 
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labai žiauriai auką nuplakdavo. Hebrajai savo įstatyme turėjo nustatytą rimbo kirčių 

skaičių – šis skaičius būdavo iki 40 kirčių, bet ne daugiau. Tačiau romėnai tokių 

apribojimų nesilaikė. Faktiškai aukos likimas būdavo plakėjo rankose.“ 

 

Norėdamas įsiteikti miniai Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. 
Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko 
jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: „Sveikas, 
žydų karaliau!“ Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. 
Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė 
Jėzų nukryžiuoti. 

– EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 15,15–20 
 

Šiam žiauriam tikslui naudojamas rimbas vadinosi flagrumas (angl. flagrum). Apie šį 

įrankį Mattingly’s sako: „Ant ilgų odinių diržų būdavo suverti aštrūs kaulo ir metalo 

gabaliukai, kurie plakant smarkiai sužalodavo kūną“. (Mattingly, COAC, 21) 

Savo „Smirnos bažnyčios laiške“ (Epistle of the Church in Smyrna) Cezarėjos 

vyskupas Euzebijus, III a. Bažnyčios istorikas, apie nuteistųjų nuplakdinimą, kurį 

vykdydavę romėnai, rašo, jog aukos „gyslos išvirsdavo ir atsiverdavo […], o aukos 

raumenys, sausgyslės ir viduriai virsdavo laukan“. (Mattingly, COAC, 73) 

Cituodamas Johną Peterį Lange’ą, Johnas Mattingly’s apie Kristaus patirtus 

kentėjimus sako: „Spėjama, jog Jo nuplakdinimas žiaurumu pranokęs įprastinį. Įprastinį 

nuplakdinimą vykdydavę liktoriai. Tačiau, kadangi Pilotas savo dispozicijoje neturėjęs 

liktorių, Lange’as prieina išvadą, jog tam reikalui valdytojas, matyt, buvo paskyręs 

kareivius. Manoma, jog žiaurūs ir niekšingi kareiviai savo žiaurumu pralenkdavę 

liktorius.“ (Mattingly, COAC, 33) 

Vėliau, iškentęs vieną sunkiausių fizinę bausmę, Kristus turėjo ištverti dar vieną 

dalyką – nueiti iki Golgotos, savo nukryžiavimo vietos. Apie šį Kristaus kentėjimų etapą 

Mattingly’s sako: 

 

1. Jau vien pasiruošimas šiai kelionei turėjo būti verianti, baisi kančia. Mato 

27,31 parašyta: „Pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo 

paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti“. Čia skaitome, jog nuo Jėzaus kūno 

buvo nuplėštas apsiaustas, kurį kareiviai jam buvo užvilkę, neva garbindami 

Jį kaip karalių. Nuplėšiant ir apvelkant drabužius, medžiaga lietėsi prie 

sužaloto kūno žaizdų, ir tai turėjo kelti nežmonišką skausmą. (Mattingly, 

COAC, 35) 

2. Frazė „Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą“ (žr. Mk 15,22a) byloja apie tai, 

jog Kristus neturėjo jėgų ir neįstengė pats paeiti, todėl į nukryžiavimo vietą 

turėjo būti vedamas ar nešamas. Tuo pasibaigė vienos baisios, siaubingos 

kančios, kurias Kristus turėjo ištverti iki nukryžiavimo, ir prasidėjo kitos – 

pats nukryžiavimo procesas. (Mattingly, COAC, 36) 

 

Apie nukryžiavimą Mattingly’s sako: „Visiškai neperdėsiu sakydamas, jog kančios, 

kurias žmogus turėdavo iškęsti ant kryžiaus, buvo nepaprastai didelės ir žiaurios. Markas 

Tulijus Ciceronas, žymiausias romėnų oratorius, apie šį nuožmų kankinimą yra pasakęs: 
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‘Net ir pats žodis „kryžius“ turėtų būti kuo toliau ne tik nuo Romos piliečių lūpų, bet ir 

nuo jų minčių, akių ir ausų’ [Marcus Tullius Cicero, Pro Rabirio, V, 16]“. (Mattingly, 

COAC, 26) 

Michaelas Greenas rašo apie fizines Jėzaus kančias: „Po ilgos bemiegės nakties, 

kurios metu Jis negavo maisto, patyrė patyčias dviejuose teismuose ir buvo žiauriai 

nuplakdintas devyndiržiu romėnų rimbu (angl. cat-o’-nine-tails), Jis buvo išvestas į 

nukryžiavimo vietą. Jo mirtis buvo nepaprastai skausminga ir kankinanti – kiekviena 

kūno gyslelė kentė nežmonišką skausmą.“ (Green, MA, 32) 

Frederickas Farraras labai detaliai vaizduoja nukryžiuotos aukos mirtį: 

 
Nukryžiavimas apima visa, ką skausmas ir mirtis teikia baisiausia ir šiurpiausia: auka 

apkvaista, kūną trauko mėšlungis. Nelaimingąjį kankina troškulys, alkis, nemiga. 

Kūną krečia trauminis karštis, ištinka traukuliai. Be to, kentėdamas viešumoje 

žmogus patiria baisią gėdą. Jo kankinimasis tęsiasi ilgą laiką, ir jis su siaubu laukia 

pabaigos. Žaizdos pradeda gangrenuoti. Kančia didėja ir tampa didžiausia, kokią 

žmogus tik gali tverti, bet viskas vyksta taip, kad kankinamasis neprarastų sąmonės. 

Kabant ant kryžiaus, kiekvienas krustelėjimas būdavo nepaprastai skausmingas. 

Išdraskytos gyslos ir sausgyslės be paliovos skausmingai tvinkčiodavo. Uždegimo 

paveiktos žaizdos pradėdavo gangrenuoti. Arterijos – ypač galvos ir pilvo srityje – 

išpampdavo persipildžiusios kraujo. Ir be visų tų kančių, kurios palaipsniui didėdavo, 

nelaimingąjį dar alindavo baisus troškulys. Visos šios fizinės komplikacijos 

sukeldavo stiprų vidinį stresą ir sielvartą. Ir tada iškankintasis laukdavo mirties – to 

paslaptingo priešo, prieš kurį normaliomis aplinkybėmis dreba kiekvienas žmogus – 

o dabar kaip iš kančių išvaduojančio, palaimingo momento. (Farrar, LC, 440) 

 

Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“. Ten davė jam 
mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, 
mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo 
užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš 
dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, 
kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ 
Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs: „Kitus 
gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo 
kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume.“ Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji. Šeštai valandai atėjus, 
visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: 
Eloji, Eloji, lema sabachtani? Tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! 
Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: „Matai, jis šaukiasi Elijo.“ Tada vienas nubėgęs primirkė 
kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: „Palaukite, 
pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.“ Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. Tuo metu 
šventovės uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais 
ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ 

– EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 15,22–39 
 

E.H. Day’us teigia: „Tik vienas šv. Morkus pabrėžia, jog Pilotas labai stebėjosi 

išgirdęs, kad Jėzus taip greitai numirė. Jis dar pasitikslino, asmeniškai apie tai 

pasiteiraudamas šimtininko, ir tada davė leidimą nuimti kūną nuo kryžiaus. Reikia 
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pasakyti, kad romėnų kareiviams tokia mirtis nebuvo retas reginys ir jie nesunkiai 

suprasdavo, kada iš nukryžiuotojo krūtinės išsiverždavo paskutinis atodūsis.“ (Day, ER, 

46–48) 

 

Tiek istoriniai duomenys, tiek medikų pateikiamos išvados byloja, jog Jėzus buvo miręs dar 
prieš tai, kai kareivis Jam ietimi perdūrė šoną. Šis teiginys paremia tradicinį požiūrį, jog tarp 
Jo dešinės pusės šonkaulių įbesta ietis greičiausiai pradūrė ne tik dešinįjį plautį, bet ir 
perikardą (širdiplėvę) bei širdį, galutinai užtvirtindama Jo mirties faktą. Taigi samprotavimai, 
paremti prielaidomis, jog galbūt Jėzus ant kryžiaus vis dėlto nemirė, prieštarauja 
šiuolaikiniam medicinos mokslui. 

– WILLIAM D. EDWARS, medicinos daktaras 
 

Anot Michaelo Greeno, nukryžiavimas „Palestinoje nebuvo retas reiškinys“. (Green, 

MA, 32) 

Pilotas pareikalavo patvirtinimo apie Kristaus mirtį. Šiuo klausimu Greenas pastebi: 

„Prieš tai, kol Jo draugui Juozapui iš Arimatėjos buvo leista pasiimti kūną palaidoti, jo 

apžiūrėti buvo atėję keturi egzekutoriai“. (Green, MA, 32) 

Greeno teigimu, tie žmonės buvo savo srities specialistai, įpratę nustatinėti mirties 

faktą: „Ar žmogus gyvas, ar ne, jie atpažindavo vos į jį pažvelgę. Svarbu pažymėti, jog 

pats jų vadas savo ausimis buvo girdėjęs paskutinįjį pasmerktojo šauksmą ir valdytojui 

Poncijui Pilotui patvirtinęs Jėzaus mirtį.“ [„Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip 

Jis šaukdamas mirė, tarė: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (Mk 15,39) „Pilotas 

nustebo: argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs.“ 

(Mk 15,44)] (Green, MA, 32–33) 

Johnas R.W. Stottas rašo: „Pilotas buvo labai nustebęs girdėdamas, kad Jėzus mirė. 

Tačiau šimtininko patvirtinimo jam visiškai pakako ir jis davė Juozapui leidimą nuimti 

kūną nuo kryžiaus.“ (Stott, BC, 49) 

O Day’us sako, jog „šv. Mato evangelijoje pateikiama informacija apie tai, kad kapas 

buvo saugomas, aiškiai byloja, jog žydai tikėjo Jėzų mirus“. (Day, ER, 46–48) 

Day’us toliau rašo, jog nė vienas „iš žmonių, nuėmusių kūną nuo kryžiaus ir 

paguldžiusių jį kape, neįžvelgė, kad jame būtų rusenusi bent kokia gyvybės kibirkštėlė“. 

(Day, ER, 46–48) 

Kalbėdamas apie knygą „Fizinė Kristaus mirties priežastis“ (The Physical Cause of 

the Death of Christ), profesorius Day’us sako, kad jos autorius Jamesas Thompsonas 

„atskleidžia, jog Kristų mirtis ištiko ne dėl fizinio išsekinimo ar nukryžiavimo skausmų, 

bet dėl patirtos agonijos Jam trūko širdis. Jo psichinė ir fizinė būklė kabant ant kryžiaus 

aiškiai ir neginčytinai byloja, jog mirtis Jį ištiko tikrai ne dėl nualinimo. Kareivio ietis, 

perdūrusi Jo šoną, visam pasauliui liudija, jog Jis mirė ištikus širdies smūgiui.“ (Day, 

ER, 48–49) 

Amerikos medikų asociacijos žurnale (Journal of the American Medical Association) 

buvo publikuotas straipsnis, parašytas remiantis evangelijų pasakojimu. Jame prieinama 

išvada, jog Jėzus tikrai buvo miręs dar prieš Jį nuimant nuo kryžiaus: „Tiek istoriniai 

duomenys, tiek medikų pateikiamos išvados byloja, jog Jėzus buvo miręs dar prieš tai, 

kai kareivis Jam ietimi perdūrė šoną. Šis teiginys paremia tradicinį požiūrį, jog tarp Jo 

dešinės pusės šonkaulių įbesta ietis greičiausiai pradūrė ne tik dešinįjį plautį, bet ir 
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perikardą (širdiplėvę) bei širdį, galutinai užtvirtindama Jo mirties faktą. Taigi 

samprotavimai, paremti prielaidomis, jog galbūt Jėzus ant kryžiaus vis dėlto nemirė, 

prieštarauja šiuolaikiniam medicinos mokslui.“ (Edwards, PDJC, 1463) 

O štai ką apie fizines Kristaus mirties priežastis kalba medicinos daktaras Samuelis 

Houghtonas, žymus Dublino universiteto fiziologas: 

 
Kai kareivis priėjęs perdūrė ietimi Kristui šoną, Jis jau buvo miręs. Iš žaizdos ištekėjo 

kraujo ir vandens. Viena iš dviejų: arba tai buvo natūralus reiškinys, kurį galima 

paaiškinti natūraliomis priežastimis, arba stebuklas. Tai, kad šv. Jonas palaikė šį 

reiškinį jei ne stebuklu, tai bent jau labai neįprastu dalyku, matyti iš to, kaip jis jį 

aprašo – t.y. pabrėžia įvykių seką, tiksliai nurodydamas, kas tuo metu įvyko. 

Daugybė stebėjimų bei su žmonėmis ir gyvūnais atliktų eksperimentų įtikino 

mane, ir aš priėjau prie tokių išvadų: jei, jau ištikus mirčiai, dideliu peiliu (panašiu į 

romėnų ietį) perduriamas kairysis žmogaus šonas, galimos tokios pasekmės: 

1. Iš žaizdos neplūsteli joks skystis, nebent maža srovele nuteka šiek tiek kraujo. 

2. Gausus kraujoplūdis tik padarius žaizdą. 

3. Pirmiausia iš žaizdos išteka vandens, o vėliau – tik šiek tiek kraujo. 

Iš trijų aukščiau pateiktų atvejų pirmasis yra tas, kuris paprastai ir įvyksta. 

Antrasis variantas pasitaiko tais atvejais, kai mirtis ištinka paskendus ar apsinuodijus 

strichninu. Tai galima įrodyti nunuodijant gyvūną minėtaisiais nuodais. Taip galėtų 

atsitikti ir nukryžiuotam žmogui. Trečiasis variantas pasitaiko tada, kai mirtis žmogų 

būna ištikusi dėl pleurito, perikardito, širdies smūgio (infarkto). Su aukščiau minėtais 

atvejais savo darbo praktikoje anatomai susiduria neretai, tačiau dar du žemiau 

paminėti atvejai, nors juos ir galima paaiškinti remiantis fiziologiniais principais, 

nėra aprašyti jokiose knygose (išskyrus šv. Jono aprašymą). Man asmeniškai daugiau 

niekur apie tai nėra tekę skaityti. 

4. Pirmiausia gausiai ištrykšta vanduo, po to iš žaizdos prasideda gausus 

kraujoplūdis. 

5. Pirmiausia būna gausus kraujoplūdis, po to iš žaizdos gausiai ištrykšta vanduo. 

Nukryžiuotojo mirties atveju, panašiai kaip ir nuskendus ar apsinuodijus 

strichninu, į plaučius priplūsta kraujo. Ketvirtasis variantas galimas pleurito atveju, 

išsisunkiant lauk uždegiminiam skysčiui. O penktasis atvejis galimas, jei 

nukryžiuotasis ant kryžiaus miršta ištikus širdies smūgiui. Istorija bylojanti apie mūsų 

Viešpaties nukryžiavimą, visiškai atmeta pleurito galimybę. Tai negalėjo būti toji 

priežastis dar ir todėl, kad pirmiausia iš žaizdos pasirodė kraujas ir tik po to vanduo. 

Šiam fenomenui, pateiktam rašytinėje istorijoje, likęs vienas paaiškinimas: mirties 

priežastis – širdies smūgis nukryžiavimo metu. 

Dr. Williamas Stroudas taip pat laikosi nuomonės, jog Kristaus mirties priežastis 

buvo širdies smūgis. Pasakysiu, jog ir aš pats tuo tvirtai tikiu.“ (Houghton, cit. Cook, 

CHB, 349–350) 

 

Kūno suvyniojimas į drobules su kvepalais, kaip reikalavo žydų paprotys, taip pat esąs tvirtas 
įrodymas, jog Jėzus buvo miręs ir ruošusieji Jo kūną laidoti tuo neabejojo. Jei, nuėmus nuo 
kryžiaus, Jo kūne dar būtų rusenusi bent kibirkštėlė gyvybės, tai miros ir alavijo mišinio 
aitrumas – stiprus jų aromatas, jų kartumas, Juozapui ir Nikodemui visą Jo kūną įvyniojus į 
drobules su minėtais kvepalais, o galvą ir veidą uždengus skara, kaip to reikalavo žydų 
laidojimo paprotys – būtų užgesinęs ir ją. 

– SAMUEL CHANDLER 
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Apaštalas Jonas pateikia gana smulkų aprašymą apie tai, ką jam teko išvysti 

Golgotoje. Houghtonas baigdamas sako: „Šie duomenys yra nepaprastai reikšmingi. Jie 

įrodo, kad aprašymas, esantis Jono evangelijoje 19-ame skyriuje, nebuvo išgalvotas, ir 

byloja, jog jį užrašė žmogus, matęs visa savo akimis. Šiuos dalykus regėjęs liudytojas 

buvo taip priblokštas, jog palaikė tai stebuklu.“ (Houghton, cit. Cook, CHB, 349–350) 

Michaelas Greenas apie Kristaus mirtį rašo: 

 
Visa tai savo akimis regėjęs liudytojas mums pasakoja, jog iš Jėzaus perdurto šono 

ištekėjęs „kraujas ir vanduo“ (žr. Jn 19,34–35). Liudytojas šiam įvykiui teikia daug 

reikšmės. Jei dūrio ietimi momentu Jėzus tebebūtų buvęs gyvas, iš perdurto šono būtų 

pasipylę klanai kraujo ir jis būtų stipriai plūdęs sulig kiekvienu širdies dūžiu. Tačiau 

liudytojas pastebėjo varvant tik tirštą tamsiai raudonos spalvos kraują, tekantį 

skyrium nuo bespalvio, į vandenį panašaus serumo. Šitai byloja, jog pagrindinėse 

arterijose kraujas buvo labai sukrešėjęs – o tai tvirtas medicininis įrodymas, jog Jėzus 

jau buvo miręs. Visa tai labai nepaprasta dar ir dėl to, kad evangelistas tuomet dar 

negalėjo suvokti, kokios reikšmingos informacijos tokie faktai suteiks patologams. 

„Kraujas ir vanduo“, tekantis iš pradurto Jėzaus šono, – įrodymas, kad Jėzus jau buvo 

miręs. 

 

Samuelis Chandleris sako: „Visi evangelistai sutinka, jog Juozapas, nuėjęs pas Pilotą, 

prašė atiduoti Jėzaus kūną. Pilotas, iš šimtininko sužinojęs, kad Jis buvo […] jau kuris 

laikas miręs, atidavė jį jam.“ (Chandler, RJC, 62–63) 

Chandleris taip pat tvirtina, jog „kūno suvyniojimas į drobules su kvepalais, kaip 

reikalavo žydų paprotys, taip pat esąs tvirtas įrodymas, jog Jėzus buvo miręs ir ruošusieji 

Jo kūną laidoti tuo neabejojo. Jei, nuėmus nuo kryžiaus, Jo kūne dar būtų rusenusi bent 

kibirkštėlė gyvybės, tai miros ir alavijo mišinio aitrumas – stiprus jų aromatas, jų 

kartumas, Juozapui ir Nikodemui visą Jo kūną įvyniojus į drobules su minėtais 

kvepalais, o galvą ir veidą uždengus skara, kaip to reikalavo žydų laidojimo paprotys – 

būtų užgesinęs ir ją.“ (Chandler, RJC, 62–63) 

Profesorius Albertas Roperis yra pasakęs taip: „Romėnų kareiviai Jėzų nukryžiavo 

pagal romėnų įstatymą, kurį kariai privalėjo įvykdyti iki paskutinės raidelės“. (Roper, 

JRD, 33) 

Ir pabaigai mes galime sutikti su apaštalo Jono teiginiu, kuris buvo užrašytas 

užtvirtinant liudijimą apie Kristaus mirtį: „Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas 

teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte“. (Jono 19,35) 

 

2C. Kristaus kapas 
Wilburas M. Smithas yra pastebėjęs, jog „žodis kapas arba kapo rūsys keturiuose 

evangelijų pasakojimuose apie prisikėlimą paminimas trisdešimt du kartus“. (Smith, 

IFET, 38) 

Juozapo iš Arimatėjos kapas Velykų rytą evangelijų autoriams iš tiesų buvo labai 

dominantis objektas. 

Štai ką apie Kristaus laidojimą kalba W.J. Sparrow-Simpsonas: 

 
Romėnai nukryžiuotąją auką paprastai palikdavo kabėti ant kryžiaus. Taip 
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nukryžiuotojo kūnas tapdavo grobiu paukščiams ir žvėrims. Tačiau kas drįstų 

tvirtinti, jog nebuvo daromos išimtys? Pavyzdžiui, Juozapas Flavijus [Autobiography, 

ch. 75; Wars of the Jews, IV, v.2] yra prašęs imperatorių Titą nuimti nuo kryžiaus tris 

nukryžiuotuosius dar jiems gyviems tebesant. Ar kas nors pasakys, jog tai neistoriška, 

nes įstatymas tais laikais buvo kitoks? Žydai pasmerktųjų kūnus laidodavo. To 

reikalavo jų įstatymas. Tačiau Juozapas rašo, jog net ir žydai kartais laužydavo 

įstatymą, nesilaikydami laidojimo papročio. „Žydų karuose“ jis rašo: „Jie pasidarė 

tokie bedieviai, kad meta kūnus, jų net nepalaidodami. O juk kadaise žydai labai 

laikydavęsi laidojimo papročių. Jie nuimdavę pasmerktųjų nukryžiuotųjų kūnus ir 

palaidodavę juos iki saulei nusileidžiant.“ 

Loisy manymu, giminės galėdavo gauti leidimą laidoti ir pasmerktąjį savo šeimos 

narį. Tačiau Jėzaus kūno nepaėmė joks giminaitis, nepaėmė jo netgi nė vienas iš 

Dvylikos. Prisiminkime tris nukryžiuotuosius, dėl kurių Juozapas Flavijus kreipėsi su 

prašymu į imperatorių – jie nebuvo jo giminaičiai, o tik draugai. Jis „prisiminė juos 

buvus jo pažįstamais“. Žinoma, galima abejoti, ar Juozapas pateikė tokį prašymą ir ar 

tas prašymas apskritai buvo patenkintas. Tačiau atrodo, jog niekas neabejoja šiais 

liudijimais. Jie nuolat cituojami kaip tikri. Kodėl gi Juozapas iš Arimatėjos nebūtų 

galėjęs kreiptis į Pilotą su panašiu prašymu? (Sparrow-Simpson, RCF, 21–22) 

 

Henry’s Lathamas savo darbe „Prisikėlęs Mokytojas“ (The Risen Master) pateikia 

vertingos informacijos apie Jėzaus laidojimą. Pirmiausia autorius rašo 

 
[…] aprašymą mūsų Viešpaties kapo, koks jis buvo rastas imperatorės Elenos 

dienomis. Apie tai pasakoja Bažnyčios istorikas Euzebijus Cezarėjietis. Pasakojimas 

užrašytas XIX a. atrastame darbe „Teofanija“ (Theophania). 1843 m. šį darbą į anglų 

kalbą išvertė dr. Lee iš Kembridžo. 

Pats kapas buvo ola, iškalta uoloje. Tame kape dar niekas niekada nebuvęs 

laidotas. Buvo labai svarbu, kad šis nepaprastas kapas priglaustų tik vieną kūną. Pati 

uola yra labai įspūdinga – ji stūkso iškilusi vieniša, o aplink driekiasi lyguma. Ir ola 

joje tėra viena, nes jei ten būtų buvę daug tokių olų, tai būtų užgožę stebuklą To, 

kuris nugalėjo mirtį. (Latham, RM, 87–88) 

 

Savo darbe „Jėzus“ (Jesus) (500 psl.) Guignebertas visiškai nepagrįstai tvirtina: 

„Tiesa yra tokia, kad mes nežinome (o ir mokiniai, turbūt, nežinojo daugiau už mus), kur 

Jėzaus kūnas buvo numestas po to, kai egzekutoriai Jį nuėmė nuo kryžiaus. Manyčiau, 

kad jis buvo veikiau įmestas į duobę, kur atsirasdavo kitų pasmerktųjų kūnai, o ne 

palaidotas naujame kape.“ (Guignebert, J, cit. Smith, TS, 372) 

 

„Vakarui atėjus, atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo 
Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti.“ (Mato 
27,57–58) 
 
„Jau vakarui atėjus (kadangi buvo Pasirengimas arba šabo išvakarės), atvyko Juozapas iš 
Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai 
nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo: argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė 
šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui 
kūną.“ (Morkaus 15,42–45) 
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„Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, 
kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto 
Arimatėjos ir gyveno laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė 
Jėzaus kūno.“ (Luko 23,50–52) 
 
„Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, 
paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną.“ (Jono 19,38) 
 

1D. Profesorius Guignebertas tai tvirtina nepateikdamas absoliučiai jokių jo teiginį 

paremiančių įrodymų. 

 

2D. Jis apskritai ignoruoja tą liudijimą, kurį mums pateikia tiek pasaulietinė, tiek 

bažnytinė pirmųjų trijų amžių literatūra. 

 

3D. Jis visiškai ignoruoja evangelijos pasakojimą, kuriame viskas pateikiama tiesiai ir 

atvirai. 

 

1E. Jei Juozapas iš Arimatėjos iš tiesų nepasiėmė Kristaus kūno, koks tikslas apie tai 

rašyti? 

Aprašymai byloja patys už save. Kristaus kūnas niekaip negalėjo būti įmestas į 

duobę, kur būdavo metami nuteistųjų kūnai! 

 

2E. Nepamirškime taip pat ir aprašymų apie kūno paruošimą laidojimui. 

Kam reikia tokių aprašymų, jei tokio paruošimo visai nebuvo? 

 

3E. Nepamirškime ir moterų, kurios buvo šalia, kol Juozapas Arimatėjietis ir Nikodemas 

ruošė Jėzaus kūną palaidoti ir guldė jį į kapą. Jos „apžiūrėjo kapą“ (Lk 23,55), „sėdėjo 

priešais kapą“ (Mt 27,61) ir „matė, kur jis buvo palaidotas.“ (Mk 15,47) 

Moterys tikrai žinojo apie kapą. Tai patvirtina aprašymai. 

 

4E. Kaip galima neatsakingai vertinti visas apie kapą užrašytas pastabas? 

„Juozapas pasiėmė kūną […] ir paguldė savo naujame kapo rūsyje“ (Mt 27,59–60), 

„kuris buvo iškaltas uoloje“ (Mk 15,46), „kuriame dar niekas nebuvo laidotas“ (Lk 

23,53) ir kuris buvo „toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus […] sode“ (Jn 19,41). 

Štai kokias pastabas apie evangelijų pasakojimuose pateikiamą informaciją išsako 

graikų kalbos specialistas Henry’s Alfordas: „Matas pasako, jog tai buvo Juozapui 

priklausantis kapas. Jonas pamini, jog kapas buvo sode ir vietoje, kur Jis buvo 

nukryžiuotas. Visi, išskyrus Morkų, pastebi, jog kapas naujas. Jonas nemini, kad kapas 

būtų priklausęs Juozapui.“ (Alford, GTCRT, 298–299) 

Apie Juozapą Arimatėjietį jis rašo: „Kūnas buvo paguldytas ten, o ne kitur, dėl to, 

kad tas kapas buvo netoliese. Nebuvo daug laiko, todėl reikėjo labai skubėti pasiruošti 

[laidojimui].“ (Alford, GTCRT, 298–299) 

Remdamiesi Alfordo komentarais pažvelkime, kokį vaizdą „galime susidaryti iš 
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duomenų pateiktų mums apie kapą. (1) Ola nebuvo natūrali, bet žmogaus rankomis 

uoloje iškaltas rūsys; (2) ji nesileido žemyn, kaip įprasta mūsų kapams, bet buvo 

horizontaliai ar panašiai gilyn į uolą iškaltas tunelis.“ (Alford, GTCRT, 298–299) 

 

„Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę“. (Mato 27,59) 
„Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę“. (Morkaus 15,46) 
„Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, 

kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti“. (Morkaus 16,1) 
„Sugrįžusios nuo kapo, jos [moterys, kurios buvo ėjusios su Juo iš Galilėjos] paruošė 

kvepalų ir tepalų“. (Luko 23,56) 
„Po to Juozapas iš Arimatėjos […] Taip pat atvyko ir Nikodemas […] Jis atsigabeno apie 

šimtą svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobules su 
kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys.“ (Jono 19,38–40) 
 

5E. Kuriems galams žydai būtų prašę Pilotą pastatyti sargybą prie Kristaus kapo, jei 

tokio kapo apskritai nebuvo? 

„Kitą dieną, po Pasirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei 

fariziejai ir kalbėjo: „Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas, dar gyvas 

būdamas, yra pasakęs: ‘Po trijų dienų aš prisikelsiu.’ Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios 

dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai: ‘Jis prisikėlė iš 

numirusių.’ Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją.“ Pilotas jiems atsakė: „Štai 

jums sargyba – eikite ir saugokite, kaip išmanote.“ Tada jie nuėję paženklino antspaudu 

akmenį ir pastatė sargybą“ (Mato 27,62–66). 

Tiesa akivaizdi. Kaip taikliai yra pastebėjęs Majoras: „Jei Kristaus kūnas būtų 

paprasčiausiai įmestas į bendrą kapą ir ten paliktas likimo valiai, Jo priešams nebūtų 

buvę jokios priežasties taip nuogąstauti ir skleisti gandus, neva Jo kūnas pavogtas“. 

(Major, cit. Smith, TS, 578) 

 

6E. Pagalvokime: ką mums byloja moterų apsilankymas prie kapo? 

„Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo 

aplankyti kapo“. (Mato 28,1) 

„Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo“. (Morkaus 

16,2) 

„Pirmąją savaitės dieną, rytui auštant, moterys [kurios buvo ėjusios su Juo iš 

Galilėjos] atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus“. (Luko 24,1) 

„Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalena atėjo pas kapą 

ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos“. (Jono 20,1) 

Jei Jėzaus kūnas nebūtų buvęs paguldytas Juozapo kape, tokių aprašymų apie moterų 

apsilankymą evangelijose nebūtų. 

 

7E. Taip pat pagalvokime, ką byloja Petro ir Jono apsilankymas prie kapo, išgirdus 

naujienas iš moterų lūpų. 

„Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tiktai 

drobules. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę.“ (Luko 24,12) 

„Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas 
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mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas 

drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį 

ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, 

bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs 

prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.“ (Jono 20,3–8) 

Akivaizdu, jog šiame aprašyme pateikiama informacija taip pat yra [Guigneberto] 

ignoruojama. 

 

8E. Štai kokią nuomonę dėl Guigneberto keliamos hipotezės išsako Wilburas M. 

Smithas: „Jis neigia akivaizdų faktą, paminėtą visose keturiose evangelijose – t.y., kad 

Jėzaus kūnas buvo paguldytas Juozapui iš Arimatėjos priklausiusiame kape. Savo 

minčiai patvirtinti jis nepateikia jokių konkrečių įrodymų ir tvirtina tik tai, kas yra jo 

paties vaizduotės vaisius. Tiesą pasakius, galima manyti, jog jo teiginys apie Jėzaus 

kūno likimą nėra radęsis vien tik jo vaizduotėje – veikiau jis yra negatyvaus išankstinio 

nusistatymo [dėl filosofinių, o ne istorinių paskatų] padarinys.“ (Smith, TS, 372) 

Esami parodymai kalba patys už save, tačiau profesorius Guignebertas nesutinka su 

jais tiesiog todėl, kad jie prieštarauja jo pasaulėžiūrai, jog stebuklų nebūna. Šis prancūzų 

profesorius išvadas daro ne atsižvelgdamas į pateikiamą informaciją, bet ją 

ignoruodamas. Smithas apie šią teoriją sako: „Mes ją atmetame kaip visiškai jokio 

istorinio pagrindo neturinčią teoriją. Būtent dėl šios priežasties ji ir nesusilaukia didesnio 

dėmesio. Šiandien prieš akis mes turime keturis istorinius dokumentus, vadinamus 

evangelijomis.“ (Smith, TS, 372) 

 

3C. Kristaus laidojimas 
Kalbėdamas apie tai, kaip Jėzaus kūnas buvo paguldytas Juozapo Arimatėjiečio kape, 

Wilburas Smithas teigia: 

 
Apie Viešpaties Jėzaus laidojimo procesą mes žinome daugiau nei apie bet kurios 

kitos senųjų laikų istorinės asmenybės laidotuves. Apie Jo laidojimą mums 

pateikiama nepalyginamai daugiau informacijos negu apie kitų Senojo Testamento 

veikėjų (pavyzdžiui, Babilono karaliaus, Egipto faraono, bet kurio graikų filosofo ar 

net Cezario) laidojimą. Mes žinome, kas nuėmė Jo kūną nuo kryžiaus. Mums 

pateikiama informacijos apie tai, kaip Jo kūnas buvo suvyniotas į drobules su 

kvepalais, ir apie laidojimui skirtus drabužius. Mums tiksliai nurodoma, kokiame 

kape buvo paguldytas Jo kūnas. Mes žinome, kam tas kapas priklausė (Juozapui iš 

Arimatėjos miesto). Mes žinome net ir kapo vietą – tai kad jis buvo sode, netoli nuo 

Kristaus nukryžiavimo vietos, už miesto vartų. Šiandien turime keturis mūsų 

Viešpaties laidojimo aprašymus, ir jie visi nuostabiai sutampa: tai Mato – Kristaus 

mokinio, tuo metu buvusio ten, kai Jėzus buvo nukryžiuotas – aprašymas; Morkaus 

aprašymas, kai kurių teigimu, buvęs parašytas per dešimtį metų po Viešpaties 

paėmimo į dangų; Luko – apaštalo Pauliaus kelionių draugo ir puikaus istoriko – 

aprašymas; bei aprašymas, kurio autorius Jonas – mokinys paskutinis pasitraukęs nuo 

kryžiaus. Jonas ir Petras buvo pirmieji iš Dvylikos, Velykų rytą aptikę, jog kapas 

tuščias. (Smith, TS, 370–371) 

 

Istorikas Alfredas Edersheimas pateikia vertingų duomenų apie žydų laidojimo 
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papročius: 

 
Nuosavus kapus turėdavo ne tik pasiturintys, bet ir kukliau gyvenantys žmonės. 

Manoma, jog tokius kapus žmonės įsigydavo daug anksčiau, nei jų prireikdavo. 

Įsigiję kapus, juos paruošdavo ir sutvarkydavo. Tokie kapai buvo paveldimi kaip 

privati asmeninė nuosavybė. Šituose oloje arba uoloje iškaltuose rūsiuose būdavo 

guldomi kūnai, prieš tai patepami gausybe kvepalų, miros ir alavijo mišiniu, o kiek 

vėliau – yzopu, rožių aliejumi ir rožių vandeniu. Kūnas būdavo aprengiamas, o kiek 

vėliau (jei buvo tokia galimybė) apvyniojamas drobulėmis, į kurias prieš tai būdavęs 

susuktas įstatymo ritinys. Tokie kapai buvo arba uolose iškalti rūsiai, arba natūralios 

olos, arba požeminiai rūsiai su nišomis sienose. (Edersheim, LTJM, 318–319) 

 

Apie Kristaus laidojimą Edersheimas sako: 

 
Artinosi šventasis šabas, tad reikėjo pasiskubinti. Manoma, jog dėl tokių 

susiklosčiusių aplinkybių Juozapas ir pasiūlė Jėzaus kūną paguldyti savo naujame 

kape, kur niekas kitas dar nebuvo laidotas. […] 

Kryžius buvo nuleistas ir paguldytas ant žemės. Vinys buvo ištrauktos, o virvės 

atrištos. Juozapas drauge su jį atlydėjusiais „suvyniojo“ šventąjį kūną į „švarią 

drobulę“ ir skubiai nugabeno jį prie savo uoloje iškalto kapo netoliese esančiame 

sode. Tokie uolose iškalti kapai arba olos (me‘ārāh) paprastai turėdavo nišas 

(Kukhin), kuriose būdavo guldomi mirusiųjų kūnai. Prie įėjimo į „kapą“, „uoloje“, 

būdavęs maždaug devynių kvadratinių pėdų „kiemelis“, kuriame paprastai būdavo 

padedami neštuvai ir mirusiajam atliekamas paskutinis patarnavimas. (Edersheim, 

LTJM, 617) 

 

Edersheimas pasakoja, jog atėjęs dar ir „Sinedriono narys Nikodemas, kuris su 

savimi atsinešė „ryšulį“ – šimtą svarų miros ir alavijo mišinio, – tai buvo kvepalai, 

kuriais žydai patepdavę mirusiojo kūną prieš laidojimą. 

„Būtent tame kiemelyje kūnas ir buvo skubiai išbalzamuotas, jei būtų galima taip 

pavadinti“. (Edersheim, LTJM, 617) 

Kristaus laikais balzamuojant mirusiuosius (ypač žymių asmenų kūnus) buvo įprasta 

naudoti daug kvapiųjų tepalų. 

 

Ruošiant kūną laidoti pagal žydų laidojimo paprotį, jis pirmiausia būdavo nuprausiamas ir 
ištiesinamas. Tada jį nuo pažastų iki kulkšnių tvirtai apvyniodavo maždaug pėdos pločio 
drobinėmis juostomis, aprišalais. Vyniojant tarp medžiagos klosčių būdavo tepami kvapieji 
tepalai, buvę labai lipnūs, klijingi. Jie būdavo naudojami tiek kaip prezervuojanti, tiek kaip 
klijuojanti medžiaga – taigi apie kūną susidarydavo vientisa kieta danga. […] Jono 
vartojamas terminas „aprištas“ (gr. edēsan) dera su Luko vartojamu žodžiu „apvyniotas“ (žr. 
Luko 23,53). […] Ankstų pirmosios savaitės dienos rytą Jėzaus kūnas dingo, o drobulės 
buvo rastos gulinčios kape. 

– MERRILL TENNEY 
 

Apie Jėzaus palaikų paruošimą laidoti Michaelas Greenas rašo: „Kūnas buvo 

paguldytas ant akmeninės pakylos. Jis buvo standžiai apvyniotas drobinėmis juostomis ir 

išteptas kvepalais. Evangelijoje pagal Joną sakoma, jog tam reikalui buvo panaudota per 
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septyniasdešimt svarų tokių tepalų. Tokio kiekio tepalų tam turėjo pakakti. Juozapas 

buvo turtingas žmogus. Surengdamas Jėzui prabangias laidotuves, tokiu būdu jis 

greičiausiai norėjo išsipirkti už savo bailumą, kurį demonstravo Jėzui gyvam esant. 

Balzamavimui buvo panaudotas labai daug kvapiųjų tepalų. Tačiau yra ir kitų apie 

analogiškus atvejus bylojančių pavyzdžių. Antai, kai mirė Jėzaus amžininkas Gamalielis, 

jo balzamavimui buvo panaudota aštuoniasdešimt svarų tokių tepalų.“ (Green, MA, 33) 

 

Niekas negali patvirtinti pasakojimo apie laidojimą istoriškumo, bet taip pat niekas negali 
paneigti tuščio kapo istoriškumo. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

Juozapas Flavijus, I a. žydų istorikas, pasakoja apie Aristobulo laidotuves. Pastarasis 

„buvo nužudytas dar neturėdamas net aštuoniolikos metų amžiaus, išbuvęs aukštuoju 

kunigu vos vienerius metus“. (Josephus, AJ, XV, 3, 3) 

„Erodas pasirūpino, kad jo laidotuvės būtų labai iškilmingos. Tad buvo surengta 

didinga [Aristobulo] kūno paruošimo kapui ceremonija. Parūpintas didelis kiekis 

kvapiųjų tepalų, o laidojant į kapą kartu su kūnu pridėta daug papuošalų.“ (Josephus, AJ, 

XVII, 8, 3) 

O apie tuščiame Kristaus kape rastas drobules Jamesas Hastingsas sako: „Dar Jono 

Auksaburnio dienomis [IV a.] buvo žinoma, kad mira buvo toks vaistinis tepalas, kuris 

labai lipdavęs prie kūno. Taigi drobules nuimti nebūtų buvę paprasta“ (Joan. Hom. 85). ( 

Hastings, DCG, 507) 

Apie pačias drobules Merrillas Tenney’s rašo: 

 
Ruošiant kūną laidoti pagal žydų laidojimo paprotį, jis pirmiausia būdavo 

nuprausiamas ir ištiesinamas. Tada jį nuo pažastų iki kulkšnių tvirtai apvyniodavo 

maždaug pėdos pločio drobinėmis juostomis, aprišalais. Vyniojant tarp medžiagos 

klosčių būdavo tepami kvapieji tepalai, buvę labai lipnūs, klijingi. Jie būdavo 

naudojami tiek kaip prezervuojanti, tiek kaip klijuojanti medžiaga – taigi apie kūną 

susidarydavo vientisa kieta danga. […] Jono vartojamas terminas „aprištas“ (gr. 

edēsan) dera su Luko vartojamu žodžiu „apvyniotas“ (žr. Luko 23,53). […] Ankstų 

pirmosios savaitės dienos rytą Jėzaus kūnas dingo, o drobulės buvo rastos gulinčios 

kape. (Tenney, RR, 117) 

 

„Tarptautinėje standartinėje Biblijos enciklopedijoje“ (The International Standard 

Bible Encyclopedia) George’as B. Eageris apie Kristaus laidojimą rašo štai ką: 

 
Laidojimo apeigos vykdavo griežtai pagal žydų papročius ir Mozės įstatymą (žr. Įst 

21,23) [„Kūnas neturi likti ant medžio visą naktį. Palaidosi jį tą pačią dieną, nes tas, 

kuris kabo ant medžio, yra Dievo prakeiktas. Tu neturi teršti žemės, kurią 

VIEŠPATS, tavo Dievas, duoda tau paveldėti.“] Plg. Gal 3,13 [„Kristus mus atpirko 

iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: Prakeiktas 

kiekvienas, kuris kybo ant medžio.“] Galima sakyti, jog paprasto žmogiškumo 

skatinamas Juozapas iš Arimatėjos ėjo pas Pilotą ir prašė, kad Jėzaus kūnas būtų 

atiduotas jam palaidoti tą pačią, nukryžiavimo dieną (žr. Mt 27,58 ir t.). (Eager, cit. 

Orr, ISBE, 529) 
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Toliau Eageris sako: 

 
Misionieriai bei vietiniai Sirijos gyventojai pasakoja, jog kai kurių papročių 

laikomasi iki šių dienų: kūnas nuprausiamas (plg. Jn 12,7; 19,90; Mk 16,1; Lk 24,1), 

rankos ir kojos apvyniojamos aprišalais (žr. Jn 19,40), o veidas uždengiamas arba 

aprišamas skara, arba skepeta (žr. Jn 11,44b). Vis dar įprasta tarp audeklo klosčių 

įtrinti kvapiųjų tepalų, kurie stabdytų kūno irimo procesą. […] Mums pasakojama, 

kad […] atvyko Nikodemas ir „atsigabeno apie šimtą svarų miros ir alavijo mišinio. 

Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobules su kvepalais, kaip to reikalavo 

žydų laidojimo paprotys.“ Taip pat skaitome, kaip Marija Magdalena bei kitos dvi 

moterys po Jėzaus laidojimo tuo pačiu tikslu taip pat atsinešė kvepalų (Mk 16,1; Lk 

23,56). (Eager, cit. Orr, ISBE, 529) 

 

Apie žydų šventųjų kapų saugojimą pasakoja Williamas Lane’as Craigas: 

 
Jėzaus laikais žmonės rodydavo nepaprastą domėjimąsi žydų kankinių ir šventųjų 

kapais. Kapai būdavo labai rūpestingai prižiūrimi ir gerbiami. Galima daryti 

prielaidą, jog Jėzaus kapas irgi turėjo būti gerai žinomas. Mokiniai žinojo apie 

pasaulio pabaigoje įvyksiantį visų mirusiųjų prisikėlimą, tačiau apie kokį kitą 

prisikėlimą jiems nė mintis nebuvo toptelėjusi. Jie nebūtų leidę, kad jų Mokytojo 

kapas būtų likęs niekam nežinomas. Kad žmonėms jis rūpėjo, byloja ir tai, jog 

moterys laukė ir žiūrėjo, kaip ir kur palaidos Jėzų. Vėliau savo rūpestį jos 

pademonstravo ateidamos patepti Jėzaus kūno kvepalais ir tepalais (Luko 23,55–56). 

(Craig, DJRD, cit. Wilkins, JUF, 148–149) 

 

Craigas toliau pratęsia mintį, kalbėdamas apie laidojimą ir tuščią kapą: 

 
Jei laidojimo istorija iš esmės yra patikima, tada ir tai, jog Jėzaus kapas rastas tuščias, 

yra teisinga. Nes jei laidojimo istorija iš esmės yra tiksliai aprašyta, išeitų, jog Jėzaus 

kapo vieta buvo vienodai gerai žinoma tiek krikščionims, tiek žydams. Jei kape vis 

dar tebebūtų gulėjęs Jėzaus kūnas, nebūtų buvę įmanoma skelbti tikėjimo Jo 

prisikėlimu. Mokiniai nebūtų galėję patikėti Jėzaus prisikėlimu. Net jei ir būtų jie 

tikėję, tačiau nebūtų patikėję jų skelbimu kiti žmonės. Negana to, jiems oponuojantys 

žydai visą šį reikalą būtų galėję nesunkiai iškelti aikštėn. Gal jie netgi būtų griebęsi 

kraštutinių priemonių, pavyzdžiui, viešai parodydami negyvą kūną, kaip tai 

vaizduojama viduramžių žydų polemikoje (Toledot Yeshu). […] Niekas negali 

patvirtinti pasakojimo apie laidojimą istoriškumo, bet taip pat niekas negali paneigti 

tuščio kapo istoriškumo. (Craig, DJRD, cit. Wilkins, JUF, 146–147) 

 

4C. Akmuo 
Apie akmenį, kuris buvo užritintas ant Jėzaus kapo angos, A.B. Bruce’as sako: „Žydai 

tokį akmenį vadino golel“. (Bruce, EGNT, 334) 

H.W. Hollomanas, cituodamas G.M. Mackie, sako: „Įėjimas [į kapą] iš lauko būdavo 

uždengiamas akmens plokšte ir užritinamas dideliu, sunkiu akmeniu. Uoloje būdavo 

iškertamas griovelis, kuriuo ridenamas didžiulis apvalus akmuo uždarydavo angą.“ 

(Holloman, EPR, 38) 
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T.J. Thorburnas pamini, jog toks akmuo „saugodavo nuo žmonių ir žvėrių“. Toliau 

šis autorius rašo: „Tokį akmenį dažnai mini talmudistai. Pasak Maimonido, tam reikalui 

taip pat būdavo naudojama struktūra, vadinama ex lingo, alia Materia. Apie tokio 

akmens dydį dr. Thorburnas rašo: „Jam nuritinti prireikdavo keleto vyrų jėgos“. Kadangi 

ant Jėzaus kapo užritintas akmuo turėjo užkirsti kelią galimai vagystei, greičiausiai jis 

buvo netgi didesnis nei įprastiniais atvejais. (Thorburn, RNMC, 97–98) 

Apie tokio akmens svorį Thorburnas sako: „Bezae rankraščių rinkinio [IV a. 

rankraštyje aptinkamas įterpinys prie Mk 16,4 esančios eilutės. (Codex Bezae, 

Kembridžo biblioteka)] glosoje priduriama tokia eilutė: ‘Ir kai jis buvo ten paguldytas, 

jis (Juozapas) kapo angą užritino akmeniu, kurio nė dvidešimt vyrų nebūtų pajėgę 

nuritinti’.“ Dr. Thorburno pastaba yra labai reikšminga, jei prisiminsime, kokių griežtų 

taisyklių buvo laikomasi perrašinėjant rankraščius. Jei rankraščio perrašytojas norėdavo 

pridurti kokią nors savo pastabą, jis ją pažymėdavo rankraščio paraštėje, bet 

neįtraukdavo į tekstą. Galima teigti, jog įterpinys minėtame tekste veikiausiai buvo 

nukopijuotas iš teksto, dar artimesnio Kristaus laikams – galbūt netgi iš I a. rankraščio. 

Galimas daiktas, kad frazę užrašė visa savo akimis regėjęs liudytojas, kuriam ant Jėzaus 

kapo angos užridento akmens dydis paliko nepaprastą įspūdį. Gilbertas Westas iš 

Oksfordo savo darbo „Pastabos, susijusios su Jėzaus Kristaus prisikėlimo istorija bei ją 

liudijančiais duomenimis“ (Observations on the History and Evidences of the 

Resurrection of Jesus Christ) 37 ir 38 puslapiuose taip pat gvildena Bezae kodekso 

įterpinio klausimą. (Thorburn, RNMC, 1–2) 

 

Kas yra Turino drobulė? 
Turino drobulė – tai drobulė (4,36 x 1,1 m) (Biblical Archeology Review [1986]: 26), saugoma 
Turine, Italijoje. Drobulėje įžiūrimas vyro visu ūgiu atvaizdas – priekinė ir užpakalinė jo kūno 
pusės. 

Manoma, jog drobulė egzistuojanti nuo 1354 m., tačiau, daugumos manymu, ji esanti dar 
senesnė. 1978 m. mokslininkai drobulę kruopščiai ištyrė. Buvo nustatyta, jog atvaizdas joje 
tikrai nepadarytas naudojant kokius nors dažus. Atvaizdas drobulėje trimatis ir aptinkamas tik 
audeklo paviršiuje. 

1988 m. trys nepriklausomos laboratorijos ištyrė drobulės siūlus, atlikdamos anglies testą 
laikotarpiui nustatyti. Visos trys laboratorijos priėjo vieningą išvadą: drobulė išlikusi nuo 
vėlyvųjų viduramžių laikų. Besilaikantys kitos nuomonės – t.y. kad drobulė senesnė – 
užprotestavo sakydami, jog mėginiai, kuriuos paėmė laboratorijos, buvo pernelyg 
fragmentiški ir paimti iš pažeistos vietos, kuri atsirado viduramžių bažnyčioje kilusio gaisro 
metu. 

Ar Turino drobulė autentiška? Dėl drobulės autentiškumo vis dar karštai ginčijamasi. 
Šalininkai pabrėžia jos unikalumą. Priešininkai nuolat kalba apie tai, jog trūksta istorinių 
faktų, ir apie tai, kokios išvados padarytos atlikus mokslinius tyrimus. (Geisler, BEC, 706) 
 

Samuelis Chandleris sako: „Šiuo klausimu – t.y. kad atėjusios prie kapo moterys 

rado akmenį nuritintą arba nukeltą – visų liudytojų parodymai sutampa. Vienos moterys 

to padaryti negalėjo, nes akmuo buvo pernelyg didelis joms pajudinti.“ (Chandler, RJC, 

33) 

Alfredas Edersheimas, žydas krikščionis, puikus Naujojo Testamento laikų istorijos 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  329 

 

žinovas, apie Jėzaus palaidojimą kalba štai ką: 

„Jie paguldė Jo kūną naujo, uoloje iškalto kapo rūsio nišoje. Išeidami jie kapo angą, 

kaip ir buvo įprasta, užritino ‘dideliu akmeniu’, vadinamuoju golel, ir dar veikiausiai jį 

parėmė mažesniu akmeniu, vadinamu dofeg. Taigi vieną akmenį užspaudus kitu, jau kitą 

dieną – net jei tai būdavęs šabas – žydų valdžia uždėdavo ant jų anspaudą, kuris leisdavo 

pastebėti bent menkiausią sujudinimą.“ (Edersheim, LTJM, 618) 

Komentuodamas Marijos ir jos draugių apsilankymą prie Jėzaus kapo ankstų 

sekmadienio rytą, Frankas Morisonas sako: 

 
Vienas dalykas joms turėjo neduoti ramybės – kaipgi jos nuritins akmenį? Joms tai 

turėjo būti tikras galvosūkis. Dvi iš jų bent jau buvo mačiusios patį palaidojimą ir 

daugmaž žinojo, kokia padėtis prie kapo. Akmuo – kuris, kaip mums žinoma, buvęs 

labai didelis ir sunkus – ir buvo didysis moterų rūpestis. Skaitydami Evangeliją pagal 

Morkų, randame tokius moterų žodžius: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo 

angos?“ (žr. Mk 16,3) Tai nebuvo šiaip sau psichologinė dilema. Šie žodžiai atspindi 

ne tik keblumą, apie kurį svarstė moterys iki atvykdamos prie pat kapo. Jie yra ir 

ryškus istorinis elementas tekste, vaizduojančiame tokią situaciją. (Morison, WMS, 

76) 

 

Akmenį, užritintą ant Jėzaus kapo angos, Morisonas pavadina 

 
[…] nebyliu ir patikimu šiame epizode dalyvaujančiu liudytoju. Pabrėžtina, jog apie 

šį akmenį pateikiama tam tikrų faktų, kuriuos derėtų kuo nuodugniausiai ištyrinėti. 

Pirmiausia pamėginkime įsivaizduoti, kokio dydžio tai buvo akmuo ir kaip jis 

galėjo atrodyti. […] Nėra jokios abejonės […], tai buvo didžiulis ir labai sunkus 

riedulys. Šitai patvirtina visi rašytojai, kurie tik jį pamini. Šv. Morkus sako, jog 

akmuo buvęs „labai didelis“. Šv. Matas jį apibūdina kaip „didelį“ akmenį. Petras taip 

pat sako, kad akmuo buvęs „didelis“. Dar vienas, netiesioginis šio fakto liudijimas – 

moterų susirūpinimas, kas nuritins joms akmenį nuo angos. Jei tam tikslui būtų 

panaudotas ne toks sunkus akmuo, tai trijų moterų bendromis jėgomis jį būtų buvę 

galima pajudinti. Tačiau skaitant tekstą susidaro įspūdis, jog riedulys moterims atrodė 

nepajudinamas. Šioje istorijoje tai labai reikšminga detalė. (Morison, WMS, 147) 

 

5C. Antspaudas 
Mato 27,66 skaitome: „Tada jie nuėję paženklino antspaudu akmenį ir pastatė sargybą“. 

Apie tokį ženklinimą antspaudais kalba A.T. Robertsonas, sakydamas, jog 

antspaudas ant Jėzaus kapo akmens 

 
veikiausiai buvo virvė, juosianti akmenį ir abiejuose jos galuose sutvirtinta 

antspaudu, panašiai kaip Danieliaus 6,18 [„Atitempus akmenį, jis buvo užristas ant 

duobės angos, ir karalius užantspaudavo jį savo žiedu ir savo didžiūnų žiedais, kad nė 

kiek nebūtų pakeistas Danieliaus likimas“]. Kapas užantspauduotas dalyvaujant 

romėnų sargybiniams, kurie po to ir buvo palikti saugoti šį antspaudą, Romos 

valdžios ir galybės ženklą. Sargybiniai uoliai vykdė savo pareigą ir buvo pasirengę 

užkirsti kelią vagystei ar prisikėlimui (Bruce). Tačiau derėtų pasakyti, jog jie 

smarkiai persistengė ir, patys to nenorėdami, suteikė patvirtinančios informacijos apie 

tuščią kapą bei Jėzaus prisikėlimą (Plummer). (Robertson, WPNT, 239) 
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A.B. Bruce’o teigimu, „sakinys paženklino antspaudu akmenį byloja, jog buvo imtasi 

visų atsargumo priemonių. Akmuo buvo užantspauduotas ištempiant virvę ir antspaudu 

pritvirtinant ją prie kapo iš abiejų pusių. Šie gerbiami, pareigingi žmonės padarė visa, ką 

galėjo, kad tik užkirstų kelią vagystei ir… prisikėlimui!“ (Bruce, EGNT, 335) 

Henry’s Sumneris Maine’as, „Indijos aukščiausiosios tarybos narys, buvęs Middle 

Temple universiteto skaitovas teisėtyros bei civilinės teisės klausimais, Kembridžo 

universiteto civilinės teisės profesorius“, pasakoja, kokią teisinę galią simbolizavęs ir 

reiškęs romėniškas antspaudas. Pasak profesoriaus, antspaudu „būdavo patvirtinamas 

autentiškumas“. (Maine, cit. Lewis, M, 203) 

 

Žemiau cituojama ištrauka paliudija įvykį. Žodžiai: „[…] mes atsiminėme, jog tasai 
suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra pasakęs […]“ byloja, jog Kristus jau buvo miręs. O 
žodžiai „‘Po trijų dienų aš prisikelsiu.’ Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais 
atėję mokiniai neišvogtų jo“ – leidžia suprasti, jog Jis jau buvo palaidotas. Vadinasi, jei kapas 
bus užantspauduotas, nebus jokių nešvarių darbelių. To būti ir negalėjo. Taip Jo prisikėlimo 
įrodymas tampa nenuginčijamas: kapas buvo užantspauduotas, tad nieko nesąžiningo įvykti 
negalėjo. Na, o jei nieko nesąžiningo neįvyko, o kapas vis vien buvo rastas tuščias, tai 
neginčytinai ir byloja, kad Jis iš tiesų prisikėlė. Matote, kaip, patys to nenorėdami, jie paliudijo 
tiesos naudai? 

– JONAS AUKSABURNIS 
 

Nagrinėdamas visa tai teisiniu aspektu, Maine’as tęsia toliau: „Romėnų 

testamentuose bei kituose svarbiuose dokumentuose antspaudai ne tik simbolizuodavo 

antspaudo savininko dalyvavimą bei sutikimą, bet ir buvo pritvirtinimai arba spaudai 

tiesiogine žodžio prasme – norint atversti ir perskaityti raštą, pirmiausia reikėdavo 

perlaužti antspaudą“. (Maine, AL, 203–204) 

Kaip žinome, Jėzaus kapas irgi buvo saugomas tokiu pat būdu – t.y. romėniškas 

antspaudas, kuriuo buvo paženklintas kapas, turėjo apsaugoti jį nuo išniekinimo. Jei kas 

būtų mėginęs pajudinti kapo angą dengusį akmenį, tas būtų sulaužęs antspaudą ir todėl 

ant savo galvos užsitraukęs romėnų įstatymo rūstybę. 

Henry’s Alfordas sako: „Antspaudavimą vykdydavo taip: kapo angą dengiantis 

akmuo būdavo apjuosiamas virve, kuri iš abiejų pusių pritvirtinama prie uolos, 

panaudojant specialų antspaudavimo molį“. (Alford, GTCRT, 301) 

Marvinas Vincentas teigia: „Jie pažymėjo akmenį antspaudu sargybiniams stebint, o 

paskui tuos pačius sargybinius paliko eiti sargybą. Buvo labai svarbu, kad sargybiniai 

stebėtų visą užantspaudavimo procesą. Antspaudas buvo uždėtas apjuosiant akmenį 

virve, kurios abu galai vienoje ir kitoje pusėje pritvirtinami prie uolos specialiu 

antspaudavimui parinktu moliu. Kartais akmuo prie angos būdavo priremiamas skersine 

sija, kuri prie uolos būdavo pritvirtinama užantspauduojant.“ (Vincent, WSNT, 147) 

D.D. Whedonas sako: „Nesulaužius antspaudo, į kapą buvo neįmanoma patekti. Tai 

būtų buvęs nusikaltimas prieš antspaudo savininką. Sargybiniai buvo pastatyti, kad 

saugotų kapą nuo mokinių ir galimos vagystės. O antspaudas saugojo nuo galimo 

sargybinių sąmokslo. Panašus atvejis aprašomas ir Danieliaus knygoje: ‘Atitempus 

akmenį, jis buvo užristas ant duobės angos, ir karalius užantspaudavo jį savo žiedu ir 
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savo didžiūnų žiedais’ (žr. Dan 6,18).“ (Whedon, CGM, 343) 

Jonas Auksaburnis, IV a. Konstantinopolio arkivyskupas, pateikia savo 

samprotavimus apie saugumo priemones, kurių buvo griebtasi stengiantis apsaugoti 

Jėzaus kapą: 

 
Žemiau cituojama ištrauka paliudija įvykį. Žodžiai: „[…] mes atsiminėme, jog tasai 

suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra pasakęs […]“ byloja, jog Kristus jau buvo 

miręs. O žodžiai „‘Po trijų dienų aš prisikelsiu.’ Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios 

dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo“ – leidžia suprasti, jog Jis jau buvo 

palaidotas. Vadinasi, jei kapas bus užantspauduotas, nebus jokių nešvarių darbelių. 

Šito būti ir negalėjo. Taip Jo prisikėlimo įrodymas tampa nenuginčijamas: kapas 

buvo užantspauduotas, tad nieko nesąžiningo įvykti negalėjo. Na, o jei nieko 

nesąžiningo neįvyko, o kapas vis dėlto buvo rastas tuščias, tai neginčytinai ir byloja, 

kad Jis iš tiesų prisikėlė. Matote, kaip, patys to nenorėdami, jie paliudijo tiesos 

naudai? (Chrysostom, HGSM, cit. Schaff, SLNPNF, 525) 

 

Kitą dieną, po Pasirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir 
kalbėjo: „Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra 
pasakęs: ‘Po trijų dienų aš prisikelsiu’. Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais 
atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Ta pastaroji 
apgavystė būtų blogesnė už pirmąją.“ Pilotas jiems atsakė: „Štai jums sargyba – eikite ir 
saugokite, kaip išmanote“. Tada jie nuėję paženklino antspaudu akmenį ir pastatė sargybą. 
(Mato 27,62–66) 
 

6C. Prie kapo pastatyta sargyba 
 

1D. Faktas 
Komentuodamas aukščiau nurodytąją Šventojo Rašto vietą, Albertas Roperis savo darbe 

„Ar Jėzus iš tiesų prisikėlė iš numirusių?“ (Did Jesus Rise from the Dead?) pateikia 

tokius pastebėjimus: 

 
Vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo vadovaujama žydų vyresniųjų delegacija kreipėsi į 

Pilotą su prašymu užantspauduoti kapą, kuriame buvo palaidotas Jėzus, ir pastatyti 

prie jo romėnų sargybą. Jie Pilotui pateikė savo nuogąstavimus kaip pagrindą, neva 

Jėzaus draugai galį slapčiomis ateiti nakties metu ir pavogti Jo kūną, o vėliau sakyti, 

jog Jis prisikėlęs iš numirusių. 

Išgirdęs tokį jų prašymą, „nuolankusis“ Pilotas atsakė: „Štai jums sargyba – eikite 

ir saugokite, kaip išmanote“. Žydų vyresnieji iš Piloto rūmų išėjo romėnų sargybinių 

– kurių buvo nuo dešimties iki trisdešimties kareivių – lydimi. Vyresniųjų nurodymu 

sargybiniai Juozapo iš Arimatėjos kapą užantspaudavo Romos imperijos antspaudais, 

uždėdami taip pat ir vaškinį paties prokuratoriaus antspaudą, ant kurio net ir 

menkiausias įbrėžimas buvo laikomas didžiausiu nusikaltimu. Taip šie aršūs Jėzaus 

priešininkai, patys to nenorėdami, neleido pasitvirtinti jų išgalvotai versijai, tad vėliau 

susiklostę įvykiai liko neįmenama mįsle.“ (Roper, DJRD, 23–24) 

 

Profesorius Roperis tęsia toliau: 

 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  332 

 

Sargybiniams vadovavo Piloto paskirtas šimtininkas. Veikiausiai tai buvo žmogus, 

kuriuo Pilotas visiškai pasitikėjo ir kurio vardas pagal tradiciją yra Petronijus. Tačiau 

ar galima teigti, jog šie imperatoriaus įgaliotiniai savo pareigą saugoti kapą atliko 

lygiai taip pat uoliai ir sąžiningai kaip ir nukryžiavimą? Juk jie nebuvo suinteresuoti 

nevykdyti jiems patikėtos užduoties. Jų vienintelis tikslas ir įsipareigojimas buvo 

griežtai vykdyti savo kareivišką pareigą, mat jie buvo Romos imperijos kariai, 

prisiekę tarnauti jai. Romėniškas antspaudas, užspaustas ant akmens, dengusio angą į 

Juozapo kapą, jiems buvo šventesnis už visą Izraelio filosofiją ar jo senovinį tikėjimą. 

Kareiviai, šaltakraujiškai metantys burtą dėl mirštančios aukos apsiausto, nėra tie 

žmonės, kuriuos lengvai apmulkintų būrelis nedrąsių galilėjiečių. Reikia paminėti ir 

tai, jog jie tikrai nebūtų rizikavę savo galva miegodami sargybos poste. (Roper, 

DJRD, 33) 

 

2D. Kas buvo sargybiniai? 
Paprastai daug diskusijų šia tema kyla dėl Piloto pasakytų žodžių: „Turėkite sargybą“ 

(pažodinis vert.) („Imkite sargybą“ – AJ, „Štai jums sargyba“ – LBD) (žr. Mato 27,65). 

Galima klausti, ar turima omeny „šventyklos policija“, ar „romėnų sargyba“? 

Henry’s Alfordas sako, jog ši frazė gali būti verčiama (1) kaip indikatyvas (Jūs (jau) 

turite). Tačiau tokiu atveju lieka neaišku, kokią sargybą jie turėjo. Ir jei ją turėjo, tai 

kurių galų dar ėjo pas Pilotą? Gal švenčių metu žydams paskirdavo kokį nors specialių 

pajėgų dalinį? Tačiau istorija apie tai mums nieko panašaus nepasakoja. […] Arba ši 

frazė turėtų būt verčiama kaip (2) […] imperatyvas […] t.y. Imkite žmonių būrį savo 

sargybai.“ (Alford, GTCRT, 301) 

E. Le Camus rašo: 

 
Yra žmonių, manančių, jog čia Pilotas turi omeny aukštiesiems kunigams tarnavusius 

šventyklos tarnautojus, kuriuos prireikus jie galėjo pasamdyti ir kapui saugoti. Mat 

pastarųjų korupciją būtų kur kas lengviau paaiškinti nei romėnų kareivių korupciją, 

paperkant juos ir liepiant sakyti, kad jie miegoję sargybos metu. Tačiau žodis […] 

koustōdia, kuris yra skolinys iš lotynų kalbos, reiškia būtent romėnų sargybinį, o 

valdytojo paminėjimas (Mt 28,14) […] apskritai turėtų išsklaidyti bet kokias likusias 

abejones. (Le Camus, LC, 392) 

 

A.T. Robertsonas, garsus graikų kalbos specialistas, sako, jog frazė „turėkite 

sargybą“ (echete koustōdian) yra imperatyvas [ir reiškia] romėnų kareivius sargybinius, 

o ne tiktai šventyklos policiją. (Robertson, WPNT, 239) 

Robertsonas teigia: „Lotyniškas terminas koustōdia sutinkamas ir Oxyrhynchus 

papiruse (22 m. po Kr.)“. (Robertson, WPNT, 239) 

T.J. Thorburnas teigia: „Paprastai manoma, jog Matas turėjęs omeny, kad sargybą 

sudarę romėnų kareiviai. […] Tačiau nereikia pamiršti, jog kunigai taip pat turėdavę 

savo, žydų šventyklos sargybą. Galimas daiktas, šių sargybinių tarnybinės pareigos buvo 

griežtai romėnų apribotos tik tai specialiai zonai. Dėl to Piloto atsakymą galima suprasti 

ir kaip Imkite (mano) sargybą bei Jūs turite savo sargybą (mandagi atsisakymo forma, 

jei buvo prašoma romėnų karių pagalbos). Jei tai buvo pačių žydų sargyba, šitai 

paaiškintų tai, kodėl Pilotas pro pirštus pažiūrėjo į jų aplaidumą, neatsakingą pareigų 

vykdymą. Nors atrodo, jog 14 eil. [O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį 
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perkalbėsime ir apginsime jus.] paprieštarauja tokiam požiūriui.“ (Thorburn, RNMC, 

179–182) 

A.B. Bruce’o manymu ši frazė veikiau imperatyvas nei indikatyvas – „Turėkite 

sargybą“. Čia „Pilotas kalba kaip žmogus, kuris sutinka ir visiškai neprieštarauja 

patenkinti tą nedidelį prašymą, pats sau manydamas, jog tai visiškai nebūtina.“ (Bruce, 

EGNT, 335) 

„Naujojo Testamento graikų-anglų kalbų leksikone“ (A Greek-English Lexicon of the 

New Testament, University of Chicago Press, 1952) Arndtas ir Gingrichas nurodo 

šaltinius, kuriuose minimas žodis koustōdia (sargyba): 

 
„POxy. 294,20 [22 ad]; PRyl. 189,2; BGU 341,3; cf. Hahn 233,6; 234,7 w. lit. Lat. 

loanw., custodia, also in rabb.)“. (Arndt, GEL, 448) 

 

Šį žodį minėti autoriai apibūdina kaip „sargybą, sudarytą iš kareivių“ (Mt 27,66; 

28,11) […] „Imkite sargybą“ (Mt 27,65 AJ). (Arndt, GEL, 448) 

Haroldas Smithas „Kristaus ir Evangelijų žodyne „(A Dictionary of Christ and the 

Gospels) apie romėnų sargybą pateikia tokios informacijos: „SARGYBA – 1. [Revised 

Version] ‘apsauga’, suteikti ‘apsaugą’ [koustōdia] (lot. custodia), Mt 27,65–66; 28,11, 

[Authorised Version] ‘sargyba’ – sargybiniai, kuriuos aukštiesiems kunigams ir 

fariziejams davė Pilotas Kristaus kapui saugoti. Žinoma, kad tam reikėjo Piloto leidimo, 

ir tai, kad neatsakingai vykdydami pareigas sargybiniai rizikavo užsitraukti Piloto 

bausmę (žr. Mt 28,14), byloja, jog sargyba veikiausiai buvo ne žydų šventyklos policijos 

būrys, o Jeruzalėje dislokuotos romėnų kohortos kareivių būrys. Nėra tikrai žinoma, 

tačiau galimas daiktas, jog tai buvo tie patys sargybiniai, kurie buvo sergėję kryžių. […] 

„echete“ veikiausiai yra imperatyvas – ‘Imkite (mano) sargybą’.“ (Smith, cit. Hastings, 

DCG, 694) 

„Lotynų kalbos žodyne“ Lewisas ir Shortas pateikia tokį žodžio „custodia“ 

aiškinimą: „Custodia, ae. f. [id], sargyba, sargybiniai, priežiūra, apsauga, saugojimas. 

1. Papr. dgs. forma karinėje terminologijoje vartojamas žodis, reiškiantis asmenis, kurie 

tarnauja kaip sargybiniai, sargyba, apsauga, sergėtojai, sargai.“ (Lewis, LD, 504–505) 

 

Pagal [romėnų] įstatymus už sargybos posto apleidimą buvo baudžiama mirtimi (Dion. Hal, 
Antiq. Rom. VIII.79). Bene žinomiausias aprašymas apie karinės disciplinos griežtumą 
pateikiamas Polibijo darbe (Polybius, VI. 37–38). Jame pasakojama, jog, bijodami bausmės, 
kariai savo pareigas atlikdavo nepriekaištingai, ypač naktinės sargybos metu. Šis liudijimas 
svarus, nes autorius yra didelis autoritetas. Be to, jis aprašo tai, ką pats turėjo progos 
paliudyti ir regėjo savo akimis. 

– GEORGE CURRIE 
 

Evangelijos pagal Matą 27 ir 28 skyrių kontekstas paremia nuomonę, kad veikiausiai 

tai buvusi „romėnų sargyba“, pasamdyta Jėzaus kapui saugoti. Jei Pilotas, norėdamas 

jais greičiau atsikratyti, būtų liepęs jiems tam reikalui pasinaudoti savosios „šventyklos 

policijos“ paslaugomis, tai sargyba būtų buvusi atsakinga tik aukštiesiems kunigams, o 

ne Pilotui. Bet jei Pilotas skyrė jiems „romėnų sargybą“ kapui sergėti, sargybiniai 

privalėjo būti atsakingi tik Pilotui, o ne aukštiesiems kunigams. Atsakymą randame Mt 
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28,11; 28,14 eilutėse. 

11 eilutėje pasakoma, jog sargybiniai atbėgo pas aukštuosius kunigus ir pranešė, kas 

įvyko. Iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, jog jie buvo atsakingi prieš kunigus. 

Tačiau, jei kuris nors iš sargybinių būtų apie tai pranešęs Pilotui, jie visi būtų nedelsiant 

pasmerkti myriop. Tai paaiškina 14 eilutę, patvirtinančią, jog tai buvusi romėnų sargyba, 

tiesiogiai atsakinga Pilotui. 

„O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus“ (Mt 

18,14). Jei tai būtų buvusi „šventyklos policija“, ko jiems bijoti, kad apie tai išgirs 

Pilotas? Nėra duomenų, bylojančių, jog šventyklos policija būtų buvusi kaip nors 

pavaldi jam. Atrodo Evangelijos autorius piešia tokį vaizdą, jog tai buvo „romėnų 

sargybiniai“, kurie iš Piloto buvo gavę nurodymą saugoti kapą, kad būtų patenkintas 

religinių hierarchų pageidavimas ir palaikyti su jais geri santykiai. Būdami apdairūs, 

aukštieji kunigai paprašė „romėnų sargybos“: „Tad įsakyk saugoti kapą […]“ (Mato 

27,64). 

Jei kunigai būtų norėję sargybon pastatyti šventyklos policijos būrį, tam jiems nebūtų 

reikėję gauti valdytojo leidimo ir įsakymo. Vėliau romėnų kariai atbėgo pas aukštuosius 

kunigus, kad šie apgintų juos. Kariai žinojo, kad kunigai galėjo paveikti Pilotą, 

padėdami kariams išvengti mirties bausmės: „[…] mes jį [valdytoją, Pilotą] 

perkalbėsime ir apginsime jus“ (Mato 28,14). 

 

3D. Karinė disciplina romėnų kariuomenėje 
George’as Currie sako: „Pagal [romėnų] įstatymus už sargybos posto apleidimą buvo 

baudžiama mirtimi (Dion. Hal, Antiq. Rom. VIII.79). Bene žinomiausias aprašymas apie 

karinės disciplinos griežtumą pateikiamas Polibijo darbe (Polybius, VI. 37–38). Jame 

pasakojama, jog, bijodami bausmės, kariai savo pareigas atlikdavo nepriekaištingai, 

ypač naktinės sargybos metu. Šis liudijimas svarus, nes autorius yra didelis autoritetas. 

Be to, jis aprašo tai, ką pats turėjo progos paliudyti ir regėjo savo akimis. Jo aprašymas 

yra labai dažnai kitų cituojamas.“ (Currie, MDR, 41–43) 

Cituodamas Polibiją, Currie rašo: „Nusikaltęs žmogus bėgdavo pro rikiuotę ir 

būdavo mušamas vėzdu […] Tokia bausme būdavo baudžiama už aplaidumą naktinės 

sargybos metu, vagystę, už melagingą liudijimą bei savo kūno žalojimą. Už 

dezertyravimą grėsdavęs kas dešimto baudimas.“ (Currie, MDR, 43–44) 

Currie tęsia toliau: „Vegecijus pasakoja, jog už kasdienę griežtą discipliną būdavęs 

atsakingas legiono prefektas (Military Institutes 11.9). Vegecijaus teigimu (Military 

Institutes 1.21), ankstesniais laikais [t.y. Kristaus dienomis] disciplina romėnų 

kariuomenėje būdavusi dar griežtesnė nei jo dienomis.“ (Currie, MDR, 43–44) 

Komentuodamas Vegecijaus pasakojimą apie romėnų kariuomenę, Currie sako: „Jo 

[Vegecijaus] aprašomoje sistemoje nusižengusieji būdavo baudžiami itin griežtai ir 

žiauriai. Apie egzekuciją būdavo paskelbiama trimito garsais (11.22). Už kasdienę 

griežtą discipliną būdavęs atsakingas legiono prefektas (11.9).“ (Currie, MDR, 49–50) 

Currie dar priduria, jog 

 
[Justiniano įsakymu sudarytuose] „Digestuose“ (49.16) yra išvardyta aštuoniolika 

nusižengimų, už kuriuos kareivius bausdavo mirtimi. Žemiau pateikiamas sąrašas 

nusižengimų, už kuriuos būdavo nuteisiama myriop: žvalgui perėjus į priešo pusę (-
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3.4), dezertyravimas (-3.11; -5.1–3), pametus ar kam nors perleidus savo ginklus (-

3.13), nepaklusnumas karo metu (-3.15), pasišalinimas per tvirtovės sieną ar pylimą 

(-3.17), maišto sukėlimas (-3.19), atsisakymas saugoti aukštesnį karininką arba 

pasišalinimas iš posto (-3.22), pašauktajam neatlikti karo prievolės slapstantis ir 

neinant į tarnybą (-4.2), žmogžudystė (-4.5), fizinės jėgos panaudojimas prieš 

viršininką, generolo įžeidimas (-6.1), staigus atsitraukimas, kai daugelis kitų paseka 

tuo pavyzdžiu (-6.3), planų išdavimas priešui (-6.4; -7), savo kovų draugo sužeidimas 

kardu (-6.6), tyčinis savęs žalojimas siekiant tapti netinkamu karo tarnybai ar 

mėginimas įvykdyti savižudybę be rimtos priežasties (-6.7), pasitraukimas iš naktinės 

sargybos posto (-10.1), šimtininko lazdos sulaužymas ar fizinis pasipriešinimas jam 

baudžiant (-13.4), pabėgimas iš areštinės (-13.5), ramybės drumstimas (-16.1). 

(Currie, MDR, 49–50) 

 

Toliau Currie, remdamasis Romos karybos istorijos metraščių medžiaga, pateikia 

keletą pavyzdžių, parodančių priemones, kurių Romos kariuomenėje būdavo imamasi 

drausmei ir tvarkai palaikyti: „Kovos metu atsiliekantis vėliavnešys kritęs 418-ais metais 

nuo savo generolo rankos. Kareivis, rastas užmigęs budėjimo metu 390 metais, buvęs 

nustumtas nuo Kapitolijaus skardžio [Dig. 49.16.3.6.; -10.1]. Karys už aplaidumą 252 

metais buvo sumuštas ir pažemintas tarnyboje. Nubaustas už pareigų nevykdymą 218 

metais. Už atsilikimą 195 metais smogta ginklu. […] Atsižvelgiant į tuo metu vykdytas 

bausmes, jų [kariuomenės] discipliną visai teisinga būtų vadinti griežta“. (Currie, MDR, 

33) 

Toliau Currie sako: „Kadangi mirties bausmė būdavo vykdoma 40 iš 102 atvejų, kur 

minimos bausmės, darosi aišku, jog bausmės romėnų kariuomenėje būdavo labai 

žiaurios, palyginti su mūsų laikais kariuomenėje taikomomis bausmėmis. Currie romėnų 

kariuomenę apibūdina kaip „nukariavimui ir valdymui skirtą priemonę“, o apie griežtą 

discipliną rašo štai ką: „Valerijus Maksimas […] akcentuoja du dalykus – griežtą 

disciplinos ir tvarkos laikymąsi kareivinėse bei karo teoriją (11.8 intro.; 11.9 intro.) – [ir 

laiko juos pagrindine priežastimi, dėl kurios] pavyko užkariauti tiek kraštų ir įtvirtinti 

juose Romos valdžią.“ (Currie, MDR, 33, 38, 43–44) 

T.G. Tuckeris vaizdžiai aprašo romėnų kareivio ginkluotę: 

 
Dešinėje pusėje jis [kariūnas] laikydavo savo garsiąją romėnišką ietį. Tai būdavo 

tvirtas maždaug 6 pėdų ilgio ginklas, turintis aštrų geležinį smaigą, užmautą ant 

medinio koto. Kareivis galėdavo durti ja kaip durtuvu arba sviesti kaip ietį. Paleidęs 

iš rankų ietį į netoli esantį priešą, jis su juo galėdavo kautis panaudodamas prie šono 

kabantį kardą. Kairėje rankoje karys laikydavo didžiulį skydą. Romėnų skydai 

būdavo įvairiausių formų, tačiau labiausiai paplitę būdavo į vidų lenktais kraštais, 

dalies cilindro formos (maždaug 4 pėdų ilgio ir 2,5 pėdų pločio), arba šešiakampiai, 

deimanto formos skydai. Pasitaikydavo ir ovalo formos skydų. Skydai būdavo pinti 

arba mediniai, padengti oda, apkalti metalu ir papuošti reljefiniu savo emblemos 

ornamentu (labiausiai žinomas ornamentas – žaibo plykstelėjimas). Skydą būdavo 

galima laikyti ne tik už rankenos. Jį prilaikydavo ir per dešinį petį permestas diržas. 

Neilgas (apie 3 pėdų ilgio) kardas, kad netrukdytų laikyti skydo, – kuris būdavo 

naudojamas daugiau kaip duriamasis nei smogiamasis ginklas – kabėdavo dešinėje 

pusėje, prikabintas prie diržo permesto per kairį petį. Nors toks ginklų išdėstymas 

mums gali pasirodyti keistokas, nereikia pamiršti, jog kardas būdavo naudojamas tik 
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tuomet, jei dešinė ranka paleisdavo ietį. Be to, diržą būdavo galima nesunkiai sukti 

aplink liemenį, o kairėje pusėje prie diržo kareivis visuomet turėdavo durklą. 

(Tucker, LRW, 342–344) 

 

4D. Romėnų sargyba 
Kalbėdamas apie romėnų sargybą, Williamas Smithas „Graikų ir romėnų senovės 

istorijos žodyne“ (Dictionary of Greek and Roman Antiquities) pateikia mums 

informacijos apie tai, kiek žmonių paprastai sudarydavo romėniškąją „sargybą“. Pasak 

dr. Smitho, manipulas arba kuopa (Romos kariuomenės legiono dalis, sudaryta iš 2 

centurijų, arba būrių) būdavo sudaromas iš 120 arba 60 vyrų, „paskiriamų […] tribūnui, 

kuriam specialiai dar būdavo paskiriamos […] dvi sargybinių grupės (angl. guards) […] 

kurių kiekvienoje būdavo po keturis vyrus. Sargybiniai eidavo sargybą (angl. watch) – 

vieni palapinės priekyje, kiti už palapinės ir prie arklių. Derėtų pažymėti, jog vieną 

romėnų sargybos grupę paprastai sudarydavo ketvertas vyrų […], kurių vienas visuomet 

budėdavo, o kiti galėdavo bent kiek ilsėtis, nors tuo pat metu privalėdavo būti pasirengę 

pakilti vos gavę pavojaus ženklą.“ (Smith, William, DGRA, 250–251) 

Haroldas Smithas rašo: „Sargybinių grupė, arba sargyba, paprastai būdavo sudaryta 

iš keturių vyrų (Polyb. Vi. 33), kurių kiekvienas iš eilės eidavo budėti, tuo tarpu kiti 

galėdavo šalimais ilsėtis, tačiau būdavo pasirengę pakilti vos gavę pavojaus signalą. 

Šiuo atveju sargybinių galėjo būti ir daugiau.“ (Smith, cit. Hastings, DCG, 694) 

Profesorius Whedonas apie sargybą sako: „Sargybinių grupė būdavo sudaroma iš 

ketverto kareivių. Būtent tiek jų dalyvavo ir [Kristų] nukryžiuojant (žr. Jn 19,23).“ 

(Whedon, CGM, 343) 

 

5D. Šventyklos sargyba 
Apie tai, kas yra šventyklos sargyba, nemažai vertingos informacijos mums pateikia 

žydų istorikas Alfredas Edersheimas: „Nakties metu aplink [šventyklos] vartus ir kiemus 

sargyba būdavo paskirstoma dvidešimt keturiuose postuose. Dvidešimt viename poste 

stovėdavo vien tik levitai, o dar trijuose postuose šventyklos viduje – ir levitai, ir 

kunigai. Sargybinių būrį sudarydavo dešimt vyrų. Taigi kasnakt sargybos postuose 

budėdavo du šimtai keturiasdešimt levitų ir trisdešimt kunigų. Dienos metu šventyklos 

sargybiniams nereikėdavo budėti, nes sargyba būdavo tik naktį. Romėnai naktį dalydavo 

į keturias sargybos dalis, o žydai – į tris, ketvirtoji būdavo rytinės sargybos laikas.“ 

(Edersheim, TMS, 147–149) 

 

Nakties metu šventyklos kalno kapitonas apeidavo visus postus. Jam prisiartinus, sargybiniai 
turėdavo atsistoti ir pasveikinti jį atiduodami pagarbą tam tikru būdu. Jei kuris sargybinis 
būdavo aptinkamas miegantis sargybos metu, jis būdavo mušamas arba būdavo padegami 
jo drabužiai. Kiek žinome, taip bausdavo už miegojimą poste. 

– ALFRED EDERSHEIM 
 

O štai kas apie šventyklos sargybą rašoma Mišnoje (vertimas į anglų k.: Herbert 

Danby, Oxford University Press, 1933): „Kunigai budėdavo sargyboje trijose šventyklos 

vietose: smilkymų salėje (angl. the Chamber of Abtinas), ugnies salėje (angl. the 

Chamber of Flame) ir židinio salėje (angl. the Chamber of Hearth). Levitai užimdavo 
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dvidešimt vieną sargybos postą: penki stodavo prie penkerių išorinių šventyklos vartų, 

keturi – prie keturių kampų iš vidinės pusės, penki – prie penkerių vartų, vedančių į 

šventyklos kiemą, keturi – prie keturių kampų iš išorinės kiemo pusės, vienas – atnašų 

salėje, vienas – uždangos salėje, vienas – už Malonės sosto.“ (Mišenāh, Middōt, 1.1) 

P. Hendersonas Aitkenas rašo: „Šventyklos kalno kapitono pareiga būdavo palaikyti 

tvarką pačioje šventykloje, nakties metu lankyti budėtojų postus tikrinant, ar sargybiniai 

budrūs ir deramai atlieka savo pareigas. Kapitoną bei jo pavaldinius (subalternus) 

paskirdavo vyresnieji, minimi Ezros ir Nehemijo knygose (žr. Ezr 9,1–2 AJ).“ (Aitken, 

cit. Hastings, DCG, 271) 

 

6D. Šventyklos sargybinių karinė disciplina 
Alfredas Edersheimas mums pasakoja, jog šventyklos sargybiniai būdavo griežtai 

prižiūrimi: „Nakties metu šventyklos kalno kapitonas apeidavo visus postus. Jam 

prisiartinus, sargybiniai turėdavo atsistoti ir pasveikinti jį atiduodami pagarbą tam tikru 

būdu. Jei kuris sargybinis būdavo aptinkamas miegantis sargybos metu, jis būdavo 

mušamas arba būdavo padegami jo drabužiai. Kiek žinome, taip bausdavo už miegojimą 

poste. Štai iš kur tas mums skirtas paraginimas, nes mes taip pat esame Šventyklos 

sargai: ‘Palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius’ [Apr 16,15].“ (Edersheim, TMS, 

147–149) 

Mišnoje rašoma, kas nutikdavo sargybiniui, jei jis būdavo užtinkamas miegantis savo 

poste: 

 
Šventyklos kalno karininkas nakties metu apeidavo visus postus. Jam lankantis 

postuose, priešais jį būdavo nešami degantys deglai. Jei kuris nors sargybinis, jį 

pamatęs, nepašokdavo ant kojų ir nesušukdavo: „O, Šventyklos kalno kapitone! 

Ramybė tau!“, ir būdavo akivaizdu, kad sargybinis užsnūdęs, kapitonas jį mušdavo 

savo lazda ir turėdavo teisę padegti jo drabužius. Tada būdavo klausiama: „Koks čia 

triukšmas Šventyklos kieme?“ „Ten mušamas levitas ir jo drabužiai deginami dėl to, 

kad jis buvo užtiktas miegantis sargybos metu“. R. Eliezeras b. Jacobas teigė: „Kartą 

mano motinos brolį jie užtiko miegantį ir padegė jo drabužius“. (Mišenāh, Middōt, 

1.2) 

 

„Žydų enciklopedijoje“ (The Jewish Encyclopedia) rašoma, jog „šventų patalpų 

[esančių pačioje šventykloje] budintiems sargybiniams būdavo draudžiama net sėdėti, 

jau nekalbant apie miegojimą. Sargybos kapitonas prižiūrėdavo, kad kiekvienas 

sargybinis išliktų budrus. Jei kunigas būdavo randamas miegantis savo poste, kapitonas 

jį griežtai nubausdavo, kartais, idant įspėtų kitus, net padegdavo jo marškinius (Mid. k. 

I.).“ (The Jewish Encyclopedia, 81) 

 

7D. Išvados 
Komentuodamas griežtas priemones, kurių buvo imtasi siekiant apsaugoti Jėzaus kapą, 

E. Le Camus sako: „Joks kitas nusikaltėlis po savo mirties nebuvo sukėlęs tiek daug 

rūpesčių. Joks kitas nukryžiuotasis neturėjo garbės būti viso kareivių būrio saugomas.“ 

(Le Camus, LC, 396–397) 

Pabaigai G.W. Clarkas sako: „Žmogiškas sumanumas ir apdairumas padarė visa, kad 

tik užkirstų kelią Prisikėlimui. Paradoksalu, tačiau būtent tos atsargumo priemonės, 
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kurių buvo imtasi, labiausiai Prisikėlimą ir patvirtina (žr. Mt 27,35).“ (Clark, GM) 

 

7C. Mokiniai išsivaikščiojo savo keliais 
Matas savo evangelijoje aprašo mokinių bailumą (žr. Mt 26,56). Kai Jėzus buvo suimtas 

Getsemanės sode, „visi mokiniai, palikę jį, pabėgo“. 

Morkus irgi tai pamini: „Tada, palikę jį, visi [mokiniai] pabėgo“ (žr. Mk 14,50). 

 

Tai saujelė bailių, įbaugintų apaštalų, kurie buvo pasirengę bet kurią akimirką viską metus 
bėgti į Galilėją. Tačiau šie valstiečiai, piemenys ir žvejai – žmonės, kurie dar taip neseniai 
išsižadėjo savo mokytojo niekingai Jį išduodami – staiga pasikeitė ir tapo didžiai pasitikinčių 
misionierių bendruomene. Jie tapo tvirtai užtikrinti dėl savo išgelbėjimo ir po velykinių įvykių 
kibo į darbus su daug didesne jėga ir energija nei prieš Velykas. Ir tokio radikalaus, 
perversmą sukeliančio pasikeitimo negalime paaiškinti kokiu nors jiems pasivaidenusiu 
regėjimu ar haliucinacija. 

– PINCHAS LAPIDE, žydų rabinas 
 

George’as Hansonas sako: „[Mokiniai] iš prigimties nebuvo labai drąsūs ar plačių 

pažiūrų žmonės. Kai jų Mokytojas buvo suimtas, jie pasielgė kaip tikri bailiai – „palikę 

Jį, visi pabėgo“. Savo likimą Jis ėjo pasitikti vienui vienas.“ (Hanson, RL, 24–26) 

Albertas Roperis kalba apie Simoną Petrą, kuris „būdamas aukštųjų kunigų kieme, 

gūžėsi išsisukinėdamas nuo tarnaitės replikų. Keikdamasis jis išsigynė nepažįstąs ‘to 

žmogaus, apie kurį jūs kalbate!’“ (Roper, JRD, 50) 

Jis teigia, jog „baimė, apgailėtina baimė dėl savo „kailio“ privertė Petrą išsižadėti 

Žmogaus, kurį jis iš tiesų mylėjo. Niekingas bailumas privertė jį išduoti Tą, kuris buvo 

pašaukęs jį palikti tinklus ir tapti žmonių žveju.“ (Roper, JRD, 52) 

Mokinių elgesį Roperis apibūdina taip: 

 
Tai buvo galilėjiečiai. Dauguma jų žvejai. Didmiesčiai ir apskritai miesto gyvenimas 

jiems buvo visai svetimas. Vienas po kito jie tapo atsidavusiais jaunojo Mokytojo iš 

Nazareto mokiniais. Su džiaugsmu ir pagarba jie lydėjo Jį tik iki lemtingos krizės. 

Kai tik Jėzus buvo suimtas Getsemanės sodo pakrašty, jie visi išsilakstė kas sau, 

išsigandę deglų ir žvangančių ginklų. 

[Mokiniai] pasislėpė užsidarydami namuose. Apie juos nė žodeliu neužsimenama 

iki to momento, kai Marija Magdalena trečiosios dienos rytą ateina pas juos, nešdama 

stulbinančią naujieną. Ir tuomet tik du iš jų – viso labo tik du – ilgai nemąstydami 

išbėga patikrinti, ar tai, ką jiems kalbėjo Marija, yra teisybė, ar, anot jų, tik „tušti 

plepalai“. Matome, jog mokiniai buvo apimti baimės ir galvojo tik apie tai, kaip savo 

kailį išnešti sveiką. (Roper, JRD, 34–35) 

 

Žydų rabinas Pinchas Lapide apie radikaliai pasikeitusius mokinius kalba štai ką: 

 
Tai saujelė bailių, įbaugintų apaštalų, kurie buvo pasirengę bet kurią akimirką viską 

metus bėgti į Galilėją. Tačiau šie valstiečiai, piemenys ir žvejai – žmonės, kurie dar 

taip neseniai išsižadėjo savo mokytojo niekingai Jį išduodami – staiga pasikeitė ir 

tapo didžiai pasitikinčių misionierių bendruomene. Jie tapo tvirtai užtikrinti dėl savo 

išgelbėjimo ir po velykinių įvykių kibo į darbus su daug didesne jėga ir energija nei 
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prieš Velykas. Ir tokio radikalaus, perversmą sukeliančio pasikeitimo negalime 

paaiškinti kokiu nors jiems pasivaidenusiu regėjimu ar haliucinacija. Galbūt taip 

galima būtų paaiškinti kokios nors sektos, mokyklos ar ordino įsikūrimą, tačiau 

pasaulinės religijos atsiradimui paaiškinti to visiškai nepakanka. Skelbdama Velykų 

tikėjimą, ši religija nugalėjo Vakarus. (Lapide, RJ, 125) 

 

Mokinių reakciją į prisikėlusį Kristų Douglasas Groothuisas komentuoja taip: 

„Prisikėlęs Jėzus abejojančio savo mokinio Tomo širdyje pažadino tikėjimą 

pasirodydamas jam ir tardamas: ‘Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką 

ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis’ (Jono 20,27). Tik tuomet 

Tomas sušuko: ‘Mano Viešpats ir mano Dievas!’ (28 eil.). Jėzus pasirodė esąs Dievas 

kūne. Jis buvo nukryžiuotas, kaip tai ir turėjo nutikti Kristui. O vėliau Jis prisikėlė iš 

numirusių kaip Viešpats.“ (Groothuis, JAC, 256) 

Alfredas Edersheimas klausia: „Kokios mintys matant mirusį Kristų apniko Juozapo 

iš Arimatėjos, Nikodemo, kito Jėzaus mokinio, apaštalų ir dievobaimingų moterų 

galvas?“ (Edersheim, LTJM, 623) 

Į šį klausimą autorius atsako taip: „Jie matė Jį ir tikėjo, kad Jis numirė. Ir nesitikėjo 

jie, kad Jis prisikels iš numirusių – bent jau ta prasme, kuria tai dabar suvokiame mes. 

Tai liudija po Jo mirties daugybė buvusių įvykių: Nikodemo atsinešti kvepalai ir tepalai; 

moterų paruošti ir atsinešti kvepalai (tiek vieni, tiek kiti turėjo apsaugoti kūną nuo 

suirimo); prie tuščio kapo sustojusių moterų sielvartas, kai jos manė, jog Kūną kažkas 

pavogė; apaštalų būsena, jų suglumimas; daugelį užklupusios dvejonės. Jų netikėjimas 

atsispindi ir šiame Jono teiginyje: ‘Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs 

prisikelti iš numirusių’.“ (Edersheim, LTJM, 623) 

 

Meluodami ar sukurdami naują religiją, mokiniai nieko nebūtų iš to laimėję. Jie patyrė daug 
vargo, pajuoką, priešiškumą ir galiausiai buvo pasmerkti kankinio mirčiai. Šių įvykių šviesoje 
pamąstykime, ar melas galėjo būti pagrindinė jų motyvuojanti ir varanti jėga. Jei jie būtų 
žinoję, kad tai, ką jie skelbia, yra tik grynas melas, jie nebūtų taip tvirtai ir iki galo gynę savo 
įsitikinimus. Mokiniai nebuvo kvaili, o Paulius apskritai buvo vienas blaiviausiai protaujančių 
intelektualų. Per trejetą ar ketvertą dešimtmečių tokio tarnavimo iš tiesų buvo ne viena proga 
visa pasverti iš naujo ir išsižadėti melo. 

– J.P. MORELAND 
 

Apie moterų liudijimą J.P. Morelandas sako: 

 
I a. judėjiškoje aplinkoje moters liudijimas buvo laikomas beverčiu. Moterims 

nebuvo leidžiama liudyti teismuose, nebent ypatingais, išimtiniais atvejais. Jei kas ir 

būtų sumaanęs visą šią istoriją, tai tikrai nebūtų leidęs, kad tuščio kapo pirmomis 

liudytojomis būtų tapusios moterys. Moterų dalyvavimas paprastai keldavo daug 

keblumų. Veikiausiai tai galėtų paaiškinti, kodėl Pirmo laiško korintiečiams 15 sk., 

bei Apaštalų darbų knygoje užfiksuotuose pamoksluose neminimos moterys, – tai 

evangelistinio pobūdžio pamokslai. Kokia prasmė į evangelistinį pamokslą įtraukti 

detalę, kuri veikiau atgrasintų klausytojus nei juos sudomintų. Evangelijose šis faktas 

minimas, nes evangelistai visa stengėsi aprašyti taip, kaip buvo. Kaip nors kitaip visa 

tai paaiškinti būtų sudėtinga. (Moreland, SSC, 168) 
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Prielaidą, neva mokiniai patys išgalvoję krikščionybę, J.P. Morelandas komentuoja 

taip: 

 
Meluodami ar sukurdami naują religiją, mokiniai nieko nebūtų iš to laimėję. Jie 

patyrė daug vargo, pajuoką, priešiškumą ir galiausiai buvo pasmerkti kankinio 

mirčiai. Šių įvykių šviesoje pamąstykime, ar melas galėjo būti pagrindinė jų 

motyvuojanti ir varanti jėga. Jei jie būtų žinoję, kad tai, ką jie skelbia, yra tik grynas 

melas, jie nebūtų taip tvirtai ir iki galo gynę savo įsitikinimus. Mokiniai nebuvo 

kvaili, o Paulius apskritai buvo vienas blaiviausiai protaujančių intelektualų. Per 

trejetą ar ketvertą dešimtmečių tokio tarnavimo iš tiesų buvo ne viena proga visa 

pasverti iš naujo ir išsižadėti melo. Tačiau jie manė, jog tikėti verta, nes tai, dėl ko 

gyveno, jie laikė tiesa. (Moreland, SSC, 171–172) 

 

Johnas Ankerbergas ir Johnas Weldonas pasakoja apie tai, kaip susikūrė Bažnyčia: 

 
Ar krikščionių Bažnyčia galėjo atsirasti po Jėzaus nukryžiavimo ir mirties? Ar ją 

galėjo įkurti sugniuždyti, įbauginti, skeptiškai nusiteikę apaštalai? Jokiu būdu. 

Vien tik Kristaus prisikėlimas iš numirusių gali paaiškinti mokinių ryžtą skelbti 

Kristų ir rūpintis krikščionių Bažnyčia, kurią Viešpats įsteigė. Sunku net apsakyti, 

koks gniuždantis įvykis mokiniams buvo Jėzaus nukryžiavimas. Dėl Jo jie paliko 

viską – savo darbus, namus, šeimas (žr. Mt 19,27). Visa, kas buvo brangu, jie sutiko 

paaukoti dėl Jėzaus: visus savo lūkesčius, visą gyvenimą – viską. Bet štai Jis buvo 

nukryžiuotas ir viešai paskelbtas nusikaltėliu. 

Apaštalai buvo be galo prislėgti. Juos liūdino neišsipildę lūkesčiai – t.y. kad 

Kristus nebuvo jų lauktasis Mesijas (žr. Lk 24,21). Susiklosčius tokioms aplinkybėms 

neįtikėtina, kad juos būtų išjudinęs koks nors regėjimas ar haliucinacija. Jie buvo 

visiškai nepasirengę tikėti. Tai, kad Jėzus ne kartą išbarė juos dėl netikėjimo, liudija, 

jog Tomas nebuvo vienintelis užkietėjęs skeptikas. Už netikėjimą Jo prisikėlimu 

Jėzus yra baręs visus vienuolika apaštalų (žr. Mt 28,17; Lk 24,25–27.38.41; Jn 

20,24–27). Tai įrodo, jog galiausiai jie vis dėlto buvo įtikinti – net prieš savo valią. 

Evangelijos byloja, jog jie atmetė pirmuosius pranešimus apie Jėzaus prisikėlimą. 

Jie tikinčiaisiais tapo tik tuomet, kai Jėzus daug kartų jiems pasirodė, kalbėjo su jais, 

ragino paliesti ir įsitikinti, jog Jis turįs fizinį kūną, ir rodė jiems savo rankose bei šone 

esančias žaizdas (žr. Jn 29,20.27). Jei jie būtų tikėjęsi prisikėlimo, jie būtų jo ir laukę. 

Tačiau mokiniai to nesitikėjo, todėl juos reikėjo ilgai įtikinėti, kol jie galiausiai 

patikėjo, jog tai įvyko iš tiesų (žr. Apd 1,3). (Ankerberg, RWA, 82) 

 

2B. Vieta ir aplinkybės po Prisikėlimo 
 

1C. Tuščias kapas 
Winfriedas Corduanas rašo, jog tuščias kapas – neginčytinas įrodymas, kurio nevalia 

nepaisyti: 

 

Mokiniams Jeruzalėje pradėjus skelbti prisikėlimą, o žmonėms pradėjus tuo tikėti, religiniai 
vadovai tik bejėgiškai skėsčiojo rankomis. Matyt, kapas iš tiesų turėjo būti tuščias. Jau vien 
tai, kad krikščionių bendruomenė, kertiniu savo tikėjimo akmeniu laikiusi Jėzaus prisikėlimą, 
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susibūrė ir įsitvirtino tame pačiame mieste, kur Jėzus buvo nužudytas ir palaidotas, yra 
svarus tuščio kapo istoriškumo patvirtinimas. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

Jei koks nors senovės istorijos faktas ir yra neginčytinas, tai tik tuščias kapas. Velykų 

sekmadienį turėjo atsirasti toks kapas (žinomas kaip Jėzaus kapas), kuriame 

nebebuvo Jėzaus palaikų. Tai neginčytina ir neabejotina: nuo pat pradžių 

krikščioniškasis mokymas skelbė gyvą ir prisikėlusį Gelbėtoją. Žydų vyresnybė labai 

priešinosi tokiam mokymui ir buvo pasirengusi griebtis net kraštutinių priemonių, 

kad tik visa pavyktų nuslopinti. Tai padaryti jiems būtų buvę visai nesunku, jei tik 

žmones, potencialiai galinčius atsiversti į naująjį tikėjimą, jie būtų galėję paimti už 

rankos ir nuvesti prie čia pat buvusio kapo, parodydami jame gulintį Kristaus kūną. 

Taip krikščionių Geroji Naujiena būtų veikiai užgesinta. Tačiau tai, jog Bažnyčia 

radosi ir susibūrė apie prisikėlusį Kristų, byloja, jog kapas iš tiesų turėjo būti tuščias. 

(Corduan, NDA, 222) 

 

Williamas Lane’as Craigas akcentuoja tuščio kapo svarbą: 

 
Tuščias kapas yra prisikėlimo sine qua non. Tvirtinimas, jog Jėzus iš numirusių 

prisikėlė su nauju kūnu, o senasis Jo kūnas pasiliko gulėti kape, yra tik šiais laikais 

atsiradusi samprata. Žydiškasis mentalitetas nieku gyvu nebūtų priėmęs ar pritaręs 

tokiai „dvikūnystės“ idėjai. Net jei mokiniai nebūtų patikrinę, ar kapas iš tiesų 

tuščias, tai neabejotinai būtų padariusi žydų vyresnybė. Mokiniams Jeruzalėje 

pradėjus skelbti prisikėlimą, o žmonėms pradėjus tuo tikėti, religiniai vadovai tik 

bejėgiškai skėsčiojo rankomis. Matyt, kapas iš tiesų turėjo būti tuščias. Jau vien tai, 

kad krikščionių bendruomenė, kertiniu savo tikėjimo akmeniu laikiusi Jėzaus 

prisikėlimą, susibūrė ir įsitvirtino tame pačiame mieste, kur Jėzus buvo nužudytas ir 

palaidotas, yra svarus tuščio kapo istoriškumo patvirtinimas. (Craig, DJRD, cit. 

Wilkins, JUF, 151–152) 

 

W.J. Sparrow-Simpsonas akcentuoja, jog vien tai, kad kapas buvo tuščias, anaiptol 

dar mokinių neįtikino. Apie Joną pasakyta, jog jis „pamatė ir įtikėjo“ (žr. Jn 20,8). 

Tačiau taip greičiausiai nutiko tik todėl, kad Jonas prisiminė Kristų pranašavus 

prisikėlimą. Tačiau nei Marija Magdalena, nei kitos moterys, nei Petras nepradėjo tikėti 

vien tik išvydę tuščią kapą. (Sparrow-Simpson, cit. Hastings, DCG, 506) 

Kristus po savo Prisikėlimo pasirodė daugeliui žmonių. Būtent tai Jo pasekėjams ir 

suteikė tvirtumo bei padėjo įtikėti, jog Jis iš tiesų prisikėlė iš numirusių. Tuščias kapas – 

istorijos faktinis įvykis, patvirtinantis tai, kad vėliau pasirodęs Jėzus buvo tas pats Jėzus 

iš Nazareto, prisikėlęs kūne. (Hastings, DCG, 506) 

J.N.D. Andersonas, teisininkas ir Rytų šalių teisės Londono universitete profesorius, 

užduoda tokį klausimą: „Ar atkreipėte dėmesį, jog apie tuščią kapą kalbama tik 

evangelijose, kurios buvo parašytos siekiant krikščionių bendruomenei pateikti faktus 

tokius, kokie jie buvo? Vėliau plačiajai netikinčių žmonių auditorijai sakytuose 

pamoksluose, kurie užrašyti Apaštalų darbų knygoje, itin akcentuojamas prisikėlimas, 

tačiau nė žodeliu neužsimenama apie tuščią kapą. Kodėl? Manyčiau, kad į šį klausimą 

galimas tik vienas atsakymas: ginčytis dėl to, ar kapas buvo tuščias, nebuvo jokios 

prasmės. Visi – tiek draugai, tiek priešininkai – ir taip seniai žinojo, kad jis tuščias. 
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Ginčytis buvo verta tik dėl to, kodėl jis tuščias ir ką tai įrodo.“ (Anderson, RJC, 4–9) 

Dar kitur Andersonas teigia: 

 
Tuščias kapas lyg nepajudinama uola yra pagrindinis įrodymų apie prisikėlimą 

elementas. Kai kurių žmonių propaguojama nuomonė, kad kapas iš tiesų nebuvo 

tuščias, man atrodo tiesiog juokinga. Istoriškai patvirtinta, jog Jeruzalėje iš pat 

pradžių apaštalai į savo tikėjimą patraukė daug žmonių. Ir tai jiems padaryti 

priešiškai nusiteikusiame mieste pavyko skelbiant Gerąją Naujieną – Kristus 

prisikėlęs iš numirusių. Kapas buvo visai netoliese, ir visi norintys per pietų ar 

pavakario pertraukėlę galėjo nubėgti ten, patikrinti jį ir sugrįžę toliau klausytis 

apaštalų skelbiamos žinios. Pagalvokime, ar apaštalus būtų lydėjusi tokia sėkmė, jei 

kūnas To, kurį jie skelbė esant prisikėlusiu Viešpačiu, būtų dūlėjęs Juozapo kape? Ar 

didelis būrys kunigų ir kietakakčių fariziejų būtų patikėję jų skelbimu, jei jie būtų 

skelbę ne tikrą prisikėlimą, o tik pomirtinę dvasinę egzistenciją, savo žinią 

apvilkdami klaidinančiais terminais apie prisikėlimą iš kapo tiesiogine prasme? 

(Anderson, CWH, 95–96) 

 

Wolfhartas Pannenbergas cituoja Paulą Althusą, kuris teigia: „‘Jeruzalėje – ten, kur 

Jėzus mirė ir buvo palaidotas – neilgai trukus po Jo mirties pradėta skelbti, jog Jis 

prisikėlęs iš numirusių. Šią situaciją buvo būtina ištirti. Pirmoji bendruomenė privalėjo 

patikrinti žinią, ar kapas iš tiesų buvo rastas tuščias.’ Prisikėlimo kerigma [skelbimas] 

‘Jeruzalėje nebūtų išsilaikiusi nė dienos, nė valandos, jei žinia apie tuščią kapą nebūtų 

įtvirtinta ir pagrįsta kaip įrodymas’.“ (Althus, cit. Pannenberg, JGM, 100) 

E.H. Day’us tai komentuoja taip: „Tvirtindamas, jog kapas iš tiesų nebuvo rastas 

tuščias, kritikas susiduria su keletu faktų, kuriuos labai sunku paaiškinti. Pavyzdžiui, 

kaip tokiu atveju paaiškinti staigų labai konkrečios tradicijos atsiradimą ir įsitvirtinimą? 

Kaip paaiškinti detalius aprašymus, kuriais ir remiasi minėtoji tradicija? Kaip paaiškinti 

tai, kad žydams nepavyko įrodyti, jog Prisikėlimas neįvyko? Juk jie galėjo visiems 

rodyti Kristaus palaikus ar oficialiai ištirti kapą. Juk tokiu demaskavimu jie būtų buvę 

labai suinteresuoti.“ (Edersheim, LTJM, 25–26) 

Anglų teisininkas Frankas Morisonas sako: „Štai mus yra pasiekęs daug ginčų bei 

diskusijų sukėlęs pasakojimas. Turime daug jo fragmentų ir atgarsių. Tačiau niekur 

šiame pasakojime neaptinkame, kad koks nors atsakingas asmuo būtų patvirtinęs, jog 

Jėzaus kūnas tebebūtų buvęs kape. Mums pateikiamos tik priežastys, kodėl jo ten 

nebuvo. Skaitydami šiuos senovinius dokumentus matome, jog tekstuose atkakliai 

tvirtinama Kristaus kapą buvus tuščią. Ar galime ignoruoti tokią gausybę patvirtintų 

įrodymų? Nemanyčiau. Pernelyg daug šioje istorijoje sutapimų. (Morison, WMS, 115) 

Michaelas Greenas cituoja vieną ankstyvąjį pasaulietinį šaltinį, pateikiantį liudijimą 

apie tuščią Jėzaus kapą. Tas šaltinis – tai „Nazareto įrašas, pavadintas taip pagal miestą, 

kuriame buvo rastas. Tai imperatoriaus ediktas, išleistas Tiberijaus (14–37 m.) arba 

Klaudijaus (41–54 m.) valdymo laikais. Jame pilna užgaulių žodžių ir grasinama imtis 

sankcijų prieš visus, kurie prisilies prie kapų ar kapų rūsių. Naujienos apie tuščią kapą, 

kol pasiekė Romą, atrodo, buvo smarkiai iškraipytos. (Pilotas būtų turėjęs atsiskaityti 

prieš savo vyresnybę, ir jis neabejotinai būtų pasakęs, jog kapas buvęs išvogtas.) Turbūt 

šis ediktas – iš imperatoriaus rūmų atėjęs atsakas. (Green, MA, 36) 

Greenas daro tokią išvadą: „Nėra jokių abejonių, kad pirmąją Velykų dieną Jėzaus 
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kapas iš tiesų buvo rastas tuščias.“ (Green, MA, 36) 

Mato evangelijoje 28,11–15 aprašomas žydų vyresnybės mėginimas papirkti romėnų 

sargybą, priverčiant juos meluoti, jog mokiniai pavogę Jėzaus kūną. „Apaštališkosios 

Bažnyčios žodyne“ (The Dictionary of the Apostolic Church) sakoma: „Šis nešvarus 

sandėris remiasi krikščionybės priešininkų pripažinimu, jog kapas iš tiesų buvęs tuščias. 

Šio pripažinimo pakanka įrodyti, jog faktai, bylojantys apie tuščią kapą, buvo ‘visiems 

pernelyg gerai žinomi, kad jų būtų buvę galima nepaisyti’.“ (Hastings, DAC, 340) 

J.P. Morelandas prieina tokią išvadą: „Apibendrinant galima pasakyti, jog Apaštalų 

darbų knygoje užrašytose kalbose tuščias kapas plačiai neminimas tiesiog todėl, kad tai 

buvo nebediskutuotinas įvykis – t.y. šiuo klausimu viskas buvo labai aišku. Iš esmės 

buvo diskutuojama ne dėl to, ar jis buvo tuščias, bet kodėl jis buvo tuščias. […] 

Pirmiesiems krikščionių pamokslininkams nebuvo jokio reikalo pabrėžti tai, kad kapas 

tuščias. Apie tai visi ir taip žinojo. Prireikus buvo galima bet kada patikrinti.“ 

(Moreland, SSC, 1633) 

W.J. Sparrow-Simpsonas rašo: „Tuščio kapo faktą patvirtina tiek mokiniai, tiek 

priešininkai. Pasakojime apie sargybinius nurodoma, kad šį įvykį buvo mėginta aiškinti 

melagingai, sudarius nešvarų sandėrį (žr. Mt 28,11–15). ‘Tačiau žydų apaštalams 

metamas toks kaltinimas tik patvirtina, kad kapas iš tiesų buvo tuščias. Tuo metu 

svarbiausia buvo tinkamai paaiškinti, kodėl jis tuščias.’ […] Toks žydų patvirtinimas ir 

pripažinimas, jog kapas iš tiesų buvęs tuščias, atsispindi ir vėlesniuose žydų 

pateikiamuose komentaruose.“ (Sparrow-Simpson, cit. Hastings, DCG, 507–508) 

Sparrow-Simpsonas tai iliustruoja konkrečiu pavyzdžiu: „Žinoma iš XII a. išlikusi 

antikrikščioniškai nusiteikusių žydų propaguota tuščio kapo versija. Istorijoje teigiama, 

jog karalienė, išgirdusi apie tai, jog vyresnieji nužudę ir palaidoję Jėzų, o Jis prisikėlęs, 

įsakė jiems per tris dienas parodyti jai kūną arba atsisveikinti su savo gyvybėmis. ‘Tada 

prabilo Judas: „Ateikite ir aš jums parodysiu žmogų, kurio ieškote. Tai aš paėmiau 

betėvį (angl. fatherless) iš jo kapo, nes baiminausi, kad atėję mokiniai Jo neišvogtų, 

todėl paslėpiau jį savo sode ir nukreipiau per tą vietą upelio vagą.“’ Toliau istorijoje 

pasakojama, kaip kūnas buvo surastas ir parodytas.“ (Sparrow-Simpson, cit. Hastings, 

DCG, 507–508) 

Sparrow-Simpsonas prieina tokią išvadą: „Turbūt nereikia nė sakyti, jog toks drąsus 

tvirtinimas, bylojantis apie atrastą kūną, yra viduramžiškas prasimanymas. Tačiau reikia 

pastebėti, jog toks paaiškinimas kilo iš būtinybės – juk reikėjo viską kaip nors paaiškinti, 

jei tuščias kapas buvo pripažintas, o Prisikėlimas faktas paneigtas.“ (Sparrow-Simpson, 

cit. Hastings, DCG, 507–508) 

Ernestas Kevanas tuščią kapą taip pat pripažįsta vienu iš įrodymų, apibūdindamas tai 

kaip „neginčytiną tuščio kapo faktą. Kapas buvo tuščias, ir Kristaus priešai to negalėjo 

paneigti.“ (Kevan, RC, 14) 

Autorius tvirtina, jog „Tuščio kapo faktas suduoda mirtiną smūgį visoms prieš 

krikščioniškąjį liudijimą nukreiptoms hipotezėms. Tai akmuo, į kurį atsitrenkusios, 

subyra į šipulius visos netikros teorijos. Nieko tad nuostabaus, jog, pateikiant 

kontrargumentus, tuščio kapo temą dažniausiai stengiamasi apeiti.“ (Kevan, RC, 14) 

Cituodamas vokiečių mokslininką Juliusą Wellhauseną, kuris buvo žymus Biblijos 

kritikas, nagrinėjęs Senąjį Testamentą, W.J. Sparrow-Simpsonas pateikia tokią nuomonę 

apie Kristaus prisikėlimą: „Visuotinai pripažįstama, jog, nuskambėjus žiniai apie 
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Prisikėlimą, Jėzaus kūnas iš kapo kažkur pradingo. Reikia pasakyti, jog šį reiškinį sunku 

paaiškinti kaip natūralią aplinkybę.“ (Sparrow-Simpson, cit. Hastings, DCG, 508) 

Kodėl Jėzaus kapas netapo garbinimo objektu? J.N.D. Andersonas tai komentuoja 

šitaip: „Mūsų nepasiekė gandai ar pranešimai, kad ankstyvosios Bažnyčios dienomis 

kapas būtų tapęs garbinimo objektu ar piligrimų lankoma vieta. Sakykime, jog įtikėję 

krikščionys nesilankė prie kapo, nes patikėjo, kad jų Mokytojas prisikėlė iš numirusių. 

Tačiau ką galima pasakyti apie tuos žmones, kurie girdėjo Jo mokymą ar net buvo patyrę 

Jo gydančio prisilietimo galią, tačiau neprisijungė prie krikščionių bendruomenės? 

Matyt, jie irgi žinojo, kad Jo kūno kape nebėra ir suprato, jog lankyti kapą beprasmiška.“ 

(Anderson, CWH, 97) 

Savo knygoje „Kas nuritino akmenį?“ Frankas Morisonas išsako labai įdomų 

samprotavimą: 

 
Atkreipkite dėmesį į mažą, tačiau labai reikšmingą dalyką, jog nei Apaštalų darbuose, 

nei misijiniuose laiškuose, nei ankstyvuosiuose apokrifiniuose dokumentuose nė 

žodeliu neužsimenama apie tai, kad kas nors būtų ėjęs pagarbinti Jėzaus Kristaus į Jo 

šventą kapą. Manau, jog ši tyla apie krikščionims pačią brangiausią atminimo vietą 

yra labai reikšminga. Nejau nė viena iš moterų, kurioms Mokytojo atminimas buvo 

šventas, nė karto nepanoro bent keletą akimirkų praleisti prie tos šventos vietos? 

Nejau Petras, Jonas ar Andriejus niekada nepajuto noro aplankyti šventovę, kurioje 

gulėjo tai, kas buvo mirtinga jų Didžiajame Mokytojuje? Nejau Saulius, prisiminęs 

ankstesnį savo pasipūtimą ir pasikliovimą savo jėgomis, taip nė karto ir nebūtų nuėjęs 

prie kapo išlieti karštų atgailos ašarų už tai, kad atmesdavo Jo šventąjį Vardą? Jei 

minėtieji žmonės iš tiesų žinojo, kur palaidotas jų Viešpats, tai toks jų elgesys iš tiesų 

yra nepaprastai keistas. 

Manyčiau, jog prisikėlimą kritikuojančiam žmogui toji reikšminga tyla vėlesnės 

Jėzaus kapo istorijos klausimu kelia tikrai didelį nerimą ir susirūpinimą. (Morison, 

WMS, 137) 

 

2C. Kristaus įkapės 
Žemiau pateikiamoje Šventojo Rašto ištraukoje Jonas Kristaus įkapes rodo kaip 

prisikėlimą liudijantį reikšmingą dalyką: 

 
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas 

mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas 

drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į 

rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis 

paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas 

buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad 

jis turėsiąs prisikelti iš numirusių. (Jono 20,3–9). 

 

Komentuodamas tokį Jono pasakojimą, J.N.D. Andersonas apie tuščią kapą sako: 

 
Iš tiesų kapas nebuvo visiškai tuščias. Turbūt pamenate Evangelijoje pagal Joną 

pateikiamą pasakojimą, kaip Marija Magdalena nubėgo pašaukti Petro ir Jono ir kaip 

tiedu vyrai tekini leidosi prie kapo. Jonas, būdamas jaunesnis, nubėgo greičiau nei 

Petras ir prie kapo atsidūrė pirmas. Jis pasilenkė ir „dirstelėjęs“ vidun (manyčiau, jog 
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tokia yra pažodinė šioje vietoje esančio graikiško žodžio reikšmė) pamatė drobules ir 

skarą, buvusią ant Jėzaus galvos. Tada atėjo ir Simonas Petras ir be didelių 

ceremonijų, kaip jam tai buvo būdinga, patraukė tiesiai vidun. Iš paskos jam sekė 

Jonas. Jiedu atkreipė dėmesį į drobules ir skarą, kuri buvo suvyniota ir dailiai padėta 

atskirai. Mano supratimu, graikiškame tekste pažymima, jog drobulės nebuvo 

išmėtytos po visą rūsį, bet dailiai gulėjo toje vietoje, kur buvo gulėjęs kūnas. Už jų, 

ten, kur buvo gulėjęs Kristaus kaklas, buvo tarpelis, o už jo skara, kuria prieš tai buvo 

apvyniota Jėzaus galva. Tekste pažymima, jog skara gulėjo skyrium nuo drobulių, 

buvo suvyniota ir tebegulėjo savo vietoje – t.y. kur prieš tai buvo galva. Manyčiau, 

jog visos įkapės atrodė taip, lyg kūnas iš jų būtų nerte išsinėręs ar išgaravęs. Tekste 

sakoma, jog visa tai išvydusiam Jonui nebereikėjo daugiau jokių patvirtinimų iš 

žmogaus ar angelo lūpų. Jis pamatė ir įtikėjo, o jo liudijimas pasiekė ir mus. 

(Anderson, RJC, 7–8) 

 

E.H. Day’us apie šį Jono pasakojimą sako: 

 
Galima jausti, jog tai [ne šiaip pasakojimas, bet] asmeninis išgyvenimas. […] Šis 

pasakojimas ne tik turi visus asmens, visa regėjusio savo akimis, liudijimo bruožus. 

Galima jausti, jog jį užrašęs žmogus buvo labai akylas stebėtojas. […] Mokinių 

bėgimas prie kapo, jų atvykimo tvarka, įėjimas vidun, kad šv. Jonas pirmasis 

pasilenkė ir pro žemą įėjimą žvilgtelėjęs vidun pamatė gulinčias drobules, o šv. 

Petras, būdamas drąsesnis, pirmasis įėjo vidun; tikslus žodis […] [theōrei], kurį šv. 

Petras pavartojo tiksliam savo pastebėjimui (šis žodis gali reikšti taip pat ir tiriantį 

žvilgsnį) apie įkapes išreikšti; rastų drobulių ir skaros vietos aprašymas, kuris nors ir 

nėra platus, tačiau užrašytas labai tiksliai parenkant žodžius; šv. Jono įėjimas vidun ir 

jo įtikėjimas išvydus įkapes – visa tai akivaizdžiai byloja, jog situacija aprašyta 

mačiusio žmogaus. Juntama, kad jo atminty vis dar tebebuvo gyvas matytasis tuščio 

kapo ir gulinčių įkapių vaizdas, kuris turėjo lemiamos reikšmės jo gyvenimą bei 

tikėjimą pakreipti kita vaga. (Day, ER, 16–17) 

 

Lathamas rašo apie buvusią ant Jėzaus galvos skarą: 

 
Žodžiai „ne su drobulėmis palikta“ šį bei tą pasako. […] Lyg tarp kitko pasakoma, 

jog drobulės gulėjo vienoje vietoje. Jei jos visos buvo, kaip kad aš įsivaizduoju, 

dailiai padėtos ant žemesniosios pakylos vietos, tai pasakymas yra labai aiškus. 

Tačiau jei drobulės buvo išmėtytos šen ir ten, lyg paskubomis, tai kokia prasmė 

pažymėti, jog skara buvo palikta „ne su drobulėmis“, nes tokiu atveju „drobulės“ 

nežymėtų jokios konkrečios vietos. Taip pat skaitome, kad drobulės buvo „paliktos“, 

nors toks žodis, atrodytų, čia visai nebūtinas. Tačiau pažymima, jog skara negulėjo 

palikta kaip drobulės, bet padėta kitur. Matyt, šv. Jonui buvo labai svarbu pažymėti 

tąjį skirtumą. (Latham, RM, 44) 

 

Lathamas tęsia mintį: „skara, kuria buvo apvyniotas viršugalvis, buvo likusi […] ant 

aukštesniosios akmeninės plokštės vietos; ji buvo rasta suvyniota ir atskirai padėta.“ 

(Latham, RM, 36) 

Pasak Lathamo, žodis „suvyniota yra šiek tiek dviprasmiškas. Manyčiau, jog toji 

suvyniota skara gulėjo kaip laisvas turbanas – be objekto, aplink kurį jis buvo apsuktas.“ 

(Latham, RM, 36) 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  346 

 

Galiausiai autorius prieina tokios išvados: 

 
Štai guli įkapės. Žinoma, drobulės šiek tiek sukritusios, tačiau tebėra suvyniotos 

dailiomis klostėmis, o aplink nesimato nė trupinėlio nubyrėjusių kvepalų. Skara taip 

pat guli ant pakylėlės, kuri yra lyg pagalvė mirusiojo galvai. Skara suvyniota ir yra 

skyrium nuo drobulių. Tvyranti ramybė ir kapo vaizdas daug ką pasako. Tai daug ką 

bylojo tiems, kurie visa išvydo anuomet. Tai daug ką byloja ir man, kai prieš savo 

akis pabandau įsivaizduoti kapą, į kurį pro atvirą įėjimą skverbiasi brėkštančio ryto 

šviesos spindulys. 

Man šis vaizdas sako tai, ką galėčiau išreikšti kad ir tokiais žodžiais: „Visa, ką 

Jėzui iš Nazareto reikėjo iškentėti, dabar pasikeitė ir pasitraukė. Mums – drobulėms, 

kvepalams ir skarai – lemta sudūlėti, todėl mes ir pasiliekame čia.“ (Latham, RM, 11) 

 

3C. Antspaudas 
A.T. Robertsonas apie antspaudavimą pasakoja: „Kapą užantspauduodavo dalyvaujant 

romėnų sargybiniams, po to jie būdavo paliekami saugoti šį antspaudą, Romos valdžios 

ir galybės ženklą.“ (Robertson, WPNT, 239) 

D.D. Whedonas sako: „Nesulaužius antspaudo, į kapą buvo neįmanoma patekti. Tai 

būtų buvęs nusikaltimas prieš antspaudo savininką.“ (Whedon, CGM, 343) 

Antspaudas buvo sulaužytas nuritinant akmenį. Sulaužęs antspaudą asmuo ar 

asmenys būtų turėję atsiskaityti provincijos valdytojo ir jo atstovų akivaizdoje. Reikia 

pasakyti, jog Kristaus prisikėlimo laiku niekas nebūtų drįsęs laužyti romėnų antspaudo. 

 

4C. Romėnų sargybiniai 
Suvokiant, kokie buvo romėnų sargybiniai, labai įdomu skaityti Evangelijos pagal Matą 

28 skyrių. Jėzaus prisikėlimą lydėjęs vaizdas buvo toks bauginantis, jog net ir tuos 

šiurkščius, visko mačiusius karius privertė sudrebėti ir „pastirti lyg negyvus“ (žr. Mt 

28,4). 

 

Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin 
akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę 
jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. […] 

Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas 
buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: 
„Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų 
valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus.“ Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip 
buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos“ (Mato 28,2–4; 11–15). 
 

Roperis apie sargybinius sako štai ką: „Jie nebuvo suinteresuoti nevykdyti jiems 

patikėtos užduoties. Vienintelis jų tikslas ir įsipareigojimas buvo griežtai vykdyti savo 

kareivišką pareigą, mat jie buvo Romos imperijos kariai, prisiekę jai tarnauti. 

Romėniškas ant akmens, dengusio angą į Juozapo kapą, užspaustas antspaudas jiems 

buvo šventesnis už visą Izraelio filosofiją ar jo senovinį tikėjimą. [Jie buvo kariai] […] 

šaltakraujiškai metantys burtą dėl mirštančios aukos apsiausto.“ (Roper, JRD, 33) 

T.G. Tuckeris pateikia smulkų šimtininko ginkluotės aprašymą. Prieš mūsų akis šis 

autorius nupiešia ne žmogaus, o tikros karo mašinos vaizdą. (Tucker, LRW, 342–344) 
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Thomas Thorburnas sako, jog prie kapo sargybą ėję kareiviai atsidūrė nepavydėtinoje 

padėtyje. Kai akmuo buvo nuritintas, o anspaudas sulaužytas, visa jų kovos dvasia 

išgaravo. Thorburnas rašo: „Kariai negalėjo tvirtinti visa tai susapnavę, nes puikiai 

žinojo, kad už miegojimą sargybos metu bus baudžiami mirties bausme. Reikia pabrėžti, 

kad toji bausmė visuomet būdavo griežtai vykdoma.“ (Thorburn, RNMC, 179–182) 

Thorburnas toliau samprotauja: „Sargybiniams praktiškai neliko jokios kitos išeities 

kaip tik bėgti pas kunigus ir pasikliauti jų įtakos galia. Tarkime, kad kūnas pradingo, tad 

už aplaidumą (įprastinėmis aplinkybėmis) bet kuriuo atveju jų būtų laukusi mirties 

bausmė (plg. Apd 12,19).“ (Thorburn, RNMC, 179–182) 

 

5C. Jėzaus pasirodymas bylojo Jį buvus gyvą 
Apie Kristaus pasirodymą žmonėms po Prisikėlimo C.S. Lewisas rašo: „Pirmasis faktas 

krikščionybės istorijoje – tai skaičius žmonių, kurie tvirtino regėję Prisikėlimą. Jei jie 

būtų mirę ir niekas nebūtų patikėjęs jų ‘Evangelija’, tai ir šiandien mes neturėtume nė 

vienos užrašytos evangelijos.“ (Lewis, M, 149) 

 

Paulius 56-ais metais rašė, jog prisikėlusį Jėzų matę per 500 liudytojų, kurių daugelis tuo 
metu vis dar tebegyveno (žr. 1 Kor 15,6 ir t.). Neįtikėtina, jog pirmieji krikščionys būtų sukūrę 
tokį prasimanymą, kurį vėliau žmonėms būtų mėginę įpiršti už gryną tiesą. Prasimanymą 
žmonės būtų veikiai suvokę ir atskleidę paprasčiausiai parodydami [negyvą] Jėzaus kūną. 

– JOHN WARWICK MONTGOMERY 
 

J.P. Morelandas apie Jėzaus pasirodymą bylojančius liudijimus sako: „Derėtų 

pastebėti, jog prisikėlusiojo [Viešpaties] pasirodymų liudijimai pateikiami labai santūriai 

ir atsargiai. Palyginus juos su apokrifinėse evangelijose pateikiamais pasakojimais (nuo 

II a.), tarp jų esantis skirtumas tiesiog stulbinantis. Apokrifuose detaliai vaizduojama, 

kaip įvykęs prisikėlimas. Juose gausu įspūdingų elementų. Pavyzdžiui, Evangelijoje 

pagal Petrą (II a. vidurys) pasakojama, jog paskui Jėzų iš kapo išžengęs ir kryžius, o pats 

Jėzus buvęs toks aukštas, kad siekęs debesis.“ (Moreland, SSC, 175) 

Williamas Lane’as Craigas kalba apie Kristaus pasirodymo tikroviškumą: „Apaštalai 

buvo Jėzaus tradicijos sergėtojai, jie vadovavo krikščionių bendruomenei. Pabrėžtina tai, 

jog, kol buvo gyvi, apaštalai tikrai nebūtų leidę, kad žmonėms būtų skelbiamos ir 

puoselėjamos visokios išgalvotos ir jų patirties neatitinkančios istorijos apie prisikėlusio 

Kristaus pasirodymą. Žinoma, neesminiais klausimais galėjo būti neatitikimų ir 

evangelistų teologija galėjo paveikti tradicijas, tačiau pamatinės tradicijos vis vien 

nebūtų buvę išgalvotos legendos. Neistorinio pobūdžio pasakojimai apie Jėzų pasirodė 

tik II a., tačiau net ir tuomet jie buvo visuotinai Bažnyčios atmesti.“ (Craig, DJRD, cit. 

Wilkins, JUF, 155) 

J.N.D. Andersonas apie Kristaus pasirodymą bylojančius liudijimus rašo štai ką: 

 
Sakyti, jog šie pasakojimai yra išgalvoti ir melagingi, būtų bene drastiškiausias faktų 

ignoravimo būdas. Tačiau, kiek man žinoma, šiandien tokiai nuostatai nepritaria nė 

vienas kritikas. Tiesą sakant, tai daryti tiesiog neįmanoma. Pagalvokime apie 

liudytojų skaičių – jų buvo per 500. Pagalvokime apie tų liudytojų elgesį – tai buvo 

net ir savo priešų akivaizdoje atkakliai laikęsi savo nuomonės vyrai ir moterys, kurie 
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pasauliui padovanojo aukščiausio lygio etinį mokymą. Pagalvokime, kaip absurdiškai 

ir neįtikėtinai atrodytų, jei būrelis bailių, besislapstančių aukštutiniame kambaryje, 

per keletą dienų nei iš šio, nei iš to pavirstų būriu drąsuolių, kurių nuslopinti 

nepajėgtų joks persekiojimas. Kaip absurdiška tokį drastišką asmenybių pasikeitimą 

aiškinti apgailėtinu prasimanymu, kurį jie staiga sugalvojo pasauliui įpiršti už gryną 

pinigą. Tam nėra jokios logikos. (Anderson, RJC, 5–6) 

 

Johnas Warwickas Montgomery’s komentuoja: 

 
Atkreipkite dėmesį, jog, skelbdami Jėzaus prisikėlimą, mokiniai tai darė kaip visa tai 

asmeniškai regėję. Jiems tai skelbiant, dar tebegyveno daug žmonių, asmeniškai 

dalyvavusių jų minimuose įvykiuose. Paulius 56-ais metais rašė, jog prisikėlusį Jėzų 

matę per 500 liudytojų, kurių daugelis tuo metu vis dar tebegyveno (žr. 1 Kor 15,6 ir 

t.). Neįtikėtina, jog pirmieji krikščionys būtų sukūrę tokį prasimanymą, kurį vėliau 

žmonėms būtų mėginę įpiršti už gryną tiesą. Prasimanymą žmonės būtų veikiai 

suvokę ir atskleidę paprasčiausiai parodydami [negyvą] Jėzaus kūną. (Montgomery, 

HC, 78) 

 

Bernardas Rammas rašo: „Jei prisikėlimo nebuvo, tokiu atveju radikalieji kritikai 

turėtų pripažinti, jog Paulius apgavęs apaštalus, teigdamas apie jam pasirodžiusį Kristų, 

o apaštalai savo ruožtu apgavę Paulių, tvirtindami, kad prisikėlęs Kristus pasirodęs ir 

jiems. Užginčyti Naujojo Testamento laiškuose šiuo klausimu pateikiamus duomenis 

labai sunku, nes laiškų autentiškumas yra patvirtintas.“ (Ramm, PCE, 203) 

 

Žmonės, kuriems Kristus pasirodęs po Prisikėlimo 
1. Marijai Magdalenai (žr. Mk 16,9; Jn 20,14) 
2. Moterims, grįžtančioms nuo kapo (žr. Mt 28,9–10) 
3. Petrui (dar tą pačią dieną) (žr. Lk 24,34; 1 Kor 15,5) 
4. Mokiniams, ėjusiems į Emausą (žr. Lk 24,13–33) 
5. Visiems apaštalams, išskyrus Tomą (žr. Lk 24,36–43; Jn 20,19–24) 
6. Visiems apaštalams, įskaitant ir Tomą (žr. Jn 20,26–29) 
7. Septyniems mokiniams prie Tiberiados ežero (žr. Jn 21,1–23) 
8. Daugiau nei 500 žmonių miniai ant Galilėjos kalno (žr. 1 Kor 15,6) 
9. Jokūbui (žr. 1 Kor 15,7) 
10. Vienuolikai (žr. Mt 28,16–20; Mk 16,14–20; Lk 24,33–52, Apd 1,3–12) 
11. Žengimo į dangų metu (žr. Apd 1,3–12) 
12. Pauliui (žr. Apd 9,3–6; 1 Kor 15,8) 
13. Steponui (žr. Apd 7,55) 
14. Pauliui šventykloje (žr. Apd 22,17–21; 23,11) 
15. Jonui Patmo saloje (žr. Apr 1,10–19) 

 

J.P. Morelandas kalba apie prisikėlusio Jėzaus kūno prigimtį: „Pirmiausia reikia 

pasakyti, jog tiek evangelijų autoriai, tiek Paulius sutaria, jog Jėzus pasirodė kūnišku 

pavidalu. Todėl derėtų pastebėti, jog po Prisikėlimo Jėzus turėjo dvasinį kūną, kuris 

nebuvo lygiai toks pat kaip Jo žemiškasis kūnas. Tačiau nors Jėzus turėjo dvasinį, bet vis 

vien kūną. Nei iš Pauliaus laiškų, nei iš evangelijų teksto nematyti, jog tai būtų buvusi 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  349 

 

dvasinė būtybė, kurią būtų galima apčiuopti vien mintimis. Naujasis Kristaus kūnas 

buvo matomas. Jį buvo galima paliesti, pačiupinėti. Tai buvo [atsimainęs] kūnas, turintis 

tęstinumą su tuo, kuris prieš tai gulėjo kape. Taip pat skaitome, kad prisikėlęs Kristus 

galėjo valgyti (žr. Lk 24,41–43).“ (Moreland, SSC, 82) 

O štai ką apie prisikėlusio kūno prigimtį kalba Williamas Lane’as Craigas: 

 
Tiesa, Paulius moko, kad po mūsų prisikėlimo ir mūsų kūnai bus tokie pat kaip 

Jėzaus kūnas – kad jie bus dvasiniai. Tačiau tai anaiptol nereiškia, jog tie kūnai bus 

nefiziniai. Pauliaus mokymo egzegezė neparemia tokio aiškinimo. Jei manoma, jog 

žodžiai sōma pneymatikon („dvasinis kūnas“) reiškia kūną, kurio neįmanoma paliesti, 

kuris yra nematerialus ir niekaip nesusijęs su mūsų dabartiniu kūnu, tai klaidinga 

tvirtinti, jog Paulius mokęs, kad mes po prisikėlimo turėsime tokio pobūdžio kūnus. 

Naujojo Testamento komentatoriai sutinka, jog žodis pneymatikos reiškia „dvasinis“. 

Tačiau šiuo žodžiu nusakomas veikiau pobūdis nei substancija (plg. 1 Kor 2,15; 

10,4). Žemiškojo kūno transformavimasis (atsimainymas) į sōma pneymatikon 

išvaduoja žmogų nuo mirtingumo, bet ne nuo medžiagiškumo (materialaus pavidalo). 

Sōma („kūnas“), kuris niekaip nesusijęs su mūsų esamu kūnu ir kurio neįmanoma 

apčiuopti, prieštarautų apaštalų vartojamiems terminams. Prisikėlęs kūnas bus 

nemirtingas, galingas, šlovingas, tinkantis gyventi atnaujintam kūriniui. Šiam kūnui 

vadovaus ir jį ves Dvasia. Visi komentatoriai vieningai sutaria, jog Paulius mokė ne 

vien tik apie sielos nemirtingumą. Jo mokymas apie prisikėlusį kūną yra neatsiejama 

doktrinos dalis ir turi prasmę tik tuo atveju, jei prisikėlęs kūnas suprantamas kaip 

fizinis, apčiuopiamas dalykas. Egzegetai Pauliaus ir evangelistų mokymuose 

prisikėlusio kūno klausimu neįžvelgia jokios bifurkacijos, t.y. dvišakumo. (Craig, 

DJRD, cit. Wilkins, JUF, 157) 

 

6C. Kristaus priešininkų nesugebėjimas paneigti Jo prisikėlimo 
 

1D. Priešininkų tyla 
Apaštalų darbų 2 skyriuje Lukas pateikia mums Petro pamokslą, sakytą Sekminių dieną. 

Petras drąsiai išrėžė pamokslą apie Kristaus prisikėlimą, ir nė vienas iš žydų to 

nepaneigė. Kodėl? Todėl, kad tuščias kapas buvo pakankamai tvirtas įrodymas, o visi 

norintys tai nuneigti galėjo eiti ir patys pasižiūrėti į jo vidų. Bet niekas ten nėjo, nes visi 

jau ir taip žinojo, kad kape Jėzaus Kristaus kūno nebėra. 

Apaštalų darbų 25 skyriuje skaitome apie Paulių, kuris buvo įkalintas Cezarėjoje. 

Festas „atsisėdęs į teismo krasę, liepė atvesti Paulių. Vos tik pasirodžiusį apspito jį iš 

Jeruzalės atvykę žydai, mėgindami primesti aibę sunkių kaltinimų, tačiau neįstengė jų 

įrodyti“ (6–7 eil.). Kas gi Pauliaus skelbtoje Evangelijoje taip suerzino žydus? Apie ką 

jie vengė kalbėti, pateikdami kaltinimus? Festas, visą šį reikalą aiškindamas karaliui 

Agripai, reikalo esmę apibūdina taip: „Jie tik ginčijosi ir jam prikaišiojo dėl kai kurių 

savo tikėjimo klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą“ 

(žr. Apd 25,19). Žydai niekaip negalėjo paaiškinti tuščio kapo reiškinio. 

Prieš Paulių jie rengė asmeninius išpuolius, tačiau vengė kalbėti apie objektyvius 

prisikėlimą liudijančius įrodymus. Jie buvo subjektyvūs ir tik svaidėsi žodžiais, 

stengdamiesi apeiti tą nebylų liudytoją – tuščią kapą. 

Žydų tyla garsesnė už krikščionių balsą, arba, kaip pasakytų Fairbairnas, „žydų tyla 
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yra lygiai tokia pat reikšminga kaip ir krikščionių išsakyti žodžiai“. (Fairbairn, SLC, 

357) 

Profesorius Day’us sako: „Jei būtų pateiktas įvykius paneigiantis įrodymas, 

krikščionybei būtų suduotas mirtinas smūgis. Jei tik būtų buvę įmanoma, priešininkai 

tikrai būtų pasistengę visa tai paneigti.“ (Day, ER, 33–35) 

J.N.D. Andersonas cituoja W. Pannenbergą, kuris sako: „Ankstyvoji žydų polemika 

(kurios žymės aptinkamos evangelijose), nukreipta prieš krikščionių skelbtą žinią apie 

Jėzaus prisikėlimą, nė žodeliu neužsimena apie tai, kad kapas būtų likęs neištirtas. Kas 

jau kas, o žydų polemistai būtų to norėję. Jų nelaimei, o krikščionių laimei, visa ištyrus 

buvo įsitikinta, jog Jėzaus kapas iš tiesų buvo tuščias. Aiškindami šį dalyką, žydų 

polemistai šiuo klausimu tiesiog apsiriboja pateikdami savo versiją.“ (Pannenberg, cit. 

Anderson, CWH, 96) 

Bažnyčia atsirado ant Prisikėlimo pamato. Paneigus jį, būtų sužlugęs visas 

krikščionių judėjimas. Tačiau niekas nesiėmė to neigti, o pirmojo amžiaus krikščionys 

už tikėjimą kentė grasinimus, buvo mušami, plakami ir net žudomi. O juk juos nutildyti 

būtų buvę kur kas paprasčiau tiesiog pateikiant jiems Jėzaus kūną. Tačiau nieko 

panašaus nenutiko. 

Johnas R.W. Stottas yra taikliai pastebėjęs, jog Kristaus priešų tyla yra „tvirtas 

Prisikėlimo įrodymas ir tokia pat iškalbinga kaip ir apaštalų skelbiamas liudijimas“. 

(Stott, BC, 51) 

 

2D. Patyčios 
 

1E. Atėnuose 
Pauliui Atėnuose prabilus apie Kristų, atėniečiai neturėjo ką jam atsakyti. „Išgirdę 

kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis“ (Apd 17,32). Jie tiesiog viską 

nuleido juokais, nes negalėjo suprasti, kaip žmogus gali prisikelti iš numirusių. Jie ir 

netgi nesistengė apginti savo nuomonės. Trumpai tariant, jų reakcija buvo maždaug 

tokia: „Nekvaršink man galvos su tais savo pasakojimais. Aš jau turiu savo nuomonę.“ 

Kodėl Paulius Graikijoje susidūrė su tokiu netikėjimu? Jeruzalėje to nebuvo. Mat 

Jeruzalėje tuščias kapas buvo neginčijamas (žmonės galėjo eiti ir patys įsitikinti). Tačiau 

Atėnų gyventojai tokio tiesioginio įrodymo neturėjo, tad ir apie tuščią kapą niekas nė 

žinot nežinojo. Pauliaus klausytojai negalėjo nueiti ir patys patikrinti, ar apaštalas jiems 

kalba tiesą. Apskritai jie dėl to nekvaršino sau galvos ir į jokius tyrinėjimus nesileido. 

Jiems kur kas paprasčiau buvo viską nuleisti juokais ir pasilikti nežinioje. Jų poziciją 

bene geriausiai apibūdintų žodžiai „intelektualinė savižudybė“. 

 

2E. Paulius prieš Agripą ir Festą Cezarėjoje 
Paulius Agripai bei kitiems rūmuose buvusiems žmonėms pasakojo, jog Kristus 

„pirmutinis prisikėlęs iš numirusių, paskelbs šviesą tautai ir pagonims“ (Apd 26,23). 

Paulius čia sakė savo gynimo kalbą, o Festas į tai garsiai sušuko: 

 
„Pauliau, tu iš galvos kraustaisi! Iš didelio rašto išėjai iš krašto.“ Paulius atsiliepė: 

„Ne, nesikraustau iš galvos, prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto 

žodžius. Šiuos dalykus žino karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš 
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viso to jam nieko nėra nežinomo, juoba kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. 

Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki.“ Agripa atsakė: „Tuojau, 

žiūrėk, įtikinsi mane krikščionimi tapti…“ (Apd 26,24–28) 

 

Kaip ir Atėnuose, taip ir čia Paulius susidūrė su netikėjimu. Jo skelbtoji žinia buvo 

apie tai, jog Kristus yra prisikėlęs iš numirusių (žr. Apd 26,23). Kaip matome, ir čia 

nebuvo pateikta jokių priešingą poziciją ginančių ir Pauliaus nuomonę paneigiančių 

įrodymų. Į tai Festas tik nusišaipė. Tuo tarpu Paulius savo apsigynimo kalbą sakė kaip 

gryną tiesą [„tiesos ir sveiko proto žodžius“] (žr. Apd 26,25). 

Paulius pabrėžė empirinę šio reikalo pusę pridurdamas, jog „šitai dėjosi ne kur nors 

užkampyje“ (žr. Apd 26,26). Pateikdamas įrodymus, Paulius Agripai ir Festui metė 

iššūkį, deja, Festas (kaip ir atėniečiai) į tai tik nusišaipė, visa nuleisdamas juokais. Tai 

nutiko Cezarėjoje – mieste, kur žmonės nieko nežinojo apie tuščią kapą. Tačiau kelionė į 

Jeruzalę būtų tai patvirtinusi. 

 

3B. Pripažintas istorinis faktas 
Tuščias kapas – tas nebylus Kristaus prisikėlimo liudytojas – niekuomet nebuvo 

užginčytas ar nuneigtas. Nei romėnai, nei žydai nesugebėjo surasti Jėzaus kūno ar 

paaiškinti, kur Jis dingo. Tačiau, net ir nesugebėdami to paaiškinti, jie atsisakė tikėti. 

Daugybė vyrų ir moterų iki šiol atmeta Prisikėlimo idėją – ir tai daro ne dėl to, kad 

trūktų įrodymų, bet todėl, kad tiesiog jų nepaiso. 

E.H. Day’us rašo: „Nuo amžių tuščias kapas krikščionims yra logiškoji, protu 

apčiuopiama jų tikėjimo dalis. Krikščionys nė kiek neabejoja, jog trečią dieną kapas iš 

tiesų buvo rastas tuščias. Visų evangelistų pasakojimai šiuo klausimu sutampa. [Su 

sunkumais] […] susiduria ne tie, kurie priima tradiciją, bet tie, kurie tuščią kapą ar 

Viešpaties kūno dingimą stengiasi paaiškinti racionalistinėmis teorijomis.“ (Day, ER, 

25) 

Smithas cituoja Jamesą Denney, kuris sako: „Tuščias kapas nėra naivios apologetinės 

fantazijos vaisius – fantazijos, kuri nepasitenkina turimais Prisikėlimą bylojančiais 

įrodymais bei tuo, jog Viešpats pasirodė saviškiams, prikeldamas juos naujam, 

pergalingam gyvenimui. […] Tai autentiška, nepriklausoma ir nemotyvuota apaštalų 

liudijimo dalis.“ (Denney, cit. Smith, TS, 374) 

 

4B. Pripažinti psichologiniai faktai 
 

1C. Iš esmės pasikeitęs mokinių gyvenimas 
Johnas R.W. Stottas sako: „Radikaliai pasikeitusį Jėzaus mokinių gyvenimą galima 

pavadinti didžiausiu Prisikėlimą bylojančiu įrodymu“. (Stott, BC, 58–59) 

 

Ar gali būti, kad žmonės, padėję pakeisti moralinį visuomenės veidą, iš tiesų tėra įgudę 
melagiai ar suklaidinti bepročiai? Pasakysiu, jog tuo sunkiau patikėti nei Prisikėlimu. Be to, 
nėra jokių tokias prielaidas patvirtinančių įrodymų. 

– PAUL LITTLE 
 

Simonas Greenleafas, teisininkas iš Harvardo, apie mokinius sako štai ką: 
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„Neįtikėtina, kad jie būtų tvirtinę tai, kas nebuvo teisybė – t.y. jei nebūtų tiesa, kad 

Kristus iš tiesų prisikėlė iš numirusių. Jei šio įvykio jie nebūtų žinoję taip tvirtai kaip bet 

kurio kito iš tiesų įvykusio fakto, jie to tikrai nebūtų skelbę. Vargu ar net karo istorijos 

metraščiai gali pateikti bent vieną tokios didvyriškos ištikimybės, kantrybės ir 

neblėstančios drąsos pavyzdį. Iš tiesų jie tai tikrai turėjo priežasčių rimtai peržvelgti ir 

išnagrinėti savo tikėjimo pagrindus bei įvykius ir tiesas pagrindžiančius įrodymus.“ 

(Greenleaf, TE, 29) 

Paulas Little’as užduoda tokį klausimą: „Ar gali būti, kad žmonės, padėję pakeisti 

moralinį visuomenės veidą, iš tiesų tėra įgudę melagiai ar suklaidinti bepročiai? 

Pasakysiu, jog tuo sunkiau patikėti nei Prisikėlimu. Be to, nėra jokių tokias prielaidas 

patvirtinančių įrodymų.“ (Little, KWhyB, 63) 

Pažiūrėkite, kaip pasikeitė, pavyzdžiui, Jokūbo (Jėzaus brolio) gyvenimas. Iki 

Prisikėlimo jis niekindavo ir atmesdavo visa, ką skelbė ir už ką kovojo jo brolis. Kristaus 

tvirtinimus jis laikė bjauriu apsimetinėjimu ir manė, jog toks elgesys teršia gerą giminės 

vardą. Tačiau po Prisikėlimo Jokūbą randame drauge su kitais mokiniais skelbiantį 

Viešpaties Evangeliją. Savo laiške jis gražiai atskleidžia naująjį santykį su Kristumi, 

prisistatydamas kaip „Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas“ (Jok 1,1). Vienintelis 

galimas tokio pasikeitimo paaiškinimas – tas, kurį pateikia Paulius: „Po to jis [Jėzus] 

pasirodė Jokūbui“ (1 Kor 15,7). 

George’as Mathesonas teigia, kad 

 
Tomo skepticizmas susijęs su įsitikinimu, kad Jėzaus mirtis – tai ir Jo karalystės 

mirtis. „Eikime ir mes numirti su juo!“ Tuo metu, kai tarė šiuos žodžius, Tomas 

neturėjo vilties, kad Kristus prisikels. Joks žmogus nesisiūlytų mirti kartu su kitu, jei 

tą kitą tikėtųsi išvysti po keleto valandų. Tą akimirką Tomas nebeturėjo nė lašelio 

vilties. Jis nebematė jokių prošvaisčių Jėzui ir nebetikėjo Jo fizine galia. Tomas 

nusprendė, jog išorinio pasaulio jėgos yra stipresnės už Jėzų ir Jį sunaikino. 

(Matheson, RMNT, 140) 

 

Tačiau Jėzus vėliau apsireiškė ir Tomui. Apie to aplankymo rezultatą skaitome 

Evangelijoje pagal Joną – Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ (žr. Jn 

20,28). Išvydus iš kapo prisikėlusį Viešpatį, Tomo gyvenimas pasikeitė 180 laipsnių. 

Derėtų paminėti ir tai, jog Tomas mirė kankinio mirtimi. 

 

2C. Pokyčiai, žmonijos gyvenime vykstantys jau du tūkstančius metų 
Ryškiai pasikeitė ne tik Jėzaus Kristaus mokinių gyvenimas. Per pastaruosius du 

tūkstantmečius radikaliai keitėsi milijonų vyrų ir moterų gyvenimai. 

 

3C. Išvada 
Pasikeitęs gyvenimas – pripažintas psichologinis faktas ir pakankamai gera priežastis 

tikėti Prisikėlimo tikrumu. Tai subjektyvūs įrodymai, patvirtinantys objektyvų faktą, kad 

trečią dieną Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių, nes tik prisikėlęs Kristus asmens 

gyvenime gali apreikšti tokią transformuojančią galią. 
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5B. Pripažintas sociologinis faktas 
 

1C. Institucija: Krikščionių Bažnyčia 
 

1D. Krikščionių Bažnyčios pamatas – Kristaus prisikėlimas. 

 

Nukryžiavimo dieną mokiniai buvo kupini sielvarto, o pirmąją savaitės dieną jų širdys jau 
degė džiaugsmu. Nukryžiavimo metu jie neteko paskutinės vilties, o pirmąją savaitės dieną jų 
širdys jau buvo vėl kupinos tikrumo ir vilties. Kai naujiena apie Prisikėlimą juos pasiekė patį 
pirmąjį kartą, jie nenorėjo tikėti tuo, ką girdi. Juos reikėjo kantriai įtikinėti. Tačiau kartą 
patikėję daugiau jie niekada nesuabejojo. Kaip paaiškinti tokį radikalų pokytį, įvykusį per taip 
trumpą laiką? Vien tik mirusio kūno pašalinimas iš kapo nebūtų taip radikaliai pakeitęs jų 
dvasios, jų vidaus. Trijų dienų nepakanka, kad atsirastų tokia legenda, kuri taip smarkiai 
pakeistų žmones. „Legendos“ išsiplėtojimui reikalingas laikas. Tokia psichologinė perkaita 
reikalinga išsamaus paaiškinimo. 

Pagalvokime apie tų liudytojų elgesį – tai buvo net ir savo priešų akivaizdoje atkakliai 
laikęsi savo nuomonės vyrai ir moterys, kurie pasauliui padovanojo aukščiausio lygio etinį 
mokymą. Pagalvokime, kaip absurdiškai ir neįtikėtinai atrodytų, jei būrelis bailių, 
besislapstančių aukštutiniame kambaryje, per keletą dienų nei iš šio, nei iš to pavirstų būriu 
drąsuolių, kurių nuslopinti nepajėgtų joks persekiojimas. Kaip absurdiška tokį drastišką 
asmenybių pasikeitimą aiškinti apgailėtinu prasimanymu, kurį jie staiga sugalvojo pasauliui 
įpiršti už gryną pinigą. Tam nėra jokios logikos. (Anderson, RJC, 5–6) 
 

Apaštalų darbų 1,21–22: „Taigi vienam vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą 

laiką, kol Viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš 

mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju“. 

Apaštalų darbų 2,23–24: „[…] tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu 

išduotą, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, 

išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.“ 

Apaštalų darbų 2,31–32: „Dovydas visa tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo 

prisikėlimą, kad jis neliksiąs mirusiųjų pasaulyje ir jo kūnas nesupūsiąs. Tą Jėzų Dievas 

prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai.“ 

Apaštalų darbų 3,14–15: „Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote 

atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, 

ir mes esame to liudytojai.“ 

Apaštalų darbų 3,26: „Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad 

jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų“. 

Apaštalų darbų 4,10: „[…] tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: 

vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš 

numirusių! Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas.“ 

Apaštalų darbų 5,30: „Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte, 

pakabindami ant medžio“. 

Apaštalų darbų 10,39–41: „Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų 

šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį 

prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems 
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liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių.“ 

Apaštalų darbų 13,29–39: „Išpildę visa, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo 

[kryžiaus] medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį 

dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo 

liudytojai žmonėms. Ir mes jums skelbiame gerąją naujieną apie protėviams duotąjį 

pažadą: jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje 

psalmėje: Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau! Kad jį prikėlė iš numirusių ir 

jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus 

Dovydui. Dar kitoje vietoje sakoma: Tu neleisi savo Šventajam supūti. Bet Dovydas 

numirė, savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir 

supuvo. O tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo. Taigi žinokite, broliai, kad jums 

skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka 

nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas.“ 

Apaštalų darbų 17,30–31: „Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanymo laikų, bet dabar 

skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis 

visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš 

numirusių.“ 

Apaštalų darbų 26,22–23: „Bet, Dievo padedamas, iki šios dienos aš tebeliudiju 

mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksiant 

pranašai ir Mozė, būtent, jog Mesijas kentės, jog, pirmutinis prisikėlęs iš numirusių, 

paskelbs šviesą tautai ir pagonims.“ 

 

2D. Bažnyčia – tai faktas žmonijos istorijoje. Bažnyčios egzistavimo paaiškinimas ir 

priežastis – jos tikėjimas Prisikėlimu. Pirmaisiais savo gyvavimo metais ši institucija 

patyrė daug persekiojimų tiek iš žydų, tiek iš romėnų. Žmonės buvo kankinami ir 

žudomi vien už tai, kad pripažino Viešpatį esant prisikėlusį iš numirusių. 

Wilburas Smithas atkreipia dėmesį, jog tikrovės paisyti priverstas net ir racionalistas 

dr. Guignebertas: 

 

Jei mokinių pažintis su Jėzumi būtų užsibaigusi Jo nukryžiavimu, būtų bemaž neįmanoma 
paaiškinti Bažnyčios atsiradimo priežasties. Bažnyčia susikūrė ant tikėjimo Jėzumi kaip 
Mesiju pamato. Nukryžiuotas mesijas negalėjo būti mesijas – toks jis buvo atmestinas 
judaizmui ir Dievo prakeiktas. 

– H.D.A. MAJOR 
 

Jei nebūtų realaus ir susisteminto tikėjimo Prisikėlimu, nebūtų ir krikščionybės. […] 

Visa soteriologija bei pamatinis krikščionių mokymas grindžiamas Prisikėlimo 

tikėjimu, ir Pauliaus žodžiai („O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų 

skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“) kaip moto turėtų būti kiekvieno krikščionišką 

dogmą skelbiančio veikalo pirmajame puslapyje. Istoriniu požiūriu tikėjimas 

Prisikėlimu yra nepaprastai svarbus. […] Per įtikėjimą Prisikėlimu tikėjimas Jėzumi 

ir Jo Misija tapo pamatine struktūra naujai religijai, kuri, atsiskyrusi nuo judaizmo, 

tapo jam oponuojančiu, pasaulį užvaldančiu judėjimu. (Smith, GCWC, 20–21) 

 

Paulo Little’o teigimu, Bažnyčia apie 32-us metus atsirado ne šiaip sau. Buvo 

konkreti priežastis. Apie Antiochijos krikščionis pirmosiomis Bažnyčios gyvavimo 
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dienomis buvo sakoma, jog jie iš esmės keičia pasaulį (žr. Apd 17,6). Tokios milžiniškos 

įtakos priežastis buvo Prisikėlimas. (Little, KWhyB, 62) 

H.D.A. Majoras, Oksfordo Ripon Hall mokyklos direktorius, sako: „Jei mokinių 

pažintis su Jėzumi būtų užsibaigusi Jo nukryžiavimu, būtų bemaž neįmanoma paaiškinti 

Bažnyčios atsiradimo priežasties. Bažnyčia susikūrė ant tikėjimo Jėzumi kaip Mesiju 

pamato. Nukryžiuotas mesijas negalėjo būti mesijas – toks jis buvo atmestinas judaizmui 

ir Dievo prakeiktas. Tik per Prisikėlimą iš numirusių, kaip skelbia šv. Paulius, Jėzus 

„buvo pristatytas galingu Dievo Sūnumi“ (žr. Rom 1,4).“ (Major, cit. Smith, TS, 368) 

Stratonas cituoja Kennethą S. Latourette’ą, kuris teigia: „Tikėjimas Jėzaus 

prisikėlimu padėjo mokiniams pakilti iš nevilties, į kurią jie buvo puolę po Jo mirties. 

Kristaus pradėtajam judėjimui įsitvirtinti ir išaugti padėjo vien tik tikėjimas Prisikėlimu. 

Be gilaus jų tikėjimo Nukryžiuotojo prisikėlimu iš numirusių bei tikėjimo tuo, kad kai 

kurie Jį matė ir kalbėjosi su Juo, Jėzaus mirtis ir netgi pats Jėzus iki šių dienų veikiausiai 

būtų visiškai užmiršti.“ (Latourette, cit. Starton, BLR, 3) 

 

2C. Krikščionių sekmos dienos šventimo fenomenas 
Diena, kurią žydai tradiciškai skirdavo poilsiui ir garbinimui, buvo šeštadienis (septintoji 

savaitės diena), nes Šventajame Rašte pasakyta, jog septintąją dieną Dievas baigė visus 

savo darbus ir ilsėjosi. Taip buvo parašyta šventajame žydų Įstatyme. Šabas – vienas 

pagrindinių judaizmą palaikančių stulpų. Švęsti šabą žydui šventas dalykas. Pagerbdami 

Jėzaus prisikėlimą, krikščionys pagarbinti Dievo rinkdavosi pirmąją žydų savaitės dieną. 

Būtent pirmieji krikščionys į sekmadienį perkėlė senas ir gilias teologines tradicijas 

turinčią šią poilsio ir garbinimo dieną. Svarbu nepamiršti, jog JIE PATYS BUVO 

ŽYDAI. Jie atsižvelgė į pasekmes – t.y. kas būtų, jei jie klystų. Turėdami tai omeny 

turime pripažinti, jog tai vienas svarbiausių pakeitimų, kokį tik kada nors yra įvedęs 

religinis judėjimas. Ar galima tokį garbinimo dienos perkėlimą iš šeštadienio į 

sekmadienį paaiškinti be prisikėlimo? (Green, MA, 51) 

J.N.D. Andersonas atkreipia dėmesį, jog dauguma pirmųjų krikščionių buvo žydai, o 

žydai tiesiog fanatiškai laikydavosi šabo tradicijos. Galima daryti išvadą, kad norint 

pakeisti tokį tvirtas tradicijas turintį paprotį, reikėjo tikrai labai rimtos priežasties. 

Prisikėlimas ir buvo toji priežastis. (Anderson, RJC, 9) 

 

3C. Krikščioniškųjų sakramentų fenomenas 
 

1D. Komunija 
[Žr. Apaštalų darbų 2,46; Jono 6; Mato 26,26; Morkaus 14,22; Luko 22,19; 1 

Korintiečiams 11,23–24.] 

Viešpaties Vakarienė skirta Jo mirties atminimui, tačiau Apd 2,46 skaitome, jog tai 

būdavęs džiugus įvykis. Ar be Prisikėlimo tai būtų galėjęs būti džiugus įvykis? 

Vakarienė, skirta Jėzaus, jų Viešpaties, išdavimui ir nukryžiavimui atminti, būtų kėlusi 

tik skausmą. Kas Paskutinės vakarienės liūdesį pavertė džiaugsmingu bendravimu? 

Michaelas Greenas sako: 

 
Per šį sakramentą jie susitikdavo su Juo. Jis nebuvo miręs, bet prisikėlęs ir gyvas. Ir 

taip Jo mirtį prisikėlusio Viešpaties buvime jie švęs visados, iki ilgai laukto Jo 
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sugrįžimo istorijos pabaigoje (žr. 1 Kor 11,26). Iš ankstyvosios krikščionių 

bendruomenės laikų (aramėjiškai kalbėjusios Bažnyčios – žr. 1 Kor 16,22, Didachė, 

10) mus yra pasiekusi trumpa eucharistinė malda. Ji skamba taip: Maranatha! Tai 

reiškia „Ateik, mūsų Viešpatie!“ Tokiõs pirmųjų krikščionių maldõs, kuria jie 

melsdavosi susirinkę švęsti Viešpaties Vakarienės, nebūtų įmanoma suprasti ir 

paaiškinti, jei Viešpats trečią dieną nebūtų prisikėlęs iš numirusių. (Green, MA, 53) 

 

Jie buvo žydai, o žydai pasižymi tuo, jog nepaprastai uoliai laikosi savo religinių papročių. 
Tačiau jie vietoj šabo pasirinko švęsti Viešpaties dieną, tokiu būdu kas savaitę paminėdami 
Jo prisikėlimą. 

– L.L. MORRIS 
 

2D. Krikštas 
[Žr. Kolosiečiams 2,12; Romiečiams 6,1–6] 

Krikščionys turėjo savo iniciacijos ceremoniją – krikštą. Šituo jie taip pat išdrįso 

nutolti nuo judaizmo. Žydai atlikdavo apipjaustymą, o krikščionys vykdydavo savo 

Viešpaties įsakymą, krikštydami įtikėjusiuosius. Žmogus būdavo raginamas atgailauti už 

savo nuodėmes, tikėti prisikėlusiu Viešpačiu ir pasikrikštyti. 

Ką simbolizuoja krikštas? Dėl to beveik nekyla abejonių. Paulius aiškina, jog krikšto 

metu tikintysis susitapatina su Kristumi Jo mirtyje ir Jo prisikėlime. Panirdamas į 

vandenį žmogus miršta savo senajai nuodėmingai prigimčiai, o iš vandens pakyla 

naujam gyvenimui su Kristumi. Patys seniausi krikščionybėje – tai sakramentai, ir jie 

tiesiogiai susiję su Kristaus mirtimi bei prisikėlimu. Kaip paaiškintume krikščionių 

krikšto prasmę, jei manytume, jog prisikėlimas neįvykęs? 

 

4C. Bažnyčia – istorinis fenomenas 
Bažnyčia kaip institucija yra istorinis fenomenas, jį paaiškinti galima tik Jėzaus 

prisikėlimu. Krikščionių pripažįstami sakramentai, taip pat nuolat liudija apie Bažnyčios 

kilmę. 

 

Knygų dauginimui niekada nebus galo. 
– MOKYTOJO KNYGA 12 sk. 12 eil. 

 

Apie pirmuosius tikinčiuosius, Kristaus prisikėlimo liudytojus, L.L. Morrisas rašo: 

 
Jie buvo žydai, o žydai pasižymi tuo, jog nepaprastai uoliai laikosi savo religinių 

papročių. Tačiau jie vietoj šabo pasirinko švęsti Viešpaties dieną, tokiu būdu kas 

savaitę paminėdami Jo prisikėlimą. Viešpaties dieną jie švęsdavo šventąją Komuniją. 

Tai nebūdavo mirusio Kristaus paminėjimas, bet priminimas apie tuos palaiminimus, 

kuriuos teikia gyvas ir triumfuojantis Viešpats. Antrasis sakramentas – Krikštas – 

primindavo tikintiesiems, jog jie palaidoti kartu su Kristumi ir prisikėlę drauge su Juo 

(žr. Kol 2,12). Prisikėlimas suteikė prasmę viskam, ką tik jie darė. (Morris, cit. 

Douglas, NBD, 1088) 
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7A. Neadekvačios, Prisikėlimą kitaip traktuojančios teorijos 
Visas alternatyvias teorijas Prisikėlimo klausimu Winfriedas Corduanas komentuoja 

taip: „Autoriai, kuriantys išvedžiojimus apie tai, kas nutiko prie tuščio kapo, ir 

atmetantys antgamtinį elementą, turi tik tokį pasirinkimą: arba jie turi perrašyti visus 

įvykius taip, kad pastarieji derėtų prie jų teorijos, arba turi pripažinti, jog visiškai 

nepaiso turimų įrodymų. Vienintelė visus įrodymus atitinkanti hipotezė yra ta, kad Jėzus 

iš tiesų prisikėlė iš numirusių. Argi Žmogus, kuris tiksliai išpranašavo savo mirtį ir 

prisikėlimą, nėra Dievas?“ (Corduan, NDA, 227) 

Toliau šiame skyriuje pateikiamas sąrašas labiausiai paplitusių teorijų, sukurtų s 

kitaip paaiškinti Kristaus prisikėlimą. Kiekviena teorija bus peržvelgiama atskirai, 

pateikiant apibendrinimus bei ją paneigiančius argumentus. Britų teisininkas J.N.D. 

Andersonas, puikiai nusimanantis, ką įrodymai ir faktai reiškia narpliojant bylą ir ieškant 

teisybės, apie liudijimą, kurį istorija pateikia Prisikėlimo klausimu, sako: 

 
Čia svarbu pabrėžti tai, kad visi įrodymai ir faktai turi būti nagrinėjami kaip viena 

visuma. Palyginti visai nesunku rasti alternatyvių paaiškinimų vienam ar kitam 

liudijime apsakomam reiškiniui. Tačiau tokie paaiškinimai yra beverčiai, jei jie 

nesutampa su kitais liudijimo punktais. Taigi aibė skirtingų teorijų, kurios gali būti 

priimtos tik iš dalies, tačiau tarpusavy nesijungia į vieną darnią visumą, negali 

prilygti tam vieninteliam paaiškinimui, kuris atitinka visus punktus ir dera visais 

aspektais. (Anderson, DCR, 105) 

 

Taigi, vadovaudamiesi tokia nuostata, peržvelgsime žemiau pateiktas alternatyvias 

teorijas apie Prisikėlimą. 

 

1B. Alpulio teorija 
 

1C. Teorijos atsiradimas, esmė 
Ši teorija teigia, jog kabėdamas ant kryžiaus Kristus iš tiesų nemirė, tik buvo nualpęs. 

Kai Jį paguldė Juozapo Arimatėjiečio kape, Jis tebebuvo gyvas. Keletą valandų pabuvęs 

vėsiame kape, Jis atsigavo, atsikėlė ir pasišalino. 

J.N.D. Andersonas pasakoja, jog šią teoriją „prieš porą šimtmečių sukūrė žmogus, 

vardu Venturini. Ji buvo užmiršta, tačiau pastaruoju metu tą pačią teoriją, tik šiek tiek 

kita forma, atgaivino musulmonų heterodoksų grupė, kuri vadinasi Ahmadija. Šios 

religinės grupės centras kažkada buvo įsikūręs Kadijane (Qadian), o dabar savo centrą 

jie įsirengę Londono mikrorajone Putney. 

 
Teorija Prisikėlimą aiškina taip: Kristus iš tiesų buvo prikaltas prie kryžiaus. Jis daug 

kentėjo. Jį ištiko šokas. Jis neteko daug kraujo, kentė didelį skausmą ir neteko 

sąmonės, tačiau nemirė. Kadangi tais laikais apie medicininius dalykus žmonės 

išmanė mažiau nei dabar, apaštalai Jėzų palaikė mirusiu. Juk pasakojama, kad Pilotas 

buvo labai nustebęs, girdėdamas, jog Jėzus taip greitai mirė. Galima tvirtinti, jog 

tokioje būsenoje – t.y. be sąmonės – Jis buvo nuimtas nuo kryžiaus. Kadangi Jį 

palaikė mirusiu, tai paguldė kape. Pabuvęs vėsiame kape, Jis atsipeikėjo, atsikėlė ir 

išėjo iš kapo. Neišmanėliai mokiniai nesuvokė, jog Jis tiesiog atgavo sąmonę, tad 

tvirtino Jį prisikėlus iš numirusių. (Anderson, CWH, 7) 
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Profesorius Kevanas priduria, jog ši teorija tvirtina, kad Jėzui atsipeikėti padėję „ir 

gaivinančių savybių turintys kvapnieji tepalai, kuriais Jis buvo išbalzamuotas“. (Kevan, 

RC, 9) 

 

2C. Paneigimas 
Andersonas prieina tokią išvadą: „Atlikus nuodugnų tyrimą, ši teorija nepasitvirtina“. 

(Anderson, DCR, 95) 

W.J. Sparrow-Simpsono teigimu, ši teorija „jau atgyvenusi“. (Fallow, PCBE, 510) 

Esu tikras, jog žemiau pateikti argumentai padės suprasti, kodėl minėtieji mokslo 

vyrai priėjo tokias išvadas. 

 

1D. Kristus mirė ant kryžiaus iš tikrųjų. Tai patvirtina kareiviai, Juozapas ir Nikodemas. 

Paulas Little’as apie nualpimo teoriją rašo: „Labai svarbu pastebėti, jog mus iš 

senųjų laikų pasiekusi informacija, nukreipta prieš krikščionybę, apie tai neužsimena nė 

žodeliu. Visi ankstyvieji raštai pabrėžtinai tvirtina Jėzų iš tiesų mirus.“ (Little, KWhyB, 

65) 

T.J. Thorburnas rašo apie tai, ką Piloto valdymo metu teko iškentėti Kristui: 

„Getsemanėje patirta agonija, suėmimas vidurnaktį, žiaurus elgesys vyriausiojo kunigo 

rūmų kieme bei Piloto pretorijuje, sekinančios kelionės iš Piloto pas Erodą ir atgal, baisi 

romėnų vykdoma nuplakdinimo procedūra, kelionė į Golgotą, kurios metu Jį visiškai 

apleido jėgos ir Jis išsekęs parkrito, skausmingas kankinimas prikalant prie kryžiaus, po 

to sekęs troškulys ir karštinė“. (Thorburn, RNMC, 183–185) 

Thorburnas rašo: „Tiek iškentęs mirtų net ir pats stipriausias žmogus. Istoriniai 

šaltiniai byloja, jog nukryžiuotieji retai kada išgyvendavo net ir esant kuo geriausiai 

priežiūrai.“ 

Autorius daro tokią išvadą: „Šią teoriją paneigiančius argumentus geriausiai išsako 

Keimas tokiais žodžiais: ‘Ir galiausiai įvyksta tai, kas visiškai neįmanoma: vargšas, 

silpnas Jėzus, vos besilaikantis ant kojų, išvargęs nuo slapstymosi, kankinimų – tas Jėzus 

savo pasekėjams sužadina pakilias emocijas ir tampa jų tikėjimo, triumfo objektu! Tai 

bent prisikėlęs nugalėtojas ir Dievo Sūnus! Šioje vietoje teorija pradeda griūti, darosi 

absurdiška ir ją belieka tik atmesti’.“ (Thorburn, RNMC, 183–185) 

J.N.D. Andersonas hipotezę, jog Jėzus nemirė, komentuoja taip: 

 
Pasakysiu […], jog teorija išradinga. Tačiau ji subliuška, atlikus nuodugnų 

tyrinėjimą. Pradžiai pasakysiu, jog buvo atlikta visa, ko reikia siekiant įsitikinti, ar 

Jėzus iš tiesų mirė. Juk dėl to ir buvo ietimi perdurtas Jo šonas. Tačiau tarkime, kad 

Jis nemirė. Nereikia pamiršti, jog Palestinoje Velykų metu naktį būna gana šalta, o Jis 

buvo paguldytas uoloje iškaltame kape. Nejau įmanoma patikėti, kad išbuvęs kape 

ilgas valandas be jokios medicininės priežiūros Jis atsipeikėjo? Tai būtų užgesinę net 

ir paskutinę gyvybės kibirkštį, jei ji būtų rusenusi. Ar įmanoma tikėti, jog atsipeikėjęs 

Jis pirmiausia išsilaisvino iš daugybės metrų apie kūną apvyniotų aprišalų, 

apsunkusių nuo į juos susigėrusių tepalų, po to nuritino akmenį, kurio neįstengė 

pajudinti trejetas moterų, ir savo sužalotomis kojomis nuėjo dar daugybę mylių? 

(Anderson, RJC, 7) 
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Johnas R.W. Stottas taip pat klausia, ar įmanoma patikėti, jog 

 
po rūstaus ir skausmingo teismo, po visų patyčių, nuplakdinimo ir nukryžiavimo Jis 

akmeniniame kape išbuvo gyvas trisdešimt šešias valandas be maisto, šilumos ir 

priežiūros? Jog antžmogiškomis pastangomis Jis nuritino kapo angą dengusį akmenį 

– ir taip, kad romėnų sargyba net nepajuto!? Silpnas, paliegęs ir alkanas Jis dar 

pasirodė savo mokiniams, padarydamas jiems tokį didelį įspūdį kaip Tas, kuris 

nugalėjo mirtį? Jis tvirtino jiems miręs ir prisikėlęs iš numirusių ir po to pasiuntė juos 

į visą pasaulį, pažadėdamas likti su jais iki laikų pabaigos? Esą Jis pralaukė kažkur 

pasislėpęs keturiasdešimt dienų, retkarčiais netikėtai kam nors pasirodydamas, o 

galiausiai kažkur dingo, nieko niekam nepaaiškinęs? Pasakysiu, jog toks tikėjimas 

dar mažiau įtikinantis nei Tomo netikėjimas. (Stott, BC, 48–49) 

 

Iki nukryžiavimo Jėzus jau buvo pakankamai prisikentėjęs tiek kūnu, tiek siela. Būdamas 
Getsemanės sode, Jis išgyveno baisų mirties laukimo jausmą. Vėliau Jis buvo žiauriai 
romėnų nuplaktas. Plakimas nuteistojo kūne palikdavo labai gilias žaizdas, jis prilygdavo 
mirties bausmei. Po to Jo rankos ir kojos buvo perkaltos vinimis. Šešios valandos siaubingų 
kančių turėjo atimti paskutines jėgas. Ir pagaliau, iškankintas troškulio ir visiškai išsekęs, Jis 
atidavė savo dvasią, paskutinį kartą garsiai sušukdamas, kaip tai aprašo evangelistai. Kiek 
vėliau romėnų karys ietimi pervėrė Jam širdį. Po to vieną dieną ir dvi naktis Jis praleido kapo 
rūsyje, kur nebuvo nieko nei gerti, nei valgyti, kur niekas neaprišo Jo žaizdų ir nepalengvino 
kančių. Ir po visų šių įvykių, trečiosios dienos rytą, Jis pasirodė sveikas, gyvas ir visas 
švytintis! 

– F. GODET 
 

O apie šių laikų racionalistus, neigiančius Kristaus prisikėlimą, E. Le Camus sako: 

 
Jie sako: „Jei Jis prisikėlė, vadinasi, nebuvo numiręs, o jei numirė, tai neprisikėlė“. 

Tačiau šią dilemą įveikia du dalykai, kurie abu vienodai yra teisingi. Pirmasis: 

penktadienio vakarą Jėzus mirė. Antrasis: Jis pasirodė gyvas sekmadienį ir po to 

kitomis dienomis. 

Tai, kad Jis mirė penktadienio vakare, niekas neabejojo nei Sinedrione, nei 

Pretorijuje, nei ant Golgotos kalno. Tik vienas Pilotas nustebo, kad Jis taip greitai 

atidavė dvasią. Tačiau jo nuostaba tik patvirtino pareiškimus tų, kurie buvo prašę Jo 

kūno. 

Žiūrėdami į Nukryžiuotąjį, priešai ir draugai puikiai žinojo, kad Jis miręs. 

Norėdamas užtvirtinti tą faktą, šimtininkas dėl viso pikto dar perdūrė Jam šoną ietimi. 

Tačiau pasmerktasis nė nepajudėjo. Iš žaizdos pasirodė šiek tiek vandens ir kraujo, o 

tai bylojo, jog kūno gyvybinės funkcijos jau buvo nutrūkę. Jei žmogus, kuris yra be 

sąmonės, kraujuoja, jis numiršta. Tačiau šiuo atveju šono pervėrimas ietimi Jo 

nenužudė, nes Jis jau buvo miręs dar iki pervėrimo ietimi. Ir protingi priešininkai 

kaip aukštieji kunigai nė kiek nesudvejojo Jo mirtimi. Labiausiai jie baiminosi, kad 

mokiniai neišvogtų kūno. Taigi suktybės jie tikėjosi iš mokinių, bet tik ne iš Jėzaus, 

kurį savo akimis matė mirštant. Jis buvo nuimtas nuo kryžiaus. Taip, kaip nerodė 

jokio gyvybės ženklo, kai buvo perdurtas ietimi, taip nerodė jokių gyvybės žymių ir 

kai buvo mylinčių rankų paimtas, nuneštas, išbalzamuotas, aprengtas įkapėmis ir 

paguldytas kape. Jį mylintys žmonės, prieš tai tvirtai įsitikino, jog Jis negyvas, 

išlydėjo Jį sielvartaudami ir su meile. Įdomu, koks tai galėtų būti nualpimas? O gal 
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po vieno alpulio iškart sekė kitas? Gyvybė nutrūko, pasibaigė stebuklingas, šventas, 

nepaprastai vaisingas, prasmingai nugyventas gyvenimas. Atsitiko tai, kas tiesiog 

neįmanoma. Galbūt tai buvo netgi stebuklingiau už patį Prisikėlimą! (Le Camus, LC, 

485–486) 

 

2D. Jėzaus mokiniai nemanė Jį esant atsipeikėjusį iš alpulio. 

Skeptikas Davidas Friedrichas Straussas – žmogus, visiškai netikintis Prisikėlimu – 

savo pareiškimu išsklaido bet kokią mintį, teigiančią, jog Jėzus tiesiog atgavo sąmonę ir 

atsipeikėjo. Autorius sako: 

 
Neįmanomas dalykas, kad žmogus, kuris buvo pusiau gyvas, pusiau miręs, būtų 

vogčiomis pabėgęs iš kapo. Tai buvo labai silpnas ir liguistas žmogus, kuriam būtinai 

reikėjo medicininės priežiūros, būtinai reikėjo aptvarstyti žaizdas, reikėjo 

sustiprinimo ir paguodos. Jis vis dar kentė siaubingas kančias. Tiesiog nesuvokiama, 

kaip toks vaizdas galėjo mokiniams palikti didelį įspūdį, ar kaip, išvydę Jėzų, jie 

galėjo palaikyti Jį mirtį ir kapą įveikusiu Nugalėtoju, Gyvybės Kunigaikščiu. Juk tas 

įspūdis, kurį Jis tuomet jiems padarė, nubrėžė jų ateities perspektyvą. Jeigu jie būtų Jį 

tokį išvydę, būtų tik sušukę liūdesio kupinais balsais, o jų sielvartas tikrai nebūtų 

virtęs entuziazmu, veikiau pagarba ir garbinimu. (Strauss, LJP, 412) 

 

Kalbėdamas apie Jėzaus pasirodymus mokiniams, Williamas Milliganas sako: „[Jie 

regėjo Jį] ne ligonio slaugymo palatoje. Jis pasirodė jiems sveikas ir stiprus, pasirengęs 

dideliems darbams, kuriuos nedelsiant reikėjo pradėti.“ Autorius toliau sako: „Liūdesys 

virto viltimi, sielvartas – triumfu, o visiškas neveiklumas – energijos protrūkiu“. 

 

Žmonės, palaikantys šią teoriją, turi patvirtinti ir tai, kad, būdamas silpnas, Kristus sugebėjo 
nuritinti kapo angą dengusį akmenį (nors, istorikų teigimu, tai turėjęs būti kelių vyrų darbas). 
Nuritinęs akmenį, Jis išėjo iš kapo nepažadindamas nė vieno kareivio (diskusijos dėlei 
tarkime, kad sargybiniai miegojo, nors mes žinome, kad to tikrai negalėjo būti), peržengė per 
sargybinius ir pabėgo. 

– JAMES ROSSCUP 
 

Toliau Milliganas rašo: „Pirmajam išgąsčiui išsisklaidžius, mokinius apėmė 

džiaugsmas, entuziazmas, drąsa. Niekur neskaitome apie tai, kad jie būtų puolę gailėti 

kenčiančiojo, užjausti jį ar jam padėti. O juk būtent tokius jausmus turėjo sužadinti 

vaizdas asmens, kuris buvo nualpęs nuo išsekimo bei agonijos ir dabar, be sąmonės 

išbuvęs nuo penktadienio popietės iki sekmadienio ryto, pamažėle peikėjosi.“ (Milligan, 

RL. 76–77) 

E.H. Day’us sako: „Įvairiuose aprašymuose, vaizduojančiuose prisikėlusį ir 

mokiniams pasirodžiusį Jėzų, nė žodeliu neužsimenama apie fizinį silpnumą ar kitą 

panašią būseną, žmogų apimančią jam vos pakilus iš mirties patalo. Žvelgdami į savo 

prisikėlusį Mokytoją, mokiniai matė ne tokį žmogų, kurio jėgos pamažu atsigautų po 

didelių kančių. Žvelgdami į Jį jie regėjo Tą, kuris buvo Gyvybės Viešpats, mirtį įveikęs 

Nugalėtojas, kurio nebekaustė jokie materialūs apribojimai, varžę Jį Jo tarnavimo 

dienomis.“ (Day, ER, 49–50) 
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3D. Žmonės, linkę palaikyti alpulio teoriją, turėtų sutikti, jog atgavęs sąmonę Jėzus 

padarė stebuklą: Jis išsinarpliojo iš drobulių ir aprišalų, kuriais buvo tvirtai apvyniotas 

visas Jo kūnas, ir sugebėjo palikti juos kape taip, kaip buvo ant kūno, visiškai 

nesujauktus. 

Merrillas C. Tenney’s apie įkapes sako: 

 
Ruošiant kūną laidoti pagal žydų laidojimo paprotį, jis pirmiausia būdavo 

nuprausiamas ir ištiesinamas. Tada jį nuo pažastų iki kulkšnių tvirtai apvyniodavo 

maždaug pėdos pločio drobinėmis juostomis, aprišalais. Vyniojant tarp medžiagos 

klosčių būdavo tepami kvapieji tepalai, buvę labai lipnūs, klijingi. Jie būdavo 

naudojami kaip prezervuojanti ir kaip klijuojanti medžiaga – taigi apie kūną 

susidarydavo vientisa kieta danga. […] Jono vartojamas terminas „aprištas“ (gr. 

edēsan) dera su Luko vartojamu žodžiu „apvyniotas“ (žr. Luko 23,53). […] Ankstų 

pirmosios savaitės dienos rytą Jėzaus kūnas dingo, o drobulės buvo rastos gulinčios 

kape. […] 

Kape gulėjo palikta drobulė, dedama ant galvos. Ją nuo kitų aprišalų skyrė tarpas 

tokiu atstumu kaip nuo kaklo iki pažastų. Drobulėse aiškiai matėsi kūno formos 

įspaudas, bet kūnas ir kaulai iš jų buvo dingę. […] Kaipgi negyvėlio kūnas „išsinėrė“ 

iš drobulių, jei jis buvo tvirtai, kietai aprištas aprišalais? (Tenney, cit. Smith, TS, 

116–117) 

 

4D. Jamesas Rosscupas rašo: „Žmonės, pritariantys šiai teorijai, turi patvirtinti ir tai, kad, 

būdamas silpnas, Kristus sugebėjo nuritinti kapo angą dengusį akmenį (nors, istorikų 

teigimu, tai turėjęs būti kelių vyrų darbas). Nuritinęs akmenį, Jis išėjo iš kapo 

nepažadindamas nė vieno kareivio (diskusijos dėlei tarkime, kad sargybiniai miegojo, 

nors mes žinome, kad to tikrai negalėjo būti), peržengė per sargybinius ir pabėgo.“ 

(Rosscup, CN, 3) 

E.H. Day’us apie tai sako: „Toks teiginys yra visiškai neįtikimas. Net jei atmesime 

tai, jog kapas buvo sargybos saugomas (ir taip paklusime diktatui tų kritikų, kuriems 

toks faktas atrodo labai neparankus), vis dėlto ar bus įmanoma patikėti tuo, kad žmogus, 

vos atgavęs sąmonę, būtų pajėgus nuritinti kapo angą dengiantį akmenį, apie kurį 

pasakyta, jog jis buvęs ‘labai didelis’.“ (Day, ER, 48–49) 

Absurdiška manyti, jog Jėzus nugalėjo romėnų sargybinius, net jei Jis ir sugebėjo 

nuritinti akmenį. Į sargybą skiriamiems kareiviams nebūtų buvę sunku susidoroti su 

žmogumi, kuris, Strausso žodžiais tariant, „pusiau gyvas, pusiau miręs vogčiomis 

pabėga iš kapo“. Nereikia pamiršti, jog už miegą sargybos metu kareiviai būdavo 

baudžiami mirties bausme, tad sargybiniai turėjo budėti nesudėdami bluosto. 

 

5D. Jei Jėzus iš tiesų būtų ką tik atgavęs sąmonę, Jis nebūtų galėjęs nueiti „į kaimą už 

šešiasdešimt stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu“ (žr. Lk 24,13). 

Profesoriaus Day’aus teigimu, „neįtikėtina, kad nuo žaizdų ir išsekimo sąmonę 

praradęs žmogus, vos ją atgavęs, sugebėtų sukarti tokį ilgą kelią ir dar spėtų pasirodyti 

mokiniams Jeruzalėje“. (Day, ER, 48–49) 

E.F. Kevanas šiuo klausimu sako: 

 
Savo kojomis, kurios vos prieš porą dienų buvo pervertos vinimis, Jis be vargo 
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nueina dvi lygas nuo Emauso iki Jeruzalės. Jis toks energingas, jog pralenkia kitus 

keleivius ir akimirksniu dingsta jiems iš akių. Grįžę į sostinę, mokiniai nueina pas 

apaštalus perduoti gerų naujienų, ir ten vėl susitinka Jį! Jis juos aplenkęs kelyje! Ir 

toks pat gyvas ir energingas Jis staiga pasirodo kambaryje susirinkusiems mokiniams. 

[…] Ar tai panašu į veiksmus žmogaus, kuris būtų neseniai nuimtas nuo kryžiaus? 

Kuris būtų neseniai išėjęs iš kapo, kur gulėjo visiškai išsekęs? Ne. (Kevan, RC, 9–10) 

 

6D. Jei Kristus nebūtų miręs, o tik praradęs sąmonę, tai vos atsipeikėjęs Jis viską taip ir 

būtų paaiškinęs savo mokiniams. Nieko apie tai neprasitardamas, Jis būtų melagis ir 

apgavikas, be sąžinės graužimo leidžiantis savo pasekėjams skleisti žinią apie 

prisikėlimą, nors tai iš tiesų būtų tik pasakaitė. 

E. Le Camus rašo: 

 
Tarkime, kad Jėzus nemirė, o tik prarado sąmonę. Tačiau, leisdamas kitiems patikėti, 

jog buvo miręs, Jis būtų nusižengęs savo moraliniams principams. Užuot sakęs, jog 

prisikėlė, Jis turėjo sakyti, kad per plauką liko gyvas. Tiesą pasakius, čia, kaip ir 

daugelyje kitų Evangelijos fragmentų, mes susiduriame su ta pačia neįveikiama 

dilema: arba Jėzus buvo Teisusis, Dievo Žmogus, arba didžiausias iš visų 

nusikaltėlių. Jei Jis tarėsi prisikėlęs iš numirusių, nors iš tiesų taip nebuvo, tai Jis tėra 

apgavikas, kurio reikėtų vengti. (Le Camus, LC, 485–486) 

 

Paulas Little’as sako, jog tokia teorija verčia mus patikėti, jog „Kristus buvo baisus 

melagis. Jo mokiniai tikėjo Jį prisikėlus iš numirusių ir apie tai visiems skelbė. Ir Jis 

jiems netrukdė to daryti – priešingai, netgi skatino juos.“ (Little, KWhyB, 66) 

 

Tiesą pasakius, čia, kaip ir daugelyje kitų Evangelijos fragmentų, mes susiduriame su ta 
pačia neįveikiama dilema: arba Jėzus buvo Teisusis, Dievo Žmogus, arba didžiausias iš visų 
nusikaltėlių. Jei Jis tarėsi prisikėlęs iš numirusių, nors iš tiesų taip nebuvo, tai Jis tėra 
apgavikas, kurio reikėtų vengti. 

– E. LE CAMUS 
 

Stratonas cituoja Naujojo Testamento tyrinėtojo Johno Knoxo žodžius: „Svarbiausia 

buvo ne tai, kad kažkoks žmogus prisikėlė iš numirusių. Svarbu tai, kad Jis tai padarė 

tokiu būdu, jog prasidėjo krikščionių sąjūdis. […] Jo [atsiradimo] priežastis – Jėzaus 

asmuo.“ (Knox, cit. Straton, BLR, 3) 

Jei iš tiesų Jėzus nebūtų prisikėlęs iš kapo, tai Jis ir nebūtų paskleidęs tokio melo. 

Pažįstant Jo charakterį, tokia versija atkrinta automatiškai. 

 

7D. Jei Kristus tuomet liko gyvas, tai kada ir kokiomis aplinkybėmis Jis mirė? 

E.H. Day’us sako: „Jei alpulio teorija būtų priimta, tai iš evangelijų bei Apaštalų 

darbų turėtume išbraukti pasakojimą apie Jo žengimą į dangų. O tai, kad Jis staiga 

liovėsi rodytis savo mokiniams, turėtume aiškinti darydami prielaidą, jog Jis atsitraukė 

nuo jų, gyveno kaip atsiskyrėlis ir mirė vienumoje, leisdamas mokiniams susidaryti 

klaidingą nuomonę apie savo asmenį bei Jo jiems skirtą misiją pasauliui.“ (Day, ER, 50) 

Anot Williamo Milligano, jei Kristus ant kryžiaus tik nualpo, o vėliau atsipeikėjo, tai 
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[…] po to Jis turėjo pasitraukti į kokią labai nuošalią vietą, apie kurią nieko nežinojo 

net patys artimiausi mokiniai. Juk Bažnyčia tuo metu susibūrė Jam paskatinus. Senąjį 

pasaulį ji pradėjo drebinti iš pamatų ir, sunkumų supama, stengėsi visur įtvirtinti 

naująją tvarką. Ji buvo dvejonių draskoma, pagundų supama, kenčianti išbandymus – 

trumpai tariant, Bažnyčiai visur kur reikėjo Jo pagalbos. Tačiau, kol ji tvirtinosi ir 

kovojo, Jis buvo kažkur toli nuo jos. Neįmanoma kaip kitaip pasakyti, bet tokiu 

atveju paskutines savo dienas (mes nežinome, ar jų buvo daug, ar mažai) Jis praleido 

gėdingai, niekingoje vienatvėje. O vėliau Jis mirė – nors niekas nežino, nei kur tai 

nutiko, nei kada, nei kaip! Keista, tačiau šiuo klausimu neturime jokios informacijos. 

Kaip čia atsitiko, kad ankstyvieji krikščionys – pasak kai kurių, palikę tokią daugybę 

legendų – šiuo klausimu nesugebėjo sukurpti jokio doro paaiškinimo. (Milligan, RL, 

79) 

 

3C. Išvada 
Alpulio teorijos klausimu galime drąsiai sutikti su nuomone George’o Hansono, kuris 

sako: „Sunku patikėti, jog XVIII a. tai buvo mėgstamiausias racionalistų paaiškinimas“. 

Šiandien mūsų turimi duomenys labai prieštarauja tokiai hipotezei, tad ši teorija laikoma 

nepasitvirtinusia ir nepriimtina. (Hanson, G., RL, 19) 

 

2B. Vagystės teorija 
 

1C. Jos esmė 
Pasak šios teorijos, mokiniai atėjo naktį ir pavogė Kristaus kūną iš kapo. 

 

1D. Žemiau pateikiamas Mato pasakojimas, kuris tais laikais buvo populiariausias 

Kristaus prisikėlimo paaiškinimas: 

 
Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas 

buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir 

primokė: „Sakykite, kad, jums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu 

apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus.“ Šie, paėmę pinigus, 

taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios 

dienos. (Mato 28,11–15) 

 

2D. Tai, kad Mato pasakojime paminėtoji vagystės teorija kurį laiką buvo labai populiari 

tarp žydų, matyti ir iš Justino Kankinio, Tertuliano bei kitų autorių raštų. 

Profesorius Thorburnas rašo: 

 
Justino „Dialoge su žydu Trifonu“ (Dialogue Against Trypho, 108) žydas kalba apie 

„tokį vieną Jėzų, apgaviką galilėjietį, kurį mes nukryžiavome. Tačiau atėję naktį jo 

mokiniai pavogė jį iš kapo, kuriame jis buvo paguldytas, kai buvo nuimtas nuo 

kryžiaus. Lig šiol jie apgaudinėja žmones tvirtindami, neva jis prisikėlęs iš numirusių 

ir įžengęs į dangų.“ 

 

Tėra dvi versijos, paaiškinančios, kodėl kapas buvo tuščias 

Tai buvo žmogaus rankų darbas Tai buvo Dievo darbas 
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Jo kūną būtų galėję pavogti Jo priešai, tačiau tam jie 
neturėjo motyvo. 
Jo kūną būtų galėję pavogti Jo bičiuliai, tačiau tam jie 
neturėjo galios.  

Logiškiausias 
paaiškinimas  

 

Savo „Apologijoje“ (Apology 21) Tertulianas sako: „Kapas buvo rastas tuščias. Jame 

tebuvo paliktos mirusiojo įkapės. Nepaisydami to, žydų vyresnieji – kuriems rūpėjo 

viešai išplatinti melagingą informaciją siekiant išlaikyti tautą prie savęs ir neleidžiant jai 

gręžtis į [naująjį] tikėjimą – paskelbė, jog Kristaus kūną pavogę Jo pasekėjai.“ O kitoje 

vietoje [De Spectaca 30] tas pats autorius, kurio kalboje juntama ironiška gaidelė, sako: 

„Štai tas, kurį atėję paslapčiom išvogė mokiniai, kad būtų galima tvirtinti jį prisikėlus iš 

numirusių, arba pasiėmė sodininkas, kad kartais minios lankytojų neištryptų jo salotų!“ 

Toks tvirtinimas dažnai randamas žydų viduramžių literatūroje [Jewish book in 

Eisenmenger, i, 189 ir t., etc.]. Tą pačią istoriją kartoja ir Reimarusas: „Jėzaus mokiniai 

atėję išvogė Kristaus kūną nuo mirties nepraėjus nė dvidešimt keturioms valandoms. Po 

to laidojimo vietoje jie suvaidino tą „tuščio kapo komediją“, o apie Prisikėlimą pradėjo 

viešai skelbti tik prabėgus penkiasdešimčiai dienų, kai kūnas jau buvo visiškai suiręs.“ 

Šios senos teorijos teiginius ir argumentus išsamiai komentuoja Origenas [Contra 

Celsum]. (Thorburn, RNMC, 191–192) 

 

3D. Jonas Auksaburnis iš Antiochijos (347–407 m.) apie vagystės teoriją sako štai ką: 

„Net ir tai patvirtina Prisikėlimą – turiu omeny jų sugalvotą istoriją, kad mokiniai 

atėję Jį išvogė. Tokiu būdu žmonės patys prisipažino, kad kūno kape iš tiesų nebuvo. 

Tačiau vagystė taip pat buvo neįmanoma – juk jie patys pastatė ten sargybą, uždėjo 

antspaudus, o mokiniai buvo per daug bailūs, kad tai padarytų. Taigi Prisikėlimo 

įrodymas nepaneigiamas.“ (Chrysostom, cit. Clark, GM, 531) 

 

2C. Paneigimas 
 

1D. Tuščią kapą būtina kažkaip paaiškinti 
Pasak E.F. Kevano, nors tuščias kapas dar nebūtinai įrodo, kad Prisikėlimas iš tiesų 

įvyko, tačiau tam paaiškinti galimos tik dvi versijos: „Tuščias kapas – arba tai Dievo 

darbas, arba žmogaus rankų darbas“. Abi versijos turi būti apsvarstytos, o priimta turėtų 

būti ta, kuri atrodo labiau tikėtina nei antroji. (Kevan, RC, 14) 

Kevanas tęsia toliau: „Turint tik porą versijų, apsispręsti, kuri teisinga, nėra labai 

sunku. Jėzaus priešai Jo kūno vagystei neturėjo motyvo, o draugai – galios. Valdžiai 

buvo patogiau, kad kūnas liktų ten, kur buvęs. O tvirtinimas, kad mokiniai išvogė kūną, 

neteisingas, nes tai buvo visiškai neįmanoma. Tokiu atveju telieka patvirtinti antrąją 

versiją – t.y. jog Gelbėtojo kūną iš kapo prikėlusi Dieviška galia.“ (Kevan, RC, 14) 

Le Camus apie tai rašo: 

 
Jei Jėzaus, kuris kape buvo paguldytas penktadienį, sekmadienį ten jau nebebuvo, 

vadinasi, Jis buvo arba pavogtas, arba prisikėlė savo galia. Kitos alternatyvos nėra. 

Ar Jį pavogė? Tad – kas? Bičiuliai ar priešai? Beje, pastarieji buvo pastatę būrį 

kareivių saugoti kapo, vadinasi, neturėjo intencijos Jo pradanginti. Be to, jie buvo 
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pernelyg apdairūs, kad taip elgtųsi. Juk tokiu atveju jie patys būtų suteikę progą 

mokiniams kurti ir skleisti istorijas apie prisikėlimą. Išmintingiausia, ką jie galėjo 

padaryti, – tai saugoti Jį kaip įrodymą. Jie būtų galėję nesunkiai paneigti bet kokius 

apsimetinėjimus, tiesiog sakydami: „Štai lavonas. Jis neprisikėlė.“ 

Kai dėl mokinių, tai derėtų pastebėti, jog jie ne tik kad neketino vogti Jo kūno, 

bet ir neturėjo tam galios. (Le Camus, LC, 482) 

 

Wilburas Smithas rašo: „Kareiviai nežinojo, kaip paaiškinti tai, kad kapas tuščias. 

Sinedrione juos papirko ir prisakė visiems pasakoti tą paskubomis sukurptą istoriją.“ 

(Smith, GCWC, 22–23) 

A.B. Bruce’as tai komentuoja: „Viešai skelbiamo pareiškimo ruošimas byloja apie 

tai, kad yra dalykai, kuriuos būtina kaip nors paaiškinti – tai kūno dingimas. Duodama 

suprasti, jog kareiviai žinojo, kad versija, kurią buvo ketinta viešai pateikti, buvusi 

klaidinga.“ (Bruce, EGNT, 337–338) 

 

2D. Versija, jog Kristaus kūną iš kapo pavogę Jo mokiniai, nepateikia jokio logiško 

paaiškinimo, kodėl kapas staiga tapo tuščias. 

 

1E. Derėtų pastebėti, jog niekas nesuabejojo sargybinių pasakojimu. Matas rašo, jog 

„keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę“ (žr. 

Mt 28,11). 

R.C.H. Lenski’s atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad naujieną apie Jėzaus prisikėlimą 

aukštieji kunigai pirmiausia išgirdo iš savų žmonių lūpų. Tą žinią jiems atnešė 

„kareiviai, kuriems jie patys buvo įsakę eiti sargybą. Tai buvo liudytojai, kuriais 

neįmanoma suabejoti.“ Sargybinių pasakojimas akimirksniu buvo priimtas kaip 

neabejotina tiesa, nes kunigai žinojo, jog sargybiniams nebuvo jokios prasmės meluoti. 

(Lenski, IMG, 1161–1162) 

Wilburas M. Smithas rašo: „Visų pirma derėtų atsižvelgti į tai, jog žydų valdžia 

niekada nedvejojo sargybinių pranešimu. Patys vyresnieji nepanoro pasižiūrėti, ar kapas 

iš tiesų tuščias, nes puikiai žinojo, kad tai tiesa. Sargybiniai niekada nebūtų pasakoję 

nieko panašaus, jei tai nebūtų buvę tikri įvykiai. O istorija, kurią žydų valdžia primokė 

kareivius pasakoti, turėjo visiems paaiškinti, kaip kapas paliko tuščias.“ (Smith, TS, 

375–376) 

Kalbėdamas apie Aną ir Kajafą, Albertas Roperis sako: „Jie bijojo, kad jų sugalvota 

versija gali būti palaikyta melagingu pranešimu – antraip, kam gi jie būtų papirkę ir 

sukurstę melagingai liudyti kareivius?“ (Roper, JRD, 37) 

Tai, kad žydai nesudvejojo sargybinių pasakojimu, byloja, jog jie tylomis pritarė tam 

faktui. Jų paskubomis sugalvota istorija neva mokiniai pavogę Jėzaus kūną – tai tik 

varganas pasiteisinimas, nes tuo metu jiems nepavyko sugalvoti nieko geriau. 

 

2E. Siekiant apsaugoti kapą nuo apiplėšimo, buvo imtasi visų atsargumo priemonių. 

Mokiniai, jei net ir būtų planavę išplėšti kapą, tokių apsaugos priemonių nebūtų galėję 

įveikti. 

Albertas Roperis sako: 
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Būkime atviri. Mums pateikiama versija, kuri, visa sprendžiant logiškai, nieko 

nepaaiškina. Trumpai tariant, tai paaiškinimas, kuris nieko nepaaiškina. Aukštieji 

kunigai prašė Piloto įsakyti „saugoti kapą iki trečios dienos“. Rašytiniai šaltiniai 

patvirtina, jog tai ir buvo atlikta – kapas iš tiesų buvo „saugomas“. Nagrinėdami tai, 

kas parašyta, ir vadovaudamiesi sveika logika galime prieiti tik prie vienos išvados: 

priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią galimai vagystei, yra 

nenuginčijamas įrodymas, kad Jo draugai negalėjo pavogti kūno ir nepavogė. (Roper, 

JRD, 34) 

 

Kalbėdamas apie moteris, atėjusias prie Jėzaus kapo ankstų sekmadienio rytą, Jonas 

Auksaburnis sako: „Jos nė negalvojo, kad kas nors būtų galėjęs Jį paimti, kapą saugant 

tokiai daugybei kareivių; nebent Jis būtų prisikėlęs pats.“ (Chrysostom, HGSM, cit. 

Schaff, SLNPNF, 527) 

 

3E. Mokinius apėmusi depresija, jų bailumas – kitas svarus argumentas. Juk jie negalėjo 

staiga persimainyti ir tapti tokie drąsūs, kad sumanytų pavogti kūną ir nebijotų susidurti 

su kapą serginčių kareivių būriu. Tuo metu jie apie tai net nesvajojo. 

Wilburas M. Smithas sako: „Mokiniai net šalinosi Jėzaus, kai šis buvo tik teisiamas 

ir neturėjo nei drąsos, nei fizinės galios pasipriešinti būriui kareivių“. (Smith, GCWC, 

22–23) 

Smithas tęsia toliau: 

 
Mokiniai visai neketino kovoti su romėnų kariais, nugalėti sargybinius ir pavogti 

kūną iš kapo. Jiems tada visai ne tas rūpėjo. Asmeniškai aš manau, jog, jei būtų jie 

mėginę padaryti kažką panašaus, visi būtų buvę nužudyti. Tačiau dar kartą sakau, jog 

apie tai jie net negalvojo. Petras pasirodė esąs didžiausias bailys. Ketvirtadienio 

vakare, jam būnant žemutiniame vyriausiojo kunigo rūmų kieme, atėjo to kunigo 

tarnaitė. Ji pradėjo kaltinti Petrą buvus kartu su pasmerktuoju Nazarėnu, o šis, 

norėdamas išnešti sveiką kailį, išsižadėjo savo Viešpaties keikdamasis ir 

prisiekinėdamas. Kas gi turėjo nutikti Petrui, kad jis iš tokio bailio per keletą valandų 

virstų narsuoliu, nebijančiu stoti prieš visą dalinį kareivių? (Smith, TS, 376–377) 

 

Savo enciklopedijoje Fallowas apie vagystės teoriją sako: 

 

Jei Jėzus Kristus neprisikėlė (kalbu netikinčiųjų kalba), Jis apgavo savo mokinius 
suteikdamas jiems tuščių vilčių apie prisikėlimą. Argi mokiniai vėliau ar anksčiau nebūtų 
išsiaiškinę, jog Jis tebuvo apgavikas? 

– WILBUR SMITH 
 

Nelabai tikėtina, kad jie būtų tai darę. Dėl to [kad mokiniai neišvogė Kristaus kūno] 

galime būti beveik tikri. 

Ir kaipgi jie būtų pavogę kūną? Silpni ir baikštūs jei pabėgo vos išvydę, kaip Jį 

suima. Net ir Petras – drąsiausias iš jų – drebėjo vien pasigirdus tarnaitės balsui ir tris 

kartus išsigynė Jį pažįstąs. Argi tokie žmonės būtų išdrįsę pasipriešinti valdytojo 

valdžiai? Ar jie būtų išdrįsę paprieštarauti teismo tarybos nutarimui? Ar būtų šokę 

prieš sargybinius? Gal būtų nugalėję iki dantų ginkluotus ir visuomet pavojams 

pasirengusius kareivius? Jei Jėzus Kristus neprisikėlė (kalbu netikinčiųjų kalba), Jis 
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apgavo savo mokinius suteikdamas jiems tuščių vilčių apie prisikėlimą. Argi 

mokiniai vėliau ar anksčiau nebūtų išsiaiškinę, jog Jis tebuvo apgavikas? Nejau būtų 

rizikavę savo gyvybe ir ėmęsi tokios pavojingos veiklos dėl žmogaus, kuris 

paprasčiausiai pripūtė jiems tiek miglos? Tačiau net jei darytume prielaidą, kad buvo 

sugalvoję planą, kaip išvogti kūną, liktų neatsakytas vienas klausimas: kaipgi jie tą 

planą būtų įgyvendinę? (Fallow, PCBE, 1452) 

 

A. Roperis rašo: „Iš mokinių grupelės nebūtų atsiradę nė vieno, išdrįsusio sulaužyti 

kapo anspaudą, net jei ten nebūtų sėdėję romėnų kareiviai. Atsižvelgus į tai, kokių 

priemonių buvo imtasi kapo apsaugai, vien tokia mintis atrodo fantastiška.“ (Roper, 

JRD, 37) 

 

4E. Jei kareiviai miegojo, tai kaip galėjo tvirtinti, jog kūną pavogę mokiniai? 

Fallowo enciklopedijoje šiuo klausimu randame tokį komentarą: „Šv. Augustinas 

sako: ‘Arba jie miegojo, arba nemiegojo. Jei nemiegojo, tai kaip galėjo leisti paimti 

kūną? Jei miegojo, tai iš kur žinojo, kad kūną išsinešė mokiniai? Kaip jie drįso tvirtinti, 

jog jis pavogtas?’“ (Fallow, PCBE, 1452) 

A.B. Bruce’as apie romėnų sargybinius sako: „Jie puikiai žinojo, kad savo poste 

nemiegojo ir kad neįvyko jokia vagystė. Melas, už kurį kunigai gerai sumokėjo, iš tiesų 

buvo savižudiškas. Vienas tvirtinimas paneigia kitą: miegantys sargai negalėjo matyti, 

kas vyksta.“ (Bruce, EGNT, 337–338) 

Davidas Brownas samprotauja: „Jei kas ir galėjo galutinai patvirtinti Kristaus 

prisikėlimo įrodymą, tai jų pramanyto paaiškinimo, kurį kariai buvo papirkti pateikti, 

kvailumas. Nelabai tikėtina, kad vienu metu užmigtų visi sargybiniai. O kad jie visi 

užmigtų vykdydami tokią ypatingą užduotį ir žinodami, kad valdžia ryžtingai nusiteikusi 

apsaugoti kapą, yra visiškai neįtikėtina.“ (Jamieson, CCEP, 133) 

Apie žydų išgalvotą paaiškinimą Paulas Little’as sako: „Jie davė kariams pinigų ir 

primokė juos sakyti, jog mokiniai atėję nakčia ir išvogę kūną, kol sargyba miegojusi. Šis 

paaiškinimas toks niekam tikęs, kad Matas net nesiima to paneigti. Jei jūs teisme 

liudydamas sakytumėte, jog, jums bemiegant, į jūsų namus atėjo kaimynas ir pavogė 

jūsų televizorių, įdomu, ar teisėjas ilgai klausytųsi tokių tauškalų? Ar kas miegodamas 

galėtų pasakyti, kas tuo metu dedasi aplinkui? Iš tokių parodymų skaniai pasijuoktų bet 

kuris teismas.“ (Little, KWhyB, 63–64) 

 

5E. Kareiviai negalėjo miegoti sargybos metu, nes ant savo galvos būtų užsitraukę 

vyresnybės rūstybę ir mirties bausmę. 

A.B. Bruce’as rašo: „Paprastai už miegojimą sargybos metu būdavo baudžiama 

mirties bausme. Nejau kareiviai net ir už didelius pinigus būtų sutikę rizikuoti savo 

gyvybe? Žinoma, galėjo būti ir taip, kad jie pasiėmė pinigus ir nuėjo sau, juokdamiesi iš 

kyšininkų, o prisistatę savajam generolui išklojo jam visą tiesą. Ar galėjo kunigai tikėtis 

kitokios reakcijos? Nejau jie rimtai ketino įgyvendinti savo sumanymą? Taigi visoje 

šioje istorijoje yra painių dalykų.“ (Bruce, EGNT, 337–338) 

Wilburas Smithas cituoja Edwardą Gordoną Selwyną, kuris prielaidą, neva sargyba 

užmigo, komentuoja taip: 
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Sargybai buvo patikėta ypatinga užduotis – saugoti, kad niekas neišvogtų kūno. Taigi 

manyti, jog užmigo visi be išimties […] tiesiog neįtikėtina, ypač turint omeny tai, kad 

sargybiniai buvo kariai tokios kariuomenės, kur buvo pati griežčiausia drausmė 

pasaulyje. Miegodamas poste, romėnų sargybinis pasirašydavo sau mirties 

nuosprendį. Tačiau, kaip žinome, šie sargybiniai nebuvo pasiųsti myriop. Jie netgi 

nebuvo kaltinami pagal taisykles. Nesugebėję apsaugoti kūno, jie turėjo būti labai 

išsigandę, susigraužę ir suirzę. […] Tai, kad žydų valdytojai patys netikėjo tuo, ko 

primokė kareivius ir už ką davė kyšį, beveik akivaizdu. Jei jie patys būtų tuo tikėję, 

tai kodėl mokiniai tuojau nebuvo suimti ir apklausti? Juk šiuo atveju mokiniai turėjo 

būti kaltinami rimtu nusižengimu prieš tuometinę valdžią. Kodėl gi iš jų nebuvo 

pareikalauta nedelsiant sugrąžinti kūną? Arba kodėl jie, nesugebėdami savęs išteisinti 

ir paneigti jiems mesto kaltinimo, nebuvo nubausti už nusikaltimą? […] Niekur net 

neužsimenama apie tai, kad valdytojai būtų mėginę rinkti įrodymus ir rengę tokią 

apkaltą. (Selwyn, cit. Smith, TS, 578–579) 

 

Williamas Paley’s, anglų teologas ir filosofas, rašo: „Manau, jog dr. Townshendas 

(Dis. upon the Res. p. 126) labai teisingai pastebėjo, jog istorija su sargybiniais yra 

akivaizdžiai išgalvota. ‘Mums bemiegant, jo mokiniai atėję naktį jį išvogė’. Kareiviai, 

atsidūrę tokioje padėtyje, nė už ką gyvenime nebūtų sutikę pripažinti tokio savo 

aplaidumo, prieš tai neužsitikrinę sau apsaugos ir neužsigarantavę nebaudžiamumo.“ 

(Paley, VEC, 196) 

 

6E. Kapo angą dengęs akmuo buvo labai didelis. Net jei kareiviai iš tiesų būtų užmigę, 

tai mokinių keliamas triukšmas besistengiant nuritinti akmenį tikrai būtų juos pažadinęs. 

Wilburas Smithas sako: „Kareiviai tikrai būtų prabudę mokiniams besistengiant 

nuritinti sunkų akmenį ir pavogti Jėzaus kūną“. (Smith, GCWC, 22–23) 

Davidas Brownas rašo: „Tarkime, prie kapo atėjo daug mokinių. Jie sulaužė 

antspaudą, nuritino akmenį ir išsinešė Jėzaus kūną. Net jei ši prielaida būtų teisinga, vis 

vien būtų keista manyti, jog, pašonėje verdant tokiam įtemptam ir triukšmingam darbui, 

kareiviai sau saldžiai ir ilgai miegojo.“ (Jamieson, CCEP, 133) 

 

7E. Kitas nebylus liudytojas, patvirtinantis, jog vagystės teorija neišlaiko kritikos, yra 

įkapės. 

Merrillas Tenney’s sako: „Plėšikai tikrai nebūtų puolę vynioti drobulių, stengdamiesi 

jas palikti taip, kaip jos buvo užvyniotos ant kūno. Tam tiesiog nebūtų buvę laiko. 

Pasičiupę kūną, jie būtų labai skubėję, drobules palikdami numestas kaip pakliuvo. 

Baimė būti sučiuptiems būtų vertusi juos kuo skubiau pasišalinti.“ (Tenney, RR, 119) 

Albertas Roperis sako: 

 
Tokia palikta tvarka niekaip nesiderina su kapo išniekinimu ir kūno vagyste. Po 

plėšiko apsilankymo ten tikrai nebūtų buvę tokios rimties, tvarkos ir ramybės. Tokie 

reiškiniai tikrai nebūdingi apiplėšimams. Įsilaužę į patalpas, nusikaltėliai tikrai jau 

nesistengia jose palaikyti skrupulingos tvarkos ir švaros – patalpas jie tiesiog 

nusiaubia ir apiplėšia. Po įsilaužėlio apsilankymo visuomet būna baisi netvarka ir 

suirutė. Nusikalstamiems veiksmams nebūdinga ramybė ir neskuba. Jie daromi 

paskubomis, o apie tvarką tuo metu plėšikas mažiausiai galvoja. Tuo tarpu Jonas 

mums liudija, jog kapas buvo tvarkingas, jame niekas nebuvo sujaukta. Belieka daryti 
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išvadą, jog kaltinimas, neva atėję mokiniai išvogė Jėzaus kūną, yra absurdiškas. 

(Roper, JRD, 35–37) 

 

Dailiai gulėjo drobulės, o skara, kuria buvo aprišta mūsų Gelbėtojo galva, buvo padėta kiek 
atokiau, skyrium nuo jų. Įkapių išsidėstymas neliudija, kad tai būtų buvęs įsilaužimas ar kad 
vagys būtų labai skubėję. Visa tai paneigia kūno vagystės versiją. 

– GRIGALIUS NYSIETIS 
 

Grigalius Nysietis – autorius, rašęs prieš 1500 metų – teigia: „Dailiai gulėjo 

drobulės, o skara, kuria buvo aprišta mūsų Gelbėtojo galva, buvo padėta kiek atokiau, 

skyrium nuo jų. Įkapių išsidėstymas neliudija, kad tai būtų buvęs įsilaužimas ar kad 

vagys būtų labai skubėję. Šis faktas visiškai paneigia kūno vagystės versiją.“ 

(Whitworth, LHP, 64–65) 

Jonas Auksaburnis, kitas IV a. autorius, sako: 

 
Vien ką pasako mira suteptos drobulės, kurias Petras išvydo gulinčias kape. Jei 

mokiniai ir būtų suplanavę vagystę, jie nebūtų išsinešę kūno nuogo – ir ne tik todėl, 

kad būtų baiminęsi jį išniekinti, bet ir todėl, kad atvyniodami aprišalus būtų labai 

užgaišę. Jie būtų bijoję pažadinti sargybinius, nes tie būtų tuoj pat juos suėmę. 

Prisiminkime, jog drobulės buvo suteptos mira – vaistiniu tepalu, kuris labai limpa 

prie kūno ir prisiklijuoja prie drabužių. Nuimti drobules nuo kūno nebūdavo taip jau 

paprasta. Tai padaryti reikia daug laiko, arba, paprasčiau tariant, vagystės teorija 

žlunga. 

Nejau jie nežinojo, jog žydai griežia ant jų dantį? Ir kad yra pasirengę savo pyktį 

bet kuriuo metu išlieti? Pagaliau kokia jiems iš viso to būtų buvusi nauda, jei Jis 

nebūtų prisikėlęs? (Chrysostom, HGSM, cit. Schaff, SLNPNF, 530–531) 

 

Simonas Greenleafas, žymus Harvardo teisės profesorius, sako: 

 
Įkapės kape gulėjo labai tvarkingai savo vietoje. Skara gulėjo sulankstyta kiek 

atokiau nuo drobulių. Tai akivaizdus įrodymas, jog į kapą nebuvo įsilaužta ir kūno 

neišsinešė jokie plėšikai. Vagims įkapės ir kvepalai būtų pravertę labiau nei nuogas 

kūnas. Ir jie tikrai nebūtų varginęsi viską gražiai sudėlioti į vietas. Aplinkybės taip 

pat byloja, jog kūno nevogė ir bičiuliai. Jie nebūtų palikę įkapių. Visos šios 

aplinkybės Jonui ir įžiebė kibirkštėlę tikėjimo, jog Jėzus iš tiesų prisikėlė iš 

numirusių. (Greenleaf, TE, 542) 

 

Henry’s Lathamas pateikia išsamų įkapių aprašymą. Jis atkreipia mūsų dėmesį, jog 

drobulės buvo vienoje vietoje, ir sako, jog jos 

 
svėrė apie šimtą svarų. Kvepalai jau buvo išdžiūvę. Jų, kaip rašoma, buvo daug. Jei 

kas būtų mėginęs atvynioti aprišalus, tai visur būtų pribirę išdžiūvusio miros ir 

alavijų tepalo. Ant akmeninės pakylos ir ant kapo grindų būtų likusi nemaža krūva 

kvepalų miltelių. Ir Petras, Jonui iš vidaus smulkiai nupasakodamas, kaip viskas 

atrodo, tikrai nebūtų to nepastebėjęs. Ponas Beardas nepamiršta paminėti kvepalų ir 

jų kiekio, tačiau visiškai nepagalvoja apie tai, jog, išvyniojus drobules, kvepalai būtų 

nubyrėję ant žemės. Tai, kad kvepalai visai nepaminimi pasakojime, leidžia daryti 
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prielaidą, jog jų nesimatė, nes jie liko ten, kur ir buvo įdėti – tarp aprišalų ir drobulių 

klosčių. (Latham, RM, 9) 

 

8E. Mokiniai neturėjo preteksto pasiimti Kristaus kūno. 

Wilburas Smithas apie tai sako: 

 
Mokiniams nebuvo jokios prasmės paimti kūno, kuris buvo garbingai palaidotas. 

Nieko geriau, negu jau buvo padaryta, jie savo Viešpaties kūnui nebūtų padarę. 

Juozapas iš Arimatėjos niekada neliepė jiems pasiimti Jėzaus kūno iš ten, kur Jis 

buvo palaidotas. To neliepė ir neskatino niekas. Jei jie ir būtų ėmęsi tokios užduoties, 

tai būtų darę tikrai ne iš pagarbos Viešpačiui ar dėl savęs, o nebent tik siekdami kitus 

apgauti. Kitais žodžiais tariant, tai jie būtų padarę nebent norėdami apgauti Palestinos 

žmones, paskleisdami jiems melą apie Jėzų. Tačiau mokiniai, kurie paskui savo 

Viešpatį sekė trejus metus, tikrai nebuvo melagiai, išskyrus, žinoma, Judą, kuris tuo 

metu jau buvo negyvas. Tai nebuvo piktavaliai žmonės ar kokie apgavikai. Jie 

vaikščiojo su Šventuoju Dievo Sūnumi, kuris pasmerkė melą ir išaukštino tiesą, 

skelbė Evangeliją apie tobulą teisumą. Labai jau neįtikėtina, kad vienuolika apaštalų, 

taip ilgai bendravusių su Juo, būtų nei iš šio, būtų įvykdę tokią piktadarystę. (Smith, 

TS, 377) 

 

9E. Mokiniai nebuvo supratę tiesos apie prisikėlimą, todėl ir nebūtų stengęsi vogti kūno, 

idant atrodytų, jog Jėzus prisikėlė (žr. Luko 24) 

Pasak Johno F. Whitwortho, „nepanašu, jog jie būtų supratę, kad Jis trečią dieną 

ruošėsi prisikelti iš numirusių. Jie buvo labai priblokšti girdėdami, kad Jis prisikėlė. Šie 

faktai paneigia prielaidą, kad jie būtų sumanę pavogti kūną, tokiu būdu norėdami sukurti 

įspūdį, jog Jis prisikėlęs.“ (Whitworth, LHP, 64) 

A.B. Bruce’as rašo: 

 
Tarkime, kad mokinių sąžinė būtų leidusi įvykdyti tokią vagystę. Tačiau nereikia 

pamiršti, kad tokia mintis jiems net nebuvo šovusi į galvą, jie apie tai net 

nepagalvojo. Tokiam žingsniui jie neturėjo nė lašelio drąsos. Jų širdis buvo apėmęs 

didis liūdesys ir jie buvo visiškai be gyvybės – visai kaip tas miręs kūnas, kurį jie, 

kitų manymu, pavogė. Tokiu atveju derėtų pastebėti, jog vagystės motyvas – pavogti 

kūną tam, kad po to būtų galima skelbti tikėjimą prisikėlimu! – jų visai neskatino ir 

nepastūmėjo tai daryti. O kam jiems skelbti tokį tikėjimą, apie kurį tuo metu jie net 

nepagalvojo? „Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš 

numirusių“. Jie pamiršo, kad jų Mokytojas prieš mirtį buvo jiems ne kartą apie tai 

kalbėjęs. (Bruce, TT, 494) 

 

10E. Jamesas Rosscupas sako: „Mokiniai buvo garbingi žmonės ir negalėjo tautoje 

paskleisti tokio bjauraus melo. Prieš tai jie buvo bailūs, bet vėliau pasikeitė ir įgijo 

drąsos. Visą likusį savo gyvenimą jie praleido drąsiai skelbdami žinią apie Prisikėlimą. 

Juos suimdavo, mesdavo į kalėjimus, mušdavo. Jie drąsiai pasitiko garbingą jų laukusią 

mirtį. Ir nė vienas neišsižadėjo savo Viešpaties ir tikėjimo Kristaus prisikėlimu.“ 

(Rosscup, CN, 4) 

Samprotaudamas apie vagystės teoriją, Paulas Little’as sako: „Čia mes susiduriame 

su dalykais, kurie neįmanomi psichologiniu ir etiniu aspektu. Kristaus kūno vagystė – tai 
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veiksmas, visiškai svetimas mokinių būdui. Tai reikštų, jog jie buvo tyčinio melo 

skleidėjai, kalti dėl tūkstančių žmonių suvedžiojimo ir mirties. Net jei tokią vagystę būtų 

suplanavę ir atlikę keli mokiniai, jie niekada apie tai nebūtų pasakę kitiems.“ (Little, 

KWhyB, 63–64) 

Komentuodamas vagystės versiją, britų teisininkas J.N.D. Andersonas sako: „Toks 

elgesys prieštarautų absoliučiai viskam, ką apie juos žinome: jų etiniam mokymui, jų 

gyvenimo šventumui, jų pasiaukojimui kankinimų ir persekiojimų metu. Tai 

nepaaiškintų ir tos dramatiškos transformacijos, kai iš prislėgtų ir nedrąsių bėglių jie 

virto drąsiais liudytojais, kurių palaužti nepajėgė jokia prievarta.“ (Anderson, CWH, 92) 

 

Istorikas privalo pripažinti tai, jog mokiniai tvirtai tikėjo Jėzų prisikėlus. 
– DAVID STRAUSS, XIX a. skeptikas 

 

Apie vagystės teoriją Kevanas sako: „Tam prieštarauja net ir krikščionybės 

priešininkai. Pavyzdžiui, skeptikas Straussas [1808–1874] galimybę, jog mokiniai 

paskleidė apgaulę, atmeta kaip visiškai neįmanomą moraline prasme. Pasak Strausso, 

‘istorikas privalo pripažinti tai, jog mokiniai tvirtai tikėjo Jėzų prisikėlus’“ (Leben Jesu, 

1864, p. 289). (Kevan, RC, 9) 

Wilburas Smithas sako: „Šiandien tokią versiją atmeta ir dauguma žydų ortodoksų 

mokslininkų, tarp jų ir Klausneris, neturėdamas jokios naudos sau, pripažįsta, jog 

mokiniai buvo pernelyg garbingi žmonės, kad ryžtųsi griebtis tokio melo“ (Jesus of 

Nazareth; His Life, Times, and Teaching, New York, 1925, p. 414). (Smith, GCWC, 22–

23) 

 

Tada Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, jiems atsakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu 
dėl gero darbo ligoniui šiandien mus tardote, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems 
ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį 
Dievas prikėlė iš numirusių! Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra 
akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame 
išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.“ 
(Apaštalų darbai 4,8–12) 
 

Ar tai „vogtas kūnas“ apaštalui suteikia tiek drąsos, kad Petras drąsiai paneigia Apd 

4,8 jam metamą kaltinimą? 

Wilburas Smithas tvirtina: 

 
Sekminių dieną Dievo galybė taip tvirtai nužengė ant Petro, jog po pamokslo, kurio 

pagrindinė tema buvo Kristaus prisikėlimas, Viešpačiui buvo laimėta per tris 

tūkstančius sielų. Viena yra tikrai aišku: Petras skelbė tai, kuo tvirtai tikėjo – t.y. kad 

Dievas prikėlė Kristų iš numirusių. Sąmoningai skelbti melą su tokiu ryžtu 

neįmanoma. Mokiniai ėjo ir skelbė Prisikėlimą, kol per tikėjimą šia šlovinga tiesa 

pervertė viso pasaulio mąstyseną. Ne, mokiniai tikrai nevogė ir negalėjo vogti mūsų 

Viešpaties kūno. (Smith, TS, 377–378) 

 

Visi mokiniai, išskyrus Joną, mirė kankinio mirtimi. Jie buvo persekiojami už tai, 

kad atkakliai gynė savo įsitikinimus ir teiginius. Anot Paulo Little’o, „žmonės būna 
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pasiryžę mirti tik už tai, ką tiki esant teisinga (net jei iš tiesų tai būtų netikra). Tačiau 

žmogus niekada nesiryžtų mirti už tai, ką žinotų esant gryną melą.“ (Little, KWhyB, 

173) Jei mokiniai būtų vogę Jėzaus kūną, jie būtų žinoję, kad jų skelbiama žinia yra 

melas. Tačiau jie „Prisikėlimą visuomet laikė savo mokymo, skelbimo, gyvenimo ir 

mirties pamatu bei prasme“. Teorija, jog mokiniai pavogę Kristaus kūną, yra visiškai 

absurdiška! (Lewis/Short, LD, 62–64) 

Visiškai sutinku su Johnu R.W. Stottu, kuris sako, kad teorija, jog mokiniai pavogę 

Kristaus kūną, nėra teisinga. Ji tokia neįtikima, jog iš esmės gali būti laikoma 

neįmanoma. Skaitydami Evangelijas ir Apaštalų darbus matome, jog apaštalai buvo 

nuoširdūs. Tarkime, kad patys galėjo būti apgauti, tačiau jie tikrai nebuvo apgavikai. 

Veidmainiai ir kankiniai nėra nulipdyti iš to paties molio.“ (Stott, BC, 50) 

 

3D. Teorija, jog Kristaus kūną iš kapo paėmę žydai, romėnai ar Juozapas iš Arimatėjos, 

taip pat nepasitvirtina kaip ir versija, jog tai padarę mokiniai. 

 

1E. Ar Kristaus kūną galėjo pavogti žydai? Į tai J.N.D. Andersonas atsako: 

 
Per septynetą savaičių [po Kristaus prisikėlimo] – jei apskritai galime tikėti šiais 

mums paliktais rašytiniais šaltiniais, o aš nematau jokios priežasties, dėl kurios 

krikščionims rašytojams būtų reikėję išgalvoti tą sunkiai paaiškinamą septynių 

savaičių laiko tarpsnį – taigi per septynetą savaičių žinia apie Prisikėlimą jau buvo 

apskriejusi visą Jeruzalę. Miestas kunkuliuote kunkuliavo: apaštalai šią žinią skelbė 

kur tik galėdami. Aukštiesiems kunigams tai labai nepatiko. Jie sakė, jog apaštalai 

juos kaltiną dėl to žmogaus pralieto kraujo. Kunigai buvo apkaltinti šlovės Viešpaties 

nukryžiavimu. Taigi jie buvo pasiryžę bet kam, kad šią pavojingą ereziją nugesintų 

dar pačioje jos gyvavimo pradžioje. (Anderson, RJC, 6) 

 

Jeigu žydai davė oficialų įsakymą paimti kūną, tai kodėl tuomet, apaštalams 

skelbiant Prisikėlimą Jeruzalėje, jie nepasakė: „Luktelkit! Tai mes paėmėme kūną – 

Kristus neprisikėlė iš numirusių.“ 

Jei tai būtų neįtikinę, argi jie nebūtų galėję pasakyti, kur ieškoti kūno? 

Jei ir tai nebūtų veiksminga, argi jie nebūtų galėję paimti lavono, paguldyti jį į 

vežimą ir pervežti centrinėmis Jeruzalės gatvėmis? Juk tokie veiksmai būtų sunaikinę 

krikščionybę net ne pačioje pradžioje, o dar ir visai negimusią. 

Williamas Paley’s, anglų teologas ir filosofas, rašo:  

„Jei Jo kūnas būtų buvęs rastas, žydai būtų tikrai jį visiems viešai parodę. Tai būtų 

buvęs greičiausias ir efektyviausias visos šios problemos sprendimas.  

Mokiniai buvo persekiojami. Tam jie buvo pasirengę ir apie tai įspėti iš anksto. Žinia 

apie Kristaus prisikėlimą sklido žaibiškai. Ji buvo Kristaus mokinių viešai pripažinta ir 

įtvirtinta kaip jų pamokslavimo ir mokymo pamatas. Skelbdami Jėzaus vardą jie subūrė 

Jo pasekėjų būrį. Ir vykstant visiems šiems dalykams žydai neturėjo kūno, kurį būtų 

galėję parodyti ir tuo viską užbaigti.“ (Paley, VEC, 196–198) 

Johnas Whitworthas rašo apie žydų tylą ir tai, jog jie nežinojo, kur galėtų būti Jėzaus 

kūnas: 

„Nors ši istorija [apie vagystę] vėliau labai paplito tarp žydų, tačiau, kaip taikliai yra 

pastebėjęs dr. Gilmore’as, ‘ji nė karto nebuvo paminėta teisiant apaštalus. Teismai 
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neilgai trukus prasidėjo Jeruzalėje persekiojant drąsiai ir atvirai skleidžiamas žinias apie 

jų Mokytojo prisikėlimą.’ Nors apaštalai buvo kviečiami į teismą ir stovėjo akivaizdoje 

tos pačios tarybos, kuri buvo papirkusi kareivius ir primokiusi juos sakyti, esą mokiniai 

išvogę kūną, tačiau teismuose jie nė karto nebuvo tuo kaltinami. Sinedrionas apie tai 

neužsiminė nė puse lūpų. Matyt, ši teorija veikiai buvo pripažinta nepasitvirtinusia ir 

absurdiška.“ (Whitworth, LHP, 66) 

 

2E. Ar Kristaus kūną galėjo pavogti romėnai? 

Valdytojui labiau būtų pravartu kūną palikti ten, kur jis ir buvo – t.y. kape. Pilotui 

labiausiai rūpėjo išlaikyti taiką ir ramybę. Kūno iškėlimas iš kapo būtų sukėlęs 

nepageidaujamų neramumų tarp žydų ir krikščionių. 

J.N.D. Andersonas apie Pilotą sako: „Jį labai trikdė tas keistas mokymas. Jei kūnas 

būtų buvęs išneštas jo įsakymu, tai aukštieji kunigai tikrai būtų buvę apie tai 

informuoti.“ (Anderson, RJC, 6) 

Pilotas tenorėjo taikos ir ramybės. 

 

3E. Ar Kristaus kūną galėjo paimti Juozapas iš Arimatėjos? 

Juozapas buvo slaptas mokinys ir todėl nebūtų lietęs kūno, iš pradžių nepasitaręs su 

kitais mokiniais. 

 

Paprastas Prisikėlimu tikinčio krikščionio tikėjimas tiesiog neprilygsta tikėjimui skeptiko, kuris 
verčiau jau patikės pačiais beprotiškiausiais ir neįtikinamiausiais išvedžiojimais nei sutiks su 
paprastais istoriniais faktais. Sunkumai, su kuriais susiduria tikėjimas, gal ir dideli. Tačiau 
absurdas, su kuriuo susiduria netikėjimas, yra dar didesnis. 

– GEORGE HANSON 
 

4E. Apibendrinant galima teigti, jog visi faktai paneigia Kristaus kūno vagystės teoriją. 

Pasak George’o Hansono, „paprastas Prisikėlimu tikinčio krikščionio tikėjimas 

tiesiog neprilygsta tikėjimui skeptiko, kuris verčiau jau patikės pačiais beprotiškiausiais 

ir neįtikinamiausiais išvedžiojimais nei sutiks su paprastais istoriniais faktais. Sunkumai, 

su kuriais susiduria tikėjimas, gal ir dideli. Tačiau absurdas, su kuriuo susiduria 

netikėjimas, yra dar didesnis.“ (Hanson, G., RL, 24) 

 

3B. Haliucinacijų teorija 
 

1C. Teorijos esmė 
Ši teorija tvirtina, jog visi Kristaus pasirodymai po Prisikėlimo tebuvo tariami – t.y. iš 

tiesų tai tebuvo žmonių regėtos haliucinacijos. 

 

Haliucinacijų teorija iš esmės reiškia, jog, „jei Petras ir kiti būtų galėję pasikonsultuoti su geru 
neurologu, tai krikščionių Bažnyčia apskritai niekuomet nebūtų atsiradusi“. 

– GRESHAM MACHEN 
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2C. Paneigimas 
 

1D. Ar Kristaus pasirodymai po Prisikėlimo iš tiesų tokie svarbūs? 
C.S. Lewisas rašo: 

 
Pirmosiomis krikščionybės gyvavimo dienomis „apaštalu“ pirmiausia būdavo 

vadinamas liudytojas, savo akimis regėjęs Prisikėlusį Kristų. Prabėgus vos keletui 

dienų po nukryžiavimo, į Judo vietą, iš kurios šis buvo pašalintas dėl išdavystės, jau 

pretendavo kiti du kandidatai. Jų tinkamumą tokiam postui lėmė tai, kad jie abu 

asmeniškai pažinojo Jėzų ir prieš Jo mirtį, ir jau prisikėlusį, tad skelbdami pasauliui 

galėjo pateikti informaciją iš pirmų lūpų (žr. Apd 1,22). Prabėgus dar keletui dienų iš 

šv. Petro lūpų vėl nuskamba ta pati žinia – „Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame 

šito liudytojai“ (žr. Apd 2,32). O Pirmame laiške korintiečiams šv. Paulius savo teisę 

į apaštalystę pagrindžia tokiu teiginiu: „Ar aš ne apaštalas? Argi nesu regėjęs mūsų 

Viešpaties Jėzaus?“ (Lewis, M, 148) 

 

2D. Kaip Kristaus pasirodymus po Prisikėlimo turėtume vertinti, jei sužinotume, kad 
jie tebuvo regėjimai arba vizijos? 
Pagal Lewiso pateikiamą apibrėžimą, jei teorija, teigianti, jog visi Kristaus pasirodymai 

po Prisikėlimo tebuvo haliucinacijos, pasitvirtintų, tai apaštalo tarnystės vertė prilygtų 

nuliui. 

Jei ši teorija teisinga, tai, pasak Greshamo Macheno, reiškia, „jog visa krikščionių 

Bažnyčia stovi ant pirmajame amžiuje po Kr. gyvenusių žmonių patologinių išgyvenimų 

pamato. Kitaip tariant, jei Petras ir kiti būtų galėję pasikonsultuoti su geru neurologu, tai 

krikščionių Bažnyčia apskritai niekuomet nebūtų atsiradusi.“ (Kevan, RC, 10–11) 

Kalbėdamas apie „apaštalų teiginių patikimumą“, J.N.D. Andersonas teigia, kad tai 

„priklauso nuo jų liudijimo pagrįstumo ir teisėtumo“. (Anderson, DCR, 100) 

 

3D. Kas yra vizija? 
Wilburas Smithas sako: 

 
Labai išsamų vizijų apibrėžimą pateikia Weissas: „Moksline prasme šis terminas 

reiškia tariamą nesamų dalykų jutimą, daiktų ar būtybių regėjimą be išorinio dirgiklio 

bei realaus objekto. Regos nervas iš tiesų nėra veikiamas jokių išorinių šviesos bangų 

ar eterio vibracijų. Žmogus tariamus vaizdus regi tik dėl tam tikrų fiziologinių 

priežasčių. Žmogui, reginčiam viziją, tariamas vaizdas sudaro tokį įspūdį, lyg jis būtų 

realus, ‘objektyvus’ – t.y. žmogus neabejoja, kad objektas, kurį jis regi, realiai yra 

prieš jo akis.“ (Smith, TS, 581) 

 

4D. Ar Kristaus pasirodymai po Prisikėlimo buvo haliucinacijos? 
Ne, mokinių regėti vaizdai tikrai nebuvo haliucinacijos. Šiai hipotezei griežtai 

prieštarauja Naujajame Testamente pateikiamas liudijimas. 

Hillyeris Stratonas yra pasakęs: „Haliucinacijoms pasiduodantys žmonės niekada 

netampa moraliniais herojais. Jėzaus prisikėlimas pakeitė žmonių gyvenimą, ir tai 

nebuvo vienkartinis poveikis. Prisikėlimas liudytojams darė įtaką visą likusį gyvenimą. 

Su šia tiesa lūpose jie netgi ėjo pasitikti savo mirties.“ (Straton, BLR, 4) 
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5D. Haliucinacijų teorija čia visai nepasitvirtina, nes šiuo atveju ji prieštarauja tam 

tikriems psichiatrų patvirtintiems vizijai būdingiems dėsniams ir principams. 

 

1E. Paprastai haliucinacijas regi ne visi, o tik tam tikri žmonės. (Anderson, RJC, 4–9); 

(Little, KWhyB, 67–69); (Peru, OPC, 97–99) 

Haliucinacijas dažniausiai regi itin jautrūs, lakią vaizduotę turintys arba labai 

nervingi individai. 

Akivaizdu, jog žmonės, kuriems Kristus pasirodė po Prisikėlimo, negali būti priskirti 

vienam psichologiniam tipui. 

Johnas R.W. Stottas sako: 

 
„Tuo [pasirodymo] metu tvyranti nuotaika būdavo labai įvairi […] 

Marija Magdalena verkė; […] 

moterys buvo išsigandusios ir nustebusios; […] 

Petrą graužė sąžinė; […] 

Tomas tuo metu netikėjo. 

Pora į Emausą traukusių mokinių buvo labai įsijautę į pokalbį, aptarinėdami 

paskutinės savaitės įvykius. […] 

Galilėjoje gyvenę mokiniai vėl buvo ėmęsi žvejybos.“ 

„Šių dieviškojo Viešpaties apsireiškimų negalima traktuoti kaip haliucinacijų, 

kurias regėjo pakrikusio proto žmonės“. (Stott, BC, 57) 

 

2E. Haliucinacijos siejasi su konkrečiais individo pasąmonėje giliai glūdinčiais praeities 

išgyvenimais. (Anderson, RJC, 4–9); (Little, KWhyB, 67–69); (Peru, OPC, 97–99) 

 

1F. Haliucinacijos būna labai individualios ir subjektyvios. 

„Percepcijos psichopatologijoje“ (Psychopathology of Perception) Heinrichas 

Kluereris cituoja vieną žymų neurobiologą: „Raoulas Mourgue’as svarbiausiame savo 

moksliniame darbe haliucinacijų neurobiologijos klausimu teigia, kad haliucinacijoms 

bei kitiems į jas panašiems suvokimo sutrikimams labai būdingas kintamumas ir 

nepastovumas. Jam haliucinacija – ne statiškas reiškinys, o veikiau dinamiškas procesas, 

kurio nepastovumą lemia ją sukeliančių faktorių ir sąlygų nepastovumas.“ (Kleurer, cit. 

Hoch, PP, 18) 

Iš esmės neįmanoma, kad vienu metu du asmenys regėtų tą pačią haliucinaciją. 

 

2F. Kristaus pasirodymus po Prisikėlimo regėjo labai daug žmonių. 

Thomas J. Thorburnas teigia: 

 
Maždaug penki šimtai vidutinių protinių gabumų ir vidutinio temperamento žmonių 

labai įvairiomis aplinkybėmis, būdami po vieną ar keliese, įvairiu paros metu patyrė 

įvairius jutimus – regos, klausos ir lytėjimo. Būtų visiškai neteisinga tokius 

įvairiapusiškus išgyvenimus priskirti vien subjektyvioms haliucinacijoms. Mes 

tvirtiname, jog tokia teorija yra neįtikima, nes, pritaikius ją bet kuriam kitam, 

„neantgamtiškam“ istorijos įvykiui, ji būtų nedelsiant atmesta kaip juokingas ir 

neišsamus paaiškinimas. (Thorburn, RNMC, 158–159) 
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Wilburas Smithas cituoja Theodore’ą Christliebą, kuris sako: 

 
Mes neatmetame to, ką skelbia mokslas. Būdavo, kad regėjimus vienu metu 

matydavę ištisi žmonių sambūriai. Tačiau būtina pastebėti, jog tokie regėjimai kyla 

dėl liguisto proto ir minčių įjaudrinimo, dėl fizinio liguistumo ir ypač dėl stipraus 

nervinio pobūdžio sujaudinimo. Tarkime, kad vienas ar keletas mokinių galėjo būti 

liguisti. Tačiau jokiu būdu negalime daryti prielaidos, jog tokie buvo visi. Tie žmonės 

buvo įvairaus temperamento ir skirtingo tipo asmenybės. Nejau manysime, jog vienas 

po kito jie visi tapo liguisti – ne tik susijaudinusios moterys, bet ir Petras – tas tvirtas 

ir drąsus žvejys, kurio vis tik nepavadinsi nervingu, bei Jokūbas, dar pora į Emausą 

traukusių mokinių, ir blaiviai mąstantis, dvejonių apniktas Tomas – žodžiu, visi 

vienuolika mokinių ir dar penki šimtai brolių. Nejau jie visi buvo apimti ir suklaidinti 

regėjimų, kurie – atkreipkite dėmesį – vyko įvairiu paros metu ir įvairiose vietose, 

žmonėms užsiimant pačia įvairiausia veikla (pvz., rytą prie kapo, pokalbio metu 

kelyje, artimų draugų būryje darbuojantis prie ežero ir pan.). Skyrėsi tiek jų proto 

būsena, tiek vidinis gebėjimas priimti regėjimus. Nejau jie visi ėmė ir susimokė 

kiekvieno matytuosius regėjimus paskelbti pasauliui tikru Prisikėlusio Kristaus 

apsireiškimu kūne? Net jei taip, tai ar galėjo tai būti vien tik saviapgaulė ar tyčinis 

melas? Kiekvienas jų neabejotinai ne kartą klausė savęs, ar matytasis vaizdas buvo 

realus. Kaip teisingai yra pastebėjęs Schleiermacheris: „Žmonės, manantys, jog 

mokiniai apsigavo vidinį išgyvenimą neteisingai priskirdami išoriniam jutimui, 

kaltina mokinius proto silpnumu, tvirtindami, kad apskritai jų liudijimas apie Kristų 

yra negaliojantis. Iš jų pavaizdavimo susidaro įspūdis, lyg Kristus, pasirinkdamas sau 

tokius liudytojus, nebūtų žinojęs, kas yra žmoguje. Jei Jis būtų norėjęs ir viską 

sutvarkęs taip, kad jie vidinius išgyvenimus klaidingai palaikytų išoriniu jutimu, tai 

Jis pats būtų paklydimo autorius. Tačiau jei Jis skatintų paklydimą, tai nesiderintų su 

Jo kilnumu ir garbingumu, o Jo skelbtos moralės idėjos nueitų perniek.“ (Christlieb, 

cit. Smith, TS, 396–397) 

 

3E. Pasak dviejų žymių psichiatrų, L.E. Hinsie’o ir J. Shatsky’o, „iliuzija yra klaidinga 

percepcija; klaidinga stimuliuojamų jutimų reakcija. […] Tačiau normalus žmogus tokį 

klaidingą suvokimą dažniausiai nori patikrinti kitu jutimu. Kiti jutimai dažnai padeda 

išsiaiškinti, ar matytas vaizdas yra iliuzija, ar ne.“ (Hinsie, PD, 280) 

Kristaus pasirodymai negalėjo būti apgaulingos percepcijos: 

 
Wilburas Smithas komentuoja Luko pastabas. Autorius Luką apibūdina kaip „žmogų, 

kuris visais atvejais, visų tyrinėjimų metu vadovavosi moksliniu požiūriu. Savo 

antrosios knygos („Apaštalų darbai“) pradžioje Lukas sako, jog po savo kančios 

Viešpats pateikė ‘daugelį įrodymų’, kad yra gyvas.“ (Smith, TS, 400) 

 

Smithas tęsia toliau: 

 
Siekdami nustatyti tiriamojo objekto realumą, šių laikų mokslininkai bei psichologai 

tai pagrindžia tam tikra informacija, tam tikrais duomenimis, pagal kuriuos įmanoma 

padaryti išvadas. Būtent tokie duomenys Viešpaties Jėzaus prisikėlimo klausimu 

pateikiami evangelijose – t.y. aprašomi objektai, kuriuos regėjo žmogaus akis ir 

kuriuos lytėjo žmogaus ranka, apibūdinami garsai, kuriuos girdėjo žmogaus ausis. 
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Tai mes vadiname empiriniu pažinimu. (Smith, TS, 389–390) 

 

W.J. Sparrow-Simpsonas rašo: „Prisikėlusio Mokytojo pasirodymus galima 

analizuoti žmogiškųjų juslių šviesoje – regos, klausos ar lytėjimo aspektu. Skirtingi 

aprašomi reiškiniai gali būti sugrupuoti priskiriant juos skirtingoms minėtosioms 

kategorijoms.“ (Sparrow-Simpson, RCF, 83) 

Sparrow-Simpsonas toliau sako: „Pakalbėkime pirmiausia apie regėjimą. Natūraliai 

tai pirmas būdas žmogaus dėmesiui patraukti. Evangelijose šis jutimas apibūdinamas 

įvairiausiomis frazėmis, tokiomis kaip: 

„Ir štai priešais pasirodė Jėzus“ (Mt 28,9). 

„Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės“ (Mt 28,17). 

„Jie pažino Jėzų“ (Lk 24,31). 

„Jie tarėsi matą dvasią“ (Lk 24,37). 

„Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: 

dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint.“ Tai taręs, jis parodė jiems 

rankas ir kojas.“ (Lk 24,39–40). 

Panašiais žodžiais kalba ir ketvirtasis evangelistas: 

„Marija Magdalena nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį“ (Jn 20,18). 

„Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį“ (Jn 20,20). 

„Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų“ (Jn 20,25). 

„Tu įtikėjai, nes pamatei“ (Jn 20,29). 

„Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“ – nes jie aiškiai matė, jog 

tai Viešpats“ (Jn 21,12). 

„Per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis“ (Apd 1,3). 

Pasirodymų metu Prisikėlęs Viešpats rodo savo kančios metu Jam padarytų žaizdų 

žymes: šv. Lukas rašo apie Jo rankas ir kojas (žr. Lk 24,29–40). […] Šv. Matas nieko 

tokio nepamini. Šv. Jonas pamini Jo rankas ir šoną (žr. Jn 20,20–25.27). (Sparrow-

Simpson, RCF, 183–184) 

„Prisikėlusio Kristaus pasirodymai aprašomi ir lytėjimo pojūčio aspektu. […] 

Ryškiausiai tai atskleidžia Evangelijoje pagal Luką esanti eilutė: ‘Palieskite mane ir 

įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint’“ (žr. Lk 24,39). 

„Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse“ (žr. Lk 24,42–43). 

(Sparrow-Simpson, RCF, 92–93) 

Thomas Thorburnas rašo: „Evangelijoje pagal Morkų aprašomam regėjimui prie 

kapo būdinga ir ‘klausos haliucinacija’: angelas nurodo moterims eiti ir tai, kas nutiko, 

paskelbti mokiniams (žr. Mk 16,5–7).“ 

Thorburnas toliau sako: „Panašus aprašymas pateikiamas ir Evangelijoje pagal Matą, 

kuris rašydamas naudojosi ta pačia medžiaga kaip ir Morkus. Mato aprašyme moterys ir 

mato Jėzų, ir girdi Jį, ir prisiliečia prie Jo (žr. Mt 28,9–10).“ (Thorburn, RNMC, 133) 

 

4E. Haliucinacijos paprastai įvyksta vienu metu toje pačioje vietoje. (Anderson, RJC, 4–

9); (Little, KWhyB, 67–69); (Peru, OPC, 97–99) 

Haliucinacijos paprastai kyla: 

• vietoje, kur tvyro nostalgiška atmosfera, arba 

• tokiu metu, kai žmogui ypač sužadinami kokie nors prisiminimai, sukuriama 
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tam tikra nuotaika. 

Tačiau Kristaus pasirodymų laikas ir vieta visuomet buvo skirtingi. O tai nėra 

palankios aplinkybės rastis haliucinacijoms. Aplinka nebuvo susijusi su tam tikrais 

prisiminimais, tad regimi vaizdai negalėjo būti prisisapnavę ar kitaip įsivaizduoti. 

Johnas R.W. Stottas teigia, jog „tuo metu nebuvo tam reiškiniui palankių 

aplinkybių“. (Stott, BC, 57) 

Toliau jis sako: „Spėjimai [jog tai haliucinacijos] gal ir pasitvirtintų, jei pasirodymai 

būtų vykę visuomet vienoje ar dviejose tose pačiose šventose vietose, žadinusiose 

prisiminimus apie Jėzų […], jei ten būtų tvyrojusi laukimo atmosfera.“ (Stott, BC, 57) 

Stottas prieina prie tokios išvados: 

 
Jei mus būtų pasiekę pasakojimai apie Kristaus pasirodymus vien tik aukštutiniame 

kambaryje ir niekur kitur, tai galėtume ir sudvejoti. Įsivaizduokime tokią situaciją: 

visi vienuolika susirenka toje ypatingoje vietoje, kur Kristus su jais praleido 

paskutines savo gyvenimo žemėje valandas. Jie susėda už stalo, Kristaus vietą 

palikdami tuščią, ir pradeda jausmingai kalbėtis apie stebuklingąsias praeities dienas. 

Jie prisimena Jo pažadus sugrįžti ir pradeda spėlioti, kada Jis sugrįš, labai laukdami to 

įvykio. Ir štai, tvyrant tokiai nepaprastai laukimo atmosferai, prieš akis jie staiga 

išvysta Jį. Jei mus pasiektų toks pasakojimas, gal turėtume pagrindo manyti, jog juos 

žiauriai apgavo akys. (Stott, BC, 57) 

 

Kevanas cituoja W. Robertsoną Nicollą, kuris sako: „Nepamirškime, jog mokiniai ne 

tik kad manė regį Kristų, bet ir kalbėjosi su Juo. Tie pokalbiai vykdavo įvairiausiomis 

aplinkybėmis, dalyvaujant ne vienam liudytojui.“ (Nicoll, cit. Kevan, RC, 10) 

Jamesas Orras mūsų dėmesį atkreipia į laiko faktorių, pastebėdamas, jog pasirodymai 

buvo ne staiga šmėstelėję vaizdai, o ‘ilgi pokalbiai’“ (Orr, RJ, cit. Ramm, PCE, 186) 

Atkreipkite dėmesį, jog pasirodymai vykdavo įvairiu laiku ir įvairiose vietose: 

Mato 28,9–10: moterims Kristus pasirodė ankstų rytą prie kapo. 

Luko 24,34; 1 Korintiečiams 15,7: asmeniniai pokalbiai vidury dienos. 

Jono 21,1–23: prie ežero ankstų rytą. 

1 Korintiečiams 15,6: per penkiems šimtams žmonių ant Galilėjos kalno. 

Kaip matome, Kristaus pasirodymai vykdavę įvairiu metu ir įvairiose vietose. Tokia 

įvairovė paneigia hipotezę, jog tai galėję būti haliucinaciniai regėjimai. 

 

5E. Haliucinacijos kyla esant tam tikrai laukimo atmosferai, kai žmogus labai geidžia, 

kad kokia nors mintis ar troškimas taptų realybe. (Anderson, RJC, 4–9); (Little, KWB, 

67–69); (Peru, OPC, 97–99) 

 

1F. Haliucinacijoms būdingi tam tikri principai. 

Williamas Milliganas teigia, jog žmogui, reginčiam haliucinacijas, būdingas stiprus 

„tikėjimas idėja, kurią regėjimas įkūnija, ir stiprus troškimas matyti tą idėją išsipildant“. 

(Milligan, RL, 93–95) 

 

1G. „Siekiantis tokio patyrimo žmogus turi labai intensyviai ko nors norėti ir tikėti tuo. 

Vaizduotėje jis kuria tai, ko iš tiesų nėra. Jam labai to trokštant, įsivaizduojami dalykai 
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tariamai virsta realybe.“ (Little, KWhyB, 68). 

 

2G. E.H. Day’us sako: „Tam, kad vienu metu daug žmonių matytų regėjimus, 

subjektyviai suvoktų nepaprastus reiškinius, reikia, kad ilgokai truktų tam tikras 

‘psichologinis paruošimas’.“ (Day, ER, 51–53) 

 

3G. Paulas Little’as rašo: „Pavyzdžiui, motina, karo metais netekusi savo sūnaus, nuolat 

prisimena, kaip, dar gyvas būdamas, jis kas vakarą 17.30 val. grįždavęs iš darbo. Taip 

apie jį mąstydama ir medituodama ji kas vakarą sėdi savo supamajame krėsle. Nieko 

stebėtino, kad galiausiai jai pradeda rodytis, jog regi sūnų įeinantį pro duris. Ji pradeda 

vaizduotis kalbanti su juo. Tuo momentu moteris aiškiai nutolsta nuo realybės, tarsi 

netekdama su ja ryšio.“ (Little, KWhyB, 68) 

 

2F. Kristaus pasirodymų metu Jo pasekėjai nelabai norėjo tikėti tuo, ką mato, tačiau 

buvo tiesiog priversti tai pripažinti. 

W.J. Sparrow-Simpsonas rašo: „Tie nepaprasti reiškiniai atėjo veikiau iš išorės, nei 

kilo iš vidaus. Pasirodymai buvo išoriniai žmonių dėmesį patraukę dirgikliai.“ (Sparrow-

Simpson, RCF, 88) 

Alfredas Edersheimas sako, jog „regėjimą matantis žmogus labai tikisi įvykio, kuris 

dar realiai nėra įvykęs“. (Edersheim, LTJM, 626) 

E.H. Day’us, prieštaraudamas haliucinacijų teorijai, sako: „Atkreipkime dėmesį, kaip 

mokiniai nenorėjo tikėti tuo, ką matė. Kaip ilgai juos teko įtikinėti. Matyt, tik 

nepaneigiami loginiai faktai galiausiai privertė juos patikėti, jog tai realu.“ (Day, ER, 

53–54) 

O apie tai, kad nebuvo jokio išankstinio „psichologinio paruošimo“, Day’us sako: 

 
Pirmųjų Viešpaties pasirodymų metu mokiniai buvo užklupti įvairiausiose būsenose. 

Tačiau akivaizdu, kad nebuvo jokio laukimo, jokio išankstinio pasiruošimo pamatyti 

Jį. […] 

Jų tikėjimą galutinai užgesino katastrofa, mirtis, kurią labai ryškiai apibūdino 

žydų Įstatymas: „Dievo prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“ (žr. Įst 21,23). 

Subjektyviųjų regėjimų teorija gal ir pasirodytų teisinga, jei mokiniai, ištikus 

nelaimei, būtų atsisakę tikėti tuo, kas blogiausia. Tačiau mokinių viltis buvo visiškai 

sudaužyta į šipulius, todėl ir nauja viltis įsižiebė tik labai pamažu. (Edersheim, 

LTJM, 53–54) 

 

Haliucinacijų teorija byra atsitrenkusi į faktą (o jei tai ne faktas, tik prasimanymas, tuomet tai 
keisčiausias žmogui į galvą atėjęs prasimanymas), jog tris kartus ši „haliucinacija“ buvo 
bematant palaikyta Jėzumi. 

– C.S. LEWIS 
 

Paulas Little’as aiškina, jog Kristaus pasekėjų nusiteikimas ir bendra būsena nebuvo 

panaši į tą, kuri būdinga haliucinacijas regintiems ligoniams: „Marija Magdalena ankstų 

pirmojo Velykų sekmadienio rytą atėjo prie kapo nešina kvepalais. Ką ji ketino daryti? Ji 

ketino patepti savo mylimo Viešpaties kūną. Akivaizdu, jog ji visai nesitikėjo Jį rasti 
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prisikėlusį iš numirusių ar pan. Tiesą sakant, pirmą kartą Jį išvydusi, palaikė Jį 

sodininku. O kai Viešpats pasirodė mokiniams, jie buvo labai išsigandę, manydami, jog 

regi šmėklą.“ (Little, KWhyB, 68–69) 

Alfredas Edersheimas šiuo klausimu išsako tokią nuomonę: „Perskaičius šv. Luko 

užrašytąjį pasakojimą, „Regėjimų teorija“ atkrinta automatiškai. Mums aiškiai sakoma, 

jog Prisikėlusio Kristaus pasirodymas anaiptol nebuvo jų lūkesčių išsipildymas. 

Priešingai, jie buvo labai išgąsdinti ir manė, jog jiems pasivaidenusi šmėkla. Norėdamas 

užtikrinti, kad jiems nesivaidena, Kristus paragino juos paliesti Jį sakydamas: ‘Dvasia 

juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint’.“ (Edersheim, LTJM, 628) 

Pratęsdamas mintį, Edersheimas sako: „Reussas taikliai pastebi, kad jei ši pamatinė 

Bažnyčios dogma būtų buvusi pramanyta, tai būtų pasirūpinta, kad pasakojimai kuo 

tiksliausiai sutaptų“. (Edersheim, LTJM, 628) 

C.S. Lewisas sako, jog 

 
haliucinacijų teorija byra atsitrenkusi į faktą (o jei tai ne faktas, tik prasimanymas, 

tuomet tai keisčiausias žmogui į galvą atėjęs prasimanymas), jog tris kartus ši 

‘haliucinacija’ buvo bematant palaikyta Jėzumi (žr. Lk 24,13–31; Jn 20,15; 21,4). Net 

jei darytume prielaidą, jog tai Dievas siuntė šventą haliucinaciją siekdamas pamokyti 

tam tikrų tiesų (tokių tiesų, kuriomis ir be to jau buvo tikima ir kurių būtų buvę kur 

kas paprasčiau pamokyti naudojant kitokius metodus, kuriuos šiuo atveju 

haliucinacinis regėjimas tik nustelbtų), tai ar mes neturėtume teisės tikėtis iš Dievo, 

jog haliucinaciją Jis pateiks mums suprantamu būdu? Nejau Tas, kuris sukūrė visų 

žmonių atvaizdus, nesugebėtų padoriai atkurti atvaizdo to Žmogaus, kuriuo pats 

buvo? (Lewis, M, 153) 

 

Rašydamas apie Jėzaus apsireiškimą mokiniams, T.J. Thorburnas sako: „Jei tai 

tebūtų buvęs subjektyvus vaizduotės padarinys, sukėlęs dar daugelį kitų tokių pat 

nerealių sampratų, tradicija mums pateiktų daug išsamesnį to vaizdą“. (Thorburn, 

RNMC, 29–31) 

 

6E. Haliucinacijos paprastai ilgą laiką ir reguliariai atsikartoja. (Anderson, RJC, 4–9); 

(Little, KWB, 67–69); (Peru, OPC, 97–99) 

Jos gali kartotis vis dažniau ir dažniau, kol žmogus pasiekia kritinę ribą, arba rečiau 

ir rečiau, kol visai išnyksta. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip vykdavo Kristaus pasirodymai. 

C.S. Lewisas sako: „Visuose pasakojimuose sutartinai tvirtinama, jog vieną dieną 

Prisikėlusio Kūno pasirodymai staiga liovėsi. Kai kurių teigimu, tai įvyko staiga, 

prabėgus šešetui savaičių nuo Jo mirties dienos. […] Šmėkla gali šmėstelti ir išnykti, 

tačiau reali, apčiuopiama būtybė negali nei iš šio, nei iš to dingti kaip į vandenį – ji turi 

kažkur pasidėti, jai turi kažkas nutikti.“ (Lewis, M, 153–154) 

Autorius prieina prie tokios išvados: „Jei šitai tebuvo haliucinacinis regėjimas, tai jis 

pats sistemingiausias ir apgaulingiausias regėjimas visoje regėjimų istorijoje. Tačiau jei 

tai buvo reali būtybė, jai turėjo kažkas nutikti, jei ji staiga liovėsi rodytis. Noriu pasakyti, 

jog negalima iš pasakojimo išimti Žengimo dangun istorijos, jos vietos neužpildant 

kita.“ (Lewis, M, 154) 

Hastingso „Apaštališkos Bažnyčios žodyne“ (Dictionary of the Apostolic Church) 

sakoma: „Teorija nėra teisinga jau vien dėl to, jog visi regėjimai staiga ėmė ir liovėsi. 
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Niekur nėra užfiksuota, kad po tų keturiasdešimties dienų Prisikėlęs Viešpats būtų dar 

kam nors pasirodęs, išskyrus šv. Pauliaus atvejį, kurio tikslas ir aplinkybės buvo labai 

neįprastos ir išskirtinės. Tai ne vaizduotės padarinys. Kaip sako Keimas: ‘Dvasios, 

kurias iššaukia žmonės, taip staiga nepasirodo’.“ (Hastings, DAC, 360) 

Kevanas klausia: „Jei prisikėlusio Gelbėtojo regėjimai tebuvo haliucinacijos, tai 

kodėl jos taip staiga liovėsi? Kodėl po Žengimo dangun niekas daugiau nebeišvydo taip 

geidžiamo regėjimo? Pagal augimo dėsnį, anot dr. Mullinso, ‘po to, kai jas matė jau net 

penki šimtai žmonių, haliucinacijos turėjo tapti chroniškos. Tačiau jos staiga liaujasi, 

užleisdamos vietą konkrečiai, veiksmingai evangelizacijos programai’.“ (Kevan, RC, 11) 

 

3C. Išvada 
Apibendrindamas haliucinacijų teoriją, Winfriedas Corduanas sako: 

 
Kalbant apie Kristaus pasirodymus po Prisikėlimo, haliucinacijos teorija 

nepasitvirtina dėl to, kad čia pažeidžiami visi su haliucinacijomis siejami dėsniai ir 

principai. Pasirodymai nevyko taip, kaip vyksta haliucinacijos. Haliucinacijos – labai 

asmeniškas dalykas, kylantis iš kritinės emocinio nestabilumo būsenos. Haliucinacija 

– tai savotiškas troškimų išsipildymas. Tai, kas įvyko po Prisikėlimo, buvo visai kas 

kita. Mokiniai palyginti greitai susitaikė su Kristaus mirtimi. Jie nusprendė imtis 

pirmykščio darbo – žvejybos. Pasirodymai jiems buvo tikra staigmena, o tuo metu jie 

jau buvo sumanę daryti ką kita. Dar daugiau, pasirodymus regėjo ne vienas, o daug 

žmonių vienu metu – taigi kiekvienas grupės narys regėjo tą patį vaizdą. O tai 

visiškai nebūdinga haliucinacijoms. Galima daryti išvadą, jog Kristaus pasirodymai 

po Prisikėlimo tikrai nebuvo haliucinacijos. (Corduan, NDA, 221) 

 

Johnas R.W. Stottas rašo: „Mokiniai nebuvo patiklūs. Priešingai, jie buvo atsargūs, 

skeptiški ir „nerangios širdies“ – t.y. neskubėjo tikėti viskuo, ką mato. Jie nesileido 

suklaidinami haliucinacijų ar keistų regėjimų. Jų tikėjimas pagrįstas tvirtais įrodymais, 

kurie buvo patikrinti.“ (Stott, BC, 57) 

T.J. Thorburnas sako, jog haliucinacijos niekada „nepaskatina žmonių imtis didingų 

ir reikšmingų darbų. Jos neskatina pasišventimo, griežto savęs išsižadėjimo ar kantraus 

kentėjimo. […] Trumpai tariant, esame priversti sutikti su dr. Sanday’u, kuris teigia: 

‘Jokia šmėkla ar paprasta haliucinacija dar nebuvo sukrėtusi šio pasaulio’.“ (Thorburn, 

RNMC, 136) 

 

4B. Kito kapo teorija 
 

1C. Teorijos esmė 
Profesorius Kirsoppas Lake’as rašo: 

 

[Haliucinacijos niekada] nepaskatina žmonių imtis didingų ir reikšmingų darbų. Jos neskatina 
pasišventimo, griežto savęs išsižadėjimo ar kantraus kentėjimo. […] Trumpai tariant, esame 
priversti sutikti su dr. Sanday’u, kuris sako: „Jokia šmėkla ar paprasta haliucinacija dar 
nebuvo sukrėtusi šio pasaulio“. 

– T.J. THORBURN 
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Labai abejoju, ar moterys iš tiesų žinojo, jog nuėjo tiksliai prie to paties kapo, 

kuriame Juozapas iš Arimatėjos buvo palaidojęs Viešpaties kūną. Juk aplink Jeruzalę 

pilna tokių vienas į kitą panašių uolose iškirstų kapų. Neįsidėmėjus tikslios vietos, 

juos būtų sunku atskirti. […] Abejoju, ar laidojimo metu moterys buvo priėjusios 

pakankamai arti kapo. […] Tikriausiai jos visa tai stebėjo per atstumą. O Juozapas iš 

Arimatėjos labiau atstovavo žydams nei mokiniams. Jei jos stovėjo atokiau, tai joms 

turėjo būti tikrai nelengva tą kapą atskirti nuo kitų gretimų kapų. Taigi yra galimybė, 

jog moterys atėjo ne prie Jėzaus kapo, o prie kito. Su šia galimybe reikia skaitytis, 

nes kaip kitaip reikėtų paaiškinti tai, kad moterys matė, kaip kapas uždaromas, o 

atėjusios prie kapo jau rado jį atvirą. […] 

Jei tai buvo kitas kapas, tai pasakojimas darosi aiškus ir viskas susidėlioja į savo 

vietas. Moterys ankstų rytą atėjo prie kapo, kurį tik manė esant tą patį, kur buvo 

palaidotas Viešpats. Jos tikėjosi išvysti uždarytą kapą, tačiau jį rado atvirą. Ir tada 

vienas jaunuolis […] pamatęs, jog jų suklysta, mėgino joms paaiškinti, kad jos 

atėjusios ne ten, kur norėjo. „Jo čia nėra. Apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta“ – pasakė 

jaunuolis, veikiausiai rodydamas į gretimai esantį kapą. Tačiau moterys išsigando, 

sutriko ir pabėgo. (Lake, HERJC, 250, 251, 252) 

 

2C. Paneigimas 
Moterų apsilankymas prie tuščio kapo ankstų sekmadienio rytą – vienas labiausiai 

patvirtintų Naujajame Testamente užfiksuotų įvykių. Kirsoppas Lake’as pripažįsta šio 

įvykio istoriškumą. 

Frankas Morisonas sako: „Moterų patirtas įvykis aprašomas ankstyviausiame 

autentiškame dokumente – t.y. Evangelijoje pagal Morkų. Pasakojimas atsikartoja taip 

pat ir Mato bei Luko užrašytose evangelijose, šv. Jonui patvirtinant, jog visa tai regėjusi 

Marija Magdalena. Įvykis aprašomas taip pat ir apokrifinėje Petro evangelijoje. Dar 

daugiau – jis randamas istorijoje apie kelionę į Emausą – tai seniausias, nepriklausomas 

pasakojimo fragmentas (žr. Lk 24,13–34).“ (Morison, WMS, 98) 

Lake’as pripažįsta, jog pats įvykis yra istoriškai tikras. Bet jo spėlionės apie tai, kas 

nutiko prie kapo, tikrai yra klaidingos. 

 

1D. Moterys gerai įsidėmėjo, kur buvo paguldytas Jėzaus kūnas, tad po 72 valandų atėjo 

prie to kapo, kurio ir ieškojo. 

„Ten dar buvo Marija Magdalena ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą“ (Mt 

27,61). 

„Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas“ (Mk 

15,47). 

„Lydinčios moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir 

matė, kaip buvo paguldytas Jo kūnas kape“ (Lk 23,55). 

Nejau manote, kad jūs, aš, tos moterys ar bet kuris protingas ir logiškai mąstantis 

žmogus taip greitai pamirštų vietą, kur vos prieš 72 valandas buvo palaidotas brangus 

asmuo? 

 

2D. Moterys mokiniams papasakojo visa, ką matė, ir vėliau Petras su Jonu, atbėgę prie 

kapo, taip pat rado jį tuščią. 
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Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: 

„Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur Jį padėjo.“ Petras ir tas kitas mokinys 

nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas 

pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus 

iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, 

buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis paliktą, bet suvyniotą ir atskirai padėtą. 

Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir 

įtikėjo (Jono 20,2–8). 

 

Tarkime, jog prie kito kapo nuėjo ne tik moterys ir mokiniai, bet ir romėnai bei žydai. Tačiau, 
pasak Paulo Little’o, „tokiu atveju visą šį reikalą būtų padėjęs išspręsti Juozapas iš 
Arimatėjos, kapo savininkas“. 

– PAUL LITTLE 
 

Nejau drįstume tvirtinti, jog Petras ir Jonas taip pat nuėjo prie kito kapo? 

Paulas Little’as sako: „Nelabai įtikinamai skamba tai, kad Petras ir Jonas taip pat 

būtų suklydę“. (Little, KWhyB, 65) 

 

3D. Angelas, sėdintis ant akmens, pasakė: „Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur Jo gulėta“. (žr. 

Mt 28,6). Nejau suklydęs bus ir angelas? 

Wilburas Smithas sako: „Kažkas, stengdamasis įpiršti šią teoriją, angelo žodžius 

netgi yra mėginęs traktuoti taip: ‘Jūs ne toje vietoje Jo ieškote. Ateikite štai čia ir 

pasižiūrėkite, kur gulėjo Viešpaties kūnas.’ Tūkstantį ir devynis šimtus metų trukusių 

Naujojo Testamento tyrinėjimų tik dabar mūsų moderniajame išradimų amžiuje 

atsiranda tokia interpretacija. Tokio naivaus paaiškinimo joks patikimas evangelijų 

komentaras apskritai niekada nebuvo pasiūlęs.“ (Smith, TS, 381–382) 

 

4D. Jei moterys būtų nuėjusios prie svetimo kapo (kažkam kitam priklausiusio tuščio 

rūsio), tai Sinedriono siųsti asmenys tikrai būtų nuėję prie reikiamo kapo ir būtų visiems 

parodę kūną (jei manysime, jog Jėzus neprisikėlė). Toks poelgis mokinius būtų 

užčiaupęs amžiams! 

Aukštieji kunigai ir Kristaus priešai tikrai būtų suradę kapo vietą! 

 

5D. Tarkime, jog prie svetimo kapo nuėjo ne tik moterys ir mokiniai, bet ir romėnai bei 

žydai. Tačiau, pasak Paulo Little’o, „tokiu atveju visą šį reikalą būtų padėjęs išspręsti 

Juozapas iš Arimatėjos, kapo savininkas“. (Little, KWhyB, 65) 

 

6D. Morkus mums pasakoja: 

„Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. 

Bet jis joms tarė: ‘Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis 

prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę’“ (Morkaus 16,5–6). 

Profesorius Lake’as pacituoja ne visą eilutę, užrašytą Mk 16,6. Jis pacituoja tik dalį 

to, ką pasakė jaunuolis, ir visiškai ignoruoja likusią teksto dalį. Frazė „Jis prisikėlė“ 

Lake’o citatoje akivaizdžiai praleidžiama. Atkreipkite dėmesį į skirtumą: 
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Lake’o versija: 

„Jo čia nėra. Štai, žiūrėkite, ta vieta, kur jie Jį paguldė.“ 

 
Biblijoje pateikiama versija: 

„Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę.“ 

 

J.N.D. Andersonas apie Lake’o netiksliai pateikiamą citatą sako štai ką: „Tam 

nerandu jokio mokslinio paaiškinimo“. (Anderson, RJC, 7) 

Pateikus tikslią citatą, Lake’o teorija griūva iš pagrindų. 

 

7D. Lake’o teorijos šalininkų dėmesiui Andersonas nurodo dar vieną problemą: 

„Moterims nuėjus pas mokinius, jie būtų darę viena iš dviejų – arba būtų nuėję 

patikrinti, ar tai, ką sako moterys, yra tiesa, arba būtų nedelsdami pradėję skelbti 

prisikėlimo žinią“. (Anderson, RJC, 7) 

Derėtų pastebėti, jog žinią pradėta skelbti tik prabėgus septynioms savaitėms. 

Andersonas sako: „Kuriems galams krikščionys rašytojai būtų išgalvoję tą septynių 

savaičių laiko tarpsnį. Nejau turėtume manyti, jog moterys, prieš pasakydamos naujieną 

mokiniams, dar palaukė septynetą savaičių. Bet kam? Kai kurių teigimu, mokiniai buvo 

pabėgę į Galilėją.“ (Anderson, RJC, 7) 

Tačiau šiuo klausimu Frankas Morisonas sako štai ką: 

 
Moterys anais laikais labai priklausė nuo vyrų. Šis veiksnys profesoriaus Lake’o 

teoriją pakerta iš pat šaknų. […] Profesorius Lake’as moteris Jeruzalėje išlaiko iki 

sekmadienio ryto, nes, jo tvirtu įsitikinimu, jos iš tiesų buvo nuėjusios prie kapo. O 

mokinius profesorius Lake’as linkęs išsiųsti iš Jeruzalės dar prieš išauštant 

sekmadienio rytui, nes, jo tvirtu įsitikinimu, moterys dar ilgai niekam nieko 

neprasitarė. 

Galiausiai, Lake’o manymu, jos vis dėlto papasakoja visa, kas nutiko. Tuomet, 

profesoriaus teigimu, moterys pasilieka Jeruzalėje dar keletą savaičių, o mokiniai 

grįžta į savo namus ir, kurį laiką juose pabuvę, vėl grįžta atgal į sostinę. (Morison, 

WMS, 10) 

 

8D. Johnas R.W. Stottas akcentuoja moterų nuotaiką ir požiūrį. Jos nesėdėjo rankų 

sudėjusios ir užverktomis akimis. Ankstų sekmadienio rytą jos prie kapo ėjo vedinos 

labai praktinių ketinimų. 

Autorius rašo: „Su savimi jos atsinešė kvepalų, ketindamos užbaigti savo Viešpaties 

kūno balzamavimą, mat artėjant šabui prieš porą dienų jos nebuvo spėjusios užbaigti kai 

kurių darbų. Tai buvo pasišventusios, praktiškos moterys. Jos ėjo atlikti joms patikėtos 

užduoties ir tikrai nebūtų leidusios save lengvai apmulkinti.“ (Stott, BC, 48) 

 

9D. Tai nebuvo bendros kapinės, o privatūs laidojimui skirti plotai. Aplink nebuvo jokio 

kito kapo, tad moterys negalėjo suklysti. Wilburas Smithas tai komentuoja: „Ši mintis 

tokia neįtikėtina, jog profesorius A.E.J. Rawlinsonas, kuris šiaip jau nėra konservatyvių 

pažiūrų, savo tikrai vertinguose Morkaus evangelijos komentaruose Lake’o prielaidą 

komentuoja taip: ‘Tai, kad moterys suklydo ir nuėjo prie svetimo kapo, o vėliau 

nesuprato prašalaičio mestos pastabos, yra gryni išvedžiojimai, kurie visiškai svetimi ir 
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neatitinka viso pasakojimo dvasios’.“ (Smith, TS, 382) 

 

10D. Merrillas Tenney’s rašo: „Lake’as nesugeba paaiškinti, ką ‘jaunuolis’ [Mk 16,5] 

tokį ankstų rytą galėjo veikti bendrose kapinėse ar privačiame sode“. (Tenney, RR, 115–

116) 

Autorius klausia: „Kokių paskatų vedamas ten atėjo tas prašalaitis? O jei jis nebuvo 

prašalaitis, bet koks nors mokinys, norėjęs savarankiškai ištirti visą šį reikalą, tai kodėl 

jo taip išsigando moterys?“ (Tenney, RR, 115–116) 

Toliau Tenney’s sako: „Morkaus pasakojime, kuriuo remiasi prof. Lake’as, sakoma, 

jog jaunuolis buvo kapo viduje (žr. 5 eil.). Taigi vargu ar jis moterims norėjo pasakyti, 

jog jos ne ten pataikiusios. […] Tačiau Jėzaus ten nebebuvo. Jos matė, kur Jis buvo 

paguldytas, tačiau tuo metu kūnas jau buvo dingęs.“ (Tenney, RR, 115–116) 

 

11D. Kai kus teigia, „jaunuolis“ iš tiesų buvęs sodininkas. Tačiau Frankas Morisonas 

sako: 

 
Nors iš pirmo žvilgsnio ši teorija atrodo labai logiška ir teisinga, ji turi ir savo 

silpnąją vietą. Jei buvo taip tamsu, jog moterys paklydo ir nuėjo prie svetimo kapo, 

tai vargu ar tokį ankstyvą metą sodininkas jau būtų atėjęs į darbą. O jei jau buvo 

pakankamai šviesu, moterys negalėjo paklysti. Šioje teorijoje į vieną suplakami du 

tarpusavy visai nesiderinantys dalykai. Ir tai tik vienas iš daugelio intelektualinių 

sunkumų, su kuriais susiduria šios teorijos šalininkai. (Morison, WMS, 97) 

 

Be to, jei „jaunuolis“ iš tiesų buvo sodininkas, tai kodėl kunigai jo neapklausė, 

paprašydami duoti parodymus, patvirtinančius, jog Kristaus kūnas tebebuvo kape? 

(Morison, WMS, 101–102) 

Jaunuolis nebuvo sodininkas. Tai buvo angelas iš dangaus (žr. Mt 28,1–10). 

Visi žinojo, jog Kristaus kapas tuščias. Klausimas buvo tik, kaip jis tapo tuščias. 

 

12D. Ką gi mes turėtume manyti apie profesoriaus Lake’o teoriją, tvirtinančią, jog visi 

žmonės nuėjo ne prie Kristaus, o prie svetimo kapo? 

George’as Hansonas sako: „Jei dvejočiau Prisikėlimu, tai profesoriaus Lake’o knyga, 

ko gero, galutinai padėtų įveikti mano skepticizmą. Perskaitęs jo knygą, kaip niekad 

tvirtai laikausi nuomonės, išreikštos De Wette’o darbe Historical Criticism of the 

Evangelical History (229 psl.): ‘Prisikėlimo faktu – nors jį vis dar tebegaubia 

paslaptinga tamsa, kurios niekas nepajėgia išsklaidyti – neįmanoma abejoti’.“ (Hanson, 

G., RL, 8) 

Wilburas Smithas cituoja britų mokslininko profesoriaus Morse’o išvadą: „Teorija, 

jog moterys sumaišiusios kapavietes, yra kilusi ne iš turimų duomenų ir įrodymų, o iš 

visiško netikėjimo, jog mūsų Viešpaties kapas tapo tuščias antgamtiniu būdu.“ (Smith, 

TS, 382) 

 

8A. Išvada: Jis prisikėlė! Jis iš tiesų prisikėlė! 
Johnas Warwickas Montgomery’s rašo: 
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Ankstyviausieji mūsų turimi šaltiniai, pasakojantys apie Jėzaus gyvenimą, sudaro 

įspūdį, jog šis žmogus ne tiek ėjo ir „darė gera“, kiek visus tyčiomis erzino. 

Šiuo aspektu Jį galime drąsiai palyginti su Sokratu: abu jie tiek įsiutino savo 

amžininkus, jog galiausiai buvo jų pasiųsti myriop. Sokratas Atėnuose iki paskutinės 

akimirkos buvo įkyrus ir iš savo klausytojų reikalavo, kad jie „pažintų save“, 

susivoktų, ištirdami savo gyvenimą. Tuo tarpu Kristus susipriešino su savaisiais 

amžininkais, leisdamas jiems susidaryti savo nuomonę apie Jį. „Kuo žmonės laiko 

žmogaus Sūnų?“ […] Kas, tavo manymu, esu Aš?“; „Ką manote apie Kristų? Kieno 

Jis sūnus?“ Būtent tokius klausimus uždavinėjo Jėzus. (Montgomery, HC, 12) 

 

Ištirkime liudytojus, palygindami juos tarpusavyje ir su kitais. Išanalizuokime jų pateikiamus 
parodymus apie faktus ir aplinkybes. „Išsijokime“ jų pateikiamą liudijimą iki paskutinės 
kruopelytės – taip, kaip tai daroma teisme, dalyvaujant priešininkų komandai, o liudytojus 
negailestingai kryžminiu būdu apklausiant. Neabejoju, jog, atlikę tokią analizę, pamatysime, 
kad jie yra garbingi, kompetentingi ir teisingi žmonės. 

– SIMON GREENLEAF, Harvardo teisės profesorius 
 

Kristus labai aiškiai nurodė, kas Jis toks esąs. Tomui Jis sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir 

gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (žr. Jn 14,6). 

Apaštalas Paulius tvirtino, jog Kristus šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių 

buvo pristatytas galingu Dievo Sūnumi (žr. Rom 1,4). 

Simonas Greenleafas, žymus Harvardo teisės profesorius, sako: 

 
Visa, ko krikščionybė reikalauja iš žmonių […] tai tik, kad jie būtų sąžiningi patys 

sau: kad krikščionybės faktų paisytų kaip ir bet kurioje kitoje srityje pateikiamų 

įrodymų, kad turėtų savo nuomonę apie krikščionybės veikėjus ir liudytojus, kad apie 

juos spręstų kaip apie bet kuriuos kitus žmones, duodančius parodymų žmonių 

teismuose. Ištirkime liudytojus palygindami juos tarpusavyje ir su kitais. 

Išanalizuokime jų pateikiamus parodymus apie įvykius ir aplinkybes. „Išsijokime“ jų 

pateikiamą liudijimą iki paskutinės kruopelytės – taip, kaip tai daroma teisme, 

dalyvaujant priešininkų komandai, o liudytojus negailestingai kryžminiu būdu 

apklausiant. Neabejoju, jog, atlikę tokią analizę, pamatysime, kad jie yra garbingi, 

kompetentingi ir teisingi žmonės. (Greenleaf, TE, 46) 

 

Kaip ir yra pasakęs G.B. Hardy’s, „Štai jums faktai: 

 
Konfucijaus kapas – nėra tuščias 

Budos kapas – nėra tuščias 

Mahometo kapas – nėra tuščias 

Jėzaus kapas – TUŠČIAS“. 

(Hardy, C.) 

 

Nuosprendis priimtas. Išvada aiški. Faktai kalba patys už save, o jie skelbia: 

 

KRISTUS IŠ TIESŲ PRISIKĖLĖ! 
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10 skyrius 

Dievystės pagrindimas: didžioji teorema 

Skyriaus turinys 
Įžanga 
Išskirtinai unikalus Kristaus atsiradimas žmonijos istorijoje 

Biblijoje liudijamas Jo gimimas iš mergelės 
Kitoje literatūroje liudijamas Jo gimimas iš mergelės 
Jėzaus gimimo iš mergelės įrodymų apibendrinimas 

Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti Jį esant be nuodėmės 
Jėzaus požiūris į save 
Jo draugų liudijimas 
Jo priešų liudijimas 

Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti Jį apreiškiant savo antgamtinę esamybę 
antgamtiniais veiksmais – stebuklais 

Šventraščio liudijimas 
Jo stebuklų komentavimas 
Pirmieji žydų paliudijimai 
Atkirtis kritikams 

Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jis gyvenąs tobuliau nei bet kuris kada nors 
gyvenęs žmogus 

Ką sako Jo draugai 
Ką sako priešininkai 

Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai Jo ištarti žodžiai tikrai turėtų būti patys svarbiausi 
Kas užrašyta Naujajame Testamente 
Svarbiausi žodžiai 

Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jo įtaka būsianti visuotinė ir ilgalaikė 
Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jis patenkinsiąs dvasinį žmonijos alkį 
Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jis nugalėsiąs labiausiai paplitusį ir bijomą 
priešą – mirtį 

Jo mirtis 
Jo palaidojamas 
Jo prisikėlimas 
 

1A. Įžanga 
„Jei Dievas yra tapęs žmogumi, į KĄ Jis turėtų būti panašus?“ 

„Ar Jėzus turi Dievui būdingų atributų?“ 

Atsakyti į šiuos klausimus padėtų atsakymas į kitą klausimą: 

„Kodėl gi Dievas turėjo tapti žmogumi?“ 

Viena iš priežasčių – kad galėtų su mumis efektyviau bendrauti. Įsivaizduokite, jog 

žiūrite į fermerį, ariantį lauką. Jūs pastebite, kad, ardamas kitą vagą, jis sugriaus 

skruzdėlyną. Kadangi mylite skruzdėles, jūs pribėgate prie skruzdėlyno perspėti jo 
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mažyčių gyventojų. Pirmiausia sušunkate apie joms gresiantį pavojų, bet jos toliau tęsia 

savo darbą. Tuomet pabandote kitas bendravimo formas, tačiau atrodo, kad niekaip 

negalite prisibelsti iki pavojun pakliuvusių skruzdėlių. Greitai suprantate, kad vienintelis 

būdas, kaip iš tiesų galite būti išgirstas – tapti viena iš jų. 

Per visą žmonijos istoriją Dievas bandė įvairiomis bendravimo formomis paskelbti 

jai savo žinią. Galiausiai atsiuntė savo Sūnų. Įžanginėse Laiško hebrajams eilutėse 

parašyta: „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams 

per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų“ (Hbr 1,1–2). Jonas 

Evangelijoje rašo: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – 

šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. […] Dievo niekas niekada nėra 

matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį atskleidė“ 

(Jn 1,14.18). 

Pranašai kalba Dievo žodžius. Bet Jėzus pats yra Dievo Žodis, įgijęs žmogišką 

formą. Jis Dievą atskleidžia per asmenį, o ne vien tik per žodinius teiginius. Jis atvėrė 

patį Dievą tokia forma, kurią galime paliesti, girdėti ir matyti. Jėzus apreiškė Dievą 

tokiame lygmenyje, kad pajėgtume suprasti, ir taip mus pakėlė sulig savimi. 

Su mumis Dievas nori ne tik bendrauti, bet ir paprasčiausiai parodyti, kaip stipriai Jis 

mus myli. „Dievas taip pamilo pasaulį, – pasakė Jėzus, – jog atidavė savo viengimį 

Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk 

nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų 

išgelbėtas“ (Jn 3,16–17). Apaštalas Jonas antrina Jėzaus žodžiams: „O Dievo meilė 

pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes 

gyventume per Jį. Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir 

atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes“ (1 Jn 4,9–10). 

Savo knygoje „Jėzus, kurio nepažinojau“ (The Jesus I Never Knew) Philipas 

Yancey’s šią idėją užrašęs įsimintinu būdu: 

 
Žydai baimę siejo su garbinimu. […] Dievas nustebino gimdamas kaip kūdikis 

ėdžiose. Kas dar gali mažiau bauginti nei tvirtai suvystytas naujagimis? Per Jėzų 

Dievas rado būdą užmegzti su žmogumi santykius be jokios baimės. Apie įsikūnijimą 

supratau daugiau, kai turėjau akvariumą. […] Kaskart, vos tik mano šešėlis krisdavo 

ant rezervuaro, žuvys nerdavo slėptis į artimiausią kiaukutą. Jos parodydavo man 

vienintelę emociją – baimę. Nors aš reguliariai, tris kartus per dieną, atidarydavau 

dangtį ir įberdavau maisto, į kiekvieną apsilankymą jos reaguodavo kaip į neabejotiną 

ženklą, kad ketinu jas kankinti. Niekaip negalėjau jų įtikinti, jog rūpinuosi jomis 

nuoširdžiai. […] Pradėjau suprasti, kad jų suvokimą galėčiau pakeisti tik įsikūnijęs. 

Turėčiau tapti žuvimi ir „kalbėtis“ su jomis joms suprantama kalba. 

Dievo tapsmas kūdikiu nepalyginamai labiau pranoksta žmogaus tapsmą žuvimi. 

Ir vis dėlto, pasak evangelijų, kaip tik tai įvyko Betliejuje. Materiją sukūręs Dievas 

įgavo jos pavidalą, kaip kad dailininkas galėtų tapti dėme tapomoje drobėje ar 

dramaturgas – veikėju savo paties parašytoje pjesėje. Dievas rašė istoriją tik 

pasitelkdamas tikrus veikėjus tikros istorijos puslapiuose. Žodis tapo kūnu. (Yancey, 

JNK, 37–39) 

 

Bet kaip dabar žmonijai sužinoti, kad koks nors Dievu pasiskelbęs žmogus iš tiesų 

yra Dievas? Vienas iš būdų – išsipildžiusios pranašystės. Dievas gali kalbėti žmonių 
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kalba, mintimis, pranešdamas jiems, ko laukti – iš anksto pasakydamas apie savo 

numatymą tapti žmogumi. Tuomet, jam jau tapus žmogumi ir išpildžius pranašystes, 

pasaulis sužinotų, kad čia tas, apie kurį kalbama. Taip Dievas ir padarė. 

Pranašas Izaijas išpranašavo, kad ateis Mesijas – Dievas (Iz 9,6; plg. Ps 45,7; 110,1). 

Apie Jo misiją Biblijoje rašoma daug kartų: „kad išsipildytų“ (žr. Mt 2,15.17.23; 13,14). 

Taigi, jei Dievas tapo žmonijos istorijos dalimi ir vaikščiojo žeme kaip vienas iš 

mūsų, kokius Jo apsilankymo pėdsakus tikimės aptikti? Ar Jis iš tiesų čia buvo žmogaus 

pavidalu? Siūlau paieškoti bent aštuonių ženklų, bylojančių apie Jo istorinį dalyvavimą: 

 

JEI DIEVAS YRA TAPĘS ŽMOGUMI, TAI TURĖTUME TIKĖTI, KAD 
1. Jis išskirtinai unikaliai yra radęsis žmonijos istorijoje. 
2. Jis esąs be nuodėmės. 
3. Jis apreiškiąs savo antgamtinę esamybę antgamtiniais veiksmais – stebuklais. 
4. Jis gyvenąs tobuliau nei visi kiti kada nors gyvenę žmonės. 
5. Jo žodžiai yra svarbiausi žmonijos istorijoje. 
6. Jo įtaka yra visuotinė ir ilgalaikė. 
7. Jis patenkinąs dvasinį žmonijos alkį. 
8. Jis nugalįs labiausiai paplitusį ir bijomą žmonijos priešą – mirtį. 
 

Mano manymu, tik Jėzaus Kristaus gyvenime galime surasti akivaizdžiai 

pasireiškiant visus aštuonis ženklus. Jis nepaliko mums priežasties, dėl kurios galėtume 

abejoti, kad Jis yra Dievas, tapęs žmogumi. Visiškai akivaizdu, kad Jis atitiko šiuos 

aštuonis Dievo dalyvavimo žmonijos istorijoje lūkesčius. 

 

2A. Išskirtinai unikalus Kristaus atsiradimas žmonijos istorijoje 
Mahometas, Konfucijus, Buda ir visi kiti žmonės buvo pradėti natūraliu būdu: vyro 

spermatozoidas apvaisino moters kiaušialąstę. Su Jėzumi Kristumi buvo ne taip. Jo 

motina pastojo būdama mergele. Jis neturėjo žmogiškojo tėvo. Mergelės pastojimas ir 

Kristaus gimimas yra išskirtinai unikalūs žmonijos istorijoje. 

 

1B. Biblijoje liudijamas Jo gimimas iš mergelės 
Pagrindinė liudijimo apie gimimą iš mergelės dalis yra užrašyta Evangelijose pagal Luką 

ir Matą. Tačiau Senajame Testamente neįprastas Mesijo užsimezgimas išpranašautas 

prieš šimtus metų, iki Matas ir Lukas užrašė Evangelijas. Jėzaus gimimo iš mergelės 

samprata turi sutapti su Senajame Testamente nurodytu Mesijo atėjimo būdu. 

Pagrindinis Senojo Testamento tekstas yra Izaijo 7,14. Tačiau užuomina į gimimą iš 

mergelės galima laikyti ir Pradžios 3,15. 

 

1C. Pradžios knyga 3,15 
Pirmoji pranašystė apie pirmą Kristaus atėjimą paminima Pradžios 3,15. Čia Dievas 

pažadėjo, kad moters sėkla sutraiškys gyvatės galvą. 

Clausas Westermannas, Senojo Testamento tyrinėtojas, teigia: „Nuo Ireniejaus laikų 

krikščioniškoji tradicija šią ištrauką suprato kaip pranašystę apie Kristų (ir Mariją). 
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„Moters sėkla“ nurodo į vieną ypatingą palikuonį, sutraiškiusį galvą gyvatei. Pastarosios 

sėkla taip pat buvo individualizuota velnio asmenyje (Šėtone). Šisai lemiamoje kovoje 

susikibo su „moters sėkla“ ir galiausiai buvo jos įveiktas. Šis išaiškinimas nuo Ireniejaus 

laikų egzegezės istorijoje pastebimas tiek katalikų, tiek evangelikų tradicijoje.“ 

(Westermann, GAC, 260) 

Vienas iš ilgą laiką buvusių įtakingiausių JAV evangelinių teologų, Johnas 

Walvoordas, tam pritaria. Savo knygoje „Mūsų Viešpats Jėzus Kristus“ (Jesus Christ 

our Lord) jis rašo: „Nuoroda į moters sėklą – tai pranašystė apie Dievo Sūnaus gimimą. 

Tokia Luko pateikiamos genealogijos esmė (plg. Gal 4,4). Ateinantis Gelbėtojas turėjo 

būti moters sėkla – žmogumi; vis dėlto, Jo nepavadinus vyro sėkla, tokiu būdu 

nurodoma į gimimą iš mergelės (Iz 7,14; Mt 1,21–22). Adomui labai aiškiai buvo 

pasakyta, kad jo viltis – tai šis būsimasis moters Vaikas, kad per šį Kūdikį ateis 

išgelbėjimas nuo Dievo.“ (Walvoord, JCOL, 57) 

Karlheinzas Rabastas, dvidešimtojo amžiaus vidurio vokiečių liuteronų tarnautojas, 

taip pat pripažįsta tradicinį požiūrį į Pr 3,15: „Moters sėklos […] pagrindinė ir giliausia 

reikšmė yra ta, kad ji nurodo į mergelę Mariją ir jos Sėklą, Kristų“. (Rabast, GADES, 

120) 

Edwardas Youngas, žymus Senojo Testamento tyrinėtojas, teigia: „Negalima atmesti, 

kad šita eilutė nurodo į Kristų. Vis tik taip pat teisinga, kad būdas, kuriuo žmogus įveiks 

Šėtoną, bus iš moters gimęs Tas (būtent Jėzus Kristus), kuris nugalės. Baigiamąjį smūgį 

suduos moters sėkla, suvokta kaip Atpirkėjas.“ (Rabast, GADES, 120) 

Galutinai Pradžios 3,15 išsipildė atėjus Mesijui, Jėzui Kristui, kuris iš tiesų 

užsimezgė kaip „moters sėkla“ – sėkla mergelės Marijos, o ne kokio nors vyro. 

 

2C. Izaijo knyga 7,14 
Aiškesnę pranašystę randame Iz 7,14: „Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai 

mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis“. 

Du pagrindiniai klausimai iškyla pradedant aiškinti šią eilutę. Pirmasis – kokia 

hebrajiško žodžio alemāh, verčiamo žodžiu „mergelė“, reikšmė? Antrasis – ką žodis 

„mergelė“ nurodo? 

 

1D. Ką reiškia žodis alemāh? 
Žodžio reikšmė nustatoma pagal kontekstą. Pavyzdžiui, žodis kasa sakinyje „Bilietų 

kasa yra teatro fojė“ reiškia vietą, kur pardavinėjami bilietai. O sakinyje „Jos kasa tvirtai 

supinta“ reiškia supintus plaukus. Taip pat, norėdami sužinoti, ką žodis alemāh reiškia 

konkrečiame kontekste, turime į pastarąjį ir atsižvelgti. 

Senajame Testamente žodis alemāh vartojamas septynis kartus reikšme „jauna 

moteris“ (Pr 24,43; Iš 2,8; Ps 68,26; Pat 30,19; Gg 1,3; 6,8; Iz 7,14). Edwardas 

Hindsonas teigia: „Nors ir iš tiesų žodis alemāh nėra pagrindinis pavadinti „mergelei“, 

vis dėlto jo pavartojimas visuomet nurodo mergelę“. Maža to, „Biblijoje alemāh nė karto 

nepavartotas kalbant apie ištekėjusią moterį, o tik apie neištekėjusią“. (Hindson, II, 7) 

Šitai matyti iš tų Biblijos eilučių, kuriose jis vartojamas. 

 

1E. Pradžios knyga 24,43 
Pradžios knygos 24 skyriuje, Eliezerui atvykus į Nahorą, jis meldžia Dievo, prašydamas 
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pagalbos surasti tinkamą moterį Abraomo sūnui. 16 eilutėje Rebeka apibūdinama kaip 

„jauna moteris“, „labai graži, vyro nepažinta mergelė [betūlāh]“. Vėliau Eliezeras 

vadina ją „mergaite [alemāh]“ (43 eil., TŽ). 

 

2E. Išėjimo knyga 2,8 
Apie šią eilutę Richardas Niessenas rašo: 

 
Išėjimo antrame skyriuje aprašoma, kaip faraono duktė iš upės išgelbsti kūdikį Mozę. 

Mozės sesuo Mirjama, stebėjusi šį įvykį, atbėga pas faraono dukterį ir pasiūlo surasti 

hebraję (savo motiną), galėsiančią išmaitinti kūdikį. „Puiku, nueik!“ – atsakė faraono 

duktė. Mergaitė [alemāh] nuėjo ir pašaukė paties kūdikio motiną“ (Iš 2,8). 

Iš užuominos apie Mirjamą ketvirtoje to paties skyriaus eilutėje galima numanyti, 

kad ji nebuvo daug vyresnė už Mozę. Šitai patvirtina tas pastebėjimas, kad ji vis dar 

gyveno su savo motina. 

Iš šios ištraukos matome, kad bet koks biologinės nekaltybės elementas sąvokoje 

[alemāh] priskiriamas asmens numanomam amžiui. Mirjama buvo paauglė, taigi 

kartu ir mergelė. (Niessen, V, 137) 

 

Iš šios ištraukos matome, kad bet koks biologinės nekaltybės elementas sąvokoje [alemāh] 
priskiriamas asmens numanomam amžiui. Mirjama buvo paauglė, taigi kartu ir mergelė. 

– RICHARD NIESSEN 
 

Albertas Myersas sutinka, kad Mozės sesuo Mirjama „neabejotinai buvo mergelė (Iš 

2,8)“. (Myers, UAOT, 139) 

 

3E. Psalmynas 68,26 
Šioje ištraukoje: „merginos [alemāh] muša būgnelius su žvangučiais“ – kalbama apie 

dalį procesijos, lydinčios dievišką Karalių „į šventyklą“. Komentuodamas šį tekstą, 

Niessenas teigia, kad merginos „tikrai nėra prostitutės ar ištvirkėlės, bet skaisčios Dievo 

tarnaitės; vadinasi, jos turi būti mergelės. Negana to, pagal semitišką paprotį, 

netekėjusios moterys paprastai dalyvaudavo vestuvinėse procesijose bei kituose 

šventiniuose įvykiuose. Todėl galima daryti išvadą, kad čia dalyvavusios merginos pagal 

paprotį buvo mergelės.“ (Niessen, V, 138) 

 

4E. Patarlių knyga 30,19 
Čia autorius pamini keturis dalykus, kurie jam „pernelyg nuostabūs“: „kaip erelis 

skrenda padangėmis, kaip žaltys šliaužia statmena uola, kaip laivas plaukia plačia jūra ir 

kaip vaikinas randa kelią pas alemāh. Tuomet 20 eilutėje autorius skaisčią merginą 

palygina su svetimautoja.“ (Hindson, II, 7) 

Hindsonas, komentuodamas Pat 30,19, pastebi: „Sugretindamas tolesnes eilutes 

autorius atskleidžia prigimtinio mergelės palaiminimo ir svetimautojos piktumo 

kontrastą. Taigi reikia manyti, kad čia kalbama apie nekaltą mergelę.“ (Hindson, II, 7) 

Ir Niessenas taip supranta šią ištrauką: „Nors čia konkrečiai neminima merginos 

nekaltybė, bet šitai galima numanyti“. (Niessen, V, 140) 
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5E. Giesmių giesmės knyga 1,3 
Šioje poetiškoje Saliamono meilės giesmės dalyje nuotaka sako jaunikiui: „Juk tavo 

meilė malonesnė negu vynas, negu tavo brangiojo aliejaus kvapas! Tavo vardas – 

išlieti kvepalai, užtat tave mergaitės [alemāh] myli“. Jackas Deere’as aiškina: 

„Asmens vardas rodo jo charakterį ar reputaciją (plg. 2 Sam 7,9). Taigi Saliamono 

vardo palyginimas su kvepalais reiškia, kad jo charakteris buvo patrauklus ir 

malonus mylimajai. Todėl ji pasakė, jog daugelį jis žavėjo.“ (Deere, SS, 1011–1012) 

Kitos moterys, kurias traukė mylimasis dėl savo charakterio, buvo „ne ištekėjusios 

moterys, o mergaitės, troškusios vyro, bet jo negavusios. Žodis [alemāh] čia reiškia 

mergystę. (Niessen, V, 140–141) 

 

6E. Giesmių giesmės knyga 6,8 
Šioje eilutėje minimos trys kategorijos moterų, buvusių karaliaus rūmuose: karalienės, 

sugulovės ir mergelės [alemāh]. Niessenas pastebi: 

 
Karalienės buvo ištekėjusios, o sugulovės – kaip šiais laikais moterys neregistruotoje 

santuokoje. [Mergelės] akivaizdžiai skyrėsi nuo pirmų dviejų grupių ir kaip tokios 

turėjo būti netekėjusios. Jos patarnaudavusios karalienei ir vėliau turėjusios tapti 

karaliaus žmonomis. Todėl gana tikėtina, kad jos buvo mergelės. Šitai patvirtina 

ištrauka iš Esteros 2 skyriaus. Karalius Ahasveras surinko daug mergelių, kad iš jų 

išsirinktų naują karalienę (Est 2,1–4). Skaistumas buvo labai vertinama, todėl 

moterys turėdavusios gražintis ištisus metus (Est 2,12–13) ir tik po to galėdavusios 

užeiti į karaliaus kambarius. Jų biologinė nekaltybė nebuvo net kvestionuojama – 

kitaip net negalėjo būti. (Niessen, V, 141) 

 

7E. Izaijo knyga 7,14 
Išnagrinėjęs visus hebrajų Šventraščio fragmentus, kur tik pavartotas žodis alemāh, R. 

Dickas Wilsonas prieina prie dviejų išvadų: „pirma, kad alemāh, kiek žinoma, niekada 

[Senajame Testamente] nereiškė jaunos ištekėjusios moters; ir antra, kad pagal įprastinę 

vartoseną būdavo numanoma, jog kiekviena alemāh yra nekalta ir skaisti. Kol neįrodyta 

priešingai, turime pagrindo manyti, kad Rebeka ir alemāh iš Iz 7,14 bei kitos alemāh 

buvo mergelės.“ (Wilson, M’AI, 316) 

 

Iš visų septynių Senajame Testamente vartosenos atvejų nėra nė vieno, kur žodis alemāh 
akivaizdžiai būtų vartojamas apibūdinti moteriai, jau nesančiai mergele. 

– GRESHAM MACHEN 
 

Biblijos tyrinėtojas, eruditas J. Greshamas Machenas, knygoje „Kristaus gimimas iš 

mergelės“ (Virgin Birth of Christ) prieina prie tos pačios išvados: „Iš visų septynių 

Senajame Testamente vartosenos atvejų nėra nė vieno, kur žodis alemāh akivaizdžiai 

būtų vartojamas apibūdinti moteriai, jau nesančiai mergele. Galima sutikti, kad alemāh 

faktiškai nepažymi nekaltybės, kaip kad betūlāh; veikiau jis reiškia „jauną, santuokinio 

amžiaus moterį“. Tačiau kita vertus, atsižvelgiant į šio žodžio vartoseną, labai abejotina, 

ar natūralu jį vartoti kalbant apie moterį, kuri jau nebūtų mergelė.“ (Machen, VBC, 288) 

Willisas J. Beecheris savo klasikinėje apybraižoje „Mergelės Motinos pranašystė“ 

(The Prophecy of the Virgin Mother) taip pat įvertina šio žodžio vartojimą: „Iš hebrajų 
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žodynų sužinome, kad alemāh čia [t.y. Iz 7,14] išverstas žodžiu „mergelė“, gali reikšti 

bet kokią subrendusią jauną moterį, ar ji būtų mergelė, ar ne. Jei kalbame apie žodžio 

kilmę, taip iš tiesų ir yra; tačiau Biblijoje, kur tik įmanoma nustatyti, visais šio žodžio 

vartosenos atvejais jis reiškia mergelę.“ (Beecher, PVM, 179–180) 

Kitaip sakant, kadangi kitose Biblijos vietose iš žodžio alemāh konteksto galime 

suprasti, kad turima omenyje mergelė, belieka teigti, jog ir Iz 7,14 šis žodis reiškia tą 

patį. Šios ištraukos kontekstas toliau patvirtina, kad pranašo vartojamas žodis alemāh 

reiškia mergelę. 

 

1F. Istorinė aplinka 
Gimimo iš mergelės ženklas buvo duotas Judo karalystės skausmingu istorijos momentu. 

Pasak Izaijo 7,1: „Aramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekachas, Remalijo sūnus“ 

kovojo prieš Jeruzalę ir kol kas neįstengė jos paimti. Tuometinis Judo karalius Ahazas 

išsigando ir rimtai svarstė galimybę prašyti Asirijos karinės paramos miestui įveikti ir 

puolančiai kariuomenei nugalėti. Tačiau, kaip pastebi Niessenas, šis variantas buvo 

problemiškas, nes „Asirija buvo savanaudiška, karinga galia; ir aljansas su ja Judo 

karalystei būtų kainavęs nepriklausomybę. Neilgai trukus ir Jahvė būtų išmestas iš 

šventyklos, o asirų dievai užimtų Jo vietą.“ Niessenas tęsia: 

 
Izaijas susitiko su Ahazu patikinti, kad Dievas išvaduos Jeruzalę, ir perspėti apie 

tarimosi su Asirija pražūtingumą. Izaijas skelbė dvilypę žinią: a) du įsiveržę karaliai 

yra tik „smilkstantys nuodėguliai“ – rūkstančios sudegusio fakelo viršūnės, taigi dėl 

jų visiškai nereikia rūpintis (Iz 7,3–9); b) idant būtų įrodyta, kad Izaijas nėra 

klaidingas pranašas ir kad Dievas iš tiesų turi galią išlaisvinti Judą, Ahazui buvo 

pasiūlyta prašyti patvirtinančio ženklo, kokį tik jis pajėgtų sumanyti iš dangaus 

aukštybių ar Šeolo gelmių (Iz 7,10–11), bet jis atsisakė (Iz 7,12). 

Ahazas suprato, kad Izaijas iškėlė jam dilemą. Jam neleistų savigarba bei 

visuomenės nuomonė kviestis asirus pagalbon, jei paprašytų ženklo, nes jis jau bet 

kuriuo atveju buvo nusprendęs juos kviestis. […] Ahazas atsisakė ženklo tiek dėl 

politinių sumetimų, tiek dėl netikėjimo. […] Tai išsakęs Ahazui, Izaijas toliau tęsia 

žinią: „Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai [pažodžiui ta] alemāh laukiasi 

kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis (Iz 7,14).“ (Niessen, V, 

142–143) 

 

2F. Ženklo pobūdis 
Šiame kontekste ženklas turėtų būti suprantamas kaip išskirtinai neeilinis įvykis, tai, ką 

tik Dievas gali padaryti – stebuklas. Johnas Martinas pastebi, kad ženklas turėsiąs būti 

„stebuklas, patvirtinsiantis Dievo žodį“. (Martin, I, 1047) Tokios pat nuomonės ir A. 

Barnesas, teigdamas, kad šiame kontekste ženklas – tai „stebuklas, padarytas, idant 

patvirtintų dieviškąjį pažadą, arba žinią“. (Feinberg, VBOTI, 253) 

Kadangi Ahazas atsisakė prašyti ženklo nuo Dievo, pats Dievas pasako, koks bus 

ženklas. Pagrįsta išvada – pats Dievas parodo ženklą, kuris taip pat bus stebuklingas. 

J.A. Alexanderis, remdamasis kontekstu, patvirtina, kad „atrodytų labai neįtikėtina, jog 

po tokio [Dievo] pasiūlymo [Ahazui], [Dievo galiausiai] parodytas ženklas būtų tik 

kasdieniškas dalykas arba nedaugiau kaip simboliškas. Ši prielaida sustiprinama rimties, 

su kuria pranašas kalba apie pranašaujamą gimimą ne kaip įprastą ar natūralų dalyką, bet 
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kaip tokį, kuris matytoje vizijoje kelia ir jo paties nuostabą.“ (Feinberg, VBOTI, 254) 

„Taip pat svarbu pastebėti, – sako Hindsonas, – kad ženklas [parodytas paties Dievo] 

yra skirtas „jums“ (daugiskaita) ir akivaizdžiai ne Ahazui, atmetusiam pirmą pasiūlymą. 

13 eil. Izaijas pasakė: „Klausykitės [jūs], Dovydo namai“ ir akivaizdu, kad 14 eil. 

daugiskaita „jums“ yra susijusi su prieš tai 13 eil. pavartotu „jūs“. Kadangi iš konteksto 

paaiškėja, jog Dovydo dinastija dėl artėjančio įsibrovimo atsidūrė pavojuje, atrodytų 

tinkama daugiskaitą „jums“ aiškinti kaip „Dovydo namams“, kuriems ir skirtas šis 

ženklas.“ (Hindson, II, 6) 

Taigi natūraliu būdu pastojusi moteris greičiausiai negali atitikti antgamtinio ženklo 

charakteristikų. Didysis reformatorius Jonas Kalvinas pataiko tiesiai į taikinį sakydamas: 

 
Argi tai būtų stebuklingas ženklas, jei pranašas būtų kalbėjęs apie moterį, pastojusią 

per sueitį su vyru? Be jokios abejonės, būtų absurdiška tokį pastojimą laikyti ženklu 

ar stebuklu. Tarkime, kad čia ir rašoma apie natūralų jaunos moters pastojimą; tuomet 

kiekvienas matytų, kaip naivu ir niekinga pranašui tarus, kad kalbės apie kažką 

ypatinga ir nepaprasta, pridurti – „jauna moteris pastos“. Taigi ganėtinai aišku, jog jis 

kalba apie mergelės pastojimą ne natūraliu būdu, bet iš maloningos Šventosios 

Dvasios įtakos. (Calvin, CBPI, 248) 

 

Atidžiau pastudijavus kai kuriuos pagrindinius Iz 7,14 eilutės žodžius pasitvirtina 

Kalvino pastebėjimas, kad hebrajiškas žodis hārāh Iz 7,14 eilutėje, verčiamas „laukiasi“ 

(pradės – AJ), nėra nei veiksmažodis, nei dalyvis, bet moteriškosios giminės būdvardis, 

susijęs su veikiamosios rūšies dalyviu („gimdanti“) ir reiškiantis, kad pranašas mato šį 

paveikslą. (Hindson, II, 8) Vadinasi, čia žodžių ir laikų vartosena yra tokia pati kaip 

Viešpaties angelo žodžiuose, prieš šimtmečius pasakytuose Hagarai: „Žiūrėk, tu esi 

nėščia ir pagimdysi sūnų“ (Pr 16,11). Trumpai tariant, Iz 7,14 geriau būtų versti „Štai 

mergelė laukiasi ir pagimdys sūnų“. Edwardas Hindsonas aiškina: 

 
Pakankamai akivaizdu, kad čia vartojamas veiksmažodžio [hārāh] laikas turi būti 

suprantamas kaip esamasis. […] Laiko koncepcijos elemento įskaičiavimas ištraukai 

aiškinti yra labai svarbus. Jei žodis alemāh reiškia „mergelė“ ir jei ši alemāh jau 

laukiasi sūnaus, tai mergina vis dar yra mergelė, nors jau ir mama. Pamąstykite apie 

kylantį prieštaravimą, jei šioje eilutėje rašoma ne apie vienintelį istorijoje gimusįjį iš 

mergelės – Jėzų Kristų. Mergelė nėščia! Kaip ji tuo pat metu gali būti mergelė ir 

pastojusi? Potekstė aiški – šis vaikas turi būti pradėtas stebuklingai, be tėvo. Ir, 

nepaisant nėštumo, mama vis dar turi būti laikoma mergele. Žodžiu alemāh 

(„mergelė“) norima pasakyti apie esamą nekaltybę taip pat, kaip ir žodžiu hārāh. Jei 

veiksmažodis būtų būsimojo laiko, nebūtų jokių garantijų, kad mergelė, (ateityje) 

pagimdysianti sūnų, vis dar bus mergelė, o ne žmona. Bet jei „mergelė“ „turi vaiką“ 

ir akivaizdžiai yra tiek mergelė, tiek mama, negalime išvengti išvados, kad čia 

aprašomas gimimas iš mergelės. (Hindson, II, 8) 

 

Niessenas daro išvadą: „Todėl Iz 7,14 aprašytasis ženklas pranoksta gamtinius 

procesus. Jo žinia nėra bereikšmė, bet atitinka situaciją ir aktuali giminystės Dovydo 

linijos, kuriai grėsė išnykimas, pratęsimui. Pats stebuklingiausias, tačiau šią situaciją 

atitinkąs ženklas, kurį galėjo duoti tik Dievas, buvo tikrai biologiškai neįmanomas – 

stebuklingai sūnumi pastojusi moteris, kuri biologine prasme buvo mergelė.“ (Niessen, 
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V’aI, 144) 

 

Pats stebuklingiausias, tačiau šią situaciją atitinkąs ženklas, kurį galėjo duoti tik Dievas, buvo 
tikrai biologiškai neįmanomas – stebuklingai sūnumi pastojusi moteris, kuri biologine prasme 
buvo mergelė. 

– RICHARD NIESSEN 
 

3F. Papildomi argumentai, remiantis vertimais į kitas kalbas 
Graikiškas žodžio „mergelė“ atitikmuo yra parthenos, lotyniškas – virgo, o vienas 

dažnai vartojamų hebrajiškų žodžių – betūlāh (nors ar betūlāh reiškia „mergelė“, ar ne, 

turėtų būti sprendžiama pagal kontekstą, kuriame jis vartojamas). R. Dickas Vilsonas 

pastebi: 

 
Septuagintoje Iz 7,14 (išversta maždaug 200 m. pr. Kr.), Mato 1,23 (parašytoje 

pirmame amžiuje po Kr.) siriškame Pešita vertime (II a. po Kr.), ir lotyniškoje 

Jeronimo Vulgatoje (IV a. po Kr.) – visur alemāh verčiamas į parthenos (mergelė) 

arba jo atitikmenis betūlāh ir virgo. […] 

Kadangi Septuagintą išversta […] 200 pr. Kr., Izaijo atveju darytina prielaida, 

kad jie Iz 7,14 ištraukoje alemāh versdami į parthenos […] manė, jog toks vertimas 

pateisinamas. Kadangi neturime jokių kitokių įrodymų, tai Iz 7,14 eilutė cituojama 

Mt 1,23. Žydiškasis interpretavimas turi būti pateisintas iki pat Mato evangelijos 

užrašymo meto.“ (Wilson, M’AI, 310–315) 

 

Arba, kaip teigia Henry’s Morrisas, „Senąjį Testamentą į graikišką Septuagintą vertę 

žydų mokslininkai Iz 7,14 pavartojo įprastinį graikišką atitikmenį žodžiui „mergelė“. 

Taip elgėsi ir Matas, cituodamas šią pranašystę (Mt 1,23) kaip išsipildžiusią Kristui 

gimus iš mergelės.“ (Morris, BHA, 36) 

B. Witheringtonas III sutinka: „Veikiausiai teisinga sakyti, kad jei žodis alemāh 

nebūtų turėjęs mergystės reikšmės, labai sunku arba net neįmanoma būtų suprasti, kodėl 

Septuagintos vertėjai pavartojo parthenos kaip graikišką atitikmenį“. (Witherington III, 

BJ, 64) 

Taigi įrodymas, paremiantis požiūrį, kad Izaijo pranašystėje vartojamas alemāh 

reiškia jauną mergelę, yra labiausiai pagrįstas ir galutinis. Kaip nors kitaip suprasti šį 

žodį ar jo literatūrinį, socialinį ar istorinį kontekstą nebūtų logiška. 

 

2D. Kas yra alemāh? 
Kadangi nustatėme, jog Iz 7,14 eilutėje vartojamas alemāh reiškia jauną santuokinio 

amžiaus mergelę, pastojusią stebuklingu būdu, galime tvirtai teigti, jog vienintelė 

istorijoje šį kriterijų atitikusi moteris buvo Mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina. 

Hindsonas teisus sakydamas: „Tik Jėzaus motina Marija galėjo atitikti sąlygas, 

reikalingas išpildyti šią pranašystę. Mergelė nėra pranašo [t.y. Izaijo], Ahazo, Ezekijo ar 

kokio nors nežinomo pašaliečio žmona. Ji tokia yra vienintelė istorijos ir Šventojo Rašto 

aprašytoji Mergelė – Motina.“ (Witherington III, BJ, 9) 

 

Atsižvelgiant į platesnį Izaijo 6–12 skyriaus kontekstą, vaikas Emanuelis, gimęs iš mergelės, 
turėtų būti ir Dievas, ir žmogus, o ne vien žmogus (žr. Iz 9,6–7; 11,1–16). Nė vienas kitas 
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žmogus per visą istoriją negali atitikti šių sąlygų, tik Jėzus iš Nazareto. 
 

Kai kurie Biblijos tyrinėtojai prieštaravo šiai išvadai įrodinėdami, kad Izaijo 

pranašystė „turėjusi būti Ahazui Dievo ženklas, parodantis, jog tiek Šiaurinę, tiek Pietinę 

karalystę greitai nukariausiąs Asirijos karalius. Kadangi šio vaiko gimimas turėjęs būti 

ženklu Ahazui, vienintelė įmanoma logiška išvada – kad vaikas turėjęs gimti Ahazo 

gyvenimo ir valdymo laikmečiu. Taigi šitai būtų kaip staigus, dalinis Iz 7,14 pranašystės 

išsipildymas.“ (Mueller, VSC, 205–206) Nors kam nors šis požiūris gali pasirodyti 

logiškas, manau, jam stinga pagrindimo keliais esminiais aspektais. 

Visų pirma, kad ši pozicija būtų teisinga, reikia laikytis požiūrio, jog Iz 7,14 eilutėje 

alemāh reikšmėje nenumanoma nekaltybė. Priešingu atveju šios pozicijos gynėjai turėtų 

surasti neįmanomą dalyką: du gimimus iš mergelės per istoriją – vieną Ahazo laiku, o 

kitą sutapatinti su Jėzaus motina Marija. Bet mes jau minėjome gausius įrodymus, 

sąlygojančius priešingas išvadas: įrodymai akivaizdūs, kad Izaijo pranašystėje alemāh 

reiškia jauną nekaltą santuokinio amžiaus moterį, o ne tik jauną moterį. Izaijo vartojama 

alemāh neabejotinai reiškia nėščią mergelę. 

Antra, staigaus pranašystės išsipildymo požiūryje rimtai neatsižvelgiama į Iz 7,14 

vartojamus laikus, paremiančius išvadą, kad alemāh tuo pat metu yra ir nekalta, ir 

nėščia. 

Trečia, Iz 7,14 ženklo prigimtis yra antgamtiška, o ne natūrali. Lytinės sueities metu 

pastojusi moteris nepakankamai patvirtintų Dievo žodžio autentiškumą. Reikia stebuklo, 

o mergelės gimdymas ir yra tas stebuklas. 

Ketvirta, atsižvelgiant į platesnį Izaijo 6–12 skyriaus kontekstą, vaikas Emanuelis, 

gimęs iš mergelės, turėtų būti ir Dievas, ir žmogus, o ne vien žmogus (žr. Iz 9,6–7; 11,1–

16). Nė vienas kitas žmogus per visą istoriją negali atitikti šių sąlygų, tik Jėzus iš 

Nazareto. 

Ir galiausiai pranašiška Izaijo ištara 7 skyriaus 14 eilutėje yra skirta Ahazui, kaip 

laikinam Dovydo karališkos giminystės linijos atstovui, ir kitiems, po jo iš Dovydo 

kilsiantiems karaliams. Iš dalies pranašystė skirta Ahazui ir jo palikuonims parodyti, kad 

Dovydo linija tęsis ilgiau nei jų gyvenimas. Ši mintis pagrindžia tolimo, o ne artimo 

pranašystės išsipildymo perspektyvą. Biblijos tyrinėtojas Charlesas Feinbergas šiuo 

klausimu taikliai pastebi: 

 
Ahazas ir jo dvariškiai baiminosi dėl Dovydo dinastijos išnykimo ir Sirijos statytinio 

į karaliaus vietą galimybės. Bet kuo daugiau laiko reikėjo Dovydo namams skirto 

pažado įvykdymui, tuo ilgiau ši dinastija turėjo gyvuoti, kad pamatytų šios 

pranašystės išsipildymą. Gerai pasakė Aleksandras: „Užtikrinimas, kad Kristus 

turėsiąs gimti Jude, savo karališkoje šeimoje, Ahazui galėjęs būti ženklu, kad jo 

dienomis karalystė nežlugs. Ir šiuo atveju kuo labiau laiko atžvilgiu nutolęs ženklas 

(nes antraip būtų absurdiškas), tuo labiau užtikrinamas Judo karalystės tęstinumas.“ 

Tada tenka padaryti neišvengiamą išvadą: „Nėra gramatinio, istorinio ar loginio 

pamato abejoti svarbiausiu dalyku, kad Bažnyčia visais amžiais buvusi teisi, šią eilutę 

pripažindama stebuklingo Jėzaus Kristaus pradėjimo bei gimimo signalu ir tiksliu to 

išpranašavimu“. (Feinberg, VBOTI, 258) 

 

Taigi galime matyti, kad Jėzaus Kristaus gimimo iš mergelės doktrina, aprašyta 
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Naujajame Testamente, neprieštarauja Senojo Testamento mokymui ir mesijinėms 

pranašystėms. 

 

3C. Evangelijos pagal Matą ir Luką 
Pirmuose dviejuose Evangelijų pagal Matą ir Luką skyriuose pasakojama apie 

stebuklingą mergelės pastojimą ir Jėzaus gimimą. Matas, rašydamas apie šiuos įvykius, 

akcentuoja legalų Jėzaus tėvą, Juozapą, o Lukas sutelkia dėmesį į Jėzaus motiną, Mariją. 

Teologas Jamesas Buswellas iškelia prielaidą, kad viena iš tokio skirtingo akcentavimo 

priežasčių gali būti skirtingi pasakojimų šaltiniai – Mato žinios yra iš Juozapo, o Luko 

gautos žinios – iš Marijos: 

 
Aprašymus apie gimimą iš mergelės randame pirmoje ir trečioje Evangelijoje. Mato 

pasakojimas (Mt 1,18–25) pateiktas iš Juozapo, Marijos vyro, perspektyvos. […] 

Orras iškėlė prielaidą, kad Matas pasakojimą apie Kristaus gimimą ir kūdikystę 

galėjęs išgirsti tiesiog asmeniškai iš Juozapo. 

Kita vertus, Luko pasakojimas (Lk 1,26–38; 2,1–7) yra iš Marijos perspektyvos. 

[…] Ji galėjusi būti viena iš „savo akimis mačiusiųjų“ (Lk 1,2), kurią Lukas ir nurodo 

kaip gautų žinių šaltinį. (Buswell, STCR, vol. 2, 41) 

 

Witheringtonas III daro išvadą: 

 
Negalima neįvertinti tiek abiejų pasakojimų žydiškumo, tiek evangelistų 

meistriškumo, dėl kurių šių šaltinių medžiaga įgavo gyvo ir prasmingo pristatymo 

Gerosios Naujienos, kuri ir yra pats užgimęs Jėzus. Pasakojimų forma nepaprastai 

skiriasi, nors jie ir panaudoja daug vienodų elementų. Šitai parodo, kad tiek pirmasis, 

tiek trečiasis evangelistas buvo gana lankstūs šaltinių redaktoriai, vadinasi, kūrybiški 

medžiagos modeliuotojai. Jie panaudojo šaltinius, kad išryškintų savo teologinius 

akcentus, ir sėkmingai įtraukė šią pradinę medžiagą kiekvienas į savos evangelijos 

atitinkamą platesnę schemą. (Witherington III, BJ, 63) 

 

Net jei Evangelijų pagal Matą ir Luką akcentai skirtingi, jose yra nuostabių 

panašumų. Taigi matome, kad jie sutaria dėl esminių detalių mergelės laukimosi ir 

Kristaus gimimo iš mergelės klausimu. Savo knygoje „Kristaus gimimas iš mergelės“ 

(The Virgin Birth of Christ) Jamesas Orras išvardija dvylika punktų, kuriais abiejų 

Evangelijų pasakojimai aptariamu klausimu sutampa. 

 

1. Jėzus gimė paskutinėmis Erodo gyvenimo dienomis (Mt 2,1.13; Lk 1,5). 
2. Jis buvo pradėtas iš Šventosios Dvasios (Mt 1,18.20; Lk 1,35). 
3. Jo motina buvo mergelė (Mt 1,18.20.23; Lk 1,27.34). 
4. Ji buvo susižiedavusi su Juozapu (Mt 1,18; Lk 1,27; 2,5). 
5. Juozapas buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminystės linijos (Mt 1,16.20; Lk 1,27; 2,4). 
6. Jėzus gimė Betliejuje (Mt 2,1; Lk 2,4.6). 
7. Dievišku nurodymu Jis buvo pavadintas Jėzumi (Mt 1,21; Lk 1,31). 
8. Buvo paskelbta, kad Jis bus Gelbėtojas (Mt 1,21; Lk 2,11). 
9. Juozapas jau iš anksto žinojo apie Marijos padėtį bei to priežastis (Mt 1,18–20; Lk 

2,5). 
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10. Nepaistant to, jis vedė Mariją ir prisiėmė visą tėvišką atsakomybę už jos vaiką (Mt 
1,20.24–25; Lk 2,5 ir t.). 

11. Gimimą ir paskelbimą lydėjo apreiškimai ir regėjimai (Mt 1,20 ir t.; Lk 1,26–27 ir t.). 
12. Gimus Jėzui, Juozapas ir Marija apsigyveno Nazarete (Mt 2,23; Lk 2,39). (Orr, VBC, 

36–37) 
 

Jei pasakojama apie tikrus dalykus, tai kruopštūs liudytojai turėtų sutarti. 

Aptardamas šiuos Mato ir Luko pasakojimus Orras teigia, kad, nors jie ir rašo turėdami 

skirtingus požiūrius bei galimus jų skirtingus informacijos šaltinius, tačiau sutaria dėl 

keleto svarbiausių dalykų, įskaitant patį svarbiausiąjį – „kad Jėzus pradėtas iš Šventosios 

Dvasios, gimė Marijai, mergelei susižiedavusiai su Juozapu, kuris viską apie tai buvo 

žinojęs“. (Orr, VBC, 35) 

Iš pateikiamų duomenų pakankamai akivaizdu, kad apie gimimą Matas ir Lukas 

pasakoja remdamiesi liudijimu iš pirmų lūpų – paties Jėzaus šeimos narių, kurie dar 

labiau patvirtina išvadą, kad Jėzaus prasidėjimu ir gimimu iš tiesų išsipildė senovinė 

Izaijo pranašystė. Pasak Mato: „Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, 

pasakyti per pranašą: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis 

Emanuelis, o tai reiškia: Dievas su mumis“ (Mt 1,22–23). 

Nors daug Biblijos tyrinėtojų mano, kad Morkus pirmas užrašė Evangeliją, pravartu 

būtų grįžti prie Liono vyskupo ir Polikarpo (apaštalo Jono buvusio mokinio) mokinio – 

Ireniejaus (180 m.) žodžių. Ireniejus apibūdina keturių evangelijų parašymo situaciją ir 

patvirtina, kad Matas, kurio evangelijoje pirmiausia aprašyta gimimas iš mergelės, 

anksčiausiai ją ir parašė: 

 
Šitaip Matas tarp hebrajų [t.y. žydų] pirmasis išleido jų kalba užrašytą evangeliją tuo 

metu, kai Petras ir Paulius skelbė Gerąją Naujieną Romoje ir ten įkūrė Bažnyčią. Po 

jų išėjimo [t.y. mirties, pagal patikimą tradiciją – Nerono persekiojimų metu 64 m.] 

Petro mokinys ir vertėjas Morkus ir pats užrašė mums tai, ką skelbė Petras. Pauliaus 

palydovas Lukas į knygą sudėjo savo mokytojo skelbiamą Gerąją Naujieną. Vėliau ir 

Viešpaties mokinys Jonas, kuris buvo prigludęs prie jo krūtinės [čia užuomina į Jn 

13,25 ir 21,20], pats išleido evangeliją, gyvendamas Efeze, Azijoje. (Irenaeus, AH, 

3.1.1) 

 

Matas, buvęs muitininkas, žmogus, įpratęs tiksliai užsirašinėti, dabar jau būdamas 

turbūt šešiasdešimties ir gyvenimo pabaigoje jausdamas poreikį palikti tvarkingą išsamų 

pasakojimą iš to, ką jis buvo surinkęs apie Jėzaus gyvenimą. Savo pasakojimą jis 

pradeda išvardydamas Jėzaus protėvius ir smulkiai aprašydamas stebuklingą Jėzaus 

prasidėjimą mergelės įsčiose: 

 
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; 

dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos 

vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją 

atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir 

tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes 

jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus 

vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ Visa tai įvyko, kad išsipildytų 
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Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys 

sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas 

padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jis 

negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų, ir jis pavadino jį Jėzumi. (Mt 1,18–

25) 

 

1D. Atsakymai į prieštaravimus 
Kai kurie kritikai išsakė mintį, kad Mato ir Luko užrašyti pasakojimai apie Jėzaus 

gimimą istoriškai netikslūs, iškeldami, jų nuomone, akivaizdžias faktines klaidas ar 

neišsprendžiamus prieštaravimus. Dažniausiai minimi prieštaravimai susiję su šiose 

evangelijose užrašytomis genealogijomis ir Luko užuomina apie Kviriną ir gyventojų 

surašymą (minimą 3 skyriuje). 

Dėl skirtingų genealoginių medžių. Matas parašo „Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, 

kilmės knygą“ (Mt 1,1), o Lukas pateikia kitą Jėzaus genealogiją: „Jis buvo laikomas 

sūnumi Juozapo“ (Lk 3,23). Jamesas Montgomery’s Boice’as gerai nušviečia šią 

problemą: 

 
Mato genealogija prasideda nuo Abraomo, baigiasi Kristumi. Nuo Abraomo iki 

Dovydo keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją – keturiolika kartų 

ir dar keturiolika kartų vėlesnių palikuonių iki Jokūbo: „Jokūbui gimė Juozapas – 

vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi“. Kita vertus, Lukas vardija 

atvirkščiai. Jis pradeda Juozapu ir pasiekia Dovydą, toliau Abraomą ir netgi iki 

Adomo, kurį jis vadina Dievo sūnumi. 

Dvi Luko aprašytos kilmės istorijos dalys nesukelia aiškinimo sunkumų. 

Paskutiniosios dalies – nuo Abraomo iki Adomo – nėra Mato evangelijoje. Taigi ir 

nėra su kuo palyginti. Antroje dalyje, nuo Dovydo iki Abraomo, taip pat viskas 

sklandu, nes ji sutampa su Mato aprašyta genealogija. 

Neaiškumai iškyla dėl pirmos Luko aprašytos kilmės istorijos dalies. Lukas 

Juozapo protėvius kildina iš Dovydo per jo sūnų Nataną, o Matas akivaizdžiai 

Juozapą kildina iš Saliamono, kito Dovydo sūnaus. Dėl to šioje genealogijos dalyje 

visi vardai skirtingi. 

Tai, kad čia yra dvi skirtingos kilmės linijos, nekelia problemų. Galime suprasti, 

kaip iš dviejų Dovydo sūnų kilo du skirtingi giminės medžiai. Problema iškyla todėl, 

kad tiek Matas, tiek Lukas teigia Juozapą esant jų paminėtų giminės medžių atžala. 

Lukas sako, kad Juozapas buvo Helio sūnus (Lk 3,23), Matas sako, kad Jokūbo sūnus 

(Mt 1,16). Akivaizdu, kad jie abu negali būti teisūs. (Boice, CC, 40–41) 

 

Mokslininkai pasiūlė keletą šio klausimo sprendimo variantų. 

 

1E. Įvaikintas arba biologinis palikuonis 
Julijus Afrikietis pirmasis pasiūlė sprendimą, mums žinomą per senovės Bažnyčios 

istoriką Euzebijų. Naujojo Testamento tyrinėtojas I. Howardas Marshallas taip kalba 

apie šią teoriją: 

 
Norėdamas suderinti dvi genealogijas, Afrikietis (Eusebius, HE 1,7) panaudojo 

mintis apie įvaikinusius ir tikruosius protėvius, nes buvo paprotys vesti brolio našlę, 

jei brolis nesusilaukė palikuonių. Iš turimų duomenų, kuriuos jis tvirtino gavęs iš 
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Jėzaus brolio Jokūbo palikuonių, Afrikietis teigė, kad Matanas (Mt 1,15) vedė tokią 

Estą, iš kurios susilaukė sūnaus Jokūbo. Matanui mirus, jo žmona ištekėjo už 

Melchio (Lk 3,24) ir susilaukė sūnaus Elio (Lk 3,23; atkreipkite dėmesį, kad 

Afrikietis nežinojo apie Levį ir Mataną, kurie Luko pateikiamoje genealogijoje 

įsiterpė tarp Melchio ir Elio). Antrasis iš šių dviejų ne vieno tėvo brolių, Elis, vedė, 

bet mirė bevaikis; jo kito tėvo brolis Jokūbas vedė jo žmoną, kad suteiktų jam 

palikuonių. Todėl jo tikrasis sūnus Juozapas juridiškai buvo laikomas Elio sūnumi. 

(Marshall, GL, 158) 

 

Paprotys vesti brolio našlę (leviratiška santuoka) aprašytas Šventraštyje (Įst 25,5–6; 

Pr 38,8–10; Rūtos knygoje). Tokioje santuokoje, sako Biblijos aiškintojas Walteris 

Liefeldas, 

 
bevaikio vyro našlė gali tekėti už jo brolio, kad antros santuokos vaikas teisėtai būtų 

laikomas mirusiojo sūnumi ir galėtų pratęsti mirusiojo giminę. Genealogijoje vaikas 

galėtų būti minimas po savo tikrojo arba juridinio tėvo. Lukas Juozapą mini kaip Elio 

sūnų, bet Matas – kaip Jokūbo. Pagal šią teoriją Elis ir Jokūbas turėjo būti vienos 

motinos, bet skirtingų tėvų sūnūs. Galbūt Elis mirė, o Jokūbas vedė jo našlę. (Liefeld, 

L, 861) 

 

Marshallas tvirtina, kad ši teorija „nėra neįmanoma […], bet nepanaši į tiesą, ypač jei 

laikome teisingu įprastinį Evangelijos pagal Luką tekstą“. (Marshallas, GL, 158) 

 

2E. Tėvas arba senelis 
R.P. Nettelhorstas pasiūlė teoriją, kad „Luko užrašytoji genealogija yra per Juozapo 

tėvą, o Mato – per Juozapo motinos tėvą“. Nettelhorstas dar papildo: 

 
Nenuostabu, kad, išvardydamas kilmės medį, Matas praleidžia Juozapo motiną, nes 

tikrai akivaizdu, kad jis praleido ir daugiau vardų. Pavyzdžiui, Mt 1,8 parašyta: 

„Joramui gimė Ozijas“. Bet jei jo teiginį palyginsime su 1 Met 3,10–12, tai 

matysime, kad Matas nepaminėjo trijų žmonių: Ahazijo, Jehoašo ir Amacijo. Matas 

neįtraukė vardų norėdamas išlaikyti jo kilmės linijos struktūrinę simetriją: „Taigi nuo 

Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloną 

– keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus – keturiolika kartų“ (Mt 

1,17). 

Vadinasi, nėra neracionalu teigti, kad Matas galėjo neįtraukti Juozapo motinos 

todėl, kad gautų pageidaujamą struktūrinį formatą. Maža to, jo genealogijoje 

išvardytos keturios moterys – Tamara, Rahaba, Rūta ir Batšeba; šiuo faktu 

pagrindžiama mintis, kad Matas galėjęs užrašyti moters genealogiją. (Nettelhorst, GJ, 

171–172) 

 

Nors šis požiūris ir galėtų būti teisingas, vis dėlto būtų nesuprantama, jei Matas, 

kilmės istorijoje išvardijęs keturias moteris, praleistų vardą tos, kuri turėtų būti šios 

genealogijos centrinis objektas. Jei jis ketino praleisti vardą, kad išlaikytų simetriją, tai 

kodėl praleistų vieną iš svarbiausių – Juozapo motinos? 
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3E. Juozapas abiem atvejais 
J. Greshamas Machenas išplėtojo Lordo A. Hervey’o pasiūlytą „dabartiniu metu 

labiausiai palaikomą teoriją“. (Marshall, GL, 158) Ją apibendrina Boice’as: Macheno 

tvirtinimu, tiek Matas, tiek Lukas iš tiesų pateikia Juozapo kilmės knygą, tačiau pirmasis 

pateikia Macheno vadinamąją „juridinę“ Dovydo palikuonių kilmės istoriją, t.y. tą, kurio 

palikuonys faktiškai karaliavo arba turėjo karaliauti, jei karalystė būtų tęsusis, o antrasis 

(Lukas) – tikrąją tėvų liniją, iš kurios kilo Juozapas“. (Boice, CC, 41) 

Šis pasiūlymas turi šiokių tokių privalumų, bet, anot Marshallo, „sprendimas 

pagrįstas spėlione, o būdų patikrinti, ar ji atitinka tikrovę, nėra“. (Marshall, GL, 159) 

Witheringtonas III pritaria darydamas išvadą: „Deja, nėra būdo, kuriuo galėtume šią 

teoriją patvirtinti arba paneigti“. (Witherington III, BJ, 65) 

 

4E. Juozapas arba Marija 
Galbūt geriausias sprendimas yra vienas iš pasiūlytų seniausiai. Witheringtonas rašo: 

 
Bent jau nuo Anijaus Viterbiečio laikų (1490 m.) buvo įprasta manyti, kad Mato 

pateikiama genealogija tęsia Jėzaus kilmės medį per Juozapą (jo juridinis medis), o 

Lukas tęsia per Mariją (tikroji Jėzaus kilmės istorija). [Tokį sprendimą] grindžia tai, 

kad aprašydamas gimimą Matas daugiau akcentuoja Juozapą nei Mariją, o Lukas 

pasakojime svarbesnį indėlį priskiria Marijai. Šis požiūris taip pat dera su senoviniu 

spėjimu, kad pasakojime Matas galiausiai kaip šaltiniu naudojasi Juozapu, o Luko 

pagrindinis pasakojimo šaltinis yra Marija. (Witherington III, BJ, 65) 

 

Lukas nesako pateikiąs Jėzaus genealogiją per Juozapą. Veikiau jis pastebi, kad Jėzus 
„buvo laikomas“ (Lk 3,23) Juozapo sūnumi, kai iš tiesų Jis – Marijos sūnus. 

– NORMAN GEISLER 
 

Geisleris ir Howe’as priima šį požiūrį pateikdami sprendimą skirtumams tarp šių 

dviejų genealogijų paaiškinti. Jų požiūrio formuluotė bei nurodytos šį sprendimą 

lėmusios priežastys prideda keletą reikšmingų dalykų prie Witheringtono pastabų: 

 
[Mato ir Luko pateikiamos genealogijos] yra dvi skirtingos protėvių linijos, viena 

kildinama per Jo [Jėzaus] juridinį tėvą, Juozapą, o kita per Jo tikrąją motiną, Mariją. 

Matas pateikia oficialią liniją, nes jo užrašytoji genealogija skirta žydams. Jiems 

rūpėjo, kad jų Mesijas atitiktų savo mandatą – per Dovydo liniją būtų kildinamas iš 

Abraomo palikuonių (plg. Mt 1,1). Lukas, rašęs platesnei, graikiškajai auditorijai, 

daugiau dėmesio skiria jos susidomėjimui Jėzumi kaip Tobulu Žmogumi (graikų 

minčiai būdingas siekis). Taigi jis kildina Jėzų iš pirmojo žmogaus, Adomo (Lk 

3,38). 

Tai, kad Matas pateikia Jėzaus genealogiją pagal tėvo liniją, o Lukas – pagal 

motinos liniją, pagrindžia dar keli dalykai. Pirmiausia, nors abi Kristaus kilmės 

linijos kyla iš Dovydo, tačiau jos iš skirtingų Dovydo sūnų. Matas kildina per 

Juozapą (juridinį tėvą), iš Dovydo sūnaus karaliaus Saliamono, per kurį Kristus 

teisėtai paveldėjo Dovydo sostą (plg. 2 Sam 7,12). Kita vertus, Luko tikslas Jėzų 

parodyti kaip tikrą žmogų. Todėl jis Kristų kildina iš Dovydo sūnaus Natano, per Jo 

tikrąją motiną, Mariją, dėl kurios Jis teisėtai gali būti vadinamas visaverčiu 

žmogumi, žmonijos atpirkėju. 
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Negana to, Lukas nesako pateikiąs Jėzaus genealogiją per Juozapą. Veikiau jis 

pastebi, kad Jėzus „buvo laikomas“ (Lk 3,23) Juozapo sūnumi, kai iš tiesų Jis – 

Marijos sūnus. Nuomonė, kad Lukas yra užrašęs Marijos genealogiją, dera su tuo, jog 

jis buvęs gimdyvių motinų gydytoju. Be to, kad savo Evangelijoje jis akcentavo 

moteris, todėl ji buvo praminta „Evangelija moterims“. 

Nors kad abejos genealogijos pamini bendrus vardus tokius kaip Salatielis ir 

Zorobabelis (Mt 1,12 plg. su Lk 3,27), dėl dviejų priežasčių tai dar neįrodymas, jog 

čia ta pati kilmės istorija. Pirma, šie vardai sutinkami ne retai. O antra, netgi toje 

pačioje genealogijoje (pateikiama Luko) pasikartoja Juozapo ir Judo vardai (3,26.30). 

(Geisler, WCA, 385–386) 

 

Biblijos tyrinėtojas Gleasonas Archeris taip pat pritaria šiai išvadai ir dar šią mintį 

papildo paremiančiais teiginiais: 

 
Mato 1,1–16 pateikiama Jėzaus kilmės istorija per Juozapą, kuris pats buvo karaliaus 

Dovydo palikuonis. Iškilus Jėzaus įpėdinystės klausimui, kaip Juozapo įvaikintas 

sūnus, Jis tapo teisėtu įpėdiniu. Atkreipkite dėmesį į 16 eilutę: „Jokūbui gimė 

Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi“. Šitai išsiskiria 

iš formos, kuria buvo užrašytos ankstesnės eilutės apie Juozapo protėvių seką: 

„Abraomui gimė [egennēsen] Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas“ ir t.t. Nepasakyta, kad 

Juozapui gimė Jėzus; veikiau čia jis „vyras Marijos, iš kurios [moteriškos giminės 

kilmininkas] gimė Jėzus“. 

Kita vertus, Lk 3,23–38, atrodo, užrašyta pačios Marijos genealogija, kurios 

pradžia ne Abraomas, o Adomas bei žmonių rasės pradžia. Ši mintis atrodytų 

numanoma 23 eil. užrašytuose žodžiuose: „Jėzus […] buvo laikomas Juozapo 

sūnumi“. Fraze „buvo laikomas“ parodoma, kad Jėzus iš tiesų nebuvo biologinis 

Juozapo sūnus, nors taip buvo manoma. Toliau ši frazė dėmesį nukreipia į motiną, 

Mariją, neišvengiamai turėjusią būti vieninteliu žmogiškuoju „tėvu“, per kurį iš 

protėvių galėjo kilti Jėzus. Dėl to išvardyta jos kilmės istorija, pradedant nuo Elio, 

faktiškai buvusio Juozapo uošviu, skirtingai nuo paties Juozapo tėvo, Jokūbo (Mt 

1,16). Marijos protėviai kilę per Nataną, Dovydo žmonos Batšebos sūnų (ar „Bat 

Šūvos“ pagal 1 Met 3,5). Taigi Jėzaus tikroji kilmė iš Dovydo yra per Nataną, o 

juridinė – per Saliamoną. (Archer, EBD, 316) 

 

Bet pats svariausias įrodymas yra vienas iš Mato pateiktame kilmės medyje užrašytų vardų: 
Jechonijas. Dėl šio vardo atsiranda priežastis į Jėzaus genealogiją įtraukti patėvį, nes jis 
įrodo, kad Juozapas negalėjo būti Jėzaus tėvu, arba, jei būtų buvęs, tai Jėzus nebūtų buvęs 
Mesijas. 

– DONALD GREY BARNHOUSE 
 

Dar daugiau įrodymų, pagrindžiančių šį požiūrį, pateikia Biblijos aiškintojas 

Donaldas Grey’us Barnhouse’as: 

 
Užrašytos yra dvi genealogijos. Jos sutampa nuo Abraomo iki Dovydo, bet nuo jo 

Matas Jėzų kildina iš Dovydo sūnaus Saliamono, o Lukas – iš kito Dovydo sūnaus – 

Natano. Kitaip sakant, šios kilmės istorijos – dviejų brolių palikuonys, kurių vaikai 

buvo pusbroliai. Teigdamas, kad Lukas pateikia Marijos genealogiją, o Matas – 

Juozapo, aš atkakliai nesilaikau ankstyvosios Bažnyčios tradicijos, taip kaip ją 
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formuluoja dr. Jamesas Orras, bet pateikiu vienintelį su faktais pagrindžiamą 

paaiškinimą. Esminis skirtumas tas, kad Saliamono kilmės medis buvo karališkas, o 

Natano – teisėtasis [juridinis]. […] 

Bet pats svariausias įrodymas yra vienas iš Mato pateiktame kilmės medyje 

užrašytų vardų: Jechonijas. Dėl šio vardo atsiranda priežastis į Jėzaus genealogiją 

įtraukti patėvį, nes jis įrodo, kad Juozapas negalėjo būti Jėzaus tėvu, arba, jei būtų 

buvęs, tai Jėzus nebūtų buvęs Mesijas. Kadangi šis vardas įtrauktas į sąrašą, galime 

tai laikyti įrodymu, kad Jėzus yra Marijos, o ne Juozapo sūnus. Dievas prakeikė 

Jechoniją, dėl kurio buvo atimtas sostas iš visų jo palikuonių. 

Jer 22,30 skaitome: „Taip kalba Viešpats“ – „Įrašykite šį žmogų kaip bevaikį, 

nevykėlį per visą gyvenimą! Nė vienam iš jo palikuonių nebepavyks vėl atsisėsti į 

Dovydo sostą ir valdyti Judo karalystę.“ Nė vienas iš septynių šio vyro sūnų (1 Met 

3,17–18) neatsisėdo į sostą. Nė vienas šio žmogaus biologinis sūnus negalėjo būti 

karaliumi, nes Dievas jį prakeikė. Jei Jėzus būtų buvęs Juozapo sūnus, Jis būtų buvęs 

prakeiktas ir būtų negalėjęs būti Mesiju. 

Kita vertus, Natano kilmės medis nebuvo karališkas. Elio sūnus būtų susidūręs su 

faktu, kad egzistavo karališka linija. Ji būtų užginčijusi bet kokias Natano linijos 

pretenzijas į karališką paveldėjimą. Kaip ši dilema buvo išspręsta? – Tokiu paprastu 

būdu, kad visiškai supainiojo agnostikus, pasiryžusius į skutelius sudraskyti Bibliją. 

Atsakymas toks: kilmės medis, virš kurio nekybo prakeikimas, yra iš Elio ir jo 

dukters Mergelės Marijos bei jos Sūnaus Jėzaus Kristaus. Taigi per Natano 

genealoginę liniją Jis yra tinkamas ir ją užbaigiantis. Prakeiktoji kilmės linija, iš 

kurios kilo Juozapas, užbaigė Saliamono palikuonių eilę, nes kiti Juozapo vaikai 

dabar turi vyresnįjį brolį, kuris per įsūnystę yra teisėtas karališkas įpėdinis. Kaipgi 

tiek vienoje linijoje, tiek kitoje įpėdinystės titulas galėjo likti laisvas? Todėl, kad 

vienas kilmės medis prakeiktas, o kitas kilmės medis – nekarališkas. 

Bet kai Dievas Šventoji Dvasia pradėjo Viešpatį Jėzų Mergelės įsčiose be 

žmogiškojo tėvo pagalbos, gimęs kūdikis biologiškai buvo iš Dovydo sėklos. O 

Juozapas, vesdamas Mariją ir paimdamas globon negimusį kūdikį, Jam suteikė titulą, 

kurį paveldėjo per savo protėvį Saliamoną. Taip Viešpats Jėzus tapo teisėtu, 

karališkuoju, neprakeiktuoju, tikruoju bei vieninteliu įmanomu Mesiju. Kilmės linija 

buvo užbaigta. Kiekvienas žmogus, kada nors ateisiantis į šį pasaulį su pretenzija 

įgyvendinti minėtas sąlygas, bus melagis ir velnio vaikas. (Barnhouse, MR, 45–47) 

 

Liefeldas daro išvadą: „Turime galimybių ne stygių, o perteklių. Tad tikrumo stoka 

dėl neišsamios informacijos nereiškia, kad kuri nors genealogija yra klaidinga.“ (Liefeld, 

L, 861–862) 

Gal ir nepakanka duomenų užtikrintai išnarplioti skirtumus tarp Mato ir Luko 

pateikiamų kilmės knygų. Tačiau jų neabejotinai užtenka žinoti, jog skirtybės nėra 

neišsprendžiamos. Vadinasi, Biblijos pasakojimuose apie Jėzaus gimimą iš mergelės 

neiškyla neišsprendžiamų prieštaravimų, nors tie pasakojimai ir skiriasi. 

 

4C. Morkaus, Jono ir Pauliaus liudijimas 
Kritikai dažnai įrodinėja, kad jei Naujajame Testamente, be Mato ir Luko, daugiau 

niekas neužsimena apie gimimą iš mergelės, ši doktrina nebuvo esminė Naujojo 

Testamento Bažnyčiai. Mano manymu, šių kritikų požiūris trumparegiškas, be to, ir kitur 

Naujajame Testamente rašoma apie gimimą iš mergelės (žr. žemiau). Tačiau visų pirma 

reiktų atskleisti, kad jų argumentai nelogiški. 
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Williamas Childsas Robinsonas, buvęs istorinės teologijos profesorius Kolumbijos 

teologijos seminarijoje, pastebi: „Ką Lukas ir Matas pateikia aiškiai, tą Paulius ir Jonas 

išdėsto numanomai“. (Robinson, WSYTIA, n.p.) 

Robertas Gromacki’s rašo: 

 
Nelogiška įrodinėti, neva tylėjimas liudija netikėjimą arba mokymo nežinojimą. 

Apaštalai neužrašė visko, ką žinojo ar mokėjo (plg. Jn 20,30). Faktiškai vadinamasis 

tylos argumentas liberaliems teologams gali sugrįžti bumerangu. Ką Paulius turi 

omenyje neužsimindamas apie žemiškąjį Jėzaus tėvą? Ar apaštalas tikėjo, kad Jis 

tokio neturėjo? Daugumas tylą laiko pritarimu. Jei Paulius ir kiti netikėjo gimimu iš 

mergelės, argi jie nebūtų pataisę anksčiau užrašytų biblinių pasakojimų? Tylos 

argumentą gali panaudoti abi pusės. Iš tiesų remiantis tylos argumentu negalima nei 

pripažinti, nei paneigti. (Gromacki, VB, 183) 

 

Clementas Rogersas rašo: 

 
Nors jis [pasakojimas apie gimimą iš mergelės] iš tiesų užrašytas tiek pirmos, tiek 

trečios Evangelijos pradžioje, šv. Morkus jos nepateikia arba, kaip priimta sakyti, Šv. 

Morkus apie jį „nieko nežino“. Nors Evangeliją šv. Morkus parašė pirmas, o kiti du 

pasinaudojo jo darbu, Morkaus evangeliją mes laikome dideliu autoritetu. Šv. 

Morkus užrašė tai, ką girdėjo pamokslaujant šv. Petrą, nes buvo jo „vertėjas“. Todėl 

čia pateikiamos mintys, kurios, šv. Petro supratimu, reikalingos ar naudingos 

skelbiant žinią viešai, kokie ir buvo šv. Pauliaus pamokslai Atėnų Areopage ar 

Jeruzalėje, Antiochijoje ar Romoje. 

Taigi dėl akivaizdžių priežasčių klausimas dėl mūsų Viešpaties gimimo nebuvo 

aptariamas minėtais atvejais, ypač todėl, kad Jo Motina buvo vis dar gyva ir 

greičiausiai klausytojai ją asmeniškai pažinojo. Daugiausia buvo remiamasi į Kristaus 

pamokymus, Jo padarytus ženklus ir, visų svarbiausia, Jo kančios įvykius. (Rogers, 

CM, 99–101) 

 

Kita vertus, Millardas Ericksonas teigia: 

 
Iš tiesų Evangelijoje pagal Morkų yra viena vieta, kai kurių teologų manymu, esanti 

lyg užuomina į autoriaus žinojimą apie gimimą iš mergelės. Jis užrašytas 6 skyriaus 3 

eilutėje. Analogiškoje vietoje Matas užrašė, kad Nazareto žmonės klausė „Argi jis ne 

dailidės sūnus?“ (Mt 13,55); o Lukas – „Argi jis ne Juozapo sūnus?!“ Tačiau 

Morkaus pasakojime skaitome: „Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, 

Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!“ Tarsi Morkus 

vengia Jėzų vadinti Juozapo sūnumi. Skirtingai nuo Mato ir Luko skaitytojų, jau 

žinojusių apie gimimą iš mergelės iš ankstesnių skyrių, skaičiusieji Morkaus 

pasakojimą negalėjo apie tai sužinoti. Todėl evangelistas labai rūpestingai rinko 

žodžius nenorėdamas sudaryti klaidinančio įspūdžio. Mums svarbiausia – jog Morkus 

pasakodamas nesukuria prielaidų manyti, kad Jėzaus tėvas buvo Juozapas. Taigi, nors 

Morkus ir nekalba apie gimimą iš mergelės, jis, be jokios abejonės, tam ir 

neprieštarauja. (Erickson, CT, vol. 2, 750–751) 

 

Jėzus ne kartą pavadina save Dievo „viengimiu Sūnumi“. Dabar sąvoka „vyrui gimė“ (arba 
„gimė iš vyro“, „vyras pradėjo“) yra vartojama žmogaus kilmės knygose, kuriose turima 
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omeny vyro dalis pradedant gyvybę arba užsimezgant vaisiui. Sąvoka vartojama kalbant 
apie fizinį gimimą. Jėzus tvirtina, kad Jis gimęs iš Dievo, o ne iš Juozapo. Tas pats žodis 
monogenēs Naujajame Testamente pavartotas šešis kartus kalbant apie Jėzų kaip Dievo 
viengimį, o du kartus pats Jėzus save taip pavadina! 

– JOHN R. RICE 
 

Tiesą sakant, aš tikiu, kad, Evangelijoje pagal Joną 3 skyriaus 16 eilutėje vartodamas 

žodį „viengimis“, apaštalas Jonas turi omenyje stebuklingą Jėzaus gimimą. Biblijos 

aiškintojas Johnas R. Rice’as išdėsto tokį požiūrį: 

 
Jėzus ne kartą pavadina save Dievo „viengimiu Sūnumi“. Dabar sąvoka „vyrui gimė“ 

(arba „gimė iš vyro“, „vyras pradėjo“) yra vartojama žmogaus kilmės knygose, 

kuriose turima omeny vyro dalis pradedant gyvybę arba užsimezgant vaisiui. Sąvoka 

vartojama kalbant apie fizinį gimimą. Jėzus tvirtina, kad Jis gimęs iš Dievo, o ne iš 

Juozapo. Tas pats žodis monogenēs Naujajame Testamente pavartotas šešis kartus 

kalbant apie Jėzų kaip Dievo viengimį, o du kartus pats Jėzus save taip pavadina! 

Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus neteigia esąs paprasčiausiai vienas iš tų, kurie gimę iš 

Dievo. Veikiau Jis teigia, kad tik Jis vienas buvęs pradėtas tokiu būdu. Jis yra 

viengimis Dievo Sūnus. Niekas daugiau nėra gimęs iš mergelės. Dvasine prasme 

galima sakyti, kad Dievas yra „atgimdęs […] gyvai vilčiai“ (1 Pt 1,3) mus, 

krikščionis. Bet ta prasme, kuria Jėzus yra gimęs iš Dievo, nė vienas kitas nėra gimęs. 

Akivaizdu, jog Jėzus teigia esąs fiziškai gimęs iš Dievo, o ne iš žmogiškojo tėvo. 

(Rice, IJG, 22–23) 

 

Iš esmės apaštalo Jono pateikiama genealogija yra „pradžioje“ – dieviškos 

amžinybės požiūriu ir todėl čia neužsimenama apie gimimą iš mergelės: „Pradžioje buvo 

Žodis. […] Tas Žodis tapo kūnu“ (Jn 1,1.14). 

Panašiai ir Pauliaus atžvilgiu: „Šv. Paulius pakankamai gerai pažinojo šv. Luką. Ilgą 

laiką pastarasis lydėdavo Paulių kelionėse, kartu su juo buvo Romoje, o šv. Lukas yra 

Viešpaties gimimo istorijos pagrindinis autoritetas. Šv. Paulius turėjo žinoti tą istoriją ir 

visai natūralu, kad, ją žinodamas, jis apie mūsų Viešpatį turėjo ir pasakyti: „Dievas 

pasiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“ (Rogers, CM, 101), o ne iš vyro, t.y. ne vyro 

pradėtą. 

Argi neįdomu, kiek daug žmonių kasmet švenčia Kalėdas iki galo nežinodami apie jų 

švenčiamo įvykio unikalumą: kūdikis gimė moteriai, jai dar tebesant mergele! Netgi 

bulvariniai laikraščiai nebūtų galėję sugalvoti tokio dalyko. 

 

2B. Kitoje literatūroje liudijamas Jo gimimas iš mergelės 
 

1C. Laikas 
Svarbi aplinkybė, susijusi su evangeliniais pasakojimais, yra jų parašymo laikas. 

Kadangi evangelijos buvo parašytos neilgai trukus po jose aprašomų įvykių, nebuvo 

pakankamai laiko, per kurį Jėzaus gimimo istorija būtų galėjusi apaugti mitais. Taigi 

mokymo apie gimimą iš mergelės įrodymų turime aptikti ir ankstyvojoje Bažnyčioje. 

Iškyla du klausimai, susiję su šiuo įvykiu: Kaip gimimo iš mergelės koncepcija galėjo 

taip greitai susiformuoti, jei ji nebūtų pagrįsta faktais? Jei evangelijos nėra istoriškos, 
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kaip jas galėjo tokiu ankstyvu laikotarpiu taip visuotinai priimti? 

Apie ankstyvosios Bažnyčios tikėjimą gimimu iš mergelės Greshamas Machenas 

rašo: „Netgi […] jei Naujajame Testamente nebūtų nė žodžio parašyta apie šį dalyką, iš 

antrojo amžiaus liudijimo galėtume spręsti, kad tikėjimas Jėzaus gimimu iš mergelės 

turėjęs rastis bent jau gerokai anksčiau, nei pasibaigė pirmasis amžius“. (Machen, VBC, 

44) 

Apaštalų tikėjimo išpažinimas buvo vienas iš ankstyvosios Bažnyčios anksčiausiai 

suformuluotų tikėjimo teiginių. Apie gimimą iš mergelės jame parašyta: „kuris [Jėzus 

Kristus] prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“. Apie šį visuotinai 

pripažįstamą Bažnyčios tikėjimo išpažinimą Ericksonas rašo: 

 
[Apaštalų tikėjimo išpažinimo] formulė, kurią dabar naudojame, buvo suformuluota 

Gaule penktajame arba šeštajame amžiuje, bet jos šaknys siekia kur kas giliau. 

Faktiškai ji pagrįsta senuoju romėnišku krikšto išpažinimu. Gimimas iš mergelės 

minimas tiek senesniame, tiek ir vėlesniame išpažinimo variante. Jau prasidėjus II a. 

antrajai pusei, ankstyvoji formulė buvo naudojama ne tik Romoje. Tertulianas ją 

naudojo Šiaurės Afrikoje, o Ireniejus Gaule ir Mažojoje Azijoje. Gimimo iš mergelės 

minėjimas ankstyvajame Romos Bažnyčios tikėjimo išpažinimo variante yra labai 

reikšmingas ypač dėl to, kad tas išpažinimas neįtvirtino kokios nors naujos doktrinos. 

(Erickson, CT, vol. 2, 747) 

 

Ankstyvojoje Bažnyčioje buvo keletas atmetusiųjų gimimo iš mergelės mokymą. Kai 

kurie iš šių eretikų priklausė žydų krikščionių atskalai, vadinamai ebionitais. Vieni 

ebionitai pripažino gimimą iš mergelės, o kiti neigė. Tarp neigusiųjų gimimą iš mergelės 

buvo tokių, kurie nesutiko su tuo, kaip Bažnyčia išverčia ir naudoja ištrauką iš Izaijo 

pranašystės apie mergelę, besilaukiančią kūdikio (Iz 7,14). Jie tvirtino, kad eilutėje 

„mergelę“ reikia versti „jauna moteris“. (Rogers, CM, 105) Tačiau, išskyrus šiuos keletą 

ebionitų ir saujelę į juos panašių, kita Bažnyčios dalis pripažino Kristaus gimimo iš 

mergelės mokymą ir perdavė tai kaip dalį ortodoksinės doktrinos. Jamesas Orras rašo: 

„Neskaitant ebionitų […] bei kelių gnostikų atskalų, nėra žinoma, kad dar kas nors iš 

ankstyvųjų krikščionių Jėzaus gimimo iš mergelės Marijos nebūtų priėmę kaip savo 

įsitikinimų dalies; […] turime nemaža įrodymų, kad šis įsitikinimas buvo bendrojo 

Bažnyčios tikėjimo dalimi“. (Orr, VBC, 138) 

Kalbėdamas apie ankstyvąją Bažnyčią, Aristidas tvirtina: „Viskas, ką žinome apie 

antrojo amžiaus antrosios pusės dogmatiką, sutampa su įsitikinimu, kad tuo metu 

Marijos nekaltybė buvo dalis suformuluoto krikščionių tikėjimo“. (Aristides, AA, 25) 

 

2C. Ankstyvosios Bažnyčios tėvų liudijimas 
Senosios Bažnyčios tikėjimo gimimu iš mergelės istorijai labai svarbus ankstyvųjų 

Bažnyčios tėvų paliudijimas. Ignotas, Antiochijos (Sirijoje) vyskupas, 110-ais metais 

parašė savo Laiške efeziečiams: „Mūsų Dievas Jėzus, kuris yra Kristus, buvo […] 

pradėtas Marijos įsčiose […] Šventosios Dvasios“. (GEAF, 18, 2) Jis taip pat rašo: 

„Dabar Marijos nekaltybė bei iš jos Gimusysis […] yra pasaulyje labiausiai 

aptarinėjamos paslaptys, tačiau Dievas tai atliko slaptai“. (Wells, OH, 19:1) Šią 

informaciją Ignotas sužinojęs iš savo mokytojo apaštalo Jono. 

Ericksonas pastebi, kad Ignotas argumentavo prieš doketų grupės pažiūras. Doketai 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  407 

 

neigė, kad Jėzus turėjęs tikrą žmogišką prigimtį ir kad Jis galėjęs gimti ir kentėti. Jiems 

Jėzus buvo dieviškas, o ne žmogiškas. Ignotas pasipriešino šiai doketizmo erezijai 

surašydamas „pagrindinių faktų apie Jėzų visumą“. Tarp jų buvo ir paminėjimas Marijos 

nekaltybės kaip vienos iš paslapčių, „apie kurias reikia garsiai šaukti“. 

Pasak Ericksono: 

 
Štai keletas pastabų, kad šis paminėjimas būtų įspūdingesnis: 1) kadangi Ignotas rašė 

prieš doketizmą, sąvoka „gimęs iš moters“ (plg. Gal 4,4) turėtų būti labiau tinkama 

šiam tikslui nei „gimęs iš mergelės“; 2) šitai parašė ne naujokas, bet motininės 

bažnyčios vyskupas pagoniškų kraštų krikščionybėje; 3) šitai buvo parašyta ne vėliau 

kaip 117-ieji metai. Pasak J. Greshamo Macheno, „kai surandame, kad gimimas iš 

mergelės [Ignotas] patvirtinamas ne kaip naujovė, bet drauge ir kaip kryptis, ir kaip 

vienas iš pripažintų faktų apie Kristų, tampa akivaizdu, kad įsitikinimas apie gimimą 

iš mergelės turėjo būti pripažintas gerokai anksčiau nei pirmojo amžiaus pabaigoje“. 

(Erickson, CT, vol. 2, 747–748) 

 

„Turime daugiau įrodymų, rašo Clementas F. Rogersas, atskleidžiančių, kad Ignoto 

laikais šis įsitikinimas nebuvo naujas. Žinome, kad krikščionių įsitikinimas Jėzaus 

gimimu iš mergelės buvo puolamas iš išorės. Pavyzdžiui, Kerintas buvo šv. Jonui 

oponuojantis amžininkas. Buvo sakoma, kad evangelistas, susitikęs jį viešosiose pirtyse, 

šaukdavo: „Bėkime, kad nesugriūtų pirtis, kol čia yra Kerintas, Evangelijos priešas“. Jis 

[Kerintas] mokė, pasak Ireniejaus, kad mūsų Viešpats gimė Juozapui ir Marijai, kaip 

gimsta visi kiti žmonės.“ (Rogers, CM, 105) 

 

Justinas Kankinys (150 m.) pateikia daug teiginių, pagrindžiančių stebuklingo Jėzaus gimimo 
koncepciją: „Žodis, kuris yra pirmasis Dievo gimdytinis, mūsų mokytojas Jėzus Kristus, gimė 
be lyčių sueities. […] Dievo galia nusileido ant mergelės, ją pridengdama savo šešėliu, ir ji, 
dar tebebūdama mergele, pradėjo kūdikį. […] Nes Dievo galia Jį pradėjo mergelė […] pagal 
Dievo valią, Jėzus Kristus, Jo Sūnus, gimė iš Mergelės Marijos“. 
 

Kitas po apaštalų gyvenęs rašytojas, Aristidas, 125 m. po Kr. rašo apie gimimą iš 

mergelės: „Jis yra Pats aukštybių Dievo Sūnus, Šventosios Dvasios apreikštas, nužengęs 

iš dangaus, gimęs iš hebrajų mergelės, iš jos ėmęs savo kūną. […] Jis yra tas, kuris pagal 

kūną gimė iš hebrajų rasės, iš Dievą išnešiojusios mergelės Miriamos.“ (Aristides, AA, 

32) 

Justinas Kankinys (150 m. po Kr.) pateikia gausių įrodymų, pagrindžiančių 

stebuklingo Jėzaus gimimo koncepciją: „Žodis, kuris yra pirmasis Dievo gimdytinis, 

mūsų mokytojas Jėzus Kristus, gimė be lyčių sueities. […] Dievo galia nusileido ant 

mergelės, ją pridengdama savo šešėliu, ir ji, dar tebebūdama mergele, pradėjo kūdikį. 

[…] Nes Dievo galia Jį pradėjo mergelė […] pagal Dievo valią, Jėzus Kristus, Jo Sūnus, 

gimė iš Mergelės Marijos“. (Apologija 1, 21–33; Pokalbis su Žydu Trifonu) 

„Tertulianas, į krikščionybę atsivertęs teisininkas, buvo pirmasis didis lotyniškai 

kalbantis krikščionis. Jis rašo, kad nustatytasis krikščioniškas tikėjimo išpažinimas, 

kuriam pritarė visos Bažnyčios, egzistavo ne tik jo dienomis (200 m.), ir dar nurodo jo 

specialų pavadinimą – tessera. O specialieji pavadinimai suteikiami jau įsitvirtinusiems 

per laiką dalykams. Šį tikėjimo išpažinimą jis cituoja keturis kartus. Jame yra žodžiai ex 
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virgine Maria (iš mergelės Marijos).“ (Rogers, CM, 103) 

 

3C. Ankstyvųjų žydų liudijimas 
Kaip reikėjo tikėtis, gimimo iš mergelės mokymui yra ir prieštaraujančių argumentų. 

Daugumą jų iškėlė kai kurie žydai. Čia norime parodyti, kad pačiomis pirmomis 

Bažnyčios gyvavimo dienomis buvo iškilusi kontroversija dėl Jėzaus gimimo. Ši 

kontroversija dėl to ir radosi, kad Bažnyčia mokė apie stebuklingą Kristaus gimimą. 

Ethelbertas Staufferis sako: „Kilmės lentelėje, užrašytoje iki 70-ųjų metų, Jėzus 

paminimas kaip „ištekėjusiosios pavainikis“. Evangelistas Matas neabejotinai buvo 

susipažinęs su tokiais kilmės įrašais ir prieš juos kovojo. Vėliau rabinas stačiai Jėzų 

pavadino svetimautojos sūnumi. Jis taip pat teigė tiksliai žinąs „nežinomo tėvo vardą: 

Panteras“. Senuosiuose rabinų tekstuose randame dažnai minint Jėzų ben Panterą ir 

eklektišką platoniką. Celsas mini maždaug 160 įvairiausių smulkmenų ir anekdotų, 

kuriais apkalbami Marija ir legiono kareivis Panteras“. (Stauffer, JHS, 17) 

Pirmojo (ar vėlesnio) amžiaus pramanytoje pasakoje apie Kristų Tōlēdōt Ješū 

rašoma, kad Jėzus „gimęs kaip pavainikis, jo motinai susidėjus su kareiviu, vardu 

Panteras“. (Orr, VBC, 146) 

Hughas Schonfieldas, žydų skeptikas, rašo: „R. Šimeonas ben Azaijas sako: 

„Jeruzalėje radau kilmės ritinį, o jame parašyta „toks ir toks, pavainikis, svetimautojos 

sūnus“. (Schaff, HCC, 139) R. Šimeonas gyveno I a. pabaigoje ir II a. pradžioje. Pagal 

Schonfieldą, šis ritinys jau turėjo egzistuoti Jeruzalės nukariavimo (70 m. po Kr.) metu. 

Senesniuose žydiškuose užrašuose vietoj Jėzaus vardo buvo rašoma „toks ir toks“. 

Tuomet Schonfieldas pasako, jog „nebuvo tikslo padaryti [ritinį], kol krikščionių [kilmės 

sąrašų] originaluose nebuvo pradėta teigti, kad Jėzus gimė nepaprastai“. (Schonfield, 

AH, 139–140) Apie nuorodą į R. Šimeoną Schonfieldas rašo, kad Jėzaus kaltinimas 

„buvus pavainikiu svetimautojos sūnumi siekia dar ankstesnį laikmetį“. (Schonfield, 

AH, 140) 

 

Žydai, suteikdami vardus, laikėsi griežtų taisyklių. Žydas buvo vadinamas pagal savo tėvą 
(pvz., Johananas ben Zakaijas), netgi jei tėvas mirdavo vaikui dar negimus. Motinos vardu 
vaikas buvo vadinamas tik tada, kai tėvas būdavo nežinomas. 

– ETHELBERT STAUFFER 
 

Origenas (185 m. – 254 m.) savo veikale Contra Celsum rašo: 

 
Vis dėlto grįžkime prie žydo lūpomis išsakytų žodžių. Juose nuskambėjo, kad Jėzaus 

motinos sužadėtinis dailidė ją pametė, nes ši buvo apkaltinta svetimavimu, kūdikio 

susilaukusi nuo kažkokio kareivio Pantero. Pasvarstykime, ar sukūrusieji mitą apie 

Pantero ir mergelės svetimavimą bei ją atstūmusį dailidę nebuvo akli, pramanydami 

visa tai, kad paneigtų stebuklingą prasidėjimą iš Šventosios Dvasios. Norėdami 

suklastoti šią stebuklingą istoriją, pramanytojai pasakojimą galėjo sukurpti kitais 

būdais, nei parašė. Jie netyčiom pripažino, kad Jėzus negimė įprastoje santuokoje. 

Nepriimantys Jėzaus stebuklingo gimimo neišvengiamai turėjo prasimanyti kokį nors 

melą. Tačiau jį užrašė neįtikinamai. Tai, kad jų užrašytoje istorijoje mergelė Jėzumi 

pastojo ne nuo Juozapo, įrodo, kad melas buvo akivaizdus. Akivaizdus tiems, kurie 

fiktyviose istorijose galėjo pamatyti apgaulę ir ją atskleisti. Argi pridera tam, kuris 
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ėmėsi tokių didelių darbų žmonijos labui, visaton užgimti ne stebuklingai, bet mažiau 

teisėtai ir negarbingai nei kiti? […] Taigi tikėtina, kad jo sielai, žemėje gyvenusiai 

vertingesnį gyvenimą nei daugelio (nevartoju sąvokos „visų žmonių“, vengdamas 

padaryti loginę ydingo rato klaidą), reikėjo ne tik tarp žmonių išskirtinio, bet taip pat 

ir už juos pranašesnio kūno. (Origen, CC, 1:32–33) 

 

Šis nesutarimas regimas ir evangelijose: „Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, 

Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?! Ir jie 

piktinosi juo“ (Mk 6,3). Ethelbertas Staufferis sako: „Šis tik Morkaus užrašytasis 

pasakojimas šiuo klausimu tiesą atskleidžia iki galo. Žydai, suteikdami vardus, laikėsi 

griežtų taisyklių. Žydas buvo vadinamas pagal savo tėvą (pvz., Johananas ben Zakaijas), 

netgi jei tėvas mirdavo vaikui dar negimus. Motinos vardu vaikas buvo vadinamas tik 

tada, kai tėvas būdavo nežinomas.“ (Schonfield, AH, 16) 

Maža to, 

 
dokumente Logia parašyta, kad Jėzų keikdavo, nes Jis buvęs „rijūnas ir vyno 

gėrėjas“. Turėjo būti koks nors tokių kaltinimų pagrindas. Šitai sutampa su mūsų 

žiniomis apie Jėzaus požiūrį ir fariziejiškų grupių reakciją į ją. Tuo metu būtent taip 

(„rijūnas ir vyno gėrėjas“) Palestinos žydai įžeidinėdavo neteisėtai, t.y. ne santuokoje, 

gimusį asmenį, kuris savo gyvenimo būdu ir religiniu elgesiu atsiskleisdavo esąs 

gėdingai gimęs. Tokia buvo fariziejų ir jų pasekėjų vartojamo posakio prieš Jėzų 

prasmė. Jie turėjo omenyje, kad „jis yra pavainikis“. (Schonfield, AH, 16) 

 

Ankstyvųjų žydų užuominos į tariamą Kristaus neteisėtumą (iki 70 m.) parodo, kad 

jie abejojo, kas yra Jo tėvas. Tai įrodo, jog pačioje krikščionių Bažnyčios egzistavimo 

pradžioje turėjo būti mokoma kažko nepaprasta apie Jo gimimą – būtent tai, kad Jis gimė 

iš mergelės. 

 

4C. Koranas 
Pastebima, kad Korane Jėzus ne kartą vadinamas Isa ibn Marjam – Jėzumi, Marijos 

sūnumi. Staufferis sako: „Klasikinis Korano komentatorius Abdula Baidavis, puikiai 

išmanydamas semitiškąją terminologiją, pastebi, kad motinos vardas duodamas tuomet, 

kai tėvas nežinomas. Tačiau šiuo atveju minimo vardo ir paaiškinimo prasmė visiškai 

pozityvi. Islame Jėzus laikomas Mergelės Marijos Sūnumi, pradėtu kūrybingojo Dievo 

Žodžio.“ (Schonfield, AH, 17–18) 

Korane detaliai aprašomas Jėzaus gimimas iš mergelės („Marija“, 20 eil.). Pasak šios 

ištraukos, išgirdusi, kad nešios kūdikį, Marija atsakė: „Kaip tai įvyks, nes esu nekalta ir 

nė vienas mirtingasis niekada manęs nepalietė“. Toliau pasakojime parašyta, kad „šitai 

Man (t.y. Viešpačiui) lengva“. Tuomet Jis „kvėpė į ją Savo Dvasios.“ (Box, MC, 6) 

 

3B. Jėzaus gimimo iš mergelės teiginių apibendrinimas 
Remiantis egzistuojančiais įrodymais, svarbu pažiūrėti, ką apie neįprastą Jėzaus atėjimą 

žmonijos istorijon sako kai kurie iš pasaulinio masto autorių. 

W.H. Griffithas Thomasas rašo: „Pagrindinis doktrinos [apie gimimą iš mergelės] 

pamatas – tai būtinybė paaiškinti Jėzaus gyvenimo unikalumą“. (Griffith Thomas, CIC, 

125) 
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Henry’s Morrisas teigia: 

 
Gyvendamas žemėje, Jėzus padarė daugybę stebuklų, pasiaukojo ant kryžiaus ir tapo 

permaldavimo auka už žmonijos nuodėmes. Galiausiai įrodydamas visus savo 

teiginius, kūniškai prisikėlė iš mirties. Visiškai natūralu, kad Tas, kuris turėjo tokį 

unikalų gyvenimą, ir pradėti jį turėjo unikaliai. […] 

Jei Jis iš tiesų mūsų Gelbėtojas, Jis turi būti kur kas daugiau nei tiesiog žmogus, 

nors tikrai yra ir Žmogaus Sūnus. Idant mirtų už mūsų nuodėmes, Jis pats turėjo būti 

be jokios nuodėmės. Kad gyvendamas nenusidėtų, visų pirma turėjo savo prigimtimi 

būti be nuodėmės. Jis negalėjo paveldėti žmogiškos prigimties, surištos prakeikimo ir 

vergystės nuodėme, kaip ja visi žmonių sūnūs yra pavergti. Todėl Jo gimimas turėjo 

būti stebuklingas. „Moters sėkla“ buvo įsodinta į mergelės įsčias, kai, pasak angelo: 

„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo 

šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Lk 1,35). […] 

Gimimas iš mergelės tikras ne tik todėl, kad jis aprašytas Biblijoje, bet ir todėl, 

kad tik toks gimimas dera Jėzaus Kristaus asmenybei ir užduočiai bei didžiam Dievo 

sumanymui išgelbėti pražuvusį pasaulį. […] 

Pasakyti, kad toks stebuklas neįmanomas – tai paneigti Dievo esybę arba 

prieštarauti tam, kad Jis gali valdyti savo kūriniją. (Morris, BHA, 38) […] 

 

Apibendrindamas Jėzaus gimimo liudijimus, J. Greshamas Machenas teigia: „Todėl, 

mūsų nuomone, turime tvirtą pamatą manyti, kad priežastis, dėl ko krikščionių Bažnyčia 

patikėjo Jėzaus gimimu be žmogiškojo tėvo – paprasčiausiai dėl to, kad toks ir buvo Jo 

gimimas“. (Machen, VBC, 269) 

Clementas Rogersas padaro išvadą: „Visi liudijimai paremia stebuklingą Kristaus 

gimimą“. (Rogers, CM, 115) 

Jėzaus Kristaus gyvenimo pradžia žmonijos istorijoje iš tiesų buvo unikali. 

 

3A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti Jį esant be 
nuodėmės 

 

1B. Jėzaus požiūris į save 
Kartą Jėzus paklausė priešiškai nusiteikusios minios: „Kas iš jūsų gali įrodyti mane 

nusidėjus?“ (Jn 8,46). Niekas jam neatsakė. Jėzus atlaikė jų spaudimą, ištvėrė tiriančius 

žvilgsnius ir pripažintas nekaltu. Jis galėjo paakinti tokį viešą ištyrimą, nes pats buvo be 

nuodėmės. 

Jėzus sakė: „Visuomet darau, kas jam patinka“ (Jn 8,29) – t.y. būtent jo dangiškajam 

Tėvui. Jėzaus nenutrūkstamas bendravimas su Dievu buvo akivaizdus. 

Stebina, kaip Kristus suvokia savo tyrumą – visai ne taip nei kiti tikintieji, 

susitikdami su Dievu. Kiekvienas krikščionis žino, kad, artėdamas prie Dievo, vis labiau 

suvokia savo nuodėmingumą. Kristaus patirtis kitokia. Jis gyveno su Dievu artimiau nei 

bet kas kitas ir vis dėlto nepatyrė jokio kaltės jausmo. 

 

Svarbu pažymėti, kad Jėzus, būdamas toks morališkai jautrus ir mokydamas savo pasekėjus 
prašyti atleidimo už nuodėmes, pats neturėjo nė mažiausio poreikio, kad Jam būtų 
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atleidžiama ar pačiam prašyti atleidimo nei aplinkinių, nei Dievo. 
– KENNETH SCOTT LATOURETTE 

 

Ta pati mintis ryški ir Jėzaus gundymo aprašyme (Lk 4 sk.). Čia nieko nerandame 

parašyta apie Jo nuodėmes. Niekada negirdėjome Jo prisipažįstančio ar prašančio 

atleidimo padarius ką nors blogo, nors Jis moko savo mokinius taip elgtis. Atrodo, kad 

Jis neturėjo kaltės jausmo, būdingo visos žmonijos nuodėmingai prigimčiai. 

C.E. Jeffersonas rašo: 

 
Svarbiausia priežastis, dėl kurios galime tikėti Jėzaus nenuodėmingumu, yra tai, kad 

Jis leido savo brangiausiems draugams manyti, jog Jis toks yra. Jo kalboje nėra nė 

žymės apgailestavimo, nė užuominos apie kaltės jausmą, nė mažiausio krislo sąžinės 

graužaties. Jis mokė kitus manyti apie save pačius kaip apie nusidėjėlius, atvirai 

teigė, kad žmogaus širdis yra pikta. Jis sakė mokiniams kiekvieną kartą meldžiantis 

prašyti, kad jiems būtų atleistos nuodėmės, nors pats niekuomet taip nesielgė. Jis nė 

trupučio neabejojo, kad darė vien tik tai, kas patinka Dievui. (Jefferson, CJ, 225) 

 

Šiuo klausimu Philipas Schaffas rašo: „Neginčijama yra tai, kad tiek dėl savo misijos 

ir nepriekaištingo elgesio, tiek dėl ypatingo pasišventimo Kristus suvokė save esant be 

nuodėmės ir kaltės. Vienintelis racionalus viso to paaiškinimas – Kristus nebuvo 

nusidėjėlis.“ (Schaff, PC, p. 40) 

Kitą liudijimą pateikia A.E. Garvie’s: „Jeigu Jame būtų buvusi kokia nors slapta 

nuodėmė arba nors prisiminimas apie praeities nuodėmes, tai būtų atskleidęs moralinis 

nejautrumas, kuris nesuderinamai būtų kontrastavęs su Jo mokymo moralinėmis 

įžvalgomis“. (Garvie, HCA, 97) 

C.E. Jeffersonas priduria: „Jėzaus sąmonėje neaptinkama nieko, kas parodytų, jog Jis 

buvo bent kartą nusidėjęs“. (Jefferson, CJ, 328) 

Jėzaus asmenybė atsiskleidžia per Jo mintis ir įsitikinimus. Anot Johno Stotto: 

„Akivaizdu, kad kaip Jėzus tikėjo esąs Mesijas ir Dievo Sūnus, lygiai taip Jis tikėjo ir 

savo nenuodėmingumu“. (Stott, BC, 39) 

Garsus istorikas Kennethas Scottas Latourette’as liudija: „Dar vienas dažnai minimas 

ypatumas yra tai, kad Jėzus nejautė, kad kada nors būtų padaręs nuodėmę […] Svarbu 

pažymėti, kad Jėzus, būdamas toks morališkai jautrus ir mokydamas savo pasekėjus 

prašyti atleidimo už nuodėmes, pats neturėjo nė mažiausio poreikio, kad Jam būtų 

atleidžiama ar pačiam prašyti atleidimo nei aplinkinių, nei Dievo.“ (Latourette, HC, 47) 

 

2B. Jo draugų liudijimas 
Nuo Biblijos pradžios iki pabaigos yra atskleidžiami visų asmenų trūkumai. Nė vienas 

didis žydų herojus nėra pavaizduotas be dėmės – netgi Dovydas, iškiliausias Izraelio 

karalius, ar Mozė, didysis hebrajų išvaduotojas. Taip pat ir Naujajame Testamente 

beveik kiekvienoje knygoje rasime aprašytas apaštalų ydas, bet niekur nerasime nė 

užuominos apie bent vieną Kristaus nuodėmę. Tai dar labiau neįtikėtina suvokus, kad 

kiekvieną dieną iš tų trejų su puse Jo tarnavimo metų mokiniai buvo su Juo. Jei dar 

atsižvelgsime į tai, kad mokiniai tuo metu gyveno šalia Jėzaus, o jų žydiškas paveldas 

pabrėždavo žmogaus nuodėmingumą ir poreikį būti atpirktam Dievo, tai dar labiau 
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neįtikėtina, kad jie nebūtų sugebėję pastebėti bent vienos Mokytojo klaidos. Tarnaudami 

su Jėzumi tikrai būtų turėję pastebėti bent vieną klaidingą žingsnį, tačiau jie paliudija, 

kad šito niekada neįvyko. 

Būdami tokie Jam artimi, jie niekada nematė Jame nuodėmių, kurias matė savyje. Jie 

nervindavo vieni kitus, niurnėdavo ir ginčydavosi, bet niekada nematė, kad šitaip elgtųsi 

Jėzus. Dėl savo žydiško reiklumo jie niekaip nebūtų sutikę, kad Jėzus yra be nuodėmės, 

jei iš tiesų toks Jis nebūtų buvęs. 

Artimiausi Jėzaus bendražygiai Petras ir Jonas patvirtina Jo nenuodėmingumą: 

 

• 1 Pt 1,19: „bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės“. 

• 1 Pt 2,22: „Jis nepadarė nuodėmės ir Jo lūpose nerasta klastos“. 

• 1 Jn 3,5: „Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra 

jame nuodėmės“. 

 

Jonas buvo toks radikalus, jog net tvirtino, kad kiekvienas, kuris sakosi esąs be 

nuodėmės, yra melagis ir Dievą laiko melagiu. Ir vis dėlto Jonas liudija Jėzų esant be 

nuodėmės, sakydamas, kad Kristuje „nėra nuodėmės“ (1 Jn 3,5). 

Net ir atsakingasis už Jėzaus mirtį pripažino Jo nekaltumą ir dievotumą. Išdavęs 

Jėzų, Judas pripažino Viešpaties teisumą ir didžiai gailėdamasis išpažino: „Nusidėjau 

išduodamas nekaltą kraują“ (Mt 27,3–40). 

Apaštalas Paulius taip pat liudija apie Jėzaus buvimą be nuodėmės, teigdamas: „Tą 

[Jėzų Kristų], kuris nepažino nuodėmės, jis [Dievas] dėl mūsų pavertė nuodėme, kad 

mes jame taptume Dievo teisumu“ (2 Kor 5,21). Murray’s Harrisas šią eilutę komentuoja 

taip: 

 
Atrodo, Paulius norėjo pasakyti daugiau nei tai, kad Kristus tapo atnaša už nuodėmę. 

Vis dėlto jis neketino pasakyti Kristų tapus nusidėjėliu. Nenuodėmingas Kristus taip 

išbaigtai susitapatino su nusidėjėlio nuodėme (įskaitant jo didžiulę kaltę ir 

bauginančius atsiskyrimo nuo Dievo padarinius), kad Paulius įžvalgiai pasako: „Tą 

[Jėzų Kristų] […] jis [Dievas] dėl mūsų pavertė nuodėme“. 

Pauliaus pareiškimas apie Kristaus nenuodėmingumą gali būti palygintas su Petro 

(1 Pt 2,22, remiantis Iz 53,9), Jono (1 Jn 3,5) ir Laiško hebrajams autoriaus (Hbr 

4,15; 7,26) teiginiais. Nuodėmė, su kuria Kristus susitapatino visiškai, svetima Jam 

tiek, kiek Dievo teisumas svetimas mums. Jis nebuvo pažįstamas su nuodėme taip, 

kaip ji pažįstama nusidedant ar turint nuodėmingą nuostatą. (Harris, 2C, vol. 10, 354) 

 

Laiško hebrajams autorius pritaria šiems balsams: „Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį 

kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o tokį kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau 

nenusidėjusį“. (Hbr 4,15) Naujojo Testamento tyrinėtojas Philipas Hughesas, išsamiai ir 

autoritetingai aiškindamas šią ištrauką, išryškina jos prasmę ir potekstę: 

 
Pagunda pati savaime yra neutrali: būti gundomam nėra nei dorybė, nei nuodėmė. 

Mat tikroji žodžio „pagunda“ konotacija – išbandymas ar testavimas. Kai sugebame 

pagundai pasipriešinti ir ją nugalėti – pasielgiame dorybingai, o kai jai nusileidžiame 

ar pasiduodame – nusidedame. Mūsų vyriausiojo kunigo išgyventos pagundos visais 

atžvilgiais atitinka mūsų potyrius. Nuo pat pradžios iki galo jis patyrė išmėginimus: 
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ar gundomam pasiduoti išdidumui, visuotiniam pripažinimui ir siekti jėgos, Šėtonui Jį 

užsipuolus dykumoje (Mt 4,1 ir t.); ar sode gundomam atsitraukti, užuot atlaikius 

besiartinantį Jo baisų išbandymą (Mt 26,38 ir t.). Ir netgi agonijoje, kabant ant 

kryžiaus bei girdint Jam rodomas patyčias: „Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo 

kryžiaus“ (Mt 27,40 ir t.). Gyvendamas žemėje Jis buvo ištisai bandomas ir 

mėginamas – taip apie savo artimuosius apaštalus Jis kalbėjo kaip apie buvusius šalia 

Jo išmėginimų metu (Lk 22,28). Per pagundas Jis buvo nuvestas į pergalę. Bet ne tik. 

Jis tuo keliu eidamas giliai perprato mūsų silpnumą, tuo parodydamas, jog žmogiškas 

silpnumas yra galimybė pasireikšti Dievo galiai ir triumfuoti Jo malonei (2 Kor 12,9 

ir t.) 

Kad mūsų vyriausiasis kunigas ne tik ištvėrė sunkius išbandymus, bet iš tiesų 

nugalėjo kiekvieną pagundą, aiškiai matome iš frazės tačiau nenusidėjusį. Šis 

apibūdinimas labai reikšmingas. Viena vertus, jei Jėzus gundomas būtų nusidėjęs, 

atpirkimas Jam būtų reikalingas taip pat kaip ir Senojo Testamento vyriausiesiems 

kunigams. Jie pirmiausia atnašaudavo auką už savo nuodėmes (Hbr 7,27). Todėl jis 

nebūtų kompetentingas amžiams atpirkti žmonių. Kita vertus, aukodamas pats save, 

Kristus buvo ne tik aukojantysis, bet ir auka. Suteptas nuodėmės, Jis negalėtų būti 

Dievo Avinėliu be dėmės ir kliaudos, o Jo auka taptų nepriimtina (plg. Jn 1,29; 1 Pt 

1,19; Ef 5,2). (Hughes, CEH, 172–173) 

 

3B. Jo priešų liudijimas 
Vienas iš nukryžiuotųjų kartu su Jėzumi liudija Jo nenuodėmingumą. Evangelijos pagal 

Luką 23 skyriuje 41 eilutėje vienas vagis priekaištauja kitam sakydamas: „Šis vyras 

nieko blogo nėra padaręs“. 

Pilotas taip pat pripažino, kad Jėzus nepažeidė įstatymų. Apklausęs Jį ir atsižvelgęs į 

tai, kad Jėzui iškelti kaltinimai buvo klaidingi, Pilotas pasakė religiniams lyderiams ir 

miniai: „Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudies kurstymu. Bet aš, jį apklausęs 

jūsų akyse, neradau nė vienos jam primetamos kaltės“ (Lk 23,14). Netgi po to, kai 

įdūkusi minia reikalavo mirties bausmės Jėzui, Pilotas nepatikliai paklausė: „O ką gi 

pikta jis yra padaręs? Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti“ (Lk 23,22). 

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjęs romėnų šimtininkas paliudijo: „Iš tiesų šitas žmogus 

buvo teisusis!“ (Lk 23,47). 

Jėzaus priešininkai dažnai Jį kaltindavo bandydami įteigti Jį padarius ką nors negera. 

Bet šitai jiems niekad nepavykdavo (Mk 14,55–56). Morkus papasakoja keturis tokius 

atvejus (Mk 2,1–3,6). 

Pirma, priešai kaltino Jėzų piktžodžiavimu, nes Jis atleidęs žmogui nuodėmes. 

Tačiau jei Jėzus buvo Dievas, tai Jis turėjo valdžią ir galią atleisti. 

Antra, juos gąsdino Jėzaus draugystė su „suteptaisiais“ – nusidėjėliais, mokesčių 

rinkėjais, prostitutėmis ir pan. Daugumas religinių lyderių manė, jog teisieji turėtų vengti 

bendravimo su tokiais blogais žmonėmis. Jėzus atsakė į šį kaltinimą vadindamas save 

gydytoju, atėjusiu gydyti nusidėjėlių (Mk 2,17). 

Trečia, Jėzus buvo kaltinamas paviršutinišku judaizmo praktikavimu, nes Jis su 

mokiniais nepasninkavo kaip fariziejai. Jėzus atsakė, kol Jis kartu su mokiniais, jiems 

nereikia pasninkauti. Bet Jam pasitraukus jie pasninkaus. 

Ir galiausiai Jėzaus kritikai stengėsi surasti bent kokią kliaudą, nes Jis nusižengė 

tradicijai šabo dieną nedirbti, tą šventą dieną gydydamas žmones ir rinkdamas grūdus. 
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Tačiau Jėzus apgynė savo veiksmus nurodydamas Jo kritikų tradicijos klaidas. Jėzus 

neabejotinai laikėsi Dievo įstatymo. Kita vertus, būdamas „šabo Viešpačiu“, Jis 

pasirinko nepaklusti žmogiškoms tradicijoms. Jos, tiesą sakant, nuvertino tikrąjį Dievo 

įstatymo išaiškinimą ir jo tikslą. 

 

1C. Istorinis įvertinimas 
Nepriekaištingas Jėzaus gyvenimas jau du tūkstantmečius traukia vyrų ir moterų dėmesį. 

Atrėmęs visus kritiškus žvilgsnius, jis užkariavo įvairius gyvenimo būdus 

praktikuojančių bei įvairių religinių tradicijų žmonių protus ir širdis. Pavyzdžiui, 

pasaulinėje Islamo religijoje į Jėzų žiūrima kaip į nenuodėmingą. Korane (Marija, V, 19) 

angelas Gabrielius atėjo pas Mariją ir pasakė jai, kad jos sūnus Jėzus bus „be kaltės“, tai 

reiškia be nuodėmės. 

Bažnyčios istorikas Philipas Schaffas patikina: „Jis [Kristus] yra žmonijos Šventų 

Švenčiausioji“. (Schaff, HCC, 107) „Niekuomet nebuvo labiau nekaltos būtybės. Jis 

nieko neužgavo, nė vieno neapgavo. Niekada nepasakė nė vieno nepadoraus žodžio ir 

nesielgė netinkamai.“ (Schaff, PC, 36–37) 

 

Biblijoje meile vadinama visiškas savo naudos nepaisymas tarnaujant Dievui ir žmogui. 
Meilėje nėra savanaudiškumo. Jos esmė – pasiaukojimas. Blogiausia, kad žmogus juo 
puošiasi tik retkarčiais, bet Jėzaus gyvenime atsidavimas spinduliavo negęstančia ryškia 
pašvaiste. Jėzus buvo be nuodėmės todėl, kad Jis buvo nesavanaudiškas. Tokia 
pasiaukojanti yra meilė. O Dievas – tai meilė. 

– JOHN STOTT 
 

„Pirmas įspūdis, kurį patiriame žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą, yra tas tobulas tyrumas 

ir nekaltumas nuodėmingame pasaulyje. Jis, ir tik Jis vienintelis, nesuteptą vaikystės 

skaistumą išsaugojo ir jaunystės metais, ir iki brandos. Todėl Jam pritinka avinėlio ir 

balandžio simboliai.“ (Schaff, PC, 35) 

„Trumpai tariant, į kitiems žmonėms nepasiekiamas aukštumas Jo charakterį iškelia 

absoliutus tobulumas. Taip Jo charakteris tampa visuotinių taisyklių išimtimi ir visos 

istorijos moraliniu stebuklu.“ (Schaff, HCC, 107) „Jis gyvai įkūnija tobulą dorybės ir 

šventumo etaloną, aukščiausią tyrumo, gerumo ir kilnumo pavyzdį Dievo bei žmonių 

akyse.“ (Schaff, PC, 44) 

„Toks buvo Jėzus iš Nazareto – tikras žmogus kūnu, siela ir dvasia, tačiau kitoks nei 

visi kiti; Jo charakteris buvo unikalus ir autentiškas nuo švelnios vaikystės iki brandžios 

vyrystės. Jėzus – nepalaužiamai vieningas su Dievu, kupinas meilės žmogui, laisvas nuo 

visų nuodėmių ir klaidų, tyras ir šventas, ištikimas kilniausiems tikslams, harmoningai 

mokantis ir praktikuojantis visas vertybes, užantspaudavęs tyrą gyvenimą tauriausia 

mirtimi ir vis dėlto pripažintas vieninteliu tobulu gerumo ir šventumo pavyzdžiu.“ 

(Schaff, PC, 73) 

Johnas Stottas priduria: „Biblijoje meile vadinama visiškas savo naudos nepaisymas 

tarnaujant Dievui ir žmogui. Meilėje nėra savanaudiškumo. Jos esmė – pasiaukojimas. 

Blogiausia, kad žmogus juo puošiasi tik retkarčiais, bet Jėzaus gyvenime atsidavimas 

spinduliavo negęstančia ryškia pašvaiste. Jėzus buvo be nuodėmės todėl, kad Jis buvo 

nesavanaudiškas. Tokia pasiaukojanti yra meilė. O Dievas – tai meilė.“ (Stott, BC, 44–
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45) 

Mokslininkas Wilburas Smithas teigia: „Jėzus išsiskiria tuo žemiškojo gyvenimo 

bruožu, kurio trūkumą savyje mes visi pripažįstame. Ir kartu visi suvokia begalinę jo 

vertę. Šis bruožas – absoliutus gerumas arba, pasakius kitaip, tobulas tyrumas, tikras 

šventumas ir – Jėzaus atveju – ne mažiau kaip nenuodėmingumas.“ (Smith, HYCH, 7) 

Gyventi nenusidedant nebuvo lengva, ir vis dėlto Jėzus taip gyveno. Wilburas 

Smithas pastebi: „Penkiolika milijonų minučių gyvenimo šioje žemėje, šioje piktoje ir 

iškrypusioje kartoje – kiekviena mintis ir poelgis, kiekvienas tikslas ir darbas, 

asmeniškai ar viešai – ir Dievas jiems visiems pritarė. Jis viskam pritarė nuo tos 

akimirkos, kai Jėzus atmerkė savo kūdikiškas akis, iki pat mirties ant kryžiaus. Mūsų 

Viešpats niekada neišpažino nė vienos nuodėmės, nes Jis nė karto nenusidėjo.“ (Smith, 

HYCH, 8–9) 

Štai ką apie Jėzaus žymiausią ir labiausiai vertinamą pamokslą taikliai pastebi 

Thomasas Wrightas: „Kalno pamokslas yra Kristaus biografija. Kiekvienas ištartas 

skiemuo – užrašytas darbais. Pamokslu Jis tiesiog savo gyvenimą pavertė kalba.“ (Mead, 

ERQ, 60) 

Bernardas Rammas sako: „Jėzus gyveno tokį tobulai šventą ir dievotą gyvenimą tik 

todėl, kad buvo Dievo įsikūnijimas“. (Ramm, PCE, 169) Šitai svarbu atsižvelgiant į 

Henry’o Morriso pastabą: „Jei pats Dievas, įsikūnijęs savo vieninteliame Sūnuje, 

negalėtų prilygti savajam šventumui, kur nors kitur ieškoti prasmės ir išgelbėjimo būtų 

visiškai bergždžia“. (Morris, BHA, 34) 

Tačiau Griffithas Thomasas teisus sakydamas, kad Jėzus tobulai atitinka dieviškumo 

etaloną: „Tarp Jėzaus ir Jo dangiškojo Tėvo nė akimirkai nenusileido net menkiausias 

šešėlis. Jėzus buvo be nuodėmės. […] Akivaizdu, kad Jis negalėtų būti visos žmonijos 

Atpirkėjas, jei Jo paties gyvenimas nebūtų be nuodėmės.“ (Griffith Thomas, CIC, 17) 

Philipas Schaffas rašo: „Kuo geresnis ir šventesnis žmogus, tuo labiau jaučia, jog 

jam reikalingas atleidimas. Ir kuo toliau, tuo labiau jo paties tobulumo standartas jam 

atrodo nepakankamas. Bet Jėzus, turėdamas tokią pačią prigimtį ir gundytas taip pat kaip 

mes, visada atsilaikydavo prieš pagundą; Jam nereikėjo gailėtis dėl kokios nors minties, 

žodžio ar veiksmo; niekada nereikėjo atleidimo, atsivertimo ar pasikeitimo; niekada 

nebuvo atsitikę taip, kad Jis nesutartų su savo dangiškuoju Tėvu. Visas Jo gyvenimas 

buvo nepaliaujamas pasišventimo Dievo šlovei ir amžinai žmonių gerovei veiksmas.“ 

(Schaff, HCC, 107) 

„Žinau, kad joks sąžiningumas netrunka ilgai, – sako Williamas Ellery’s Channingas, 

– išskyrus, tobulą dorą, spindinčią Jėzuje Kristuje“. (Mead, ERQ, 51) Skambi išvada 

apie Dievo-žmogaus, Jėzaus Kristaus, gyvenimo istoriją. 

 

2C. Keleto žinomiausių skeptikų pasisakymai 
Prancūzų deistas Jacques’as Rousseau teigia: „Platonas, aprašydamas įsivaizduojamą 

teisų žmogų, kuriam užkrautos visos bausmės už kaltes, tačiau vis dėlto pelnantį 

didžiausią atlygį už dorą, tiksliai apibūdina Kristaus asmenybę“. (Schaff, PC, 134) 

Garsus filosofas ir pedagogas Johnas Stuartas Millas klausia: „O kuris iš jo mokinių 

ar jų prozelitų sugebėtų prasimanyti visus Jėzui priskiriamus posakius arba išgalvoti 

gyvenimo būdą ir charakterį, atskleidžiamą evangelijose?“ (Schaff, PC, 145) Sulauktinas 

atsakymas – be abejo, nė vienas. Evangelijose vaizduojamas Jėzus yra istorinė 
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asmenybė. 

 

Davidas Straussas kandžiausiai prieštaraudavo evangelijose aprašytiems antgamtiškumo 
elementams. Savo darbais jis griovė tikėjimą Kristumi labiau nei visi kiti šiuolaikiniai autoriai. 
Tačiau netgi Straussas, negailestingai, talentingai ir pagiežingai kritikavęs visa, kas turi 
stebuklams būdingų bruožų, gyvenimo pabaigoje pripažino, kad Jėzus moralės atžvilgiu yra 
tobulas. „Tas Kristus […] yra istorinis, ne mistinis; asmuo, o ne tik simbolis. […] Mūsų 
mintyse Jis išlieka aukščiausiu religingumo pavyzdžiu; ir jei mūsų širdyse Jo nėra, tobulas 
dievobaimingumas – neįmanomas.“ 

– WILBUR SMITH 
 

„Jėzus tobuliausias iš visų iki šiol gyvenusių žmonių!“ – sušunka Ralphas Waldo 

Emersonas. (Mead, ERQ, 52) 

Istorikas Williamas Lecky’s tvirtina: „Jis (Jėzus) […] buvo ne tik aukščiausias 

dorybingumo pavyzdys, bet ir stipriausias akstinas taip gyventi“. (Lecky, HEMAC, 8) 

Wilburas Smithas rašo: 

 
Davidas Straussas kandžiausiai prieštaraudavo evangelijose randamiems 

antgamtiškumo elementams. Savo darbais jis griovė tikėjimą Kristumi labiau nei visi 

kiti šiuolaikiniai autoriai. Tačiau netgi Straussas, negailestingai, talentingai ir 

pagiežingai kritikavęs viską, kas turi stebuklams būdingų bruožų, gyvenimo 

pabaigoje buvo priverstas pripažinti, kad Jėzus moralės atžvilgiu yra tobulas. „Tas 

Kristus […] yra istorinis, ne mistinis; asmuo, o ne tik simbolis. […] Mūsų mintyse 

Jis išlieka aukščiausiu religingumo pavyzdžiu; ir jei mūsų širdyse Jo nėra, tobulas 

dievobaimingumas – neįmanomas.“ (Smith, HYCH, 11) 

 

Pabaigai Bernardo Rammo žodžiai: „Iš įsikūnijusio Dievo tikimės nenuodėmingo 

tobulumo ir tobulo nenuodėmingumo. Ir šitai atrandame Kristuje. Hipotezės ir faktai 

sutampa.“ (Ramm, PCE, 169) 

 

4A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti jį apreiškiant 
savo antgamtinę esamybę antgamtiniais veiksmais – stebuklais 

 

1B. Šventraščio liudijimas 
Jėzus sakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję: aklieji praregi, 

raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, 

vargdieniams skelbiama geroji naujiena“ (Lk 7,22). Jėzaus stebuklai atspindi didelę Jo 

galios įvairovę: gamtai, ligoms, demonams, mirčiai bei kūrinijai. Jo darbai išpildo 

pranašystes ir nurodo Jį esant žydų raštuose išpranašautu Mesiju. 

Jėzus atliko daug antgamtinių veiksmų (Stott, BC, 500), pvz.: 

 

Fizinio išgydymo stebuklai 
 

• raupsuotojo išgydymas (Mt 8,2–4; Mk 1,40–45; Lk 5,12–15); 
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• paralyžiuotojo išgydymas (Mt 9,2–8; Mk 2,3–12; Lk 5,18–26); 

• Petro uošvės išgydymas (Mt 8,14–17; Mk 1,29–31); 

• karaliaus valdininko sūnaus (Jn 4,46–53); 

• fizinio išsekimo išgydymas (Jn 5,1–9); 

• padžiūvusios rankos (Mt 12,9–13; Mk 3,1–6; Lk 6,6–11); 

• kurčiojo ir nebylio (Mk 7,31–37); 

• neregio Betsaidoje (Mk 8,22–25); Jeruzalėje (Jn 9 sk.); Bartimiejaus (Mk 

10,46–52); 

• dešimties raupsuotųjų išgydymas (Lk 17,11–19); 

• Malkaus nukirstos ausies (Lk 22,47–51); 

• kraujoplūdžio (hemoragijos) (Mt 9,20–22; Mk 5,25–34; Lk 8,43–48); 

• vandenligės išgydymas (Lk 14,24). 

 

Stebuklai gamtos srityje: 
 

• vandens pavertimas vynu Kanoje (Jn 2,1–11); 

• audros sutramdymas (Mt 8,23–27; Mk 4,35–41; Lk 8,22–25); 

• antgamtinė žvejyba (Lk 5,1–11; Jn 21,6); 

• maisto padauginimas: 5000 pamaitintųjų (Mt 14,15–21; Mk 6,34–44; Lk 

9,11–17; Jn 6,1–14); 4000 pamaitintųjų (Mt 15,32–39; Mk 8,1–9); 

• ėjimas vandeniu (Mt 14,22–23; Mk 6,45–52; Jn 6,19); 

• pinigas žuvyje (Mt 17,24–27); 

• nudžiūvęs figmedis (Mt 21,18–22; Mk 11,12–14). 

 

Mirusiųjų prikėlimo stebuklai 
 

• prikėlimas Jairo dukters (Mt 9,18–26; Mk 5,35–43; Lk 8,41–56); 

• našlės sūnaus (Lk 7,11–15); 

• Lozoriaus iš Betanijos (Jn 11,1–44). 

 

2B. Jo stebuklų komentarai 
Paulas Little’as tvirtina: „Kristus gamtos jėgoms parodė tokią valdžią, kuri gali 

priklausyti tiktai tų jėgų autoriui, Dievui“. (Little, KWYB, 56) 

Philipas Schaffas teigia, kad Kristaus stebuklai „ryškiai skyrėsi nuo apgaulingų 

sukčių veiksmų bei nenaudingų ir beprasmiškų apokrifinės beletristikos stebuklų. 

Kristus darė juos visiškai nesipuikuodamas, nuoširdžiai ir be jokios įtampos, lyg jie būtų 

paprasčiausiai Jo.“ (Schaff, HCC, 105) 

Tęsdamas šią mintį, Griffithas Thomasas sako: „Verta pastebėti, kad vienas iš labai 

dažnai vartojamų žodžių, kuriais šie stebuklai vadinami evangelijose, yra kasdieniškas 

terminas „darbai“ (erga). Tokie darbai buvo įprasta ir būtina Jo gyvenimo išdava, 

veiksmais išreiškianti tai, kas Jis buvo pats.“ (Thomas, CIC, 50) Thomasas dar priduria: 

„Šitas klausimas suponuoja ir atsakymą – jeigu Jis yra toks antgamtiškas asmuo, tai 

kurgi Jo antgamtiški darbai, atitinką Jo gyvenimą? Jam priskiriamų darbų pobūdis, 
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geranoriškumas ir santūrumas juos atliekant, palyginti su nereikšminga jų vieta Jėzaus 

tarnavime, ir nuolatos pabrėžiama dvasinė bendrystė – šios ypatybės visiškai sutampa su 

Jėzaus stebuklingo ir antžmogiško asmens, kokiu Jis ir buvo pripažįstamas, skelbimu ir 

darbais.“ (Thomas, CIC, 54) 

Philipas Schaffas sutinka su šiuo įvertinimu: „Visi Jo stebuklai yra tik natūrali Jo 

asmenybės apraiška, taigi jie buvo padaryti taip pat lengvai, kaip mes atliekame savo 

kasdienius darbus“. (Schaff, PC, 76–77) „Visi be išimties Jo stebuklai buvo daromi iš 

tyriausių motyvų ir skirti Dievo šlovei ir žmonių gerovei; tai meilės ir gailestingumo 

stebuklai, pamokantys, reikšmingi ir derantys su Jo charakteriu bei pašaukimu.“ (Schaff, 

PC, 91) 

F.H. Chase’as tvirtina: 

 
Evangelijose aprašytų Viešpaties stebuklų motyvas ir užmojis visuomet tas pats. Šių 

stebuklų aprašymai išsibarstę nuo evangelijos pradžios iki pabaigos. Bet jei 

apžvelgtume juos visus kartu, pamatytume juose nedirbtinį vientisumą. Visi kartu jie 

apima visą mūsų Viešpaties, kaip Gelbėtojo, darbą atkuriant kiekvieną sudėtinės 

žmogaus esybės dalį ir jo kūno funkcijų darną. Evangelijose jie aprašyti visų pirma 

ne tam, kad pabrėžtų Jo galybę ir valdžią. Jei jie tebūtų religingos vaizduotės 

pramanas siekiant įspūdingomis istorijomis parodyti Jo didybę ir šlovę, tai būtų 

moraliai neįmanoma, kad ši subtili siekio vienovė būtų taip nuosekliai ir neįkyriai 

pastebima. (Rice, IJG, 404) 

 

Šiandien mums Kristaus asmuo yra didelis stebuklas. Ir teisingesnė minties kryptis būtų – 
nuo Kristaus prie stebuklų, o ne nuo stebuklų prie Kristaus. 

– GRIFFITH THOMAS 
 

„Stebuklai, – rašo A.E. Garvie’s, – dera su Jėzaus asmenybe ir Jo savęs suvokimu; 

tai ne išorinis Jo patvirtinimas, bet vidinė dangiškojo Tėvo meilės, gailestingumo ir 

malonės apreiškimo sudedamoji dalis, esanti Jame, mylimajame Dievo Sūnuje ir 

užjaučiančiame visų žmonių Brolyje“. (Rice, IJG, 51–52) 

Thomasas daro išvadą: „Šiandien mums Kristaus asmuo yra didelis stebuklas. Ir 

teisingesnė minties kryptis būtų – nuo Kristaus prie stebuklų, o ne nuo stebuklų prie 

Kristaus“. (Thomas, CIC, 49) 

Netgi islamas pripažįsta Jėzaus gebėjimą daryti stebuklus. Korane (lent. V. 110) taip 

pat pateikiama tokių nuorodų. Ten rašoma apie aklojo bei raupsuotųjų išgydymus ir apie 

prikėlimą iš numirusių. 

 

3B. Pirmieji žydų paliudijimai 
„Žydų įstatymo ir istorijų knygose randame daug nuorodų apie Jėzaus stebuklus, – rašo 

Ethelbertas Staufferis knygoje Jesus and His Story. „Apie 95 m. po Kr. Rabis Eliezeras 

ben Hikanas iš Lydos mini Jėzaus stebuklų meną (angl. magic arts)“. (Stauffer, JHS, 9) 

„Taip pat aptinkame, kad maždaug tuo pat metu (95–110 m.) Jis buvo smerkiamas dėl 

apeigų (angl. ritual denunciation): „Jėzus užsiiminėjo magija ir klaidino Izraelį“ 

(Sanehederin 43a). (Stauffer, JHS,10) „Apie 110 metus tarp Palestinos žydų kilo 

nesutarimas, kurio ašis – ar leistina gydyti Jėzaus vardu. […] Taigi Jėzaus vardu atlikti 

stebuklingi išgydymai leidžia manyti, jog pats Jėzus darė tokius stebuklus.“ (Stauffer, 
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JHS, 10) 

Papildomos informacijos mums suteikia Romos imperatorius Julianas Apostata 

(Julianas Atskalūnas), valdęs 361–363 m. Jis buvo vienas atkakliausių krikščionybės 

priešininkų tais laikais. Rašydamas prieš krikščionybę, jis teigia: „Jėzus […] jau 

maždaug tris šimtus metų yra garbinamas; per visą savo gyvenimą nepadaręs nieko verta 

garbės, nebent kas nors manytų, jog išgydyti luošį ar akląjį bei išvaryti piktąsias dvasias 

iš apsėstųjų Betsaidoje ir Betanijoje – labai didelis darbas“. (Schaff, PC, 133) Taigi 

Julianas tuo nesąmoningai priskiria Kristui galią daryti stebuklus. 

 

4B. Atkirtis kritikams 
„Jei stebuklus įmanoma suvokti juslėmis, – rašo Bernardas Rammas, – tai juos įmanoma 

ir paliudyti. Jei stebuklai tinkamai patvirtinami, tai užrašytasis liudijimas tiek pat vertas 

pasitikėjimo kaip įrodymas, kiek ir tiesioginis įvykių stebėjimas“. (Ramm, PCE, 140) 

Tas pat galioja ir Jėzaus padarytų stebuklų atveju. Jie buvo atlikti viešai, todėl net ir 

skeptikai galėjo juos stebėti bei stropiai tyrinėti. 

Pavyzdžiui, apsvarstykime Biblijoje aprašytąjį Lozoriaus prikėlimo iš numirusių 

atvejį. Bernardas Rammas pastebi: „Jei Jonas, dar būdamas pajėgus ir sveikos atminties, 

iš tiesų paliudijo apie Lozoriaus prikėlimą ir tiksliai jį užrašė, tai toks parodymas tiek pat 

patikimas, lyg mes ten patys būtume buvę ir matę“. (Ramm, PCE, 140–141) 

Svarbu pažymėti, jog Kristaus priešininkai neneigė Lozoriaus prikėlimo stebuklo, o 

norėjo nužudyti Jėzų visų Juo patikėjusiųjų akivaizdoje (Jn 11,48). 

Vadinasi, Jėzaus amžininkai, įskaitant ir priešus, patvirtino Jo gebėjimą daryti 

stebuklus. 

Jo priešai šią galią priskyrė šėtonui, bet Jo draugai suprato ją atėjus iš Dievo (Mt 

12,24). Apkaltintas tuo, kad stebuklus daro demoniška galia, Jėzus pasakė: „Kiekviena 

suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Tad 

jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų 

išsilaikyti jo karalystė?“ (Mt 12,25–26) 

Remdamiesi turimais įrodymais ir liudijimais, matome, jog evangelijos stebuklų 

negalime paneigti vien todėl, kad pagonių stebuklai ekstravagantiški ir aiškiai 

prietaringi. Keletas suklastotų stebuklų nepatvirtina, kad visi kiti taip pat yra apgaulė. 

Todėl mes negalime atmesti ir Jėzaus stebuklų, ir dėtis tuo pat metu krikščionimis. 

Kaip aiškina C.S. Lewisas: „Manau, kad visa hinduizmo esmė nenukentėtų, jei 

pašalintumėte iš jo stebuklus, beveik taip pat būtų ir su islamu. Tačiau negalite taip 

pasielgti su krikščionybe. Juk ji – tai istorija apie didį Stebuklą. Natūralistinė 

krikščionybė kaip tik ir atsisako to, kas ypač krikščioniška.“ (Lewis, M, 83) 

Krikščionybėje stebuklai nėra priedas, kurį galima būtų atmesti neprarandant ko nors 

svarbaus. Bernardas Rammas teisus sakydamas: „Nekrikščioniškose religijose tikima 

stebuklais, nes religija ir taip neabejojama. Tačiau BIBLINIAME tikėjime stebuklai yra 

esminė dalis, kuria įtvirtinama tikroji religija. Šis skirtumas iš tiesų svarbus. Izraelis 

buvo pradėtas daugeliu stebuklų, įstatymo davimas buvo palydėtas antgamtinių ženklų, 

ir daugelis pranašų buvo atpažinti kaip Dievo atstovai – dėl jų galios daryti stebuklus. 

Jėzus atėjo ne tik pamokslaudamas, bet ir darydamas stebuklus; karts nuo karto juos 

darydavo ir apaštalai. Stebuklai kiekvienu klausimu patvirtindavo religijos tikrumą.“ 

(Ramm, PCE, 142–143) 
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Todėl, kaip pastebi Johnas A. Broadusas, mes turime „priimti evangelijas tokias, 

kokios jos yra […] ir jei Jėzus iš Nazareto nedarė antgamtinių darbų, tai Jis daugelį kartų 

pamelavo. Arba Jis kalbėjo taip, kaip dar joks žmogus niekada nebuvo kalbėjęs, ir jo 

asmenybėje joks kritikas negalėtų įžvelgti klaidos. […] Arba Jis darė antgamtinius 

darbus, arba kalbėjo netiesą.“ (Broadus, JN, 72) A.E. Garvie’s yra tokios pat nuomonės: 

„Kristus, būdamas Dievo sūnus ir siekdamas tapti žmonių Gelbėtoju, (tačiau) 

nepadarydamas nė vieno stebuklo, būtų mažiau suprastas ir patikimas nei toks Jėzus, 

kuris taip nuosekliai pristatomas evangelijose“. (Garvie, HCA, 73) 

Jėzus darė stebuklus, nes Jis, kaip pats Dievo Sūnus, turėjo Dievo galią. 

 

5A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jis 
gyventų tobuliau nei bet kuris kada nors gyvenęs žmogus 

 

1B. Ką sako Jo draugai 
„Visais atžvilgiais Jėzus buvo tikras žmogus ir taip pat daugiau nei žmogus“. (Scott, 

JMSH, 27) 

A.M. Fairbairnas knygoje „Krikščionių religijos filosofija“ (Philosophy of the 

Christian religion) rašo: „Trumpai tariant, Jėzus buvo Dievas, apreikštas žmonijai laike. 

Ši samprata jau savaime keista, o dar neįprastesnė ji dėl būdo, kuriuo įgyvendinta 

asmens istorijoje. Niekuomet nėra buvusios didingesnės idėjos“. (Fairbairn, PCR, 326) 

„Jis gyveno šventai; Jo žodžiai buvo teisingi; visa Jo asmenybė įkūnijo tiesą. 

Niekada nėra buvusio tikresnio ir autentiškesnio žmogaus nei Jėzus iš Nazareto.“ 

(Thomas, CIC, 11) 

Franko Ballardo cituojamas Hausrathas teigia: „Žmonija nėra įamžinusi kito tokio 

tauraus gyvenimo, taip nežymiai varžomo to, kas žemiška, laikina ir lokalu; niekas kitas 

negalėtų iškelti sau tokių aukštų ir įvairiapusių tikslų“. (Ballard, MU, 252) 

 

Jo uolumas niekuomet nevirto aistra, pastovumas – užsispyrimu, geranoriškumas – 
silpnumu, o švelnumas – sentimentalumu. Jo pasaulietiškumas nereiškė abejingumo ar 
nevisuomeniškumo, o Jo garbingume nebuvo išdidumo ar perdėto pasitikėjimo savimi. Jo 
emocionalume nebuvo netinkamo familiarumo, pasiaukojime – nusiminimo, o nuosaikume – 
asketizmo. Kūdikio nekaltumas Jame derėjo su vyriška stiprybe, uolus pasišventimas Dievui 
– su nepaliaujamu domėjimusi žmonių gerove, rūpestinga meilė nusidėjėliams – su 
nekompromisiniu atšiaurumu nuodėmei, dominuojantis orumas – su patraukliu nuolankumu, 
bebaimė drąsa – su išmintingu apdairumu, nepalenkiamas tvirtumas – su mielu švelnumu. 

– PHILIP SCHAFF, istorikas 
 

Johnas Youngas knygoje „Istoriškasis Kristus“ (Christ of History) klausia: „Kaip 

galėjo atsitikti, kad iš visų žmonių tik Jis vienas tapo dvasiškai tobulas? Ką Dievas dėl 

pamaldumo ir dorumo padarė žemėje kartą, be abejo, galėjo padaryti ir kitu metu, kitais 

atvejais. Jei Jėzus buvo tik žmogus, tai Dievas turėtų prikelti vėlesniais amžiais daugelį 

kitų tokių pasišventusių žmonių, koks buvo Jis, idant pataisytų, pamokytų ir atgaivintų 

pasaulį. Bet Jis to nepadarė. (Young, CH, 243) 
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Carnegie’s Simpsonas rašė: 

 
Mes instinktyviai išskiriame Jį iš kitų. Kai kas nors perskaito Jo vardą sąraše, kuris 

prasideda Konfucijaus vardu ir baigiasi Gėtės, jaučiame, kad tai pažeidžia ne tiek 

ortodoksalumą, kiek padorumą. Jėzus nėra vienas iš pasaulio didžiūnų. Jei norite, 

galime kalbėti apie Aleksandrą Didįjį, Karolį Didįjį, Napoleoną Didįjį […] ir 

neminėti Jėzaus. Jis nėra Didysis, Jis – Vienintelis. Jis yra tiesiog Jėzus. Nieko prie 

Jo nepridėsi. […] Jis yra aukščiau mūsų tyrinėjimų. Jis sugriauna mūsų turimus 

žmogiškosios prigimties standartus. Jis prikausto mūsų kritiškus žvilgsnius. Mūsų 

dvasiai Jis kelia pagarbią baimę. Yra toks Charleso Lambo posakis: „Jei Šekspyras 

įeitų į šį kambarį, mes visi pasitikdami jį turėtume atsistoti, bet jei šis Asmuo [t.y. 

Jėzus] įeitų, pultume ant žemės ir bandytume pabučiuoti Jo drabužio kraštą“. (Cit. 

Stott, BC, 36) 

 

Griffithas Thomasas teigia: „Jis [Jėzus] išreiškia apibrėžtą Dievo intervenciją 

žmogaus labui konkrečiu pasaulio istorijos laiko momentu. Šiuo didžiu Kristaus Asmens 

stebuklu ir laikomės.“ (Thomas, CIC, 53) „Kristuje telpa visi geri bruožai, būdingi 

kitiems žmonėms, ir ne per daug pasakysiu teigdamas, kad Jo žmogiškame charakteryje 

netrūksta nė vieno, žmonių nuomone, patrauklaus bruožo“. (Thomas, CIC, 11) 

Philipas Schaffas pastebi: 

 
Jo uolumas niekuomet nevirto aistra, pastovumas – užsispyrimu, geranoriškumas – 

silpnumu, o švelnumas – sentimentalumu. Jo pasaulietiškumas nereiškė abejingumo 

ar nevisuomeniškumo, o Jo garbingume nebuvo išdidumo ar perdėto pasitikėjimo 

savimi. Jo emocionalume nebuvo netinkamo familiarumo, pasiaukojime – 

nusiminimo, o nuosaikume – asketizmo. Kūdikio nekaltumas Jame derėjo su vyriška 

stiprybe, uolus pasišventimas Dievui – su nepaliaujamu domėjimusi žmonių gerove, 

rūpestinga meilė nusidėjėliams – su nekompromisiniu atšiaurumu nuodėmei, 

dominuojantis orumas – su patraukliu nuolankumu, bebaimė drąsa – su išmintingu 

apdairumu, nepalenkiamas tvirtumas – su mielu švelnumu. (Schaff, PC, 63) 

 

Žydų mokslininkas Klausneris rašo: „Jėzus buvo pats žydiškiausias žydas; netgi 

žydiškesnis už Hillelį“. (Klausner, YH, 1249) 

„Visuotinai pripažįstama […], kad Kristus mokė tikriausios ir kilniausios etikos 

sistemos, it šešėlis negrįžtamai nublankinančios išmintingiausių antikos žmonių moralės 

principus“. (Schaff, PC, 44) 

Josephas Parkeris rašo knygoje Ecce Deus: „Tik Kristus galėjo būti sumanytas (angl. 

conceive) Kristaus“. (Martin, CC, 57) 

Johannas Gottfriedas Von Herderis skelbia: „Jėzus Kristus garbingiausia ir 

tobuliausia prasme įgyvendino žmonijos idealą“. (Mead, ERQ, 53) 

G.A. Rossas ryžtasi tvirtinti net tai: 

 
Ar kada nors pamąstėme apie ypatingą poziciją, kurios Jėzus laikėsi lyčių idealo 

atžvilgiu? Nė vienas žmogus niekada neišdrįso niekinamai Jėzaus pavadinti belyčiu. 

Vis dėlto pagal savo charakterį Jis yra aukščiau nei lytis, arba yra „tarp abiejų lyčių“, 

o Jo visapusiškas žmogiškumas yra tikras idealų lobynas, kuriuos galėtume tapatinti 

su abiem lytimis. Nė vienai moteriai niekuomet nebuvo nė trupučio sunkiau nei 
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vyrams atrasti Jame savo idealą. Tiek vyriška jėga, teisingumas ar išmintis, tiek 

moteriškas jautrumas, tyrumas ir įžvalga Kristuje yra be išlygų, kliudančių 

kiekvienam iš mūsų išsiugdyti šias priešingas dorybes. (Ross, UJ, 23) 

 

W.R. Greggas patvirtina, kad „Jėzus buvo retai pasitaikančios tiek apdovanotos 

prigimties, kurios tobulumui neprilygo jokia kita. Protinių ir moralinių bruožų 

skaistumas ir absoliuti harmonija Jo vizijai suteikė beveik pranašišką aiškumą.“ (Ballard, 

MU, 152) 

Napoleonas Bonapartas pasakė: „Aš pažįstu žmones ir sakau jums, kad Jėzus Kristus 

nėra tik žmogus. Nėra tokio asmens, su kuriuo būtų įmanoma Jį sugretinti. Aleksandras, 

Cezaris, Karolis Didysis ir aš įkūrėme imperijas. Bet koks mūsų kūrybos genialumo 

pamatas? Jėga. Jėzus Kristus savąją imperiją pagrindė meile; ir dabar milijonai žmonių 

už Jį būtų pasiruošę numirti“. (Mead, ERQ, 56) 

Theodore’as Parkeris, įžymus unitorius, pripažįsta, kad „Kristus savyje suvienija 

didingiausius principus bei dieviškiausią jų taikymą, taip įgyvendindamas pranašų ir 

išminčių svajones. Jis pakyla laisvas nuo visų šio amžiaus, tautos ar atskalos prietarų ir 

išsako doktriną – nuostabią kaip šviesa, didingą kaip dangus ir tikrą kaip Dievas. 

Aštuoniolika amžių prabėgo nuo to laiko, kai Jėzaus asmenyje taip aukštai patekėjo 

žmonijos saulė. Koks žmogus, kokia sekta įvaldė Jo mintį, suvokė Jo metodą ir visiškai 

jį įgyvendino?“ (Ballard, MU, 252) 

Jėzus daro tokią įtaką, kad daugelis su ja susidūrusiųjų arba stodavo už Jį, arba prieš 

Jį. Nors daug žmonių atrodo abejingi, tokią poziciją užimti nelogiška. 

Korane (Al ‘Imran, 5: 45) apie Jėzų rašoma kaip apie „didžiausią iš visų šiame ir 

ateinančiame pasaulyje“. 

Paskalis retoriškai klausė: „Kas išmokė evangelistus tų tobulai herojiškų sielos 

savybių, kurias jie taip idealiai pavaizduoja Jėzaus Kristaus asmenyje?“ (Wolff, 

SMIJCU, 29) 

Channingas, kurį Frankas Ballardas cituoja knygoje „Netikėjimo stebuklai“ (The 

Miracles of Unbelief), teigia: „Nežinau, ką dar galima pridurti, kad išryškėtų Jėzaus 

pelnytas žavesys, pagarba ir meilė“. (Ballard, MU, 252) 

„Kaip Dievas-žmogus, Jėzus Kristus yra iškiliausia asmenybė iš visų gyvenusiųjų, – 

rašo Bernardas Rammas. – Todėl ir Jo asmeninis indėlis yra pats didžiausias“. (Ballard, 

MU, 173) 

Bene glausčiausiai visas šias mintis apibendrina Phillipsas Brooksas: „Jėzus Kristus 

– dieviškumo nusižeminimas ir žmogiškumo išaukštinimas“. (Mead, ERQ, 56) 

 

2B. Ką sako priešininkai 
Istorikas Philipas Schaffas rašo: „Getė (Goethe) – tai kitas genijus. Įtaigus, visiškai 

kitokio charakterio, bet taip pat nešališkas religijos atžvilgiu. Jis, paskutiniais savo 

gyvenimo metais apžvelgdamas plačias istorijos erdves, buvo priverstas pripažinti, kad 

„jei žemėje kada nors ir buvo dieviškumo pėdsakų, tai jie buvo Kristaus asmenyje“ ir 

kad „žmogaus protas, nesvarbu, kiek toli jis pažengtų kitose srityse, niekuomet 

nepralenks krikščioniškosios moralinės kultūros, švytinčios ir žėrinčios evangelijose“. 

(Schaff, HCC, 110) 

„Evangelijas laikau visiškai autentiškomis, nes iš jų šviečia atsispindėjęs didybės 
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kilnumas, toks dieviškas, koks niekuomet daugiau žemėje nebuvo sušvitęs. Jis kyla iš 

Jėzaus Kristaus“. (Ballard, MU, 251) 

H.G. Wellsas, garsus istorikas, vaizdingai pasakoja apie Jėzų Kristų: 

 
Jis buvo pernelyg didis savo mokiniams. Žinome, ką Jis labai aiškiai kalbėjo. Todėl 

visiškai nekeista, kad visi turtingieji bei klestintys jautė siaubą nuo keistų dalykų, per 

Jo mokymą užplūdusių jų pasaulį. Galbūt kunigai, valdovai bei turtuoliai suprato Jį 

geriau nei pasekėjai. Jis ryžtingai šalino visas nedideles asmenines jų išlygas, 

susikurtas jiems tarnaujant visuomenei to meto visuotinio religinio gyvenimo 

kontekste. Jis buvo tarsi koks nors siaubingas moralės medžiotojas, ištraukiantis 

žmoniją iš jaukių urvų, kuriuose iki tol ji gyveno. Baltame šios karalystės spindesy 

nebuvo jokios nuosavybės, jokių privilegijų, jokio išdidumo ar viršenybės; jokio kito 

motyvo ar atlygio, išskyrus meilę. Kas čia keista, kad ryškios šviesos apakinti 

žmonės su Juo nesutiko? Net Jo mokiniai nesutiko, kai Jis netausodamas liejo jiems 

šviesą. Ar nenuostabu, kad kunigai suprato, jog tarp šio žmogaus ir jų nėra kitos 

alternatyvos kaip tik kam nors pražūti – arba kunigystei, arba Jam? Ar reikia stebėtis, 

kad romėnų kareiviai, susidūrę su kažkuo, kas nepasiekiama jų suvokimui bei 

nustebinti, kad grasinama viskam kas įprasta, pasislėpė po laukiniu juoku, uždėjo Jam 

ant galvos erškėčių vainiką bei apsiautė purpuru, padarydami iš jo tariamą cezarį? 

Mat priimti Jį rimtai reikštų pradėti nerimą keliantį gyvenimą, atsisakyti įpročių, 

kontroliuoti instinktus bei aistras, išmėginti neįtikėtiną laimę… 

Nuostabu, kad ligi pat šios dienos šis galilėjietis yra pernelyg didis mažoms mūsų 

širdims. (Wells, OH, 535–536) 

 

Kai H.G. Wellso paklausė, koks asmuo istorijoje yra palikęs ilgiausiai išliekantį 

įspaudą, jis atsakė, kad, asmens didybę vertinant istoriniais standartais, „pagal šį kriterijų 

pirmasis yra Jėzus“. (Ramm, PCE, 163) 

„Kad ir kokių siurprizų sulauktume ateityje, Jėzaus niekas nepralenks“, – patikino 

Ernestas Renanas. (Ross, UJ, 146) 

Thomasas Carlyle’as Jėzų mini kaip „mūsų dieviškąjį simbolį. Nieko aukščiau nėra 

pasiekęs žmogaus mąstymas. Amžino, beribio pobūdžio simbolis; jo reikšmė visuomet 

reikalaus iš naujo tyrinėti, iš naujo paskelbti.“ (Schaff, PC, 139) 

Rousseau klausia: „Ar gali Asmuo, kurio istorija užrašyta evangelijose, pats būti 

žmogumi? Koks žavus Jo švelnumas, koks Jo būdo tyrumas! Koks jaudinantis Jo 

nurodymų gerumas! Kokia Jo principų didybė! Kokia Jo kalbos išminties gilybė! Koks 

proto aiškumas, koks teisingų Jo atsakymų išradingumas! Taip, jei Sokratas gyveno ir 

mirė kaip filosofas, o Jėzus Kristus gyveno ir mirė kaip Dievas.“ (Ballard, MU, 251) 

 

6A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai Jo sakomi žodžiai tikrai turėtų 
būti patys svarbiausi 

 

1B. Kas užrašyta Naujajame Testamente 
Apie savo žodžius Jėzus pasakė: „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“ (Lk 

21,33). 

Besiklausančioms Jo minioms buvo įprasta „stebėtis Jo mokymu“ (Lk 4,32). Netgi 
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romėnų kareivis sušuko: „Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs!“ (Jn 7,46) 

 

2B. Svarbiausi žodžiai 
Sholemas Ashas rašė: „Jėzus Kristus – visų laikų iškiliausia asmenybė. […] Nėra kito 

mokytojo – judėjo, krikščionio, budisto ar musulmono – Jis vis dar mokytojas, kurio 

mokymas it kelrodis mūsų pasauliui. Kiti mokytojai gali mokyti ko nors svarbaus 

rytiečius, arabus ar vakariečius; bet kiekvienas Jėzaus veiksmas ar žodis vertingas mums 

visiems. Jis tapo Pasaulio Šviesa. Kodėl aš, būdamas žydas, neturėčiau tuo didžiuotis?“ 

(Mead, ERQ, 49) 

G.J. Romanesas rašo: 

 
Svarstant, kokia gausybė Jo (ar bent jau Jam priskiriamų) posakių buvo užrašyta, 

labiausiai stebina tai, jog paprasčiausiai nėra jokios priežasties, kad kuris nors iš Jo 

žodžių galėtų tapti nereikalingas todėl, kad paseno. […] Šiuo atžvilgiu sugretinus 

Jėzų Kristų su kitais mąstytojais, atrodo, kad jie senoviški. Netgi Platonas šiuo 

atžvilgiu negali lygintis su Kristumi, nors jis laiko atžvilgiu ženkliai (maždaug 

keturiais šimtmečiais) lenkė Kristų filosofine mintimi. Paskaitykite „Dialogus“ ir 

pažiūrėkite, koks didelis kontrastas tarp jų ir evangelijų. Įvairios „Dialogų“ loginės 

klaidos yra net absurdiškos, o moralinės ištaros net šokiruojančios. Vis dėlto, kalbant 

apie dvasingumą, jos yra pripažintos kaip aukščiausias žmogiško mąstymo, 

nesiremiančio tariamais apreiškimais, lygmuo. (Ross, UJ, 157) 

 

Josephas Parkeris teigia: „Perskaitę Platono, Sokrato ar Aristotelio mokymą, 

pamatome akivaizdų skirtumą tarp jų ir Kristaus žodžių. O tas skirtumas yra kaip tarp 

klausimo ir apreiškimo“. (Mead, ERQ, 57) 

„Jau du tūkstančius metų Jis [Jėzus] yra Pasaulio Šviesa, o Jo žodžiai nepraėjo“. 

(Morris, BHA, 28) 

Iš F.J.A. Horto knygos: „Jo [Jėzaus] žodžiai ir ištaros taip vientisai siejosi su Juo 

pačiu, kad neturėjo prasmės kaip abstraktūs tiesos teiginiai, ištarti Jo, kaip dieviško 

orakulo ar pranašo. Jei tik atsietume juos nuo Jo kaip pagrindinės (nors ir ne galutinės) 

kiekvieno teiginio priežasties, jie visi subyrėtų“. (Hort, WTL, 207) 

„O Jėzaus žodžiai bei veiksmai įspūdingai vientisi, ir pasikliaudami tais posakiais 

vertiname juos kaip autentiškus, Jo asmenybę atskleidžiančius teiginius. Jėzus, 

vartodamas asmeninį įvardį „aš“ („bet aš sakau jums“, „iš tiesų [aš] sakau jums“), pats 

stovi už kiekvieno žodžio, pats juos apgalvojęs ir juos atitinkąs. Jei Jo žodžiai ir 

veiksmai yra mesianistinio pobūdžio, tai todėl, kad Jis taip panorėjo, o jei Jis taip 

panorėjo, vadinasi, apie save mąsto mesianistinėmis sąvokomis.“ (Gruenler, JPKG, 97) 

„Dėl Kristaus asmens Jo žodžiai yra išliekančios vertės; jie pasilieka, nes ir Jis 

pasilieka“. (Thomas, CIC, 44) 

Bernardo Rammo žodžiais tariant: 

 
Jei kalbėtume statistikos kalba, tai evangelijos yra iškiliausios iš kada nors parašytų 

literatūrinių kūrinių. Jas skaitė daugiau žmonių, citavo daugiau autorių, vertė į 

daugiau kalbų ir jos labiau atsispindėjo mene, įkvėpė daugiau muzikos nei bet kuri 

kita knyga ar knygos, parašytos bet kurio žmogaus bet kuriame amžiuje bei vietovėje. 

Tačiau Kristaus žodžiai iškilūs ne todėl, kad jų statistika neprilygsta visų kitų. Juos 
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skaito, cituoja, mėgsta daugiau, jais daugiau tikima ir jie labiau verčiami todėl, kad 

niekas negali prilygti patiems žodžiams. O kur jų didybė? Jų didybė – tikras, skaidrus 

dvasingumas aiškiai, apibrėžtai ir autoritetingai sprendžiant didžiausias problemas, 

pulsuojančias žmogaus krūtinėje. Būtent – kas yra Dievas? Ar Jis mane myli? Ką 

man daryti, kad Jam patikčiau? Koks Jo požiūris į mano nuodėmę? Kaip galiu 

susilaukti atleidimo? Kur keliausiu po mirties? Kaip turiu elgtis su kitais? Nė vieno 

kito žmogaus žodžiai negali lygiuotis su Jėzaus, nes joks kitas žmogus negali atsakyti 

į šiuos pamatinius žmogaus klausimus, kaip į juos atsakė Jėzus. Tai tokios rūšies 

žodžiai ir atsakymai, kuriuos tikimės gauti iš Dievo. O tikintiesiems Jėzaus 

dieviškumu nekyla klausimų, kodėl šie žodžiai ištarti Jo lūpų. (Ramm, PCE, 170–

171) 

 

„Niekada Kalbėtojas neatrodė toks vienišas, kaip tuomet, kai ištarė didingus žodžius. 

Niekada iki tol neatrodė labiau neįtikėtina, kad jie išsipildys. Bet žvelgdami iš šimtmečių 

perspektyvos matome, kaip jie buvo įgyvendinti. Jo žodžiai išplito įstatymuose, 

mokymuose, patarlėse, jais guodžiama, bet jie niekuomet „nepraėjo“. Kuris gi žmogiškas 

mokytojas kada nors buvo drįsęs teigti savo žodžių amžinumą?“ (Maclean, CBS, 149) 

„Žmogiškos išminties sistemos ateina ir praeina, karalystės ir imperijos pakyla ir 

krenta, tačiau visiems laikams atėjęs Kristus pasiliks kaip „Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“. 

(Schaff, HCC, 111) 

Kristaus mokymas yra vientisas visais aspektais, nuo mąstymo nuostatų iki valios 

sutvardymo. Šiame kontekste Griffithas Thomasas pastebi, kad Kristaus žinia yra 

„neišsemiama“. Kiekviena karta ją atranda naujai ir jaudinančiai. (Thomas, CIC, 36) 

 

Kaip dailidė gali būti iškiliausiu religijos Mokytoju, dėl savo didybės tapdamas svarbiausiu 
asmeniu pasaulio istorijoje? Be specialaus išsilavinimo, nepažįstantis graikų kultūros ir 
mokslo, gimęs tautoje, kurios didieji mokytojai buvo apysiaurio požiūrio, nemalonūs, 
netolerantiški, pedantiškai besilaikantys įstatymo raidės? 
 

Markas Hopkinsas patvirtina: „Nė viena visuomenės revoliucija negali prilygti 

Jėzaus Kristaus žodžių nuveiktam darbui“. (Mead, ERQ, 53) 

W.S. Peake’as visiškai su tuo sutinka: 

 
Kartais sakoma: „Viskas, ką Jėzus pasakė, jau buvo pasakyta buvusiųjų iki Jo“. 

Pripažinkime, kad šitai tiesa, o kas tuomet? Originalumas gali būti nuopelnu, o gali ir 

nebūti. Jei tiesa jau ištarta, nuopelnas – ją kartoti ir naujai bei plačiau pritaikyti. Bet 

apsvarstykime ir kitus variantus. Neturime kito mokytojo, taip be išlygų pašalinusio 

lėkštus, laikinus ir klaidingus dalykus iš savos sistemos. Nėra kito, atrinkusio 

amžinas ir visuotines tiesas bei suderinusio jas taip, kad kiekviena iš šių didžiųjų 

tiesų tarsi surado gimtuosius namus. Vienų ar kitų mokytojų mokymo atskiros mintys 

prilyginamos Kristaus mintims, bet kodėl nė vienas iš tų mokytojų savo mokymu 

neprilygsta Kristaus mokymui? Kristaus išsakytas tiesas kiti užrašo tapatindami jas su 

gausybe to, kas lėkšta ir absurdiška? Kaip dailidė gali būti iškiliausiu religijos 

Mokytoju, dėl savo didybės tapdamas svarbiausiu asmeniu pasaulio istorijoje? Be 

specialaus išsilavinimo, nepažįstantis graikų kultūros ir mokslo, gimęs tautoje, kurios 

didieji mokytojai buvo apysiaurio požiūrio, nemalonūs, netolerantiški, pedantiškai 

besilaikantys įstatymo raidės? (Peake, CNT, 226–227) 
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Griffithas Thomasas daro išvadą: 

 
Nors ir neturėdamas oficialaus rabinų išsilavinimo, Jis neparodė bailumo ar drovumo, 

niekada nesuabejojo gindamas tiesą. Nedarydamas jokių kompromisų nei su savimi, 

nei su auditorija, Jis kiekvieną kartą kalbėdavo be baimės, absoliučiai nepaisydamas 

pasekmių, susirūpinęs tik tiesa ir Tėvo žinios išsakymu. Jo mokymo galia buvo 

giluminė: „jo žodis dvelkė galybe“ (Lk 4,32). Jo asmenybės dvasinė jėga pasireiškė 

žodžiais, posakiais, kuriais Jis tiesiog pavergdavo klausytojus. Ir todėl nesistebime 

skaitydami apie Jo keliamą unikalumo įspūdį. „Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs“ 

(Jn 7,46). Jo mokymo paprastumas, žavumas ir kartu gelmė, tiesumas, visuotinumas 

bei tiesa paliko gilų ženklą Jo klausytojų širdyse. Jis žadino įsitikinimą, kad 

klausytojai sutiko tokį Mokytoją, kokio nė vienas žmogus dar nebuvo pažinojęs. Tokį 

patį poveikį turi ir didelė Evangelijose užrašyto mokymo dalis bei akivaizdžiai paties 

Mokytojo padarytas įspūdis. Todėl visai nestebina didysis pagonių apaštalas, šitai 

prisimenantis po daugybės metų ir sakantis, kad atsimintume „Viešpaties pasakytus 

žodžius“ (Apd 20,35). Toks pat poveikis buvo daromas kiekviename amžiuje, 

pradedant Kristumi ir Jo pirmaisiais pasekėjais. Ir kaskart rimtai apsvarstydami Jo 

Asmenį kaip krikščionybės esmę nemaža dėmesio turime skirti Jo mokymui. 

(Thomas, CIC, 32) 

 

7A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jo įtaka 
būsianti visuotinė ir išliekanti 
Iš tikrųjų Jėzaus Kristaus asmenybė padarė tokį poveikį žmonijai, kad net ir po dviejų 

tūkstančių metų šis poveikis nesusilpnėjo. Kiekvieną dieną yra žmonių, susitinkančių su 

Jėzumi ir patiriančių esminių gyvenimo pokyčių. 

Žymus istorikas Kennethas Scottas Latourette’as pasakė: „Bėgant šimtmečiams 

kaupiasi faktai, įrodantys, kad pagal poveikį istorijai Jėzaus gyvenimas padarė 

didžiausią įtaką iš visų gyvenusiųjų žemėje. Ši įtaka, atrodo, toliau didėja.“ (Latourette, 

AHR, 272) 

Philipas Schaffas priduria: 

 
Jėzus iš Nazareto, be pinigų ir ginklų, nugalėjo daugiau milijonų nei Aleksandras, 

Cezaris, Mahometas ir Napoleonas; be mokslo ir išsilavinimo, Jis žmogiškiems ir 

dieviškiems dalykams suteikė daugiau šviesos nei visi filosofai ir mokslininkai kartu 

sudėjus; Jis be universitetinės iškalbos pasakė tokius gyvenimo žodžius, kokių niekas 

nei prieš Jį, nei po Jo nėra išsakęs. Jų poveikis neprilygstamai pranoksta bet kurio 

oratoriaus ar poeto žodžių poveikį; neparašęs nė vienos eilutės, Jis išjudino daugiau 

plunksnų ir pateikė temų didesniam skaičiui pamokslų, kalbų, diskusijų, mokslinių 

knygų, meno kūrinių ir šlovinimo giesmių nei ištisa įžymių praeities ir šiuolaikinių 

žmonių armija. (Schaff, PC, 33) 

 

„Šiandien Jėzaus įtaka žmonijai yra tokia pat stipri kaip ir anądien, Jam gyvenant 

tarp žmonių“. (Scott, JMSH, 29) 

„Jėzaus tarnavimas truko tik trejus metus, tačiau per tuos trejus metus glaustai 
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išdėstyta giliausia religijos istorijos reikšmė. Nė vienas didis gyvenimas niekuomet 

neprabėgo taip greitai, tyliai, nuolankiai ir nutolęs nuo pasaulio triukšmo ir bruzdesio; ir 

nė vienas jau pasibaigęs gyvenimas nepadarė tokios visuotinės ir ilgalaikės įtakos.“ 

(Schaff, HCC, 103) 

 

Krikščionybei buvo skirta per tuos aštuoniolika permainingų amžių apreikšti pasauliui tobulą 
asmenybę, gebėjusią įžiebti žmonių širdyse aistringą meilę,. Ji pasirodė gebanti visais 
amžiais visose tautose visiems temperamentams bei sąlygoms būti ne tik aukščiausiu 
dorybės pavyzdžiu, bet ir stipriausia paskata ją praktikuoti; ji padarė tokį didžiulį poveikį, kad 
iš tiesų galima pasakyti, jog paprastas pasakojimas apie trejetą neilgų aktyvaus gyvenimo 
metų žmoniją atnaujino ir išugdė labiau nei visi filosofų svarstymai bei moralizuotojų 
pamokymai. 

– WILLIAM LECKY, skeptikas 
 

Griffithas Thomasas rašo: 

 
Palikdamas šią žemę, Jėzus Kristus savo mokiniams pasakė, kad Jam iškeliavus jie 

darys didesnius darbus, nei Jis padarė. Ir krikščionybės gyvavimo šimtmečiai 

patvirtino šio teiginio teisingumą. Buvo atlikti ir dabar atliekami didesni darbai. 

Jėzaus Kristaus nuostabūs šiandieniniai darbai yra gausesni, nei Jam būnant žemėje: 

atperkamos sielos, keičiami gyvenimai, transformuojami charakteriai, išaukštinami 

idealai, įkvepiama filantropija, padaroma tai, kas geriausia, tikriausia ir aukščiausia 

žmogaus gyvenimui ir pažangai. […] Todėl teisingai elgiamės, Kristaus įtaką per 

amžius pripažindami vienu didžiausių, tiesiausių ir akivaizdžiausių įrodymų, kad 

krikščionybė yra Kristus ir kad Kristus yra jos priežastis. Neįmanoma šio klausimo 

svarstyti tik kaip istorinio; jis visokeriopai susijęs su šiandieniniu gyvenimu. 

(Thomas, CIC, 121) 

 

Williamas Lecky’s, skeptikas, knygoje „Europos moralės istorija nuo Augusto iki 

Karolio Didžiojo“ (History of European Morals from Augustus to Charlemagne) teigia: 

 
Platonikai ragino žmones imituoti Dievą, stoikai – protauti, krikščionys – mylėti 

Kristų. Vėlesnieji stoikai dažnai mintis apie tobulumą siedavo su idealiu išminčiumi, 

o Epiktetas savo mokinius netgi ragino susirasti už save tobulesnį žmogų ir 

įsivaizduoti nuolatos jį esant šalia; bet daugiausia, kuo galėtų tapti stoikų idealas, tai 

būti sektinu pavyzdžiu, o jo paskatintas gėrėjimasis niekuomet negalėtų virsti meile. 

Krikščionybei buvo skirta per tuos aštuoniolika permainingų amžių apreikšti 

pasauliui tobulą asmenybę, gebėjusią įžiebti žmonių širdyse aistringą meilę,. Ji 

pasirodė gebanti visais amžiais visose tautose visiems temperamentams bei sąlygoms 

būti ne tik aukščiausiu dorybės pavyzdžiu, bet ir stipriausia paskata ją praktikuoti; ji 

padarė tokį didžiulį poveikį, kad iš tiesų galima pasakyti, jog paprastas pasakojimas 

apie trejetą neilgų aktyvaus gyvenimo metų žmoniją atnaujino ir išugdė labiau nei 

visi filosofų svarstymai bei moralizuotojų pamokymai. Šitai tikrai tapo geriausių ir 

tyriausių dalykų neišsenkamu šaltiniu krikščioniškame gyvenime. Apsupty visų 

nuodėmių ir nesėkmių, visų dvasininkijos intrigų, persekiojimo ir fanatizmo, 

sudarkiusių Bažnyčios veidą, ji išlaikė savo Įkūrėjo bruožus ir pavyzdį, amžiną 

atsinaujinimo principą. (Lecky, HEMAC, 8) 
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„Šiandien didžiausią poveikį pasauliui daro Jis!“ – sušunka Griffithas Thomasas. – 

Gerai yra pasakyta: parašyta penktoji Evangelija – tai Jėzaus Kristaus darbas žmonių ir 

tautų širdy bei gyvenime.“ (Thomas, CIC, 117) 

Napoleonas rašė: 

 
Tik Kristui pavyko tiek kilstelėti žmogaus protą į nematomus dalykus, kad šis pajėgtų 

įveikti laiko ir erdvės užtvaras. Jau aštuoniolika šimtmečių Jėzus Kristus reikalauja 

to, ką padaryti užvis sunkiausia. Jis paprašė to, ką filosofija dažnai siūlo tuščiai 

ieškoti draugų rankose ar tėvas vaikuose, ar nuotaka sutuoktinyje, ar brolis brolyje. 

Jis prašo širdies; nori jos visos vien tik sau. Reikalavimas besąlygiškas ir nedelsiant 

įvykdytinas. Širdies galios ir gabumai pajungiami Kristaus imperijai. Nuoširdžiai juo 

patikėjusieji pamilsta Jį antgamtine meile. Šis fenomenas nepaaiškinamas, jis yra už 

kūrybinių žmogaus galių ribos. Didysis naikintojas laikas negali nei išsemti jo 

stiprybės, nei nubrėžti jam ribų. (Ballard, MU, 265) 

 

Vėl Napoleono žodžiai: „Kristaus gyvavimo prigimtis, pripažįstu, paslaptinga; bet ši 

paslaptis patenkina žmogaus reikmes – atmesk ją, ir pasaulis tampa nesuprantama mįsle; 

tikėk ja, ir mūsų rasės istorija tampa įtikinamai paaiškinama“. (Mead, ERQ, 56) 

Niekas negali „nepamatyti […] kad nuo Kristaus laikų, nepaisant visos mąstymo 

pažangos, pasauliui nebuvo duota nė vieno naujo etinio idealo“. (Hunter, WWJ, 35) 

R.G. Gruenleris sako: „Bendruomenės kerigma – skelbti, kad Jėzaus reikia visiems. 

Kada tik ir kur tik Jis skelbiamas, žmonės susiduria su Jo realumu, žmogiškumu ir stoja 

Dievo akivaizdon.“ (Hort, WTL, 25) 

 
Kitos religijos turi savą etinį pareigos, teisės (angl. opportunity) ar netgi meilės 

idealą, tačiau niekur jie neprilygsta Kristaus idealams nei tikroviškumu, nei 

patrauklumu, nei galia. Kristaus žinia išskirtinė dėl galimumo visuotinai ją pritaikyti. 

Ji skamba ir yra pritaikoma visiems žmonėms, pradedant suaugusiais ir baigiant 

vaikais; ji skambėjo kiekvienu laikmečiu, o ne vien tame amžiuje, kuriame pirmą 

kartą buvo išsakyta. Taip yra todėl, kad ja akcentuojamas trigubas etinis požiūris į 

Dievą ir žmogų. Dėl šio požiūrio Kristaus žinia pasiekia visus taip, kaip niekas kitas 

daugiau nepasiekia, o gal ir negali pasiekti. Kristus šaukia atgailauti, pasitikėti ir 

mylėti. (Thomas, CIC, 35) 

 

„Žavingiausias ir labiausiai pritrenkiantis devyniolikos amžių istorijos dalykas – Jo 

gyvenimo galios įtaka krikščionių Bažnyčios nariams“. (Thomas, CIC, 104) 

„Tiesa, kad ir kitos religijos turi milijonus pasekėjų. Tačiau taip pat tiesa, kad 

Bažnyčios buvimas ir pažanga yra išskirtinai unikali pasaulio istorijoje, jau nekalbant 

apie tai, kad krikščionybė pritraukė didžiausius žmonijos mąstytojus. Be to, jos netrikdė 

nuolatos auganti žmogiškojo pažinimo banga.“ (Thomas, CIC, 103) 

A.M. Fairbairnas yra pasakęs: „Jo religijos istorijoje įstabiausias dalykas – nuolatinis 

bei visur esantis Jo asmens aktyvumas. Jis nuolat bei veiksmingai plėtė savo religijos 

istoriją ir skatino jos pažangą. Visokeriopų formų, visais laikais bei kiekvienoje jos 

atskaloje vienas išliekąs jos tikrumo ir vienybės principas buvo ir tebėra atsidavimas 

Jam.“ (Fairbairn, CMT, 380) 
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George’as Bancroftas tiesiog tvirtina: „Jėzaus Kristaus vardą randu parašytą 

kiekvieno šiuolaikinės istorijos puslapio viršuje“. (Mead, ERQ, 50) 

Netgi maždaug po dviejų tūkstantmečių Davidas Straussas buvo priverstas pripažinti: 

„Jis [Jėzus] išlieka aukščiausiuoju religijos pavyzdžiu, kokį tik galima suvokti mintimi. 

Tobulas dievotumas neįmanomas, jei Jo nėra mūsų širdyse.“ (Schaff, PC, 142) 

Williamas E. Channingas sako šitaip: „Istorijos išminčiai ir didvyriai nuo mūsų 

tolsta, o istorijos vadovėliuose jų darbai surašomi į vis mažiau ir mažiau puslapių. Bet 

Jėzaus Kristaus vardui, darbams ir žodžiams laikas neturi jokios galios.“ (Mead, ERQ, 

51) 

Štai tokias dvi frazes yra išsakęs Ernestas Renanas: „Religijos srityje Jėzus buvo 

iškiliausias genijus iš visų kada nors gyvenusiųjų. Jo grožis amžinas, o Jo valdymui 

nebus galo. Jėzus unikalus visais atžvilgiais ir niekas negali su Juo lygintis“. (Mead, 

ERQ, 57) „Be Kristaus visa istorija tampa nesuvokiama“. (Mead, ERQ, 57) 

„Geriausiai Jo dievystę paaiškina tai, kad, būdamas dailide iš Galilėjos, Jis galėjo 

teigti esąs pasaulio Šviesa ir tokią daugybę šimtmečių būti ja pripažįstamas“, daro išvadą 

Bernardas Rammas. (Ramm, PCE, 177) 

Žurnalo Life straipsnyje George’as Buttrickas rašė: „Jėzus istorijai suteikė naują 

pradžią. Jo namai yra kiekvienoje šalyje: visur žmonės mano, kad Jo veidas panašus į 

patį šviesiausią iš jų veidų ir panašus į Dievo veidą. Jo gimtadienis švenčiamas visame 

pasaulyje. Jo mirties dieną kiekvieno miesto dangaus fone iškyla kartuvės“. (Mead, 

ERQ, 51) 

Čia perspausdinama anoniminio autoriaus išgarsėjusi esė „Vienas gyvenimas“: 

 

Štai žmogus, gimęs nuošaliame kaime, valstietės vaikas. Jis užaugo kitame kaime. Iki 
trisdešimties dirbo dailidės dirbtuvėse, o po to trejetą metų buvo keliaujančiu pamokslininku. 
Niekuomet neturėjęs namų. Neparašęs nė vienos knygos. Niekuomet neturėjęs kontoros. 
Neturėjęs šeimos. Nesimokęs kolegijoje. Nė kojos nebuvo įkėlęs į didelį miestą. Niekuomet 
nebuvo nukeliavęs daugiau nei du šimtus mylių nuo savo gimtinės. Niekuomet nepadaręs 
tokio dalyko, po kurio paprastai žmogus tampa didis. Niekuomet neturėjęs jokių kredencijų, 
tik save patį. […] Dar Jam jaunam esant viešoji nuomonė atsisuko prieš Jį. Jo draugai 
pabėgo. Vienas iš jų Jo atsižadėjo. Jis buvo atiduotas į priešų rankas. Patyrė išmėginimą 
pajuoka. Buvo prikaltas prie kryžiaus tarp dviejų plėšikų. Jam mirštant budeliai metė 
kauliukus dėl vienintelio jo nuosavo daikto – apsiausto. Kai mirė, buvo nukabintas ir 
paguldytas skolintame kape, nes vienam draugui Jo pagailo. 

Ėjo ir praėjo devyniolika ilgų amžių. Ir šiandien Jis tebėra žmonijos centrinė ašis ir jos 
pažangos vedlys. Visos kada nors kovojusios kariuomenės, visos kada nors pastatytos 
flotilės, visi kada nors posėdžiavę parlamentai ar kažkada valdę karaliai, drauge sudėjus, 
nepaveikė žmogaus gyvenimo žemėje taip stipriai, kaip šis vienas gyvenimas. 

– ANONIMAS 
 

Kitoje vaizdingoje apybraižoje, pavadintoje „Neprilygstamasis Kristus“, skaitome: 

 
Daugiau nei prieš devyniolika šimtmečių buvo Žmogus, gimęs priešingai gyvenimo 

dėsniams. Šis Žmogus gyveno skurde ir augo supamas tamsybės. Plačiai nekeliavo. 

Tik kartą kirto savo šalies sieną – ištremtas vaikystėje. 
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Nebuvo nei turtingas, nei įtakingas. Jo giminės niekuo neišsiskyrė, nebuvo nei 

išsilavinę, nei oficialiai mokęsi. Dar būdamas kūdikiu išgąsdino karalių; vaikystėje 

glumino mokslų daktarus; subrendęs valdė gamtos jėgas, vaikščiojo didelėmis 

bangomis tarsi šaligatviu, nutildė jūrą, idant galėtų miegoti. Išgydė minias be vaistų ir 

neėmė užmokesčio už paslaugas. 

Neparašė nė vienos knygos, ir vis dėlto visos šalies bibliotekos nebūtų 

sutalpinusios knygų, kurias galima buvo apie Jį parašyti. Jis neparašė nė vienos 

giesmės, tačiau pateikė temų tokiai jų gausai, kiek neparašė visi dainų autoriai kartu 

sudėjus. 

Niekuomet neįkūrė kolegijos, bet nė viena mokykla negali pasigirti turėjusi tiek 

mokinių, kiek Jis. Jis niekuomet nevadovavo armijai, neįsakė nė vienam kareiviui, 

niekada neiššovė. Tačiau nė vienas vedlys niekada neturėjo daugiau savanorių už Jį. 

Jam įsakius, pastarieji būtų privertę gausybę sukilėlių pasiduoti, neiššovus nė vieno 

šūvio. 

Jis niekuomet nepraktikavo psichiatrijos ir vis dėlto išgydė daugiau sudužusių 

širdžių nei visi tiek toli, tiek arti gyvenę gydytojai. Kartą savaitėje komercijos ratas 

paliaudavo suktis ir minios keliaudavo į garbinimo susibūrimus išreikšti Jam 

pagarbos. 

Didžiųjų Graikijos bei Romos imperijos istorinių valstybės veikėjų vardai atėjo ir 

praėjo. Praeities mokslininkai, filosofai ir teologai atėjo ir praėjo; bet šio Žmogaus 

vardas vis labiau ir labiau garsinamas. Nors tarp šios kartos ir Jo nukryžiavimo laikas 

nutiesė devyniolika amžių, vis dėlto Jis gyvuoja. Erodas negalėjo Jo sunaikinti, o 

kapas – išlaikyti. 

Jis pakilęs ant aukščiausios dangiškos šlovės viršukalnės, Dievo paliudytas, 

angelų pripažintas, šventųjų garbinamas, o velnius – gąsdinantis, kaip gyvasis asmuo 

Kristus, mūsų Viešpats ir Gelbėtojas. (Anonimas) 

 

8A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad jis 
patenkins dvasinį žmonijos alkį 
Otto Raukas knygoje „Už psichologijos ribų“ (Beyond psychology) rašo, kad „žmogus 

turi reikmę susiliesti su kažkuo daugiau nei jis pats“. 

Didžiosios religijos liudija tokį žmonijos poreikį. Meksikos piramidės bei Indijos 

šventyklos yra žmonijos dvasinių ieškojimų pavyzdžiai. 

 

„Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti“ (Mt 5,6). 
 
„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria“ (Jn 7,37). 
 
„O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius“ (Jn 4,14). 
 
„Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda 
pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi“ (Jn 14,27). 
 
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, 
niekuomet nebetrokš“ (Jn 6,35). 
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„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11,28). 
 
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10). 
 
 

Markas Tvenas šitaip yra pasakęs apie žmogaus tuštumą: „Nuo lopšio iki karsto 

žmogus niekuomet nepadaro nė vieno dalyko, turinčio kokį nors kitą tikslą, išskyrus 

viena – užsitikrinti proto ramybę – dvasinę paguodą“. 

Istorikas Fisheris pasakė: „Kiekvienoje sieloje yra šauksmas, kurio pasaulis negali 

patenkinti“. 

Tomas Akvinietis sušuko: „Siela nenumaldomai trokšta laimės. Ir vis dėlto šį troškulį 

numalšina tik Dievas“. 

Netgi tūkstančiai ir milijonai tikinčiųjų šiandien, kaip ir visais amžiais, liudija 

krikščionybės galią ir šlovę savo elgesiu nuodėmės ir nedorybės atžvilgiu. Tokie tad 

liudijimai pateikiami, idant būtų patikrinti, išmėginti ir kad padarytų savo išvadas tie, 

kurie nori pasimokyti.“ (Thomas, CIC, 119) 

Bernardas Rammas teigia, kad „tik krikščioniški išgyvenimai žmogui suteikia patirtį, 

atitinkančią jo laisvos dvasios prigimtį. […] Visa kita (išskyrus Dievą) žmogaus dvasią 

palieka ištroškusią, alkaną, nerimstančią, sugniuždytą ir neatbaigtą“. (Ramm, PCE, 215) 

Philipo Schaffo užrašuose skaitome: „Jis [Jėzus] pakilo virš partijų ir atskalų 

nuomonių, virš savojo amžiaus bei tautos prietarų. Jis kreipėsi į nuogą žmogaus širdį ir 

palietė sąžinės gyvuonį“. (Schaff, HCC, 104–105) 

George’as Schweitzeris knygoje „Dešimties mokslininkų žvilgsnis į gyvenimą“ (Ten 

Scientists Look at Life) yra užrašęs savo liudijimą: 

 
Savąjį pasaulį žmogus pakeitė neatpažįstamai, bet nesugebėjo pakeisti savęs. Kadangi 

ši problema iš esmės dvasinė, o žmogus iš prigimties linkęs į pikta (kaip matome iš 

istorijos), vienintelis Dievas yra gebantis pakeisti žmogų. Tik pavedęs save Kristui ir 

paklūstantis Šventosios Dvasios vedimui žmogus gali būti perkeistas. Šiandieninio 

pasaulio ir jo gyventojų, drebančių dėl branduolinės katastrofos ir radiacijos grėsmės, 

viltis yra tik ši stebuklinga transformacija. (Schweitzer, TSL) 

 

Abbotto laboratorijos mokslinių ryšių direktorius E.J. Matsonas teigia: „Nepaisant 

reiklaus ir varginančio mano, kaip mokslininko, verslininko, piliečio, vyro ar tėvo, 

gyvenimo, aš turiu sugrįžti į šį centrą susitikti su Jėzumi Kristumi, teikiančiu 

apsaugančią ir gelbstinčią malonę“. (Schweitzer, TSLL, n.p.) 

Pitsburgo universiteto studentas pasakė: „Net jei sudėčiau draugėn visus praėjusio 

gyvenimo džiaugsmus ir linksmybes, jie niekuomet negalėtų prilygti tam ypatingam 

džiaugsmui ir ramybei, kurią suteikė Jėzus Kristus tą pačią akimirką, kai tapo mano 

gyvenimo valdovu ir vedliu“. (Ordonez, IWBBNIS, n.p.) 

Iš Wheatono kolegijos zoologijos profesoriaus R.L. Mixterio pasakymo: 

„Laikydamasis savos profesijos credo, mokslininkas tiki tuo, kas pagrindžiama 

įrodymais. Aš tapau krikščionimi, nes savyje atradau poreikį, į kurį galėjo atsakyti tik 

Jėzus Kristus. Man reikėjo atleidimo, ir Jis suteikė. Man reikėjo draugo, ir Jis juo tapo. 
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Man reikėjo padrąsinimo, ir Jis jį suteikė.“ (Schweitzer, TSLL, n.p.) 

Paulas H. Johnsonas: „Dievas suformavo savotišką vakuumą mumyse – vakuumą 

kaip tik Dievui. Niekas negali užpildyti to vakuumo, tik Jis pats. Šį vakuumą gali 

pabandyti užkimšti pinigais, namais, gerove, valdžia, šlove ar viskuo, kuo tik nori, bet 

tai nepadės. Tik Dievas jį užpildo ir patenkina.“ (Johnson, MP, n.p.) 

Walteris Hearnas iš Ohajo valstybinės kolegijos: „Dažnai pasineriu į tam tikras 

filosofines paieškas […] žinodamas, kad Kristus man ir yra tikrasis gyvenimas, naujasis 

gyvenimas, „gyvenimo apstybė“, kurią Jis pažadėjo“. (Schweitzer, TSLL, n.p.) 

Frankas Allnuttas, dirbantis reklamos bei ryšių su visuomene srityje, pasakoja: 

„Tuomet Jėzaus paprašiau, kad Jis ateitų į mano gyvenimą ir apsigyventų manyje. Ir 

pirmą kartą gyvenime patyriau visišką ramybę. Iki tol lydėjusi tuštuma pasitraukė, ir 

niekuomet daugiau nesijaučiau vienišas.“ (Allnutt, C, 22) 

J.C. Martinas, buvęs didžiosios beisbolo lygos gaudytojas [angl. catcher], sako: 

„Atradau laimę ir visų troškimų išsipildymą Jėzuje Kristuje“. (Martin, CC, n.p.) 

 

9A. Jei Dievas yra tapęs žmogumi, tai turėtume tikėti, kad Jis 
nugalės labiausiai paplitusį ir bijomą priešą – mirtį 

 

1B. Jo mirtis 
Jėzus nebuvo verčiamas paaukoti savo gyvybės. Kaip parašyta Evangelijoje pagal Matą 

26,53–54, Jis turėjo galią padaryti viską, ką norėjo. Ši mintis patvirtinama Evangelijoje 

pagal Joną 10,18: „Niekas neatima jos [gyvybės] iš manęs, bet aš pats ją laisvai 

atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs 

iš savojo Tėvo.“ Matome, kad Kristus savo noru mirė už kiekvieno žmogaus nuodėmes. 

W.H. Griffithas Thomasas pažymi, kad Jėzaus mirtis „nebuvo savižudybė, nes Jis 

nepasakė ‘Aš guldau savo gyvybę už save’. Jo mirtis buvo grynai savanoriška. Mes 

turime kentėti, o Jam nereikėjo. Jam tereikėjo ištarti vieną žodį, ir Jis būtų išsigelbėjęs. 

Jo mirtis nebuvo ir atsitiktinė, nes dėl akivaizdžių priežasčių Jis ją numatė, išpranašavo 

ir visokeriopai jai pasiruošė. Vėlgi tai nebuvo nusikaltėlio mirtis, nes nė du liudytojai 

negalėjo sutarti, kuo Jį galėtų apkaltinti. Pilotas paskelbė nerandąs Jame kaltės, ir net 

Erodas neturėjo nė žodžio prieš Jį pasakyti. Todėl Jo mirtis nebuvo eilinė egzekucija.“ 

(Thomas, CIC, 61) 

Kitą svarbų argumentą apie Jo mirtį iškelia W.C. Robinsonas: „Per visą istoriją 

neatsirado daugiau nė vieno žmogaus, turinčio galią sava valia atiduoti dvasią, kaip kad 

padarė Viešpats Jėzus (Lk 23,46). […] Lukas ir Jonas vartoja veiksmažodžius, kuriuos 

galima aiškinti tik vienu būdu – kad Jėzus, už nuodėmę sumokėdamas iki galo, 

stebuklingai […] atidavė savo dvasią Dievui. Penktadienį Golgotoje įvyko toks pat 

stebuklas kaip ir Velykų rytą sode.“ (Robinson, WSYTIA, 85–86) 

 

2B. Jo palaidojimas 
„Vakarui atėjus, atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo 

Jėzaus mokinys. Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti“ (Mt 

27,57–58). 
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„Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis 

atsigabeno apie šimtą svarų miros ir alavijo mišinio“ (Jn 19,39). 

„Šis [Juozapas iš Arimatėjos] nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įvyniojo į 

drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. 

Marija Magdalena ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas“ (Mk 15,46–

47). 

„Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip 

reikalavo Įstatymas“ (Lk 23,56). 

„Tada jie [fariziejų sargybiniai] nuėję paženklino antspaudu akmenį ir pastatė 

sargybą“ (Mt 27,66). 

 

3B. Jo prisikėlimas 
„Iš tiesų, susumavęs visus įrodymus, – rašo B.F. Westcottas, – ne per daug pasakysiu 

teigdamas, kad nėra labiau ar įvairiau pagrįsto istorinio įvykio, kaip Kristaus 

prisikėlimas. Remiantis ne kokia kita, o išankstine klaidinga nuostata buvo iškelta 

mintis, kad šį faktą pagrindžiančių įrodymų trūksta.“ (Westcott, GR, 4–6) 

Henry’s Morrisas teigia: „Jo prisikėlimas – svarbiausias šios istorijos įvykis ir todėl 

atitinkamai yra vienas iš tikriausių faktų žmonijos istorijoje“. (Morris, BHA, 46) 

Jėzus ne tik išpranašavo, kad mirsiąs, bet taip pat ir kad prisikelsiąs kūne. Jis pasakė: 

„Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“ (Jn 2,19). Sakydamas 

šventykla, Jėzus turėjo omenyje savo kūną. 

Vėlgi Morrisas rašo: „Jis vienintelis iš kada nors gyvenusių žmonių nugalėjo pačią 

mirtį. Pagal visas įrodymų gavimo taisykles Jo kūniškasis prisikėlimas iš kapo gali būti 

pripažįstamas kaip geriausiai įrodytas faktas žmonijos istorijoje. „Aš esu prisikėlimas ir 

gyvenimas“, pasakė Jis. „Nes aš gyvenu ir jūs gyvensite“ (Jn 11,25; 14,19)“. (Morris, 

BHA, 28) 

„Kristaus prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo garantas. Ligonių gydymas nesuteikia 

pagrindo tikėti, kad šiandien Kristus išgydys kiekvieną iš mūsų, ir Lozoriaus 

atgaivinimas neužtikrina mūsų nemirtingumo. Tik Kristaus, kaip pirmavaisio, 

prisikėlimas atveria kapą, todėl tikintysis gali laukti amžinojo gyvenimo. Kadangi Jis 

prisikėlė, ir mes prisikelsime (Rom 8,11).“ (Ramm, PCE, 185–186) 

Po Jėzaus prisikėlimo apaštalai Jo galia galėjo prikelti mirusiuosius (Apd 9,40–41). 

Taigi ir po savo mirties Jis suteikė gyvenimą kitiems. 

Liudijimai rodo, kad Jėzus yra gyvas (Hbr 13,8) ir kad „tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų 

į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“ (Apd 1,11). 

„Tačiau Jėzus Kristus, amžinasis Dievo Sūnus ir pasauliui pažadėtasis Atpirkėjas, 

nugalėjo mirtį“. (Morris, BHA, 46) 
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3 dalis 

Krikščionybės byla 

1 sekcija 

Įvadas 

11 skyrius 

Ar Biblija yra iš Dievo? 

Skyriaus turinys 
Kas tvirtinama Biblijoje 

Senojo Testamento tvirtinimai apie jo įkvėptumą 
Įstatymo įkvėptumas 
Pranašų įkvėptumas 
Ar visos knygos įkvėptos 

Naujojo Testamento tvirtinimai apie jo įkvėptumą 
Ar Dievo žodis yra neklaidingas 

Dievo charakteris 
Kas yra neklaidingumas 
Kas nėra neklaidingumas 

Prieštaravimai minėtiems teiginiams 
Argumentavimas ydingu ratu 
Biblijoje nemokoma neklaidingumo 
Neklaidingumas yra nesvarbus 
Neklaidingumas yra dabartinis išradimas 
Biblijoje yra klaidų 
Ribotumo požiūris 
Neegzistuojantys originalai 
Ar Dievui rūpi? 
Per daug apibūdinimų 

Išvada 
 

Trečioje šios knygos dalyje kreipiamasi į Biblijos kritikus ir į tuos, kurie tiki jos 

įkvėptumu bei autoritetu. Todėl šią knygos skiltį būtina pradėti nuo diskusijos, kodėl 

kritikai atrodo tarsi pasiryžę paneigti neklaidingą tobulo Dievo informacijos perdavimo 

būdą puolusiai žmonijai. 

Pirmoje šios knygos dalyje aš pateikiau teiginių, vedančių prie išvados, kad Biblija 

yra istoriškai tiksli, ir netgi labai tiksli. Tačiau, kaip aš ir įspėjau toje dalyje, tai, kad ji 
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istoriškai tiksli, nebūtinai reiškia, jog Biblija yra įkvėpta Dievo. Šio ryto sporto puslapių 

skiltyse pateikti faktai yra istoriškai tikslūs, bet tai nereiškia, kad jie yra Dievo įkvėpti. 

Kita vertus, Biblijoje tikrai tvirtinama, jog ji esanti Dievo žodis. 

 

1A. Kas tvirtinama Biblijoje 
Biblijoje daug kur tvirtinama, jog ji esanti „Dievo žodis“. Tačiau ką tai iš tiesų reiškia? 

Ir jei ji yra Dievo žodis, tai kaipgi Dievas perdavė jį žmonijai? 

Paulius rašo, kad: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, 

taisyti, auklėti teisumui“ (2 Tim 3,16). Į šią eilutę kaip į pagrindinę atsiremia įkvėptumo 

doktrina. Graikiškas žodis theopneustos paprastai verčiamas kaip „įkvėptumas“, o 

pažodžiui verčiant reiškia, kad Šventasis Raštas yra „Dievo įkvėptas“. Biblija atsirado 

Dievui ją įkvėpus. 

Įkvėpimas gali būti apibrėžiamas kaip paslaptingas veiksmas, kuriuo Dievas veikia 

per žmogiškuosius rašytojus, panaudodamas jų savitas asmenybes ir manieras tam, kad 

sukurtų dieviškai autoritetingus ir neklaidingus raštus. (Geisler, GIB, 39) 

Svarbu būti atsargiems, kai vartojame terminą „įkvėptumas“ arba „įkvėpimas“. Šis 

žodis yra mūsų kasdienio žodyno dalis. „Tas menininkas buvo įkvėptas“, sakome mes, 

arba „ta muzika tikrai buvo įkvėpta“. Šia bendrine reikšme terminas vartojamas ir 

šiandien. Vadinasi, paprastai jis yra suprantamas kaip reiškiantis tai, kas yra gerai 

padaryta arba yra labai vertinga. Tačiau, kai mes šiuo žodžiu apibūdiname Bibliją, tai 

suteikiame jam kitokią reikšmę. Biblija nebuvo įkvėpta tokiu pat būdu kaip dainininkas 

arba menininkas gali būti įkvėpti. Biblija yra įkvėpta Dievo. Biblijoje tvirtinama, jog ji 

esanti Jo tikras Žodis; jis išėjo iš Jo paties lupų. 

 

1B. Senojo Testamento tvirtinimai apie jo įkvėptumą 
Daugelyje Senojo Testamento knygų tvirtinama, jog jos kilusios iš Dievo. Laikui bėgant 

ši Biblijos dalis tapo pripažinta „Dievo žodžiu“. Senasis Testamentas gali būti 

suskirstytas įvairiais būdais. Naujajame Testamente jis buvo suskirstytas į dvi dalis (Mt 

5,17; 7,12) ir į tris dalis (Lk 24,44). Šiame skyriuje aptarsime dvejopą Senojo 

Testamento padalijimą – į Įstatymą ir Pranašus – dėl juose esančių tvirtinimų, jog jie 

įkvėpti Dievo. Taip pat aptarsime dalis, kuriose netvirtinama, kad jos yra įkvėptos. 

 

1C. Įstatymo įkvėptumas 
Pirmosios penkios Senojo Testamento knygos dažnai vadinamos „Įstatymu“ arba 

„Tora“, tai verčiant iš hebrajų kalbos reiškia „teisynas“ arba „Penkiaknygė“. Apie 

Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių ir Pakartoto Įstatymo knygas tradiciškai manoma, 

kad jos parašytos Mozės. 

Išėjimo (32,16), Kunigų (1,1), Skaičių (1,1) ir Pakartoto Įstatymo (31,24–26) 

knygose tvirtinama, kad jos yra įkvėptos. Vienintelėje Pradžios knygoje taip atvirai 

netvirtinama, jog ji esanti įkvėpta. Vis dėlto Pradžios knyga taip pat buvo laikoma 

„Mozės knygos“ dalimi (žr. 2 Met 35,12; Neh 13,1), ir dėl šio ryšio su Penkiaknyge ji 

įgyja tokį patį dievišką autoritetą. Kas galioja vienai knygai, galioja ir visoms kitoms. 

Kitaip tariant, vienos šio kanono knygos tvirtinimai prilygsta visų kanono knygų 
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tvirtinimams, nes visos šios knygos turi vieną pavadinimą – Mozės knyga arba 

Įstatymas. 

Kitoje Senojo Testamento dalyje, neišskiriant nė vienos knygos, tautai buvo pareikšti 

reikalavimai laikytis Mozės Įstatymo kaip Dievo Įstatymo; Mozės balso buvo paisoma 

kaip Dievo balso. Jozuė pradėjo savo tarnavimą kaip Mozės pasekėjas, kuriam Dievas 

įsakė: „Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų […], kad ištikimai 

laikytumeisi visko, kas joje parašyta“ (Joz 1,8). Dievas išbandė Izraelio žmones, kad 

sužinotų, ar jie „paklus VIEŠPATIES įsakymams, kuriuos jis davė jų protėviams per 

Mozę“ (Ts 3,4). Samuelis sakė žmonėms: „Liudytojas yra VIEŠPATS, kuris paskyrė 

Mozę bei Aaroną ir išvedė jūsų protėvius iš Egipto žemės. […] Bet jie užmiršo 

VIEŠPATĮ, savo Dievą.“ (1 Sam 12,6.9). Jošijo dienomis „kunigas Hilkijas rado 

VIEŠPATIES Įstatymo, duoto per Mozę, knygą“ (2 Met 34,14). Būdamas tremtyje, 

Danielius suvokė Mozės įstatymą kaip Dievo žodį: „Todėl prakeikimas ir priesaika, 

užrašyti Dievo tarno Mozės Įstatyme, buvo išlieti ant mūsų, nes mes tau nusidėjome. Jis 

įvykdė savo žodžius, ištartus mums“ (Dan 9,11–12). Net potremtiniu laikotarpiu, 

Nehemijo laikais vykęs tautos atsinaujinimas buvo kaip paklusnumo Mozės įstatymui 

pasekmė (žr. Ezr 6,18; Neh 13,1). (Geisler, GIB, 71) 

 

2C. Pranašų įkvėptumas 
Antroji Senojo Testamento dalis yra vadinama „Pranašai“. Tai gali sukelti tam tikrų 

keblumų, nes kai kas „Pranašais“ laiko tik Izaijo, Jeremijo ir kitas panašias knygas. 

Tačiau Senojo Testamento dalis, žinoma kaip „Pranašai“, žymi ne tik pranašus, kurie 

parašė knygas, bet visą Senąjį Testamentą, išskyrus pirmas penkias knygas, žinomas 

kaip Įstatymą. 

Kai kurios vėlyvųjų pranašų užuominos atskleidžia didžiulę jų pagarbą ankstyvųjų 

pranašų ištaroms. Dievas kalbėjo Danieliui per Jeremijo raštus (plg. Dan 9,2 su Jer 

25,11). Ezra taip pat suvokė dieviškąjį Jeremijo (Ezr 1,1), Agėjo bei Zacharijo (Ezr 5,1) 

raštų autoritetą. Viena iš svariausių pastraipų apie pagarbą yra parašyta vieno iš 

paskutiniųjų Senojo Testamento pranašų Zacharijo knygoje. Jis kalba apie Įstatymą ir 

žodžius, „kuriuos Galybių VIEŠPATS buvo savo dvasia siuntęs per ankstyvuosius 

pranašus“ (Zch 7,12). Paskutinėje istorinėje Senojo Testamento knygoje, panašioje 

pastraipoje, Nehemijas rašo: „Per daugelį metų buvai kantrus [Tu, Dieve] su jais, įspėjai 

juos savo dvasia per pranašus“ (Neh 9,30). Šie pavyzdžiai patvirtina buvus didžiulę 

pagarbą, kurią vėlyvieji pranašai reiškė savo pirmtakų raštams; jie laikė juos Dievo 

žodžiu, duotu per Šventąją Dvasią Izraelio labui. 

Pranašų knygoms būdinga įžanga „taip sako Viešpats“ ir panašūs posakiai dažnai yra 

randami ir kitose Senojo Testamento dalyse. (Žr. Thomas, NASECB, 1055–1065) 

 

Pranašų knygoms būdinga įžanga „taip sako Viešpats“ ir panašūs posakiai dažnai yra 
randami ir kitose Senojo Testamento dalyse. 
 

Apžvelgdami vieną pavyzdį, randame Izaiją, šaukiantį: „Klausykitės, dangūs! 

Išgirsk, žeme! Tai VIEŠPATS kalba“ (Iz 1,2). Jeremijas skelbė: „Mane pasiekė 

VIEŠPATIES žodis“ (Jer 1,11). „VIEŠPATIES žodis pasiekė Būzio sūnų kunigą 

Ezechielį“ (Ez 1,3). Panašių teiginių yra esama visose dvylikos „mažųjų“ pranašų 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  437 

 

knygose (žr. Oz 1,1–2; Jl 1,1). 

 
Pranašų knygoms, vėliau pavadintoms „Raštai“, yra automatiškai priskiriama teisė 

būti pripažintomis kaip Pranašų knygos, nes jie jas užrašė. Netgi Psalmynas („Raštų“ 

dalis), kurį Jėzus išskyrė dėl jo mesijinės svarbos (Lk 24,44), buvo Įstatymo ir 

Pranašų dalis, o apie pastarąsias Jėzus pasakė, kad jos sudarė „visus Raštus“ (Lk 

24,27). Juozapas Flavijus priskyrė Danieliaus knygą (vėliau pasirodžiusią Raštuose) 

tai „Pranašų“ daliai, kuri buvo jo, Flavijaus, dienomis (Against Apion 1. 8). Taigi kad 

ir koks būtų alternatyvus (arba vėlesnis) Senojo Testamento knygų skirstymas į tris 

dalis, aišku, jog ankščiau buvo skirstoma į dvi dalis, būtent į Įstatymą ir Pranašus (šie 

apėmė knygas, vėliau pavadintas „Raštai“). Taip skirstyti pradėta vėlyvaisiais Senojo 

Testamento laikais, toks suskirstymas išliko „tarptestamentiniu“ periodu ir pasiekė 

Naujojo Testamento erą. (Geisler, GIB, 72) 

 

Pranašai pasireiškė kaip Dievo balsas ne tik tuo, ką sakė, bet ir tuo, ką rašė. Dievas 

įsakė Mozei: „Užrašyk šiuos žodžius“ (Iš 34,27). Viešpats liepė Jeremijui: „Paimk kitą 

ritinį ir užrašyk jame žodžius, buvusius pirmajame ritinyje“ (Jer 36,28). Izaijas liudijo, 

kad Viešpats pasakė jam: „Imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos“ (Iz 8,1). 

Ir vėl Dievas tarė jam: „O dabar eik ir užrašyk tai jiems matant plokštėje, pažymėk 

tvirtai knygoje, kad būtų liudijimas ateities laikams, visada ir per amžius“ (Iz 30,8). 

Panašus įsakymas buvo duotas Habakukui: „Užrašyk regėjimą, įrašyk taip aiškiai į 

lenteles, kad ir bėgikas jį perskaitytų“ (Hab 2,2). 

 

3C. Ar visos knygos įkvėptos 
Daugelyje Senojo Testamento knygų (maždaug aštuoniolikoje iš dvidešimt keturių) 

aiškiai tvirtinama, kad jos yra Dievo žodžiai žmonėms. Tačiau ne visos taip atvirai 

skelbia apie savo kilmę. Toliau bus nurodytos kelios priežastys. 

 

1D. Jos visos sudaro tam tikrą dalį 
Kiekviena knyga yra tam tikra dalis kitos didesnės dalies – arba Įstatymo, arba Pranašų – 

turinčios aiškią ir neginčytiną teisę į įkvėptumą. Ši teisė priklauso kiekvienai tos dalies 

knygai. Todėl nebūtina pagrįsti atskiros knygos teisę į įkvėptumą; ši teisė jau buvo 

pripažinta, patvirtinus teisę visai didesnei daliai, ir pagrįsta tuo, kad vėlesnėse biblinėse 

knygose pripažįstamas tos didesnės dalies autoritetas. 

 

2D. Istorinių ir poetinių knygų prigimtis 
Tiesioginių tvirtinimų apie dievišką knygų kilmę nerandama tik istorinėse bei poetinėse 

knygose. Visose didaktinėse knygose tvirtinama „taip sako Viešpats“. Priežastis, kodėl 

taip nedaroma istorinėse ir poetinėse knygose, yra ta, kad jose daugiau pristatoma tai, 

„ką Dievas parodė“ (istorija), o ne tai, „ką Dievas pasakė“ (Įstatymas ir Pranašai). Vis 

dėlto didaktinis teiginys „taip sako Viešpats“ yra suponuojamas net ir istorinėse bei 

poetinėse knygose. Istorija yra tai, ką Dievas kalbėjo konkrečių tautos gyvenimo įvykių 

metu. Poezija yra tai, ką Dievas kalbėjo tautos individų širdims ir kokius troškimus Jis 

įdėjo. Ir viena, ir kita kalbėjo Dievas, kaip ir tai, kas tiksliai užrašyta, Jo sakyta, Įstatyme 

bei kituose didaktiniuose raštuose. 
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3D. Knygų rašytojai buvo Dievo įgalioti žmonės 
Saliamonas žydų buvo tradiciškai pripažintas kaip Dievo duota išmintimi parašęs 

Giesmių Giesmę, Patarles ir Mokytoją, (1 Kar 4,29). Be to, jis atitiko pranašui keliamus 

reikalavimus, nustatytus Skaičių 12,6, kaip tas, kuriam Dievas kalba regėjimuose ir 

sapnuose (žr. 1 Kar 11,9). Dovydui yra priskiriamas beveik pusės psalmių parašymas. Ir 

nors pačiose psalmėse tiesiogiai netvirtinama, kad jos kilusios iš dieviško įkvėpimo, 

tačiau Dovydo liudijimas apie jo paties tarnavimą yra užrašytas 2 Samuelio 23,2: „Per 

mane kalba VIEŠPATIES Dvasia, ant mano liežuvio jo žodis“. Jeremijas, tradiciškai 

laikomas pirmos ir antros Karalių knygos autoriumi, taip pat turi gerai žinomus 

skiriamuosius pranašo ženklus (žr. Jer 1,4.17). Metraščių ir Ezros–Nehemijo knygos yra 

priskiriamos kunigui Ezrai, kuris tarnavo su visa pranašo valdžia, aiškindamas Mozės 

įstatymą ir įgyvendindamas pilietines bei religines reformas (žr. Jer 1,10.13). Taigi arba 

pačios Senojo Testamento knygos liudija apie save, arba žmonės, parašę jas, beveik visi 

tvirtina, kad jos yra autoritetingas Dievo žodis. (Geisler, GIB, 69–70) 

 

2B. Naujojo Testamento tvirtinimai apie jo įkvėptumą 
 

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. 

– Laiškas hebrajams 1,1–2 
Prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję. 

– Laiškas hebrajams 2,3 
 

Naujajame Testamente taip pat tvirtinama, kad tai yra „Dievo žodis“. Tik pradėjus jį 

rašyti Dievo žmonės jau žinojo, kad šitie raštai yra ypatingi. 

Iš tikrųjų tai Kristus yra Raštų įkvėptumo ir kanonizavimo pagrindas. Būtent Jis 

patvirtino žydų Senojo Testamento kanono įkvėptumą; būtent Jis pažadėjo, kad Šventoji 

Dvasia įves apaštalus į „visą tiesą“, ir šio pažado išsipildymo rezultatas buvo Naujasis 

Testamentas. (Geisler, GIB, 89) 

 

Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet 
įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas 
brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. 

– Evangelija pagal Matą 5,17–18 
O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, jis išmokys jus visko ir viską 
primins, ką esu jums pasakęs. 

– Evangelija pagal Joną 14,26 
 

Prisimindami, kaip didžiai gerbiami buvo Senojo Testamento pranašai ir kaip 

dieviškai autoritetingais buvo laikomi jų raštai, palyginkime Naujojo Testamento žinią, 

kuri turi teisę į tą patį autoritetą ir įkvėptumą kaip ir Senojo Testamento Raštai. Tai 

patvirtina Laiško hebrajams 1,1–2: „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra 

kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per 

Sūnų“, ir žodis apie išgelbėjimą: jis „prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums 
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patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję“ (Hbr 2,3). Kitaip tariant, Kristaus žinia, 

perduota Jo mokinių, yra toks pat Dievo balsas šiandien, kaip ir praeityje pranašų skelbta 

žinia. 

Pasak Laiško efeziečiams Ef 2,20, Bažnyčia yra pastatyta „ant apaštalų ir pranašų 

pamato“. Sąvoka „apaštalas“ neturėtų apimti tik dvylika apaštalų. Paulius buvo apaštalas 

(Gal 1; 2 Kor 12) kaip ir Barnabas (Apd 14,14). Jokūbas rašė su dievišku autoritetu (Jok 

1,1), o buvo dar ir kitų su pranašiškomis dovanomis (pvz., Agabas iš Apaštalų darbų 

11,28). Tiek apaštalo, tiek pranašo dovana suteikia teisę gauti apreiškimą (žr. Ef 2,20) ir 

keletą Naujojo Testamento rašytojų kvalifikuoja kaip „pranašus“ (pvz., Morkų, Luką, 

Jokūbą ir Judą). 

Apaštalų darbuose 2,42 užrašyta, kad tikintieji „ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo 

ir bendravimo“. Taigi apaštališkojo mokymo autoritetas yra regimas ne vien dėl jo 

lygybės su pranašų mokymo autoritetu, bet ir dėl jo fundamentalumo, kurį jis teikia 

Bažnyčiai. Tai, ko apaštalai mokė, yra autoritetingas Bažnyčios pamatas. Dėl šios 

priežasties ir Naujasis Testamentas yra autoritetingas Bažnyčios pamatas. (Geisler, GIB, 

92) 

Petras remiasi į Pauliaus raštus kaip į „Raštus“ (2 Pt 3,16), ir citata 1 Timotiejui 5,18 

remiasi tiek į Luko 10,7, tiek į Pakartoto Įstatymo 25,4, perfrazuojant teiginį „nes taip 

sako Raštai“. Jei Luko, kuris nebuvo apaštalas, raštai yra cituojami kaip Raštai, ir Petras, 

kurį, beje, sudraudė Paulius (Gal 2,11), Pauliaus knygas pripažino Raštais, vadinasi, ir 

visas Naujasis Testamentas turėtų būti pripažįstamas Raštais. Teiginys „Visas Raštas yra 

Dievo įkvėptas“ turėtų būti taikomas ir Naujajam Testamentui (2 Tim 3,16). 

 

3B. Ar Dievo žodis yra neklaidingas 
Biblijoje tvirtinama, kad ji yra įkvėpta Dievo. Ir jei ji yra iš Dievo, tai mes galime 

logiškai numanyti, kad Biblijoje nėra klaidų, arba ji yra neklaidinga. Žodžiai „įkvėpta“ ir 

„neklaidinga“ dažniausiai tarpusavyje susiję. Tam, kad suprastume neklaidingumą, 

apsvarstykime tolesnius klausimus: Dievo charakteris, ką neklaidingumas reiškia ir ko 

nereiškia. 

 

1C. Dievo charakteris 
Teisingas Rašto įkvėptumo supratimas turi apimti ir jo neklaidingumą. Biblija yra Dievo 

žodis… Ir Dievas negali klysti (Hbr 6,18; Tit 1,12). Neigti Rašto neklaidingumą reiškia 

abejoti arba Dievo garbingumu, arba Biblijos tapatumu Dievo žodžiui. 

Dievo charakteris reikalauja neklaidingumo. Jei kiekvienas Biblijoje užrašytas žodis 

yra iš Dievo ir Dievas yra tiesos Dievas, kaip kad Biblijoje tvirtinama, tai visa Biblija 

turi būti teisinga, arba neklaidinga. Apie Dievo žodžius Jėzus pasakė: „Tavo žodis yra 

tiesa“ (Jn 17,17). Psalmės autorius užrašė: „Tiesa – tavo žodžio šerdis“ (Ps 119,160). 

Saliamonas skelbė: „Kiekvienas Dievo žodis ugnimi išmėgintas!“ (Pat 30,5). Paulius 

rašė Titui: „Tiesakalbis Dievas“ (Tit 1,2). Laiško hebrajams autorius teigė: 

„Neįmanoma, kad Dievas meluotų“ (Hbr 6,18). Galiausiai peršasi išvada, kad Biblijos 

neklaidingumo puolimas yra ir Dievo charakterio puolimas. Kiekvienas tikras 

krikščionis pritars Pauliaus žodžiams: „Dievas išlieka tiesakalbis, o kiekvienas žmogus – 

melagis“ (Rom 3,4). 
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2C. Kas yra neklaidingumas 
Neklaidingumas reiškia tai, kad, žinant visus faktus ir tinkamai aiškinant Raštų 

rankraščių originalus, juos rasime visiškai teisingus visu tuo, kas teigiama, nesvarbu, ar 

kalbama apie doktriną, moralę, ar socialinius, negyvosios ir gyvosios gamtos mokslus. 

Esmė yra tai, kad Biblija buvo Dievo įkvėpta. Jis panaudojo žmones, kad šie 

parašytų būtent tai, ką Jis norėjo, kad jie parašytų. Jis apsaugojo juos nuo klaidų ir tuo 

pat metu panaudojo unikalias jų asmenybes bei stilius, kad jie tiksliai perteiktų tai, ką Jis 

norėjo. 

Petras sako mums, kad „Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo“ (2 Pt 1,21). 

Perduodama mintis yra tarsi vėjo valdomos laivo burės – taip Dievo „kvėpavimas“ valdė 

Biblijos rašytojus. Galutinis rezultatas ir buvo tiksliai toks, kokį Dievas ir suplanavo. 

 

1D. Dievas panaudojo išraiškos įvairovę 
Neklaidingumas nėra tai, kad Biblijoje žodžiai yra vartojami vienu būdu. Kadangi 

Dievas yra kūrybingas (Jis yra Kūrėjas), tą patį dalyką Jis pasakė skirtingais būdais, 

skirtingais laikais ir skirtingais atžvilgiais. Įkvėptumas neatmeta išraiškos įvairovės. 

Keturiose evangelijose pasakojama ta pati istorija skirtingais būdais bei skirtingoms 

žmonių grupėms. Kartais jose net cituojamas Kristus, perteikiant ta pačią esmę, bet 

skirtingais žodžiais. 

Perskaitykime žinomo Petro tikėjimo išpažinimo Pilypo Cezarėjoje skirtingus 

variantus ir juos palyginkime. Matas užrašo jį taip: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo 

Sūnus!“ (Mt 16,16). Morkus užrašo taip: „Tu esi Mesijas“ (Mk 8,29). Lukas užrašo: 

„Dievo Mesijas“ (Lk 9,20). 

Netgi Dekalogas yra užrašytas įvairiais būdais: „Rašytas Dievo pirštu“ (Įst 9,10) ir 

skirtingai perteiktas antrą kartą, kai Dievas jį davė (plg. Iš 20,8–11 su Įst 5,12–15). Pvz., 

Išėjimo knygoje minimas sukūrimas yra ta priežastis, dėl kurios Izraelis pašauktas ilsėtis 

šabo metu, o Pakartoto Įstatymo knygoje poilsio priežastimi vadinamas atpirkimas. (Žr. 

Archer, EBD, 191–192) 

Jei tokie svarbūs teiginiai kaip Petro tikėjimo išpažinimas ir įrašas ant kryžiaus (žr. 

Mt 27,37; Mk 15,26; Lk 23,38; ir Jn 19,19) ir tokie laikui nepavaldūs bei ypatingi 

įstatymai kaip tas, „rašytas Dievo pirštu“, gali būti perteikti skirtingais būdais, tai 

neturėtų būti problemos, išplečiant neklaidingumo supratimą iki išraiškos įvairovės 

kitoje Rašto dalyje. 

 

2D. Dievas panaudojo skirtingas asmenybes bei išraiškos stilius 
Įkvėptumas taip pat gali apimti ir tai, kad Dievas panaudoja skirtingas asmenybes – su jų 

literatūriniais stiliais ir išskirtiniais bruožais – tam, kad jos užrašytų Jo žodį. Tai liudija 

palyginti įspūdingą Izaijo stilių su gedulingu Jeremijo tonu Senajame Testamente. 

Naujajame Testamente pasireiškia akivaizdus Luko, kaip mediko, susidomėjimas, o 

Jokūbas yra aiškiai praktiškas; Pauliui imponuoja teologiniai klausimai ir polemika, o 

Jonas rašo paprastai. Dievas perdavė savo mintis panaudodamas daugelį asmenybių, ir 

kiekviena iš jų turi unikalias literatūrines ypatybes. 

Tradiciškai bibliniais autoriais laikomi įstatymo leidėjas (Mozė), karvedys (Jozuė), 

pranašai (Samuelis, Izaijas ir t.t.), karaliai (Dovydas ir Saliamonas), muzikantas 

(Asafas), kerdžius (Amosas), kunigaikštis ir valstybės veikėjas (Danielius), kunigas 
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(Ezra), mokesčių rinkėjas (Matas), gydytojas (Lukas), mokslo žmogus (Paulius) ir žvejai 

(Petras ir Jonas). Dievas panaudojo specialybių ir aplinkybių įvairovę, kuriai atstovauja 

bibliniai rašytojai, taip pat ir jų unikalius asmeninius pomėgius bei charakterio bruožus 

tam, kad perteiktų Jo amžinas tiesas. 

 

3D. Kartais Dievas naudoja nebiblinius šaltinius 
Įkvėptumo doktrina neabejotinai apima ir žmogiškųjų dokumentų kaip dieviškos tiesos 

šaltinio panaudojimą. Būtent į tokį panaudojimą Biblija ir turi teisę. Evangelija pagal 

Luką buvo paremta tyrimu, kurį jis atliko pasitelkdamas savo laikotarpio rašytinius 

šaltinius (žr. Lk 1,1–4). Jozuės knygos autorius panaudojo Jašaro knygą cituodamas apie 

saulės sustojimą (Joz 10,13). (žr. Nix, J, cit. Criswell, CSB, 267–296) Apaštalas Paulius 

atvirai citavo pagonį poetą (Apd 17,28) savo garsioje Marso kalvos kalboje. Judas citavo 

nekanoninį šaltinį apie Henocho pranašystę (14 e.). 

 

Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip 
mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, 
rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, 
sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. 

– Evangelija pagal Luką 1,1–4 
 

Nebiblinių šaltinių naudojimas neturėtų būti laikomas nesuderinamu su įkvėptumu – 

juk reikia atsiminti, kad „visa tiesa yra Dievo tiesa“. Dievas, kuris įsakė „Iš tamsos 

tenušvinta šviesa“ (2 Kor 4,6), yra gebantis kalbėti tiesą per pagonį pranašą (Sk 24,17), 

per neišmanantį aukštąjį kunigą (Jn 11,50) ir netgi per užsispyrusį asilą (Sk 22,28). 

 

3C. Kas nėra neklaidingumas 
1D. Neklaidingumas nėra griežtai gramatiškas 
Neklaidingumas yra apibrėžiamas tiesos sąvokomis, o tiesą nusako žodžiai, sujungti į 

sakinius. Todėl modernus gramatinės klaidos suvokimas netrukdo Biblijai būti 

neklaidingai. Taip ir turėtų būti. Gramatikos taisyklės tik parodo, kokia yra norminė 

kalbos vartosena. Kiekvieną dieną įgudę rašytojai laužo šias taisykles ieškodami 

pranašesnio minčių perteikimo būdo. Kodėl mes turėtume atimti šią privilegiją iš 

Šventojo Rašto rašytojų? (Feinberg, MI, cit. Geisler, I, 299) 

 

2D. Naudojamos įvairios kalbos stiliaus figūros 
Mes neturėtume manyti, kad „įkvėpta“ knyga turi būti parašyta viena ir tik viena 

literatūrine forma. Žmonija nėra apribota išraiškos priemonėmis. Nėra jokios priežasties 

manyti, kad Dievas, perduodamas savo mintis žmogui, yra apribojamas vieno stiliaus 

arba literatūrinio žanro. 

Biblijoje pavartotos įvairios literatūrinės išraiškos priemonės. Kai kurios knygos yra 

parašytos poetiniu stiliumi (t.y. Jobo knyga, Psalmynas, Patarlių knyga). Sinoptinėse 

evangelijose gausu parabolių arba didaktinių alegorijų (angl. parables). Laiško galatams 

ketvirtame skyriuje Paulius panaudoja alegoriją. Naujajame Testamente gausu metaforų 

(2 Kor 3,2–3; Jok 3,6) ir palyginimų (angl. similes) (Mt 20,1; Jok 1,6); galima rasti ir 

hiperbolių (Kol 1,23; Jn 21,25; 2 Kor 3,2). Pats Jėzus kartą panaudojo satyrą (plg. Mt 
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19,24 su 23,24). 

Įkvėptumo suvokimas paties įkvėpto Rašto šviesoje atskleidžia tai, kad „įkvėpimas“ 

neturi būti laikomas mechanišku arba nekintamu procesu. Jis yra dinamiškas ir 

asmeninis procesas, kurio galutinis rezultatas dieviškai autoritetingas ir neklaidingas – 

tai rašytas Dievo žodis. (Geisler, GIB, 58) 

 

3D. Kiek Šventasis Raštas yra istoriškai tikslus 
Dažnai tvirtinama, kad neklaidingumo doktrina negali būti priimtina, nes Biblijoje 

nesilaikoma moderniajame pasaulyje pripažįstamų ir reikalaujamų istorinių bei 

lingvistinių tikslumo kanonų. Kaip ir daugelis kitų žodžių, kuriuos ginčuose vartoja tiek 

pasisakantieji už neklaidingumą, tiek ir prieš jį, yra dviprasmiški, taip ir tikslumo 

apibrėžimas yra dviprasmiškas. Kai kuriems žmonėms netikslumas reiškia klaidą. 

Tačiau nebūtinai taip ir turi būti. Kai kurie praėjusių amžių išminčiai sakė, kad viskas, 

ko reikia tikslumui, yra tai, kad teiginiai būtų adekvatūs. Aš tokius vadinu teisingais 

teiginiais. Beveik kiekvienas teiginys gali būti suformuluotas tiksliau, nei tai yra 

padaryta. Bet kokia istoriografija, net detali kronika, vis dėlto yra tik apytikrė. 

Leiskite man iliustruoti tai pavyzdžiu. Jei mes aprašome įvykį, nutikusį 1978 metais, 

tai, aišku, galėjome ir tiksliau pasakyti, kad jis įvyko gegužės mėnesį, penkioliktą dieną, 

dešimtą valandą vakare ir t.t. Tačiau pirminis, ne toks išsamus teiginys išlieka teisingas. 

Esminis neklaidingumo kriterijus (kaip aš manau) yra šis: ar sakinys, kaip formuluotė, 

yra teisingas? Jei taip, nekyla jokių abejonių dėl doktrinos. Kodėl gi mums reikėtų 

absoliutinti moderniuosius tikslumo kriterijus? Ar mes neturėtume tikėtis, kad 

Šventajame Rašte atsispindi tam tikro laikmečio standartai? Ar nėra arogantiška manyti, 

kad mūsų standartai yra teisingi, o kitų ne? (Feinberg, MI, cit. Geisler, I, 299–300) 

 

4D. Biblijoje vartojama nemokslinė kalba 
Įkvėptumas tikrai nereikalauja vartoti mokslinės, techninės ar akademinės kalbos. 

Biblija yra parašyta kiekvienos kartos paprastiems žmonėms ir todėl joje vartojama 

paprasta, kasdienė kalba. Stebimosios, nemokslinės kalbos vartojimas nėra 

antimokslinis. Jis tik ikimokslinis. 

Raštai buvo užrašyti senovės laikais ir juose naudojami senoviniai standartai. Būtų 

anachroniška taikyti modernaus mokslo standartus bibliniams tekstams. Kaip yra 

nemoksliška kalbėti apie saulės sustojimą (Joz 10,12), taip nemoksliška kalbėti ir apie 

saulės tekėjimą. (Joz 1,16). (Nix, J, 267–296) Šiuolaikiniai meteorologai vis dar kasdien 

kalba apie „saulėtekį“ ir „saulėlydį“. Raštai sako, kad Šebos karalienė „atkeliavo nuo 

žemės pakraščių“ (Mt 12,42). Kadangi „žemės pakraščiai“ buvo nutolę tik per keletą 

šimtų mylių, t.y. buvo Arabijoje (Kraeling, RMBA, 231, IV žemėlapis), taigi toks 

kalbėjimas kilęs iš stebėjimo. Panašiu būdu Raštuose pasakojama, kad Sekminių dieną 

buvo žmonių „iš visų tautų po dangumi“ (Apd 2,5). Šios tautos yra įvardytos Apd 2,9–

11 ir neapima viso pasaulio (t.y. Šiaurės ir Pietų Amerikos tautos čia nėra įtrauktos). 

Vadinasi, universalistinė jų geografijos kalba turi būti apskritai suprantama kaip 

„tuomet žinotas pasaulis“. Biblija buvo parašyta „nemokslininkams“ ikimoksliniame 

amžiuje. Nėra pagrindo sakyti, kad Biblija yra moksliškai netiksli; joje tiesiog 

nevartojama moderni mokslinė kalba. Tačiau, atsisakius mokslinio žargono, Biblijai 

buvo laimėtas tobulumas, būtent jos universalizmas ir stiliaus paprastumas. 
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Biblijoje taip pat naudojami suapvalinti skaičiai (žr. 1 Met 19,18; 21,5). Šiuolaikinės 

technologinės visuomenės požiūriu gali būti netikslu kalbėti apie skaičių 3,14159265 

kaip apie skaičių tris, tačiau tai nebuvo neteisinga „netechnologiniams“ senovės 

žmonėms. Trys ir keturiolika šimtųjų gali būti suapvalintos iki trijų. To pakanka, kad 

būtų galima nuliedinti vario „jūrą“ (2 Met 4,2) senovinėje hebrajų šventykloje, nors to ir 

nepakanka raketos kompiuteriui. Tačiau nereikia tikėtis mokslinio tikslumo 

ikimoksliniame amžiuje. 

Biblijoje kalbama jos laikų kalba. Tokia, kokia ir tų laikų žmonėms buvo 

suprantama. Biblija turi būti vertinama pagal pačią dieviškojo apreiškimo esmę. 

Apreiškimas atėjo iš Dievo per žmones, kalbančius žmonių kalba ir gyvenančius tam 

tikros kultūros kontekste. 

Idant būtų prasminga, ji turėjo būti pranašų ir apaštalų kalba, kurioje taip pat turėjo 

būti naudojamos stilistinės figūros, iliustracijos, analogijos ir kiti elementai, paprastai 

susiję su lingvistine išraiška. Jokia dirbtinė ar abstrakti neklaidingumo teorija, primetanti 

Raštams modernią mokslinę arba techninę preciziją, nėra pateisinama. (Geisler, GIB, 57) 

 

5D. Tikslūs žodžiai? 
Neklaidingumas nereikalauja, kad logia jesu (Jėzaus pasakymai) būtų Jėzaus ipsissima 

verba (tikslūs žodžiai), tačiau reikalauja, kad būtų vien tik ipsissima vox (tikslus 

požiūris). Tokia nuostata bemaž tolygi neseniai aptartai istorinio tikslumo nuostatai. Kai 

Naujojo Testamento rašytojas cituoja Jėzaus posakius, tai nebūtinai tiksliai atkartoja tuos 

Jėzus vartotus žodžius. Be abejonės, Naujajame Testamente randami tikslūs Jėzaus 

žodžiai, tačiau ne kiekvienu atveju jie būtinai yra tikslūs. 

 

Naujojo Testamento rašytojams nebuvo žinomos lingvistinės konvencijos, kokias mes turime 
ir taikome šiandieną. Todėl mes negalime žinoti, kurie pasakymai yra tiesioginės citatos, 
kurie yra netiesioginė kalba ir kurie netgi laisviau perteikti. 

– GRANT OSBORNE 
 

Daugelis Jėzaus žodžių buvo pasakyti aramėjiškai ir todėl buvo išversti į graikų 

kalbą. Negana to, kaip jau minėta aukščiau, „Naujojo Testamento rašytojams nebuvo 

žinomos lingvistinės konvencijos, kokias mes turime ir taikome šiandieną. Todėl mes 

negalime žinoti, kurie pasakymai yra tiesioginės citatos, kurie yra netiesioginė kalba ir 

kurie netgi laisviau perteikti.“ (Osborne, RCGC, 83–85) Kas gi dėl Jėzaus pasakymų šių 

faktų šviesoje galėtų prieštarauti neklaidingumui? Jei rašytojų Jėzui priskiriamų žodžių 

prasmė nebuvo tokia, kokią Jis norėjęs perteikti, arba jei tikslūs Jėzaus žodžiai yra taip 

interpretuojami, kad įgyja prasmę, kokios Jis niekada jiems nebuvo suteikęs, tai 

neklaidingumui iškyla pavojus. 

Pavyzdžiui, Dievo troškimas perduoti mums tikslią žodžių prasmę (o ne vien tik 

mechaniškai tikslius žodžius) pasireiškė tuo, kad Jis davė mums keturias evangelijas. 

Nežymūs Jėzaus posakių skirtumai iš tiesų padeda mums suvokti tikslią prasmę, kurią 

Jis jiems yra suteikęs. Jei kiekvienas rašytojas būtų tiesiog mechaniškai pakartojęs kitus 

evangelistus, tai tekstas galėtų būti tikslus, bet prasmė galėtų būti klaidingai išaiškinama. 

 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  444 

 

6D. Išsamūs pasakojimai? 
Neklaidingumas negarantuoja vieno atskiro ar kelių bendrų pasakojimų, kai tokių yra, 

išsamumo ir visapusiškumo. Šis teiginys iš dalies susijęs su ankstesniu teiginiu dėl 

tikslumo. Reikia atsiminti, kad bet kokios disciplinos požiūriu, netgi teologijos, Šventieji 

Raštai yra daliniai. Žodis „dalinis“ dažnai aiškinamas kaip „neteisingas“ arba „netikras“. 

Tačiau taip aiškinti klaidinga. Biblijoje yra atbaigtas apreiškimas viso to, ko reikia 

žmogaus tikėjimui ir praktikai. Tai reiškia, kad yra daugybė dalykų, kuriuos mes 

norėtume žinoti, bet Dievas nemanė, kad juos reikia atskleisti. Tiesa ir tai, kad Dievas 

nemato būtinybės užrašyti kiekvieną bet kurio pasakojimo smulkmeną. 

Manau, kad šitai būdinga ir evangelijų pasakojimams. Evangelijose pasitaikantys 

neaiškumai (kai kurie aptarti trečioje dalyje „Formų kritika“) gali būti išspręsti supratus, 

kad nė vienas iš evangelistų nebuvo įsipareigojęs pateikti išsamaus pasakojimo apie 

konkretų įvykį. Rašydamas evangeliją jis turėjo teisę tokiu rakursu nušviesti kiekvieną 

įvykį, koks buvo tinkamiausias konkrečiam tikslui. Be to, reikia atsiminti, kad net ir visų 

keturių evangelijų rašytojų pasakojimai bendrai sudėjus neatspindi kokio nors vieno 

įvykio visų detalių. Galėjo būti dalelė dabar jau nebežinomos informacijos, kuri 

panaikintų tariamus prieštaravimus. Visa, kas buvo reikalinga, tai kad kiekvieno rašytojo 

sakiniai būtų teisingi. (Feinberg, MI, cit. Geisler, I, 300–302) 

 

7D. Autografai 
Neklaidingumas nėra priskiriamas kiekvienam nuorašui; jis priskiriamas tik originaliam 

tekstui. Šimtmečius gyvavęs požiūris, kuriam pritarė ir evangelistai, yra tas, kad 

Šventųjų Raštų neklaidingumas (arba neklystamumas, įkvėptumas) siejasi tik su 

autografų, arba originalių rankraščių, tekstais. 

Laiške Jeronimui (Laiškas 82), kuriame Augustinas dalijosi viskuo, ką rado Biblijos 

knygose apie tai, kas neva prieštarauja tiesai, jis rašė: „Aš manau, kad arba tekste įsivėlė 

klaida, arba vertėjas nesuvokė, kas iš tiesų buvo sakoma, arba man nepavyko jo 

suprasti“. (Bahnsen, IA, cit. Geisler, I, 155–156) 

Šventasis Raštas panaikino pagrindą pripažinti neklystamais Dievo žodžio originalių 

rankraščių nuorašus ir jo vertimus, taip atskirdamas juos nuo originalių rankraščių. Mes 

taip pat galime padaryti naudingų išvadų remdamiesi įvairiais tekstais, kurie parodo 

mums Šventojo Rašto požiūrį į tada egzistavusius nuorašus bei vėlesnius vertimus. 

Pirmiausia mes sužinome, kad šie autografų nuorašai buvo laikomi tinkamais gauti 

žinių, kurias Dievas pačioje pradžioje patikėjo Šventiesiems Raštams. Karalius 

Saliamonas turėjo originalaus Mozės įstatymo nuorašą (žr. Įst 17,18). Vis dėlto buvo 

manoma, kad jis turi tikrų ir tikslių „VIEŠPATIES paliepimų […], kaip parašyta Mozės 

Įstatyme“ (1 Kar 2,3). (Payne, PB, 16–18) 

Dievo įstatymas, kurį laikė Ezros rankos, akivaizdžiai buvo nuorašas. Nepaisant to, 

jo tarnavimui ji turėjo tokią pat autoritetingą įtaką. (Ez 7,14). Kai Ezra skaitė iš šio 

Įstatymo žmonėms, kad jie gyvendami galėtų paklusti dieviškam vadovavimui, jis, 

atrodo, skaitė jiems versdamas, idant jie galėtų suvokti prasmę aramėjų kalba, prie 

kurios buvo įpratę tremtyje: „Jie skaitė iš knygos – iš Dievo Įstatymo, išversdami jį ir 

paaiškindami prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma“ (Neh 8,8). 

(Berkouwer, HS, 217) Visuose šiuose pavyzdžiuose antrinis tekstas atlieka rašytinio 

Dievo žodžio darbą ir praktiškai perduoda savo originalų autoritetą. 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  445 

 

Būtina vienareikšmiškai teigti, kad pagal evangelinę autografų neklaidingumo 

sampratą, (1) neklaidingumas yra taikomas autografų tekstui, taip išsaugant jo sakytinės 

Dievo žinios unikalumą, ir (2) jis nereiškia, kad dabartinės Biblijos tik dėl to, kad nėra 

visiškai neklaidingos, negali būti Dievo žodis. Dabartinių Biblijų neklaidingumas arba 

įkvėptumas evangeliniu požiūriu nėra nesvarbus. (Bahnsen, IA, cit. Geisler, I, 173) 

Taigi, jei įkvėpti tik autografai, tai ar įkvėpti vertimai? Jei neklaidingi buvo tik Dievo 

įkvėpti autografai, o vertėjai nebuvo apsaugoti nuo suklydimo, tai kaip mes galime būti 

ramūs dėl bet kurios Rašto ištraukos tikslumo? Galbūt ta pastraipa, dėl kurios suabejota, 

yra klaidingai nurašyta? Mokslinė tekstų kritikos metodika sprendžia šią dilemą 

parodydama nuorašų tikslumą. Turint omeny teksto kritikų išvadas, galima teigti, kad 

nuorašai pripažįstami tikslūs ir priimtini visais atžvilgiais, išskyrus galbūt nereikšmingas 

smulkmenas. Vadinasi, net jei įkvėpti tik autografai, vis dėlto galima sakyti, kad visi geri 

nuorašai arba vertimai yra pakankami. Nors šiais laikais niekam neteko matyti 

neklaidingo originalo, vis dėlto tiesa ir tai, kad niekam neteko matyti ir klaidingo. 

Kodėl Dievas nesiėmė apsaugoti originalų, yra nežinoma. Tačiau žmogaus polinkis 

garbinti religinius reliktus yra ta priežastis, kuri tikriausiai tai ir sąlygojo (2 Kar 18,4). 

Kai kas yra pastebėjęs, kad Dievas galėjo išvengti originalų garbinimo tiesiog 

išsaugodamas tobulą nuorašą. (Bahnsen, IA, cit. Geisler, I, 172–173) Tačiau ir tai Jam 

neatrodė reikalinga padaryti. Veikiau Jis neišsaugojo originalų todėl, kad niekas negalėtų 

jų suklastoti. Praktiškai tai neįmanoma niekam – padaryti pakeitimus tūkstančiuose 

išplatintų nuorašų. 

Siekiant išvengti dviejų kraštutinumų – tiek nepasiekiamo originalo, tiek klaidingo 

rašto – reikia ryžtingai pareikšti, kad geras nuorašas arba autografų vertimas yra 

tinkamas visiems praktiniams tikslams siekti įkvėptas Dievo žodis. (Geisler, GIB, 42–

44) 

 

2A. Prieštaravimai minėtiems teiginiams 
Biblijoje tikrai teigiama, kad ji yra įkvėptas Dievo žodis. Tačiau kai kurie žmonės 

prieštarauja minčiai, kad Biblija yra Dievo žodis ir kad ji yra neklaidinga. Šiame 

skirsnyje aptarsime kai kuriuos svarbesnius teiginius, prieštaraujančius įkvėptumui bei 

neklaidingumui. 

 

1B. Argumentavimas ydingu ratu 
Kai kas tvirtina, kad, norint tikėti neklaidingumu, reikia padaryti loginę ydingo rato 

klaidą. „Jūs tikite neklaidingumu todėl, kad to mokoma Biblijoje, bet ir Biblija jūs tikite 

todėl, kad tikite jos neklaidingumu“, pasakys kai kurie. Tačiau iš tiesų anaiptol ne taip. 

Loginis neklaidingumo doktrinos pamatas nėra argumentavimas ydingu ratu. 

Biblija yra vertas pasitikėjimo dokumentas. Toks vertinimas nustatytas tyrimais, ir su 

Biblija reikia elgtis taip, kaip su bet kuriuo kitu istoriniu rašytiniu šaltiniu, kaip, 

pavyzdžiui, su Juozapo Flavijaus darbais arba Julijaus Cezario užrašais apie karą. 

Remdamiesi istorija, užrašyta Biblijoje, turime pakankamą argumentą tikėti, kad 

pagrindinis Biblijos veikėjas, Jėzus Kristus, ir darė tai, ką tvirtina padaręs, ir dėl šios 

priežasties Jis yra tas, kas ir tvirtino esąs. Jis teigė, kad yra vienintelis toks Dievo Sūnus 
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– Dievas žmogiškajame kūne. Kaip vienintelis toks Dievo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus 

yra neklystantis autoritetas. 

Jėzus Kristus yra ne tik savo laikotarpio Biblijos, Senojo Testamento, autoritetas; Jis 

mokė sakydamas, kad Raštai, būdami Dievo žodis, yra be jokios klaidos ir amžini. 

Jei Šventasis Raštas yra Dievo žodis, kaip ir mokė Jėzus, tai vien dėl to jis turi būti 

visiškai patikimas ir be klaidos, nes Dievas yra tiesos Dievas. 

Dėl šios priežasties, remdamasi Jėzaus Kristaus, neklystančiojo Dievo Sūnaus 

mokymu, Bažnyčia tiki, kad ir Biblija yra neklystanti. 

Šis argumentas pirmiausia grindžiamas Biblijos prigimtimi kaip pamatu; toliau jis 

siejamas su Jėzaus Kristaus asmeniu ir mokymu ir galiausiai atbaigiamas Jėzaus 

mokymo apie Biblijos prigimtį pritaikymu. 

 

2B. Biblijoje nemokoma neklaidingumo 
„Biblijoje nemokoma neklaidingumo“ – toks yra neklaidingumo oponentų teiginys. Jie 

sako, kad Biblijoje nemokoma apie jos pačios neklaidingumą, o tik mokoma, kad ji yra 

įkvėpta. 

Šis tvirtinimas yra toks pat neteisingas kaip ir pasakymas, jog Biblijoje nemokoma 

Trejybės doktrinos. Tiesa, kad Biblijoje niekur nesuformuluota taip: „Yra trys asmenys 

viename Dieve: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia“. Nepaisant to, vis dėlto Šventajame 

Rašte yra aiškiai ir pabrėžtinai mokoma Trejybės doktrinos. Kokiu būdu žmogus 

supranta tai? Loginės dedukcijos keliu ji išvedama iš dviejų principų, kurių suprantamai 

moko Raštas: (1) yra trys Asmenys, vadinami Dievu: Tėvas, Sūnus, ir Šventoji Dvasia; 

ir (2) yra tik vienas Dievas. Paprasta logika reikalauja, kad iš šitų dviejų tiesų būtų 

padaryta tik viena išvada, kurią sugeba padaryti kiekvienas ortodoksalus krikščionis: 

viename Dieve yra trys Asmenys. 

 

Šventajame Rašte niekur aiškiai nesakoma: „Visi Biblijos teiginiai yra neklaidingi“. Nepaisant 
to, Biblijoje tvirtai mokoma dviejų tiesų, iš kurių neišvengiamai išplaukia ši išvada. 
 

Logiškai mąstant nustatoma, jog Biblijoje mokoma ir apie jos pačios neklaidingumą. 

Šventajame Rašte niekur aiškiai nesakoma: „Visi Biblijos teiginiai yra neklaidingi“. 

Nepaisant to, Biblijoje tvirtai mokoma dviejų tiesų, iš kurių neišvengiamai išplaukia ši 

išvada. Pirmiausia, tai patys Šventojo Rašto žodžiai tvirtinantys, jog jie visi yra Dievo 

apreiškimas. Paulius rašė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas“ (2 Tim 3,16). Ne kartą 

Biblijos pranašams buvo įsakyta užrašyti Paties Dievo „žodžius“ (Iš 24,4; Apr 22,19). 

Savo mirties patale Dovydas išpažino: „Per mane kalba VIEŠPATIES Dvasia, ant mano 

liežuvio jo žodis“ (2 Sam 23,2). Jeremijui buvo pasakyta: „Nepraleisk nė žodžio!“ iš 

Dievo pranašystės (Jer 26,2 TŽ). Apaštalas Paulius tvirtino mokęs „žodžiais […], kurių 

išmokė Dvasia“ (1 Kor 2,13). 

Antra, Biblijoje pabrėžtinai mokoma, kad viskas, ką Dievas kalba, yra tikra ir be 

jokios klaidos. Jėzus pasakė Tėvui: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jn 17,17). Psalmės autorius 

skelbė: „Tiesa – tavo žodžio šerdis“ (Ps 119,160). Laiško hebrajams autorius pabrėžtinai 

teigė: „Neįmanoma, kad Dievas meluotų“ (Hbr 6,18). Paulius sakė Titui, kad Dievas yra 

„tiesakalbis“ (Tit 1,2). Patarlės užtikrina mus, kad „kiekvienas Dievo žodis ugnimi 

išmėgintas“ (Pat 30,5). Trumpai tariant, pats Dievas, kuris yra teisingas, reikalauja, kad, 
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kai Dievas kalba, Jis sakytų tiesą. O Šventieji Raštai ir yra tas Dievo kalbėjimas. Iš šių 

dviejų aiškiai mokomų tiesų logiškai išplaukia viena vienintelė išvada: viskas, ko 

mokoma Biblijoje, yra neklaidinga Dievo tiesa. 

Vadinasi, neklaidingumas logiškai vestinas iš įkvėptumo. Jei Biblija yra Dievo žodis, 

tai ji turi būti be klaidos. Krikščionys dažnai apibendrina neklaidingumo doktriną tokiu 

būdu: „Dievas sako tą patį, kas sakoma Biblijoje“. Iš tiesų šiuo atžvilgiu žodžiai 

„Dievas“ ir „Raštas“ dažnai vartojami sukeičiant juos vietomis. Pvz., Laiške hebrajams 3 

sk. 7 eil. teigiama, kad Šventoji Dvasia kalba, ir pateikiama nuoroda į Senojo 

Testamento Raštus (Ps 95,7). Žiūrėkite ir kitur: Apd 2,17; Gal 3,8; Hbr 9,8. 

Iš tiesų, taip kaip Biblijoje tvirtinama, kad Dievas yra Trejybė, lygiai taip pat joje 

mokoma, kad ji yra neklaidinga. 

 

3B. Neklaidingumas yra nesvarbus 
„Neklaidingumas yra nesvarbus“, taip kai kurie skelbia. Jie tiki, jog Biblija neturi būti be 

klaidos, kad būtų autoritetinga. 

Šis neklaidingumo oponentų iškeltas prieštaravimas, atsižvelgiant į ką tik pateiktą 

teiginį, yra lengvai atmetamas. Jie tvirtina, kad neklaidingumas yra nesvarbi doktrina. 

Svarbus esąs įkvėptumas, o ne neklaidingumas. Tačiau, jei viskas, ko tik Biblijoje aiškiai 

ir pabrėžtinai mokoma apie jos pačios neklaidingumą, yra svarbu, o joje mokoma apie 

jos pačios neklaidingumą aiškiai ir pabrėžtinai, tai iš to išplaukia išvada, kad 

neklaidingumas yra svarbus. 

Sakyti, kad neklaidingumas nesvarbus – tas pat, kas teigti: esą nesvarbu, ar Dievas 

kalba tik tiesą. Viešpats Jėzus mokė, kad Biblija yra visiškai teisinga iki pačių mažiausių 

smulkmenų: „Kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis 

neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“ (Mt 5,18). Dar kitur Jėzus teigė: „Raštas negali 

būti panaikintas“ (Jn 10,35). Vadinasi, neklaidingumas bus svarbus tol, kol Jėzus yra 

Viešpats! 

 

4B. Neklaidingumas yra dabartinis išradimas 
Neigiantieji neklaidingumą, dažnai tvirtina, kad jis esąs dabartinis išradimas. Kai kurie 

tvirtina, kad jo autorius – B.B. Warfieldas, kilmės vieta – Princetonas, laikas – XIX a. 

pabaiga. Kiti, tokie kaip Jackas Rogersas iš Fullerio teologijos seminarijos, 

neklaidingumo doktrinos atsiradimą sieja su liuteronų teologu Turretinu, gyvenusiu tuoj 

po Reformacijos. 

Abi šios nuomonės yra klaidingos. Biblijoje neklaidingumo buvo pradėta mokyti 

daug anksčiau, nei tai pradėjo daryti Liuteris arba Kalvinas. Akivaizdu, kad pirmieji 

Bažnyčios tėvai pripažino neklaidingumo doktriną. Augustinas pasakė: „Aš suteikiau ir 

skyriau šią pagarbą bei garbę tik kanoninėms Šventojo Rašto knygoms. Tik dėl jų vienų 

esu tvirtai įsitikinęs, kad jų autoriai visiškai išvengė klaidų.“ (Letters, LXXXII) 

Didysis viduramžių teologas Tomas Akvinietis pasakė: „Nieko klaidingo negali 

slypėti pažodinėje Šventojo Rašto prasmėje“. (Summa Theologica, 1, 1, 10, ad 3) 

Didysis reformatorius Martynas Liuteris dažnai kartodavo: „Raštai niekada neklysta“ ir 

„Raštai negali klysti“. (Works of Luther, XV:1481; XIX:1073) Kalvinas taip pat parėmė 

Raštų neklaidingumą rašydamas savo „Krikščionybės pagrinduose“: „Klaida niekada 

nebus išrauta su šaknimis iš žmogaus širdies tol, kol joje nebus įsodintas tikrasis Dievo 
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pažinimas per Šventąjį Raštą“. (1 kn., 6 sk.) Metodizmo pradininkas Džonas Veslis 

turėjo tvirtą nuomonę dėl Raštų neklaidingumo. Jis rašė: „Ne, jeigu Biblijoje būtų nors 

viena klaida, tada jų galėtų būti ir tūkstantis. Jei šioje knygoje yra nors vienas melas, tai 

jis neatėjo iš tiesos Dievo“. (Journal VI, 117) 

Šie aiškūs Bažnyčios tėvų ir reformatorių teiginiai akivaizdžiai parodo, kad 

neklaidingumas nebuvo sumanytas vėliau, t.y. neva poreformaciniu laikmečiu ar išrastas 

XIX amžiaus amerikiečių teologų. 

 

5B. Biblijoje yra klaidų 
Kai kas mano, kad mes turime liautis tikėti neklaidingumu, nes Biblijoje esą klaidų. 

Kaip klaidingumo pavyzdį Davisas pateikia Dievo įsakymą Jozuei nužudyti 

kanaaniečius. Kuo remdamasis jis vadina tai klaida? Davisas labai aiškiai atsako: „Kalbu 

tik už save patį ir už nieką kitą, bet aš tikiu, kad nekaltų žmonių žudymas yra moraliai 

neteisingas“. (Davis, DAB, 96) 

 

Ir vis dėlto kai kas, skaitydamas dabartinių mokslininkų darbus, kuriuose neigiamas 
neklaidingumas, patiria įspūdį, kad kai kurie nauji faktiniai atradimai suponuoja išvadą, jog 
dabar jie privalo atmesti neklaidingumą. Tačiau teisinga kaip tik priešinga pažiūra. Šiandien 
labiau nei bet kada Biblija laikoma patikima ir yra suprasta daug daugiau klausimų, nei tai 
buvo ankstesniais amžiais. Negyvosios jūros, Šumerų, Nag Hamadžio ir ypač paskutiniai 
Eblos radiniai pateikia daugiau patvirtinimų nei bet kada anksčiau, patvirtindami tas pozicijas, 
kurių evangelikai ir buvo laikęsi. 

 

Tačiau Davisas pamiršta keletą dalykų. Pirma, kanaaniečiai anaiptol nebuvo nekalti 

(Kun 18,25; Įst 9,5). Jų krašte buvo paplitęs vaikų aukojimas ir kitas nežmoniškas 

elgesys. Antra, šis įsakymas buvo unikalus. Jis nebuvo biblinė doktrina, numatyta 

visiems laikams. Tai buvo specialus įsakymas specifiniu atveju unikaliu istoriniu laiku. 

Trečia, Dievas turi aukščiausią valdžią visai gyvasčiai. Jis suteikė gyvastį ir Jis turi teisę 

ją paimti (Job 1,21; Įst 32,39). 

Taip, čia yra klaida, tačiau ji yra ne Dievo veiksme ar Jo žodyje Jozuei. Klaida 

daroma naudojant žmogiškąjį supratimą arba sentimentus, kaip pagrindą nuspręsti, kas 

yra tikra Dievo žodyje ir kas ne. Dievas kalbėjo apie tai Izaijo 55,8: „Juk mano mintys – 

ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai, – tai Viešpaties Žodis“. 

Kai kurios tariamos klaidos yra nukrypimai nuo pirminio teksto. Jie atsirado ranka 

perrašinėjant Biblijos rankraščius. Toks pavyzdys yra Ahazijo amžius jo karaliavimo 

pradžioje (22 m. amžius pagal 2 Kar 8,26, tačiau 42 m. amžius pagal 2 Met 22,2). Kitos 

tariamos „klaidos“ yra skirtingi, bet neprieštaraujantys vienas kitam pasakojimai. Lukas 

aprašo, kad po prisikėlimo prie kapo buvo du angelai (24,4), o Matas mini tik vieną 

(28,2). Tai, žinoma, yra skirtumas, tačiau prieštaravimu jis taptų tik jei Matas būtų 

pasakęs, kad prie kapo buvo tik vienas angelas tuo pačiu laiku, kurį minėjo Lukas, 

teigdamas, kad buvo du angelai. 

Tokie tariami prieštaravimai nėra nauji. Biblijos tyrinėtojai su jais susidūrė prieš 

daug amžių. Ir vis dėlto kai kas, skaitydamas dabartinių mokslininkų darbus, kuriuose 

neigiamas neklaidingumas, patiria įspūdį, kad kai kurie nauji faktiniai atradimai 

suponuoja išvadą, jog dabar jie privalo atmesti neklaidingumą. Tačiau teisinga kaip tik 
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priešinga pažiūra. Šiandien labiau nei bet kada Biblija laikoma patikima ir yra suprasta 

daug daugiau klausimų, nei tai buvo ankstesniais amžiais. Negyvosios jūros, Šumerų, 

Nag Hamadžio ir ypač paskutiniai Eblos radiniai pateikia daugiau patvirtinimų nei bet 

kada anksčiau, patvirtindami tas pozicijas, kurių evangelikai ir buvo laikęsi. 

Kodėl gi tuomet pasilieka įspūdis, kad „faktai“ kaip tik dabar ir veda žmones prie 

šios lemiamos krikščioniškojo tikėjimo doktrinos atmetimo? Esu įsitikinęs, jog šitai 

lemia visai ne faktai; tai yra filosofinė problema. Paulius įspėjo: „Žiūrėkite, kad kas jūsų 

nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaule“ (Kol 2,8). Manau, atsitiko tai, kad daugelis 

puikių krikščionių tyrinėtojų buvo sugundyti filosofinių prielaidų, kurios dažnai 

nesąmoningai būdavo priimamos studijų metų. Taigi jų išvadas iš dalies lemia labiau 

racionalistinis ir egzistencialistinis mąstymas nei Dievo žodis. 

Davisas nesąmoningai analizavo sunkumus tų, kurie neigė neklaidingumą, kai jis 

rašė: „Jie artėja prie liberalizmo, […] todėl kad priima tam tikras filosofines ir mokslines 

prielaidas, priešiškas evangeliškajai teologijai, pvz., prielaidą dėl to, ką šiuolaikinis 

žmogus gali tikėti“. (Davis, DAB, 139, cit. Geisler, ID, 2) 

 

6B. Ribotumo požiūris 
Kitu teiginiu, prieštaraujančiu neklaidingumui, tvirtinama, kad įkvėptumas Rašte aprėpia 

tik doktrinos bei moralės sritis, o istorines ir mokslines – nebūtinai. „Visas Raštas yra 

Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti“. (2 Tim 3,16) 

„Riboto įkvėptumo“ pažiūra turi keletą rimtų trūkumų. Pirmiausia, Biblija nedaro 

jokio skirtumo tarp doktrinos ir istorinių dalykų. Viskas, kas tvirtinama Biblijoje, yra 

tikra. Antra, daugelyje biblinių mokymų neįmanoma atskirti dvasinių dalykų nuo fizinių 

ar istorinių. Pavyzdžiui, Jėzaus mokymas apie skyrybas yra neatsiejamas nuo Jo 

tvirtinimo, kad Dievas sukūrė tokius Adomą ir Ievą (Mt 19,4). Ir kaip kas nors gali 

atskirti dvasiškumą ir istoriškumą Kryžiuje bei Prisikėlime? 

Trečia, šis klaidingas skirstymas į dvasinius ir istorinius dalykus rodo, kad yra 

nesuprastas mūsų Viešpaties teiginys, pasakytas Nikodemui: „Jei netikite, man kalbant 

apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius?“ (Jn 3,12) 

Kitaip tariant, jei mes negalime pasitikėti Biblija ir mūsų Viešpačiu, kai jie kalba apie 

istorinius dalykus, tai kaip galime pasitikėti jais, kai jie kalba apie dvasinius? 

Galiausiai tie evangelikai, kurie neigia Biblijos neklaidingumą, neapsiriboja 

neigdami tik mokslinius, chronologinius ir istorinius dalykus. Paulas Jewettas neigė 

Pauliaus mokymo apie moteris teisingumą. Davisas neigė Dievo įsakymo sunaikinti 

kanaaniečius pagrįstumą – pasak jo, tai moralės klausimas. Manyti. kad Biblija yra 

klaidinga, tolygu leisti bet kam ir kiekvienam nuspręsti, kurias Dievo įsakymų dalis 

pripažinti ir kurias atmesti. 

 

7B. Neegzistuojantys originalai 
Tvirtinama, kad evangelikai, tikintys neklaidingumu, atsitraukia į nepatikrinamą 

poziciją, kuri grindžiama neegzistuojančiais originalais. Kadangi tik originalūs 

rankraščiai buvo įkvėpti Dievo ir šiandien nėra jokių originalių rankraščių, vadinasi, 

nėra jokio būdo įrodyti, kad juose būta klaidų. 

Atsakymas į tai būtų toks: mes turime itin tikslius nuorašus, tobulai tinkamus 

krikščionių mokymui ir gyvenimui. Tiesą sakant, nė vienai pagrindinei (net ir 
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nepagrindinei) biblinei doktrinai nepakenkė jokia perrašinėtojo klaida. 

Biblijoje yra labai mažai fragmentų, apie kuriuos evangelikai galėtų pasakyti, kad jie 

yra klaidingi dėl perrašinėtojo kaltės. Tačiau Biblijoje yra daugybė vietų, dėl kurių 

oponentai galėtų kritikuoti krikščionis! 

Trumpai tariant, nėra taip, kad praktiniu požiūriu originalai neegzistuoja. Visi 

esminiai mokymai yra išsaugoti tose kopijose, kurias turime. Pavyzdžiui, kaip JAV 

teisinei sistemai neiškiltų pavojus, jei originali konstitucija būtų sunaikinta – tol, kol mes 

turime geras jos kopijas – taip ir joks krikščionis gali nesibaiminti dėl to, kad mes 

neturime originalių Šventojo Rašto tekstų. 

 

8B. Ar Dievui rūpi? 
Kai kas priekaištauja, kad, jei Dievas nepasirūpino mums perduoti neklaidingų nuorašų, 

tai vargu ar Jam rūpėjo, kad ir originalai būtų be trūkumų. Jei nuorašai yra pakankamai 

geri, nors juose ir yra šiek tiek šiek tiek perrašinėjimo klaidų, tai kodėl taip svarbu, kad 

originalai būtų be klaidų? Kitaip tariant, kodėl Dievas nepasirūpino išsaugoti 

neklaidingų originalų arba leido perrašinėtojams padaryti klaidų? 

Atsakymas į pirmąją šio klausimo dalį siejamas su Dievo prigimties pastovumu. 

Kadangi Dievas yra tobulas, tai viskas, kas ateina tiesiogiai iš Jo rankos, turi būti tobula. 

Originali Biblija su klaidomis reikštų, kad Dievas gali klysti. Tai būtų panašu, lyg 

sakytum, kad Dievas sukūrė Adomą netobulą. Į antrąją klausimo dalį galima atsakyti 

kitu klausimu: kodėl Dievas neapsaugojo Adomo nuo nusidėjimo? Žmonija linkusi 

sugadinti tai, prie ko prisiliečia, ar tai būtų Biblija ar mes patys. Žinoma, kad Dievas 

apsaugojo abu „originalus“, ir Bibliją, ir žmoniją, nuo neatpažįstamo iškraipymo. 

Žmogus vis dar iš esmės atitinka Dievo pavidalą (nors ir netobulai) ir Biblija iš esmės 

yra Dievo žodis (nors jos nuorašuose randama šiek tiek klaidų). 

Yra svarbių priežasčių, kodėl Dievas neišsaugojo originalių rankraščių. Pirma, 

žmonija linkusi šlovinti kūrinį, o ne Kūrėją (Rom 1,25). Prisimenate varinę gyvatę, kurią 

Dievas įsakė padaryti Izraeliui išlaisvinti? Vėliau ji buvo garbinama (2 Kar 18,4). Ar 

mes ne labiau šlovintume originalius Dievo žodžius, skirtus mūsų išganymui? Beje, 

neišsaugojus originalų, nuodėmingi žmonės neturi galimybių suklastoti jų turinio. 

 

9B. Per daug apibūdinimų 
Paskutinis teiginys yra tai, jog neklaidingumo gynėjai doktriną apipina tokia apribojimų 

gausa, kad ji miršta „tūkstančio apibūdinimų mirtimi“. 

Šis nuomonė yra stipriai perdėta. Iš esmės tėra du neklaidingumo apibūdinimai: 

pirma, tik originalūs rankraščiai yra neklaidingi, o ne nuorašai; antra, tik kas Biblijoje 

tvirtinama, yra teisinga, o ne viskas, kas joje parašyta. 

Tiesa, kad nemaža pasitelkiama sudėtingų procedūrų stengiantis tiksliai nustatyti, kas 

tvirtinama kurioje nors Biblijos ištraukoje. Nagrinėjama eilutės prasmė, kontekstas bei 

literatūrinė forma. Tačiau tai jau ne įkvėptumo, bet interpretacijos klausimas. Sutikime, 

kad Biblijoje yra užrašyta melagingų tvirtinimų, įskaitant ir Šėtono melą. Tačiau 

Biblijoje neteigiama, kad šie melagingi tvirtinimai yra tiesa. Neklaidingumas tvirtina, 

kad šių melų užrašymas yra teisingas. 

Kita vertus, ne kiekvienas sutiks, kad viskas, kas užrašyta Mokytojo knygoje, yra 

tiesa. Daugelis Mokytojo knygos aiškintojų krikščionių knygos viduryje esančius 
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teiginius vertina kaip paprasto žmogaus „po saule“ neteisingų pažiūrų teisingą 

užrašymą. 

Atrodo, kad čia ir kitur panašiomis sąlygomis esama vietos skirtingoms nuomonėms 

(pvz., Jobo draugų kalbos). Krikščionys gali skirtingai suprasti tai, kas iš tiesų yra 

teigiama tam tikroje Biblijos ištraukoje, ir tai, kas tik užrašyta. Tačiau tarp mūsų 

neturėtų būti nesutarimų dėl to, kad tai, kas Biblijoje tvirtinama, yra neklaidinga. Dievas 

negali klysti. 

Atsakant į klausimą, kaip aiškinti Šventąjį Raštą, reikia pasakyti, jog neklaidingumo 

doktrinoje nėra nieko, kas verstų, kaip kartais kaltinama, kiekvieną ištrauką suprasti 

pažodžiui ar paraidžiui. Iš tiesų yra neteisinga pažodžiui suvokti alegoriją (Gal 4,24–25). 

Taip pat Biblijoje kartais naudojami apvalūs skaičiai. Tačiau netikslumas nėra klaida. 

Matematikos mokytojai nemano, jog jų mokiniai klysta vien todėl, kad jie naudoja 22/7 

arba 3,1416 kaip π vertę. Tačiau abi vertės yra netikslios. 

 

Iš esmės tėra du neklaidingumo apibūdinimai: pirma, tik originalūs rankraščiai yra 
neklaidingi, o ne nuorašai; antra, tik tai, kas Biblijoje tvirtinama, yra teisinga, o ne viskas, kas 
joje parašyta. 
 

Be to, Biblijos autoriai kalbėjo tuo pačiu būdu, kuriuo žmonės kalba šiandien – netgi 

mokslininkai – būtent stebimąja kalba. Atrodo, tartum saulė „leidžiasi“, ir net 

mokslininkas pasakys „pažvelk į nuostabų saulėlydį“. Ir tai yra interpretacijos, o ne 

įkvėptumo klausimai. Svarbiausia svarstoma neklaidingumo problema yra ši: ar tai tiesa, 

kad viskas, kas Biblijoje tvirtinama, yra be klaidos? Ar biblinis mokymas yra be klaidos 

šiais klausimais: Adomo ir Ievos sukūrimo, pasaulio sunaikinimo per potvynį Nojaus 

dienomis, Jonos išbuvimo tris dienas didelėje žuvyje, Jėzaus prisikėlimo iš numirusių 

klausimu? (Geisler, ID, 1–4) 

 

3A. Išvada 
Kokią reikšmę turi aukščiau išdėstyta diskusija paprastam šiuolaikiniam žmogui? Ar aš 

turiu Bibliją, kuri yra įkvėptas ir neklaidingas Dievo žodis, ar tokios neturiu? Ar galiu 

būti užtikrintas, kad tai, ką skaitau Biblijoje, tikrai yra iš Dievo? 

Atsakymas yra karštas „Taip!“ Ta Biblija, kurią mes turime šiandien, yra įkvėptas 

Dievo žodis. Paskutiniai archeologiniai radiniai (žr. 3, 4 ir 14 skyrius apie archeologiją) 

patvirtino, kad tos Biblijos, kurias mes šiandieną turime, yra tikslus perdavimas to 

originalo, kuris buvo prieš du tūkstantmečius. Mes tiesiog turime Dievo įkvėptų Raštų 

vertimą į mūsų šiuolaikinę kalbą. Autografai buvo parašyti aramėjiškai, hebrajiškai ir 

graikiškai. 

Atsiminkite, kad neklaidingumo samprata taikytina tik originaliems Biblijos 

rankraščiams. Kol nebuvo išrasta spauda, Biblija mažiausiai apie tūkstantį metų turėjo 

būti perrašoma ranka. Todėl įmanoma, kad į tekstą įsibrovė kai kurių perdavimo klaidų. 

Tačiau rankraščių gausa kartu su archeologiniais radiniais, teksto pastabomis ir kitomis 

priemonėmis padėjo užtikrinti tikslų neklaidingo Dievo žodžio vertimą. 

„Jūs galite pasitikėti Biblija, nes ji yra įkvėptas Dievo žodis. Teršalai, įsibrovę į 

Biblijos nuorašus bei vertimus, yra nežymūs, valdomi ir vis labiau nykstantys. Todėl 
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jūsų Biblija yra verta pasitikėjimo.“ (Goodrick, IMBIWG, 113) 

Trečiosios dalies pabaigoje Biblijos kritikų antpuolių aptarimas atskleis mėginimus 

paneigti, kad Dievas tikrai yra kalbėjęs mums per Raštus. Prieš atsakant šiems kritikams, 

svarbu suprasti dažnai pasitaikančią klaidingą pažiūrą ir neteisingą mąstyseną, kurių vis 

dar nepamiršta dauguma Biblijos priešininkų – tai išankstinis antisupernatūralistinis 

nusistatymas. 

 

12 skyrius 

Išankstinė prielaida: antisupernatūralizmas 

Skyriaus turinys 
Išankstinė prielaida 

Apibrėžtis 
Sinonimiški žodžiai 
Tai neišvengiama 
Ar turime teisę į išankstinę nuomonę 

Antisupernatūralizmas 
Apibrėžtis 
Paaiškinimas 
Keletas pavyzdžių 
Antisupernatūralistų požiūris 

Mokslas ir stebuklai 
Stebuklo apibrėžtis 
Stebuklų vaidmuo krikščionių religijoje 
Mokslas yra ribotas ir negali paaiškinti stebuklų ir antgamčio 
Hume’o filosofinė teorija 

Teisingas istorijos traktavimas 
Reliatyvisto argumentų paneigimas 
Kritinis metodas 
Tinkamas istorinis tyrimas 

Reziumė 
Antisupernatūralistinės tendencijos 
Nuo pirmalaikių išvadų turėtų susilaikyti tiek tradiciniai konservatyvieji, tiek radikaliosios 

pakraipos kritikai 
Šiuolaikinis mokslas gamtos pasaulio nebelaiko „uždara sistema“, todėl kategoriškai 

nebetvirtina, jog stebuklai neįmanomi. 
Istorikas išvadas turėtų daryti ištyrinėjęs visus jam prieinamus faktus, o ne stengtis tuos faktus 

įsprausti į savo pasaulėžiūros rėmus. 
 

Prieš pradedant analizuoti, kas yra dokumentų hipotezė ir formų kritika, mums derėtų 

aptarti vieną labai svarbią temą, dėl kurios kyla aibės nesusipratimų. Taigi šiame 

skyriuje pakalbėsime apie antisupernatūralizmą. 

Reikia pasakyti, kad būtent šis klausimas dažniausiai lieka plačiau nenušviestas. 
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Daugelį nuoširdžių studentų ir neprofesionalų labai dažnai suklaidina išvados, prie kurių 

prieinama vykdant tariamai objektyvų istorinį ar literatūrinį tyrimą ar taikant tariamai 

objektyvią metodiką. Kaip paaiškėja vėliau, išvados dažnai būna daromos vadovaujantis 

subjektyvia pasaulėžiūra. 

 

1A. Išankstinė prielaida 
 

1B. Apibrėžtis 
Išankstinė prielaida – tai priešlaikinis spėjimas arba nusistatymas. Ji iškyla kaip „būtina 

arba grindžiamoji išankstinė sąlyga“. Kitaip tariant, kelti išankstinę prielaidą reiškia 

turėti išankstinį nusistatymą dar net nepradėjus tyrimo. 

 

2B. Sinonimiški žodžiai 
Priešlaikinis sprendimas; suponavimas, jog kažkas yra teisinga; prietaras; išankstinis 

nuosprendis; išankstinė (dažniausiai neigiama) nuostata; iš anksto susidaryta nuomonė; 

nepajudinamas nusistatymas; pirmalaikė, skubota išvada. 

 

3B. Tai neišvengiama 
Išankstinės prielaidos tam tikra prasme yra tiesiog neišvengiamos. Thomasas Whitelaw 

(D. Britanija) cituoja vokiečių teologą Biedermanną (Christliche Dogmatik), kuris sako: 

 
Jei kas tvirtina, jog tikrai mokslinė istorinė kritika įmanoma be tam tikrų išankstinių 

dogmatinių prielaidų, tas tik miglą į akis pučia. Juk pagaliau, net ir taikant 

vadinamuosius grynai istorinius metodus, kartais tenka nuspręsti, įmanomas koks 

nors reiškinys ar ne. […] Mokslininkas, atlikdamas istorinius tyrinėjimus, turi 

omenyje tam tikras apibrėžtis (kurios gali būti lanksčiai taikomos), nusakančias, kas 

istoriškai įmanoma ir kas ne. O tos apibrėžtys, kurias mokslininkas nešiojasi savo 

mintyse, ir yra jo išankstinės dogmatinės prielaidos. (Whitelaw, OTC, 172) 

 

Jamesas Orras pratęsia šią mintį: „Atlikdami tyrimą mes negalime apsieiti be tam 

tikrų gairių bei išankstinių prielaidų. Tai tikra tiesa. Ir nėra kritikos šioje žemėje, kuri be 

jų išsiverstų. […] Tačiau prielaidos jokiu būdu negali deformuoti, iškreipti faktų. 

Išankstinės nuostatos negali lemti galutinių tyrimo išvadų. Mokslininko pareiga – 

numatyti, nujausti, kelti klausimus ir hipotezes. Tačiau vėliau […] visos prielaidos turi 

būti patikrintos realių faktų šviesoje.“ (Orr, TPOT, 14) 

Kalbėdamas apie išankstinių prielaidų būtinybę, Johnas Warwickas Montgomery’s 

pareiškia: „Pirma, nors Kantas buvo visiškai teisus sakydamas, kad bet koks argumentas 

pradžioje būna tik apriorinis teiginys, čia reikėtų pasakyti, kad prielaida prielaidai 

nelygi“. (Carlson, SS, 388) 

Thomasas Whitelaw tvirtina, jog išankstinėms nuostatoms per lengvai pasiduoda tiek 

radikalių, tiek konservatyvių pažiūrų kritikai: 

 
Jei aukštesniosios kritikos atstovai tiki Dievu, jie neturi teisės postuluoti, kad Dievas 

nesikiša į natūralųjį, žemiškąjį pasaulį, taip pat kad Jis negali būti kokio nors įvykio 
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priežastis. Jie neturi teisės turėti išankstinę nuostatą, kad „stebuklai nevyksta“ arba 

kad „pranašystė, kaip ateities įvykių numatymas, yra visiškai neįmanomas dalykas“. 

Tvirtinimas, jog prieštaringi teiginiai (pvz., jog Dievui savo apvaizda valdant pasaulį 

bei apreiškiant save išsakomos pranašystės ir vyksta stebuklai) esą nusižengimas 

sveikam protui, yra tiesiog nesąžiningas ir nelogiškas, nes jis pats remiasi premisa, 

kad nėra jokio antgamčio, o egzistuoja tik natūralus, ribotas žemiškasis pasaulis. 

Nešališki tyrinėtojai turi nuodugniai išanalizuoti tiriamųjų reiškinių pobūdį (t.y. 

vadinamųjų faktų realumą arba nerealumą) ir nustatyti, kokios jie kilmės – gamtinės 

ar antgamtinės. (Whitelaw, OTC, 178) 

 

Idant akmenys nebūtų mėtomi vien tik į radikaliųjų kritikų lauką, čia derėtų 

pastebėti, jog konservatyviųjų pažiūrų mokslininkai kartais gan liberaliai traktuoja tam 

tikrus paprastus Šventajame Rašte pateiktus faktus ir daro išvadas, kurios tokios pat 

nepagrįstos, kaip ir radikaliosios kritikos atstovų išvados“. (Allis, TFBM, 339) 

Oswaldas Allisas toliau kalba apie abiem pusėms būdingą išankstinį nusistatymą: 

 
Apskritai kalbant, „moksline metodika“ besivadovaujantis tyrinėtojas, kuris 

nepripažįsta Senojo Testamento autoriteto, yra toks pat dogmatiškas, kaip ir tą 

autoritetą pripažįstantis ir jį ginantis konservatyviųjų pažiūrų mokslininkas. Pirmasis 

Senąjį Testamentą atkakliai stengiasi pritaikyti savajai pasaulėžiūrai, kuri 

nepripažįsta supernatūralizmo ir atmeta Biblijoje atskleidžiamą atpirkimo planą, joje 

aprašomą istoriją, religiją ir kultą. Antrasis niekuo nesiskiria nuo pirmojo – su tokiu 

pat uolumu jis gina Senajame Testamente pateikiamos istorijos unikalumą bei 

supernatūralizmo koncepciją. […] Oponentą stengtis nurungti tendencingumu ir 

dogmatizmu – ne pats geriausias būdas, nes klausimas tokiu būdu ne išsprendžiamas, 

o tik apeinamas. (Allis, TFBM, 338) 

 

4B. Ar turime teisę į išankstinę nuomonę 
Mes turime žinoti apie išankstines savo nuostatas. Turiu nuolat sau užduoti tokius 

klausimus: „Ar turiu teisę daryti tokią prielaidą? Ar mano spėjimai atitinka tikrovę, ar 

taip yra iš tiesų? Ar pakanka mano nuojautas ir spėliones pagrindžiančių įrodymų?“ 

 

2A. Antisupernatūralizmas 
Kadangi antisupernatūralizmo koncepcija labai populiari tarp šaltinių teorijos radikaliųjų 

šalininkų bei formų kritikos mokyklos atstovų, šią temą nusprendžiau pagvildenti 

atskirai, paskirdamas tam visą skyrių. 

 

1B. Apibrėžtis 
Čia antisupernatūralizmą apibūdinsime kaip netikėjimą Dievo egzistavimu (esatimi) arba 

kaip netikėjimą tuo, kad Dievas gali daryti įtaką ir keisti žemiškojo gyvenimo tvarką. 

Penkiaknygėje bent 235 kartus sakoma, jog Dievas „kalbėjo“ Mozei arba „įsakė“ jam ką 

nors padaryti (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible). Antisupernatūralizmo 

idėją palaikantis kritikas, dar net nepradėjęs tiriamojo darbo, tokius pasakojimus, 

kuriuose aptinkamos panašios frazės, atmes kaip neistoriškus. 

Savo darbe „Mokslas ir antgamtis“ (Science and the Supernatural) A.J. Carlsonas 
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supernatūralizmą apibūdina kaip „informaciją, teorijas, įsitikinimus bei jų praktikavimą, 

kurie tam tikrų reiškinių kilmę aiškina ne verifikuojamu patyrimu ir mąstymu, o 

įvykiais, kurie prieštarauja pažintiems gamtiniams procesams“. (Carlson, SS, 5–8) 

 

2B. Paaiškinimas 
 

1C. Formuluotė 
Kadangi mes neva gyvename uždaroje sistemoje arba pasaulyje, tai negali būti jokio 

tariamai egzistuojančio Dievo įsibrovimo iš anapus. Uždaroji sistema arba kontinuumas 

reiškia, jog tos sistemos kiekvienas įvykis turi savas priežastis. Trumpiau tariant, 

kiekvieną įvykį ar atsitikimą paaiškinti galima natūraliomis priežastimis. Kadangi 

tvirtinama, jog visiems tikrovės reiškiniams kilti egzistuoja natūralios priežastys, tai 

Dievo rankos darbu pavadinti kokį nors įvykį yra tiesiog nesąmonė. 

 

2C. Pamatiniai principai 
Nelengva glaustai išdėstyti pagrindinius principus, kurių laikosi antisupernatūralizmo 

šalininkai, nes ne visi vienodai jų laikosi. Tačiau tiems, kuriuos pateikiame čia, pritaria 

dauguma. 

 

1D. Mes gyvename uždaroje sistemoje (tikrovė aiškinama remiantis priežastingumo 
principu). 

 

2D. Dievo nėra. (Tiesa, daugelio kritikų manymu, labiau derėtų sakyti: „Tam tikrais 
praktiniais sumetimais tarkime, kad Dievo nėra“) 

 

3D. Antgamtis neegzistuoja 
 

4D. Stebuklai nevyksta 
 

3B. Keletas pavyzdžių 
 

1C. Pirmojo šios knygos leidimo istorija 
Kartą grupelė studentų sumanė vienam savo dėstytojui padovanoti šią knygą (pirmąjį jos 

leidimą). Tai buvo profesorius, vieno garsaus universiteto istorijos katedros vadovas. 

Studentai paprašė dėstytoją perskaityti knygą „Įrodymai, kurių neįmanoma paneigti“ ir 

pasakyti apie ją savo nuomonę. 

Po keleto mėnesių vienas tų studentų užsuko pas profesorių į kabinetą ir pasiteiravo, 

kaip jam sekasi skaityti knygą. Profesorius pasakė, jog knygą perskaitė. Jis pareiškė, kad 

joje pateikta labai įtikinamų argumentų, ir pridūrė nežinąs, ar atsirastų žmogus, galintis 

visus tuos argumentus paneigti. Tačiau baigdamas pasakė: „Vis dėlto aš negaliu sutikti 

su pono McDowello išvadomis“. Kiek sutrikęs studentas paklausė: „Kodėl?“ O istorijos 

katedros vedėjas jam atsakė: „Tiesiog todėl, kad mano pasaulėžiūra kitokia“. 

Kaip matote, išvadas jis atmetė visai ne todėl, kad stigtų faktų ar įrodymų. 

Nepaisydamas faktų bei įrodymų savo nuomonės jis nepakeitė. Pripažinti liudijimus 
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atsisakė ne todėl, kad istorinis tyrimas būtų pasirodęs neišsamus, o tik dėl išankstinės 

nuostatos prieš antgamtiškumą. 

 

2C. Kitame universitete 
Kitame universitete man teko skaityti filosofijos paskaitą. Jau reziumuojant paskaitą, 

vienas profesorius labai tendencingai pradėjo uždavinėti klausimus dėl Kristaus 

prisikėlimo ir šio įvykio tikrumo. Pasipylė įžeidinėjimai, ir po kelių minučių diskusija 

tapo tiesiog nepakenčiama. 

Galiausiai vienas studentas dalyvavęs paskaitoje paklausė profesoriaus, kas gi, jo 

manymu, įvyko ankstų Velykų rytą. Kiek patylėjęs profesorius kuo nuoširdžiausiai 

atsakė: „Tiesą sakant, aš nežinau“. Ir greitai pridūrė: „Tačiau tai tikrai nebuvo 

Prisikėlimas“. 

Šiek tiek pakamantinėtas, jis galiausiai nenoriai prisipažino, kad tokią nuomonę 

apsprendžia jo pasaulėžiūra, kuri nepripažįsta, kad Dievas galėtų realiai reikštis 

žmonijos istorijoje. 

 

3C. Dar kitame universitete 
Man beskaitant paskaitą apie krikščionybę ir filosofiją dar kitame universitete, 

profesorius mane tiesiog pertraukė sakydamas: „Tai juokinga. Juk mes visi žinome, jog 

tuščią kapą galima ir kaip nors kitaip paaiškinti“. 

 

4C. Įžanga, kurioje išdėstau savo požiūrį į istoriją 
Dėl aukščiau minėtų ir panašių pavyzdžių skaitydamas istorijos paskaitas dažniausiai 

pradedu tuo pačiu įžanginiu pareiškimu. Jis skamba taip: „Jei pritarčiau šiuolaikiniam 

istorijos traktavimui, tai niekuomet taip ir nepatikėčiau Jėzaus, kaip Gelbėtojo ir 

Viešpaties, prisikėlimu“. Išgirdę tokį pareiškimą, daugelis krikščionių pradeda kreivai į 

mane žiūrėti, nes žino, kad dėstydamas apie krikščionybę visuomet pabrėžiu, jog šis 

tikėjimas yra istoriškas. Tada aš dažniausiai pakartoju, jog mano pareiškime nuskambėjo 

žodžiai „šiuolaikinis istorijos traktavimas“. Kitaip sakant, laikydamasis „šiuolaikinio 

požiūrio“, negalėčiau deramai atlikti istorinio tyrimo darbo ir pagrįsti savo išvadų. 

Kodėl? Todėl, kad „šiuolaikinis požiūris į istoriją“ yra persismelkęs tam tikromis 

išankstinėmis nuostatomis, pirmalaikės išvados daromos dar net neprasidėjus tyrimui. 

Vidutinis „šiuolaikinis“ istorikas bet kokį antgamtinį reiškinį iškart atmeta kaip 

neistorišką, dažniausiai dar prilipdydamas jam etiketę „mitas“. 

Šių laikų žvilgsnis į istoriją persmelktas išankstinių nuostatų, pagal kurias vėliau 

atitinkamai surikiuojami ir visi faktai bei įrodymai. Kitaip tariant, išvados labai dažnai 

suformuluojamos iš anksto, dar net nepradėjus istorijos tiriamojo darbo. 

Dauguma istorikų pirmiau iškelia tam tikras prielaidas ir tik po to nagrinėja istoriją. 

Dažnai tos prielaidos daromos remiantis tam tikromis filosofinėmis, o ne istorinėmis 

nuostatomis. Šiuolaikinių istorijos tyrinėtojų žvilgsnį į istoriją dažniausiai veikia 

filosofinės koncepcijos ir metafizinis įsitikinimas, vėliau nulemiantis jų „istorinio“ 

tyrimo turinį ir rezultatus. „Šiuolaikiniam“ tyrinėtojui pateikus istorijos duomenis apie 

Prisikėlimą, jis dažniausiai juos atmeta. Tačiau taip jis elgiasi ne todėl, kad, nuosekliai 

tyrinėdamas istoriją, būtų priėjęs prie tam tikrų išvadų, o tiesiog dėl išankstinių nuostatų. 
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Matome, jog tokia išvada nėra nešališko ir išsamaus antgamtinių reiškinių tyrimo rezultatas. 
Ją tiesiog dogmatiškai padiktuoja antisupernatūralistinė metafizika. Pasakykite, kokiu gi dar 
pagrindu kritikai galėtų taip visiškai atmesti antgamtį dokumente, kuris šiaip jau visų 
pripažintas kaip turintis istorinę vertę? 

– BERNARD RAMM 
 

Paprastai atsakymas būna toks: „Nes mes visi žinome, kad Dievo nėra“ arba 

„Antgamtis neegzistuoja“, arba „Mes gyvename uždaroje sistemoje“, arba „Stebuklai 

nevyksta“ ir taip ad infinitum. Į tai aš paprastai sakau: „Ar prie tokios išvados priėjote 

nuodugniai ištyrinėjęs istorinius faktus, ar tiesiog tokios yra jūsų filosofinės pažiūros?“ 

Kaip paaiškėja, dažniausiai tokia išvada būna ne asmeniško tiriamojo darbo rezultatas, o 

tiesiog filosofinių išvedžiojimų padarinys. 

Aukščiau minėtieji profesoriai mano tvirtinimus atmetė ne dėl to, kad jie būtų 

neįtikinantys ar per menkai pagrįsti, o todėl, kad patys buvo prisiekę natūralistai. 

Štai kaip šį reikalą apibūdina Clarkas Pinnockas: „Kol jis [natūralistas] nepripažins 

tokios galimybės, kad gali egzistuoti ir teistinis pasaulis, tol jokie įrodymai ir jokia jėga 

pasaulyje šiuolaikinio žmogaus neįtikins, kad Prisikėlimas vis dėlto nėra absurdiškas 

teiginys“. (Pinnock, SFYC, 6–7) 

Kalbėdamas apie natūralistinį požiūrį bei įtaką, kurią jis daro tyrimo eigai ir 

išvadoms, Bernardas Rammas sako: „Jei iškart nusprendžiama, kad antgamtis 

neegzistuoja, tai pagrindinė premisa sykiu tampa ir galutine išvada. Kitaip tariant, 

antgamtis atmetamas dar net nepradėjus kritinės analizės. Antgamtiniams reiškiniams 

visai nepaliekama vietos. Matome, jog tokia išvada nėra nešališko ir išsamaus 

antgamtinių reiškinių tyrimo rezultatas. Ją tiesiog dogmatiškai padiktuoja 

antisupernatūralistinė metafizika. Pasakykite, kokiu gi dar pagrindu kritikai galėtų taip 

visiškai atmesti antgamtį dokumente, kuris šiaip jau visų pripažintas kaip turintis istorinę 

vertę?“ (Ramm, PCE, 204) 

 

5C. Kai žmogus užsispyręs laikosi savo… 
Jau daugelį metų, kalbėdamas apie išankstines nuostatas, visiems perpasakoju J. 

Warwicko Montgomery’o kažkada papasakotą anekdotą, kuris puikiai iliustruoja 

situaciją, kai žmogus užsispyręs laikosi savo: 

 
Kitą kartą gyveno žmogus, kuris manėsi esąs negyvas. Didžiai susirūpinusi jo žmona 

ir bičiuliai, nebeišmanydami ką daryti, galiausiai nusiuntė jį pas vietos psichiatrą. 

Psichiatras mąstė, kaip išgydyti vargšą žmogelį, kokį jam pateikti argumentą, kad jis 

patikėtų, jog nėra negyvas. Ilgai sukęs galvą gydytojas galiausiai sumanė įrodyti jam 

paprastą tiesą: negyvėliai nekraujuoja. Nedelsdamas savo pacientą pristatė prie darbo: 

davė jam pasiskaityti atitinkamos medicininės literatūros, leido stebėti skrodimus ir 

pan. Po keleto savaičių tokio „gydymo“ pacientas pagaliau tarė: „Gerai jau, gerai. 

Užteks. Jūs mane įtikinot. Negyvėliai nekraujuoja“. Sulig tais žodžiais psichiatras 

čiupo adatą ir įdūrė pacientui į ranką. Iš žaizdelės plona srovele pradėjo bėgti kraujas. 

Išbalęs kaip drobė žmogelis sušuko: „Viešpatie švenčiausias! O vis dėlto negyvėliai 

kraujuoja!“ 

 

Štai kaip šį anekdotą komentuoja Montgomery’s: 
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Anekdotas puikiai atskleidžia vieną tiesą: jei jau žmogus užsispyręs laikosi savo, gali 

jam pateikti aibes faktų ir įrodymų, tačiau iš to nebus jokios naudos. Jis ir toliau 

laikysis savo. Toks žmogus susikuria savą pasaulį ir jame užsisklendžia. Tikrovė 

lieka už jo sienų ir negali prasibrauti į vidų. Tokia žmogaus būsena (filosofai tai 

vadina solipsizmu, psichiatrai – autizmu, o teisininkai – nepakaltinamumu) tolygi 

mirčiai, nes ryšys su gyvųjų pasauliu yra nutrūkęs. Žmogelis ne tik manė esąs 

negyvas, jis iš tiesų buvo negyvas, nes tikrovė jam nieko nebereiškė. (Montgomery, 

TAMD, 21–22) 

 

4B. Antisupernatūralistų požiūris 
Šiame skirsnyje peržvelgsime, ką byloja dokumentų hipotezės, formų kritikos šalininkai 

bei kitų mokyklų atstovai. 

 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkai 
Vokiečių mokslininkas Frankas (Geshichte und Kritik der Neuren Theologie, 289 p.) 

glaustai nušviečia, kokiomis išankstinėmis prielaidomis grįsta dokumentų hipotezė: 

„Pateikiamas istorijos eigos aiškinimas a priori (iš anksto) laikomas neteisingu ir 

neistorišku, jei jame yra įsimaišiusių antgamtinių elementų. Visa privalo būti paaiškinta 

natūraliomis priežastimis ir „įtilpti“ į natūralios istorijos eigos rėmus.“ 

O antai A. Kuenenas savo antisupernatūralistinę poziciją išreiškia tokiais žodžiais 

(De Profeten en de Profetie onder Israel, I t. 5, 585 p.): 

„Tol, kol bent vieną Izraelio religinio gyvenimo pusę aiškinsime tiesioginiu Dievo 

įsikišimu, kol bent trumpam įsiterpti leisime antgamtiniams reiškiniams ar tiesioginiam, 

asmeniškam apreiškimui, tol mūsų pateikiamas visumos aiškinimas bus netikslus. 

Kartais esame įpareigoti tai vienur, tai kitur pakeisti turimų istorinių pasakojimų turinį. 

Mes laikomės nuostatos, jog visus reiškinius galima paaiškinti natūralios raidos 

dėsniais.“ 

O savo darbe De Godsdienst van Israel (I t., 111 p.) Kuenenas pripažįsta, jog 

„artimas dievybės bendravimas su patriarchais – viena didžiausių kliūčių, neleidžiančių 

man šių pasakojimų laikyti istoriškais“. 

Idėja, esą Dievas iš tiesų nedalyvavo Izraelio tautos reikaluose, gyvibinga iki šiol. 

Štai, pavyzdžiui, Langdonas B. Gilkey’s, buvęs Vanderbilto universiteto (dabar 

Čikagos universitetas) darbuotojas, Biblijos pasakojimus apie išėjimą ir įvykius Sinajuje 

aiškina taip: „Hebrajai tiesiog tikėjo, jog tokie būtų galėję būti Dievo darbai, jei Jis juos 

būtų daręs, ir tokie žodžiai, jei Jis jiems būtų kalbėjęs – tačiau mes žinome, jog viso to 

nebuvo“. (Gilkey, COTBL, 148) 

Juliusas Wellhausenas (Israelitische und Juedische Geschichte, 12 p.) atvirai išjuokia 

pasakojimą apie stebuklus, įvykusius Sinajuje, kai Dievas Mozei davė įstatymą. 

Autorius sako: „Kas gali rimtai į tai žiūrėti ir tuo tikėti?“ 

Komentuodamas pasakojimą apie tai, kaip hebrajai perėjo Raudonąją jūrą, Gilkey’s 

sako: „Mes neigiame antgamtinį šio įvykio pobūdį ir manome, jog stebuklai čia niekuo 

dėti. Šio reiškinio priežastis buvo rytų vėjas. Tiesiog šis įvykis sukėlė stiprų atgarsį 

tikinčiose hebrajų širdyse.“ (Gilkey, COTBL, 150) 

Rašydamas apie plačiai paplitusias antisupernatūralistines tendencijas, W.H. Greenas 
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sako: „Antgamtinių reiškinių atžvilgiu yra susiformavusi akivaizdžiai priešiška 

išankstinė nuostata, kuri jau spėjo „užkrėsti“ visas kritikos teorijas. Į tai mes negalime 

žiūrėti pro pirštus. […] Visi be išimties pripažinti šio sąjūdžio lyderiai paniekino ir 

atmetė koncepciją tokios tikrovės, kurioje vyksta stebuklai, pranašaujama ir teikiamas 

betarpis dieviškas apreiškimas tiesiogine ir evangeline šių žodžių prasme. Jų teorijos 

tendencingos, persmelktos natūralizmo idėjomis. Pašalink tas idėjas, ir visa teorija 

grius.“ (Green, THCP, 157) 

Kalbėdamas apie XIX a. šaltinių kritikus (tinka ir XX a.), J. Orras sako: „Kuo toliau, 

tuo labiau tai ryškėja. Ir netgi nesistengiama to nuslėpti. Didžiajai daliai šios gausios ir 

įtakingos kritikos mokyklos atstovų – tų, kurie formuoja šiuolaikines kritikos teorijas – 

antgamtinės Izraelio religijos kilmės klausimas jau net nediskutuotinas. Antgamčio 

nuspręsta atsisakyti nuo pat pradžių, jis a priori (iš anksto) išbraukiamas kaip 

nepriimtinas ir neleistinas dalykas.“ (Orr, TPOT, 12) 

 

2C. Formų kritika 
Rudolphas Bultmannas, vienas žymiausių formų kritikos atstovų, brėžia pamatines šios 

disciplinos gaires: 

 
Istorinis metodas suponuoja prielaidą, jog istorija – tai vienovė, uždaras padarinių 

kontinuumas* (* neturinti pertrūkių ištisuma, vientisuma; nuosekli, neturinti 

pertrūkių įvykių eiga – vert. past.), kuriame individualūs įvykiai yra priežasties ir 

padarinio sekos jungiami. Tai anaiptol nereiškia, kad visą istorijos procesą lemia 

priežastingumo dėsnis ir kad nesama laisvo žmonių apsisprendimo, nulemiančio 

istorinių įvykių eigą. Tačiau net ir laisvas apsisprendimas nepriimamas be priežasties, 

be motyvo. O istoriko užduotis ir yra sužinoti veiksmą sukėlusius motyvus. Visi 

apsisprendimai ir visi darbai turi savo priežastis ir padarinius. Istorinis metodas 

suponuoja prielaidą, jog iš principo įmanoma atskleisti priežastis ir padarinius, 

nustatant tarp jų egzistuojantį ryšį, ir visą istorijos procesą suprasti kaip uždarą 

vienovę. 

Šis uždarumas reiškia, jog į istorinių įvykių kontinuumą negali įsikišti jokios 

antgamtinės ar transcendentinės jėgos, todėl toks dalykas kaip „stebuklas“ apskritai 

neegzistuoja. Toks stebuklas būtų įvykis, kurio priežastis neglūdėtų istorijoje. […] 

Istorijos mokslas visus istorinius dokumentus nagrinėja pasitelkdamas būtent tokį 

metodą. Išimtys nedaromos ir biblinių tekstų atveju, jei juos apskritai galima laikyti 

istoriškais. (Bultmann, KM, 291–292) 

 

Prisikėlimas iš numirusių kaip istorinis dalykas yra visiškai neįtikėtinas. 
– RUDOLPH BULTMANN 

 

Bultmannas daro prielaidą, jog XX a. žmonėms savaime suprantama, kad į istorijos 

eigą ar gamtos reiškinius nesikiša jokios antgamtinės jėgos. Pasak Bultmanno, 

„prisikėlimas iš numirusių kaip istorinis dalykas yra visiškai neįtikėtinas“. (Bultmann, 

KM, 39) 

Savo darbe The Promise of Bultmann Normanas Perrinas rašo: „Bene pats 

svarbiausias dalykas Bultmannui yra tai, jog istorijoje nėra ir negali būti unikalių įvykių, 

o istorija, kurią tyrinėja istorikai, esanti uždara priežasčių ir padarinių grandinė. Mintis, 
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kad Dievas istorijoje gali būti veikiančioji priežastis, atmetama iš anksto. Apie tai 

istorikas negali nė pagalvoti.“ (Perrin, TPB, 38) 

Perrinas tęsia toliau: „Išeitų, jog Dievas negali būti jokio istorijos įvykio veikiančioji 

priežastis; ja gali būti tik žmogus ar žmonių tikėjimas Dievu. Dar daugiau, tvirtinama, 

jog istorijos tėkmė esanti nekintama ir pastovi, joje nevyksta nieko nenumatyto ar 

netikėto (nes jei taip būtų, bet kokia istorinė egzistencija taptų neįmanoma). Jei taip, 

vadinasi, istorijoje (turiu omeny pasaulio istoriją) niekada nebuvo ir nebus tokio įvykio, 

kurio priežastis būtų Dievas.“ (Perrin, TPB, 90–91) 

Bultmannas visiškai atmeta „stebuklų“ galimybę. Savo veikale Jesus Christ and 

Mythology jis sako, jog „šiuolaikinis žmogus tikrove laiko tik tokius reiškinius ar 

įvykius, kuriuos paaiškinti galima racionaliai, remiantis natūraliais dėsniais. Jis netiki 

stebuklais, nes jų neįmanoma paaiškinti natūraliomis priežastimis ir gamtos dėsniais.“ 

(Bultmann, JCM, 37–38) 

Šį argumentą Bultmannas toliau plėtoja darbe Kerygma and Myth: 

 
Kritikams nėra jokio reikalo tvirtinti, jog pasaulio vaizdas, kurį mums šiandien 

pateikia gamtos mokslas, nebe toks kaip XIX a. Naivu reliatyvizuoti priežastingumo 

dėsnį siekiant atgaivinti tikėjimą stebuklais (lyg tokia reliatyvizacija atvertų duris 

kokioms nors transcendentinėms jėgoms). Ar šiandieninis mokslas atmeta 

eksperimentą? Ne, ir kol taip yra, tol tęsiama Graikijoje kilusios minties tradicija – 

ieškoma kiekvieno įvykio ar reiškinio priežasties ir paaiškinimo. (Bultmann, KM, 

120–121) 

 

Rašydamas apie antisupernatūralizmą ir Bultmanną, Hermanas Ridderbosas sako: 

 
Šių laikų mąstytojui visiškai nesuvokiama, kaip tas, kuris yra miręs, vėl gali būti 

prikeltas fizinei egzistencijai, nes jis išmano apie žmogaus kūno sandarą ir veikimą. 

Tokį Dievo veiksmą šiuolaikinis žmogus gali suvokti nebent kaip žmogiškosios 

„esybės“ – t.y. dvasios – transformaciją. Tačiau natūralioje plotmėje (kalbant apie 

fizinę tikrovę: žemiškąjį gamtos pasaulį ir apskritai visatą) Dievo atpirkimo darbas 

jam yra visiškai nesuprantamas. Mūsų laikų žmogui sunku suvokti Kristų kaip dar 

prieš pasaulio pradžią egzistavusią dangiškąją būtybę, jam sunku suprasti žmogaus 

perėjimą į kitą būvį (dangiškąjį šviesos pasaulį) arba naujo, dangiškojo kūno 

„apsivilkimą“. Šiuolaikiniam žmogui tai ne tik kad protu neapčiuopiama, bet ir 

beprasmiška – jam tokie žodžiai nieko nesako. 

 

Išanalizavęs formų kritikos metodus, Pierre’as Benoit prieina prie tokios išvados: 

 
Už šių sąlyginai naujų metodų (nes nauji jie yra nebent technikos aspektu) slypi viena 

fundamentali tezė, kuri anaiptol nėra nauja – tai antgamčio neigimas, kurį taip dažnai 

aptinkame šių laikų racionaliosios kritikos atstovų darbuose. Tai tokia tezė, nuo 

kurios nuplėšus įvairias ją slepiančias kaukes (literatūrinę, istorinę, sociologinę 

analizę ar kaip kitaip ją pavadintume) išvystame jos tikrąjį veidą – t.y. galiausiai 

paaiškėja, jog tai tėra filosofinė koncepcija. (Benoit, JG, I t., 39) 

 

3C. Kiti kritikų mokyklos atstovai 
W.J. Sparrow-Simpsonas sako, jog Davidas Straussas 
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[…] jau seniai yra pareiškęs, kad „mokinių tikėjimo šaknis ir pobūdį visiškai 

įmanoma paaiškinti, jei į Jėzaus prisikėlimą vertinsime kaip išorinį stebuklingą įvykį 

(kaip jį ir apibūdina evangelistai) (New Life, i, 399). Straussas labai nuoširdžiai 

prisipažįsta, jog prieš tai jis buvo pratęs vadovautis apriorinėmis nuostatomis, pagal 

kurias Prisikėlimas yra neįmanomas: 

„Ir štai mes stovime kryžkelėje ir žiūrime, kokį kelią pasirinksime. Prieš akis 

turime pasakojimus apie stebuklingą Jėzaus prisikėlimą. Prieš mus du keliai: arba 

Jėzaus prisikėlimą aiškinant natūraliomis priežastimis ir istoriniu požiūriu tai vertinti 

kaip neįmanomą dalyką (ir dėl to būtume priversti atmesti visus ankstesnius 

liudijimus bei apskritai atsisakyti savo tikėjimo), arba sutikti su tokia galimybe ir 

pasitikėti tuo, kas užrašyta pasakojimuose – t.y. pripažinti Jėzaus prisikėlimo 

galimybę, nors tai ir beprecedentis stebuklingas įvykis.“ 

Paprastai žmogus stengiasi paaiškinti pateikiamus duomenis remdamasis tam 

tikros savo pasaulėžiūros padiktuotomis apriorinėmis prielaidomis. Tai užduotis, 

kurios jis imasi sąmoningai. Iš tiesų prie kapo Juozapo sode susitinka ir susirungia 

dvi antagonistinės pasaulėžiūros (plg. Ihmels, Auferstegung, 27 p; Luthardt, 

Glaubenslehre). 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios atmetamas Prisikėlimo, iš tiesų nėra istorinė. 

Taikliai yra pastebėjęs Sabatier: „Net jei pavyktų suderinti visus skirtumus arba net 

jie visai neegzistuotų, žmonės, visiškai nepripažįstantys stebuklų, bet kuriuo atveju 

sąmoningai atmestų tokį liudijimą. Zelleris atvirai prisipažįsta, kad šis atmetimas 

susijęs su tam tikromis filosofinėmis pažiūromis, o visai ne su istoriniais faktais“ 

(L’Apôtre Paul, 42 p.). (Sparrow-Simpson, RC, 511) 

 

Formų kritikas Schubertas Ogdenas cituoja Glaubeną ir Vertehną („The Problem of 

Miracles“, Religion in Life, I, Winter, 1957–1958, 63 p.): „Stebuklą šiandien mes 

laikome neįmanomu dalyku, nes aplinkinę tikrovę suprantame kaip tam tikrų dėsnių 

valdomą visumą. Dėl tos priežasties stebuklą mes laikome tuos dėsnius pažeidžiančiu 

įvykiu, o tokia idėja mums jau nepriimtina.“ (Ogden, CWM, 33) 

F.C. Burkittas savo darbe Jesus Christ sako: „Penkių tūkstančių žmonių pamaitinimą 

paaiškinti tegaliu racionaliai, ir niekaip kitaip. […] Mano galva, vienintelis įmanomas ir 

logiškas paaiškinimas būtų toks: Jėzus įsakė mokiniams pasidalyti tuo trupučiu maisto, 

kurį jie buvo įsidėję paviržio, o pasekę mokinių pavyzdžiu tie, kurie turėjo daugiau, 

pasidalijo su tais, kurie turėjo mažai.“ (Burkitt, JC, 32) 

Vaizdžiai antisupernatūralisto pažiūras aprašo Ernstas Käsemannas. Apie 

evangelijose užrašytus Jėzaus žodžius ir darbus jis kalba kaip „apie ištisą virtinę 

dieviškųjų apreiškimų ir galingų darbų, neturinčių precedento žmogiškojo gyvenimo 

lygmenyje ir dėl to nepriskiriamų istorinių įvykių kategorijai“. (Käsemann, ENTT, 30) 

 

3A. Mokslas ir stebuklai 
 

1B. Stebuklo apibrėžtis 
„Jei norime tęsti diskusiją šiuo klausimu, pirmiausia turime pateikti diskusijoje 

vartojamų terminų definiciją. Jei aiškiai neapibrėžiame, ką norime pasakyti žodžiu 
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stebuklas, tai mūsų ginčas dėl to, ar stebuklai įmanomi, ar jie įtikimi, tėra tuščias laiko 

gaišimas.“ (Huxley, WTHH, 153) 

 

Jei pašalintume stebuklus iš islamo, budizmo, konfucianizmo ar taoizmo, kiekviena tų religijų 
iš esmės liktų nepakitusi. Atimkite stebuklus iš krikščionybės, ir jums liks tik banalios, 
nuvalkiotos frazės, kurias amerikiečiai krikščionys iš sakyklų girdi kiekvieną mielą savaitę. 
Nieko ypatinga. Jokio akstino būti krikščionimi. 

– PETER KREEFT 
 

Mūsų pateikiama apibrėžtis yra tokia: „Stebuklai – tai ypatingi darbai, kuriuos 

Dievas atlieka pasaulyje“. Kadangi stebuklus laikome ypatingais Dievo darbais, 

vadinasi, jie galimi tik ten, kur yra juos darantis Dievas. 

 

2B. Stebuklų vaidmuo krikščionių religijoje 
Peteris Kreeftas teigia, jog, palyginti su kitomis religijomis, krikščionybėje stebuklai 

vaidina unikalų vaidmenį: 

 
Sprendžiant apie stebuklų svarbą, derėtų pastebėti, jog Dievui jie pasirodė ganėtinai 

svarbūs: Jis juos panaudojo tam, kad įkurtų ir įtvirtintų savo Bažnyčią. 

Tiesą sakant, visi svarbiausi ir krikščionybę iš kitų religijų išskiriantys elementai 

yra stebuklai: sukūrimas, apreiškimas (pirmiausia apreiškimas, duotas žydams), 

įstatymo davimas, pranašystės, Įsikūnijimas, Prisikėlimas, Ėmimas dangun, antrasis 

Kristaus atėjimas, Paskutinis teismas. 

Jei pašalintume stebuklus iš islamo, budizmo, konfucianizmo ar taoizmo, 

kiekviena tų religijų iš esmės liktų nepakitusi. Atimkite stebuklus iš krikščionybės, ir 

jums liks tik banalios, nuvalkiotos frazės, kurias amerikiečiai krikščionys iš sakyklų 

girdi kiekvieną mielą savaitę. Nieko ypatinga. Jokio akstino būti krikščionimi. 

(Kreeft, CMP, 273) 

 

Sproulas, Gerstneris ir Lindsley’s tvirtina, jog stebuklai yra būtini ir akivaizdūs 

įrodymai, patvirtinantys krikščionybę: „Tiesą sakant […] stebuklai yra matomi, išoriniai 

įvykiai, kuriuos stebėti gali tiek tikintieji, tiek netikintieji. Stebuklai turi galios jei ne 

atversti į tikėjimą, tai bent jau įtikinti jo tikrumu. Kalbant apologetiškai, 

krikščioniškajame liudijime regimas stebuklas yra būtinas. Jis bus tvirtas įrodymas bet 

kuriuo atveju – tikės kas nors ar ne, atsivers kas nors į tikėjimą ar ne, patirs kas nors 

vidinį ‘stebuklą’ ar ne. Stebuklas bus akivaizdus įrodymas net ir tuomet, kai visi jį 

stebintys žmonės sąmoningai atsisakys su juo sutikti.“ (Sproul, CA, 145) 

 

3B. Mokslas yra ribotas ir negali paaiškinti stebuklų ir antgamčio 
Savo knygoje The Limitations of Science J.W.N. Sullivanas sako, jog nuo Einsteino 

„Specialiosios reliatyvumo teorijos“ pasirodymo 1905 m. ir absoliučiai juodo kūno 

spinduliavimo mįslę įminusio Plancko laikų mokslininkai kasdien susiduria su 

„netikėtumais ir vadinamųjų gamtos dėsnių kaita, vykstančia iki galo neištirtoje, beribėje 

visatoje“. (Sullivan, TLS, 79) 

Sullivanas rašo: „Tai, kas šiandien vadinama ‘mokslo revoliucija’, iš tiesų patvirtina, 

jog nebepakanka Newtono mokslinės koncepcijos, kuri mokslo pasaulyje dominavo 
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beveik du šimtus metų. Šiuo metu formuojama nauja, kitokia mokslinė koncepcija, kuria 

siekiama pakeisti senąją. Tačiau, nors naujoji mokslinė koncepcija iki galo dar 

nesuformuota, jau dabar aiškiai matyti, jog filosofinis jos pamatas smarkiai skiriasi nuo 

senosios.“ (Sullivan, TLS, 138) 

Savo darbe Christianity for the Tough Minded (redaguota Johno Warwicko 

Montgomery’o) Jamesas R. Moore’as rašo: „Šiandien mokslininkai pripažįsta, jog 

niekas taip gerai neišmano ‘gamtos dėsnių’, kad galėtų drąsiai tvirtinti, esą vienas ar 

kitas įvykis juos pažeidžia. Mokslininkai sutinka, jog individas, esantis konkrečioje 

nestatistinėje laiko ir erdvės vietoje, negali daryti kategoriškų apibendrinimų gamtos bei 

visatos klausimais. Tai, ką mes šiandien vadiname ‘gamtos dėsniais’, iš tiesų tėra mūsų 

indukcinis ir statistinis gamtos reiškinių aprašymas.“ (Moore, SC: TPC, 79) 

Johnas Montgomery’s taip pat pabrėžia, jog antisupernatūralistinė pozicija „tiek 

filosofiškai, tiek moksliškai yra nepagrįsta“. Filosofiniu aspektu ji nepagrįsta todėl, kad 

„nė vienas, neturintis dievo statuso, negali visatos pažinti taip puikiai, kad galėtų 

aprioriškai eliminuoti stebuklus“. O moksliniu aspektu todėl, kad „Einsteino 

reliatyvistinės fizikos (ji labai skiriasi nuo Newtono absoliutistinės fizikos, kuria 

remdamasis Hume’as suformulavo klasikinę prieš stebuklus nukreiptą teoriją) amžiuje 

paaiškėjo, jog visatoje gali nutikti absoliučiai bet kas, todėl ‘visokios pastangos įtvirtinti 

ir pagrįsti kurį nors „universalų priežastingumo dėsnį“ yra absoliučiai bergždžios’ (Max 

Black, Models and Metaphor). Vien tik nuodugnus stebuklingo įvykio empirinio 

liudijimo tyrimas gali nustatyti, įvyko tai ar ne.“ (Montgomery, CFTM, 32) 

Ši diskusija plėtojama veikale „Istorija ir krikščionybė“ (History and Christianity): 

 
Ar gali šiuolaikinis žmogus pripažinti tokį „stebuklą“ kaip prisikėlimas? Atsakymas į 

šį klausimą gali šiek tiek abstulbinti: prisikėlimo faktą turėtume priimti būtent todėl, 

kad esame šiuolaikiški – žmonės, gyvenantys Einsteino reliatyvumo teorijos amžiuje. 

Mums, priešingai nei Newtono epochos žmonėms, visata jau nebeatrodo maža, saugi 

žaidimų aikštelė, kurioje viską galima numatyti iš anksto, kur visi seniai perpratę 

žaidimo taisykles. Nuo to laiko, kai Einsteinas paskelbė savo teoriją, joks šių laikų 

žmogus neturi teisės atmesti tam tikrų galimybių vadovaudamasis apriorinėmis 

„gamtos dėsnių“ pažinimo padiktuotomis nuostatomis. 

Vienintelis būdas, kaip galime sužinoti, ar koks nors įvykis įvyko, tai tiesiog 

ištirti, ar jis iš tiesų įvyko. „Stebuklų“ problemą derėtų spręsti istorinėje plotmėje, 

atliekant istorinį tyrimą, o ne filosofinių išvedžiojimų lygyje. (Montgomery, HC, 75–

76) 

 

Montgomery’s tęsia toliau: „Ir atkreipkite dėmesį, jog aptikdamas ‘stebuklą’ 

istorikas iš tiesų neatranda nieko naujo. Visi istoriniai įvykiai yra unikalūs. Juos pridera 

ištirti vadovaujantis dokumentuose pateikiama medžiaga, kaip jau buvo minėta aukščiau. 

Joks istorikas neturi teisės įvykių aiškinti kokia nors ‘uždara sistema’ ar ‘natūraliomis 

priežastimis’. Vienoje savo esė neseniai Cornellio logikas Maxas Blackas pastebėjo, kad 

pati priežasties koncepcija yra ‚keista, nesisteminga ir klaidinanti sąvoka’ (Models and 

Metaphors, 169 p.).“ (Montgomery, HC, 75–76) 

Žymus formų kritikas Vincentas Tayloras perspėja, jog nederėtų būti pernelyg 

dogmatiškiems antgamčio atžvilgiu: 
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Šiandien jau per vėlu taip paprastai išsisukti nuo šio klausimo, tiesiog atsakant, kad 

„stebuklai yra neįmanomi“. Tai jau nesugrąžinamai praeitas diskusijų etapas. Gamtos 

dėsnius mokslas šiandien vertina visai kitaip nei anksčiau. Visi žinome, jog „gamtos 

dėsniais“ labai patogu paaiškinti jau sukauptą pažinimą. Tačiau gamta nėra „uždara 

sistema“, o „stebuklai“ nėra „nusistovėjusios tvarkos“ „griovėjai“. Per pastaruosius 

penkiasdešimt metų buvo padaryta stulbinančių atradimų, apie kuriuos kadaise buvo 

net nesvajojama ir manyta, jog tai neįmanoma. Sulaukėme laikų, kai žinome net apie 

atomo skilimą, kai patys mokslininkai visatą vadina „ne didele mašina, o veikiau 

didele mintimi“. Žinoma, tokia turimo pažinimo peržiūra dar nereiškia, kad aklai 

tikima stebuklais. Tačiau tai aiškiai byloja, jog tam tikromis aplinkybėmis stebuklai 

vis dėlto nėra neįmanomi. Tokiai galimybei pastoti kelio negali jokia mokslinė ar 

filosofinė dogma. (Taylor, TFGT, 13) 

 

4B. Hume’o filosofinė teorija 
 

1C. Hume’o pozicija 
 

Stebuklas – tai gamtos dėsnių pažeidimas. Nuolatinis ir nekintamas patyrimas padėjo 

mums nustatyti šiuos dėsnius, o stebuklus neigiantys įrodymai yra tokie akivaizdūs, 

kad akivaizdesnių ir būti negali. […] Reiškinys nelaikomas stebuklu, jei jis atsiranda 

natūralioje įvykių eigoje ir yra paaiškinamas gamtos dėsniais. Tai, kad palyginti geros 

sveikatos žmogus staiga miršta, nėra stebuklas. […] Tačiau, jei negyvėlis prisikelia iš 

numirusių, tai jau stebuklas – nes to jokiais laikais ir jokioje šalyje dar nėra nutikę. 

Vadinasi, turėtų egzistuoti vienopa patirtis (angl. uniform experience), priešinga bet 

kuriam stebuklingam įvykiui, nes antraip tas įvykis negalėtų būti vadinamas stebuklu. 

(Hume, ECHU, 126–127) 

 

2C. Paneigimas 
Užuot ištyrinėjęs stebuklus patvirtinančius faktus bei įrodymus, Hume’as tiesiog žaidžia 

„statistinius žaidimus“. Geisleris sako: 

 

Pagal šią teoriją, kauliukus metantis žmogus apskritai neturėtų tikėti, jog pirmuoju metimu 
įmanoma išmesti tris šešiukes, nes šansai yra 1.635.013.559.600 : 1. Regis, Hume’as čia 
nepastebėjo vieno svarbaus dalyko: išmintingi žmonės savo įsitikinimus grindžia faktais, o ne 
šansais. Kartais šansai labai menki (kaip byloja patirtis), bet įrodymai labai svarūs (kaip 
byloja tyrimas ar patikimas liudijimas). 

– NORMAN GEISLER 
 

Hume’as visai nenagrinėja tų faktų ir įrodymų, kurie paliudytų stebuklų tikrumą. 

Priešingai, jis linkęs kaupti stebuklus paneigiančius faktus. Kadangi mirtis yra dažnas 

reiškinys, o prisikėlimas vyksta labai retais atvejais, Hume’as tiesiog palygina mirčių 

skaičių su prisikėlimų skaičiumi ir pastaruosius atmeta kaip neįmanomus. […] Tačiau 

tokie išvedžiojimai anaiptol neįrodo, jog konkretus asmuo (tarkime, Jėzus iš 

Nazareto) […] negalėjo prisikelti iš numirusių. Tokiu būdu tiesiog kaupiama 

statistika, bylojanti, jog paprastai mirę žmonės neprisikelia, ir ja vėliau stengiamasi 

paneigti bet kokią kitą tikimybę – t.y. kad kas nors gali prisikelti iš numirusių. […] 

Antra, toks argumentavimas tikimybę prilygina faktų kiekiui. Pagal tokią teoriją 
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išeitų, jog mes visada turėtume tikėti tik tuo, kas labiausiai tikėtina, kur yra 

„daugiausia šansų“. Tačiau tai naivu. Pagal šią teoriją, kauliukus metantis žmogus 

apskritai neturėtų tikėti, jog pirmuoju metimu įmanoma išmesti tris šešiukes, nes 

šansai yra 1.635.013.559.600 : 1. Regis, Hume’as čia nepastebėjo vieno svarbaus 

dalyko: išmintingi žmonės savo įsitikinimus grindžia faktais, o ne šansais. Kartais 

šansai labai menki (kaip byloja patirtis), bet įrodymai labai svarūs (kaip byloja 

tyrimas ar patikimas liudijimas). Argumentuodamas savo teoriją, Hume’as įrodymų 

kiekybę aiškiai painioja su jų kokybe. Faktai turėtų būti svarstomi ir vertinami, o ne 

kaupiami. (Geisler, MMM, cit. Geivett, IDM, 78–79) 

 

Negana to, Hume’as istorinių įvykių tikimybę painioja su tokia tikimybe, kuria 

remdamiesi mokslininkai formuluoja mokslinius dėsnius. Nashas sako: 

 
Hume’o kritikai tvirtina, jog jis klaidingai taiko tikimybės dėsnį. Kalbėdamas apie 

tokius istorinius įvykius kaip stebuklai, Hume’as tikimybės principą taiko panašiai 

kaip mokslininkai, kurie tiria pasikartojančius reiškinius ir pagal tyrimų rezultatus 

vėliau suformuluoja tam tikrus mokslinius dėsnius. Mokslo dėsniuose tikimybė 

susijusi su pasikartojimo dažnumu: kuo dažniau reiškinys pasikartoja panašiomis 

sąlygomis, tuo didesnė tikimybė, jog mokslininkų suformuluotas dėsnis yra teisingas. 

Tačiau istoriniai įvykiai (įskaitant ir stebuklus) skiriasi nuo mokslo reiškinių. 

Istoriniai įvykiai yra unikalūs ir nesikartoja. Todėl pastangos istorinius įvykius (taip 

pat ir stebuklus) aiškinti pasitelkiant mokslo sferoje taikomą tikimybės dėsnį byloja 

apie visišką skirtumo tarp šių dviejų disciplinų nepaisymą. (Nash, FR, 234) 

 

Kitą svarų argumentą, griaunantį Hume’o pareiškimą, jog „reiškinys nelaikomas 

stebuklu, jei jis atsiranda natūralioje įvykių eigoje ir yra paaiškinamas gamtos dėsniais“, 

pateikia C.S. Lewisas: „Turėtume sutikti su Hume’u, kad jei iš tiesų yra toks dalykas 

kaip absoliutus ‘vienopas patyrimas’, paneigiantis stebuklų egzistavimą, arba jei, kitaip 

tariant, stebuklai niekada nevyko, tai kodėl gi jie niekada nevyko? Reikėtų pasakyti, jog 

patirtis stebuklus galėtų paneigti tik tuo atveju, jei visi liudijimai apie juos būtų 

melagingi. O visus liudijimus apie stebuklus laikysime melagingais tik jei manysime, 

jog stebuklų nebuvo ir niekada nebus. Tačiau taip argumentuoti reiškia padaryti loginę 

ydingo rato klaidą.“ (Lewis, M, 105) 

„Aptikęs pasakojimą apie stebuklingą įvykį, kritinės pakraipos istorikas paprastai jo 

net netyrinėja. […] Jis pritaria Hume’o propaguotam principui, kuris skelbia, kad 

‘stebuklingi įvykiai yra absoliučiai neįmanomi’ ir ‘vadovaujantis logika […] tokie 

įvykiai turi būti atmesti’.“ (Flew, M, cit. Edwardso, EP, 351–352) Kitaip tariant, ši 

diskusija – „užburtas ratas“: jei stebuklai nevyksta, tai pasakojimai apie juos melagingi, 

o jei pasakojimai melagingi, tai rodo, jog stebuklų nebūna. 

Apžvelgdamas knygą „Istorikas ir tikintysis“ (The Historian and the Believer) 

Meraldas Westphalas rašo: 

 
Jei Dievas yra, tai stebuklai ne tik kad logiškai įmanomi – jie gali vykti bet kurią 

akimirką. Vienintelis veiksnys, galintis neleisti išsipildyti tokiai galimybei, yra 

dieviškoji valia. (Kai teologas sako, jog mokslinis pažinimas tikėjimą stebuklais 

verčia susvyruoti, jis tik patvirtina, kad mokslinis pažinimas suteikia žinių tik iki tos 

ribos, kur dieviškoji valia visada veikia.) Kadangi prabilome apie moralę, tai gal būtų 
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pravartu pasiteirauti, ar intelektiškai sąžininga taip kalbėti. Nejaugi ramybę 

stengsimės užsitikrinti bet kuria kaina? (Westphal, THB, 280) 

 

4A. Teisingas istorijos traktavimas 
Prieš pradėdami kalbėti apie tai, koks žvilgsnis į istoriją yra teisingas, pirmiausia 

turėtume paneigti reliatyvisto argumentus. 

 

1B. Reliatyvisto argumentų paneigimas 
 

1C. Istoriją įmanoma tirti tik netiesiogiai 
Geisleris aiškina, kas yra objektyvumas: „Jei žodžiu ‘objektyvus’ norima pasakyti 

‘absoliutus pažinimas’, tai joks istorikas šioje žemėje negali būti objektyvus. Kita vertus, 

jei žodžiu ‘objektyvus’ norima pasakyti ‘nešališkas (įvykių) aiškinimas, kurį, reikalui 

esant, galima patikslinti ir pataisyti’, tuomet yra vilties išlikti objektyviam.“ (Geisler, 

CA, 290, kursyvas autoriaus) 

 

Nors istorikas ir negali tiesiogiai prisiliesti prie praeities, jam tiesiogiai prieinamas praeities 
paveldas. […] Pavyzdžiui, archeologinius radinius istorikas gali tiesiogiai nagrinėti kaip tyrimo 
objektus. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

Atsakydamas reliatyvistui, kuris tvirtina, jog, palyginti su mokslininku, istorikas yra 

nuskriaustas, Craigas sako: 

 
Pirma, naivu manyti, jog mokslininkas visuomet gali tiesiogiai prieiti prie savo 

tyrinėjamų objektų. Mokslininkui labai dažnai tenka vadovautis kitų autorių tyrimų 

rezultatais (pastarieji jam yra kaip istorikui istoriniai dokumentai), o ir jo paties 

tiriami objektai dažnai būna tiesiogiai neapčiuopiami (ypač tokiose teorinėse srityse 

kaip fizika ir pan.). 

Antra, nors istorikas ir negali tiesiogiai prisiliesti prie praeities, jam tiesiogiai 

prieinamas praeities paveldas. […]Pavyzdžiui, archeologinius radinius istorikas gali 

tiesiogiai nagrinėti kaip tyrimo objektus. (Craig, RF, 176) 

 

Taigi „istorikas, kaip ir mokslininkas, turi priemonių, kuriomis gali nustatyti, kas iš 

tiesų įvyko praeityje. Tai, kad nėra galimybės tiesiogiai dalyvauti praeities įvykiuose, 

visai netrukdo jos tyrinėti.“ (Geisler, CA, 291) 

 

2C. Istoriniai rašytiniai šaltiniai yra fragmentiški 
Fischeris nurodo klaidą, kuri slypi aukščiau minėtame teiginyje: „Reliatyvistai dažnai 

daro klaidingą išvadą tvirtindami, kad, jei visi istoriniai rašytiniai šaltiniai yra 

fragmentiški (t.y. neišsamūs, sudurstyti iš gabalų), tai jie yra daliniai ir todėl klaidingi. 

Tačiau net ir neišsamus pasakojimas gali būti tikras ir objektyvus, nors galbūt jis ir 

neatskleis mums visumos.“ (Fischer, HF, 42) 

Geisleris priduria: 
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Tai, kad rašytiniai istoriniai šaltiniai yra fragmentiški, dar nereiškia, kad jie yra 

neobjektyvūs. […] juk istorija nebūtinai mažiau objektyvi nei geologija vien dėl to, 

kad jos šaltiniai yra fragmentiški. Mokslinis pažinimas taip pat yra tik dalinis ir 

grindžiamas įvairiausiomis prielaidomis bei bendra sistema, kuri, aptikus naujų 

duomenų, gali pasirodyti nebetinkama. 

Norint užpildyti duomenų spragas, kartais iškyla tam tikrų sunkumų grynai 

moksliniu požiūriu. Tačiau tokiu atveju svarbiausia nustatyti, kokiu filosofiniu 

požiūriu, kokia pasaulėžiūra vadovaujasi žmogus – tuo objektyvumas iš esmės ir 

išsprendžiamas. Jei Dievas yra, tai ir bendras vaizdas yra jau nubrėžtas, o tikri 

istoriniai įvykiai tik išsamiau nušvies istorijos prasmingumą. (Geisler, CA, 292–293) 

 

3C. Istorijos metodologija pagrįsta atranka, o istorinių faktų sisteminimas – 
interpretacija 
„Tai, kad istorikas atrenka medžiagą, anaiptol dar nereiškia, jog istorija yra subjektyvi. 

Prisiekusieji teisme taip pat priima tvirtus sprendimus, nors ir nežinodami absoliučiai 

visų faktų. Jei istorikas yra nustatęs pačius svarbiausius, pagrindinius įvykius, tai 

visiškai pakanka, kad jo piešiamas vaizdas būtų objektyvus. Nebūtina žinoti visko, kad 

būtų žinomi tam tikri dalykai.“| (Geisler, CA, 293) 

 

4C. Istorikas vertina faktus ir nustato jų reikšmę 
Derėtų atkreipti dėmesį: „tai nereiškia, kad neįmanoma išlaikyti objektyvumo. 

Objektyvumas – tai bešališkas faktų vertinimas – t.y. pastangos kiek galima tiksliau ir 

teisingiau pavaizduoti, kas įvyko praeity. Objektyvumas – tai ir įsipareigojimas, jog, 

aiškindamas tam tikrų įvykių priežastis ir juos vertindamas, istorikas turi stengtis 

atskleisti vaizduojamų įvykių reikšmę to meto kontekste. […] Jei istoriko pasaulėžiūra 

yra aiški, tai ir vertinimas nėra nepageidaujamas ar subjektyvus. Priešingai, tam tikras 

įvertinimas yra netgi būtinas ir reikalingas užtikrinant objektyvumą.“ (Geisler, CA, 295–

296, kursyvas autoriaus) 

 

5C. Kiekvieno istoriko požiūrį formuoja asmeninė pasaulėžiūra bei jo gyvenamasis 
laikotarpis 
Kiekvieno istoriko nuomonei didelę įtaką daro laikmetis, kuriame jis gyvena. Tai tiesa. 

Tačiau, pasak Geislerio, „tai, kad istoriko nuomonei didelę įtaką daro jo gyvenamasis 

metas, dar nereiškia, jog pačią istoriją formuoja tas pats laikas. […] Kritika dažnai 

painioja pažinimo turinį su pažinimo įgijimo procesu, o istorinio vaizdo formavimą su jo 

verifikacija. Kokiu būdu ir kokias hipotezes žmogus kelia, dar nebūtinai rodo, kaip jis 

nustatys jų teisingumą.“ (Geisler, CA, 296–297, kursyvas autoriaus) 

Fischeris šiuo klausimu taip pat pateikia labai panašią pastabą: „Būdas įgyti pažinimą 

labai dažnai painiojamas su to pažinimo teisingumu. Šovinistiškai nusiteikęs amerikiečių 

istorikas galėtų griežtai pareikšti, jog 1776 m. JAV paskelbė nepriklausomybę nuo 

Anglijos. Šis pareiškimas yra teisingas, nesvarbu, kokių motyvų skatinamas žmogus jį 

paskelbia. Kita vertus, jei koks nors anglų istorikas imtų tvirtinti, jog 1776 m. Anglija 

paskelbė savo nepriklausomybę nuo JAV, toks tvirtinimas būtų absoliučiai klaidingas“. 

(Fischer, HF, 42) 
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6C. Faktų atranka ir sisteminimas – istoriko darbas 
Kalbėdamas apie išankstines nuostatas, šališkumą ir tendencingumą, užstojantį 

objektyvų istorijos vaizdą, istorijos filosofas W.H. Walshas sako: „Abejoju, ar toks 

šališkumas sudaro labai rimtą kliūtį stengiantis atskleisti objektyvią istorijos tiesą. Iš 

patirties žinome, jog toks šališkumas šiaip jau yra leistinas ir prireikus gali būti tiesiog 

„neutralizuotas“. […] Mes laikomės nuostatos, kad istorikui nevalia vadovautis 

išankstiniu asmeniniu nusistatymu, ir smerkiame visus tuos istorikus, kurie taip elgiasi.“ 

(Walsh, IPH, 101) 

Van A. Harvey’s sako: „Dažnai klausiama: nejaugi asmeninė nuomonė ir 

objektyvumas negali būti tarpusavyje suderinti? Manau, jog gali, jei objektyvumas 

reiškia susilaikymą nuo pirmalaikio galutinio vertinimo. Ar teisėjas, kuris tuo pat metu 

yra ir teisiamojo tėvas, negali būti netgi dar objektyvesnis tirdamas bylą ir ieškodamas 

tiesos, nei tas, kuris mažiau tuo suinteresuotas?“ (Harvey, HB, 212) 

 

7C. Išvados: istorijos prasmė 
Galime prieiti prie tokios išvados: „Absoliučiai objektyvus gali būti tik neribotas, 

dieviškas protas. O mūsų riboti protai turi pasitenkinti logiškai susisteminta medžiaga. 

Praeitį rekonstruoti derėtų kiek galima nešališkiau, paliekant galimybę koreguoti turinį. 

Remiantis nuolat atnaujinama informacija, pavienius faktus derėtų nuosekliai ir 

kruopščiai sujungti, galiausiai pateikiant vieną visa apimantį vaizdą.“ (Geisler, CA, 298) 

„Objektyviai nustatyti istorijos prasmės neįmanoma, kol istorikas, remdamasis tik 

faktais, nenusprendžia, ar šis pasaulis yra teistinis, ar ne. Jei vis dėlto yra pagrindo šį 

pasaulį pripažinti teistiniu, tai objektyviai vertinti istoriją yra visai įmanoma. Susidarius 

visa aprėpiantį vaizdą, tereikia priimti tokį požiūrį, kuris labiausiai dera prie bendros 

sistemos. Sisteminis loginis nuoseklumas yra objektyvumo rodiklis tiek istorijos, tiek 

mokslo reikaluose.“ (Geisler, CA, 298) 

 

2B. Kritinis metodas 
Erlangeno istorikas Ethelbertas Staufferis pateikia mums keletą pasiūlymų, kaip galime 

traktuoti istoriją: 

 
Ką gi mes [istorikai] darome, kai mus užklumpa netikėtumai, kurie yra absoliučiai 

priešingi ne tik mūsų lūkesčiams, bet ir mūsų įsitikinimams ir galbūt net apskritai 

visam mūsų tuometiniam turimam tiesos supratimui? Tokiais atvejais mes sakome, 

kaip kažkada yra pasakęs vienas didis istorikas: „Tai visiškai įmanoma. Ir kodėl gi 

ne? Kritinio požiūrio besilaikančiam istorikui nieko nėra neįmanoma.“ (Stauffer, 

JHS, 17) 

 

Istoriko uždavinys nėra sukonstruoti tokią istoriją, kuri būtų paremta išankstiniu jo 
nusistatymu ir atrodytų taip, kaip patinka ją konstruojančiam istorikui. Istoriko uždavinys – 
remiantis visais turimais šaltiniais bei įrodymais, atkurti tokį praeities vaizdą, kuris kalbėtų 
pats už save. 

– PHILIP SCHAFF 
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1C. Philipas Schaffas 
Istorikas Philipas Schaffas pratęsia mintį: 

 
Istoriko uždavinys nėra sukonstruoti tokią istoriją, kuri būtų paremta išankstiniu jo 

nusistatymu ir atrodytų taip, kaip patinka ją konstruojančiam istorikui. Istoriko 

uždavinys – remiantis visais turimais šaltiniais bei įrodymais, atkurti tokį praeities 

vaizdą, kuris kalbėtų pats už save. (Schaff, HCC, I t., 175) 

 

2C. Ronaldas Sideris 
Ronaldas Sideris, istorijos profesorius Mesijo koledže prie Temple universiteto (Messiah 

College at Temple University), aiškina, ką istorikui derėtų daryti su išankstinėmis 

nuostatomis: 

 
Ką elgiasi istorikas, kritiškai tiriantis istoriją, kai visi faktai piešia tokį tikrovės 

vaizdą, kuris visiškai priešingas jo lūkesčiams ir neatitinka natūralistiškai 

vaizduojamos tikrovės? Manyčiau, jog istorikas turėtų vertinti, ką byloja jo kritiškai 

analizuojami šaltiniai. Pradėti nuo išankstinės filosofinės nuostatos, jog stebuklai 

nevyksta, yra visiškai nemoksliška. Jei nevengsime tendencingumo, mūsų istorijos 

aiškinimas tebus gryniausia propaganda. 

Mes turime teisę reikalauti visų įmanomų įrodymų, patvirtinančių vieną ar kitą 

įvykį, kurio patys nesame patyrę. Tačiau mes neturime teisės apie tikrovę spręsti 

remdamiesi ribota savo patirtimi. (Sider, ACE, 31) 

 

3C. Montgomery’o išvados 
Montgomery’s daro tokias išvadas: 

 
Mes neturime jokios teisės pradėti tyrimo iš anksto tvirtindami, jog Jėzus buvo tik 

žmogus ir ne daugiau, nes tokiu atveju mūsų tyrimo išvados atspindėtų ne tikrąjį 

istorinių dokumentų turinį, o tik mūsų pačių išankstines koncepcijas. Kitaip tariant, iš 

to, kas parašyta apie Jėzų ir ką apie jį sakė amžininkai, turėtume pasistengti kuo 

objektyviau atkurti Jėzaus portretą. Mums neturėtų kilti klausimas, ar Jėzus 

vaizduojamas kaip žmogus. Dėl to šiandien niekam nekyla abejonių: rašytiniai 

šaltiniai byloja, jog jis išalkdavo, pavargdavo, raudodavo, jog Jis kentėjo ir mirė – 

žodžiu, jis buvo toks kaip ir visi kiti žmonės. 

Klausimas, į kurį šiandien turėtume ieškoti atsakymo, turėtų skambėti taip: ar 

šaltiniai Jį vaizduoja daugiau nei žmogų? (Montgomery, HC, 48–49) 

 

3B. Tinkamas istorinis tyrimas 
Kritiškai istoriją analizuojantis istorikas „stebuklingų įvykių istoriškumą turėtų nustatyti 

remdamasis pateikiamais šaltiniais bei įrodymais ir stengtųsi atskirai išnagrinėti 

kiekvieną individualų atvejį“. (Sider, THTMPNM, 313) 

Istoriko darbą šiandien labai palengvina gamtos mokslų teikiamos žinios. Profesorius 

Sideris sako: „Moksliniai aprašymai stebint dėsningus gamtos reiškinius suvaidino labai 

svarbų vaidmenį ir paskatino kritiškesnio požiūrio į neįprastus reiškinius atsiradimą. Jei 

koks nors įvykis neatitinka mokslo nustatytų dėsnių, ‘užsidega perspėjimo signalas’ 

[Harvey, „The Historian and the Believer“, 225 p.]“. (Sider, THTMPNM, 314) 

Tai perspėjimas, kad medžiagą apie vieną ar kitą neįprastą įvykį derėtų ištirti itin 
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kruopščiai. 

Pavyzdžiui, pasakojimas apie Jėzaus prisikėlimą. Kritiškai šaltinius analizuojantis 

istorikas norėtų patikrinti, ką pasakoja liudytojai, ieškotų Kristaus mirties ant kryžiaus 

patvirtinimo, tyrinėtų, kokie buvo tuometiniai kūno paruošimo laidojimui papročiai. 

Vėliau jam reikėtų konkrečių paliudijimų, jog Jėzus trečią dieną buvo gyvas, o kapas 

tuščias. Turėdamas prieš akis visą medžiagą, istorikas stengtųsi ją paaiškinti. Tačiau, 

prieš darydamas galutinę išvadą, jis, ko gero, dar norėtų pasižiūrėti, kokių įrodymų apie 

visą tą įvykį gali pateikti papildomi, šalutiniai šaltiniai. 

Istorikas negali įrodyti, jog prisikėlimas ir tuščias kapas – tai tiesioginis Dievo 

darbas. Ronaldas Sideris sako: 

 
Savaime suprantama, istorikui, kaip istorikui, niekada nepavyks įrodyti, jog neįprasto 

įvykio neįmanoma paaiškinti natūraliomis priežastimis, jau nekalbant apie mėginimą 

paaiškinti, kad tai Dievo tiesioginės apraiškos padarinys. (Istorikas galėtų pasakyti 

nebent tai, kad yra pakankamai svarių įrodymų, ir tuo pagrįsti savo tvirtinimus dėl 

įvykio istoriškumo, nors to įvykio ir neįmanoma būtų paaiškinti šiuolaikinio 

mokslinio pažinimo šviesoje.) Tačiau istorikas neturi teisės atmesti galimybės, jog 

ateities mokslui gali pavykti įrodyti ir paaiškinti tokį įvykį kaip vieną neįprastą 

reiškinį, galintį įvykti reguliariai atsikartojančių, įprastų reiškinių grandinėje. [Žr. 

Patrick Nowell-Smith, „Miracles“, New Essays in Philosophical Theology, red. A. 

Flew ir A. MacIntyre (Macmillan, New York, 1964), 243–253 p., ypač 245 p.] 

Istoriko nesugebėjimas įrodyti, jog kuris nors neįprastas reiškinys yra „stebuklas“, 

visiškai netrukdo jam padaryti išvadą, jog tai tikras įvykis. Kalbėdamas apie Jėzaus iš 

Nazareto prisikėlimą, istorikas gal ir negalėtų įrodyti, jog tai Dievas prikėlė Jėzų. Bet, 

surinkęs pakankamai svarių įrodymų, jis galėtų prieiti išvadą, jog trečią dieną Jėzus 

veikiausiai buvo gyvas. (Sider, THTMPNM, 317–318) 

 

Taigi galutinę išvadą derėtų daryti tik surinkus pakankamai daug įrodymų, 

bylojančių, jog „trečią dieną Jėzus veikiausiai buvo gyvas“. 

 

Ir vis dėlto čia derėtų pridurti, jog tikėjimas nereiškia šuolio į tamsą ar aklo pasitikėjimo, 
nepaisančio faktų ir logikos. Tai tikėjimas istorinių duomenų šviesoje, paremtas įrodymais, 
kuriuos yra pateikę liudytojai. Tikėti Jėzaus prisikėlimu būtų neįmanoma tik tuo atveju, jei 
neturėtume istorinių duomenų apie Jo mirtį ir laidojimą ir jei nebūtų Jo mokinių liudijimų. 

– GEORGE E. LADD 
 

Orras perspėja mus: „Visai nesvarbu, kokie yra asmeniniai mūsų įsitikinimai (tačiau 

jų mes negalime imti ir nusimesti) atlikdami tyrimą, mes privalome laikytis kiek galima 

neutralesnės pozicijos. Mes privalome stengtis pamatyti nuogus faktus. Jei nuomonės 

pradeda išsiskirti, aiškinkimės toliau. Jei duomenys verčia mus manyti, kad šios religijos 

kilmė yra ypatinga, tegul tai būna analizuojama tolesnėje tyrimo eigoje.“ (Orr, TPOT, 

14) 

Autorius tęsia mintį toliau: „Galutiniai rezultatai bet kuriuo atveju turi atitikti 

tikrovę“. (Orr, TPOT, 14) 

Kalbėdamas apie tai, jog Prisikėlimo neįmanoma paaiškinti natūraliomis 

priežastimis, George’as E. Laddas sako, jog krikščioniškasis tikėjimas tvirtina: 
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Kristaus prisikėlimas buvo tam tikroje vietoje tam tikru laiku tarp žmonių buvęs 

istorinis įvykis. Jo neįmanoma paaiškinti nei istoriškai, nei remiantis priežastingumo 

principu. Jis paaiškinamas tik kaip tiesioginė Dievo apraiška. Tiesą sakant, jei 

istorikas Jėzaus prisikėlimą sugebėtų paaiškinti tiktai natūraliomis, žmogui 

suprantamomis priežastimis, tai, ką vadiname evangeliniu tikėjimu, sudužtų į 

šipulius. Ir vis dėlto čia derėtų pridurti, jog tikėjimas nereiškia šuolio į tamsą ar aklo 

pasitikėjimo, nepaisančio faktų ir logikos. Tai tikėjimas istorinių duomenų šviesoje, 

paremtas įrodymais, kuriuos yra pateikę liudytojai. Tikėti Jėzaus prisikėlimu būtų 

neįmanoma tik tuo atveju, jei neturėtume istorinių duomenų apie Jo mirtį ir laidojimą 

ir jei nebūtų Jo mokinių liudijimų. (Ladd, TNTC, 187, kursyvas autoriaus) 

 

Laddas daro tokią išvadą: „Jei istorinė Biblijos kritika galėtų patvirtinti, jog 

svarbiausi Atpirkimo istorijos įvykiai iš tiesų niekada nebuvo vykę, evangeliškasis 

tikėjimas žlugtų. Jei istorijos kritikui pavyktų įrodyti, kad Jėzus niekada nebuvo 

prisikėlęs iš kapo, krikščioniškasis tikėjimas sudužtų. Tai patvirtinama pačiame 

Šventajame Rašte (žr. 1 Kor 15, 12–19).“ (Ladd, TNTC, 86) 

Krikščionybės esmė ir yra tai, kad Dievas dalyvauja istorijoje. Jo raiškos neįmanoma 

paaiškinti natūraliomis priežastimis. Šios knygos autorius tvirtai įsitikinęs, jog gyvojo 

Dievo, dalyvaujančio ir veikiančio žmonijos istorijoje, tikrai neįmanoma paaiškinti 

„jokiomis žmogui suprantamomis natūraliomis priežastimis“. 

Šiuolaikinis žmogus tiesiog linkęs atmesti Dievą, todėl pateikia siaurą, natūralistinį 

istorijos apibrėžimą. Wolfhartas Pannenbergas sako: „Jei istorinėje analizėje nebus 

vadovaujamasi dogmatiška nuostata, kad visi reiškiniai yra vienodo pobūdžio, ir tuo pat 

metu bus laikomasi kritiškos nuostatos pačios analizės atžvilgiu, tai iš principo Jėzaus 

prisikėlimo istoriškumą įmanoma įrodyti“. (Pannenberg, RAH, 264–265, kursyvas 

autoriaus) 

Robertas M. Hornas (The Book That Speaks for Itself, cituojama turint leidyklos 

InterVarsity Press leidimą) kalba apie tai, kaip išankstinės nuostatos trukdo žmonėms 

aiškintis istoriją: 

 
Trumpai tariant, Dievo buvimą neigiantis žmogus nieku gyvu netikės Biblija. 

Musulmonas, kuris yra įsitikinęs, jog Dievas negali pagimdyti, nė už ką nesutiks 

su Dievo žodžiu, kuris moko, jog Jėzus Kristus yra Dievo viengimis Sūnus. 

Kai kurie žmonės įsitikinę, jog Dievas negali būti asmeniškai pažintas. Tie 

žmonės Dievą vadina Absoliutu, Aukščiausiąja būtybe, todėl nenorės Biblijos priimti 

kaip asmeninio Dievo apreiškimo. Anot jų, Biblija negali būti to asmens žodis, kuris 

yra „AŠ ESU, KAS ESU“ (žr. Iš 3,14). 

Dar kiti žmonės nusiteikę prieš antgamtį. Jie nenorės patikėti knyga, kurioje 

mokoma, jog Kristus prisikėlė iš numirusių. 

Esama ir tokių žmonių, kurie įsitikinę, kad nuodėmingų žmonių lūpomis 

perteikiamos Dievo tiesos paprastai yra iškreipiamos. Tokie manys, kad Biblija ar jos 

dalys yra tik žmonių kūrinys, ir ne daugiau. (Horn, TBTSI, 10) 

 

Gerhardusas Vosas atvirai išdėsto savo nuomonę antisupernatūralizmo klausimu: 

 
Istorinė analizė tapo galingu instrumentu, naudojamu šiais laikais dominuojančioms 
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antisupernatūralizmo idėjoms paremti. Nors tvirtinama, kad tokia analizė yra neutrali 

ir ja siekiama atskleisti tik tiesą, iš tikrųjų smarkiai užsipuolami garsieji Šventojoje 

istorijoje vaizduojami stebuklingi įvykiai. Ilgainiui ši istorija buvo perrašyta taip, kad 

joje neliko jokių antgamtinių elementų. Istorinė analizė nesiliauja kvestionavusi 

Dievo atpirkimo darbų. Čia paminėsiu, jog tikintiems intelektualams apologetinio 

atsako į visus šiuos antpuolius visiškai pakanka. Deja, didžioji krikščionių dauguma 

ne visuomet sugeba atskirti autentiškus faktus nuo istorijos interpretacijų, kuriose tik 

manipuliuojama faktais. Iš tiesų tos interpretacijos yra grindžiamos apriorinėmis 

filosofinėmis koncepcijomis. Žmonės pratę į istoriją žiūrėti kaip į par excellence 

faktų rinkinį, bet retai kada istoriją suvokia kaip grynai mokslinę discipliną, kurioje 

konkretūs rezultatai įtvirtinami tik pagrindus jų tikrumą. Istoriją aiškinant, priešingai 

nei filosofinėse diskusijose, žmonės ne taip lengvai atpažįsta natūralistines 

tendencijas, iš anksto nulemiančias galutines išvadas. Taigi plačiajai auditorijai 

sudaromas įspūdis, jog surinkti pakankamai svarūs įrodymai, prieštaraujantys 

Biblijoje pateikiamiems duomenims, nors iš tiesų tokiu būdu tik peršama tam tikra 

filosofija, sukurpta siekiant diskredituoti Bibliją. Todėl įvairiuose visuomenės 

sluoksniuose pradedama nerimauti dėl tikrumo ir pagrįstumo tų istorinių įvykių, 

kuriais nuo amžių rėmėsi krikščionybė. (Vos, BTONT, 293) 

 

Bultmannas, vienas iš formų kritikos radikalesnių atstovų, kalba apie objektyvumo ir 

laisvės nuo išankstinio nusistatymo būtinybę: 

 
Nešališkumas ir laisvė nuo išankstinių nuostatų būtini visose mokslinėse disciplinose, 

įskaitant ir istorinį tyrimą. Istorikui nevalia iš anksto suformuluoti savo tyrimo 

rezultatus. Jis privalo susilaikyti nuo priešlaikinių išvadų, šiek tiek prikąsti liežuvį ir 

prigesinti asmeninius savo įgeidžius. (Bultmann, HE, 122) 

 

Toliau šią mintį Bultmannas plėtoja darbe Existence and Faith: 

 
Atsakymas į klausimą „Ar egzegezė įmanoma be išankstinių prielaidų?“ turėtų 

skambėti taip: „Įmanoma, jei ‘be išankstinių prielaidų’ reiškia ‘be prielaidų, iš anksto 

nulemiančių egzegezės rezultatus’“. Šia prasme egzegezė be išankstinių prielaidų ne 

tik įmanoma, bet ir privaloma. (Bultmann, EF, 289) 

 

Toliau Bultmannas paaiškina, jog mokslinis tyrimas visiškai be išankstinių prielaidų 

neįmanomas. Jis sako: „Tačiau esama prielaidų, kurių moksliniame tyrime neįmanoma 

išvengti. Istoriniam metodui tai interrogatyvinė (klausinėjamoji) teksto analizė.“ 

(Bultmann, EF, 290) 

 

Jei Senajame ir Naujajame Testamentuose visai nebūtų stebuklų aprašymų, įdomu, ar ir 
tuomet būtų taip karštai stengiamasi paneigti šių dokumentų turinio autentiškumą? 

– A.H. SAYCE 
 

Štai ką apie išankstines prielaidas moksliniame tyrime kalba švedų mokslininkas 

Sethas Erlandssonas: 

 
Tuo pat metu mes raginami daryti išankstinę prielaidą, jog Biblija niekuo nesiskiria 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  473 

 

nuo kitos žmonių sukurtos literatūros. Tokiu pradiniu samprotavimo teiginiu norima 

pasakyti ne tik tai, kad ši knyga užrašyta žmonių kalba ir savo literatūrine raiška 

panaši į kitus literatūrinius kūrinius, bet ir tai, jog Biblijoje „kaip ir visuose kituose 

žmonių veiklos produktuose yra klaidų ir netikslumų“, įskaitant ir ideologinį jos 

turinį. Taip iš anksto priimama sąlyga, kad ją lėmė žmogiškieji veiksniai ir todėl ją 

galima paaiškinti natūraliomis – šio pasaulio – priežastimis. Tačiau, jei atsiranda 

„kito pasaulio“ faktorius, Biblijos nebegalime analizuoti istoriškai. Tuomet vėl turime 

daryti prielaidą, jog šis „kito pasaulio faktorius“ – jei jis egzistuoja – tiesiog pasitelkė 

natūralias šio pasaulio aplinkybes (ir įvykius vėl galime aiškinti natūraliomis šio 

pasaulio priežastimis). (Sullivan, TLS, 8–9) 

 

Erlandssonas nori pasakyti, jog net ir tie, kurie teigia siekią nešališko tyrimo, 

aiškindami Šventąjį Raštą neišvengia išankstinių prielaidų. 

Pavyzdžiui, Bultmannas istoriją apibrėžia kaip uždarą [transcendentinėms jėgoms] 

priežasties ir padarinio principu veikiančią sistemą. Manau, jog, vadovaujantis būtent 

tokiu istoriniu metodu, prielaidos neišvengiamai iš anksto nulemia galutinius tyrimo 

rezultatus. 

Orras teisingai yra pastebėjęs: „Daryti prielaidą, jog Izraelio religija neturi jokių 

išskirtinų savybių, kurių nebūtų galima paaiškinti natūraliomis priežastimis, jog 

neegzistuoja jokie „aukštesni“ ją lėmę veiksniai, vadinasi, iš anksto nulemti viso tyrimo 

eigą ir galutinius jo rezultatus“. (Orr, TPOT, 13) 

Radikaliosios pakraipos kritikui pakanka paminėti stebuklingus, antgamtinius 

reiškinius, kad tokį pasakojimą jis galėtų atmesti kaip neistorišką, o įvykio liudytojus 

pavadintų nepatikimais. 

Galime paspėlioti kartu su A.H. Sayce’u, kuris sako: „Jei Senajame ir Naujajame 

Testamentuose visai nebūtų stebuklų aprašymų, įdomu, ar ir tuomet būtų taip karštai 

stengiamasi paneigti šių dokumentų turinio autentiškumą?“ (Sayce, MFHCF, 126) 

Laddas rašo, jog krikščionys jokiems „šiuolaikiniams istorikams“ arba „radikaliosios 

pakraipos kritikams“ neturėtų leisti istorijos mokslo įsprausti į rėmus. Priešingai, 

„krikščioniškoji teologija turėtų atpažinti kritinį istorinį tyrimo metodą ir pavadinti jį 

tikruoju vardu – t.y. iš racionalizmo ir natūralistinės pasaulėžiūros jungties gimusiu 

kūdikiu“. (Ladd, TNTC, 190) 

Neginčytina, kad radikaliosios pakraipos kritikai nestokoja kompetencijos ir žinių. Jų 

problema – visai ne žinių stoka, o tai, kad jų pačių pasaulėžiūra paremta hermeneutika ir 

Biblijos kritika. 

Gerai yra pastebėjęs Birgeris Gerhardssonas, kad „rezultatų pagrįstumas priklauso 

nuo pradmenų pagrįstumo“. (Gerhardsson, TTEC, 6) 

 

5A. Reziumė 
 

1B. Antisupernatūralistinės tendencijos 
Antisupernatūralizmo šalininkas vadovaujasi išankstiniu požiūriu, jog Dievas nesikiša į 

istoriją ir joje nedalyvauja, todėl jis atmeta visas su antgamčiu susijusias prielaidas, 

neatsižvelgdamas, kaip įtikinamai jos skambėtų. 
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2B. Nuo pirmalaikių išvadų turėtų susilaikyti tiek tradiciniai konservatyvieji, tiek 
radikaliosios pakraipos kritikai. 

 

3B. Šiuolaikinis mokslas gamtos pasaulio nebelaiko „uždara sistema“, todėl 
kategoriškai nebetvirtina, jog stebuklai neįmanomi. 

 

4B. Istorikas išvadas turėtų daryti ištyrinėjęs visus jam prieinamus duomenis, o ne 
stengtis juos įsprausti į savo pasaulėžiūros rėmus. 

 

13 skyrius 

Archeologija ir Biblijos kritika 

Skyriaus turinys 
Archeologijos įnašas į Biblijos kritiką 

Archeologija skatina „mokslinę teksto analizę“ 
Archeologija patikrina kritinės analizės būdu padarytų išvadų teisingumą 
Archeologija paaiškina įvairias sunkiai suprantamas Biblijos pastraipas 

Senajame Testamente užrašytosios istorijos patikimumas 
Archeologija patvirtina Senojo Testamento autentiškumą 
Archeologija suteikia papildomų žinių apie tai, kas Biblijoje neparašyta 

Archeologija patvirtina Senojo Testamento pasakojimus 
Pasakojimas apie sukūrimą Eblos lentelėse 
Nojaus laikų tvanas 
Babelio bokštas 
Patriarchai 
Sodoma ir Gomora 
Išėjimo iš Egipto datavimas 
Saulius, Dovydas ir Saliamonas 
Asirų invazija 
Tremtis Babilonijoje 

Senajame Testamente aprašomi įvykiai ir reiškiniai, kuriuos patvirtina archeologija 
Archeologiniai duomenys patvirtina Mozę buvus Penkiaknygės autoriumi 

Penkiaknygės amžius (įrodymai, randami pačiame dokumente) 
Kiti archeologiniai duomenys, patvirtinantys Mozės autorystę 
 

Prieš pradėdami analizuoti Biblijos negatyviosios kritikos atstovų požiūrį, čia 

pakalbėsime apie archeologiją. Archeologija – palyginti naujas mokslas, bet jau spėjęs 

įnešti nemenką indėlį į Biblijos kritiką. Dalies kritikų išvadų galima atsisakyti jau 

pradžioje, nes kai kurie archeologiniai duomenys visiškai sugriauna jų teorijas. 
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1A. Archeologijos įnašas į Biblijos kritiką 
Žemiau išvardysime keletą svarbiausių archeologijos mokslo įnašų. 

 

1B. Archeologija skatina „mokslinę teksto analizę“ 
Archeologiniai radiniai paskatino moksliškai analizuoti senovinių rankraščių tekstus, 

siekiant išsiaiškinti specifinius žodžius, leksikos raidą ir pan. 

 

2B. Archeologija patikrina kritinės analizės būdu padarytų išvadų teisingumą 
Savo darbe apie senovės Izraelį Ancient Israel H.M. Orlinsky’s kalba apie tai, jog 

ryškėja nauja pažiūra, o negatyvūs radikaliųjų kritikų rezultatai peržiūrimi ir įvertinami 

iš naujo: „Senasis požiūris, jog Biblijoje pateikiami duomenys yra klaidingi (nebent kiti, 

nebibliniai šaltiniai patvirtintų priešingai), pamažu užleidžia vietą kitokiam, naujam 

požiūriui. O šis tvirtina, kad Biblijoje pateikiami pasakojimai iš esmės yra labiau teisingi 

nei klaidingi (nebent apie jų klaidingumą bylotų akivaizdūs įrodymai iš kitų, nebiblinių 

šaltinių).“ (Orlinsky, AI, 6) 

Žydų mokslininkas Nelsonas Glueckas teigia: „Derėtų pažymėti, kad dar nė vienas 

archeologinis radinys nepaneigė nė vieno teisingai suvokiamo Biblijos teiginio“. 

(Glueck, cit. Montgomery, CFTM, 6) 

L.H. Grollenbergas priduria, jog archeologiniai tyrinėjimai padeda išsiaiškinti 

daugelio sunkiai suprantamų Biblijos vietų prasmę: „Jų (pirmųjų dokumentų hipotezės 

šalininkų) išvados išplaukė iš gana skubotai ir neapgalvotai pritaikyto evoliucionistinio 

aiškinimo ir pernelyg rėmėsi vien tik teksto kritika. Tačiau archeologų nuopelnas tai, kad 

šiuolaikinis mokslininkas gali gana iš arti tyrinėti tą pasaulį, kuriame glūdi Izraelio 

pradžia. […] Šiandien daugelio tyrinėtojų širdyse vėl atgimsta pasitikėjimas 

talentinguoju autoriumi, užrašiusiu Pradžios knygos 12–50 skyrius. […] Pasakojimai 

apie patriarchus grindžiami atsiminimais apie tikrus istorinius įvykius.“ (Grollenberg, 

AB, 35) 

Čikagos universiteto profesorius Raymondas A. Bowmanas teigia, kad archeologija 

padeda rasti pusiausvyrą tarp Biblijos ir kritikų keliamų hipotezių: „[Archeologija] 

patvirtino, jog daugelis Biblijoje pateikiamų pasakojimų yra autentiški. Tai paskatino 

naują pagarbą biblinei tradicijai bei konservatyvesnį požiūrį į Biblijoje aprašomą 

istoriją.“ (Bowman, OTRGW, cit. Willoughby, SBT, 30) 

Štai ką savo darbe History, Ancient World, and the Bible A.T. Olmsteadas rašo apie 

dokumentų hipotezės paplitimą ir naujausius archeologinius radinius: „Aukštesniosios 

Senojo Testamento kritikos atstovai labai pedantiškai peržiūrėjo visą tekstą. Kuo toliau 

tyrinėjo, tuo jie darėsi vis didesni agnostikai, tekste pateikiamų duomenų nebenorėdami 

pripažinti autentiškais. Tačiau kritikų nuostatas smarkiai sumenkino Artimuosiuose 

Rytuose archeologų aptikti radiniai.“ (Olmstead, HAWB, 13) 

Savo darbe Archaeology Confronts Biblical Criticism Albrightas rašo: 

„Archeologiniai radiniai ir senoviniai įrašai patvirtino daugybės Senojo Testamento 

pastraipų ir teiginių istoriškumą“. (Albright, ACBC, 181) 

Archeologija negali įrodyti, jog Biblija yra Dievo žodis. Ji tegali patvirtinti ar 

Biblijoje pateikiami pasakojimai yra autentiški ir istoriški. Archeologija gali parodyti ar 

reiškinys ir įvykis iš tiesų būdingas tam laikotarpiui, kuriam jį priskiria Biblija. G.E. 
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Wrightas sako: „Suprantama, mums niekada nepavyks įrodyti, kad žmogus, vardu 

Abramas, iš tiesų gyveno. […] Tačiau mes galime įrodyti, jog bibliniuose pasakojimuose 

aprašomas jo gyvenimas ir visa aplinka tobulai atitinka tąjį laikmetį (t.y. pirmąją II 

tūkstantmečio pr. Kr. pusę) ir tikrai nesiderina su vėlesniais laikais.“ (Wright, BA, 40) 

Millaras Burrowsas iš Jeilio universiteto pripažįsta, kad archeologija – labai 

reikšmingai patvirtinanti Šventojo Rašto autentiškumą: 

 
Biblijos autentiškumą patvirtina nuolat aptinkami archeologiniai radiniai. Be abejo, 

archeologinių kasinėjimų rezultatai sustiprino Biblijos autoritetą mokslininkų akyse ir 

šiandien mokslo pasaulis Bibliją pripažįsta tikrų istorinių dokumentų rinkiniu. 

Archeologija patvirtina Bibliją tiek plačiąja, tiek siaurąja prasme. Tai, kad dokumentą 

galima paaiškinti archeologinių duomenų išvadomis, byloja, kad tas dokumentas yra 

autentiškas senovės laikų produktas, turintis savo vietą istorijoje. Pažymėtina, jog 

archeologija patvirtina ne tik viso dokumento apskritai, bet ir jame minimų detalių 

autentiškumą. Pavyzdžiui, dokumente randami tuo metu buvę paplitę asmenvardžiai 

ir vietovardžiai atitinka ir laikmetį, ir regioną. (Burrows, HAHSB, 6) 

 

Josephas Free’us teigia, jog kartą, „vartydamas Pradžios knygą, jis mintyse 

paskaičiavo, kad visus penkiasdešimt šios knygos skyrių paaiškina ar patvirtina koks 

nors archeologinis radinys. Peršasi išvada, jog taip įmanoma patvirtinti ir daugumos kitų 

Biblijos skyrių autentiškumą“. (Free, AB, 340) 

 

3B. Archeologija paaiškina įvairias sunkiai suprantamas Biblijos pastraipas 
Archeologija suteikia vertingos informacijos apie ekonominį, kultūrinį, socialinį ir 

politinį Biblijoje vaizduojamų laikų gyvenimą. Šis mokslas taip pat padeda geriau 

suprasti Izraelio kaimynų praktikuotas religijas. 

Archeologas S.H. Hornas pateikia mums puikų pavyzdį, kaip archeologiniai 

duomenys praverčia tyrinėjant Bibliją: 

 
Archeologiniai tyrinėjimai suteikė įdomių žinių apie tai, kaip Dovydas užėmė 

Jeruzalę. Be archeologijos pateiktų įrodymų, Biblijoje aprašytasis užėmimas (2 Sam 

5,6–8 ir 1 Met 11,6) atrodo gana miglotai. Imkime, pavyzdžiui, kad ir 2 Sam 5,8 

(angliška Karaliaus Jokūbo versija): „Kas nori nugalėti jebusiečius, telipa 

lietvamzdžiu pulti raišųjų ir aklųjų – tų, kurių Dovydas nekenčia“. 1 Met 11,6 dar 

priduria: „Dovydas buvo pasakęs: ‘Kas pirmas nukaus jebusietį, tas bus vadas ir 

didžiūnas’. Cerujos sūnus Joabas užkopė pirmas ir tapo vadu“. 

Prieš keletą metų mačiau paveikslą, nutapytą Jeruzalės paėmimo tema. 

Dailininkas nupiešė žmogų, lipantį metaliniu lietaus nutekėjimo lataku, nuleistu 

išorine miesto sienos puse. Šis paveikslas buvo absurdiškas, nes senovinių miestų 

sienos neturėjo jokių latakų, nors sienose buvo įrengtos skylės lietaus vandeniui 

nutekėti. Angliškoje pataisytoje standartinėje Biblijos versijoje (taip pat ir LBD), 

kurios vertimas darytas atsižvelgiant į archeologų radinius, aukščiau minėta citata 

išversta taip: „Ir tą dieną Dovydas tarė: ‘Kas nori sutriuškinti jebusiečius, telenda pro 

vandens šulinį ir puola raišuosius ir akluosius, kurių nekenčia Dovydo siela’. Ir 

Joabas, Cerujos sūnus, užlipo pirmas ir tapo vadu“. Tai kokiu gi vandens šuliniu lipo 

Joabas? 

Tuo metu Jeruzalė buvo ant kalvos įsikūręs nedidelis miestelis, tik vėliau tapęs 
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dideliu miestu. Geografiškai miestas buvo labai palankioje vietoje – net iš trijų pusių 

jį juosė gilūs slėniai. Štai kodėl jebusiečiai puikavosi, jog ir jų raišieji bei aklieji 

galėtų sulaikyti galingiausias puolančias kariuomenes. Deja, jebusiečiai ne viskuo 

galėjo taip pasigirti – vandens tiekimo sistema mieste buvo gan prasta. Miestiečių 

gyvenimas priklausė nuo upelio, kuris tekėjo už miesto, rytiniu kalvos šlaitu. 

Idant prireikus vandens kaskart nereikėtų keliauti prie upelio už miesto, 

jebusiečiai uoloje įrengė sudėtingą tunelių sistemą. Pirmiausia jie iškasė horizontalų 

tunelį, jungusį šaltinį su miesto centru. Prasikasę maždaug 90 pėdų, uoloje jie aptiko 

natūralią ertmę. Nuo jos iškasė 45 pėdų aukščio vertikalų šulinį, nuo kurio buvo 

atsišakojęs kitas 135 pėdų ilgumo nuolaidus tunelis ir galiausiai laiptai, kurie 

išvesdavo į paviršių, maždaug 110 pėdų virš upelio vandens lygio, į patį miestą. Taigi 

šaltinis buvo paslėptas nuo išorės taip, kad priešas negalėjo jo aptikti. Norėdamos 

pasisemti vandens, jebusiečių moterys nusileisdavo viršutiniu tuneliu, tada šuliniu 

nuleisdavo vandens maišus į olą, į kurią vanduo atitekėdavo horizontaliuoju tuneliu, 

jungusiu olą su šaltiniu. 

Tačiau pirmųjų kasinėjimų metu liko neatsakyta į vieną svarbų klausimą. Prieš 

keturias dešimtis metų R.A.S. Macalisterio ir J.G. Duncano vykdomų archeologinių 

kasinėjimų metu buvo aptikta siena ir bokštas. Archeologai nusprendė, kad šie 

radiniai išlikę iš jebusiečių ir Dovydo laikų. Aiškiai matėsi, jog siena kažkada 

driekėsi Ofelio kalvos pakraščiu, į vakarus nuo tunelio angos. Taigi įėjimas į tunelį 

buvo ne miesto viduje, o išorėje, už gynybinės sienos. Vadinasi, jis buvo 

neapsaugotas nuo galimų priešų. Kodėl jebusiečiai tunelio nepastatė miesto viduje – 

ten, kur saugu? Šis klausimas ilgą laiką archeologams nedavė ramybės. Mįslę 

galiausiai įminė Kathleen Kenyon, neseniai atlikusi kasinėjimus Ofelio kalvoje. Kaip 

paaiškėjo, Macalisteris ir Duncanas buvo neteisingai įvertinę sienos ir bokšto amžių – 

iš tiesų pastarieji statiniai priklausė jau helenistiniam laikmečiui. Kathleen Kenyon 

aptiko tikrąją jebusiečių miesto sieną, kuri kalvos šlaitu driekėsi šiek tiek žemiau, į 

rytus nuo tunelio angos – taigi įėjimas į tunelį buvo saugioje vietoje – pačiame 

senamiestyje. (Horn, RIOT, 15–16) 

 

Derėtų suprasti, jog archeologija anaiptol visu šimtu procentų nesugriauna 

„radikaliųjų kritikų“ teorijos. Burrowsas šiuo klausimu sako: „Labai neteisinga būtų 

tvirtinti, kad [archeologija] paneigia ir visiškai sugriauna pamatinius šiuolaikinės 

kritikos principus ir metodus“. (Burrows, WMTS, 292) 

Vis tik archeologai parodė, kad daugelis radikaliosios kritikos pasitelkiamų principų 

yra neteisingi ir netinkami. Archeologija privertė suabejoti tuo, kas taip dažnai vadinama 

„tikrais ir nepajudinamais aukštesniosios kritikos rezultatais“. 

Pavyzdžiui, radikaliosios pakraipos kritikai abejojo Saliamono valdymo 

ekstensyvumu. Albrightas tai komentuoja: „Tai dar vienas įrodymas, bylojantis, kad 

praėjusiame šimtmetyje atsiradusi radikalioji kritika turėtų smarkiai keistis“. (Albright, 

NLEHPC, 22) 

 

Tai dar vienas įrodymas, bylojantis, kad praėjusiame šimtmetyje atsiradusi radikalioji kritika 
turėtų smarkiai keistis. 

– WILLIAM F. ALBRIGHT 
 

Kai kurie žmonės nepagrįstai tvirtina, neva supernatūralistai ir antisupernatūralistai 
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niekada negali sutarti dėl archeologų pateikiamų rezultatų tik todėl, kad gyvena 

dviejuose skirtinguose pasauliuose. Dėl to žmonės kartais daro klaidingą išvadą, jog net 

ir apie archeologinius radinius mes kiekvienas sprendžiame pagal savo pasaulėžiūrą. 

Apibendrindami galėtume pasakyti štai ką: (1) archeologija neįrodo, jog Biblija – 

Dievo Žodis, o tiesiog patvirtina jos istoriškumą ir paaiškina įvairias jos pastraipas; (2) 

archeologija neatmetė radikaliųjų kritikų teorijos, o tiesiog privertė suabejoti daugeliu jų 

pasiūlytų hipotezių arba prielaidų. 

 

2A. Senajame Testamente užrašytosios istorijos patikimumas 
Mūsų laikus pasiekusios Senojo Testamento kopijos yra tikslios, o rankraščių turinys 

istoriškai patikimas. 

 

1B. Archeologija patvirtina Senojo Testamento autentiškumą 
Williamas Albrightas, kuris yra laikomas vienu žymiausių archeologų, sako: „Nėra 

jokios abejonės: archeologija iš tiesų patvirtina Senojo Testamento tradicijos 

istoriškumą“. (Albright, ARI, 176) 

Profesorius H.H. Rowley’s (Revelation and the Bible, cit. Donald F. Wiseman) 

teigia: „Šiandienos mokslininkai nemenkina pasakojimų apie patriarchus, kaip tai  darė 

jų pirmtakai. Tačiau ne todėl, kad jie laikytųsi konservatyvesnių pažiūrų, o tiesiog dėl to, 

kad gauti įrodymai patvirtino tų pasakojimų autentiškumą“. (Rowley, cit. Wiseman, 

ACOT, Henry, RB, 305) 

Merrillas Ungeris apibendrindamas sako: „Senojo Testamento archeologija aptiko 

ištisų valstybių ir didelių tautų pėdsakus, atgaivino jų praeitį, nuostabiai užpildydama 

istorijoje žiojėjusias spragas ir suteikdama nepaprastai daug vertingų žinių apie biblinį 

pasaulį“. (Unger, AOT, 15) 

Seras Fredericas Kenyonas tvirtina: „Šiandien galime drąsiai teigti, jog tos Senojo 

Testamento dalies, į kurią buvo nukreipta XIX a. antrosios pusės destruktyviosios 

kritikos ugnis, autoritetą atstatė archeologų pateikti duomenys. Turint omeny, jog 

dokumentas (t.y. Penkiaknygė) suteikia autentiškos, išsamios informacijos apie biblinius 

laikus ir tų laikų pasaulį, šio dokumento vertė netgi dar labiau išauga. Nors archeologija 

dar neištarė paskutinio savo žodžio, jau ir dabar turimi rezultatai patvirtina tai, ką byloja 

tikėjimas – t.y. kuo daugiau pažinimo, tuo Biblijai labiau pasitarnaujama.“ (Kenyon, 

BA, 279) 

Archeologai pateikia daug įrodymų, patvirtinančių, kad mūsų turimas hebrajiškas 

tekstas yra neiškraipytas. 

Bernardas Rammas rašo apie vadinamąjį Jeremijo antspaudą: 

 
Archeologija pateikia mums nemažai įrodymų, patvirtinančių, kad mūsų turimas 

masoretinis tekstas yra teisingas ir tikslus. Jeremijo antspaudas – tai toks bitumo 

(kalnų dervos) spaudas, kuriuo būdavo plombuojami vyno ąsočiai. Konkrečiai šis 

antspaudas datuojamas I arba II a. po Kr. Ant jo yra įspausta viena Šventojo Rašto 

eilutė iš Jeremijo knygos (Jer 48,11), kuri tiksliai atitinka mūsų turimą masoretinį 

tekstą. Šis antspaudas „patvirtina, jog tuo metu, kai buvo pagaminta ši plomba, ir 

vėliau, kai buvo perrašinėjami rankraščiai, tekstai būdavo labai tiksliai ir kruopščiai 
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kopijuojami“. Kiti masoretinio teksto tikslumą patvirtinantys dokumentai – tai 

„Robertso papirusas“ (Roberts Papyrus), datuojamas II a. pr. Kr., ir „Nasho 

papirusas“ (Nash Papyrus), kurį Albrightas datavo iki 100 m. pr. Kr. (Ramm, 

CITOT, 8–10) 

 

Williamas Albrightas sako: „Mes galime būti visiškai tikri, jog priebalsinis mūsų 

dienas pasiekęs hebrajiškos Biblijos tekstas (nors galbūt jis ir nėra neklaidingas) labai 

tiksliai atitinka originalą. Galbūt tas tikslumas, kurio buvo paisoma perrašinėjant 

Šventraštį, neturi analogų […], nes nė vienas literatūros kūrinys Artimuosiuose Rytuose 

nebuvo taip tiksliai kopijuojamas. […] [Archeologų] aptikti ugaritų literatūriniai kūriniai 

patvirtina visų periodų biblinės hebrajų poezijos amžių bei sukūrimo laiką ir liudija, kaip 

nepaprastai tiksliai ji būdavo perduodama iš kartos į kartą.“ (Albright, OTAEE, cit. 

Rowley, OTMS, 25) 

Archeologas Williamas Albrightas rašo, kokias išvadas archeologai padarė Šventojo 

Rašto tikslumo klausimu: „Mūsų turimos Penkiaknygės turinys radosi kur kas anksčiau, 

nei Penkiaknygė buvo galutinai suredaguota. Nauji radiniai iki smulkmenų patvirtina šio 

kūrinio tikslumą, amžių, istoriškumą ir autentiškumą. […] Pasakysiu, kad neigti Mozės 

autorystę tėra smarkiai perdėta kritika.“ (Dodd, MNTS, 224) 

Štai kaip Albrightas komentuoja ankstesniuosius kritikų teiginius: 

 

Kuo daugiau Biblijoje vaizduojamų praeities dalykų (nors ir netiesiogiai) atitinka tai, ką byloja 
mūsų turimi archeologijos duomenys, tuo tvirtesnis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime 
patvirtinti apskritai viso dokumento autentiškumą. 

– MILLAR BURROWS 
 

Pradžios knygoje užrašytus pasakojimus apie patriarchus Biblijos istorikai anksčiau 

laikė grožine kūryba, pasakojimais, kuriuos neva sukūrę Padalintos karalystės 

laikmečio izraelitų raštininkai, arba tiesiog pasakomis, kurias krašto okupacijos 

metais kurdavę lakios vaizduotės pasakotojai ir porindavę aplink laužą susibūrusiems 

tautiečiams. Net ir daugelis labai žymių mokslininkų Pradžios knygos 11–50 sk. 

manė esant vėlyvųjų laikų kūriniu. Dauguma jų teigė, kad į šiuos skyrius sudėti 

pasakojimai iš tiesų vaizduoja monarchijos meto situaciją, tik viskas esą nupiešta 

taip, kad tai atrodytų lyg tolimos praeities įvykiai. Buvo manoma, kad vėlyvųjų laikų 

rašytojai nieko nežinojo apie tolimą praeitį, senuosius laikus. (Albright, BPFAE, 1–2) 

 

Dabar viskas atrodo kitaip. Albrightas rašo: „Nuo 1925 m. aptinkami archeologiniai 

radiniai pakeitė tokią nuostatą. Išskyrus keletą ankstesniosios kartos mokslininkų, 

nenorinčių atsisakyti pasenusių idėjų, kiti Biblijos istorikai atsižvelgia į gausius 

archeologų sukauptus duomenis, patvirtinančius patriarchų tradicijos istoriškumą. Pasak 

Pradžios knygos tradicijų, Izraelio protėviai paskutiniaisiais II tūkstantmečio pr. Kr. ir 

pirmaisiais I tūkstantmečio pr. Kr. amžiais palaikė glaudžius ryšius su klajoklių 

gentimis, gyvenusiomis Transjordanijoje, Sirijoje, Eufrato baseino regione ir šiaurinėje 

Arabijos dalyje.“ (Albright, BPFAE, 1–2) 

Millaras Burrowsas rašo: 

 
Aiškumo dėlei turėtume išskirti dvi patvirtinamosios informacijos rūšis – bendrojo 
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pobūdžio ir specifinę patvirtinamąją informaciją. Bendrojo pobūdžio patvirtinamoji 

informacija – tai duomenys liudijantys, kad koks nors reiškinys ar įvykis apskritai 

atitinka vaizduojamąjį laikmetį, situaciją. Apie daugumą mūsų jau aptartų pavyzdžių 

ir paaiškinimų galima manyti, kad tai bendrojo pobūdžio patvirtinimas. Paveikslas 

atitinka rėmus. Melodija ir akompanimentas dera. Kuo daugiau sukaupiame tokių 

duomenų, tuo tvirtesnis mūsų pagrindas. Kuo daugiau Biblijoje vaizduojamų 

praeities dalykų (nors ir netiesiogiai) atitinka tai, ką byloja mūsų turimi archeologijos 

duomenys, tuo tvirtesnis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime patvirtinti apskritai 

viso dokumento autentiškumą. Legendas ar prasimanytus pasakojimus veikiai išduotų 

anachronizmai ir neatitikimai tikrovei. (Burrows, WMTS, 278) 

 

2B. Archeologija suteikia papildomų žinių apie tai, kas Biblijoje neparašyta 
Archeologija suteikia informacijos apie tarptestamentinį periodą, įvairius karalius, karo 

žygius bei imperijas, kurios nepaminėtos Biblijoje. 

Tačiau čia derėtų tarti perspėjimo žodį. Pernelyg dažnai girdime sakant: 

„Archeologija patvirtina Bibliją“. Čia derėtų pasakyti, kad archeologija negali įrodyti, 

jog Biblija yra Dievo įkvėptas ir apreikštas Žodis. Šis mokslas gali įrodyti nebent tai, jog 

tam tikras Biblijoje vaizduojamas įvykis ar reiškinys yra istoriškas. 

Manyčiau, jog archeologijos įnašas į Biblijos kritiką yra svarus būtent todėl, kad šis 

mokslas patvirtina Biblijoje aprašomų įvykių istoriškumą ir autentiškumą. Archeologija 

negali patvirtinti Dievo inspiracijos ar apreiškimo. Tarkime, kad archeologai staiga 

aptinka akmens plokštes, ant kurių surašyti Dešimt Dievo įsakymų. Mokslas galėtų 

nustatyti, jog plokštės – Mozės laikų kūrinys, tačiau negalėtų patvirtinti, jog visa tai 

užrašęs Dievas. 

Millaras Burrowsas sako, jog „archeologija gali suteikti labai daug informacijos apie 

karinės kampanijos topografiją, bet nieko negali pasakyti apie Dievo prigimtį“. 

(Burrows, WMTS, 290) 

Viena didžiausių archeologijos spragų – duomenų stoka. Edwinas Yamauchi’s sako, 

kad „senovę tyrinėjantys istorikai labai dažnai pamiršta, kad savo dispozicijoje turime 

tik labai nedidelę dalį informacijos. Neperdėsiu sakydamas, jog mes turime tik mažutę 

dalelytę to, ką įmanoma turėti. Iš tiesų mūsų sukauptos žinios – tai tik lašas jūroje.“ 

(Yamauchi, SSS, 9) 

Savo darbe Archaeology and the Bible History Josephas Free’us kalba apie 

archeologiją ir jos ryšį su Biblija: „Kaip jau esame minėję, Biblijoje buvo tokių eilučių, 

kurių komentatoriai neįstengdavę paaiškinti. Tačiau, archeologams aptikus tam tikrų 

radinių, daug kas paaiškėjo ir daugelis mįslių buvo įminta. Kitaip tariant, archeologija 

išsamiau paaiškina Biblijos tekstą, įnešdama svarų indėlį į Biblijos aiškinimo ir 

egzegezės sritis. Be to, reikėtų paminėti, jog archeologams pavyko paaiškinti daugelį 

Šventojo Rašto fragmentų, kuriuos kritikai buvo įvertinę kaip neistoriškus ar 

prieštaraujančius tuometiniam pažinimui.“ (Free, ABH, 1) 

 

3A. Archeologija patvirtina Senojo Testamento pasakojimus 
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1B. Pasakojimas apie sukūrimą Eblos lentelėse 
Pirmieji Pradžios knygos skyriai (Pr 1–11) paprastai laikomi mitologiniais pasakojimais, 

vėlesnėmis senovės Artimųjų Rytų tautų pasakojimo apie sukūrimą versijomis. Tačiau 

tokio požiūrio žmonės paprastai žvelgia tik į panašumus. Pasakojimuose teigiama, kad 

visa žmonių giminė kilusi iš vienos pirmųjų žmonių šeimos, kad Dievas save apreiškęs 

žmonėms. Tai požymiai, bylojantys, jog kažkada turėjęs egzistuoti ir pirminis istorinis 

pasakojimas. Skirtumai yra netgi svarbesni už panašumus. Babiloniečių ir šumerų 

pasakojimuose teigiama, jog sukūrimas – ribotų dievų konflikto padarinys. Vienas 

dievas nugalimas ir padalijamas pusiau. Iš vienos jo akies ištrykšta Eufratas, iš kitos – 

Tigras. Žmogus sutveriamas iš piktojo dievo kraujo, sumaišyto su moliu. Šiuose 

pasakojimuose atsiranda daug iškraipymų ir pagražinimų – o taip visuomet nutinka, kai 

istorinis pasakojimas ilgainiui virsta mitu. 

Vargu ar įmanoma atvirkštinė literatūrinė progresija – t.y. kad mitas ilgainiui taptų 

paprastu pasakojimu be jokių pagražinimų (kaip Pr 1). Priimta manyti, jog hebrajų 

pasakojimas apie sukūrimą yra tiesiog „iškarpyta“ ir supaprastinta babiloniečių legendos 

versija. Tačiau tokia nuomonė klaidinga. Kalbant apie Artimųjų Rytų pasakojimus 

galioja viena taisyklė: ilgainiui paprasti pasakojimai ar tradicijos (juos papildant, 

praplečiant ir pagražinant) virsta įmantriomis legendomis, o ne atvirkščiai. Duomenys 

patvirtina nuomonę, jog Pradžios knygoje pateikiamas pasakojimas vis dėlto nėra mitas, 

ilgainiui virtęs istoriniu pasakojimu. Nebibliniai šaltiniai byloja priešingai – t.y. kad 

istoriniai pasakojimai ilgainiui virsdavę mitais. 

Tai patvirtina ir neseniai Ebloje aptiktas radinys. Archeologai aptiko ištisą biblioteką 

– 16.000 molio lentelių. Jose buvo užrašytas ir pasakojimas apie sukūrimą. Svarbu 

paminėti, jog šios lentelės buvo parašytos maždaug šešiais šimtais metų anksčiau nei 

babilonietiškasis pasakojimas. (Geisler, BECA, 48–49) 

 

Dokumentų hipotezės šalininkai tvirtina, kad Mozės pasakojime aprašomu laikmečiu (t.y. 
1400 m. pr. Kr., arba prabėgus tūkstantmečiui po Eblos karalystės užkariavimo) rašto dar 
nebuvo. Tačiau radinys Ebloje įrodo, jog tūkstantį metų prieš Mozės gimimą toje pačioje 
pasaulio dalyje, kur vėliau gyveno Mozė ir patriarchai, įstatymai, papročiai bei įvairūs įvykiai 
jau buvo užrašomi. 

– MILLAR BURROWS 
 

Eblos lentelės – labai reikšmingas radinys, turėjęs įtakos Biblijos kritikų darbui. Šį 

svarbų archeologinį radinį šiaurinėje Sirijos dalyje aptiko du Romos universiteto 

profesoriai archeologas dr. Paolo Matthiae ir epigrafijos specialistas dr. Giovanni 

Pettinato. Kasinėjimai Tel Mardicho vietovėje prasidėjo 1964 m. 1968 metais profesoriai 

toje vietoje aptiko karaliaus Ibit Limo statulą su įrašu apie deivę Ištar, „kuri savo ryškia 

šviesa nušviečia Eblą“. Savo galybės viršūnę Ebla buvo pasiekusi 2300 m. pr. Kr. 

Tuomet Ebloje gyveno per 260.000 gyventojų. 2250 m. pr. Kr. Eblą sunaikino Sargono 

Senojo vaikaitis Naram Sinas. 

Eblos lentelių turinys labai svarbus apologetiniu aspektu – jose pateikiami 

pasakojimai analogiški pirmiesiems Pradžios knygos skyriams ir juos patvirtina. Nors 

dažnai buvo juntamas politinis spaudimas bei girdimi paneigimai, tačiau žymesnieji 

žurnalai publikuotuose pranešimuose apie radinį Ebloje pasiūlė keletą galimų variantų, 
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kaip Eblos lenteles susieti su bibliniu pasakojimu. 

Lentelėse minimi miestai Ūras, Sodoma ir Gomora bei paminėtas pagonių dievas 

Baalas, kurio vardą randame ir Biblijoje. (Ostling, New Groundings for the Bible, T., 

76–77) Eblos lentelėse ne kartą minimi vardai, kuriuos randame ir Pradžios knygoje, 

pavyzdžiui, Adomas, Ieva, Nojus ir kt. (Dahood, AETRBR, 55–56) 

Neskaičiuojant Biblijos, tai seniausias iš visų atrastų pasakojimų apie sukūrimą. 

Eblos lentelių pasakojimo versija užrašyta maždaug šešiais šimtais metų anksčiau nei 

babiloniečių pasakojimas. Vienoje lentelėje užrašytas pasakojimas apie sukūrimą labai 

panašus į Pradžios knygos pasakojimą: ten kalbama apie tą, kuris sukūrė dangų, mėnulį, 

žvaigždes ir žemę. Šiuos pasakojimus palyginus su bibliniais, paaiškėja, jog Biblijoje 

užrašyta dar senesnė ir ne taip pagražinta pasakojimo versija, perteikianti įvykius be 

iškraipymų ir mitologinių elementų. Eblos lentelės byloja žmones tikėjus sukūrimu iš 

nieko. Jose rašoma: „Dangaus ir žemės Viešpatie, žemės nebuvo, bet tu sukūrei ją, 

nebuvo dienos šviesos, bet tu sukūrei ir ją. Ir rytmečio aušrą tu sukūrei“. (Ebla Archives, 

259) 

Labai svarbu tai, kad Eblos lentelių turinys iš pamatų griauna kritikų monoteizmo 

evoliucionavimo iš neva ankstyvesnių, primityvesnių formų – politeizmo ir henoteizmo 

– teoriją. Tokia religijos evoliucijos hipotezė buvo itin populiari Charleso Darwino 

(1809–1882) ir Juliuso Wellhauseno (1844–1918) laikais. Šiandien žinoma, jog 

monoteizmas gyvavo jau ir ankstyvaisiais laikais. Be to, Eblos lentelės suteikia 

informacijos, patvirtinančios, jog pirmuosiuose Pradžios knygos skyriuose užrašyta tikra 

istorija, o ne mitai. (Geisler, BECA, 208) 

Eblos lentelės – reikšmingas radinys dar ir tuo, kad triuškinančiai paneigia šaltinių 

kritikų iškeltą hipotezę, esą Mozė negalėjęs užrašyti Penkiaknygės, nes raštas tuo metu 

dar nebuvo plačiai vartojamas. Dokumentų hipotezės šalininkai tvirtina, kad Mozės 

pasakojime aprašomu laikmečiu (t.y. 1400 m. pr. Kr., arba prabėgus tūkstantmečiui po 

Eblos karalystės užkariavimo) rašto dar nebuvo. Tačiau radinys Ebloje įrodo, jog 

tūkstantį metų prieš Mozės gimimą toje pačioje pasaulio dalyje, kur vėliau gyveno Mozė 

ir patriarchai, įstatymai, papročiai bei įvairūs įvykiai jau buvo užrašomi. 

Biblijos aukštesniosios kritikos atstovai tvirtino, jog tuo metu nebuvo rašto, o 

Penkiaknygėje užrašytasis kunigų teisynas bei kiti įstatymai – pernelyg sudėtingi ir 

ištobulinti, kad juos būtų galėjęs parašyti Mozė. Pasak kritikų, izraelitai buvę pernelyg 

primityvūs, kad sukurtų tokią sudėtingą įstatymų sistemą. Jų manymu, detalizuoti ir 

raštu pateikti įstatymai atsirado tik pirmoje persų valdymo laikotarpio pusėje (538–331 

m. pr. Kr.). 

Tačiau archeologų aptiktosios molinės lentelės, kuriose užfiksuota Eblos teisynas, 

byloja, jog žmonės tais laikais jau turėjo sudėtingą įstatymų sistemą. Lentelėse 

pasakojama apie sudėtingus teismo procesus ir precedentinę teisę. Daugelis Eblos 

įstatymų panašūs į Pakartoto įstatymo knygoje užrašytus įstatymus (pvz., Įst. 22,22–30), 

o tokius įstatymus kritikai priskyrė vėlyvesniems laikams. 

Radinys Ebloje praplečia mūsų žinias, suteikdamas daugiau informacijos apie 

pasakojimą, užrašytą Pradžios knygos 14 sk. Šį skyrių kritikai vertino kaip istoriškai 

nepatikimą. Pasakojimas apie Abraomo pergalę prieš Kedorlaomerą ir Mesopotamijos 

karalius ilgą laiką buvo laikomas prasimanymu, o penki Lygumos miestai (Sodoma, 

Gomora, Adma, Ceboimai ir Coaras) laikyti legendiniais. 
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Tačiau Eblos archyvuose minimi visi penki Lygumos miestai, o vienoje lentelėje jie 

netgi išvardyti ta pačia seka kaip ir Pradžios knygos 14 sk. Lentelėse aprašoma 

patriarchų laikotarpio kultūra, kuri regione klestėjo prieš Pradžios knygos 14 sk. 

vaizduojamą katastrofą. Eblos lentelėse rašoma, jog tuo metu tai buvęs klestintis, 

turtingas kraštas (apie šį regioną tas pat sakoma ir Pradžios knygoje). 

 

2B. Nojaus laikų tvanas 
Tvano aprašymas Pradžios knygoje, panašiai kaip ir pasakojimas apie sukūrimą, yra 

realistiškesnis ir mažiau mitologizuotas nei kitos senovinės versijos, o tai byloja apie jo 

autentiškumą. Yra daug pasakojimų apie tvaną, ir šitai rodo, jog iš tiesų būta tokio 

istorinio reiškinio. Kitų tautų pasakojimuose vartojami kiti vardai: šumerai Nojų vadina 

Ziusudra, o babiloniečiai – Utnapištimu. Pati istorija iš esmės nesikeičia: pasakojama 

apie žmogų, kuriam Dievas (arba dievai) liepia statytis tam tikro didumo laivą, nes 

pasaulį veikiai ištiksiąs tvanas. Žmogus paklūsta, atlaiko audrą, o tvanui pasibaigus 

išlipęs iš laivo jis aukoja Dievui (dievams) skirtą auką. Dievas (dievai) apgailestauja, 

kad sunaikino gyvybę žemėje, ir sudaro su žmogumi sandorą. Sutampantys įvykiai 

byloja, jog pasakojimas turi istorinį pagrindą. 

Apie tvaną pasakojama įvairiuose kraštuose: tai ir graikai, indai, kinai, meksikiečiai, 

algonkinai ir havajiečiai. O viename šumerų karalių sąraše tvanas laikomas istoriniu 

reiškiniu, po kurio įvykę esminių pasikeitimų. Sąraše išvardyti aštuoni karaliai, sulaukę 

labai ilgo amžiaus (jų amžius skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių metų). Tada sąrašas 

staiga nutrūksta ir jame įterpiamas toks sakinys: „[Tada] tvanas ištiko visą [žemę]. Kai 

karaliaus valdžia vėl buvo nuleista iš dangaus, ji [pirmiausia] buvo atkurta Kiše.“ 

Yra pagrindo manyti, jog Pradžios knyga aprašo autentiškus įvykius. Kituose 

pasakojimuose apstu tvano reiškinį iškraipančių pagražinimų. Vien tik Pradžios knygoje 

nurodoma tvano data bei chronologine seka aprašomas Nojaus gyvenimas bei susiję 

įvykiai. Tiesą pasakius, Pradžios knygoje pateikiama istorija labiau primena dienoraštį ar 

įrašus laivo žurnale. Kubo formos babiloniečių laivas nieko nebūtų galėjęs išgelbėti. 

Šėlstančios bangos jį be paliovos būtų vartaliojusios nuo vieno šono ant kito. Biblijoje 

vaizduojama arka yra stačiakampė – ilga, plati ir žema. Ja nesudėtinga skrosti neramius 

vandenis. Pagoniškuose pasakojimuose liūtis tęsiasi septynetą dienų, o tiek laiko tikrai 

nepakaktų visai žemei užtvindyti. Juk vanduo turėjo apsemti net kalnus – t.y. pakilti 

daugiau nei 17.000 pėdų (apie 5 km) – o tiek prilyti galėjo tik per labai ilgą laiką. 

Babiloniečių pasakojime vanduo nuslūgsta per vieną dieną, ir tai lygiai taip pat 

absurdiška. Dar vienas ryškus skirtumas, Pradžios knygos pasakojimą skiriantis nuo kitų 

versijų, yra tas, kad kiti pasakojimai pagrindiniam herojui suteikia nemirtingumą ir jis 

išaukštinamas, o Biblija liudija, kad Nojus ir toliau liko nuodėmingas žmogus. Toks 

realistiškas vaizdas įmanomas tik versijoje, kuria siekiama pavaizduoti tiesą. 

Kai kas mano, kad tvanas buvo lokalinio, o ne pasaulinio masto reiškinys. Tačiau kai 

kurie geologiniai tyrinėjimai patvirtina, kad būta pasaulinio tvano. Giliuose uolų 

plyšiuose keliose pasaulio vietose tyrinėtojai aptiko senovės gyvūnų griaučių dalis. Kaip 

plyšyje atsidūrė ne visas skeletas, o tik jo dalis? Logiškiausias paaiškinimas būtų tvano 

vandenys. Tai paaiškintų ir plyšių bei įvairių įtrūkių susidarymą net ir gan aukštose, iki 

140–300 pėdų (40–90 m) kalvose. Kadangi aptiktos tik skeletų dalys, o ne visi skeletai, 

galima daryti išvadą, jog tie gyvūnai (mamutai, lokiai, vilkai, jaučiai, hienos, raganosiai, 
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stumbrai, elniai ir smulkūs žinduoliai) į plyšius pateko būdami negyvi. Jų ten atnešti 

negalėjo ir kalnų upių vandenys. Griaučių likučius sucementavęs kalcitas patvirtina, kad 

šie kaulai buvę sunešti vandens ir nusėdę į plyšius. Įtrūkimai uolienose aptinkami ne 

vienoje, o daugelyje pasaulio vietų. Ši prielaida byloja, kad žemę neilgam (mažiau nei 

metams) iš tiesų buvo ištikusi tokio pobūdžio katastrofa. (Geisler, BECA, 49–50) 

 

3B. Babelio bokštas 
Šiandien sukaupta pakankamai daug duomenų apie tai, jog kadaise žmonės iš tiesų 

kalbėję viena kalba. Šumerų literatūroje apie tai užsimenama ne kartą. Lingvistai šią 

teoriją taip pat pasitelkia skirstydami kalbas į kategorijas. Tačiau kas nutiko Babelio 

bokštui sumaišius kalbas (Pr 11)? Archeologija atskleidė faktą, jog Ūro karalius Ūr 

Namus maždaug 2044–2007 m. pr. Kr., kaip spėjama, davė nurodymą pastatyti didžiulį 

zikuratą (laiptuoto bokšto pavidalo šventyklą) Mėnulio dievo Nanato garbei. Maždaug 

penkių pėdų skersmens ir dešimt pėdų aukščio steloje (monumente) užfiksuota visa Ūr 

Namaus veikla. Viename piešinyje jis pavaizduotas su dideliu skiedinio krepšiu 

pradedantis statyti didįjį bokštą. Karaliaus nuolankumas (karalius vaizduojamas kaip 

paprastas darbininkas) byloja apie atsidavimą dievams. Kitoje molinėje lentelėje 

parašyta, kad bokšto iškilimas įžeidė dievus, tad jie nugriovė žmonių statinį, išsklaidė 

juos po visus kraštus ir padarė jų kalbą keistą. Visa tai labai primena Biblijoje užrašytą 

istoriją. 

O vienoje molinėje lentelėje pasakojama, jog pastatytasis bokštas didžiai užrūstinęs 

dievus ir jie sugriovę tai, ką žmonės buvo pastatę. Pačius žmones dievai išsklaidę po visą 

pasaulį, o jų kalbas sumaišę. Tai labai panašu į Biblijoje pateikiamą pasakojimą. 

Konservatyvieji mokslininkai tiki, jog pirmuosius Pradžios knygos skyrius užrašęs 

Mozė. Tačiau kaip jis tai galėjo padaryti, jei vaizduojami įvykiai įvyko kur kas 

anksčiau? Yra du galimi paaiškinimai. Pirmas –Dievas tai galėjo apreikšti Mozei 

antgamtiniu būdu. Jei Dievas gali pranašiškai apreikšti ateities įvykius, vadinasi, Jis gali 

apreikšti ir tai, kas nutiko praeityje. Antras paaiškinimas (ir bene labiau tikėtinas) 

skambėtų taip: Mozė surinko ir suredagavo ankstesnius šių įvykių aprašymus. Kai kurie 

Biblijos autoriai taip darydavę. Pavyzdžiui, Lukas (žr. Lk 1,1–4). P.J. Wisemanas gan 

įtikinamai aiškina, jog Pradžios knygoje pateiktoji istorija anksčiau buvusi užrašyta 

molio lentelėse ir tokiu būdu buvo perduodama iš kartos į kartą. Už šias lenteles 

atsakingi būdavo „giminių vadai“, kurie aprašymus redaguodavę ir papildydavę naujais 

įrašais. Wisemanas atkreipia mūsų dėmesį į periodiškai pasikartojančius žodžius ir 

frazes, pavyzdžiui: „Štai […] palikuonys“ (žr. Pr 2,4; 6,9; 10,1; 11,10). 

Molinėse lentelėse įvykiai buvo fiksuojami tvarkingai, iš eilės. Pirmieji naujos 

lentelės žodžiai dažniausiai būdavę paskutiniai prieš ją buvusios lentelės žodžiai. 

Literatūrinė Pradžios knygos analizė (palyginus Pradžios knygą su kitais senovės tautų 

kūriniais) rodo, kad Pradžios knyga buvo sudaryta ne vėliau kaip Mozės laikais. Labai 

tikėtina, jog Pradžios knygoje pateikiama giminės istorija, kurią užrašę patriarchai ir 

kurios galutinio varianto redaktorius buvęs Mozė. (Geisler, BECA, 50) 

 

4B. Patriarchai 
Pasakojimus apie Abraomo, Izaoko ir Jokūbo gyvenimą nėra taip sudėtinga paaiškinti 

kaip pirmuosius Pradžios knygos skyrius. Tačiau iš pradžių ir jie buvo laikomi 
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legendomis, nes nesiderino su tuomet apie tą laikotarpį turėtomis žiniomis. Tačiau 

šiandien apie patriarchų laikmetį gaunama vis daugiau naujos informacijos, ir dažnai ji 

patvirtina Pradžios knygoje pateikiamus pasakojimus. Iš Abraomo laikų išlikę įstatymai 

atskleidžia, kodėl patriarchas nesiryžo išvaryti Hagaros. Jis buvo įstatymo įpareigotas ją 

išlaikyti. Tik gavęs aukštesnį nurodymą iš Dievo Abraomas išleido ją gyventi kitur. 

Mario vietovėje aptiktuose laiškuose ne kartą minimi tokie vardai kaip Abamram 

(Abromas), Jakobelis, benjaminai. Nors laiškuose rašoma visai ne apie biblinius 

veikėjus, tačiau paaiškėja, jog tuo metu šie vardai buvo paplitę. Laiškai teikia 

informacijos ir apie Pradžios knygos 14 skyriuje aprašomą karą, penkių karalių kovą 

prieš keturis karalius. Ten minimi vardai ir tautos atitinka mūsų turimus duomenis apie 

tuo metu gyvavusias tautas ir jų karalius. Pavyzdžiui, Pr 14,1 minimas amoritų karalius 

Arjochas, o Mario dokumentuose šio karaliaus vardas yra Arivuk. Vadinasi, Pradžios 

knygos autorius naudojosi informacija iš pirmų lūpų, t.y. pasakojimu žmogaus, 

gyvenusio Abraomo laikais. (Geisler, BECA, 50) 

 

5B. Sodoma ir Gomora 
Pasakojimas apie Sodomos ir Gomoros sunaikinimą ilgą laiką buvo laikomas 

pramanytų. Tačiau archeologų vėliau pateikta informacija patvirtino, jog penki Biblijoje 

minimi Lygumos miestai buvo dideli centrai, kuriuose klestėjo prekyba ir verslas, ir iš 

tiesų geografiškai buvo išsidėstę taip, kaip aprašo Biblija. Paaiškėjo, jog Šventajame 

Rašte pateikiamas pasakojimas apie liūdną šių miestų baigtį taip pat yra ne mažiau tikras 

ir tikslus. Archeologiniai duomenys byloja apie toje vietovėje vykusį žemės drebėjimą, 

kurio metu buvo kai kur išjudinti žemės sluoksniai. Toje vietovėje gausu bitumo (kalnų 

dervos). Matyt, toji derva (pasakojime – siera) buvo išsviesta į orą, o po to krito ant 

Dievą atstūmusių miestų. Yra duomenų, bylojančių, kad nuosėdinių uolienų sluoksniai 

susilydė nuo aukštos temperatūros. Tyrinėtojai nustatė, jog tokio didelio karščio būta 

Jebel Usdumo (Sodomos kalno) viršūnėje. Archeologų aptinkami įvairūs radiniai byloja 

apie tolimoje praeityje kilusį didelį gaisrą. Veikiausiai gaisras kilo užsidegus po 

Negyvąja jūra slūgsojusiam naftos telkiniui, kuris vėliau išsiveržė ir gaisras išplito. Toks 

aiškinimas anaiptol nepaneigia, jog tai galėjęs būti ir stebuklas, nes Dievas valdo ir 

gamtos jėgas. Numatytas įvykio metas – angelų apsilankymo ir perspėjimų kontekste – 

atskleidžia absoliučiai antgamtišką jo prigimtį. (Geisler, BECA, 50–51) 

 

6B. Išėjimo iš Egipto datavimas 
Kitas svarbus tyrinėtojams ramybės neduodantis klausimas: kada hebrajai išėjo iš Egipto 

ir patraukė į Palestiną? Čia reikėtų paminėti, jog yra netgi vadinamoji „bendrai priimta 

data“ (angl. Generally Accepted Date – GAD), nurodanti, kada izraelitai įžengę į 

Kanaaną – būtent 1230–1220 m. pr. Kr. Tačiau Šventajame Rašte teigiama (žr. 1 Kar 

6,1; Ts 11,26; Apd 13,19–20), jog išėjimas įvykęs apie 1400 m. pr. Kr., o į Kanaaną 

izraelitai įžengę dar po 40 metų. Nors šiuo klausimu iki šiol vyksta karštos diskusijos, 

tačiau nebėra pagrindo tikėti „bendrai priimtąja data“. 

Anksčiau buvo manoma, jog Išėjimo knygoje minimas Ramzis (žr. Iš 1,11) taip 

pavadintas buvo faraono Ramzio Didžiojo garbei. Taip pat manyta, jog iki 1300 m. pr. 

Kr. Nilo Deltoje nebuvo įgyvendinami jokie statybiniai projektai, o Kanaano krašte 

XIX–XIII a. pr. Kr. apskritai nebuvo jokios civilizacijos. Tačiau paaiškėjo, jog Ramzis – 
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dažnas vardas Egipto istorijoje. Ramziu Didžiuoju buvo vadinamas Ramzis II. Tačiau 

nieko nežinoma apie Ramzį I. Be to, tekste Ramzis gali reikšti visai ne miestą, o tam 

tikrą regioną. Pavyzdžiui, Pr 47,11 Ramziu vadinama viena Nilo Deltos vietovė, kurioje 

apsistojo Jokūbas ir jo sūnūs. 

Kai kurie mokslininkai mano, jog datą reikėtų nukelti į bronzos amžiaus vidurį. Jei 

data būtų pakeista, tai reikštų, jog keletas Kanaano krašte archeologų atkastų miestų 

buvo sunaikinti izraelitų. Neseniai atliktų kasinėjimų rezultatai parodė, jog paskutinioji 

bronzos amžiaus vidurio fazė apima ilgesnį laikotarpį nei manyta anksčiau – t.y. ji 

baigiasi apie 1400 m. pr. Kr., o ne apie 1500 m. pr. Kr. Toks datų perrikiavimas vieną 

prie kito priartintų du įvykius, kuriuos, kaip anksčiau manyta, skyrė ištisi amžiai – tai 

Kanaano miestų sunaikinimas (bronzos amžiaus vidurio II fazė) ir Kanaano 

nukariavimas. 

Tikėtina, kad pasikeis ir tradicinis požiūris į Egipto istoriją. Prisiminkime, jog senojo 

pasaulio chronologija sudaryta orientuojantis į Egipto valdovų viešpatavimo datas, nes 

šios datos laikytos pastoviomis ir nekintamomis. Tačiau, Velikovsky’o ir Courville’o 

tvirtinimu, toje chronologijoje atsiranda papildomi šeši šimtai metų, „sujaukiantys“ 

įvairių Artimuosiuose Rytuose buvusių įvykių datas. Courville’is parodė, jog Egipto 

valdovų sąrašuose nebūtinai iš eilės surašyti visi faraonai. Šio autoriaus tvirtinimu, kai 

kurie tų „valdovų“ buvo net ne faraonai, o šiaip aukšti pareigūnai. Istorikai manė, jog 

viena dinastija sekė paskui kitą. Tačiau daugelio dinastijų sąrašuose įterpiami vardai 

žemesnio rango valdytojų, gyvenusių tuo pat metu kaip ir ankstesnės dinastijos atstovai. 

Surikiavus įvykius pagal naują chronologiją, Išėjimas chronologinėje lentelėje atsiduria 

ties 1450 m. pr. Kr., o kiti Izraelio istorijos etapai sutampa su Biblijoje minimų Egipto 

valdovų viešpatavimo metais. Nors šie duomenys kol kas nėra galutinai patvirtinti, jau 

dabar aišku, jog nėra prasmės izraelitų išėjimui iš Egipto priskirti vėlyvą datą. (Geisler, 

BECA, 51) 

 

7B. Saulius, Dovydas ir Saliamonas 
Saulius buvo pirmasis Izraelio karalius. Archeologams pavyko atkasti Sauliaus tvirtovę 

Gibėjoje. Vienas reikšmingiausių radinių buvo svaidyklės, kurios, kaip paaiškėjo, 

anomis dienomis buvo populiariausias ginklas. Tai paaiškina ne tik Dovydo pergalę 

prieš Galijotą, bet ir vieną eilutę Teisėjų knygoje, kur pasakyta: „Tarp šių karių buvo 

septyni šimtai rinktinių vyrų, kurie buvo kairiarankiai. Kiekvienas jų galėjo sviesti 

svaidykle akmenį į plauką ir pataikyti“ (žr. Ts 20,16). 

 

Kasinėjant Gezerą 1969 metais buvo aptiktas storas pelenų sluoksnis, kuris dengė didžiąją 
kalvos dalį. Kasinėdami toje vietoje, archeologai aptiko daugybę įvairių hebrajiškų, 
egiptietiškų ir filistiniškų artefaktų. Buvo akivaizdu, jog čia susimaišę net trys kultūros. Ilgą 
laiką tai glumino tyrinėtojus. Tačiau kažkas priminė vieną Biblijos eilutę, kurioje pasakyta: 
„Egipto valdovas faraonas buvo atžygiavęs, paėmęs Gezerą ir sunaikinęs jį ugnimi. Išžudęs 
mieste gyvenusius kanaaniečius, atidavė jį kaip kraitį savo dukteriai, Saliamono žmonai“ (1 
Kar 9,16). 

– NORMAN GEISLER 
 

Po Sauliaus mirties, kaip pasakoja mums Samuelis, jo ginklai buvo padėti Astartės 
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(kanaaniečių derlingumo deivė) šventykloje Bet Šeano mieste. Metraščių knygoje 

parašyta, jog jo galvą prikalė Dagono (filistinų dievas, žemdirbystės globėjas) 

šventykloje. Anksčiau manyta, jog šiame pasakojime įsivėlusi klaida, mat buvo spėjama, 

jog priešų tautos negalėjo statyti savo šventyklų toje pačioje vietoje ir tuo pat metu. 

Tačiau per archeologinius kasinėjimus toje vietoje buvo aptiktos dvi šventyklos, kurias 

vieną nuo kitos skyrė koridorius. Viena tų šventyklų buvo pastatyta Dagonui, kita – 

Astartei. Atrodo, jog filistinai perėmė kanaaniečių deivės garbinimą. 

Vienas reikšmingiausių Dovydo žygdarbių buvo Jeruzalės paėmimas. Biblijoje 

pasakojama, jog izraelitai į miestą pateko eidami tuneliu, vedančiu į Siloamo tvenkinį. 

Ilgą laiką ši Šventojo Rašto vieta daug kam kėlė abejonių, mat buvo manoma, jog 

Siloamo tvenkinys tuo metu buvęs už miesto sienų. Tačiau septintajame XX a. 

dešimtmetyje atlikti kasinėjimai patvirtino, jog iš tiesų tvenkinys buvęs miesto viduje ir 

gana toli nuo miesto sienos. 

Dažnai tvirtinama, kad psalmės, paprastai priskiriamos Dovydui, buvo parašytos 

daug vėliau, nes užrašai prie jų byloja, jog tuo metu egzistavo muzikantų gildijos 

(pavyzdžiui, Koracho sūnūs). Daugelį tai skatina psalmes priskirti makabiejų laikmečiui 

(t.y. II a. pr. Kr.). Tačiau kasinėjimai Ras Šamroje atskleidė, jog tokių gildijų Dovydo 

laikais būta Sirijoje ir Palestinoje. 

Šiandien turima daug archeologinių radinių ir iš Saliamono laikų. Gaila, kad 

archeologinių kasinėjimų negalima vykdyti Saliamono šventyklos vietoje, nes ji yra 

netoli musulmonams šventos vietos – Uolos mečetės. Tačiau tai, kas šiandien žinoma 

apie Saliamono laikais statytas filistinų šventyklas, puikiausiai atitinka tai, ką apie jų 

dizainą, ornamentiką ir statybines medžiagas rašo Biblija. Iš Saliamono šventyklos 

archeologai šiandien turi tik vienintelį daiktą – nedidelį ornamentą, granato vaisių, kuris 

buvo pritvirtintas prie lazdos koto ir ant kurio parašyta „Priklauso Jahvės šventyklai“. 

Pirmą kartą šis ornamentas buvo pastebėtas 1979 m. vienoje Jeruzalės krautuvėlėje. 

1984 m. buvo patvirtintas jo autentiškumas, o 1988 m. jį įsigijo Izraelio muziejus. 

Kasinėjant Gezerą 1969 metais buvo aptiktas storas pelenų sluoksnis, kuris dengė 

didžiąją kalvos dalį. Kasinėdami toje vietoje, archeologai aptiko daugybę įvairių 

hebrajiškų, egiptietiškų ir filistiniškų artefaktų. Buvo akivaizdu, jog čia susimaišę net 

trys kultūros. Ilgą laiką tai glumino tyrinėtojus. Tačiau kažkas priminė vieną Biblijos 

eilutę, kurioje pasakyta: „Egipto valdovas faraonas buvo atžygiavęs, paėmęs Gezerą ir 

sunaikinęs jį ugnimi. Išžudęs mieste gyvenusius kanaaniečius, atidavė jį kaip kraitį savo 

dukteriai, Saliamono žmonai“ (1 Kar 9,16). (Geisler, BECA,51–52) 

 

8B. Asirų invazija 
Labai daug informacijos apie asirus suteikė 26.000 lentelių, kurios buvo aptiktos 

Ašurbanipalo, Asarhadono sūnaus, rūmuose. Ašurbanipalas 722 m. pr. Kr. pavergė 

šiaurines karalystes. Lentelėse aprašomi Asirijos imperijos žygiai, liaupsinamos žiaurios 

bausmės, kuriomis asirai bausdavo jiems pasipriešinusius. 

Keletas tokių aprašymų patvirtina biblinių pasakojimų tikslumą. Paaiškėjo, jog 

Senasis Testamentas tiksliai ir teisingai nurodo Asirijos valdovus. Kurį laiką tyrinėtojai 

nieko nežinojo ir apie Sargoną. Tačiau, archeologams aptikus jo rūmus, ant vienos 

sienos buvo rastas piešinys, vaizduojantis Izaijo 20 sk. aprašomą mūšį. Juodasis 

Šalmanesero obeliskas suteikia mums papildomų žinių apie biblinius veikėjus. Jame 
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vaizduojamas Jehuvas (arba jo pasiuntinys), nusilenkiąs Asirijos karaliui. 

Vienas įdomiausių radinių – tai Sanheribo Jeruzalės apgulties aprašymas. 

Tūkstančiai jo vyrų žuvo, o kiti išsisklaidė kas sau. Kaip ir buvo pranašavęs Izaijas, 

Sanheribui nepavyko užimti miesto. Negalėdamas pasigirti pergale, Sanheribas vis dėlto 

randa būdą, kaip viską nupasakoti nepripažįstant pralaimėjimo (Geisler, BECA, 52): „O 

žydas Ezekijas nesidavė pavergiamas. Aš paėmiau 46 stiprius jo miestus ir tvirtoves, 

užėmiau nesuskaičiuojamą daugybę mažų kaimelių ir aplinkinių vietovių. Iš ten 

išsivariau per 200.150 gyventojų – jaunų ir senų, vyrų ir moterų – o kartu su jais 

išsiginiau ir nesuskaičiuojamą daugybę jų gyvulių – arklių, mulų, asilų, kupranugarių, 

stambių ir smulkių galvijų. Štai tiek prisiplėšiau turto. Save patį aš padariau kaliniu 

Jeruzalėje, jo karališkoje rezidencijoje, kaip paukštį narve.“ (Pritchard, ANET, cit. 

Geisler, BECA, 52) 

 

9B. Tremtis Babilonijoje 
Archeologija šiandien patvirtina ir daugelio Senajame Testamente apie Babilono 

nelaisvę pateikiamų aprašymų tikrumą. Garsiuosiuose kabančiuose Babilono soduose 

rasti įrašai byloja, jog Babilono karalius Jehojachinui ir penkiems jo sūnums iš tiesų 

paskyrė nuolatinį išlaikymą, suteikė gyvenamąją vietą ir apskritai labai maloniai su jais 

elgėsi (žr. 2 Kar 25,27–30). Vardas „Belšacaras“ ilgą laiką kėlė daug rūpesčių, nes ne tik 

kad nebuvo niekur paminėtas, bet ir nėra jam vietos jokiame Babilonijos karalių sąraše. 

Tačiau buvo rastas Nabodonijaus dokumentas, kuriame nurodoma, jog savo sūnui 

Belšacarui (žr. Dan 5) jis suteikiąs laikiną valdžią, kad jis valdytų Nabodonijui nesant. 

Taigi Nabodonijus buvo karalius, tačiau kurį laiką sostinę valdė Belšacaras. Ezros 

aprašytasis Kyro ediktas taip puikiai atitiko Izaijo pranašystę, jog buvo sunku patikėti, 

kad jis tikras. Tačiau archeologai rado ritinį, kuris patvirtino šį dekretą visais 

svarbiausiais punktais. (Geisler, BECA, 52) 

 

4A. Senajame Testamente aprašomi įvykiai ir reiškiniai, kuriuos 
patvirtina archeologija 
Archeologiniai radiniai patvirtina daugelį Senajame Testamente aprašomų įvykių ir 

reiškinių. Albrightas sako: „Nėra nė menkiausios abejonės, jog hebrajų tradicija teisingai 

ir tiksliai tvirtina patriarchus gyvenus Balicho slėnyje, plytėjusiame Mesopotamijos 

šiaurės vakaruose“. Biblija ir archeologiniai radiniai tvirtina tą patį – kad tauta iškeliavo 

iš Mesopotamijos krašto. (Albright, BPFAE, 2) 

 

Archeologiniai radiniai paskatino mokslininkus (nepaisant jų religinių įsitikinimų) patvirtinti 
pasakojimų apie patriarchus istoriškumą ir autentiškumą. 

– DONALD F. WISEMAN 
 

Šventajame Rašte sakoma, jog prieš pastatant Babelio bokštą „visa žemė turėjo vieną 

kalbą ir tuos pačius žodžius“ (Pr 11,1). Vėliau, kai bokštas buvo sugriautas, Dievas 

sumaišė visos žemės žmonių kalbą (žr. Pr 11,9). Daugelis šiandienos filologų mano, kad 

tokia hipotezė apie kalbų kilmę gali būti teisinga. Alfredo Trombetti tvirtina galįs 
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įrodyti, kad visų kalbų šaknys tos pačios. Maxas Muelleris taip pat pritaria, jog būta 

vienos, bendros prokalbės. O Otto Jespersenas tiesiogiai sako, jog kalbą pirmiesiems 

žmonėms suteikęs Dievas. (Free, ABH, 47) 

Ezavo genealogijoje minimi churitai arba horai (žr. Pr 36,20) anksčiau buvo laikomi 

„olų gyventojais“, nes žodis „horas“ [hōrī] labai panašus į hebrajišką žodį „ola“ [hōr]. 

Tačiau archeologiniai radiniai paneigė šią prielaidą. Paaiškėjo, jog churitai buvo labai 

karinga gentis, Artimuosiuose Rytuose gyvenusi patriarchų laikais. (Free, ABH, 72) 

Jericho kasinėjimų metu (1930–1936 m.) Garstangas rado kažką taip stulbinančio, 

kad jis ir du kiti jo grupės nariai parengė radinio aprašymą ir jį pasirašė. Apie tuos 

radinius Garstangas sakė: „O kai dėl pagrindinio fakto, tai nėra jokių abejonių – visos 

sienos griuvo į išorę. Ir sugriuvo taip, kad puolantiesiems užteko perlipti jas ir taip 

įsiveržti į miestą. Kas gi čia neįprasto? Ogi tas, kad miestų sienos paprastai griūva į vidų, 

o ne į išorę. Tačiau Jozuės knygoje 6,20 skaitome: ‘…ir siena nugriuvo. Žmonės veržėsi 

į miestą, kiekvienas tiesiai iš savo vietos, ir užėmė jį’. Taigi sienos griuvo į išorę.“ 

(Garstang, FBHJJ, 146) 

Patvirtinta, jog Abraomo genealogija tikrai yra istorinė. Kol kas dar lieka neaišku, ar 

kai kurie pasakojimuose apie Abraomą minimi vardai žymi senovės miestų pavadinimus 

ar asmenvardžius. Viena aišku: Abraomas buvo realiai gyvenęs žmogus. Burrowsas 

rašo: „Viskas byloja, jog tai būta istorinės asmenybės. Anksčiau buvo minėta, kad jo 

vardas kol kas neaptiktas nė viename turimame archeologiniame šaltinyje. Tačiau toks 

asmenvardis aptinkamas babiloniečių raštuose, rašytuose būtent tuo laikmečiu, kai 

gyveno Abraomas.“ (Burrows, WMTS, 258–259) 

Anksčiau norėta Abraomo gyvenimo datą nukelti į XV ar XIV a. pr. Kr. – žodžiu, į 

daug vėlesnį metą. Tačiau taip nenutiko. Pasak Albrighto, šiandien turime „gausybę 

informacijos apie asmenvardžius ir vietovardžius, neleidžiančios nei iš šio, nei iš to imti 

ir perstumdyti tradicijos nustatytas datas“. (Garstang, FBHJJ, 9) 

Nors kol kas neaptikta jokių archeologinių radinių, konkrečiai patvirtinančių 

pasakojimus apie patriarchus, turima pakankamai daug medžiagos, patvirtinančios, jog 

istorijose aprašomi socialiniai papročiai idealiai atitinka patriarchų laikmetį ir regioną. 

(Burrows, WMTS, 278–279) 

Daug vertingos medžiagos sukaupta per kasinėjimus Nūzaus ir Mario vietovėse. 

Ugarite aptiktas darbas labai pravertė analizuojant hebrajų poeziją ir kalbą. Daug 

įstatymų, panašių arba identiškų Mozės įstatymams, buvo aptikta hetitų, asirų, šumerų ir 

Ešnunos teisynuose. Šių atradimų šviesoje galime pamatyti hebrajų gyvenimą ir kaip jis 

siejosi su aplinkiniu pasauliu. Pasak Albrighto: „Tai toks laimėjimas, prieš kurį 

nublanksta visa kita“. (Albright, OTAAE, cit. Rowley, OTMS, 28) 

Archeologiniai radiniai paskatino mokslininkus (nepaisant jų religinių įsitikinimų) 

patvirtinti pasakojimų apie patriarchus istoriškumą ir autentiškumą. (Wiseman, ACOT, 

cit. Henry, RB, 305) 

Juliusas Wellhausenas, žymus XIX a. Biblijos kritikas, manė, jog varinės praustuvės 

aprašymas kunigų teisyne buvo įdėtas vėliau. Jo tvirtinimu, susitikimo palapinė aprašyta 

ne Mozės laikais, o daug vėliau. Tačiau šiandien aišku, jog tokiai vėlyvai datai (500 m. 

pr. Kr.) nėra jokio pagrindo. Šiandien turimi archeologiniai duomenys byloja, jog 

bronzos veidrodžių būta Egipto imperijos metu (1500–1400 m. pr. Kr.). Šis periodas 

atitinka Mozės gyvenimo ir išėjimo iš Egipto laikotarpį (1500–1400 m. pr. Kr.). (Free, 
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ABH, 108) 

Henry’s M. Morrisas teigia: „Neturime tiek archeologinių duomenų, kad galėtume 

įrodyti kiekvienos Biblijos eilutės teisingumą. Pasakysiu, jog sunkumų šioje srityje 

nestinga, tačiau tai ne taip rimta, kad iš esmės visa nepataisomai apverstų. Svarbu 

pažymėti tai, kad daug sukauptų archeologinių duomenų patvirtina kiekvieno Biblijoje 

aprašyto periodo įvykių ir reiškinių istoriškumą. Kol kas neaptikta nė vieno tokio 

radinio, kuris įrodytų, jog Biblija kuriuo nors klausimu pateiktų neteisingą informaciją.“ 

(Morris, BMS, 95) 

 

Nors daugelis dvejojo Biblijos tikslumu, laikas ir nuoseklus tyrimas parodė, jog Dievo žodis 
kompetentingesnis nei jo kritikai. 

– NORMAN GEISLER 
 

Geisleris daro tokią išvadą: „Turėdami archeologinių duomenų apie kiekvieną 

Senajame Testamente užrašytos istorijos tarpsnį, matome, jog Šventasis Raštas kalba 

tiesą. Daugeliu atvejų Biblija yra pirmasis šaltinis, suteikiantis informacijos apie tam 

tikrus laikus ir papročius. Nors daugelis dvejojo Biblijos tikslumu, laikas ir nuoseklus 

tyrimas parodė, jog Dievo žodis yra geriau informuotas nei jo kritikai. Tūkstančiai 

senojo pasaulio radinių patvirtina tiek bendrą Biblijoje piešiamą paveikslą, tiek 

smulkmenas. Tiesą pasakius, nėra nė vieno radinio, kuris prieštarautų Biblijai.“ (Geisler, 

BECA, 52) 

Henry’s Morrisas pratęsia šią mintį: „Biblijoje pasakojamos istorijos pasiekė mus iš 

žilos senovės. Jos daug senesnės nei daugelis kitų raštų. Vadovaudamiesi 

evoliucionistinėmis idėjomis, XIX a. mokslininkai pradėjo tvirtinti, neva Biblijoje 

pateiktos istorijos yra legendos. Kol tyrinėtojai neturėjo nieko kito, išskyrus senųjų 

rankraščių kopijas, toks mokymas galėjo skambėti įtikinamai. Tačiau šiandien, turint 

tiek daug nuostabios archeologinės medžiagos, Biblijos istoriškumo neįmanoma paneigti 

(bent jau nuo tų tekstų, kur prasideda pasakojimai apie Abraomo laikus).“ (Morris, MP, 

300) 

 

5A. Archeologiniai duomenys patvirtina Mozę buvus Penkiaknygės 
autoriumi 

 

1B. Penkiaknygės amžius (įrodymai, randami pačiame dokumente) 
Datuojant bet kurį rašytinį šaltinį, optimalaus objektyvumo galima pasiekti tik 

ištyrinėjus esminius paties šaltinio teikiamus duomenis. Dokumente galima aptikti 

užuominų apie tam tikrus tuomet buvusius įvykius, geografines ar klimatines sąlygas, 

regiono gyvūniją ir augaliją, liudytojų parodymus ir pan. Pagal šias bei kitas užuominas 

galima gana tiksliai išsiaiškinti dokumento sukūrimo laiką ir vietą. (Archer, SOT, 101) 

Pačios Penkiaknygės forma ir turinys byloja, jog ji buvo sukurta kur kas anksčiau nei 

IX–V a. pr. Kr. (tokią Penkiaknygės sukūrimo datą pateikia Biblijos kritikai). 

Toliau pateiksime šiek tiek informacijos, liudijančios apie Penkiaknygės amžių. 
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1C. Nuo Išėjimo knygos iki Skaičių knygos aprašomas gyvenimas dykynėje 
Išėjimo, Kunigų ir Skaičių knygos iš tiesų skirtos tautai, klajojančiai dykynėje, o ne 

sėsliai, t.y. žemdirbyste besiverčiančiai tautai, jau daug amžių gyvenančiai Pažadėtoje 

žemėje. Priešingu atveju smulkūs nešiojamos palapinės aprašymai ir nurodymai, kaip ją 

statyti, būtų absurdiški. Tikslūs nurodymai, kaip įkurti stovyklavietę (žr. Sk 2,1–31), 

kaip žygiuoti pulkais (žr. Sk 10,14–20), visiškai netinka sėsliai tautai, bet labai pravartūs 

keliaujant dykyne. Šiose knygose apstu užuominų apie gyvenimą dykynėje (pvz., 

nurodymai, kaip tokioje aplinkoje laikytis higienos sąlygų (žr. Įst 23,12–13), arba 

atpirkimo ožio išvarymas į dykumą (žr. Kun 16,10)). (Archer, SOT, 106–108) 

 

2C. Egiptietiškos kultūros įtaka 
Pradžios ir Išėjimo knygose gana aiškiai juntama egiptiečių kultūros įtaka. Tačiau tai 

suprantama, jei tikėsime, kad knygos autorius buvo Mozė, kuris užaugo Egipto faraono 

rūmuose ir šias knygas užrašė izraelitams išėjus iš Egipto. Tą įtaką būtų labai sunku 

paaiškinti, jei knygos būtų parašytos prabėgus net keturiems šimtams metų po to, kai 

hebrajai paliko Egiptą (kaip teigia šaltinių kritikai). [Žr. autoriaus Abraham Yahuda 

knygą The Language of the Pentateuch in Its Relationship to Egyptian (1933). Šioje 

knygoje autorius analizuoja egiptiečių kultūros įtaką, egiptietiškus elementus, randamus 

pasakojimuose apie Mozę bei Juozapą Egipte.] 

Egiptiečių įtaka akivaizdi. 

 

1D. Geografija 
Galima pajausti, jog pasakojimų autorius puikiai susipažinęs su Egipto ir Sinajaus 

geografija (žr. Pr 37–Sk 10). Jis mini daug vietovių, kurių autentiškumą yra patvirtinęs 

šiuolaikinis archeologijos mokslas. Kita vertus, matyti, jog apie Palestinos geografinę 

situaciją autorius menkai tenutuokė, išskyrus tai, ką nuo seno žinojo iš patriarchų 

tradicijos. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 13 sk., norėdamas apibūdinti Kanaano žemę, 

autorius ją palygina su Egiptu (žr. 10 eil.). P šaltinio tekste autorius Hebroną vadina 

vardu Kirjat Arba, kaip jis buvo vadinamas dar prieš tremtį Babilonijoje (žr. Pr 23,2). 

Kitoje vietoje jis mini, jog Hebronas buvęs įkurtas septyneriais metais anksčiau už 

Egipto miestą Coaną (žr. Sk 13,22). Aptinkame ir tokią nuorodą į Salemo miestą: 

„Sichemo miestą Kanaano krašte“. Rašytojas, kurio tauta Kanaane gyvena jau daug 

amžių, tikrai taip nerašytų. Apskritai akivaizdu, kad Palestina Penkiaknygės autoriui – 

naujas, nepažįstamas kraštas, į kurį izraelitai dar tik įžengs ateityje. (Archer, SOT, 106) 

Tai, kad autorius puikiai susipažinęs su Egipto geografija, itin aiškiai matyti antrojoje 

knygoje. 

Išėjimo knygos autorius Egipto teritoriją pažino puikiai. Jis žinojo apie egiptietišką 

papirusą (žr. Iš 2,3), nusimanė apie Nilo pakrantes ir smėlio dykumą (žr. Iš 2,12). 

Autorius puikiai žinojo tokias vietoves kaip Ramzis, Sukotas (žr. Iš 12,37), Etamas (Iš 

13,20), Pi Hahirotas (žr. Iš 14,2). Frazė „Dykuma jų nepaleidžia“ (žr. Iš 14,3) taip pat 

liudija, jog autorius puikiai išmanė Egipto geografiją. Tiesą sakant, nežinant Egipto 

geografijos, 14 skyrius apskritai vargiai būtų suprantamas. (Raven, OTI, 109) 

 

2D. Žodynas 
Archeris rašo: 
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Čia [Pradžios ir Išėjimo knygose] vartojama daugiau egiptietiškų žodžių nei bet 

kurioje kitoje Senojo Testamento knygoje. Pavyzdžiui: (a) žodis ’aberēk (Pr 41,43 

išverstas kaip „Klaupkitės!“) veikiausiai yra egiptietiškas ‘b rk („Lenkis, širdie!“), 

nors siūlyta ir daug kitokių aiškinimų; (b) svoriai ir matai, pvz., zērēt („sprindis“) – 

nuo žodžio drt- „ranka“; ’ējfāh (efa, homero dešimtoji dalis) nuo žodžio ‘pt; hīn 

(hinas, penkios kvortos) nuo žodžio hnw; (c) gōmē’ („papirusas“) nuo žodžio kmyt; 

(d) qēmah („miltai“) nuo žodžio kmhw (tam tikros rūšies duona); (e) šēš („plona 

drobė“) nuo ss („drobė“); (f) je’ōr („Nilas, upė“) nuo ‘trw („upė“, koptų kalboje 

virtusios eioor). (Archer, SOT, 102–103) 

 

Šis autorius taip pat pateikia grynai egiptietiškų vardų sąrašą: 

Potifera (žr. Pr 41,45) ir trumpesnė šio vardo forma. 

Potifaras (žr. Pr 37,36; 39,1), reiškiantis „tas, kurį davė Ra (Saulės dievas)“. 

Cafnat Paneachas (žr. Pr 41,45), kurį faraonas praminė Juozapu. Septuagintoje šis 

vardas aiškinamas kaip „pasaulio gelbėtojas“ – tai tinkamas vardas tam, kuris išgelbėjo 

Egiptą nuo bado. 

Asenata (žr. Pr 41,45.50), Juozapo žmona. 

Onas (žr. Pr 41,45.50; 46,20), senovinis Heliopolio pavadinimas. 

Ramzis (žr. Pr 47,11; Iš 1,11; 12,37; Sk 33,3.5). 

Pitomas (žr. Iš 1,11), veikiausiai tai egiptiečių Pi Tumas, kuris pirmą kartą buvo 

paminėtas XIX dinastijos paminkluose. (Raven, OTI, 107–108) 

 

3D. Egipto karalių vardai 
Kai kurie egiptologai palaiko radikaliųjų kritikų nuomonę, tvirtinančią, jog ankstyvasis 

autorius būtų neabejotinai paminėjęs tuo metu viešpatavusių Egipto karalių vardus. 

Tačiau, tiesą pasakius, tų vardų nebuvimas hebrajų literatūroje iki pat Saliamono laikų 

kaip tik ir byloja apie ankstyvą Penkiaknygės parašymo datą. Naujosios Egipto 

karalystės papročiu karalius oficialiai būdavo vadinamas tiesiog faraonu, prie šio titulo 

nepridedant jo asmens vardo. Kol izraelitai gyveno Egipte, jie turėjo laikytis minėto 

papročio. (Archer, SOT, 105) 

Derėtų pridurti, jog apie Senojo Testamento senumą byloja ir tai, kad jame aprašomi 

karališko luomo asmenys kaip valdžios simbolį mūvintys žiedą ir nešiojantys auksinę 

grandinę (žr. Pr 41,42; Est 3,10.12; 4,2.8. 10; Dan 5,29). Izraelyje tai nebuvo 

praktikuojama, bet senovės Egiptas, Persija ir Babilonija tokį paprotį turėjo. 

 

3C. Archaizmai 
Yra žinoma, jog tam tikri Penkiaknygėje vartoti žodžiai ir frazės vėliau (jau po Mozės 

laikų) išnyko. 

Apie Pradžios knygos 15 sk. Albrightas rašo: 

 
Pasakojime, kaip Jahvė sudaro sandorą su Abraomu […] yra labai daug archaizmų. 

E.A. Speiseris nustatė jo amžių. Čia mes turime pavyzdį, jog ankstyvaisiais laikais 

hebrajų religijoje žmogus turėdavęs savo dievą, su kuriuo oficialiai sudarydavęs 

sutartį. Žmogus duodavęs dievui ištikimybės priesaiką, o dievas savo ruožtu 

turėdavęs saugoti žmogų ir jo šeimą. Tai primityvi siuzereninės sutarties forma. […] 
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Vėlyvajame bronzos amžiuje žodis beritu (hebr. berīt – sandora, sutartis) vartotas 

Sirijoje ir Egipte. Šis žodis buvo pasiskolintas iš semitų ir buvo vartojamas sudarant 

darbo sutartis ar samdant žmones. (Albright, BPFAE, 8) 

 

Spręsdami pagal įrodymus, esančius pačiame Penkiaknygės tekste, turėtume daryti išvadą, 
jog autoriaus gyventa Egipte (ne Palestinoje). Jis buvo hebrajų išėjimo iš Egipto liudytojas, 
pats klajojęs po dykumą. Be to, jis buvo nepaprastai apsišvietęs ir išsilavinęs žmogus, 
pasižymėjęs literatūriniais gabumais. 

– GLEASON ARCHER 
 

Archeris pateikia ir daugiau archaizmų pavyzdžių: „Įvardis ‘ji’ čia dažnai rašomas 

HV’, o ne HY’. Dažnai aptinkame žodį N’R vietoj moteriškosios giminės formos N’RH 

(‘jauna mergina’). Retkarčiais (pvz., Pradžios knygoje porą kartų) tekste aptinkamas 

žodis HLZH (hallazēh), reiškiantis parodomąjį įvardį. Teisėjų, Samuelio knygose ir 

vėliau šis žodis visuomet rašomas hallaz. Veiksmažodis ‘juoktis’ rašomas SHQ 

(Pradžios ir Išėjimo knygose), o ne SHQ; ‘ėriukas’ – KSB, o ne KBS (kēbēs)“. (Archer, 

SOT, 107) 

Be to, Senajame Testamente kartais minimos nereikšmingos smulkmenos – tokios, 

apie kurias vėliau rašęs autorius tikrai nebūtų užsiminęs. Pavyzdžiui, ten, kur rašoma 

apie tai, kaip Juozapui ir egiptiečiams prie stalo buvo paduota atskirai valgyti, įterpiamas 

toks paaiškinimas: „[…] nes egiptiečiai nevalgydavo kartu su hebrajais, egiptiečiams tai 

pasibjaurėtina“ (Pr 43,32). Ar vėliau rašęs autorius įterptų tokį sakinį? (Raven, OTI, 

109) 

Remdamasis turimais įrodymais, Archeris prieina prie tokios išvados: „Penkiaknygės 

teksto duomenų pakanka padaryti išvadą, jog autoriaus gyventa Egipte (ne Palestinoje). 

Jis buvo hebrajų išėjimo iš Egipto liudytojas, pats klajojęs po dykumą. Be to, jis buvo 

nepaprastai apsišvietęs ir išsilavinęs žmogus, pasižymėjęs literatūriniais gabumais.“ 

(Archer, SOT, 101) 

 

2B. Kiti archeologiniai duomenys, patvirtinantys Mozės autorystę 
 

1C. Ankstyvoji hebrajų literatūra 
Destruktyvios aukštesniosios Biblijos kritikos atstovai laikosi tradicinės nuomonės, jog 

iš esmės hebrajų literatūra buvo vėlyvųjų laikų reiškinys. Ši nuomonė dominuoja ir 

šiandien. Pažiūrėkime, ką sako J.L. McKenzie: „Priimta manyti, jog iki Dovydo 

valdymo laikų izraelitai nebuvo toli pažengę literatūros srityje“. (McKenzie, cit. 

Laymon, IOVCB, 1073) 

Tačiau, archeologams nustačius, jog senovės Artimuosiuose Rytuose gyvenusios 

tautos buvo raštingos, šiandien Penkiaknygei galime priskirti kur kas ankstyvesnę 

sukūrimo datą, nei buvo priimta manyti anksčiau. Senovėje raštininkai imdavosi aprašyti 

įvykius dar jiems tebevykstant arba tuoj jiems pasibaigus, taip sutrumpindami žodinio 

perdavimo laiką. Šiandien žinoma, jog žodinis perdavimas buvo naudojamas visų pirma 

siekiant informuoti tautą, o ne norint išsaugoti vieną ar kitą pasakojimą, nes tam tikslui 

įvykiai ir reiškiniai buvo fiksuojami raštu. 

Šiandien nekyla nė menkiausios abejonės, jog didžioji Senojo Testamento dalis mus 
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pasiekė iš žilos senovės. (Harrison, OTT, 18–19) 

 

2C. Ankstyvieji Penkiaknygės įstatymų analogai 
Archeologams pavyko aptikti kitų Mesopotamijos kultūrų įstatymų, kurie yra analogiški 

Penkiaknygės įstatymams. Radiniai byloja, jog Penkiaknygėje aprašomos teisinės 

procedūros ir įstatymai yra kur kas senesni, nei manyta anksčiau. 

Štai keletas konkrečių pavyzdžių. 

 

1D. Sandoros teisynas 
Mendenhallas sako: 

 

Kiekvienas naujas atradimas tik dar labiau patvirtina, jog ji [Penkiaknygė] yra istoriškai tikslus 
ir labai senas kūrinys. 

– WILLIAM F. ALBRIGHT 
 

Sandoros teisyno įstatymai labai skiriasi nuo kanaaniečių įstatymų (žr. Iš 21–23 – 

JE). […] Kanaaniečių miestuose vyko prekyba, plėtojosi verslas, jų visuomenė buvo 

griežtai susiskaidžiusi į sluoksnius. […] Sandoros teisyne nėra jokio skaidymo į 

socialinius sluoksnius, nes minimi vergai nėra bendruomenės nariai, nebent tuo 

atveju, kai dukra parduodama kaip ’āmāh arba vergė-žmona (ją įstatymas saugo ir 

gina). […] Sandoros teisyno įstatymai atspindi izraelitų bendruomenės (arba galbūt 

tik šiaurinės izraelitų bendruomenės) papročius, moralę ir religinius įsipareigojimus, 

kurių jie laikėsi prieš įvedant monarchiją. […] Panašiai kaip ir hetitų sandorose bei 

Mesopotamijos teisynuose jame aptinkame precedentinės ir apodiktinės teisės 

elementų. Kai kurių tyrinėtojų tvirtinimu, Sandoros teisynas sukurtas vėliau, 

sudurstytas iš atskirų literatūrinių šaltinių. Tačiau tai veikiau loginių samprotavimų 

padarinys nei išvados, prie kurių prieita remiantis istoriniais duomenimis. 

(Mendenhall, LCIANE, 13–14) 

 

Albrightas pritaria, jog Sandoros teisynas sudarytas ankstyvuoju periodu: 

 
Ešnunos teisyne, kuris yra beveik dviem šimtmečiais senesnis už Hamurabio teisyną, 

aptinkame vieno ankstyvojo biblinio įstatymo analogą (žr. Iš 21,35, pinigų už jautį 

pasidalijimas, vienam gyvuliui mirtinai sužalojus kitą). Šis nurodymas ypač įdomus 

turint omeny tai, kad Ešnunos teisynas yra penkiais šimtmečiais ankstesnis už 

Sandoros knygą. Šiandien jau ne paslaptis, kad kultūrinį Sandoros knygos kontekstą 

derėtų nukelti iš bronzos amžiaus į geležies amžių – t.y. į Mozės laikus. (Albright, 

OTAP, cit. Rowley, OTMS, 39) 

 

2D. Žemės pirkimo-pardavimo sandėris (žr. Pr 23) 
Archeris aiškina, jog tai labai senų laikų sandėris. Pradžios knygos 23 sk. rašoma, jog 

Abraomas iš hetito Efrono norėjo pirkti Machpelos olą, bet nenorėjo pirkti viso žemės 

sklypo, kuriame ta ola buvo. Archeologams pavyko rasti hetitų teisyną (~1300 m. pr. 

Kr.), kuriame pateikiami analogiški su žemės pirkimu ir pardavimu susiję įstatymai. 

Juose nurodoma, jog asmuo, įsigijęs visą sklypą, privalo atilikti tam tikras priedermes, 

įskaitant ir pagoniškus religinius ritualus. Tai paaiškina, kodėl Abraomas nenorėjo pirkti 
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visos žemės – jis nenorėjo turėti jokių reikalų su kitais dievais. Manoma, jog šiame 

pasakojime aprašoma hetitų žemės pirkimo-pardavimo procedūra būdinga ankstesniems 

laikams (prieš hetitų imperijos žlugimą XIII a. pr. Kr.). (Archer, SOT, 161) 

 

3D. Trys Pradžios knygoje aprašomi papročiai 
Archeris sako, jog archeologams pavyko patvirtinti, kad trys Pradžios knygoje aprašomi 

papročiai (žr. skyrius: 16, 27 ir 31) yra senoviški. Daugelis senovinių Pradžios knygoje 

aprašomų papročių gyvavo II tūkstantmetyje pr. Kr., tačiau I tūkstantmetyje pr. Kr. jau 

buvo nepraktikuojami ir išnykę. Nūzaus vietovėje rastuose juridiniuose dokumentuose 

(XV a. pr. Kr.) skaitome, kad tarnaitei leidžiama pagimdyti savo šeimininkui teisėtą 

įpėdinį (Abraomo ir Hagaros atvejis); kad mirties patale žodžiu paskelbta paskutinė valia 

galioja ir įpareigoja (panašiai kaip paskutiniai Izaoko Jokūbui išsakyti žodžiai); kad 

kiekviena šeima privalo turėti savo dievukus (arba terafus) (kaip tie, kuriuos Rachelė 

pavogė iš Labano), užtikrinančius paveldėjimo teisę. (Archer, SOT, 107) 

 

3C. Išvados 
Archeologų sukaupti duomenys ne tik kad pakerta dokumentų hipotezės pamatus, bet ir 

paliudija Mozę esant Penkiaknygės autoriumi. 

Apie Penkiaknygę Albrightas sako: „Kiekvienas naujas atradimas tik dar labiau 

patvirtina, kad ji [Penkiaknygė] yra istoriškai tikslus ir labai senas kūrinys“. (Albright, 

AP, 225) 

Apie istorijas, vaizduojančias patriarchų gyvenimą, Brightas sako: „Kol kas neaptikta 

nė vieno tokio radinio, kuris prieštarautų tradicijai“. 

Albrightas perspėja: „Nuolatinis Mozės autorystės ir Penkiaknygėje perduodamos 

tradicijos neigimas – tai tik smarkiai perdėta kritika“. (Albright, AP, 224) 

Meredithas Kline’as daro tokią išvadą: „XX a. Biblijos archeologijos mokslas 

pasiekė išties daug. Skardų šiuolaikinį, vakarietišką Wellhauseno balsą nutildo nebylus 

iš senovės Rytų kalvų kylantis liudijimas. Viskas būtų kur kas paprasčiau, jei kritikai 

sutiktų atsisakyti tradicinio savo mokymo. Šiandieniniai duomenys kiekvieną verčia 

pripažinti, jog biblinės istorijos apie patriarchus ir Mozę vaizduoja ne I, o II 

tūkstantmečio pr. Kr. įvykius (kaip tai tvirtina ir Biblija). Biblijoje pateikiama seka – 

pirmiau Įstatymas, po to Pranašai – yra patvirtinta ir įrodyta.“ (Kline, CITMB, 139) 

 

II sekcija 

Dokumentų hipotezė 

14 skyrius 

Įvadas į dokumentų hipotezę 

Dokumentų hipotezės (kitaip dar vadinamos šaltinių teorija arba šaltinių atskyrimo 
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teorija) šalininkai teigia, kad pirmosios penkios Biblijos knygos buvo užrašytos 

prabėgus maždaug tūkstančiui metų po Mozės mirties; kad Penkiaknygė esanti 

kompiliacijos (sudarymo) produktas: esą ją rašę, perrašinėję, redagavę ir į vieną knygą 

surinkę įvairūs nežinomi rengėjai arba redaktoriai. 

Šiame skyriuje šiek tiek pakalbėsime apie literatūrinę kritiką ir tai, kaip ji taikoma 

Penkiaknygės studijose, panagrinėsime Mozės autorystės klausimą. 

1895 m. Juliusas Wellhausenas suformulavo hipotezę, kuri iki šiol populiari tarp 

Biblijos tyrinėtojų. Ji vadinama dokumentų hipoteze arba JEDP hipoteze. Taikydami 

literatūrinės kritikos metodus, šaltinių kritikai pateikia teoriją, pasak kurios, 

Penkiaknygės (t.y. Senojo Testamento dalis nuo Pradžios knygos iki Pakartoto Įstatymo 

knygos) autorius ne Mozė, nors tai tvirtina pati Biblija. Pasak šaltinių kritikų, 

Penkiaknygė buvusi užrašyta ir surinkta į vieną knygą tik prabėgus daugybei metų po 

Mozės mirties. 

Penkiaknygės tekste kritikai aptiko skirtingus Dievo vardus, atrado dublikatų (arba 

lygiagrečių istorijų), atsikartojančių pasakojimų, pastebėjo, jog skiriasi stilius, minčių 

raiškos būdas ir t.t. Vėliau šių skirtumų pagrindu kritikai pirmųjų penkių Biblijos knygų 

tekste išskyrė keturis skirtingus dokumentus arba šaltinius (J, E, D ir P), kurie, pasak jų, 

ir sudaro Penkiaknygę. „J“ šaltinis taip pavadintas dėl to, kad nežinomas jo autorius 

buvo Jahvistas – t.y. savo tekste vartojo Dievo vardą Jahvė. Jahvisto kalba sklandi, 

raiški, savitas žodynas. „E“ šaltinis tokį vardą gavo dėl to, kad jo autorius buvo 

Elohistas – t.y. savo tekste vartojo Dievo vardą Elohimas. J ir E šaltinius tekste labai 

sunku atskirti vieną nuo kito, todėl jie paprastai apjungiami į vieną – JE – šaltinį. Raidė 

D reiškia Deuteronomą arba Pakartoto Įstatymo, sukurto 621 m. pr. Kr., autorių. P 

reiškia Prysterkodeksą arba Kunigiškojo autoriaus darbą. Pasak kritikų, P šaltinio 

autorius – paskutinis kompiliatorius, apdorojęs Senojo Testamento medžiagą, galutinai 

suredagavęs tekstą. P šaltinyje vartojamas Dievo vardas yra Elohimas, pats tekstas 

pasižymi griežtu, dalykišku stiliumi. „Jam būdingas veikiau juristo nei istoriko braižas.“ 

(Driver, ILOT, 12) Kunigiškojo autoriaus dokumentas neturėtų būti painiojamas su 

Elohisto tekstu, nes pastarojo kalba pasižymi gyvumu, raiškumu. 

Chronologinė visų minėtų dokumentų parašymo tvarka yra tokia, kaip pateikiama 

teorijos pavadinime: J, E, D ir P. Žemiau rašoma apie tai, kokiomis aplinkybėmis ir dėl 

kokių paskatų autoriai atliko savo darbą: 

 
J šaltinio autorius Jahvistas buvo pirmasis į vieną visumą surinkęs ir surašęs visas 

legendas, mitus, poemas ir netgi populiarius kitų tautų (pvz., babiloniečių) 

pasakojimus. Taip atsirado viena didinga Dievo tautos istorija. Manoma, jog 

Jahvistas naudojosi tam tikrais šaltiniais: kai kurie jų autorių pasekė sakytinių 

tradicijų forma (angl. oral traditions), kiti jau galėjo būti ir rašytiniai. Šis nežinomas 

rašytojas gyveno maždaug Dovydo arba Saliamono valdymo laikais. Jam rūpėjo 

išsaugoti senąsias tradicijas tuo metu, kai Izraelis brendo kaip vieninga tauta, rengėsi 

tapti galinga valstybe. Tai reiškė, jog netrukus padvelks nauji vėjai, pasklis naujos 

idėjos. Atrodo, jog rašydamas savo darbą Jahvistas naudojosi senaisiais tikėjimo 

išpažinimais arba credo, bylojančiais apie tai, ką Dievas praeityje buvo padaręs savo 

tautos labui (kaip pavyzdį žr. Įst 26,5–10). Tikėjimo išpažinimai sudarė centrinę 

veikalo ašį, aplink kurią buvo tvarkingai „sudėlioti“ įvairūs pasakojimai. Rašytojas 

vadinamas Jahvistu, nes savo darbe Dievą vadina Jahve. Pirmieji taip pavadinę šį 
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rašytoją buvo vokiečių mokslininkai, kurie hebrajiškąjį Dievo vardą rašė ne su „Y“ 

(angl. Yahweh), o su „J“ raide – Jahvė. 

E šaltinio rašytojas Elohistas buvo antrasis autorius, „sulipdęs“ į vieną istoriją 

visas tradicijas. Jis rašė apie 700 m. pr. Kr. – galima manyti, tuo metu, kai Šiaurinei 

karalystei (Izraeliui) grėsė priešų antpuoliai. Elohistas rėmėsi tradicijomis, kurios 

šiaurinių giminių buvo perduodamos iš kartos į kartą. Vienos jų sutapo su Jahvisto 

užfiksuotomis tradicijomis, o kitos skyrėsi. Pasakojimuose, kuriuose aprašinėjo 

laikus iki Mozės, Dievą Elohistas žymėjo vardu Elohimas. Autorius manė, jog vardas 

„Jahvė“ iki Mozės nebuvo apreikštas ir pirmutiniam buvo apreikštas Mozei. Ypatingą 

dėmesį Elohistas skyrė Mozės asmeniui (žr. aprašymą Įst 34,10–12). Elohistas buvo 

puikus pasakotojas. Tai byloja kad ir, pavyzdžiui, Juozapo istorija. 

Tuodu šaltinius – t.y. Jahvisto ir Elohisto darbus – į vieną sudėjo nežinomas 

redaktorius. Tai įvyko maždaug po Jeruzalės žlugimo. Kai kurias istorijas redaktorius 

perrašė taip, kaip jas buvo pateikę Jahvistas ir Elohistas, net jei jų pasakojimai 

vietomis neatitikdavo. Tačiau kartais jis vieno kurio nors autoriaus pasakojimą 

imdavo kaip pagrindą, papildydamas jį kito autoriaus pasakojime rastomis detalėmis. 

Pavyzdžiui, Išėjimo knygos 14 skyriuje pateikiama istorija užrašyta Jahvisto 

pasakojimo pagrindu ir tik truputį remtasi Elohisto darbu. Retkarčiais redaktorius 

įterpdavo ir savo sakinių. 

P šaltinį galėjo užrašyti vienas Kunigiškasis autorius ar net grupė kunigų, 

gyvenusių tremtyje Babilonijoje. Savo tautai jie sudarė ir užrašė Šventumo teisyną – 

nurodymus, kaip garbinti Dievą, ir įstatymus, kurių privaloma laikytis. Kunigų 

teisynas iš pradžių buvo atskira knyga. Vėliau, IV a. pr. Kr., ji buvo prijungta prie JE 

knygos. Tai tarsi „paimti jaudinančią Amerikos istoriją ir praplėsti ją papildymais, 

įterpiant Amerikos konstituciją ar Kongreso išleistą įstatymų rinkinį“. P šaltinio 

stilius nėra toks vaizdingas ir gyvas kaip kai kurios JE dalys. P šaltinio autoriams 

rūpėjo konkretūs su garbinimu ir aukojimu susiję nurodymai, įstatymai, genealogija, 

konkrečios vietovės, datos, tikslūs aprašymai, matų sistema ir pan. P šaltinyje labiau 

nei J ir E istorijose akcentuojamas Dievo dalyvavimas tautos gyvenime, o kai kurie 

aprašomi įvykiai beveik magiški. (Pederson, ILC, 11–14) 

 

D šaltinio (arba Pakartoto Įstatymo knygos) paskirtis – religinio gyvenimo reforma. 

Kai D šaltinis buvo rašomas, J, E ir P dokumentai dar nebuvo sujungti į vieną veikalą. 

Driveris rašo: 

 
Tai [D dokumentas] buvo didysis manifestas, nukreiptas prieš tuo metu vyravusias 

tendencijas. Jame nubrėžtos pagrindinės gairės, kaip reikėtų pertvarkyti religinę 

sistemą. Tiksliai nežinoma, kada buvo parašytas šis dokumentas, manytina, kad tai 

galėjo būti tamsiaisiais Manaso arba kiek šviesesniais Jošijo valdymo laikais. Bet 

kuriuo atveju manifestas buvo kuriamas iš kilnių paskatų: tai turėjo būti tvirtas 

dvasinis pamatas, ant kurio, palankioms aplinkybėms susiklosčius, turėjo draugėn 

susiburti visos tuo metu dar pakrikusios nacionalinei religijai atstovaujančios jėgos. 

Autorius (ar autoriai) stengėsi iš naujo įtvirtinti fundamentaliuosius Mozės kažkada 

suformuluotus principus. Jie norėjo, kad tautoje būtų atgaivintas lojalumas Jahvei, 

atsižadėta visų netikrų dievų. Autorius (autoriai) dėjo daug pastangų, kad būtų 

įgyvendinti pranašų (ypač Ozėjo ir Izaijo) siūlyti idealai, kad Manaso demoralizuota 

Judėja pasikeistų ir vėl taptų „šventąja tauta“, kaip ir pasakojama Izaijo regėjime. Jie 

norėjo atgaivinti pasišventimą Dievui ir artimo meilę, kurią pranašas Ozėjas pavadino 

pirmutine ir svarbiausia žmogaus priederme. (Driver, ILOT, 89) 
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„Šiuo darbu tauta buvo skatinama išlikti lojali Jam [Jahvei]. […] Pakartotas 

Įstatymas – tai tas pats senasis įstatymas, kurį pranašai iš naujo performulavo, 

pritaikydami naujiems poreikiams. Labai galimas daiktas, jog […] daugelis Pakartoto 

Įstatymo knygoje pateikiamų įstatymų yra atėję iš žilos senovės: D šaltinio autorius 

veikiausiai įstatymus tik perrašė, papildydamas juos savo sukurtomis aiškinamosiomis 

įžangomis ir komentarais. Pagaliau religinės sistemos pagrindai, kuriais turėjo 

vadovautis tauta, buvo pateikti vienoje knygoje.“ (Driver, ILOT, 91, kursyvas mano) 

Herbertas Livingstonas pateikia glaustą paaiškinimą, kaip Wellhauseno teorijoje 

datuojami visi keturi dokumentai: 

 
Kokias šaltinių atsiradimo datas siūlo Wellhauseno teorija? Kadangi šaltinių kritikai 

padarė išvadą, jog D šaltinis parašytas VII a. pr. Kr. ir paviešintas 621 m. pr. Kr. – 

t.y. Jošijo reformų metu – ši data tapo pagrindiniu išeities tašku. Buvo nuspręsta, jog 

Deuteronomas žinojo J ir E šaltinių turinį, bet nieko nežinojo apie P dokumentą. 

Vadinasi, buvo padaryta išvada, jog J ir E šaltiniai parašyti prieš 621 m. pr. Kr., o P 

šaltinis – vėliau. 

Mąstant dialektiškai, dėl J dokumente esančių naivių sampratų, jis galėjo atsirasti 

anksčiau už E. Palankiausios aplinkybės tam galėjo susiklostyti karalystės 

pasidalijimo pradžioje – J šaltinis galėjo atspindėti Judo karalystės reakciją į 

Šiaurinės Izraelio karalystės įkūrimą. Taigi galima daryti prielaidą, jog Jahvisto 

tikslas buvo parašyti ir pateikti Judui „istorinį“ dokumentą, kurio pagrindu Judas ir 

Jeruzalė būtų įvardytos kaip tikrasis viso Izraelio valdymo centras. Na, o E šaltinis 

galėjo atsirasti kaip J šaltinio antitezė. E dokumentas veikiausiai radosi Šiaurinėje 

Izraelio karalystėje, kuriai vadovavo Efraimo giminė. Šis dokumentas galėjo būti 

sukurtas siekiant parodyti, jog kai kurie istoriniai pavyzdžiai iš patriarchų ir Jozuės 

laikų duoda pagrindo šiaurinę sritį taip pat laikyti valdžios centru. 

Šaltinių teorijos tvirtinimu, po Šiaurinės Izraelio karalystės subyrėjimo (721 m. 

pr. Kr.) būta šviesių žmonių, kuriems Manaso valdymo metu (pirmoji VII a. pr. Kr. 

pusė) E šaltinį labai rūpėjo išsaugoti, mat jie laikė jį vertingu dokumentu. Dėl tos 

priežasties jie E dokumentą prijungė prie J dokumento, ir taip susidarė vienas šaltinis 

JE. Naujasis JE dokumentas tapo nauja teze, o D – jo antiteze. Teigiama, jog D 

dokumente propaguojamos idėjos ypač tarpo tremties Babilonijoje metu. 

Deuteronomo darbas turėjo didelę įtaką kuriant istorines knygas (Biblijos dalis nuo 

Jozuės iki II Karalių knygos). Tačiau naujai atsiradęs „Šventumo teisynas“ (siejamas 

su Ezechieliu) tapo D šaltinio antiteze. Dar vėliau, bemaž per šimtmetį, iš pradžių 

tremtyje, po to jau Jeruzalėje gyvenantys kunigai surinko ir surašė P dokumentą ir 

padėjo pamatus didžiajai visų minėtų darbų sintezei – Penkiaknygei. 

Trumpai tariant, J šaltinis, kritikų teigimu, atsiradęs po 900 m. pr. Kr., E šaltinis – 

šiek tiek vėliau, jau IX a. pr. Kr. Abu minėti šaltiniai į vieną buvę sujungti apie 650 

m. pr. Kr. Maždaug tuo pat metu jie buvę užrašyti ir paviešinti 621 m. pr. Kr. P 

šaltinis atsiradęs V a. pr. Kr., o visa Penkiaknygė (dabartine jos forma) buvusi 

sudaryta apie 400 m. pr. Kr. (Livingston, PCE, 228–229) 

 

Pritardami tokiems teiginiams, dokumentų hipotezės šalininkai neigia Mozės 

autorystę, tvirtina, jog jis negalėjęs užrašyti Penkiaknygės. 

Tačiau pačios Penkiaknygės tekste tvirtinama, jog Mozė (gyvenęs apie 1400 m. pr. 

Kr.) esąs jos autorius. Dokumentų hipotezės šalininkai atmeta tokią Penkiaknygės 
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sukūrimo datą ir teigia, jog ji buvusi sudaryta tik VIII–V a. pr. Kr. 

Ir pagaliau derėtų pasakyti, jog šaltinių teorija verčia nepasitikėti viso Senojo 

Testamento tekstu. Pasiklausęs šaltinių kritikų išvadų, galėtum pamanyti, jog Senasis 

Testamentas – tai tik viena didžiulė literatūrinė klastotė. Arba Dievas iš tiesų kalbėjo per 

Mozę, arba tenka pripažinti, jog mūsų rankose tik beletristinė apgaulė. 

Kritikai klausia: „Ar egzistuoja toks dalykas kaip Penkiaknygės vienovė?“ Bet 

klausimas iš tiesų turėtų būti formuluojamas kitaip, o būtent: „Kaip tos vienovės pavyko 

pasiekti?“ Kitaip tariant, literatūrinis veikalas, apimantis Senojo Testamento dalį nuo 

Pradžios knygos iki Pakartoto Įstatymo, yra vienas, vientisas kūrinys. Šiuo atveju derėtų 

klausti: „Kaip atsirado šis vientisas, rišlus pasakojimas?“ Ar šį darbą užrašė Mozė (kaip 

teigiama pačioje Biblijoje ir kaip tvirtina tradicinė krikščionybė), ar jis buvo iš 

fragmentų surinktas ir užrašytas prabėgus daugybei metų po Mozės mirties? Dokumentų 

hipotezė verčia abejoti Jėzumi, Senojo ir Naujojo Testamentų autorių kompetencija ir 

tikslumu, Mozės gera valia. 
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DOKUMENTŲ HIPOTEZĖ

JEP

D

J

E

P

JE

JEDP

Pietinės karalystės tradicijos Šiaurinės karalystės tradicijos

Kunigų tradicijos

Pakartotas Įst., 

621 m. pr. Kr.
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~ 750 m. pr. Kr.

~ 750 m. pr. Kr.

Samarijos žlugimas, 721 m. pr. Kr.

Jeruzalės žlugimas, 586 m. pr. Kr.

JE ir P sudaryti ~ 500–400 m. pr. Kr. 
(Nuo Pradžios knygos iki Skaičių knygos)

 
 

Livingstonas rašo: 

 
Beveik kiekvienoje knygoje, kur aukštinama ši dokumentų hipotezė, pateikiami 

ilgiausi ištisų skyrių ir eilučių sąrašai, nurodantys, kokiam šaltiniui iš pat pradžių tie 

skyriai ir eilutės neva priklausę. Visi kiti, jokiam dokumentui nepriklausantys 
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fragmentai priskiriami redaktoriams arba kompiliatoriams (tai lengviausias 

paaiškinimo būdas). Tačiau derėtų prisiminti, jog literatūroje mes nerandame jokių 

užuominų, nėra išlikusių jokių senovinių rankraščių, kurie bent žodeliu užsimintų 

apie J, E, D ar P dokumentų egzistavimą (skyriumi ar kartu). Šie šaltiniai buvo 

dirbtinai sukurti: jie buvo sugalvoti ir, remiantis tam tikrais aukščiau minėtais 

kriterijais, išskirti mūsų dienas pasiekusiame Penkiaknygės tekste. (Livingston, PCE, 

227) 

 

Toliau autorius vardija išvadas, prie kurių neišvengiamai prieinama laikantis 

dokumentų hipotezės paaiškinimų: 

 
(a) visiškai paneigiama Mozės autorystė; Mozės laikotarpiui priskiriama tik keletas 

nedidelių fragmentėlių; (b) daugelio Wellhauseno požiūriui pritariančių mokslininkų 

nuomone, Penkiaknygėje aprašomi vyrai ir moterys nėra realiai gyvenusios istorinės 

asmenybės – geriausiu atveju jie tik idealizuojami herojai; (c) Penkiaknygė 

nepateikia mums tikrų istorinių duomenų apie senovę; ji atspindi padalytos karalystės 

laikus; knygoje aprašomi laikai tuoj po tremties Babilonijoje; (d) Penkiaknygės 

aprašomoje nė vienoje tautoje nebuvo praktikuojama monoteistinė religija – tai tik po 

tremties rašę kunigai sukūrė vaizdą, kad anksčiau žmonės tikėję vienu Dievu; (e) 

Dievas niekada nėra kalbėjęs senųjų laikų žmonėms asmeniškai – tokį vaizdą piešė 

tik vėliau rašę kunigai; (f) vos keletas įstatymų egzistavo iš senųjų laikų – dauguma 

jų buvo parašyti tik įkūrus karalystę; (g) tik nedaugelis religinių apeigų išliko iš 

senųjų laikų – dauguma jų buvo sugalvotos po tremties Babilonijoje; (h) senovėje 

izraelitai neturėjo jokios Susitikimo palapinės, kaip rašoma Išėjimo knygoje; (i) visi 

Penkiaknygėje aptinkami teiginiai, bylojantys apie gelbstinčią Dievo jėgą ir 

stebuklingus Jo darbus Izraelio labui, yra klaidingi; (j) nuomonė, jog dabartinė 

Penkiaknygės struktūra ir visų penkių knygų teksto vienovė – tai Mozės darbas, yra 

klaidinga; ir galiausiai (k) teorija žadina nepasitikėjimą Šventojo Rašto tekstu ir 

skatina tokį skeptišką požiūrį, jog paprastam tikinčiajam Penkiaknygė faktiškai tampa 

beverčiu skaitalu. (Livingston, PCE, 229) 

 

Kituose šios knygos skyriuose aptarsime (1) Mozės autorystės klausimą; (2) 

peržvelgsime ir išsamiau paanalizuosime dokumentų hipotezės šalininkų teiginius; (3) 

pateiksime tiems teiginiams konkrečių pastabų ir atsakymų. 

 

15 skyrius 

Įvadas į Biblijos kritiką  

Skyriaus turinys 
Apibrėžimai 

Aukštesnioji kritika 
Aukštesniosios kritikos istorija 

Penkiaknygės kritika – trys radikaliosios mokyklos 
Dokumentų hipotezė: teorijos tezės 
Formų kritika (Formgeschichte) 
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Oraltradicionistai („Upsalos mokykla“)  
 

1A. Apibrėžimai 
„Žodis kritika visų pirma reiškia ko nors aptarimą, vertinimą. Graikų kalboje (kritikē; 

veiksm. krinō) šis žodis reiškia tyrimą, nagrinėjimą, vertinimą. Literatūros kritika – tai 

ne tik trūkumų nurodymas ar neigiamas vertinimas; literatūros kritika – tai išsami 

kūrinio analizė, nurodant tiek jo pranašumus, tiek trūkumus. Kitaip tariant, tai tiesiog 

kiek įmanoma objektyvesnis, nešališkas kurio nors aptariamo klausimo vertinimas, 

nagrinėjimas.“ (Selleck, NAB, 70–71) 

Biblija kaip literatūrinis kūrinys taip pat yra kritinės analizės objektas, o kritinė 

Biblijos analizė vadinama Biblijos kritika. Štai koks apibrėžimas pateikiamas 

„Krikščioniškoje enciklopedijoje“ (Christian Cyclopedia): „[Biblijos kritika] tai 

mokslas, nagrinėjantis pirminio Šventojo Rašto teksto kilmę, istoriją ir šiandieninę 

būklę.“ (Gardner, CC, 206) 

Biblijos kritika dalijama į dvi rūšis. (1) Žemesnioji kritika – tai „mokslas, 

apsiribojantis tikrųjų pradinio Biblijos teksto žodžių, jų istorijos nagrinėjimu. Šis 

mokslas tyrinėja žodžius, jų sudėstymą įvairiuose rankraščiuose, spausdintuose 

tekstuose, senoviniuose raštuose ir kt. šaltiniuose.“ (Gardner, CC, 206) Žemesnioji 

kritika dar vadinama tiesiog teksto kritika. (2) Aukštesnioji kritika „analizuoja teksto 

turinį įvairių Biblijos knygų esmės, formos ir temų atžvilgiu; nagrinėja kontekstą bei 

įvairias kontekstines sąsajas, tiria, kaip vienas teksto fragmentas susijęs su kitais; 

analizuoja autorių bei tiesioginių knygų adresatų gyvenimo aplinkybes.“ (Gardner, CC, 

206) 

 

1B. Aukštesnioji kritika 
Aukštesnioji kritika nagrinėja įvairių Bibliją sudarančių raštų integralumo (vientisumo), 

autentiškumo (tikrumo), tikėtinumo ir literatūrinių formų klausimus. 

Pats terminas „aukštesnioji kritika“ nereiškia neigiamo vertinimo. Štai ką šiuo 

klausimu sako Jamesas Orras, buvęs Glazgo (Glasgow United Free Church) kolegijos 

(Škotija) apologetikos ir sisteminės teologijos profesorius: 

 
Iš tiesų (ir šio fakto negalime paneigti) „aukštesniąja kritika“ vienaip ar kitaip 

užsiima kiekvienas asmuo, Senąjį Testamentą studijuojantis šiandien turimų 

duomenų šviesoje. Labai gaila, kad šis terminas šiandien dažniausiai asocijuojasi tik 

su vienu metodu bei tam tikromis būtent šiuo metodu gautomis išvadomis. Tačiau šio 

termino visai nebūtina asocijuoti tik su viena kryptimi. Iš tiesų aukštesnioji kritika – 

tai tiesiog nuodugnus Biblijos fenomenų tyrinėjimas, kai vadovaujamasi tam tikrais 

principais, o tie principai paprastai taikomi analizuojant bet kurį literatūrinį kūrinį. 

Aukštesnioji kritika siekia nustatyti atskirų Biblijos knygų amžių, autorius, sukūrimo 

aplinkybes, šaltinius ir pan. Taigi kiekvienas tokius ir panašius klausimus 

sprendžiantis žmogus tam tikra prasme užsiima būtent „aukštesniąja kritika“. (Orr, 

POT, 9) 

 

Greenas priduria, jog terminas „aukštesnioji kritika“ gali turėti neigiamo atspalvio, 
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tačiau iš tiesų jis tereiškia išsamų studijuojamų tekstų pobūdžio, atsiradimo aplinkybių ir 

priežasčių nagrinėjimą. Pasinaudodamas visa medžiaga, kokią tik įmanoma šiandien 

turėti, aukštesniosios kritikos atstovas siekia nustatyti tam tikro kūrinio autorių, 

sukūrimo datą, pirminį autoriaus sumanymą ir aplinkybes, kuriomis kūrinys buvo 

rašomas. (Gilkey, COTBL, 6) 

Žinoma, aukštesnioji kritika turėtų būti kiek įmanoma objektyvesnė. Orras teigia: 

„Kada kūrinys buvo sukurtas, kas jo autorius, ar knyga yra vientisas ar iš kelių šaltinių 

sukompiliuotas darbas – tokius ir panašius klausimus pridera kuo nuodugniausiai ištirti, 

o visos išvados turi būti paremtos turimais faktiniais įrodymais. Todėl visai teisingai 

pastebėta, kad, moksliškai analizuojant šiuos ir panašius klausimus, kritikui nevalia 

trukdyti: tikėjimas negali daryti įtakos išvadoms, kurios daromos grynai literatūrinės 

analizės metodais.“ (Orr, POT, 16) 

Čia turimas omeny ne tik „religinis“ tikėjimas, bet ir nepagrįstas tikėjimas įvairiomis 

teorijomis, asmeniniai įsitikinimai, išankstinės nuostatos. 

 

2B. Aukštesniosios kritikos istorija 
Nors aukštesnioji kritika kaip mokslinio tyrimo metodas klasikinės literatūros analizėje 

buvo taikoma dar iki XIX a., pirmasis šį terminą kritinėje Biblijos analizėje XVIII a. 

pabaigoje pavartojo vokiečių racionalistas J.G. Eichhornas. Antrąjį savo darbo „Įvadas į 

Senąjį Testamentą“ (Einleitung in das Alte Testament) leidimą 1787 m. jis pristatė 

tokiais žodžiais: 

„Man teko nepaprastai daug triūsti, įdirbant šį visiškai „neartą lauką“: pasitelkdamas 

aukštesniosios kritikos (humanistui tai nėra naujas pavadinimas) metodus, išanalizavau 

vidinę atskirų Senojo Testamento knygų struktūrą.“ (Chapman, P. 19) 

Eichhornas nuo to laiko vadinamas „Senojo Testamento kritikos tėvu“. 

Nors terminas „aukštesnioji kritika“ iki Eichhorno ir nebuvo siejamas su moksliniu 

Biblijos aiškinimu, aukštesniosios kritikos metodus Senojo Testamento tyrinėjimuose 

pirmasis pradėjo naudoti Jeanas Astrucas, 1753 m. parašęs traktatą apie Pradžios knygą. 

Nors Astrucas neneigė Mozės autorystės, tačiau jis pareiškė, kad Pradžios knyga 

sudaryta iš keleto atskirų šaltinių. Vėliau tyrinėtojai tokių šaltinių pradėjo ieškoti visoje 

Penkiaknygėje. Aukštesnioji kritika buvo plačiai taikoma ypač analizuojant 

Penkiaknygę. Tyrinėdami Penkiaknygę tokiu būdu, kritikai priėjo prie labai sudėtingų 

išvadų dėl atskirų Penkiaknygės dalių autorystės ir datavimo (dokumentų hipotezė). 

Galima sakyti, jog XIX a. Europos (ir ypač vokiečių) aukštesniosios kritikos atstovai 

padėjo pamatus visai tolesnei mokslinei kritinei Senojo Testamento analizei. Taigi 

kalbant apie modernią aukštesniąją Senojo Testamento kritiką būtina atsižvelgti į 

praeityje nuveiktus darbus, pirmąsias išvadas, prie kurių prieita analizuojant 

Penkiaknygę šiuo metodu. Tai būtina, norint pamatyti, kaip aukštesnioji Senojo 

Testamento kritika plėtojosi nuo Astruco laikų. 

 

Nuo pat savo atsiradimo šios mokyklos išplėtotas Senojo Testamento traktavimo būdas tapo 
dominuojančiu. Taikydami savą metodiką, kritikai padarė labai drastiškas išvadas (izraelitų 
literatūrinius kūrinius jie suskaidė į atskirus fragmentus, o hebrajų istoriją perrašė iš esmės), 
dėl to ši srovė kai kurių mokslininkų dar vadinama „destruktyvia aukštesniąja kritika“.  
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Deja, praėjusio amžiaus vokiečių aukštesniosios kritikos mokykla savo tyrinėjimuose 

pradėjo taikyti klaidingą metodiką ir, tendencingai laikydamasi tam tikrų išankstinių 

nuostatų, suformulavo neteisingas apriorines prielaidas. Klaidinga metodika suponavo 

klaidingas išvadas: Senojo Testamento knygas kritikai suskaidė į daugybę atskirų 

„šaltinių“ ir nustatė tokias jų sukūrimo datas, kurios neatitiko pačiuose dokumentuose 

nurodytų datų (kai kuriais atvejais tas skirtumas buvo apie tūkstantį metų). Biblijoje 

pateikiamą ankstyvosios hebrajų istorijos aprašymą pakeitė sudėtinga, išplėtota teorija, 

kuri neatitiko paties Izraelio pateikiamo aprašymo beveik nė vienu esminiu klausimu. 

Nuo pat savo atsiradimo šios mokyklos išplėtotas Senojo Testamento traktavimo 

būdas tapo dominuojančiu. Taikydami savą metodiką, kritikai padarė labai drastiškas 

išvadas (izraelitų literatūrinius kūrinius jie suskaidė į atskirus fragmentus, o hebrajų 

istoriją perrašė iš esmės), dėl to ši srovė kai kurių mokslininkų dar vadinama 

„destruktyvia aukštesniąja kritika“. 

 

2A. Penkiaknygės kritika – trys radikaliosios mokyklos 
 

1B. Dokumentų hipotezė: teorijos tezės 
Nors tradicija Penkiaknygės autorystę priskiria Mozei, Penkiaknygė iš tiesų tėra rinkinys 

keturių atskirų dokumentų, kuriuos skirtingu laiku (maždaug 400 metų laikotarpiu) 

užrašė skirtingi autoriai. Pirmasis toks dokumentas buvo parašytas apie 850 m. pr. Kr., 

vėliau atsirado ir kiti. Ilgainiui visus keturis šaltinius į vieną „sulipdė“ nežinomi 

redaktoriai. Taigi Penkiaknygė vienoje knygoje pasirodė tik apie 400 m. pr. Kr. 

Pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovaujantis Penkiaknygėje buvo išskirti keturi minėtieji 

dokumentai, buvo nuodugni paties teksto analizė. Klasikinę dokumentų hipotezės 

formuluotę 1878 m. pateikė vokiečių mokslininkas Juliusas Wellhausenas. (Harrison, 

IOT, 19–27) 

 

2B. Formų kritika (Formgeschichte) 
Formų kritikos mokyklos atstovai, panašiai kaip ir šaltinių kritikai, Penkiaknygę taip pat 

laikė ne Mozės darbu, o kompiliacijos proceso produktu. Formų kritikų teorija nuo 

dokumentų hipotezės skyrėsi tuo, kad atskirus Penkiaknygę sudarančius dokumentus 

formų kritikai taip pat laikė kompiliacijomis. Jų teigimu, tradicija iš pat pradžių 

gyvavusi sakytine forma, o raštiškai buvusi pateikta tik daug vėliau – t.y. tremties 

Babilonijoje metu arba jau po jos (586 m.). Apie Biblijos raštų literatūrinių formų raidą 

tuo metu buvo žinoma nedaug. Šios mokyklos atstovams buvo visiškai aišku, jog šaltinių 

kritikų Penkiaknygės tekste JEDP dokumentai yra dirbtinai išskirti. Pasak šios mokyklos 

kritikų, vienintelis praktiškas ir teisingas būdas – per tekstą, pateiktą rašytine forma, 

stengtis „prisikasti“ iki pirminės, sakytine forma egzistavusios šaltinio medžiagos ir 

ištyrinėti, kokioms kategorijoms ji priklausiusi. Tada, nustačius kategorijas, pamėginti 

atsekti galimą kiekvieno sakytinio perdavimo vieneto raidą iki jam įgaunant rašytinę 

formą. Siekdami nustatyti, kokį procesą minėtosioms kategorijoms teko pereiti prieš 

įgaunant rašytinę formą, kritikai itin akcentavo „kilmės aplinkos“ (vok. Sitz im Leben) 

svarbą. Žymiausi šios srovės atstovai yra du vokiečių mokslininkai: Hermanas Gunkelis 
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ir Hugonas Gressmannas. Tai jie XX a. pradžioje ir įkūrė formų kritikos mokyklą. 

(Gunkel, Die Sagen des Genesis, 1901; Die Schriften des Alten Testaments, 1911; 

Gressmann, Die Alteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels, 1910) (Harrison, 

IOT, 35–38) 

 

3B. Oraltradicionistai („Upsalos mokykla“) 
Panašaus požiūrio kaip ir formų kritikai laikėsi oraltradicionistai, kurie taip pat neigė 

Mozės autorystę ir mokė, jog Penkiaknygė buvo kompiliacijos produktas, sudaryta per 

keletą amžių, o rašytine forma kaip viena knyga pateikta tik tremties Babilonijoje metu 

ar net dar vėliau. Dokumentų hipotezę (JEDP šaltinių teoriją) oraltradicionistai atmetė 

kaip vakarietišką sprendimo būdą, visiškai netinkantį narpliojant senovės Artimųjų Rytų 

tautų literatūrines problemas. Ši skandinavų mokykla sakytinio perdavimo svarbą 

pabrėžė dar labiau nei Gunkelis ir formų kritikai. Kai kurie oraltradicionistai tvirtino, esą 

sakytinis perdavimas senovės Artimųjų Rytų tautose buvo svarbesnis negu rašymas. 

Anot jų, turėtume ieškoti ne užrašytų šaltinių, bet oralinės tradicijos („sakytinio 

perdavimo“) vienetų, „tradicijos ratų“ ir įvairių „mokyklų“ šių ratų ribose. 

Medžiagą jie stengėsi padalyti į tam tikras literatūrines „kategorijas“ (žanrus): 

aprašymus, teisinę literatūrą, prozą, poeziją. Jie taip pat išskyrė „subkategorijas“ 

(Gattungen), stengėsi surasti įvairių „kategorijų“ (žanrų) „kilmės aplinką“ (Sitz im 

Leben), nustatyti jų raidą. 

Oraltradicionistai išskyrė du esminius Penkiaknygės perdavimo šaltinius: vienas 

tęsiasi nuo Pradžios iki Skaičių knygos ir nurodo P arba kunigiškąją mokyklą („P“ nuo 

žodžio „Priester“); kitas tęsiasi nuo Pakartoto Įstatymo knygos iki 2 Karalių knygos – D 

arba deuteronominė mokykla. Pastarasis savo stiliumi skiriasi nuo P ir rodo į 

„tradicionistų D ratą“. Žymiausiais šios srovės atstovais laikomi Johannesas Pedersenas 

(Die Auffassung vom Alten Testament, 1931) ir Ivanas Engnellas (Gamla Testamentet en 

Traditionshistorisk Inledning, 1945). (Harrison, IOT, 66–69) 

 

16 skyrius 

Įvadas į Penkiaknygę 

Skyriaus turinys 
Kas yra Penkiaknygė 
Penkiaknygės turinys 
Penkiaknygės tikslas ir svarba 
Teorijos, neigiančios Mozės autorystę, atsiradimas, pobūdis, istorija  

 

1A. Kas yra penkiaknygė 
Kaip jau buvo minėta aukščiau, penkios pirmosios Senojo Testamento knygos – 

Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių ir Pakartoto Įstatymo – kitaip dar vadinamos 

Penkiaknyge. Į lietuvių kalbą šis žodis atėjo kaip tiesioginis graikų kalbos žodžio 
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pentateychos, reiškiančio „penkių knygų rinkinys“, vertimas. (Aalders, ASIP, 13; NBD, 

957) Žydų tradicijoje Penkiaknygė vadinama Tora [hebr. tōrāh – teisynas, įstatymas], 

Įstatymo knyga, Mozės įstatymu arba tiesiog Įstatymu ar Teisynu. (Albright, ACBC, 

903) Origenas, vienas III a. Bažnyčios tėvų, pirmasis penkioms Mozės knygoms davė 

pavadinimą Penkiaknygė. (Harrison, IOT, 495) 

 

2A. Penkiaknygės turinys 
Glaustai Penkiaknygės turinį mums pateikia Harrisonas: 

1. Pasaulio sukūrimas, istorijos pradžių pradžia (įvykiai vyksta 

Mesopotamijoje): Pradžios knyga 1–11 

2. Patriarchų istorija: Pradžios knyga 12–50 

3. Priespauda Egipte; pasirengimas išėjimui: Išėjimo knyga 1–9 

4. Išėjimas, Pascha, atvykimas prie Sinajaus kalno: Išėjimo knyga 10–19 

5. Dekalogas ir Sandora: Išėjimo knyga 20–24 

6. Susitikimo palapinės statybos nurodymai; nurodymai vyriausiajam kunigui 

(Aaronui): Išėjimo knyga 25–31 

7. Sandoros sulaužymas, pasidavimas stabmeldystei: Išėjimo knyga 32–34 

8. Nurodymų įgyvendinimas, Susitikimo palapinės statymas: Išėjimo knyga 35–

40 

9. Aukojimo priesakai: Kunigų knyga 1–7 

10. Aaronas tampa vyriausiuoju kunigu; kitų kunigų įšventinimas; aukų 

atnašavimas: Kunigų knyga 8–10 

11. Mitybos taisyklės, priesakai dėl sergančiųjų, suteršta – nesuteršta: Kunigų 

knyga 11–15 

12. Permaldavimo diena: Kunigų knyga 16 

13. Dievo įsakymai, kaip gyventi, kokių papročių laikytis: Kunigų knyga 17–26 

14. Priesaikos ir dešimtinės: Kunigų knyga 27 

15. Tautos surašymas, įstatymai: Skaičių knyga 1–9 

16. Kelionė iš Sinajaus į Kadešą: Skaičių knyga 10–20 

17. Klajonės po Moabo kraštą: Skaičių knyga 21–36 

18. Istorinė retrospektyva (Mozė prisimena klajonių po dykumą laikotarpį): 

Pakartoto Įstatymo knyga 1–4 

19. Antroji Mozės kalba su padrąsinančia įžanga: Pakartoto Įstatymo knyga 5–11 

20. Įstatų ir teisių rinkinys: Pakartoto Įstatymo knyga 12–26 

21. Prakeikimai ir palaiminimai: Pakartoto Įstatymo knyga 27–30 

22. Vadovavimo perdavimas Jozuei; Mozės mirtis: Pakartoto Įstatymo knyga 31–

34 (Harrison, IOT, 496) 

 

3A. Penkiaknygės tikslas ir svarba 
Biblijoje užrašyta istorija. Tačiau tai nėra paprasta istorija – tai Dievo žmonijai suteikto 

atpirkimo istorija, o Penkiaknygė – pirmasis tos istorijos skyrius. (Unger, IGOT, 187–

188) 
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Ungeris pratęsia mintį: 

 
Penkiaknygės autorius turėjo labai konkretų sumanymą. Jis neketino aprašyti vien tik 

žmonijos istorijos. Veikiau jo tikslas buvo papasakoti apie Dievo malonę, atskleisti 

žmogui Dievo paruoštą išganymo (išgelbėjimo) planą. Taigi Penkiaknygėje aprašoma 

tikra istorija su ryškiu religiniu motyvu, kuris nuolat atsikartodamas visam tekstui 

suteikia tam tikrą koloritą. Tačiau tai anaiptol nereiškia, jog vaizduojami įvykiai dėl 

to tampa mažiau istoriški. Šis motyvas padaro juos ypatingos reikšmės įvykiais ir 

suteikia jiems išliekamąją vertę: knygoje pateikiamos idėjos ir principai peržengia už 

vaizduojamojo laikotarpio ir geografinės vietos rėmus ir tampa universaliomis 

vertybėmis, kurios priimtinos ne tik vienai kuriai tautai, bet apskritai visiems 

žmonėms. […] 

Nesuvokdami Penkiaknygės svarbos ir tikslo, dauguma kritikų pradėjo neigti joje 

vaizduojamų įvykių istoriškumą, vertinti juos kaip nepatikimus. Prisiminkime 

pasakojimus apie hebrajų gyvenimą Egipte, apie stebuklingą jų išgelbėjimą ir apie jų 

klajones dykumoje. Visi šie įvykiai vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį ne tik 

hebrajų istorijoje, bet ir Biblijoje pateikiamame žmogaus išganymo plane. Kas būtų, 

jei šie įvykiai, tarkim, pramanyti? Ramybės neduotų klausimas, kas ir kaip būtų 

galėjęs tai sumanyti ir aprašyti. (Unger, IGOT, 188–189) 

 

Penkiaknygė liudija apie Dievą, kuris, būdamas suverenus (aukščiausias) Viešpats, istorijos 
ir gamtos valdovas, gelbsti ir padeda žmogui. Svarbiausias Penkiaknygėje (ir turbūt visame 
Senajame Testamente) aprašomas Dievo darbas – tai Izraelio tautos išlaisvinimas iš Egipto 
vergijos (Išėjimas). Būtent šio įvykio metu Dievas izraelitams save apreiškė kaip Gelbėtojas ir 
Atpirkėjas. 

– D.A. HUBBARD 
 

D.A. Hubbardas pabrėžia Penkiaknygės svarbą siekiant išsiaiškinti Izraelio tautos ir 

Dievo santykį: 

 
Penkiaknygėje aprašomas [Dievo] apsireiškimas ir [tautos] reakcija į jį. Penkiaknygė 

liudija apie Dievą, kuris, būdamas suverenus (aukščiausias) Viešpats, istorijos ir 

gamtos valdovas, gelbsti ir padeda žmogui. Svarbiausias Penkiaknygėje (ir turbūt 

visame Senajame Testamente) aprašomas Dievo darbas – tai Izraelio tautos 

išlaisvinimas iš Egipto vergijos (Išėjimas). Būtent šio įvykio metu Dievas izraelitams 

save apreiškė kaip Gelbėtojas ir Atpirkėjas. Šis įvykis izraelitams padėjo geriau 

suvokti, koks yra Dievas. Vadovaujami Mozės, jie naujai pažvelgė į senąsias savo 

protėvių tradicijas. Jose jie galėjo įžvelgti Dievo darbo užuomazgas, „pumpurą“ to 

„žiedo“, kuris vėliau taip nuostabiai išsiskleidė, Dievui išlaisvinus juos iš Egipto. 

(Hubbard, NDB, 963) 

 

Langdonas B. Gilkey’s, nekonservatyvių pažiūrų mokslininkas, Išėjimą ir įvykius 

Sinajuje vadina „centrine visos biblinės religijos ašimi“. (Gilkey, COTBL, 147) 

Nepaprastai svarbų vaidmenį Penkiaknygė vaidina ir krikščioniškosios pasaulėžiūros 

formavimosi procese, nes šioje knygoje aprašomi pirmieji Dievo apsireiškimai žmogui. 

Gilkey’s yra pasakęs: „Išėjimas iš Egipto mums yra labai svarbus įvykis tiek 

tikėjimo, tiek istoriniu aspektu. Ką Dievas padarė Sinajuje? Šis klausimas nepaprastai 
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svarbus ne tik mokslininkui, tyrinėjančiam semitų religiją ir teologiją, bet ir šių laikų 

tikinčiajam, trokštančiam paliudyti apie Dievo veikimą, Jo darbus istorijos eigoje.“ 

(Gilkey, COTBL, 147) 

 

4A. Teorijos, neigiančios Mozės autorystę, atsiradimas, pobūdis, 
istorija 
Jonas Damaskietis rašo, jog II a. gyvavusi tokia judėjų krikščionių sekta, nazyrai, kurie 

neigė Mozę parašius Penkiaknygę. (Young, IOT, 113) O antai maždaug III a. pradžioje 

sudarytame raštų rinkinyje, kuris vadinosi „Klemenso homilijos“ (Clementine Homilies), 

tvirtinama, jog Penkiaknygę po Mozės mirties užrašę septyniasdešimt išminčių. (Plačiau 

apie šiuos raštus bei apie netinkamą metodiką, kurią tų raštų autoriai taikė aiškindami 

istoriją ir Bibliją, žr. E.J. Youngo darbą „Įvadas į Senąjį Testamentą“ [An Introduction 

to the Old Testament], 118–119 psl.) (Young, IOT, 112) 

I–II a. atsirasdavo tokių asmenų ar grupelių, kurios neigdavo Mozę užrašius 

Penkiaknygę. Tačiau čia derėtų pastebėti vieną dalyką, į kurį mūsų dėmesį atkreipia 

Youngas. Jis rašo: 

 
Pirmaisiais krikščioniškosios eros amžiais (I–II a.) nebuvo nė vieno atvejo, kad kas 

nors iš Bažnyčios tėvų ar apskritai iš ortodoksinės Bažnyčios būtų priešiškai 

nusiteikęs Biblijos atžvilgiu ir kritinę savo nuomonę ėmęsis dėstyti raštu. Kai 

skaitome, ką šiuo klausimu turėjo pasakyti apaštališkieji ir ikinikėjišku laikotarpiu 

gyvenę Bažnyčios tėvai, matome, jog jie visi tikėjo Mozę buvus Penkiaknygės 

autoriumi, o Senąjį Testamentą pripažino dieviška knyga. […] 

Iš to laikotarpio išlikę keli priešiškos nuomonės pavyzdžiai rodo, jog tokią kritiką 

paprastai pareikšdavo arba eretiškos grupelės, arba pagoniškojo pasaulio atstovai. 

Derėtų pastebėti, jog tokio pobūdžio kritika paprastai bylodavusi apie tam tikras 

filosofines nuostatas ir dažniausiai būdavusi tendencinga, subjektyvi ir nemoksliška. 

(Young, IOT, 113–114) 

 

Taigi matome, kad tokio nepagrįsto tvirtinimo (jog Mozė nesąs Penkiaknygės 

autorius) šaknys siekia pirmuosius mūsų eros amžius. Buvo spėjama, jog kai kurios 

teksto dalys užrašytos jau po Mozės mirties – o tai ir buvo pamatas, į kurį pradėjo remtis 

Mozės autorystę neigiančios teorijos. 

Per kitus amžius Mozės autorystė nebuvo labai įnirtingai kvestionuojama. Ginčai dėl 

jos smarkiau įsiplieskė tik XVIII a., kai teorijos buvo perkeltos ant naujo – literatūrinės 

kritikos – pamato. Būtent tada atsirado ir buvo išplėtota Mozės autorystę neigianti 

šaltinių teorija. (Plačiau apie tai, kaip Mozės autorystė buvo pripažįstama nuo III a. iki 

XVIII a. pradžios, žr. Youngo darbą „Įvadas į Senąjį Testamentą“ [An Introduction to 

the Old Testament]. Young, IOT, 116–120) 
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17 skyrius 

Dokumentų hipotezės atsiradimas ir raida 

Skyriaus turinys 
Dokumentų hipotezės reikšmė 
Teorijos plėtojimasis 

Pradinė dokumentų teorija 
Fragmentų hipotezė 
Papildymų teorija 
Kristalizacijos teorija 
Modifikuotoji dokumentų teorija 
Plėtotės hipotezė (revizuota dokumentų teorija) 
Tolesnė dokumentų hipotezės raida, naujausios jos versijos 
 

1A. Dokumentų hipotezės reikšmė 
Jau esame minėję, jog dokumentų hipotezė suvaidino svarbų vaidmenį įtvirtinant 

Biblijos aukštesniosios kritikos mokyklą, kurios atstovai paskelbė rimtai dvejoją Senojo 

Testamento literatūriniu ir istoriniu vientisumu. Šios srovės kritikų radikalios išvados 

kiekvieną asmenį, kuris rimtai studijuoja Senąjį Testamentą, verčia nuodugniai ir 

kruopščiai ištirti jų poziciją. Toks tiriamasis darbas turėtų prasidėti nuo Penkiaknygės 

analizės – kaip ir tvirtina dokumentų hipotezė. Ar teisinga radikaliosios Biblijos kritikų 

nuomonė? O gal derėtų jai nepritarti? Gal egzistuoja kokia nors patikimesnė teorija – 

tokia, kuri labiau atitinka duomenis? Visa tai išsiaiškinti galėsime tik išstudijavę ir 

objektyviai įvertinę klasikinę dokumentų hipotezę bei vėliau atsiradusias pataisytas jos 

versijas. 

 

2A. Teorijos plėtojimasis 
 

1B. Pradinė dokumentų teorija 
Kiek yra žinoma, XVIII a. protestantų dvasininkas H.B. Witteris buvo pirmasis pradėjęs 

tvirtinti, jog Pradžios knygoje užrašyti du paraleliniai pasakojimai apie sukūrimą. Taip 

jis išskyrė du šaltinius, kuriuos, anot jo, vieną nuo kito skyrė skirtingai vartojamas Dievo 

vardas. Witteris taip pat buvo pirmasis, pasiūlęs skirtingus Dievo vardus naudoti kaip 

kriterijų ieškant skirtingų dokumentų. (Žr. Witterio „Jura Israelitarum in Palestina“, 

1711) (Cassuto, DH, 9; Young, IOT, 118) 

Pirmasis, rimtai ėmęsis tirti dokumentų teoriją, buvo prancūzų gydytojas Jeanas 

Astrucas. Jis 1753 m. parašė knygą „Spėjimai apie šaltinius, kuriais Mozė galėjo 

naudotis rašydamas Pradžios knygą“ (Conjectures Concerning the Original Memoranda 

Which It Appears Moses Used to Compose the Book of Genesis). 

Pasak Astruco, Pradžios knyga sudaryta iš keleto skirtingų dokumentų, kuriuos 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  510 

 

pirmuosiuose knygos skyriuose vieną nuo kito galima atskirti pagal nevienodą Dievo 

vardų (Elohimas ir Jahvė) vartoseną. Astrucas suvokė, jog dieviškųjų vardų fenomenas 

kaip kriterijus galėjo būti taikomas tik nagrinėjant Pradžios knygą, bet ne visą 

Penkiaknygę. Atsikartojančius pasakojimus (pvz., sukūrimo ir tvano istorijos) Astrucas 

taip pat laikė įrodymu, jog egzistuoja keli skirtingi šaltiniai. Nors Astrucas išplėtojo 

dokumentų teoriją, jis tvirtino, jog veikalo kompiliatorius (sudarytojas) buvęs Mozė. 

(Young, IOT, 118–121) 

Pirmasis Astruco teoriją pristatęs Vokietijoje buvo J.G. Eichhornas. Savo trijų tomų 

įvade į Senąjį Testamentą (Einleitung in das Alte Testament (1780–1783)) Eichhornas 

greta Astruco dieviškųjų vardų kriterijaus įvedė naujus, literatūrinius kriterijus, pvz.: 

skirtingas stilius, savitas kiekvienam išskirtajam šaltiniui būdingas žodynas ir pan. 

(Harrison, IOT, 14) 

 

2B. Fragmentų hipotezė 
 

1C. Teorija 
Škotų kilmės Romos Katalikų bažnyčios kunigas, vardu A. Geddesas, 1800 metais 

Astruco dviejų dokumentų teoriją pavadino „fantazija“. Tuo tarpu pats Geddesas 

Pradžios knygoje „atrado“ daugiau šaltinių (arba fragmentų). Pasak jo, tie dideli ir 

nedideli fragmentai, kurių negalima pavadinti tikrais dokumentais, nežinomo 

redaktoriaus buvę sulipdyti į vieną prabėgus maždaug penkiems šimtmečiams po Mozės 

mirties. Vokiečių kilmės Johannas Vateris 1802–1805 metais išplėtojo Geddeso teoriją. 

Vateris bandė pademonstruoti, kaip iš atskirų fragmentų palaipsniui susiformavo 

Penkiaknygė. Jo nuomone, egzistavę bent trisdešimt aštuoni atskiri (skirtingi) 

fragmentai, ir, nors kai kurie jų buvo išlikę iš Mozės laikų, pati Penkiaknygė, kokią mes 

turime šiandien, buvusi sudaryta tik tremties Babilonijoje metu (586 m.). Toliau šią 

teoriją 1831 m. plėtojo vokiečių mokslininkas A.T. Hartmannas. (Young, IOT, 123–127) 

 

2C. Kuo fragmentų hipotezė skiriasi nuo Astruco dokumentų teorijos 
Fragmentų hipotezės šalininkų teigimu, Penkiaknygę sudarantys šaltiniai yra ne vientisi 

dokumentai, o daugybė dokumentų fragmentų, kuriuos išskirti tekste labai sunku. 

 

3B. Papildymų teorija 
 

1C. Teorija 
Hienrichas Ewaldas 1823 metais fragmentų hipotezei sudavė „mirtiną smūgį“: savo 

knygoje (Die Komposition der Genesis Kritisch Untersucht) jis gynė Pradžios knygos 

teksto vientisumą. Apie 1830 m. šis autorius suformulavo naują teoriją, jog Elohisto 

darbas – pirmųjų šešių Biblijos knygų pagrindas, „pagrindinis šaltinis“. Kiek vėliau 

buvo sukurtas ir parašytas paralelinis dokumentas, kurio autorius Dievą žymėjo vardu 

„Jahvė“. Dar vėliau nežinomas redaktorius sudarė naują dokumentą. Kaip pagrindą jam 

ėmė E šaltinį, papildydamas jį fragmentais iš J šaltinio. Vėliau atsirado aibė kitų, 

naujesnių šios teorijos versijų. Kai kurios jų (pvz., De Wette, 1840; Lengerke, 1844) 

tvirtino, jog pagrindinis tekstas buvęs papildytas ne vieną, o du arba tris kartus. (Young, 

IOT, 127–129) 
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2C. Kuo papildymų teorija skiriasi nuo fragmentų hipotezės 
Papildymų teorija tvirtina, jog Pradžios knygos tekstas nėra „montažas“ iš daugelio 

skirtingų šaltinių, o vientisas, E dokumento pagrindu sukurtas ir vėliau kitų šaltinių (J) 

fragmentais papildytas kūrinys. 

 

4B. Kristalizacijos teorija 
 

1C. Teorija 
Ewaldas 1845 metais atmetė savo sukurtą papildymų teoriją ir vietoj jos pasiūlė kitą. 

Pasak naujosios teorijos, buvęs ne vienas tekstą papildęs redaktorius, o penki autoriai, 

gyvenę skirtingu laiku ir per 700 metų parašę skirtingas Penkiaknygės dalis. Ewaldo 

manymu, penktasis autorius (vienas Judo gyventojas karaliaus Uzijo laikais) buvęs 

paskutinysis Penkiaknygės teksto redaktorius. Tai jis, pasak Ewaldo, užbaigęs 

Penkiaknygę maždaug 790–740 m. pr. Kr. Ewaldo manymu, Pakartotas Įstatymas (D) 

buvęs atskiras darbas, prie Penkiaknygės teksto pridurtas apie 500 m. pr. Kr. Šios 

teorijos paprastesnės versijos šalininkai buvo Augustas Knobelis (1861) ir E. 

Schraederis (1869). (Young, IOT, 129–130) 

 

2C. Kuo kristalizacijos teorija skiriasi nuo papildymų teorijos 
Pasak kristalizacijos teorijos, buvęs ne vienas tekstą papildęs redaktorius, o penki 

skirtingu laiku gyvenę autoriai, kurie parašė skirtingas Penkiaknygės dalis. 

 

5B. Modifikuotoji dokumentų teorija 
 

1C. Teorija 
Hermanas Hupfeldas 1853 metais įrodinėjo, jog: 

a) J dalys Pradžios knygoje iš tiesų buvo ne papildymai, o vientisas dokumentas; 

b) pagrindinis E dokumentas (pasak papildymų teorijos) buvęs ne vienas vientisas 

dokumentas, o veikiau dviejų atskirų dokumentų, kuriuos Hupfeldas pavadino P ir E, 

junginys; 

c) šiuos tris dokumentus (šaltinius) į vieną „sulipdė“ nežinomas redaktorius; 

d) Pakartotas Įstatymas buvęs visiškai atskiras dokumentas, prie pagrindinio teksto 

prijungtas paskiausiai (Deuteronomo darbas). 

Trumpai tariant, Hupfeldas tvirtino, esą Penkiaknygės tekstas „sulipdytas“ iš keturių 

skirtingų dokumentų: P (ankstyvasis Elohisto darbas), E, J ir D. (Young, IOT, 130–131) 

 

2C. Kuo modifikuotoji dokumentų teorija skiriasi nuo kristalizacijos teorijos 
Šios teorijos teigimu, tris dokumentus – J dokumentą, ankstyvąjį Elohisto dokumentą P 

ir vėlyvąjį Elohisto dokumentą E – į vieną sujungęs vienas redaktorius, o ne penki 

skirtingi autoriai. 

 

6B. Plėtotės hipotezė (revizuota dokumentų teorija) 
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Wellhausenas pateikė naują dokumentų hipotezės formuluotę (vėliau ji pradėta vadinti 
Grafo-Wellhauseno hipoteze): įvedama nauja istorijos ir religijos evoliucinės raidos samprata, 
buvusi populiari tarp ano meto mąstytojų.  
 

1C. Teorija (šiandien paprastai vadinama „dokumentų hipoteze“) 
Hupfeldas XIX a. 7-ajame dešimtmetyje buvo nustatęs tokią chronologinę dokumentų 

seką: P, E, J, D. Tačiau Karlas H. Grafas ją pakeitė į J, E, D, P, tvirtindamas, jog 

pagrindinis dokumentas (pirmasis Elohisto darbas arba P dokumentas) buvo ne 

anksčiausiai, o vėliausiai parašytoji Penkiaknygės dalis. Grafo teoriją įtvirtinti padėjo 

Abrahamo Kueneno parašyta knyga „Die Godsdienst van Israel“ (1869–1870). 

Juliusas Wellhausenas (Die Komposition des Hexateuchs, 1876, ir Prolegomena zur 

Geschichte Israels, 1878) meistriškai suformulavo Grafo ir Kueneno revizuotą 

dokumentų teoriją bei suteikė jai klasikinę formą, kuria ji veikiai paplito tarp Europos, o 

vėliau ir Amerikos Senojo Testamento tyrinėtojų. Wellhausenas pateikė naują 

dokumentų hipotezės formuluotę (vėliau ji pradėta vadinti Grafo-Wellhauseno hipoteze): 

įvedama nauja istorijos ir religijos evoliucinės raidos samprata, buvusi populiari tarp ano 

meto mąstytojų. 

Wellhausenas tvirtino, jog: 

1) ankstyviausioji Penkiaknygės dalis yra dviejų pradžioje atskirų dokumentų – 

Jahvisto (850 m. pr. Kr.) ir Elohisto (750 m. pr. Kr.) – junginys; 

2) minėtus dokumentus Jahvistas sujungęs į vieną rišlų tekstą (650 m. pr. Kr.); 

3) Pakartoto Įstatymo knyga buvusi sukurta Jošijo valdymo laikais; jos autorius ją 

prijungęs prie Jahvisto darbo; 

4) didžioji dauguma kunigų įstatymų – tai Ezros darbas, ir šiandien jie vadinami P 

(Kunigiškojo autoriaus) dokumentu. Vėliau redaktorius (arba keli redaktoriai) iš naujo 

peržiūrėjo tų kelių dokumentų junginį ir apie 200 m. pr. Kr. parengė galutinį 

Penkiaknygės tekstą – tokį, kokį turime šiandien. 

Wellhauseno darbus į anglų kalbą išvertė ir pristatė Anglijoje W. Robertsonas 

Smithas (The Old Testament in the Jewish Church, 1881). 

Tačiau išsamiausiai anglakalbius su Wellhauseno teorija supažindino Samuelis R. 

Driveris (Introduction to the Literature of the Old Testament, 1891). Pirmasis uolus 

Wellhauseno šalininkas Amerikoje buvo įžymusis Charlesas A. Briggsas (The Higher 

Criticism of the Hexateuch, 1893). (Archer, SOTI, 79; Young, IOT, 136–138) 

 

2C. Kuo ši teorija skiriasi nuo modifikuotos dokumentų teorijos 
Šios teorijos teigimu, P yra ne ankstyviausias, bet vėlyviausias šaltinis. 

Evoliucionistiškai traktuodami istoriją, šios teorijos kūrėjai sudarė naują chronologinę 

dokumentų seką: JEDP. 

 

7B. Tolesnė dokumentų hipotezės raida, naujausios jos versijos 
 

1C. Rudolphas Smendas (Die Erzählung des hexateuchs auf Ihre Qellen 

Untersucht, 1912): buvęs ne vienas J dokumentas, o du – J1 ir J2. (Archer, SOTI, 91) 

 

2C. Otto Eissfeldtas (Hexateuchssynopse, 1922): J dokumente buvęs L dokumentas, 
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parašytas 860 m. pr. Kr. (Archer, SOTI, 91) 

 

3C.R.H. Kennethas (Deuteronomy and the Decalogue, 1920) ir Gustavas Hölscheris 

(Komposition und Ursprung des Deuteronomiums, 1922) abu tvirtino, jog „Pakartotas 

Įstatymas buvęs parašytas ne Jošijo laikais, o vėliau. Taigi ‘įstatymo knyga’, šventykloje 

rasta 621 m. pr. Kr., buvusi ne Pakartoto Įstatymo, o kažkokia kita knyga.“ (Archer, 

SOTI, 100–101) 

 

4C. Martinas Kegelis (Die Kultusreformation des Josias, 1919), Adamas C. Welchas 

(The Code of Deuteronomy, 1924) ir Edwardas Robertsonas (Bulletin of John Rylands 

Library, 1936, 1941, 1942, 1944) visi priėjo išvadą, jog Pakartoto Įstatymo knyga buvo 

parašyta ne Jošijo valdymo laikais (621 m. pr. Kr.), o daug anksčiau. (Archer, SOTI, 

101–102) 

 

5C. Maxas Löhras (Der Priestercodex in der Genesis, 1924) teigė, jog: 

 

1. P kaip atskiras šaltinis niekuomet neegzistavo; 

2. Penkiaknygę sudaręs Ezra, kuris naudojosi iki tremties surinktais rašytiniais 

šaltiniais; 

3. šių rašytinių šaltinių negalima identifikuoti su jokiu konkrečiai įvardijamu (J, 

E ir pan.) dokumentu. (Archer, SOTI, 97) 

 

6C. Juliusas Morgensternas (The Oldest Document in the Hexateuch, 1927) padarė 

išvadą, jog J šaltinyje įmanoma išskirti K dokumentą (panašų į Eissfeldto „atrastą“ L 

dokumentą). (Archer, SOTI, 91) 

 

7C. Paulas Volzas ir Wilhelmas Rudolphas (Der Elohist als Erzähler: ein Irrweg der 

Pentateuchkritik? [„Elohistas kaip pasakotojas: klaida Penkiaknygės kritikoje?“], 1933) 

priėjo prie tokių išvadų: 

 

1. Nėra jokio pagrindo teigti, jog egzistavęs atskiras E dokumentas. 

2. Pradžios knygą parašęs vienas autorius ir šiek tiek papildęs vėlesnis 

redaktorius. (Archer, SOTI, 100) 

 

8C. Robertas Pfeifferis (Introduction to the Old Testament, 1941) tvirtino, jog J ir E 

šaltiniams priklausančiose Pradžios knygos dalyse (t.y. Pr 1–11 ir 14–18) galima išskirti 

dar vieną – S dokumentą, kuris datuojamas 950 m. pr. Kr. (Archer, SOTI, 91) 
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18 skyrius 

Pagrindiniai tyrinėjimo ir vertinimo 

principai  

Skyriaus turinys 
Harmoninė prieitis – hebrajų Šventraštį dera tyrinėti ir vertinti pagal tą pačią skalę kaip ir kitus 
senovės tautų literatūros kūrinius 
Tyrinėjant hebrajų Šventraštį dera būti atviram, pasirengusiam išklausyti ir priimti naujas idėjas 
Tyrinėjant hebrajų Šventraštį privalu remtis ir kitais šaltiniais bei vadovautis objektyviais vertinimo 
kriterijais 
Išvados 

 

Senovinės orientalistinės aplinkos aspektu Senasis Testamentas turi nemažai literatūrinių 

analogų. Nors daugelis į tai žiūri pro pirštus, niekas negali nuneigti, jog principus, 

taikomus tyrinėjant senovės Artimųjų Rytų tautų istoriją ir literatūrą, derėtų taikyti ir 

tyrinėjant Senąjį Testamentą literatūriniu bei istoriniu aspektais. Ir priešingai – principų, 

kurie yra akivaizdžiai klaidingi ir negali būti taikomi nagrinėjant senovės Artimųjų Rytų 

tautų literatūrą ir istoriją, nederėtų taikyti ir studijuojant Senąjį Testamentą. (Kitchen, 

AOOT, 28) 

Nagrinėjant hebrajų Šventraštį derėtų laikytis trijų pagrindinių principų: 

 

1A. Harmoninė prieitis – hebrajų Šventraštį dera tyrinėti ir vertinti 
pagal tą pačią skalę kaip ir kitus senovės tautų literatūros kūrinius 
Literatūros genijus ir kritikas Coleridge’as jau seniai yra nubrėžęs štai tokią pamatinę 

literatūrinio nagrinėjimo taisyklę: „Gero autoriaus darbe aptikę akivaizdžią klaidą, 

turėtume tartis nesuvokiantys jo supratimo tol, kol suprasime jo nesuvokimą.“ (Cit. Allis, 

FBM, 125, kursyvas jo) 

Istorikas Johnas Warwickas Montgomery’s teigia, jog, nustatant kokio nors 

senovinio dokumento istoriškumą, „istorijos ir literatūros specialistai iki šių dienų taiko 

Aristotelio principą [De Arte Poetica, 14606–14616], kuriame teigiama, jog jei 

dokumento autentiškumas nėra įrodytas ir jei iš to galima išgauti kokios nors naudos, tai 

toji nauda turi atitekti nagrinėjamam dokumentui. Joks kritikas negali jos pasisavinti 

[neteisėtai į ją pretenduoti].“ (Montgomery, HC, 29) 

Visai neseniai Kitchenas pabrėžė šio principo svarbą atliekant egiptologinius bei 

Senojo Testamento tyrinėjimus: „Šiandien mūsų nagrinėjamuose šaltiniuose aptinkami 

teiginiai paprastai laikomi patikimais, nebent būtų pagrįstų, konkrečių priešingai 

tvirtinančių įrodymų. […] Nepaisant tariamų neatitikimų, iki šių dienų išlikusiuose 

tekstuose derėtų ieškoti vidinės harmonijos. Taip jau yra, kad mūsų turimi senovės 

istorijos šaltiniai yra nepilni, elipsiniai.“ (Kitchen, AOOT, 28–33) 

Allisas tokį tyrinėjimo metodą vadina „harmoniniu metodu“ ir smulkiau paaiškina, 

kaip juo naudotis nagrinėjant senovės hebrajų raštus: 
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Šio metodo taikymas duoda dvejopos naudos. Pirma, jis skatina teisingą požiūrį į 

Biblijos rašytojus – t.y. kad užrašydami tekstus jie vadovavosi sveiku protu ir logika. 

Tvirtinimas, jog biblinių tekstų rašytojai-kompiliatoriai, redaktoriai pateikia ar 

stengiasi sujungti tarpusavy nederančius to paties įvykio aprašymus, byloja, jog 

smarkiai abejojama jų intelektu, sąžiningumu ar kompetencija, pateikiant duomenis 

rašytiniu būdu. Antra, šis metodas puikiausiai tinka aiškinti Biblijai. Biblijos autoriai 

daug kartų cituoja vieni kitus ir pateikia aibes įvairių nuorodų į kolegų užrašytus 

tekstus. Tai byloja, jog jie tvirtai tikėjo jų cituojamų ar nurodomų šaltinių tikrumu. 

Tai ir vadinama harmoniniu metodu. O svarbiausia yra tai, jog šis aiškinimo metodas 

labiausiai dera ir visiškai neprieštarauja didingiems Biblijos tvirtinimams, jog ji 

esanti Dievo žodis. (Allis, ATCC, 35) 

 

2A. Tyrinėjant hebrajų Šventraštį dera būti atviram, pasirengusiam 
išklausyti ir priimti naujas idėjas 
Beweris, karštas dokumentų teorijos gynėjas, pateikia puikų šio principo paaiškinimą: 

„Tikra mokslinė kritika niekada nesustoja ir nesiliauja judėjusi į priekį. Jai atviras 

visuomet išlieka kiekvienas klausimas. Paaiškėjus naujiems duomenims ar atsiradus 

naujam senųjų duomenų traktavimo būdui, kritikas yra pasiruošęs visa ištirti ir iš naujo 

įvertinti. Jis pasirengęs keisti ar net visai atsisakyti teorijos, jei ji tobulai neatitinka 

turimų duomenų. Tikram kritikui rūpi, ar jo teorija yra teisinga. Jam nesvarbu, ar jo 

teoriją vadina sena ar nauja, ortodoksine ar heterodoksine, konservatyvia, liberalia ar 

radikalia, nes jam nerūpi ‘etiketė’, kurią jam stengiasi ‘užklijuoti’ kiti.“ (Bewer, PDS, 

305) 

Kitas radikaliosios pakraipos kritikas W.R. Harperis visiškai sutinka su aukščiau 

minėta nuomone: „Svarbu nepamiršti, jog esminga ne kieno nors nuomonė, o faktai. 

Visai nesvarbu, ką mano ar sako koks nors kritikas. Manau, jog kiekvieno šį klausimą 

tiriančio žmogaus uždavinys – skrupulingai išnagrinėti kiekvieną punktą ir galiausiai 

nuspręsti, teisinga tai ar ne.“ (Harper, PQ, 7) 

Tokios nuostatos tiriamajame darbe primygtinai reikalauja ir R.K. Harrisonas: 

„Paaiškėjus, kaip T.H. Huxley’s kažkada yra pasakęs, ‘bent vienam bjauriam fakteliui’, 

viskas, žiūrėk, verčiasi aukštyn kojom. Tokiu atveju išties mokslinių nuostatų 

besilaikantis tyrinėtojas savo teorijoje pakeis visa, ką tik reiks pakeisti, net jei savo 

tyrinėjimus jam tektų pradėti de novo iš pagrindų.“ (Harrison, IOT, 508) 

Kryptis, kuria tyrimo proceso eigą pakreipia faktai, gali būti ne pati maloniausia, 

tačiau jos privalu laikytis. Kitchenas toliau plėtoja šią mintį sakydamas, jog net jei „kai 

kurie [tyrimų] rezultatai priartėja prie tradicinio požiūrio ar sutampa su teologine 

ortodoksija, tai tereiškia, jog tradicija arba ortodoksinis požiūris vienu ar kitu klausimu 

tiesiog yra daug artimesnis tikriems faktams, nei priimta manyti. Ir nors ortodoksija 

neturėtų būti laikoma neklaidinga, tai dar nereiškia, jog ortodoksinis požiūris negali būti 

teisingas.“ (Kitchen, AOOT, 173) 

Didžiai gerbiamas žydų mokslininkas Cyrusas Gordonas, anksčiau dirbęs Brandeiso 

ir Niujorko universitetuose, prieina tokią išvadą: „Aklas hipotetinės JEDP šaltinių 

struktūros gynimas neatitinka nuostatos, kurios, mano supratimu, dera laikytis 
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kiekvienam kritikui – eiti ten, kur veda faktai.“ (Gordon, HCFF, 3, kursyvas jo) 

 

3A. Tyrinėjant hebrajų Šventraštį privalu remtis ir kitais šaltiniais bei 
vadovautis objektyviais vertinimo kriterijais 
Mokslininkams aiškinantis Senovės Rytų tautų gyvenimą, labai svarbūs faktai, į kuriuos 

privalome atsižvelgti, paaiškėja archeologinių tyrinėjimų metu. Cassuto ragina mus 

„atliekant tyrinėjimus nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis ar išankstine baime, bet 

atsižvelgti į tai, ką pavyksta nustatyti objektyviai tyrinėjant tekstus, ir į tai, ką apie 

Senovės Rytų tautas byloja sukauptos žinios. Privalu atsižvelgti į kultūrinį kontekstą ir į 

tai, kuo Izraelio vaikai gyveno tuo metu, kai buvo rašoma Tora. Šventojo Rašto tekstų 

nedera vertinti remiantis šiuolaikiniais literatūriniais ir estetiniais kriterijais. Jiems 

turime taikyti tuos standartus, kurie tuo metu galiojo apskritai visai Senovės Rytų tautų 

kūrybai ir konkrečiai Izraeliui.“ (Cassuto, DH, 12) 

 

Subjektyvi teorija ar spėliojimai visada turi užleisti vietą realiems, objektyviai gautiems 
duomenims ir nepriklausomiems įrodymams. Faktai turi kontroliuoti ir formuoti teoriją, o ne 
atvirkščiai. 

– KENNETH KITCHEN 
 

 

Kitchenas šį principą įtvirtina kaip aksiomą: „Subjektyvi teorija ar spėliojimai visada 

turi užleisti vietą realiems, objektyviai gautiems duomenims ir nepriklausomiems 

įrodymams. Faktai turi kontroliuoti ir formuoti teoriją, o ne atvirkščiai.“ (Kitchen, 

AOOT, 28–33) 

Čia reikėtų paminėti, jog Cassuto deramai įvertino dokumentų hipotezės kūrėjų 

triūsą. Ir mums nederėtų nuvertinti jų, tačiau, kita vertus, mes turime teisę atidžiai ištirti 

ir pasverti jų keliamą hipotezę bei naudojamą metodą rinkti faktams tai hipotezei 

pagrįsti. Archeologų šiandien pateikiama duomenų gausa byloja, jog konstruodami savo 

teorijas dokumentų teorijos kūrėjai smarkiai klydo. Kita vertus, mes, turėdami naujausių 

žinių, galime pastebėti tai, ką jie pražiūrėjo, arba išspręsti kokią nors juos gluminusią 

mįslę. (Cassuto, DH, 13) 

Harrisonas rašo: „Kadangi Grafo-Wellhauseno Penkiaknygės ir apskritai viso Senojo 

Testamento traktavimo teorijoje žiojėja didelės spragos, bet koks naujas traktavimas 

turės būti paremtas visuotinai pripažinta tyrimo metodika. Tyrimų metu bus privaloma 

atsižvelgti ir naudotis didžiuliais mokslininkams visame pasaulyje šiandien prieinamos 

faktinės informacijos klodais. Visus argumentus derėtų pateikti indukciniu metodu – t.y. 

atskirus žinomus faktus sieti su bendresniais, o ne atvirkščiai (t.y. kai pirmiausia 

įtvirtinami tam tikri grynai teoriniai, bendri pareiškimai, kurie faktus atspindi labai 

blankiai).“ (Harrison, IOT, 533) 

Kitur Harrisonas teigia, jog „visa kritika turi tvirtai remtis mūsų turimomis žiniomis 

apie senovės Artimųjų Rytų tautas, o ne vakarietiška filosofija ar vakarietiška metodika. 

Tik tuomet Senojo Testamento tyrinėtojai gali tikėtis iškelti Įstatyme, Pranašuose ir 

apskritai visame Šventajame Rašte slypinčius dvasinius lobius, atskleisti jų didingumą ir 
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gyvumą.“ (Harrison, IOT, 533) 

Kalbėdamas apie šį principą, Kyle’as reziumuoja tokiais žodžiais: „Teorija visuomet 

turi užleisti kelią faktams. Sprendžiant ginčus paskutinį žodį taria ir galutinį rezultatą 

visada lemia faktai. Šį principą (bent jau teoriškai) pripažįsta ir toks nepalenkiamas 

kritikos funkcijų ir teisių gynėjas kaip dr. Driveris (Authority and Archaeology, 143 p.). 

Jis sako: ‘Ten, kur archeologiniai faktai yra akivaizdūs, jie turi aukščiausią vertę ir 

paprastai vaidina lemiamą vaidmenį sprendžiant klausimą. Net ir tuo atveju, kai faktai 

nėra tokie ryškūs ir akivaizdūs, bet yra pakankamai tikslūs ir apibrėžti, sprendžiant 

klausimą jie vis vien turi labai svarbios reikšmės’.“ (Kyle, DVMBC, 32) 

 

4A. Išvados 
Aukščiau minėtais principais reikia vadovautis tyrinėjant senovės Artimųjų Rytų tautų 

gyvenimą. Pozityvi metodika neatmeta kritinės medžiagos analizės, bet vengia 

iškraipymų, į kuriuos linkusi hiperkritika. Jei tyrinėtojai visuomet būtų laikęsi pozityvių 

nuostatų, šiandien kritikai turėtų palankesnes pozicijas, o daugelis nūnai keliamų 

klausimų būtų visai kitaip formuluojami. (Kitchen, AOOT, 34) 

Štai ką Kitchenas sako apie dabartinę padėtį Senojo Testamento kritikos srityje: 

 
Suvokus, kokią įtaką senovės Artimųjų Rytų tautų pasaulis darė užrašant Senąjį 

Testamentą ir kokią reikšmę jis turi šiandienos Senojo Testamento tyrinėjimams, 

atsiranda visai kitokia, naujo pobūdžio įtampa, o senoji pamažu nyksta. Mūsų dienas 

pasiekę Senojo Testamento dokumentai bei jų struktūra labiau atitinka šiandien 

turimą rašytinę senovės Artimųjų Rytų tautų medžiagą nei XIX a. mokslininkų 

sukurtas Senojo Testamento rekonstrukcijas ar nuo XX a. iki šių dienų sudarinėtas 

plėtotes bei struktūras. 

Tai puikiai iliustruoja kai kurie pavyzdžiai. Antai patriarchų pasauliui būdingų 

socialinių papročių analogų aptinkame XIX–XV a. pr. Kr. datuojamuose 

dokumentuose (šio laikotarpio papročiai atitinka Pradžios knygoje vaizduojamą II 

tūkstantmetį pr. Kr.). Tačiau tokių analogų neaptikta Asirijos ir Babilonijos 

viešpatavimo laikotarpio (X–VI a. pr. Kr.) dokumentuose (nors, pasak kritikų, tuo 

laiko tarpsniu buvo sukurti tariamieji „J“ ir „E“ šaltiniai). Panašiai ir su Pradžios 

knygos 23 skyriumi – analogiškų pavyzdžių randama hetitų įstatymuose, kurie 

nugrimzdo užmarštin žlugus hetitų imperijai (apie 1200 m. pr. Kr.). Išėjimo, 

Pakartoto Įstatymo bei Jozuės knygose aptinkamos sandorų formos buvo 

sudarinėjamos pagal modelį, kuriuo buvo įprasta vadovautis XIII a. pr. Kr. – t.y. 

Mozės ir Jozuės laikais, o ne I tūkstantmetyje pr. Kr. (Kitchen, AOOT, 25) 

 

Senojo Testamento studijų neturėtume pradėti nuo prielaidos, jog tekste apstu klaidų, 

nemaža prieštaravimų, istorinių netikslumų, šiurkščių teksto klaidų. Priešingai, 

studijuodami Senąjį Testamentą pirmiausia turėtume hebrajiškąjį tekstą smulkiai 

išanalizuoti šiuolaikinės archeologijos pateikiamų žinių šviesoje, atsižvelgdami į III 

tūkstantmečio pr. Kr. senovės Artimųjų Rytų tautų kultūrinį kontekstą. (Harrison, IOT, 

532) 

Orlinsky’o nuomone, šiuolaikiniai tyrinėjimai krypsta būtent šia linkme: „Kuo toliau, 

tuo labiau įsitikinama, jog senasis Biblijos kritikų pateikiamų duomenų traktavimas yra 
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klaidingas, nebent kitų šaltinių akivaizdūs faktai patvirtintų priešingai. Senąjį požiūrį 

palaipsniui keičia naujasis, kuris teigia, jog iš esmės Biblijoje surašyti pasakojimai yra 

labiau teisingi nei klaidingi, nebent kituose šaltiniuose esami duomenys tvirtintų 

priešingai.“ (Orlinsky, AI, 81) 

 

19 skyrius 

Apriorinės prielaidos, kuriomis remiasi 

dokumentų hipotezė 

Skyriaus turinys 
Įvadas 
Prioriteto teikimas ne archeologijai, o šaltinių analizei 
Evoliucionistinis Izraelio religijos ir istorijos traktavimas 

Monoteizmas 
Aplinkos įtaka religinės minties formavimuisi 
Antrasis Dievo įsakymas 
Moraliniai standartai, elgesio normos 
Kunigų įstatymas 
Papildomos pastabos 
Išvados 

Mozės laikais (t.y. 1500–1400 m. pr. Kr.) Izraelyje dar nebuvo rašto 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 

Istorijos apie patriarchus – senovės legendos 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 
Pradžios knygos 14 skyrius – dar vienas pavyzdys 

Išvados 
Teorijos pagrindas – apriorinės prielaidos 
Mokslinės prielaidos ir šiuolaikinė Biblijos kritika 
 

1A. Įvadas 
Radikaliosios Biblijos kritikos metodika remiasi tam tikromis apriorinėmis prielaidomis, 

kurias labai svarbu išanalizuoti. Ši analizė nereiškia, jog prielaidos būtinai bus atmestos 

kaip netinkamos. Tačiau ji būtina. Orras cituoja vokiečių teologą Biedermanną 

(Christliche Dogmatik), kuris sako: 

 
Jei kas tvirtina, jog mokslinė istorinė kritika įmanoma be tam tikrų dogmatinių 

prielaidų, tai tas tik miglą į akis pučia. Juk pagaliau, net ir taikant vadinamuosius 

grynai istorinius metodus, kartais tenka nuspręsti, įmanomas koks nors reiškinys ar 

ne. […] Atliekant istorinius tyrinėjimus, kiekvienas tyrinėtojas turi omenyje tam 
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tikrus apibrėžimus (kurie gali būti lanksčiai taikomi), nurodančius, kas istoriškai 

įmanoma ir kas ne. O tie apibrėžimai, kuriais tyrinėtojas nuolat savo mintyse 

vadovaujasi, ir yra jo dogmatinės, apriorinės prielaidos. (Orr, POT, 172) 

 

Užbėgant už akių derėtų pasakyti, jog mokslinės kompetencijos radikaliosios 

pakraipos kritikams tikrai netrūksta. Problemiška yra ne jų kompetencija, o veikiau jų 

hermeneutika. Bėda ta, kad jų propaguojama Biblijos kritika remiasi jų pačių 

pasaulėžiūra. 

Gerhardssonas yra pasakęs: „Tyrimo rezultatų pagrįstumas priklauso nuo to, ar 

pagrįsti pamatiniai tyrimo principai.“ (Gerhardsson, TTEC, 6) 

Labai dažnai su Biblijos kritika susijusios diskusijos vyksta tik išvadų ir atsakymų 

lygmeny, bet ignoruojamos pamatinės prielaidos ir vertinimo pagrindas. 

Kad galėtume pamatyti, ar žmonės gali padaryti teisingą loginę išvadą, reikalinga 

panagrinėti prielaidų atsiradimo priežastis. Jei žmogus daro logines prielaidas 

remdamasis turimais faktais, tai jo loginės išvados gali būti teisingos. Tačiau jei 

pamatinės prielaidos yra klaidingos, tai, diskusijai plėtojantis, loginiai išvedžiojimai ir 

galutinės išvados tik dar labiau sujauks klaidingą požiūrį. 

Tyrinėjant Bibliją žmonių mintyse visuomet rasdavosi įvairiausios filosofinės 

prielaidos. Šiame skyriuje jų visų vertinti nesiimsime, beje, ir ne tai mums svarbiausia. 

Tačiau pabrėžtina, kad archeologija šiandien suteikia mums galimybę daug objektyviau 

viską įvertinti. Taigi, prieš darant kokias nors apriorines prielaidas Biblijos klausimu, 

būtina atsižvelgti į tai, ką byloja archeologija. 

Prieš pradedant rimtai svarstyti kurį nors dalyką, pirmiausia norėtųsi pažiūrėti, ar 

apriorinės prielaidos dera šiandien su objektyviais mūsų turimais šaltiniais ir įrodymais. 

Kalbant apie dokumentų teorijos kūrėjų atliktą darbą, pirmiausia reikėtų užduoti tokį 

klausimą: „Kokios buvo jų prielaidos ir ar jos leistinos?“ 

Pagrindinė prielaida, kurios laikosi radikaliosios pakraipos kritikų dauguma, yra 

pagrįsta antisupernatūralizmu – t.y. pasaulėžiūra, neigiančia antgamtinį pasaulį. Plačiau 

apie tai kalbėjome šios knygos 12 skyriuje. 

 

2A. Prioriteto teikimas ne archeologijai, o šaltinių analizei 
Radikaliosios aukštesniosios Biblijos kritikos mokyklos mokymo traktuotėje 

pastebimiausia spraga yra tai, kad, išskirdami ir analizuodami tariamus šaltinius, savo 

išvadas jie grindė beveik vien tik savo subjektyviomis teorijomis. Jie savaip gvildeno 

Izraelio istorijos eigą. Pasak jų, vyko tam tikra evoliucija, tam tikras kompiliavimo iš 

tariamų šaltinių procesas. Kritikai nesinaudojo ir nesirėmė objektyvesnės informacijos 

šaltiniais, kuriuos mums atvėrė archeologija. 

Pažanga mokslinių tyrinėjimų metodikos srityje daro didelę įtaką Penkiaknygės bei 

Homero darbų analizei. Moksliniam šių darbų tyrinėjimui taikoma metodika yra labai 

panaši. 

Apie metodiką nulemiančius faktorius Cassuto sako: 

 
Ją [metodiką] visuomet sąlygoja tam tikru metu vyraujančios nuomonės ir 

koncepcijos, tendencijos ir paklausa, laiko dvasia ir idiosinkrazija. Turėdami tai 
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omeny galime sakyti, jog tokiu atveju prieš akis regime ne objektyvią nuomonę apie 

tai, kas iš tiesų rašoma senovinėse knygose, o veikiau subjektyvų įspūdį, kurį 

senoviniai raštai palieka tam tikru laikotarpiu ir tam tikroje aplinkoje gyvenantiems 

žmonėms. Net ir labai skirtingų tautų kūryboje […] mokslininkai aptinka labai 

sudėtingų, bet analogiškų literatūrinių fenomenų. Tačiau kai tyrinėtojai vienas 

tendencijas nei iš šio, nei iš to priskiria vienai epochai, kitas – kitai, o trečias – trečiai, 

natūraliai kyla įtarimas, jog tyrinėtojų išvados nėra pagrįstos tik objektyviais 

kriterijais – t.y. darydami tam tikras išvadas jie pastebimai vadovavosi subjektyviais 

kriterijais. (Cassuto, DH, 12) 

 

Harrisonas rašo: 

 

Wellhausenas beveik nesidomėjo pažanga, kuri tuo metu buvo pasiekta Senovės Rytų tautų 
gyvenimo mokslinio tyrinėjimo srityje. Kartą pagrindęs tam tikrus teiginius, jis daugiau 
nesistengė jų peržiūrėti ir pakoreguoti, atsižvelgiant į vėlesnius ir tyrinėjant naujai 
atrandamus duomenis. 

– R.K. HARRISON 
 

Kalbant apie Wellhauseną ir jo kritikos mokyklą, galima būtų pasakyti nebent tai, kad 

jo sukurtoji Penkiaknygės kilmės teorija būtų buvusi visiškai kitokia (jei ji apskritai 

būtų atsiradusi), jeigu Wellhausenas būtų atkreipęs dėmesį į jo laikais jau buvusius 

archeologinius duomenis. Jo teorija iš esmės būtų buvusi kitokia, jei savo filosofinius 

ir teorinius teiginius jis būtų parėmęs faktiniais įrodymais, o išvadas blaiviai ir 

logiškai įvertinęs turimų duomenų šviesoje. Jis [Wellhausenas] ir jo pasekėjai šiek 

tiek atsižvelgė į to meto atradimus filologijos srityje ir šiek tiek domėjosi vėlyvosios 

arabų kultūros ištakomis bei tuo, kaip ir kiek ji susijusi su semitų pirmtakais. Tačiau 

iš esmės, kurdami savo teoriją, jie vadovavosi tik savo pasaulėžiūra, o aiškindami 

Bibliją rėmėsi savitu požiūriu į hebrajų kultūrą bei religijos istoriją. (Harrison, IOT, 

509) 

 

Harrisonas tęsia toliau teigdamas, kad: „Wellhausenas beveik nesidomėjo pažanga, 

kuri tuo metu buvo pasiekta Senovės Rytų tautų gyvenimo mokslinio tyrinėjimo srityje. 

Kartą pagrindęs tam tikrus teiginius, jis daugiau nesistengė jų peržiūrėti ir pakoreguoti, 

atsižvelgiant į vėlesnius ir tyrinėjant naujai atrandamus duomenis.“ (Harrison, IOT, 509) 

Net ir 1931 m. vis dar tebebuvo kritikų, tvirtinančių, jog tariamų šaltinių analizė yra 

tiksliausias metodas istoriniam Penkiaknygės kūrimo kontekstui nusakyti. Štai ką yra 

pareiškęs (čia cituojama iš C.R. Northo) švedų mokslininkas J. Pedersenas, vienas 

sakytinės tradicijos mokyklos pradininkų („Die Auffassung vom Alten Testament“; 

leidinyje Zietschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 1931, Vol. 49, 179 p.): 

„Penkiaknygę sudarantys šaltiniai yra užrašyti tiek prieš tremtį Babilonijoje, tiek po jos. 

Nagrinėdami šiuos bei kitus šaltinius, mes neturime jokio kito būdo ir jokių kitų 

vertinimo parametrų kaip tik tuos, kuriuos aptinkame pačiame tekste (innere Schatzung). 

Kiekvienu atskiru atveju pirmiausia privalu nustatyti teksto pobūdį, o po to pagal jį 

atitinkamai nustatyti ir kontekstą, kuriame jis buvo kuriamas.“ (North, PC, 62) 

Kaip matome, šaltinių analizė remiasi labai subjektyvia metodika. Tokį požiūrį 

šiandien kritikuoja daugelis mokslininkų. 

Mendenhallas rašo: „Norint įtikinti nūdienos mokslininkus ir siekiant nustatyti 
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literatūrinės analizės svarbą tyrinėjant istoriją, reikalingi adekvatesni vertinimo kriterijai 

nei tie, kuriais vadovavosi jos [dokumentų hipotezės] šalininkai. Deja, jų tyrinėjimų 

rezultatai tegali būti priskiriami hipotezių, o ne istorinių įrodymų kategorijai. Nors labai 

svarbu ir būtina hipotezes iškelti ir svarstyti, vis dėlto, atliekant istorijos rekonstrukciją, 

reikalinga daugiau nei tik literatūrinė analizė.“ (Mendenhall, BHT, 34) 

Wrightas perspėja mus sakydamas: 

 
Literatūrinė kritika – būtina disciplina pradedant nagrinėti rašytinius dokumentus, 

tačiau ji nėra pati svarbiausia atliekant istorijos rekonstrukciją. Mendenhallas yra 

pasakęs: „Vieno ar kito šaltinio išskyrimas Penkiaknygėje ar kitame kūrinyje 

nesuteikia mums daugiau istorinės informacijos – tai byloja nebent faktą, jog tam 

tikru istorijos periodu šaltinį raštu buvo pateikęs koks nors savitą nuomonę apie 

Izraelio praeitį turėjęs autorius. Pasakytina, kad atskirų šaltinių išskyrimo ir 

įvertinimo kriterijai savaime iš pačių šaltinių neatsiranda. Taigi neįmanoma įrodyti, 

jog rašant vėlyvesnį šaltinį buvo remiamasi ankstyvesniu“ (Biblical History in 

Transition). Akivaizdu, jog čia reikia kitų, ne iš to paties šaltinio išvedamų, 

papildomų kriterijų. Tvirtam vertinimo pagrindui sukurti šiandien daugybę duomenų 

mums pateikia archeologai. (Wright, AOTS, 46) 

 

A.H. Sayce’as priduria: „Skeptiškai nusiteikusių kritikų pareiškimus, dar taip 

neseniai laikytus tvirtais ir nepajudinamais, kartas nuo karto paneigia archeologiniai 

radiniai: šiandien įrodyta, jog įvykiai ir asmenys, kažkada drąsiai paskelbti mitiniais, iš 

tiesų pasirodė esą istoriniai. Paaiškėjo, jog senovės autoriai buvo kur kas geriau 

susipažinę su situacija, kurią aprašinėjo, nei šiuolaikinis kritikas, drįsęs iš jų pasityčioti.“ 

(Sayce, MFHCF, 23) 

G.E. Wrightas perspėja mus sakydamas, jog „Izraelio istoriją mes turime rekonstruoti 

pagal tuos pačius principus, kuriais vadovaudamiesi istorikai atkuria ir kitų senovės 

tautų istoriją. Šiame procese būtina pasitelkti visus įmanomus „instrumentus“ ir nevalia 

ignoruoti archeologų balso.“ (Wright, AOTS, 51) 

Albrightas pritaria, jog šiame procese būtina kitokia metodika: „Tam tikrų duomenų 

istoriškumo neįmanoma nustatyti ar paneigti analizuojant tik literatūrinę formą, kuria jie 

yra pateikti: visuomet reikia ieškoti papildomų, kituose šaltiniuose slypinčių įrodymų.“ 

(Albright, ICCLA, 12) 

Pažymėtina, ką yra pasakęs Mendenhallas: „Reikia pastebėti, jog naujausi rezultatai 

ir svarbiausi pasiekimai istorijos tyrinėjimo srityje tik labai menkai siejasi su literatūrine 

analize.“ (Mendenhall, BHT, 50) 

Kalbėdamas apie papildomus, iš kitų, nebiblinių šaltinių gaunamus duomenis, kuriais 

remiantis galima būtų patikrinti hiperkritikos (vedančios į hiperskepticizmą) tvirtinimus, 

Wrightas sako štai ką: 

 
Kai praėjusiame amžiuje buvo formuojami pamatiniai Biblijos kritikos principai, 

tyrinėtojai neturėjo pakankamai daug medžiagos iš kitų, nebiblinių šaltinių. Neužteko 

duomenų, kuriais remiantis būtų buvę galima patikrinti hiperskeptiškų teiginių 

tikrumą. Dauguma biblinių tekstų netgi buvo palaikyti literatūrinėmis klastotėmis, o 

eskaluojama „švento melo“ idėja, neva dominavusi sudarant dokumentų šaltinių 

kompiliaciją, pranoko sveiko proto ribas. Kritinėje analizėje įtvirtinus būtent tokią 
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nuostatą, nebelieka vietos konstruktyviam darbui, nes visi emociniai ir loginiai 

išvedžiojimai persismelkę negatyvizmu. (Wright, PSBA, 80) 

 

Kalbėdamas apie Senojo Testamento istoriškumą, Albrightas komentuoja: 

„Archeologų pateikiama medžiaga bei senovinių inskripcijų tekstai patvirtina daugybės 

Senojo Testamento pasakojimų bei teiginių istoriškumą. Atvejų, kai tas istoriškumas 

buvo įrodytas, yra daug kartų daugiau nei priešingų atvejų.“ (Albright, RDBL, 181) 

Toliau Albrightas teigia: „Wellhausenas iki šiol laikomas žymiausiu XIX a. Biblijos 

tyrinėtoju. Deja, jo požiūris jau yra pasenęs, o jo piešiamas evoliucionistinės Izraelio 

istorijos paveikslas yra smarkiai iškreiptas.“ (Albright, RDBL, 185) 

 

3A. Evoliucionistinis Izraelio religijos ir istorijos traktavimas 
Hegelio idėjos, aiškinančios istorijos raidą, vėliau buvo pradėtos taikyti ir aiškinant 

religiją bei konkrečiai panaudotos aiškinant Senąjį Testamentą. Kritikai racionalistai 

iškėlė hipotezę, jog religija evoliucionavo arba perėjo tam tikrą raidos procesą – t.y., 

pasak jų, religija prasidėjo „primityviu senovės žmonių tikėjimu dvasiomis. Vėliau sekė 

kiti religijos raidos etapai: manizmas arba genties, giminės protėvių kultas, kurį vėliau 

pakeitė fetišizmas arba tikėjimas, jog dvasios gyvenančios daiktuose. Fetišizmą ilgainiui 

pakeitė totemizmas arba tikėjimas genties dievybe (kai kokį nors gyvūną, augalą ar 

negyvosios gamtos daiktą pirmykščių žmonių gentis, giminė garbino, laikydama jį savo 

mitiniu pirmtaku, globėju). Po totemizmo sekė manizmas arba tikėjimas antgamtine 

galia, o dar vėliau atsirado magija – antgamtinių galių valdymas. Dar vėliau žmogus 

sugalvojo konkrečias dievybes, ir taip atsirado daugelio dievų kultas arba politeizmas, 

kurį paskui, vieną dievą pradėjus laikyti vyriausiu ir galingiausiu iš visų, pakeitė 

henoteizmas.“ (Free, AL, 332) 

G.E. Wrightas Wellhauseno bei daugelio kitų radikaliosios pakraipos kritikų požiūrį 

aiškina taip: 

 
Grafas ir Wellhausenas savaip rekonstravo Izraelio religijos istoriją. Jie tvirtino, jog 

Senojo Testamento puslapiuose galime aptikti tiesiog tobulą pavyzdį, iliustruojantį, 

kaip religija evoliucionavo, pereidama įvairias raidos stadijas nuo animizmo 

patriarchų laikais iki henoteizmo ir galiausiai monoteizmo. Pastarasis ryškiausią savo 

formą įgavo tik VI–V a. pr. Kr. Patriarchai garbino dvasias, kurias tikėjo gyvenus 

medžiuose, akmenyse, upokšniuose, kalnuose ir pan. Laikotarpiu iki pranašų 

Izraelyje Dievas buvo garbinamas kaip genties dievybė, o Jo galia ir veikimas 

apsiribojo Palestinos kraštu. Vėliau, veikiama baalizmo, ši genties dievybė netgi tapo 

derlingumo dievu, kuris neprieštaraudamas leido ankstyvajai Izraelio religijai 

išsiskirti nuo kanaaniečių religijos. Tačiau tikrieji novatoriai buvo pranašai, kurie 

sukūrė daugumą (jei ne viską) to, kas buvo būdinga tik Izraelio religijai. Jų veiklos 

kulminacija – Izaijo II universalizmas. Taigi turime animizmą arba polidemonizmą; 

genties dievą, kurio galia ribota; numanomą etinį monoteizmą ir galiausiai aiškiai 

išreikštą ir universalų monoteizmą. (Wright, PSBA, 89–90) 

 

Orras teigia: 
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Jei nešališkai vertinant būtų įmanoma įrodyti, jog Izraelio religiją galima paaiškinti 

remiantis natūralistiniais principais, tai joks istorikas nesuklystų teigdamas, kad 

Izraelio religiją galima gretinti su kitomis pasaulio religijomis. Kita vertus, jei 

išsamaus tyrimo rezultatai bylotų ką kita – t.y. jei paaiškėtų, jog ši religija turi tik jai 

vienai būdingų ypatybių, leidžiančių ją priskirti kitai kategorijai nei visos kitos 

religijos; jei tyrimo išvados bylotų, jog šios religijos ištakos kitokios, o kilmė 

aukštesnė, – toks rezultatas, norėtume to ar ne, turėtų būti pripažintas kaip mokslinio 

tyrimo išvada. O kitokias ištakas ir aukštesnę kilmę rodančius duomenis derėtų kuo 

nuodugniausiai moksliškai ištirti. Jei paaiškėtų, kad tokios išvados iš tikrųjų įrodytos, 

nevalia būtų jas paminti – jokios apriorinės prielaidos negali užgožti įrodymų. Šiuo 

aspektu mes visiškai sutinkame su Kuenenu, jog Izraelio religijos analizę derėtų 

pradėti sugretinant ją su kitomis pasaulio religijomis. (Orr, POT, 14) 

 

Orras tęsia toliau, sakydamas: „Pirmoji ir bene pagrindinė tokio varianto atmetimo 

priežastis […] tai apriorinė prielaida, jog tokia Dievo samprata, kokią patriarchams ir 

Mozei priskiria Senasis Testamentas, buvusi neįmanoma tame istorijos etape. Jų 

mąstymui tai buvo pernelyg aukšto lygio ir pernelyg dvasinė samprata. Dievo 

vienatinumo idėja susieja pasaulio ir žmogaus sampratas. Tačiau tokios idėjos ir 

sampratos, kritikų tvirtinimu, tuo metu niekaip negalėjusios tarpti senovės Izraelyje.“ 

(Orr, POT, 127–128) 

Kalbėdamas apie pasaulio sukūrimą, Wellhausenas sako, jog „tokia abstrakti sąvoka 

jaunoje, neišsivysčiusioje tautoje – tiesiog negirdėtas dalykas. Šis žodis bei sąvoka 

hebrajų pradėti vartoti tik po tremties Babilonijoje.“ (Wellhausen, PHI, 305) 

Wellhausenas priduria, jog „hebrajų religinė žmogaus samprata (žr. Pr 9,6) nėra 

senesnė nei ta pati samprata kitose tautose“. (Wellhausen, PHI, 312) 

Tokiai nuomonei pritaria ir olandų mokslininkas Kuenenas. Viename savo knygos 

„Izraelio religija“ (The Religion of Israel) skyriuje, kuris vadinasi „Mūsų požiūris“ (Our 

Standpoint), jis įtvirtina principą, kuriuo vadovaujantis Izraelio religijos nevalia išskirti 

iš kitų religijų. Kuenenas sako: „Mums izraelitų religija tėra viena iš daugelio religijų – 

nieko mažiau ir nieko daugiau.“ (Kuenen, RI, n. p.) 

Štai kaip tokią nuostatą vertina Orras: „Išankstinė prielaida, jog Izraelio religija 

neturi jokių išskirtinių ypatybių, o vien tik tokias, kurias galima paaiškinti natūraliomis 

priežastimis (t.y. neegzistuoja jokie aukštesni veiksniai), byloja apie tvirtą išankstinį 

nusistatymą, kuris neigiamai paveikia visą tyrimo eigą.“ (Orr, POT, 13) 

 

XIX a. vyravo evoliucionistinė istorijos samprata ir antropocentriškas religijos traktavimas. 
Žymūs to meto mąstytojai į religiją vertino kaip į reiškinį, kuriam Dievas įtakos nedaro. 
Religiją jie traktavo kaip natūraliomis priežastimis paaiškinamą ir subjektyvių žmogaus 
poreikių sąlygojamą reiškinį. Jų išvadose buvo tvirtinama, jog tiek hebrajų religija, tiek ir 
Izraelio kaimynų religija, turėjo prasidėti nuo animizmo, rutuliotis toliau, pereidama visus kitus 
raidos etapus (polidemonizmą, politeizmą, antropolatriją), ir galiausiai pasiekti monoteizmą. 
 

Gleasonas Archeris, kuris yra baigęs Harvardo universitetą, Suffolko teisės mokyklą, 

Princetono seminariją, taipogi yra dirbęs Senojo Testamento tyrimų departamento 

vadovu Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School), trumpai 

supažindina mus su XIX a. Biblijos kritikų požiūriu į Izraelio istoriją: 
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XIX a. vyravo evoliucionistinė istorijos samprata ir antropocentriškas religijos 

traktavimas. Žymūs to meto mąstytojai į religiją vertino kaip į reiškinį, kuriam 

Dievas įtakos nedaro. Religiją jie traktavo kaip natūraliomis priežastimis paaiškinamą 

ir subjektyvių žmogaus poreikių sąlygojamą reiškinį. Jų išvadose buvo tvirtinama, 

jog tiek hebrajų religija, tiek ir Izraelio kaimynų religija, turėjo prasidėti nuo 

animizmo, rutuliotis toliau, pereidama visus kitus raidos etapus (polidemonizmą, 

politeizmą, antropolatriją), ir galiausiai pasiekti monoteizmą. (Archer, SOTI, 132–

133) 

 

Tuo metu vyravusi Hegelio evoliucionistinė filosofija padarė didelę įtaką ir Senojo 

Testamento tyrinėjimų sferoje. Tai patvirtina Herbertas Hahnas: 

 
Evoliucionistinė istorijos samprata – bene didžiausias liberaliosios pakraipos kritikų 

indėlis į Senojo Testamento egzegezę. Žinoma, toji samprata neatsirado objektyviai 

skaitant šaltinius. Veikiau ji tik atspindėjo tų laikų dvasią bei dominavusią mintį. 

Genetinė Senojo Testamento istorijos samprata puikiai derėjo prie to meto mokslo bei 

filosofijos srityse dominavusių evoliucijos idėja paremtų aiškinimo principų. Tai 

buvo metas, kai Darwinas sukūrė evoliucijos teoriją, kuri tapo vyraujančia hipoteze 

gamtos mokslų srityje. Evoliucijos samprata istorijos mokslui, religinei bei filosofinei 

minčiai didelę įtaką pradėjo daryti ypač po to, kai Hegelis „būties“ sąvoką pakeitė 

„tapsmo“ sąvoka. Toji sąvoka tebuvo apriorinių prielaidų išdava. Ji nebuvo 

moksliškai patikrinta ir patvirtinta remiantis turimais faktais. Nepaisant to, Hegelis 

vis tik tapo moderniosios pasaulėžiūros formuotoju. Regis, evoliucinės raidos idėja 

prasiskverbė į kiekvieną kampelį – ja remiantis buvo aiškinama filosofijos istorija, 

institucijų atsiradimas ir netgi religija bei žmogaus tikėjimas. Nieko tad keisto, jog tas 

pats principas buvo pritaikytas ir aiškinant Senajame Testamente pateikiamą istoriją. 

Visais amžiais egzegezė prisitaikydavo prie laikų dvasios bei dominuojančių minties 

formų. Na, o XIX a. antrojoje pusėje vyravo moksliniai aiškinimo metodai bei 

evoliucionistinė istorijos samprata. (Hahn, OTMR, 9–10) 

 

Štai ką apie hegelišką istorijos traktuotę rašo Paulas Feinbergas: 

 
Hegelis tikėjo, jog filosofijos siekinys – atrasti istorijos prasmę. Tai buvo pamatinė 

prielaida. Ja remdamasis jis norėjo paaiškinti visos žmonijos istoriją. Du 

tūkstantmečius apimanti Izraelio tautos istorija atrodė puiki pradžia ir geras išeities 

taškas. Savo veikale „Religijos filosofija“ Hegelis svarbią vietą  skiria būtent hebrajų 

religijai, laikydamas ją išeities tašku, nuo kurio prasidėjo ir išsirutuliojo krikščionybė 

– absoliučioji religija. Hegelio požiūris į hebrajų religiją, jo apibendrinimai paskatino 

nubrėžti tam tikrą schemą, kurios rėmuose Hegelio pasekėjai vėliau bandė aiškinti ir 

Senąjį Testamentą. (Feinberg, DGP, 3) 

 

Štai kaip Hegelio filosofiją trumpai apibūdina Encyclopaedia Britannica: „Hegelis 

iškelia hipotezę, jog visa žmonijos istorija – tai tam tikras procesas, kurio metu žmonija 

daro dvasinę ir moralinę pažangą. Tai žmonijos minties raida, pažangos kelias į savęs 

pažinimą. […] Svarbiausia šiame procese buvo perėjimas nuo pirmykščio barbariško 

gyvenimo būdo prie tvarkos ir įstatymų.“ (EB, 1969, 202–203) 

Įtaka, kurią Hegelis darė XIX a. Senojo Testamento tyrinėtojams, komentuoja 
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Kuenenas (Religion of Israel, 225 p.), čia cituojama Orro: „Tai gali būti laikoma 

universaliu principu arba bent jau bendra taisykle: religija prasideda nuo fetišizmo, kurį 

ilgainiui pakeičia politeizmas, o po to – ir jokiu būdu ne prieš tai – šis pereina į 

monoteizmą. Jei laikysime, jog tai aukščiausia religijos raidos proceso pasiekiama 

pakopa, tai izraelitai nėra jokia šios taisyklės išimtis.“ (Orr, POT, 47) 

Tokia išvada byloja, jog visai nepaisoma arba tiesiog nepasitikima tąja Izraelio 

istorija, kuri yra užrašyta Senajame Testamente. 

Wellhauseno mokyklos atstovai hebrajų religiją traktavo laikydamiesi išankstinės 

nuostatos, kad ji tebuvo niekaip antgamtinių galių nepaveiktas evoliucijos produktas. 

Toks traktavimas visiškai ignoravo faktą, jog tik hebrajų religijoje ir jos atšakose buvo 

įtvirtintas tikrasis, grynasis monoteizmas. Jie ignoravo tai, kad būtent monoteizmas ir 

buvo centrinė viso hebrajų Šventraščio ašis. Kritikai iš naujo tyrinėjo pasakojimus apie 

izraelitų protėvius Abraomą, Izaoką, Jokūbą, Mozę, norėdami įrodyti, jog vėlesnieji 

autoriai (Deuteronomas ir Kunigiškasis autorius) tik dangstė protėvių praktikuotą 

ankstyvąjį politeizmą. (Archer, SOTI, 98) 

Tokia apriorinė prielaida – t.y. evoliucionistinis požiūris į Izraelio istoriją ir religiją – 

nulėmė visos dokumentų teorijos atsiradimą ir įtvirtinimą. Štai ką apie šios prielaidos 

svarbą skaitome viename iš Biblijos žinynų, apibendrinančių dokumentų teorijos 

sukūrimą ir jos pagrindus (The Interpreter’s Dictionary of the Bible): 

 
Standartinę dokumentų hipotezę sudaro dviejų tipų argumentai: vieni remiasi 

literatūrine lingvistine analize (taikant literatūrinius lingvistinius metodus 

Penkiaknygė buvo suskaidyta į atskirus šaltinius); kiti remiasi istorijos faktais, kurie 

interpretuojami taikant evoliucijos principą (remiantis šiuo principu buvo paaiškintas 

Izraelio religinių institucijų atsiradimas bei religinių idėjų susiformavimas). Kritikai 

parengė analitinį aprašymą, kuriame buvo nurodyti tarp atskirų dokumentų esantys 

ryšiai bei jų išdėstymas chronologine tvarka. (IDB, 713) 

 

Pasak W.F. Albrighto, W.W. Spence’as, semitų kalbų profesorius Johns Hopkins 

universitete 1929–1958 m., buvęs Amerikos orientalistinių tyrimų instituto direktorius 

Jeruzalėje, iki pat savo mirties 1971 m. daugelio buvo laikomas pačiu žymiausiu ir 

geriausiu biblinės archeologijos specialistu pasaulyje. Šio žmogaus nuveiktas darbas 

archeologijos srityje daugelį kritikų privertė iš naujo peržiūrėti savo išvadas apie Izraelio 

istoriją. Apie tai, kaip Wellhausenas Hegelio filosofinėmis idėjomis pasinaudojo 

interpretuodamas Izraelio istoriją, Albrightas rašo: 

 
Jis [Wellhausenas] Hegelio metodus, jau taikytus tyrinėjant Arabijos istoriją ir 

kultūrą (studijuojant laikotarpius iki Islamo įvedimo ir po to), pabandė pritaikyti ir 

interpretuodamas Izraelio istoriją. Panaudodamas literatūrinius kritinei analizei 

tikusius šaltinius, Wellhausenas sukūrė analogišką Izraelio istorijos ir religijos raidos 

schemą. Jo sudarytoji schema atrodė tokia puiki ir pateikė tokį paprastą ir suprantamą 

paaiškinimą, jog ji veikiai buvo visuotinai pripažinta: ją nedelsiant priėmė ne tik 

liberalieji protestantiškų pažiūrų tyrinėtojai, bet ir didžioji dauguma katalikų ir žydų 

mokslininkų. Žinoma, buvo ir išimčių. Tačiau beveik visose mokyklose, kur tik 

mokyta hebrajų ir graikų kalbų bei kritinės analizės metodų, buvo mokoma taip pat ir 

Wellhauseno principų. Labai gaila, kad tuo metu, kai visa tai vyko, archeologija 
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nebuvo tiek pažengusi į priekį ir archeologai dar negalėjo suteikti tiek daug vertingos 

istoriją nušviečiančios informacijos, kiek tai įmanoma šiandien. (Albright, AHAEBT, 

15) 

 

Kritikai pažangias teologines idėjas ir sampratas labai dažnai priskiria tik vėlyvajam 

Izraelio istorijos laikotarpiui, tvirtindami, jog pradinės idėjos ir sampratos galėjusios būti 

tik primityvios. 

 

Daugumos kritikų manymu, Patarlių knygos 8–9 skyriuose esama išminties personifikacijos – 
tai IV–III a. pr. Kr. graikų įtaka. Tačiau tokia pati tiesos, teisingumo, išminties ir pan. 
personifikacija aptinkama ir III tūkstantmečio pr. Kr. Egipto ir Mesopotamijos bei II 
tūkstantmečio pr. Kr. hetitų, hurų ir kanaaniečių literatūroje. 

– KENNETH KITCHEN 
 

Tačiau Kitchenas įrodė, jog tos, pasak kritikų, „pažangios idėjos“ senovės Artimųjų 

Rytų tautose egzistavo jau nuo III tūkstantmečio pr. Kr. Šios idėjos ir sampratos dažnai 

aptinkamos daugelyje atrastų rašytinių šaltinių. Vadinasi, jos hebrajams buvo 

nesvetimos visais laikais. Pavyzdžiui, daugumos kritikų manymu, Patarlių knygos 8–9 

skyriuose esama išminties personifikacijos – tai IV–III a. pr. Kr. graikų įtaka. Tačiau 

tokia pati tiesos, teisingumo, išminties ir pan. personifikacija aptinkama ir III 

tūkstantmečio pr. Kr. Egipto ir Mesopotamijos bei II tūkstantmečio pr. Kr. hetitų, hurų ir 

kanaaniečių literatūroje. Tai, kad visuotinio Dievo koncepcija buvo plačiai paplitusi jau 

net ir III tūkstantmetyje pr. Kr., buvo įrodyta 1940 metais. Nepaisant to, dalis 

radikaliosios pakraipos kritikų atkakliai gina savo nuomonę, kad šią biblinę idėją (žr. Ps 

67) reikia priskirti „vėlesniems laikams“. (Kitchen, AOOT, 126–127) 

Pažvelkime, kaip Johnas Mackay’s, buvęs Princetono seminarijos prezidentas, 

kalbėdamas apie Senąjį Testamentą vartoja evoliucionistų mokyklos terminus: „Kai 

pasakojimą nagrinėjame kaip vieną visumą, galime pastebėti, jog jame atsiskleidžia 

tokia idėja: pirmiausia vienintelis visatos Dievas, ‘visos žemės Viešpats’, Izraelio 

gyvenime apsireiškė žemiausia, primityviausia forma – kaip genties dievybė“ (History 

and Destiny, 17 p.). (Cit. Free, ANO, 131) 

Tokį požiūrį Albrightas apibendrina sakydamas: „Regis, visa Wellhauseno mokykla 

tiesiog ėmė ir susimokė tarpusavyje: kritikai nusprendė vieningai nepripažinti, jog 

monoteizmas egzistavo jau ir Mozės laikais. Jie primygtinai tvirtina, kad Izraelitų 

monoteizmas buvo išdava laipsniško proceso, kuris savo kulminaciją pasiekė tik VIII a. 

pr. Kr.“ (Albright, APB, 163) 

Akivaizdu, kad taip radikaliosios pakraipos kritikai išreiškia savo 

antisupernatūralizmo nuostatomis pagrįstas išvadas. Vadovaudamiesi šiomis 

nuostatomis, jie tyrinėjo Senajame Testamente aprašomą Izraelio religiją. Kadangi 

tiesioginis Dievo apreiškimas yra atmetamas kaip visiškai neįmanomas dalykas, hebrajų 

monoteizmas, pasak kritikų, turėjo evoliucionuoti praeidamas visas evoliucinės raidos 

stadijas kaip ir kitos religijos. 

Ir galiausiai radikaliosios pakraipos kritikai daro išvadą, kad teksto datą galima 

nustatyti pagal jame aprašomą religinio mokymo raidos etapą. Pasak jų, turėtų būti taip: 

kuo ankstyvesnis literatūros šaltinis, tuo primityvesnės jame pateikiamos religinės idėjos 
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ir sampratos. 

Taigi, kai apie monoteizmą mes skaitome knygoje, kurios turinys byloja, jog ji rašyta 

Mozės (apie 1400 m. pr. Kr.) laikais, dauguma radikaliųjų pažiūrų kritikų skuba tai 

paneigti, mat, anot jų, „monoteizmo šaknys“, pasak Pfeifferio, „tesiekia pranašo Amoso 

laikus“. (Pfeiffer, IOT, 580) 

 

1B. Monoteizmas 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Monoteizmas Izraelio religijoje pradėjo formuotis tik pranašo Amoso ir tikrai ne Mozės 

laikais (t.y. apie 1400 m. pr. Kr.). Harrisonas rašo: „Wellhausenas visiškai atmetė tą 

mintį. Jis negalėjo patikėti, jog Tora buvo parašyta pačioje Izraelio kaip Tikėjimo 

bendruomenės susikūrimo pradžioje.“ (Harrison, IOT, 352) 

Monoteizmo klausimu Wellhausenas rašo: „Vargu ar tikrasis monoteizmas, kuris 

neabejotinai suponuojamas universaliuose moraliniuose Dekalogo priesakuose, galėjo 

sudaryti Izraelio tautinės religijos pamatą. Abejoju, ar tautos nuosmukio laikotarpiu jis 

būtų galėjęs čia paplisti. Nemanau, kad jis galėjo būti dirbtinai įtvirtintas, skleidžiant 

mintį, jog visatos Dievas visų pirma sudarė sandorą vien tik su Izraeliu, o ne su kokia 

kita tauta.“ (Wellhausen, SHIJ, 20–21) 

Pasak kritikų, Mozės laikais monoteizmo dar nebuvo ir negalėjo būti. Jų manymu, 

monoteizmas veikiau buvo išdava ir pasekmė apvalymo, kurį tauta patyrė po tremties 

Babilonijoje. Monoteizmas Izraelyje įsigalėjo ne anksčiau kaip VI a. pr. Kr. 

Kuenenas visiškai sutinka su šia nuomone. Jis sako: „Nekyla jokių abejonių, kad 

senovės hebrajai buvo politeistai. Tai byloja ne tik jų tautos istorijos įvykių eiga; tai 

patvirtina ir iš vėlesniųjų laikų išlikę įrodymai. Manyčiau, jog tokia prielaida yra teisinga 

ir priimtina, nes jai neprieštarauja joks iš ankstesniųjų laikų išlikęs pasakojimas.“ 

(Kuenen, RI, 270) 

Kuenenas tęsia toliau: „Pačioje pradžioje Izraelyje buvo įsigalėjęs politeizmas. Net ir 

VIII a. pr. Kr. didžioji tautos dalis vis dar pripažino daugdievystę – ir ne tik pripažino, 

bet ir garbino daug dievų. Galime pridurti, jog VII a. pr. Kr. iki pat tremties į Babiloniją 

pradžios (586 m. pr. Kr.) ši situacija išliko nepakitusi.“ (Kuenen, RI, 223–224) 

Kuenenas pateikia jam priimtinus religijos evoliucijos idėjos argumentus: „Tai gali 

būti laikoma universaliu principu arba bent jau bendra taisykle: religija prasideda nuo 

fetišizmo, kurį ilgainiui pakeičia politeizmas, o po to – ir jokiu būdu ne prieš tai – 

pastarasis išsirutulioja į monoteizmą. Jei manysime, jog tai aukščiausia pakopa, 

pasiekiama religijos raidos procese, tai semitai nėra jokia šios taisyklės išimtis.“ 

(Kuenen, RI, 225) 

Savąją teoriją Kuenenas apibendrina tokiais žodžiais: 

 
Žemiausios, primityviausios religinės idėjos, kaip žinia, turi daugiausia šalininkų. 

Primityviausia religijos forma yra fetišizmas, jis nepaliovė egzistavęs net ir tuomet, 

kai pradėjo plisti ir nebe tokios vaikiškos religinės idėjos (pvz., pradėti garbinti 

dangaus kūnai: saulė, mėnulis, planetos). Todėl mes tikrai nesuklysime teigdami, jog 

medžių ir ypač akmenų (dėl tam tikrų priežasčių žmonės tikėjo juose gyvenant 

dvasias) garbinimas buvo plačiai paplitęs tarp hebrajų. Ir Senasis Testamentas 
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pateikia gana nemažai užuominų apie tokį akmenų garbinimą, paplitusį ne tik Gošeno 

krašte, bet ir Kanaano žemėje. Kai pagaliau atėjo toks laikas, kada Jahvė tapo 

daugumos pripažintu vieninteliu dievu, tuos šventuosius akmenis žmonės pradėjo 

vienaip ar kitaip sieti su juo. Čia derėtų paminėti, jog daugelį tokių akmenų 

patriarchai, klajodami Kanaano krašte, pastatydavo kaip aukurus Jahvės garbei arba 

kaip paminklus, žyminčius Jo apsireiškimo vietą. Tokį elgesį visai nesunku 

paaiškinti, jei turėsime omeny, kad akmenų garbinimas ankstyvaisiais laikais buvo 

plačiai paplitęs ir įprastas reiškinys. (Kuenen, RI, 270–271) 

 

Pfeifferis prieina prie tokios išvados: „Nediskriminuodamas nė vienos rasės ar tautos, 

Amosas padėjo visuotinės religijos pamatus, įtvirtino šaknis, iš kurių išaugo didžiųjų 

monoteistinių Išganymo religijų daigai: judaizmas, krikščionybė ir islamas.“ (Pfeiffer, 

IOT, 580) 

 

2C. Atsakymas 
Williamas Albrightas teigia: „Akivaizdžių monoteizmo apraiškų pagoniškame senovės 

pasaulyje aptinkame 1500–1200 m. pr. Kr. – t.y. būtent Mozės laikais, dar prieš persų 

valdymo laikotarpį.“ (Albright, ARI, 178) 

Josephas Free’us pratęsia mintį sakydamas: 

 
Išanalizavus archeologinę senovinių įrašų medžiagą, paaiškėjo, jog maždaug 1400–

1350 m. pr. Kr. Egipte buvo paplitęs monoteistinis dievo Atono garbinimas. O 

monoteizmo tendencijos, Babilonijoje pasireiškusios 1500–1200 m. pr. Kr., ypač 

ryškiai atsiskleidžia viename gerai žinomame, mūsų dienas pasiekusiame tekste, 

kuriame visos svarbiausios babiloniečių dievybės vienaip ar kitaip tapatinamos su 

didžiuoju dievu Marduku. Pavyzdžiui, Zababa – karo Mardukas, Sinas – nakties 

šviesulių Mardukas, Adadas – lietaus Mardukas. Esąs vienas didysis dievas, 

atliekantis daug įvairių funkcijų. Monoteistinės tendencijos tuo pat metu (t.y. XIV a. 

pr. Kr.) pasireiškė ir Sirijoje bei Kanaane. Tie patys vardai būdavo suteikiami 

daugelyje skirtingų vietų garbintiems dievams. Visi jie buvo laikomi skirtingais to 

paties dievo pavidalais. Pavyzdžiui, buvo Niriko Tešupas, Chalabo (Alepo) Tešupas, 

Šamuchos Tešupas. Atrodo, jog dievas Tešupas laikytas didžiuoju, vieninteliu dievu, 

apsireiškusiu daugelyje skirtingų vietų. (Free, AL, 334–335) 

 

Štai jums neginčytinas istorinis faktas: tikroji monoteistinė religija, reikalaujanti visos tautos 
pasišventimo, įsišaknijo tik tose tautose, kurioms įtaką padarė hebrajų tikėjimas. 

– GLEASON ARCHER 
 

Albrightas rašo, kad jam „iš daugelio vietovių pavyko surinkti nemažai 

archeologinės medžiagos. Surinkti duomenys turėjo užpildyti istorinio konteksto 

spragas, atskleisti istorinę terpę, kurioje, tvyrant religiniam sinkretizmui ir konfliktui, 

pranašai stengėsi įvykdyti savąją misiją. Archeologų pateikiami duomenys aiškiai 

byloja, jog Izraelio pranašai nebuvo jokie novatoriai ar pagonys ekstatikai.“ (Albright, 

ARI, 178) 

Albrightas daro išvadą, jog „pranašas Amosas nebuvo nei naujų, pažangių religinių 

idėjų diegėjas, nei pirmasis monoteizmo mokytojas Izraelyje“. Taigi turima duomenų, 

kad „ortodoksinis jahvizmas išliko nepakitęs nuo pat Mozės iki Ezros laikų“. (Albright, 
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FSAC, 313) 

G.E. Wrightas sako: „Galime drąsiai teigti, jog patriarchų laikais Artimuosiuose 

Rytuose paplitusi religija anaiptol nebuvo animizmo fazės (vargu ar koks nors 

autoritetingas šaltinis galėtų patvirtinti, kad apskirtai animizmas kada nors tuose 

kraštuose buvo paplitęs).“ (Wright, PSBA, 90) 

Archeris sako: „Štai jums neginčytinas istorinis faktas: tikroji monoteistinė religija, 

reikalaujanti visos tautos pasišventimo, įsišaknijo tik tose tautose, kurioms įtaką padarė 

hebrajų tikėjimas. Žinoma, čia galima būtų paminėti tokias pavienes asmenybes kaip 

Achenatenas ir Ksenofanas: abu jie apie dievus taip pat kalbėjo daugiskaita. Tačiau 

šiandien turime nenuginčijamų įrodymų, jog nei egiptiečiai, nei babiloniečiai, nei graikai 

monoteistinio tikėjimo niekuomet nebuvo įtvirtinę visos tautos mastu.“ (Archer, SOTI, 

134) 

Jamesas Orras pastebi, kad visų pirma būtent monoteizmas ryškiai krenta į akis 

studijuojant Senąjį Testamentą. Izraelitų viendievystė – fenomenalus reiškinys, nes visur 

kitur tuo metu buvo paplitusi daugdievystė ir stabmeldystė: babiloniečių, asirų, 

egiptiečių ir netgi kaimyninių Palestinos tautų religijos buvo nepaprastai iškreiptos ir 

politeistinės. Dievo pažinimas gyvavo tik tarp judėjų. (Orr, POT, 40–41) 

Šiandien Wellhauseno teoriją, kurioje pateikiama religijos evoliucinės raidos 

schema, jos plėtojimasis nuo „paprasčiausių“ iki „sudėtingiausių“ formų, daugelis 

archeologų laiko klaidinga. 

Kitchenas sako: 

 
Evoliucinis [religijos] traktavimas yra klaidingas. Evoliucinės raidos principus galima 

pritaikyti tyrinėjant neilgą laikotarpį ir nedidelę sferą, tačiau jokiu būdu ne ištisoms 

kultūroms ir laikotarpiams. Iš istorijos žinome apie triskart vykusį Egipto 

suklestėjimą ir žlugimą (Senoji karalystė, Vidurinioji karalystė, Naujoji karalystė), 

apie šumerų civilizacijos iškilimą, apie ne kartą suklestėjusią senąją Babilonijos 

kultūrą ir apie Asirijos–Babilonijos karalystę Mesopotamijoje. Toks osciliavimas ir 

mutavimas daro įtaką visai civilizacijai, paliesdami visas jos sritis: jie veikia meno 

standartus, literatūrą, politines institucijas, visuomenės būklę, ekonomiką, taip pat ir 

tikėjimą bei religinę praktiką. Nepaisant kaitos įvairiose srityse, visada išlieka 

nuoseklus ir nenutrūkstamas ryšys su ankstyvosiomis epochomis. (Kitchen, AOOT, 

113–114) 

 

Ronaldas Youngbloodas priduria, jog „politeistinėse religijose nėra pastebėta 

universalios tendencijos palaipsniui mažinti dievybių skaičių, galiausiai apsistojant ties 

kuria nors viena dievybe. Tiesą sakant, kai kuriais atvejais netgi pastebimas priešingas 

reiškinys: politeistinėje religijoje dievybių tik gausėja, nes ją praktikuojantys atranda 

gamtoje vis naujų objektų, kuriuos sudievina. Senasis Testamentas nieko nekalba apie 

tai, kad monoteizmas būtų evoliucionavęs istorijos eigoje. Priešingai, Biblija byloja, jog 

monoteizmas – vienas didžiausių apreiškimų, kurį sandoros tautai davęs vienintelis 

tikrasis Dievas.“ (Youngblood, HOT, 9) 

Čia derėtų užduoti klausimą: „Ar Mozė buvo monoteistas?“ 

Albrightas į tai sako: 

 
Jei žodžiu „monoteistas“ norima apibūdinti asmenį, kurio pažiūros atitinka Filono 
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Judėjo, Rabio Akibos, šv. Pauliaus, šv. Augustino, Mahometo, Maimonido, šv. 

Tomo, Kalvino, Mordekaijo Kaplano ar H.N. Wiemano pažiūras, tai Mozė toks 

nebuvo. Tačiau, jei terminu „monoteistas“ norima apibūdinti žmogų, skelbiantį 

mokymą, jog egzistuoja tik vienas Dievas – toks, kuris yra visa ko kūrėjas, 

teisingumo šaltinis, kuris toks pat galingas tiek Egipte, tiek dykumoje, tiek 

Palestinoje, kuris yra belytis ir nėra mitologinis, kuris turi žmogaus pavidalą, tačiau 

nėra matomas žmogaus akiai ir kurio nevalia vaizduoti jokiu pavidalu – tai jahvizmo 

įkūrėjas tikrai buvo monoteistas. (Albright, FSAC, 271–272) 

 

Mokslininkai iki šiol karštai diskutuoja, kiek Mozę iš tiesų galima laikyti tikru 

monoteistu. Tačiau R.K. Harrisonas mano, jog „nėra pagrindo Mozės nelaikyti 

monoteistu. Tiesiog ši sąvoka neturėtų būti suprantama ir traktuojama spekuliatyviąja 

helenistine prasme. Mozės situaciją, ko gero, tiksliau apibūdinti būtų galima empirinio 

etinio monoteizmo terminu.“ (Harrison, IOT, 403) 

 

2B. Aplinkos įtaka religinės minties formavimuisi 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Natūralią izraelitų religijos evoliucinę raidą sąlygojo tautos aplinka bei geografinė 

padėtis. Galima teigti, jog pamatines religines doktrinas ir principus Izraelis 

„pasiskolino“ iš pagoniškų kaimyninių tautų religijų. 

 

2C. Atsakymas 
G.E. Wrightas rašo: „Izraelio tikėjimas net ir pačia ankstyviausia ir primityviausia savo 

forma taip ryškiai netiko prie to laikmečio politeizmo formų, jog to tiesiog neįmanoma 

aiškinti evoliucinės raidos ar aplinkos įtakos kategorijomis. Reikia pasakyti, jog daugelis 

paskutinių dviejų kartų mokslininkų laikėsi visiškai priešingos nuomonės, kurią 

šiandien, turint tiek daug papildomos informacijos apie Biblijos laikų pasaulį, būtų labai 

sunku apginti.“ (Wright, OTAE, 7) 

W.F. Albrighto teigimu, izraelitų religijos neįmanoma aiškinti tvirtinant, jog ji buvo 

pasiskolinta iš kaimyninių tautų. „Kiekviena nauja senovinių Šiaurės Kanaano 

inskripcijų ar literatūrinių šaltinių publikacija nuolat papildo mūsų turimas žinias apie 

literatūrinį palikimą bei aplinką, kurioje buvo rašomas Senasis Testamentas. Taip pat 

reikėtų pastebėti ir tai, jog kiekviena nauja kanaaniečių mitologinių tekstų publikacija 

brėžia ryškią liniją, atskiriančią Kanaano krašte praktikuotąją religiją nuo Izraelio 

religijos. Pasirodo, jog užimama ta pati geografinė padėtis, panašios gyvenimo sąlygos ir 

kultūra bei bendra kalba dar visai nereiškia, kad izraelitų tikėjimas Mozės Dievu užgeso 

ar kad Jahvės kultas prilygo Baalo kultui.“ (Albright, RPNCR, 24) 

Izraelitai priešinosi ir nepasidavė sinkretizmui – t.y. neleido, kad jų religija 

susijungtų ir susimaišytų su aplink juos tarpusiomis pagoniškomis religijomis. 

Alexanderis Heidelis vardija babiloniečių politeizmo ir izraelitų monoteizmo 

nesuderinamus skirtumus: 

 

Šiandien visi labai gerai suvokia, jog tvirtinimas, neva Senojo Testamento tekste galima 
įžvelgti religijos evoliucinę raidą – t.y. primityviausių religinių idėjų kaitą ir virsmą 
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sudėtingomis, pažangiomis idėjomis – galėjo kilti tik iš labai klaidingo šio literatūrinio šaltinio 
interpretavimo. 

– G.E. WRIGHT 
 

Babiloniečių pasakojimuose apie pasaulio sukūrimą labai ryškus politeizmas. Juose 

vaizduojamos ištisos kartos dievų ir deivių, kilusių iš Apsû ir Tiâmat. Visiems šiems 

dievams būtinas fizinis penas, nes jie sudaryti ne tik iš dvasios, bet ir iš materijos. 

Pasakojimuose nurodoma, jog buvęs ne vienas, o keli kūrėjai. 

Pirmieji Pradžios knygos skyriai yra visiška priešingybė babiloniečių istorijoms. 

Pačioje Senojo Testamento pradžioje tvirtinama, jog esąs tik vienas Kūrėjas, 

palaikantis visa ir visame kame, vienas Dievas, sukūręs ir pranokstantis visą kosminę 

materiją. Senojo Testamento tekste nė žodeliu neužsimenama apie jokią teogoniją 

[dievų kilmę, konkurenciją tarp jų] kaip, pavyzdžiui, Enûma eliš ar Hesiodo 

pasakojimuose. Toks tikėjimas, kokį praktikavo judėjai, niekuomet nebuvo paplitęs 

ar praktikuotas tarp babiloniečių. (Heidel, BG, 96–97) 

 

Merrillas Ungeris taip pat kalba apie neigiamą aplinkos įtaką: „Patriarchai nuolat 

susidurdavo su aplinkinių pagonių tautų praktikuotu politeizmu: būrimu, ateities spėjimu 

bei kitomis okultizmo formomis. Jiems nuolat grėsė pavojus išklysti iš teisingo kelio, 

susitepti. Biblijoje skaitome apie Rachelės dievukus (žr. Pr 31,19), ‘svetimus dievus’, 

kuriuos Jokūbas įsakė pašalinti iš savo namų (žr. Pr 35,2) ir kuriuos vėliau užkasė po 

ąžuolu prie Sichemo (žr. 4 eil.). Tačiau jie aiškiai įvardijami kaip teršalas. Nors šiaip 

patriarchai buvo laisvi – jų nevaržė pagoniški aplinkinių tautų keliai ir papročiai.“ 

(Unger, AOT, 127) 

Kitas ryškus skirtumas, pagoniškas religijas skiriantis nuo judaizmo, yra dualizmas 

dievybių lytiškumo aspektu. 

G.E. Wrightas rašo: 

 
Sunku pasakyti, kodėl – ar dėl istorinio Dievo apsireiškimo pobūdžio, ar dėl kokios 

kitos priežasties – izraelitų religijoje neegzistuoja dualizmas dievybės lyties aspektu – 

t.y. tai nei vyriškosios, nei moteriškosios giminės dievybė. Nors Jahvė yra laikomas 

asmeniu ir Jį vadinantys įvardžiai yra vyriškosios giminės, tačiau Jis neturi Jį 

papildančios moteriškosios pusės. Pasak judaizmo, šis dualizmas – t.y. vyriškoji ir 

moteriškoji giminė – egzistuoja tik kūrinijoje, o Dievui, kuris yra belytis, jis 

negalioja. Biblinė hebrajų kalba netgi neturi žodžio „deivė“. Toks pat fenomenalus 

reiškinys yra ir Dievo paslapties bei Jo šventumo saugojimas uždraudžiant tiek paties 

Dievo, tiek apskritai bet kokios dvasinės būtybės danguje ar žemėje atvaizdus. Šis 

draudimas užrašytas pačiame seniausiame Senajame Testamente užfiksuotame 

įstatyme. (Wright, OTAE, 23) 

 

Albrightas daro tokią išvadą: „Turbūt nereikia nė sakyti, kad dėl šiandien turimų 

žinių apie senovės tautų gyvenimą Wellhauseno teorija neatsilaiko ir dūžta. Pakanka 

paminėti tai, kad kol kas niekam nepavyko pateikti argumentų, paneigiančių 

monoteizmo paplitimą Izraelyje ankstyvuoju laikotarpiu. Taip pat nėra jokių argumentų, 

įrodančių, jog monoteizmas judaizme tebūtų tik po tremties į Babiloniją radęsis 

reiškinys. Šiandien niekas nebegali paneigti to, kad praraja tarp Izraelio religijos ir 

Kanaano religijos buvo iš tiesų milžiniška. Nors šios dvi tautos buvo labai panašios savo 
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kultūra bei literatūra, jos buvo labai skirtingos religijos aspektu.“ (Albright, BATYE, 

545) 

Wrightas dar priduria: „Šiandien visi labai gerai suvokia, jog tvirtinimas, neva 

Senojo Testamento tekste galima įžvelgti religijos evoliucinę raidą – t.y. primityviausių 

religinių idėjų kaitą ir virsmą sudėtingomis, pažangiomis idėjomis – galėjo kilti tik iš 

labai klaidingo šio literatūrinio šaltinio interpretavimo.“ (Wright, OTAE, 12) 

 

3B. Antrasis Dievo įsakymas 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Nors antrasis Dievo įsakymas priskiriamas Mozei, iš tiesų jis negalėjo būti sumanytas ir 

užrašytas ankstyvojoje Izraelio religijos raidos stadijoje, nes šiuo įsakymu draudžiami 

atvaizdai. Radikaliosios pakraipos kritikai neigia Mozės autorystę ir ankstyvą Dekalogo 

datavimą, nes, jų teigimu, tuo metu žmonės garbino atvaizdus. Antai Juliusas 

Wellhausenas tvirtina: „Visiškai nežinoma, kad senaisiais laikais būtų buvęs koks nors 

draudimas turėti ir daryti dievybės atvaizdus“. (Wellhausen, PHI, 439). Pasak 

Wellhauseno, tai viena pagrindinių priežasčių, privertusių jį paneigti Mozės autorystės 

autentiškumą. 

R.W. Smithas rašo: „Jau vien pats antrojo įsakymo principas – t.y. kad negalima 

garbinti Jahvės atvaizdų – aiškiai byloja, […] jog, atsižvelgiant į istorinį kontekstą, jis 

tiesiog negalėjo būti viena pamatinių Izraelio ankstyvųjų laikų religijos atramų.“ (Smith, 

PI, 63) 

 

2C. Atsakymas 
Tarkim, draudimas garbinti atvaizdus įsigalėjo tik vėlyvaisiais laikais ir tik tada buvo 

įtrauktas į Penkiaknygę. Tokiu atveju būtų visai logiška manyti, jog kas nors tikrai turėtų 

būti aptikęs Jahvės atvaizdų. 

Tačiau kol kas nieko panašaus į tai aptikti nepavyko. G.E. Wrightas rašo, jog 

Čikagos universiteto vykdomų kasinėjimų Megido vietovėje metu nepavyko rasti nė 

vieno Jahvės atvaizdo. Buvo atkasti penki pirmieji miesto sluoksniai (visi penki byloja, 

jog ten gyventa judėjų) ir perrinkti milžiniški kiekiai griuvėsių bei nuolaužų. Tačiau, 

bent jau kiek man žinoma, nerasta nė vieno tokio atvaizdo.“ (Wright, TOTRS, 413) 

Wrightas tęsia toliau: 

 
Kur Biblija rašo apie patriarchų garbinimą, ji nė žodeliu neužsimena apie jų garbinto 

Dievo atvaizdą. Atvaizdai neminimi nei pasakojimuose apie Susitikimo palapinę, kuri 

tuo metu buvo centrinė amfiktionijos (genčių sąjungos) šventykla, nei pasakojimuose 

apie Saliamono statytąją šventyklą. Kita vertus, archeologiniai radiniai byloja 

izraelitus turėjus daugybę statulėlių arba lentelių su kanaaniečių derlingumo 

dievybės, deivės–motinos atvaizdais. Šis faktas liudija apie ankstyvuoju laikmečiu 

Izraelyje plačiai paplitusį sinkretizmą. Literatūriniai šaltiniai tą patį atvirai liudija. 

Kai aramėjai ir filistinai apsigyveno Kanaano krašte, jie perėmė kanaaniečių 

papročius. Kai Mesopotamijoje apsigyveno amoritai, jie perėmė šumerų religiją, bet 

paliko galioti senąjį savo religijos panteoną. Panašiai buvo ir su Izraelio tauta: jie 

buvo nuolat gundomi perimti aplinkinių tautų papročius. Tačiau, kasinėjant 

senovinius izraelitų miestus, kol kas nepavyko rasti nė vieno vyriško pavidalo 
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dievybės atvaizdo. (Wright, OTAE, 24) 

 

Čia derėtų pasakyti, jog daugelis nesusipratimų paprastai kyla, kai nesugebama 

„oficialių“ Izraelio religijos doktrinų skirti nuo liaudyje praktikuotų ir įsigalėjusių 

papročių. 

Wrightas prieina prie išvados, jog „faktai aiškiai byloja, kad draudimas turėti ir 

garbinti Jahvės atvaizdus buvo taip įsišaknijęs ankstyvųjų laikų izraelitų mentalitete, jog 

tolerantiškų pažiūrų ir net neišprusę žmonės puikiai suvokė, kad Jahvės tokiu būdu 

tiesiog nedera ir nėra prasmės garbinti.“ (Wright, OTAE, 24–25) 

Toliau autorius sako: „Turimi archeologiniai duomenys patvirtina tai, jog antrasis 

Dievo įsakymas radosi ankstyvuoju laikotarpiu ir pasižymi tam tikrais šiam laikotarpiui 

būdingais bruožais. Taigi dėl antrojo Dievo įsakymo ankstyvo datavimo nekyla jokių 

abejonių.“ (Wright, PSBA, 93) 

 

4B. Moraliniai standartai 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Įstatymo įtvirtinami moraliniai standartai, socialinio elgesio normos, kurių autorystė 

priskiriama Mozei, iš tiesų yra pernelyg aukšti, kad būtų galėję atsirasti ankstyvuoju 

Izraelio istorijos laikotarpiu. 

 

Archeologiniai duomenys byloja visai ką kita: pasirodo, nėra jokio pagrindo Levitų aukų 
atnašavimo įstatymus priskirti vėlyvajam laikotarpiui, nes analogiškų tokių įstatymų pavyzdžių 
randama ugaritų tekstuose, išlikusiuose iš XIV a. pr. Kr. 

– JOSEPH FREE 
 

2C. Atsakymas 
Pabrėžtina, kad įvairūs archeologiniai radiniai sėkmingai griauna šią įsišaknijusią 

prielaidą. „Senoviniuose babiloniečių, asirų, hetitų teisynuose brėžiami itin aukšti 

standartai. Aukšti, kilnūs tikslai aprašomi ir Egipto mirusiųjų knygoje bei ankstyvojoje 

egiptiečių išminties literatūroje. Visa tai visiškai paneigia minėtą prielaidą.“ (Burrows, 

WMTS, 46) 

Kalbėdamas apie Kanaano krašto nukariavimą ir pagonišką garbinimą, su kuriuo 

izraelitai susidūrė vos įkėlę koją į naująją žemę, Albrightas skuba patvirtinti, jog 

pagonišką mitologiją ir garbinimą „izraelitai veikiai išgyvendino, visa tai pakeisdami 

skaisčiu ir paprastu nomadišku [nors jie nebuvo klajokliai] gyvenimu. Krašte buvo 

įvestas aukšto lygio monoteistinis garbinimas ir nustatytos labai gríežtos etikos 

taisyklės.“ (Albright, FSAC, 214) 

 

5B. Kunigų teisynas 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Pfeifferis rašo: „Kunigų teisynas, nepaisant jo universalumo ir neva Mozei priskiriamos 

autorystės, iš tiesų turi savo sukūrimo metui (pirmoji Persijos valdymo laikotarpio pusė, 

538–331 m. pr. Kr.) būdingų bruožų“. (Pfeiffer, IOT, 257) 
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Josephas P. Free’us leidinyje „Archeologija ir aukštesnioji Biblijos kritika“ 

(Archaeology and Higher Criticism) plačiau nušviečia tokį požiūrį sakydamas: 

 
Kitas tekstas, kuris, kaip manoma, Penkiaknygėje atsirado vėlyvuoju laikotarpiu, yra 

Levitų aukų atnašavimo įstatymai, priskiriami P dokumentui. […] Jei didžioji 

Penkiaknygės dalis, priskiriama P dokumentui, datuojama 500 m. pr. Kr., tai apie 

Mozės autorystę negali būti nė kalbos. 

Tačiau archeologiniai duomenys byloja visai ką kita: pasirodo, nėra jokio 

pagrindo Levitų aukų atnašavimo įstatymus priskirti vėlyvajam laikotarpiui, nes 

analogiškų tokių įstatymų pavyzdžių randama ugaritų tekstuose, išlikusiuose iš XIV 

a. pr. Kr. (Free, AHC, 33) 

 

2C. Atsakymas 
 

1D. Valdymo teisė Egipte 
Akivaizdu, jog skeptikai, nenorintys tikėti ir pripažinti, kad įstatymai atsirado labai 

anksti, mano, jog Mozės dienomis izraelitai buvo pernelyg primityvūs, kad galėtų 

sudaryti tokio aukšto lygio įstatymą. Archeris su tokia nuomone nenori sutikti: „Kaip 

galima tvirtinti, jog izraelitai buvo pernelyg primityvūs, kad galėtų vadovautis tokio 

aukšto lygio įstatymais – juk jų šaltiniuose aiškiai teigiama, kad daugiau nei keturis 

šimtmečius jie gyveno labiausiai išsivysčiusių, pažangiausių senovės pasaulio 

civilizacijų apsupti. Vadinasi, tarp izraelitų vyravo kur kas pažangesnės teisėdaros idėjos 

ir principai nei, pavyzdžiui, tarp dykumoje gyvenusių genčių“. (Archer, SOTI, 162) 

 

2D. Hamurabio teisynas 
Atrodo, jog skepticizmui būdingas įsitikinimas, kad jokioje primityvioje civilizacijoje 

negalėjo atsirasti toks teisynas, kokį mes turime šiandien. Leidinyje „Archeologija ir 

Biblijoje pateikiama istorija“ (Archaeology and Bible History) J.P. Free’us rašo: 

 
Archeologiniai radiniai byloja, jog pažangūs, aukšto lygio Pakartoto Įstatymo 

knygoje surašyti įstatymai ir kita Penkiaknygės dalis nebūtinai turėtų būti priskiriama 

vėlyvajam laikotarpiui, kaip tai anksčiau buvo tvirtinę kritikai. Prancūzų archeologų 

ekspedicija, vadovaujama M. Jacques’o de Morgano, 1901–1902 metais vietovėje, 

kuri senovėje vadinta Susa, (į rytus nuo Mesopotamijos teritorijos) rado Hamurabio 

teisyną (rašytą apie 2000–1700 m. pr. Kr.). Du šimtai aštuoniasdešimt du skirsniai 

arba paragrafai surašyti ant didelės, maždaug aštuonių pėdų aukščio juodo diorito 

plokštės. 

Hamurabio teisynas buvo sudarytas keliais šimtais metų anksčiau nei Mozės 

įstatymas, sudarytas apie 1500–1400 m. pr. Kr. Hamurabio teisyne randama įstatymų, 

kurie labai panašūs į užrašytuosius Mozės. Šių duomenų šviesoje liberalieji kritikai 

tiesiog neturi teisės neigti Mozės autorystės ir tvirtinti, jog Mozės įstatymai yra 

pernelyg sudėtingi ir progresyvūs jo metui. (Free, ABH, 121) 

 

Knygos „Ar galiu pasitikėti Biblija?“ (Can I Trust the Bible?, red. Howard Vos) 

skyriuje „Ar Senajame Testamente aprašoma istorija yra tiksli?“ (Is the History of the 

Old Testament Accurate?) Meredithas Kline’as rašo: 
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Visi archeologiniai radiniai įtikinamai paneigia Wellhauseno tvirtinimą, neva 

Penkiaknygėje surašyti įstatymai yra pernelyg sudėtingi, o kulto apeigų nuostatos per 

aukšto lygio, kad būtų sukurtos laikais Mozės, kuriam Senasis bei Naujasis 

Testamentai vieningai priskiria Penkiaknygės autorystę. Faktai byloja, jog 

kodifikuotas įstatymas egzistavo ir žiloje senovėje: šiandien turime maždaug iš 

Mozės laikų išlikusius asirų ir hetitų įstatymų pavyzdžius ir Hamurabio teisyną, 

datuojamą maždaug trimis šimtais metų anksčiau nei Mozės įstatymas. O visai 

neseniai buvo aptikti net ir už Hamurabio teisyną anksčiau užrašytų babiloniečių bei 

šumerų įstatymų, siekiančių net Abraomo laikus, fragmentai. (Vos, CTB, 146) 

 

Štai kokį atsakymą Pfeifferiui pateikia A.H. Sayce’as (Monument Fact and Higher 

Critical Fancies): „Kitaip tariant, Mozės įstatymai turėtų būti priskirti tai epochai, kuriai 

juos priskiria ir tradicija. Juose suponuojama istorinė visuomeninė padėtis, aprašoma 

Biblijoje. Hamurabio teisynas įrodo, kad įstatymo autorystę galima priskirti Mozei. Be 

to, šis radinys parodo, jog toks Mozės įstatymas, koks yra, galėjo atsirasti tik esant tai 

visuomeninei politinei situacijai, kuri buvo susiklosčiusi Mozės laikais.“ (Sayce, 

MFHCF, 82) 

Jei tarp šių dviejų teisynų esamo panašumo nepakanka ankstyvam datavimui pagrįsti, 

Archeris priduria, jog „Babilonijos (Hamurabio) teisyne […] aibė panašumų su Išėjimo, 

Kunigų bei Skaičių knygose užfiksuotais įstatymais, numatančiais bausmes už 

nusikaltimus bei pabaudas už teisinius pažeidimus ir susitarimų nesilaikymą.“ (Archer, 

SOTI, 161) 

Palyginus įstatymų turinį paaiškėja, jog kai kurie įstatymai analogiški. Free’us 

apibendrina: 

 
Hamurabio teisyną Susos vietovėje (į rytus nuo Mesopotamijos) 1901–1902 m. rado 

prancūzų ekspedicija. Tai akmens plokštėse įrašyti 282 įstatymai, kuriuos išleido 

Babilonijos karalius Hamurabis, gyvenęs apie 2000–1700 m. pr. Kr. […] Kai kurie 

kritikai buvo linkę tvirtinti, jog Mozės įstatymai (1500–1400 m. pr. Kr.) pernelyg 

progresyvūs Mozės laikams ir todėl juos priskyrė vėlesniam laikotarpiui (800–400 m. 

pr. Kr.). Hamurabio teisynas kurtas keliais šimtmečiais anksčiau nei Mozės įstatymai. 

Tai puikus archeologinis radinys, padėjęs sėkmingai atremti klaidingą kritikų 

tvirtinimą. (Free, AB, 20) 

 

3C. Kita prielaida 
Deja, minėti faktai dokumentų hipotezės šalininkus paskatino iškelti kitą hipotezę. 

Free’us rašo: „Tuomet kritikai iškėlė kitą prielaidą, teigiančią, jog Mozė tiesiog 

nukopijavo Hamurabio įstatymus. Tačiau, ilgai ir kruopščiai analizavę bei lyginę vienus 

ir kitus įstatymus, kritikai galiausiai priėjo prie išvados, jog tarp Mozės ir Hamurabio 

įstatymų yra kai kurių esminių skirtumų ir Senojo Testamento įstatymai jokiu esminiu 

aspektu nėra priklausomi nuo Babilonijos teisyno.“ (Free, AB, 20) 

Sayce’as sako: „Kai kurie vokiečių asiriologai tiesiog nėrėsi iš kailio, siekdami tarp 

Mozės ir Hamurabio įstatymų rasti panašumų. Aptikę analogijų, skubėjo daryti išvadą, 

jog šie du teisynai tarpusavyje glaudžiai susiję. Ir iš tiesų kai kuriais atvejais tie 

panašumai yra tiesiog stulbina.“ (Sayce, MFHCF, 71) 
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Merrillas Ungeris rašo: „Aukštesniosios kritikos šalininkai anksčiau tvirtino, jog 

Mozės įstatymas buvęs sukurtas tik devintame, aštuntame, septintame amžiuje pr. Kr. ar 

net dar vėliau. Tačiau nauji duomenys privertė juos savo teoriją iš naujo peržiūrėti, arba 

visai jos atsisakyti. Kita vertus, kai buvo surasta senesnės teisinės medžiagos bei 

įstatymų, užrašytų anksčiau nei Mozės įstatymai, tai daugumą kritikų paskatino iškelti 

kitą, tokią pat klaidingą hipotezę: jog hebrajų įstatymas tebuvo Babilonijos teisyno 

kopija, adaptuota hebrajų visuomenei.“ (Unger, AOT, 154–155) 

 

4C. Papildomos pastabos 
 

1D. Skirtumai 
Archeris sako: „Būtina suprasti, jog tarp Toros ir Hamurabio teisyno esantys skirtumai 

yra daug ryškesni nei panašumai. Be to, derėtų pastebėti, jog tuos skirtumus sąlygojo 

tose dviejose kultūrose vyravusios skirtingos ideologijos.“ (Archer, SOTI, 162) 

 

Tarp Hamurabio teisyno ir Penkiaknygėje surašytų įstatymų esama tam tikrų panašumų. 
Tačiau, tuodu teisynus nuodugniau išanalizavus ir palyginus tarpusavyje, paaiškėja, jog 
Senojo Testamento įstatymai jokiu esminiu aspektu nėra priklausomi nuo Babilonijos teisyno. 

– G.A. BARTONAS, liberalių pažiūrų profesorius 
 

Smulkiau panagrinėkime, kuo vienas teisynas skiriasi nuo kito. „Hamurabis teigia 

įstatymus gavęs iš saulės dievo Šamašo. Mozė sakosi įstatymus gavęs tiesiogiai iš 

Dievo. Nepaisydamas tvirtinimo, jog visa yra gavęs iš Šamašo, visus nuopelnus ir garbę, 

kaip pažymima teisyno prologe ir epiloge, Hamurabis priskiria sau. Tai jis esą, o ne 

Šamašas, krašte įvedęs tvarką ir lygybę. Priešingai nei Hamurabis, Mozė save telaiko 

instrumentu, o visas įstatymas yra ‘Taip sako Jahvė’.“ (Unger, AOT, 156). 

Kiti skirtumai. Hebrajų įstatyme itin akcentuojama žmogaus gyvybės vertė, tvirčiau 

ginama moters garbė, siekiama žmoniškesnio elgesio vergų atžvilgiu. Taip pat derėtų 

pastebėti, jog Babilonijos įstatyme neaptinkame nieko panašaus į Mozės įstatyme dvi 

itin akcentuojamas vertybes – t.y. meilę Dievui ir meilę artimui savo (žr. Mt 22,37–40).“ 

(Unger, AOT, 157) 

Ungeris toliau plėtoja mintį sakydamas, jog „Hamurabio įstatymai pritaikyti visai 

kitokiai visuomenei: Mesopotamijoje tuo metu buvo itin gerai sutvarkyta žemės 

drėkinimo sistema (irigacija), sparčiai plėtojosi komercija, kūrėsi miestai. Na, o Mozės 

įstatymai skirti paprastiems, žemdirbyste ir gyvulininkyste besiverčiantiems Palestinos 

dykynėse gyvenantiems žmonėms. Jie nebuvo tiek pažengę į priekį komercijos, 

visuomeninio gyvenimo srityse kiek babiloniečiai, tačiau tai anaiptol netrukdė jiems 

pažinti dieviškąjį pašaukimą ir suvokti jo svarbą kiekviename gyvenimo etape.“ (Unger, 

AOT, 156) 

Ir galiausiai galima paminėti tai, kad „Hebrajų teisyne yra daug grynai vien su 

religija susijusių priesakų bei apeiginių nurodymų. O Hamurabio teisynas yra civilinis. 

Nors derėtų paminėti, jog esama duomenų, kad hebrajų įstatyme nurodomos apeigos 

buvo paplitusios ir kai kuriuose Vakarų Azijos kraštuose (Kanaane, Finikijoje, 

Mesopotamijoje).“ (Unger, AOT, 156) 

Free’us teigia: „Iš tiesų tarp Mozės įstatymų ir Hamurabio teisyno jokio tiesioginio 
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ryšio nėra. Tokią pat išvadą padarė ir G.A. Bartonas, liberalių pažiūrų profesorius, 

dirbantis Pensilvanijos universitete. Jis yra pasakęs: ‘Tarp Hamurabio teisyno ir 

Penkiaknygėje surašytų įstatymų esama tam tikrų panašumų. Tačiau, tuodu teisynus 

nuodugniau paanalizavus ir palyginus tarpusavyje, tampa visiškai aišku, jog Senojo 

Testamento įstatymai jokiu esminiu aspektu nėra priklausomi nuo Babilonijos teisyno.’ 

Hamurabio teisyne yra tokių įstatymų, kokių nėra Mozės teisyne, pavyzdžiui, nurodymai 

kariams, muitininkams, vyno pirkliams.“ (Free, ABH, 121) 

Asiriologijos specialistas Sayce’as daro išvadą, jog „tarp šių dviejų teisynų […] 

esami skirtumai yra daug didesni ir ryškesni nei juos siejantys panašumai“. (Sayce, 

MFHCF, 72) 

 

2D. Radiniai Ugarite (Ras Šamros lentelės) 
Iš to, kas iki šiol čia buvo rašoma, gali susidaryti įspūdis, jog Hamurabio teisynas – 

vienintelis archeologinis radinys, su kuriuo galima palyginti Kunigų teisyną. Laimei, 

tokių radinių yra daugiau. 

Josephas P. Free’us rašo: „Kai kurie Ras Šamros [Ras Šamra – Sirijos–Palestinos 

pakrantėje tiesiai priešais Kipro kyšulį įsikūręs kanaaniečių miestas] lentelėse 

(datuojamos apie 1400 m. pr. Kr.) užrašyti įstatymai labai panašūs į levitų įstatymus. 

Turėdami prieš akis tokį radinį, liberaliųjų pažiūrų kritikai tikrai neturi teisės tvirtinti, 

jog aukų atnašavimą reglamentuojantys įstatymai negalėję būti sukurti Mozės laikais.“ 

(Free, ABH, 112) 

Knygoje „Ką byloja šie akmenys?“ (What Mean These Stones?) Millaras Burrowsas 

rašo: „Ras Šamros tekstuose randame aukojamų gyvūnų sąrašą. Kai kurie jų buvo 

atnašaujami ir per hebrajų religines apeigas, kiti Senajame Testamente draudžiami 

aukoti arba apskritai nemini. Taip pat derėtų paminėti, jog kai kurie įvairios paskirties 

atnašas Ras Šamros lentelėse ir Senajame Testamente apibūdinantys terminai sutampa, 

pvz.: ugninė atnaša, deginamoji auka, auka už kaltę, padėkos (arba taikos) auka.“ 

(Burrows, WMTS, 234) 

Tai gal vienodi terminai gali reikšti, jog Mozė rėmėsi Ras Šamros tekstu? Free’us į 

tai sako: „Mes manome, jog galimi bent du atsakymai. Pirmas: įstatymas Mozei buvo 

apreikštas apie 1450 m. pr. Kr. Įstatymai įsigalėjo Izraelyje, bet apie juos sužinojo ir 

aplinkinės tautos. Vadinasi, po kurio laiko dalis įstatymų įsigaliojo ir aplinkinėse 

Kanaano bei Sirijos tautose ir galbūt todėl panašių įsakymų aptinkame Ras Šamros 

lentelėse (1400–1350 m. pr.Kr.). Tačiau galėjo būti ir taip, kad Viešpats savo įstatymą 

buvo apreiškęs dar anksčiau, ir tik vėliau pakartotinai davė jį Mozei. Taigi tarp kitų tautų 

įstatymas galėjo būti jau įsigalėjęs iš ankstesnių laikų. Todėl jį pakitusia, dažnai iškreipta 

forma aptinkame kituose šaltiniuose, pavyzdžiui, Ras Šamros tekstuose.“ (Free, ABH, 

112) 

 

3D. Lipit Ištaro teisynas 
Kitas reikšmingas radinys – Lipit Ištaro teisynas. Štai ką apie jį leidinyje American 

Journal of Archaeology rašo Francis Steele’as: „Tikrai neperdėsime sakydami, jog Lipit 

Ištaro teisynas – nepaprastai svarbus radinys. Jis užpildo nemažą spragą kodifikuoto 

įstatymo istorijoje, suteikdamas informacijos bemaž apie du šimtus metų apimantį 

tarpsnį. Turėdami šį teisyną, galime atlikti lyginamąsias studijas ir išanalizuoti apie 
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keturis tūkstantmečius trukusią įstatymo raidą.“ (Steele, LILC, 164) 

 

4D. Ešnunos įstatymai 
Toks pat reikšmingas archeologinis radinys yra Ešnunos įstatymai, iki mūsų dienų išlikę 

nuo Senosios Babilonijos karalystės laikų (1830–1550 m. pr. Kr.). Manoma, jog 

kurdamas savo sistemą Hamurabis galėjo pasinaudoti kai kuriais Ešnunos įstatymuose 

įtvirtintais principais. Dviejose plokštėse surašyti Ešnunos įstatymai 1945 ir 1947 metais 

buvo atrasti netoli Bagdado esančioje vietovėje. 

Reunenas Yaronas pažymi, jog archeologai patvirtina šiuos įstatymus atsiradus 

karaliaus Dadušos valdymo metu ar net anksčiau. Paskutinieji Dadušos valdymo metai 

sutampa su septintaisiais Hamurabio valdymo metais. Kol kas archeologams nepavyko 

nustatyti tikslios Ešnunos įstatymų sudarymo datos. Paprastai nurodoma, jog šie 

įstatymai buvę sukurti prieš du šimtus metų iki Hamurabio atėjimo į valdžią. (Yaron, 

LE, 1–2) 

„Hamurabis, Babilonijos karalius, sėkmingai vykdė ekspansionistinę politiką, ir jo 

valdymo ketvirto dešimtmečio metu Ešnunos karalystė buvo nukariauta ir pajungta 

Babilonijos valdžiai.“ (Yaron, LE, 1) 

Ešnunos įstatymų plokštės – tai dar vienas įrodymas, bylojantis apie tai, jog 

Hamurabio teisynas anaiptol ne vienintelis ankstyvųjų laikų kodifikuotas įstatymas. 

Ešnunos įstatymai – tai „XX a. pr. Kr. akadų kalba surašytas teisynas, kurį sudaro 

šešiasdešimt paragrafų. Ešnunos teisynas apima civilinės (nustatomos prekių kainos, 

vežimų ir laivų nuomos sąlygos, darbininkų atlyginimai ir t.t.), santuokos ir šeimos 

(duodami nurodymai santuokai, sprendžiami skyrybų, svetimavimo atvejai), 

baudžiamosios teisės (numatoma bausmė už grasinimą smurtu, įžeidimą veiksmu; 

baudžiamoji atsakomybė šeimininkui, kurio jautis subado žmogų ar kurio pasiutęs šuo 

apkandžioja žmogų) normas. (Biblical World, 1966, 232 p.).“ (Albright, AP, 1) 

 

6B. Papildomos pastabos 
Albrighto teigimu, Wellhauseno „pažiūros yra atgyvenusios, o jo piešiamas Izraelio 

religijos evoliucinės raidos paveikslas yra smarkiai iškreiptas“. (Albright, ACBC, 185) 

Wrightas, kalbėdamas apie Albrightą, sako, jog šiam „pavyko sukaupti nemažai 

archeologinių duomenų, patvirtinančių biblinius teiginius. Autorius įrodė, kad 

Wellhauseno raidos schema, kurios šaknys glūdi idealistinėje Hegelio filosofijoje, 

nebeatitinka šiandien turimų faktų.“ (Wright, AOTS, 45) 

Veikale „Paminklai ir Senasis Testamentas“ (The Monuments and the Old 

Testament) Ira Maurice’as Price’as rašo: „Daugelį Mozei priskiriamų įstatymų kritikai 

tvirtina atsiradus tik IX, VIII, VII a. pr. Kr. ar net dar vėliau. Ši nuomonė ne tik kad turi 

keistis, bet kai kuriais atvejais jos derėtų apskritai atsisakyti.“ (Price, MOT, 219) 

 

Istorinis Wellhauseno darbas ir jo propaguota nuomonė šiandien turimų žinių šviesoje 
visiškai nepasitvirtina. Archeologiniai radiniai paneigia aiškinimą, jog religija evoliucionavo 
pereidama keletą raidos stadijų – t.y. kad pirmiausia vyravo fetišizmas, jį vėliau pakeitė 
antropolatrija, o pastarąją – monoteizmas; kad primityvias garbinimo formas ilgainiui pakeitė 
sudėtingos socialinės sakralinės institucijos. 

– M.J. LAGRANGE, archeologas ir Biblijos tyrinėtojas 
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M.J. Lagrange’as (L’Authenticité Mosaique de la Genése et la Théorie des 

Documets), bemaž keturiasdešimt metų Jeruzalėje darbavęsis Biblijos tyrinėjimo ir 

archeologijos srityse, rašo: „Istorinis Wellhauseno darbas ir jo propaguota nuomonė 

šiandien turimų žinių šviesoje visiškai nepasitvirtina. Archeologiniai radiniai paneigia 

aiškinimą, jog religija evoliucionavo pereidama keletą raidos stadijų – t.y. kad 

pirmiausia vyravo fetišizmas, jį vėliau pakeitė antropolatrija, o pastarąją – monoteizmas; 

kad primityvias garbinimo formas ilgainiui pakeitė sudėtingos socialinės sakralinės 

institucijos“. (Cit. Stearns, BAHC, 312–313) 

Apie kokius archeologinius radinius čia kalbama? 

George’as Mendenhallas iš Mičigano universiteto, kalbėdamas apie archeologinius 

kasinėjimus bei radinius, kurie privertė archeologus susidaryti aukščiau minėtą 

nuomonę, rašo štai ką: 

 
Galima sakyti, jog viskas prasidėjo archeologams radus Ras Šamros ir Mario lenteles. 

Informacija, kurią gavome ištyrinėję šiuos radinius, diskreditavo kai kurias anksčiau 

apie Biblijoje aprašomą patriarchų gyvenimą sukurtas teorijas. Kiti šaltiniai taip pat 

suteikė daug vertingos, detalios informacijos, tad iškilo poreikis sukurti kitokią, 

naujuosius faktus paaiškinančią teoriją. […] Jei kai kurių ar net visų dvylikos Izraelio 

giminių gyvenimas iš pradžių buvo veikiamas Mesopotamijos civilizacijos, o vėliau 

tos giminės gyveno kosmopolitinėje aplinkoje, daugialypėje kultūrinėje terpėje, kur 

vyko amalgamacijos procesas, tai vargu ar galima tvirtinti, jog jie buvo tik primityvūs 

barbarai, nepuoselėję jokios kultūros ir tradicijų. Veikiau peršasi išvada, jog 

ankstyvosios Izraelio religijos formos nebuvo tokios jau primityvios, kaip tai tvirtino 

ankstesniosios kartos mokslininkai. Derėtų pažymėti, jog jų išvados daromos 

remiantis ne faktais ir realiais įrodymais, o a priori teorija, aiškinančia, kokia turėtų 

būti religijos raida. (Mendenhall, BHT, 40) 

 

Albrightas sako: 

 
Istorija nėra koks nors padrikas atsitiktinių įvykių ar tarpusavy susijusių nutikimų 

fiksavimas. Tai sudėtingas glaudžiai susijusių reiškinių tinklas. Kiekvienas tų 

reiškinių turi savitą struktūrą bei tik jam vienam būdingus bruožus. O išnarplioti tą 

struktūrą, išskiriant kuriam nors reiškiniui savitus bruožus, yra labai sudėtinga. Be to, 

tas „tinklas“ nuolat kinta. Įgudusia akimi stebėdamas ir analizuodamas įvykių eigą, 

istorikas preliminariai gali nustatyti, kuria linkme viskas krypsta ir keičiasi. Tačiau, 

kaip jau esame akcentavę, istorijos eiga – labai sudėtingas procesas: įvykiai gali 

pakrypti visiškai nenumatyta linkme. Taigi ne visuomet juos paaiškinti įmanoma 

keliant a priori hipotezes ar kuriant determinizmo teorijas. Mes taip pat nurodėme, 

kad šis organicistinis istorijos pobūdis daro netinkamu vadinamąjį „tiesinį 

istoricizmą“, kaip būdą spręsti religijos istorijos problemas. Religijos istorija – taip 

pat labai sudėtingas reiškinys. Kaip paaiškėjo, hėgeliškas Wellhauseno aiškinimo 

metodas tikrai nebuvo tas visraktis, kuris būtų galėjęs mokslininkams atrakinti 

šventovės duris ir padėjęs suvokti izraelitų religiją. (Albright, ARI, 3) 

 

Taigi Albrighto nuomonė galutinė ir neginčijama: „Turimų duomenų apie senovės 

Artimųjų Rytų pasaulį šviesoje Wellhauseno ir jo mokyklos postuluojama hebrajų 
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religijos evoliucijos teorija, jog religija kito per laiką ir veikiama aplinkybių, yra 

klaidinga ir prieštarauja faktams.“ (Albright, ACBC, 182) 

 

7B. Išvados 
Šiandienos mokslininkų išvados verčia rimtai suabejoti tiek klasikine dokumentų 

hipoteze, tiek dabartiniais jos variantais, nes Penkiaknygė analizuojama ir studijuojama 

dar ir dabar naudojantis klasikine dokumentų teorija. 

Kitchenas sako: „[Religijos] tiesinė evoliucija – tai nepagrįsta prielaida. Tariamus 

dokumentus arba šaltinius nėra jokio reikalo vertinti remiantis iš piršto laužta kaitos 

skale, pereinant nuo ‘primityvių’ prie ‘sudėtingų’ formų“. (Kitchen, AOOT, 114) 

 

4A. Mozės laikais (t.y. 1500–1400 m. pr. Kr.) Izraelyje dar nebuvo 
rašto 

 

1B. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Mozės laikais Izraelis dar neturėjo rašto, todėl užrašyti Penkiaknygės Mozė tikrai 

negalėjo. 

Wellhausenas yra pastebėjęs: „Tenka pasakyti, jog senovėje izraelitai turėjo Dievo 

duotus priesakus, tik jie nebuvo užrašyti.“ (Wellhausen, PHI, 393) 

Antai Schultzas 1893 m. savo knygoje „Senojo Testamento teologija“ (Old 

Testament Theology) rašė: 

 
Iki Mozės laikų buvę rašytojai yra legendinio pobūdžio. Šitai paliudija pats 

laikotarpis, kuriuo jie gyveno. Tuo metu dar nebuvo rašto. Tai laikotarpis, kuriame 

žiojėja keturių šimtmečių spraga: apie jį neturime jokių istorinių žinių. Izraelitai 

galėjo saugoti senųjų laikų prisiminimus, istoriją, tačiau ji nebuvo fiksuojama raštu. 

Tai laikai, kai kituose civilizuotuose kraštuose raštas buvo dar tik neseniai atsiradęs ir 

taikomas tik svarbiausiuose valstybės valdymo reikaluose. O ir kam klajokliams 

piemenims toji rašto kalba? Veikiausiai jie neturėjo didelio noro jos mokytis. Net ir 

šiandien daugelyje Sinajaus pusiasalyje gyvenančių beduinų genčių neraštingumas 

nelaikomas didele tragedija. Manoma, jog savo giminės istoriją, kuri nebuvo nei labai 

išskirtinė, nei kuo ypatinga, izraelitai perduodavę žodžiu – t.y. legendų forma. Net ir 

atsiradus rašto kalbai (t.y. laikotarpyje nuo Mozės iki Dovydo laikų) ji nebuvo labai 

plačiai vartojama, o pasakojimai apie daugelį įvykių tautoje dažniausiai plisdavo ir iš 

kartos į kartą būdavo perduodami legendų forma. (Schultz, OTH, 25–26) 

 

Turime pagrindo manyti, jog Mozės laikais Izraelyje labiausiai tarpo žodinė liaudies 

kūryba ir tokia padėtis tęsėsi dar keletą amžių. Driveris sako: „Patriarchai galėjo mokėti 

rašyti – to mes neneigiame. Tačiau, kad patriarchų laikais būtų buvę sudarinėjami 

rašytiniai dokumentai – tik hipotezė, kuriai įrodyti neturime realaus pagrindo.“ (Driver, 

BG, xlii) 

Kai dėl hipotezių, tai Orras primena, jog ir pačių kritikų nuomonė 

 
grindžiama tik hipoteze. Hipotezė vertinga tik tiek, kiek ji gali paaiškinti faktus. 
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Pradžios knygoje daug kas nutylima, vadinasi, apie daugelį dalykų mes galime tik 

paspėlioti. Tačiau turėdami omeny, jog perduodamoji tradicija buvo nekintama, ir 

žinodami apie aukštą anų laikų kultūros lygį, galime daryti prielaidą, jog net ir 

patriarchų laikais hebrajai jau buvo susipažinę su knygomis ir rašto kalba. Tai 

patvirtina ir kai kurie archeologų radiniai. Taigi galime manyti, kad Juozapui valdant 

Egiptą ar net anksčiau kai kas jau buvo pradėta fiksuoti raštu. (Orr, POT, 375) 

 

Kol buvo manoma, kad, Izraelio tautai pradėjus žengti pirmuosius žingsnius, 

civilizacija dar nebuvo pakankamo lygio, nuomonė, jog tarp hebrajų dar nebuvo 

įsigalėjusi rašto kalba, atrodė gana logiška. Tai ir sukelia abejonę, ar tautoje galėjo būti 

įtvirtintos aukštos Mozės įstatyme ir Dovydo psalmėse puoselėjamos idėjos. 

 

2B. Atsakymas 
 

1C. Kultūros lygis ir rašto kalba senovės Artimuosiuose Rytuose 
Štai kaip teoriją, jog raštas – vėlesnių laikų reiškinys, vertina britų asiriologas A.H. 

Sayce’as: 

 
Tvirtinimas, jog rašto kalba pradėta vartoti tik vėlesniais laikais, tėra hipotezė, 

neturinti rimto pagrindo. Ji paremta pačių kritikų išvestomis teorijomis ir 

išankstinėmis prielaidomis. Vėliau, atsitrenkusi į konkrečius faktus, minėta hipotezė 

subyrėjo į šipulius. Pirmiausia egiptologijos, o kiek vėliau ir asiriologijos specialistai 

įrodė, jog rašto kalba Artimuosiuose Rytuose buvo vartojama nuo senų senovės. 

Civilizuotame senovės pasaulyje gyveno ir raštininkai, ir skaitytojai. Dar daug amžių 

prieš Abraomą, Egipte ir Babilonijoje jau buvo daug mokyklų ir bibliotekų, mokytojų 

ir mokinių, poetų ir prozininkų bei jų sukurtų literatūros kūrinių gausa. (Sayce, 

MFHCF, 28–29) 

 

Kasinėjimai Ugarite atskleidė, kad dar prieš įžengiant hebrajams, Kanaane jau egzistavo 
aukšto lygio kultūra, klestėjo rašytinė proza ir poezija. Apie tai, jog švietimo sistema taip pat 
buvo labai aukšto lygio, byloja kad ir, pavyzdžiui, tuometiniai žodynai, kuriais naudodavosi 
raštininkai: žodžiai juose būdavo pateikiami net keturiomis kalbomis (ugaritų, babiloniečių, 
šumerų ir hurų). 
– CYRUS GORDON, Brandeis universiteto Viduržemio jūros baseino tautų tyrimų fakulteto 

vadovas 
 

Kaip kitą gerą pavyzdį Sayce’as pamini Kretą. 

A.J. Evansui pavyko rasti įrodymų, kad raštas Kretoje buvo įsigalėjęs dar prieš 

Mozės laikus. Egipte ir Babilonijoje buvo vartojamas atitinkamai hieroglifų raštas ir 

dantiraštis, o Kretoje buvo įsigalėjusios trys ar net keturios skirtingos rašto sistemos 

(piktografija, linijinis raštas ir kt.). (Sayce, MFHCF, 41) 

Kalbėdamas apie Artimųjų Rytų įvairias rašto formas dar iki Mozės patriarchų laikų, 

Albrightas sako: 

 
Galima pridurti, jog patriarchų laikais (2100–1500 m. pr. Kr., bronzos amžiaus 

vidurys) Palestina ir Sirija jau turėjo savo raštą. Šiandien žinoma, jog egzistavo 
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mažiausiai penkios rašto sistemos: egiptiečių hieroglifai, kuriais kanaaniečiai žymėjo 

asmenvardžius bei vietovardžius, akadų dantiraštis, skiemeniniai finikiečių hieroglifai 

(1935 metų duomenimis, vartoti nuo XXIII a. pr. Kr. ar net nuo ankstesnių laikų), 

linijinis Sinajaus raštas (šiandien turime tris šiais rašmenimis užrašytas iš senovės 

Palestinos laikų išlikusias inskripcijas; manoma, jog iš šio rašto išsirutuliojo 

dabartiniai rašmenys). Archeologai 1929 metais aptikta ugaritų dantiraščio abėcėlę 

(kuri vėliau paplito ir Palestinoje). Vadinasi, hebrajų istorijos tradicija galėjo būti 

perduodama ne vien tik sakytine forma. (Albright, ACBC, 186) 

 

Prie panašių išvadų prieina ir Cyrusas Gordonas, Artimųjų Rytų tyrimų instituto 

profesorius, Brandeiso universiteto Viduržemio jūros baseino tautų tyrimų fakulteto 

vadovas, didelis autoritetas Ugarite aptiktų archeologinių radinių klausimu: 

 
Kasinėjimai Ugarite atskleidė, kad dar prieš įžengiant hebrajams, Kanaane jau 

egzistavo aukšto lygio kultūra, klestėjo rašytinė proza ir poezija. Apie tai, jog 

švietimo sistema taip pat buvo labai aukšto lygio, byloja kad ir, pavyzdžiui, 

tuometiniai žodynai, kuriais naudodavosi raštininkai: žodžiai juose būdavo pateikiami 

net keturiomis kalbomis (ugaritų, babiloniečių, šumerų ir hurų). Taigi Izraelio 

valstybės istorija prasideda izraelitų įžengimu į Kanaaną, kur tuo metu jau klestėjo 

labai aukšto lygio kultūra, o ją kūrė net kelios tautos. Šiame regione tarpo ir susilydė 

Mesopotamijos regione gyvenusių tautų, egiptiečių bei kai kurių indoeuropiečių 

genčių kultūros. Taigi hipotezė, jog ankstyvoji Izraelio religija ir visuomenė buvo 

primityvi, yra absoliučiai klaidinga. Kanaanas patriarchų dienomis buvo kultūros 

židinys, civilizacijos lopšys: šiame krašte ėmė rastis ir suklestėjo ne vienos tautos 

kultūra. Kaip tik tuo metu ir toje vietoje atsirado ir Biblija. Akivaizdu, jog ji nebuvo 

vienintelis kūrinys: turėjo būti nemažai kitų ją patvirtinančių šaltinių. Bibliją, kaip 

šaltinį, patarčiau nagrinėti atsižvelgiant į kultūrinį to meto klimatą ir autentišką jos 

kilmę. (Gordon, HCFF, 133–134) 

 

Archeologų radiniai griauna pasenusias ankstesnės kartos kritikų sukurtas teorijas ir 

paremia prielaidą, jog Mozė vis dėlto galėjo vartoti rašto kalbą. 

Sayce’as daro stulbinančią išvadą: „Babilonija Abraomo dienomis kultūriniu aspektu 

buvo toliau pažengusi nei Anglija Jurgio III laikais.“ (Sayce, MFHCF, 35) 

Kodėl archeologai gali tvirtinti tokius ir panašius dalykus? Pasirodo, kai kurie 

archeologiniai radiniai patvirtina tokią jų nuomonę. Čia skaitytojus trumpai 

supažindinsime tik su keturiais iš tokių radinių. 

 

2C. Ugarito ir Ras Šamros lentelės 
Su šiuo radiniu mus supažindina Williamas F. Albrightas. Sirijoje ir Palestinoje buvo 

vartojamas ugaritų dantiraštis. Šiuo raštu padarytų įrašų šiaurinėje Sirijos pakrantėje 

1929 metais atrado tyrinėtojas C.F.A. Schaefferis. Ypač vertingos buvo Ugarito ir Ras 

Šamros vietovėse aptiktos lentelės su ugaritų dantiraščiu padarytais įrašais. Šios lentelės 

datuojamos 1400 m. pr. Kr., tačiau manoma, jog pati abėcėlė buvo sugalvota kur kas 

anksčiau. (Albright, AP, 187; Archer, SOTI, 157) 

Albrightas rašo: „Ugarito vietovėje (Šiaurės Kanaanas) rastos lentelės – nepaprastai 

reikšmingas radinys. Šie radiniai paliudijo, jog Ugarito raštininkai sukūrė ir vartojo 

dantiraščio abėcėlę. Džiaugdamasis galiu pasakyti, jog šiandien turime nemažai iš 
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Mozės laikų (XIV–XIII a. pr. Kr.) išlikusių tekstų. Kai kurie jų – prozos kūriniai, 

užrašyti vietiniu tų laikų ugaritų dialektu, bet dauguma yra poetiniu stiliumi užrašyti 

kūriniai, labai panašūs į ankstyvąją hebrajų kūrybą: Miriamos giesmę (XIII a. pr. Kr.), 

Deboros giesmę (XII a. pr. Kr.) ar daugelį ankstyvųjų psalmių. Ugarito tekstai labai 

praplėtė mūsų turėtas žinias apie bibliniais laikais hebrajų vartotą žodyną ir gramatiką.“ 

(Albright, ADS, 3–4) 

 

3C. Egiptiečių laiškai 
Sayce’o teigimu, senovės egiptiečiai buvo labai raštinga tauta. Echnatono (arba 

Amenchotepo IV), kuris maždaug 1375–1358 m. pr. Kr. norėjo reformuoti visą Egipto 

religinę sistemą, valdymo laikais vyko intensyvus susirašinėjimas tarp Egipto, Sirijos, 

Palestinos ir Babilonijos. Tarp šių šalių nuolatos keliavo laiškai, šiandien žinomi kaip 

Amarnos lentelės. Daug tokių lentelių Amarnoje randama nuo 1887 m. Amarnos lentelės 

byloja, kad raštas tuo metu buvo plačiai paplitęs. Be to, jos užrašytos ne hieroglifais, o 

babiloniečių dantiraščiu. Tai liudija, jog šias dvi šalis siejo glaudūs ryšiai, o derybose 

buvo vartojama standartinė to meto diplomatų kalba. Rašto kalba tuo metu jau buvo 

puikiai įvaldyta ir įsigalėjusi. (Sayce, MFHCF, 38–39) 

 

4C. Sinajaus kalno inskripcijos 
S.H. Hornas supažindina mus su kitu svarbiu radiniu: „Žymus britų egiptologas Alanas 

Gardineris 1917 metais pirmą kartą iššifravo protosemitų kalba padarytas inskripcijas, 

kurias daugiau nei prieš dešimtį metų prie Sinajaus kalno buvo radęs Flindersas Petrie. 

Šie įrašai, kanaaniečių piktogramomis padaryti II tūkstantmečio pr. Kr. pirmojoje pusėje, 

įrodo, jog raidinis raštas buvo pradėtas vartoti dar prieš Mozę.“ (Horn, RIOT, 14) 

 

5C. Gezero kalendorius 
Manoma, jog Gezero kalendorius, rašytas 925 m. pr. Kr. (1900 m. rastas Macalisterio), 

yra mokyklinis vaiko atliktas pratimas. Jis byloja, jog rašto kalba vartota taip plačiai, kad 

tuo metu jos buvo mokomi net vaikai. (Archer, SOTI, 157) 

Čia trumpam stabtelkime ir prisiminkime Teisėjų knygoje 8 sk. 14 eil. minimą 

jaunuolį, kuris Gedeonui „surašė“ septyniasdešimt septynių vyresniųjų vardus. 

Štai ką Albrightas kalba apie aukščiau minėtą semitų kalba surašytą kalendorių: 

„Gezero kalendorius – seniausia ir viena reikšmingiausių hebrajiškų inskripcijų. 

Manoma, jog tai mokyklinis pratimas, kurį mokinukas savo neįgudusia rankele išraižė 

ant minkšto kalkakmenio lentelės. Tekste iš eilės aprašomi visi pagrindiniai per metus 

vykstantys žemės ūkio darbai. Manoma, jog įrašas darytas X a. pr. Kr. pabaigoje. Data 

buvo nustatyta pagal tuo metu Biblijoje vartoto rašto raidžių formą bei stratigrafinį 

kontekstą.“ (Albright, AP, 132) 

 

6C. Išvados: kritikai… sukritikuoti? 
Archeologų radiniai suduoda triuškinantį smūgį kritikams, skeptiškai vertinantiems 

Biblijoje užrašytą istoriją. Gerai yra pastebėjęs Sayce’as, kuris sako: „Seras George’as 

Cornewallas Lewisas 1862 metais jo [rašto Mozės laikais] egzistavimą paneigė. Žymus 

semitų kalbų tyrinėtojas profesorius Noldeke 1871 metais pareiškė, jog asiriologų 

lingvistikos ir istorijos srityje padarytos išvados ‘kelia rimtų įtarimų’. Tai buvo dvikova, 
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kurioje subjektyvi teorija susigrūmė su objektyviais faktais, ir, kaip įprasta ‘kritikos’ 

metodikoje, faktai turėjo užleisti vietą teorijai.“ (Sayce, MFHCF, 35–36) 

 

Šiandien tokios nuomonės atsisakyta. Archeologų duomenimis, Tigro ir Eufrato bei Nilo 
slėniuose aukšto lygio civilizacija klestėjo keliais tūkstantmečiais anksčiau, nei Abraomas 
paliko chaldėjų kraštą Ūrą ar Mozė išvedė savo tautą iš Egipto. Kaip matome, faktai visa 
apvertė aukštyn kojom ir nuomonė pakito iš esmės. 

– JAMES ORR 
 

Toliau autorius teigia: „Mozė ne tik kad galėjo užrašyti Penkiaknygę – stebėtina 

būtų, jei jis nebūtų buvęs raštininkas.“ (Sayce, MFHCF, 42–43) 

Veikale „Senojo Testamento problema“ (The Problem of the Old Testament) Jamesas 

Orras rašo apie šiuolaikinio mokslinio požiūrio pasikeitimą: 

 
Anksčiau ankstyvąją Izraelio tautos istoriją tarsi gaubė migla. Tyrinėtojai manė, kad 

tuo metu civilizacija dar nebuvo įsitvirtinusi (išskyrus Egiptą). Tuo metu dar buvo 

įmanoma ginčytis ir įrodinėti, kad tarp hebrajų raštas ir aukštos idėjos, kurias 

perteikia jų ankstyvosios istorijos aprašymai, neegzistavo. Buvo įmanoma teigti, jog 

Mozė negalėjęs parašyti įstatymo, o Dovydas – savųjų psalmių, nors Biblijoje būtent 

jiems priskiriama autorystė. Šiandien tokios nuomonės atsisakyta. Archeologų 

duomenimis, Tigro ir Eufrato bei Nilo slėniuose aukšto lygio civilizacija klestėjo 

keliais tūkstantmečiais anksčiau, nei Abraomas paliko chaldėjų kraštą Ūrą ar Mozė 

išvedė savo tautą iš Egipto. Kaip matome, faktai visa apvertė aukštyn kojom ir 

nuomonė pakito iš esmės. (Orr, POT, 396–397) 

 

5A. Istorijos apie patriarchus – senovės legendos 
 

1B. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Pasakojimų apie Abraomą istoriškumas – tai tikinčiojo ir skeptiko pamėgtas ginčų 

objektas. Ir, jei Bibliją pripažįstame reikšminga knyga net ir šiandienos pasauliui, tai 

šiuo klausimu išlaikyti neutralią poziciją iš tiesų labai sunku. Savo darbe „Archeologija 

ir Senasis Testamentas“ (Archaeology and the Old Testament) Merrillas Ungeris teigia, 

jog Abraomo istoriškumas – tai klausimas, gyvybiškai svarbus Naujojo Testamento 

skelbiamam tikėjimui: „Abraomo figūra iškyla priešais mus iš senojo Mesopotamijos 

laikų pasaulio. Jo paveikslas labai gyvas ir ryškus – toks ryškus, kad nenublanksta net ir 

Mozės, didžiojo Izraelio išvaduotojo ir įstatymo davėjo, akivaizdoje. Senajame, o ypač 

Naujajame Testamente Abraomas laikomas Dievo vyru ir tikėjimo pavyzdžiu visiems 

tikintiesiems (plg. Rom 4,1–25).“ (Unger, AOT, 105) 

O dabar pažvelkime, ką knygoje A Survey of Old Testament Introduction rašo 

Gleasonas Archeris. Jis aiškina, jog, dokumentų hipotezės šalininkų manymu, „Pradžios 

knygoje pateikiami Abraomo gyvenimo ir darbų aprašymai yra nepatikimi ir dažniausiai 

neistoriški. O Noldeke apskritai paneigė Abraomo kaip istorinės asmenybės 

egzistavimą.“ (Archer, SOTI, 158) 

Štai kaip visa tai aiškina įžymūs kritikai. Juliusas Wellhausenas rašo: „Iš pasakojimų 
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apie patriarchus mes negalime gauti jokios istorinės informacijos apie patriarchų laikus. 

Iš šių aprašymų galime sužinoti nebent apie tuos laikus, kai Izraelio tautoje buvo 

pradėtos pasakoti istorijos apie patriarchus. O jos buvo pasakojamos jau vėlesnėje 

epochoje, ir visi tai epochai būdingi bruožai tiesiog nesąmoningai perkelti į žilą senovę 

vaizduojančius pasakojimus. Taigi juose mes matome tik netikrą senųjų laikų paveikslą 

– it miražą.“ (Wellhausen, PHI, 331) 

Wellhausenas Abraomą traktavo kaip „laisvą pasąmoninio meno kūrinį“. 

(Wellhausen, PHI, 320) 

Hermannas Schultzas sako: 

 
Trumpai apžvelgsiu padarytas išvadas: Pradžios knygos pasakojimas – tai šventoji 

legenda su mitine įžanga. Pirmuosiuose trijuose skyriuose pateikiami itin svarbūs 

apreiškimo mitai. Kiti aštuoni skyriai – tarsi legendos, bet turi nemažai ir mitui 

būdingų elementų. Legendos forma pateikiami pasakojimai apie tautos kilmę, laikus 

nuo Abraomo iki Mozės. Tai paprasti, nesudėtingi pasakojimai, turintys keletą 

nežymių mitui būdingų elementų. Pasakojimuose apie laikus nuo Mozės iki Dovydo 

tikra istorija taip sumišusi su legendai ir mitui būdingais elementais, jog pastarųjų 

atskirti nuo istorijos jau neįmanoma. Pasakojimai apie Dovydo valdymo ir vėlesnius 

laikus grindžiami istoriniais įvykiais, bet ir jie turi šiek tiek legendų atspalvio, tačiau 

tiek tokio atspalvio suteikdavę istorijai visi ją užrašinėję senovės autoriai. (Schultz, 

OTH, 31) 

 

Ir galiausiai Robertas H. Pfeifferis sako: „Nagrinėjant Senajame Testamente 

pateikiamus pasakojimus, juose neįmanoma brėžti ryškios linijos, skiriančios padavimą 

nuo tikros istorijos arba mitą nuo fakto: juose mitinio siužeto pasakojimai (pvz., apie 

Adomą, Nojų ir Samsoną) palaipsniui pereina ir glaudžiai persipina su tikrais istoriniais 

liudijimais (pvz., Dovydo biografija, Nehemijo memuarai). Tikslaus istorinių įvykių 

atpasakojimo Senojo Testamento istorijose galima būtų tikėtis iš liudytojų lūpų, nebent 

jie, žinoma, būtų pateikę melagingą informaciją (žr. 1 Sam 22,10a; 2 Sam 1,7–10). 

Tačiau net ir liudytojų pasakojimai nelabai įtikimi, nes juos nuo asmens, galiausiai 

aprašiusio tuos įvykius, skiria ilgas laiko tarpas.“ (Pfeiffer, IOT, 27) 

 

2B. Atsakymas 
O dabar pažiūrėsime, ką mes jau žinome apie patriarchų laikus, nes archeologų radiniai 

labai praplėtė mūsų žinias, apie šį laikotarpį suteikdami daug vertingos informacijos. G. 

Ernestas Wrightas sako: „Archeologai išties puikiai pasidarbavo: vienas reikšmingiausių 

jų pasiekimų – atkurtas patriarchų laikmečio vaizdas.“ (Wright, PSBA, 80) 

 

1C. Inskripcijos 
Šiame skyrelyje pažvelgsime, ką mokslininkams pavyko atrasti įvairių archeologinių 

kasinėjimų metu. 2C skyrelyje matome, kokios informacijos archeologų radiniai suteikia 

mums apie kultūrinį patriarchų laikų gyvenimą. Ungeris sako: „Per pastaruosius tris 

dešimtmečius archeologams pavyko surasti daug senovinių inskripcijų, suteikiančių 

vertingos informacijos apie patriarchų laikus. Tai labai svarbi ir reikšminga medžiaga.“ 

(Unger, AOT, 120–121) 

Toliau autorius priduria, jog didžioji dalis rastosios medžiagos kol kas nepublikuota. 
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Tačiau ir gautieji duomenys suduoda triuškinantį smūgį skeptikų teorijoms. Medžiagos 

analizės išvados byloja Senojo Testamento ir jame fiksuotos istorijos naudai, kelia ir 

įtvirtina Biblijos autoritetą. Žinoma, šios medžiagos analizės rezultatai nereiškia, jog 

bibliniai pasakojimai yra nepaneigiami. Tačiau įrašai „pateikia daug netiesioginių 

įrodymų, kad Biblijoje užrašytos istorijos puikiai atitinka anų laikų dvasią, socialinę 

aplinką, kultūrinį kontekstą ir pan. Naujieji šaltiniai suteikia mums duomenų, kuriais 

remdamiesi galime ‘restauruoti’ patriarchų epochos vaizdą. Šiandien jau tvirtai žinome, 

jog biblinėse istorijose aprašomi papročiai iš tiesų buvo įsigalėję patriarchų laikų 

pasaulyje.“ (Unger, AOT, 120–121) 

 

Noriu visus jus informuoti, jog neseniai atliktų archeologinių tyrimų duomenys patvirtina 
Pradžios knygoje aprašomų patriarchų tradicijų istoriškumą ir autentiškumą. Faktai paremia 
nuomonę, kurios laikėsi mokslininkai Albrightas ir Speiseris, ir iš pagrindų griauna įsigalėjusį 
skepticizmą ir sofistiką – daugelio Europos ir Amerikos mokslininkų vyraujančias nuostatas. 

– DAVID NOEL FREEDMAN, Archeologijos instituto direktorius 
 

Mičigano universiteto profesorius Davidas Noelis Freedmanas, Williamo F. 

Albrighto Archeologinių tyrimų instituto Jeruzalėje direktorius, apie patriarchų 

istoriškumą sako štai ką: 

 
Ta pačia dvasia – t.y. ieškant tiesos – norėčiau pratęsti mintį, pasakydamas keletą 

žodžių netgi ne apie Mozę ir jo kartą (pastarojo istoriškumu iki šiol dar abejoja 

daugelis žymių nūdienos mokslininkų), bet dargi apie ankstesnę kartą. Dėmesio! 

Ketinu kalbėti apie patriarchų laikotarpį, o dar konkrečiau – apie jų ir mūsų visų tėvą 

(tėvą jei ne kūnu, tai tikėjimu) Abraomą arba Abromą. Vien užsimindamas apie tai, 

jog Pradžios knygoje pateikiamos istorijos gali būti autentiškos, o pagrindiniai jų 

veikėjai – istoriniai, realiai gyvenę asmenys, tyrinėtojas smarkiai rizikuoja susigadinti 

profesinę reputaciją ir bemat būti apkaltintas pseudomoksliškumu. 

Tačiau praeityje buvo garsių mokslininkų, kurie laikėsi būtent tokios nuomonės. 

Drįstu teigti, jog pritariu jų nuomonei ir esu šių pažiūrų šalininkas. Mintimis grįžtu 

prie seniausiojo protėvio, trijų didžiųjų monoteistinių religijų (judaizmo, 

krikščionybės ir islamo) tėvo Abraomo. Kad ir kaip būtų, visos trys minėtos religijos 

savo kilmę sieja būtent su šiuo asmeniu, taigi jo istoriškumo klausimas – daugiau nei 

vien akademinis interesas. W.F. Albrightas, kurį galime drąsiai pavadinti mūsų dienų 

Abraomu, daugelio mūsų, savo pasekėjų ir mokinių, tėvu, ryžosi atlikti Pradžios 

knygos pasakojimuose užrašytos istorijos rekonstrukciją. Jis norėjo nupiešti ryškų 

senųjų laikų paveikslą, pavaizduodamas to meto aplinką, patriarchų veiklą, 

įsitikinimus, ir darė tai labai apdairiai. Tuo pat metu savo išvadas paskelbė ir žinomas 

dantiraščio specialistas E. Speiseris, kuris, priešingai nei Albrightas, neišpažino 

asmeninio tikėjimo. Savo nuomonę jis reiškė be užuolankų, tiesiai: Speiseris ne tik 

kad neturėjo abejonių dėl Abraomo ir didelės jo šeimynos istoriškumo, bet ir 

primygtinai tvirtino, jog Abraomas praktikavęs monoteistinį tikėjimą. Skepticizmo 

amžiuje šie du mokslininkai buvo lyg vieniša tvirtovė, ginanti konservatyvias, beveik 

tradicines pažiūras. Derėtų pridurti, jog Speiseris buvo tiesmukas, jis atvirai ir 

nesivaržydamas reiškė savo nuomonę. Albrightas buvo santūresnis ir vengdavo 

tiesmukų pastabų. Tačiau Speiseris buvo arčiau istorinės realybės. Bet aš noriu 

pabrėžti štai ką: tie duomenys, kuriuos turime šiandien, pranoksta net ir drąsiausias 
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šių dviejų mokslininkų mintis. 

Noriu visus jus informuoti, jog neseniai atliktų archeologinių tyrimų duomenys 

patvirtina Pradžios knygoje aprašomų patriarchų tradicijų istoriškumą ir 

autentiškumą. Faktai paremia nuomonę, kurios laikėsi mokslininkai Albrightas ir 

Speiseris, ir iš pagrindų griauna įsigalėjusį skepticizmą ir sofistiką – daugelio 

Europos ir Amerikos mokslininkų vyraujančias nuostatas. (Freedman, RSET, 144) 

 

1D. Mario lentelės 
Knygoje „Nuo akmens amžiaus iki krikščionybės“ (From the Stone Age to Christianity) 

Williamas F. Albrightas rašo: 

 
Nauji Mario (senovės miestas, įsikūręs prie Eufrato vidurio) vietovėje aptiktų radinių 

[…] analizės rezultatai patvirtina hebrajų tradiciją, bylojančią, jog jų protėviai į 

Palestiną atkeliavo iš Harano krašto (šiaurinė ir vakarinė Mesopotamijos dalis). 

(Albright, FSAC, 197) 

 

Mintį Albrightas pratęsia straipsnyje „Biblija po dvidešimties metų archeologinių 

tyrinėjimų“ („The Bible After Twenty Years of Archaeology“): „Kasinėjimai Mario 

vietovėje prasidėjo 1933 metais. Darbams vadovavo Andre Parrot. Įsikūręs prie Eufrato 

vidurio Mario miestas patriarchų laikais buvo vienas svarbiausių centrų šiaurės vakarų 

semitų tautų gyvenime. 1936 metais M. Parrot pavyko atkasti tūkstančius dantiraščiu 

užrašytų lentelių, išlikusių maždaug iš 1700 m. pr. Kr. Šiuo metu medžiaga tiriama ir po 

truputį publikuojama. Mario lentelės suteikia daug vertingos informacijos apie Pradžios 

knygoje aprašomas patriarchų tradicijas.“ (Albright, BATYA, 538) 

Toliau autorius kalba apie Mario lentelių svarbą: „Turėdami tiek daug papildomos 

informacijos, daugeliu klausimų galime pateikti gerokai svaresnių argumentų. 

Pavyzdžiui, ‘Nahoro miestas’, kuris pasakojimuose apie patriarchus toks pat svarbus 

kaip ir Haranas (žr. Pr 24,10), Mario dokumentuose (~1700 m. pr. Kr.) minimas taip pat 

dažnai kaip ir Haranas. Mario karalius Arivuk akivaizdžiai yra Pradžios knygos 14 

skyriuje minimas Arjochas. ‘Benjaminas’ Mario dokumentuose dažnai minimas kaip 

giminės vardas.“ (Albright, BATYA, 541–542) 

Skaitydami 1950 m. spausdintą leidinį „Archeologiniai tyrimai Palestinoje“ (The 

Archaeology of Palestine) matome, jog Mario lentelės buvo labai reikšmingas radinys: 

 
Dossinas ir Jeanas apdoroja keliuose tūkstančiuose Mario lentelių užfiksuotą 

informaciją ir ruošia medžiagą publikuoti. Kiekvienas naujas šios medžiagos leidinys 

padeda mums geriau suprasti hebrajų patriarchų gyvenimą, pažinti jų laikmetį. 

Abraomas, Izaokas ir Jokūbas jau nebėra vienišos figūros (jau nekalbant apie tai, kad 

jie nėra vėliau izraelitų sukurti personažai). Jie – tikri savo epochos vaikai, turėję tais 

laikais populiarius vardus, klajoję po tą pačią teritoriją kaip ir kiti, lankęsi tų laikų 

miestuose (kurių svarbiausi buvo Haranas ir Nahoras) ir laikęsi tų pačių papročių 

kaip ir jų amžininkai. Kitaip tariant, bibliniai pasakojimai apie patriarchus turi tvirtą 

istorinį pagrindą. Žinoma, poemos ir sakmės ilgą laiką buvo perduodamos žodžiu. 

Dėl tos priežasties autentiškų Pradžios knygoje vaizduojamų įvykių paveikslas 

veikiausiai yra gana kitoks. (Albright, AP, 236) 
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2D. Teisynai 
Daugelį patriarchų elgsenos ypatumų šiandien galime suprasti panagrinėję hetitų 

įstatymus. Kaip žinoma, hetitai darė didelę įtaką savojo meto kultūrai. Archeris sako: 

„Manfredo Lehmanno teigimu [Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 

No. 129, 1953 vasario mėn. leidinys, 18 p.], Pradžios knygos 23 skyriuje užrašytas 

pasakojimas pateikia mums tikslių duomenų apie tais laikais įprastą hetitų derybų 

procedūrą. Akivaizdu, jog šis epizodas rašytas dar prieš hetitų imperijos žlugimą (XIII a. 

pr. Kr.).“ (Archer, SOTI, 161) 

Leidinyje „Biblija, archeologija ir tikėjimas“ (Bible, Archaeology, and Faith) 

Henry’s T. Frankas plačiau nušviečia šį Abraomo derybų su Efronu epizodą: 

 
Kai kurie [Biblijoje aprašomi] patriarchų laikais paplitę papročiai mums atrodo keisti 

ir kelia nuostabą. Tačiau archeologiniai radiniai patvirtina, jog II tūkstantmetyje pr. 

Kr. tai buvusios įprastinės procedūros. Matome, jog Abraomo derybos su Efronu dėl 

Machpelos olos pirkimo vyko pagal tradicinį tų laikų paprotį. Matyt, Abraomas 

ketino pirkti tik olą, kurioje norėjo palaidoti savo žmoną Sarą. Tačiau jam teko 

paisyti tuo metu įsigalėjusio hetitų papročio ir pirkti ne tik olą, bet ir visą sklypą su 

aplinkui augusiais medžiais. Ši priedermė, aprašoma Pradžios 23,1–20, tiksliai 

atitinka duomenis, gautus iššifravus hetitų dokumentus iš Hatusa miesto (dabar 

Boghazköy’us netoli Ankaros), kuriuose šie ypatumai ypač akcentuojami. (Frank, 

BAF, 74) 

 

3D. Egiptietiški prakeikimų tekstai 
Štai ką apie šiuos senovinius egiptiečių įrašus sako Ungeris: 

 
Vadinamieji „Egiptietiški prakeikimų tekstai“ suteikia papildomos informacijos, 

patvirtinančios Pradžios knygoje surašytų pasakojimų apie patriarchų gyvenimą 

autentiškumą. Šie įdomūs senoviniai dokumentai – tai statulėlės ir vazos, kuriose 

hieratiniu raštu surašyti potencialių faraono priešų vardai. Jei kas sumanydavo 

maištauti prieš Egipto valdovą, pastarajam tereikdavo paimti ir sudaužyti trapią vazą 

ar statulėlę, ant kurios būdavo užrašyti vardai ir atitinkamos prakeikimų formulės. Šį 

valdovo veiksmą lydėdavusi paslaptinga magų atliekama ceremonija. Po viso to 

sukilusį priešą, kaip buvo tikima, turėdavusi užklupti kokia nors baisi neganda. 

Manoma, jog vazos, kurios šiuo metu saugomos Berlyne, galėjo būti pagamintos XX 

a. pr. Kr. pabaigoje. Jų tekstus 1926 metais publikavo Kurtas Sethe’as. O statulėlės, 

kaip spėjama, galėjo būti pagamintos XIX a. pr. Kr. antrojoje pusėje. Jų tekstus 1940 

metais publikavo G. Poseneris. (Unger, AOT, 127) 

 

4D. Nūzaus lentelės 
Savo straipsnyje „Nauji faktai apie Senąjį Testamentą“ (Recent Illumination of the Old 

Testament), kuris buvo publikuotas žurnale „Krikščionybė šiandien“ (Christianity 

Today), S.H. Hornas pristato mums kitą radinį – Nūzaus lenteles: „Šiaurės rytų Irake yra 

nedidelė vietovė, kuri vadinasi Nūzus. Joje buvo aptiktas gausus archyvas visuomeninio 

ir teisinio pobūdžio tekstų. Rastoji medžiaga patvirtina, jog teisinį bei visuomeninį 

gyvenimą Senojo Testamento pasakojimai apie patriarchus atskleidžia gana išsamiai ir 

labai tiksliai.“ (Horn, RIOT, 14) 

Vertingos informacijos apie tai mums pateikia ir G.E. Wrightas straipsnyje „Biblijos 
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archeologija: dabartinė padėtis“ (Present State of Biblical Archaeology), kuris 1947 m. 

publikuotas leidinyje The Study of the Bible Today and Tomorrow, bei Cyrusas 

Gordonas straipsnyje „Biblijos laikų papročiai ir Nūzaus lentelės“ (Biblical Customs and 

the Nuzu Tablets), kuris publikuotas leidinyje The Biblical Archaeologist. Wrightas 

akcentuoja keletą dalykų: Nūzaus (arba Nūzio) vietovė plyti į pietryčius nuo Ninevės. 

Kai kurie epizodai pasakojimuose apie patriarchus anksčiau atrodydavę nelabai 

suprantami. Tam tikra aprašoma elgsena buvo neįprasta net ir vėlesnių laikų izraelitams. 

Medžiaga, aptikta Nūzaus vietovėje, suteikia mums daugiau informacijos ir vaizdas 

tampa kur kas aiškesnis. Nuziečiai arba hurai (churitai; Biblijoje: horai/horitai/choritai) 

anksčiau buvo laikomi „olų gyventojais“. Tačiau šiandien, turėdami daugiau 

informacijos, mokslininkai laikosi jau visai kitokios nuomonės. Dabar manoma, jog 

hurai buvo neindoeuropiečių tauta, armėnų protėviai (angl. armenoid), 1500–1400 m. pr. 

Kr. gyvenę šiaurinėje Mesopotamijos dalyje. (Wright, PSBA, 43) 

Gordonas pratęsia Wrighto mintį aiškindamas, jog, nors patriarchai nebuvo nuziečiai, 

jų kultūros buvo labai panašios, nes jie gyveno tuo pat metu ir toje pat teritorijoje. Todėl 

Nūzaus lentelės įgalina geriau suprasti Abraomo, Izaoko ir Jokūbo gyvenimą. (Gordon, 

BCNT, 2) 

Wrightas priduria, jog „Nūzaus lentelės suteikia nemažai informacijos apie 

papročius, kurių buvo laikomasi patriarchų laikais – t.y. II tūkstantmetyje pr. Kr. – bet I 

tūkstantmetyje pr. Kr. jau buvo išnykę ir izraelitų gyvenime nepraktikuojami.“ (Wright, 

PSBA, 87) 

 

Dantiraščiu rašytos sandoros iš Nūzaus įrodo, jog Biblijoje minimos patriarchų laikų 
socialinės institucijos yra autentiškos ir egzistavo tik iki Mozės laikų. Jų negalėjo pramanyti 
joks vėliau gyvenęs autorius. Jų negalėjo sugalvoti jokie J, E, D ar P dokumentų autoriai, 
kurie, pasak kritikų, gyvenę po Mozės. 

– CYRUS GORDON 
 

Cyrusas Gordonas rašo: „Nūzaus tekstai patvirtina, jog mūsų turima informacija apie 

socialines institucijas yra autentiška.“ (Gordon, BCNT, 9) 

Ar yra konkrečių pavyzdžių, kaip Nūzaus tekstai mums gali mums pasitarnauti, kad 

geriau suprastume Pradžios knygą? Hornas rašo: 

 
Pasakojimuose apie patriarchus aptinkame keletą keistų epizodų, kai nevaisinga 

žmona prašo savo vyrą sugulti su jos tarnaite, idant ši pagimdytų jai vaiką. Taip 

elgėsi Sara, vėliau tą patį skaitome ir apie abi Jokūbo žmonas – Rachelę ir Lėją. 

Šiandien jau žinome, jog patriarchų laikais tai nebuvo kažkas neįprasta. Šis reiškinys 

minimas ir senoviniuose tos epochos įstatymuose bei santuokos sandorose. 

Pavyzdžiui, vienoje tokioje santuokos sandoroje (Nūzaus tekstas) nuotaka, vardu 

Kelim-ninu, raštu pasižada, kad tuo atveju, jei pati negalės pagimdyti savo vyrui 

Šenimai vaikų, leis savo vergei tapti jo antrąja žmona. Ji taip pat pasižada neišvaryti 

iš namų iš šios sąjungos gimusių palikuonių. Pabrėžtina, jog šis keistas paprotys 

gyvavo tik patriarchų laikais. Jo pėdsakų neaptinkame jokiame kitame laikotarpyje. 

(Horn, RIOT, 14) 

 

Kitame savo straipsnyje Gordonas, kalbėdamas apie Nūzaus tekstus, užsimena ir apie 
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dokumentų hipotezės šalininkų prielaidą: „Dantiraščiu rašytos sandoros iš Nūzaus įrodo, 

jog Biblijoje minimos patriarchų laikų socialinės institucijos yra autentiškos ir egzistavo 

tik iki Mozės laikų. Jų negalėjo pramanyti joks vėliau gyvenęs autorius. Jų negalėjo 

sugalvoti jokie J, E, D ar P dokumentų autoriai, kurie, pasak kritikų, gyvenę po Mozės.“ 

(Gordon, PA, 241) 

Knygoje „Biblijos laikų papročiai ir Nūzaus lentelės“ (Biblical Customs and the 

Nuzu Tablets) Gordonas išsamiau paaiškina dar vieną senovėje gyvavusį paprotį: 

„Nūzaus krašte buvo įprasta, kad bevaikiai žmonės įsivaikintų sūnų, kuris jiems 

turėdavęs tarnauti. Įtėviams mirus, sūnus turėdavęs juos palaidoti ir jų gedėti. Už savo 

tarnystę įvaikintasis sūnus mainais gaudavęs paveldėtojo teisę. Tačiau jei įtėviai po 

įvaikinimo susilaukdavę savo sūnaus, įvaikintasis sūnus turėdavęs užleisti vietą tikrajam, 

ir pastarasis tapdavęs vyriausiuoju paveldėtoju. […] Žinodami apie šią išlygą, galime 

geriau suvokti, ką teisiniu aspektu reiškia Dievo pasakymas: „Ne šitas [vergas] bus tavo 

paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs“ (Pr 15,4).“ (Gordon, BCNT, 2–3) 

Albrightas pabrėžia, jog Nūzaus lentelės – nepaprastai reikšmingas radinys: „Per jas 

turime daugiau informacijos apie XV a. pr. Kr. kitoje šiaurinės Mesopotamijos pusėje 

(Nūzaus vietovėje) gyvavusius papročius ir socialines institucijas. Turimų duomenų 

šviesoje iš pasakojimų apie patriarchus paaiškėja daug iki tol nežinomų ar sunkiai 

suprantamų dalykų. Reikia pasakyti, kad naujieji duomenys nė iš tolo nesiderina su ta 

tradicija, kuri susiformavo vėliau, jau po Mozės. Taigi hipotezė, kad patriarchų tradicija 

buvo sukurta vėlesniais laikais, atkrinta.“ (Albright, BPAE, 4–5) 

 

5D. Eblos lentelės 
Milžiniškos svarbos archeologinis radinys buvo aptiktas Tel Mardiche (Tell Mardikh), 

senovinio Eblos miesto vietovėje. Eblos lentelių tekstai suteikia nemažai naujos 

informacijos, papildančios pasakojimus apie patriarchus. Nors kol kas publikuota ne visa 

medžiaga, bet ir iš to, kas paviešinta, jau aišku, kad lentelės suteikia labai daug 

informacijos, praversiančios tyrinėjant Artimųjų Rytų tautų gyvenimą III tūkstantmetyje 

pr. Kr. Tekstuose randama nemažai faktų, susijusių su Senajame Testamente užrašytais 

pasakojimais. 

Minėdamas pasakojimus apie patriarchus apskritai ir aiškindamas, kaip jie susiję su 

Ebla ir ypač su viena ten rastų lentelių, Davidas Noelis Freedmanas sako: 

„Nepaisydamas blogų pavyzdžių iš praeities ir gausių perspėjimų iš lūpų žmonių, 

vienaip ar kitaip susijusių su Eblos radiniu, aš vis dėlto tikiu, kad tarp Eblos lentelių ir 

Biblijos egzistuoja tam tikra sąsaja. Manyčiau, jog toji sąsaja ryški ne tik lingvistine ir 

literatūrine prasme (tai tiesiog neišvengiama). Tiek viename, tiek kitame šaltinyje 

aptinkami tie patys asmenvardžiai ir vietovardžiai, esama tiesioginio istorijos, 

chronologijos ir faktų atitikimo.“ (Freedman, RSET, 148) 

Apie panašumus dr. Freedmanas prabilo dėl vienos konkrečios lentelės turinio. Jos 

tikslus vertimas kol kas dar neatliktas. Tačiau dalis informacijos iš jos jau buvo pateikta 

dr. Freedmanui ir iš naujo peržiūrėta (apie tai jis rašo savo straipsnyje [Eichrodt, E, 143–

164].) Tikimasi, jog ši informacija padės perskaityti minėtosios lentelės tekstą. 

Nepaisydamas visos tos gaišaties, dr. Freedmanas vis dėlto tvirtina, jog tarp Eblos tekstų 

ir Biblijos egzistuoja ryšys – kiek jis stiprus, parodys laikas. 
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2C. Gyvenimo sąlygos patriarchų laikais 
Visi šie bei daugelis kitų radinių padeda mums susidaryti bendrą vaizdą apie Palestinos 

tautų gyvenimą bronzos amžiaus viduryje (2000–1500 m. pr. Kr.). Aiškumo dėlei šią 

temą gvildensime dviem aspektais: socialiniu kultūriniu ir geografiniu. 

 

1D. Socialinis kultūrinis kontekstas 
Kalbėdamas apie socialinę kultūrinę aplinką, Millaras Burrowsas sako: „Mūsų turimi 

archeologiniai radiniai gal ir nepatvirtina tam tikrų pasakojimuose apie patriarchus 

minimų įvykių autentiškumo, tačiau liudija, jog šiuose pasakojimuose aprašomi 

papročiai atitinka ir laikotarpį, ir regioną, kuriame, kaip pasakojama, gyvenę 

patriarchai.“ (Burrows, WMTS, 278–279) 

Albrightas netgi pabrėžia: „Pasakojimai apie klajones kalvotoje Palestinos vietovėje, 

sezoninę migraciją tarp Negrebo ir centrinės Palestinos, nesudėtingas keliones į 

Mesopotamiją ir Egiptą tiesiog tobulai atitinka bronzos amžiaus vidurio sąlygas. Taigi 

skeptikai, netikintys Biblijoje užrašytąja istorija, turėtų likti it musę kandę.“ (Albright, 

BPAE, 4) 

Fredas H. Wrightas pateikia konkretų pavyzdį apie to meto susisiekimą ir keliones: 

 
Abejojantieji patriarchų istoriškumu dažnai užduoda klausimus apie Abraomo 

kelionę iš chaldėjų miesto Ūro į Kanaano kraštą ir apie Pradžios knygos 14 sk. 

aprašomą karo žygį iš Babilonijos į Palestiną, mat, jų manymu, žmonės tais laikais 

nesileisdavę į tokias ilgas keliones. Tačiau archeologai, atlikę kasinėjimus 

Babilonijos teritorijoje [konkrečiai: Mario mieste], rado lentelę, kurios turinys byloja, 

jog tomis dienomis tarp Babilonijos ir Palestinos buvęs puikus susisiekimas ir 

žmonės dažnai leisdavęsi į tokias ilgas keliones. Minėtoji lentelė datuojama, jog 

rašyta Abraomo laikais. Tai vežimo nuomos sutartis: vežimo savininkas išnuomoja 

vežimą metams su sąlyga, kad nuomininkas juo nevažiuos į Kitimą (Viduržemio 

jūros pakrantės regionas). Matyt, tomis dienomis buvo gan įprasta keliauti vežimais 

šiuo maršrutu (iš Babilonijos į Kanaaną ir aplinkines teritorijas), kad savininkas 

sutartyje numato tokią sąlygą. Tai akivaizdus įrodymas, bylojantis, jog tarp šių dviejų 

regionų susisiekimas egzistavęs nuo senų laikų, o žmonės turėję galimybę ir 

nebijodavę leistis į tolimas keliones. (Wright, HABL, 61–62) 

 

Josephas P. Free’us pamini kitą paprotį: Loto laikais buvo įprasta statyti labai 

sunkias ir tvirtas duris. Autorius cituoja epizodą iš Pradžios knygos (žr. Pr 19,9), kai 

Sodomos nedorėliai neįstengė įsiveržti vidun pro Loto duris. Tyrinėdami Tel Beit 

Mirsimo vietovę (Biblijoje minimą kaip Kirjat Seferas), Keilas ir Albrightas sužinojo, 

jog laikotarpiu nuo 2200 iki 1600 m. pr. Kr. šios vietos gyventojų namų durys 

būdavusios labai sunkios ir tvirtos. Na, o 900–600 m. pr. Kr. žmonės visai nedėdavę 

durų: tais laikais jie paprastai statydavę arkinius įėjimus, kuriuos uždengdavę 

medžiagine uždanga. Loto dienomis tvarka nebuvo itin gerai palaikoma, tad gyventojai 

savo namuose turėdavę įstatyti tvirtas duris. Bet, įsigalėjus įstatymui ir tvarkai, tokių 

durų niekam nebereikėję. (Free, ABH, 62) 

Toliau Free’us įgelia kritikams: „Sunkiosios Loto durys – tik to laikotarpio reiškinys. 

O kritikai tvirtina, neva pasakojimai apie Abraomą buvę užrašyti tik IX–VIII a. pr. Kr. 

Sakykite, iš kur rašytojas galėjo žinoti apie daugiau nei prieš tūkstantį metų gyvenusių 
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žmonių buitį?“ (Albright, FSAC, 63) 

O štai ką apie Abraomo vardo vartoseną kalba Johnas Elderis: „Nemanau, jog anų 

laikų karalių istorijoje kas nors būtų rašoma apie tokį žmogų kaip Abraomas. Ir vis dėlto 

Babilonijos teritorijoje buvo rasta viena lentelė, kurioje minimas vardas Abarama. Ten 

rašoma, jog šis žmogus mokėjęs mokesčius. Šis pastebėjimas mažų mažiausiai liudija 

tai, jog Abraomas – tuo laikotarpiu vartotas vardas.“ (Elder, PID, 50) 

Apibendrindamas Albrightas pateikia savo analizės išvadas: „Šio laikotarpio 

Palestinos vietovėse, Egipte ir Sirijoje atliekamų kasinėjimų metu rasta nemažai radinių, 

kurie suteikia vertingos informacijos, leidžiančios susidaryti ganėtinai tikslų vaizdą apie 

gyvenimą Palestinoje patriarchų laikais. Ir reikia pasakyti, kad naujieji duomenys 

idealiai atitinka Pradžios knygoje piešiamą paveikslą.“ (Albright, BPAE, 3) 

 

2D. Geografiniai pavadinimai ir topografinė situacija 
Ungeris teigia, jog Pradžios knygoje pateikiami aprašymai atitinka topografinius 

duomenis. Autorius sako: „Svarbu pastebėti ir tai, kad pasakojimuose apie patriarchus 

topografinę situaciją vaizduojančios užuominos atitinka archeologų pateikiamus 

duomenis apie šią vietovę bronzos amžiaus viduryje (2000–1500 m. pr. Kr.).“ (Unger, 

AOT, 114) 

 

Archeologams pavyko atkasti praktiškai visus pasakojimuose apie Abraomą minimus 
miestus (Sichemą, Ają, Betelį ir t.t.). Radiniai byloja, jog Abraomo laikais šie miestai jau 
egzistavo. 

– JOSEPH P. FREE 
 

Toliau autorius rašo: „Sodoma, Gomora, Adma, Ceboimas ir Coaras – penki 

patriarchų laikų miestai, įsikūrę Jordano lygumoje. Biblijoje teigiama, jog vietovė, kur 

buvo įsikūrę minėtieji miestai, iš pradžių (apie 2065 m. pr. Kr.) buvusi labai derlinga ir 

gausiai apgyvendinta, bet vėliau ištuštėjo. Šie tvirtinimai visiškai atitinka archeologų 

išvadas.“ (Unger, AOT, 114) 

Anksčiau tyrinėtojai laikėsi nuomonės, jog Abraomo dienomis Jordano slėnis nebuvo 

gausiai apgyvendintas. Tačiau, teigia Archeris, „Nelsonui Glueckui per pastaruosius 

keletą dešimtmečių pavyko Jordano slėnyje aptikti daugiau nei septyniasdešimt 

gyvenviečių. Nustatyta, jog kai kurios jų buvo įsikūrusios jau 3000 m. pr. Kr.“ (Archer, 

SOI, 159) 

Archeris tęsia toliau: „Kalbant apie Abraomo Palestinoje atliktas keliones ir darbus, 

derėtų paminėti, jog, Sichemo ir Betelio (arba Bet Elio) vietovėse atliktų kasinėjimų 

duomenimis, Abraomo laikais šios vietovės jau buvo apgyvendintos.“ (Archer, SOTI, 

159) 

Josephas Free’us, kalbėdamas apie Sichemą, Ają ir Betelį, sako: „Atvykęs į Kanaano 

kraštą, Abraomas kuriam laikui apsistojo Sicheme (žr. Pr 12,6). Sichemas buvo įsikūręs 

apie trisdešimt mylių į šiaurę nuo Jeruzalės, lygumoje, kurią supa centrinis Palestinos 

kalnų masyvas. Vėliau Abraomas persikėlė piečiau, savo palapinę pasistatydamas tarp 

Betelio ir Ajo (žr. Pr 12,8), maždaug dvylika mylių į šiaurę nuo Jeruzalės (ISBE, 

straipsnis apie Betelį). Šioje vietoje jis pastatė aukurą ir pagarbino Viešpatį.“ (Free, 

ABH, 53) 
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Toliau autorius rašo: „Archeologams pavyko atkasti praktiškai visus pasakojimuose 

apie Abraomą minimus miestus (Sichemą, Ają, Betelį ir t.t.). Radiniai byloja, jog 

Abraomo laikais šie miestai jau egzistavo.“ (Free, ABH, 53) 

Burrowsas sako, jog Pradžios knygos 10 ir 11 skyriuose išvardyti tautų ir giminių 

sąrašai irgi tapo aiškesni. Neseniai buvo rasta vertingos medžiagos, kur minimi kai kurie 

tuose skyriuose surašyti vardai ir pavadinimai. (Burrows, WMTS, 258) 

Savo straipsnyje „Archeologija ir tikslūs istoriniai duomenys Biblijos 

pasakojimuose“ (Archaeology and the Historical Accuracy of Scripture) Free’us kalba 

apie Albrighto nuveiktą darbą: 

 
Archeologų aptiktuose paminkluose randama tų pačių tautų ir kraštų pavadinimų, 

kurie minimi ir šiame tekste [t.y. Pr 10]. Kol nebuvo rasti minėtieji senoviniai įrašai, 

daugelis tų vardų tyrinėtojams buvo negirdėti. W.F. Albrightas 1955 m. atnaujintame 

straipsnio „Naujausi atradimai bibliniuose kraštuose“ (Recent Discoveries in Bible 

Lands) variante teigia, jog minėtasis Biblijos skyrius iki to momento, kai buvo aptikti 

kiti jį paliudijantys šaltiniai, vienintelis pateikė tokius sąrašus (Young’s Analytical 

Concordance to the Bible, 30 psl.). Rastuose paminkluose minimi šie vardai: 

 

Pavadinimas Biblijoje To paties pavadinimo kita forma  

archeologų neseniai aptiktuose šaltiniuose 

Tubal(as) 

Mešech(as) 

Aškenaz(as) 

Togarma 

Eliša 

Taršiš(as) 

Kuš(as) 

Put(as) 

Dedan(as) 

Akad(as) 

Šinar(as) 

Tabal 

Muške 

Aškunz 

Tegarama 

Alaši (Alašija) 

Tarsisi (asirų Taršiš) 

Kusi (asiriškai tariama Kuš) 

Putu 

Ddn 

Akadu 

Šangar 
 

Paminkluose randama ir daug kitų analogiškų pavadinimų bei vardų. 

Remdamasis šiais sutapimais dr. Albrightas daro išvadą, jog tautų sąrašas – labai 

tikslus senovinis dokumentas. (Free, AHAs, 215) 

 

Savo straipsnio „Archeologija ir Biblijoje pateikiama istorija“ (Archaeology and 

Bible History) pabaigoje Free’us rašo: „Archeologiniai radiniai byloja, jog visi 

pasakojimuose apie Abraomą minimi miestai iš tiesų egzistavo jo dienomis. Tai duoda 

pagrindo manyti, jog Biblijoje pateikiami pasakojimai apie Abraomą yra tikslūs ir 

teisingi.“ (Free, ABH, 53) 

 

3C. Abraomas Egipte 
Prieš darydami galutines išvadas, privalome paanalizuoti dar vieną klausimą. Kai kurių 

kritikų manymu, Abraomas negalėjo lankytis Egipte, nes ši šalis tuo metu vykdė „uždarų 

durų“ politiką. Edgaras Banksas rašo: „Dažnai tvirtinama, kad nei Abraomas, nei kiti jo 
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tautos ir epochos žmonės negalėję keliauti į Egiptą, mat į šią šalį svetimšaliai tais laikais 

nebuvo įsileidžiami.“ (Banks, BS, 58) 

Tačiau štai ką šiuo klausimu savo straipsnyje „Archeologija ir Biblijoje pateikiama 

istorija“ (Archaeology and Bible History) sako Josephas Free’us: „Plačiam skaitytojų 

ratui skirtuose leidiniuose apie archeologiją dažnai pateikiama kritikų nuomonė, jog 

svetimšaliai patriarchų laikais Egipte buvo nepageidaujami. Tačiau ši nuomonė iš esmės 

grindžiama I a. istorikų Strabo arba Diodoro teiginiais. Jokių kitų tai patvirtinančių 

dokumentų nėra.“ (Free, ABH, 54) 

Free’us taip pat cituoja Millarą Neatby: „Millaras Neatby’s tvirtina, jog kritikai 

tokios nuomonės laikosi veikiausiai dėl to, ką yra pasakęs graikų geografas ir istorikas 

Strabo. O jo teiginys yra toks: ‘Savo uostus svetimšaliams Egiptas atvėrė ir garantuoti 

saugumą užsienio prekeiviams pradėjo tik Psameticho laikais (654 m. pr. Kr.)’ (T. Millar 

Neatby, Confirming the Scriptures, London: Marshall, Morgan and Scott, n. d.), II t., 

114–115 p.“ (Free, ABH, 54) 

„Tačiau, atidžiai ištyrinėjus Strabo ir Diodoro raštus, kyla įtarimas, jog Diodoras 

perinterpretavo Strabo teiginį.“ (Free, ABH, 54) 

Strabo rašo: „Ankstesnių laikų Egipto valdovai buvo patenkinti tuo, ką turėjo savo 

šalyje, ir nepageidavo iš užsienio įvežamų prekių. Jie įtariai žiūrėjo į visus iš užjūrio 

atplaukusius atvykėlius ir ypač priešiškai buvo nusiteikę graikų atžvilgiu, nes šie, net ir 

turėdami pakankamai savo žemės, vis tiek geisdavo kitų gero. Karaliams paliepus, 

regione buvo pastatyta sargyba, kuri sulaikydavo visus, mėginančius prisiartinti.“ 

(Strabo, GS, 27) 

Diodoras rašo: „Psametichas […] maloningai elgdavosi su svetimšaliais, savo noru 

laikinai apsigyvendavusiais Egipte. […] Apskritai jis buvo pirmasis Egipto valdovas, 

atvėręs kitoms tautoms savo šalies prekybinius miestus ir pasirūpinęs iš užjūrio 

atvykdavusių svetimšalių saugumu. Jo pirmtakai laikė Egiptą „užrakintą“ svetimšaliams, 

o kiekvieną prisiartinusį prie šalies krantų nužudydavo arba paimdavo į nelaisvę.“ 

(Diodorus, DS, 235) 

Tik yra viena problemėlė: archeologų pateikti duomenys parodė, jog tikslų istorinį 

vaizdą pateikia visai ne I a. istorikai, o Senasis Testamentas: 

 
Archeologiniai radiniai byloja, jog Abraomo laikais Palestinoje ir Sirijoje gyvenę 

žmonės dažnai keliaudavę į Egiptą. Pavyzdžiui, tai aiškiai liudija piešinys, rastas ant 

kapo sienos Beni Hasane. Manoma, jog jis darytas po 2000 m. pr. Kr. Jame 

vaizduojamos į Egiptą atvykusios Azijos semitų gentys. […] Archeologiniai ir 

istoriniai duomenys apie hiksų atvykimą į Egiptą (~ 1900 m. pr. Kr.) – tai dar vienas 

įrodymas, bylojantis, jog svetimšaliai galėdavę lankytis Egipte ir ten atvykdavę 

maždaug tuo pat metu kaip ir Abraomas. Taigi Biblija šiuo klausimu, priešingai nei 

Diodoras, neklysta. (Albright, FSAC, 54–55) 

 

4C. Išvados 
G.E. Wrightas pasakoja mums apie kitą, nebiblinį šaltinį, kuriame minimas Abraomas: 

 
Pirmoji didelė neganda nuo Sauliaus valdymo laikų šiaurinę ir pietinę karalystes 

užklupo, kai 918 m. karalių Rehabeamą sumušė Egipto karalius Šešachas. Karalių 

knygose apie tai užsimenama vos keletu sakinių: „Penktaisiais karaliaus Rehabeamo 
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metais Egipto karalius Šešachas užpuolė Jeruzalę. Jis pagrobė iš VIEŠPATIES Namų 

turtus ir karaliaus rūmų turtus. Viską paėmė. Jis pagrobė net Saliamono padarytus 

aukso skydus“ (1 Kar 14,25–26). 

Tačiau pats Egipto karalius Šešachas savo karo žygį kur kas labiau sureikšmino: 

didžiojoje Karnako šventykloje Aukštutiniame Egipte savo menininkams jis įsakė 

išraižyti paveikslą, kuriame būtų vaizduojamas jis pats, triuškinantis Azijos tautas 

padedant dievui Amonui, kuris kartu su deive karaliaus valiai atiduoda dešimt eilių 

belaisvių. Kiekvienas belaisvis vaizduoja kokį nors miestą ar vietovę, kurios 

pavadinimas išraižytas žemiau. Turėdami visų vietovių pavadinimus, galime 

susidaryti ryškesnį vaizdą, kokio masto tai buvusi kampanija. Pasakojimas Biblijoje 

nurodo, jog nukentėjo tik Judas, tačiau piešinys byloja, jog nukentėjo visas Palestinos 

regionas, nes sąraše nurodomi miestai, priklausę Esdraelono (t.y. Jezreelio), 

Transjordanijos sritims, taip pat Izraelio, Judo ir net Edomo regionams. Be kita ko, 

čia randame ir labai įdomią užuominą apie Abromo lauką, kuris veikiausiai buvęs 

Hebrono regione. Tai pirmas kartas, kai kitas (nebiblinis) šaltinis patvirtina patriarchų 

ryšį su Palestinos regionu. (Wright, PSBA, 148) 

 

W.F. Albrightas rašo: „Pastaraisiais metais archeologams pavyko rasti tiek daug 

detalios Bibliją patvirtinančios informacijos, jog kompetentingiausi mokslininkai visai 

atsisakė senosios kritikų teorijos, pagal kurią pasakojimai apie patriarchus atsiradę tik 

dviejų karalysčių laikais (IX–VIII a. pr. Kr.).“ (Albright, FSAC, 183) 

Albrightas daro tokią išvadą: „Iš esmės Pradžios knygoje pateikiama istorinė, 

autentiška informacija. Nėra jokio pagrindo dvejoti patriarchų biografijų, jų gyvenimo 

aprašymų tikslumu. Pasakojimuose patriarchai piešiami labai vaizdžiai ir gyvai – taip, 

kaip jokie kiti istoriniai veikėjai, apie kuriuos informacijos suteikia gausybė senovės 

Artimųjų Rytų literatūrinių šaltinių.“ (Albright, BPAE, 5) 

Millaras Burrowsas sako: „Apie Abraomą jau negalime galvoti kaip apie vienišą 

keliautoją, kuris klajojo po bekraštes dykvietes ir keliavo į beveik neapgyvendintą 

kraštą, ketindamas jį užimti. Mūsų vaizduotėje iškylantis Abraomas dažnai panašus į 

Šiaurės ašigalio tyrinėtoją, kuris bekraštes negyvenamas platybes paskelbia savo tautos 

nuosavybe. Tačiau tai neteisingas vaizdas.“ (Burrows, WMTS, 92) 

 

Pastaraisiais metais archeologams pavyko rasti tiek daug detalios Bibliją patvirtinančios 
informacijos, jog kompetentingiausi mokslininkai visai atsisakė senosios kritikų teorijos, pagal 
kurią pasakojimai apie patriarchus atsiradę tik dviejų karalysčių laikais (IX–VIII a. pr. Kr.). 

– WILLIAM F. ALBRIGHT 
 

J.P. Free’us pastebi: „Rašydamas apie Nūzaus lenteles, Cyrusas Gordonas pabrėžia, 

jog mūsų dienas pasiekęs ir Biblijoje pateikiamas patriarchų dienų visuomenės 

paveikslas yra autentiškas (Biblical Archaeologist, 3:1:9, sausio mėn. leidimas, 1940).“ 

(Free, ABH, 34) 

Evenas W.A. Irwinas, dirbantis Pietų metodistų universitete (South Mothodist 

University), nėra konservatyvių pažiūrų žmogus. Tačiau savo straipsnyje „Šiuolaikinė 

Senojo Testamento traktuotė“ („The Modern Approach to the Old Testament“) jis rašo: 

„Tas ‘juodas’ skepticizmas, netikintis pasakojimų apie patriarchus autentiškumu, 

galiausiai turėjo užleisti vietą faktams, bylojantiems, jog šios istorijos nėra išgalvotos: 
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tai prisiminimai, kuriuose vaizduojamos istorinės kelionės, piešiama reali socialinė 

situacija.“ (Irwin, MAOT, 14) 

W.F. Albrightas apibendrina: 

 
Kalbėdamas apie Izraelį, noriu pasakyti, jog ginu patriarchų tradicijos istoriškumą bei 

autentiškumą ir savo nuomonės neketinu keisti. Kaip ir 1940–1946 metais, taip ir 

dabar laikausi nuomonės, jog pirmiau tradicija būdavo perduodama sakytine forma, o 

raštu pateikta vėliau. Niekada neatsisakiau savo požiūrio, jog monoteistinę religiją 

Izraelis puoselėjo jau ir ankstyvajame savo istorijos laikotarpyje. Šiandien, net labiau 

nei anksčiau, Mozės laikų tradiciją laikau patikima. Nekeisdamas savo ankstesnio 

požiūrio į Izraelio socialinių ir politinių institucijų raidą, šiandien kaip niekad tvirtai 

esu įsitikinęs, jog Izraelio įstatymas ir religinės institucijos yra labai senos ir turi 

gilias istorines šaknis. Kitaip tariant, mano požiūris į Mozės laikų tradiciją tapo dar 

konservatyvesnis. (Albright, FSAC, 2) 

 

J. Brightas sako: „Visiškai užtikrintai galime patvirtinti, jog Abraomas, Izaokas ir 

Jokūbas – tikros istorinės asmenybės.“ (Bright, HI, 82) 

Tie, kas gvildena patriarchų istoriškumo klausimą, turėtų atkreipti dėmesį į šią 

Brighto pastabą: „Tradicijas derėtų tyrinėti faktų apie anų laikų pasaulį šviesoje – tai 

vienintelis saugus ir teisingas į tiesą vedantis kelias. Visus tvirtinimus ir teiginius derėtų 

pagrįsti faktais. Hipotetinių rekonstrukcijų, kad ir kaip įtikinamai jos skambėtų, derėtų 

apskritai vengti. Atrodo, jog daugelis klausimų taip ir bus iki galo neišnarplioti. Tačiau 

yra pakankamai įrodymų, bylojančių, jog patriarchų tradicijos istorijoje turi suleidusios 

gilias šaknis.“ (Bright, HI, 69) 

 

3B. Pradžios knygos 14 skyrius – dar vienas pavyzdys 
Dar vienas pasakojimas, kurio istoriškumu labai abejojama, užrašytas Pradžios knygos 

14 skyriuje. Daugeliui tyrinėtojų šis pasakojimas iki šiol buvo kietas riešutėlis. 

Keturioliktame Pradžios knygos skyriuje aprašoma pergalė, kurią Abraomas iškovojo 

nugalėjęs Kedorlaomerą ir Mesopotamijos karalius. 

Pirmasis žmogus, „racionalistinę kritiką“ pritaikęs Pradžios knygos 14 skyriui, buvo 

Theodore’as Noldeke (1826–1930). Šis vyras buvo išleidęs brošiūrą, kuri vadinosi 

„Neistoriško pobūdžio pasakojimas, užrašytas Pradžios knygos 14 skyriuje“. Šiame 

leidinėlyje minėtąjį pasakojimą autorius vadina išgalvotu, o žygį – pramanytu. 

Juliusas Wellhausenas taip pat kalba apie šio pasakojimo „nepatikimumą istoriniu 

aspektu“: „Rašoma, jog ‘Abraomo laikais’ keturi karaliai iš Persų įlankos surengė karo 

žygį prieš Sinajaus pusiasalio gyventojus, jog jie netikėtai užklupo ir paėmė nelaisvėn 

penkis miestų valdovus, valdžiusius Negyvosios jūros regione, jog Abraomas, 

vadovaudamas 318-ai savo tarnų, užpuolė su grobiu beiškeliaujančius nugalėtojus ir 

atėmė visa, ką jie buvo pagrobę. Pasakysiu, jog taip nutikti tiesiog negalėjo, tai 

paprasčiausiai neįmanoma.“ (Wellhausen, DCI, 312) 

Wellhausenas toliau sako: „Iš pasakojimų apie patriarchus mes negalime gauti jokios 

istorinės informacijos apie patriarchų laikus. Iš šių aprašymų galime sužinoti nebent apie 

tą metą, kai Izraelio tautoje buvo pradėta pasakoti istorija apie patriarchus. O jos 

pasakotos jau vėlesnėje epochoje, ir visi tai epochai būdingi bruožai buvo tiesiog 

nesąmoningai perkelti į žilą senovę vaizduojančius pasakojimus. Taigi juose mes 
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matome tik netikrą senųjų laikų paveikslą – it miražą.“ (Wellhausen, DCH, 331) 

Williamas Albrightas 1918 metais parašė straipsnį, kuris vadinosi „Istoriniai ir 

mitiniai elementai Juozapo istorijoje“ (Historical and Mythical Elements in the Story of 

Joseph). Šiame straipsnyje autorius teigia, jog 14 skyrių „drauge su Amussenu […] ir 

Hauptu […] turėtume laikyti politiniu pamfletu, kuris, pasak Haupto, buvo sukurtas tam, 

kad keltų dvasią ir stiprintų patriotinius jausmus žydų, rėmusių Zorobabelio sukilimą 

prieš Persų monarchą“. (Albright, HMESJ, 136) 

 

Tačiau vėliau išvados, kurias Albrightas padarė išstudijavęs savo 1929 m. aptiktus 
archeologinius radinius, privertė jį radikaliai pakeisti savo skeptišką požiūrį. 
 

Tuomet Albrightas priėjo prie išvados, jog „šiam pasakojimui medžiagos hebrajai 

galėjo „pasiskolinti“ iš jų dienas pasiekusių legendų (sakmės apie lygumos miestų 

atsiradimą, Melchizedeko legenda ir pan.) arba sukūrė patys hagadiniu būdu (t.y. taip 

kaip Hagadą).“ (Albright, HMESJ, 136) 

Tačiau vėliau išvados, kurias Albrightas padarė išstudijavęs savo 1929 m. aptiktus 

archeologinius radinius, privertė jį radikaliai pakeisti savo skeptišką požiūrį. Vėliau jis 

rašė: 

 
Pasakojama, jog puolančioji kariuomenė patraukė iš Haurano, perėjo rytinį Gileado ir 

Moabo regionų pakraštį ir žygiavo link pietrytinės Palestinos dalies. Anksčiau šis 

autorius manė, kad pasakojime aprašomas kariuomenės nueitas kelias – geriausias 

įrodymas, jog tai esanti legenda. Tačiau 1929 m. jis pats aptiko iš bronzos amžiaus 

pradžios ir vidurio išlikusių piliakalnių grandinę, kuri driekėsi rytiniu Gileado 

pakraščiu, tarp Gileado dykumos ir miško. Archeologinių tyrinėjimų metu paaiškėjo, 

jog Haurano (Bašano) miestai, minimi karinės kampanijos aprašymo pradžioje 

(Aštarotas ir Karnaimas), iš tiesų tuo laikotarpiu buvę užimti. Panašiai buvo ir su 

rytine Moabo dalimi, kur autorius Adero (Edero) vietovėje 1924 metais aptiko 

senovinį bronzos amžiaus vidurio laikų miestą. Paaiškėjo, jog šiuo maršrutu, kuris 

vėlyvesnėje izraelitų tradicijoje vadinamas „Karalių keliu“, geležies amžiuje nė karto 

nepasinaudojo nė viena užpuolikų armija. (Albright, APB, 142–143) 

 

Tai, kad Albrighto nuomonė pasikeitė, byloja jo tvirtinimas, jog Pradžios knygos 14 

skyriaus „mums nebedera laikyti neistorišku, nes šiandien yra daug istoriškumą 

patvirtinančių duomenų“. (Albright, OTA, 140) 

Josephas Free’us išvardija keletą kontrargumentų, kuriais radikalieji kritikai nori 

užginčyti Pradžios 14 skyriaus istoriškumą. Trumpai juos apžvelgsime. 

 

1C. Mesopotamijos karaliai 
 

1D. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Mesopotamijos karalių vardai pasakojime yra pramanyti ir neistoriški. 

 

2D. Atsakymas 
Mario lentelėse (XVIII a. pr. Kr.), kurios buvo rastos 1933 metais, aptiktas vardas Arijuk 

(arba Arivuk), kuris yra labai panašus į Pradžios 14 skyriuje minimą Arjochą ir 
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tapatintinas su juo. (Albright, BATYE, 542) 

Kitchenas sako: „Tidalas – tai Tid’al arba Tidchalia – hetitų XIX a. pr. Kr. ir vėliau 

vartotas vardas. XVIII–XIII a. pr. Kr. net penki ar keturi hetitų karaliai buvo vadinami 

tuo vardu. Kedorlaomeras – tai Chedorla’-omer, tipiškas elamitų vardas […] vartotas 

Senosios Babilonijos laikais (2000–1700 m. pr. Kr.) ir vėliau. […] Karalių asmenybių 

kol kas nepatvirtina kiti, nebibliniai dokumentai, tačiau nieko nuostabaus – juk apie tą 

laikotarpį turime labai nedaug informacijos.“ (Kitchen, AOOT, 44) 

Hoardas Vosas teigia: „Ilgą laiką tyrinėtojai manė, jog keturių Rytų karalių vardai 

buvo neistoriški. Tačiau šiandien dauguma mokslininkų jau linkę juos tapatinti su 

žinomomis istorinėmis asmenybėmis ar bent jau pripažįsta, jog tai istorinės vardų 

formos.“ (Vos, GA, 68–69) 

Nahumas Sarna pripažįsta, jog Pradžios knygos 14 skyriuje pateikiamas įvykių 

aprašymas grindžiamas senoviniais dokumentais. Autorius rašo: 

 
Tekstui būdinga archajiška eiliuotinė forma. Pavyzdžiui, Kanaano karalių vardai 

tekste išdėlioti aliteracinėmis poromis: Bera – Birša ir Šinabas – Šemeberas. Kalbai 

būdingi unikalūs ir reti žodžiai bei posakiai. Pavyzdžiui, žodis hanijke (14 eil.), 

reiškiantis „ginkluotą tarną“, Biblijoje aptinkamas tik vieną kartą. Tas pats žodis 

aptinkamas „Egiptietiškuose prakeikimų tekstuose“ (XIX–XVIII a. pr. Kr.) ir 

dantiraštinėje inskripcijoje iš Taanacho (Izraelis), datuotoje XV a. pr. Kr. 

Derėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog tik keturi monarchai pasakojime minimi 

vardais, o penktasis tiesiog pavadinamas Belo karaliumi (žr. 2 eil.). Jei šis epizodas 

neturėtų tikro istorinio pagrindo, o būtų tik pramanytas, tai jo autorius tikrai nebūtų 

pristigęs fantazijos sumanyti vardą ir penktajam karaliui. (Sarna, UG, 111) 

 

2C. Ilgos kelionės ir tolimi žygiai 
 

1D. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Tais laikais žmonės nesileisdavo į tolimas keliones ar žygius, todėl Pradžios knygos 14 

skyriuje aprašoma kampanija tiesiog negalėjo įvykti. 

 

2D. Atsakymas 
Vosas sako: „Anksčiau buvo manoma, kad patriarchų laikais žmonės nesileisdavę į 

tolimas keliones ar didelius žygius, kaip tvirtinama Pradžios knygos 14-ame skyriuje. 

Taip pat buvo manoma, jog Mesopotamijos karaliai negalėję kontroliuoti Palestinos 

regiono. Tačiau šiandien tokios nuomonės derėtų atsisakyti. Šiandien žinome, jog 2300 

m. Akado (greta Babilonijos) karalius Sargonas rengdavęs išpuolius prieš Sirijoje ir 

Palestinoje gyvenusius amoritus. Turėdami omeny tokius ir panašius faktus, galime visai 

kitaip pažvelgti ir į Elamo bei Babilonijos karalių Pradžios knygoje aprašomus karo 

žygius.“ (Vos, GA, 70–71) 

Kitą puikų pavyzdį apie tolimas keliones ir žygius savo knygos skyriuje 

„Susisiekimas tarp Babilonijos ir Palestinos“ pateikia G.A. Bartonas. Autorius pateikia 

vienoje babiloniečių molio lentelėje užrašyto teksto vertimą. Tas tekstas – tai vežimo 

nuomos sutartis. Bartonas rašo: 

 
Šio įdomaus dokumento data kol kas tiksliai nenustatyta. Kai kurių mokslininkų 
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teigimu, lentelė išlikusi iš Šamsuilunos valdymo laikų. (Šamsuiluna – Hamurabio 

įpėdinis.) Tyrinėtojams pavyko nustatyti tik apytikslę datą – t.y. kad raštas išlikęs 

būtent iš šios dinastijos valdymo laikų. […] Sutartyje aptinkame žodį kittim. Tas pats 

žodis randamas ir hebrajų tekstuose (Jer 2,10; Ez 27,6). Jis reiškia Viduržemio jūros 

pakrantės regioną. Akivaizdu, jog šioje sutartyje šis žodis pavartojamas būtent ta 

prasme. Sutartis buvo sudaryta Siparo mieste, kuris anksčiau vadinosi Agadu (tai 

buvo prie Eufrato įsikūręs miestas, šiek tiek į šiaurę nuo Babilono). Tekstas byloja, 

jog tuo metu, kai buvo sudarinėjamas šis dokumentas, tarp Babilonijos ir Viduržemio 

jūros pakrantės regionų vyko toks aktyvus judėjimas, jog žmogus, išnuomojantis 

vežimą kelionėms, rizikuodavo turtą atsirasiant net Sirijoje ar Palestinoje. (Barton, 

AB, 347) 

 

Josephas Free’us sako, kad „Mario lentelių tekstuose taip pat esama užuominų apie 

tolimas keliones. Štai vienoje tokių lentelių rašoma apie Ugarito karaliaus (Ugaritas – 

prie Viduržemio jūros) ketinimą apsilankyti pas Mario karalių (Mario miestas buvo 

įsikūręs prie Eufrato). Archeologiniai radiniai byloja, jog žmonės tais laikais sukardavę 

nemažus atstumus. Turint tokios informacijos, galima drąsiai daryti išvadą, jog keturių 

karalių kampanija Rytuose – visai įmanomas dalykas.“ (Free, AHAS, 217–218) 

 

3C. Karo žygio maršrutas 
 

1D. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Neprotinga pripažinti, kad kariuomenės žygiavo Biblijoje nurodytu maršrutu. 

 

2D. Atsakymas 
Fredas Wightas sako, jog „archeologų pateiktų irodymų šviesoje teko pripažinti, kad ši 

Šventojo Rašto vieta istoriniu požiūriu yra pripažintina“. (Wight, HABL, 105) 

Williamas F. Albrightas taip pat sutinka, jog pasakojimas apie Rytų karalių surengtą 

karo žygį vaizduoja tikrą istorinį įvykį. Pasakojime rašoma, jog puolančioji kariuomenė 

patraukė iš Haurano, perėjo rytinį Gileado ir Moabo regionų pakraštį ir žygiavo link 

pietrytinės Palestinos dalies. (Albright, APB, 142) 

Tačiau taip Albrightas manė ne visada. Anksčiau jis tvirtino, kad pasakojime 

aprašomas keistas maršrutas, „kariuomenės nueitas kelias – geriausias įrodymas, jog tai 

esanti tik legenda“. (Albright, APB, 142) 

 

Taigi, turint prieš akis tokius faktus, nėra neprotinga pripažinti, jog Pradžios knygoje 
aprašomas karalių karinis žygis neprasimanytas. Labai galimas dalykas, kad būtent šio 
įsiveržimo metu buvo sunaikintos visos bronzos amžiaus vidurio (I periodo) gyvenvietės. 
Metraščiuose pateikiama informacija galėjo būti pagrindas, kuriuo remiantis apie tai buvo 
parašytas ir pasakojimas Biblijoje. 

– NAHUM SARNA 
 

Vėliau Albrighto nuomonė pasikeitė. Jis rašo (cituota ir anksčiau): „Tačiau 1929 m. 

jis pats [čia dr. Albrightas kalba apie save] aptiko iš bronzos amžiaus pradžios ir vidurio 

išlikusių piliakalnių grandinę, kuri driekėsi rytiniu Gileado pakraščiu, tarp Gileado 

dykumos ir miško. Archeologinių tyrinėjimų metu paaiškėjo, jog Haurano (Bašano) 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  560 

 

miestai, minimi karinės kampanijos aprašymo pradžioje (Aštarotas ir Karnaimas), iš 

tiesų tuo laikotarpiu buvę užimti. Panašiai buvo ir su rytine Moabo dalimi, kur autorius 

Adero (Edero) vietovėje 1924 metais aptiko senovinį bronzos amžiaus vidurio laikų 

miestą.“ (Albright, APB, 142) 

Jei ši priešų invazija – istorinis faktas, tai regione, pro kurį driekėsi „Karalių kelias“, 

nuo seno turėjo būti aukštą raidos lygį pasiekusių gyvenviečių. 

Nahumas Sarna rašo: 

 
Transjordanijos ir Negebo regionuose atlikti archeologiniai tyrimai parodė, jog 

pirmuoju bronzos amžiaus periodu (t.y. XXI–XIX a. pr. Kr.) tos vietovės iš tiesų 

kažkada buvo gausiai gyvenamos. Archeologų, kuriems pavyko regione atrasti labai 

daug gyvenviečių, teigimu, tuo metu ten klestėjo aukšto lygio civilizacija. Tačiau I 

periodo pabaigoje civilizacijos pėdsakai Transjordanijos ir Negebo srityse staiga 

išnyksta. Spėjama, jog priežastis buvo kokia nors karinė invazija, šluote nušlavusi 

viską nuo žemės paviršiaus. Po to Transjordanijos sritis dar ilgai išbuvo apleista, ir 

tik prabėgus šešiems šimtmečiams XIII a. pr. Kr. ten įsikūrė Edomo ir Moabo 

karalystės. O Negebo regione civilizacija pradėjo atgimti tik beveik po tūkstančio 

metų. 

Taigi, turint prieš akis tokius faktus, nėra neprotinga pripažinti, jog Pradžios 

knygoje aprašomas karalių karinis žygis neprasimanytas. Labai galimas dalykas, kad 

būtent šio įsiveržimo metu buvo sunaikintos visos bronzos amžiaus vidurio (I 

periodo) gyvenvietės. Metraščiuose pateikiama informacija galėjo būti pagrindas, 

kuriuo remiantis apie tai buvo parašytas ir pasakojimas Biblijoje. (Sarna, UG, 113–

115) 

 

Naujos žinios Albrightą privertė padaryti išvadą, jog „Pradžios knygos 14 skyriaus 

mums nebedera laikyti neistorišku, nes šiandien yra daug istoriškumą patvirtinančių 

duomenų.“ (Albright, OTA, 140) 

 

4C. Viešpatavimas Kanaano kraštui 
 

1D. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Mesopotamijos karaliai niekada neviešpatavo Kanaano krašte. 

 

2D. Atsakymas 
Josephas Free’us apie Mesopotamijos viešpatavimą Kanaano kraštui rašo: „Apie tai, kad 

jie kontroliavo ar bent jau mėgino kontroliuoti Kanaano regioną, byloja archeologiniai 

radiniai. Vienoje senovinėje inskripcijoje mes skaitome apie Elamo (Persijos) karalių, 

kuris save vadina ‘Amurru krašto valdovu’ (M.G. Kyle, Deciding Voice of the 

Monuments, 133 p.). Amurru – tai amoritų kraštas, kuriam priklausė Sirija ir Kanaanas.“ 

(Free, AHAS, 218–219) 

 

5C. Papildomos pastabos 
Kennethas Kitchenas sako, jog kariniai aljansai (keturi karaliai prieš penkis) – 

populiarus reiškinys Mesopotamijos politikoje tik 2000–1750 m. pr. Kr. Iki tol ir po to 

dominavo kitos tendencijos ir modeliai.“ (Kitchen, AOOT, 44) 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  561 

 

Millaras Burrowsas rašo: „Pagal Pradžios knygos 14 skyriuje pateikiamą pasakojimą 

rytų Palestiną Abraomo laikais buvo užpuolusi sąjungininkų kariuomenė. Užpuolikų 

kariuomenės maršrutas tęsėsi nuo Damasko regiono į pietus, tada rytiniu Gileado ir 

Moabo pakraščiu. Atlikę tyrinėjimus, archeologai Albrightas ir Glueckas atskleidė, jog 

ten, kur tęsėsi sąjungininkų kariuomenės kelias, iki 2000 m. pr. Kr. ir dar kokius porą 

šimtmečių po to driekėsi virtinė labai svarbių miestų. Tačiau vėlesniais laikais jų 

egzistavimo pėdsakai išnyksta.“ (Burrows, WMTS, 71) 

Howardas Vosas sako: „Jei abejojame Pradžios knygos14 skyriaus istoriškumu, 

galėtume paklausti, ar 5, 6 ir 7 eilutėse nurodyti miestai realiai egzistavo. Pasakysiu, jog 

šiandien turime mažiausiai tris identifikuotas vietoves.“ (Vos, GA, 72) 

S.L. Caigeris teigia, jog „nėra jokios prasmės kvestionuoti Pradžios knygos 14 

skyriuje pateikiamų pasakojimų“. (Caiger, BS, 34) 

Williamas Albrightas rašo: „Dauguma praėjusios kartos kritikų manė šį skyrių esant 

visai neistorišku vėlyvojo laikotarpio kūriniu. Tačiau šiandien mes nebegalime rinktis 

lengviausio kelio, išvaduojančio mus nuo visų sunkumų. Tai ankstyvąjį laikotarpį 

aprašantis tekstas, nukeliantis mus tiesiai į bronzos amžiaus vidurį.“ (Albright, APB, 

237) 

 

6A. Išvados 
 

1B. Teorijos pagrindas – apriorinės prielaidos 
George’as Mendenhallas aiškina, jog, kuriant dokumentų teoriją, pirmenybė buvo 

teikiama apriorinėms prielaidoms. Jis rašo: „Wellhauseno teorija, aiškinanti Izraelio 

istorijos ir religijos raidą, rėmėsi ne tiek literatūrine analize, kiek hegeliška istorijos 

interpretacija. Jis sudarė evoliucinės raidos schemą, kuria vadovaudamasis vėliau 

tyrinėjo šaltinius.“ (Mendenhall, BHT, 36) 

 

Vieno atsitiktinio vizito į Gottingeną metu 1867-ųjų vasarą iš Ritschlio lūpų sužinojau, jog 
Karlas Heinrichas Grafas įstatymą chronologinėje lentelėje įrašė po pranašų. Dar net 
nesužinojęs, kaip ir kokiais duomenimis remiantis atsirado ši hipotezė, aš jau buvau 
pasirengęs ją tučtuojau priimti. Man patiko mintis, jog hebrajų istoriją galima suprasti ir be 
Toros. 

– JULIUS WELLHAUSEN 
 

Dokumentų teorijos kūrėjai, nagrinėdami jų turimą medžiagą, nebuvo objektyvūs 

moksliniu požiūriu, nors šiuolaikiniai kritikai ir bando įrodinėti priešingai. (Hahn, 

OTMR, 17). Du Wellhauseno pareiškimai akivaizdžiai liudija, kad autorius naudojosi 

labai paviršutiniška, subjektyvia metodika ir pirmenybę teikė net ne paties teksto 

analizei, o apriorinėms teorijoms. Wellhausenas rašo: „Vieno atsitiktinio vizito į 

Gottingeną metu 1867-ųjų vasarą iš Ritschlio lūpų sužinojau, jog Karlas Heinrichas 

Grafas įstatymą chronologinėje lentelėje įrašė po pranašų. Dar net nesužinojęs, kaip ir 

kokiais duomenimis remiantis atsirado ši hipotezė, aš jau buvau pasirengęs ją tučtuojau 

priimti. Man patiko mintis, jog hebrajų istoriją galima suprasti ir be Toros.“ 
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(Wellhausen, PHI, 3–4) 

Kitur Wellhausenas rašo: „Beveik svarbesnės už pačius fenomenus man yra 

prielaidos, kuriomis paremtas jų paaiškinimas.“ (Wellhausen, PHI, 368) 

Whitelaw teisingai pastebi: 

 
Niekas nekvestionuoja, kad hipotezė kaip spėjamas paaiškinimas yra visiškai teisėta. 

Labai dažnai moksle ir filosofijoje nėra jokio kito būdo sunkioms problemoms 

spręsti: pirmiausia iškeliamos prielaidos, o po to tikrinama, ar jos teisingos. […] 

Tokiu būdu Grotefendui, Rawlinsonui bei kitiems asiriologams pavyko dešifruoti 

dantiraštinius tekstus, taip nuostabiai praplėtusius mūsų žinias apie senovę. Biblijos 

kritikų negalima užsipulti tik todėl, kad jie taiko tokią pat metodiką spręsdami 

sudėtingus savo srities klausimus, kurių kitaip išnarplioti visai nepavyktų. Blogai yra 

nebent tai, kad iškeliamos apriorinės prielaidos, kurios veikiau didina sunkumus nei 

juos pašalina. Manyčiau, jog, prieš įtvirtinant prielaidas kaip tiesas, jas derėtų 

įtikinamai argumentuoti. (Whitelaw, OTC, 188–189) 

 

Visos šešios dokumentų teorijos kūrėjų iškeltos prielaidos, kurias trumpai 

apžvelgėme šiame skyriuje, yra klaidingos. Antisupernatūralizmo būtina atsisakyti, nes 

ši filosofinė koncepcija tvirtina žinanti absoliučią tiesą apie Dievo esamumą, Jo veikimo 

mastą ir pobūdį, Jo dalyvavimą natūralaus žmonių pasaulio įvykiuose. Ši prielaida – tai 

išankstinis nusistatymas prieš Dievo egzistavimą bei Jo dalyvavimą istorijoje. Ši 

koncepcija antgamtinius dalykus atmeta kaip neįmanomus. 

Antrosios prielaidos (išankstinio, nepagrįsto nepasitikėjimo Senojo Testamento 

informacija) taip pat derėtų atsisakyti, nes ji neatitinka bendrųjų, laiko patikrintų 

vertinimo kriterijų ir taisyklių, kuriomis literatūros kritikai ir istorikai vadovaujasi jau 

nuo pat Aristotelio laikų. 

Kitas keturias prielaidas (evoliucionistinis Izraelio istorijos traktavimas; prioriteto 

teikimas šaltinių analizei, o ne mokslinei metodologijai; pasakojimų apie patriarchus 

prilyginimas legendoms; tvirtinimą, kad Mozės laikais Izraelis dar neturėjo rašto) 

sėkmingai paneigė archeologiniai radiniai. 

 

2B. Mokslinės prielaidos ir šiuolaikinė Biblijos kritika 
Kai kurie tyrinėtojai mano, jog „apriorinių prielaidų“ laikai Biblijos tyrinėjimuose jau 

praėjo ir apriorines prielaidas sėkmingai keičia „išvados, kurių prieinama mokslinėje 

duomenų analizėje taikant objektyvius, mokslinius tyrimo metodus“. Išankstinių 

nuostatų paprastai linkę laikytis nebent konservatyvieji „fundamentalistai“, o ne 

objektyvūs Biblijos kritikai, kuriems nekliudo „dogminės religinės nuostatos“. Iš tiesų 

šiandien terminas „liberalusis“ daugeliui asocijuojasi su tuo, kuris yra mažiau šališkas už 

„konservatyvųjį“. 

Šios išvados atspindi tik gerus norus. Nereikia pamiršti, jog šiuolaikiniai liberalių 

pažiūrų kritikai (kaip ir konservatyvių pažiūrų) taip pat laikosi tam tikrų išankstinių 

nuostatų. Tai svarbus dalykas, bet jo nederėtų nei ignoruoti, nei pernelyg akcentuoti. 

Štai ką Langdonas Gilkey’s, kuris yra dokumentų hipotezės šalininkas, rašo savo 

straipsnyje „Kosmologija, ontologija ir sudėtingoji Biblijos kalba“ (Cosmology, 

Ontology, and the Travail of Biblical Language), kreipdamasis į savo kolegas, 

priklausančius liberaliosios pakraipos Biblijos kritikos mokyklai: „Mums visiems derėtų 
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pripažinti, jog, norėdami suprasti Šventąjį Raštą, mūsų dienas pasiekusį iš žilos senovės 

laikų, pirmiausia turėtume kruopščiai išanalizuoti savo iškeltąsias prielaidas. Antra, 

mūsų darbo rezultatai taip pat labai priklausys nuo to, kiek būsime pasikaustę praeities 

religijos ir tikėjimo srityje.“ (Gilkey, COTBL, 154) 

 

20 skyrius 

Radikaliõs aukštesniosios kritikos išvados 

Skyriaus turinys 
Senasis Testamentas iš tikrųjų nėra istoriškas. 
Izraelio religija yra absoliučiai natūralistinė – ji nėra antgamtinė nei savo kilme, nei raida. 
Izraelio istorija ir religija didžiąja dalimi yra klaidinančios.  

 

Norint deramai pasverti radikalios aukštesniosios kritikos išvadas, būtina peržiūrėti 

kritikų darbo rezultatus. 

 

1A. Senasis Testamentas iš tikrųjų nėra istoriškas 
Dauguma radikalios aukštesniosios kritikos mokyklų šalininkų laikosi nuomonės, jog 

Senasis Testamentas nepateikia tikslios Izraelio istorijos. Iš tikrųjų, anot jų, jame 

pateikiami aprašymai pavienių įvykių, kuriuos atskirai imant galima laikyti istoriniais. 

Tačiau vertinant jų visumą Senasis Testamentas pateikia klaidingą Izraelio 

chronologinės istorijos paveikslą. Darbą pradėję nuo tokios prielaidos, kritikai sukūrė 

savo ankstyvosios hebrajų istorijos pasakojimą, kuris, kaip matysite iš žemiau 

pateikiamos lentelės, prieštarauja Senojo Testamento įvykių aprašymui ir nesutampa su 

juo daugeliu esminių punktų. 

Komentuodamas kritikų pateikiamą Ezechielio knygos aiškinimą, Waltheris 

Eichrodtas nurodo sunkumus, su kuriais susiduriama kuriant tikrojo teksto 

neatitinkančias teorijas: 

 
Šis nederantis nepastovumas, kuriuo pasižymi jų teorijos, nėra atsitiktinis. Tai 

neišvengiamas rezultatas visų tų sunkumų, su kuriais susiduriama stengiantis sukurpti 

fundamentalią teoriją pagrindu teksto, kuris tvirtina absoliučiai priešingus dalykus. 

Neatitikdama jų teorijos, patvirtintoji informacija datų bei geografinių vietovių 

klausimu lyg ir turėtų būti pripažinta, tačiau ji atmetama kaip abejotina, tokioms 

išvadoms neturint jokio logiško metodologinio pagrindo. Taip pat juntama tendencija 

priimti tuos tradicijos elementus, kurie sunkiai dera prie šios interpretacijos, ir arba 

suteikti jiems visai kitą reikšmę, arba, pasitelkiant kritinius metodus, juos visai 

eliminuoti. (Eichrodt, E, 8–9) 

 

Žemiau pateikiamoje lentelėje lyginamas pačių hebrajų pateiktas jų istorijos 

pasakojimas (nurodomi tik žymiausi istoriniai įvykiai) ir šiuolaikinių aukštesniųjų 

kritikų siūlomas įvykių aprašymas. Lentelėje atsispindi tik bendrosios radikalių 
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aukštesniųjų kritikų tendencijos, tačiau tai nereiškia, jog šiam požiūriui pritaria 

kiekvienas kritikas. Tokia bendroji tendencija šiandien vis labiau ryškėja tarp 

destruktyviausios aukštesniosios kritikos šalininkų. Derėtų paminėti, jog Wellhauseno 

ankstyvosios hebrajų istorijos įvykių rekonstrukcija yra netgi dar radikalesnė nei žemiau 

pateiktoji. 

 

Senajame Testamente pateikiamas 

įvykių aprašymas 

Dokumentų hipotezės šalininkų 

pateikiamas įvykių aprašymas 

1445–1405 m. pr. Kr. Mozė duoda 

Įstatymą ir parašo Pradžios, Išėjimo, 

Kunigų, Skaičių bei Pakartoto Įstatymo 

knygas 

 

1000 m. pr. Kr. Dovydo valdymas 

960 m. pr. Kr. Saliamono šventykla 

 

 

850 m. pr. Kr. (?) Abdijas – pirmasis 

rašantis pranašas 

850–550 m. pr. Kr. Pranašų aukso amžius 

 

722 m. pr. Kr. Šiaurinės karalystės 

sugriovimas 

 

586 m. pr. Kr. Jeruzalės žlugimas; tremtis 

 

 

 

539 m. pr. Kr. Izraelio atkūrimas 

450 m. pr. Kr. Vadovaudamasis Įstatymu 

(Tora), Ezra įveda reformas antrojoje 

žydų valstybėje 

 

 

 

 

1400 m. pr. Kr. Sandoros teisynas (žr. 

Išėjimo 20–23) 

 

 

1000 m. pr. Kr. Dovydo valdymas 

960 m. pr. Kr. Saliamono šventykla 

950 m. pr. Kr. Jahvisto (J) dokumentas 

930 m. pr. Kr. Karalystės pasidalijimas 

850 m. pr. Kr. Elohisto (E) dokumentas 

750 m. pr. Kr. Amosas – pirmasis rašantis 

pranašas 

750–550 m. pr. Kr. Pranašų Aukso amžius 

722 m. pr. Kr. Šiaurinės karalystės (Izraelio) 

sugriovimas 

622 m. pr. Kr. Pakartoto Įstatymo teisynas 

586 m. pr. Kr. Jeruzalės žlugimas; tremtis 

575 m. pr. Kr. Šventumo (H – Holiness 

(angl.)) teisynas (žr. Kunigų 17–20) 

550 m. pr. Kr. Deuteronominė red. grupė 

redaguoja tekstą nuo Pakartoto Įstatymo iki 

Karalių antros knygos. 

539 m. pr. Kr. Izraelio atkūrimas 

450 m. pr. Kr. Parašomas P (Kunigiškojo 

autoriaus – P: Priesterschrift) dokumentas 

siekiant įkurti antrąją žydų valstybę. 

450–400 m. pr. Kr. P dokumento red. grupė 

surenka ir sutvarko Keturknygę (nuo 

Pradžios knygos iki Skaičių knygos). 

Vėliau, pridėjus Pakartoto Įstatymo knygą, 

suformuojama Penkiaknygė.  

 

Pagal biblinę įvykių seką matome, jog pirmiau buvo duotas Teisynas (arba 

Įstatymas), o Pranašų knygos pasirodė po to. Tačiau kritikų aprašyme toji seka yra 

apverčiama. Pasak jų, Teisynas, susidedantis iš Pakartoto Įstatymo teisyno, Šventumo 

teisyno ir Kunigų teisyno (didžioji dalis Penkiaknygėje pateikiamos įstatymų 

medžiagos), pasirodė kur kas vėliau už Pranašų knygas. O vis dėlto iš teksto aiškiai 

matyti, jog dauguma pranašų remdavosi įstatymo tekstu, kuris jau egzistavo jų laikais, 
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buvo autoritetingas ir įpareigojęs visą tautą laikytis įstatymų. Amosas šį įstatymą netgi 

pavadina „Jahvės Tora [Teisynu]“ (žr. Am 2,4). 

Kaip matome, kritikai sukūrė neišsprendžiamą prieštaravimą, paneigiantį Izraelio 

istorijos chronologiją bei teologijos raidą. 

Šis prieštaravimas pastato mus ties neperžengiama bedugne, kurios vienoje pusėje 

yra autoritetingas Dievo Žodis, o kitoje – tai, ką kažkas yra pavadinęs „padriku kratiniu 

pusiau mitinių ir istoriškai nepatikimų literatūrinių fragmentų“. O svarbiausia, jog tarp 

Šventajame Rašte vaizduojamos izraelitų istorijos ir radikaliųjų kritikų rekonstruoto 

įvykių aprašymo paliekama tvyroti begalinė įtampa. 

 
Nemanau, jog perdedu sakydamas, kad radikalesniajai kritikų mokyklai Senasis 

Testamentas iš esmės nėra istoriškas. Žinoma, tai nereiškia, jog vietomis – o kai 

kurie pripažintų, jog tai nutinka ganėtinai dažnai – ten nesama istoriško pagrindo. Ir, 

savaime suprantama, ne kiekvienas nagrinėjantis istoriją nueis taip toli kaip Stade’as, 

kuris dvejoja, ar Izraelis kaip tauta apkritai kada nors buvo Egipte. Arba kaip 

Kostersas, kuris, priešingai, neigia žydus grįžus iš tremties Babilonijoje vadovaujant 

Zorobabeliui. Bet kuriuo atveju Senojo Testamento knygos (bent jau iki karalių laikų, 

o ir tuomet tik iš dalies) nėra laikomos tikra istorija. (Orr, POT, 56) 

 

Tokios išvados leidžia suprasti, jog visas tas aiškus vaizdas, kurį matome Senajame 

Testamente, kai prieš mūsų akis skleidžiasi nuoseklus ir vientisas Izraelio istorijos 

kontekste besipildantis dieviškasis planas (teleologinis elementas), prasidedantis 

Pradžios knygoje vaizduojamu Adomu ir kulminaciją pasiekiantis žadėto ir pranašų 

išpranašauto Mesijo pasirodymu, buvo tiesiog išgalvotas. 

Kautzschas iš Halės savo paskaitoje „Išliekamoji Senojo Testamento vertė“ (The 

Abiding Value of the Old Testament) dėsto: „Išliekamoji Senojo Testamento vertė visų 

pirma yra tai, kad jis visiškai tvirtai laiduoja mums patį dieviškojo plano faktą ir procesą 

bei kelią išgelbėjimo, kuris buvo atbaigtas ir įvykdytas naujosios sandoros metu Jėzaus 

Kristaus Asmenyje ir per Jo atliktą darbą.“ (Cit. Orr, POT, 61) 

Orras sako, jog prieštaravimas 

 
girdimas iš kritikų, kurie nori atsikratyti teleologinio elemento istorijoje. Jų manymu, 

pateikiami bibliniai įvykiai neatitinka tikrovės, yra pramanyti – tai nesanti raida 

įvykių, kurie būtų faktiškai įvykę, o tik tariama raida – senovinių legendų, 

propagavusių pranašų idėjas, nuolatinio skaitymo pasekmė. Tariami įvykiai 

vaizduojami ant istoriškos tradicijos pagrindo sumaniai dėliojant turimą medžiagą. 

Pateikite kritinę įvykių raidos analizę, sako kritikai, skyrium pateikdami dokumentus, 

ir teleologijos iliuzija Senojo Testamento pasakojime išsisklaido kaip dūmas. 

(Suprantama, tokią analizę derėtų atlikti tik turint svarių priežasčių visa tai 

nuodugniai išaiškinti.) Profesoriaus Robertsono žodžiais tariant, „jie [radikalieji 

kritikai] tvirtina, jog Biblijos rašytojų vaizduojamas planas buvo išgalvotas vėliau: 

neva, manipuliuodami senaisiais dokumentais ir ankstesnius įvykius sistemiškai 

pateikdami kur kas vėlesnių laikų šviesoje, jie pasistengė, kad tasai planas atrodytų 

autentiškas, atspindintis tikrąją įvykių raidą.“ (Orr, POT, 61–62) 
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2A. Izraelio religija yra absoliučiai natūralistinė – ji nėra antgamtinė 
nei savo kilme, nei raida 
(Kitaip tariant, iš tikrųjų Dievas visai nedalyvavo Izraelio istorijoje, hebrajai tik 

manė taip buvus.) 

Kaip tokia teorija atsiranda iš literatūrinės Penkiaknygės analizės? Orras aiškina: 

 
Galima labai įtikinamai įrodinėti, esą, sprendžiant religijos antgamtinės kilmės 

klausimą, jokios įtakos nedaro tai, kad Penkiaknygė, kaip priimta manyti, parašyta 

Mozės ranka ar vėliau sulipdyta iš trijų ar keturių dokumentų. Galima įrodinėti, esą 

nesvarbu, kuriuo periodu buvo galutinai kodifikuotas Kunigų įstatymas; ar Izaijo 

knyga – tai vieno, dviejų ar dešimties autorių darbas; ar psalmės sukurtos prieš tremtį 

ar po jos. Tačiau iš tiesų, kaip matysime vėliau, literatūrinė kritika labai artima 

religijos teorijai, ir pastaroji jai daro didelę įtaką. Nešališkas asmuo turėtų pripažinti, 

jog esama mokslininkų, kurie, dideliam savo džiaugsmui, visai sėkmingai suderina 

pagrindines Senojo Testamento kritikos hipotezių išvadas su tvirtu tikėjimu 

antgamtinio apreiškimo Izraelyje realumu. Ir jei taip tikrai yra, tai panašiai gali būti ir 

kitų – dr. Cheyne’io žodžiais tariant, „kritikos įkūrėjų“ – atveju: jų nuomones 

literatūriniais klausimais – pvz., psalmės sukūrimo data, teksto autentiškumas ar 

knygos integralumas – iš esmės valdo iš religijos kilmės ir raidos proceso tyrinėjimų 

„pasiskolintas“ metodas. Turint omeny, jog kiekvienai šių temų sukuriama skirtinga 

teorija, tai ir nuomonės nustatant tiriamųjų raštų amžių, ryšius bei istorinę vertę yra 

skirtingos. Tai, kad kritikų padarytų išvadų dalis – arba, tiesą sakant, visos išvados – 

iš esmės priklauso nuo religinio istorinio traktavimo, iš esmės pripažįsta ir 

Wellhausenas [Wellhausen, PHI, 12], sakydamas: „[…] tai sritis, nagrinėjanti 

senovės religiją ir dominavusias religines idėjas – sritis, kurią savo darbe Biblische 

Theologie „Biblijos teologija“ visiškai „okupavo“ autorius Vatke. Būtent šiuo 

klausimu ir įsiplieskė pirmoji reali kova, idant iškilęs nesutarimas būtų konkrečiai 

apibrėžtas.“ (Orr, POT, 4–5) 

 

Autorius Gilkey’s, labai atvirai pasisakantis šiuo klausimu, yra nedviprasmiškai 

pareiškęs: 

 

Vieni teigia, jog Biblija yra alegorinis kūrinys, vaizduojantis hebrajų religiją ir tikėjimą. O kiti 
tvirtina, jog Biblija yra tiesioginis pasakojimas apie Dievo iš tikrųjų nuveiktus darbus ir ištartus 
žodžius. Tarp šių dviejų nuomonių esantis skirtumas yra toks milžiniškas, jog nebereikia jokių 
komentarų. 

– LANGDON GILKEY 
 

Nepaprastų įvykių priežastinis aiškinimas, mokslinio tiriamųjų įvykių interpretavimo 

autoritetas daro didelę įtaką vertinant biblinių pasakojimų pagrįstumą. Ši hipotezė 

lemia ir tai, kaip žmogus supranta tų pasakojimų prasmę. Staiga į tą gausybę 

nuostabių Šventajame Rašte aprašomų dieviškų darbų ir nutikimų nebežiūrima kaip į 

tikrai vykusius įvykius. Istoriškai netikri mums pradeda atrodyti ne tik tokie įvykiai, 

kaip, pavyzdžiui, šešios kūrimo dienos, istorinis žmogaus nuopuolis Edeno sode ar 

tvanas, bet ir didžioji dauguma kitų dieviškųjų darbų. Hebrajų tautos istorijos įvykius, 

aprašytus Biblijoje, mes staiga pradedame vadinti simboliais, o ne realiais, senais 

istoriniais faktais. Kaip pavyzdį paminėsiu keletą tokių įvykių: netikėtai Abraomui 
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gimęs kūdikis, aibė dieviškų aplankymų, patriarchams [Dievo] išsakyti žodžiai ir 

nurodymai, Egiptą ištikusios negandos, ugnies stulpas, jūros perskyrimas, sandoros 

įstatymo perdavimas žodžiu ant Sinajaus kalno, materialinis aprūpinimas bei 

strateginė pagalba [tautų] užkariavimo metu, girdimas [Dievo] balsas, kurį girdėję 

pranašai ir t.t. Ir visi šie „veiksmai“ staiga pranyksta iš istorinės realybės plano. Jie 

perkeliami į „niekados šalį“ – t.y. priskiriami savitam hebrajų tautos „religijos 

interpretavimui“. Taigi, kai mes skaitome apie tai, ką Senasis Testamentas teigia 

Dievą darius, arba tai, ką dar prieš kritikus rašę komentatoriai pasakoja apie Dievo 

darbus (žr. Kalviną), o paskui skaitome šiuolaikinę interpretaciją to, ką Dievas 

darydavęs bibliniais laikais, randame, jog šie du traktavimo būdai vienas nuo kito 

skiriasi kaip diena ir naktis: stebuklingų įvykių, Dievo žodžiu išsakytų minčių, 

įsakymų ir pažadų tiesiog nebelieka. Nesvarbu, kuo tikėjo hebrajai, mes tikime, jog 

biblinė tauta gyveno tokiame pat kaip ir mūsų priežasties–padarinio dėsnio 

valdomame, laiko ir erdvės kontinuume. Vadinasi, čia neįmanomi jokie dieviški 

stebuklai ir nėra girdimi jokie dieviški balsai. (Gilkey, COTBL, 144–145) 

 

Galiausiai Gilkey’s prieina tokią logišką išvadą: 

 
Gausybė nuostabių dar prieš Senosios Sandoros sudarymą vykusių stebuklingų 

pasakojimuose apie patriarchus aprašomų įvykių bei atvejų, kai buvo girdimas Dievo 

balsas, dabar jau suprantami tik kaip hebrajų savos istorinės praeities interpretacijos, 

grįstos tikėjimu, kuris įsižiebė Išėjimo metu. Taigi mums šie pasakojimai jau yra ne 

tiek istorijos apie tai, ką Dievas iš tiesų darė ar sakė, kiek alegoriniai palyginimai, 

atspindintys tikėjimą, žydų įgytą Išėjimo metu – t.y. išreiškiantys jų tikėjimą tokiu 

Dievu, kuris yra aktyvus, daro tam tikrus darbus, išsako savo pažadus, duoda 

įsakymus ir t.t. Trečia, bibliniai pasakojimai apie žydų gyvenimą po jų išėjimo iš 

Egipto – pavyzdžiui, įstatymo paskelbimas ir kodifikavimas, [tautų] nukariavimas bei 

pranašų veikla – dabar suprantami kaip pačios sandoros tautos Išėjimo metu įgyto 

tikėjimo šviesoje pateikiami jų tolesnio gyvenimo ir istorijos aiškinimai. Moderniajai 

Biblijos teologijai Šventasis Raštas jau nebėra toji knyga, kuri pateikia Dievo tikrai 

atliktų darbų ar tikrai išsakytų žodžių aprašymą. Veikiau tai knyga, kurioje mes 

teigiame randą hebrajų interpretacijas („kūrybiškas interpretacijas“, kaip jas 

įvardijame), kurios, kaip, pavyzdžiui, pasakojimas apie pranašą Joną, byloja mums 

istorijas apie Dievo darbus ir žmonių reakciją į juos. Šiais pasakojimais norėta 

išreikšti teologinius hebrajų religijos įsitikinimus. Vadinasi, Biblija yra knyga, 

aprašanti ne Dievo atliktus veiksmus, o hebrajų religiją. (Gilkey, COTBL, 146) 

 

Gilkey’s pripažįsta radikalų šios pozicijos pobūdį sakydamas: „Vieni teigia, jog 

Biblija yra alegorinis kūrinys, vaizduojantis hebrajų religiją ir tikėjimą. O kiti tvirtina, 

jog Biblija yra tiesioginis pasakojimas apie Dievo iš tikrųjų nuveiktus darbus ir ištartus 

žodžius. Tarp šių dviejų nuomonių esantis skirtumas yra toks milžiniškas, jog nebereikia 

jokių komentarų.“ (Gilkey, COTBL, 146) 

 

3A. Izraelio istorija ir religija didžiąja dalimi yra klaidinančios 
Skaitant Senajame Testamente pateikiamą hebrajų pasakojimą apie savąją istoriją ir 

religiją, peršasi išvada, jog jo rašytojai norėjo, kad skaitytojai šį pasakojimą priimtų kaip 
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tikrą istoriją. Akivaizdu, jog rašydami apie tai, kad pirmiausia Mozė davė Įstatymą ir tik 

vėliau pranašai teisė žmones, ragindami juos gręžtis į Mozės Įstatymą ir jo laikytis, 

rašytojai norėjo, kad skaitytojas suprastų, jog visa tai vyko būtent tokia seka. 

Savo pastabas šiuo klausimu išsako Ungeris: „Jei Pakartotas Įstatymas iš tiesų 

nebuvo išleistas net iki 621 m. pr. Kr., nors jame ir teigiama, kad jis atėjęs iš Mozės lūpų 

ir buvęs užrašytas jo ranka, kyla įtarimas, kad tai gali būti religinė klastotė. Tą patį 

galima pasakyti ir apie Kunigų teisyną. Jei jis iš tiesų tebuvo užbaigtas tik apie 500 m. 

pr. Kr., nors pačiame tekste ne kartą užsimenama, jog jis buvęs tiesiogiai Dievo 

padiktuotas Mozei, jį taip pat galima pavadinti klastote. Tokiomis aplinkybėmis iš tiesų 

belieka tik smarkiai abejoti redaktorių sąžiningumu ir dorumu.“ (Unger, IGOT, 231) 

Kad ir kas būtų parašęs Senojo Testamento knygas ir jas kanonizavę, akivaizdu – jie 

norėjo, kad čia vaizduojamą istoriją mes laikytume tikrąja Izraelio istorija. Jei teisūs 

dokumentų hipotezės šalininkai, tai Senojo Testamento istorikai klysta. Tačiau atrodo, 

kad apeiti šią „išgalvotą“ istoriją bei peršamas išvadas nėra jokio logiško būdo ir tiesiog 

neįmanoma. 

 

21 skyrius 

Faktai, liudijantys Mozės autorystę  

Skyriaus turinys 
Šventajame Rašte pateikiamas liudijimas 

Ką byloja Penkiaknygė 
Ką byloja kitos Senojo Testamento knygos 
Ką byloja Naujasis Testamentas 

Kituose šaltiniuose pateikiamas liudijimas 
Žydų tradicija 
Ankstyvoji krikščionių tradicija 
Sandoros formos analizė 

Tariamojo D šaltinio amžius 
Įvadas 
Teiginiai 
Stilius 
Įstatymų amžius 
Teiginiai, kuriais siekiama paneigti Mozės autorystę ir D dokumento amžių 
Centralizuotas garbinimas 
Išvados 

Tariamojo P šaltinio amžius 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 
Kituose šaltiniuose aptinkami įrodymai 

Archeologija  
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1A. Šventajame Rašte pateikiamas liudijimas 
 

1B. Ką byloja Penkiaknygė 
Penkiaknygėje aiškiai tvirtinama, jog žemiau pateiktos teksto dalys buvusios užrašytos 

Mozės ranka. 

 

1C. Sandoros knyga (Iš 20,22–23,33) 
„Tada Mozė surašė visus VIEŠPATIES žodžius. Atsikėlęs anksti kitą rytą, jis pastatė 

kalno papėdėje aukurą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai Izraelio giminių.[…] Tada, 

paėmęs Sandoros knygą, Mozė garsiai ją perskaitė žmonėms. O žmonės sakė: ‘Visa, ką 

VIEŠPATS pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs’.“ (Iš 24,4.7) 

 

2C. Sandoros atnaujinimas (Iš 34,10–26) 
„Tada VIEŠPATS tarė Mozei: ‘Užrašyk šiuos žodžius, nes pagal šiuos žodžius aš 

sudariau Sandorą su tavimi ir su Izraeliu’.“ (Iš 34,27) 

 

3C. Pakartotas Įstatymas (Įst 50–30) 
„Tada Mozė surašė šį Įstatymą ir patikėjo jį Levio sūnums kunigams, kurie nešė 

VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, ir visiems Izraelio seniūnams“. (Įst 31,9) 

„Baigęs rašyti visus šio Įstatymo žodžius knygoje, Mozė įsakė levitams, nešusiems 

VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, tardamas: ‘Imkite šią Įstatymo knygą ir padėkite ją 

šalia VIEŠPATIES, savo Dievo, Sandoros Skrynios’.“ (Įst 31,24–26) 

Žinoma, toks fragmentas dar visai nereiškia, jog Penkiaknygę iš tiesų parašė Mozė. 

Tačiau, kad ir kaip būtų, ši ištrauka leidžia mums numanyti apie konkrečią knygą, 

apėmusią nemažą dalį teksto (mažiausiai nuo Pakartoto Įstatymo 5 iki 26 skyriaus). Be 

to, iš šių eilučių galima nuvokti ir apie plačią Mozės literatūrinę veiklą. (Raven, OTI, 86) 

 

4C. Dievo nuosprendis Amalekui 
„Tada VIEŠPATS tarė Mozei: ‘Įrašyk tai į knygą kaip priminimą ir, Jozuei girdint, 

perskaityk: ‘Aš visiškai išnaikinsiu po dangumi Amaleko atminimą’.“ (Iš 17,14). 

 

5C. Izraelitų kelionės maršrutas nuo Ramzio iki Moabo 
„VIEŠPAČIUI įsakius, Mozė surašė vietas, per kurias jie ėjo, sustojimo vietą po 

sustojimo vietos. Štai jų sustojimo vietos pagal vietoves, per kurias jie ėjo.“ (Sk 33,2) 

 

6C. Mozės giesmė (Įst 32) 
„Todėl dabar užsirašykite šią giesmę, mokykite jos izraelitus, dėdami ją jiems į lūpas, 

idant ši giesmė būtų mano liudijimas prieš izraelitus. 

Juk kai aš juos įvesiu į žemę, tekančią pienu ir medumi, kurią pažadėjau 

prisiekdamas jų protėviams, kai turės ko valgyti iki soties ir tuks, jie kreipsis į svetimus 

dievus, niekindami mane ir laužydami mano Sandorą. 

Kai juos ištiks daug baisių nelaimių, ši giesmė bus liudijimas prieš juos, nes ji niekad 

nepradings iš jų palikuonių lūpų. Juk aš žinau, ką jie linkę daryti net dabar, prieš man 

juos įvedant į kraštą, kurį prisiekdamas pažadėjau.“ (Įst 32,19–21). 
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7C. Raštininkų pagalba 
Kalbant apie tai, jog Mozė „parašė“ Penkiaknygę ar buvo jos „autorius“, derėtų paminėti 

dar vieną svarbų dalyką. Kaip jau minėta, senovės Mesopotamijoje buvo paplitęs 

paprotys naudotis raštininkų pagalba. Iš to galima daryti išvadą, kad Mozė tekstą 

nebūtinai būtų rašęs savo ranka, nors, žinoma, galėjo būti ir taip. Taigi labai tikėtina, jog 

didžioji Penkiaknygės teksto dalis, panašiai kaip ir Hamurabio teisynas, buvo tiesiog 

padiktuota raštininkams. Tačiau reiktų pridurti, jog tai anaiptol nenuneigia Mozę buvus 

Penkiaknygės turinio autoriumi. 

 

8C. Jurisdikcinių dokumentų autorystė žemiau paminėtose ištraukose taip pat 
priskiriama Mozei. Manoma, jog Mozė yra pats užrašęs arba bent jau raštu 
patvirtinęs šiuos dokumentus: 
Išėjimo knyga: 12,1–28; 20–24; 25–31; 34 

Kunigų knyga: 1–7; 8; 13; 16; 17–26; 27 

Skaičių knyga: 1; 2; 4; 6,1–21; 8,1–4; 8,5–22; 15; 19; 27,6–23; 28; 29; 30; 35 

Pakartoto Įstatymo knyga: 1–33 

 

9C. Mozė neabejotinai turėjo galimybę parašyti Penkiaknygę 
Užaugęs faraono namuose, jis, Stepono žodžiais tariant, buvo „išmokytas visos Egipto 

išminties“ (žr. Apd 7,22). Natūralu, kad toks išsilavinimas apima ir mokėjimą rašyti. 

Užmojui įgyvendinti Mozė turėjo visą reikalingą informaciją. Labai tikėtina, jog 

egzistavo ikimozinio laikmečio istorijos šaltiniai. Jei hebrajai tokius šaltinius turėjo, tai 

Mozė, savo tautos vedlys, neabejotinai galėjo prie jų prieiti ir jais pasinaudoti. Net jei tie 

šaltiniai nuo Juozapo laikų būtų buvę saugomi Egipto archyvuose, jie vis vien būtų buvę 

prieinami Mozei jo jaunystės metais. 

Šiai istorijai parašyti Mozė laiko irgi turėjo. Keturiasdešimt metų jis praleido Egipte, 

o po to dar keturiasdešimt Midjane. Taigi parašyti Pradžios knygai per šiuodu 

laikotarpius laiko buvo pakankamai daug. (Raven, OTI, 93–94) 

Mozė tikrai buvo pasirengęs parašyti tokį kūrinį kaip Penkiaknygė. Tai liudija ir jo 

turėtoji šiam darbui reikalinga kvalifikacija: 

a) Išsilavinimas: Egipto karališkuosiuose rūmuose Mozė gavo aukšto lygio 

išsilavinimą, išstudijavęs to meto akademines disciplinas. Tai neabejotinai liudija ir rašto 

išmanymą, nes tais laikais įrašai būdavo daromi net ir ant moterų tualetinių reikmenų. 

 

Būtų tiesiog neįtikėtina, kad tais laikais, kai netgi neišsilavinę vergai, dirbę Egipto turkio 
šachtose, išrašinėdavo tunelių sienas, kilmingą Mozės padėtį užėmęs žmogus būtų 
nesugebėjęs išsamiai aprašyti vienos iš itin svarbių epochų žmonijos istorijoje. 
 

b) Tradicija: nėra jokios abejonės, kad Mozė buvo gerai susipažinęs su ankstyvosios 

hebrajų istorijos tradicijomis, puikiai žinojo apie hebrajų susitikimus su Dievu. 

c) Geografinių faktų išmanymas: Penkiaknygė byloja, jog Mozė puikiai nusimanė 

apie Egipto ir Sinajaus geografiją bei klimatą. 

d) Motyvacija: Mozė buvo Izraelio valstybės įsteigėjas, taigi jis buvo labiau nei 

pakankamai kvalifikuotas ir suinteresuotas duoti tautai konkrečius moralinius ir 
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religinius pagrindus. 

e) Laikas: per keturiasdešimtį ilgų klajojimo po Sinajaus dykumą metų buvo 

pakankamai progų šiam darbui rašyti. 

Būtų tiesiog neįtikėtina, kad tais laikais, kai netgi neišsilavinę vergai, dirbę Egipto 

turkio šachtose, išrašinėdavo tunelių sienas, kilmingą Mozės padėtį užėmęs žmogus būtų 

nesugebėjęs išsamiai aprašyti vienos iš itin svarbių epochų žmonijos istorijoje. 

Kurtas Sethe’as, didelis šio amžiaus autoritetas senovės Egipto klausimais, 

stengdamasis atrasti rašto tėvą, įnešusį vieną didžiausių indėlių į civilizacijos literatūrinį 

progresą – t.y. ištobulinusį šiaurės semitų rašto sistemą, Mozę pamini kaip vieną iš 

galimų kandidatų. [Vom Bilde Zum Buchstaben, (1939), 56 psl.] (Martin, SCAP, 23) 

 

2B. Ką byloja kitos Senojo Testamento knygos 
Žemiau nurodytose Senojo Testamento eilutėse rašoma, jog Tora, arba „Įstatymas“, 

buvo Mozės duota: 

Jozuės knygoje kalbama apie „įstatymą, kurį Mozė buvo surašęs“ (žr. 8,32). 

(Žvaigždute pažymėtos eilutės žymi nuorodą į tikrą rašytinį „Mozės Įstatymą“, o ne 

žodinę tradiciją): 

Jozuės knyga: 1,7.8*; 8,31*; 34*; 23,6* 

Karalių pirma knyga: 2,3* 

Karalių antra knyga: 14,6*; 23,25 

Metraščių pirma knyga: 22,13 

Metraščių antra knyga: 5,10; 23,18*; 25,4*; 30,16; 33,8; 34,14; 35,12* 

Ezros knyga: 3,2; 6,18*; 7,6 

Nehemijo knyga: 1,7.8; 8,1*.14*; 9,14; 10,29; 13,1* 

Danieliaus knyga: 19,11.13 

Malachijo knyga: 4,4 

 

3B. Ką byloja Naujasis Testamentas 
Rašiusieji Naująjį Testamentą taip pat laikėsi nuomonės, jog Tora, arba „Įstatymas“, 

buvo duota Mozės. Apaštalai tikėjo, jog „Mozė yra mums parašęs“ įstatymą (Mk 12,19). 

Jonas tikėjo, jog „Įstatymas duotas per Mozę“ (Jn 1,17). 

Minėdamas fragmentą iš Penkiaknygės, Paulius tvirtina, jog „Mozė rašo“ (Rom 

10,5). 

Kitos Mozės autorystę patvirtinančios NT vietos: 

Evangelija pagal Luką: 2,22; 20,28 

Evangelija pagal Joną: 1,45; 8,5; 9,29 

Apaštalų darbai: 3,22; 6,14; 13,39; 15,1.21; 26,22; 28,23 

Pirmas laiškas korintiečiams: 9,9 

Antras laiškas korintiečiams: 3,15 

Laiškas hebrajams: 9,19 

Apreiškimas Jonui: 15,3 

 

O žemiau pateiktos Šventojo Rašto eilutės liudija, kad Jėzus tikėjo Torą buvus duotą 

Mozės: 

Evangelija pagal Morkų: 7,10; 10,3–5; 12,26 
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Evangelija pagal Luką: 5,14; 16,29–31; 24,27.44 

Evangelija pagal Joną: 7,19.23 

 

Jonas rašo, kad Jėzus nedviprasmiškai pareiškęs tikįs, jog Torą parašęs Mozė: 

„Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui! Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo 

viltis sudėję. 

Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. 

Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?!“ (Jn 5,45–47). 

Eissfeldtas teigia: „Toks įvardijimas [raštai] Naujajame Testamente akivaizdžiai 

apibūdina visą Penkiaknygę – Mozės knygą. Jis suvoktinas tik ta prasme, jog Mozė buvo 

Penkiaknygės sudarytojas.“ (Eissfeldt, OTI, 158) 

 

2A. Kituose šaltiniuose pateikiamas liudijimas 
 

1B. Žydų tradicija 
R.H. Pfeifferis rašo: „Nėra jokio pagrindo abejoti, jog Penkiaknygė buvo laikoma Mozei 

suteiktu dieviškuoju apreiškimu, kai 400 m. pr. Kr. ji buvo kanonizuota.“ (Pfeiffer, IOT, 

133) 

 

1C. Siracido knyga (Ekleziastikas), viena iš apokrifų, parašyta apie 180 m. pr. Kr., 

pateikia tokį liudijimą: „Visa tai yra Aukščiausiojo – Dievo – Sandoros knyga, 

Įstatymas, kurį mums Mozė davė kaip paveldą Jokūbo bendrijai“ (Sir 24,23 KP). 

 

2C. Talmudas, (Baba’ Batra’, 146), žydų Įstatymo (Toros) komentarai, užrašyti 

maždaug 200 m. pr. Kr., ir Mišna (Pireqēj ‘Abōt, I, 1), rabinų paaiškinimai, teisinių 

normų rinkinys, parašytas apie 100 m. pr. Kr. Abu šie Senojo Testamento komentarai 

Torą priskiria Mozei. 

 

3C. Filonas Judėjas, žydų filosofas ir teologas, gimęs maždaug 20 m. po Kr., taip pat 

gynė Mozės autorystę: „Tačiau aš […] apsakysiu Mozės istoriją taip, kaip jos išmokau iš 

šventųjų knygų – nuostabių jo [Mozės] išminties paminklų, kuriuos jis po savęs paliko – 

ir iš kai kurių mūsų tautos seniūnų.“ (Philo, WP, 279) 

 

4C. Žydų istorikas Juozapas Flavijus, rašęs I a., savo veikale Juozapas prieš Apioną 

(11:8) teigia: „... mes neturime nesuskaičiuojamos daugybės knygų, nesutinkančių 

tarpusavy ir prieštaraujančių vienos kitoms (kaip tai yra pas graikus). Mes turime viso 

labo 22 knygas [dabartiniu suskirstymu – 39 knygas], kurios pagrįstai pripažintos 

dieviškomis. Iš jų penkios sukurtos Mozės: šiose surašyti jo įstatymai bei tradicijos nuo 

žmonijos pradžios iki pat Mozės mirties.“ (Josephus, WFJ, 609) 

 

2B. Ankstyvoji krikščionių tradicija 
 

1C. Junilijus, Justiniano I, Bizantijos imperatoriaus (527–565 m. po Kr.), rūmų 
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tarnautojas. Junilijus irgi žinomas kaip asmuo, Penkiaknygės autorystę priskiriantis 

Mozei. Tai aiškiai atsispindi iš jo dialogo, užrašyto veikale De Partibus Divinae Legis, 

kur jis kalbasi su savo mokiniu. 

 
Apie dieviškųjų knygų rašytojus 

Mokinys: Kaip sužinoti, kas parašė dieviškąsias knygas? 

Mokytojas: Tam yra trys būdai: pagal pavadinimus ir įžangas […] arba vien tik 

pagal pavadinimus […] arba pagal tai, ką byloja senolių tradicija. Pavyzdžiui, tikima, 

jog Mozė yra užrašęs penkias pirmąsias Istorijos knygas. Ir nors pavadinime tai 

nenurodoma, nė jis pats nerašo: „Viešpats kalbėjo man“, bet rašo taip, lyg visa tai 

būtų kalbėta kitam: ‘Viešpats kalbėjo Mozei’.“ (Gray, OTCm, 44–45) 

 

Visa tai yra Aukščiausiojo – Dievo – Sandoros knyga, Įstatymas, kurį mums Mozė davė kaip 
paveldą Jokūbo bendrijai. 

– SIRACIDO KNYGA, 180 m. pr. Kr. 
 

2C. Leoncijus Bizantietis (VI a.) savo veikale Contra Mestorianos rašė: 

„Kai dėl anų penkių knygų, tai jos visos byloja esančios Mozės (darbas).“ (Gray, 

OTCM, 45) 

 

3C. Kiti Bažnyčios tėvai, Penkiaknygės autorystę priskyrę Mozei savo Senojo 

Testamento kanono sąrašuose: 

 

1. Melitonas Sardietis, vyskupas (175 m. po Kr.) 

2. Kirilas Jeruzalietis (348–386 m. po Kr.) 

3. Hiliaras Puantijietis (~315–368 m. po Kr.) 

4. Rufinas Akvilėjietis (345–410 m. po Kr.) 

5. Augustinas (430 m. po Kr.) 

 

4C. Penkiaknygės autorystė priskiriama Mozei taip pat ir šiuose ankstyvosios 

Bažnyčios kanonų sąrašuose: 

 

1D. Timotiejaus ir Akvilo dialogas 
 

2D. Sinòpsis (iš naujo peržiūrėtas Lagarde’o) 
 

3D. Apaštališkų kanonų sąrašas 
 

4D. Inocentas I (417 m. po Kr.) 
 

3B. Sandoros formos analizė 
 

1C. Įžanga 
George’as Mendenhallas 1954 metais publikavo savo epochinės reikšmės straipsnį, 

kuriame aprašė, kokias siuzerenines sutartis pergales iškovoję senovės Artimųjų Rytų 
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karaliai sudarinėdavo su savo nukariautais pavaldiniais. Savo straipsnyje autorius 

atkreipia dėmesį į stulbinantį panašumą tarp minėtų susitarimų ir tam tikrų sutarčių 

formų hebrajų šventraščiuose. Meredithas Kline’as toliau išplėtojo šį darbą, 

akcentuodamas sąsają tarp minėtų susitarimų ir Pakartoto Įstatymo knygos. 

Žymus archeologas G. Ernestas Wrightas su Mendenhallo moksliniu darbu 

supažindina mus, rašydamas štai ką: 

 
Kitas svarbus atradimas teisinėje srityje, kuris, drįstu teigti, išlaikys laiko išbandymą, 

tai George’o Mendenhallo darbas, nagrinėjantis formalųjį Mozės sandoros pagrindą. 

Šis darbas praskynė kelius tolesniems šioje srityje atliekamiems tyrinėjimams. 

Autoriui pavyko įrodyti, jog beduinų visuomenėje sudarinėtose sandorose tokio 

pobūdžio pagrindo nebūta, kaip prieš tai klaidingai spėjo Johannesas Pedersenas. 

Toks pagrindas aptinkamas tik tarptautinės teisės srityje ir ypač būdingas hetitų 

archyvuose randamoms vėlyvojo bronzos amžiaus siuzereninėms sutartims. Šis 

atradimas labai daug ką atskleidžia, bet čia aš paminėsiu tik vieną svarbų aspektą. 

Pagaliau mes galime aiškiau suvokti, kaip Izraelyje buvo suprantama dievybė. Darosi 

aišku, kodėl vienokia kalba, kalbant apie Dievą, buvo leistina, o kitokia – ne. Izraelio 

Dievas nebuvo galva panteono, atstovaujančio gamtos pasaulį valdančioms jėgoms. 

Visų pirma ir svarbiausia: Jis buvo siuzerenas – ne karalius tarp kitų karalių, bet 

Imperatorius, „karalių Karalius ir viešpačių Viešpats“, neturintis sau lygių. Taigi 

hebrajiškas terminas melek iki Dovydo viešpatavimo laikų mažai kada būdavo 

vartojamas kalbant apie Dievą, nes neatitiko Jo esmės, mat pagal pirminę politinę 

reikšmę šis žodis apibūdindavo tarpusavy konkuravusius Bronzos amžiaus miestus–

valstybes valdžiusius sirų-palestiniečių dinastijų atstovus. Na, o Izraelio Dievo 

siuzerenitetas reiškė viešpatavimą visam pasauliui, ir būdavo akcentuojamas ne tiek 

gamtos gyvenimo valdymas, kiek milžiniškos imperijos administravimas. Vadinasi, 

atitinkamai ir kalbą buvo stengiamasi kruopščiai derinti su istorija bei istorinėmis 

perspektyvomis. (Wright, BAT, 150) 

 

2C. Pakartotas Įstatymas ir II tūkstantmetyje pr. Kr. hetitų sudarinėtų siuzereninių 
sutarčių forma 
K.A. Kitchenas rašo, jog XIV–XIII a. pr. Kr. hetitų sudarinėtoms siuzereninėms 

sutartims buvo būdingi šie elementai: 

 
1) Preambulė arba pavadinimas, kuriame nurodomas sandoros autorius. 

2) Istorinis prologas arba retrospekcija, kurioje paminima, kokius ryšius sandorą 

sudarančios šalys palaikydavę iki tol. Praeity siuzereno atliktos geradarystės 

laikomos pagrindu vasalo dėkingumui ir paklusnumui ateityje. 

3) Sutarties sąlygos: bendrosios ir detalizuotos. Jomis vasalas įpareigojamas 

paklusti suverenui. 

4) (a) Sandoros nuorašo perdavimas saugoti vasalo šventykloje. 

 (b) Periodiškas viešas sandoros sąlygų skaitymas visai tautai. 

5) Liudytojai – ilgas sąrašas dievų, kviečiamų paliudyti sudarinėjamą sandorą. 

6) (a) Prakeikimai, skirti vasalui, jei jis sulaužytų sandorą. 

 (b) Palaiminimai, skirti vasalui, jei jis laikysis sandoros. 

 

Nustatyta, jog beveik visos šiuo metu žinomos XIV–XIII a. pr. Kr. pasirašytos 
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sutartys buvo sudarinėjamos tiksliai laikantis minėtojo modelio. Kiek pavyko nustatyti iš 

gana gerai išsilaikiusių išanalizuotų tekstų, retkarčiais kai kurie punktai praleidžiami, 

tačiau jų eilės tvarka beveik niekuomet nekinta. Taigi galima teigti, jog sutartys šiuo 

laikotarpiu beveik visuomet buvo sudarinėjamos štai tokia forma. Kalbant apie 

ankstesnius laikus, manoma, jog sutarčių modelis buvęs kitoks. (Kitchen, AOOT, 92–

93) 

Pakartoto Įstatymo Sandoros forma 

Sinajaus Sandora Pakartoto Įstatymo knygoje 

1) Preambulė (žr. 1,1–5) 

2) Istorinis prologas (žr. 1,6–3,29) 

3) Sandoros sąlygos (žr. 4–11 (bendrosios); 12–26 (detalizuotos)) 

4) (a) Teksto perdavimas (žr. 31,9; 24–26) 

 (b) Viešas jo skaitymas tautai (žr. 31,10–12) 

5) Liudytojai: kadangi pagonių dievai čia neįtraukiami, tai ir senovės Rytų kraštų 

dievybių sąrašų čia nerasime. Tam paliudyti, anot Kitcheno, čia puikiai tinkanti ir Mozės 

giesmė (žr. 31,16–30; 32,1–47). 

6) Prakeikimai ir palaiminimai (žr. 28,1–14 palaiminimai; 28,15–68 prakeikimai). 

Kaip matote, eilės tvarka (pirmiau vardijami palaiminimai, po to prakeikimai) čia 

skiriasi nuo eilės tvarkos (pirmiau prakeikimai, po to palaiminimai) kitose senovės Rytų 

šalių sudarinėtose sutartyse. Veikiausiai taip yra dėl kitokio Pakartoto Įstatymo liudijimo 

pobūdžio. (Kitchen, AOOT, 96–97) 

 

Išanalizuotų duomenų šviesoje aiškiai matyti, jog Pakartoto Įstatymo knyga (ir ne kokios nors 
menamos jos formos pagrindu, bet būtent dėl integralumo tos formos, kurią ji turi šiandien ir 
kuriai vienintelei paliudyti egzistuoja tokie objektyvūs įrodymai) nedvejotinai turi senovinėms 
siuzereninėms sutartims būdingą struktūrą. Jos vientisumas ir išbaigtumas byloja, jog ji 
sudaryta laikantis klasikinio tokių sutarčių modelio. 

– MEREDITH G. KLINE 
 

Abu autoriai pasikeisdavo nuomonėmis intensyviai susirašinėdami. Taip Kitchenas 

priėjo prie išvados, jog „nėra nė menkiausios dvejonės (pagal dabartinius duomenis), 

kad didžioji Pakartoto Įstatymo dalis savo forma tiksliai atitinka XIV–XIII a. sutartis – ir 

netgi labiau nei Išėjimo ir Jozuės knygos. Vienintelis esminis skirtumas literatūriniu 

aspektu yra tas, kad Artimųjų Rytų sandoros pateikiamos kaip formalūs teisiniai 

dokumentai, o Pakartotas Įstatymas pateikiamas kaip protokolas, liudijantis apie tikrai 

vykusią sandoros atnaujinimo veiksmu ir žodžiu ceremoniją.“ (Kitchen, AODOT, 3) 

Tokios pat nuomonės šiuo klausimu laikosi ir Kline’as: „Išanalizuotų duomenų 

šviesoje aiškiai matyti, jog Pakartoto Įstatymo knyga (ir ne kokios nors menamos jos 

formos pagrindu, bet būtent dėl integralumo tos formos, kurią ji turi šiandien ir kuriai 

vienintelei paliudyti egzistuoja tokie objektyvūs įrodymai) nedvejotinai turi senovinėms 

siuzereninėms sutartims būdingą struktūrą. Jos vientisumas ir išbaigtumas byloja, jog ji 

sudaryta laikantis klasikinio tokių sutarčių modelio.“ (Kline, DC, 41) 

Tačiau Kline’as ir Kitchenas – ne vieninteliai tyrinėtojai, priėję tokias išvadas. Kitas 

autorius – D.J. McCarthy’s – savo moksliniame darbe „Sutartis ir Sandora“ (Treaty and 

Covenant) taip pat yra nuodugniai ištyrinėjęs senovinius susitarimus. Pats autorius save 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  576 

 

priskiria radikaliosios pakraipos kritikų grupei. Nepaisant to, jis mano, jog tokio 

palyginimo tiesiog neįmanoma išvengti: „Ar Senajame Testamente yra toks tekstas, 

kuris galėtų būti tobulas senovinio susitarimo formos pavyzdys? Ieškant teigiamo 

atsakymo, mums tereikia žvilgtelėti į pagrindinius Pakartoto Įstatymo knygos sandoros 

elementus.“ (McCarthy, TC, 110) 

McCarthy’s tęsia toliau tvirtindamas, jog esminiai Pakartoto Įstatymo komponentai 

„susilipdo į tokią vientisą struktūrą, kokią turi (senovinės) sutartys“. (McCarthy, TC, 

110) 

Dar kitur jis pabrėžtinai tvirtina, jog „nėra nė menkiausios abejonės, kad literatūrinės 

formos aspektu tarp Pakartoto Įstatymo ir (senovinių) sutarčių iš tiesų egzistuoja tam 

tikra sąsaja“. (McCarthy, COT, 230) 

Evenas G. von Radas, formų kritikos atstovas, Pakartoto Įstatymo knygą datuojąs net 

po 701 m. pr. Kr., pripažįsta: „Senovines Artimųjų Rytų sutartis (ypač hetitų XIV–XIII 

a. pr. Kr. sudarinėtus susitarimus) palyginus su tam tikromis Senojo Testamento 

vietomis, tarp jų pastebėta daug bendro, ypač formos atžvilgiu. Taigi galima daryti 

išvadą, jog tarp siuzereninių sutarčių ir kai kuriose Senojo Testamento eilutėse 

pateikiamų detalizuotų Jahvės sandoros su Izraeliu aprašymų vis dėlto esama tam tikro 

ryšio.“ (von Rad, OTT, 132) 

Naujausi išsamūs tyrimai šiuo klausimu buvo atliekami Weinfeldo iniciatyva. Ir nors 

autorius tvirtai įrodinėja vėlyvą Pakartoto Įstatymo knygos atsiradimo datą, vis dėlto jis 

pripažįsta ir štai ką: 

„Visi pagrindiniai hetitų valstybinių sutarčių punktai […] randami Pakartoto 

Įstatymo knygoje.“ (Weinfeld, DDS, 61) 

 

3C. Pakartotas Įstatymas ir I tūkstantmetyje pr. Kr. sudarinėtos sutartys 
Jeigu tarp antrojo ir pirmojo tūkstantmečių prieš Kristų sudarinėtos sutartys kiek nors 

ženkliau nesiskiria, tai nėra ir priežasties, remiantis minėtais tyrimais, Pakartotam 

Įstatymui tradiciškai priskirti ankstyvą jo atsiradimo datą. Palyginimui prisiminkime, 

jog, radikaliųjų kritikų teigimu, ši knyga pasirodė tik VI–VII a. pr. Kr. Tačiau iš tiesų 

taip nėra. 

Dar 1954 m. Mendenhallas pripažino, jog sunku įrodyti, kad II tūkstantmetyje pr. Kr. 

sudarytos sandoros tipas, aptinkamas Pakartoto Įstatymo knygoje, „būtų išlikęs po II 

tūkstantmečio pabaigoje vykusio didžiųjų imperijų žlugimo. Tačiau, imperijoms vėl 

pakilus, ypač Asirijai, sandorų, kuriomis būdavo įpareigojami vasalai, struktūra iš esmės 

pasikeitė. Net ir Izraelyje, rašytojo teigimu, senoji sandoros forma jungtinės monarchijos 

laikais nebebuvo taip plačiai praktikuojama kaip anksčiau.“ (Mendenhall, LCIANE, 30) 

Žemiau galite panagrinėti smulkų Mendenhallo pateikiamų keleto ryškių skirtumų 

sąrašą: 

 
1) Tvarka 

a) Pagal ankstesnę tvarką dieviškųjų liudytojų punktas beveik visuomet 

įsiterpdavęs tarp sutarties sąlygų ir prakeikimų. To niekuomet neaptinkama vėlesnėse 

sutartyse. (Kitchen, AOOT, 95) 

b) Griežtą ankstesnių sutarčių sudarymo tvarką vėliau pakeitė laisvesnė forma. 

(Kitchen, AOOT, 96) 
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2) Turinys 

a) Istorinio prologo, įprasto II tūkstantmečio pr. Kr. sutartyse, visiškai nebelieka 

vėlesnėse sutartyse. (Kitchen, AOOT, 95; Kline, DC, 43; Mendenhall, LCIANE, 56; 

Huffmon, ESC, 84) 

b) Pirmojo tūkstantmečio pr. Kr. sutartyse aptinkama mažiau palaiminimų ir 

prakeikimų. (Kitchen, AOOT, 96; Kline, DC, 42) 

 

Kokia gi viso to reikšmė? 

Kline’as sako: 

 
Šių naujų įrodymų reikšmės dėl Pakartoto Įstatymo amžiaus ir autentiškumo tikrai 

nederėtų nutylėti. Ir nors siuzereninės formos tradicija priskiriama I tūkstantmečiui 

pr. Kr., klasikinis išbaigtas tokio dokumento pavyzdys aptinkamas tik XIV–XIII a. 

pr. Kr. Sirijos-Anatolijos srityje sudarinėtose sutartyse. Taigi radikaliųjų pažiūrų 

Biblijos kritikų nuomonė apie vėlyvą Pakartoto Įstatymo knygos atsiradimą liks 

galioti tik tuo atveju, jei mokslininkams pavyks įtikinti save, jog I tūkstantmetyje pr. 

Kr. vyko akrecijos procesas (daugiau ar mažiau sąmoningai redaktoriams padedant), 

kurio metu buvo tiksliai atkurtas sudėtingo teisinio II tūkstantmečio pr. Kr. 

dokumento modelis. Tačiau, norėdami visus įtikinti tokios hipotezės teisingumu, šie 

tyrinėtojai turės ją taip drastiškai keisti atsižvelgdami į senesnes Pakartoto Įstatymo 

tekstų datas, jog praktiškai nebeliks jokios prasmės įrodinėti, kad galutinė knygos 

laida pasirodė tik VII a. pr. Kr. (Kline, DC, 15) 

 

Senojo Testamento sandoros forma atitinka ne I tūkstantmečio sutarčių modelį, o II 

tūkstantmečio pabaigos sutarčių modelį. Sinajaus sandorą ir jos atnaujintuosius variantus 

dera klasifikuoti priskiriant antrajam tūkstantmečiui, mat pagal pirmojo tūkstantmečio 

variantą tarp jų bendri išlieka tik pagrindiniai punktai (pavadinimas, sąlygos, liudytojai 

ir prakeikimai). Naujausi tyrimai tik patvirtina Mendenhallo požiūrį, jog Sinajaus 

sandora yra analogiška vėlyvojo II tūkstantmečio sutartims, o ne I tūkstantmečio 

sutartims. (Kitchen, AOOT, 98) 

 

4C. Išvados 
Net jei būdami visiškai įsitikinę tuo, ką sakome, galėtume prieiti prie išvados, kad 

Pakartotas Įstatymas yra unikalus ir iš tiesų atspindi II tūkstantmetyje pr. Kr. sudarinėtų 

sandorų formą, ar mes turėtume pagrindo tvirtinti, jog ši knyga buvo parašyta būtent tuo, 

o ne kitu laiku? Kitchenas atsako kategoriškai – Taip. Visa tai jis aiškina tuo: jei 

Pakartotas Įstatymas bei kiti teksto fragmentai, atspindintys šią formą, „pastovias 

literatūrines formas įgavo tik IX–VI a. pr. Kr., tai kokiu tikslu ir kaip jų rašytojai (arba 

redaktoriai) sugebėjo taip lengvai atkurti sandorų formas, kurios jau buvo nenaudojamos 

gal 300–600 metų (t.y. maždaug po 1200 m. pr. Kr.)? Kaipgi jie galėjo taip visiškai 

nesugebėti pateikti I tūkstantmečio sandoroms būdingų formų, kurios buvo taip plačiai 

naudojamos jų dienomis?“ (Kitchen, AOOT, 100) 

 

Nūdienos autoriai aiškiai mato, jog nėra jokio teisėto kelio, kuriuo būtų įmanoma apeiti tokius 
akivaizdžius įrodymus. O įrodymai byloja, jog Pakartotas Įstatymas visiškai atitinka 
nepaprastai stabilią XIV–XIII a. pr. Kr. sudarinėtų sutarčių arba sandorų formą. 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  578 

 

– KENNETH A. KITCHEN 
 

Neseniai spausdintame straipsnyje Kitchenas yra pateikęs labai įtaigią santrauką tų 

faktų, kuriuos mes aptarinėjome šiame skyriuje: 

 
Nūdienos autoriai aiškiai mato, jog nėra jokio teisėto kelio, kuriuo būtų įmanoma 

apeiti tokius akivaizdžius įrodymus. O įrodymai byloja, jog Pakartotas Įstatymas 

visiškai atitinka nepaprastai stabilią XIV–XIII a. pr. Kr. sudarinėtų sutarčių arba 

sandorų formą. Dėmesį atkreipti čia derėtų į du dalykus. Pirma, tarp pamatinės 

Pakartoto Įstatymo struktūros bei didžiosios dalies turinio, suteikiančio tai struktūrai 

specifinį pobūdį, turi būti aiškus literatūrinis vientisumas. Antra, tai ne VIII ar VII a. 

prieš Kristų vartota literatūrinė forma, o vėlių vėliausiai 1200 m. pr. Kr. atsiradusi 

forma. Manantys kitaip gali ir toliau tvirtinti, jog tas ar anas pavienis „įstatymas“ ar 

koncepcija yra atsiradę vėliau nei XIII a. pr. Kr. pabaigoje. Reikia pasakyti, jog 

metodologiniu aspektu įrodymai nebeleidžia laisva ranka išbraukinėti sandoros 

formai būdingų požymių remiantis vien išankstiniu nusistatymu (ypač būdingu XIX 

a. kritikų požiūriui), kilusiu iš to, kas vėlesnių datų klausimu yra tik numanoma, bet 

nėra įrodyta. (Kitchen, AODOT, 4) 

 

Pabaigai Kline’as priduria: „Reikia pripažinti, jog tarp ankstesniųjų ir vėlesniųjų 

sutarčių modelių pastebimas nuoseklus perėjimas. Vis dėlto ‘klasikinės’ formos 

sutartimis būtų teisinga pavadinti tik II tūkstantmečio pr. Kr. hetitų sudarinėtąsias 

sutartis. Nėra abejonių, jog Pakartoto Įstatymo knyga turėtų būti priskiriama būtent 

klasikiniam šios dokumentų evoliucijos etapui. Tai reikšmingas prima facie atvejo 

patvirtinimas – t.y. jog Mozės parašytasis Pakartotas Įstatymas yra didžiojo Karaliaus 

sandora.“ (Kline, DC, 43) 

Daugelis mokslininkų sutinka, kad archeologiniai radiniai yra patvirtinę daugumos 

Biblijoje aprašomų istorinių duomenų „esminį patikimumą“. Nepaisant to, jie ir toliau 

ginčijasi, tvirtindami, jog tie duomenys, kartu su legenda ir mitu, dar kokį tūkstantmetį 

ar daugiau iš kartos į kartą buvo perduodami „sakytine“ forma. Tačiau Pakartoto 

Įstatymo forma byloja, jog jis turėjo būti užrašytas II tūkstantmečio pr. Kr. viduryje. 

Priešingu atveju būtų visiškai neįmanoma paaiškinti jo literatūrinės formos. 

 

3A. Tariamojo D šaltinio amžius 
 

1B. Įvadas 
Sutariama, jog dokumentų sistemos raidoje Pakartotas Įstatymas vaidina labai svarbų 

vaidmenį. Radikaliųjų pažiūrų kritikas George’as Dahlis pripažįsta tai sakydamas: 

 
Visi vienbalsiai sutinka, jog šiai knygai Senojo Testamento istorijos, literatūros ir 

religijos mokslinių tyrinėjimų srityse pridera skirti centrinę, ašinę poziciją. Ši knyga 

buvo labai vertinga ir nepaprastai padėjo Biblijos tyrinėtojų bei kritikų darbe, epocha 

po epochos atkuriant visą hebrajų istoriją. Pabrėžtina, kad atkurtosios istorijos 

pagrįstumas visų pirma priklauso nuo Pakartoto Įstatymo datavimo tikslumo, ir ypač 

nuo teisingo vadinamosios Penktos Mozės knygos identifikavimo, susiejant ją su 
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įstatymo knyga, minima Karalių antros knygos 22 skyriuje. Ši knyga laikoma kertiniu 

akmeniu mokslinių Senojo Testamento tyrinėjimų darbe. (Bewer, PDS, 360) 

 

Panašios nuomonės laikosi ir Rowley’s: „Pakartoto Įstatymo teisynas Penkiaknygės 

kritikoje […] turi lemiamos reikšmės, nes būtent pagal jį datuojami kiti dokumentai.“ 

(Rowley, GOT, 29) 

Visų rangų mokslininkai beveik nesiginčija, jog knyga, atrasta šventykloje 621 m. pr. 

Kr. ir aprašanti karaliaus Jošijo reformas (žr. 2 Kar 22 ir 23), iš esmės buvo ta, kurią mes 

šiandien vadiname Pakartoto Įstatymo knyga. Tačiau daug nesutarimų kyla dėl šios 

knygos parašymo datos: radikalieji kritikai laikosi nuomonės, jog tai turėtų būti 

laikotarpis apie 621 m., prieš pat atrandant knygą, o kiti primygtinai tvirtina, jog knygą 

derėtų datuoti nuo Mozės laikų. 

 

2B. Teiginiai 
 

1C. Dažnai pasikartojantys teiginiai 
Kalbėdamas apie Pakartoto Įstatymo knygą, Von Radas teigia, jog dažniausiai 

pasikartojančiais teiginiais išreiškiamos pačios svarbiausios mintys. 

Analizuojant dažniausiai sutinkamas frazes pasirodė, jog jas visas galima suskirstyti į 

tam tikras grupes: 

a) prisiminimai apie praeitį Egipte; 

b) Jahvės sandora, apsauganti nuo kanaaniečių įtakos jų krašte; 

c) įėjimas į pažadėtąją žemę; 

d) tautinė vienybė (neužsimenama apie VII a. pr. Kr. įvykusį karalystės 

pasidalijimą); 

e) nuodėmė ir apvalymas (savo pobūdžiu labai skiriasi nuo priemonių, taikytų už 

moralinius nusižengimus VIII a. pr. Kr.); 

f) palaiminimai, laukią pažadėtoje žemėje (Manley, BL, 28–36). 

Pedersenas aprašo tikslą, dėl kurio buvo parašyta ši knyga: „Pagrindinis šios knygos 

(šiandien turima forma) tikslas – izraelitų bendruomenę apsaugoti nuo kanaaniečių 

įtakos“. (Pedersen, ILC, 27) 

Knygoje atsiskleidžiančios idėjos ryškiai kontrastuoja su bet kuriuo I tūkstantmečio 

pr. Kr. laikotarpiu, tačiau tobulai dera su laikmečiu, kurį knyga, kaip joje pačioje 

teigiama, aprašanti – t.y. su laikmečiu prieš pat įžengiant į Kanaano žemę (II 

tūkstantmetis pr. Kr.). 

 

2C. Geografiniai duomenys 
Tai, ką geografiniai duomenys liudija apie knygos amžių, puikiai apibendrina Manley’s, 

nurodydamas: 

 
Išstudijavus visus knygoje pateikiamus geografinius duomenis, matyti, jog detalūs 

aprašymai čia labai tikslūs. Tokie aprašymai neatsiranda atsitiktinai ar perduodant 

juos tik sakytine forma. 1–3 skyriuose aprašoma kelionė – labai realistiška ir nepanaši 

į įžanginę dalį, pridedamą senųjų įstatymų rinkinio pradžioje. Šis aprašymas turi daug 

autentiškumo požymių. Aišku, jog knygoje vaizduojamus reginius ir Moabo 
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kraštovaizdį turėjo matyti visa tai aprašiusio žmogaus akys. Šie senoviniai duomenys 

apibūdina savo meto tikrovę ir nėra kokių nors archeologinių tyrinėjimų rezultatas. 

Labai svarbu pastebėti ir tai, kas knygoje nepaminėta. Pavyzdžiui, nė žodeliu 

neužsimenama apie Jeruzalę ar Ramą, tokias Samuelio širdžiai brangias vietas. 

Nepaminimas nei Šilojas, kur buvo Sandoros Skrynia. Žodžiu, turimi duomenys 

byloja apie knygos istorinį pobūdį ir ankstyvą atsiradimo datą. (Manley, BL, 64) 

 

3B. Stilius 
Radikaliųjų pažiūrų kritikas Normanas Habelis glaustai išdėsto savo kaltinimą, 

pareikšdamas, jog D dokumentas labai skiriasi nuo visos likusios Penkiaknygės dalies: 

„Pakartoto Įstatymo stilius ir kalbėsena labai raiškūs. Jie ryškiai kontrastuoja su likusios 

Penkiaknygės dalies literatūriniu stiliumi. Šią knygą palyginę su kitomis knygomis, 

pradedant Pradžios knyga ir baigiant Skaičių knyga, matome, jog Pakartotame Įstatyme 

yra įvesta daug naujų terminų, idėjų, sukurtos ištisos tam tikrų ištarų grupės bei 

stereotipiniai frazeologizmai.“ (Habel, LCOT, 12) 

 

Tačiau visi tie tariami stiliaus skirtumai bei kiti savitumo elementai, būdingi Pakartoto 
Įstatymo knygai ir išskiriantys ją iš kitų Penkiaknygės dalių, yra tiesiog dėl skirtingo visų 
knygų pobūdžio. Pavyzdžiui, Kunigų knyga – kodifikuoto įstatymo knyga, skirta kunigams, o 
Pakartoto Įstatymo knyga sudaryta iš populiariu stiliumi parašytų kreipinių. 
 

Dahlis pamini dar vieną išskirtinį šios knygos stiliaus aspektą: ištobulintas 

oratoriškas Pakartoto Įstatymo knygos stilius – sklandi, vienoda, nenutrūkstama kalba – 

leidžia manyti kūrinį turint ilgą literatūrinę praeitį. (Bewer, PDS, 372) 

Tačiau visi tie tariami stiliaus skirtumai bei kiti savitumo elementai, būdingi 

Pakartoto Įstatymo knygai ir išskiriantys ją iš kitų Penkiaknygės dalių, yra tiesiog dėl 

skirtingo visų knygų pobūdžio. Pavyzdžiui, Kunigų knyga – tai kodifikuoto įstatymo 

knyga, skirta kunigams, o Pakartoto Įstatymo knyga sudaryta iš populiariu stiliumi 

parašytų kreipinių. Todėl mes visai nesistebime, kad Pakartoto Įstatymo knygoje Mozė 

vartoja oratorišką stilių, paredaguoja tam tikras detales, akcentuoja praktinius klausimus, 

dažnai duodamas nurodymų, kaip izraelitai turėtų elgtis įžengę į Kanaano žemę. (Raven, 

OTI, 113) 

Na, o sutikti su Dahliu (kaip tai daro daugelis mokslininkų), esą oratoriškas stilius 

būtinai byloja apie ilgą tobulinimo laikotarpį, yra visiškai neatsakinga. Toks teiginys 

netgi nevertas rimto svarstymo. Juk labai tikėtina, kad knygai, kurioje užrašytos didžiojo 

oratoriaus kalbos, „ištobulintas oratoriškas stilius“ gali būti būdingas ir be to ilgojo 

tobulėjimo laikotarpio. Literatūroje gausu panašių pavyzdžių: esama sklandžia kalba ir 

ištobulintu stiliumi pasižyminčių kūrinių, kuriems ištobulinti neprireikdavo labai daug 

laiko. 

Manley’s akcentuoja dar vieną stilistinį aspektą: „Tą patį stilių galima atpažinti ir kai 

kuriose ankstesnėse Mozės pasakytose ir Penkiaknygėje užrašytose kalbose.“ (Manley, 

BL, 27) 

 

4B. Įstatymų amžius 
Radikalų argumentą, jog įstatymų rinkinys pasirodė palyginti vėlai, kompetentingai 
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išdėsto Dahlis: „Apskritai imant […] Pakartoto Įstatymo atsiradimas glaudžiai susijęs su 

anksčiau leistų įstatymų paplitimu bei ištobulėjimu. Šis teisynas atspindi kur kas 

pažangesnį ir sudėtingesnį bendruomenės gyvenimą nei teisynas, užrašytas Išėjimo 

knygos 21–23 (34) skyriuose.“ (Bewer, PDS, 367) 

G.T. Manley’s, didžiai gerbiamas Senojo Testamento britų tyrinėtojas, vadovavo 

mokslinio tyrimo darbui, kurio metu buvo stropiai ištirtas kiekvienas Penkiaknygėje 

užrašytas įstatymas. Šiuo darbu siekta įsitikinti, ar minėtasis drąsus pareiškimas iš tiesų 

yra teisingas. Mokslininkas priėjo stulbinančias išvadas: 

 
Reikia pripažinti, jog, nuodugniai ištyrus įstatymus, Wellhauseno sistema griūva. 

1. Taip kategoriškai datuoti nėra jokio pagrindo. Nerasta jokių specifinių jungčių, 

JE dokumentų įstatymus siejančių su ankstyvąja monarchija ar Pakartotą Įstatymą – 

su 621 m. pr. Kr., o P dokumento įstatymus – su tremtimi. 

Priešingai, labai seni įstatymai randami visuose minėtuose dokumentuose. Tiesa, 

kai kurie jų yra labai saviti. Tačiau pasakytina, kad jie veikiau turi vėlesnius 

įstatymus atspindinčią išvaizdą, nei tokie yra iš tikrųjų. 

2. Teiginys, jog Pakartoto Įstatymo 12–26 eilutės tai išplėstinis JE teisyno 

variantas, yra klaidinantis. Keletas senų įstatymų ir nurodymų pakartojama, kiti to 

paties tipo nurodymai praleidžiami. Ten, kur matyti, jog įstatymas yra keistas, nėra 

jokio požymio, kad jis būtų pritaikytas VII a. poreikiams. Pakartoto Įstatymo knygoje 

pateikiama medžiaga akivaizdžiai yra senovinė, ten nėra nieko, bylojančio apie 

vėlyvesnę kilmę. 

Minėtosios dvi įstatymų grupės yra papildančios viena kitą ir sudarytos apytikriai 

tuo pat metu. 

3. Argumentas, jog chronologinė seka yra JE, D ir P, taip pat ne visai pagrįstas. 

Neteisinga būtų sakyti, jog Pakartotas Įstatymas pagrįstas JE, o P dokumentas tuo 

metu dar nebuvo žinomas. Pakartoto Įstatymo knyga turi kai ką bendro tiek su 

pirmaisiais šaltiniais, tiek su antruoju – su šiuo gal net daugiau. 

Kunigų knygos 11 skyriuje užrašyti įstatymai maisto klausimu pasikartoja 

Pakartoto Įstatymo knygos 14 skyriuje tik kita forma, tačiau tokia, kuri nieko 

nebyloja apie kokį kitą laikotarpį. Pakartotas Įstatymas patvirtina apie egzistuojantį 

kunigų įstatymą raupsų klausimu. Jame paminimi ir aukojimo įstatymai – tokie, 

kokie randami P dokumente. 

4. Įstatymai, užrašyti 12–26 skyriuose, natūraliai seka po 5–11 skyriuose 

užrašytos kalbos. Regis, jie puikiai atitinka tiek vietą, tiek įvykį, aprašomus 4 sk. 44–

49 eil. O tarpais pasitaikantys papildymai taip pat buvo atlikti tuo metu, kai 

išlaisvinimas iš Egipto vergijos tebebuvo gyvas prisiminimas. Ir suprantama, jie 

ganėtinai skiriasi nuo tų pamokymų, kuriais pranašas Izaijas kreipiasi į nusivylusią, 

sofistišką tautą. (Manley, BL, 94–95) 

 

Kiek vėliau toje pačioje monografijoje „Įstatymo knyga“ (The Book of the Law) 

Manley’s priduria tokias pastabas: 

 
Jei, tarkim, knygos autorius tikrai yra reformatorius, besikreipiąs į Judo žmones, 

dejuojančius po Manaso jungu, tai iš tiesų jis puikiai sugeba tai nuslėpti. Savąją 

reformos programą jis apsunkina pasenusiais, sunkiai įvykdomais ir neaktualiais 

įstatymais. Jis nė žodeliu neišsiduoda apie pasidalijusią karalystę ar apie Dovydui 

duotus pažadus. Ir jei kas nors čia įžvelgia valdančio karaliaus buvimo galimybę, tai 
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reikia pasakyti, jog civilinis įstatymas jo egzistavimą visiškai ignoruoja. 

Pakartoto Įstatymo autorius išleidžia įstatymus ir tikisi, kad jiems bus 

paklūstama. Visai kitoks buvo pranašų požiūris – jie kviečia Izraelį atgailauti dėl to, 

kad buvo laužomi įstatymai. Matome, jog šios knygos tekstas ryškiai kontrastuoja su 

pranašų kalbomis, ir šis kontrastas suteikia tam tikrą atspalvį visam įstatymų 

rinkiniui. 

Taigi šiuo aspektu vienintelis įmanomas įstatymų rinkinio pasirodymo laikas 

sietinas su tuo laikotarpiu, kai dar nebuvo pakilę pranašai. (Manley, BL, 121) 

 

5B. Teiginiai, kuriais siekiama paneigti Mozės autorystę ir D dokumento amžių. 
Dokumentų hipotezės šalininkai į kai kuriuos Pakartoto Įstatymo knygoje užrašytuosius 

teiginius baksnoja kaip į įrodymą, paneigiantį Mozės autorystę ir patvirtinantį vėlyvąją 

šio dokumento atsiradimo datą. 

a) Pasak jų, frazė „anapus Jordano“ reiškianti regioną, esantį į rytus nuo Jordano. O 

kadangi sutinkama, jog, pačios Pakartoto Įstatymo knygos tvirtinimu, ji buvusi parašyta 

tame regione, tai „anapus Jordano“ gali reikšti tiktai tikrąjį Kanaaną, esantį vakarinėje 

dalyje. Tačiau lygiai taip pat kompetentingai jau yra įrodyta, jog minėtoji frazė 

paprasčiausiai buvo techninis terminas, reiškiantis tam tikrą regioną, kuris Naujojo 

Testamento laikais buvo žinomas kaip Paragēa („kitas tos žemės kraštas“), o jau mūsų 

dienomis – kaip Transjordanija (net ir jos gyventojams). (Archer, SOTI, 244; Manley, 

BL, 49) 

b) Frazė „iki šios dienos“. Remiantis šia fraze tvirtinama, kad nuo paties įvykio iki jo 

užrašymo yra ilgas laiko tarpsnis. Tačiau, kaskart užtinkant šią frazę, labai tikėtina, kad 

Mozė ją vartojo turėdamas omeny ankstesnį keturiasdešimties metų laikotarpį ir 

norėdamas pabrėžti, jog tokia situacija užsitęsusi net iki šių paskutiniųjų jo gyvenimo 

dienų. (Archer, SOTI, 243) 

c) Pakartoto Įstatymo knygos 34 skyriuje randamas pasakojimas apie Mozės mirtį. 

Tačiau gana logiška manyti, jog šį pasakojimą Jozuė pridėjo prie Mozės knygos, kaip ir 

nekrologas paprastai pridedamas prie paskutinio garsaus rašytojo darbo. (Archer, SOTI, 

244) Be to, svarbu paminėti ir tai, jog visi kiti knygoje vaizduojami įvykiai klostosi tik 

Mozės gyvenimo tarpsniu, niekada neperžengdami šios laiko ribos. (Manley, BL, 172) 

 

6B. Centralizuotas garbinimas 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų nuomonė 
Dokumentų hipotezės šalininkai daro prielaidą, jog Mozės laikais buvo daugybė leistinų 

arba teisėtų šventyklų. O vėliau, Jošijo laikais (621 m. pr. Kr.), įvyko religinis 

prabudimas, kurio metu buvo įvesta labai svarbi reforma – Jeruzalėje įsteigta centrinė 

šventykla. 

Pagrindinė Pakartoto Įstatymo teisyno, atrasto šventykloje Jošijo laikais, funkcija 

buvo padaryti taip, kad liktų tik viena, o ne daugelis garbinimo vietų. 

Dokumentų hipotezės šalininkai mano, jog Išėjimo 20,24 yra „senasis įstatymas“, 

liepiantis statyti aukurus įvairiose krašto vietose. (Driver, D, 136–138) Tos garbinimo 

vietos buvusios tinkamos, ir izraelitai šiose šventyklose turėdavę garbinti Jahvę. Bet 

vėliau garbinti buvo leidžiama tik centrinėje Jeruzalės šventykloje, o kitose šventyklose 
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uždrausta. 

 

Teiginys, jog, užrašius Pakartotą Įstatymą, senasis Įstatymas „buvęs atšauktas, o garbinimas 
centralizuotas Jeruzalėje“, yra prieštarauja tiek faktams, tiek pačiai teorijai. Nejaugi koks nors 
autorius, siekiantis JE teisyno „ekspansijos“, taip sau imtų ir atšauktų tokį svarbų jo 
elementą, nė kiek to nepaaiškindamas? 

– G.T. MANLEY 
 

2C. Atsakymas 
1D. „Tik aukurą iš žemių man padirbsi ir aukosi ant jo deginamąsias atnašas bei 

bendravimo aukas, avis bei jaučius. Aš pas tave ateisiu ir tave palaiminsiu kiekvienoje 

vietoje, kur noriu kad mano vardas būtų minimas“ (Iš 20,24). 

Niekur šioje eilutėje nerasite paminėtos „šventyklos“. Joje minimi tik aukurai. 

Kadangi Penkiaknygėje tai pirmasis teisinis nurodymas garbinimo klausimu (neskaitant 

antrojo Dievo įsakymo), jis siejamas su patriarchų ir Mozės laikotarpiu. Todėl frazė 

„kiekvienoje vietoje, kur noriu kad mano vardas būtų minimas“ žymi tokias vietas kaip 

Morės slėnis (žr. Pr 12,6), Morijos kalnas (žr. Pr 22,2), Beer Šeba (žr. Pr 26,23), Betelis 

(žr. Pr 35,1) ir Refidimai (žr. Iš 17,8.15). 

Į tai G.T. Manley’s atsako pridurdamas, jog teiginys „[…] užrašius Pakartotą 

Įstatymą, senasis Įstatymas „buvęs atšauktas, o garbinimas centralizuotas Jeruzalėje“, 

yra prieštarauja tiek faktams, tiek pačiai teorijai. Nejaugi koks nors autorius, siekiantis 

JE teisyno „ekspansijos“, taip sau imtų ir atšauktų tokį svarbų jo elementą, nė kiek to 

nepaaiškindamas?“ (Manley, BL, 131) 

G.A. Aaldersas rašo: „Jei įstatimdavys iš tiesų galvojo apie šventyklas, apie kurias 

iki tol nė žodžiu nebuvo užsiminta, tai nurodyti jis būtų galėjęs kur kas aiškiau. Taigi 

nagrinėjamame tekste tikrai nerašoma apie daugybę šventyklų – labiausiai tikėtina, kad 

čia kalbama apie daugybę aukurų.“ (Aalders, ASIP, 72) 

 

2D. Atsakant į aukščiau pateiktas mintis galima būtų teigti, jog daugybė aukurų vis vien 

gali reikšti daugybę šventyklų. Bet frazė „kiekvienoje vietoje, kur noriu kad mano 

vardas būtų minimas“ nebūtinai reiškia, jog visa tai darytina vienu metu. 

Štai ką šiuo klausimu rašo Aaldersas: 

 
Dažniausiai hebrajų kalbos daiktavardis kōl, derinamas su kitu daiktavardžiu, turinčiu 

žymimąjį artikelį (kaip šiuo atveju), reiškia skaičių asmenų ar daiktų, einančių iš eilės 

arba vienas po kito, ypač kai prie jo prirašomas daiktavardis vienaskaitos forma. 

Pavyzdžiui, gerai žinomos frazės kōl hajjom, „visada“, pažodinė reikšmė – „visomis 

ateinančiomis dienomis“. Iš 1,22, kur sakoma „kiekvienas sūnus“ ir „kiekviena 

dukra“, natūraliai reiškia visus iš eilės gimusius vaikus. Pr 20,13, kur sakoma „kad ir 

į kokią vietą nueitume“, tegali reikšti tą daugybę vietų, kurias vieną po kitos aplankė 

Abraomas ir Sara. Toks pat paaiškinimas tinka ir kitoms Šventojo Rašto eilutėms, 

pavyzdžiui, Įst 11,24; 1 Sam 3,17 ir t.t. Kaip matome, neteisinga teigti, jog 

pasakymas „kiekvienoje vietoje, kur noriu kad mano vardas būtų minimas“ turi būti 

suprantamas taip, lyg tuo pačiu metu egzistuotų daug garbinimo vietų. (Aalders, 

ASIP, 73) 
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3D. Įdomu, jog Pakartoto Įstatymo paskatinimo skyriuose (5–11) nė karto 

neužsimenama apie jokią garbinimo vietą. Įst 12 skyriuje reikalaujama garbinimo 

apvalymo, o ne jo unifikavimo. Pats garbinimas turėjo būti apsaugotas nuo pagoniškos ir 

stabmeldiškos įtakos bei apvalytas nuo stabų ir kitų pasibjaurėtinų dalykų, kurie 

galėdavę jį suteršti. 

 

4D. Įst 12,13–14 perspėja duodama užuominą apie centrinę šventyklą: „Žiūrėk, kad 

neatnašautum deginamųjų aukų, kur tik tavo akims patinka. Tik toje vietoje, kurią 

VIEŠPATS išrinks vienoje iš tavo giminių, ten atnašausi deginamąsias aukas ir ten 

atliksi visa, ką tau įsakau.“ 

Dokumentų hipotezės šalininkai mano, jog „kur tik tavo akims patinka“ reiškia prieš 

tai egzistavusią daugybę šventyklų, kurios dabar uždraudžiamos. Tačiau paskesnė eilutė 

(Įst 12,15) šiam Šventojo Rašto fragmentui suteikia papildomą atspalvį: „Tačiau, kur tik 

nori, gali skersti ir valgyti mėsą bet kurioje iš savo gyvenviečių pagal palaiminimą, kurį 

VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tau davęs. Ir nešvarūs, ir švarūs gali ją valgyti, kaip 

gazelės ar stirnos mėsą.“ 

Žodis „tačiau“ 15 eilutėje nubrėžia aiškesnes ribas, paaiškindamas 13–14 eilutes. 13 

eilutėje kalbama apie „deginamąsias aukas“, kurias derėtų atnašauti šventykloje. 

Matome, jog čia jau pasakoma užuomina apie būsimąją šventyklą. Tačiau frazė „kur tik 

[…] patinka“ 13 eilutėje anaiptol neparodo, jog pasmerkiama prieš tai statytų aukurų 

idėja. Šią ištarą reikėtų suprasti kaip sinonimą frazei „bet kurioje iš savo gyvenviečių“ 

15 eilutėje. Taigi apibendrinant galima sakyti, jog 13 –15 eilutės nurodo, kad galvijai 

gali būti skerdžiami bet kurioje vietoje, tačiau deginamųjų aukų nevalia atnašauti, kur 

pakliūva. 

Priešingai dokumentų hipotezės šalininkų nuomonei, 13 eilutė „nereikalauja 

garbinimą sukoncentruoti vienoje vietoje kaip priešingybę ankstesniems laikams, kai 

buvo teisėta turėti daug kulto apeigų vietų. Ši eilutė paprasčiausiai perspėja kiekvieną 

izraelitą neatnašauti deginamųjų aukų kur pakliūva, apribodama aukojimus vienoje 

šventykloje, kurios buvimas čia suponuojamas.“ (Aalders, ASIP, 75) 

 

5D. Šventajame Rašte yra daug kitų teiginių, leidžiančių spėti apie centrinę šventyklą, 

buvusią dar prieš Jošijo reformaciją 621 m. pr. Kr. Pavyzdžiui, „Dievo namai“ (žr. Ts 

18,31) ir „Viešpaties šventykla“ (žr. 1 Sam 1,9; 3,3). 

O remiantis žemiau išvardytomis eilutėmis galima numanyti apie egzistavusią 

paprastą šventyklą: 1 Sam 1,3; Iš 23,17.19; 34,23.26 (palyginimui žr. Įst 16,16). O šios 

eilutės jau tiesiogiai kalba apie šventyklą: 1 Sam 21,4; Iš 25,30; Kun 24,5; 1 Sam 21,9 

(plg. Iš 28,6). 

 

6D. 1 Kar 8,4 aprašoma, kaip visi Izraelio vyresnieji ir kunigai nešė skrynią ir visus 

šventus indus į Šventų švenčiausiąją. Aaldersas rašo, jog sunku 

 
[…] ir suvokti, kaip kažkas dar gali įsivaizduoti, jog tuo metu būta daugybės teisėtai 

veikusių šventyklų. Nepaprasto grožio šventykla, kupina šlovingų turtų ir prabangos, 

turėjo užimti tikrai ypatingą vietą religiniame tautos gyvenime. Sunku įsivaizduoti, 

kad tokia šventykla būtų galėjusi turėti nemažai „konkurenčių“. Tai patvirtina ir 
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priemonės, kurių ėmėsi Jeroboamas, pirmasis Šiaurinės karalystės valdovas. Jis 

baiminosi, kad tautos žmonių širdys, jiems patraukus atnašauti savo aukų Jeruzalėje 

esančiuose Viešpaties namuose, nepakryptų į Judo karaliaus Rehabeamo pusę (žr. 1 

Kar 12,27). Siekdamas tam užkirsti kelią, jis įsteigė dvi garbinimo vietas – vieną 

Betelyje, o kitą Dane (žr. 28 eil.). Šis aprašymas leidžia manyti, kad žmonės tomis 

dienomis buvo įpratę savo aukas atnašauti šventykloje ir kad toji šventykla buvo 

centrinė šventovė, skirta visai Izraelio tautai. Taigi galima daryti išvadą, jog karaliaus 

Jošijo dienomis nereikėjo kulto koncentruoti vienoje šventykloje, nes šventykla ir 

taip visuomet buvo neginčytinas garbinimo centras nuo pat jos įkūrimo dienos. 

(Aalders, ASIP, 79–80) 

 

7D. 2 Kar 22,8–13 esantis tekstas perša išvadą, jog aptiktoji „įstatymo knyga“ buvo iš 

senų laikų likusi knyga. Frazė: „[…] mūsų protėviai neklausė šios knygos žodžių“ (žr. 2 

Kar 22,13) nurodo priežastį, dėl kurios išsiliejo Dievo rūstybė, ir byloja apie šios knygos 

senumą. 

G.T. Manley’s sako: „Knyga iškart buvo įvardyta kaip „įstatymo knyga“, vadinasi, 

jau tuo metu buvo žinoma apie tokios knygos buvimą. Veikiausiai ji buvo pradanginta 

arba užmiršta. Tokie ar panašūs dalykai tikrai nebūtų nutikę, jei bent kas būtų žinojęs, 

jog toji knyga – dar tebegyvenančių autorių darbo vaisius.“ (Manley, BL, 125) 

 

Pakartoto Įstatymo knygoje esama daugybės įsakymų – kaip, pavyzdžiui, nurodymas 
išnaikinti amalekiečius ar įsteigti prieglaudos miestus – kurie neminimi Jošijo reformos 
laikais, nes jie tuo metu būtų buvę paprasčiausi anachronizmai. 

– G.T. MANLEY 
 

8D. Pasakytina, kad tarp Pakartoto Įstatymo knygos ir aprašomų Jošijo laikų įvykių 

nesama labai artimo ryšio. Tiesa, abiejuose aprašymuose pasmerkiamos raganavimo ir 

stabmeldystės nuodėmės, bet tokios pat nuodėmės smerkiamos ir kituose Penkiaknygės 

puslapiuose. Manley’s rašo: „Tačiau tam tikros nedorybės, kaip, pavyzdžiui, kōmērīm 

(stabmeldžių kunigai), žinomi Ozėjui (žr. 10,5) ir Sofonijui (žr. 1,4–5), o Jošijo 

išnaikinti (žr. 2 Kar 23,5), visai neminimos Pakartoto Įstatymo knygoje. Tą patį galima 

pasakyti ir apie smilkymą Baalui (žr. Oz 2,13; 12,2; 2 Kar 23,5) ar ‘saulės atvaizdus’ (žr. 

Iz 17,8; 27,9; 2 Met 34,4).“ (Manley, BL, 125) 

Manley’s toliau sako: „Kita vertus, Pakartoto Įstatymo knygoje esama daugybės 

įsakymų – kaip, pavyzdžiui, nurodymas išnaikinti amalekiečius ar įsteigti prieglaudos 

miestus – kurie neminimi Jošijo reformos laikais, nes jie tuo metu būtų buvę 

paprasčiausi anachronizmai.“ (Manley, BL, 125) 

 

9D. Pakartoto Įstatymo 27,1–8 
Vienas sunkiausiai įveikiamų barjerų, kliudančių dokumentų hipotezės šalininkams 

pagrįsti savo prielaidą apie centralizavimą, yra Mozei duotas įsakymas ant Ebalo kalno 

pastatyti aukurą (žr. Įst 27,1–8). Čia vartojami tokie pat žodžiai kaip ir Iš 20,24 kalbant 

apie aukurą, kurį Pakartotas Įstatymas turėjęs uždrausti arba atšaukti. 

Šis aukuras, kurį Jahvė įsakė pastatyti (žr. Įst 27), buvo pastatytas (Joz 8,30–31). 

Nieko tad nuostabaus, jog S.R. Driveris pripažįsta, kad šis Šventojo Rašto teiginys kelia 

„nemenkų keblumų kritikams“ ir kad jis užrašytas „pačioje nedėkingiausioje vietoje.“ 
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(Driver, D, 294) 

 

10D. Aukojimai ant „aukurų“ ir „aukštumose“ 
Rašytojas labai dėkingas „Įstatymo knygos“ (The Book of the Law) autoriui ir leidėjui už 

leidimą gausiai ją cituoti. Joje hebrajiškas žodis bāmōt verčiamas kaip „aukštumos“. 

 

Vietinės šventyklos 
 

Terminas „vietinės šventyklos“ gan miglotas. Neatsargiai vartojamas, jis gali suplakti 

į vieną keletą skirtingų sampratų, kurioms reikia atskiro paaiškinimo. Informacija, 

kurią pavyko rasti „vietinių aukurų“ klausimu, labai skurdi. Duomenų stokojama, 

todėl spėliojama. Kartais norisi į vieną suplakti visas su šventais prisiminimais 

susijusias vietas ar tas, kur būdavo atnašauta kokia nors auka. Visas jas kartais norisi 

pavadinti nuolat veikusiomis šventyklomis, turėjusiomis aukas atnašavusius savus 

kunigus, kurie atlikinėdavo kokias nors apeigas, tobulindami savitą tradicijų sistemą. 

Tačiau iš tiesų kur kas išmintingiau būtų nenuklysti nuo teksto, ištyrinėjant tam tikrus 

skirtumus tarp veiksmų, kurie susilaukdavo dieviško pritarimo, ir atvejų, apie kuriuos 

kalbama, jog tauta „nedorai elgėsi Viešpaties akivaizdoje.“ 

Pradėsime trumpa apžvalga, suteikiančia mums informacijos apie aukas, 

atnašautas (1) ant aukurų ir (2) aukštumose. Nagrinėjamas tekstas: Jozuės knyga – 2 

Samuelio knyga. Aprašomas laikotarpis, kai šventykla Jeruzalėje dar nebuvo 

pastatyta. 

Mūsų nagrinėjamame tekste aprašomi septyni atvejai, kai buvo pastatyti 

„aukurai“. Du iš jų iškilo Dievo apsireiškimo vietose (žr. Ts 6,26–28; 13,20), kiti 

penki – kitomis progomis (žr. Joz 8,30; Ts 21,2–4; 1 Sam 7,17; 14,35; 2 Sam 24,25). 

Be to, Joz 9,27 pasakojama apie gibeoniečius, tarnavusius „Viešpaties aukurui“ 

(veikiausiai Susitikimo palapinėje), o Joz 22 sk. pasakojama apie „Liudijimu“ 

pavadintą aukurą. 

Įdomumo dėlei pasakysiu (nors gal tai tik sutapimas), jog tiek šiose knygose, tiek 

Pakartotame Įstatyme žodis „aukurai“ daugiskaitine forma aptinkamas vieną 

vienintelį kartą. Visais kitais atvejais daugiskaita jis vartojamas tik kalbant apie 

kanaaniečius (žr. Ts 2,2; Įst 12,2). 

Skaitydami aptinkame, jog aukos būdavo atnašaujamos taip pat Betliejuje (žr. 1 

Sam 16,5; 20,29), Gilgale (žr. 1 Sam 13,8) ir Bet Šemeše priešais skrynią (žr. 1 Sam 

6,15). 

Gideono aukuras tebestovėjo rašant pasakojimą apie jį, kaip ir aukuras Sicheme – 

Jozuės mirties metu (žr. Joz 24,26). Vieta, kur stovėjo Dovydo aukuras, buvo 

panaudota šventyklai statyti. Apie kitus, deja, nėra išlikę jokių žinių. 

Na, o „aukštuma“ (hebr. bāmōt) visai kas kita nei „aukuras“. Šie du žodžiai 

skiriasi tiek savo kilme, tiek reikšme, todėl ir aiškinti juos derėtų atskirai. 

Žodžio bāmōt neaptinkame nuo Jozuės knygos iki Teisėjų knygos. Tačiau 

Samuelio pirmoje knygoje šis žodis paminimas dukart. 

Viena aukštuma buvo Ramoje. Rašoma, jog Samuelis „ėjo į ją“ (žr. 1 Sam 9,13). 

Kita aukštuma buvusi netoli „Dievo kalvos“. Būrys grojančių pranašų „atėję nuo jos“ 

(žr. 1 Sam 10,5). Pirmojoje aukštumoje buvęs netgi „svečių kambarys“, kuriame 

Samuelis priėmęs 30 asmenų švęsti aukojimo šventės. Iš šioje vietoje vartojamų 

žodžių galima suprasti, jog tokie bāmōt buvusios aukštos vietos arba jose būdavo 

įkurdinama. 
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Ir tuo mūsų turima informacija apie Jahvei atnašautas teisėtas ir priimtinas aukas 

baigiasi. Valdant teisėjams, tauta „paliko VIEŠPATĮ ir garbino Baalą bei Astartes“ 

(žr. Ts 2,13). Tai buvo kitokios apeigos ir jos buvo pasmerktos. 

Visai naujas etapas prasideda ėmus statyti šventyklą. Kalbos pobūdis pasikeičia: 

dabar jau žodis bāmōt įgauna naują, neigiamą atspalvį. Tą perėjimą galima pastebėti 

1 Kar 3,1–4, kur rašytojas pasakoja mums apie tai, jog „žmonės vis dar atnašaudavo 

aukas aukštumų alkuose, nes VIEŠPATIES vardui Namai dar nebuvo pastatyti“. 

Matome, jog šis žmonių įprotis nesmerkiamas, bet jam čia nepritariama. 

Toliau skaitome apie tai, jog Saliamonas „mylėjo VIEŠPATĮ elgdamasis pagal 

savo tėvo Dovydo įstatus, tačiau ir jis atnašaudavo aukas ir smilkalus aukštumų 

alkuose“. Čia taip pat juntama nepritarimo gaidelė. Rašytojas dar priduria: „Karalius 

vykdavo į Gibeoną atnašauti aukos, nes ten buvo pagrindinis aukštumų alkas.“ (žr. 1 

Kar 3,4). 

Septuagintoje vartojami žodžiai   ε transliteruojami 

hypsēlotatē kai megalē, o verčiami kaip aukščiausioji ir didi [vieta]. Taip čia 

verčiami žodžiai pabrėžiant labai aukštą iškilumą (Gibeonas – aukščiausia vietovė 

regione). Tačiau galbūt tai pabrėžiama todėl, kad čia buvo Dievo Susitikimo palapinė 

(plg. 2 Met 1,1–3). Iki šiol aukščio sąvoka siejama su žodžiu bāmōt. Tačiau dabar ji 

išnyksta ir toliau pradeda reikšti tam tikrą struktūrą, kurią galima „pastatyti“ (žr. 1 

Kar 14,23), sugriauti ir vėl atstatyti (žr. 2 Kar 21,3) mieste ar prie jo vartų (žr. 2 Kar 

23,8). 

Nuolatinis bāmōt vartojimas – juoda dėmė šiaip jau lyg ir nepriekaištingų karalių 

istorijoje. Tai, kad tauta statė bāmōt, dabar jau atvirai pasmerkiama (žr. 1 Kar 14,22–

24). Tokio pat pasmerkimo susilaukia ir bējt bāmōt, nors tiksliai nežinoma, kaip tai 

atrodę (žr. 1 Kar 12,31; 2 Kar 17,29; 23,19). 

Tendencija nepritarti tokiai veiklai būdinga ne tik Pakartoto Įstatymo knygai. 

Savo nepritarimą labai energingai išreiškia ir pranašai (žr. Oz 8,11; 10,1; Am 3,14; 

4,4–6; 5,4–6; Mch 1,7; Iz 2,8). 

Priešinimasis tokiai veiklai susijęs ne su centralizavimo įstatymu, o su 

stabmeldyste ir korupcija, besirančiomis iš sinkretizmo su kanaaniečių religija, dėl 

kurios griežtai buvo perspėjama ne tik Įst 12,29–32, bet ir anksčiau – Iš 34,12–16 (J). 

Šiaurinėje karalystėje Ahabo ir Jezabelės valdymo laikotarpiu tyroji Jahvės 

religija jau buvo atsidūrusi ant išnykimo ribos, mat krašte, karaliams globojant, buvo 

paplitęs finikiečių dievo Baalo garbinimas. Tam atkakliai priešinosi Elijas. O 

Viešpaties aukurai, apie kuriuos jis kalba (žr. 1 Kar 19,10), galėjo būti statyti 

pamaldžių izraelitų, neturėjusių galimybės nueiti pagarbinti į Jeruzalę, arba išlikę iš 

dar senesnių laikų. 

Archeologija savo ruožtu tik labai nedaug gali padėti bei papildyti mūsų 

susidarytą vaizdą. Gezere buvo atrastos kelios kanaaniečių šventyklos, o kitos 

atrastosios priklauso laikmečiui, kai į kraštą dar nebuvo įžengę izraelitai. „Vis dar 

siekiama išsiaiškinti, kodėl nerandama nė vienos aukštumos arba kokios nors Jahvės 

ar kito „svetimo dievo“ garbinimo šventyklos iš to laikmečio, kai hebrajai jau 

viešpatavo regione ir buvo užėmę Palestinos kraštą.“ 

Štai toks yra įrodytas ir pagrįstas istorinis pagrindas. Juo remiantis turėtų būti 

pasvertos Wellhauseno pateikiamos interpretacijos. (Manley, BL, 128–131) 

 

11D. Aaldersas apibendrina: „Dokumentų teorijos šalininkai tai kritikuoja kaip 

‘subjektyvią istoriją’, tačiau šis jų sprendimas nėra moksliškai paremtas. O turėtų būti 

priešingai: tai mes turėtume sukritikuoti jų teoriją, kuri primeta savą Pakartoto Įstatymo 
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teisyno aiškinimą, nors tekste tam neturi nė menkiausio pagrindo. Šios teorijos šalininkai 

perrašo istoriją taip, kad faktai atitiktų jų aiškinimą. O galiausiai jie pareiškia, jog visi 

turimi istoriniai duomenys tiesiog nesiderina su tuo, ką rašė jų nuspėjamas redaktorius 

‘Deuteronomas’! Tokiam metodui būtina priešintis, kuo energingiausiai jį 

užprotestuojant.“ (Aalders, ASIP, 81) 

 

PASTABA: Perskaitykite paskesnį skirsnį apie P dokumento amžių ir Susitikimo 

palapinę. 

 

Jude buvo daug asmenų, kurie būtų turėję pakankamai stiprių motyvų demaskuoti tokiai 
klastotei (jei šis dokumentas būtų toks buvęs). Nedorieji žmonės, kuriuos ši knyga smerkė, 
būtų nedelsiant pasinaudoję proga ir pasmerkę ją kaip klastotę. 

– JOHN HOWARD RAVEN 
 

7B. Išvados 
Remdamiesi vien Šventajame Rašte pateikiamais duomenimis, susidursime su aibe 

neišnarpliojamų problemų, jei nuspręsime atkakliai laikytis vėlesnės D dokumento 

sukūrimo datos. Be klausimų, susijusių su tais sunkumais, yra dar keletas kitų, kuriuos 

norėtųsi užduoti visiems, ginantiems VII a. pr. Kr. datą. Jei jau D dokumento autorius 

buvo toks išskirtinis ir įtakingas pamokslininkas (netgi buvo įkūręs „Deuteronomo“ 

rašytojų mokyklą, pasak dokumentų hipotezės šalininkų), kodėl tad I tūkstantmečio pr. 

Kr. vidurio dokumentuose nė žodeliu neužsimenama nei apie jo vardą, nei apie jo 

asmenį? Jei jis iš tiesų buvo toks pažangus reformatorius, kodėl smerkia vien tik savo 

protėvių nuodėmes? Jei savuoju teisynu jis siekė atgaivinti senąjį Mozės teisyną, kodėl 

savąjį teisyną jis priskiria pačiam Mozei? Jei jo tikslas buvo centralizuoti garbinimą 

Jeruzalėje, kodėl jis nepateikia jokių žinių apie tai? Ir kuriems galams jam reikėjo 

paslėpti savo paties knygą šventykloje? (Manley, BL, 142) 

Be to, jei jau susitaikysime su vėlyva šio dokumento sukūrimo data, teks sutikti, jog 

tai – klastotė. Tačiau, pasak Raveno, „Jude buvo daug asmenų, kurie būtų turėję 

pakankamai stiprių motyvų demaskuoti tokią klastotę (jei šis dokumentas būtų toks 

buvęs). Nedorieji žmonės, kuriuos ši knyga smerkė, būtų nedelsiant pasinaudoję proga ir 

pasmerkę ją kaip klastotę.“ (Raven, OTI, 112) 

 

4A. Tariamojo P šaltinio amžius 
 

1B. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Štai ką tvirtina Driveris: „Laikotarpis iki tremties (Babilonijoje) neduoda mums jokios 

užuominos apie tai, jog tuo metu būtų galiojęs P dokumentas.“ (Driver, BG, 136) 

O Wellhausenas, tikėdamas savo teiginio teisingumu, tvirtina: „Istoriją išmanančiam 

žmogui nereikia įrodinėti, jog vadinamoji „Mozės teokratija“, kuri nedera prie jokių 

ankstesniųjų laikų aplinkybių ir kurios pranašai, savaime suprantama, negalėjo vaizduoti 

net ir idealiausiuose savo izraelitų valstybės aprašymuose, tobuliausiai dera tik prie 

judaizmo, susiformavusio po tremties. Realiai egzistuoti ji galėjo tik tuo laikotarpiu.“ 
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(Wellhausen, PHI, 151) 

 

2B. Atsakymas 
 

1C. P dokumento palyginimas su Pranašų knygomis 
Ar Kunigiškojo autoriaus (P) dokumentas iš tiesų „tobuliausiai dera“ tik prie laikotarpio, 

žyminčio laiką po tremties Babilonijoje, nustatyti galime P dokumentą nagrinėdami 

pranašų Ezros, Nehemijo, Agėjo, Zacharijo ir Malachijo raštų bei Esteros knygos 

šviesoje. Jei P dokumento idėjos derinsis su šių knygų rašytojų mintimis ir prieštaraus 

ankstesniems autoriams, tai radikaliųjų kritikų nuomonė bus dar labiau sutvirtinta. 

 

1D. P dokumente minimi dalykai, apie kuriuos neužsimenama po tremties: 
Susitikimo Palapinė, 

Skrynia, 

Dešimt Dievo įsakymų, 

Urimai ir Tumimai, 

Permaldavimo diena, 

prieglaudos miestai, 

svetimavimo atvejų nustatymas išbandymų (ordalijų) būdu, 

siūbuojamųjų pėdų atnaša, 

Korban (atnaša). 

 

2D. P dokumente ir prieš tremtį minimi dalykai, apie kuriuos nebeužsimenama po 
tremties: 

Apipjaustymas (itin akcentuotas prieš tremtį Jozuės, Samuelio pirmoje bei antroje 

knygose), 

kraujo reikšmė, 

raupsai, 

nazyrai, 

įvairios atnašos. 

 

3D. Dalykai, minimi P dokumente, prieš tremtį ir po tremties: 
Šabas, 

Pascha, 

Neraugintos duonos šventė, 

Palapinių šventė. 

 

4D. Tai, kas neminima P dokumente, bet randama aprašymuose po tremties: 
Dievo vardas „Galybių Viešpats“ („kareivijų Viešpats“, TŽ) (po tremties rašę 

autoriai jį pamini 86 kartus), 

giedojimui ir muzikai garbinime skiriamas svarbiausias vaidmuo, 

Rašto mokytojai, 

ašutinės naudojimas, 

nurodymai centrinei šventovei – „šventyklai“ – statyti, 
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įstatymai, susiję su pramonės revoliucija, vykusia po tremties (Kelso, AOOTC, 39), 

Jeruzalės miestas (Allis, FBM, 196–199). 

 

Teigdami P dokumentą atsiradus VI a. pr. Kr., radikaliųjų pažiūrų kritikai nesugeba 

kompetentingai paaiškinti nė vieno iš minėtų skirtumų. O.T. Allisas priverstas pripažinti: 

„Teiginys, jog Kunigiškojo autoriaus teisynas tobulai tinka laikotarpiui po tremties, yra 

taip pat mažai pagrįstas kaip ir teiginys, jog jis netinka laikotarpiui, žyminčiam laiką 

prieš tremtį.“ (Allis, FBM, 201) 

 

2C. Šventojo Rašto liudijimas ir P dokumento sąsaja su kitais šaltiniais 
Jei P dokumentas buvo paskutinysis užrašytas šaltinis, vadinasi, jokie kiti šaltiniai apie jį 

neturėtų pateikti mums jokių žinių. Šiuo klausimu išsakyta daug tokių ir panašių 

pareiškimų, kaip, pavyzdžiui, Driverio teiginys: „[…] apie P dokumente užrašytuosius 

įstatymus Pakartotame Įstatyme neužsimenama.“ (Driver, ILOT, 137) 

Bet žemiau pateikiami sukelia rimtų abejonių, ar P dokumentas tikrai nebuvo 

žinomas iki VI a. pr. Kr. 

 

1D. Medžiaga apie Aaroną paprastai priskiriama P dokumentui. Anot Brightmano: 

„Aaronas neminimas J dokumente ir tik epizodiškai paminimas E dokumente.“ Ir tai 

padaryta iš J šaltinio išbraukiant visus 13 paminėjimų. (Brightman, SH, 459) 

 

2D. Įst 14,3–20: šios Šventojo Rašto eilutės beveik identiškos vienai eilutei Kunigų 

knygoje. Todėl Driveris mano, kad „veikiausiai D pasiskolino ją iš P – ar bent jau iš 

kunigų toroth rinkinio, o ne atvirkščiai. Daryti tokią išvadą galima dėl kai kurių stiliaus 

ypatumų, kurie sieja jį su P, o ne su Pakartotu Įstatymu. […] Tačiau, jei taip yra, 

vadinasi, viena P dokumento dalis jau turėjo būti rašant Pakartotą Įstatymą.“ (Driver, 

ILOT, 137–138) 

 

3D. Žemiau vardijamos Šventojo Rašto ištraukos pateikia neginčytinų įrodymų, jog 

įstatymas – senovinis dokumentas. Jos parodo, jog P dokumentas buvo žinomas dar 

laikotarpiu iki tremties. 

 

Pakartoto Įstatymo 15,1 – atleidimo metai (Kun 25,2); 

Pakartoto Įstatymo 23,9.10 – apie susiteršimą (Kun 15); 

Pakartoto Įstatymo 24,8 – kunigams duotas nurodymas dėl raupsų (Kun 1; 14); 

Amoso 2,11.12 – nazyrams draudžiama gerti vyną (Sk 6,1–21 [P]); 

Amoso 4,5 – draudimas aukose naudoti raugą (Kun 2,11); 

Amoso 5,22 – deginamosios, mėsos ir padėkos aukos (Kun 7; 8); 

Amoso 4,5 – laisvos valios aukos (Kun 7 ir t.t.); 

Amoso 5,21 – iškilmės (Kun 23 ir t.t.); 

Ozėjo 12,9 – gyvenimas palapinėse (Kun 23,42) (Kitchen, AOOT, 150–151). 

 

Sąrašą galima būtų tęsti toliau, tačiau esmė jau ir taip aiški. Turime sutikti kartu su 

Archeriu, jog „įstatymo sąvadas buvo užrašytas jau 755 m. pr. Kr., įskaitant P ir D 

dokumentus. Pats pranašas jį pavadino Jahvės Tora (žr. Am 2,4), o visuomenė jį priėmė 
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kaip autentišką ir autoritetingą laikytis įstatymų įpareigojantį teisyną.“ (Archer, SOTI, 

151) 

Allisas daro tokią išvadą: „Atmesdami [Šventojo Rašto] tekste esančius teiginius, 

bylojančius, jog įstatymas – iš senovės išlikęs dokumentas, kritikai tokiu būdu klastoja 

faktus. Ir ne tik tai – jų „dėka“ Izraelio istorikų ir pranašų lūpose skambėję tautai 

adresuoti pasmerkimai už įstatymo nesilaikymą pradeda atrodyti absurdiški ir žiaurūs. 

Mat Izraelio mokytojai primygtinai tvirtindavo, jog visos Izraelio kančios kildavo dėl 

tautos nesugebėjimo laikytis įstatymo, apie kurį – jei kritikai yra teisūs – tauta nežinojo.“ 

(Allis, FBM, 202) 

 

3C. Pradžios knygos 17 skyrius 
Savo knygos pavadintos „Vadinamųjų ‘P dokumento skirsnių’ Pradžios knygoje 

datavimas“ (Zur Datierung Der „Genesis-P-Stucke“ Namentlich Des Kapitels Genesis 

XVII) įvade, rašydamas apie Pradžios knygos 17 skyrių ir apipjaustymą, Samuelis R. 

Küllingas sako: 

 
[…] Pradžios knygos 17 skyriaus forma, stilius ir turinys būdingi II tūkstantmečiui 

pr. Kr. [sic] ir neturi nieko bendro su kūriniais parašytais po tremties. Kaip 

Mendenhallas (Law and Covenant, 1955), Baltzeris (Das Bundesformular, 1960), 

M.G. Kline’as (Treaty of the Great King, 1963), o dar prieš juos Wieneris (Studies in 

Biblical Law, 1904) bei keletas kitų tyrinėtojų tai yra jau darę anksčiau, taip ir aš šį 

skyrių norėčiau sugretinti su Vasalų sutartimis. Tuo noriu parodyti, jog Pradžios 

knygos 17 skyrius savo struktūra ir stiliumi yra panašus į minėtąsias II tūkstantmetyje 

pr. Kr. [sic] sudarinėtas sutartis, kurios po 1200 m. pr. Kr. [sic] tokia forma nustojo 

egzistavusios. O be to, koks tikslas vėliau atkurti skyrių senąja forma, jei sutarčių 

struktūra vėlesniuoju metu visai kitokia. (Külling, DSCPSG, 68) 

 

4C. Pradžios knygos 9 skyrius 
Šis skyrius priskiriamas P šaltiniui. Sakoma, jog jis buvęs sukurtas vėlai ir byloja apie 

persų valdymo laikotarpį. Kritikai dažnai tvirtina, jog kraujo valgymas ir išliejimas 

reiškią šventojo karo atsisakymą. 

Tačiau Küllingas rašo, jog 

 
yra nemaža priežasčių, verčiančių nuneigti prielaidą, jog šis skirsnis esąs kunigų 

rašytas tremtyje ar po jos. Dėl tų pačių priežasčių atkrinta ir persų valdymo 

laikotarpis. „Kam tremties laikais ar po jos tarnavusiam kunigui būtų reikėję iš visų 

įstatymų maisto klausimu atrinkti vieną, leidžiantį mėsą valgyti be kraujo. To 

neįmanoma paaiškinti, nes rašytojas nenurodo jokios priežasties. Tremties metu ir 

laikotarpiu po jos duoti leidimą valgyti mėsą – visiškai nereikalinga (žr. Pr 9,3). Šiuo 

laikotarpiu labiau suprantama būtų diferenciacija tarp įstatymų, draudžiančių ir 

leidžiančių valgyti tam tikrą mėsą. Skaitant 3 eilutę galima suprasti, jog čia 

nekalbama apie tremties metu ir po jos tarnavusius kunigus. Taip pat leidžiama 

suprasti, jog kunigų įstatymų vis dar nėra. 

Jokios kunigų tendencijos skyriuje nejaučiama. Jei tremties metu ir laikotarpiu po 

jos, netinkamai naudojant kraują, būtų grėsęs koks nors pavojus, nebūtų buvę prieš 

tai leista valgyti mėsą, o po to uždrausta valgyti kraują. Tačiau šaltiniai, užrašyti 

tremties metu ir po jos, nieko nekalba apie tokį pavojų. Iš 1 Sam 42,32–34 galima 
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suprasti, kad toks draudimas jau egzistavo. (Külling, DSCPSG, 75) 

 

5C. Susitikimo palapinė 
 

1D. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Dokumentų hipotezės šalininkas paprastai nekreipia dėmesio į Išėjimo knygoje 

vaizduojamą Susitikimo palapinę, vadindamas ją „gryna fantazija“. Visas Išėjimo 

knygos pasakojimas priskiriamas P dokumentui. Manoma, jog jo sukūrimo data yra 

vėlyva ir pats dokumentas nėra tikras. Kai kurie kritikai mano, kad tokia Susitikimo 

palapinės konstrukcija pernelyg sudėtinga Mozės laikams. Teigiama, jog ji – tai iš tiesų 

po tremties rašiusiojo asmens vaizduotės padarinys. Mat Mozės meto hebrajai neturėję 

įgūdžių, kad galėtų pastatyti tokį sudėtingą statinį kaip palapinė. 

Wellhausenas rašo: „Šio dokumento autoriui pasirodė, jog šventykla – centras, 

kuriame buvo sukoncentruota garbinimo ritualai ir tokio centro dar nebuvo iki 

Saliamono laikų. Tačiau buvo pamanyta, kad kas nors panašaus būtinai turėtų egzistuoti 

jau ir sunkiomis klajonių dienomis, prieš įsikuriant vienoje vietoje. Todėl ir buvo 

sumanyta, jog tai buvusi nešiojama konstrukcija. Ir taip šventykla „palapinės forma“ 

nukeliama į visa ko pradžią. Tačiau esmė yra tai, kad Palapinė tėra šventyklos Jeruzalėje 

kopija, o ne jos prototipas.“ (Wellhausen, PHI, 36–37) 

Wellhausenas toliau sako, jog „Palapinė stovi ant istorinės fikcijos pagrindo […] ir 

labai abejotina, ar ji būtų galėjusi egzistuoti nuo pat pradžių.“ (Wellhausen, PHI, 39) 

A. Bentzeno tvirtinimu, Susitikimo palapinė taip pat yra „gan nerealistiška“. 

(Bentzen, IOT, 34) 

„P dokumente aprašoma Susitikimo palapinė vaizduoja ne istorišką ar iš tikrųjų 

egzistavusią konstrukciją, o veikiau idealą – tokį, kuris buvo pagrįstas istorine realybe, 

tačiau ir nepalyginamai ją pranoko. Tai buvo idealas, įkūnijęs tam tikras dvasines 

idėjas.“ (Driver, BE, 426) 

 

2D. Atsakymas 
Savo darbe „Senojo Testamento kilmė: egiptiečių įnašas“ (Some Egyptian Background 

to the Old Testament) Kennethas Kitchenas vardija įvairius archeologinius radinius, 

bylojančius apie senovėje naudotas nešiojamąsias konstrukcijas, labai panašias į Mozės 

palapinę. 

Pirmoji surenkamoji konstrukcija datuojama apie 2600 m. pr. Kr. Tai buvusi 

nešiojama lova su baldakimu, priklausiusi karalienei Heteferei I, motinai Cheopso, 

pastačiusio didžiąją piramidę. 

 

Turint tokių duomenų, nėra jokio realaus pagrindo neigti, kad nebuvo tokių konstrukcijų kaip 
hebrajiškoji Mozės laikų Susitikimo palapinė. 

– R.K. HARRISON 
 

Kitchenas rašo: „Tai nuostabi karkasinė stačiakampio formos konstrukcija, suręsta iš 

ilgų sijų viršuje ir apačioje. Sijas skiria vertikalūs strypai, trijose pusėse yra kampiniai 

statramsčiai. Dar yra sąrama bei kitos stogelį laikančios horizontalios sijos. Pati 

konstrukcija pagaminta iš medžio ir padengta auksu. Viršuje buvę kabliai užuolaidoms. 
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Visa konstrukcija buvusi iš tarpusavyje sukabintų lentų. Kiekvienai lentai padaryti 

pakojai. Tai buvusi greitai sumontuojama bei išmontuojama konstrukcija – tokia pat kaip 

ir trylika amžių vėliau aprašoma hebrajų Susitikimo palapinė.“ (Kitchen, SEBOT, 9) 

Yra daugiau išlikusių surenkamųjų konstrukcijų, statytų nuo senųjų iki Senosios 

karalystės laikų (apie 2850–2200 m. pr. Kr.) G.A. Reisneris ir W.S. Smithas aprašo ir 

kitokias ketvirtosios–šeštosios dinastijų (apie 2600–2200 m. pr. Kr.) kapaviečių sienose 

vaizduojamas konstrukcijas. (Reisner, HGN, 14–15) 

Dar kitokios formos surenkamąsias trečiajame tūkstantmetyje pr. Kr. montuotas 

konstrukcijas aprašo Kitchenas. Autorius rašo apie „Apvalymo palapinę“ (ìbw), į kurią 

būdavo nešami karališkųjų valdytojų ar kitų aukštų asmenų palaikai. Palapinėje prieš 

balzamavimą ir po jo būdavo atliekami tam tikri apvalymo ritualai. Senosios karalystės 

kapavietėse atrasti piešiniai paaiškina, jog tai buvo nešiojamos palapinės su užleidžiama 

marška (užuolaidomis). Šios palapinės – tai karkasinės konstrukcijos, suręstos iš 

vertikalių horizontaliomis sijomis ir strypais sujungtų stulpų. Tokios konstrukcijos taip 

pat labai primena Susitikimo palapinę (B. Grdseloff, Das Aegyptische Reinigungszelt, 

1941; E. Drioton, Annales du Service des Atiquités de l’Égypte, 40, (1940), 1008. 

Konstrukciją puikiai vaizduojantys piešiniai pateikti Blackmano darbe Rock Tombs ol 

Meir, V, 1952,42–43).“ (Kitchen, SEBOT, 9–10) 

Yra atrasta ir keletas išlikusių tokių „palapinių“ relikvijų. Platesnių ir daugiau 

aprašymų šiuo klausimu ieškokite Kitcheno (Kitchen, SEBOT, 10), Reisnerio ir Smitho 

raštuose (Reisner, HGN, 13–17). 

Kitchenas sako: „Tai aiškus liudijimas, kad tokios surenkamos konstrukcijos (o 

vienas iš tokių konstrukcijų pavyzdžių yra hebrajų Susitikimo palapinė) senovėje buvo 

praktiškai naudojamos“. (Kitchen, SEBOT, 9) 

R.K. Harrisonas daro tokią išvadą: „Turint tokių duomenų, nėra jokio realaus 

pagrindo neigti, kad nebuvo tokių konstrukcijų kaip hebrajiškoji Mozės laikų Susitikimo 

palapinė.“ (Harrison, IOT, 405) 

Kitchenas priduria: „Ligi šiol ignoruoti įrodymai, bylojantys apie senovėje egiptiečių 

religiniais bei kitais tikslais naudotas surenkamąsias konstrukcijas, griauna argumentus, 

tvirtinančius vėlyvą dokumento datavimą ir laikančius jį fantazijos vaisiumi. Labai 

ankstyvi pavyzdžiai, liudijantys apie tokios konstrukcijų kūrimo technikos panaudojimą, 

lengvabūdiškai nustumiami į šalį kaip visiškai nesvarbūs.“ (Kitchen, SEBOT, 9) 

Kitchenas sako, jog šiandien „Palapinės konstrukcijos ar ja išreiškiamos koncepcijos 

(žr. Iš 26–36) jau negalima atmesti vien kaip fantazijos ar idealizavimo. Žinoma, čia 

pateikiami duomenys iš egiptiečių gyvenimo dar nebūtinai tiesiogiai įrodo tos 

konkrečios Palapinės egzistavimą. Tačiau remiantis jais yra pagrindo manyti, jog 

Biblijoje pateikiamas aprašas yra visai pagrįstas ir tikras.“ (Kitchen, SEBOT, 11) 

Kai kas prieštarauja, jog hebrajai Mozės laikais neturėję reikiamų sugebėjimų tokiai 

sudėtingai konstrukcijai padaryti. Atsakydamas į tai R.K. Harrisonas rašo: „[…] 

egiptiečiai imdavo duoklę iš pavergtųjų Sirijos ir Palestinos sričių. Reikia pastebėti, jog 

jie itin vertino semitų brangiųjų metalų apdirbėjų meistriškumą. Šį faktą atspindi ant 

daugybės kapaviečių sienų išpiešti vaizdai.“ (Harrison, IOT, 405) 

O Kitchenas tęsia: „[…] kartais prieštaraujama sakant, jog hebrajai kaip pavergtoji 

tauta prieš išėjimą iš Egipto neturėjo reikiamų įgūdžių tokiam darbui kaip Palapinės 

statymas. Abejojama, ar netgi apiplėšę egiptiečius jie turėjo pakankamai tam reikalingų 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  594 

 

medžiagų. Tačiau toks prieštaravimas nebūtinai yra teisingas. […] Jie turėjo nagingų 

vyrų, tokių kaip Becalelis ir Oholiabas, o ir medžiagų užteko, nes kaip tik tuo metu 

hebrajai buvo apiplėšę rytinėje deltos pusėje gyvenusius egiptiečius (žr. Iš 12,35–36). 

Viso to buvo pakankama darbui, susijusiam su Palapinės statyba.“ (Kitchen, SEBOT, 

12–13) 

 

Keletas archeologinių radinių nepaprastai pagelbėjo nustatant ankstyvą kunigų raštų 
sukūrimo datą. 

 

 

G.T. Manley’s rašo: „Iš tikrųjų tiek tautos vienybė, tiek Jahvės vienatinumas – visa 

bylojo apie tai, jog būtinai reikalinga viena šventykla, aplink kurią galėtų burtis visa 

tauta. Tačiau tai nėra vėlyvųjų laikų atradimas. Ši idėja siekia sandoros Horebe laikus 

(žr. Iš 34,23; Įst 5,2.6; 6,2). Iš tiesų viskas labai paprasta: tautinis garbinimo centras 

gyvavo visą laiką, nuo pat Jozuės laikų – visų pirma tai buvo Susitikimo palapinė, vėliau 

šventykla.“ (Manley, BL, 127) 

Daugiau informacijos Susitikimo palapinės klausimais ieškokite A.H. Finno darbe 

„Penkiaknygės vienovė“ (The Unity of the Pentateuch). Šiai temai gvildenti ten paskirti 

trys puikūs skyriai. 

Na, o dėl nuomonės, jog egzistuoją du skirtingi „Susitikimo palapinės“ pateikimai – 

vienas ankstyvuosiuose JE šaltinių tekstuose, kitas vėlyvuosiuose P šaltinio tekstuose, 

taip pat skaitykite autoriaus A.H. Finno aukščiau minėtą darbą bei Jameso Orro darbą 

„Senojo Testamento problema“ (The Problem of the Old Testament). 

 

6C. Perskaitykite prieš tai einantį skirsnį, kuriame rašoma apie D dokumento amžių 
bei centralizuotą garbinimą. 

 

7C. Kituose šaltiniuose aptinkami įrodymai 
Keletas archeologinių radinių nepaprastai pagelbėjo nustatant ankstyvą kunigų raštų 

sukūrimo datą. 

Apie pirmąjį atradimą rašo Kitchenas: „Kunigų knygoje buvo keletas sunkiai 

paaiškinamų frazių ir fragmentų. Išsiaiškinti juos pavyko tik pasitelkus XVIII–XV a. pr. 

Kr. dantiraščiu pateiktus duomenis. […] jie archajiški ir nebuvo žinomi laikotarpiu po 

tremties.“ (Kitchen, AOOT, 129) 

Ras Šamroje atrastos plokštės (1400 m. pr. Kr.) pateikia nemažą kiekį ugaritų 

literatūros, niekais paverčiančios Wellhauseno vėlyvąją dokumento sukūrimo (po 

tremties) koncepciją. Dauguma techninių su aukojimu susijusių terminų, randamų 

Kunigų knygoje, buvo aptikta ir toli nuo hebrajų gyvenusių, kanaanietiškai kalbėjusių 

ugaritų (1400 m. pr. Kr.) šaltiniuose. Štai keletas tokių terminų (P dokumente): 

 

1) ’īšēh: „deginamoji auka“ 

2) kālīl: „visa deginamoji auka“ 

3) šēlēmīm: „sutaikinimo/padėkos auka“ 

4) ’āšām: „atnaša už kaltę“ 
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Archeris teisingai pastebi, jog „Mozės bei tautų užkariavimo laikais šie terminai 

Palestinoje jau buvo vartojami. O visi išvedžiojimai, kuriais stengiamasi įrodyti, jog 

Kunigų knygos terminologija sugalvota vėlyvuoju laikotarpiu, yra nepagrįsta.“ (Archer, 

SOTI, 149–150) 

 

3B. Kituose šaltiniuose randami įrodymai 
Žr. šio skyriaus skirsnius 2A, 3B, kuriuose pateikiama sandoros formos analizė. 

 

5A. Archeologija 
Žr. 13 skyriaus skirsnį 5A, kuriame pateikiama aibė pavyzdžių, archeologinių duomenų, 

patvirtinančių, jog Mozė iš tiesų buvęs Penkiaknygės autorius. 

 

22 skyrius 

Dievo vardų fenomenas 

Skyriaus turinys 
Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų nuomonė 
Atsakymas 

Specifinė Dievo vardų vartosena 
Išėjimo knygos 6,3 egzegezė 
Panaši Dievo vardų vartosena Korane 
Keblumai, kylantys manipuliuojant Dievo vardais 
Dievo vardų įvairavimas Septuagintoje (LXX) 
 

Otto Eissfeldtas išvardija keturias pagrindines dokumentų hipotezės atramas: 

1. Dievo vardų kaita. 

2. Lingvistinė vartosena: (a) asmenis, vietas ir objektus žymi skirtingi vardai; (b) 

skirtingiems dokumentams būdingi tam tikri žodžiai bei saviti stiliaus ypatumai. 

3. Idėjų įvairovė: religinės, moralinės, teisinės, politinės idėjos, leidžiančios 

numanyti apie tam tikram laikotarpiui būdingas sąlygas ir įvykius. 

4. Literatūrinis fenomenas: besidubliuojantys pasakojimai, vientiso pasakojimo 

pertrūkiai, įterpiant į jį su pasakojimu nesusijusių minčių ir pan. (Eissfeldt, OTI, 182–

188) 

 

1A. Įvadas 
Vardas „Elohimas“ pirmosiose trisdešimt keturiose Pradžios knygos eilutėse paminėtas 

trisdešimt tris kartus. Vardas „Jahvė (JHVH) Elohimas“ dvidešimt kartų sutinkamas 

kitose keturiasdešimt penkiose eilutėse. O vardas „Jahvė“ (JHVH) paskesnėse dvidešimt 

penkiose eilutėse minimas dešimt kartų. Nepanašu į tiesą, kad  tokia selektyvi dieviškų 

(Dievo) vardų vartosena būtų atsitiktinė. (Allis, FBM, 23) 
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2A. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Kritikai laikosi nuomonės, kad toks izoliuotas skirtingų Dievo vardų [t.y. Jehova 

(netaisyklinga Jahvės vardo forma, atsiradusi netaisyklingai perskaičius tetragramą 

JHVH) arba Jahvė (hebrajiškas tarimas) ir Elohimas] vartojimas byloja, jog būta daugiau 

nei vieno autoriaus. Būtent ši prielaida Astrucą ir pastūmėjo prie išvados, jog 

Penkiaknygė sudaryta iš skirtingų tarpusavyje susipynusių ir sujungtų šaltinių. Šis 

autoriaus teiginys paimtas iš jo veikalo „Konjektūros“ (Conjectures) ir cituojamas 

Religijos bei etikos enciklopedijoje: 

 

Kiekvienas Dievo vardas turėjo savo specifinę reikšmę, jie nebūtinai buvo sinonimiški. 
Autorius vartojo vardus Jahvė, Elohimas arba Jahvė-Elohimas atitinkamai pagal kontekstą. 
Tokia izoliuota Dievo vardų vartosena turi tam tikrą konkretų tikslą ir nėra atsitiktinė. 
 

Hebrajiškame Pradžios knygos tekste Dievą žymi du skirtingi vardai. Pirmasis vardas 

– Elohimas. Nors hebrajų kalboje šis vardas turi ir kitų reikšmių, pagrindinė jo 

reikšmė žymi Aukščiausiąją Būtybę. Kitas vardas yra Jahvė, hwhy, didingasis Dievo 

vardas, išreiškiantis Jo esmę. Kai kas gali pamanyti, jog šie du vardai tekste 

tarpusavyje kaitaliojami kaip sinonimai stiliui paįvairinti. Tačiau tokia prielaida būtų 

klaidinga. Šiedu vardai niekuomet tarpusavy nesikaitalioja kaip vienareikšmiai – 

Biblijoje yra ištisi skyriai arba didelės skyrių dalys, kur Dievas vadinamas vien tik 

Elohimu, ir niekaip kitaip. Kituose skyriuose (kurių taip pat gausu) Jis visą laiką 

vadinamas tik Jahve. Jei Mozė būtų Pradžios knygos autorius, šį keistą ir raižų 

įvairavimą priskirtume jam. Tačiau ar gali būti pateisinamas šitoks neapdairumas 

rašant tokią neilgą knygą kaip Pradžios knyga? Ar suversime Mozei kaltę už tai, ko 

joks kitas rašytojas taip niekuomet nebūtų padaręs? O ar nebūtų paprasčiau tokį 

įvairavimą paaiškinti darant prielaidą, jog Pradžios knyga yra sudaryta iš dviejų ar 

trijų memuarų, kurių autoriai Dievą vadino skirtingais vardais – vienas Jam davė 

Elohimo vardą, kitas Jį pavadino Jahve arba Jahve Elohimu? (ERE, 315) 

 

Nors dažnai tenka girdėti, jog kritikai šio kriterijaus jau seniai atsisakė, bet žemiau 

pateiktasis A. Bentzeno teiginys byloja, kad nūdienos kritikams minėtasis požiūris vis 

dar tebėra labai svarbus: 

 
Ieškodami skirtingų tradicijų siūlo galo ir siekdami jas atskirti vieną nuo kitos, visų 

pirma privalome atrasti tam tikras „konstantas“. Pirmoji tokia „konstanta“ buvo 

specifinė kaita, pastebėta Dievo vardų vartosenoje. Ir reikia pasakyti, jog ši kaita yra 

daugiau nei vien tik lingvistinė „konstanta“. Tai objektyvią realybę išreiškianti 

„konstanta“. Ir mes žinome, jog ji vartojama (bent jau Pradžios knygoje ir Išėjimo 

knygos pradžioje) laikantis konkretaus plano. […] Taigi, Penkiaknygėje (Nuo Pr 1 iki 

Iš 6) ieškodami skirtingų tradicijų ir siekdami jas atskirti vieną nuo kitos, norom 

nenorom turime pripažinti dieviškų vardų kriterijų. (Bentzen, IOT, II t., 27–28) 
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3A. Atsakymas 
 

1B. Specifinė skirtingų Dievo vardų vartosena 
Kiekvienas Dievo vardas turėjo savo specifinę reikšmę, jie nebūtinai buvo sinonimiški. 

Autorius vartojo vardus Jahvė, Elohimas arba Jahvė Elohimas atitinkamai pagal 

kontekstą. Tokia izoliuota Dievo vardų vartosena turi tam tikrą konkretų tikslą ir nėra 

atsitiktinė. 

XII a. R. Jehuda Halevis parašė knygą, kuri vadinasi Cosri. Šioje knygoje autorius 

atskirai paaiškina Dievo vardų etimologiją. Jo išvadas XIX a. viduryje parafrazavo 

Berlyno universiteto teologijos profesorius E.W. Hengstenbergas: 

 
[Elohimas] yra bendriausias iš visų Dievo vardų. Jis išskiria Dievą tik pagal Jo 

visagalybę, neapibūdindamas asmeninio Jo charakterio ar moralinių savybių – t.y. 

šiuo vardu nepažymima, koks Jis yra žmonių atžvilgiu, kokius palaiminimus Jis 

teikia ar kokius kelia reikalavimus. Tačiau ten, kur Dievas paliudija apie save, kur Jis 

yra iš tiesų pažįstamas kaip asmuo, ten prie vardo Elohimas pridedamas kitas vardas 

– Jahvė. Ir šis vardas yra savas tik tautai, priėmusiai Jo apreiškimą ir sudariusiai su 

Juo sandorą. […] Vardas Jahvė beprasmis visiems, kurie nėra pažįstami su 

akivaizdžiu dieviškos esybės apreiškimu, kurį tas vardas žymi. Elohimas yra 

universali, visiems žmonėms prasminga Dievo sąvoka. […] Na, o Jahvė yra Dievo 

nomen proprium [tikrinis vardas] ir atskleidžia Jo esmių esmę. Šis vardas 

suprantamas tik ten, kur Dievas ateina ir atskleidžia tai, kas slypi Jo širdies gelmėse. 

Savo kūriniams Jis atveria širdį, idant jie vietoj sunkiai suvokiamos, neaiškios 

būtybės, apie kurią žinoma tik tiek, kad ji esanti galinga ir neaprėpiama, pamatytų, 

kad Jis yra savitą charakterį turįs asmuo. (Hengstenberg, DGP, 216–217) 

 

Umberto Cassuto, žydų mokslininkas, šviesios atminties Hebrajų universiteto 

profesorius, šį paaiškinimą praplėtė, rašydamas: 

 
Pirmiausia derėtų panagrinėti šių dviejų vardų reikšmes. Pamatysime, jog jie nėra 

vienodi. Iš pat pradžių vardas Elohimas buvo bendrinis daiktavardis, apeliatyvas. Šis 

vardas buvo vartojamas žymint tiek Vienatinį Izraelio Dievą, tiek pagonių dievus 

(taip pat žymėta vardu ‘El). O vardas JHVH – jau tikrinis daiktavardis, specifinis 

vardas, žymintis vien tik Izraelio Dievą – Dievą, kurį izraelitai pripažino kaip 

Aukščiausiąjį visatos valdovą ir kaip Dievybę, išsirinkusią juos būti savąja tauta. 

Norėčiau tai pailiustruoti analogišku pavyzdžiu. Sakykime, yra miestas, vadinamas 

Jeruzale arba paprasčiausiai miestu. Pavadinimas „miestas“ tinka tiek jam, tiek 

visiems kitiems miestams. Tačiau pavadinimas „Jeruzalė“ tinka tik vienam miestui. 

Kai žydų tautos protėviai suprato, kad yra tik Vienas Dievas ir kad tas vienintelis 

„JHVH yra Elohimas“ (žr. 1 Kar 18,39), tuomet bendrinis substantyvas jiems įgavo ir 

tikrinio daiktavardžio reikšmę. Taip šis žodis tapo vardo JHVH sinonimu. Jei 

Jeruzalė būtų buvęs vienintelis miestas hebrajiškai kalbančių žmonių pasaulyje, tai ir 

žodis „miestas“ neabejotinai būtų tapęs tikriniu vardu, sinonimišku žodžiui 

„Jeruzalė“. (Cassuto, DH, 18) 

 

Toliau Cassuto išdėsto keletą taisyklių, paaiškinančių Dievo vardų vartoseną: 
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JHVH 

 

(1) „Vardas JHVH vartojamas, kai tekstas 

perteikia judėjišką (izraelitų) Dievo 

koncepciją. Ji atsispindi JHVH portrete ir 

yra išreikšta tais atributais, kuriuos Dievui 

tradiciškai priskirdavęs Izraelis, ypač 

akcentuodamas etinį Jo charakterio 

aspektą.“ 

 

(2) JHVH „vartojamas žymint intuityvią, 

tiesioginę Dievo sąvoką, glūdinčią tiek 

kasdieniame paprastų žmonių tikėjime, 

tiek pranašų užsidegime. 

 

(3) „Vardas JHVH aptinkamas, kai 

dieviški atributai kontekste vaizduojami 

akivaizdžiais ir suprantamais terminais; 

kai pateikiamas aiškus Dievo vaizdas“. 

 

(4) JHVH „aptinkamas, kai Tora skaitytojo 

ar klausytojo sieloje siekia sužadinti 

prakilnios ir šlovingos dieviškos didybės 

pajautimą“. 

 

 

(5) „Vardas JHVH vartojamas perteikiant 

asmeninį Dievo charakterį bei 

pavaizduojant tiesioginį Jo santykį su 

žmogumi ar gamta.“ 

 

(6) JHVH „rašomas kalbant apie Izraelio 

Dievą, Jo santykį su savąja tauta ar jos 

protėviais. 

 

 

(7) „JHVH vartojamas, kai tema 

konkrečiai susijusi su Izraelio (judėjiška) 

tradicija“.  

ELOHIMAS 

 

(1) „Vardas Elohimas mieliau 

pasirenkamas, kai tekste perteikiama 

abstrakti Dievo samprata, vyravusi 

tarptautinėse ‘išminčių’ sferose – t.y. kai 

Dievas suprantamas kaip fizinio pasaulio 

Kūrėjas, gamtos Valdovas, gyvybės 

Šaltinis. 

 

(2) „Vardas Elohimas pasirenkamas 

siekiant atskleisti mąstytojų vartojamą 

Dievo sąvoką, tyrinėjant pasaulio ir 

žmogaus egzistencijos problemas. 

 

(3) „Elohimas pasirenkamas, kai [Dievo] 

aprašymas yra bendro pobūdžio, 

paviršutiniškas, miglotas, nesuteikiantis 

aiškumo“. 

 

(4) „Elohimas vartojamas, kai Dievas 

vaizduojamas labai paprastai arba kai 

nenorima, kad tam tikra mintis ar ištara 

būtų tiesiogiai asocijuojama su 

Švenčiausiuoju vardu“. 

 

(5) „Elohimas vartojamas duodant suprasti, 

jog Dievybė – tai Transcendentinė būtybė, 

egzistuojanti anapus fizinio pasaulio ribų“. 

 

 

(6) „Vardas Elohimas vartojamas, kai apie 

Dievą kalbama apibūdinant Jo santykį su 

asmeniu, kuris nėra Išrinktosios tautos 

atstovas“. 

 

(7) „Elohimas vartojamas, kai tema 

konkrečiai susijusi su universaliąja 

tradicija“. 

 

 

Kartais taip jau nutinka, kad vienam atvejui galima taikyti dvi taisykles, 

prieštaraujančias viena kitai. Tuomet vadovaujamasi ta taisykle, kuri logiškai labiau 

tinka ir tobuliau atspindi tam tikro teksto esmę. (Cassuto, DH, 30–41) 
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Minėtosios taisyklės įvairiai derinamos skirtinguose literatūriniuose kūriniuose: 

 

PRANAŠINĖS KNYGOS. Senojo Testamento pranašai dažniausiai vartodavo 

dieviškąjį vardą JHVH, ne Elohimą. Išimtis čia būtų tik Jonos knyga, Izraelio Dievą ne 

kartą pavadinanti vardu Elohimas. Tačiau ši išimtis tik patvirtina taisyklę, nes Jonos 

knyga pagal tam tikrus kriterijus iš esmės priklauso naratyviniams literatūriniams 

kūriniams. Izaijo knyga – kita išimtis. Tik Izaijas Jahvę pakeičia ne Elohimu, bet El. El – 

tai Dievo vardas, kildinamas iš bendrinio daiktavardžio. (Cassuto, DH, 20) 

ĮSTATYMINĖS KNYGOS. Jahvė – vienintelis Dievo asmenvardis, vartojamas 

teisinėje literatūroje – t.y. Penkiaknygėje ir Ezechielio knygoje. (Cassuto, DH, 20) 

POETINĖS KNYGOS. Kūriniai, priskiriami poetinei literatūrai, paprastai vartoja 

vardą JHVH. Išimtį sudaro tik kai kurios poemos, esančios išminties literatūriniuose 

kūriniuose arba smarkiai jų paveiktos. Antrojoje ir trečiojoje knygose, kurios vadinamos 

Elohisto knygomis, dažniausiai vartojami vardai El ir Elohimas. (Cassuto, DH, 20) 

IŠMINTIES KNYGOS. Išminties literatūriniai kūriniai unikalūs savo literatūriniu 

stiliumi, kuris yra universalus. Tokių kūrinių randama visose senovės Rytų šalyse. 

Nepaprastai naudinga patyrinėti šios rūšies literatūrą, kuri buvo kuriama kaimyninėse 

Izraelio šalyse. 

Tačiau pradėję studijuoti išminties knygas „būname nustebinami vieno fenomeno. 

Senovės Rytų išminties knygose – nepriklausomai nuo to, kokioje tautoje jos buvo 

sukurtos ar kokia kalba parašytos – į Dievą paprastai kreipiamasi apeliatyvu, o ne 

tikriniais įvairių dievybių vardais.“ (Cassuto, DH, 21) 

NARATYVINĖ LITERATŪRA. Naratyvinėje (pasakojamojoje) literatūroje – 

Penkiaknygėje, Ankstyvųjų pranašų raštuose, Jobo, Jonos knygose ir pan. – dažniausiai 

vartojami vardai yra Jahvė ir Elohimas. Šiuose kūriniuose jie savo reikšme mažai 

skiriasi. (Cassuto, DH, 21) 

JUDĖJŲ TEKSTAI. Umberto Cassuto, šviesaus atminimo Hebrajų universiteto 

profesorius, aiškindamas vardo Jahvė vartojimą teigia, jog „grynai judėjiško pobūdžio 

kategorijose vartojama tik tetragrama [JHVH – Jahvė]. Tai tautinio žydų Dievo vardas, 

išreiškiantis Dievybės koncepciją pagal Jos santykį su Izraeliu.“ (Cassuto, DH, 23) 

SENOVĖS HEBRAJŲ LITERATŪRA. Senoviniai Lachiše rasti hebrajų laiškai 

byloja apie Jahvės vardo vartojimą kasdieniame gyvenime. Šis vardas minimas ne tik 

pasveikinimuose ir priesaikose, bet ir visame laiško tekste. Vardo Elohimas čia 

neaptiksite. Vardas Jahvė analogiškai minimas ir Šventraštyje užrašytuose 

pasveikinimuose (žr. Ts 6,12; Ps 129,8; Rūt 2,4) bei oficialiuose rabinų pareiškimuose, 

kuriuose, sveikinant kitus, būdavo oficialiai reikalaujama vartoti vardą Jahvė. (Cassuto, 

DH, 24) 

MODERNIOJI HEBRAJŲ LITERATŪRA. Net ir šiuolaikinėje hebrajų literatūroje, 

kaip sako Cassuto, „mes labai tiksliai parenkame žodžius ir tetragramą [JHVH – Jahvė] 

vartojame tuomet, kai omeny turima tradicinė judėjiška Dievybės samprata, o vardą 

Elohimas – išreikšdami filosofinę ar universalią Dievybės sampratą.“ (Cassuto, DH, 30) 

Žemiau pateikiamas pavyzdys iliustruoja, kaip šios taisyklės taikomos Pradžios 

knygoje: Pradžios knygos 1 skyriuje Dievas pasirodo kaip fizinio pasaulio Kūrėjas bei 

visa valdantis pasaulio Viešpats. Visa, kas egzistuoja, egzistuoja tik Jo nurodymu, tarp 

Jo ir gamtos nesant tiesioginio ryšio. Taigi pagal minėtąsias taisykles čia turi būti 
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vartojamas vardas Elohimas. 

Skaitydami istoriją apie Edeno sodą, Dievą pamatome kaip valdytoją moraliniu 

aspektu: Jis žmogui nubrėžia tam tikras normas. Šiame pasakojime, Dievui užmezgus 

tiesioginį bendravimą su žmogumi, atsiskleidžia Jo asmeniškumas. Taigi, kaip ir galima 

numanyti, čia geriausiai tinka vardas Jahvė. Vardas Elohimas pavartojamas vienintelį 

kartą – kai prabyla gyvatė ir moteris kalbasi su ja. Čia vardas Jahvė neminimas iš 

pagarbos tautiniam Izraelio Dievui. (Cassuto, DH, 33) 

Šiame tekste randame ir dvigubą Dievo vardą, kur vardas Jahvė pavartojamas kartu 

su vardu Elohimas. Taip yra dėl to, kad šios Šventojo Rašto ištraukos autorius Elohimą 

nori sutapatinti su Jahve: „Kitaip tariant, etinę sritį valdantis Dievas yra ne kas kitas kaip 

ir fizinį pasaulį valdantis Dievas. Izraelio Dievas yra visatos Dievas. Tiesiog vardai 

JHVH ir Elohimas pabrėžia du skirtingus Jo veiklos aspektus – du skirtingus būdus, kaip 

Jis apreiškia save žmonių vaikams.“ (Cassuto, DH, 33) Tai paaiškina dvigubo vardo 

vartoseną, ir visuose kituose skyriuose Dievo vardai vartojami individualiai, pagal 

kontekstą. 

Cassuto aiškina: 

 
Pasakojime apie Padalijimą (11,1–9) vartojamas vardas JHVH. Priežastis aiški: šiame 

pasakojime tik veiksmo vieta yra už Izraelio žemės ribų. Pati istorija yra grynai 

judėjiško pobūdžio, joje nesama nė vienos jotos svetimšalių pasakojimų. Priešingai 

pasakojimams apie Sukūrimą ir Tvaną, šis pasakojimas neturi kosmopolitinės 

tradicijos pamato, galinčio būti Toros aprašymo pagrindu. Priešingai, izraelitų dvasia 

čia parodoma kaip visiška priešingybė pasaulį valdančių išdidžių pagoniškų tautų 

nusistatymui ir siekiams. Dėl šios priežasties Dievo ir žmogaus santykio judėjiška 

koncepcija čia išreiškiama Izraelio Dievybės vardu. (Cassuto, DH, 37) 

 

Pradžios knygos 12 skyriuje prasideda Abraomo istorija. Regis, šioje istorijoje 

labiausiai derėtų izraelitų Dievo vardas. 

 

Kodėl J dokumente buvo pasirinktas vardas Jahvė, o E ir P – Elohimas? Į šį svarbų klausimą 
ši nesantaiką kurstanti hipotezė nepateikia jokio įtikinamo atsakymo. Tačiau, jei Penkiaknygė 
vis dėlto yra vieno autoriaus darbas, tai dėl Dievo vardų vartosenos klausimų nekyla. 

– JOHN R. RAVEN 
 

 

Šį principą Archeris panaudojo nagrinėdamas pirmuosius Pradžios knygos skyrius. 

Nuodugnus Jahvės ir Elohimo vardų vartosenos Pradžios knygoje nagrinėjimas turėtų 

atskleisti rašytojo tikslą. Dievą kaip visagalį Kūrėją ir visatos Viešpatį įvardija vardas 

Elohimas. (Žodis „Elohimas“ gali būti išvestas iš šaknies, reiškiančios „galingas“, 

„stiprus“ arba „svarbiausias“.) Taigi Elohimas idealiai tinka Pradžios knygos pirmam 

skyriui, nes Dievas čia vaizduojamas kaip visagalis Kūrėjas. O Jahvė – Dievo vardas, 

kuriuo Jis vadinamas po sandoros sudarymo. Dėl šios priežasties Pradžios knygos 

antrame skyriuje beveik visuomet vartojamas vardas Jahvė, mat Dievas su Adomu ir 

Ieva pradeda bendrauti sandoros pagrindu. Pradžios knygos trečiame skyriuje 

pasirodžius Šėtonui Dievas vėl vadinamas Elohimu, nes Dievas su Šėtonu nėra 

susaistytas sandoros saitais. Taigi tiek gyvatė, tiek Ieva čia Jį vadina Elohimu. Vardas 
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vėl keičiasi į Jahvę, kai Dievas kreipiasi į Adomą (žr. 3,9) ir peikia Ievą (žr. 3,13). 

Gyvatę prakeikia taip pat sandoros Dievas (žr. 3,14). (Archer, SOTI, 112) 

Panašios nuomonės laikosi ir Johnas H. Ravenas: 

 
Toks argumentavimas byloja, jog visai nepaisoma Dievo vardų etimologijos. Vardų 

kaitaliojimas suprantamas tik kaip skirtingų autorių įpročio reikalas. Kritikai neteigia, 

kad J nežinojo vardo Elohimas arba kad P ir E būtų nežinoję vardo Jahvė. Teigiama 

tik, kad kiekvienas buvo ištikimas savo pasirinktam vardo variantui. Tačiau, jei tai 

tiesa, reikia atsakyti į vieną klausimą: kodėl J dokumente buvo pasirinktas vardas 

Jahvė, o E ir P – Elohimas? Į šį svarbų klausimą ši nesantaiką kurstanti hipotezė 

nepateikia jokio įtikinamo atsakymo. Tačiau, jei Penkiaknygė vis dėlto yra vieno 

autoriaus darbas, tai dėl Dievo vardų vartosenos klausimų nekyla. O juk būtent tokio 

aiškumo ir reikalauja vadinamasis P, J ir E pobūdis. Sakoma, jog P yra šaltas, 

formalus, sistemiškas, logiškas. Bet juk būtent tokiuose tekstuose ir būtų labiausiai 

tikėtina išvysti Elohimą – bendrinį Dievo vardą, vardą, kuris neatspindi jokio 

specifinio santykio su Izraelio tauta ir esti daug kartų vartojamas kalbant apie 

pagonių dievybes. Kita vertus, J laikomas turįs naivią, antropomorfinę savojo Dievo 

sampratą. Tačiau tokie faktai, bylojantys apie karštus religinius jausmus, verstų 

manyti, jog čia kaip tik labiausiai derėtų tikrinis, tautinis Dievo vardas – vardas, 

akcentuojantis sandoros saitus su Izraeliu. (Raven, OTI, 118–119) 

 

Evenas Kuenenas, vienas iš klasikinės dokumentų hipotezės autorių, pripažino šio 

kriterijaus neapibrėžtumą: „Reikšminis vardų Jahvė ir Elohimas skirtumas dažnai 

paaiškina, kodėl tam tikruose tekstuose vienas pavadinimas pasirodo esąs tinkamesnis 

nei kitas.“ (Kuenen, HCIOCH, 56) 

Kuenenas toliau sako: „Kritikų atliekamo tiriamojo darbo istorija byloja, jog labai 

dažnai pernelyg pabrėžiamas susitarimas dieviškų vardų vartojimo klausimu. […] 

Manyčiau, derėtų perspėti, kad nebūtų per daug akcentuojamas vien tik šis fenomenas.“ 

(Kuenen, HCIOCH, 61) 

Visai neseniai vienas žodinės tradicijos tyrinėtojas, Engnellas, pareiškė, kad apskritai 

nereikia šaltinių skirstyti pagal skirtingą vardų vartoseną (Švedų Biblijos terminų 

žodynas: Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, II). Šį autorių cituoja Northas: 

 
Nors iš tiesų pastebima „pastovi“ Dievo vardų kaita, nuodugnesnis tyrimas nerodo, 

jog vardų vartosena priklausytų nuo skirtingų dokumentų. Ši vardų kaita veikiau yra 

sąmoningai tradiciją fiksavusio autoriaus pasirinktas stilius: kaita akivaizdžiai 

susijusi su tuo, kad skirtingiems dieviškiems vardams būdingos skirtingos 

ideologinės asociacijos, todėl ir jų reikšmė nevienoda. Kaip matyti, vardas Jahvė 

vartojamas akcentuojant tautinį Izraelio Dievą ir priešinant Jį svetimiems dievams. 

Šis vardas taip pat minimas pasakojant protėvių istoriją ir pan. Kita vertus, Elohimas, 

„Dievas“, pateikia mums labiau „teologinį“, abstraktų, kosminį Dievo paveikslą. Šis 

vardas vartojamas dažniau dinamiškesniuose kontekstuose. […] Taigi vardai keičiasi 

ne dėl to, kad keistųsi „dokumentai“. Skirtingus Dievo vardus parenka ir pritaiko tas 

pats tradiciją fiksavęs autorius. (North, PC, 66–67) 

 

Cassuto drąsiai teigia, jog 
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[…] nėra reikalo stebėtis, kad šių vardų vartosena Toroje taip įvairuoja. Priešingai, 

turėtume stebėtis, jei vardai nesikeistų. Taip ir turėjo būti. Tačiau taip nėra dėl 

skirtingų tekstų nesuderinamumo ar mechaniško atskirų tekstų sujungimo į visumą. 

Taip rašyti ir vartoti tuodu vardus turėjo kiekvienas hebrajų autorius. Tai suponavo ir 

pirminės vardų reikšmės, ir bendroji senovės Rytų literatūrinė tradicija, ir taisyklės, 

apibrėžusios Dievo vardų vartoseną visoje hebrajų literatūroje. (Cassuto, DH, 41) 

 

Na, o archeologija pateikia mums informacijos apie sudurtinio vardo Jahvė Elohimas 

vartojimą. 

Viena pagrindinių JEDP hipotezės prielaidų byloja, jog vardas Jahvė yra tipiškas J 

dokumentui, o Elohimas – E dokumentui. Taigi sudurtinio vardo Jahvė Elohimas 

vartojimą radikaliosios pakraipos kritikai aiškina kaip tų dviejų dokumentų sujungimo 

padarinį. Štai ką pasakoja Cyrusas Gordonas remdamasis asmeniniais su šiuo klausimu 

susijusiais pastebėjimais: „Visa tai atrodė labai logiška ir daugelį metų aš dėl to nė kiek 

neabejojau. Tačiau tyrinėdamas ugaritų gyvenimą susidūriau su tokiais duomenimis, 

kurie sugriovė visą manąją logiką.“ (Gordon, HCFF, 132) Ugaritai taip pat garbindavę 

dievybes, turėjusias sudurtinius vardus, pavyzdžiui, Kadiš Amrar ir Ib Nikal. Du vardus 

dažniausiai jungdavęs jungtukas „ir“, bet jis galėdavo būti ir praleidžiamas. 

Matome, jog senovėje būdavo įprasta dievybes vadinti sudurtiniais vardais. Amonas 

Ra – žinomiausia dievybė, turinti sudurtinį vardą. Su šiuo vardu pirmiausia susiduriame 

minint Egipto užkariavimus, valdant XVIII dinastijai. Amonas – Tėbų miesto, kuriame 

buvo sukoncentruota politinė valdžia, dievas. Ra visuotinai garbintas kaip saulės dievas. 

Šie du dievai buvo „sujungti“ dėl Tėbų kaip politinio lyderio padėties ir Ra 

universalumo. Tačiau Amonas Ra yra ne du dievai, bet vienas dievas. Tai paaiškina ir 

derinio Jahvė Elohimas prasmę. Jahvė akcentuoja dievybės ypatumus, o Elohimas žymi 

dievybės universalumą, bendrąją Dievo koncepciją. Jahvės ir Elohimo vardų sujungimas 

į vieną gali reikšti, jog Jahvė prilygsta Elohimui. Kitaip suformulavus tai reikštų: „Jahvė 

yra Dievas“. Tačiau dokumentų hipotezės šalininkai įrodinėja, jog sudurtinis vardas 

Jahvė Elohimas – dviejų dokumentų – J ir E – sujungimo į vieną padarinys. Tačiau šis 

tvirtinimas nepagrįstas. Tai tas pat kaip tvirtinti, jog sudurtinis dievybės vardas Amonas 

Ra atsirado sudėjus dokumentus A ir R. (Gordon, HCFF, 132–133) 

Kitchenas priduria: 

 
Tyrinėjant sudurtinius dievybių vardus, palyginimui labai pravartu panagrinėti tris 

dievo Ozyrio vardus, pastovų epitetą ir bendrinį jam taikomą daiktavardį „dievas“. 

Šie Ozyrį apibūdinantys vardai įrašyti dabar Berlyno muziejaus saugomoje 

Ichernofreto steloje. Tai Ozyris, Venoferis, Chentamentis, „Abido Viešpats“ (Neb-

’Abdju) ir nuter, „dievas“ (palyginkite su Elohimu hebrajų kalboje). Tačiau nė vienas 

egiptologas nesiima išradinėti „Oziristo“, „Venofristo“, „Chentamentisto“, 

„Nebabdisto“ ar „Nuteristo“ šaltinių, analogiškų Senojo Testamento Jahvisto ar 

Elohisto dokumentams. Ichernofreto stelos įrašas gali būti palaikytas 

„daugžodžiavimu“. Tačiau yra žinoma, jog šis memorialinis įrašas buvo sukurtas 

(kaip viena visuma), iškaltas ir pastatytas per keletą savaičių, o gal net ir dienų. 

Paminklas byloja apie įvykius, kuriems atminti jis ir buvo pastatytas. Pabrėžtina, kad 

šis kūrinys neturi jokios keletą amžių trukusios literatūrinės „priešistorės“, kurios 

metu autoriai ar redaktoriai jį būtų sudurstę iš atskirų fragmentų. Tas pat pasakytina ir 

apie kitus tekstus, keletas tokių yra paminėti čia, o daugelis – ne. Sudurtiniai dievybių 
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vardai buvo vartojami ne tik Egipte, bet ir visoje Mesopotamijoje. Čia galime 

priminti Lipit Ištaro teisyno prologe minimą Enlilį, kitaip dar vadinamą 

Nunamnirumi. O Hamurabio teisyno prologe randame: Inana, Ištar, Telitum ir Nintu, 

Mama. (Kitchen, AOOT, 121) 

 

Atsižvelgdamas į aukščiau pateiktus duomenis, Ravenas teigia, jog prielaida, kad 

toks dieviškų vardų vartojimas byloja apie keletą autorių, sukelia tam tikrų keblumų. 

„Kritikai neteigia, kad J nežinojo vardo Elohimas arba kad P ir E būtų nežinoję vardo 

Jahvė. Teigiama tik, kad kiekvienas buvo ištikimas savo pasirinktam vardo variantui. 

Tačiau, jei tai tiesa, reikia atsakyti į vieną klausimą: kodėl J dokumente buvo pasirinktas 

vardas Jahvė, o E ir P – Elohimas? Į šį svarbų klausimą ši nesantaiką kurstanti hipotezė 

nepateikia jokio įtikinamo atsakymo. Tačiau, jei Penkiaknygė vis dėlto yra vieno 

autoriaus darbas, tai dėl Dievo vardų vartosenos klausimų nekyla.“ (Raven, OTI, 118) 

Cassuto pateikia tokią pastabą: 

 
Reikia pasakyti, jog izraelitai įvedė didelę naujovę. Pagonys savo raštuose vartoja 

tam tikrą vardą, žymintį abstrakčią, bendrąją dievystės sąvoką. Kartais minimas ir 

koks nors konkretus dievas. O hebrajų literatūroje tautinio Izraelio Dievo samprata 

visiškai sutapatinama su visos žemės Dievo samprata. JHVH, kurį pripažįsta Izraelio 

vaikai ir prieš kurį jie puola kniūbsti, yra ne kas kitas kaip Elohimas, apie kurio 

valdymą bent kiek nutuokia visi žmonės ir kurį galutinai ateityje pripažinti lemta 

visiems. Tai didinga mintis, ir Biblijos poetai ją noriai išreiškia pasitelkdami įvairius 

Dievo vardus. (Cassuto, DH, 25) 

 

2B. Išėjimo 6,3 egzegezė 
 

1C. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Anot kritikų, ši eilutė reiškianti, jog vardas Jahvė (JHVH) Izraelyje nebuvo žinomas, kol 

Dievas jo neapreiškė Mozei Sinajaus dykumoje. O tai, esą, reiktų suprasti, kad visos 

eilutės, kur minimas vardas „Jahvė“ Pradžios knygoje bei Išėjimo knygoje iki pat 

minėtosios eilutės, turėjo būti užrašytos kažkieno kito – ne to paties autoriaus, kuris 

užrašė Iš 6,3. Priešingu atveju (jei tai vienas autorius) rašytoją galima apkaltinti dėl 

akivaizdaus prieštaravimo: Pradžios knygos aprašyme patriarchai vartoja vardą „Jahvė“, 

o po to staiga pareiškiama, jog šis vardas nebuvo žinomas, kol jis nebuvo apreikštas 

Mozei. 

Šį požiūrį dėsto britų mokslininkas H.H. Rowley’s: 

 
Iš 6,2–3 sakoma: „Aš esu Jahvė! Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip 

El Šadai, bet vardu Jahvė jiems nedaviau savęs pažinti.“ Tačiau keliuose Pradžios 

knygos skyriuose sakoma, jog Dievas patriarchams buvo žinomas kaip Jahvė. Šis 

vardas buvo žinomas Abromui (žr. Pr 15,2.8), Sarajai (16,2), Labanui (24,31). Šį 

vardą ištaria ir angeliškos būtybės, apsilankiusios pas Abraomą (18,14) ir pas Lotą 

(19,13). Taip pat parašyta, jog Dievas sakęs „Aš esu Jahvė“ Abromui (15,7) ir 

Jokūbui (28,13). (Rowley, GOT, 20–21) (Taip pat žr. Fohrer, IOT, 115) 
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2C. Atsakymas 
Teisinga Iš 6,3 egzegezė yra tokia: šioje eilutėje neteigiama, jog vardas „Jahvė“ 

izraelitams iki Mozės laikų buvo nežinomas tiesiogine prasme – t.y. kad jis neegzistavo. 

Reikėtų sakyti taip: jie nepalaikė bendravimo santykių su tokiu Dievu, kokį apreiškia 

vardas „Jahvė“. Kitaip tariant, jie pažinojo Dievą, vardu Jahvė, tačiau nepažino Jo kaip 

Dievo, pasižyminčio Jahvės charakteriu. 

 

Žodis „žinoti/pažinti“ Senajame Testamente dažniausiai reiškia suvokimą platesne prasme. 
Frazė „žinoti Jahvės vardą“ daug kartų pavartojama būtent šia – platesne – prasme ir reiškia 
dieviškųjų atributų suvokimą (žr. 1 Kar 8,43; Ps 9,11; 91,14; Iz 52,6; 64,1; Jer 16,21; Ez 
39,6.7). Tai byloja, jog Abraomas, Izaokas ir Jokūbas pažino Dievą kaip galybės Dievą, 
tačiau nepažino Jo kaip sandoros Dievo. 

– JOHN H. RAVEN 
 

W.J. Martinas knygoje „Penkiaknygės stilistiniai kriterijai ir analizė“ (Stylistic 

Criteria and the Analysis of the Pentateuch) rašo, jog „būtina atkreipti dėmesį į visą 

hebrajiško žodžio „vardas“ prasmę. Šio žodžio reikšmių laukas apima kur kas platesnį 

nei vien tik žodinį ko nors įvardijimą ar „etiketę“. Jis pažymi ir įvardijamo 

daikto/asmens atributus. Vardas gali reikšti reputaciją, charakterį, garbingumą, gerą 

vardą ir išgarsėjimą. Kaip matome, vardas reikšdavo ne vien pavadinimą paviršutiniška 

prasme, bet ir apibūdindavo esmę tos realybės, kurią įvardydavo.“ (Martin, SCAP, 17–

18) 

J.H. Hertzas, buvęs vyriausiasis Londono rabinas, knygoje The Pentateuch and 

Haftorahs rašo: 

 
Mintis, išsakyta Iš 6,3, atsidūrė visų kritikų dėmesio centre. Anot jų, Dievas čia pirmą 

kartą apreiškęs Mozei savo vardą kaip JHVH. Daroma išvada, jog visi Pradžios 

knygos skyriai ir kai kurie Išėjimo knygos skyriai, kuriuose tik minimas Jahvės 

vardas, yra paimti iš kito šaltinio. Šitoks aiškinimas laikomas įtikinamu įrodymu, 

kurio pakanka Penkiaknygės dokumentų hipotezei patvirtinti. Tokios nuomonės, kaip 

JEDP dokumentų hipotezės ramsčio, laikosi visi radikaliosios pakraipos kritikai. 

Deja, reikia pasakyti, jog toks kritikų pateikiamas šios eilutės aiškinimas byloja, 

kad visiškai nesuvokiama hebrajiškos idiomos reikšmė. Kai Šventajame Rašte 

kalbama, jog Izraelis, tautos ar faraonas „sužinos, kad Dievas yra Adonãjas“, tai 

nereiškia, jog jie bus informuoti, kad Jo vardas yra JHVH (Adonajas), kaip tai aiškina 

kritikai. Tai reiškia, jog jie patirs Jo galią ir jiems bus apreikšti tie dieviškos 

prigimties atributai, kuriuos tas vardas žymi. Žr. Jer 16,21: „Aš juos pamokysiu, 

visiems laikams jiems parodysiu savo ranką ir savo galybę, kad jie žinotų, jog mano 

vardas yra Adonajas“ [žydų ortodoksai netaria JHVH vardo vengdami sulaužyti 

trečiąjį įsakymą, todėl vartoja minėto vardo pakaitalą „Adonajas“, kuris reiškia 

„Viešpats“]. Ezechielio knygoje frazė „jie pažins, kad Aš esu Adonajas“ sutinkama 

per šešias dešimtis kartų. Ir niekur tai nereiškia, jog jie sužinos viso labo tik keturias 

Jo Vardo raides. Kiekvienąkart šitai reiškia, jog jie sužinos/pažins, koks Jis yra iš Jo 

veiksmų ir pažado laikymosi. (Hertz, PH, 104) 

 

Ravenas sako: „Žodis jāda‘, ‘žinoti/pažinti’ Senajame Testamente dažniausiai reiškia 
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suvokimą platesne prasme. Frazė „žinoti Jahvės vardą“ daug kartų pavartojama būtent 

šia – platesne – prasme ir reiškia dieviškųjų atributų suvokimą (žr. 1 Kar 8,43; Ps 9,11; 

91,14; Iz 52,6; 64,1; Jer 16,21; Ez 39,6.7). Tai byloja, jog Abraomas, Izaokas ir Jokūbas 

pažino Dievą kaip galybės Dievą, tačiau nepažino Jo kaip sandoros Dievo.“ (Raven, 

OTI, 121) 

Panašios nuomonės laikosi ir Archeris. Pasak jo, radikaliosios pakraipos kritikams 

labai nepriimtinas metodas, kai konkrečios krikščioniškosios doktrinos įtvirtinimui 

naudojama ir paraidžiui aiškinama kokia nors konkreti Šventojo Rašto vieta. Ir nepaisant 

to patys kritikai vieną pamatinių savo doktrinų yra įtvirtinę būtent tokiu metodu: dvi 

eilutės [Iš 6,2–3] aiškinamos pažodžiui, neatsižvelgiant nei į kontekstą, nei į kitas 

Šventojo Rašto mokymo analogijas. Būtent taip kritikai interpretuoja Išėjimo 6,2–3. 

(„Aš esu JHVH! Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip El Šadai, bet vardu 

JHVH jiems nedaviau savęs pažinti.“) Dokumentų hipotezės šalininkai laikosi 

nuomonės, jog tai buvęs pirmas kartas, kai vardas Jahvė buvo apreikštas Mozei Elohisto 

(E) dokumente. Bet Jahvistas to nežinojo, tad nutarė, jog vardas Jahvė puikiausiai tinkąs 

ir aprašant laikus iki Mozės. Tačiau, teisingai suvokiant veiksmažodį jāda‘ 

„žinoti/pažinti“ bei žinant, ką hebrajų kalba tai reiškia žinoti/pažinti kieno nors vardą, 

tampa aišku, jog ši reikšmė nėra pažodinė. Juk visos dešimt negandų nebuvo skirtos vien 

tam, kad egiptiečiai sužinotų, jog izraelitų Dievas vardu Jahvė (žr. Iš 14,4: „[…] 

egiptiečiai žinos, kad aš esu Jahvė“). Negandos įvyko todėl, kad egiptiečiai pamatytų, 

jog Dievas ištikimai laikosi su savo tauta sudarytos sandoros. Egiptiečiai turėjo iš 

patirties pažinti Jį kaip Jahvę, sandoros Dievą. (Taip pat žr. Iš 6,7: „Jūs žinosite, kad aš 

Jahvė, jūsų Dievas, kuris išlaisvino iš egiptiečių vergijos“.) „Hebrajiška žodžio 

vartosena aiškiai rodo, jog Iš 6,3 moko, kad Dievas, ankstesnėse kartose savo galingais 

darbais ir gailestingumu apsireikšdavęs kaip El Šadai (Dievas Visagalis), dabar, Mozės 

kartoje, nuostabiai išvaduodamas visą Izraelio tautą, apreiškia save kaip sandoros 

besilaikantis Jahvė“. (Archer, SOTI, 122) 

Mintį toliau pratęsia Ravenas: „Šios Šventojo Rašto vietos kontekstas bei pasakymai 

„pažinti/žinoti (Jo) vardą“ usus loquendi aiškiai reiškia įgyti pažinimą per patirtį, 

suvokiant atributus, kuriuos tas vardas akcentuoja.“ (Raven, OTI, 121) 

G.T. Manley’s taip aiškina čia pasitaikančių hebrajiškų veiksmažodžių vartoseną: 

„Kai vardas minimas pirmą kartą, paprastai vartojamas veiksmažodis nāgad, pvz. 

Pradžios 32,29. Tuo tarpu čia [Iš 6,3] veiksmažodis yra jāda‘. Tas pats veiksmažodis 

pavartotas ir 1 Sam 2,12 bei 3,7 – ten minimi asmenys žinojo apie vardą Jahvė, bet 

nežinojo visko, ką tas vardas reiškia.“ (Manley, BL, 47) 

Kritikai šią eilutę laiko pagrindu atskirti J dokumentą, kuriame vartojamas vardas 

„Jahvė“, nuo E dokumento, kuriame vartojamas vardas „Elohimas“. Tačiau ši eilutė 

skiria ne Elohimą nuo Jahvės, o El Šadai nuo Jahvė. 

Merrillas Ungeris teigia: 

 
Prielaida aiškinantis Iš 6,2–3 reikšmę yra visiškai nepagrįsta. Ji negalioja už kritikų 

hipotezės ribų. Tai akivaizdu pirmiausia dėl to, kad aiški skiriamoji linija 

nubrėžiama jau pačiame tekste: „Dievas kalbėjo Mozei ir sakė: „Aš esu VIEŠPATS! 

Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas Visagalis (El Šadai), bet 

vardu Jahvė jiems nedaviau savęs pažinti.“ Akivaizdu, jog šioje eilutėje vardas Jahvė 
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atskiriamas ne nuo Elohimo (Pradžios knygoje paminimas per 200 kartų), o nuo El 

Šadai (Pradžios knygoje paminimas 5 kartus). El Šadai – vardas, žymintis tam tikrą 

būdą, kuriuo Dievas apreiškė save patriarchams (žr. Pr 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 

48,3). (Unger, IGOT, 251, kursyvas autoriaus) 

 

Kitas svarbus dalykas, į kurį, nagrinėjant Iš 6,2–3, deja, dažnai žiūrima pro pirštus, 

hebrajiškai vadinamas reikšminiu Bējt. 

„Aš pasirodžiau […] kaip El Šadai (Dievas Visagalis), bet vardu Jahvė (VIEŠPATS) 

jiems nedaviau savęs pažinti“ (Iš 6,2–3, angl. vert.). 

Tekste anglų kalba (I appeared […] as El Shaddai, but by my name Yahweh) 

pavartojami du prielinksniai „as“ ir „by“, nors originale parašytas tik vienas prielinksnis 

(hebr. prefiksas Bējt; angl. as), valdantis žodį ’Ēl Šaddaj. (Prielinksnis „as“ lietuviškai 

gali būti verčiamas „kaip“ arba įnagininku – vert. past.) Antrojo prielinksnio, valdančio 

frazę „vardas Jahvė“, originale nėra, tačiau pagal anglų kalbos gramatikos taisykles 

angliškame vertime šioje vietoje būtina įterpti dar vieną prielinksnį – „by“ arba „as“. 

Geseniusas paaiškina, kokiu būdu [pirmasis] prielinksnis „kaip“ siejamas su fraze 

„vardas Jahvė“. 

Tai reikštų „charakterį ar vidines savybes, o ne išorines savybes ar vien tik 

pavadinimą“. (Motyer, RDN, 14) 

Geseniusas rašo, kad „poetiniame paralelizme prielinksnio valdymo galia kartais 

perkeliama atitinkamam antrojo nario substantyvui“ [Gesenius-Kautzsch, Hebrew 

Grammar, Paragrafas 199 hh, 1910]. (Motyer, RDN, 14) 

Puikus tokio „poetinio paralelizmo“ pavyzdys aptinkamas Izaijo knygoje: „Dėl savo 

vardo Aš sulaikysiu savo rūstybę ir dėl savo šlovės susivaldysiu, kad tavęs 

nesunaikinčiau“ (TŽ). Angliškame (kaip ir lietuviškame) vertime „dėl“ (angl. for the 

sake of) čia pavartojamas du kartus, nors hebrajiškai čia tik vienas prielinksnis, rašomas 

prieš pirmąjį daiktavardį. 

Šiuo atveju, kaip ir kitais, „prielinksnis antrajam žodžiui suteikia tą pačią [prasmę], 

kuri suteikiama ir pirmajam“. (Motyer, RDN, 14) 

Nėra argumento, kuris paneigtų, jog Iš 6,2–3 eilutėje nesivadovaujama tuo pačiu 

principu. Frazė „vardas Jahvė“ turėtų būti valdoma to paties reikšminio Bējt, kuris valdo 

ir žodį „El Šadai“. 

Veikale „Dievo vardo apreiškimas“ (The Revelation of the Divine Name) Motyeris 

aiškina apie reikšminio Bējt prasmę: 

 
Šioje eilutėje [Iš 6,3] Reikšminis Bējt yra tinkamai išverstas – „kaip“. Šiuo atveju 

„kaip“ pavartojamas požymiui išreikšti – t.y. dėmesys sutelkiamas į charakterį arba 

vidines savybes, o ne į išorines savybes ar vien tik pavadinimą. Kai Dievas apreiškė 

save kaip El Šadai, tai nereiškia, jog patriarchai sužinojo vien tik titulą, kuriuo jiems 

derėtų į Jį kreiptis. Apsireikšdamas kaip El Šadai, Dievas atskleidė jiems tą savojo 

charakterio pusę, kurią išreiškė būtent tas vardas. Panašiai mintis išsakyta ir Iš 3,2 

(angl. vert.): „Jahvės angelas pasirodė jam […] kaip ugnies liepsna“ („Viešpaties 

angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje“, LBD). Išorinės aplinkybės 

padėjo akimirksniu patraukti Mozės dėmesį – Mozės akį patraukė ugnyje 

neišnykstantis krūmas. Liepsna – labai tinkamas apibūdinimas Dievui. Ji 

simbolizuoja ir reikiamu metu suprantamai apreiškia Mozei dalelę dieviškosios 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  607 

 

prigimties. Taigi „kaip“ reikšmę susiedami su fraze „(mano) vardas Jahvė“ šią eilutę 

galėtume versti taip: „Aš apreiškiau save […] parodydamas El Šadai charakterį, 

tačiau tos charakterio pusės, kurią žymi mano vardas Jahvė, jiems nedaviau pažinti.“ 

(Motyer, RDN, 14) 

 

Motyeris samprotauja toliau: 

 
Toks siūlomas vertimo variantas yra tikslus ir tinka pagal kontekstą. (Apreiškimo 

aspektu, ši eilutė yra tinkamoje vietoje: joje iš tiesų nepasakoma, kad šis vardas čia 

balsiai ištariamas pirmą kartą. Norima pasakyti, jog tik dabar pirmąkart atskleidžiama 

šio vardo esmė.) Patriarchai vadino Dievą Jahve, tačiau pažino Jį kaip El Šadai. O jų 

palikuonys ne tik vadins Jį Jahve, bet ir pažins kaip tokį. Tokia yra ir pagrindinė Iš 

6,6 reikšmė. Mozė iš Viešpaties gauna žinią, kurią turi perduoti Izraeliui. Žinia 

prasideda ir užsibaigia dieviškos valdžios antspaudu – „Aš esu Jahvė“. Šios valdžios 

pagrindu žinia skelbia apie išgelbėjimą, kuris, kaip čia akcentuojama, ir turįs apreikšti 

Dievo kaip Jahvės prigimtį, mat, pasibaigus tam, ką Dievas ketina atlikti, visas 

Izraelis žinos, „kad esu Jahvė“. Jie sužinos ne tik Dievo vardą, bet ir pažins Izraelio 

Dievo charakterį. Biblijoje ši frazė nuosekliai vartojama būtent tokia reikšme. 

(Motyer, RDN, 14) 

 

Na, o sutikus su dokumentų hipotezės šalininkų aiškinimu, liktų neišspręstas vienas 

sunkiausių galvosūkių: kodėl nė vienas iš redaktorių, sudarinėjusių Penkiaknygės 

kompiliaciją, neišsprendė tokio akivaizdaus prieštaravimo ir nesuderino vardo „Jahvė“ 

vartosenos. Kodėl paliko jį Pradžios knygoje, kur šį vardą vartoja patriarchai, ir Iš 6,3 

eilutėje, teigiančioje, jog šis vardas pirmą kartą apreiškiamas Mozei Sinajaus dykumoje? 

Ungerio teigimu, net ir atmetus problemas, susijusias su kontekstu bei tikrąja žodžių 

reikšme, radikaliųjų kritikų pozicija Iš 6,2–3 klausimu silpsta dar ir loginiu aspektu. 

Redaktorius, jų teigimu, surinkęs visus šiuos pasakojimus, šią Šventojo Rašto vietą 

suprato visai ne taip nei jie. Nuolat Pradžios knygoje pasikartojantis vardas „Jahvė“ jam 

nė kiek netrukdė. Priešingu atveju, redaktorius būtų pakeitęs minėtą eilutę arba visur 

ištrynęs anksčiau paminėtą vardą „Jahvė“. (Unger, IGOT, 252) 

Ravenas sako: „Penkiaknygės redaktorius (jei toks iš viso buvo) teiginio, išsakyto Iš 

6,3 eilutėje, akivaizdžiai nepalaikė prieštaringu ar nesiderinančiu su nuolatine vardo 

Jahvė vartosena Pradžios knygoje. Priešingu atveju jis būtų arba pakoregavęs teiginį 

Išėjimo knygoje, arba visur pakeitęs vardą Jahvė Pradžios knygoje. Daugelio kartų 

judėjai ir krikščionys, nieko nežinantys apie tai, jog Pradžios knygos autorystė 

priskiriama keliems autoriams, Iš 6,3 esančioje eilutėje irgi nepastebėjo nieko 

prieštaringo.“ (Raven, OTI, 121) 

Taip pat labai galimas dalykas, jog ši eilutė buvo netiksliai išversta į anglų kalbą. 

Martinas aiškina: 

 
Galimas ir kitoks šios eilutės vertimo variantas. Pateikus tą variantą, nebelieka 

konflikto su tolesniu kontekstu. „[…] bet vardu VIEŠPATS jiems nedaviau savęs 

pažinti“ hebrajiškai galima laikyti ir elipsiniu klausiamuoju sakiniu. Tokiu atveju 

visos eilutės vertimas skambėtų taip: „Aš pasirodžiau (Niph’al) Abraomui, Izaokui ir 

Jokūbui kaip El Šadai, nes vardu JHVH jiems argi nedaviau savęs pažinti?“ 

Hebrajiškame tekste šioje eilutėje yra klausiamoji dalelytė, tačiau dažniausiai ji, kaip 
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ir šiuo atveju, [vertime] yra praleidžiama. Kitas geras elipsinės klausiamosios 

konstrukcijos pavyzdys yra Pr 18,12. Labai tikėtina, kad šnekamojoje kalboje 

klausimą žymėdavo atitinkama intonacija. Tai būdinga semitų kalboms, kuriomis 

kalbama ir šiandien. Jau minėjome, kad intonacija apibūdinama kaip subjektyvusis 

kalbos sluoksnis (angl. subjective stratum), o žodžiai – kaip objektyvusis (angl. 

objective stratum). Rašytinis žodis – tik dalinis sakytinio žodžio atspindys. Jis 

niekuomet iki galo neatskleidžia išsakomo žodžio. Joks senovinis rankraštis 

neatskleidžia intonacijos. Net ir mes šiandien, turėdami po ranka šiuolaikines 

tipografines priemones, neturime tam parengę pakankamai geros sistemos. Tad nėra 

ko stebėtis, jog, žodį perteikiant raštu ir neturint užtektinai išraiškos priemonių, tokie 

dalykai kartais tiesiog likdavo neužfiksuoti. Tačiau komentatoriai ne visuomet 

sutinka su tokia galimybe. Pavyzdžiui, analogiškas atvejis randamas Job 23,17 

(angl.): „Ar aš nebuvau atkirstas dėl tamsos?“ (Lietuviški vertimai: „O, kad galėčiau 

pradingti tamsybėje“, LBD, KP; „Aš nepražuvau prieš tamsą“, TŽ; „Tačiau nesu 

nutildytas dėl tamsos“, AJ; „Bet tamsybė manęs nenutildė“, AV; „Nes ne dėl 

užeinančios tamsybės aš žuvau“, JS.) Bickas, pavyzdžiui, šioje vietoje drąsiai išmeta 

neiginį. 

Pagal semitų kalbų taisykles toks Iš 6,3 vertimo variantas būtų priimtinas net 

remiantis tik kontekstu. Tačiau realaus pagrindo taip manyti teikia gramatinė 

paskesnės sakinio dalies struktūra – ji prasideda žodžiais „ir taip pat“. Reikia 

pasakyti, jog pagal visus hebrajų kalbos sintaksės reikalavimus ten, kur prieš „ir taip 

pat“ eina neigiamasis sakinys, po „ir taip pat“ irgi eina neigiamasis sakinys ir 

atvirkščiai. Priešingu atveju turėtume non sequitur atvejį. Tada sakinio dalis po „ir 

taip pat“ yra teigiamoji, taigi reikia manyti, jog ir pirmesnė sakinio dalis yra 

teigiamoji. Šią sakinio dalį išvertus kaip klausimą būtų išvengta nelogiškumo. O 

klausiamajai formai čia pavartoti yra mažiausiai viena svari priežastis: tai gerai 

žinomas metodas teiginiams užtvirtinti. „Ir taip pat“ vertimas kaip „bet“ šiame 

kontekste būtų nepriimtinas ar net visai neleistinas, juolab kad ir kitas sakinys 

prasideda „ir taip pat“. Regis, tenka daryti išvadą, jog čia mes turime seriją teiginių, 

kurių pirmasis suformuluotas klausiamąja forma, o kiti du paskesni pradedami „ir 

taip pat“, siekiant palaikyti tarp jų loginį ryšį. (Martin, SCAP, 18–19) 

 

Koranas pateikia puikią analogiją įvairuojančiai Dievo vardų vartosenai Penkiaknygėje. 
Arabų šventraščių autorystė priskiriama vienam asmeniui. Ir dėl to niekam nekyla jokių 
abejonių. Vis dėlto juose, kaip ir hebrajiškuose šventraščiuose, pastebimas toks pat [vardų 
kaitos] fenomenas. 
 

Ir galiausiai reiktų pastebėti, jog nuo Iš 6,3 eilutės Dievo vardo kriterijus jau 

nebetaikytinas, nes, pasak kritikų, nuo šios vietos Elohistas (E dokumentas) ir 

Kunigiškasis (P dokumentas) autorius, kaip ir Jahvistas (J dokumentas), jau gali laisvai 

vartoti vardą Jahvė. Tai pripažįsta net Eissfeldtas: „... skirtumą tarp Dievo vardų tinka 

daryti tik analizuojant Pradžios knygą bei Išėjimo knygos pradžią, nes tie du šaltiniai, 

kuriuos mes vadiname E ir P, iš pradžių nevartoja vardo Jahvė. Šiuose šaltiniuose jis 

pradedamas vartoti tik po to, kai Dievas šį savo vardą apreiškia Mozei – E šaltinyje nuo 

Iš 3,15, o P šaltinyje – nuo Iš 6,6 ir toliau.“ (Eissfeldt, OTI, 183) 

Nepaisant to, daugelis kritikų, remdamiesi Dievo vardų kriterijumi, ir kitai 

Penkiaknygės daliai mėgino priskirti kolektyvinę autorystę. Kad ir kaip būtų, akivaizdu, 

jog tokios pastangos neturi jokio loginio pagrindo, taigi yra visiškai nepagrįstos. 
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3B. Panaši Dievo vardų vartosena Korane 
Koranas pateikia puikią analogiją įvairuojančiai Dievo vardų vartosenai Penkiaknygėje. 

Arabų šventraščių autorystė priskiriama vienam asmeniui. Ir dėl to niekam nekyla jokių 

abejonių. Vis dėlto juose, kaip ir hebrajiškuose šventraščiuose, pastebimas toks pat 

[vardų kaitos] fenomenas. Vardas Alachas analogiškas Elohimui, Rabas (Rabbu) 

(„viešpats“) atitinka Adonają („viešpats“) – tokiu vardu žydai vėliau vadina Jahvę. Kai 

kuriose surose (Korano skyriuose) dieviški vardai kaitaliojasi, kitose surose vartojamas 

tik vienas ar kitas vardas. Pavyzdžiui, vardo Rabas neaptiksite nė vienoje iš šių surų: 4, 

9, 24, 33, 48, 49, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 86, 88, 95, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111, 

112. O vardas Alachas nė karto nepaminimas šiose surose: 15, 32, 54, 55, 56, 68, 75, 78, 

83, 87, 89, 92, 93, 94, 99, 100, 105, 106, 108, 113, 114. 

Atsižvelgiant į tai galima daryti išvadą, jog senoviniuose semitų kūriniuose vienas 

autorius galėdavo laisvai vartoti ir du Dievo vardus. (Archer, SOTI, 111) 

 

4B. Keblumai, kylantys manipuliuojant Dievo vardais 
 

1C. Nesuderinamumas 
Pasak dokumentų hipotezės šalininkų, Dievo vardas Jahvė nurodo J šaltinį, Elohimas – E 

šaltinį. P šaltinyje iki Iš 6,3 vartotas vardas Elohimas, bet po to minimas ir Jahvė. 

Žemiau pateiktose Šventojo Rašto eilutėse Dievo vardai, anot kritikų, tas eilutes 

pateikiančiuose pirminiuose šaltiniuose neturėtų būti minimi: 

 

1. Vardas Elohimas randamas šiose J šaltinio eilutėse: 

a) Pr 31,50 

b) Pr 33,5.11 

 

2. Vardas Jahvė randamas šiose P šaltinio eilutėse (prieš Iš 6,3): 

a) Pr 17,1 

b) Pr 21,1 

 

3. Vardas Jahvė yra šiose E šaltinio eilutėse: 

a) Pr 21,33 

b) Pr 22,4.11 

c) Pr 28,21 

d) Iš 18,1.8–11 

 

2C. Apeliavimas į redaktorius 
Pateikus tokius akivaizdžius prieštaravimus, kritikai į tai dažniausiai reaguoja 

atsakydami: arba redaktoriai (asmenys, kompiliavę ir redagavę dokumentus) suklydo 

darydami nuorašus ir įrašė neteisingą vardą, arba jie tiesiog laisvai, savo nuožiūra, tai 

vienur, tai kitur pakaitaliojo vardus. Kaip ir galima nuspėti, antruoju paaiškinimu 

remiamasi kur kas dažniau nei pirmuoju. 

 

Būtina pastebėti, jog kiekvienas toks apeliavimo į redaktorių atvejis – nebylus pačių kritikų 
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pripažinimas, jog čia pat jų teorija ir griūva. 
– OSWALD T. ALLIS 

 

H.H. Rowley’is pastebi: 

 
Mūsų neturėtų stebinti tai, kad Penkiaknygės kompiliatorius medžiagą ėmė iš 

senesnių šaltinių, kad apdorotą medžiagą, imtą iš daugiau nei vieno šaltinio, jis vėliau 

jungė į vientisą pasakojimą, kad savo darbe jautė galįs padaryti keletą nežymių 

pakeitimų arba kad sukūrė savo intarpus, į viẽna sujungiančius atskirus pasakojimo 

fragmentus. Tokie pakeitimai ir jungiantys elementai paprastai priskiriami 

redaktoriui. Mūsų neturėtų stebinti, kad kompiliatorius arba redaktorius yra palikęs 

savo darbo pėdsakų. (Rowley, GOT, 25) (Taip pat žr. R.H. Pfeiffer, Introduction to 

the Old Testament, (1941), 282–289 p.) 

 

 

Štai kaip šią prielaidą komentuoja Oswaldas T. Allisas: 

 
Ir galiausiai reikėtų pastebėti, jog esminis kritikų analizės defektas akivaizdžiai iškyla 

narpliojant Dievo vardų vartojimo klausimą. Jo neįmanoma nuosekliai paaiškinti 

neapeliuojant į redaktorių ar redaktorius. O tai reiškia, jog ten, kur tekstai 

paprasčiausiai skiriasi (net jei ir labai nežymiai) ir kur neįmanoma pateikti tokios 

šaltinio analizės, kokios nori kritikai, visa kaltė suverčiama redaktoriui – t.y. 

nepagrįstai tvirtinama, jog jis pakeitęs ar redagavęs šaltinius. Vardas JAHVĖ 

laikomas Dievą apibūdinančiu vardu J šaltinyje, o Jahvės vardo papildymas žodžiu 

ELOHIMAS (žr. Pr 2,4–3,24 vardas Jahvė Elohimas) priskiriamas redaktoriui. (Allis, 

FBM, 38–39) 

 

Ravenas atkreipia dėmesį į klaidingus, nelogiškus išvedžiojimus, kritikams 

apeliuojant į redaktorius: 

 
Kartais sunkumų jie atsikrato tiesiog tvirtindami, jog R (Redaktorius) pakeitė vardą, 

ar teigdami, jog tekstas akivaizdžiai iškraipytas. Tačiau reikia pasakyti, jog nė viena 

šių prielaidų neturi nė menkiausio pagrindo, kai tik jos pradedamos nagrinėti plačiau, 

už kritikų pateiktos hipotezės lauko. Sakoma, jog ši hipotezė kilusi iš fenomenų, 

aptinkamų mūsų turimame tekste. Tačiau, kai tik tie fenomenai neatitinka hipotezės, 

jie čia pat atmetami kaip nieko verti. Tad ar nevertėtų mums užduoti tokio klausimo: 

jei jau tekstas yra iškreiptas ir nepatikimas, tai ar mes galime pasitikėti iš jo kilusia 

hipoteze? Prielaida, jog egzistavo vienas ar keletas redaktorių, neturi pagrindo. 

Tiesiog ji buvo būtina sprendžiant iš šios nesantaiką kurstančios hipotezės kilusias 

problemas. (Raven, OTI, 120) 

 

Baigdamas Allisas apie tai sako: „Būtina pastebėti, jog kiekvienas toks apeliavimo į 

redaktorių atvejis – nebylus pačių kritikų pripažinimas, jog čia pat jų teorija ir griūva.“ 

(Allis, FBM, 39) 

 

3C. Skaidymo į atskirus šaltinius mastas 
Atskiriems „šaltiniams“ priskiriamos net ir pavienės eilutės. Pavyzdžiui, Pr 21,1–2 
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eilutės: 

 
(1) VIEŠPATS [Jahvė] pasielgė su Sara, kaip buvo sakęs, ir VIEŠPATS [Jahvė] 

įvykdė, ką buvo pažadėjęs. 

(2) Sara pastojo ir pagimdė Abraomui senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas 

[Elohimas] buvo nurodęs. 

 

Pasak kritikų, eilutė „VIEŠPATS [Jahvė] pasielgė su Sara, kaip buvo sakęs […]“ 

priskiriama J dokumentui; „[…]ir VIEŠPATS [Jahvė] įvykdė, ką buvo pažadėjęs“ 

priskiriama P dokumentui (nepaisant kategoriško dokumentų hipotezės šalininkų 

tvirtinimo, jog Kunigiškasis P dokumento autorius iki Iš 6,3 nevartojo vardo „Jahvė“); o 

eilutė „Sara pastojo ir pagimdė Abraomui senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas 

[Elohimas] buvo nurodęs“ taip pat priskiriama P šaltiniui. 

Plėtodami šią temą, pažvelkime į knygoje The Interpreter’s One-Volume 

Commentary on the Bible (IOVCB, 2, 34, 85) pateikiamus sąrašus, kuriuose Pradžios 

knygos, Išėjimo knygos bei Skaičių knygos visos eilutės priskiriamos atitinkamiems 

šaltiniams. Sąrašai yra šiuose to veikalo puslapiuose: 2 (Pradžios knyga), 34 (Išėjimo 

knyga), 85 (Skaičių knyga). 

 

Pradžios knyga: 

2,4 

7,16.17 

8,2.3.13 

10,1 

12,4 

13,11.12 

16,1 

19,30 

 

21,1.2.6 

25,11.26 

31,18 

32,13 

33,18 

35,22 

37,25.28 

 

41,46 

42,28 

45,1.5 

46,1 

47,5.6.27 

48,9.10 

49,1.28 

Išėjimo knyga: 

1,20 

2,23 

3,4 

4,20 

7,15.17.20.21 

8,15 

9,23.24.35 

10,1.13.15 

 

12,27 

13,3 

14,9.19.20.21.27 

15,21.22.25 

16,13.15 

17,1.2.7 

19,2.3.9.11.13 

24,12.15.18 

 

25,18 

31,18 

32,8.34.35 

33,5.19 

34,1.11.14 

Skaičių knyga: 

13,17.26 

14,1 

 

16,1.2.26.27 

20,22 

 

 

Bemaž šimtas Pradžios, Išėjimo ir Skaičių knygų eilučių (žr. aukščiau pateiktame 

sąraše) panašiai padalijamos ir priskiriamos mažiausiai dviem šaltiniams. 

Profesorius F. Dornseiffas iš Vokietijos, graikų filologiją studijavęs 4-ame XX a. 

dešimtmetyje, gretino graikų literatūrą ir Senąjį Testamentą. Aaldersas cituoja F. 
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Dornseiffo komentarus (Zietschrift für die Alttesamentliche Wissenschaft, 1934, 57–75 

p.) apie aukščiau minėtų dokumentų hipotezės šalininkų išvadų neįtikėtinumą: „Kas gali 

patikėti tokia aukščiausios klasės literatūros, kaip graikų Homero darbai ar Penkiaknygė, 

geneze: ‘redaktoriai’ susmulkina ‘šaltinius’ į mažus gabalėlius, o po to tuos atskirus 

sakinius vėl sulipdo į vieną naują vienetą ir, pritaikę tokį metodą, susilaukia didžiulės 

literatūrinės sėkmės?“ (Aalders, ASIP, 28) 

 

5B. Dievo vardų įvairovė Septuagintoje (LXX) 
Septuagintoje (sutrumpintai vadinamoje LXX) dieviškų vardų vartosena kur kas labiau 

įvairuoja nei hebrajiškame masoretiniame tekste (MT). Medžiagos skirstymo į įvairius 

šaltinius pagrindu dokumentų hipotezės šalininkai tradiciškai laiko masoretinį tekstą. 

Kritikai pastarąjį Senojo Testamento variantą pripažįsta kur kas patikimesniu, tad beveik 

visiškai nekreipia dėmesio į Dievo vardų vartoseną Septuagintoje. 

Archeris teigia, jog Dievo vardų vartoseną panaudoti kaip kriterijų skirstant dabartinį 

tekstą į atskirus dokumentus pirmą kartą atmetė A. Klostermannas (Der Pentateuch, 

1893), atkakliai tvirtinęs, jog ilgainiui hebrajiškasis tekstas kitėjo ir neišliko tikslus. 

Johannesas Dahse (Dahse, TBAP, išleidimo metai nenurodyti) pirmasis moksliškai 

išnagrinėjo masoretų teksto giminingumą Septuagintai. Tyrimo rezultatai parodė, jog 

Septuagintoje buvo ne mažiau kaip 180 vardų neatitikimo atvejų (pvz., theos, žymint 

Jahvę, arba kyrios, žymint Elohimą). Vadinasi, reikia susilaikyti nuo prielaidos, jog su 

visais MT variantais jau susipažinta pakankamai gerai. Taigi negalime ir masoretų teksto 

kiekvienu atveju nedvejodami pripažinti tobulesniu variantu nei Septuaginta. Daugelis 

tokių sprendimų buvo padaryti dar prieš atrandant Negyvosios jūros rankraščius, todėl 

dabar tuos sprendimus derėtų įvertinti iš naujo. 

1914 m. J. Skinneris savo knygoje, pavadintoje „Dievo vardai Pradžios knygoje“ 

(The Divine Names in Genesis), pateikė Dahse’i savo atsaką šiuo klausimu. Knygoje 

autorius parodo, jog dieviškų vardų vartosena masoretų tekste ir Samariečių tekstuose 

(ankstyvesni už LXX) daugiau nei 300 atvejų sutampa, pastebėti tik aštuoni ar devyni 

skirtumai. Kritikai nutarė, jog Skinnerio „triuškinantis atsakas“ (Albright, OTAP, 79) 

Dahse’i dieviškų vardų vartosenos ir Septuagintos klausimu buvo galutinis ir 

neatšaukiamas. Tačiau, patyrinėjus Negyvosios jūros rankraščius, mokslininkai šiandien 

yra įsitikinę, jog ikimasoretiniu laikotarpiu būta mažiausiai trijų rankraščių šeimų. Taigi 

artimas masoretų teksto ir Samariečių tekstų sutapimas gali byloti nebent tai, kad tiek 

vieni, tiek kiti rankraščiai tiesiog gali būti kilę iš tos pačios rankraščių tradicijos. Ir tai 

anaiptol neįrodo, jog MT būtų arčiau originalo nei LXX. 

B.D. Eerdmansas, Kueneno pasekėjas Leideno universitete, 1908 m. savo darbe Die 

Komposition der Genesis taip pat pripažino, jog Septuagintos duomenimis paremtas 

argumentas yra labai stiprus, ir pareiškė, jog Dievo vardų vartosena negalima įrodyti ir 

pagrįsti atskirų dokumentų egzistavimo. (Archer, SOTI, 84–85) 

Pats Wellhausenas (asmeniškai Dahse’i 1912 metais adresuotame laiške) yra 

pripažinęs, jog argumentas, neigiantis Dievo vardų kaip kriterijaus naudojimą, 

išsiaiškinus tų vardų įvairavimą LXX tekste, „užkabinęs silpnąją jo teorijos pusę“. 

(Aalders, ASIP, 21) 

O Harrisonas teigia, kad Negyvosios jūros rankraščiai sutvirtino prielaidą, kad 

originale veikiausiai būta dar daugiau dieviškų vardų įvairovės nei MT: 
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Kumrane atrasti rankraščiai įtikinamai liudija, jog ikimasoretiniu laikotarpiu 

egzistavusios mažiausiai trys didelės hebrajiškų rankraščių šeimos. Tokią išvadą 

daryti ypač skatina fragmentai, atkurti iš ketvirtojoje oloje (4Q) rastų rankraščių. 

Radinys patvirtina nuomonę, jog ankstyvuosiuose Penkiaknygės tekstuose būta dar 

didesnės įvairovės nei MT. Tiesiog pastaruoju variantu dokumentų analizėje 

naudojamasi tradiciškai. Atsižvelgiant į tai, kad MT variantas buvo laikomas 

„fiksuotu“, įdomu būtų tik paspėlioti, kas būtų nutikę visai Grafo-Wellhauseno 

teorijai, jei literatūros kritikams XIX a. būtų buvę prieinami ikimasoretinio 

laikotarpio tekstai. Nors, tiesą sakant, į šį klausimą ganėtinai aiškiai atsako 

Albrightas, kuris, kaip jau buvo minėta, yra pareiškęs, jog fragmentiški iš ketvirtojoje 

oloje (4Q) rastų rankraščių atkurti tekstai rimtai suklibino detaliosios literatūrinės 

kritikos pamatus. (Harrison, IOT, 518) 

 

Harrisonas kalba apie Kumrano rankraščių teksto duomenis, „kurie gana tvirtai 

byloja, kad Septuagintos vertėjai savo dispozicijoje galėjo turėti keletą Penkiaknygės 

rankraščių šeimų, kurių pobūdis ir turinys tikrai nebuvo identiški masoretų tradicijai 

priklausiusiems rankraščiams“. (Harrison, IOT, 518) 

 

23 skyrius 

Atsikartojantys pasakojimai ir tariami 

prieštaravimai 

Skyriaus turinys 
Atsikartojantys pasakojimai 

Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 

Tariami prieštaravimai 
Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 

Anachronizmai – vėliau užrašyti žodžiai 
Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas  
 

1A. Atsikartojantys pasakojimai 
 

1B. Įvadas 
Teigiama, jog kai kurios istorijos Penkiaknygėje pasikartoja porą kartų, o kitose esama 
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tam tikrų prieštaravimų (žr. Sukūrimas: Pr 1–2,4a-P; 2,4b–25-J. Tvanas: Pr 6,1–8; 7,1–

5.7–10.12.16b.17b.22–23; 8,2b–3a.6–12.13b.20–22-J; Pr 6,9–22; 7,6.11.13–16a.17a 

[išskyrus „keturiasdešimt dienų“].18–21.24; 8,1–2a.3b–5.13a.14–19-P). (Bright, HI, 

159) 

 

2B. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Kadangi jokiam autoriui nėra prasmės tą pačią istoriją kartoti du kartus, tam tikrų 

aprašymų atsikartojimas (paraleliniai pasakojimai) liudija buvus daugiau nei vieną 

autorių. Be to, vargu ar tas pats autorius pasakojime pateiktų akivaizdžiai prieštaringų 

detalių. Todėl manoma, jog istorijos, kuriose yra neatitikimų, – tai redaktoriaus ar 

redaguotojo darbas: jis ir „sulipdęs“ į viẽna du skirtingus tos pačios istorijos 

atpasakojimus (susipynę pasakojimai). 

Rollinas Walkeris yra vienas šio požiūrio šalininkų (A Study of Genesis and Exodus, 

24 p.). Jį cituoja O.T. Allisas: „Manyčiau, jog, stengdamiesi išsiaiškinti, kiek istoriškai 

tikslios yra Pradžios bei Išėjimo knygose pasakojamos istorijos, turėtume laikytis tokios 

pat nuomonės, kokios laikėsi ir šių knygų redaktorius. Pateikdamas paralelinius ir 

prieštaringus tą patį įvykį vaizduojančius pasakojimus, redaktorius tuo prisipažino 

nebuvęs tvirtos nuomonės, kuris iš dviejų pasakojimų teisingesnis.“ (Allis, FBM, 123) 

Otto Eissfeldtas išvardija ne mažiau kaip devyniolika tokių tariamai atsikartojančių 

ar prieštaringų pasakojimų. (Eissfeldt, OTI, 189–190) 

 

3B. Atsakymas 
Tariamai dukart ar triskart pateikiami tos pačios istorijos pasakojimai iš tiesų yra 

skirtingos istorijos, kurioms būdingi panašūs elementai. 

 

Tariamai prieštaringi kai kuriose istorijose esantys elementai iš tiesų yra tik pasakojimą 
papildantys elementai. Jie pripažįstami prieštaringais tik tuo atveju, jei istorijos yra klaidingai 
aiškinamos ir suprantamos. 
 

Kalbėdamas apie panašius tam tikrų istorijų atpasakojimus, Ravenas sako, jog „tie 

pasakojimai iš tiesų nėra paraleliniai. Tiesiog juose vaizduojami labai panašūs įvykiai. 

Pavyzdžiui, du kartus pasakojama, kaip Abraomas sumeluoja dėl savo žmonos, o vėliau 

taip pat pasielgia ir Izaokas. Redaktorius privalėjo laikyti juos vaizduojančiais skirtingus 

įvykius. Be to, randame atvejų, kai tas pats pasakojimas pakartojamas antrą kartą, tik jis 

pateikiamas kitu rakursu. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 2 skyriuje pakartota sukūrimo 

istorija akcentuoja apreiškimo Dievą bei Dievo apvaizdą. Kartais pakartojimas – tiesiog 

hebrajiško stiliaus ypatumas: iš pradžių pateikiamas bendras teiginys, paskui to teiginio 

pagrindu toliau plėtojama mintis.“ (Raven, OTI, 124–125) 

Tariamai prieštaringi kai kuriose istorijose esantys elementai iš tiesų yra tik 

pasakojimą papildantys elementai. Jie palaikomi prieštaringais tik tuo atveju, jei istorijos 

yra klaidingai aiškinamos ir suprantamos. 

 

1C. Sukūrimo istorija 
H.H. Rowley’s sako: „Imkime, pavyzdžiui, kad ir du Sukūrimo istorijos pasakojimus: jie 

skiriasi sukūrimo įvykių seka, Dievo vardų vartosena, Dievo samprata, stiliumi.“ 
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(Rowley, GOT, 24) (Taip pat žr. Driver, BG, 35–36) 

Atsakydamas į tokį teiginį, Kitchenas pabrėžia, kad aiškumo dėlei ir dvejopo 

sukūrimo istorijos pasakojimo naudai, čia derėtų atkreipti dėmesį į du dalykus: į pirmojo 

ir antrojo Pradžios knygos skyrių teologinius ir stilistinius tarpusavio skirtumus bei 

įvykių seką, kuri tik atrodo skirtinga. Stilistiniai skirtumai kaip argumentas čia visai 

netinka, nes jie byloja apie temos pasikeitimą. O transcendentinio Dievo, vaizduojamo 

Pradžios knygos 1 skyriuje, samprata, priešinama antropomorfiniam, Pradžios knygos 2 

skyriuje vaizduojamam Dievui, yra „smarkiai perdėta ir, atvirai sakant, iliuzinė. 

(Kitchen, AOOT, 118) 

E.J. Youngas tai paaiškina pavyzdžiais: „Antropomorfinis, Pradžios knygos 2 

skyriuje vaizduojamas Dievas ‘nulipdo’, ‘įkvepia’, ‘sodina’, ‘pastato’, ‘paima’, 

‘padeda’, ‘atneša’, ‘užlipdo’, ‘stato’, ‘vaikšto’. Kritikų pateikiamas argumentas labai 

paviršutiniškas. Žmogaus protas yra ribotas ir negali išreikšti savo idėjų apie Dievą 

niekaip kitaip kaip tik antropomorfizmais. Pradžios knygos 1 skyriuje Dievas 

vaizduojamas tokiais pat antropomorfiniais terminais: Jis ‘pavadino’, ‘pamatė’, 

‘palaimino’, ‘nusprendė’ (žr. ‘padarykime’ 26 eil.), Dievas šešias dienas ‘dirbo’, o 

septintąją ‘ilsėjosi’.“ (Young, IT, 51) 

Kitchenas pratęsia mintį: „Tą patį galima pasakyti ir apie įvykių seką. Pr 2,19 

pateikiamas tekstas nėra išsamus ir neduoda pagrindo manyti, jog gyvūnai buvo sutverti 

prieš pat juos pavadinant skirtingais vardais (t.y. po žmogaus sukūrimo). Tai jau ne 

egzegezė, o eisegezė. Pr 2,19 eilutę verčiant tiksliau derėtų pavartoti pliuskvamperfektą 

(‘buvo padaręs’). Tokiu būdu jokio dirbtinai sukelto keblumo dėl įvykių sekos 

nebeliktų.“ (Kitchen, AOOT, 118) 

Derėtų atkreipti dėmesį į esminį tarp šių dviejų pasakojimų esantį skirtumą: Pradžios 

knygos 1 skyriuje pasaulio sukūrimas vaizduojamas bendrais štrichais, o 2 skyriuje 

konkretinamas Adomo bei jo aplinkos Edeno sode kūrimo paveikslas. Tai akcentuojama 

įžangine Pr 2,4 pateikiama fraze: „Toks yra pasakojimas (LBD; angl. generations; 

„kilmė“, TŽ; „raida“, AV; „istorija“, AJ) apie dangų ir žemę, kai jie buvo sukurti. Tą 

dieną, kai Jahvė Elohimas padarė žemę ir dangų“ (angl. vert.). Žodis „kilmė“ Pradžios 

knygoje sutinkamas dar devynis kartus, pristatant kokio nors konkretaus protėvio 

palikuonis. Taigi ir Pr 2,4 minėtasis žodis bylotų, jog po pirminio sukūrimo etapo toliau 

tekste bus pasakojama istorija apie dangaus ir žemės „palikuonis“. Būtent tai ir matome 

skaitydami apie Adomą ir Ievą: („Jahvė Elohimas padarė žmogų iš žemės dulkių“, 7 eil.). 

(Archer, SOTI, 118) 

 

Mokslininkams būtų tiesiog negirdėtas neregėtas dalykas, jei atskiras minėtųjų egiptietiškų 
tekstų dalis kas nors mėgintų priskirti skirtingiems dokumentams. Pasakysiu, jog lygiai taip 
pat absurdiška į atskiras dalis išnarstyti to paties laikotarpio literatūrinius kūrinius, 
aptinkamus Pradžios knygos 1 ir 2 skyriuose. 
 

Pabrėžtina, jog tai nėra nesuderinamo atsikartojimo pavyzdys. Tai visai kitoks 

pavyzdys: pirmiausia pateikiami griaučiai – bendra kūrinio schema, o po to jau 

detalizuojama, išryškinant galutinį štrichą – žmogaus sukūrimą. Hebrajų literatūroje 

tokia raiškos priemonė buvo įprasta, ir nesugebėjimas jos atskirti, Kitcheno žodžiais 

tariant, „yra visiškas obskurantizmas“. (Kitchen, AOOT, 116–117) 
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Vėliau Kitchenas parodo, jog archeologiniai radiniai liudija, kad toks literatūrinis 

modelis yra buvęs. Toks modelis būdingas ir kitiems Artimųjų Rytų tekstams. Karnako 

poetinėje steloje (iš Egipto) užrašytas Amuno kreipinys į karalių Tutmosį III skaidomas 

taip: 

 
Pirmas skirsnis: bendrais bruožais vaizduojama jo viršenybė (Ar stiliaus įvairovė 

būtinai byloja, kad kūrinys turėtų būti priskiriamas į J panašiam šaltiniui?) 

Antras skirsnis: tikslesnis poetinis viršenybės aprašymas (Ar griežtas stilius 

būtinai byloja, jog kūrinys turėtų būti priskiriamas į P panašiam šaltiniui?) 

 

Panaši į aukščiau minėtąją yra ir Gebel Barker stela: 

 
Pirmas skirsnis: karališkoji valdžia bendrais bruožais (J šaltinis?) 

Antras skirsnis: konkrečios pergalės Sirijos ir Palestinos žemėse (P šaltinis?) 

 

Atrasta ir keletas kitų į minėtuosius panašių nuo Urartu civilizacijos laikų išlikusių 

karališkų įrašų: 

 
Pirmas skirsnis: iškovotoji pergalė, užimant nurodytas žemes, priskiriama dievo 

Haldžio karo vežimui (Ar glaustas, griežtas stilius turėtų reikšti, jog įrašas priskirtinas 

kokiam nors „H“ šaltiniui?) 

Antras skirsnis: atsikartojantis, išsamesnis šių pergalių aprašymas, šįkart 

nurodant, jog jas iškovojęs karalius (Ar detalizuotas aprašymas kitu stiliumi turėtų 

reikšti, jog įrašas priskirtinas kokiam nors „K“ šaltiniui?) 

 

Mokslininkams būtų tiesiog negirdėtas neregėtas dalykas, jei atskiras minėtųjų 

egiptietiškų tekstų dalis kas nors mėgintų priskirti skirtingiems dokumentams. 

Pasakysiu, jog lygiai taip pat absurdiška į atskiras dalis išnarstyti to paties laikotarpio 

literatūrinius kūrinius, aptinkamus Pradžios knygos 1 ir 2 skyriuose. (Kitchen, AOOT, 

117) 

Orras tai aiškina taip: 

 
Labai dažnai, kalbant apie visa ko pradžią, tvirtinama, jog „čia mes turime du vienas 

kitam prieštaraujančius pasakojimus apie sukūrimą“. Akivaizdu, jog Pradžios knygos 

1 ir 2 skyriuose (1,1–2,4 ir nuo 2,4 eilutės) pateikiami aprašymai skiriasi tiek savo 

pobūdžiu, tiek stiliumi ir kūrimo procesą nušviečia skirtingais aspektais. Tačiau jie 

„neprieštarauja“ vienas kitam. Atvirkščiai, iš tiesų jie yra labai artimai susiję ir 

papildo vienas kitą. Antrasis pasakojimas prasideda netikėtai, bet su akivaizdžia 

užuomina į pirmąjį: „Tą dieną, kai Jahvė Elohimas padarė žemę ir dangų“ (angl. 4 

eil.). Tiesą sakant, 2 skyrių netgi neteisinga vadinti pasakojimu apie sukūrimą – bent 

jau ta pačia prasme kaip ir 1 skyrių. Jame nepasakojama, kaip buvo kuriama žemė, 

dangus ar augalija. Šiame skyriuje žvilgsnis koncentruojamas į vyro ir moters 

sukūrimą, o visa kita pasakojime vaizduojama būtent iš tokios perspektyvos. (Orr, 

POT, 346–347) 

 

2C. Izaoko pažadėjimas 
Kuriama tokia teorija, esą Pradžios knygoje pateikiami iš trijų skirtingų dokumentų 
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paimti pasakojimai apie Izaoko pažadėjimą (Pr 17,17 – iš P; 18,12 – iš J; 21,6 – iš E). 

Tačiau nejaugi neįmanoma teigti, kad ir sužinoję apie Izaoko gimimą, netikėdami tuo, ką 

girdi, galėjo juoktis abu – Abraomas ir Sara, ir vėliau, jam gimus, abu juokėsi iš laimės? 

 

3C. Abraomo apgaulė 
Biblijoje yra du pasakojimai apie tai, kaip Abraomas sakė, jog Sara esanti jo sesuo. 

Pasak kritikų, tai tik du skirtingi tą patį įvykį vaizduojančio pasakojimo variantai. Tačiau 

naivu manyti, jog vyrai antrą kartą tos pačios klaidos nedaro ar nepasiduoda tai pačiai 

pagundai daugiau nei vieną kartą. Šios prielaidos silpnoji pusė dar labiau išryškėja 

atsižvelgus į tai, kad abiem atvejais Abraomas pasipelnė finansiškai. (Archer, SOTI, 

120) 

 

4C. Izaoko apgaulė 
Abimelechui valdant filistinų kraštą Gerarą, panaši istorija nutiko ir Izaokui: jis taip pat 

leido, kad karalius manytų jo žmoną esant jo seserimi (žr. Pr 26,6–11). Ši istorija labai 

panaši į E šaltinyje pateikiamą pasakojimą apie Abraomą ir Sarą (Pr 20). Jei šias istorijas 

reikia suprasti tik kaip skirtingus to paties įvykio atpasakojimo variantus, kuriuos 

redaktorius įtraukė į Pradžios knygą, tai reikėtų daryti keletą labai sunkiai paaiškinamų 

prielaidų: (1) kad sūnūs niekuomet nepaseka blogu savo tėvų pavyzdžiu; (2) kad 

supratimas apie lytinius santykius Geraro kašte Izaoko laikais buvo pasikeitęs į gerąją 

pusę; (3) kad filistinų dinastijų valdovų vardai nebuvo paveldimi (t.y. negalėjo egzistuoti 

Abimelechas I, Abimelechas II ir t.t.), nors Egipte XII dinastijos laikais toks vardo 

perdavimas iš kartos į kartą buvo praktikuojamas – faraonai Amenemis I, II, II (angl. 

Amenemhat) ir Sesostris I, II, III (angl. Senwosret). Šis paprotys buvo paplitęs taip pat ir 

Finikijoje: Tyrą ir Biblą (angl. Byblos) valdė keli Hiramai ar Ahiramai. Pažymėtina, jog 

pasakojimas apie pirmąją Abraomo apgaulę dėl savo žmonos Saros, randamas Pradžios 

knygos 12 skyriuje, ir panašus nutikimas apie Izaoką ir Rebeką, aprašomas Pradžios 

knygos 26 skyriuje – abu priskiriami J šaltiniui. „Atsikartojančiais“ kritikai laiko ir du 

skirtingus įvykius aprašančius pasakojimus apie Jokūbo apsilankymą Betelyje (žr. Pr. 

35,1–8; Pr 28,18–22). Pasak kritikų, šie pasakojimai priskiriami E šaltiniui. (Archer, 

SOTI, 120–121) 

 

Iš Urartu civilizacijos laikų išlikę karališkieji įrašai nuo pat pirmo skirsnio iškovotąją pergalę 
prieš nurodytas tautas priskiria dievo Haldžio karo vežimui. Antrame skirsnyje pasakojimas 
atkartojamas, tas pačias pergales vaizduojant išsamiau ir nurodant, jog jas iškovojęs 
karalius. Jokiam mokslininkui ir į galvą nešautų dėl to pasakojimą dalyti į atskiras dalis, 
priskiriant jas skirtingiems šaltiniams. 
 

5C. Šulinio ir vietos pavadinimas Beer Šeba 
Pradžios knygoje randame dvi istorijas, pasakojančias, kaip šulinys ir vieta prie jo buvo 

pavadinta Beer Šeba. Pirmiausia ją taip pavadino Abraomas Pr 21,31 (priskiriama E 

dokumentui), o vėliau – Izaokas Pr 26,33 (priskiriama P dokumentui). Tačiau nėra 

įrodymų, bylojančių, jog tai būtų dvi (J ir P) to paties įvykio versijos. Tiek Abraomas, 

tiek Izaokas gyveno klajoklių laikais. Galbūt, Abraomui pasitraukus, prie šulinio buvo 

apsistoję priešai ir jį užvertė. Tačiau Izaokas, sugrįžęs į savo tėvo klajonių žemes, atkasė 
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šulinius, kuriuos jo tėvas buvo iškasęs. Visai natūralu, jog Izaokas norėjo atgaivinti 

senąjį vardą ir iš naujo užtvirtinti sandorą, suteikusią jam teisę į šulinį. (Archer, SOTI, 

121) 

 

6C. Gausėjančios Jokūbo bandos 
Driveris Šventojo Rašto ištrauką nuo Pr 30,25 iki Pr 31,18 dalija į dvi dalis, kurias 

priskiria skirtingiems šaltiniams. Viena dalis – Pr 30,25–31 (iš J šaltinio), kita – Pr 31,2–

18 (daugiausia paimta iš E šaltinio). Autorius tvirtina: 

„Tie du šaltiniai pateikia skirtingus pasakojimus apie Jokūbo ir Labano susitarimą 

bei būdą, kuriuo Jokūbas, nepaisant visa ko, vis vien pralobo. Pr 30,35 nurodoma, jog 

sėkmę lėmė Jokūbo gudrybė – t.y. „dryžuotųjų lazdelių“ efektas besikergiantiems 

gyvuliams. O štai Pr 31,7–12 sakoma, jog sėkmę lėmė tai, kad Apvaizda neleido 

Labanui apgaudinėti Jokūbo nuolat keičiant sąlygas, ir tai, kad gyvulių kergimo metu tik 

dryžuotieji, dėmėti ir kerši patinai ėjo prie patelių.“ (Driver, ILOT, 15) 

Tačiau, šiuose dviejuose skyriuose pateikiamas istorijas nagrinėjant ir vertinant viso 

Šventojo Rašto bei senovės Artimųjų Rytų pasakojimų kontekste, paaiškėja, kad čia nėra 

jokio prieštaravimo ir jų nereikia priskirti skirtingiems šaltiniams. Autoriaus 30 skyriuje 

pateikiamas objektyvus aprašymas apie selekciją, kurią tomis aplinkybėmis vykdė 

Jokūbas, o 31 skyriuje autorius įvykius vaizduoja iš Jokūbo perspektyvos. Dialoge, 

autorius prabyla lūpomis Jokūbo, kuris, kalbėdamas su savo žmonomis, visus nuopelnus 

už savo sumanumą ir jį aplankiusią sėkmę priskiria visa matančiam Dievui. Galiausiai 

Jokūbas turėjo pripažinti, jog sėkmę lėmė ne jo gudrybė gyvulių poravimosi metu (ar tai 

apskritai veikia?), bet visa įvyko vien tik Dievo dėka! Taigi Pr 30 tik pasakoja, ką 

Jokūbas darė ir ko jis tikėjosi, o Pr 31 moko mus, kas iš tiesų įvyko, ir net pats Jokūbas 

galiausiai turėjo tai pripažinti. Taigi Jokūbas pateikia ne prieštaraujančią, o istoriją 

papildančią informaciją. 

Šventajame Rašte apstu pavyzdžių, kai pasakojama tiek iš žmogiškos, tiek iš 

dieviškos perspektyvos (žr. Ts 7,7.21–23; Iš 14,21; Pr 4,1). 

Panašių pasakojimų aptinkama ir kitose senosiose Artimųjų Rytų kultūrose. Kaip 

pavyzdį Kitchenas pateikia informaciją, jog iš Urartu civilizacijos laikų išlikę 

karališkieji įrašai nuo pat pirmo skirsnio iškovotąją pergalę prieš nurodytas tautas 

priskiria dievo Haldžio karo vežimui. Antrame skirsnyje pasakojimas atkartojamas, tas 

pačias pergales vaizduojant išsamiau ir nurodant, jog jas iškovojęs karalius. Jokiam 

mokslininkui ir į galvą nešautų dėl to pasakojimą dalyti į atskiras dalis, priskiriant jas 

skirtingiems šaltiniams. (Kitchen, AOOT, 117) 

 

7C. Atskirų dokumentų vientisumas 
Eissfeldtas teigia, jog viena Penkiaknygės pasakojimams būdinga savybė – tai 

„kompiliuotųjų paralelių elementų susipynimas tarpusavy. Dėl to jie [pasakojimai] yra 

neužbaigti.“ (Eissfeldt, OTI, 189) (Taip pat žr. Driver, ILOT, 8 ir Chapman, IP, 76–77) 

Biblijos kritikų nuomone, tam tikri pasakojimai sudaryti iš įvairiems šaltiniams 

priklausančios ir tarpusavy besipinančios medžiagos. Viena iš priežasčių, kodėl kritikai 

laikosi šios destruktyvios nuomonės, – tai jų argumentas, jog tuodu šaltinius atskyrus 

vieną nuo kito – t.y. sudėjus skyrium vieną visą J šaltinio medžiagą ir kitą visą P šaltinio 

medžiagą – išeina du atskiri, nuoseklūs ir rišlūs pasakojimai. 
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Savo knygoje „Penkiaknygės kritika“ (The Higher Criticism of the Pentateuch) 

šviesaus atminimo autorius Williamas H. Greenas pateikia pavyzdį, puikiai iliustruojantį 

tai, jog šis argumentas yra be pagrindo. Autorius pasirenka Naujojo Testamento 

palyginimą apie sūnų palaidūną ir pabando traktuoti jį panašiai, kaip dokumentų 

hipotezės šalininkai traktuoja kai kuriuos Penkiaknygės pasakojimus. Štai kokie 

rezultatai (įterptines frazes Greenas priskiria „redaktoriui“): 

 

Sūnus palaidūnas, Lk 15,11–32 

A 

11. Vienas žmogus turėjo du sūnus: 12. Kartą 

jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok man 

priklausančią palikimo dalį’ […] 

13. Praėjus kelioms dienoms, jaunesnysis sūnus, 

pasiėmęs savo dalį, […] ir ten, palaidai 

gyvendamas, iššvaistė savo turtą. […] 

14b. Jis pradėjo stokoti. 

16b. Bet niekas jam neduodavo. 

20. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą; […] jis 

pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. 

21. O sūnus jam tarė: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir 

tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’. 22. Bet 

tėvas įsakė savo tarnams: ‘Kuo greičiau 

atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. 

Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas: 

[…] 24. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl 

atgijo. […] Ir jie pradėjo linksmintis. 25. O 

vyresnysis jo sūnus buvo laukuose. Kai 

grįždamas prisiartino prie namų, […] 28. supyko 

ir nenorėjo eiti vidun. Tėvas išėjęs ėmė jį 

kviesti. 29. O jis atsakė tėvui: ‘Štai jau tiek metų 

tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo 

neperžengiau, o tu man nė karto nedavei nė 

ožiuko pasilinksminti su draugais. 30. Bet vos 

tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo turtą su 

kekšėmis, tu tuojau papjovei jam nupenėtą 

veršį’. 31. Tėvas atsakė: ‘Sūnau, tu visuomet su 

manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. 32. Bet 

reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis 

buvo miręs ir vėl atgijo!’ 

B 

(Vienas žmogus turėjo du sūnus:) 

12b. Jis padalijo sūnums turtą. 

13b. Ir (vienas iš jų) iškeliavo į 

tolimą šalį. […] 14. Kai viską išleido, 

toje šalyje kilo didelis badas. […] 15. 

Tada apsistojo pas vieną tos šalies 

gyventoją. Tas jį pasiuntė į laukus 

kiaulių ganyti. 16. Jis geidė prikimšti 

pilvą bent ankštimis, kurias ėdė 

kiaulės. […] 17. Tada susiprotėjęs jis 

tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių 

apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš 

bado! 18. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir 

sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir 

tau. 19. Nesu vertas vadintis tavo 

sūnumi. Priimk mane bent 

samdiniu!’ […] 20b. Jam dar toli 

esant, tėvas jį pamatė ir, apimtas 

gailesčio: […] 23. (pasakė) Atveskite 

nupenėtą veršį ir papjaukite! 

Valgysim ir linksminsimės! […] 24b. 

Jis buvo pražuvęs ir atsirado […] 

25b. (Kitas sūnus) išgirdo muziką ir 

šokius. 26. Pasišaukęs vieną iš tarnų, 

jis paklausė, kas čia dedasi. 27. Tas 

jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai 

tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes 

sulaukė jo sveiko’ […] 32b. Jis buvo 

pražuvęs ir atsirado! (Green, HCP, 

119–120) 

 

Nors šios dvi istorijos Greeno buvo sukurptos savavališkai ir visai nemotyvuotai iš 

vienos, kiekviena jų turi unikalių ypatybių. Taigi kokiam nors žmogui, nieko 

neįtariančiam apie gudrų Greeno sumanymą, šias istorijas galima būtų pateikti kaip 

kolektyvinės autorystės įrodymą: 
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A ir B sutinka, jog buvo du sūnūs. Vienas iš jų gavo tėvo turto dalį, tačiau dėl savo 

kaltės visko neteko ir nuskurdo. Dėl to jis nusprendė grįžti namo ir atgailauti tėvo 

akivaizdoje. Į tėvą jis kreipėsi žodžiais, kurie daugmaž vienodi tiek viename, tiek 

kitame tekste. Tėvas meiliai priėmė sūnų ir labai džiaugėsi, o tai patraukė kito sūnaus 

dėmesį. 

Abiejuose tekstuose ryškūs tiek skirtumai, tiek panašumai. A tekstas nurodo, jog 

vienas sūnus vyresnis, kitas jaunesnis, o B tekste apie jų amžių neužsimenama nė 

vienu žodžiu. A tekste jaunėlis pats paprašo savo turto dalies. Atidavęs jo dalį, likusią 

tėvas pasilaiko sau. B tekste tėvas turtą sūnums padalija savo iniciatyva. A tekste 

palaidūnas apsigyvena netoliese, tėvo kaimynystėje. Palaidai gyvendamas, jis visą 

turtą veikiai prašvilpia. B tekste jis išvyksta į tolimą kraštą ir ten išleidžia visus savo 

pinigus. Tačiau čia neužsimenama, jog jis būtų labai išlaidavęs. Perskaičius B tekstą, 

susidaro įspūdis, kad tas sūnus buvo labiau neprotingas nei išlaidus. Ir, lyg būtų 

negana visų vargų, kraštą dar ištinka baisus badas. Susidaro įspūdis, jog jam 

nepasiseka labiau dėl to, kad jis apsigyvena toli nuo savo tėvo namų ir šventosios 

žemės ir dar užsiima tokiu nešvariu darbu kaip kiaulių ganymas. A tekste duodama 

suprasti, jog jis labiau stokojo apdaro, o B tekste – maisto. Taigi A tekste tėvas 

nurodo tarnams atnešti geriausius drabužius, žiedą ir apavą, o B tekste duodamas 

nurodymas papjauti nupenėtą veršį. B tekste sūnus pargrįžta iš tolimos šalies ir tėvas 

jį pamato dar iš tolo. A tekste sūnus ateina iš kaimynystės, tėvas bėga pasitikti jo, 

puola apkabinti ir pabučiuoja. Pasak B teksto, sūnus prieš grįždamas dirbo 

juodadarbiu ir mąstė, jog geriau būti savo tėvo samdiniu, todėl pasiprašo tėvo būti 

priimtas bent tarnu. Pasak A teksto, jis papratęs gyventi prabangiai ir, nors 

prisipažįsta esąs nevertas, tačiau neprašo būti pažeminamas iki tarno lygio. A tekste 

tėvas apie savo sūnų kalba kaip apie mirusį dėl jo palaidūniško gyvenimo. B tekste 

tėvas apie sūnų kalba kaip apie pražuvėlį dėl to, kad šis išvykęs gyventi į tolimą šalį. 

A tekste, tačiau ne B, kitas sūnus labai nepatenkintas savo brolio garbei keliamu 

pokyliu. Ir čia jau, atrodytų, redaktorius šiek tiek pakeičia tekstą. A tekste vyresnėlis 

turėtų sakyti: „Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo palikimo dalį su 

kekšėmis, tu tuojau duodi jam geriausius drabužius“. Tačiau redaktorius čia pakeičia 

žodį, paimdamas jį iš B, ir įrašo „turtą“ – žodį, vartojamą A tekste. Be to, norėdamas 

labiau išryškinti kontrastą su „ožiuku“, redaktorius čia įrašo B teksto frazę: „[…] tu 

tuojau papjovei jam nupenėtą veršį“. (Green, HCP, 121–122) 

 

Greenas nurodo, jog kitą panašų eksperimentą savo darbe „Laiško romiečiams teksto 

skaidymas ir narstymas“ (Romans Dissected) aprašo E.D. McRealshamas (anksčiau 

Hartfordo teologijos seminarijoje dirbusio profesoriaus C.M. Meado pseudonimas). 

Eksperimentą Greenas komentuoja taip: „Šios originalios, mokslinės diskusijos tikslas – 

pademonstruoti, jog argumentas, atsiradęs suskaidžius Laišką romiečiams į keturias dalis 

pagal minčių reiškimo manierą, stilių bei doktrininį turinį, gali būti toks pat įtikinamas 

kaip ir tas, kuris teigia, jog Penkiaknygė yra iš atskirų dalių sudarytas veikalas.“ (Green, 

HCP, 125) 

 

1D. Pasakojimas apie tvaną 
Rowley’s rašo: 

 
Skaitydami pasakojimą apie tvaną, nuo Pr 6,19 eilutės aptinkame, jog Nojui į arką 

įsakoma pasiimti po du kiekvienos rūšies gyvius. Na, o Pr 7,2 jau nurodoma pasiimti 
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po septynetą iš visų švarių gyvulių ir po dvejetą iš visų nešvarių. Nuo Pr 7,8 eilutės 

dar labiau pabrėžiamas šis prieštaravimas konkrečiu teiginiu, jog švarių ir nešvarių 

gyvulių poros suėjo į arką, nors labai galimas daiktas, kad tas akcentas nėra 

autentiškas. Nesutampa ir tvano trukmė. Pasak Pr 7,12, lijo keturiasdešimt dienų, ir 

po to, anot 8,6–12, prieš vandeniui nuslūgstant, Nojus dar turėjo palaukti keletą po 

septynias dienas trukusių laikotarpių. Tačiau, pasak Pr 7,24, vanduo laikėsi žemėje 

šimtą penkiasdešimt dienų ir galutinai nuslūgo tik prabėgus metams ir dešimčiai 

dienų nuo tvano pradžios. (7,14; plg. 7 sk.). (Rowley, GOT, 18) 

 

Kitchenas prieštarauja tokiam aiškinimui: 

 
Pavyzdžiui, dažnai teigiama, jog Pradžios knygos 7 ir 8 skyriuose pateikiama 

skirtinga informacija apie tvano trukmę. Tačiau iš tiesų tai gryniausias teorinis 

prasimanymas. Biblijos tekstas, pateikdamas informaciją apie tvano trukmę, kalba 

tiksliai apie vienerius metus ir dešimtį dienų (vienuolika, skaičiuojant imtinai). Tai 

seniai ir nedviprasmiškai nustatyta Aalderso, Heidelio ir kt. Toks pat pramanas yra ir 

tariamas prieštaravimas tarp Pr 6,19–20 (plg. Pr 7,8–9) ir Pr 7,2–3, kur liepiama imti 

„po porą“ ir „po septynetą“ padarų. Pr 6,20 esantis žodis šenajim, „pora“, veikiausiai 

vartojamas kaip kuopinis daiktavardis, žymintis porų grupę, pabrėžiant, jog 

hebrajiškai vienas negali sudaryti daugiskaitinės dviskaitinio žodžio formos (ne 

šenajimim!). Pr 6,19–20 ir 7,8–9 pateikiami bendri teiginiai, o Pr 7,2–3 – konkretūs 

(aiškiai nurodant, kurių gyvių buvo imta po porą, kurių po septynetą). (Kitchen, 

AOOT, 120) 

 

Alexanderis Heidelis savo darbe išsamiai išnagrinėja Biblijoje aprašomo tvano 

trukmę: 

 

Tačiau jau ne kartą pasitvirtino, jog, net ir neturint tokios galimybės, tariami Pradžios knygoje 
pateikiamo pasakojimo prieštaravimai gali būti labai paprastai ir suprantamai paaiškinti, jei tik 
istoriją skaitysime hebrajų kalba. 

– ALEXANDER HEIDEL 
 

Gerai žinoma, jog šiuolaikinės Biblijos kritikos atstovai Biblijoje pateikiamą 

pasakojimą apie tvaną mano esant sudarytą iš dviejų, vietomis absoliučiai 

prieštaringų šaltinių, kuriuos į viẽna sujungęs redaktorius. Vieno šaltinio, vadinamo P 

(Kunigų teisyno; angl. Priestly Code), teigimu, tvanas prasidėjęs antrojo mėnesio 

septynioliktą dieną (žr. Pr 7,11), o baigęsis kitų metų antrojo mėnesio dvidešimt 

septintą dieną (žr. Pr 8,13–14). Taigi visas šis įvykis truko vienerius metus ir 

vienuolika dienų. Tačiau, pasak kito šaltinio, vadinamo J (arba Jahvisto dokumentu), 

lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų (žr. Pr 7,12), o po to Nojus atidarė 

arkos langą ir tris kartus iš eilės kas septynetą dienų siuntė iš arkos paukščius (žr. Pr 

8,6–12). Tada jis nuėmė arkos dangtį ir pamatė, kad žemės paviršius buvo nudžiūvęs 

(13b eil.). Taigi iš šio aprašymo daroma išvada, jog tvanas truko tik šešiasdešimt 

vieną dieną. 

Tačiau aš su tokiomis išvadomis nesutinku. Kadangi šis darbas nėra skirtas 

detaliai spręsti būtent šį uždavinį, savo nuomonę šiuo klausimu išreikšiu labai 

trumpai. Kategoriškai nesutinku, jog biblinis tvano aprašymas sudarytas iš kelių 

skirtingų dokumentų. Pats Šventasis Raštas aiškiai byloja, jog šventųjų raštų 
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perrašinėtojai, ruošdami savąsias knygas, naudodavo rašytinius šaltinius ir pan. 

Tačiau, nepaisant visų prieš tai išsakytų tvirtinimų, manęs visai neįtikina, jog visą 

Biblijoje pateikiamą medžiagą galima suskaidyti į atskiras sudedamąsias dalis. Be to, 

man nepriimtinas toks požiūris į Bibliją, neva ji esanti sudaryta iš tariamų dokumentų 

likučių, o tas kiekvienas tariamas dokumentas taip pat kažkada sudaręs atskirą 

visumą. Tai reikštų, jog Pradžios knygoje pateikiamas pasakojimas apie tvaną (dabar 

dėmesio centre turėsime tik šį pasakojimą) yra pilnas neatitikimų. Taigi kiekvienam 

skaitytojui, neturinčiam išankstinio nusistatymo, reiktų suprasti, jog Pradžios knygoje 

pateikiama pasakojimo apie tvaną versija (jei tikėtume šiuolaikinės Biblijos kritikos 

teksto skaidymo teorija) J ir P dokumentams priskiriamose teksto dalyse turi didelių 

spragų. Todėl manoma, jei tik turėtume visą tariamųjų J ir P dokumentų tekstą 

(diskusijos dėlei tarkime, jog tokie egzistavo), tai tuojau pamatytume, kad tarp 

minėtų dviejų dokumentų nesama jokių prieštaravimų. Tačiau jau ne kartą 

pasitvirtino tai, kad ir neturint tokios galimybės, tariami Pradžios knygoje pateikiamo 

pasakojimo prieštaravimai gali būti labai paprastai ir suprantamai paaiškinti, jei tik 

istoriją skaitysime hebrajų kalba. 

Geras mūsų aptariamos temos pavyzdys yra tvano trukmė. Jei nagrinėsime tokį 

tekstą, koks pateikiamas Biblijoje, ir šią istoriją laikysime vientisa visuma, 

pamatysime, jog tvano trukmės skaičiavimas niekur nesikerta. Toliau viską išdėstysiu 

smulkiau. 

Pasak Pr 7,11, tvanas prasidėjo Nojui sulaukus šešių šimtų metų, antro mėnesio 

septynioliktą dieną, prabėgus septynioms dienoms po to, kai Nojui buvo įsakyta įeiti į 

arką (žr. Pr 7,1–4.10). Lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų (12 eil.). 

Tačiau niekur nepasakyta, jog po šio periodo liūtis būtų visiškai pasibaigusi. 

Priešingai, lietus dar nebuvo liovęsis ir požeminių šaltinių versmės tebeliejo vandenį. 

Aiškiai pasakyta, jog gelmių šaltiniai ir dangaus langai neužsivėrė, lyti nenustojo iki 

praeinant šimtui penkiasdešimt dienų nuo tvano pradžios. Dėl to vanduo vis kilo ir 

per tą laiką pasiekė maksimalų aukštį (žr. Pr 7,24–8,2). Ir nors požeminės versmės po 

keturiasdešimt dienų vis dar gausiai tebeliejo vandenį, nenutrūkstanti, nevaldoma 

liūtis iš dangaus turėjo aprimti ir lietus tapo nebe toks smarkus, nes Pr 7,12 skaitome, 

jog „lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų“, o 17 eil. skaitome: „Lietus 

(mabbūl – tvanas) tęsėsi keturiasdešimt dienų“. Kaip jau buvo minėta aukščiau, žodis 

mabbūl 17 eilutėje neabejotinai apibūdina iki tol neregėto smarkumo lietų iš dangaus. 

Dėl jo vandens žemės paviršiuje smarkiai daugėjo. Galime daryti išvadą, jog tai buvo 

nesuvaldoma liūtis, kuri liovėsi po pirmųjų keturiasdešimties dienų. 

Po 150 dienų vandens ėmė mažėti (žr. Pr 8,3), o septinto mėnesio septynioliktą 

dieną arka sustojo Ararato kalnuose (4 eil.). Nuo tvano pradžios buvo praėję lygiai 

penki mėnesiai ir viena diena (plg. žr. Pr 7,11). Logiška daryti išvadą, jog tos 150 

dienų sudarė 5 mėnesius ir kiekvienas mėnuo turėjo po 30 dienų. Tą dieną, kai 

vanduo pradėjo slūgti – t.y. šimtas penkiasdešimt pirmąją dieną nuo tvano pradžios – 

arka sustojo. Vanduo vis seko, kol pagaliau, dešimto mėnesio pirmąją dieną, pasirodė 

kalnų viršūnės (žr. Pr 8,5). Jei tarsime, kad mėnesį sudarė 30 dienų, gauname dar 74 

dienas, o iš viso jų jau turime 225. Prabėgus dar 40 dienų (t.y. nuo dešimto mėnesio 

pirmosios dienos), Nojus atidarė langą ir iš arkos tris kartus kas septynetą dienų iš 

eilės pasiuntė keturis paukščius (žr. Pr 6–12 eil.). Kadangi pirmasis paukštis išskrido 

keturiasdešimt pirmąją dieną, gauname dar 62 dienas, kurias pridėję prie anų 

gauname iš viso 287 dienas. Paskutinis paukštis iš arkos buvo pasiųstas du šimtai 

aštuoniasdešimt septintąją dieną nuo tvano pradžios arba (pridėjus dar 46 metų dienas 

iki tvano) trys šimtai trisdešimt trečiąją metų dieną. Taip prieiname iki trečiosios 
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dvylikto mėnesio dienos. Po dvidešimt aštuonių dienų, pirmąją kitų metų dieną, kai 

Nojui sukako šeši šimtai vieneri, vanduo visai nuseko (tačiau žemės paviršius dar 

nebuvo galutinai išdžiūvęs), ir Nojus nuėmė arkos dangtį (13 eil.). Prabėgus dar 

vienam mėnesiui ir 26 dienoms, dvidešimt septintąją antro mėnesio dieną, žemė jau 

buvo visiškai sausa ir kieta, ir Nojus išėjo iš arkos (nuo 14 eil.). Šiuos du periodus iš 

viso sudaro 84 dienos. Pridėję jas prie mūsų jau turimų 287 dienų, gauname iš viso 

371 dieną arba 1 metus ir 11 dienų, prabėgusių nuo tvano pradžios. Kaip matote, čia 

nesama jokio prieštaravimo. (Heidel, GEOTP, 245–147) 

 

Čia ne tik kad nėra jokių prieštaravimų, bet abu pasakojimai yra organiškai vienas su 

kitu susiję ir sudaro vieną junginį. Ravenas sako: 

 
Kritikams čia niekaip nepavyko „išpešti“ dviejų tvaną vaizduojančių pasakojimų, 

kurie bent jau pakenčiamai būtų užbaigti. 7-ojo skyriaus pradžia priskiriama J 

šaltiniui. Jei taip, mes iš J sužinome tik tai, kad Dievas įsakė Nojui su visais 

namiškiais sueiti į arką, tačiau čia nė žodeliu neužsimenama apie arkos statymą ar 

Nojaus šeimos narius. Norint, kad 7 skyrius būtų užbaigtas ir suprantamas, jam 

gyvybiškai svarbi Pr 6,9–22 pateikiama informacija. Pr 8,13, kur sakoma: „Nojus 

nukėlė laivo dangą, apsižvalgė ir pamatė, kad žemės paviršius džiūsta“, taip pat 

priskiriama J. Tada eina tarpas, ir J dokumentui jau priskiriamas tik tekstas nuo 20 

eilutės: „Tuomet Nojus pastatė VIEŠPAČIUI aukurą […]“. Šią rimtą spragą kritikai 

mėgina užtaisyti P dokumentui priskiriamais įterpiniais. Be to, Pr 9,1–17 (P) nėra 

betikslis Pr 8,12–22 (J) pakartojimas. Čia Dievas praplečia savo sandorą su Nojumi 

po to, kai šis pastato Jahvei aukurą ir pradeda naujai gyventi žemėje. (Raven, OTI, 

125) 

 

2D. Abraomo kelionė 
Dar dvi susiejančias istorijas kritikai „atrado“ Pradžios knygos 11–13 skyriuose. Orras 

tai apibūdina ir atsako taip: 

 
Po daugelio diskusijų kritikai pagaliau nusprendė Pr 11,28–30 priskirti J dokumentui, 

o Pr 27,31 ir 32 eilutes – P dokumentui. Vėliau iš 12 ir 13 skyrių tik Pr 12,4b.5 ir Pr 

13,6.11b.12 fragmentai, priskiriami P šaltiniui. Tačiau derėtų atsižvelgti į tam tikrus 

padarinius. Pr 11,28 J pasakojimas prasideda gana netikėtai, neinformuodamas mūsų, 

kas buvo Terachas, Haranas, Abromas ir Nahoras – t.y. čia būtinas 27 eil. esantis 

paaiškinimas. Pasak J dokumento, šeima gyveno chaldėjų Ūre (visur kitur tai P 

žymuo), nieko nepasakojama apie kelionę į Haraną (plg. P – 31–32 eil.). Tačiau apie 

kelionę galima suprasti iš Abraomui skirto pašaukimo (Pr 12,1). 6 eil. sakoma, jog 

Abraomas „keliavo per kraštą iki pat vietovės prie Sichemo“, bet nepasakoma, per 

kokį kraštą jis keliavo. Tik P šaltinis byloja apie jo išvykimą iš Harano ir atvykimą į 

Kanaano kraštą (4b, 5 eil.). Tačiau būtent šis fragmentas P dokumente paaiškina, jog 

išėjimas iš Harano – žinomas dalykas (4b eil.), tad jam reikalinga pirmoji eilutės 

pusė, kuri jau priskiriama J dokumentui. Kitaip tariant, istorija – tokia, kokia ji 

pateikta Šventajame Rašte – yra vientisas junginys. Ją suskaidžius, pažeidžiamas 

jungiantis ryšys. (Orr, POT, 351) 

 

3D. Izaoko suteiktas palaiminimas 
Kritikų skalpelio neišvengė ir Pradžios knygos 27 skyrius. Prasideda jis pasakojimu apie 
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tai, kaip Izaokas rengiasi savo palaiminimą suteikti Ezavui. Pirmosios keturios eilutės – 

puikus pavyzdys, kaip kritikai, skaidydami ir narstydami tekstus, taiko arbitrãlinius 

metodus. 

Pirmoje eilutėje skaitome: „Kai Izaokas jau buvo senas, o jo akys taip aptemusios, 

kad nebegalėjo matyti, jis pasišaukė savo vyresnįjį sūnų ir tarė jam: ‘Mano sūnau!’ Šis 

atsiliepė: ‘Aš čia’.“ Pirma šio teksto dalis priskiriama J šaltiniui, tačiau kita eilutės dalis 

„tarė jam: ‘Mano sūnau!’ Šis atsiliepė: ‘Aš čia’“ išbraukiama, nes ji esą būdinga tik E 

dokumentui. Tačiau negalima teigti, jog tokią frazę galėjo vartoti tik vienas autorius, o 

kiti ne. To nepatvirtina net Biblijos tekstas, nes Pr 22,11 skaitome: „Bet VIEŠPATIES 

[Jahvės] angelas sušuko jam iš dangaus, tardamas: ‘Abraomai! Abraomai!’ – ‘Aš čia!’ – 

atsiliepė jis“. Kritikai čia ne tik kad vardą Jahvė pakeičia Elohimu, bet kiekvieną tekstą, 

kuriame tik yra toks pasakymas (be Dievo vardo), kaskart priskiria E šaltiniui. Tai 

akivaizdus loginės ydingo rato klaidos pavyzdys. Be to, jei jau iš eilutės, esančios Pr 

27,1, pašaliname tą pasakymą, tai antroji eilutė turėtų skambėti: „Ir Izaokas tarė jam“. 

Tačiau tokių žodžių hebrajiškame tekste nėra ir tai liudija, jog šiuo sakiniu pokalbis nėra 

pradedamas. 

2–4 eilutėse sakoma: „Anàs [Izaokas] tarė jam: ‘Matai, jau pasenau. Nežinau savo 

mirties dienos. Taigi imk savo ginklus – strėlinę ir lanką, išeik į laukus ir sumedžiok 

man žvėrienos. Tuomet paruošk man gardų valgį, kokį aš mėgstu, ir atnešk man 

pavalgyti, idant prieš mirdamas palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu’.“ 

Tvirtindami, jog žodžiai „paruošk man gardų valgį […] pavalgyti“ – tai tik kitas tos 

pačios istorijos variantas, jie čia juos išbraukia ir priskiria E šaltiniui. Kitas šio 

pasakojimo variantas, akcentuojantis „žvėrieną“, o ne „gardų valgį“, jau priskiriamas J 

šaltiniui. Taigi, anot J, eilutė turėtų skambėti taip: „Taigi imk savo ginklus […] ir 

sumedžiok man žvėrienos, idant prieš mirdamas palaiminčiau tave savo sielos 

palaiminimu“. Tačiau čia visiškai ignoruojama tai, kad Ezavas grįžta su žvėriena ir 

paruošia ją tėvui. O anas variantas skamba taip: „Tuomet paruošk man gardų valgį, kokį 

aš mėgstu […], idant prieš mirdamas palaiminčiau tave savo sielos palaiminimu“. Šiuo 

atveju istorija vėl iškreipiama, o Ezavas vaizduojamas ne kaip narsus medžiotojas, o 

kaip paprastas virėjas. 

Toks pasakojimas, koks jis pateikiamas Šventajame Rašte, sudaro vieną logišką, 

aiškų junginį. Išnarsčius dalimis, jis tampa beprasmis. (Cassuto, DH, 87–97) 

 

4D. Juozapo istorija 
Rowley’s kalba ir apie Juozapo istorijoje atrastus prieštaravimus: „Pr 37,27 Judas 

pasiūlo parduoti Juozapą izmaelitams. Kitoje eilutėje teigiama, jog taip ir įvyko. Pr 39,1 

sakoma, jog egiptiečiui Juozapą pardavę izmaelitai. Na, o Pr 37,28a užsimena apie tai, 

kad pro šalį keliavę midjaniečiai ištraukė Juozapą iš duobės ir, jo broliams nežinant (žr. 

29a eil.), pagrobė jį. Toliau, Pr 37,36, sakoma, jog Potifarui Juozapą pardavę 

midjaniečiai.“ (Rowley, GOT, 18–19) 

Kitchenas tokį išvedžiojimą atremia taip: 

 
Labai dažnai tvirtinama, jog Pradžios knygos 37 skyriuje pateikiamoje istorijoje apie 

tai, kaip Juozapas buvo parduotas į Egiptą, esama dviejų ryškių prieštaravimų: (a) tai 

padarė jo broliai, parduodami jį izmaelitams, kurie savo ruožtu pardavė Juozapą į 
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Egiptą (žr. Pr 37,25.28b; plg. 45,4.5); arba (b) tai padarė midjaniečiai, kurie buvo 

ištraukę Juozapą iš duobės (žr. Pr 37,28a.36; plg. 40,14.15). Tačiau tiesa yra kur kas 

paprastesnė. 

Pirma, tautovardžiai „izmaelitai“ ir „midjaniečiai“ nurodo iš dalies ar net visiškai 

tą pačią žmonių grupę (plg. Ts 8,24). 

Antra, įvardžiu „jie“ Pr 37,28 pavadinami Juozapo broliai, o ne midjaniečiai. 

Hebrajų kalboje sakinio dalis, kurią pakeičia įvardis, ne visuomet yra paskutinis prieš 

tai paminėtas daiktavardis. Jei būtų kitaip, tai Įst 22,19, kur sakoma „jis apšmeižė 

Izraelio mergaitę“ (TŽ), „jis“ reikštų nekaltą tėvą. O Įst 22,29 „jis“ nurodo 

nusižengusį vyrą ir t.t. Arba, pavyzdžiui, Egipte, kalbėdamas su Tutmosiu II, Inenis 

prabyla apie „jo (Tutmosio II) sūnaus“ įžengimą į sostą, o po to kalba apie faktinį „jo 

sesers […] Hatšepsutės“ valdymą. Tačiau šiuo atveju „jo“ reiškia Tutmosio II sesers, 

o ne jo sūnaus sesers valdymą. 

Trečia, asmeniškai kalbėdamas su broliais, Juozapas galėjo viską rėžti tiesiai – 

„kurį (jūs) pardavėte į Egiptą“ (Pr 45,4.5). Tačiau, norėdamas pelnyti palankumą 

svetimo žmogaus, vyno pilstytojų viršininko, akyse, Juozapas negalėjo atskleisti 

žeminančio fakto, kad tikri jo kraujo broliai norėję juo nusikratyti (Pr 40,14–15). 

Prisipažinimas buvo ne visai teisingai suformuluotas. Įdomu, kokį įspūdį jis padarė 

anam viršininkui? (Kitchen, AOOT, 119–120) 

 

(Čia derėtų pastebėti, jog Juozapo pavartotas žodis „pagrobtas“ (žr. Pr 40,14–15) 

labai tiksliai išreiškia tai, ką Juozapas norėjo pasakyti, nes broliai iš tiesų pagrobė jį iš 

tėvo. Pagaliau juk dėl jų kaltės jis ir buvo išgabentas „iš hebrajų krašto“.) 

Labai apgailestaudamas, jog kritikai taip smarkiai užsipuola šią istoriją, o ir dėl visų 

kitų aukščiau paminėtų atvejų Cassuto taikliai pastebi, kad šis pasakojimas – „klasikinis 

nepaprastai gražus meninio aprašymo pavyzdys. Išnarstydami jį mes tik sunaikiname 

puikų literatūrinį kūrinį. O juk tokių kūrinių kaip šis dar reikia gerai paieškoti.“ 

(Cassuto, DH, 96) 

 

8C. Kiti galimi atsikartojančių pasakojimų paaiškinimai 
Hebrajiškam stiliui būdingi trys ryškūs bruožai, į kuriuos atsižvelgiant galima paaiškinti 

atsikartojančių pasakojimų egzistavimą. 

 

1D. Parataksė. Archeris rašo, jog parataksinė sakinių struktūra yra tokia, kai 

„subordinuotos arba abipusiškai priklausomos idėjos sujungiamos paprastu jungtuku „ir“ 

(hebr. ve)“. (Archer, SOTI, 122) Šis žodelis gali reikšti ir „idant“, „kai“, „kol“, „tada“, 

„net“ arba „tai yra“ – šį universalumą pripažįsta visi hebrajų gramatikai. 

 

Biblija apskritai yra labai emfatinė knyga. Jos tikslas – įtikinti savąjį klausytoją ar skaitytoją, 
kad temos, kurias ji gvildena, yra nepaprastai svarbios. O amplifikacija arba pakartojimas – 
tinkamiausi būdai, pasakojime siekiant ką nors pabrėžti. Dėl to bibliniam stiliui neretai 
būdingas ištęstumas, tekstas dažnai labai detalizuojamas, jam būdingi pasikartojimai. 

– OSWALD T. ALLIS 
 

Allisas plėtoja mintį, sakydamas: 
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Hebrajų kalboje priklausymo šalutiniai sakiniai vartojami ne taip dažnai kaip anglų 

kalboje. [Hebrajų kalboje] sakiniai dažnai sujungiami jungtuku „ir“, kai tokiu atveju 

mes rašome šalutinį sakinį. […] Taigi čia derėtų pastebėti, jog ši bendra tendencija 

pilnuosius sakinius laisvai jungti jungtuku „ir“ gali sudaryti įspūdį, kad rašytojas 

kartojasi. Gali pasirodyti, kad šie laisvai sujungti pilnieji sakiniai, aprašantys tą patį 

įvykį ar temą, keletą sykių pakartoja tą patį dalyką. Gali pasirodyti ir tai, kad juose 

stinga loginės ar chronologinės sekos. Tačiau, kaip matome, sintaksė čia labai 

paprasta, dėl to sakinius lengva atskirti. O juos atskyrus nesunku pamatyti, jog jie 

aprašo tą patį įvykį iš skirtingų ar net prieštaringų pozicijų, todėl turėtų priklausyti 

skirtingiems šaltiniams. Jei Biblijos pasakojimai būtų parašyti sudėtingais 

periodiniais sakiniais Adisono stiliumi, tokią analizę atlikti būtų kur kas sudėtingiau, 

o gal net ir neįmanoma. (Allis, FBM, 96–97) 

 

Nesuvokę šio esminio principo daugelis ima manyti, jog tekstą vėlyvesniu 

laikotarpiu negrabiai „sulipdęs“ redaktorius, atskirų šaltinių pateiktą informaciją 

sujungęs žodeliu „ir“. Tačiau reikia pastebėti, kad panašiai išskaidyti tekstą kitose, šiuo 

aspektu preciziškesnėse kalbose, tokiose kaip klasikinė graikų ar lotynų kalba, būtų 

neįmanoma. (Archer, SOTI, 122) 

 

2D. Pakartojimas emfazės dėlei. Pasak Archerio, pastebima „tendencija šiek tiek 

kitokia forma atkartoti tuos pasakojimo elementus, kurie laikomi itin svarbiais“. (Archer, 

SOTI, 122) 

Allisas išplėtoja šią mintį aiškindamas, jog „Biblija apskritai yra labai emfatinė 

knyga. Jos tikslas – įtikinti savąjį klausytoją ar skaitytoją, kad temos, kurias ji gvildena, 

yra nepaprastai svarbios. O amplifikacija arba pakartojimas – tinkamiausi būdai, 

pasakojime siekiant ką nors pabrėžti. Dėl to bibliniam stiliui neretai būdingas ištęstumas, 

tekstas dažnai labai detalizuojamas, jam būdingi pasikartojimai.“ (Allis, FBM, 97) 

Puikus to pavyzdys – pasakojimas apie dešimt negandų (žr. Iš 7–11). Kai kurios 

negandos aprašomos penkiais etapais: nuskamba grasinimas, po to įsakymas, neganda 

įvyksta, tada meldžiamasi, kad ji būtų pašalinta, ir galiausiai ji praeina. Nesuvokdami 

emfatinės pakartojimo reikšmės, radikaliosios pakraipos kritikai septynias negandas 

priskyrė J dokumentui, penkias – E ir tik keturias P (neįtraukdami penktosios, nes ja tik 

grasinama, tačiau ji neįvykdoma). Taip mes turime penkis neužbaigtus pasakojimus, 

kurių kiekvienam papildyti reikalinga kituose dokumentuose esanti informacija, idant 

susidarytų viena logiška visuma. (Archer, SOTI, 122–123) 

 

3D. Poetinis paralelizmas, pasak Archerio, „hebrajiškiems tekstams itin būdinga 

balansuota pagrečiui esančių porinių sakinių struktūra“. (Archer, SOTI, 123) 

Allisas šiuo klausimu sako: 

 
Kalbant apie atsikartojimus, svarbu pastebėti, jog hebrajų poezijai apskritai labai 

būdingas turinio ar frazeologijos kartojimas arba paralelizmas (parallelismus 

membrorum). Tai taip akivaizdu, jog net nereikia įrodinėti. Ši puikiai žinoma 

Šventojo Rašto eilutė gali būti geras sinoniminio paralelizmo pavyzdys: 

 

„Jahvės Įstatymas tobulas; jis atnaujina gyvastį; 
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Jahvės įsakai teisingi, – jie paprastus žmones padaro išmintingus“ 

(Ps 19,8). (Allis, FBM, 108) 

 

Norėdamas pademonstruoti, kad šis paralelizmas gali išeiti ir už poezijos ribų, 

Allisas teigia, jog „riba, prozą skirianti nuo poezijos, nėra tiksliai nustatyta ir aiškiai 

apibrėžta. Pakylėta ar jausminga proza gali labai priartėti prie poezijos, ir joje, kaip ir 

poezijoje, gali atsirasti balansuoto pakartojimo arba paralelizmo elementų.“ (Allis, FBM, 

108–109) 

Kai dieviški vardai kaitaliojami tokiose paralelinėse vietose, šis reiškinys turėtų būti 

priskiriamas ne skirtingiems šaltiniams, o poetiniam stiliui. Tai puikiai iliustruoja Pr 

30,23–24 esanti eilutė: „Elohimas nuėmė (’āsaf) nuo manęs gėdą! […] Teprideda (jāsaf) 

man Jahvė dar vieną sūnų!“ 

Šios Šventojo Rašto eilutės priskyrimas dviem dokumentams – E ir J – pagal 

dieviškų vardų vartoseną (kaip tai daro kritikai) byloja, jog visiškai nesuvokiamas 

poetinis vardų kaitos tikslas, be to, taip suardomas akivaizdus ’āsaf ir jāsaf poetinis 

paralelizmas. (Archer, SOTI, 122–123) 

 

4D. Hebrajiškąjį stilių Gordonas gretina su kitais senovės Rytų kraštuose vartotais 

stiliais: 

 
Atsikartojimai bei keli [to paties pasakojimo] variantai Biblijoje dažniausiai duoda 

pagrindo manyti, kad kai kuriuos tekstus galima priskirti keliems skirtingiems 

autoriams. Tačiau pasikartojimai labai būdingi ir senovės Artimųjų Rytų literatūrai: 

jų aptinkama babiloniečių, ugaritų, netgi graikų kūriniuose. Dar daugiau, Biblijoje 

dažnai atkartojami tam tikri pojūčiai ar patyrimai. Pavyzdžiui, tiek Juozapas, tiek 

vėliau Potifaras sapnavo po du sapnus. O Jonos knygos 4 skyriuje pranašo 

nusivylimas aprašomas dviem etapais, kiekvienąkart Dievui klausiant: „Ar dera tau 

taip širsti?“ (4 ir 9 eil.). Nejau tai reikštų, jog tokie du analogiški atkartojimai turėtų 

būti priskiriami skirtingiems autoriams? (Gordon, HCFF, 132) 

 

5D. Kritikų metodo nenuoseklumas 
Įdomu, jog dokumentų hipotezės šalininkai pasakojimų apie Mozės ir Aarono mirtį 

nevadino atkartojimais. Tai Allisas pavadina prieštaringu kritikų požiūriu: 

 
Skaičių knygoje randami trys teiginiai apie Mozės ir Aarono mirtį. (1) Sk 20,24 

sakoma, jog Aaronas mirsiąs, nes Mozė ir Aaronas nusidėjo, tačiau nieko 

nepasakoma apie Mozės mirtį; (2) Sk 27,13 nurodo, jog Mozė mirsiąs taip pat ir dėl 

tos pačios priežasties kaip ir Aaronas; (3) Sk 31,2 skelbia, jog Mozė mirsiąs, tačiau 

nepateikiama jokia to priežastis. Būtų nesunku daryti prielaidą, jog pirmoji Šventojo 

Rašto vieta priskirtina dokumentui, bylojančiam apie Aarono mirtį kaip bausmę už jų 

bendrą nepaklusnumą, o trečiajame dokumente jau žinoma apie Mozės mirtį, bet 

nenurodoma jos priežastis; čia svarbu tik, kad darbas būtų baigtas iki galo. Nepaisant 

tokio skirtumo, visos eilutės priskiriamos P dokumentui. Į tai derėtų atkreipti dėmesį 

ypač todėl, kad kritikai dėl fakto, kad Sk 13,30 ir 14,24 nemini Jozuės kartu su 

Kalebu, o Sk 14,6.39 jau jį mini, tvirtina Sk 13–14 tekstą esant sudėtinį. Atitinkamai 

šias Šventojo Rašto ištraukas jie priskiria JE ir P dokumentams. 
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2A. Tariami prieštaravimai 
 

1B. Įvadas 
Neįsigilinus į skaitomą tekstą gali pasirodyti, jog jame yra tam tikrų su vietovardžiais, 

asmenvardžiais, įstatymais, papročiais, etika ir pan. susijusių prieštaravimų. 

 

Pripažinti tai, kad visą Penkiaknygę redagavo galutinis redaktorius, reikštų atmesti prielaidą, 
jog joje esama nesutaikomų prieštaravimų. Juk tokių nepaprastų sugebėjimų žmogus – o 
toks jis tikrai turėjo būti – neabejotinai būtų pastebėjęs prieštaravimus, jei jie iš tiesų buvo 
tokie akivaizdūs, kaip tai teigia kritikai, ir redaktorius būtų juos paprasčiausiai panaikinęs. 

– JOHN H. RAVEN 
 

2B. Dokumentų hipotezės šalininkų nuomonė 
Šie prieštaravimai iš tiesų yra realūs. Jie tik dar labiau patvirtina, jog veikalą skirtingais 

laikotarpiais ir iš skirtingų pozicijų aprašė keletas autorių. Užuot pakoregavę 

prieštaravimus – t.y. užuot palikę tą, kuris teisingas, o neteisingą pašalinę, – redaktoriai 

veikale paliko abu pasakojimus. 

 

3C. Atsakymas 
Atlikus nuodugnią teksto analizę, mokant hebrajų kalbą ir išmanant apie kultūrinę 

senovės Rytų aplinką, kurioje gyveno izraelitai, galima pastebėti, jog šie tariami 

prieštaravimai puikiai dera tarpusavy, o daugeliu atvejų ir visai jų nelieka. 

Su šiuo teiginiu nebyliai sutinka ir patys kritikai. Ravenas taikliai pastebi: „Pripažinti 

tai, kad visą Penkiaknygę redagavo galutinis redaktorius, reikštų atmesti prielaidą, jog 

joje esama nesutaikomų prieštaravimų. Juk tokių nepaprastų sugebėjimų žmogus – o 

toks jis tikrai turėjo būti – neabejotinai būtų pastebėjęs prieštaravimus, jei jie iš tiesų 

buvo tokie akivaizdūs, kaip tai teigia kritikai, ir redaktorius būtų juos paprasčiausiai 

panaikinęs.“ (Raven, OTI, 127) 

 

1C. Kai kurie asmenvardžiai, vietovardžiai, pavadinimai 
Kritikai laikosi nuomonės, jog skirtingi tam pačiam asmeniui suteikiami vardai ar tai 

pačiai vietovei suteikiami skirtingi pavadinimai byloja buvus daugiau nei vieną autorių. 

(Žr. Driver, BG, 13; Bentzen, IT, 47; Eissfeldt, OTI, 182–188) 

Pavyzdžiai: 

1) Pr 10,16 ir Įst 2,24 rašoma amoritai, o Pr 10,18 ir Įst 1,7 rašoma kanaaniečiai. 

2) Iš 33,6 ir Iš 17,6 rašoma Horebas, o Iš 34,2 ir Iš 16,1 rašoma Sinajus. 

3) Iš 3,1 ir Iš 4,18 rašoma Jetras, o Pr 36,17 ir Iš 2,18 rašoma Reuelis. 

R. K. Harrisonas pateikia patikimą alternatyvą, kurią galima kur kas lengviau 

patikrinti ir įrodyti. Jo teigimu, taikydami šį kriterijų, kritikai visiškai ignoruoja 

vienintelį įmanomą objektyvaus patvirtinimo šaltinį – įrodymus iš senovės Artimųjų 

Rytų gyvenimo. Šimtai pavyzdžių iš egiptiečių gyvenimo byloja, jog tokia vardų kaita 

nebuvo neįprastas reiškinys. Pavyzdžiui, į vieną karo vadą vienur kreipiamasi vardu 

Sebek-khu, kitur – Djaa. (Harrison, IT, 521) 

Daug naudingų pastabų išsako K.A. Kitchenas: 
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Egipte daug asmenų turėdavo du vardus, kaip ir Izraelis Jokūbas arba Jetras Reuelis 

Senajame Testamente. Pavyzdžiui, Sebek-khu dar buvo vadinamas Djaa. Mančesterio 

universiteto muziejaus saugojamoje jo steloje aptinkame Palestinos gyventojų vienos 

grupės net tris pavadinimus: Mentiu-Setet („azijiečiai beduinai“), Retenu („sirai“) ir 

Amu („azijiečiai“), panašiai kaip ir Senajame Testamente izmaelitai/midjaniečiai 

(madianiečiai) arba kanaaniečiai/amoritai. Kalbant apie asmenvardžius ar grupinius 

vardus, palyginimui verta patyrinėti Mesopotamijoje gyvenusio išminčiaus vardą 

Ahiqar/Ahuqar, jis taip pat dar vadinamas Aba’-enlil-dari. (Ką jau kalbėti apie 

Tigelat Pile’ēsēr III, kuris taip pat yra Pūl, arba Šalemane’ēsēr V, dar vadinamą 

’Ūlaj). Hetitų imperijoje ištisų dinastijų karaliai turėdavo po du vardus, o dvigubi 

pavadinimai Mitanni ir Hanigalbat bei Mitanija ir churitai dažnai žymi Mitanijos 

valstybę arba tautą. 

Kalbant apie tokius vietovių pavadinimus kaip Sinajus/Horebas, palyginimui 

verta patyrinėti Merenptaho „Izraelio stelos“ tekste įrašytus du Egipto pavadinimus 

(Kemit ir Tameri) ir penketą Memfio vardų bei jų variantų (Mennefer; Ineb-hedj, 

Inbu, Ineb-heqa, Hatkup-tah). Panašios vardų vartosenos pavyzdžių aptinkama ir 

kitur. (Kitchen, AOOT, 123–124) 

 

Du pasakojimai apie Aarono mirtį ant Horo kalno (žr. Sk 20,22; 21,4; 33,33; Įst 

32,50) ir Moseroje (žr. Įst 10,6) taip pat duoda pagrindo įtvirtinti keleto skirtingų 

dokumentų teoriją (bent jau taip pasakytų dokumentų hipotezės šalininkas). Tačiau 

kruopšti teksto analizė parodys, jog čia nėra jokio prieštaravimo – taigi ir jokios 

prielaidos skirtingų šaltinių teorijai pagrįsti. Žodis mōsērāh (Įst 10,6) reiškia „baudimas“ 

ir žymi patį Aarono mirties įvykį, o ne vietą. Tai liudija, jog Aarono mirtis ant Horo 

kalno buvo bausmė už jo nuodėmę Meriboje (žr. Sk 20,24; Įst 32,51). Dėl sukilimo jis 

(kaip ir Mozė) gavo tai, ko nusipelnė: jam nebuvo leista įžengti į Pažadėtąją žemę. Taigi 

abu pasakojimai papildo vienas kitą, patvirtindami nuomonę, jog Aaronas iš tiesų mirė 

ant Horo kalno, kai tauta buvo pasistačiusi stovyklą kalno papėdėje. Tą liūdną įvykį 

Mozė pažymėjo stovyklavietę pavadindamas Moserotu (žr. Sk 33,31; Įst 10,6). 

(Harrison, IT, 510–511) 

 

2C. Įstatymdavystė 
Kritikai be paliovos tvirtina, esą vieni Penkiaknygėje užrašyti įstatymai kelissyk 

atkartojami, o kiti – prieštaringi. Hahnas teigia: „Yra teorija, kad skirtingos kulto 

taisyklių grupės atsirado vietinėse šventyklose. Tokiu atveju tam tikrus Penkiaknygėje 

aptinkamus įstatymų atsikartojimus ir prieštaringumus galima paaiškinti ne nuoseklia 

įstatymo raida istorijos eigoje, o tuo, kad kai kurios atskiros įstatymų grupės rutuliojosi 

lygiagrečiai ir nepriklausomai nuo kitų.“ (Hahn, OTMR, 32) 

Kai kuriuose įstatymuose randami skirtumai ir atsikartojimai taip pat laikomi 

pagrindu kolektyvinei autorystei įrodyti. Manoma, jog vienas autorius vargu ar paliktų 

tiek daug akivaizdžių nesutapimų. Tačiau Harrisonas šiuo klausimu pateikia labai 

įtikinamą atsakymą: 

 
Galimas daiktas, jog po Mozės mirties kai kurie potvarkiai iš tiesų buvo pakeisti 

siekiant juos pritaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų. Toks veiksmas leistinas ir 
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teisėtas visose kultūrose. Ir tai anaiptol neiškraipo nuo pradžių duotojo įstatymo. Kai 

kurie Penkiaknygės teisyne aptinkami atsikartojimai ir nesutapimai, apie kuriuos 

kalba Hahnas, atsirado ne dėl to, kad kai kurios kulto taisyklės rutuliojosi lygiagrečiai 

ir atskirai, kaip norėtų manyti jis ar daugelis kirų liberalių pažiūrų autorių. Veikiau tai 

buvo valdžios atstovų (kunigų ar pan.) sąmoningos, apsvarstytos veiklos rezultatas: 

tradicinį įstatymą jie siekė pritaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių. Pavyzdžiui, 

susiklosčius naujoms aplinkybėms, aprašomoms Sk 27,1–11 ir Sk 36,1–9, buvo 

pakoreguotas paveldėjimo įstatymas (Sk 26,52–56), šiek tiek pakeičiant jo sąlygas. 

Arba Kun 4,2–21 duodami nurodymai atnašauti auką už nuodėmę, padarytą netyčia 

ar dėl nežinojimo, vėliau buvo pakeisti sąlygomis, išvardytomis Sk 15,22–29. Svarbu 

pastebėti ir tai, jog tam tikri vėlesni papildymai Sandoros knygos tekste atsirado 

Jozuės laikais (Joz 24,26). (Harrison, IT, 539–540) 

 

3C. Papročiai 
Išnagrinėję paprotį, kaip anais laikais hebrajai savo vaikams duodavę vardus, kritikai 

negatyvistai jį taip pat laiko vienu iš dokumentų hipotezę pagrindžiančių įrodymų. 

Kritikai teigia, jog P dokumente vardus vaikams duoda tėvas, o J ir E dokumentuose šią 

privilegiją turinti motina. Taip daroma išvada, jog kiekvienas šių dokumentų radosi 

atskirai, skirtingoje aplinkoje. 

Patyrinėję visus J ir E dokumentuose randamus atvejus, aptinkame devyniolika ar 

dvidešimt pavyzdžių, patvirtinančių taisyklę. Tačiau yra dar ir keturiolika išimčių – o 

tokio skaičiaus pakanka sukelti įtarimą, ypač kai su Jokūbu keli susiję atvejai palaikomi 

vienu. Prielaida darosi nebe tokia įtikinama, ypač atsižvelgiant į tai, kad du iš šių atvejų 

priskiriami P dokumentui tik dėl to, kad sūnui vardą duoda tėvas. Trečiasis atvejis lieka 

su klaustuku, nes nėra aišku, ar tai tėvas davė sūnui vardą, ar ne. Kitaip tariant, lieka tik 

vienas atvejis, tačiau jo vieno per maža hipotezei pagrįsti. 

Štai kaip Tora aiškina paprotį, kodėl vaikui vardą duoda tai tėvas, tai motina. 

Paprastai vardas duodamas etimologiniu pagrindu – t.y. vardo prasmė vienaip ar kitaip 

susijusi su vaiko gimimo aplinkybėmis. Jei aplinkybės labiau susijusios su tėvu, vaikui 

vardą duoda tėvas, jei su motina – tai daro ji. Taisyklė paprasta ir logiška ir galioja 

kiekvienu atveju. Ji netaikoma nebent tuo atveju, kai aplinkybės labiausiai susijusios su 

pačiu sūnumi ar retai kada su kokiu įvykiu (tada pateikiamas etimologinis paaiškinimas). 

Taigi matome, jog minėtais atvejais tai galėjo būti ir tėvas, ir motina, arba tiesiog 

nenurodoma. (Cassuto, DH, 66) 

 

4C. Etika 
Manoma, jog, priešingai P dokumentui, J ir E dokumentai nėra „jautrūs“ dorovingumo 

atžvilgiu. Pavyzdžiui, pateikiama istorija, kaip Jokūbas apgauna Izaoką, gudrumu 

pasisavindamas Ezavui priklausiusį palaiminimą. Apie moralinę šio pasakojimo pusę 

sprendžiama pagal tai, kaip tekste perteikiama nuostata nusižengėlio atžvilgiu. Tokio 

pobūdžio pasakojimuose itin svarbu, kad poelgiai tekste nebūtų vertinami atvirai ir 

subjektyviai. Labai svarbu, kad istorija būtų perteikta objektyviai ir, įvykiams 

rutuliojantis, skaitytojas pats išsiaiškintų pasakojimo moralą. 

Neabejotina, kad Jokūbas ir Rebeka nusidėjo apgaudami Izaoką. Tačiau kaip jų 

likimas susiklostė po to? Jokūbą Labanas vėliau apmovė panašiai, kaip ir Jokūbas buvo 

apmovęs savo tėvą. Šventasis Raštas labai aiškiai nurodo, jog Jokūbas kaip bausmę į 
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žmonas gavo ne tą merginą (Lėją). 

Rebekai taip pat labai skaudėjo širdį, kai iš namų turėjo išlydėti savo mylimą sūnų. 

Prieš tai ji prašė jo paklusti rezgant apgaulę, dabar ji vėl turėjo prašyti jį paklusti 

apleidžiant namus. Objektyviai parodant įvykius, moralės etika Toroje išsaugoma. 

Vadinasi, jos dalijimas į atskirus šaltinius neturi pagrindo. 

P dokumente nėra tokių pasakojimų, kuriuos reikėtų itin įdėmiai skaityti, norint 

sužinoti istorijoje slypintį moralą. O tai, kad P dokumentas neinformuoja apie patriarchų 

nusižengimus, dar nereiškia, jog veikalą būtina skaidyti į atskirus šaltinius (labai svarbu 

pastebėti, jog P dokumentui priskiriami tik du pasakojimai apie patriarchus: pasakojimas 

apie Machpelos olą ir apipjaustymą). Kita vertus, P dokumente apstu sausų aprašymų, 

chronologijų, genealogijų. Taigi savaime suprantama, kad etinę išvadą beprasmiška 

formuluoti didaktinio turinio neturinčiuose pasakojimuose. (Cassuto, DH, 63–65) 

 

3A. Anachronizmai – vėliau įrašyti žodžiai 
 

1B. Įvadas 
Manoma, kad kai kurie Penkiaknygėje vartojami žodžiai įrašyti vėlesniu laikotarpiu. 

Taip pat yra žodžių, kurie Senajame Testamente aptinkami vos keletą kartų, ir juos 

aptinkame tik daug vėliau datuojamuose žydų raštuose. 

 

2B. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Penkiaknygėje aptinkami anachronizmai byloja, jog ji buvusi užrašyta kur kas vėliau nei 

Mozės laikais. 

 

3B. Atsakymas 
Kai kuriuos iš tų žodžių galima pripažinti Rašto perrašinėtojų glosomis (t.y. pastabomis 

paraštėse). Kiti žodžiai iš tiesų ne vėliau atsiradę – jie išlikę nuo pat ankstyvųjų 

Penkiaknygės užrašymo laikų. O kalbant dar apie kitus, apskritai sunku pasakyti, ar jie 

buvo ankščiau, ar vėliau užrašyti žodžiai. 

 

1C. Rašto perrašinėtojų glosos 
Žemiau pateikiami trys pavyzdžiai žodžių, kurie, pasak radikaliųjų kritikų, buvo užrašyti 

ne Mozės laikais, o vėliau: 

 

1. „Filistinai“ (žr. Iš 13,17) 

2. „Danas“ (žr. Pr 14,14; Įst 34,1) 

3. „Hebrajų žemė“, kalbant apie Kanaaną (žr. Pr 40,15) (žr. Driver, BG, 15; Rowley, 

GOT, 17) 

 

Harrisonas linkęs manyti, jog tokie tariami anachronizmai, kai kur siekiant 

sumoderninti tekstą, gali būti Rašto perrašinėtojų padaryti vėlesni pataisymai,. 

Kiti pavyzdžiai: Mozė apibūdinamas kaip Izraelio pranašas (žr. Įst 34,10), kitos 

Rašto perrašinėtojų glosos, pateikiančios vėlyvesnes ankstyvesniųjų vardų formas (žr. Pr 
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14,8.15.17; 17,14; 23,2; 35,6). Weiserio teigimu, Įst 17,14 aptinkama užuomina apie 

karalių taip pat yra anachroniška. Tačiau autorius klysta – ši Šventojo Rašto vieta 

pranašauja ir numato tam tikrus ateities įvykius, ji neaprašo tuometinės situacijos. 

(Harrison, IT, 524) 

Harrisonas toliau sako: „Senovėje Rašto perrašinėtojai ne tik pataisydavo kai kurių 

žodžių rašybą bei įrašydavo į tekstą naujų glosų, bet ir ankstyvuosius tikrinius 

daiktavardžius pakeisdavo vėlyvesne jų forma. Pastarasis reiškinys gali paaiškinti tokius 

akivaizdžius Penkiaknygėje randamus anachronizmus kaip, pavyzdžiui, „filistinų krašto 

kelias“ (žr. Iš 13,17), kai tuo metu filistinai dar net ir nebuvo užėmę Palestinos pakrantės 

regiono“. (Harrison, IT, 523) 

 

2C. Retai vartojami žodžiai 
Štai kaip Archeris parafrazuoja kritikų argumentą retų žodžių klausimu: „Jei žodis, 

Senajame Testamente aptinkamas mažiau nei tris ar keturis kartus, vėl pakartojamas tik 

vėlesnėje hebrajų literatūroje (Talmude ir Midrašuose), tai tas žodis laikomas ne 

senoviniu, o vėlyvu, ir daroma išvada, jog Šventojo Rašto ištrauka, kurioje aptinkamas 

toks žodis, taip pat yra sukurta vėlesniu metu.“ (Archer, SOTI, 125) 

Tokia Senojo Testamento kritikų nuomonė. Tačiau, reikia pasakyti, kad iš tiesų yra 

trys galimi paaiškinimai: 

1) kaip jau buvo teigta aukščiau, „ankstyvas“ vėlesnių žodžių pavartojimas rodo 

vėlyvesnę teksto kilmę; 

2) tai, kad žodis paminimas ankstyvuose šaltiniuose, leidžia manyti, jog tas žodis 

buvo paplitęs ir vartojamas ankstyvaisiais laikais; 

3) žodis, kuris iš tiesų yra „vėlyvas“, gali tik parodyti, jog jis pats atsirado tekste kaip 

kokio nors nebevartojamo, įžeidžiančio ar sunkiai suprantamo žodžio pakaitalas. Tačiau 

toks žodis dar nieko neliudija apie paties teksto amžių. 

Nors dauguma mokslininkų du paskutiniuosius punktus paprastai linkę ignoruoti, 

tačiau jų svarbą galima įrodyti nagrinėjant tuos literatūrinius senovės Rytų tautų 

kūrinius, kurių sukūrimo data jau yra objektyviai nustatyta. 

 

Akivaizdu, jog, vadovaudamiesi tokiu principu, galiausiai įrodytume, jog beveik visa 
medžiaga turėtų būti priskiriama vėlyvajam laikotarpiui – vėlyvais bus pripažinti ir tie teksto 
fragmentai, kurie yra ankstyvi. O tai absurdiška. Nustatant dokumentų amžių nevalia 
vadovautis tokiu principu ir negalima teigti, jog vieni dokumentai yra vėlesni už kitus vien dėl 
to, kad juose aptinkami vienokie ar kitokie žodžiai. Priešingu atveju galutinė išvada bus tokia: 
jei visi [dokumentai] vėlyvi, vadinasi, nėra ankstyvų. 

– ROBERT DICK WILSON 
 

Antrąjį punktą gerai iliustruojantis pavyzdys būtų puikiai žinomas fenomenas – 

sporadiškas žodžių paminėjimas Piramidžių tekstuose (datuojami 2400 m. pr. Kr.). Po to 

jie, regis, visiškai išnyksta ir vėl paminimi jau tik prabėgus dvidešimt vienam amžiui 

(t.y. apie 300–330 m. pr. Kr.) graikų–romėnų laikotarpio tekstuose. Tačiau daugiau nei 

dviejų tūkstantmečių egiptiečių istoriją dėl to stengtis „suspausti“ į dviejų su puse amžių 

laikotarpį, be abejonės, yra absurdas. Deja, masinis šio kriterijaus taikymas nagrinėjant 

hebrajų literatūrą verčia mokslininkus daryti būtent tokias absurdiškas išvadas. (Kitchen, 
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AOOT, 141–142) 

Panašiai ir su Siracido knygoje minimu žodžiu svh – „rezervuaras“ (lietuviškame 

vertime „vandens talpykla“, žr. Sir 50,3). Ši knyga datuojama II a. pr. Kr., ir ši eilutė 

buvo laikoma ankstyviausiu šio žodžio paminėjimo atveju. Iš pradžių tyrinėtojai buvo 

nusprendę, kad šis žodis vėlyvas. Tačiau visai neseniai aptiktas vienas radinys visiems 

buvo tikra staigmena – šis žodis rastas įrašytas ant Moabitų akmens. Šis radinys prie 

minėtojo žodžio amžiaus čia pat pridėjo dar septynetą šimtmečių. (Archer, SOTI, 126–

127) 

Vienu iš daugelio trečiąjį punktą iliustruojančių pavyzdžių galima laikyti Ašmolo 

(angl. Ashmolean) dokumentą ir jame užrašytą senovinį pasakojimą apie Sinuhę. 

Remdamiesi pasakojimo tekstu mokslininkai gana tiksliai nustatė jo parašymo datą – 

XX a. pr. Kr. Tačiau, jei būtų tekstą datavę remdamiesi pirmuoju punktu, hebrajų žodis 

jam „jūra“ ir vėlyvas egiptietiškas žodis bv, reiškiantis „ne“, liudytų, jog tekstas 

užrašytas 1500 m. pr. Kr. Bet rankraščiai, datuojami nuo 1800 m. pr. Kr., pateikia mums 

įrodymų, bylojančių, kad tais dviem žodžiais buvo pakeistos ankstyvesnės jų formos. 

Seniausių Senojo Testamento rankraščių radiniai ateityje galbūt tą patį paliudys ir apie 

hebrajų Šventraštį. (Kitchen, AOOT, 141–143) 

Be to, Senasis Testamentas – tai tik lašas visoje hebrajų literatūros jūroje. Senajame 

Testamente 3000 žodžių paminimi mažiau nei 6 kartus, o 1500 – tik 1 kartą. Geriau 

išmanydami hebrajų literatūrinę ir šnekamąją kalbą, neabejotinai pamatytume, jog šie 

hebrajiški žodžiai būdavo plačiai vartojami kasdienybėje. Panašiai yra ir su anglų kalba: 

niekas nesiimtų tvirtinti, jog žodžiai „invasion“ („įsiveržti“) (1 Sam 30,14), „jumping“ 

(„dardėti“) (Nah 3,2), „lance“ („ietis“) (Jer 50,42) anglų kalboje yra reti. O vis dėlto 

angliškoje Biblijoje juos sutinkame tik vieną kartą. (Archer, SOTI, 126–127) 

Robertas Dickas Wilsonas atliko puikų tyrimą nustatydamas, kurie žodžiai Senajame 

Testamente pavartojami 5 ir mažiau kartų. Autorius parodo, kad 

 
yra didelė dalis žodžių, kurie [kritikų manymu] byloja apie vėlyvą dokumentų, 

kuriuose tie žodžiai pasitaiko, sukūrimo datą. Bet tai dar iš tiesų ne įrodymas, kad tie 

žodžiai yra radęsi vėliau. Pirma, niekas negali tvirtinti, jog žodis yra vėlyvas vien dėl 

to, kad jis aptinkamas vėlyvo laikotarpio dokumente. Juk jei vėlyvas dokumentas 

būtų vienintelis išlikęs senųjų laikų literatūros įrodymas, tai kiekvienas jame 

parašytas žodis turėtų būti vėlyvas – o tai jau būtų absurdiška. Antra, taip pat 

negalima tvirtinti, jog dokumentas vėlyvas vien dėl to, kad jame aptinkamų žodžių 

nerandame jokiame mums žinomame ankstyvesniame dokumente. Kiekviename 

naujai surastame egiptietiškame aramėjiškame papiruse yra žodžių, kurių iki tol 

nežinojome (žinoma, išskyrus nebent tuos atvejus, kai turime keletu šimtmečių vėliau 

padarytų nuorašų). Trečia, remiantis vien kokiu nors žodžiu nederėtų įrodinėti, jog 

dokumentas yra vėlyvas vien todėl, kad tasai žodis minimas mums žinomuose 

vėlyvuose dokumentuose, pvz., hebrajiškose Talmudo dalyse ir pan. Deja, būtent tai 

labai dažnai tvirtina kritikai. […] Akivaizdu, kad vadovaudamiesi tokiu principu 

galiausiai įrodysime, jog beveik visa medžiaga turėtų būti priskiriama vėlyvajam 

laikotarpiui – vėlyvais bus pavadinti ir tie teksto fragmentai, kurie yra ankstyvi. O tai 

absurdiška. Nustatant dokumentų amžių nevalia vadovautis tokiu principu ir 

negalima teigti, jog vieni dokumentai yra vėlesni už kitus vien dėl to, kad juose 

aptinkami vienokie ar kitokie žodžiai. Priešingu atveju galutinė išvada bus tokia: jei 

visi [dokumentai] vėlyvi, vadinasi, nėra ankstyvų. O tokia išvada niekais paverstų 
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visų kritikų – tiek radikaliųjų, tiek konservatyviųjų – tvirtinimus. Bet kadangi niekas 

nenori ir nelaukia tokios pabaigos, šį principą reikia tiesiog atmesti kaip absurdišką. 

Tačiau vis dėlto, norėdami įrodyti, jog tokie žodžiai aptinkami kiekvienoje 

Senojo Testamento knygoje ir beveik kiekvienos knygos dalyje, čia pridedame šiuo 

reikalu sudarytas lenteles. Šiose lentelėse esanti medžiaga parengta specialių 

kiekvienos Senojo Testamento knygos ir kiekvienos tų knygų dalies konkordancijų 

pagrindu. Jas sudarė šio straipsnio autorius. Atliekant šį darbą buvo vadovautasi 

bendruoju parodymų dėsniu, bylojančiu, jog „liudytojas privalo pateikti faktinius 

įrodymus“ ir „ekspertas gali pateikti bendrines išvadas kaip savo mokslinio 

tyrinėjimo rezultatą. Ekspertas taip pat gali pateikti ataskaitą apie atliktus 

eksperimentus [taigi ir tyrimus], padėjusius jam susidaryti nuomonę vienu ar kitu 

klausimu.“ Galbūt įrodymai bus įtaigesni ir aiškesni, jei pirmiausia pateiksiu šio 

darbo ataskaitą, aprašydamas, kokiu principu ir kaip buvo parengtos šios lentelės. 

Vieną vasarą praleidau išrinkdamas iš hebrajiškos konkordancijos visus žodžius, 

kurie Senajame Testamente pasitaiko 5 ar mažiau kartų. Kitą vasarą dirbau, kad jau iš 

turimos bendrosios konkordancijos sudaryčiau po specialią kiekvienai knygai. Trečią 

vasarą specialias konkordancijas sudariau J, E, D, H ir P šaltiniams, kiekvienai iš 

penkių Psalmyno knygų bei kiekvienai psalmei atskirai, kiekvienai Patarlių knygos 

daliai, kiekvienai daliai Izaijo, Michėjo, Zacharijo, Metraščių, Ezros, Nehemijo 

knygoms, taip pat šioms teksto dalims: Pr 14, giesmėms, esančioms Pr 39, Iš 15, Įst 

32–33 ir Ts 5. Tada kiekvieno šių žodžių buvo ieškoma vėlesniuose pobiblinių laikų 

hebrajiškai ir aramėjiškai rašiusių žydų rašytojų kūriniuose. Surinkti duomenys 

pateikia akivaizdžius įrodymus, pagal kuriuos galima padaryti tam tikrą išvadą. 

Išanalizavus gautus skaičius galima įsitikinti, jog tokių žodžių buvimas 

dokumente negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu vėlyvą dokumento sukūrimo 

datą.* 

 

 Skaičius žodžių, ST 

aptinkamų 5 ir 

mažiau kartų  

Procentais nurodoma, 

kiek tų žodžių 

aptinkama Talmude  

Psalmynas 79 3 00,0 

Patarlių 31,1–9 0 00,0 

Izaijo 24–27  0 00,0 

Abdijo knyga 7 14,3 

Izaijo 36–39  7 14,3 

Teisėjų ir Rūtos knygos 107 15,8 

Nahumo knyga 36 16,7 

Ezros 1–6  6 16,7 

Michėjo 2 11 18,2 

Izaijo 34–35  5 20,0 

Izaijo 13–14  10 20,0 

Izaijo (1 dalis) 121 22,3 

Malachijo knyga 13 23,1 

Ezechielio knyga 335 24,9 

Raudų knyga 56 25,0 

Agėjo knyga 4 25,0 
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Ezros 7–10  8 25,0 

Zacharijo 2 16 25,0 

Izaijo 40–46  62 25,8 

Patarlių 1–9  69 27,5 

Danieliaus knyga 47 29,8 

Zacharijo 1 [sic] 22 30,8 

Zacharijo 3 [sic] 12 30,8 

Michėjo 1 22 31,8 

Jobo knyga 374 31,0 

Jeremijo knyga 278 32,1 

Psalmynas 514 33,1 

Psalmyno I knyga  123 35,8 

Psalmyno II knyga 135 31,1 

Psalmyno III knyga 76 30,3 

Psalmyno IV knyga 61 31,1 

Psalmyno V knyga 118 34,7 

Michėjo 3 15 33,3 

Patarlių 10,1–12,16 80 33,8 

Patarlių 22,17–24,34  30 36,7 

Samuelio ir Karalių knygos  356 37,2 

Habakuko knyga 34 38,2 

Joelio knyga 28 39,3 

Jonos knyga 15 40,0 

Ozėjo knyga 65 41,5 

Jahvisto (J) dokumentas 162 44,4 

Sofonijo knyga 31 45,2 

Amoso knyga 50 46,0 

Elohisto (E) dokumentas 119 48,7 

Patarlių 31,10–31 6 50,0 

Šventumo teisynas (H)  48 50,0 

Metraščių knygos  144 51,5 

Patarlių 25–29  52 51,9 

Esteros knyga 57 52,6 

Kunigų teisynas (P)  192 53,1 

Deuteronomo (D) dokumentas  154 53,2 

Patarlių 30  15 53,5 

Giesmių giesmė  99 54,6 

Nehemijo knyga 48 56,3 

Mokytojo knyga 77 57,1 

Nehemijo memuarai  27 59,3 

 

* Dar galima papildyti, kad šios lentelės specialiai sudarytos kritinei Senojo 

Testamento analizei. Taigi visos Penkiaknygės knygos atitinkamai išvardytos pagal 
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dokumentus J, E, D, H ir P. Patarlių knyga padalyta į septynetą dalių (pagal LOT). 

Pirmoje skiltyje nurodytas skaičius Senojo Testamento žodžių, aptinkamų 5 ar mažiau 

kartų. Kitoje skiltyje procentais nurodoma, kiek tų žodžių, pavartotų ta pačia reikšme, 

aptinkama Talmude hebrajų kalba. 

 
Atidžiai išanalizavę pateiktąją lentelę, pastebėsime, jog aukščiau paminėtas teiginys 

buvo visiškai teisingas – t.y. „jog, vadovaudamiesi tokiu principu, galiausiai 

įrodysime, jog beveik visa medžiaga turėtų būti priskiriama vėlyvajam laikotarpiui – 

vėlyvais bus palaikyti ir tie teksto fragmentai, kurie yra ankstyvi. O tai absurdiška. 

Nustatant dokumentų amžių nevalia vadovautis tokiu principu ir negalima teigti, jog 

vieni dokumentai yra vėlesni už kitus vien dėl to, kad juose aptinkami vienokie ar 

kitokie žodžiai.“ Tokiu būdu įrodysime, jog visi Senojo Testamento dokumentai yra 

vėlyvi. Nuosekliai taikomas šis principas atsigręš ir prieš pačius kritikus – tiek 

radikaliuosius, tiek konservatyviuosius. 

Pavyzdžio dėlei galime pažiūrėti, kiek tokių žodžių aptinkama tariamuose 

Penkiaknygės dokumentuose. J ir E dokumentus sudėjus kartu, 2.170 eilutėse 

randamas 281 toks žodis (maždaug po vieną kas 7,7 eilutes). Apie 46 procentai tų 

žodžių aptinkami Talmude. D dokumentas 1000 eilučių turi 154 žodžius (po vieną 

kas 6,5 eilutes). Maždaug 53 procentai šių žodžių randami Talmude. O P ir H 

dokumentai 2.340 eilutėse turi 201 žodį (po vieną kas 8,6 eilutes), ir 52 procentai šių 

žodžių yra Talmude. Nė vienas objektyvus literatūros kritikas nemėgintų nustatyti 

dokumentų datų remdamasis tokiais nežymiais nukrypimais kaip šie – nuo vieno 

žodžio kas 6,5 eil. iki vieno žodžio kas 8,6 eil. ir nuo 46 iki 53 procentų Talmude. Be 

to, pagal [žodžių] pasiskirstymą eilutėse, dokumentų seka yra PH, JE, D, o pagal 

procentus Talmude – JE, PH, D. Tačiau, anot Wellhauseno šalininkų, abiem atvejais 

seka turėtų būti JE, D, PH. Nežymūs nukrypimai abiem atvejais tik liudija esant vieną 

autorių ir panašią datą. (Wilson, SIOT, 131–136) 

 

3C. Arameizmai 
Tremtis Babilonijoje (607–538 m. pr. Kr.) žymi pradžią laikotarpio, kai žydai pamažu 

atsisakė protėvių hebrajų kalbos ir pradėjo vartoti kitą, tuo metu labiau paplitusią 

aramėjų kalbą. Todėl kritikai laikėsi nuomonės, jog aramėjiškas žodis Biblijos tekste – 

tai jau įrodymas, bylojantis, jog tas teksto fragmentas parašytas po tremties. Jie teigė, 

kad Penkiaknygėje randama tokia gausa „arameizmų“ patvirtina jų teoriją, t.y. kad jų 

sugalvoti rašytiniai šaltiniai (J, E, D, P ir pan.) yra vėlyvos kilmės. 

Tačiau Archeris pateikia tokius filologinius argumentus: 

 
Daug hebrajiškų žodžių, kuriuos jie [dokumentų hipotezės šalininkai] klasifikuoja 

kaip arameizmus, iš tiesų, atidžiau juos paanalizavus, pretenduoja užimti autentiškų 

hebrajiškų žodžių vietą arba yra išvestiniai veikiau iš finikiečių, babiloniečių ar arabų 

dialektų nei iš aramėjų kalbos. Pavyzdžiui, dauguma kritikų neatsakingai tvirtina, jog 

hebrajiški daiktavardžiai, besibaigiantys galūne –on, būtinai yra aramėjiški, nes 

galūnė -an būdinga aramėjų kalbai. Tačiau dalykas tas, kad ši galūnė taip pat būdinga 

babiloniečių bei arabų kalboms. Be to, hebrajų kalboje ši svetima galūnė gali 

egzistuoti nuo pat kanaaniečių laikų. (Archer, SOTI, 129) 

 

Panašios nuomonės laikosi ir žydų mokslininkas M.H. Segalas: „Kai kuriems 
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rašytojams jau pasidarė įprasta hebrajų kalboje retai pasitaikantiems žodžiams, kurie 

dažniau randami aramėjų dialektuose, klijuoti „arameizmų“ etiketę. Tačiau dauguma 

tokių „arameizmų“ hebrajų kalbai būdingi taip pat kaip ir aramėjų. Daug tokių žodžių 

aptinkama ir kitose semitų kalbose.“ (Segal, GMH, 8) 

Kautzschas (Die Aramaismen im Alten Testamente) savo darbe pateikia sąrašą 

maždaug 350 žodžių, kurie gali būti aramėjiškos kilmės. Tuo remiantis, per 1500 Senojo 

Testamento eilučių, kuriose aptinkami tie žodžiai, priskiriamos vėlyvesniam periodui. 

Tačiau R.D. Wilsonas, šiuo klausimu atlikęs nuodugnų mokslinį tyrimą, pateikia labai 

vertingos informacijos: 

 

a) 150 iš minėtųjų 350 žodžių visiškai neaptikti aramėjų dialekte; 

b) 235 iš minėtųjų 350 žodžių visiškai neaptinkami aramėjų literatūroje iki II a. po 

Kr.; 

c) tik 40 iš šių žodžių aptinkami ankstyvesniuose nei II a. po Kr. šaltiniuose ir, 

palyginti su kitomis Artimųjų Rytų kalbomis, yra unikalūs ir būdingi tik aramėjų kalbai; 

d) tik 50 žodžių iš ilgojo 350 žodžių sąrašo aptinkami Penkiaknygėje; 

e) daugiau nei du trečdaliai iš tų 50 Penkiaknygėje randamų „aramėjiškų“ žodžių 

turėjo būti pakeisti tikrais aramėjų kalbos žodžiais, kad būtų suprantami patiems 

aramėjams; 

f) dauguma tų žodžių vertimuose į aramėjų kalbą nebuvo pakeisti kitais ir nėra 

išskirtinai būdingi vien tik aramėjų kalbai kitų Artimųjų Rytų kalbų kontekste. 

 

Net ir sutinkant su radikaliųjų pažiūrų kritikų datavimu, matyti, jog 120 iš šių 350 

tariamai „aramėjiškų žodžių“ vartoja Senojo Testamento užrašytojai, na, o aramėjų 

dokumentuose jie aptinkami tik septyniais šimtmečiais vėliau. Nesunku suvokti, jog tai 

buvo hebrajiški žodžiai, kurie vėliau inkorporuoti į aramėjų kalbą, nes vis daugiau ir 

daugiau žydų užsiimdavo tekstų vertimu. Tačiau labai sunku patikėti, jog Biblijos tekstų 

užrašytojai būtų vartoję tiek daug aramėjiškų žodžių, kurie [pačioje aramėjų kalboje] 

buvo pradėti vartoti tik po septyneto amžių. (Wilson, SIOT, 155–163) 

 

24 skyrius 

Neatitikimai 

 

Skyriaus turinys  
Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 

Trečiojo asmens fenomenas 
Mozės mirties aprašymas  
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1A. Įvadas 
Laikoma, kad Penkiaknygę parašęs Mozė, tačiau patį Mozę aprašančių Penkiaknygės 

daugybė fragmentų užrašyta trečiuoju, o ne pirmuoju asmeniu. Be to, jei jau 

Penkiaknygę parašęs Mozė, tai kaip joje atsirasti pasakojimas apie jo paties mirtį? 

 

2A. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Tokie neatitikimai liudija, jog iš tikrųjų Mozė ir neparašė Penkiaknygės. 

 

3A. Atsakymas 
Kritikų pateikiamam trečiojo asmens argumentui atmesti egzistuoja du labai įtikinami 

paaiškinimai. O dėl Mozės mirties aprašymo galima pasakyti, jog jį visai nebūtina 

priskirti pačiam Mozei. 

 

1B. Trečiojo asmens fenomenas 
 

1C. Galimas daiktas, jog tekstas buvo diktuojamas 
Mozė savąjį darbą galėjo padiktuoti raštininkams. 

Harrisonas sako: „Taip pat nėra žinoma, kiek Mozė jam kaip autoriui priskiriamo 

teksto iš tiesų yra užrašęs asmeniškai savo ranka. Kai kuriose teksto atkarpose vartojami 

trečiojo asmens įvardžiai gali byloti, jog tos teksto dalys buvo tiesiog padiktuotos. Visai 

įmanoma, jog kai kurias nedideles arba savarankiškas hebrajiško teksto dalis iš pradžių 

buvo pavesta saugoti kunigams ir tik vėliau jos buvo surinktos į vieną rinkinį ir vieną 

ritinį.“ (Harrison, IOT, 538) 

Toks aiškinimas visai neprieštarauja tam, kas iš tiesų buvo praktikuojama senovės 

Rytų tautose. R.D. Wilsonas klausia: 

 
Nejau imsime tvirtinti, jog Hamurabis negali būti vadinamas jo vardu pavadintojo 

teisyno autoriumi dėl to, kad iš tiesų visa surašyta ne jo ranka? O vis dėlto epilogo 

žodžiai šį raštijos paminklą aiškiai vadina Hamurabio darbu (Col. Li. 59–67): 

„Visomis ateinančiomis dienomis, visais laikais ateityje te karalius, valdantis kraštą, 

laikosi šių teisumo žodžių, kuriuos aš užrašiau šiame monumente […]“ Nejau 

suklystume teigdami, jog Mozė savo mintis, žodžius ir darbus galėjo aprašyti tokiu 

pat būdu kaip ir jo pirmtakai, amžininkai ir pasekėjai? (Wilson, SIOT, 24–25) 

 

2C. Tikėtina, jog tekstą trečiuoju asmeniu užrašė pats Mozė 
Mozė ir pats galėjo rašyti trečiuoju asmeniu. Tuo nėra ko stebėtis, ypač atsižvelgiant į 

tai, kad žemiau minimi senovėje rašę autoriai irgi apie save rašė trečiuoju asmeniu. 

Vieni tekstai taip rašyti ištisai, kiti – tik kai kur. Tai 

 

Juozapas Flavijus, Žydų karai (I a. po Kr.) 

Ksenofontas, Anabasis (V a. pr. Kr.) 

Julijus Cezaris, Galų karai (I a. pr. Kr.) (Kim, MAP, 23–24; Unger, IGOT, 265) 
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2B. Mozės mirties aprašymas 
Pasakojimas apie Mozės mirtį buvo pridėtas vėliau. 

Talmudas [Baba’ Batra’, 146] šią Mozės mirtį aprašančią teksto dalį priskiria Jozuei. 

(Harrison, IOT, 661) 

Štai ką Archeris teigia apie Pakartoto Įstatymo knygą: „Akivaizdu, kad 34 skyrius 

rašytas po Mozės mirties, nes čia aprašoma Mozės mirtis. Tačiau dėl to neturėtume 

dvejoti kitų trisdešimt trijų skyrių autentiškumu ir Mozei priskiriama autoryste. Mat šis 

paskutinysis skyrius – tai savotiškas nekrologas, paprastai pridedamas kiekvieno didžio 

rašytojo paskutinio veikalo pabaigoje.“ (Archer, SOTI, 224) 

G. Aaldersas savo knygoje „Trumpas įvadas į Penkiaknygę“ (A Short Introduction to 

the Pentateuch) pateikia įvairių nuomonių apie Pakartoto Įstatymo knygos 34 skyriuje 

esantį Mozės mirties aprašymą. (Aalders, ASIP, 105–110) 

 

25 skyrius 

Kūrinio įvairovė 

Skyriaus turinys  
Įvadas 
Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Atsakymas 

Tematika 
Stilius 
Žodynas 
Penkiaknygės vientisumas 
 

1A. Įvadas 
Penkiaknygė kaip literatūrinis kūrinys pasižymi didele temų, stiliaus ir žodyno įvairove. 

 

2A. Dokumentų hipotezės šalininkų prielaida 
Tokia kūrinio įvairovė veikiausiai byloja, jog Penkiaknygę skirtingais laikais rašė keli 

skirtingi autoriai. Kiekvienas jų turėjo susiformavęs savitą požiūrį ir rašymo techniką. 

Toks paaiškinimas skamba įtikinamiau nei tvirtinimas, jog kūrinį, pasižymintį tokiu 

įvairialypumu, būtų parašęs vienas žmogus. 

 

3A. Atsakymas 
Temų, stiliaus ir žodyno įvairovė nebūtinai liudija kolektyvinę autorystę. 
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1B. Tematika 
Štai ką apie senovės Rytų šalių rašytojų sugebėjimą rašyti įvairiomis temomis ir įvairaus 

žanro kūrinius sako Harrisonas: 

 
Tai, kad vienas asmuo gali gebėti rašyti istorinius pasakojimus, kurti poeziją ir 

surinkti bei apdoroti teisinę medžiagą, anaiptol nėra taip unikalu, kaip anksčiau buvo 

pratę tvirtinti kritikai. Pasak Kitcheno, puikus tokios įvairiais gabumais 

pasižyminčios asmenybės pavyzdys yra Chetis (arba Achtojas; angl. Khety, Akhtoy), 

Duaufo sūnus, rašytojas, keletą amžių prieš Mozę gyvenęs senovės Egipte, faraono 

Amenemio I (angl. Amenemhat I) valdymo laikais (~ 1991–1962 m. pr. Kr.). Chetis 

buvo labai įvairiapusė asmenybė – jis buvo ir pedagogas, ir poetas, ir politikos 

propagandininkas. O vienos jo parašytos satyros (Amatų satyra, angl. The Satire of 

the Trades) tekstu naudojosi raštininkų mokyklų mokiniai. Manoma, jog šiam 

autoriui buvo pavesta suteikti literatūrinę formą ir Amenemio I mokymui. Amenemio I 

mokymas buvo politinis XVIII–XX dinastijų laikais populiarus pamfletas, kurį 

mokyklose perrašyti kaip užduotį gaudavo mokiniai. Chetis veikiausiai yra ir 

populiaraus Himno Nilui autorius. Šio himno, kaip ir kitų aukščiau paminėtų darbų, 

nuorašus dažnai darydavę raštininkai. Taigi akivaizdu, jog ir Amarnos epochoje 

gyvenusiam talentingam autoriui nebuvo neįmanoma imtis įvairiopos literatūrinės 

veiklos, panašios į tą, kuri šiandien tradiciškai priskiriama Mozei. (Harrison, IOT, 

538) 

 

2B. Stilius 
Driveris teigia: „P šaltiniui priskiriamas dalis skaitant labai atidžiai (net ir vertime) ir 

lyginant jas su kitomis pasakojimo dalimis, [P dokumento] stiliaus ypatumai tampa 

akivaizdūs“. (Driver, ILOT, 20) (Taip pat žr. Driverio citatą poskyryje „Žodynas“.) 

Ravenas apie šį fenomeną kalba nagrinėdamas teksto vietas, konkrečiai bylojančias 

apie Dievą: 

 
Sakoma, jog P dokumentas yra šaltas, formalus, sistemiškas, logiškas. Tačiau būtent 

tokiose vietose labiausiai tikėtina aptikti „Elohimą“ – bendrinį Dievo vardą, neturintį 

jokių konkrečių asociacijų su Izraelio tauta; vardą, kuris labai dažnai vartojamas 

kalbant ir apie pagonių dievybes. O štai J dokumentas, pasak kritikų, perteikia labai 

naivią ir antropomorfišką Dievo sampratą. Tačiau tokiuose stiprių religinių jausmų 

aprašymuose labiausiai būtų tikėtina išvysti tikrinį tautinio Dievo vardą – vardą, 

akcentuojantį Dievo sandoros saitus su Izraeliu. Taip pat esama vietų, kur neįmanoma 

paaiškinti, kodėl pasirinktas vienas, o ne kitas dievybės vardas. Tačiau išanalizavus 

daugumą atvejų akivaizdu, jog ten joks kitas vardas ir netiktų. (Raven, OTI, 119) 

 

Dantės Dieviškoji komedija – kitas puikus pavyzdys: nors šį kūrinį parašė vienas 

autorius, jame pateikiami Dievo prigimties aprašymai pasižymi didele stiliaus įvairove. 

Daugelyje vietų vaizdžiai aprašomas Dievo dalyvavimas žmogiškuose reikaluose (kaip J 

ir E), o kituose skyriuose pateikiama sistemiška doktrina (kaip P). Nepaisant įvairovės, 

tai tik vienas autorius ir vienas dokumentas – ne daugiau. (Cassuto, DH, 59) 

 

Tariama didelės apimties literatūriniam kūriniui taikomų kriterijų logika yra iš piršto laužta ir 
klaidinanti (ypač kalbant apie žodyną). Apie tam tikrą vadinamąjį „stilių“ ji gali byloti tik tuo 
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atveju, jei pirmiausia iš teksto išrenkami visi vienarūšiai dalykai, tuomet paskelbiama, jog visi 
jie priklauso vienam dokumentui, atskiriamam nuo likusios dalies. O galiausiai patvirtinama, 
jog viskas labai nuoseklu ir logiška. Tačiau pirmiausia derėtų pastebėti, jog tokios 
sąmoningos atrankos rezultatas gaunamas darant loginę ydingo rato klaidą. 

– KENNETH A. KITCHEN 
 

Gal net nederėtų ginčytis, sakant, jog P dokumentas – šaltas ir sausas, turintis daug 

detalių aprašymų ir šabloniškų frazių. Iš tiesų palyginti su P šaltiniu J ir E šaltiniuose 

pateikiami aprašymai yra labai gyvi, spalvingi ir žaismingi. Tačiau neapsigaukime 

spręsdami vien pagal išvaizdą. P yra nuobodus ir sausas tiesiog dėl to, kad jam 

priskiriama medžiaga būtent tokio pobūdžio. Ar gali genealoginiai aprašymai būti 

žaismingi ir vaizdingi? Svarbu pastebėti, kad tie keletas pasakojimų, kurie vis dėlto 

priskiriami P šaltiniui, taip pat yra labai vaizdingi, o genealoginiai J dokumentui 

priskiriami aprašymai yra šalti, neraiškūs ir schemiški. Taigi skaitytojas gali suprasti, 

pasak Cassuto, jog „stilius kinta dėl to, kad kinta tema, o ne šaltinis.“ (Cassuto, DH, 53–

54) 

Ravenas plėtoja šią mintį toliau: „Teiginį, jog P dokumentui būdingas vienoks 

žodynas, o J ir E dokumentams – kitoks, galima pagrįsti tik išskaidžius tekstą. Jei 

posakis, kuris paprastai aptinkamas P šaltinyje, randamas J ir E šaltiniams priskiriamose 

dalyse, tas skyrius, o kartais net ir viena eilutė yra suskaidoma. Jei pasakojimai nebūtų 

skaidomi (išskyrus nebent tuos atvejus, kai vienas ar kitas posakis laikomas vėlesne 

glosa), šis argumentas nebebūtų toks įtikinamas. Pažymėtina, jog, taikant tokį metodą, į 

keletą daugiau ar mažiau išbaigtų šaltinių suskaidyti galima absoliučiai kiekvieną 

literatūros kūrinį.“ (Raven, OTI, 124) 

Silpnąją šios kritikų pasitelktos metodikos pusę atskleidžia ir Kitchenas: 

 
Tariama didelės apimties literatūriniam kūriniui taikomų kriterijų logika yra iš piršto 

laužta ir klaidinanti (ypač kalbant apie žodyną). Apie tam tikrą vadinamąjį „stilių“ ji 

gali byloti tik tuo atveju, jei pirmiausia iš teksto išrenkami visi vienarūšiai dalykai, 

tuomet paskelbiama, jog visi jie priklauso vienam dokumentui, atskiriamam nuo 

likusios dalies. O galiausiai patvirtinama, jog viskas labai nuoseklu ir logiška. Tačiau 

pirmiausia derėtų pastebėti, jog tokios sąmoningos atrankos rezultatas gaunamas 

darant loginę ydingo rato klaidą (angl. circular reasoning). „P“ iš esmės yra tokių 

išvedžiojimų vaisius. Apie tokį nenuoseklumą per šimtą metų nuo Astruco 1753 m. 

iki Hupfeldo 1853 m. niekas net neužsiminė. (Kitchen, AOOT, 115–116) 

 

Daugelis radikaliosios pakraipos kritikų laikosi nuomonės, jog stiliaus įvairovė vieną 

objektą aprašančiame kūrinyje byloja, kad jį yra rašę skirtingi autoriai. Tačiau galima 

teigti ir tai, kad bet kuris autorius gali laisvai pasitelkti skirtingus stilius skirtingiems 

dalykams akcentuoti, net jei vaizduojamasis objektas išlieka tas pats. Pavyzdžiui, 

teisininkas laišką savo motinai rašys vienokiu stiliumi, o trumpą bylos išdėstymą pateiks 

visai kitokiu stiliumi, nors tiek vienu, tiek kitu atveju būtų kalbama apie kapitalo 

išsaugojimą. Arba, sakykim, dvasininkas vienaip rytą kalbės su savo vaikais ir visai 

kitaip bažnyčioje teikdamas palaiminimą, nors abiem atvejais būtų akcentuojamas tas 

pats dalykas, pavyzdžiui, Dievo ištikimybė. Taip pat ir gydytojas vienokius žodžius 

pasitelktų išrašydamas receptą ir visai kitokiu būdu kalbėtų sėdėdamas prie ligonio ir 
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asmeniškai su juo bendraudamas. Techninis Pradžios knygoje pateikiamas arkos 

aprašymas ir jį supantys pasakojimai visai nėra skirtingų autorių kūryba. Juk tas pats 

laivų architektas gali būti tiek techninio laivo aprašymo, tiek sužadėtinei adresuoto 

meilės laiško autorius. (Gordon, HCFF, 32) 

Pabaigai derėtų pasakyti, jog, archeologų pateikiamais duomenimis, stilistine 

įvairove pasižymi daugelis senovės Rytų tautose sukurtų literatūrinių kūrinių. Kitchenas 

aprašo egiptiečių valdininko Uni (2400 m. pr. Kr.) įrašą, kuriame yra ir sklandus 

pasakojimas (J, E?), ir trumpi faktų išdėstymai (P?), ir pergalės himnas (H?), ir dažnai 

pasikartojantys du skirtingi refrenai (R1, R2?). O vis dėlto niekas nesiima tvirtinti, jog 

šis paminklinis įrašas, iškaltas akmenyje pageidavimu to, kurį jis įamžina, būtų sudarytas 

iš kelių skirtingų dokumentų. (Kitchen, AOOT, 125–126) 

Kitas labai panašus pavyzdys – karališkieji Urartu karalių įrašai: viena forma ten 

aprašomas dievo Haldžio išvykimas (P?), trimis skirtingomis formomis pateikiamas 

karaliaus išvykimas (K1, K2, K3?), duodamas ir trumpas sėkmės aprašymas (S?) arba 

pirmasis asmeninis aprašymas (A?) ir galiausiai pateikiama statistika apie Urartu 

kariuomenę bei apie tai, kiek ir kokio grobio jai pavyko prisiplėšti (vėl P?). Šis 

dokumentas nekvestionuojamas: jis neturi jokios priešistorės, jokio panašiai kūrusio 

pirmtako, o stilius, kuriuo pateikiamas šis kūrinys, gyvavo ištisą amžių. (Kitchen, 

AOOT, 125–126) 

 

3B. Žodynas 
Pasak kritikų, vienoks žodynas būdingas J dokumentui, kitoks – P dokumentui ir t.t. 

Driveris sudarė ilgą sąrašą tų žodžių ir frazių, kurios, anot jo, liudija kolektyvinę 

autorystę. (žr. Driver, ILOT, 131–135) 

Štai ką Driveris rašo apie Pradžios knygą: „Trumpai tariant, Pradžios knygoje 

pateikiamos dvi viena nuo kitos savo frazeologija ir stiliumi besiskiriančios skirsnių 

grupės.“ (Driver, BG, IV) 

 

Išanalizavus vidinę teksto prasmę bei nuodugniai ištyrus jo kontekstą, išaiškėja ir pagrindiniai 
principai. 
 

Net jei šiam fenomenui ir nebūtų jokio kito įtikinamo paaiškinimo, W.J. Martino 

teigimu, pastangos įrodyti kolektyvinę autorystę remiantis įvairuojančiu žodynu neturi 

jokio pagrindo: 

 
Tai, kad šie kriterijai yra visiškai nepagrįsti, jau seniai pripažino klasikinės literatūros 

specialistai. Šiandien niekas reikšmingu dalyku nelaiko to, kad, tarkim, pupos 

paminėtos „Iliadoje“, bet neminimos „Odisėjoje“; kad „Iliadoje“ apstu žodžių, 

apibūdinančių žaizdas ir sužeidimus, „Odisėjoje“ jų tėra vienas kitas; kad žodžiai 

„žiogas“, „gervė“, „ungurys“, „vikšrai“, „sniegas“, „žvirblis“ ir „asilas“ paminėti tik 

„Iliadoje“, o „palmė“ minima tik „Odisėjoje“. Tiesą sakant, „Iliadoje“ yra per 1.500 

žodžių, kurie nė karto nepaminimi „Odisėjoje“. Panašiai nieko reikšmingo nebyloja ir 

tai, kad Shakespeare’o (Šekspyro) darbuose žodis „pamaldus“ (angl. pious) minimas 

tik „Hamlete“ ir po jo sukurtose pjesėse. Tarp kitko, neatitikimų pasitaiko ir vieno 

autoriaus darbuose. Pavyzdžiui, Vergilijus tos pačios knygos viename skyriuje rašo 

apie medinį arklį, pagamintą iš eglės, kitame skyriuje šis jau iš klevo, o dar kitame – 
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iš ąžuolo. (Martin, SCAP, 13) 

 

Cassuto pateikia keletą pagrindinių principų, kuriais pasinaudodami galėsime 

teisingai traktuoti ir įvertinti lingvistinę įvairovę: 

 

1. nevalia remtis kalbiniais dokumento dalių skirtumais, kuriuos vėliau 

naudosime norėdami išsiaiškinti kalbines atskirų teksto dalių ypatybes. Taip 

elgdamiesi padarytume loginę ydingo (arba „užburto“) rato klaidą ir visai 

nerastume atsakymo; 

2. nevalia keisti ir taisyti tekstų, kad jie atitiktų mūsų teorijas; 

3. žodžių ir formų nevalia traktuoti mechaniškai – t.y. taip, lyg jie galėtų būti 

išimti iš konteksto, ir taip, lyg kontekstas jų vartosenai neturėtų jokios 

reikšmės. Kaip matysite vėliau, dokumentų hipotezės šalininkai ne visuomet 

pasižymėjo atidumu ir dėl to neišvengė kai kurių šiurkščių klaidų. (Cassuto, 

DH, 44) 

 

Tenka pripažinti, jog Penkiaknygės žodynas iš tiesų labai įvairuoja – t.y. joje esama 

daug skirtingų tą patį objektą arba tą pačią sąvoką apibūdinančių žodžių, vienuose 

skyriuose pasitaiko tokių frazių ir žodžių, kurių nerasi kituose skyriuose, ir pan. Tačiau 

įrodinėti, kad kiekvienas „šaltinis“ turi savitą žodyną – tai tik kritikų loginės ydingo rato 

klaidos (angl. circular reasoning) padarinys. Jie sudaro sąrašą visų tų teksto fragmentų, 

kur paminimi tam tikri žodžiai, ir priskiria tuos fragmentus kuriam nors „šaltiniui“. 

Vėliau jie pareiškia: kadangi tie žodžiai neminimi kitur tekste, o vien tik tame 

„šaltinyje“, vadinasi, jie yra būdingi tik tam konkrečiam „šaltiniui“. Taigi matome, jog 

šiuo atveju išvadas pasiūlo pati hipotezė. (Žr. Kitcheno ankstesnę citatą poskyryje apie 

stiliaus įvairavimą.) 

Paimkime vieną pavyzdį: hebrajų kalboje yra du žodžiai, apibūdinantys „vergę“ – 

’āmāh ir šifehāh. Kritikai žodį ’āmāh priskyrė E dokumentui (esą Elohistas vartojęs 

būtent šį žodį „vergei“ pažymėti), o žodį šifehāh priskyrė J dokumentui (esą šį terminą 

pasirinkęs Jahvistas). (Archer, SOTI, 111) 

Kai kurių Biblijos kritikų tvirtinimu, kalbėdamas apie vergę, Jahvistas nuolat vartoja 

hebrajiškąjį žodį šifehāh, o Elohistas visuomet vartoja žodį ’āmāh. Driveris gan apdairiai 

pasielgia pripažindamas, jog E dokumente žodis ’āmāh vartojamas labai dažnai. Tačiau 

net ir tai ne visai tikslu – iš tiesų E dokumento Pradžios knygoje žodis ’āmāh 

pavartojamas šešis kartus (20,17; 21,10.12.13; 30,3; 31,33), o žodis šifehāh vartojamas 

tiek E, tiek glaudžiai susijusiuose kontekstuose (E priskiriamos eilutės: Pr 20,14; 

29,24.29; P priskiriamos eilutės: Pr 30,4.7.18). 

Orrui tokia metodika visiškai nepriimtina. Jo reakcija labai griežta ir kategoriška: 

„Tai brutalus savavaliavimas bei loginė ydingo rato klaida: nevalia Pr 20,14 ir 30,18 

žodžio keisti vien todėl, kad ‘įprastinis E dokumente vartojamas žodis „vergei“ yra 

’āmāh, o ‘J dokumente visuomet vartojamas tik šifehāh. Pr 29,24.29 esančios eilutės 

išimamos iš konteksto ir perkeliamos į P šaltinį. Panašiai ir Pr 30,4.7 išimamos ir 

perkeliamos į J.“ (Orr, POT, 231) 

Pradžios knygos 20 skyrius – pirmoji didelė E dokumentui priskiriama teksto dalis iš 

Pradžios knygos. Ir vis dėlto žodis šifehāh (J žodis) pasirodo 14 eilutėje, o 17 eilutėje 
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pavartojamas žodis ’āmāh (E žodis). Holzingaras, tvirtindamas, jog „E dokumente 

nevartojamas šis žodis“, pašalina iš teksto žodį šifehāh. Taip pat jis pasielgia ir su Pr 

30,18. Tvirtinti, jog šis žodis vartojamas tik E dokumente, o po to kiekvieną išimtį 

priskirti įsiterpiančiam J šaltiniui ar tiesiog vadinti tai redaktoriaus klaida, reiškia ne ką 

kita kaip padaryti išvadą, tapačią savo paties prielaidai. Šis metodas loginiu požiūriu yra 

klaidingas, nemoksliškas – juo remdamasis gali įrodinėti ką panorėjęs. (Archer, SOTI, 

111) 

Kitą gerą pavyzdį mums pateikia Cassuto. Jo manymu, dokumentų teorijos 

šalininkai, skirstydami hebrajiškus žodžius bētērēm ir tērēm, demonstruoja 

kompetencijos stoką. Kiekviena vieta, kur sutinkamas bētērēm, jų priskiriama E 

dokumentui, o kiekviena vieta, kur sutinkamas tērēm – J dokumentui. Tačiau didelei 

dokumentų hipotezės šalininkų nenaudai reikia priminti, jog šie žodžiai nėra sinonimai. 

Tai du visai skirtingi žodžiai: bētērēm reiškia „prieš“, o tērēm – „ne tik“. Jie reiškia du 

skirtingus dalykus, tad ir jų vartosena nevienoda. Tai logiška. Apie jokius skirtingus 

šaltinius čia negali būti ir kalbama. (Cassuto, DH, 51) 

Žodyno įvairumu kaip įrodymu dokumentų teorijai pagrįsti dokumentų hipotezės 

šalininkai remiasi ir kalbėdami apie dvi Penkiaknygėje vartojamas frazes – „parvesti iš 

Egipto“ (vartojama E dokumente) ir „išvesti iš Egipto“ (vartojama J dokumente). 

Tačiau, pasiaiškinę kiekvienos iš minėtų frazių reikšmę, darome kitokią išvadą. Frazė 

„parvesti iš Egipto“ reiškia, jog jie atėjo iš Egipto ir įžengė į Pažadėtąją žemę. O „išvesti 

iš Egipto“ paprasčiausiai reiškia „palikti Egiptą“. Pr 46,4 Jokūbui Dievas sako: „Aš pats 

[…] tave atgal parvesiu“, vadinasi, Dievas sugrąžins jį į Pažadėtąją žemę. O Pr 15,14 

skaitome: „Po to jie išeis su dideliu lobiu“. Pagal kontekstą akivaizdu, jog čia kalbama 

apie hebrajų išėjimą iš Egipto. Išanalizavus žodžių prasmę bei nuodugniai ištyrus jų 

kontekstą, paaiškėja ir pagrindiniai principai. (Cassuto, DH, 48) 

Kitas pavyzdys – Penkiaknygėje pateikiamų skaičių žymėjimas. Čia jie rašomi dviem 

būdais: didėjančia tvarka, pavyzdžiui, „dvidešimt ir šimtas“, ir mažėjančia tvarka, 

pavyzdžiui, „šimtas ir dvidešimt“. Kritikai postuluoja, jog J, E ir D dokumentuose 

naudojama mažėjanti tvarka, o P dokumente – didėjanti. 

Tačiau dėl skaičių rašymo yra kitas, logiškesnis paaiškinimas: skaičiai didėjančia 

tvarka paprastai rašomi pateikiant techninius ar statistinius duomenis. Kita vertus, 

pavieniai tekste aptinkami skaičiai paprastai rašomi mažėjančia tvarka, išskyrus keletą 

atvejų, kai aprašomos ypatingos aplinkybės. Geras šios taisyklės pavyzdys – Mozės 

žodžiai Izraelio vaikams. Kalbėdamas jiems Mozė sako: „Šiandien man jau šimtas 

dvidešimt metų“ (Įst 31,2), o kitoje eilutėje, kur aprašomos Izraelio kunigaikščių aukos, 

sakoma: „Iš viso aukso lėkščių buvo dvidešimt ir šimtas šekelių“ (Sk 7,86, angl. vert.). 

Turint omeny tai, kas pasakyta, gali kilti klausimas: kaip paaiškinti, kad didėjanti 

tvarka randama tik P dokumentui priskiriamuose skyriuose? Ogi labai paprastai: pasak 

kritikų, P šaltinį iš esmės sudaro visos chronologinės ir genealoginės lentelės, visi 

statistikos duomenys, visi techniniai ir patarnavimų aprašymai ir pan. Taigi visai 

natūralu, jog didėjanti skaičių tvarka dažnesnė vadinamame P dokumente. (Cassuto, DH, 

51–54) 

Ir paskutinis pavyzdys būtų žodis jālad. Šis hebrajų kalbos žodis, kuris reiškia 

„pradėti gyvybę; gimdyti; gimti“ vartojamas pakaitomis – tai kauzatyvine forma, tai 

taisyklinga forma (bet kauzatyvine reikšme). Kritikai šitai aiškina pirmąjį variantą 
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priskirdami P dokumentui, antrąjį – J. Kokie jų argumentai? Jei abejojama, kuriam 

šaltiniui turėtų būti priskirta viena ar kita Šventojo Rašto eilutė, pasitelkiamas šis 

metodas, ir visos eilutės, kur minėtasis žodis pavartotas taisyklinga forma, tačiau turi 

kauzatyvinę reikšmę, priskiriamos J šaltiniui. O P šaltiniui priskiriamos visos eilutės, kur 

minėtasis žodis pavartotas vien tik kauzatyvine forma. (Cassuto, DH, 43) 

 

1C. Vaizduojami objektai 
Kaip minėta, kritikų teigimu, kiekvienam jų dokumentui būdingas savitas žodynas. Jie 

laiko tai vienu iš įrodymų, pagrindžiančių dokumentų teoriją. Atsakydamas į šį 

argumentą, Ravenas teigia, jog tikroji žodyno įvairovės priežastis – tai skirtingų objektų 

vaizdavimas tekste: „Žinoma, toks argumentas netenka prasmės suvokus, jog abu 

rašytojai tiesiog neturėjo progos pavartoti tų pačių žodžių ir posakių. Driverio 

sudarytame sąraše dauguma esančių žodžių priskiriami P dokumentui vien todėl, kad nei 

J, nei E, nei D tiesiog neturėjo progos jų pavartoti.“ (Raven, OTI, 122) 

Tai turėtų būti suprantama. Reikia manyti, jog žodynas, vartojamas sistemiškuose 

kilmės aprašymuose (pvz., Pr 10), skiriasi nuo vaizdingo pasakojimo žodyno (pvz., Pr 

8–9). Visa nuodugniai išanalizavę matome, jog žodynas skiriasi ne todėl, kad tekstus 

būtų rašę du autoriai, o todėl, kad vienas tekstas – tai genealogija, o kitas – pasakojimas. 

 

2C. Įvairumas 
Svarbu nepamiršti, kad kiekvienas autorius žodžių įvairumą pasitelkia stengdamasis ką 

nors akcentuoti ar tiesiog norėdamas pagyvinti savo pasakojimą. Geras pavyzdys – 

Išėjimo knygoje užrašytas pasakojimas, kaip faraonas atsisako duoti leidimą izraelitams 

išeiti iš Egipto. Negandų akivaizdoje jo užsispyrimas vaizduojamas pasitelkiant tris 

veiksmažodžius: „sustiprėti arba išdrąsėti“ (priskiriamas P ir E), „užkietėti/užsikietinti“ 

(priskiriamas P), „nebesusivokti“ (priskiriamas J). Atidžiau pastudijavus šių žodžių 

vartoseną, aiškėja, kad jais norėta pabrėžti tolydžio kintančią faraono psichikos būklę – 

iš pradžių vaizduojama faraono drąsa, paskui „užkietėjimas“, užsispyrimas, ir galiausiai 

parodoma, jog jis jau nebesuvokia ką darąs. Akivaizdu, kad toks buvo autoriaus 

sumanymas, ir jokie susipinantys skirtingi dokumentai čia niekuo dėti. (Archer, SOTI, 

116) 

 

3C. Netgi nedidelė turimų archeologinių duomenų dalelytė gali gan plačiai nušviesti 
ir paaiškinti kai kurių senovinių hebrajiškų žodžių vartoseną. 
Radikalieji kritikai tradiciškai yra tos nuomonės, kad ilgesnioji įvardžio „aš“ forma 

(’ānōkī) yra ankstyvesnė už trumpąją (’ānī). Toks formų skirstymas į ankstyvesnę ir 

vėlyvesnę naudojamas kaip kriterijus tekstą dalijant į atskirus šaltinius. Tačiau 

nuodugnesnė analizė rodo, jog tos dvi formos dažniausiai kaitaliojasi dėl tam tikrų 

nusistovėjusių klišių. Pavyzdžiui, „Aš (’ānī) esu Jahvė“ – akivaizdžiai nusistovėjusi 

frazė, nuolat sutinkama kontekste, kur vartojama ir ilgesnioji forma ’ānōkī. Remiantis ne 

per seniausiai Ras Šamroje aptiktais XV a. pr. Kr. įrašais, pavyko įrodyti, jog šis 

argumentas – grynas prasimanymas. Šiuose senoviniuose įrašuose greta viena kitos 

vartojamos abi įvardžio „aš“ formos. 

 

Tokie archeologiniai radiniai labai sumenkino dokumentų hipotezės šalininkų argumentus. 
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Labai tikėtina, jog ir naujų kasinėjimų radiniai pateiks mums patikimų duomenų apie tikrąją 
senovės hebrajų literatūrinę vartoseną. 
 

Kitas pavyzdys – du „langą“ žymintys hebrajų kalbos žodžiai pasakojime apie 

Tvaną. Pr 7,11 ir 8,2 vartojamas žodis ’arubbāh, o Pr 8,6 jau rašoma hallōn. (Allis, 

FBM, 78–79) Dokumentų hipotezės šalininkai laikosi nuomonės, jog P dokumento 

autorius „langą“ žymėjo žodžiu ’arubbāh, todėl Pr 7,11 ir pirmoji Pr 8,2 eilutės dalis 

priskiriama P dokumentui. Kritikų teigimu, hallōn – tai žodis, kurį vartojo J dokumento 

autorius, todėl Pr 8,6 yra priskiriama J dokumentui. 

Ar yra koks kitas paaiškinimas, kodėl tą patį daiktą žymintys du skirtingi žodžiai 

pavartojami tokiame neilgame pasakojime kaip istorija apie Tvaną? 

Taip, yra. Nors mes ir nežinome, kodėl tekste vartojami abu savo reikšme vienas 

kitam tokie panašūs žodžiai, per archeologinius kasinėjimus Ras Šamroje buvo rasta 

plokštė, kurioje įrašyti abu šie žodžiai. Vadinasi, išvada, jog Pradžios knygą rašę du 

autoriai, lieka nepagrįsta. 

Tokie archeologiniai radiniai labai sumenkino dokumentų hipotezės šalininkų 

argumentus. Labai tikėtina, jog ir naujų kasinėjimų radiniai pateiks mums patikimų 

duomenų apie tikrąją senovės hebrajų literatūrinę vartoseną. 

Nors archeologijos srityje jau ir taip nemažai nuveikta apginant izraelitų literatūros 

integralumą, derėtų atsiminti, jog visi šie ir panašūs atradimai – dar tik pati pradžia. 

Edwinas Yamauchi’s, anksčiau dirbęs Rutgers universitete, o šiuo metu besidarbuojantis 

Miami universitete (Ohajo valstija), teigia: 

„Jei į visa žvelgsime gan optimistiškai ir manysime, jog išliko ¼ mūsų ieškomos 

medžiagos bei įrašų, jog kasinėjimai jau yra atlikti ¼ mums žinomų vietovių, jog ¼ 

kasinėtų vietų ir radinių jau nuodugniai ištirta, jog ¼ visos atkastos medžiagos ir įrašų 

jau publikuota, tai vis vien turėsime tik 1/1000 visų įmanomų įrodymų (¼ x ¼ x ¼ x ¼ x 

¼). Pastebėtina, jog išreikštas procentais šis dydis pasirodo dar menkesnis.“ (Yamauchi, 

SSS, 12) 

 

4B. Penkiaknygės vientisumas 
Visa Penkiaknygė turi vientisą išdėstymo pagrindą ir yra sujungta į vieną organišką 

visumą. Joje yra tik keletas iš dalies sutampančių ar atsikartojančių pasakojimų, tačiau 

tai galima paaiškinti progresyviu Mozei Dievo duotojo apreiškimo pobūdžiu. Net ir 

kritikai pripažįsta jos vientisumą, aiškindami, jog turimos Penkiaknygės tvarka ir 

harmonija atsiradusi galutinio hipotetinio redaktoriaus dėka. (Archer, SOTI, 108) 

Tai, kad kritikai šiuo klausimu neprieštarauja, byloja kad ir Edwardo Riehmo 

pareikšta nuomonė (Einleitung in das Alte Testament, 1889, I, 202 psl.). Čia jo žodžius 

cituoja Archeris: 

 
Dauguma Išėjimo, Kunigų bei Skaičių knygose surašytų įstatymų sudaro 

homogenišką visumą. Nors iš tikrųjų ne visi jie užrašyti to paties autoriaus ir tuo pat 

metu. […] Nepaisant to, aiškiai matyti, jog visi jie pajungti tiems patiems principams 

ir dėsniams, visi turi bendrą foną ir pateikiami vienoda forma bei visų vienodas 

išraiškos būdas. Tekste apstu specifinių terminų. Vienuose įstatymuose dažnai 

įvairiausiais būdais pateikiamos kitų įstatymų nuorodos. Išskyrus pavienius, 
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antraeilius skirtumus, iš esmės jie dera tarpusavyje ir papildo vienas kitą, taip 

sudarydami vienos visumos įspūdį, ir visa tai atlikta nuostabiai darniai ir nuosekliai, 

atsižvelgiant į visas smulkmenas. (Archer, SOTI, 108) 

 

W.W.J. Martinas sako: 

 
Pradžios knyga turi visas homogeniško kūrinio savybes. Tai liudija ir minčių raiška, 

ir nesąmoningai vartojamos formos bei sintaksinės struktūros, atspindinčios 

lingvistinę ir geografinę rašytojo aplinką, ir dalelyčių bei ypač žymimojo artikelio 

vartoseną (gražiai pereinant nuo parodomojo prie žymimojo), ir gramatinė sandara. 

Akivaizdu, jog Pradžios knygos autorius buvo nepaprastų literatūrinių gabumų 

žmogus. Galbūt jis pasekė kitais literatūrinės aplinkos pavyzdžiais. Šis autorius turi 

visas plunksną valdančio meistro ypatybes: jo darbas pasižymi įvairiapusiškumu, 

jame gausu alternatyvų, plati spalvų gama. Ir reikėtų pasakyti, jog stiliaus įvairovė 

anaiptol nebyloja, kad kūrinys būtų rašytas keleto skirtingų autorių. 

Įvairiapusiškumas – talento liudijimas. Vienovę lemia ne žodyno ar stiliaus 

vienodumas, o kūrinio vienalytiškumo kokybė. Daug lengviau tikėti, jog tokį kūrinį 

sukūrė vienas talentingas žmogus, o ne grupelė nepaprastomis savybėmis 

pasižymėjusių ir nepastebimais panorusių likti žmonių. (Martin, SCAP, 22) 

 

26 skyrius 

Dokumentų hipotezė: išvados 

Skyriaus turinys  
Tariamai stiprios hipotezės pusės 

Kolektyvinė hipotezės argumentų galia 
Pagrindinė populiarumo priežastis 

„Klibanti“ metodika 
Šiuolaikinio vakarietiško požiūrio primetimas senovės Rytų literatūrai 
Objektyvių įrodymų stoka 
Skaidomosios prieities taikymas vietoj derinamosios prieities 
Neribotas „pirminių dokumentų“ skaičius 
Loginės klaidos 

Galutinis hipotezės žlugimas 
Baigiamieji komentarai  

 

1A. Tariamai stiprios hipotezės pusės 
 

1B. Kolektyvinė hipotezės argumentų galia 
Patys kritikai atvirai pripažįsta, kad kiekvienas kriterijus, kuriuo remiantis Penkiaknygė 

skaidoma į atskirus šaltinius, atskirai imant nėra įtikinamas argumentas. Tačiau, visus 

kriterijus sudėjus kartu, argumentai, mėginantys pagrįsti kolektyvinę autorystę, skamba 
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gan įtikinamai. 

Štai ką šiuo klausimu sako vienas dokumentų hipotezės gynėjų, britas A.T. 

Chapmanas: „Iš esmės kritikų pozicija yra tvirta todėl, kad prie tų pačių išvadų 

prieinama taikant skirtingus, vienas nuo kito nepriklausančius kriterijus.“ (Chapman, IP, 

39) Kaip matote, kritikai rodo į bendrą kartu sudėtų visų argumentų svorį. 

Tačiau Kitchenas sako: „Tuščias laiko švaistymas kalbėti apie kažkokį „bendrą 

svorį“ argumentų, kurių kiekvienas, imant atskirai, yra niekam tikęs, kaip 

beskaičiuotum: 0 + 0 + 0 + 0 = 0. Tarp atrinktų kriterijų, kurių nepriklausomumas vienas 

nuo kito yra veikiau menamas nei realus, egzistuojančią tariamą harmoniją priderėjo 

atmesti […], o pateikiami įrodinėjimai visai be reikalo šioje knygoje užima pernelyg 

daug vietos.“ (Kitchen, AOOT, 125) 

 

2B. Pagrindinė populiarumo priežastis 
Jei, kaip parodė mūsų atliktas tyrimas, dokumentų hipotezė nepasitvirtino, kodėl ji 

susilaukė tokio didelio kontinentinės Europos, Didžiosios Britanijos bei JAV 

mokslininkų pripažinimo? 

W.H. Greenas atsako taip: 

 
Žymių mokslininkų dauguma Penkiaknygės kritinio suskaidymo teoriją jei ne su 

visomis smulkmenomis, tai bent jau iš esmės tikrai linkusi priimti. Teorija turi tam 

tikro žavesio, ir tuo galima paaiškinti jos populiarumą. Mokslas, kompetencija, 

kantrus triūsas, kurio nemažai įdėta plėtojant šią teoriją, daug svarių ją paremiančių 

argumentų bei mokėjimas ją pritaikyti Penkiaknygės fenomenui ir visam Senajam 

Testamentui – visa tai tikrai atrodo labai įtikinamai. Teorija atveria ir plėtoja naujas 

klausimų kryptis, o tai itin patrauklu spekuliatyvaus mąstymo žmonėms, kurie joje 

ima regėti naują galimybę pradėti daug žadantį, vaisingą tyrinėjimo darbą, atkuriant 

dar senesnius dokumentus, kurie esą yra pasislėpę turimame tekste, atsiradusiame kur 

kas vėliau nei jie. Šios teorijos populiarumą iš esmės lėmė tariama ją lydinti sėkmė ir 

drąsa, kurios kupini kritikai ėmėsi iš pagrindų keisti tradiciškai susiklosčiusią 

nuomonę, suteikdami Senojo Testamento religijos kilmei ir istorijai naują atspalvį. Ją 

išpopuliarino ir glaudi jos sąsaja su evoliucijos doktrina, šiandien taip plačiai 

pripažinta ir taikoma kitose mokslo sferose. (Green, HCP, 131–132) 

 

Greenas dar priduria: „O nesėkmė ją ištiko anaiptol ne dėl sumanumo ar 

mokslingumo stokos ir ne dėl to, kad jos šalininkai būtų pritrūkę atkaklumo ar noro 

patikrinti kuo daugiau spėjimo galimybių. Teorija nepasitvirtino tiesiog todėl, kad 

apskritai neįmanoma pasiekti užsibrėžtojo tikslo.“ (Green, HCP, 132) 

 

Iš tiesų abejoju, ar Wellhauseno hipotezė galėtų įgyti mokslinio respektabilumo statusą. Čia 
tiek daug neobjektyvios vienašališkos argumentacijos, loginių ydingo rato klaidų bei 
abejotinų, iš nepagrįstų prielaidų kildinamų išvadų, kad neabejotinai aiškėja, kad tikroje 
teismo salėje ši metodika niekaip nebūtų apginta. 

– GLEASON ARCHER 
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2A. „Klibanti“ metodika 
Gleasonas Archeris yra baigęs Suffolko teisės mokyklą; jis tvirtina, jog kritikų taikomi 

metodai yra klaidingi ir netinkami: 

 
Iš tiesų abejoju, ar Wellhauseno hipotezė galėtų įgyti mokslinio respektabilumo 

statusą. Čia tiek daug neobjektyvios vienašališkos argumentacijos, loginių ydingo 

rato klaidų bei abejotinų, iš nepagrįstų prielaidų kildinamų išvadų, kad neabejotinai 

aiškėja, kad tikroje teismo salėje ši metodika niekaip nebūtų apginta. Vargu ar šios 

dokumentų teorijos kūrėjams rūpi teisminės parodymų davimo taisyklės. Jei koks 

nors advokatas testamentą, įstatymą ar pirkimo aktą mėgintų traktuoti ta keistuoliška 

ir neatsakinga maniera, kuria šaltinių kritikai interpretuoja Penkiaknygę, jam 

nedelsiant būtų liepta su visa savo byla apleisti teismo salę. (Archer, SOTI, 99) 

 

Žemiau pateikiama keletas pavyzdžių, rodančių silpnąsias šios teorijos vietas. 

 

1B. Šiuolaikinio vakarietiško požiūrio primetimas senovės Rytų literatūrai 
Daug abejonių iškyla dėl radikaliosios pakraipos kritikų siūlomos metodikos ypač 

tuomet, kai teigiama: (1) neva tikrai ir tiksliai galima nustatyti kiekvieno atskiro 

dokumento sukūrimo datą net ir tuo atveju, jei po ranka palyginimui neturima jokių 

analogiškų iš tų laikų išlikusios hebrajų literatūros pavyzdžių; (2) esą visus netikėtus ar 

retus masoretų tekste esančius žodžius be vargo galima pakeisti kitais, tinkamesniais 

žodžiais. 

Ypač daug dvejonių sukelia toks kritikų elgesys perskaičius Archerio pastabas: 

 
Būdami svetimtaučiai ir gyvendami kitame amžiuje bei būdami kitos kultūros 

atstovai, jie [kritikai] jautėsi pakankamai kompetentingi iškarpyti bei sukeisti frazes 

ar net ištisas eilutes, kai šios neatitikdavo jų vakarietiškai logikos ar stiliaus 

sampratai. 

Jų manymu, mokslininkai, gyvenantys po aprašomo įvykio prabėgus daugiau nei 

3400 metų, sugeba (daugiausia filosofinių teorijų pagrindu) tiksliau rekonstruoti 

istoriją nei senovės autoriai (kurie, pačių kritikų skaičiavimais, gyveno tuo metu, kai 

po aprašomo įvykio buvo praėję ne daugiau kaip 600–1000 metų). (Archer, SOTI, 

99) 

 

2B. Objektyvių įrodymų stoka 
Net ir dogmatiškiausi dokumentų hipotezės šalininkai priversti pripažinti, jog nėra jokių 

objektyvių įrodymų, galinčių patvirtinti J, E ar kitų Torą tariamai sudarančių dokumentų 

egzistavimą ir istoriją. Nėra nė vieno rankraštinio Senojo Testamento fragmento, 

datuojamo anksčiau nei III a. pr. Kr. (Kitchen, AOOT, 2) 

W.H. Greeno komentaras, čia cituojamas Torrey’o (cit. Chamberso, „Mozė ir 

šiuolaikiniai jo kritikai“ (Moses and His Recent Critics), 104–105 p.), šiuo klausimu 

skamba taip: „Tradicija ir istorinis liudijimas, patvirtinantis Penkiaknygės kilmę, 

prieštarauja jiems [kritikams]. Jų ryžtas visa įrodyti ir pagrįsti sunkia našta gula ant 

kritikų pečių. O įrodymai turėtų būti itin svarūs ir įtikinami, nes teorijos išvados išties 

yra revoliucinio pobūdžio.“ (Torrey, HCNT, 74) 

Bruce’as K. Waltke, Harvardo universiteto filosofijos daktaras ir Hebrajų 
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universiteto Jeruzalėje bendradarbis, tvirtai pareiškia: „Nors žmogus, skaitantis vien tik 

populiarią šio literatūrinio-analitinio metodo išvadas pateikiančią literatūrą, galbūt apie 

tai ir nesusimąsto, tačiau net ir uoliausias šios teorijos gynėjas privalo pripažinti, kad iki 

šiol mums nepavyko rasti nė vieno apčiuopiamo, nepriklausomo įrodymo, galinčio 

patvirtinti J, E, D, P šaltinių egzistavimą ir istoriją.“ (Albright, AP, 2) 

 

3B. Skaidomosios prieities taikymas vietoj derinamosios prieities 
Derinamoji prieitis – tai standartinis metodas, taikomas moksliškai tyrinėjant tiek 

naujuosius, tiek senuosius literatūros dokumentus. Jei ši prieitis ignoruojama, 

literatūrinis kūrinys būtinai pateikia tam tikrų „prieštaravimų“ jau vien dėl to, kad jam 

būdinga vidinė įvairovė. Tai būdinga kalbant ir apie Biblijos studijas. 

Allisas yra taikliai pastebėjęs: „Dezintegracija – neišvengiamas skaidomosios 

prieities taikymo interpretuojant tekstą padarinys, nes dokumento, kuris tiriamas tokiu 

metodu arba formoje, arba turinyje visuomet atsiras tam tikrų variacijų.“ (Allis, FBM, 

126) 

Kyle’as panašiai tvirtina: „Iš tiesų kritika – tai ne trūkumų ieškojimas, bet labai 

nesunkiai gali tokiu ieškojimu pavirsti. Net jei kritikoje užsibrėžtas tikslas tėra 

rekonstrukcija, siekiant atskleisti nagrinėjamų dokumentų integralumą ir patikimumą, jai 

vis vien būdingas nenuslopinamas polinkis ieškoti trūkumų ir kelti nesutarimus. Nors 

tyrimo procesui kartais tai būtina. Deja, kaip metodas jis yra netinkamas, nes yra linkęs 

trikdyti patį mąstymo procesą.“ (Kyle, DVBMC, 178) 

Vienas tokių silpnesnių kritikos bruožų ir skausmingiausių jai pačiai – tai tendencija 

prasimanyti nebūtų problemų. Kitchenas sako: „Kai kurie tų tariamų sunkumų – tai 

pačios literatūrinės teorijos sukurtos problemos. Tokios teorijos, dirbtinai kuriančios 

prieš tai neegzistavusius sunkumus, iš tiesų yra neteisingos ir todėl turėtų būti atmestos.“ 

(Kitchen, AOOT, 114) 

O.T. Allisas puikiai iliustruoja šio metodo klaidingumą: 

 
Derėtų pastebėti, jog tokių skirtumų ieškojimas yra palyginti paprastas ir 

nesudėtingas dalykas. Būtų visai paprasta sukulti krištolinį rutulį ir po to parašyti 

ištisą knygą, kurioje būtų pateikiamas detalizuotas atskirų šukių aprašymas, aptariami 

ryškūs kiekvienos tokiu būdu gautos šukės skirtumai ir galiausiai įrodinėjama, jog iš 

tiesų kiekviena šukė priklauso skirtingiems krištolo rutuliams. Tačiau vienintelis visą 

teoriją sugriaunantis įrodymas būtų tai, kad sudėtos kartu šukės vėl suformuotų vieną 

rutulį. Pagaliau, Biblijos pasakojimų vientisumas ir dermė įtikinamai paneigia teoriją, 

kad šie nuoseklūs pasakojimai atsirado į vieną „sulipdžius“ keletą daugiau ar mažiau 

skirtingų ir vienas kitam prieštaraujančių šaltinių. (Allis, FBM, 121) 

 

Radikaliosios pakraipos kritikų daroma logikos klaida vadinama petitio principii – t.y. kai 
argumentuojant ydingu ratu prieinama išvada sutampa su prielaida. Paprasčiau tariant, į 
prielaidas įtraukiamos siektinos išvados, todėl galiausiai prie tokių pačių išvadų ir prieinama. 
 

4B. Neribotas „pirminių dokumentų“ skaičius 
Dėl dezintegratyvaus šio metodo pobūdžio bei objektyvių teoriją patikrinti galinčių 

įrodymų stokos apie nuoseklią teksto analizę negali būti nė kalbos. Toji analizė tampa 

tiesiog absurdiška. 
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Northas yra aprašęs vienus ankstyviausių šio metodo taikymo padarinių. 

 
Prisiminkime, kad Baentschas (1900) „Kunigų knygos komentaruose“ dirbo ne 

mažiau kaip su septynetu P tipo dokumentų: P, Ps, Pss, Ph (17 –26), Po (1–7), Pr 

(11–15) ir Rp. O bet kuris iš antrinių šaltinių gali turėti po antrą (Ph5, Pr5) ar trečią 

(Pr55) atšaką, nepamirštant įskaityti ir ankstesnių redaktorių (Rpo, Rph) ar net ir 

vėlesnių (Rp5) redaktorių. Susiduriame net su tokiais dokumentais kaip Po1, Po2, 

Po5, Po25. Akivaizdu, jog tai analitinio metodo redukavimas iki absurdo (reductio ad 

absurdum). (North, PC, 56) 

 

Pastaruoju metu padaryta analizė taip pat pasirodė neką geresnė: pradėjo „dygti“ 

nauji šaltiniai, tokie kaip J1, J2, L, K ir S. Northą, žymų radikaliųjų kritikų atstovą, tai 

paskatino prieiti prie tokios logiškos išvados: „Atrodo, jog, turint pakankamą analitinę 

išmonę, įmanoma „susidaryti“ ir daugiau tokių dokumentų.“ (Cit. Albright, OTAP, 55) 

Greeno teigimu, tokį tekstų fragmentavimą galima tęsti iki begalybės: „Tai 

neišvengiama, nes hipotezė reaguoja pati į save. Tie patys principai ir metodai, kurie 

taikomi skaidant Penkiaknygę, taip pat sėkmingai ir įtikinamai gali būti pritaikyti ir į 

smulkesnes dalis suskaidant bet kokį atskirą dokumentą.“ (Harper, PQ, 164) 

Panašiai mano ir Allisas, teigdamas, jog „nuosekliai taikant šiuos aukštesniosios 

kritikos principus ir metodus, Penkiaknygė būtų visiškai suskaldyta […] ir nuo 

absoliutaus fiasko kritikus apsaugo tik jų pačių nesugebėjimas kruopščiai ir nuosekliai 

juos panaudoti.“ (Allis, FBM, 89) 

O Alanas Cole’is jau skambina laidotuvių varpais: „Senoji geroji ‘dokumentų 

hipotezė’ žlugo dėl savo pačios sėkmės, mokslininkams be paliovos postuluojant vis 

mažesnius ir mažesnius arba visai nerišlius fragmentus.“ (Cole, E, 13) 

 

5B. Loginės klaidos 
Radikaliosios pakraipos kritikų daroma logikos klaida vadinama petitio principii (lot. 

pradmens reikalavimas) – t.y. kai argumentuojant ydingu ratu prieinama išvada sutampa 

su prielaida (angl. begging the question). Paprasčiau tariant, į prielaidas įtraukiamos 

siektinos išvados, todėl galiausiai prie tokių pačių išvadų ir prieinama. Pastebėtos 

mažiausiai dvi tokios akivaizdžios klaidos. 

 

1C. J, E, D ir P dokumentų sudarymas 
Sudarant keturis pirminius dokumentus, kiekvieno jų bruožai buvo apibrėžti iš anksto. 

Taigi kiekvienas fragmentas, turintis tam tikrus bruožus, automatiškai buvo priskiriamas 

atitinkamam dokumentui. 

S.R. Driveris rašo, jog „Elohimas neatitinka P dokumento stiliaus kriterijų, todėl tų 

vietų [kur šis vardas minimas] negalime priskirti P šaltiniui.“ (Driver, ILOT, 13) 

Rezultatas – keturi dokumentai, turintys savitus, tik jiems būdingus bruožus. Tačiau 

visai nelogiška užtikrintai tvirtinti esą šie keturi dokumentai iš tiesų egzistavo ir yra 

autentiški, nes gautieji „šaltiniai“ tėra iš anksto užsibrėžto tikslo rezultatas, kurio 

nepatvirtina jokie objektyvūs įrodymai ir kuris literatūroje neturi nė vieno analogiško 

pavyzdžio. Šitokio argumentavimo neįmanoma patikrinti, ir jis toliau cikliškai sukasi 

savo uždarame, beprasmiškame žiede, kaip „užburtame rate“. 
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2C. Apeliavimas į redaktorius 
Redaktoriaus vaidmens pristatymas – dar vienas pavyzdys, liudijantis, jog radikaliųjų 

kritikų sprendimai kyla ne iš faktų, o iš jų pačių konstrukcijų. Įvedus redaktoriaus 

vaidmenį, logikos dar sumažėja: redaktoriaus buvimas užtikrina, jog bet kuriuos 

iškylančius faktus galima sufalsifikuoti (bent jau hipotetiškai), pakeičiant juos iš 

spėlionių kilusiomis išvadomis, kurių neįmanoma pagrįsti. 

Allisas teigia: 

 
Kai redaktoriui priskiriamas teksto parengėjo vaidmuo, jis tampa atsakingas už visus 

tuos atvejus, kur metodas neveikia taip, kaip, jų [kritikų] manymu, turėtų veikti. 

Kritikai imasi priemonės, pražūtingos jų pačių pozicijai. Tais atvejais, kai metodas 

sėkmingai neveikia, kritikai apkaltina nežinomą redaktorių, kad jis neva pakeitęs 

turimų šaltinių tekstą. Tačiau tai tolygu autentiško teksto, kurį kritikai turi prieš akis, 

keitimui, kol galiausiai tas tekstas atitinka jų sukurptą teoriją. Trumpai tariant, tai 

vadinama „duomenų falsifikavimu“. Tokiu būdu paneigti arba patvirtinti galima 

absoliučiai bet kokią teoriją. (Allis, FBM, 60) 

 

O kitoje vietoje Allisas dar priduria, jog „kiekvienas toks apeliavimo į redaktorių 

atvejis – nebylus pačių kritikų pripažinimas, jog čia jų teorija ir griūva“. (Allis, FBM, 

39) 

Žymus žydų rašytojas Hermanas Woukas panoro ištirti dokumentų hipotezę. 

Atkreipkite dėmesį, kokia buvo jo reakcija sužinojus apie naujai įvestą redaktoriaus 

vaidmenį. Woukas rašo: „Sumanius interpoliatorių, baigėsi visi Wellhauseno sunkumai. 

Reikia pasakyti, jog kaip ginčytinos logikos instrumentas tai išties nuostabi figūra […]. 

Kai visa kita žlunga – kai teorija nepasitvirtina gramatiniu, nuoseklumo, Dievo vardų 

aspektu ar tiesiog atvirai falsifikuojant hebrajiškų žodžių reikšmę – jis įveda 

interpoliatorių.“ Autorius teigia, jog Engnellui pavyko „suduoti mirtiną smūgį 

Prolegomenams, ištyrus piktadarišką Wellhauseno šmėklą – interpoliatorių. Mandagiu 

mokslininko juokeliu palydint, ji buvo išguita iš mokslo srities.“ (Wouk, TMG, 315–

317) 

 

Wellhauseno argumentai labai gražiai vienas kitą papildė. Kritikai pasiūlė tai, kas iš pažiūros 
atrodė kaip tvirtas pamatas Biblijos kritikos statiniui statyti. Deja, šiandien rimtai dvejojama 
šią struktūrą palaikančiais įrodymais ir argumentais. Galima net sakyti, jog tam tikrame 
lygmenyje jie yra visiškai atmesti. Nepaisant to, Biblijos tyrinėtojai, nors ir pripažindami, kad 
teorijos pamatai byra, vis tiek atkakliai laikosi šios teorijos išvadų. 

– YEHEZKEL KAUFMANN 
 

3A. Galutinis hipotezės žlugimas 
Savo knygoje „Dokumentų hipotezė“ (The Documentary Hypothesis) šviesaus atminimo 

autorius Umberto Cassuto paskiria net šešis skyrius, idant išsamiai išnagrinėtų penkis 

svarbiausius kriterijus, kuriais remdamiesi dokumentų hipotezės šalininkai įrodinėja, 

neva Mozė nėra Penkiaknygės autorius. Penketą šių teiginių autorius palygina su 
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atraminiais namą laikančiais stulpais. (Savaime suprantama, tie penki Mozės autorystę 

neigiantys teiginiai yra ir pagrindinės dokumentų hipotezės atramos.) Ir štai ką apie šias 

dokumentų hipotezės atramas arba „stulpus“ savo knygos baigiamajame skyriuje rašo 

Cassuto: „Aš neįrodinėjau, kad tie stulpai silpni ar kiekvienas jų per menka atrama. Aš 

tiesiog įtvirtinau faktą, jog tai apskritai nėra jokie atraminiai stulpai, jų niekuomet 

nebuvo ir tai tėra gryniausias prasimanymas. Taigi ši hipotezė yra fiktyvi ir tuščia – 

tokia mano galutinė išvada dokumentų hipotezės klausimu.“ (Cassuto, DH, 100–101) 

M.H. Segalas, kitas žydų mokslininkas, savo knygoje „Penkiaknygė: jos struktūra ir 

autorystė“ (The Pentateuch – Its Composition and Its Authorship) ištyręs šią 

Penkiaknygės problemą, daro tokią išvadą: 

 
Pirmesniuose skyriuose apžvelgėme, kodėl dokumentų teoriją privalome atmesti kaip 

visiškai netinkamą Penkiaknygės sukūrimo paaiškinimą. Teorija labai komplikuota, 

neatitinkanti tikrovės ir anomali. Ji pagrįsta neįrodytomis prielaidomis. Teksto 

visumos skaidymui į atskirus jį sudarančius dokumentus kritikai pasitelkia visiškai 

nepatikimus kriterijus. 

Be minėtų defektų, pastebėta ir keletas kitų rimtų trūkumų. Detaliai analizuodami 

kritikai prieina iki visiško absurdo. Jie visai nepaiso Penkiaknygės kaip vienos 

literatūrinės visumos sintetinio tyrinėjimo. Visiškai anomaliai taikant analitinį 

metodą, Penkiaknygė buvo sumenkinta iki daugybės padrikų istorinių ir teisinių 

fragmentų, vėlyvų legendų ir abejotinos kilmės tradicijų rinkinio lygmens. Buvo 

prieita prie išvados, jog visi tie fragmentai lyg karoliukai vėliau buvo kompiliatorių 

dirbtinai suverti ant chronologinės gijos. Tai iš esmės klaidinga Penkiaknygės 

traktuotė. Net ir paviršutiniškai skaitant įmanoma pastebėti, jog tarp Penkiaknygėje 

užfiksuotų įvykių egzistuoja loginė seka, yra tam tikras planas, kurį įgyvendinant 

sujungiamos įvairios atskiros dalys, jog yra tam tikras tikslas, suvienijantis jos turinį. 

Tiek planas, tiek tikslas realizuojami sukuriant Penkiaknygę, kuri ženklina ir Mozės 

amžiaus pabaigą. (Segal, PCA, 22) 

 

Taigi po galutinės analizės paaiškėja, jog Wellhauseno dokumentų hipotezė taip ir 

lieka neįrodyta. Pasitelkus JEDP šaltinių teoriją kritikams nepavyko nuneigti Mozės 

autorystės. 

 

4A. Baigiamieji komentarai 
 

1B. Žydų mokslininkas Yehezkelis Kaufmannas rašo, kuo kritikai gyvena šiandien: 

 
Wellhauseno argumentai labai gražiai vienas kitą papildė. Kritikai pasiūlė tai, kas iš 

pažiūros atrodė kaip tvirtas pamatas Biblijos kritikos statinio statybai. Deja, šiandien 

rimtai dvejojama šią struktūrą palaikančiais įrodinėjimais ir argumentais. Galima net 

sakyti, jog tam tikrame lygmenyje jie yra visiškai atmesti. Nepaisant to, Biblijos 

tyrinėtojai, nors ir pripažindami, kad teorijos pamatai byra, vis tiek atkakliai laikosi 

šios teorijos išvadų. (Kaufmann, RI, 1) 

 

2B. Mendenhallas kalba apie neatslūgstantį dokumentų hipotezės šalininkų pasiūlytos 
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evoliucinės religijos raidos populiarumą: „Nuojauta kužda, jog pagrindinį jų [kritikų] 

pozicijos pamatą sudaro ne tiek istoriškai patvirtinti faktai, kiek mokslininkų pagarba 

šitos hipotezės praeičiai.“ (Mendenhall, BHT, 36) 

 

3B. Brightas priduria, jog net ir šiandien „dokumentų hipotezė tebėra visuotinai 

pripažinta ir be jos neapsieinama nė vienos diskusijos metu“. (Bright, HI, 62) 

 

4B. Žinomas žydų mokslininkas Cyrusas Gordonas kalba apie aklą daugelio kritikų 

atsidavimą dokumentų teorijai. Jis sako: „Kalbėdamas apie ‘atsidavimą’ JEDP [šaltinių 

teorijai], būtent tai ir noriu pabrėžti. Ne vieną Senojo Testamento profesorių esu girdėjęs 

sakant, jog JEDP integralumas esąs tiesiog jų ‘tikėjimas’. Labai noriai jie pritaria visoms 

iki smulkmenų atliekamoms modifikacijoms. Jie leidžia toliau skaldyti dokumentą (pvz., 

D1, D2, D3 ir t.t.), derinti dokumentus vienus su kitais (pvz., JE) ar net pridėti naują kita 

didžiąja raide žymimą dokumentą. Tačiau jų akivaizdoje šiukštu nemėginkite 

kvestionuoti neva pamatinės JEDP struktūros, nes jie šito netoleruos.“ (Gordon, HCFF, 

131) 

Gordonas daro tokią išvadą: „Esu sutrikęs. Nežinau kuo remiantis būtų galima 

paaiškinti tokį jų ‘įtikėjimą’. Tegaliu tai pavadinti nebent intelektualiniu tingumu arba 

visišku nesugebėjimu visa tai iš naujo įvertinti.“ (Gordon, HCFF, 131) 

 

5B. Britų mokslininkas H.H. Rowley’s dokumentų teorijos nenori atmesti tiesiog todėl, 

kad tuomet nieko nėra geresnio, kas galėtų užpildyti tuščią vietą, kuri liktų atmetus šią 

teoriją. Jis sako: „Faktas, kad ji [Grafo-Wellhauseno teorija] daugelio visai arba iš dalies 

atmetama į šalį. Deja, į jos vietą kol kas nepretenduoja jokia kita nuomonė, kuri nebūtų 

taip plačiai ir akivaizdžiai atmestina. […] Grafo-Wellhauseno teorija yra tiesiog kol kas 

tebegyvuojanti hipotezė, kurios bus nedelsiant atsisakyta tik tuomet, jei būtų sukurta 

labiau įtikinama teorija. Tačiau iki kitos atsiradimo, jos atmesti neverta.“ (Rowley, GOT, 

46) 

Laikantis tokio požiūrio išeitų, jog geriau yra laikytis klaidingos teorijos, nei 

nesilaikyti jokios. 

 

6B. Cyrusas Gordonas pabaigoje vieno savo straipsnio, kur be kompromisų sukritikuoja 

visą Wellhauseno teoriją, pateikia vieną stulbinantį aklo lojalumo dokumentų hipotezės 

teorijai pavyzdį: „Vieno garsaus universiteto Biblijos profesorius kartą paprašė manęs 

pateikti jam duomenų apie JEDP. Taigi išdėsčiau jam, ką čia minėjau prieš tai. Tada jis 

man atsakė: ‘Jūsų argumentai labai įtikinantys. Nepaisant to aš ir toliau dėstysiu pagal 

senąją sistemą.’ Kai paklausiau jo kodėl, jis atsakė: ‘Nes tai, ką jūs pasakėte, man 

reiškia, jog reikės iš naujo viską mokytis, dar kartą tai išstudijuoti ir gerai permąstyti. 

Kur kas lengviau toliau judėti jau pramintomis pripažintos Biblijos kritikos sistemos 

vėžėmis. Beje, turime ir išleistus standartinius vadovėlius’.“ (Gordon, HCFF, 134) 

 

7B. Toks atsakymas visiškai patvirtina ir Mendenhallo nuojautą daugelio moderniųjų 

Biblijos kritikų atžvilgiu: „Kur kas lengviau veikti pagal bendrai pripažintą XIX a. 

modelį, ypač kai jis turi išsikovojęs šiek tiek akademinio respektabilumo. Lengviau 

laikytis nusistovėjusio požiūrio, retkarčiais nurodant vieną ar kitą neatitikimą, idant 
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pasirodytum neatsilikęs nuo gyvenimo ir pademonstruotum esąs susipažinęs su naujomis 

įžvalgomis.“ (Mendenhall, BHT, 38) 

 

8B. Hermanas Woukas, garsus žydų romanistas ir dramaturgas, nors ir nebūdamas 

profesionalus Biblijos tyrinėtojas, pasidalija savo mintimis, kodėl, jo manymu, 

Wellhauseno ir jo pasekėjų teorijos vis dar tebėra visuotinai populiarios ir pripažintos. 

Antai kokią kandžią pastabą Woukas išsako savo knygoje „Štai mano Dievas“ (This Is 

My God): „Žmonėms, kurie visą gyvenimą paskyrė teorijai ir be paliovos piršo ją 

jaunesniems už save, nepaprastai sunku matyti tą teoriją griūvant tiesiog akyse.“ (Wouk, 

TMG, 318) 

Woukas dar priduria: 

 
Galų gale mokslininkai susiprotėjo, jog literatūrinė analizė – tai anaiptol ne mokslinis 

metodas. Literatūrinis stilius – labai nestabilus ir kintantis dalykas, geriausiu atveju 

palimpsestas arba popuri. Shakespeare’o braižas aptinkamas Dickenso kūriniuose; 

Scottas parašė keletą Marko Twaino skyrių; Spinoza’os kūriniuose apstu Hobbeso ir 

Descarteso. Shakespeare’as buvo geriausias visų laikų pamėgdžiotojas ir puikiausias 

stilistas. Pasitelkę literatūrinės analizės metodus, kai kurie žmonės jau kada lyg 

apsėsti bando įrodyti, jog Shakespeare’ą parašė kas tik nori, tik ne jis pats. Manyčiau, 

jog pasitelkus literatūrinę analizę būtų galima lengvai įrodyti, jog aš parašiau ir 

„Deividą Koperfildą“, ir „Atsisveikinimą su ginklais“. Gerai būtų! (Wouk, TMG, 

317) 
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Santrauka 
 

Šiame skyriuje nagrinėjami pagrindiniai formų kritikos principai, pateikiama pagrindinių 

jos prielaidų ir išvadų praktinė analizė. 

Šaltinių kritika tegali sugrąžinti žmogų prie rašytinių šaltinių apie Kristaus 

gyvenimą, pasirodžiusių ne anksčiau kaip prabėgus dvidešimt penkeriems metams nuo 

įvykių, kuriuos jie aprašo. Medžiaga būdavo perduodama iš lūpų į lūpas, kol pagaliau 

buvo užrašyta evangelijų forma. Formų kritika stengiasi užpildyti tą žodinio perdavimo 

spragą. 

Formų kritikai mano, jog evangelijos yra sudarytos iš nedidelių nepriklausomų 

fragmentų arba epizodų. Jų manymu, šie nedideli pavieniai fragmentai (perikopės) 

būdavo perduodami nepriklausomai nuo kitų. Kritikai teigia, jog tos dalys ilgainiui įgavo 

tautosakos kūrinių, tokių kaip legendos, pasakos, mitai ar palyginimai/alegoriniai 

pasakojimai, formas. 

Šie formų kritikai tvirtina, jog fragmentų susiformavimą bei išsaugojimą iš esmės 

lėmė krikščionių bendruomenės poreikiai (Sitz im Leben). Kitaip tariant, kai 

bendruomenėje kildavo kokia nors problema, jie sukurdavo arba turėdavo išsaugoję kokį 

nors Jėzaus posakį ar epizodą, kad galėtų atsakyti į poreikius, susijusius su ta konkrečia 

problema. Todėl tie fragmentai iš esmės nėra laikomi Kristaus gyvenimą liudijančiais 

pasakojimais, veikiau tai ankstyvosios Bažnyčios praktikuotų įsitikinimų išraiška. 

Ši kritikos šaka teigia, jog evangelistai buvo labiau keturių evangelijų redaktoriai nei 

rašytojai. Paėmę nedidelius fragmentus, jie dirbtinai patalpino juos į tam tikrus rėmus, 

siekdami tuo padėti pamokslauti ir mokyti. Tokie žodžiai kaip „vėl“, „staiga“, „po keleto 

dienų“, „pakeliui“, „po to“ esą nėra istoriški; jie tiktai sukuria netikrą siužetinį karkasą, 

kad būtų lengviau į vieną sulipinti atskirus fragmentus arba epizodus. Tokios įvykių seką 

nusakančios frazės tik sujungia įvairius žodinius fragmentus. 

Formų kritikos užduotis buvo atrasti „tradicijos dėsnius“, kurie valdė tų atskirų 

fragmentų rinkimą, raidą ir užrašymą. Po to, panaikinusi dirbtinį (redakcinį) 

chronologinį karkasą, kurį „surentė“ evangelistai, formų kritika stengiasi atgvildenti 

autentišką fragmentų (perikopių) formą ir nustatyti, dėl kokių praktinių sumetimų (Sitz 

im Leben) pirmieji krikščionys siekė juos išsaugoti. 

Buvo manoma, jog taikant šį metodą galima „prasiskverbti pro rašytinius šaltinius iki 

žodinio perdavimo laikmečio ir taip paaiškinti kilmę tų įvairių epizodų tipų, kurie vėliau 

tapo evangelijų dalimi“. (Fitzmyer, MMOTGT, 445) 

Formų kritika galiausiai prašoko literatūrinės analizės rėmus. Ji išsiplėtojo į istorinę 

analizę bei ėmėsi spręsti apie įvairių epizodų ar fragmentų istoriškumą. 

 

1A. Apibrėžtys 
 

1B. Terminas „Formų kritika“ kilęs iš vokiečių kalbos žodžio Formgeschichte, kurio 

pažodinis vertimas skamba „formos istorija“. 

Formų kritikos metodu tiriamos literatūros formos ir „dokumentai, kurie savyje 

išsaugojo ankstesnę tradiciją. Pagrindinė jos prielaida tokia: ankstyvesnė, žodinė, 
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tradicija suformavo medžiagą, iš kurios vėliau radosi įvairios rašytinės formos, 

aptinkamos galutiniame šaltinyje. Taigi šių formų tyrinėjimas įgalina geriau suprasti taip 

tradiciją išsaugojusių žmonių gyvenimą ir mąstymo būdą.“ (Filson, FC, 436) 

 

2B. Autoriai Robertas Spivey’s ir D. Moody’s Smithas savo Naujojo Testamento 

anatomijoje (The Anatomy of the New Testament), tikslindami apibrėžtį, šį formų 

kritikos metodą nusako kaip „klasifikavimą tų ‘formų’, kurių pavidalu tradicija, ypač 

evangelijos tradicija, gyvavo iki ją užrašant, bei mėginimą nustatyti Bažnyčios 

‘gyvenimo ypatumus’ (angl. setting of life), kuriuos jos atspindi“. (Spivey, ANT 463) 

 

3B. E.B. Redlichas, kitas formų kritikos specialistas, pažymi: 

 
Formų kritika – tai toks mokslinio tyrimo metodas, kuriuo tiriama ikirašytinė 

evangelijų tradicijos stadija, kai medžiaga buvo perduodama žodine forma. Šio 

metodo tikslas yra nustatyti pasakojimo medžiagos – t.y. evangelijas sudarančių 

pasakojimų ir posakių – kilmę ir istoriją bei paaiškinti, kaip tie pirminiai pasakojimai 

ir posakiai įgavo savo dabartinę evangelijų formą. Šiuo tyrimu koncentruojamasi į 

procesą, kuris sąlygojo evangelijų susiformavimą. (Redlich, FC, 9) 

 

Laurence’as J. McGinley’s pateikia penkis pagrindinius formų kritikos principus: 

1. Sinoptinės evangelijos yra skirtos liaudžiai subliteratūrinės kompozicijos. 

2. Jos nusako primityviųjų juos sukūrusių krikščionių tikėjimą, o ne istorinį Jėzų. 

3. Tai dirbtinai sudaryti atskirų iš tradicijos perduodamų fragmentų rinkiniai. 

4. Tie fragmentai nuo pat pradžių turėdavo konkrečią literatūrinę formą, kurią 

įmanoma atsekti. 

5. Toji forma buvo konkrečios socialinės situacijos sukurta. (McGinley, FCSHN, 4) 

 

4B. G.E. Laddas formų kritiką apibrėžia darydamas tokias išvadas: 

 
Terminu „formų kritika“ įvardijame daugelį įvairių literatūrinių formų, kurias žodinė 

tradicija įgavo perduodant ją iš lūpų į lūpas. Šių nagrinėjimų pagrindą sudaro 

prielaida, kad tam tikri žodinės tradicijos dėsniai, taikomi evangelijų atveju, padės 

nustatyti pačią ankstyviausią šios tradicijos formą. Nuodugnus šių formų 

nagrinėjimas leido padaryti kritinę išvadą, jog pačiose ankstyviausiose savo stadijose 

pirmapradžiai evangelijų duomenys buvo žodžiu perduodama tarpusavy nesusijusių 

fragmentų, istorijų, pasakojimų, posakių, pamokymų, palyginimų ir pan. pavidalai. Ir 

kiekvienas tradicijos fragmentas Bažnyčioje turėjo savą istoriją. Istorinis Jėzaus 

gyvenimo aprašymas Evangelijoje pagal Morkų ir plačiau Evangelijose pagal Matą ir 

Luką iš tiesų nėra tos tradicijos dalis, tai tik kūryba antrinės evangelijos autoriaus, 

kuris surinko daug tradicinių fragmentų ir sukūrė istorinę Jėzaus veiklos apybraižą, 

savo sukurtą chronologinę seką panaudodamas lyg pasakojimo siūlą, ant kurio buvo 

suverti išsibarstę pavieniai nepriklausomų tradicijų karoliukai. O tai reiškia, jog 

evangelijose minima seka, laikas, vieta ir panašūs dalykai nėra pakankamai istoriški 

ir patikimi, ir dėl šios priežasties rimtoji evangelijų kritika juos ignoruoja. Todėl iš 

tiesų nėra nei Jėzaus „gyvenimo“, nei Jo „biografijos“, yra tik serija atskirų 

neistoriškai, dirbtinai sujungtų istorijų ir pamokymų. (Ladd, NTC, 144–145) 
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5B. Rudolfas Bultmannas, radikalusis formų kritikas, apie formų kritikos požiūrį kalba 

taip: 

 
Štai jau daugiau nei keturias dešimtis metų Naujojo Testamento tyrinėtojai 

pažindinami su dar viena esama evangelijų nagrinėjimo mokykla, žinoma kaip formų 

kritika arba, tiksliau sakant, Formgeschichte, formų istorija. Joje nagrinėjami 

komponentai, kurių pagrindu gali būti analizuojama sinoptines evangelijas pagrindusi 

tradicija. Šiuo metodu siekiama išnagrinėti žodinę tradiciją dar toje stadijoje, kuri 

buvo prieš jai susikristalizuojant evangelijose ar net šaltiniuose, tapusiuose pagrindu 

evangelijoms – ar tai būtų rašytiniai dokumentai, ar nusistovėję tradicijos ciklai, tokie 

kaip Q, dar iki Morkaus užrašytojo teksto egzistavęs Jėzaus tarnavimo aprašymas, 

pasakojimų bei pokalbių tekstai, Kristaus kančios pasakojimas ir pan. (Bultmann, FC, 

vii) 

 

Vėliau jis pratęsia savo paaiškinimus: 

 
Formų kritika prasideda nuo suvokimo, jog sinoptinėse evangelijose įrašytoji tradicija 

nuo pat pradžių buvo sudaryta iš atskirų fragmentų, kurie vėliau redaguojant 

evangelistų sujungti į vieną kūrinį. Taigi formų kritikos uždavinys – išskirti tuos 

atskirus tradicijos fragmentus ir aptikti originalią jų formą bei kilmę ankstyvosios 

krikščionių bendruomenės gyvenime. Jei taip vertinsime evangelijas, tai iš esmės 

traktuosime jas kaip kompiliacijas, sudarytas dar iš iki jų buvusių duomenų. Tačiau 

reikia pridurti, jog formų kritika evangelijas nagrinėja kaip išbaigtus kūrinius, idant 

būtų tinkamai įvertintas literatūrinis evangelistų atliktas darbas ir būtų nustatyti juos 

skatinę teologiniai motyvai. (Bultmann, FC, 3–4) 

 

2A. Formų kritikos tikslai 
O štai kaip formų kritikos principus apibendrina R.H. Lightfootas: 

 
Jie primena mums, jog ankstyvoji Bažnyčia iš pat pradžių neišreiškė savęs 

literatūrine forma. Jie mano, kad visų pirma Jėzaus žodžių ir darbų prisiminimai bei 

tradicijos pirmaisiais metais buvo tik perduodami iš lūpų į lūpas; antra, jie buvo 

vertinami ne dėl jų pačių (kaip mes galbūt tikėjomės), bet dėl jų svarbos sprendžiant 

problemas, susijusias su jaunų bažnyčių gyvenimu ir poreikiais. Jie mano, jog šie 

poreikiai daugiausia būdavo patenkinami per misionierišką pamokslavimą, 

katechetinį mokymą, gyvai demonstruojant krikščioniškojo gyvenimo turinį ir 

prasmę, atremiant žydų bei kitokius išpuolius ir, bene svarbiausia, per garbinimą. 

Taip pat jie mano, jog tokie prisiminimai ir tradicijos iš pat pradžių egzistavo dviem 

pagrindiniais pavidalais: nedidelių atskirų istorijų ir Viešpaties posakių, kurie gyvavo 

pavieniui ar nedideliais rinkiniais. Istorijos ir posakiai, nuolat kartojami bažnyčiose, 

palaipsniui įgavo bemaž pastovią formą. Mat posakiai susiformavo panašiai kaip ir 

istorijos, kurios tolydžio panašėjo į kitas istorijas apie žydiškojo ir helenistinio 

pasaulio mokytojus bei lyderius. Ir galop, minėtų kritikų teigimu, daugelį ikirašytinių 

tradicijų galima įžvelgti jau rašytinėse evangelijose, ypač Evangelijoje pagal Morkų, 

ir kad jas įmanoma netgi klasifikuoti pagal jų tipą ir formą. Iš čia ir kilęs šio 

evangelijų nagrinėjimo metodo pavadinimas. (Lightfoot, HIG, 30–31) 
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Martinas Dibeliusas savo ruožtu taip aiškina: „Ja [šia mokslo šaka] stengiamasi 

užpildyti Naujojo Testamento spragą, išaiškinant ir nustatant bendrą principą, kuriuo 

remiasi tiek Jėzaus Kristaus doktrina, tiek pasakojimas apie Jėzų iš Nazareto.“ (Dibelius, 

GCC, 18) 

Toliau jis tęsia cituodamas vieną iš formų kritikos metodo tikslų: „Pirmiausia per 

rekonstrukciją ir analizę ji [ši mokslo šaka] stengiasi paaiškinti tradicijos apie Jėzų kilmę 

ir tokiu būdu prasiskverbti į laikmetį, kai evangelijos bei kiti su jomis susiję rašytiniai 

šaltiniai dar nebuvo užfiksuoti raštu.“ (Dibelius, FTG, Preface) 

Dibeliusas dar priduria, jog „ja siekiama atskleisti pačios ankstyviausios tradicijos 

intenciją bei tikrąjį suinteresuotumą. Privalome išsiaiškinti, kokiu tikslu pirmosios 

bažnyčios smulkiai pasakodavo istorijas apie Jėzų, perduodavo jas iš lūpų į lūpas kaip 

atskirus pasakojimus ar perrašydavo jas iš papiruso į papirusą. Tokiu pat būdu privalu 

išnagrinėti ir Jėzaus posakius bei užduoti klausimą, kokių intencijų skatinamos 

bažnyčios juos kaupė, mokėsi mintinai ir vėliau užrašė.“ (Dibelius, FTG, Preface) 

Rudolfas Bultmannas tvirtina: „Svarbiausias formų kritikos principas yra galutinai 

įtvirtintas – t.y. jog pačios ankstyviausios evangelijos tradicijos Bažnyčioje gyvavo 

sakytine žodžio forma, pasitarnaudamos bažnyčios religiniams poreikiams, ir tik vėliau 

jos buvo sujungtos į grupes, blokus arba sekvencijas ir pagaliau evangelijas.“ (Bultmann, 

FC, ix) 

Bultmannas aiškina, jog formų kritika galop virto „pastangomis pritaikyti joms 

[evangelijoms] tuos formų kritikos metodus, kuriuos H. Gunkelis ir jo mokiniai jau 

panaudojo tyrinėdami Senąjį Testamentą. Per formų kritiką buvo stengiamasi atrasti 

pirminius sinoptikų naudotus fragmentus – posakius ir istorijas – bei nustatyti, kokios 

buvo juos suformavusios istorinės aplinkybės, kokiai tradicijai jie priklausė: pirminei ar 

antrinei; ar tiesiog buvo sinoptikų redakcinės veiklos produktas.“ (Bultmann, HST, 2–3) 

 

3A. Metodika 
Vincentas Tayloras taip nusako formų kritikos metodiką: 

 

1. Medžiaga suklasifikuojama pagal formą. 

2. Atgvildenama pirminė forma. 

3. Randama ir nusakoma kilmės aplinka (Sitz im Leben). (Taylor, FGT, 22) 

 

Robertas Mounce’as neformalaus interviu metu formų kritikos metodo taikymo 

procedūrą yra apibendrinęs tokiais žodžiais: 

 
Formų kritikas pirmiausia pateikia sąrašą įvairiausių formų tipų, į kuriuos galima 

suskirstyti Biblijos pasakojimus. Tada jis stengiasi nustatyti ankstyvosios Bažnyčios 

Sitz im Leben – t.y. kilmės aplinką, kuri lėmė, kodėl ir į ką išsirutuliojo atskiros 

perikopės, dabar priskiriamos vienai ar kitai kategorijai. Ar dėl persekiojimų baimės? 

O gal dėl to, kad pagonių bažnyčia pajudėjo iš žydiškosios aplinkos? Gal tai buvo 

erezija? Ir pan. 

Nustačius Sitz im Leben, galima paaiškinti, kodėl įvyko vieni ar kiti pokyčiai. 
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Tokiu būdu tarsi sluoksnis po sluoksnio nulupami lukštai, kuriais „apaugę“ Jėzaus 

posakiai. Pasekmė – evangelinių posakių pavidalo sugrąžinimas prie autentiškos ir 

grynos jų formos. (Mounce, I) 

 

4A. Kilmė ir istorija 
 

1B. Kilmė 
Formų kritikos metodas atsirado Vokietijoje tuoj po Pirmojo pasaulinio karo (1914–

1918). (Redlich, FC, 16) 

Štai ką Floydas V. Filsonas pasakoja apie sinoptinėms evangelijoms taikyto formų 

kritikos metodo atsiradimą: 

 
Šis metodas pirmiausia buvo išplėtotas K.L. Schmidto (1919), M. Dibeliuso (1919) ir 

R. Bultmanno (1921) darbuose. Šių trijų mokslininkų nuopelnais iki šiol 

tebesivadovaujama šioje mokslo srityje. Tačiau ir jie savo darbuose rėmėsi daugelio 

kitų mokslininkų prieš tai atliktais tyrimais: Olrickas nagrinėjo pasakas, Gunkelis 

identifikavo žodinę tradiciją Senajame Testamente, Wellhausenas atkreipė kritinį 

dėmesį į individualias evangelijos tradicijos dalis ir ankstyvąsias tos tradicijos 

stadijas, Nordenas nagrinėjo prozos stilius bei misionieriškus aprašymus ir pan. Šis 

metodas radosi iš koncepcijos, teigiančios, jog vien tik rašytinių šaltinių 

identifikavimo nepakanka užpildyti žiojėjančiai spragai tarp Jėzaus ir užrašytųjų 

evangelijų. Įsiterpė žodinės tradicijos metas, kurį dabar reikėjo ištirti. (Filson, FC, 

436) 

 

Kas iš tiesų nutinka […] istorijoms, kai jos perduodamos iš lūpų į lūpas rašto nevartojančioje 
bendruomenėje? 

– C.F.D. MOULE 
 

Prieškario Vokietijoje darbavosi tokie garsūs mokslininkai kaip Bernardas Weissas, 

Holtzmannas, Wrede, Johannesas Weissas, Wellhausenas, Gunkelis ir Wendlandas. 

(Redlich, FC, 16) 

Formų kritikos srityje Eastonas gretina kai kuriuos pagrindinius autorius bei jų 

darbus: „Pagrindiniai autoriai yra Martinas Albertzas, Rudolfas Bultmannas, Martinas 

Dibeliusas ir Karlas Liudwigas Schmidtas. Nors jų išvados labai skirtingos, visiems iš 

esmės būdingas siekis tiksliai nustatyti pirmosios evangelinės tradicijos prigimtį, 

atrandant taip pat ir dėsnius, lėmusius jos formavimąsi bei perdavimo būdą.“ (Easton, 

CG, 28–29) 

Kiti žymūs formų kritikai yra D.E. Ninehamas ir R.H. Lightfootas. 

Ne tokių radikalių kritikų būriui priklauso Frederickas Grantas, C.H. Doddas, B.S. 

Eastonas ir Vincentas Tayloras. Jų darbai, tos pačios ar panašios terminologijos 

vartojimas byloja, kad jiems didelę įtaką darė Bultmannas ir jo bendraminčiai. (Gundry, 

IFAFC, 2) 

Rudolfas Peschas, tęsdamas ankstyvosios formų kritikos raidos tyrinėjimus, teigia: 

 
Šio amžiaus [XX a.] pradžioje J. Weissas pareiškė, kad nagrinėti evangelijų 
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literatūrines formas bei atskirus jose panaudotos medžiagos grupinius darinius yra 

viena „šiuolaikinio mokslinio Naujojo Testamento tyrinėjimo užduočių“. (Aufgaben 

der neutestamentlichen Wissenschaft in der Gegenwart [1908], p. 35). Nors jo 

pirmtakas J.G. Herderis „pirmą kartą jau buvo paminėjęs problemas, siejamas su 

formų kritikos metodo taikymu evangelijoms“ (W.G. Kümmel, p. 98). Kitas 

pirmtakas, dirbęs XIX a. pabaigoje, buvo F. Overbeckas, „formų istorijos“ ieškojęs 

„ankstyvojoje krikščionybės literatūroje“ (Historische Zeitschrift 48 [1882], p. 423). 

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą du klasikinės filologijos specialistai, P. Wendlandas 

(Die urchristlichen Literaturformen [1912] ir E. Nordenas (Agnosthos Theos. 

Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede [1913]), išplėtojo kai kuriuos 

svarbius formų kritikos metodo taikymus Naujajame Testamente. Tuoj po karo 

prasidėjo tikras formų kritikos požiūrio amžius. (Pesch, FC, 337–338) 

 

C.F.D. Moule’as pastebi, jog 

 
šis naujas požiūris pirmiausia pradėjo ryškėti skandinavų ir Vokietijos mokslininkų 

darbuose, tyrinėjančiuose folklorą, ypač Senojo Testamento folklorą. Mokslininkai 

daug dėmesio skyrė žodinio perdavimo dėsniams, siekdami juos deramai ištyrinėti. 

Kas iš tiesų nutinka istorijoms, klausė jie, kai jos perduodamos iš lūpų į lūpas rašto 

nevartojančioje bendruomenėje? Palaipsniui, kaip atsakas į jų užduotą klausimą, buvo 

suformuluoti mažiausiai du svarbūs principai. Pirma, išnagrinėjus pakankamai daug 

pavyzdžių, galima pastebėti tam tikrus standartinius „pavidalus“ arba „formas“, 

kurias istorijos nuosekliai įgaudavo vienas paskui kitą ėjusių jų perdavimo/perėmimo 

etapų metu. Žinant tai ir laikantis tikslumo, vėlyviausią konkrečios kurios nors 

istorijos formą įmanoma sluoksnis po sluoksnio lyg svogūną „išlukštenti“, taip 

atrandant jos ankstyviausią, pirmapradę formą. Ir antra, rašytinius dokumentus, apie 

kuriuos čia diskutuojame, klaidinga vadinti „literatūriniais“ kūriniais, nes formuojant 

vieną ar kitą istoriją ar net ištisą dokumentą, kolektyvinė bendruomenių įtaka buvo 

kur kas stipresnė nei individo įtaka. (Moule, FCPS, 87) 

 

E.V. McKnightas savo neilgame, bet nuodugniame darbe apie formų kritiką Kas yra 

formų kritika? (What Is Form Criticism?) pateikia daugiau svarbios informacijos apie 

išvadas, padarytas šaltinių kritikoje: 

 

Pasitelkdami naujus ir ne tokius subjektyvius kriterijus, vylėmės patikrinti tradicijos apie 
Jėzaus gyvenimą patikimumą, taip išvengdami nepagrįstai psichologizuoti Jėzaus gyvenimą. 
Pagaliau iš dalies siekėme dar labiau užtvirtinti žinias apie Jėzaus žodžius ir darbus. 

– MARTIN DIBELIUS 
 

Pačioje XX a. pradžioje kritiškai analizuojant sinoptines evangelijas gautos tokios 

išvados: (1) Buvo patvirtinta „dviejų dokumentų“ hipotezė. Evangelija pagal Morkų ir Q 

šaltinis Matui bei Lukui pasitarnavo kaip pradiniai tekstai. (2) Tiek Morkui, tiek Q 

šaltiniui, taip pat Matui bei Lukui įtaką darė teologinės ankstyvosios Bažnyčios 

pažiūros. (3) Morkaus ir Q tekstai ne tik sudaryti iš ankstyvosios autentiškos medžiagos, 

juose taip pat randama duomenų iš vėlesnio laikmečio. (McKnight, WFC, 9–10) 
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2B. Istorija 
Bobas E. Pattersonas straipsnyje „Formų kritikos įtaka kristologijai“ (The Influence of 

Form Criticism on Christology) pateikia išsamią formų kritikos istoriją. (Encounter, 

Winter, 1970) 

Donaldas Guthrie pažymi, jog pastaruoju metu pastebima aiški tendencija pritarti 

formų kritikai. Jis pastebėjo, kad šią srovę sudaryti bei pripažinti padėjo ir iki šiol 

padeda nemažai veiksnių. Kai kurie jų pateikiami čia: 

1) Silpnosios šaltinių kritikos teorijos dalys. Šaltinių kritika, būdama literatūrinės 

kritikos srove, apsiribojo tik turimais dokumentais. Taigi, studijuojant Matą ir Luką, 

šaltinių kritikui kildavo neaiškumų nagrinėjant tą dvidešimties–trisdešimties metų 

laikotarpį nuo Jėzaus mirties iki to meto, kai pasirodė rašytiniai šaltiniai. Formų kritikai 

stengiasi įvertinti ir tąjį laikotarpį. 

2) Istoriniu aspektu Morkaus tikslumo kvestionavimas. Wilhelmas Wrede šią 

tendenciją iškėlė savąja „Mesijo paslapties“ teorija, teigiančia, jog Morkus savo 

evangeliją parašė turėdamas tikslą perteikti palaipsniui atsiskleidžiantį Jėzaus kaip 

Mesijo apreiškimą (arba kitaip – atskleisti „Mesijo paslaptį“). 

Vėliau Juliusas Wellhausenas iškėlė idėją, jog autentiškoji arba pirmoji tradicija 

Morkaus tekste susipynusi su pridėtine evangelijų autorių medžiaga ir labai priklausė 

nuo to meto krikščionių mąstysenos. 

3) Noras „sudabartinti“ evangelijas. Kadangi pirmojo amžiaus pasaulėžiūra nėra 

aktuali, tai, pasak formų kritikų, teologams kilo stiprus troškimas evangelijas perkelti į 

XX a. pasaulį. 

4) Noras literatūrinę medžiagą pamatyti autentiškoje jos kilmės aplinkoje arba Sitz im 

Leben. Šis siekinys buvo nesunkiai pastebimas formų kritikos specialistų žavėjimesi 

evangelijų radimosi pagrindais. (Guthrie, NTI, 188, 195) 

 

5A. Pagrindiniai formų kritikos atstovai 
 

1B. Martinas Dibeliusas 
Martinas Dibeliusas: Nuo tradicijos iki Evangelijos, Naujas Naujojo Testamento ir 

ankstyvosios krikščioniškosios literatūros traktavimas, Evangelijos kritika ir 

Kristologija, Jėzus (From Tradition to Gospel, A Fresh Approach to the New Testament 

and Early Christian Literature, Gospel Criticism and Christology, Jesus) ir kitų svarbių 

darbų autorius, buvo vienas pirmųjų žymių formų kritikos specialistų. Žemiau 

pateikiama jo formų kritikos santrauka. 

Nuo pat pradžių autorius teigia, jog „atlikdami evangelijų formos istorijos tyrimą, 

pirmiausia ir labiausiai dėmesį turėtume telkti tik į vieną primityviosios 

krikščioniškosios literatūros dalį – sinoptines evangelijas“. (Dibelius, FTG, 2) 

Toliau jis sako: „Supratimas apie sinoptinių evangelijų literatūrinę prieitį prasideda 

nuo pripažinimo, kad jos yra tam tikrų kitų šaltinių rinkiniai. Jų kūrėjai tik maža dalimi 

yra jų autoriai. Iš tiesų jie yra medžiagos rinkėjai, tradicijos įrankiai, redaktoriai. 

Pagrindinis jų darbas buvo medžiagą perduoti, sugrupuoti, žodžiu, juos pasiekusius 

duomenis apdoroti.“ (Dibelius, FTG, 3) 
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Dibeliusas atskleidžia ir asmenišką tikslą, kurio siekė užsiimdamas formų kritika: 

„Pasitelkdami naujus ir ne tokius subjektyvius kriterijus, vylėmės patikrinti tradicijos 

apie Jėzaus gyvenimą patikimumą, taip išvengdami nepagrįstai psichologizuoti Jėzaus 

gyvenimą. Pagaliau iš dalies siekėme dar labiau užtvirtinti žinias apie Jėzaus žodžius ir 

darbus.“ (Dibelius, CGNTS, 42) 

Jis aiškina, jog „pirmasis Formgeschichte prieities punktas teigia, kad niekuomet 

nebuvo ‘grynai’ istorinio liudijimo apie Jėzų. Kalbos apie Jėzaus žodžius ir darbus 

visuomet buvo tikėjimo liudijimas, suformuluotas pamokslavimo ir pamokymo tikslais, 

siekiant netikinčiuosius atversti į tikėjimą ir sutvirtinti tikinčiuosius. Krikščionybės 

įkūrimą suponavo ne istorinio proceso pažinimas, o įsitikinimas, jog pasakojimo turinio 

esmė buvo išgelbėjimas/išganymas: lemtinga Pabaigos pradžia.“ (Dibelius. FTG, 295) 

Kitas teologinis Formgeschichte tikslas, anot Dibeliuso, aprašyti pasakojimo apie 

Jėzų struktūrą, padariusią esminį poveikį sukuriant tuos pasakojimo rėmus, į kuriuos 

buvo patalpinta pirminė medžiaga. (Dibelius, FTG, 295) 

Dibeliuso nuomone, evangelijų tikslas nebuvo pavaizduoti Jėzaus Kristaus asmenį. 

Jei taip, neturėtume abejoti evangelijose išsaugotąja tradicija. Tačiau, jei mes 

nagrinėtume evangelijas ieškodami informacijos apie Kristaus charakterio ar asmenines 

savybes, jų ten tiesiog nerastume. Pasitelkdami sekuliariąją interogatyvią metodiką ir 

nerasdami atsakymų, turime prieiti prie išvados, jog tradicija nebuvo rašytinė. (Dibelius, 

FTG, 300) 

 

Bultmanno programa padarė milžinišką įtaką pokario teologijai. Beveik visi žymiausi 
šiandienos vokiečių teologai yra buvę jo mokiniai arba bent jau ganėtinai paveikti jo mąstymo 
būdo. JAV panašias ir netgi dar radikalesnes idėjas propagavo Paulius Tillichas. Dar kartą 
privalu pabrėžti, jog dauguma garsiųjų teologų priklauso kaip tik šiai mokyklai. Kai kurie 
nueina taip toli, jog netgi drįsta teigti, esą tradicinis Dievo supratimas, pagrįstas Biblija, yra 
žlugęs. 

– KLAAS RUNIA 
 

Ankstyvosios krikščionybės sėkmė atsispindi įvairiose evangelinės tradicijos 

formose. Jas „lėmė bažnytiniai reikalavimai, iškilę misionieriško darbo ir pamokslavimo 

eigoje.“ (Dibelius, FTG, 287) 

Ankstyvoji Bažnyčia buvo misinė. Jos „misijinis tikslas buvo pagrindinis motyvas, o 

pamokslavimas – priemonė siekiant toliau paskleisti tai, ką Jėzaus mokiniai turėjo 

prisiminimų pavidalu“. (Dibelius, FTG, 13) 

Pirmuosius krikščionis tradiciją propaguoti skatino „prozelitavimo darbas, o jį atlikti 

jie jautėsi įsipareigoję – t.y. toks buvo jų misijos tikslas“. (Dibelius, FTG, 13) 

Kai Dibeliusas kalba apie pamokslavimą, „omeny turimos visos įmanomos 

krikščionių propagandos formos: pamokslavimas misijų metu, garbinimo metu ir 

katechumenų pamokymai. Krikščioniškoji misija pasaulyje buvo šios įvairios veiklos 

krypčių radimosi priežastis“. (Dibelius, FTG, 15) 

Yra tik vienas nuoseklus ir išbaigtas pasakojimas apie vieną Kristaus gyvenimo 

periodą – ir tai yra „Kristaus kančios istorija“. (Dibelius, FTG, 23, 178) Pagrindinis 

„Kristaus kančios istorijos“ tikslas, anot Dibeliuso, nebuvo patvirtinti pačią istoriją, bet 

„aiškiai pavaizduoti, kas Dievo valia įvyko Kristaus kančios metu“. (Dibelius, FTG, 
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186) 

Visi kiti tradiciniai istorijos fragmentai egzistavo be jokio sąryšio su kitomis dalimis. 

Galiausiai Dibeliusas kalba apie Evangelijos tradicijos susiformavimą: „Atsekdami 

tradiciją iki pradinės jos stadijos, nerandame jokio Jėzaus gyvenimo aprašymo, o tik 

trumpus paragrafus, kitaip vadinamus perikopėmis. Tokia yra pagrindinė hipotezė, kuria 

grindžiamas formų kritikos metodas (formgeschichtliche Methode), o aš čia kalbu kaip 

jos atstovas.“ (Dibelius, GCC, 27) 

 

2B. Rudolfas Bultmannas 
Rudolfas Bultmannas, dirbęs Naujojo Testamento studijų dėstytoju Breslau, Giessene ir 

Marburge, nebedėstytojauja nuo 1951 m., tačiau dėl savo svaraus indėlio į šiuolaikinę 

Naujojo Testamento kritiką ir toliau nesiliauja daręs įtaką pasauliniu mastu. Bultmannas 

– daugelio knygų autorius, išreiškiantis formų kritikos požiūrį. Paminėsime keletą jo 

darbų: Sinoptinės tradicijos istorija, Jėzus ir Žodis, Naujojo Testamento teologija, Jėzus 

Kristus ir mitologija (The History of the Synoptic Tradition, Jesus and the Word, 

Theology of the New Testament, Jesus Christ and Mythology). 

 

1C. Žemiau pateikiama keletas paties Bultmanno teiginių ir apie jį. 

Štai kaip Klaas Runia komentuoja Bultmanno įtaką pasauliui: 

 
Bultmanno programa padarė milžinišką įtaką pokario teologijai. Beveik visi žymiausi 

šiandienos vokiečių teologai yra buvę jo mokiniai arba bent jau ganėtinai paveikti jo 

mąstymo būdo. JAV panašias ir netgi dar radikalesnes idėjas propagavo Paulius 

Tillichas. Dar kartą privalu pabrėžti, jog dauguma garsiųjų teologų priklauso kaip tik 

šiai mokyklai. Kai kurie nueina taip toli, jog netgi drįsta teigti, esą tradicinis Dievo 

supratimas, pagrįstas Biblija, yra žlugęs. (Runia, MDAB, 13) 

 

Rudolfas Peschas pratęsia: „R. Bultmanno požiūriui didelę įtaką padarė lyginamoji 

religija ir istorinė kritika. Autorius suformulavo tokią tiesą: Literatūra, kurioje atsispindi 

duotos bendruomenės gyvenimas (tai gali būti ir ankstyvosios krikščionių bendruomenės 

gyvenimas), atsiranda ir iškyla iš konkrečios socialinių sąlygų bei poreikių terpės, o tai 

savo ruožtu nulemia konkretų stilių ir gana specifines formas bei kategorijas’.“ (Pesch, 

FC, 338) 

H.N. Ridderbosas pastebi, jog Bultmanno Naujojo Testamento traktavime esama 

lyginimo su kitomis, nekrikščioniškomis religijomis bei jų raida. Šitoks požiūris 

vadinamas religijos istorijos metodu (Religiongeschichte). (Ridderbos, B, 12) 

Gerai žinomas skeptiškas Bultmanno požiūris į evangelijas. Būtent jo išvadose 

teigiama, jog „akcentuoti galime tik neužtikrintumą, kuriuo pasižymi mūsų žinios apie 

Jėzaus asmenį bei istorinio Jėzaus misiją. Panašiai neužtikrinti liekame ir dėl 

krikščionybės kilmės.“ (Bultmann, FC, 20) 

Formų kritikos raidą Bultmannas aprašo teigdamas, jog „literatūrinės tradicijos 

formos turi būti naudojamos, kad būtų galima perteikti bendruomenės gyvenimo 

veiksnius, o bendruomenės gyvenimas būtų taip tvarkomas, kad tos formos būtų 

suprantamos“. (Bultmann, HST, 5) 

Apie savo metodą Bultmannas kalba taip: „Pirmasis žingsnis – evangelistų naudotą 
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tradicijos medžiagą atskirti nuo redakcinių priedų.“ (Bultmann, FC, 25) 

 

2C. Keletas komentarų ir kritinių pastabų 
G.E. Laddas pastebi, jog vienas pagrindinių Bultmanno naudojamų metodų, atkuriant 

krikščioniškosios minties istoriją ir įtvirtinant Jėzaus istoriškumą, yra „lyginamasis 

religijų metodas“. 

„Tai vokiečių mokslininkų išplėtotas metodas, teigiantis, jog bet kuris religinis 

fenomenas turėtų būti suvokiamas jo religinės aplinkos kontekste“. (Ladd, NTC, 8) 

Savo knygoje „Demitologizuotas Kristus“ (Christ Without Myth) Schubertas 

Ogdenas yra pastebėjęs: 

 
Pirmasis žingsnis kritiškai įvertinant Bultmanno teiginius – parodyti, kad jų reikšmę 

galima nusakyti dviem pagrindiniais teiginiais: (1) Krikščioniškąjį tikėjimą privalu 

nuodugniai iki galo išnagrinėti kaip autentiškos istorinės (geschichtlich) egzistencijos 

žmogiškos kilmės galimybę, nes taip apytikriai yra išaiškinusi ir konkrečiomis 

koncepcijomis įvardijusi atitinkama filosofinio tyrinėjimo šaka. (2) Krikščioniškasis 

tikėjimas yra suprantamas arba tiesiog yra ‘faktinė galimybė’ tik konkretaus istorinio 

(historisch) asmens – t.y. Jėzaus iš Nazareto – dėka. Laikoma, jog šis įvykis ir yra 

davęs pradžią Bažnyčiai bei jos savitam Žodžiui ir sakramentams. Antrasis žingsnis 

šioje kritikoje – pademonstruoti, jog tiedu teiginiai (tokio įsitikinimo laikosi ir 

Barthas, Buri bei daugelis kitų) yra tarpusavyje nesuderinami. (Ogden, CWM, 111–

112) 

 

Edwardas Ellweinas Bultmanno požiūrį nagrinėja pagal tai, ką tokiu būdu mes 

galime sužinoti apie Jėzų: 

 
Kas yra žmogus Jėzus? Jis toks pat žmogus kaip ir mes, visai ne mitinis personažas. 

Jo negaubia mesijo spindesys; tikras žmogus – tačiau tik žmogus, mokytojas bei 

pranašas, kuris tam tikrą laiką darbavosi, pranašavo neišvengiamą pasaulio pabaigą ir 

Dievo viešpatavimo atėjimą, kuris atnaujino ir suradikalino didžiųjų Senojo 

Testamento pranašų protestą prieš legalizmą ir kultinį Dievo garbinimą, kuris buvo 

galiausiai žydų perduotas romėnams ir nukryžiuotas. Visa kita yra abejotina ir panašu 

į legendą. (Ellwein, RBIK, 34) 

 

Donaldas Guthrie savo „Naujojo Testamento įvade“ (New Testament Introduction) 

konstatuoja užslėptąją Bultmanno teologijos mintį: 

 
Bultmanno nusivylimas privertė jį ieškoti tokios evangelijų traktuotės, kuriai 

neprireiktų istorinių įrodymų demonstravimo. Tik taip paprasti žmonės, jo manymu, 

galėsią priimti tikėjimą. Be to, šitoks neistorinis požiūris Bultmannui buvo labiau prie 

širdies dar ir todėl, kad jis buvo uolus egzistencinės filosofijos gerbėjas. Didelę įtaką 

jam buvo padaręs Heideggeris, todėl ir pats Bultmannas krikščioniškojo tikėjimo 

svarbiausiu elementu laikė egzistencinį susitikimą su Kristumi. (Guthrie, NTI, 93–94) 

 

Bultmannas svarbiausiu elementu krikščioniškajame tikėjime laikė egzistencinį susitikimą su 
Kristumi. 

– DONALD GUTHRIE 
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Baigdamas Martinas E. Marty’s iš Čikagos universiteto nurodo, kokios skirtingos 

reakcijos susilaukė Bultmannas: 

 
Rudolfas Bultmannas – žymiausias XX a. Naujojo Testamento tyrinėtojas – taip apie 

jį atsiliepia daugelis jo kolegų ir varžovų. Tačiau, prisirišdamas prie savo bičiulio 

marburgiečio Martino Heideggerio iškreiptos filosofijos, Bultmannas tik sudrumstė 

teologinius vandenis, ir daugiau nieko. Taip sako dauguma Heideggerio priešininkų, 

o tokių gausu. Dar vienas balsas – didžiulė liuteronų partija Vokietijoje – savo 

bendramintį liuteroną pavadina didžiausiu amžiaus eretiku (angl. arch-heretic). 

(Marty, F, 10) 

 

3B. Vincentas Tayloras 
Vincentas Tayloras, kitas garsus formų kritikas, gana kritiškai žvelgia į savo tyrinėjamą 

mokslo šaką. Svarbiausias Tayloro darbas formų kritikos srityje vadinasi „Evangelijos 

tradicijos formavimasis“ (The Formation of the Gospel Tradition, 1935). Savo darbe jis 

pamini tai, kas, jo manymu, yra stiprieji ir silpnieji formų kritikos bruožai. Tayloras 

neturi Bultmannui taip būdingo istorinio skeptiškumo. 

Pradžioje, pagrindinės hipotezės klausimu, Tayloras sutinka su kitais formų kritikos 

specialistais: 

 
Mums lieka aptarti pagrindinę formų kritikos prielaidą, teigiančią, jog iš esmės 

ankstyviausioji tradicija buvo sudaryta iš nedidelių, atskirų fragmentų, neturinčių nei 

kompozicinių, nei laikinių jungčių. O toliau mums derėtų paklausti (kadangi tiedu 

klausimai yra neatsiejami vienas nuo kito), kokią vietą turėtume skirti prisiminimams 

tų liudytojų, kurie visa buvo matę savo akimis. Turint prieš akis Evangeliją pagal 

Morkų, faktiškai neįmanoma paneigti, kad ankstyviausioji tradicija buvo ne kas kita 

kaip labai daug fragmentų. (Taylor, FGT, 38–39) 

 

Dibeliuso ir Bultmanno pateikto sakytinės/žodinės tradicijos nagrinėjimo klausimu 

Tayloras linkęs sutikti su abiem autoriais: 

 
Formų kritikos metodas taikomas tokiu būdu: užrašytųjų evangelijų medžiagą pagal 

struktūros ir formos skirtumus galima suskirstyti į atskiras grupes. Minėti skirtumai 

įgalina mums išsiaiškinti, kokiomis kryptimis jie rutuliojosi ikirašytiniu laikmečiu. 

Tie skirtumai išryškėjo atitinkamai pagal būdus, kuriais pavieniai evangelijos 

elementai būdavo naudojami kasdieniame Bažnyčios gyvenime – kaip medžiaga 

pamokslavimui, mokymui ar misinei propagandai. (Taylor, MGT, 470–471) 

 

Užsimindamas apie tokius svarbius dalykus kaip kolektyvinė kūryba ir 

suinteresuotumas biografiniais faktais, Tayloras sako: 

 
Yra keletas argumentų, galinčių paaiškinti suinteresuotumo stoką pateikti 

biografinius duomenis. Pirmiausia pasakytina, kad pirmieji krikščionys buvo žemos 

kilmės žmonės be ypatingų pasiekimų. Jie nebuvo literatai, todėl jų nekankino 

problemos, su kuriomis šiandien susiduria kronikininkas. Be to, jų akys buvo 

nukreiptos į Naująjį Dangų ir Naująją Žemę, kuriuos, jų tvirtu įsitikinimu, Kristus 
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neilgai trukus turėjo apreikšti. Jie nežinojo, kad prabėgus devyniolikai amžių mes vis 

dar nebūsime sulaukę tobulybės – o toks žinojimas jiems būtų lyg perkūnas iš giedro 

dangaus. Jų viltis buvo nukreipta į ateitį – kokia tad prasmė buvo užrašinėti praeities 

dalykus? Ir dar pasakysiu, jog Jėzaus tradicijos formavimas iš esmės buvo 

kolektyvinis procesas. Pasakojimai turėjo išliekamąją vertę ne dėl jų reikšmės 

pavieniams asmenims, o todėl, kad patenkino poreikius krikščionių, susiburiančių 

religinėje bendruomenėje. Ar pirmieji krikščionys apskritai rodė kokį nors 

domėjimąsi biografiniais faktais? 

 

Ieškodamas analogijų evangelijos istorijoms, Dibeliusas neretai mini rabinų raštus. Nepaisant 
neseniai atlikto šių raštų redagavimo, Dibeliuso manymu, pačios istorijos yra atsiradusios 
palyginti seniai, todėl gali puikiai iliustruoti sinoptinius aprašymus. 

– LAURENCE J. MCGINLEY 
 

Evangelistų išvados, susijusios su šiuo kausimu, labai skiriasi. Nė vienas iš jų 

nesistengia rašyti biografijos šiuolaikine šio termino prasme, nors visi stengiasi 

papasakoti Jėzaus istoriją. Ketvirtojoje evangelijoje dominuoja religiniai ir 

doktrininiai tikslai, tačiau pati medžiaga pateikiama istorijos rėmuose. Evangelijoje 

pagal Morkų juntamas troškimas bendrais bruožais pavaizduoti Jėzaus tarnavimo 

eigą. Panašų aprašymą randame ir Evangelijoje pagal Matą, nors čia šis aprašymas 

tėra antraeilis, tarnaujantis didaktiniams ir bažnytiniams tikslams. Evangelijoje pagal 

Luką minima tiksli data (žr. 3,1), taip pat įžangoje minimas įsipareigojimas (žr. Lk 

1,1–4) byloja apie Luko ketinimą nuosekliai papasakoti visą Jėzaus istoriją, nors mes 

negalime tvirtinti, jog Lukas turėjo omeny chronologinę tvarką, kaip ir negalime 

tiksliai pasakyti, ar jos buvo laikomasi. (Taylor, FGT, 143–144) 

 

4B. Apibendrinimas 
Apibendrinant pagrindinių formų kritikos atstovų teiginius, derėtų atsižvelgti į kai 

kuriuos jų teiginių panašumus bei skirtumus. 

 

1C. Panašumai tarp Dibeliuso ir Bultmanno 
Nors Bultmanno ir Dibeliuso tradicijos medžiagą klasifikuoja savaip – t.y. skirtingoms 

formoms jie priskiria skirtingą teksto kilmės aplinką – iš esmės abu sutaria pagrindinės 

prielaidos klausimu. O toji prielaida dvejopa: jie sutinka, jog tradicijos medžiaga iš 

pradžių egzistavo kaip trumpi, užbaigti fragmentai, ankstyvoji bendruomenė buvo jų Sitz 

im Leben, o visas istorinis evangelijų kontekstas (išskyrus Kristaus kančios istoriją) – 

redakcinis evangelistų darbas. (Gundry, IFAFC, 24–25) 

E.V. McKnightas išsako savo nuomonę apie panašumus tarp Dibeliuso ir Bultmanno. 

Jie „teigia, jog visą medžiagą galima klasifikuoti pagal formą, o forma savo ruožtu 

padeda studijuojantiesiems atkurti tradicijos istoriją“. (McKnight, WFC, 20) 

L.J. McGinley’s apie Dibeliusą ir Bultmanną prabyla kiek kitaip. Jo manymu, minėti 

autoriai sutinka stiliaus klausimu, nesutinka dėl terminologijos, sutinka medžiagos 

klausimu, nesutinka dėl tradicijos raidos, taip pat nesutaria dėl Sitz im Leben ir pagaliau 

vieningai sutaria, jog jų kategorijos neturi jokios vertės istoriniu aspektu. (McGinley, 

FCSHN, 45–46) 

McGinley’s toliau sako: 
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Bultmannas ir Dibeliusas sutinka, kad formų aprašymas ir klasifikavimas – tik viena 

formų kritikos uždavinio dalis. Kadangi tarp įvairių bendruomenės išvystytų 

literatūros rūšių ir įvairių bendruomeninio gyvenimo funkcijų yra tam tikras ryšys, jų 

teigimu, tą ryšį įmanoma atkurti, kaip ir įmanoma nustatyti istorinę socialinę 

situaciją, nulėmusią tam tikrą konkrečią formą, kuria būtų galima patenkinti konkretų 

poreikį. (McGinley, FCSHN, 18–19) 

 

McGinley’s pastebi, jog „ieškodamas analogijų evangelijos istorijoms, Dibeliusas 

neretai pamini rabinų raštus. Nepaisant neseniai atlikto šių raštų redagavimo, Dibeliuso 

manymu, pačios istorijos yra atsiradusios palyginti seniai, todėl gali puikiai iliustruoti 

sinoptinius aprašymus.“ (McGinley, FCSHN, 96) 

 

Formų kritika atrodo kaip mokslinis metodas. Jei ji iš tiesų tokia būtų, jos interpretavime būtų 
daugiau nuoseklumo. Tačiau net ir vieno posakio interpretacijos yra labai skirtingos. Ne tik 
kad interpretacijos padrikos, bet ir patys formų kritikai dažnai tarpusavyje nesutaria, ar 
perikopė yra stebuklinė istorija, ar skelbiamojo pobūdžio istorija – jos gali būti viena su kita 
susipynusios. Jei formų kritika būtų tikra mokslo šaka, istorinė rekonstrukcija būtų 
nuoseklesnė. 

– ROBERT MOUNCE 
 

McGinley’s dar priduria: 

 
Bultmannas taip pat panaudoja gausybę pavyzdžių bei išveda nemažai analogijų su 

rabinų tradicija. Tačiau jo manymu, visas jos [rabinų tradicijos] formavimosi 

procesas buvo kur kas sudėtingesnis nei tas, kurį perėjo sinoptinė tradicija. 

Evangelijose išsaugotos formos yra grynesnės už tas, kurios išliko rabinų literatūroje, 

kur formavimo procesas buvo vykdomas sąmoningai, meniniai motyvai kitėjo, o 

atskiri fragmentai buvo performuojami. (McGinley, FCSHN, 97) 

 

2C. Kritinės pastabos 
Vienas ryškiausių Dibeliuso ir Bultmanno darbuose aiškėjančių skirtumų – tai 

„valdančiojo (angl. controlling) motyvo“, veikusio atskirų fragmentų formavimąsi, 

koncepcija. 

1) Bultmanno teigimu, tas motyvas buvo numanomi debatai tarp ankstyvosios 

bendruomenės ir judaizmo šalininkų. (Bultmann, SSG, 39–44; Kenyon, BMS, 350–351) 

2) Dibeliuso teigimu, tikrasis motyvas buvo „misijinis tikslas“, o „pamokslavimas“ 

buvo priemonė idėjas skleisti. (Dibelius, FTG, 13) 

Vincentas Tayloras kritikuoja Bultmanną: 

 
Bultmanno testai autentiškumui patikrinti yra pernelyg subjektyvūs. Ar toli nueisime 

atrinkdami keletą Jėzaus posakiams tipiškų bruožų ir padarydami juos kriterijumi, 

pagal kurį nustatytume visos tradicijos autentiškumą? Nėra lengva nuspręsti, kas 

tipiška ir kas ne. Jei tai ir padarytume, mūsų testas dažnai nepavyktų, nes net ir didieji 

mokytojai dažnai sako tuos pačius dalykus. Didieji mokytojai nebūna tipiški – net 

nebūdingi savajam tipui. (Taylor, FGT, 107–108) 
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Bultmannas, formų kritikos raidoje chronologiškai ėjęs po Martino Dibeliuso, teigia, 

kad „skirtingai negu Dibeliusas, esu tvirtai įsitikinęs tuo, jei literatūrinės formos yra 

susijusios su ankstyvosios Bažnyčios gyvenimu ir istorija, formų kritikos uždavinys yra 

ne tik daryti faktų bei literatūrinės kritikos prielaidas, bet ir pasverti pačius faktus 

(posakio autentiškumą, aprašo istoriškumą ir pan.)“. (Bultmann, HST, 5) 

Alfredas Wikenhauseris aštriai kritikuoja žymiausius formų kritikos atstovus: 

 
Meistriškų kūrybinių gebėjimų priskyrimas ankstyvajai krikščionių bendruomenei, o 

tam yra linkę pritarti daugelis šios teorijos šalininkų, ypač Bultmannas ir Bertramas, 

ir ne taip radikaliai – Dibeliusas, yra rimtas formų kritikos trūkumas. Minėti kritikai 

laikosi nuomonės, kad tam tikros sinoptinių evangelijų dalys yra bendruomenės 

laisva kūryba, arba kad leitmotyvai jas formuojant – ypač kuriant stebuklų 

apsakymus arba Nouvellen – buvo perimti iš judaizmo ir ypač iš helenizmo. 

(Wikenhauser, NTI, 276) 

 

Vienas pagrindinių kaltinimų formų kritikams – dėl subjektyvumo. Robertas 

Mounce’as viename savo interviu šią konkrečią problemą pakomentavo taip: „Formų 

kritika atrodo kaip mokslinis metodas. Jei ji iš tiesų tokia būtų, jos interpretavime būtų 

daugiau nuoseklumo. Tačiau net ir vieno posakio interpretacijos yra labai skirtingos. Ne 

tik kad interpretacijos padrikos, bet ir patys formų kritikai dažnai tarpusavyje nesutaria, 

ar perikopė yra stebuklinė istorija, ar skelbiamojo pobūdžio istorija – jos gali būti viena 

su kita susipynusios. Jei formų kritika būtų tikra mokslo šaka, istorinė rekonstrukcija 

būtų nuoseklesnė.“ (Mounce, 144) 

I.J. Peritzas, taip pat komentuodamas formų kritikos subjektyvumą, tvirtino: 

 
Formų kritika verste verčia padaryti vieną iš dviejų žingsnių – arba sutikti su jos 

klaidingu metodu bei išvadomis, arba jas sukirsti. Čia jau alternatyva ne tarp 

nekritinio požiūrio ir kritikos, bet tarp kritikos ir hiperkritikos. Kritinis evangelijų 

traktavimas nereikalauja griežto objektyvumo. Kartais labai sunku pasakyti, kur 

baigiasi poezija ir prasideda istorija. Labai tikėtina, kad grynai chronologinės arba 

topografinės schemos apskritai nėra. Labai galimas dalykas, kad jos ir nėra biografija 

ta žodžio prasme, kaip ją suprantame mes. Tačiau tai anaiptol nereiškia, jog mes 

neturime patikimo viską savo akimis regėjusių žmonių liudijimo: negalima teigti, jog 

Bažnyčia iš savo tikėjimo Kristaus sukūrė istorinį Jėzų, o ne atvirkščiai – iš istorinio 

Jėzaus radosi jos tikėjimo Kristus. (Peritz, FCE, 205) 

 

Bultmanno testai autentiškumui patikrinti yra pernelyg subjektyvūs. Ar toli nueisime 
atrinkdami keletą Jėzaus posakiams tipiškų bruožų ir padarydami juos kriterijumi, pagal kurį 
nustatytume visos tradicijos autentiškumą? Nėra lengva nuspręsti, kas tipiška ir kas ne. Jei 
tai ir padarytume, mūsų testas dažnai nepavyktų, nes net ir didieji mokytojai dažnai sako 
tuos pačius dalykus. Didieji mokytojai nebūna tipiški – net nebūdingi savajam tipui. 

– VINCENT TAYLOR 
 

Jis priduria: „Didysis formų kritikos trūkumas – jos didžiulis (angl. imaginative) 

subjektyvumas vertinant tradiciją.“ (Peritz, FCE, 205) 
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Neseniai viename žurnale Peritzas apibendrino formų kritikos atstovų pažiūras: „Visi 

jie sutinka tik vienu klausimu, būtent: pirmieji Jėzaus mokiniai nieko neišmanė apie 

literatūrinį metodą arba tiesiog buvo pernelyg indiferentiški biografijai ar istorijai, kad 

stengtųsi amžiams išsaugoti atsiminimą apie savąjį Mokytoją“. (Peritz, FCE, 202) 

 

6A. Santrauka 
 

1B. Formų kritika siekia atrasti tas autentiškas literatūrines formas, kurias naudojant 

buvo užrašytos Jėzaus tradicijos. 

 

2B. Atkurdami autentiškas formas, formų kritikos kūrėjai tikisi nustatyti, jas sukurti 

paskatinusius, ankstyvosios Bažnyčios poreikius. 

 

3B. Formų kritikos metodo atstovai klasifikuoja evangelijas pagal literatūrinę formą ir 

siekia atkurti jų kilmės gyvenimiškąją aplinką. Šios šakos kritikai stengiasi evangelijas 

redukuoti iki jų autentiškos, grynos formos. 

 

4B. Formų kritika atsirado Vokietijoje tuojau po Pirmojo pasaulinio karo. 

 

5B. Pagrindiniais šios kritikos atstovai yra Martinas Dibeliusas, Rudolfas Bultmannas ir 

Vincentas Tayloras. 

 

28 skyrius 

Skeptiškas požiūris į istoriją 

Skyriaus turinys 
Pagrindinė prielaida 

Alberto Schweitzerio nuomonė 
Martino Dibeliuso nuomonė 
Rudolfo Bultmanno nuomonė 
Ernsto Käsemanno nuomonė 

Paneigimas 
Kas lieka sutikus su Bultmanno pozicija 
Jėzaus mokinių istorinio pobūdžio pasakojimai 
Unikali Jėzaus asmenybė 
Senųjų laikų istoriografija 
Ar kritikų požiūris iš tiesų yra nešališkas? 
Išvados   

Santrauka 
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1A. Pagrindinė prielaida 
Naujojo Testamento raštai nepateikia Jėzaus istoriško paveikslo. 

Rudolfas Bultmannas cituoja Juliusą Wellhauseną: „Jėzaus dvasia neabejotinai 

dvelkia iš Jeruzalės bendruomenėje kilusių posakių. Deja, iš bendruomenėje gyvavusios 

Jėzaus koncepcijos mes negalime susidaryti jokio istorinio paveikslo apie Jėzų.“ 

(Bultmann, NASP, 341) 

Norėdamas nubrėžti principą, kuriuo vadovaujantis turėtų būti atliekamas istorinis 

tiriamasis darbas apie Jėzų, Wellhausenas tvirtina: „Turime pripažinti, jog literatūrinis 

darbas ar tradicijos fragmentas yra pirminis šaltinis, atspindintis jo kilmės istorinę 

situaciją, ir tik antraeilis šaltinis istorinėms smulkmenoms bei informacijai gauti.“ 

(Bultmann, NASP, 341) 

Toks pareiškimas skatina mus laikyti evangelijas antraeiliu šaltiniu gauti duomenims 

apie Jėzų. J. Martinas taip pat sutinka su tokia nuomone: „Evangelijas dera laikyti 

patikimais šaltiniais, perteikiančiais tai, kuo Bažnyčia tikėjo jų užrašymo metu, ir 

atskleidžiančiais tai, kuo buvo grįstas jos tikėjimas.“ (Martin, RG, 44) 

Todėl R.H. Lightfootas, kitas žymus kritikas, daro tokią išvadą: „Regis, jog 

žemiškojo Kristaus ne mažiau kaip ir dangiškojo pavidalas daugumai mūsų išlieka 

uždengtas. Nepaisant neįkainojamos evangelijų vertės, jos mums perteikia tik šiek tiek 

daugiau nei Jo balso kuždesys. Jose mes šiaip ne taip tegalime atsekti tik Jo nueitų kelių 

pakraščius.“ (Lightfoot, HIG, 225) 

 

1B. Alberto Schweitzerio nuomonė 
Kritikas Albertas Schweitzeris vadovavo tyrinėjimams, kuriais stengtasi atrasti istorinį 

Jėzų, tokį Jėzų, kurio egzistavimas būtų konkrečiai įrodytas (už Biblijos ir 

krikščioniškosios patirties ribų). Kritikas rašo: „Jėzus iš Nazareto, kuris atėjo kaip 

Mesijas, kuris skelbė Dievo karalystės etiką, kuris įkūrė Dangaus karalystę žemėje ir 

mirė, idant tobulai baigtų savojo darbo pašventinimą, iš tiesų niekada neegzistavo. Jis 

yra racionalizmo sukurta figūra, kuriai gyvybę suteikė liberalizmas, o istoriniu apdaru 

aprengė modernioji teologija.“ (Schweitzer, PSJ, 396) 

Schweitzeris tęsia toliau kalbėdamas apie problemą, susijusią su istorinio Jėzaus 

tyrinėjimu, kurio pagrindas, pasak jo, yra svyruojantis: 

 
Jėzaus gyvenimo tyrinėjimo istorija išties įdomi. Tyrimas prasidėjo siekiant atrasti 

istorinį Jėzų ir tikint, kad, vos tik Jį atradus, į mūsų laikus Jį bus galima nedelsiant 

atvesti kaip Mokytoją ir Gelbėtoją. Šis tyrimas išlaisvino raiščius, kuriais Jis ilgus 

amžius išbuvo prikaustytas prie akmeninių bažnytinės doktrinos uolų. Kiek 

džiaugsmo buvo matyti dar kartą į Jo asmenį plūstelint gyvybės ir judėjimo, regėti 

istorinį Jėzų žengiantį pirmyn ir lyg pritariantį visam tam. Deja, Jis nesustoja. Jis 

praeina mūsų laikams pro šalį, sugrįždamas pas savuosius. (Schweitzer, PSJ, 397) 

 

2B. Martino Dibeliuso nuomonė 
Martinas Dibeliusas abejoja, ar apskritai būta kokio nors istorinio domėjimosi Jėzumi: 

„Pirmieji krikščionys nebuvo suinteresuoti objektyviai vaizduoti žmonijai Jėzaus 

gyvenimą ir kančią, sine ira et studio. Jiems rūpėjo tik laimėti kuo daugiau žmonių, 

atvedant juos į išgelbėjimą paskutiniąją valandą, prieš pat pasaulio pabaigą, kurią jie 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  672 

 

tikėjo esant čia pat. Ankstyviesiems krikščionims nerūpėjo istorija.“ (Dibelius, GCC, 16) 

Dibeliusas kritikuoja biblinių įvykių objektyvumą išplėtodamas mintį apie 

krikščioniškąją „propagandą“, kuri, anot jo, užtemdė tikrąjį istorinį paveikslą. Tradicijos 

istoriškumas ribotas dar ir todėl, kad labiausiai buvo stengiamasi ją pritaikyti 

misijiniams tikslams. Istorijos pateikiamos tam tikru stiliumi – t.y. jos pasakojamos su 

išankstine nuostata ugdyti tikinčiuosius ir laimėti netikinčiuosius. Taigi jos nėra 

objektyvūs įvykių atpasakojimai.“ (Dibelius, GCC, 76) 

 

3B. Rudolfo Bultmanno nuomonė 
Skepticizmo gaidelės dėl istorinės tiesos apie Jėzaus gyvenimą dažnai pasigirsta ir 

Bultmanno teologijoje. „Iš tiesų manau, jog šiuo metu mes beveik nieko nebegalime 

sužinoti apie Jėzaus gyvenimą ir Jo asmenybę, mat ankstyvieji krikščionių šaltiniai 

plačiau nenušviečia nei vieno, nei kito klausimo, yra palyginti fragmentiški ir panašūs į 

legendas. O kokių nors kitų Jėzų vaizduojančių šaltinių neesama.“ (Bultmann, JW, 8) 

 

Štai ką apie padarinius, kurie atsiranda formų kritikoje pasitelkus skeptišką istorijos 
traktavimą, kalba Laddas: „Vadinasi, Dievo Sūnus, įsikūnijęs Jėzuje iš Nazareto, tampa ne 
krikščioniškojo tikėjimo kūrėju, o tik jo produktu“. 

– GEORGE E. LADD 
 

Jis teigia, jog „Jėzaus charakterio, vaizdingo Jo asmenybės bei gyvenimo paveikslo 

tiksliai atkurti jau nebeįmanoma.“ (Bultmann, FC, 61) 

Štai kaip Bultmannas komentuoja istorinį Šventojo Rašto tyrinėjimo metodą bei 

išreiškia savo požiūrį, kaip turėtų būti interpretuojamas toks įvykis kaip stebuklas 

(trumpai tariant, atmetamas): 

 
Istorinis metodas grindžiamas prielaida, jog istorija – tai vienovė, uždaras padarinių 

kontinuumas (t.y. neturinti pertrūkių ištisuma, vientisuma; nuosekli, neturinti 

pertrūkių įvykių eiga – vert. past.), kuriame individualūs įvykiai yra priežasties ir 

pasekmės sekos jungiami. Tai anaiptol nereiškia, kad visą istorijos procesą lemia 

priežastingumo dėsnis ir kad nesama laisvo žmogaus apsisprendimo, nulemiančio 

istorinių įvykių eigą. Tačiau net ir laisvas apsisprendimas nedaromas be jokios 

priežasties, be motyvo. O istoriko užduotis ir yra sužinoti veiksmus nulėmusius 

motyvus. Visi apsisprendimai ir visi darbai turi savo priežastis ir padarinius. Istorinis 

metodas teigia, jog iš principo įmanoma atskleisti priežastis ir pasekmes, nustatant 

tarp jų egzistuojantį ryšį, ir visą istorijos procesą suprasti kaip uždarą vienovę. 

Šis uždarumas reiškia, jog į istorinių įvykių kontinuumą negali įsikišti jokios 

antgamtinės ar transcendentinės jėgos, todėl toks dalykas kaip „stebuklas“ apskritai 

neegzistuoja. Toks stebuklas būtų įvykis, kurio priežastis neglūdėtų istorijoje. […] 

Istorijos mokslas visus istorinius dokumentus nagrinėja pasitelkdamas būtent tokį 

metodą. Išimtys nedaromos ir biblinių tekstų atveju, jei juos apskritai galima 

pripažinti istoriniais. (Bultmann, EF, 291–292) 

 

Autorius priduria: „Visa tai byloja, kad evangelijų siekinys buvo iš tiesų kitoks nei 

šių laikų istoriko siekis. Šiame Jėzaus gyvenimo atkūrimo darbe istorikas į priekį 

pasistūmės tik taikydamas kritinės analizės metodą. Kita vertus, evangelijos skelbia Jėzų 
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Kristų. Skaitytojus jos turėjo pasiekti kaip agitaciniai kreipiniai.“ (Bultmann, FC, 70) 

Dėl Jėzaus egzistavimo Bultmannui klausimų nekyla, jis tik nori sužinoti, kiek 

objektyvūs buvo evangelijų rašytojai. 

Bultmannas nusprendžia, jog „abejonė, ar iš tiesų Jėzus gyveno, yra nepagrįsta, jos 

net neverta aptarinėti. Joks sveiko proto žmogus nesudvejos, jog Jėzus buvo įkūrėjas 

istorinio judėjimo, kurio pirmajai ryškiai stadijai atstovauja seniausioji Palestinos 

bendruomenė. Tačiau kiek tai bendruomenei pavyko išlaikyti objektyviai teisingą Jo 

vaizdą ir Jo skelbtą žinią – tai jau kitas klausimas.“ (Bultmann, JW, 13) 

Fulleris Bultmanno požiūrį apibendrina taip: „Mes težinome tai, kad romėnai Jėzų 

nuteisė mirti kaip politinį nusikaltėlį. Tačiau su tuo, ką galime atkurti, mes vos ne vos 

tepasistūmėjame.“ (Fuller, NTCS, 14) 

Na, o Dibeliusas nėra taip skeptiškai nusiteikęs kaip Bultmannas. Jo teigimu, kai 

kurie ankstyvieji tradicijos fragmentai pateikia išties „autentiškų prisiminimų“, kuriuos 

apsako įvykius regėję liudytojai. 

 

4B. Ernsto Käsemanno nuomonė 
Buvęs Rudolfo Bultmanno studentas Ernstas Käsemannas teigia, jog „jų [atskirų 

evangelijos tradicijos fragmentų] perdavimą lėmė ne istorinis, bet kerigminis tikslas. 

Akivaizdu, jog priimant tokią pažiūrą, šios tradicijos, ar bent jau didžiosios jos dalies, 

nebegalima pavadinti autentiška. Patį istorinį Jėzų iš dalies atspindi nebent keletas Kalno 

pamoksle bei konflikte su fariziejais išsakytų žodžių, keletas palyginimų ir saujelė 

padrikų fragmentų. Jei kalbėtume apie Jo darbus, tai mes težinome, Jį turėjusį 

stebukladario reputaciją, patį kalbėjusį apie savo egzorcistines galias, o galiausiai buvo 

nukryžiuotą Poncijaus Piloto valdymo metais. Pamokslai apie Jį galutinai baigia 

nustelbti Jo paties pamokslus, ir tai bene ryškiausiai atsispindi visiškai neistoriškoje 

Evangelijoje pagal Joną.“ (Käsemann, ENT, 59–60) 

Kalbėdamas apie bendruomenės padarytus evangelijos istorinių duomenų 

pakeitimus, Käsemannas teigia: „Šį paradoksą reikia konstatuoti, atskleidžiant jį kaip 

įmanoma aiškiau: bendruomenei taip labai rūpi išlaikyti istorinį tęstinumą ir ryšį su Tuo, 

kuris kažkada vaikščiojo šioje žemėje, jog didžiajai daliai istorinių įvykių, bylojančių 

apie Jo žemiškąjį gyvenimą, ji leidžia nueiti užmarštin, pakeisdama juos sau reikalinga 

informacija.“ (Käsemann, ENT, 20) 

Taip, akcentuodamas žmogaus egzistencinį susitapatinimą su kryžiumi, o ne 

istoriškai pagrįstą tikėjimą, autorius prieina prie išvados, jog „dėl šios priežasties šiuose 

raštuose istorinis elementas Jėzaus istorijoje beveik yra išnykęs“. (Käsemann, ENT, 21) 

 

2A. Paneigimas 
Štai ką apie padarinius, kurie atsiranda formų kritikoje pasitelkus skeptišką istorijos 

traktuotę, kalba Laddas: „Vadinasi, Dievo Sūnus, įsikūnijęs Jėzuje iš Nazareto, tampa ne 

krikščioniškojo tikėjimo kūrėju, o tik jo produktu. Jis jau nepripažįstamas 

krikščioniškosios bendruomenės Išganytoju.“ (Ladd, NTC, 147) 
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1B. Kas belieka sutikus su Bultmanno pozicija 
Kas mums belieka po to, kai Bultmannas ir jo šalininkai pašalina iš tradicijos didžiąją 

evangelijos duomenų dalį kaip istoriškai netikslią, t.y. kaip ankstyvosios bendruomenės 

kūrinius? 

Į šį klausimą Peteris Gunkelis atsako cituodamas P. Benoitą: 

 
[Lieka] labai nedaug, gan nekenksmingas likutis: Jėzus Galilėjietis, kuris manėsi esąs 

pranašas, kuris veikiausiai kaip toks kalbėjo ir elgėsi (nors mes tiksliai negalime 

pasakyti, ką jis kalbėjo ir kaip elgėsi) ir kuris galiausiai susilaukė apgailėtino galo. 

Visa kita – jo dieviška kilmė, išgelbėjimo misija, visa tai užtvirtinantys jo žodžiai bei 

stebuklai ir pagaliau prisikėlimas, užantspaudavęs visą jo darbą – tėra grynas 

pramanas, kyląs iš tikėjimo ir kulto, įvilktas į legendinę tradiciją, kuri susiformavo 

primityviosios bendruomenės sakytų pamokslų ir disputų eigoje [Benoit, Pierre. 

Exégèse of Théologie. ( p. 46, Vol. I) Paris: Editions du Cerf. 1961]. (Duncker, BC, 

28) 

 

Vienas autorius, Davidas Cairnsas, apie Bultmanno teologiją, kuri nuo istorinės 

pakrypsta egzistencine linkme, yra padaręs tokią išvadą: „Šiame skyriuje turėtume prieiti 

prie išvados, jog nė vienas Bultmanno siūlomas argumentas, jam stengiantis apeiti 

istoriją, nėra įtikinantis. Apskritai visas šis sumanymas labiau panašus į tokią išeitį, kai 

geriausiu vaistu nuo galvos skausmo pasiūloma nukirsdinti galvą.“ (Cairns, GWM, 149) 

Kitą nerimą keliantį aspektą Bultmanno Naujojo Testamento traktuotėje pastebi 

Ellweinas, atkreipdamas dėmesį į Bultmanno polinkį egzistencializmui: „Argi nekelia 

nerimo tai, kad Bultmanno Naujojo Testamento žinios interpretacijoje istorinio Jėzaus iš 

Nazareto istorinė realybė virsta „X nežinomuoju“? Vadinasi, Dievo apreiškimas, Jėzuje 

įgavęs kūnišką pavidalą ir istorinę formą, tarytum išnyksta ir, taip sakant, paliekamas tik 

tarp kabučių.“ (Ellwein, RBIK, 42) 

Ellweinas tęsia toliau: „Tokiu atveju mums teliktų vien tik tikslus pamokslaujamas 

įvykis, lyg koks „matematinis taškas“, kurio negalima plėtoti, nes bet koks išplėtojimas 

reikštų tai, „kas ne iš šio pasaulio“, neteisėtai paversti „šio pasaulio“ dalyku“. (Ellwein, 

RBIK, 42) 

Bultmanno nenoras pripažinti istorinį metodą ir analizę „palieka mums tik iškreiptą 

tekstą, kuris neįdomus nei ankstyvosios bendruomenės krikščioniui, nei šių laikų 

egzegetui“. (McGinley, FCSHN, 70) 

 

2B. Istoriniai Jėzaus mokinių pasakojimai 
Peritzo nuomone, Kristaus mokinių tikslas buvo užrašyti evangelijas. Štai ką jis sako: 

„Teigti, kaip tai daro formų kritikos šalininkai, jog pirmieji Jėzaus mokiniai laukė 

pasaulio pabaigos ir iš tiesų nesidomėjo istorija, gali būti teisinga tik kalbant apie 

nedidelę žmonių grupę. Tačiau to anaiptol nederėtų sakyti apie visus. Jei taip būtų 

galima tvirtinti apie visus, mes apskritai neturėtume jokių evangelijų raštų, o Luko 

paminėtasis ‘daugelis’ tų, kurie stengėsi užrašyti pasakojimą apie evangelinius įvykius, 

išvis neegzistuotų.“ (Peritz, FCE, 205) 

 

Jų pastangos sukurti įtikinamą pasakojimą apie tą asmenį bei paliudyti apie veikusią per Jį 
dievišką jėgą byloja, jog iš esmės jie yra liudytojai, negalintys laisvai kurti ar falsifikuoti 
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duomenų, kuriuos jų bažnyčių tradicija pateikė kaip įvykius, vykusius prieš tai buvusioje 
kartoje Galilėjoje ir Judėjoje. 

– E.C. BLACKMAN 
 

A.N. Sherwin-White’as romėnų istorijos užrašymo metodus lygina su evangelijų 

autorių naudotais metodais. Ir štai kokią išvadą jis daro: „Visai nereiškia, jog tie, kurie 

karštai domėjosi Kristaus istorija – net jei jų domėjimasis būtų buvęs labiau alegorinis ir 

didaktinis nei istorinis – dėl tos priežasties būtų galėję iškreipti ar visiškai sunaikinti 

istorinį naudotos medžiagos branduolį.“ (Sherwin-White, RSRLNT, 191) 

Istorinį Luko tikslumą F.F. Bruce’as komentuoja taip: „Labai tikėtina, jog žmogus, 

demonstruojantis tikslumą dalykuose, kuriuos mes galime patikrinti, tokį pat tikslumą 

pademonstruos ir ten, kur to patikrinti neįmanoma. Juk tikslumas – tai proto įprotis. Iš 

savo pačių teigiamos (o gal ir neigiamos) patirties žinome, kad kai kurie žmonės yra 

tikslūs iš įpročio, bet esama ir tokių, kuriuos pažįstame tokiais nesant. Luko užrašytasis 

pasakojimas suteikia teisę pavadinti jį rašytoju, turinčiu tikslumo įprotį.“ (Bruce, 

NTDATR, 90) 

Blackmanas taip pat atkreipia dėmesį į evangelijas rašiusiųjų patikimumą: 

 
Lukas suvokė, jog apie Jėzų iš Nazareto bylojanti išgelbėjimo istorija yra apskritai 

visos istorijos dalis. Šiuo atžvilgiu Lukas nesiskiria nuo kitų savo kolegų evangelistų. 

Visi jie suvokia esą realių įvykių, besirutuliojančių apie realų istorinį asmenį, 

atpasakotojai. Jų pastangos sukurti įtikinamą pasakojimą apie tą asmenį bei paliudyti 

apie veikusią per Jį dievišką jėgą byloja, jog iš esmės jie yra liudytojai, negalintys 

laisvai kurti ar falsifikuoti duomenų, kuriuos jų bažnyčių tradicija pateikė kaip 

įvykius, vykusius prieš tai buvusioje kartoje Galilėjoje ir Judėjoje. (Blackman, JCY, 

27) 

 

3B. Unikali Jėzaus asmenybė 
Unikalią Jėzaus asmenybę pripažindamas Naujojo Testamento autentiškumo pagrindu, 

E.F. Scottas apie kritikų puolimą kalba: „Vargu ar faktai būtų taip užsipuolami, jei būtų 

kalbama apie kokį nors kitą antikos veikėją. Į tai žvelgiama įtariai tik todėl, kad jie 

smulkiai nupasakoja Jėzaus gyvenimą.“ (Scott, VGR, 1) 

Jei jau norima pasverti Jėzaus istoriškumą, tai derėtų padaryti taip pat nešališkai kaip 

ir kalbant apie bet kokią kitą istorinę asmenybę. F.F. Bruce’as tvirtina, jog „Kristaus 

istoriškumas nešališkam istorikui yra toks pat aiškus be įrodymų kaip ir Julijaus Cezario 

istoriškumas. Pabrėžtina, jog ‘mitinio Kristaus’ teorijas propaguoja visai ne istorikai.“ 

(Bruce, NTDATR, 119) 

 
Ankstyvieji krikščionybės propaguotojai neprieštaraudavo, kad jų skelbiamos žinios 

patikimumas būtų nuodugniai ištirtas. Galų gale įvykiai, kuriuos jie skelbė, „dėjosi ne 

kur nors užkampyje“, kaip pasakė Paulius kalbėdamas su karaliumi Agripa, ir jų 

patikimumas galėjo atlaikyti bet kokį išmėginimą. Iš tiesų ankstyvųjų krikščionių 

ryžtas turėtų įkvėpti ir šiuolaikinius jų palikuonis, nes, susipažinę su tokiais svarbiais 

faktais, jie ne tik galės klausiančiajam atsakyti papasakodami apie juose esančią viltį, 

bet ir patys, kaip Teofilius, tiksliau žinos, koks saugus yra pagrindas tikėjimo, kurio 

jie buvo išmokyti. (Bruce, NTDATR, 119–120) 
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Montgomery’s Naujojo Testamento rašytojų pastabų apie istorinį Jėzaus asmenį 

nelaiko jokia problema: 

 
Tai, kad kartais mes paties Jėzaus pasisakymų apie save neįstengiame atskirti nuo to, 

kaip jį apibūdina Naujojo Testamento rašytojai, mums neturėtų kelti jokio nerimo, 

nes (1) tokia situacija yra identiška visoms istorinėms asmenybėms, kurios pačios 

apie save nieko nerašė (pvz., Aleksandras Didysis, Cezaris Augustas, Karolis 

Didysis). Taigi ar galėtume dėl to teigti, jog mes negalime susidaryti pakankamai 

tikslaus istorinio minėtųjų asmenų portreto. Be to, (2) Naujojo Testamento rašytojai, 

kaip jau matėme ankstesniame skyriuje, visa užrašo remdamiesi tuos įvykius 

mačiusių liudytojų parodymais apie Jėzų. Todėl galima visiškai pasitikėti, kad jų 

piešiamas istorinis Jo portretas yra realistiškas. (Montgomery, HC, 48) 

 

4B. Senųjų laikų istoriografija 
J.P. Morelandas kaip pagrindinį akcentą pateikia tokią nuomonę: „Ar senųjų laikų 

istorikai gebėjo skirti tikrus faktus nuo prasimanymų? Ar yra įrodymų, kad jie būtų 

norėję tai daryti? Manyčiau, jog Naujojo Testamento rašytojams įtaką darė graikų, 

romėnų ir žydų istorikų darbai.“ (Barrett, MNT, 87) 

Taigi pagrindinis kaltinimas, dažnai metamas evangelijoms ir darantis kliūčių joms 

būti senoviniais dokumentais, skamba taip: neva jų autoriai (kaip ir kitų senovinių 

dokumentų autoriai) gyveno visai kitokioje istorinėje aplinkoje – tokioje, kai faktų 

tikslumas nebuvo laikomas svarbiu dalyku. 

Morelandas plėtoja mintį pateikdamas keletą faktų: 

 
Daugelis graikų rašytojų diskutuodavo apie įvykių tikslaus perteikimo svarbą. 

Herodotas, aprašydamas istorinius įvykius, ypač akcentuoja gyvų liudytojų vaidmenį. 

Žinoma, istorikas privalo įvertinti ir patikrinti pasakojimus, pasitelkdamas sveiką 

protą. Antžmogiškų ir stebuklingų įvykių pasakojimus derėtų vertinti labai atsargiai. 

Tukididas taip pat stengdavosi įvertinti jo ausis pasiekusių pasakojimų tikslumą. 

Savo „Peloponeso karo istorijoje“ 1.22.1 skirsnyje jis prisipažįsta kai kur pats 

sukūręs pasisakymų. Tačiau reikėtų prisiminti, kad tuos atvejus jis stengėsi priderinti 

prie to, kas jau buvo žinoma apie kalbėtoją. Vadinasi, jis nesijautė laisvas kurti savo 

pasakojimą. O Polibijas savo „Pasaulio istorijoje“ labai griežtai laikėsi standartų. Jis 

buvo už šaltinių tyrinėjimą ir objektyvumą, tačiau griežtai kritikavo prietarus ir ‘tą 

moterišką mėgavimąsi stebuklais’. Jis taip pat pasisakė už patikimų liudytojų 

apklausą. (Barrett, MNT, 88) 

 

A.W. Mosely’s savo straipsnį „Istorijos užrašymas senovės pasaulyje“ (Historical 

Reporting in the Ancient World) baigia tokiu apibendrinimu: „Tyrimas aiškiai parodė, 

jog klausimas ‘Ar tikrai viskas taip ir įvyko?’ žmonėms, gyvenusiems tais laikais, buvo 

labai svarbus. Ir šis klausimas buvo dažnai užduodamas. Tais laikais gyvenę žmonės 

žinojo, jog prasimanymai nuo faktų skiriasi.“ 

Mosely’s kalba toliau: 

 
Įvykiai, labiau nutolę praeitin, dažniausiai būdavo nupasakojami netiksliai. Tačiau 

rašytojai, norėdavę aprašyti netolimos praeities įvykius, kurie tebeturėjo gyvų 
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liudytojų, paprastai stengdavosi tuos įvykius perduoti kiek galima tiksliau, o visą 

įmanomą informaciją rūpinosi gauti tiesiai iš juos savo akimis regėjusiųjų. Jie puikiai 

suprato, kad su savo laisvai sukurptomis istorijomis apie netolimos praeities įvykius 

ir asmenybes nepavyks „prasmukti“. Norėtume atkreipti dėmesį, jog Juozapas 

Flavijus apkaltino Justą, kad šis užlaikė jo parašytos istorijos išleidimą iki to meto, 

kai nebeliko nė vieno įvykių liudytojo. Ir tai buvo smerktinas dalykas. Pamatėme, jog 

istorikai (pvz., Lukianas, Dionisijas, Polibijas, Eforas, Ciceronas, Juozapas ir Tacitas) 

tuoj pat kritikuodavo savo kolegas, jei tik jų aprašymuose pastebėdavo kokių nors 

netikslumų. Jei tik žmogus netiksliai perteikdavo praeities įvykius, jo darbas iš dalies 

būdavo pripažintas nepavykusiu. Vadinasi, jei Naujojo Testamento rašytojai būtų šia 

prasme suklydę, jie tikrai būtų susilaukę tokių ir panašių kaltinimų. (Mosely, HRAW, 

26) 

 

Krikščionys gal ir nesidomėjo „istorija“, bet jiems neabejotinai rūpėjo „istoriškumas“. Naujojo 
tikėjimo pamokslininkai gal ir nenorėjo pasakoti visko apie Jėzų, tačiau nekyla jokių abejonių, 
jog prie šio pasakojimo jie nenorėjo lipdyti nieko, kas nebūtų tikra. 

– PIERRE BENOIT 
 

Nors ši mūsų apžvalga nieko nepasako apie Naujojo Testamento rašytojų požiūrį į 

gautos ir toliau perduodamos tradicijos apie istorinį Jėzų istoriškumą, vis dėlto ji aiškiai 

parodo, jog mes nuo pat pradžių neturėtume manyti, kad jiems nerūpėjo autentiškumas. 

Labai galimas dalykas, jog žmonėms rūpėjo skirti, kurie pasakojimai buvo tikri ir atitiko 

faktus, ir tokia nuostata darė įtaką krikščioniškosios tradicijos raidai tiek tuo laikmečiu, 

kai pasakojimai būdavo perduodami žodžiu, tiek vėliau, kai tradicija buvo užfiksuota 

raštu. (Bowman, FSB, 26) 

 

5B. Ar kritikų požiūris iš tiesų yra nešališkas? 
Nesutikdamas su formų kritikų asmeninėmis nuomonėmis, Redlichas rašo: „Istorinė 

kritika negali būti tapatinama, kaip tai dažnai daro formų kritikai, su kritiko asmenine 

nuomone apie tam tikrą pasakojimo ar posakio istorinę tiesą. Istorinė kritika – tai 

istorinės vertės nustatymas. Ji nesusijusi su tradicijos dėsniais ar formų ypatumais.“ 

(Redlich, FC, 11) 

McNeile’o įsitikinimu, vertindami evangelijų turinį, formų kritikos specialistai 

nužengė per toli: jų metodas yra literatūrinis, o ne istorinis. (McNeile, ISNT, 54) 

G.E. Laddas teigia: „Privalu pripažinti tai, jog modernioji Biblijos kritika nėra 

padarinys tikinčių mokslininkų, norėjusių atverti gilesnį Šventojo Rašto kaip Dievo 

Žodžio suvokimą istorinėje jo aplinkoje. Priešingai, tai darbo rezultatas mokslininkų, 

atmetusių Biblijos tvirtinimą, kad  ji yra antgamtiškai įkvėptas Dievo Žodis.“ (Ladd, 

NTC, 38) 

 

6B. Išvados 
Pierre’as Benoit baigia tokiais žodžiais: „Krikščionys gal ir nesidomėjo ‘istorija’, bet 

jiems neabejotinai rūpėjo ‘istoriškumas’. Naujojo tikėjimo pamokslininkai gal ir 

nenorėjo pasakoti visko apie Jėzų, tačiau nekyla jokių abejonių, jog prie šio pasakojimo 

jie nenorėjo lipdyti nieko, kas nebūtų tikra.“ (Benoit, JG, 32) 

Benoit užduoda tokį klausimą: „Ar gali būti, kad žmonės, atsivertę į visiškai naują 
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tikėjimą, kuris iš jų reikalavo tiek daug, būtų priėmę jį vien tik išgirdę paskalas, kurias, 

anot Dibeliuso ir Bultmanno, ieškodami savo naudos, pamokslininkai skleidė kalbėdami 

apie posakius, kurių Jėzus niekuomet neištarė, ir veiksmus, kurių Jis niekuomet 

neatliko?“ (Benoit, JG, 32) 

Filsonas atkreipia dėmesį į galutinį rezultatą, prie kurio galima prieiti išplėtojus 

skeptišką formų kritikų siūlomą istorijos traktuotę: 

 
Jei evangelijos, kaip jau buvo minėta, iš tiesų atspindi pirmosios Bažnyčios 

gyvenimo ir minties raidą, iškyla neaiškumas, kaip, norint ištyrinėti Jėzaus gyvenimą, 

patikrinti ar tie duomenys patikimi. Formų kritikai apie tai kalba be užuolankų. Ir jei 

tik kuris nors tradicijos elementas atspindi didelį Bažnyčios suinteresuotumą ar 

helenizmui būdingą bruožą, jis nedelsiant šalinamas iš naudojimui tinkamų duomenų 

fondo apie Jėzaus gyvenimą. O kadangi visa medžiaga buvo Bažnyčios saugoma ir 

naudojama, toks skepticizmas gali sudaryti sąlygas tvirtinti mums, neva apskritai 

neturime jokių patikimų duomenų, kuriais remdamiesi galėtume kurti istorinio Jėzaus 

paveikslą.“ (Filson, OG, 99) 

 

Albrightas pabrėžia, jog visuomet būtini iš šalies gaunami įrodymai: „Turimų 

duomenų istoriškumo jį vaizduojantis literatūros kūrinys negali nei galutinai patvirtinti, 

nei paneigti. Visuomet reikalingi įrodymai iš šalies.“ (Albright, ICCLA, 12) 

Albrightas priduria: „Objektyvus istorikas pasakytų, jog duomenų negalima paneigti 

vien kritikuojant neesminius literatūrinius rėmus, į kuriuos tie duomenys yra sudėti, 

nebent būtų rimtas ir nešališkas pagrindas atmesti gausybę kitų tuose pačiuose rėmuose 

randamų duomenų istoriškumą.“ (Albright, FSAC, 293–294) 

Ir pagaliau turėtų būti pripažintas buvusių Jėzaus amžininkais istorikų liudijimas. 

Laurence’as J. McGinley’s teigia: 

 
Nagrinėjant sinoptines evangelijas – ar tai būtų Dibeliuso susikoncentravimas į jų 

perdavimą ir struktūrą, ar Bultmanno istorinis sinoptinės tradicijos vaizdavimas nuo 

pradžių iki galutinio susikristalizavimo – būtina atsižvelgti ir į kitų istorikų 

liudijimus. Tačiau tai nedaroma! [H. Dieckmann, „Die Formgeschichtliche Methode 

und ihre Anwendung auf die Auferstehungs Berichte,“ Scholastik, I, 1926, p. 389] Iš 

šalies ateinantys įrodymai, tokie kaip Irenėjo, Tertuliano ir Origeno liudijimai, 

akivaizdžiai apeinami. Justino pastaba, jog evangelijos tėra apaštalų memuarai 

[Apologia, I, 66], paminima tik todėl, kad būtų atmesta kaip klaidinanti [Bultmann, 

Die Erforschung der Synoptischen Evangelien, the New Approach, 397 p.]. Į Papijo 

parodymus [Eusebius, Ecclesiastical History, III, 39 (MP6, xx, 296–300) 22–23 p.] 

apie Matą ir Morkų žiūrima neką geriau. Papijo užuominą apie Morkų kaip Petro 

interpretatorių Bultmannas vadina klaida. Dibeliusas pamini Papijo liudijimą apie 

Mato ir Morkaus autorystę, tačiau prieina prie išvados, jog Papiją suklaidino tai, kad 

jis manė evangelistus esant tikraisiais autoriais [Bultmann, Zur Formgeschichte der 

Evangelien, Theol. Rund. N.F.I. 1929, 10 p.]. Toks istorinių liudijimų ignoravimas 

byloja apie išbaigtumo ir perspektyvos stoką. 

Anot De Grandmaisono, „išmintingiausias metodas šiuose dalykuose – 

pirmenybę teikti lašui senosios informacijos, kuri yra autentiška, nei marioms 

knygose užrašytų mokslinių spėlionių“ [De Grandmaison, Jesus Christ, I, 1935, p. 

115]. (McGinley, FCSHN, 22–23) 
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Normanas Pittengeris sako: „Pasakykime tiesiai, jog visos pastangos paneigti Jėzaus 

istoriškumą pasirodė bergždžios.“ (Pittenger, PHJ, 89–90) 

 

3A. Santrauka 
 

1B. Formų kritikos teigimu, Naujasis Testamentas vaizduoja ne tai, kas apie Jėzų buvo 

tikra, bet tai, ką Bažnyčia tikėjo buvus tikra. 

 

2B. Atsakymas: Bultmanno išvados evangelijų istorinio netikslumo klausimu yra 

nepagrįstos, nes galiausiai net ir krikščionys nebūtų suinteresuoti tokiu galutiniu 

Evangelijos produktu, kai Evangelija nušalinama iš autentiškos savo istorinės situacijos. 

 

1C. Lukas užsirekomendavo kaip žmogus, turėjęs įprotį būti tikslus. 

 

2C. Jokia kita istorinė figūra nėra taip užsipuolama kaip Jėzus. Kritikų nuomonės nėra 

nešališkos. 

 

3C. Pastangos paneigti Jėzaus istoriškumą pasirodė bevaisės. 

 

29 skyrius 

Jėzus – kritikų taikinys 

Skyriaus turinys 
Istorinio Jėzaus paieškos 

Pirmasis tyrimas 
Antrasis tyrimas 
Trečiasis tyrimas 
Išvados 

Jėzaus seminaras 
Kas yra tas Jėzaus seminaras? 
Seminaro tikslai 
Balsavimas už/prieš Jėzų? 
Seminaro išvados 
Ryškūs išankstiniai nusistatymai Jėzaus seminare 
Išvados 

Tikėjimo Kristus ar istorinis Jėzus? 
Dichotomijos atsiradimas ir raida 
Nūdienos prielaidos ir dichotomijos 
Atsakymai į filosofinius prieštaravimus 
Atsakymai į istorinius prieštaravimus 
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Jėzus liepsnose 
 

1A. Istorinio Jėzaus paieškos 
Keletą pastarųjų šimtmečių liberalių pažiūrų mąstytojai nesiliauja kvestionavę daugelio 

istorinio, ortodoksinio krikščioniškojo tikėjimo doktrinų. Ir niekas Bažnyčiai nėra 

padaręs tiek žalos kaip tos, regis, niekad nesiliausiančios istorinio Jėzaus paieškos. 

Walterio Elwellio „Evangeliškame teologijos žodyne“ (Evangelical Dictionary of 

Theology) R.H. Steinas pateikia tyrinėjimų, susijusių su istorinio Jėzaus paieškomis, 

istoriją: 

 
1774–1778 m. laikomi pradžia tyrimų, sutelkiančių dėmesį į istorinio Jėzaus 

paieškas. Tuo metu poetas Lessingas po autoriaus mirties išleido Hermanno Samuelio 

Reimaruso paskaitų konspektus, kur buvo dvejojama Naujojo Testamento bei 

Bažnyčios tradiciškai pateikiamu Jėzaus portretu. 

Reimaruso manymu, Jėzus niekuomet nesiskelbė Mesiju, niekuomet neįsteigė 

jokių sakramentų, niekuomet nepranašavo savosios mirties ir neprisikėlė iš 

numirusių. Anot autoriaus, istorija apie Jėzų buvo ne kas kita kaip sąmoningai Jo 

mokinių sumanyta apgaulė. Taip vaizduodamas Jėzų, Reimarusas uždavė klausimą: 

„Koks tad iš tiesų buvo Jėzus iš Nazareto?“ Štai taip, siekiant atrasti „tikrąjį“ Jėzų, 

prasidėjo pirmosios paieškos. (Stein, JC, cit. Elwell, EDT, 584) 

 

Reikia pasakyti, jog šios istorinio Jėzaus paieškos, įgaudamos įvairiausius pavidalus 

ir formas, tęsiasi jau geri du šimtmečiai. Tiksliau tariant, per pastaruosius du amžius 

tokios paieškos vyko net tris kartus. Prieš analizuojant kiekvieną tų įvykių atskirai, 

pirmiau būtų pravartu panagrinėti žemiau pateiktą diagramą. (Horell, T, 30) 

SUSITIKIMAS SU TIKĖJIMO KRISTUMI

NEOORTODOKSIJA

Ortodoksinis požiūris:

Tikėjimo Kristus 

istorinis Jėzus

1800 1900

1906

1919

1950

BrunnerBarth

Ritschl

Schleiermacher

Strauss

Harnack

Schweitzer

Bultmann

II PK

Käsemann

Fuchs Van Buren

I PK

1960 20001990

ISTORINIO JĖZAUS PAIEŠKOS
1-oji paieška, XIX a. (senasis) liberalizmas

2-oji istorinio
Jėzaus paieška

3-ioji paieška

KRISTOLOGINIS PLIURALIZMAS
Egzistencinė kristologija
(Tillich, Rahner, Lonergan)

Istorinė sociologinė kristologija
(Pannenberg, Maltmann, Vatikano II)

Humanistinė kristologija
(Dievas miręs. Küng, et al)

Jėzaus seminaras

 
 

1B. Pirmoji paieška 
„Pirmojoje XIX a. pusėje pagrindinis tyrimuose naudojamas metodas buvo 
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racionalizmas – t.y. Kristaus gyvenimą buvo siekiama paaiškinti ‘racionaliai’ (Plg. K.H. 

Venturini’o „Visai neantgamiška didžiojo pranašo iš Nazareto istorija“ (A Non-

Supernatural History of the Great Prophet of Narareth)). Tyrinėjimai iš esmės pakrypo 

kita linkme 1835 m. pasirodžius Strausso Kristaus gyvenimui. Kritikuodamas racionalųjį 

aiškinimo metodą ir vadindamas jį beprasmišku, Straussas įrodinėjo, jog antgamtinius 

elementus evangelijose derėtų suprasti kaip neistorinius ‘mitus’. Atsiradus naujai 

traktuotei, neilgai trukus pasipylė liberalios Jėzaus gyvenimo interpretacijos, kuriose 

evangelijų antgamčio dimensija buvo visaip menkinama ir ignoruojama. Ji palaikyta 

‘kevalu’, kurio būtina atsikratyti, o visą dėmesį reikia sutelkti į Jėzaus pamokymus. 

Nenuostabu, kad taip traktuojant Jėzaus pamokymus, atsirado tokios liberalios doktrinos 

kaip Dievo tėvystė, žmonių brolybė ir neįkainojama žmogaus sielos vertė.“ (Stein, JC, 

cit. Elwell, EDT, 584) 

Gary’s Habermasas teigia: „Visais laikais atsirasdavo žmonių, kurie stengdavosi 

sugriauti pasitikėjimą evangelijose vaizduojamu Jėzumi. Daug pastangų tai padaryti 

buvo dedama net ir XVIII bei XIX a. Ir nors kruopštūs mokslininkai, ypač tie, kurie 

pamena, kad tokie ir panašūs ketinimai seniausiai paneigti ir nepasitvirtinę, tokius 

bandymus atmeta beveik vienbalsiai, tarp pasauliečių jie vis dar susilaukia gana daug 

dėmesio.“ (Habermas, HJ, 98) 

Steinas pateikia keletą priežasčių, dėl kurių laikinai nuslūgo pirmosios istorinio 

Jėzaus paieškos: 

 
Iš Alberto Schweitzerio darbo tapo akivaizdu, jog liberaliai vaizduojamas Jėzus 

niekuomet neegzistavo, o tebuvo liberalių įgeidžių sukurtas. Kitas veiksnys, padėjęs 

užbaigti šias paieškas, buvo suvokimas, jog evangelijos nebuvo šiaip paprastos 

objektyvios biografijos, kuriose būtų galima nesunkiai aptikti istorinės informacijos. 

Tokias išvadas savo darbe padarė Williamas Wrede ir formų kritikai. Dar viena 

priežastis, kodėl užgeso pirmoji paieška, buvo supratimas, jog amžių amžiais 

Bažnyčios tikėjimo objektas niekuomet ir nebuvo istorinis, teologinio liberalizmo 

sukurtas Jėzus, o tikėjimo Kristus – t.y. antgamtinis Šventajame Rašte skelbiamas 

Kristus. Ypač didelis autoritetas šiuo klausimu buvo Martinas Kahleris. (Stein, JC, 

cit. Elwell, EDT, 585) 

 

2B. Antroji paieška 
 

Tarpukario laikotarpiu nebuvo vykdoma jokia paieška, nes stigo suinteresuotumo ir 

buvo abejojama, ar ji apskritai įmanoma. Tačiau 1953 m., Ernstui Käsemannui 

paraginus, prasidėjo naujas tyrimas. Käsemannas baiminosi, jog tarp teorijos ir 

praktikos žiojėjanti spraga, nesant sąsajos tarp istorinio Jėzaus ir tikėjimo Kristaus, 

gali sąlygoti kažką panašaus į senąją doketizmo ereziją, kuri neigė Dievo Sūnaus 

žmogystę. Todėl Käsemannas įrodinėjo, jog tarp istorinio Jėzaus ir tikėjimo Kristaus 

būtina rasti ir išlaikyti tam tikrą sąsają. Be to, jis pareiškė, jog skeptiška istorinio 

Jėzaus traktuotė žlugo, nes esama tikrai nepaneigiamų istorinių duomenų. Deja, 

galima sakyti, jog šios naujos paieškos rezultatai didelio įspūdžio nedarė, o pradžioje 

liepsnojęs entuziazmas ilgainiui kone visai išblėso. Bet reikėtų paminėti tai, jog šiuo 

laikotarpiu buvo rasti nauji tyrinėjimo metodai, galintys praversti atliekant šią istorinę 

misiją. (Stein, JC, cit. Elwell, EDT, 584–585) 
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Neatrodo, jog Jėzaus seminaro dalyviai mokslininkai, išskyrus „radikalųjį sparną“, būtų priėję 
prie kokios nors vieningos nuomonės. Jų naudota metodika turi daug rimtų trūkumų, o 
išvados – visai be reikalo tokios skeptiškos. 

– CRAIG BLOMBERG 
 

3B. Trečioji paieška 
Dr. Geisleris šią paiešką aiškina taip: 

 
Naujausi tyrimai siekiant atskleisti istorinio Jėzaus paveikslą iš esmės yra atsakas į 

„naująją paiešką“. Dalykas tiriamas daugeliu aspektų. Pasitelkta ir radikalioji 

tradicija, ir naujosios perspektyvos tradicija, ir konservatyvusis požiūris bei kt. 

„Konservatyviųjų“ kategorijai priklauso I. Howardas Marshallas, D.F.D. Moule’as, 

G.R. Beasley-Murray’s. Šie autoriai atmeta idėją, teigiančią, jog Naujajame 

Testamente vaizduojamo Jėzaus paveikslą sukūrė helenistinės Gelbėtoją garbinusios 

sektos. 

Naujosios perspektyvos šalininkų grupė Jėzų vaizduoja žydiškoje pirmojo 

amžiaus aplinkoje. Žymiausi šios grupės atstovai: F.P. Sandersas, Benas F. Meyeris, 

Geza Vermes, Bruce’as Chiltonas ir Jamesas H. Charlesworthas. Radikaliąją tradiciją 

geriausiai apibūdina Jėzaus seminaras bei jo dalyvių susidomėjimas Evangelija pagal 

Tomą ir Q dokumentu. Jėzaus seminare taikomi Strausso ir Bultmanno metodai, 

tačiau, priešingai nei pastarasis autorius, ši grupelė optimistiškai nusiteikusi ir tikisi 

atkurti istorinį šios svarbios asmenybės portretą. Tenka šiek tiek apgailestauti, jog lig 

šiol jie yra labai skirtingų nuomonių, pagrįstų nedideliu fragmentu Naujojo 

Testamento posakių, kuriuos jie tiki esant autentiškais. (Geisler, BECA, 385–386) 

 

Craigas Blombergas priduria: „Neatrodo, jog Jėzaus seminaro dalyviai mokslininkai, 

išskyrus „radikalųjį sparną“, būtų priėję kokios nors vieningos nuomonės. Jų naudota 

metodika turi daug rimtų trūkumų, o išvados – visai be reikalo tokios skeptiškos. Kur 

kas vaisingesnė pasirodė besanti trečioji paieška. Jos metu, siekiant atkurti istorinį 

Jėzaus portretą, kur kas atsakingiau atlikta istorinė turimų duomenų analizė. Nors net ir 

čia mokslininkai labai dažnai per greit nutraukia istorinės krikščioniškosios ortodoksijos 

tyrinėjimus.“ (Blomberg, WDWSSJ, cit. Wilkins, JUF, 43) 

 

4B. Išvados 
Steinas akcentuoja problemą, susijusią su tyrimuose naudojamo ir lemiamą reikšmę 

turinčio termino „istorinis“ apibrėžimu. 

 
Pagrindinė rūpestis, stengiantis atrasti „istorinį Jėzų“, susijęs su termino „istorinis“ 

apibrėžimu. Kritikų sluoksniuose šis terminas paprastai suprantamas kaip atsiradęs iš 

„istorinio kritinio metodo.“ 

Šis metodas daugeliui asocijuojasi su uždara, nuoseklia, be pertrūkių įvykių eiga 

(kontinuumą) laike ir erdvėje, kur neįmanoma jokia dieviška intervencija – t.y. 

stebuklai. Taip suvokiant šį terminą neabejotinai būtų sunku rasti sąsają tarp 

antgamtiškojo Kristaus ir istorinio Jėzaus, kuris, pasak aukščiau minėto apibrėžimo, 

negali būti antgamtiškas. Jei „istorinis“ reiškia „tas, kuris nėra antgamtiškas“, tikroji 

sąsaja tarp „istorinių paieškų“ Jėzaus ir tikėjimo Kristaus niekuomet nebus nustatyta. 

Vadinasi, šį apibrėžimą derėtų persvarstyti iš naujo. Net ir Vokietijoje atsiranda vis 
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daugiau tyrinėtojų, kalbančių apie tai, kad istorinis kritinis metodas turėtų tapti 

atviresnis transcendentiniams dalykams – t.y. priimti antgamtiškumo galimybę. Tik 

tuomet įsižiebs vilties kibirkštėlė rasti sąsają tarp „istorinių paieškų“ Jėzaus ir 

tikėjimo Kristaus. (Stein, JC, cit. Elwell, EDT, 585) 

  

2A. Jėzaus seminaras 
Jėzaus seminaras – vienas svarbesnių per pastaruosius keletą metų vykusių renginių, 

kuriame buvo labai radikaliai kvestionuojamas istorinio Jėzaus egzistavimas. Žurnalų 

mėgėjai, sklaidydami naujienų puslapius (ypač didžiųjų švenčių sezono metu) ne kartą 

aptiks šių vadinamųjų „mokslininkų“ išvadas. 

 

Tiesa nustatoma ne pagal tai, už ką balsuoja dauguma. 
– NORMAN GEISLER 

 

1B. Kas yra tas Jėzaus seminaras? 
 

Jėzaus seminaras – tai Naująjį Testamentą tyrinėjančių mokslininkų konsorciumas, 

kuriam vadovauja Robertas W. Funkas. Seminaras 1985 m. buvo suorganizuotas 

Santa Rosoje (Kalifornijos valst.), remiant Estaro institutui. Du kartus per metus per 

septynias dešimtis mokslininkų renkasi skaityti savo pranešimų apie Kristaus žodžių 

ir darbų autentiškumą. Seminare dalyvauja liberalieji katalikai ir protestantai, žydai ir 

ateistai. Dauguma jų – profesoriai vyrai. Paminėtina, jog jų gretose yra vienas 

pastorius, vienas filmų kūrėjas ir trys moterys. Kone pusė jų yra baigę Harvardo, 

Claremonto ar Vanderbilto seminarijas. (Geisler, BECA, 386) 

 

2B. Seminaro tikslai 
Dr. Geisleris toliau pasakoja apie užsibrėžtus seminaro tikslus. 

 
Seminaro nariai rašo kritikos darbus. Nuo pat pradžių Jėzaus seminaro dalyviai siekė, 

kad jų pažiūros taptų prieinamos plačiajai visuomenei, o ne tik siauram mokslininkų 

ratui. „Mes stengsimės, kad mūsų darbas taptų prieinamas plačiai auditorijai. Mes ne 

tik pagerbsime informacijos laisvės idėją. Ryžtingai sieksime, kad mūsų darbas būtų 

viešai peržiūrėtas“ (Funk, Forum, 1.1). Norėdami įgyvendinti šį savo siekį, seminaro 

dalyviai darė reklamą visais įmanomais kanalais: per televiziją transliuotas 

aukščiausio lygio susitikimas, daugybė straipsnių ir interviu spaudai, vaizdajuostės ir 

netgi planuojamas kino filmas – tai tik dalis visuomenės viešosios informavimo 

kampanijos, raginančios palaikyti prieš antgamtiškumą nukreiptą teologiją. Funkas 

nedviprasmiškai pripažino radikalų seminaro darbo pobūdį: „Juk mes stengiamės 

išmėginti tikrumą to, kas yra švenčiausia milijonams žmonių, todėl nuolat 

laviruosime ties piktžodžiavimo riba“ (ibid., 8). Tai labai atviras ir tikslus jų darbo 

apibūdinimas. (Geisler, BECA, 387) 

 

3B. Balsavimas už/prieš Jėzų? 
Jėzaus seminaro metu, naudojant spalvotus kamuoliukus, balsuojama dėl Jėzaus posakių 

tikslumo. Dr. Geisleris aiškina: „Siekdami nustatyti Jėzaus posakių tikslumą, seminaro 

dalyviai balsuoja panaudodami spalvotus kamuoliukus. Raudonas kamuoliukas reiškia 

žodžius, kuriuos Jėzus veikiausiai iš tiesų pasakė. Rausvos spalvos kamuoliukas reiškia 
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žodžius, kurie galbūt priskirtini Jėzui. Pilki reiškia žodžius, kurie galbūt, bet ne 

garantuotai, pasiekė mus iš vėlyvesnių šaltinių. Juodi kamuoliukai – tai žodžiai, kurių 

Jėzus beveik garantuotai niekada neištarė.“ 

Balsuojant remiamasi ne keturiomis kanoninėmis evangelijomis, bet aibe kitų 

krikščionių raštų, tarp jų ir fragmentiškąja Evangelija pagal Petrą, numanomu, bet 

neišlikusiu Q dokumentu (vok. Quelle, „šaltinis“), II a. parašyta Evangelija pagal Tomą 

ir iki mūsų dienų neišlikusia Slaptąja Evangelija pagal Morkų. Tomo evangelija 

paprastai pripažįstama penktąja evangelija, lygiaverte keturioms kanoninėms 

evangelijoms. 

Galiausiai šis darbas vainikuojamas išvada, jog tik 15 posakių (t.y. 2 procentus) 

galima be abejonės laikyti iš tiesų Jėzaus ištartais žodžiais, 82 procentai posakių, kuriuos 

kanoninės evangelijos priskiria Jėzui, nėra autentiški, o kitų 16 procentų posakių 

autentiškumu dvejojama. 

 

4B. Seminaro išvados 
Geisleris išvardija radikalias seminaro dalyvių padarytas išvadas, kurios vienaip ar kitaip 

daro įtaką istoriniam ortodoksiškam krikščionių tikėjimui: 

 

1. „Senasis“ Jėzus ir „senoji“ krikščionybė nebėra aktualūs. 

2. Nėra sutarimo, kas iš tiesų buvo Jėzus: cinikas, išminčius, žydų 

reformatorius, feministas, pranašas mokytojas, radikalus visuomeniškas 

pranašas ar eschatologinis pranašas. 

3. Jėzus neprisikėlė iš numirusių. Vienas iš seminaro narių, Crossanas, plėtoja 

teoriją, jog Jėzaus kūnas buvo palaidotas negiliame kape, o vėliau buvo šunų 

iškastas ir suėstas. 

4. Kanoninės evangelijos buvo parašytos vėliau, todėl jomis negalima pasitikėti. 

5. Autentiškus Jėzaus žodžius galima atkurti iš vadinamojo „Q dokumento“, 

Evangelijos pagal Tomą, Slaptosios Evangelijos pagal Morkų, Evangelijos 

pagal Petrą. (Geisler, BECA, 387) 

 

5B. Ryškūs išankstiniai nusistatymai Jėzaus seminare 
 

1C. Aktyvus radikalusis mokslininkų sparnas 
 

„Tiesa nustatoma ne pagal tai, už ką balsuoja dauguma“. (Geisler, BECA, 387) 

 

„Dauguma jų pateikiamų įrodymų […] yra neįtikinantys ir dažniausiai neegzistuoja, 

išskyrus citatas, kurias jie skolinasi vienas iš kito bei kitų liberalių pažiūrų 

mokslininkų“. (Geisler, BECA, 388) 

 

2C. Nepagrįstas antisupernatūralizmas 
„Radikalios šios grupės išvados remiasi radikaliomis prielaidomis, ir viena iš jų visiškai 

nepagrįstai atmeta bet kokią antgamtišką Dievo intervenciją į istoriją“. (Geisler, BECA, 

388) 

Kalbėdamas apie Jėzaus seminarą, Gary’s Habermasas pastebi: „Nuo pat pradžių jie 
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gana sąžiningai savo antipatiją antgamtiniams dalykams – pvz., Jėzaus dievystei ir Jo 

prisikėlimui – aiškina tuo, kad, jų manymu, šiuolaikinis mokslinis požiūris tokius 

dalykus tiesiog natūraliai atmeta.“ (Habermas, HJ, 124) 

Habermasas tęsia toliau: „Nors Jėzaus seminaras susilaukė nemažai dėmesio dėl 

kitokios istorinio Jėzaus traktuotės, jų išvados turi būti pasvertos turimais duomenimis. 

Tai atlikus aiškėja, jog atkaklus jų nusistatymas prieš antgamtinius Jėzaus gyvenimo 

reiškinius yra nepagrįstas.“ (Habermas, HJ, 139) 

 

3C. Nepagrįstas vėlyvesnių datų akcentavimas 
Akcentuodami vėlyvesnes datas ir labiau joms pritardami, „jie tokiu būdu tarp pačių 

įvykių ir jų užrašymo momento sukuria pakankamai daug laiko, kad išmirtų visi įvykius 

savo akimis regėję liudytojai, o apie krikščionybės įsteigėją pradėtų kurtis mitas.“ 

(Geisler, BECA, 388) 

 

4C. Loginės klaidos 
„Jėzaus seminaro dalyvių samprotavimai – tai dar viena sofizmo forma, loginiu požiūriu 

klaidinga argumentacija, žinoma kaip petitio principii (lot. „pradmens reikalavimas“, 

loginė klaida, kada argumentuojama teiginiu, kuris pats dar nėra įrodytas. – red. past.). 

Cikliniai samprotavimai sukasi apie religinę pirmojo amžiaus figūrą, atmetant jos 

antgamtines savybes, ir pasibaigia tuo, kuo ir prasideda – grįžta į tą patį tašką.“ (Geisler, 

BECA, 388). 

 

Loginiu požiūriu Seminaro teiginiai klaidingi tiek idėjos, tiek kilmės aspektu: dvejojama idėjų 
kilme, visiškai nenagrinėjant jų faktiškumo. Kitais žodžiais tariant, daroma loginė klaida, kai 
manoma, jog evangelijos kaip rašytinio dokumento aiškinimas remiantis autoriaus stiliumi, jo 
priskyrimas kokiai nors kitai senovinių dokumentų rūšiai ar interpretuotė senųjų laikų 
mentaliteto pagrindu savaime paaiškina jo kilmę. Nors jo istoriškumui pagrįsti tai anaiptol 
netrukdo. 

– GARY HABERMAS 
 

„Loginiu požiūriu Seminaro teiginiai klaidingi tiek idėjos, tiek kilmės aspektu: 

dvejojama idėjų kilme, visiškai nenagrinėjant jų faktiškumo. Kitais žodžiais tariant, 

daroma loginė klaida, kai manoma, jog evangelijos kaip rašytinio dokumento aiškinimas 

remiantis autoriaus stiliumi, jo priskyrimas kokiai nors kitai senovinių dokumentų rūšiai 

ar interpretuotė senųjų laikų mentaliteto pagrindu savaime paaiškina jo kilmę. Nors jo 

istoriškumui pagrįsti tai anaiptol netrukdo.“ (Habermas, HJ, 125) 

 

6B. Išvados 
„Nepaisant išsipildžiusio seminaro dalyvių troškimo pritraukti plačiosios visuomenės 

dėmesį, radikaliosiose Jėzaus seminaro išvadose nėra nieko naujo. Iš esmės tai tik dar 

vienas nepagrįstai negatyvios Biblijos kritikos pavyzdys. Jų išvados priešingos 

nesuskaičiuojamai daugybei įrodymų, pagrindžiančių Naujojo Testamento istoriškumą ir 

bylojančių apie jame pateikiamų liudijimų patikimumą. Seminaro išvadoms būdingas 

nepagrįstas išankstinis nusistatymas prieš antgamtiškumą.“ (Geisler, BECA, 388) 

Edwinas Yamauchi’s priduria: „Nepaisant kai kurių šiuolaikinių mokslininkų 
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teiginių, ekstrabibliniai įrodymai anaiptol nepalaikys jų ekscentriško Jėzaus vaizdavimo, 

kuris tiek daug susilaukė žiniasklaidos dėmesio tik dėl to, kad yra naujovė. Atsižvelgus į 

visus įrodymus, taip pat ir į patvirtinančią informaciją, kurią pateikia ne pats Naujasis 

Testamentas, o kiti senoviniai šaltiniai, ortodoksinis Jėzaus portretas, priešingai 

idiosinkraziškiems, efemeriškiems svarstymams, išlieka tvirtas ir patikimas.“ 

(Yamauchi, cit. Wilkins, JUF, 222) 

 

3A. Tikėjimo Kristus ar istorinis Jėzus? 
Visų minėtų tyrimų metu, siekiant atkurti istorinio Jėzaus portretą, buvo išgirsta daugybė 

pačių įvairiausių nuomonių. Kai kurie tyrinėtojai brėžia liniją, skiriančią istorinį Jėzų 

nuo tikėjimo Mesijo. Jų teigimu, visai nesvarbu, ką darė ar sakė istorinis Jėzus. Esą 

svarbiausia – mūsų tikėjimo Kristus. 

 

1B. Dichotomijos atsiradimas ir raida 
Kai kurie Biblijos kritikai Jėzaus istoriškumą kvestionuoja išvesdami dichotomiją arba, 

kitaip tariant, tikėjimo Kristų atskirdami nuo istorinio Kristaus. Padalijimo idėja atėjusi 

dar iš tų laikų, kai Gottholdas Lessingas nubrėžė skiriančią liniją tarp istorijos ir 

tikėjimo. „Atsitiktinės istorijos tiesos niekada negali tapti būtinųjų proto tiesų įrodymu.“ 

(Lessing, LTW, 53, autoriaus pabrėžta) 

Lessingas rašo: 

 
Sakoma: „Remiantis istoriniu pagrindu privalote pripažinti, kad Kristus prikėlinėjo 

mirusiuosius, kad pats prisikėlė iš numirusių […].“ Tai būtų išties puiku! Būtų puiku, 

jei tik būtų daugiau nei tik istoriškai patvirtinta, jog Kristus taip ir yra sakęs. O jei 

mėginsite įvaryti mane į kampą, toliau sakydami: „Žinoma, tai įrodyta daugiau nei 

istoriškai, nes taip tvirtina įkvėptieji istorikai, kurie tiesiog negali suklysti“. […] 

Tokiu atveju man tai tebus bjaurus, platus „griovys“, kurio aš negaliu peršokti, kad ir 

kaip dažnai ar nuoširdžiai stengčiausi tai padaryti. (Lessing, LTW, 55) 

 

Immanuelis Kantas taip pat manė, jog filosofiją ir religiją derėtų vieną nuo kitos 

atskirti: „Turėjau panaikinti savo pažinimą, idant atsirastų vietos tikėjimui.“ (Kant, CPR, 

31) 

Kalbėdamas apie Jėzų, Kantas tarp istorinio Jėzaus ir žmogaus kaip personifikuoto 

idealo atveria tikrą bedugnę: „Mūsų, kaip žmonių, visuotinė pareiga – lygiuotis į šį 

moralinės tobulybės idealą. Jis yra tyriausios moralės archetipas. Ir jau vien ši proto 

pasiūlyta mintis mums gali suteikti jėgų tai padaryti, jei labai norėsime pasekti tuo 

pavyzdžiu,.“ (Kant, RLRA, 54) 

„Taigi nebereikalingas joks empirinis pavyzdys, mūsų supratimą, kaip moraliai 

patikti Dievui, galintis paversti mums archetipu. Tokį supratimą kaip archetipą jau 

savaime suponuoja mūsų protas.“ (Kant, RLRA, 56) 

Sørenas Kierkegaardas apskritai sumenkino istorinio Jėzaus reikšmę akcentuodamas 

tikėjimo šuolį: 

 
Jei krikščionybė mėginama pagrįsti istoriniais dokumentais, tai būtina gauti 
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absoliučiai patikimą liudijimą apie krikščioniškąją doktriną. Jei šį klausimą tiriantis 

asmuo būtų be galo susidomėjęs savo santykiu su šia tiesa, jam čia pat tektų smarkiai 

nusivilti. Mat iš tiesų nėra sudėtinga suvokti tai, jog, žvelgiant istoriškai į šį reikalą, 

net ir didžiausias užtikrintumas tėra apytikris, o tokio žmogui nepakanka, kad ant jo 

galėtų statyti savąją laimę. Jis nepanašus į amžinąją laimę, kurios niekas negali 

užtikrinti. (Kierkegaard, CUPPF, 23) 

 

Net jei Jo amžininkų karta nebūtų palikusi nieko, išskyrus žodžius: „Mes tikime, jog 

tokiais ir tokiais metais Dievas apsireiškė nuolankaus tarno pavidalu, gyveno tarp mūsų 

mus mokydamas, o vėliau mirė“ – tai jau būtų daugiau nei pakankama. (Kierkegaard, 

PF, 104) 

Martinas Kahleris rutulioja mintį toliau: „Istoriniai faktai, kuriuos pirmiausia turi 

patvirtinti mokslas, negali tapti tikėjimo išgyvenimais. Dėl to tarp krikščioniškojo 

tikėjimo ir Jėzaus istorijos tėra tik tokia jungtis kaip tarp aliejaus ir vandens.“ (Kahler, 

SHJHBC, 74) 

Toliau Kahleris tęsia nubrėždamas liniją tarp istoriškojo (angl. historical) ir istorinio 

(angl. historic) Kristaus. Jis klausia tyrinėtojų apie istoriškąjį Kristų: „Kaip Jėzus Kristus 

gali būti autentiškas visų krikščionių tikėjimo objektas, jei į klausimą, koks ir kas Jis iš 

tiesų buvo, tegali atsakyti kruopštus mokslinis tyrimas, o šiai užduočiai tinkamiausiai 

pasirengę tik mūsų laikų mokslininkai?“ (Kahler, SHJHBC, 102) 

Kahlerio teigimu, tikrasis istorinis Kristus „yra Kristus, kuris yra skelbiamas“. O tas 

„Kristus, kuris yra skelbiamas […] būtent ir yra tikėjimo Kristus.“ (Kahler, SHJHBC, 

66, autoriaus pabrėžta) 

„Taigi kiekviena Šventojo Rašto eilutė įneša savo indėlį ir visos kartu pateikia mums 

išsamų Jėzaus Kristaus portretą […]. Taigi Kristaus mes negalime atskirti nuo Biblijos.“ 

(Kahler, SHJHBC, 86) 

 

Manyčiau, jog pateikiant atsakymus tiems, kurie nubrėžia liniją, tikėjimo Kristų skiriančią nuo 
istorinio Jėzaus, visų pirma derėtų paneigti jų filosofines prielaidas, vėliau pateikiant tvirtus 
įrodymus, jog Naujojo Testamento pasakojimai apie Jėzų istoriškai yra absoliučiai patikimi. 
 

2B. Nūdienos prielaidos ir dichotomijos 
Viena nūdienos prielaidų skamba taip: Naujojo Testamento raštai nepateikia mums 

istorinio Jėzaus portreto. 

Cituodamas Juliusą Wellhauseną, Rudolfas Bultmannas teigia: „Turime pripažinti, 

jog literatūrinis darbas ar tradicijos fragmentas yra pirminis šaltinis, atspindintis jo 

kilmės istorinę situaciją, ir tik antraeilis šaltinis istorinėms smulkmenoms bei 

informacijai gauti.“ (Bultmann, NASP, 341) 

Toks tvirtinimas skatina šiuos mokslininkus evangelijas vertinti tik kaip antrinį 

šaltinį gauti duomenims apie Jėzų. J. Martinas laikosi tokios pat nuomonės: „Evangelijas 

dera laikyti patikimais šaltiniais, perteikiančiais tai, kuo Bažnyčia tikėjo jų užrašymo 

metu, ir atskleidžiančiais faktus, kuriais buvo pagrįstas jos tikėjimas.“ (Martin, RG, 44) 

Todėl R.H. Lightfootas, kitas žymus kritikas, galiausiai padaro tokią išvadą: „Regis, 

jog pavidalas žemiškojo Kristaus ne mažiau kaip ir dangiškojo daugumai mūsų išlieka 

uždengtas. Nepaisant neįkainojamos evangelijų vertės, jos mums perteikia tik šiek tiek 
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daugiau nei Jo balso kuždesys. Jose mes šiaip ne taip tegalime atsekti tik Jo nueitų kelių 

pakraščius.“ (Lightfoot, HIG, 225) 

 

1C. Albertas Schweitzeris 
„Jėzus iš Nazareto, kuris atėjo kaip Mesijas, kuris skelbė Dievo karalystės etiką, kuris 

įkūrė Dangaus karalystę žemėje ir mirė, idant tobulai baigtų savojo darbo pašventinimą, 

iš tiesų niekada neegzistavo. Jis yra racionalizmo sukurta figūra, kuriai gyvybę suteikė 

liberalizmas, o istoriniu apdaru aprengė modernioji teologija.“ (Schweitzer, PSJ, 396) 

Savo „Istorinio Jėzaus paieškose“ (Quest for the Historical Jesus) Schweitzeris 

brėžia dichotomiją nuo pat krikščionybės pradžios: 

 
Ankstyvosios krikščionybės indiferentiškumas istorinio Jėzaus gyvenimo atžvilgiu 

laikotarpiu atrodo trikdantis tik iš pirmo žvilgsnio. Prisiminkime Paulių, kuris, 

atstovaudamas tiems, kurie atpažįsta laikų ženklus, nenorėjo Kristaus pažinti pagal 

kūną. Tai buvo pirmasis, impulsyvus pasireiškimas savisaugos, kuria krikščionybė po 

to vadovavosi dar ilgus šimtmečius. Ji jautė, jog, į savo tikėjimą įsileidus istorinį 

Jėzų, tikėjime rastųsi kažkas naujo, kažkas, ko nebūtų numatęs net pats Mokytojas. 

Tai iškeltų didžiulį prieštaravimą, kurį išspręsti būtų viena didžiausių pasaulio 

problemų. (Schweitzer, QHJ, 2) 

 

Pristatydamas savo mokslinį darbą apie istorinio Jėzaus gyvenimą, Schweitzeris 

baigia tokiais žodžiais: „O tiesa yra tokia: mūsų laikais svarbus ir padėti gali ne tas 

Jėzus, kurį mes žinome iš istorijos, bet tas Jėzus, kuris žmonėse prisikelia dvasine 

prasme. Iš tiesų tai veikia ne istorinis Jėzus, bet Dvasia, einanti iš Jo į žmonių dvasią. 

Tai ji trokšta daryti kitokią įtaką ir valdyti. Ji yra ta, kuri nugali pasaulį.“ (Schweitzer, 

QHJ, 401) Kaip autorius žinotų, jog toji Jėzaus Dvasia nėra vien tik jo vaizduotės 

padarinys, jei nebūtų įrodymų apie konkrečiu laiku ir konkrečioje erdvėje žemėje 

veikusią Jėzaus Dvasią – Dvasią, kuri aiškiai ir matomai apreiškė save? 

„Jėzus, kaip konkreti istorinė asmenybė, išlieka svetimas mūsų laikų kontekste. 

Tačiau Jo Dvasia, slypinti Jo žodžiuose, pasižymi paprastumu ir daro tiesioginę įtaką 

aplinkai. Kiekvienas atskiras posakis savotiškai apreiškia mums visą Jėzų. Tas nuo Jo 

spinduliuojantis neįprastumas ir nesąlygiškumas, kai Jis atėjęs atsistoja priešais mus, 

padeda kiekvienam susidaryti savitą požiūrį Jo atžvilgiu.“ (Schweitzer, QHJ, 401) Šie 

žodžiai atspindi autoriaus išgyvenimų apgaulingumą. 

 

2C. Rudolfas Bultmannas 
„Iš tiesų manau, jog šiuo metu mes beveik nieko negalime sužinoti apie Jėzaus 

gyvenimą ir Jo asmenybę, mat ankstyvieji krikščionių šaltiniai plačiau nenušviečia nei 

vieno, nei kito klausimo, yra palyginti fragmentiški ir panašūs į legendas. O kokių nors 

kitų Jėzų vaizduojančių šaltinių neturime.“ (Bultmann, JW, 8) 

Rudolfas Bultmannas nors ir pripažįsta Jėzų kaip istorinę asmenybę, tačiau labai 

skeptiškai vertina Biblijoje pateikiamus pasakojimus, nepripažindamas jų objektyviais: 

 
Abejonė, ar Jėzus iš tiesų egzistavo, yra nepagrįsta, jos net neverta aptarinėti. Joks 

sveiko proto žmogus nesudvejos, jog Jėzus buvo įkūrėjas istorinio judėjimo, kurio 

pirmajam ryškiam tarpsniui atstovauja seniausioji Palestinos bendruomenė. Tačiau 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  689 

 

kiek tai bendruomenei pavyko išlaikyti objektyviai teisingą Jo paveislą ir Jo skelbtą 

žinią – tai jau kitas klausimas. Tiems, kurie nori plačiau sužinoti apie Jėzaus asmenį, 

situacija yra gan apgailėtina ar net destruktyvi. Mūsų atveju tai didelės reikšmės 

neturi.“ (Bultmann, JW, 13–14) 

 

3B. Atsakymai į filosofinius prieštaravimus 
Manyčiau, jog pateikiant atsakymus tiems, kurie nubrėžia liniją, skiriančią tikėjimo 

Kristų nuo istorinio Jėzaus, pirmiausia derėtų paneigti jų filosofines prielaidas ir vėliau 

pateikti tvirtus įrodymus, jog Naujojo Testamento pasakojimai apie Jėzų istoriškai yra 

absoliučiai patikimi. 

Kaip atsaką Kantui apie tai Geisleris sako štai ką: „Kanto prielaida, esą faktą 

įmanoma atskirti nuo jo vertės, yra aiškiai klaidinga. Tai akivaizdžiai byloja kad ir 

pavyzdys, jog Kristaus mirties fakto neįmanoma atskirti nuo jo vertės. Panašiai yra ir su 

nekaltuoju prasidėjimu – jei tai nebūtų biologinis faktas, jis neturėtų jokios dvasinės 

reikšmės. Taip pat neįmanoma ir žmogaus gyvybės fakto atskirti nuo jo vertės: 

atimdamas gyvybę, žmogžudys neišvengiamai pamina individo kaip žmogaus vertę.“ 

(Geisler, BECA, 386) 

 

4B. Atsakymai į istorinius prieštaravimus 
Atsakydamas konkrečiai Bultmannui, Davidas Cairnsas apie Bultmanno teologiją, kuri 

nuo istorinės pakrypsta egzistencine linkme, yra pasakęs taip: „Šiame skyriuje turėtume 

prieiti prie išvados, jog nė vienas Bultmanno siūlomas argumentas, jam stengiantis apeiti 

istoriją, nėra įtikinantis. Apskritai visas šis sumanymas labiau panašus į tokią išeitį, kai 

geriausiu vaistu nuo galvos skausmo pasiūloma nukirsdinti galvą.“ (Cairns, GWM, 149) 

Kitą nerimą keliantį aspektą Bultmanno Naujojo Testamento traktuotėje pastebi 

Ellweinas, atkreipdamas dėmesį į Bultmanno polinkį egzistencializmui: „Argi nekelia 

nerimo tai, kad Bultmanno Naujojo Testamento žinios interpretacijoje istorinio Jėzaus iš 

Nazareto istorinė realybė virsta „X nežinomuoju“? Vadinasi, Dievo apreiškimas, Jėzuje 

įgavęs kūnišką pavidalą ir istorinę formą, tarytum išnyksta ir, taip sakant, paliekamas tik 

tarp kabučių.“ (Ellwein, RBIK, cit. Kegley, TRB, 42) 

Geisleris pabrėžia, jog istorinį Jėzų tyrinėjantys mokslininkai „visai to nepatikrinę, 

nutaria, jog evangelijos nėra istoriniai dokumentai ir jos nepasiūlo Jėzaus, kaip istorinės 

asmenybės, portreto.“ (Geisler, BECA, 386) 

Naujojo Testamento rašytojai pabrėžia, jog tikėjimo Kristaus ir istorinio Jėzaus 

vienovė yra vienas esminių tikėjimo pagrindų. 

Paulius sako: 

 
O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. 

Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akyse, kad jis 

prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei 

mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo 

prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir 

užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, 

tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. (1 Kor 15,14–19). 

 

Sukurti tokį „tikėjimo Kristų“, atmetant istorinį šioje žemėje vaikščiojusio Jėzaus 
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gyvenimą, praktiškai reikštų grėsmingai priartėti prie visiško Jėzaus išsižadėjimo ir 

manyti, kad Jis apskritai nevaikščiojo kūno pavidalu. Jonas perspėja mus sakydamas, 

kad „kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš Antikristo, 

apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje.“ (1 Jn 4,3). 

Lukas savo tyrinėjimo metodus apibūdina kaip istorikas: 

 
Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, 

kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. 

Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, 

garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi 

išmokytas (Lk 1,1–4). 

 

Istorikas A.N. Sherwin-White’as romėnų istorijos užrašymo metodus lygina su 

evangelijų autorių metodais. Ir štai kokią jis daro išvadą: „[…] dar nereiškia, kad tie, 

kurie labai domėjosi Kristaus istorija – net jei domėjimasis labiau alegorinis ir didaktinis 

nei istorinis – iškreipė ar apskritai sunaikino istorinį naudotos medžiagos branduolį.“ 

(Sherwin-White, RSRLNT, 191) 

Vienos mokslininkų grupės (F.F. Bruce’as, W.M. Ramsay’s ir kt.) atlikto tyrimo 

duomenimis, Luko užrašytieji Apaštalų darbai istoriškai yra patikimi arba, tiksliau 

tariant, istoriškai tikslūs. O visai neseniai, išnagrinėjęs Apaštalų darbuose pateikiamus 

duomenis, Colinas Hemeris, garsus romėnų istorijos žinovas, daro tokią išvadą: 

 
Aptikome daug duomenų, kurie tarsi pateikia užuominų apie šaltinius, galinčius 

plačiau supažindinti su nagrinėjamomis vietovėmis ir laikmečiu. Daugelis tų sąsajų 

išaiškėjo tik labai neseniai, po to kai buvo išspausdintos naujosios papirusų 

kolekcijos ir senieji įrašai. Aptiktąsias smulkmenas nagrinėjome įvairiausiais, dažnai 

tarpusavy susisiejančiais, aspektais, vengdami kartotis, nes mums labiausiai rūpėjo ne 

tiek pačios smulkmenos, kiek tai, kaip jos paremia ir patvirtina patį tekstą, skirtingai 

jį interpretuojant. Mus domino įvairūs pasakojimo sąryšio su istorija, kurią jis aprašo, 

lygmenys. Mūsų tyrinėjimų išvados patvirtina, jog pasakojimas iš esmės yra 

patikimas. Tos smulkmenos painiai, dažniausiai iš anksto neplanuotai, gražiai 

susidėlioja į vieną pasakojimą. (Hemer, BASHH, 412) 

 

Ir pagaliau toks „istoriškojo (angl. historical) Jėzaus atskyrimas nuo istorinio (angl. 

historic) Kristaus remiasi klaidinga faktų ir tikėjimo dichotomija. […] Istorinė 

Kristaus reikšmė negali būti atskirta nuo Jo istoriškumo. Jei Jis negyveno, nemokė, 

nemirė ir neprisikėlė iš numirusių, kaip teigia Naujasis Testamentas, tai ir šiandien Jis 

neturi jokios gelbstinčios galios.“ (Geisler, BECA, 142) 

 

4A. Jėzus liepsnose 
Danieliaus knygos trečiajame skyriuje skaitome apie tris draugus, Šadrachą, Mešachą ir 

Abed Negą, kurie buvo įmesti į ugnimi plieskiančią krosnį, bet nesudegė. O ketvirtasis 

vyras, vaikščiojęs su Danieliaus draugais ugnies liepsnose, daugelio mokslininkų 

manymu, buvo dar neįsikūnijęs Kristus. Pats karalius Nebukadnecaras pastarąjį 

apibūdino tokiais žodžiais: „[…] o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sūnus!“ (Dan 3,25 TŽ). 

Tas ketvirtasis neabejotinai ir buvo Dievo Sūnus – o Jis niekuomet nesudega! 

Mokslininkai eruditai, sėdėdami savo dramblio kaulo bokštuose, gali sukurti kokį tik 
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patinka „tikėjimo Kristų“. Tokį Kristų kur kas lengviau priimti. Jis neatlieka jokių 

antgamtiškų žygdarbių. Jis ne kažin kiek tesiskiria nuo kitų filosofinės minties sistemų 

lyderių. Jis nevartoja griežtų posakių, kurie bemat įpliekstų ginčus ar sudrebintų vyrų ir 

moterų sielas. Savo perspėjimais apie amžinąsias pasekmes, kurios ištiks tuos, kurie Jį 

atmeta, Jis nesukelia nerimo. Galima sakyti, jog Jis gana gražiai „įsipaišo“ kiekvieno 

individo pasaulėjautoje. Būtent tokia pažiūra ir yra didžioji problema: istorinio Jėzaus 

paieškos galiausiai apsistoja ties tokiu Jėzumi, kuris yra visiškai atskirtas nuo istorijos. Ir 

problema yra ta, kad Jėzus, kurį piešia vaizduotė ir kurį galima sugalvoti kaip ir bet kurį 

kitą pasakų ar legendų veikėją, lieka tokiu Jėzumi, kuris keisti žmonių gyvenimą turi ne 

daugiau galios kaip Džonis Obuolio sėklytė ar Polas Bunjanas. (Populiarūs pasakų 

veikėjai. Polas Bunjanas – milžinas medkirtys, o Džonis Obuolio sėklytė – mažas 

pagalbininkas, panašus į lietuviškąjį Berniuką Žirniuką. – vert. past.) 

Maždaug prieš du tūkstančius metų realūs vyrai nuo darbo sugrubusiomis rankomis 

sutikdavo realų Jėzų, o šis pakviesdavo juos sekti paskui Jį. Realiai gyvenę moterys ir 

vaikai taip pat sutikdavę pasekdavo Jėzumi. Daugelis padėjo galvas už tai, kad sekė 

Kristumi ir atsisakė išsižadėti savo liudijimo, skelbiančio tai, ką Jėzus padarė ir pasakė, 

kol vaikščiojo tarp jų. 

Labai ryškus kontrastas. Galiausiai žmogus pats turi pasirinkti, kuo jam tikėti. 

Didžiai gerbiu solidžius mokslininkus. Tačiau esama ir tokių mokslininkų, kurie savo 

erudiciją panaudoja pagrįsti ir įtvirtinti savo išankstinę nuostatą. Manyčiau, taip būtent ir 

nutiko trijų čia aprašytų tyrinėjimų metu, ieškant istorinio Jėzaus. Priešprieša antgamčiui 

iškreipė visą tyrimų eigą ir istorinio Jėzaus paieškas pavertė Jėzaus kaip pramanyto ir 

galios neturinčio personažo prezentacija. 

Atėjo metas nuskambėti nuosprendžiui. Kiekvienas žmogus turi pats nuspręsti, kuo 

tikėti: eruditu filosofu, kuris daugybe amžių atitolęs nuo Jėzaus, kažkada vaikščiojusio 

žemėje, ar tais, kurie iš tiesų vaikščiojo su Juo ir mirė dėl Jo. 

O sprendimas, kurį milijonai žmonių – pradedant paprastais valstiečiais ir baigiant 

talentingais, nešališkais profesoriais – iki šiol priima, išlieka toks pat: Jėzus iš tiesų 

gyveno, mirė ir vėl gyvena, lig šiol keisdamas gyvenimus tų, kurie priima Jį tokį, koks 

Jis yra. Ar jūs priimsite Jį? Ar paseksite Juo? Prieš akis turite gausybę įrodymų. Jūsų 

valia apsispręsti. Jei niekada nebuvote sudėję savo vilčių į Jį kaip savo Gelbėtoją iš 

nuodėmės ir gyvenimo Viešpatį, neilgas knygos pabaigoje įdėtas straipsnis „Keturi 

dvasiniai dėsniai“ padės jums savo gyvenimą atiduoti į Kristaus rankas. 

 

30 skyrius 

Formų kritika: išvados 

Skyriaus turinys 
Formų kritikos privalumai 
Formų kritikos trūkumai  

 

Kiekvienas kritikos metodas ar tyrimas turi savų pliusų ir minusų, savų privalumų ir 
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trūkumų. Šiame skyriuje kaip ir tik pamėginsime aptarti geruosius ir bloguosius formų 

kritikos metodo bruožus. 

 

1A. Formų kritikos privalumai 
B.S. Eastonas akcentuoja svarų įnašą, kurį padarė moksliniai tyrinėjimai panaudojant 

formų kritikos metodą: „Formų nagrinėjimas supažindina mus su ankstyviausia 

krikščioniškąja pedagogika. O ryškiai nušviesdamas ankstyvųjų Palestinos krikščionių 

interesus atveria mums išties platų mokslinių tyrinėjimų lauką. Manyčiau, jog vien to 

pakanka, kad ši nauja disciplina susilauktų mūsų dėmesio.“ (Easton, GBG, 77) 

O štai kokius formų kritikos privalumus pabrėžia Barkeris, Lane’as ir Michaelsas: 

 
1. Šis metodas labai praverčia siekiant suvokti ir įvertinti savitą sinoptinės 

tradicijos stilių ir struktūrą. Užrašytųjų evangelijų forma iš esmės atspindi prieš ją 

buvusios žodinės tradicijos formą. 

2. Neįmanoma ir visai nebūtina stengtis tobulai suderinti evangelijų brėžiamas 

skirtingas chronologines linijas. Kaip tik dėl tos priežasties evangeliniai pasakojimai 

yra grupuojami, remiantis kitais įvairiais kriterijais. 

3. Formų kritika paaiškina tuos skirtumus, kuriuos aptinkame paraleliniuose to 

paties įvykio atpasakojimuose, kuriuos kitaip būtų labai sunku suprasti. Kokia nors 

smulkmena, kurią vienas evangelistas savo pasakojime praleidžia, kito pasakojime 

paminima, nes autoriui toji smulkmena pasirodo svarbi ir tiesiogiai siejasi su 

situacija, kurioje būdamas jis rašo. (Barker, NTS, 70) 

 

Floydas Filsonas pamini kitus geruosius šio metodo bruožus: 

 
Kurį laiką evangelijos tradicija buvo saugojama žodine forma. Tai tiesa. Taip pat 

tiesa ir tai, kad šis ankstyvasis etapas buvo be galo svarbus, nes jis lėmė visų vėliau 

atsiradusių tradicijos formų patikimumą. Todėl šį etapą derėtų kuo nuodugniausiai 

ištirti. 

Tiesa ir tai, jog nedideli tradicijos fragmentai – mokomoji tradicija ar 

pasakojamoji medžiaga – buvo naudojamos praktiniais tikslais, pritaikant jas 

atitinkamai situacijai. Taip pat pagrįstai galima manyti, kad stengtasi išsaugoti 

tipiškus nutikimus ar posakius, ir kai kuriais atvejais atskiros pasakojimo dalys gali 

būti sudurtiniai junginiai. 

Galima neabejotinai tvirtinti, kad mūsų dienas pasiekusi evangelijos medžiaga – 

tai tik nedidelė dalelė to didžiulio informacijos kiekio, kurį buvo stengtasi išsaugoti. 

Atrodo, jog medžiaga, kurią norėta išsaugota, buvo specialiai tam tikslui atrinkta, o 

jos atranką greičiausiai lėmė praktiniai tikėjimo ir Bažnyčios gyvenimo poreikiai. 

Kaip mūsų laikų pamokslininkas, klausydamasis kalbos ar skaitydamas knygą, akylai 

įsidėmi tik tas detales, kurios svarbios jo gyvenimui, mąstymui ar pamokslavimui, 

taip ir ankstyvųjų laikų krikščionių atsiminimus nulėmė jų poreikiai ir interesai. 

Pabrėžtina, jog visame šiame procese itin svarbūs poreikiai, susiję su 

vadovavimu, pamokymu, garbinimu bei nesutarimų sprendimu. Perduodančių 

tradiciją krikščionių nuostata nebuvo tokia pat kaip tyrinėtojo ar nešališko biografo. 

Vadinasi, nuodugnus evangelijas tiriantis kritikos darbas gali atskleisti pirmosios 

Bažnyčios gyvenimo tam tikrą paveikslą, nes evangelijose atsispindi ankstyvųjų 
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krikščionių interesai ir problemos. (Filson, OG, 103–105) 

 

Kitas svarbus aspektas, kurį išskyrė Naujojo Testamento tyrinėtojas Haroldas W. 

Hochneris, yra tai, kad formų kritika mūsų dėmesį sutelkia į žodinio perdavimo laikmetį. 

(Barr, BEJ, n. p.) 

Stevenas Travisas su tuo sutinka sakydamas: „Formų kritika, nors ir ne iki galo, bet 

vis dėlto padėjo mums prasiskverbti į tą ‘uždengtąjį laikotarpį’ nuo 30 m. iki 50 m., kai 

dar nebuvo užrašytas nė vienas mūsų Naujojo Testamento dokumentas. Pavyzdžiui, ši 

kritika atskleidė mums šiek tiek informacijos apie ankstyvųjų krikščionių naudotus 

pamokslavimo ir mokymo metodus, apie jų debatus su oponuojančiais žydais.“ (Barnes, 

GCFC, 161) 

Svarbią išvadą apie formų kritikos tyrinėjimus padarė Mounce’as: „Formų kritika 

atskleidžia svarbiausias Jėzaus mokymo ypatybes – Jo mokymas glaustas, bet gali būti 

plačiai pritaikomas. Evangelijose mes randame atrinktą mokomąjį tekstą, kuris gali būti 

labai universaliai panaudojamas.“ (Mounce, INTHA, 144) 

Du svarbius dalykus formų kritikos klausimu išsako Redlichas: 

 
1. Formų kritika pripažįsta, jog posakių rinkiniai buvo sudaryti ankstyvajame 

laikotarpyje. Tai leidžia manyti, kad mūsų Viešpaties ipsissima verba (lot. „tikslūs 

žodžiai“) buvo branginami ir saugomi kaip ištaros, skirtos vadovauti ir nurodyti tiek 

pavienių asmenų, tiek Bažnyčios likimą. 

2. Formų kritika paskatino moksliškai išnagrinėti evangelijų kilmę. Jos atstovų 

taikoma tyrinėjimo metodika gali smarkiai praplėsti mokslinių tyrimų lauką ateity. 

(Redlich, FC, 79) 

 

2A. Formų kritikos trūkumai 
Štai ką apie formų kritikoje taikomos metodikos ribotumus rašo Basilis Redlichas: 

 
1) Klasifikacija turėtų būti daroma pagal formą ir jokius kitus kriterijus, pvz., 

posakiai, pasakojimai apie stebuklus ir palyginimai (angl. Apothegm-Stories, 

Miracle-Stories, Parables). Nesant apčiuopiamos formos ar modelio, klasifikavimas 

pagal turinį – jau ne formų kritikos sfera. 

2) Apie istorinę formų neturinčių grupių vertę neturėtų būti sprendžiama, kol jos 

kruopščiai neištirtos. Ten, kur neegzistuoja jokia forma ar modelis, istorinio 

vertinimo neturėtų būti. Formų kritika turėtų tirti tradicijos formas, tas formas 

aiškinti, stengtis atsekti jų atsiradimą ir raidą. Žodžiu, formų kritikoje dėmesys turėtų 

būti telkiamas tik į formas. 

3) Formų kritikai nepakankamai naudojosi evangelijų literatūrinės kritikos 

pasiektais rezultatais, pvz., plačiau nepasidomėjo dokumentinių sinoptinių evangelijų 

šaltinių datavimu ar šių šaltinių ryšiais su didžiaisiais krikščionybės centrais. 

4) Formų kritikoje pernelyg pabrėžiama pirmosios krikščionių bendruomenės 

įtaka, tačiau silpnai įvertinta Jėzaus, kaip rabino ir pranašo, daryta įtaka. Viena 

vertus, į bendruomenę žiūrima kaip į vieną „kūrybingą kūną“, apie kurį, deja, 

Naujajame Testamente tik šiek tiek arba visai neužsimenama. Nereikia pamiršti, jog 

tarp pirmųjų krikščionių ne visi buvo rabinai ar saliamonai. Kita vertus, nėra laikoma, 

kad Jėzus buvęs toks mokytojas, kuris kartodavęs tas pačias maksimas ar mintinai 
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išmoktas kalbas ir jas sakydavęs niekad nieko nekeisdamas. Tačiau labai galimas 

dalykas, kad Jis kartodavo tuos pačius posakius vis kita forma ir nuolat keisdavo savo 

diskursus. Nors taip pat galima manyti, kad skirtumai atsirado ir dėl vėlesnės 

informacijos įtakos. Matas, Lukas ir Jonas, kurdami savąsias evangelijas pagal 

Morkaus tekstą, galėjo patikslinti pasakojimą vėliau įgytomis žiniomis. 

5) Formų kritika pernelyg ignoruoja gyvų liudytojų dalyvavimą formuojant 

evangelijos pasakojimus. Pro pirštus žiūrima į tai, jog liudytojai galėjo patikrinti, ar 

teisingai fiksuota tradicija, ir apginti ją. 

6) Formų kritika ignoruoja II a. bei vėlesnių laikotarpių rašytojų parodymus. 

7) Formų kritika nėra aiškiai apibrėžusi formavimosi laikmečio trukmės. 

8) Joje visai nepagrįstai tvirtinama, jog kontekstas, aplinka ir chronologinės 

smulkmenos neturi jokios istorinės ar biografinės vertės. 

9) Formų kritikoje nepagrįstai tvirtinama, jog analogija gali būti vadovavimosi 

principas, padedantis atskleisti legendose ir mituose glūdinčią istorinę tiesą. 

10) Nors ir įvertindama svarbiausius veiksnius, formų kritika neatsižvelgia į visus 

ankstyvosios Bažnyčios interesus. 

11) Formų kritika skatina subjektyvų vertinimą, ir šiuo atžvilgiu jos šalininkai yra 

šališki. 

12) Formų kritikai praleidžia tą neabejotiną faktą, jog pirmoji Bažnyčia buvo 

pasirengusi kentėti ir mirti dėl savo tikėjimo Jėzumi ir dėl Jo vardo galios. Jėzus 

jiems buvo realus Jėzus, ir jų Kristus savo darbais ir mokymu įrodė toks esąs. 

13) Pernelyg akcentuodami laukiamąją paruziją, formų kritikai išleido iš akių 

kasdienį gyvenimą, kurį žmonės gyveno, nors kartu tikėjo, jog antrasis Kristaus 

atėjimas ne už kalnų. (Redlich, FC, 77–78) 

 

McGinley’s pamini formų kritikos trūkumus, kurie išryškėja Bultmanno ir Dibeliuso 

darbuose: 

 
Formų kritikams nepavyko įtvirtinti savos, nuo „Dviejų šaltinių teorijos“ 

nepriklausančios pozicijos [Fascher, DFM, 51]. Joje [formų kritikoje] visiškai 

ignoruojamas esminis skirtumas tarp evangelijų ir Kleinliteratur. Formų kritika 

pasikliovė abejotina kolektyvinės kūrybos teorija. Kolektyvinė kūryba jos buvo 

priskirta bendruomenei, kurioje tokio pobūdžio kūryba iš tiesų netarpo ir negalėjo 

tarpti. Paprasto stiliaus tekstas palaikomas iš atskirų fragmentų sudurstytu rinkiniu. 

Formos apibrėžiamos pernelyg griežtai, kartais pašalinant nemažą teksto dalį. Sitz im 

Leben ieškoma kiekvienoje primityviojo krikščioniškojo gyvenimo fazėje, išskyrus 

pačią svarbiausią: krikščionių troškimą geriau pažinti Jėzaus gyvenimą. Visiškai 

neatsižvelgiama į istorinius paliudijimus. Gilinantis į formą ignoruojamas turinys. 

Neatsižvelgiama į lemiamą laiko faktorių. Juntama išankstinė nuostata, neigianti 

istorinę evangelijos pasakojimo vertę. (McGinley, FCSHN, 154) 

 

Vos tik […] mums pavyksta šiek tiek pažinti pirmųjų į krikščionybę atsivertusių tikinčiųjų ir jų 
mokytojų ketinimus, paaiškėja, kad visas formų kritikos teorijos pagrindas sutirpsta ir 
pranyksta. 

– F.J. BABCOCK 
 

Vienas antraeilių tikslų, kurio siekė radikaliosios pakraipos formų kritikai – 

patvirtinti istorinio Jėzaus autentiškumą, naudojant formų analizės metodą. Deja, to 
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padaryti nepavyko, todėl formų kritika šiuolaikinei protestantiškai evangelijų sampratai 

padarė labiau neigiamą nei teigiamą įtaką. Apibendrindamas G.E. Laddas rašo: „Formų 

kritikams taip ir nepavyko atrasti istorinio Jėzaus.“ (Ladd, NTC, 157) 

F.J. Babcockas rašo: 

 
Vos tik […] mums pavyksta šiek tiek pažinti pirmųjų į krikščionybę atsivertusių 

tikinčiųjų ir jų mokytojų ketinimus, paaiškėja, kad visas formų kritikos teorijos 

pagrindas sutirpsta ir pranyksta. Pats būdas yra išmoningas ir tam tikru lygiu 

patikimas. Kai kurios prielaidos gali turėti krislelį tiesos. Tačiau panašiai buvo ir su 

Tübingeno teorija, tad labai tikėtina, jog formų kritikos teorijos laukia panašus 

likimas. (Babcock, FC, 20) 

 

Rogersas sako: „Šis metodas pateikia galimus atsakymus į klausimus, kurie iki šiol 

tebėra atviri, pavyzdžiui, šaltinių ar sinoptinių evangelijų klausimai. Laikomasi teorijos, 

jog būta dviejų dokumentų (Morkaus pasakojimo ir Q šaltinio), kurių pagrindu buvo 

parašytos Mato ir Luko evangelijos. Manoma, jog Morkaus evangelija buvo parašyta 

pirmiau.“ (Rogers, ULNCNTIET, n.p.) 

Štai kaip bendrą įspūdį, kurį susidarė apie formų kritiką, pateikia McGinley’s: 

„Geriausiu atveju galima sakyti, jog tai, kas formų kritikoje teisinga, nėra nauja. Ir 

atvirkščiai, daug kas iš to, kas naujoviška, yra neteisinga. Blogiausiu atveju galima 

sakyti ir taip: ten esama grūdų, kuriuos dar galima būtų atskirti nuo pelų.“ (McGinley, 

FCSHN, 154) 

O savo nuomonę apie Bultmanno atliktą darbą McGinley’s išreiškia šitaip: „Jei, 

Bultmanno žodžiais tariant, Schmidtas suardė evangelijos istorijos rėmus, tai jo 

pasekėjas taip sudarkė paveikslą, kad jo nebeįmanoma atpažinti. Tokia analizė – tikras 

naikinimas.“ (McGinley, FCSHN, 68) 

Ir pabaigai F.F. Bruce’as formų kritikui pateikia tokį pasiūlymą: „Kai pagaliau bus 

atliktas kruopštus tyrinėjimo darbas ir kiek galint tiksliau patvirtintas tradicijos pagrindo 

autentiškumas, labai praverstų atsistoti eilinių evangelijos skaitytojų gretose. Kartu su 

jais pasiklausęs evangelistų liudijimo, jis gal būt pripažintų, jog šis liudijimas ‘visai 

panašus į tiesą’ [J.B. Phillips, Ring of Truth: A Translator’s Testimony, London, 1967].“ 

(Bruce, TON, 57) 

 

31 skyrius 

Modernioji teologija ir Biblijos kritika 

C.S. Lewis 

Senosios ortodoksijos kvestionavimas iš esmės yra Naujojo Testamento kritika 

užsiimančių teologų darbas. Šios disciplinos ekspertų autoritetas – tai autoritetas, iš 

pagarbos kuriam mūsų prašoma atsisakyti didžiosios dalies įsitikinimų, tokių bendrų ir 

įprastų ankstyvajai Bažnyčiai, jos Tėvams, Viduramžiais, Reformacijos laikotarpyje ir 
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netgi devynioliktajame amžiuje. Norėčiau pasiaiškinti, kodėl esu taip skeptiškai 

nusiteikęs minėto autoriteto atžvilgiu. Galbūt neišmanėliškai skeptiškas, pasakysite jūs. 

Tačiau skepticizmą ir sąlygoja neišmanymas. Labai sunku atsiduoti nuodugniems 

tyrinėjimams neturint prima facie pasitikėjimo savaisiais mokytojais. 

Dabar nekalbėsime, kokie jie yra kaip Biblijos kritikai. Pirmiausia pasakysiu, jog aš 

jais nepasitikiu kaip kritikais. Mano galva, jiems trūksta kompetencijos literatūrinėje 

srityje ir stinga įžvalgumo nustatant tikrąją tekstų, kuriuos jie skaito, kokybę. Toks 

kaltinimas gali nuskambėti labai keistai turint omeny, jog šie žmonės į savąsias knygas 

buvo panirę visą savo gyvenimą. Tačiau galbūt kaip tik čia šuo ir pakastas. Nieko 

stebėtino, jei žmogus, kuris visas savo jaunas ir brandžias dienas praleido nuodugniai 

studijuodamas Naujojo Testamento tekstus bei kitų žmonių tuo klausimu atliktus 

tiriamuosius darbus ir kuris, literatūriškai nagrinėdamas tuos tekstus, palyginimui neturi 

jokio mato ar pavyzdžio, nes jam apskritai stinga išsamesnio ir gilesnio literatūros 

pažinimo, ir todėl lieka nepastebėjęs pačių akivaizdžiausių dalykų. Jei tas žmogus sako 

man, jog tam tikras epizodas evangelijoje yra legenda ar romanas, tai pirmiausia 

norėčiau žinoti, kiek apskritai jis yra skaitęs legendų ir romanų ir ar jo gomurys 

pakankamai įgudęs atskirti juos pagal jų skonį. Ir šiuo atveju man visai nerūpi, kiek metų 

jis prasėdėjo nagrinėdamas Evangeliją. Bet verčiau imkimės konkrečių pavyzdžių. 

Viename jau gana pasenusiame komentare man teko skaityti, jog viena kritikos 

mokykla ketvirtąją evangeliją vadina „dvasiniu romanu“, „poema, o ne istorija“ ir 

tvirtina, jog ją nagrinėjant derėtų taikyti tuos pačius kriterijus kaip ir Natano 

palyginimui, Jonos pranašystei, Miltono „Prarastajam rojui“ arba „dar teisingiau, kaip 

Bunyano „Piligrimo kelionei“. Kai žmogus taip kalba, kyla klausimas, kam dar kvaršinti 

sau galvą ir klausyti, ką jis mano apie apskritai bet kurią knygą pasaulyje. Atkreipkite 

dėmesį, jog „Piligrimo kelionę“ – istoriją, kuri užrašyta kaip sapnas ir kurios kiekvienas 

tikrinis vardas byloja ją esant alegorija – jis laiko artimiausia analogija. Atkreipkite 

dėmesį, jog visas Miltono epiškas puošnumas nueina perniek. Ir net jei į minėtus 

šiurkščius absurdo elementus pažiūrėsime pro pirštus ir pereisime prie Jonos 

pranašystės, tai čia nenuovoka bus dar ryškesnė: Jonos pranašystė – tai pasaka su keletu 

pramanytų istorinių elementų (panašiai kaip ir Jobo knyga), vaizduojanti groteskišką 

įvykį ir neapsieinanti be ryškaus ir, žinoma, pamokomojo, tipiškai žydiško humoro. 

O dabar atsiverskite Evangeliją pagal Joną. Paskaitinėkite dialogus: pokalbį su 

samariete prie šulinio ar kitą, kuris seka po to, kai išgydomas nuo gimimo buvęs aklas 

žmogus. Arba panagrinėkite atskirus vaizduojamus epizodus: pavyzdžiui, kaip Jėzus 

pasilenkęs kažką paišinėja (jei galiu taip pasakyti) pirštu dulkėse, arba neužmirštamąjį 

ν δέ νύξ (žr. Jn 13,30). Poemas, romanus, vizinius apsakymus, legendas ir mitus 

skaitau visą savo gyvenimą. Aš žinau, kokie tai kūriniai. Taip pat žinau, jog nė vienas jų 

nėra toks kaip šis. Šiam tekstui įmanomi tik du paaiškinimai: arba tai reportažas, 

kuriame nors ir neapsieinama be klaidų, bet jis vis vien gan tiksliai perteikia faktus 

(beveik taip pat tiksliai kaip ir Boswellas); arba kažkoks nežinomas II a. rašytojas, apie 

kurio pirmtakus ar pasekėjus mes nieko nežinome, staiga, užbėgdamas visiems už akių, 

savo aprašymus ėmė ir pateikė modernios novelės ar realistiškos apysakos stiliumi. Jei 

tekstas neatitinka tikrovės, tai tik apysaka, ir ne kitaip. Ir jei skaitytojas šito nepastebi, 

vadinasi, jis dar nemoka skaityti. 

O štai dar vienas pavyzdys. Cituoju iš Bultmanno „Naujojo Testamento teologijos“ 
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(Theology of the New Testament) (30 psl.): „Atkreipkite dėmesį į neatitikimą: pranašystė 

apie paruziją (žr. Mk 8,38) seka po pranašystės apie Kristaus kančią (Mk 8,31).“ Ką jis 

nori tuo pasakyti? Neatitikimas? Bultmanno įsitikinimu, pranašystės apie paruziją yra 

senesnės už pranašystes apie Kristaus kančią. Todėl jis nori tikėti – ir neabejotinai tuo 

tiki – ir kai tokios pranašystės aptinkamos viename epizode, tai tarp jų turėtų būti 

pastebimas tam tikras prieštaringumas arba „neatitikimas“. 

Tačiau piršdamas būtent tokį traktavimą jis tik demonstruoja stebėtiną įžvalgumo 

stoką. Petras išpažįsta, kad Jėzus yra Pateptasis. Ir šiam šlovės plykstelėjimui dar 

nespėjus užgesti jau pradeda skambėti kita, juodoji pranašystė, skelbianti, jog Žmogaus 

Sūnus turi kentėti ir mirti. Tada šis kontrastas dar kartą užakcentuojamas. Petras, per 

savo išpažinimą akimirkai pakylėtas, staiga žengia klaidingą žingsnį. Nuskamba 

triuškinantis atkirtis: „Pasitrauk nuo Manęs“. Ir tada, kol Petras kurį laiką jaučiasi 

visiškai palaužtas, Mokytojo balsas, kreipdamasis į minias, pateikia moralo 

apibendrinimą. Visi Jo pasekėjai turį pasiimti savo kryžių. Kančios vengimas ir savęs 

išsaugojimas iš tiesų nesąs tikras gyvenimas. Tada, dar aiškesniais žodžiais, nuskamba 

šaukimas gyventi kankinio gyvenimą. Privalai ištverti ir apginti tai, kuo tiki. Jei 

išsižadėsi Kristaus čia ir dabar, Jis išsižadės tavęs vėliau. Loginiu ir emociniu požiūriu 

vaizduojama seka yra absoliučiai teisinga. Kitaip pagalvoti gali tik toks žmogus kaip 

Bultmannas. 

Ir galiausiai dar viena citata iš ten pat (Bultmanno): „Jėzaus asmenybė neturi jokios 

reikšmės nei Pauliaus, nei Jono kerigmai. […] Ankstyvosios Bažnyčios tradicijai net ir 

nesąmoningai nepavyko išsaugoti Jo asmenybės paveikslo. O pastangos atkurti Jo 

atvaizdą – tai tik subjektyvus vaizduotės žaismas.“ 

Vadinasi, Naujasis Testamentas nepateikia mūsų Viešpaties asmenybės paveikslo. 

Įdomu, ką teko patirti šiam mokytam vokiečiui, kad jis vienas nemato to, ką mato visi 

kiti žmonės? Kokių jam trūksta įrodymų, kad galėtų atpažinti asmenybę, jei ji būtų 

vaizduojama? Pasakysiu, jog tai Bultmannas contra mundum. Vienas dalykas yra 

bendras visiems tikintiesiems ir netgi daugumai netikinčiųjų – tai jausmas, jog perskaitę 

evangelijas jie susipažįsta su konkrečia asmenybe. Yra asmenys, kuriuos mes žinome 

esant istoriškomis asmenybėmis, tačiau jų mes nepažįstame asmeniškai, pavyzdžiui, 

Aleksandras, Atila ar Viljamas Oranžietis. Taip pat yra personažai, kurie nors realiai ir 

negyveno, tačiau juos mes žinome ne prasčiau už realius žmones, pavyzdžiui, Falstafas, 

Dėdulė Tobis ar ponas Pikvikas. 

Tačiau yra tik trys veikėjai, kurie mums pažįstami ir realūs tiek pirmąja (istoriškąja), 

tiek antrąja (neistoriškąja) prasme – tai Platono Sokratas, evangelijose vaizduojamas 

Jėzus ir Boswello Johnsonas. Ir mūsų pažintis su jais pasireiškia daugeliu skirtingų būdų. 

Pavyzdžiui, vartydami apokrifines evangelijas staiga pagauname save sakant: „Ne. Labai 

gražus pasakymas, tačiau tai ne Jo pasakymas. Jis kalbėjo visai kitaip.“ Panašiai 

skiriame ir tai, kas nėra teisinga kalbant apie Johnsoną. 

Jo asmenybė šviečia tokiomis ryškiomis spalvomis, jog tai, ką kitu atveju (t.y. 

visiškai nepritariant, jog Jis yra žmogaus kūne apsigyvenusi dievystės pilnatvė) galima 

būtų palaikyti pasibaisėtinu arogantiškumu, mes – ir ne tik mes, bet ir dauguma 

netikinčių žmonių – priimame labai rimtai. Skaitykime tai, ką Jis sako pats apie save: 

„Aš romus ir nuolankios širdies“. Net ir tie Naujojo Testamento epizodai, kuriuose nors 

ir paviršutiniškai (tai daroma tyčiomis), bet labiau koncentruojamasi į Jo dieviškąją, o ne 
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žmogiškąją prigimtį, supažindina mus su asmeniu. Manyčiau, jie tai daro tikrai ne 

dažniau nei kiti. 

„Mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos […] 

ką […] savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė“. Ko siekiama 

stengiantis apeiti ar suardyti tą sukrečiantį asmeninės pažinties betarpiškumą ir sakant, 

jog „ankstyvoji Bažnyčia buvo priversta labiau sureikšminti savo Mokytoją“? Tai 

smūgis mums į veidą. Ir čia derėtų kalbėti ne apie tai, ką jie buvo priversti daryti, o apie 

tai, ką aš pavadinčiau beasmeniškumu – tai, ką atrastumėte D.N.B. straipsnyje, kokiame 

nors nekrologe ar Viktorijos laikų trimis tomais su fotografijomis leistame leidinyje 

„Ješūvos, Juozapo sūnaus, gyvenimas ir laiškai“. 

Todėl pirmasis mano nusiskundimas skamba taip: tie žmonės nori, kad aš tikėčiau, 

jog jie nagrinėdami senuosius tekstus neva skaitą tarp eilučių. Deja, visa akivaizdžiai 

byloja tik tai, jog jie nesugeba skaityti (visomis prasmėmis, kurias tik verta aptarti) net ir 

pačių eilučių. Jie sakosi matą paparčio sėklytę, nors nesugeba pastebėti dramblio, 

stovinčio vos už dešimties jardų ryškioje dienos šviesoje. 

O dabar antrasis mano nusiskundimas. Taip jau yra, kad visa liberalioji teologija tam 

tikru mastu – o dažniausiai ištisai – teigia, jog tikrasis Kristaus elgesys, Jo tikslas ir 

mokymas pasekėjų buvo neteisingai suprasti ir veikiai iškreipti. Tvirtinama, neva visa tai 

atkurti arba ekshumuoti pavykę tik šių laikų mokslininkams. Man skaitant didžiuosius 

filosofus, senosios filosofijos tyrinėjimuose tebedominavo Jowetto tradicija. Žmonės 

buvo mokomi tikėti, jog Aristotelis neteisingai supratęs Platoną, pastarąjį labai 

parodijavę neoplatonizmo šalininkai, o tikrąją Platono prasmę neva pavykę atkurti tik 

šiuolaikiniam mokslui. Taigi visa atkūrus ir sustačius į savo vietas paaiškėjo (laimei), 

jog Platonas iš tiesų nuo pat pradžių labiau priminė anglą hėgelistą nei T.H. Greeną. 

Na, o trečią kartą su tuo susidūriau savo profesinės karjeros metu. Žiūrėk, bent kartą 

per savaitę ima ir atsiranda koks nors gudrus paskutinio kurso studentas, o bent kartą kas 

ketvirtį išdygsta koks nors nuobodus amerikietis dėstytojas, ir tiek vienas, tiek antras 

tariasi pirmą kartą suvokę, ką iš tiesų reiškia kuri nors viena Shakespeare’o pjesių. 

Tačiau šiuo, trečiuoju, atveju save laikau privilegijuotu asmeniu. Matote, mano 

gyvenime ir pažiūrose įvykusi minties revoliucija buvo tokia galinga, jog turiu pasakyti, 

kad savo siela Shakespeare’o pasauliui aš priklausau labiau nei šitų šiuolaikinių 

aiškintojų pasauliui. Aš matau – jaučiu savo vidumi – žinau neginčytinai – jog didžioji 

dalis jų traktavimo yra tiesiog neįmanoma. Jie į visa žvelgia per tokią prizmę, kuri 

nebuvo žinoma 1914 m., jau nekalbant apie Jokūbo laikus. Tokia kasdienė patirtis 

patvirtina mano įtarimus, jog labai panašiai būna traktuojamas tiek Platonas, tiek 

Naujasis Testamentas. 

Manyti, kad bet kuris žmogus ar rašytojas nesugebėjo suvokti tų, kurie gyveno toje 

pačioje kultūroje, kalbėjo ta pačia kalba, džiaugėsi tomis pačiomis meninėmis 

vertybėmis, jam būdingas tas pats pasąmoninis mentalitetas, tačiau neva apie tai geriau 

išmano tie, kuriems ta aplinka buvo visiškai svetima, tai, mano supratimu, yra tiesiog 

absurdiška. Čia egzistuoja tam tikras a priori neįtikimumas, kurio atsverti negali jokie 

argumentai ir jokie samprotavimai. 

Trečia, aptinku, jog šie teologai nuolatos akcentuoja principą, esą antgamtinių 

reiškinių nėra. Vadinasi, kiekvienas žodis, kuris, pasak senųjų raštų, yra pasakytas iš 

mūsų Viešpaties lūpų ir pranašaujantis ateities įvykius, iš tiesų (jei Jis tikrai taip pasakė) 
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ten užrašytas jau po to, kai tie įvykiai buvo įvykę. Visa tai labai logiška, jei pradedame 

nuo tvirto įsitikinimo, kad įkvėptos pranašystės niekada neišsipildo. Panašiai atmetami ir 

visi epizodai, aprašantys stebuklus. Tai visai natūralu, jei pagal mūsų įsitikinimą 

stebuklai nevyksta. Dabar nenorėčiau plėtoti temos, ar apskritai stebuklai įmanomi. 

Tiesiog noriu pabrėžti, jog tai jau filosofinis klausimas. 

Patys tyrinėtojai šiuo klausimu negali pasigirti esą didesni autoritetai už kitus. 

Taisyklę „Tai, kas yra antgamtiška, nėra istoriška“ jie atsineša su savimi ir pritaiko 

studijuodami tekstus; tai nėra taisyklė, kurią jie būtų atradę tuose tekstuose. Ir jei kas 

nors čia prabyla apie autoritetą, pasakysiu, kad net ir sudėtas kartu visų Biblijos kritikų 

autoritetas šiuo atveju yra lygus nuliui. Šiuo klausimu jie kalba kaip paprasčiausi 

žmonės – žmonės, kuriems didžiulę įtaką daro amžiaus, kuriame jie augo, dvasia, kurios 

jie neįstengia pakankamai kritiškai įvertinti. 

Tačiau ketvirtasis mano nusiskundimas – o jis pats garsiausias ir ilgiausias – dar tik 

prieš akis. Šio pobūdžio kritikos uždavinys – nustatyti tyrinėjamųjų tekstų genezę: 

kokiais mums nebeprieinamais dokumentais naudojosi kiekvienas rašytojas, kada ir kur 

jis rašė, kokie buvo jo užsibrėžti tikslai, kokiomis aplinkybėmis jis rašė – žodžiu, visą 

teksto Sitz im Leben. Ir tai atliekama pasitelkiant visą erudiciją ir su didele išmone. Na, 

iš pirmo žvilgsnio visa atrodo labai įtikinama. Manyčiau, jog ir pats būčiau veikiai tuo 

įtikintas, jei ne amuletas, kurį visuomet su savimi nešiojuosi – stebuklingoji žolė moli – 

apsaugantis mane nuo to. Atsiprašau, bet, jums leidus, dabar šiek tiek pakalbėsiu apie 

save. To, ką dabar pasakysiu, kokybę iš esmės lemia faktas, kad šią informaciją jūs 

gausite iš pirmų lūpų. 

Iš anksto ginkluotis prieš tokias „rekonstrukcijas“ mane skatina tai, kad aš į viską 

galiu pažvelgti, taip sakant, iš kitos pusės. Ne kartą teko stebėti, kaip recenzentai 

„rekonstruoja“ mano paties knygų genezę. 

Kol savo kailiu nepatiri, ką reiškia būti recenzuojamam, tiesiog sunku patikėti, kiek 

nedaug paprasta recenzija (kai vertinama, liaupsinama ar cenzūruojama šviežiai parašyta 

knyga) reiškia kritiką tiksliausia šio žodžio prasme. Didžioji dalis recenzijos iš tiesų 

remiasi pramanytomis istorijomis apie tavo knygos rašymo procesą. Terminai, kuriuos 

recenzentai vartoja girdami ar peikdami kūrinį, dažnai ir sukuria tokią istoriją. Vieną 

darbą jie liaupsina, pavadindami jį „spontanišku“, o kitą įvertina kaip „išbaigtą“ – t.y. jie 

dedasi žiną, kad vieną tu parašei currente calamo, o kitą – invita Minerva. 

Kokia yra tokių „rekonstrukcijų“ kokybė, teko sužinoti jau pačioje savo karjeros 

pradžioje. Kažkada išleidau savųjų esė knygą. Ir joje buvo viena esė, į kurią jaučiausi 

įdėjęs daugiausia širdies; kūrinys, kuris man buvo tikrai labai svarbus ir kurį rašiau su 

labai užsidegęs. Tai buvo esė apie Williamą Morrisą. Ir štai ką išvydau vienoje pirmųjų 

šios knygos recenzijų: ten buvo sakoma, jog būtent toji esė knygoje buvo bene 

vienintelė, kuriai skyriau mažiausiai dėmesio. Nesupraskite manęs klaidingai. Kai dabar 

pagalvoju, kritikas veikiausiai buvo visiškai teisus palaikydamas ją prasčiausia esė 

visoje knygoje (na, bent jau tam kiekvienas pritarė). Tačiau jis buvo visiškai neteisus 

pateikdamas išsigalvotą istoriją apie priežastis, paskatinusias mane parašyti tokią 

nuobodybę. 

Ką gi, pasakysiu, jog tai privertė mane pastatyti ausis. Nuo to karto atsargiai 

stebėdavau, kaip atsiranda kitos panašios išsigalvotos istorijos apie manąsias bei mano 

bičiulių knygas, kurių tikrąsias istorijas pats labai gerai žinodavau. Recenzentai – tiek 
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draugiškieji, tiek priešiškieji – su didžiausiu pasitikėjimu prirašys tau tokių istorijų: jie 

papasakos tau, kurie visuomeninio gyvenimo įvykiai paskatino autorių parašyti tai ar tai, 

kurie kiti autoriai padarė įtaką rašytojo kūrybai, koks buvo tikrasis autoriaus tikslas, 

kokiems skaitytojams jis skyrė savo kūrinį, kodėl ir kada jis visa tai darė. 

Dabar norėčiau pareikšti savo nuomonę – tai, ką asmeniškai ir tvirtai galiu apie tai 

pasakyti. Mano galva – kiek žinau iš savo patirties – nė vienas šių spėjimų nebuvo 

teisingas. Toks metodas nepasitvirtina šimtu procentų. Pamanytum, jog kiek šauta, tiek 

prašauta pro šalį. Nors man susidarė įspūdis, jog nėra net ir taip: nepamenu, kad bent 

kartą būtų šauta taikantis. Tačiau, kadangi labai atidžiai visko nefiksavau, galiu būti ir ne 

taip suprastas. Viena žinau: paprastai jie būna neteisūs… 

Todėl turėtume stabtelti ir susimąstyti. Teksto istorijos rekonstrukcija – kai tas 

tekstas yra senovinis – atrodo labai įtikinama. Tačiau, kad ir kaip būtų, tai vis tik yra 

aklos spėlionės, nes rezultatų neįmanoma patikrinti faktais. Siekdami įsitikinti, ar 

metodas išties yra patikimas, turėtume ieškoti analogiško pavyzdžio. Kur dar buvo 

taikytas toks metodas ir yra duomenų, kuriais remiantis galima patikrinti jo 

veiksmingumą? Pasakysiu, jog būtent taip aš ir pasielgiau. O tokiu būdu patikrinus 

metodo veiksmingumą paaiškėja, jog rezultatai visuomet – arba beveik visuomet – yra 

klaidingi. Taigi galime prieiti prie išvados, jog „patikimi šiuolaikinio mokslo pasiekti 

rezultatai“, kaip rašoma vienoje seniai leistoje knygoje, yra „patikimi“ tik todėl, kad 

tikruosius faktus žinoję žmonės yra išėję Anapilin ir nebegali nieko paliudyti. Panašiai 

yra ir su didelės apimties literatūrinėmis esė, pateikiančiomis kūrinių Williamo 

Langlando „Pervertas Artojas“ (Piers Plowman) arba Edmundo Spenserio „Pasakų 

karalienė“ (The Faerie Queene) istorijos rekonstrukciją – t.y. jos yra ne kas kita kaip 

gryniausi prasimanymai. 

Ar aš drįstu kiekvieną rašeivą, publikuojantį savo recenziją šiuolaikiniame 

savaitraštyje, lyginti su šiais didžiaisiais mokslo žmonėmis, kurie nuodugniausioms 

Naujojo Testamento studijoms paskyrė visą savo gyvenimą? Jei rašeivos visuomet būna 

neteisūs, nejau turėtume manyti, jog neką už juos geresni yra ir pastarieji? 

Į šį klausimą galimi du atsakymai. Pirma, nors labai gerbiu didžiųjų Biblijos kritikų 

mokytumą, nemanau, kad lygiai taip pat turėčiau gerbti ir jų padarytas išvadas. Antra, tik 

pagalvokite, kokia aibe pranašumų gali pasigirti bet kuris nūdienos recenzentas. 

Recenzentai rekonstruoja istoriją knygos, kuri parašyta jų gimtąja kalba, kurios autorius 

yra jų amžininkas, auklėtas toje pačioje aplinkoje, supamas daugmaž tos pačios dvasinės 

atmosferos. Jie po ranka turi visa, kas gali pagelbėti rašant recenziją. 

Reikia pasakyti, jog Biblijos kritikams priskiriamas pranašumas – aukštas jų 

nuomonės ir darbštumo įvertinimas – turėtų būti tiesiog antžmogiškas: pagalvokite apie 

tai, jog kiekviename žingsnyje jie susiduria su papročiais, kalba, kitai tautai būdingais 

bruožais, skirtinga religine aplinka, kūrybos ypatumais ir apskritai kitokiu mentalitetu. 

Nė vienas gyvas žmogus, nors ir kokių mokslų ragavęs, viso to negali pažinti taip 

užtikrintai, artimai ir pasąmoningai, kaip kad recenzentas gali pažinti manąjį gyvenimą. 

Ir įsidėmėkite, jog kaip tik dėl tos pačios priežasties – kad ir kokias rekonstrukcijas 

Biblijos kritikams pavyktų sukurpti – nėra paprasta įrodyti, jog jų rezultatai nėra teisingi. 

Šv. Morkus jau miręs, o kai jie susitiks su šv. Petru, bus svarbesnių dalykų, kuriuos 

derės nedelsiant aptarti. 

Žinoma, jūs galite pasakyti, kad tokie recenzentai yra tikri mulkiai, jei stengiasi 
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nuspėti, kaip buvo parašyta knyga, kurią sukūrė ne jie, o kitas asmuo. Jie mano, jog tu 

pasakojimą rašei taip, kaip jie jį rašytų. Ir pats faktas, kad jie stengiasi tai daryti, savaime 

paaiškina, kodėl jie patys nėra parašę nė vieno pasakojimo. Tačiau ar šiuo aspektu 

Biblijos kritikai pasirodo esą kuo nors geresni? Dr. Bultmannas niekuomet nėra parašęs 

evangelijos. Tai neabejotinai išsimokslinęs žmogus, savo srities specialistas, turintis 

daug nuopelnų. Tačiau ar visas šis bagažas iš tiesų suteikia jam galios prasiskverbti ir 

kiaurai permatyti mintis tų seniai nebegyvenančių žmonių, kurie dalyvavo įvykiuose, 

šiandien laikomuose centrine visos žmonijos religinio gyvenimo ašimi? Ir visai nėra 

nemandagu pasakyti – kaip ir jis pats pripažintų – jog nuo evangelistų jį skiria kur kas 

sunkiau įveikiami barjerai, dvasiniai bei intelektualiniai, nei tas barjeras, kuris egzistuoja 

tarp manęs ir manųjų recenzentų. 

 

[C.S. Lewisas – vienas literatūros kritikos titanų – į krikščioniškąjį tikėjimą atsivertė 

būdamas jau brandaus amžiaus. Dėstė Oksfordo ir Kembridžo universitetuose. Šlovę 

pelnė kaip rašytojas, išgarsėdamas savo mokslinės fantastikos kūriniais, pasakojimais 

vaikams bei moksliniais darbais. 

Ši esė paimta iš Walterio Hooperio spaudai parengto Lewiso paskaitų ir straipsnių 

rinkinio, publikuoto pavadinimu „Krikščionio pamąstymai“ (Christian Reflections). 

Šioje knygoje esė publikuojama turint leidėjo, William B. Eerdmans Publishing 

Company, leidimą.] 
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4 dalis 

Tiesa arba pasekmės 

Asmeniškai nuo autoriaus 

Skaitant 32–40 skyrius kai kas gali pamanyti, kad jų turinys yra neaktualus arba 

nepritaikomas „realiame gyvenime“. Jie gali nematyti, kaip tai gali būti pritaikoma 

namuose, darbe, šeimoje ir pan. Jie gali stebėtis, kodėl šie tiesos, istorijos bei filosofijos 

klausimai įtraukti į knygą apie „įrodymus“ ir apie tai, „kodėl tikime“. 

Priežastys, dėl kurių į šį darbą įtraukiau tuos klausimus, įsitikinimus bei 

intelektualinius tiesos ir istorijos aspektus, taps aiškios ir akivaizdžios, jei turėsime 

omenyje tokią tiesą: už paprastų frazių ir nuolatinių kaltinimų, iškeltų tikėjimui Kristumi 

arba tapsmui krikščionimi, glūdi tam tikri labai esmingi ir sudėtingi filosofiniai ir 

istoriniai klausimai. 

Kai kurie skaitytojai gali paklausti: „Kodėl reikia suprasti tiesos prigimtį?“ arba 

„Kodėl taip svarbu suprasti istoriją ir istorinį metodą?“ 

Praktinė jų svarbos priežastis yra ta, kad už frazių, kurios nuolat konfrontuoja mus ir 

mūsų vaikus, glūdi gilūs klausimai, kuriuos būtina suprasti. Mūsų girdimos frazės 

atrodys ar gali pasirodyti visiškai simplistinės. Tačiau jos išreiškia kai kuriuos labai 

sudėtingus klausimus, kurių prasmės gali iš esmės nesuprasti net tie, kurie it papūgos 

juos kartoja. 

Štai keletas tokio pobūdžio teiginių: 

 

„Na, tai gali būti teisinga tau, bet ne man“. 

 

„Klausyk, neprimesk man savo vertybių. Vien todėl, kad jos teisingos tau, dar nereiškia, 

kad jos teisingos man“. 

 

„Jėzus yra tiesa!“ Tikėtinas atsakymas: „Nuostabu, kad tai tiesa tau, bet tai nėra tiesa 

man“. 

 

„Ar nesate šiek tiek arogantiški, teigdami, kad turite tiesą? Klausykite, būkite realistai“. 

 

„Yra tiek daug religijų, kaip galite sakyti, kad jūsiškė yra teisinga“. 

 

„Klausykite, visa tiesa yra asmeniška. Jūs turite savo, o aš savo“. 

 

„Jūs turite atrasti, kas yra teisinga (tiesa) jums, o man reikia atrasti, kas teisinga (tiesa) 

man. (Turite būti tolerantiški.) Neprimeskite man savo vertybių“. 

 

„Krikščionybė gali būti tiesa jums, bet ne man“. 
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„Jūs taip išaugintas. Tėvai išmokė jus taip tikėti. Mane tėvai augino kitaip.“ 

 

Aukščiau pateikti teiginiai ir atsakymai gali pasirodyti akivaizdūs, bet knygos tolesni 

skyriai atskleis loginį pamatą to, kas daugeliui atrodo „savaime suprantama“. 

Didesnė pusė šios dalies apie tiesą ir tikrumą yra teorinio lygmens. Kai kuriems 

skaitytojams gali būti neįprasta diskutuoti apie tiesą šiame lygmeny, ir tai gali skambėti 

lyg „aukštos frazės“ arba būti sunkiai suprantama, suvokiama. Tačiau nepaprastai svarbu 

pirmiausia suprasti filosofinius pamatus, kuriais remiasi argumentai prieš tikėjimą 

Kristumi arba krikščionybės tiesą. 

Skaitytojai, kurių mąstymas labai filosofinis, gali manyti, kad šie skyriai yra 

iššaukiantys, arba padaryti išvadą, kad įvairių esminių klausimų traktavimas yra gana 

supaprastintas. Kai kas gali skųstis, kad medžiaga per daug sudėtinga arba sunkiai 

suprantama, o kiti gali manyti, kad medžiaga perdėm simplistiška ir kai kur 

nepakankamai įtikinanti. 

Mano prašymas būtų: prašau nepamirškite, kad šie skyriai skirti inicijuoti mąstymo ir 

supratimo kitame lygmenyje pradžią kiekvienam skaitytojui. 

Todėl, prašau, nenuspręskite neskaityti. Jei nesuprastumėte ar gal atrodytų pernelyg 

paprasta, nepaliaukite skaitę. Tolesni skyriai padės jums pamatyti, kaip tiesa gali būti 

plačiau pritaikoma jūsų gyvenime tokiu būdu, kuris yra aktualus šiandienos kultūrai. 

 

Ačiū Jums, 

Joshas D. McDowellas 

 

„Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja! Juk jos nauda 

didesnė už naudą sidabro, ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu“ (Pat 3, 13–14). 

 

32 skyrius 

Tiesos prigimtis 

Skyriaus turinys 
Įžanga 
Kas yra tiesa? 

Tiesa yra atitiktis realybei (priešingai subjektyvizmui) 
Tiesa pagal Aristotelį 
Tiesa pagal Tomą Akvinietį 
Tiesa pagal šiuolaikinius filosofus 
Atitikties požiūrio neigimo pasekmės 

Tiesa yra absoliuti (priešingai reliatyvizmui) 
Absoliučios ir reliatyvios tiesos kontrastas 
Prieštaraujanti sau reliatyvizmo prigimtis 
Kitos reliatyvizmo problemos 
Moralinis reliatyvizmas 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  704 

 

Kodėl neigiama absoliuti tiesa 
 

IA. Įžanga 
Iš pradžių turime paaiškinti žodį metafizika, nes toliau nagrinėsime būtent šią temą. 

Tradiciškai metafizika buvo siejama su filosofinėmis studijomis buvimo kaip būties, t.y. 

realybės pačios savyje. Metafizika atsako į klausimus „Kas iš tikrųjų yra?“ ir „Kokia yra 

to prigimtis?“ 

Kitas svarbus terminas yra epistemologija, reiškiąs būdą, kuriuo pažįstame. Oksfordo 

filosofijos žodynas (Oxford Dictionary of Philosophy) epistemologiją apibrėžia kaip 

„pažinimo teoriją“, kitaip tariant, kaip mes sužinojome tai, ką žinome. Ar, pavyzdžiui, 

mes žinome, kad jutimai mūsų neapgaudinėja, informuodami apie mus supančią 

realybę? Pirmiausia pažvelgsime į tai, kas yra tiesa, ir tai, kaip ją pažįstame. 

 

2A. Kas yra tiesa? 
Tiesa yra tai, kas atitinka jos referentą (denotatą). Metafizinė tiesa yra ta, kuri atitinka 

realybę, arba atspindi realybę – tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. „Atitiktimi“ mes vadiname 

sutikimą su kažkuo – šiuo atveju mintis ar teiginys apie tikrovę sutinka su realybe. 

„Realybe“ vadiname tai, kas yra, arba egzistuoja. (Galime ar negalime pažinti, ar tai 

atitinka, plačiau nagrinėjama skyriuje „Tiesos pažinumas“.) 

 

1B. Tiesa yra atitiktis realybei (priešingai subjektyvizmui) 
Atitiktis apibrėžia situaciją, kai esti faktas ir įsitikinimas dėl fakto. Atitiktis reiškia, jog 

šis įsitikinimas yra teisingas, kai jis tiksliai atspindi tą faktą. 

Kita vertus, subjektyvizmas reiškia, jog tiesą ar realybę sąlygoja subjektas arba 

asmuo savo viduje. 

 

1C. Tiesa pagal Aristotelį 
Graikų filosofas Aristotelis reziumuoja skirtumą tarp tiesos ir apgaulės: „Sakyti apie 

esantį, jog to nėra, arba apie nesantį, kad tai yra, būtų apgaulė, o sakyti apie esantį, jog 

tai yra, o apie nesantį, jog to nėra, yra tiesa; todėl tas, kuris apie kažką sako, jog tai yra 

arba to nėra, sako arba tiesą, arba apgaulę; tačiau nei apie tai, kas yra, nei apie tai, ko 

nėra, nesakoma, jog tai yra arba nėra“. (Aristotle, M, 4.7 1011b25-30) 

Aristotelio teigimu, tiesa priklauso nuo faktinio egzistavimo dalyko, apie kurį byloja 

mintis arba teiginys: „Jei yra žmogus, teiginys, kuriuo sakome, jog yra žmogus, yra 

teisingas, ir atitinkamai – kadangi teiginys, kuriuo teigiame, jog žmogus yra, teisingas, 

tai [realybėje] žmogus yra. O kadangi teisingas teiginys jokiu būdu nėra tikrojo daikto 

egzistavimo priežastis, tikrasis daiktas tam tikra prasme neatrodo teiginio teisingumo 

priežastis: taip yra dėl to, jog arba tikrasis daiktas egzistuoja, arba ne, teiginys 

vadinamas teisingu arba klaidingu.“ (Aristotle, C, 12. 14b15-22) 

Aristotelis mano, jog teiginys ar įsitikinimas gali iš teisingo tapti klaidingu tik tuo 

atveju, jei iš tikrųjų kinta tai, apie ką jis kalba: 
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Teiginiai ir įsitikinimai […] patys lieka visiškai nekintantys visais atžvilgiais; taip yra 

todėl, kad pakitus tikrajam dalykui priešingu virsta tai, kas jam priklauso. Juk 

teiginys, jog kažkas sėdi, išlieka toks pat; dėl tikrojo daikto pokyčio jis tampa 

teisingas vienu atveju ir klaidingas kitu. Panašiai ir su įsitikinimais […] Ne todėl, jog 

jie patys gauna kažką, ką teiginiai ir įsitikinimai galėtų gauti, kad taptų priešingi, bet 

todėl, kas nutiko kažkam kitam. Teiginys laikomas teisingu arba klaidingu dėl to, jog 

tikrasis dalykas egzistuoja arba ne, o ne todėl, jog pats galėtų priimti priešinga. 

(Aristotle, C, 5.4a35-4b12) 

 

2C. Tiesa pagal Tomą Akvinietį 
Tomas Akvinietis teigia, jog „tiesą apibrėžia intelekto ir daikto atitiktis; taigi pažinti šią 

atitiktį reiškia pažinti tiesą“. (Aquinas, ST, 1.16.2) Akvinietis tiesą apibrėžia kaip 

supratimo ir suvokiamo dalyko atitikimą: 

 
Juk visos žinios yra gaunamos pažinėjui tam tikru būdu asimiliuojant pažįstamą 

dalyką, ši asimiliacija atveria žinias; regėjimas pažįsta spalvą, nes patiria spalvos 

rūšies modifikaciją. Vadinasi, pirmasis būdas, kuriuo tai, kas egzistuoja, siejasi su 

proto supratimu, yra susiderinimas su juo – susiderinimu vadiname supratimo ir 

dalyko atitikimą – ir būtent per šį atitikimą gaunama formali tiesos sąvoka. (Aquinas, 

OT, 1.1) 

 

Akvinietis taip pat sako: „Tiesos prasmę sudaro dalyko ir supratimo atitikimas, o 

atitikimas numato skirtingumą, bet ne tapatumą. Taigi tiesos sąvoką visų pirma randame 

supratime, kai supratimas pirmiausia ima turėti kažką savito, ko išorinis dalykas neturi, 

tačiau kas atitinka dalyką ir gali jam prilygti.“ (Akvinietis, OT, 1.3) 

 

3C. Tiesa pagal šiuolaikinius filosofus 
G.E. Moore’as apibrėžia teisingą ir klaidingą įsitikinimą: „Teigti, kad šis įsitikinimas yra 

teisingas – tai sakyti, jog visatoje yra faktas, kurį jis atitinka; o sakyti, kad jis klaidingas 

– tai sakyti, jog visatoje nėra tokio fakto, kurį jis atitiktų.“ (Moore, SMPP, 277) 

Moore’as dar teigia: „Kai įsitikinimas yra teisingas, jis neabejotinai atitinka faktą; o 

kai jis atitinka faktą, tai yra neabejotinai teisingas. Atitinkamai: kai jis yra klaidingas, tai 

neabejotinai neatitinka jokio fakto; o kai jis neatitinka jokio fakto, tai yra neabejotinai 

klaidingas.“ (Moore, SMPP, 279) 

Moore’o teigimu, tiesa yra savybė, galinti priklausyti bet kokiam įsitikinimui, kuris 

atitinka faktus: 

 
Jau minėjome, jog sakyti, kad tai yra teisinga, tereiškia sakyti, jog tai atitinka faktą; ir 

tai akivaizdžiai yra savybė, galinti priklausyti šiam ir kitiems įsitikinimams. 

Pavyzdžiui, pardavėjo įsitikinimas, jog mūsų šįryt užsakytas paketas buvo išsiųstas, 

gali turėti savybę atitikti faktą [t.y. jog paketas iš tikrųjų buvo išsiųstas], kaip kad ją 

gali turėti įsitikinimas, jog aš išvykau. Tatai liečia ir savybę, kurią dabar įvardijome 

įsitikinimų klaidingumu. Savybė, kurią priskyrėme klaidingumui, tereiškia jokio 

fakto neatitikimą [paketas nebuvo išsiųstas]. (Moore, SMPP, 277–278) 

 

Agnostikas Bertrandas Russellas, kalbėdamas apie įsitikinimus, išskiria du faktus: 

„Protas mąsto teisingai, kai yra atitikties kompleksas, neapimantis proto, o tik jo 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  706 

 

objektus. Ši atitiktis laiduoja tiesą, o jos nebuvimas sąlygoja klaidingumą. Tad vienu 

metu pasisakome dėl dviejų dalykų, jog įsitikinimų (a) buvimas priklauso nuo proto, (b) 

tiesa apie juos nepriklauso nuo proto.“ (Russell, PP, 129) 

Russello teigimu, egzistuoja objektyvių faktų pasaulis, nepriklausantis nuo mūsų 

proto: „Pirmasis truizmas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį – ir, viliuosi, sutiksite su 

manim, jog tai, ką vadinu truizmais, yra taip akivaizdu, kad net juokinga apie tai kalbėti 

– yra tai, jog pasaulį sudaro faktai, kurie yra tokie, kokie yra, ką apie juos begalvotume, 

ir egzistuoja įsitikinimai, kurie remiasi faktais ir jais remdamiesi yra arba teisingi, arba 

klaidingi. (Russell, LK, 182) 

 

Kiekvienas mūsų įsitikinimas ir teiginys vaizduoja pasaulį esant vienokį arba kitokį, ir 
įsitikinimas ar tvirtinimas yra teisingas, jei pasaulis toks ir yra, ir klaidingas, jei pasaulis toks 
nėra. Galima sakyti, jog mūsų įsitikinimų ir tvirtinimų funkcija yra pateikti pasaulį teisingai; jei 
taip nėra, jie savo funkcijos neatlieka, ir tai yra jų, o ne pasaulio kaltė. 

– PETER VAN INWAGEN 
 

Tomistų filosofas Etienne’as Gilsonas teigia, jog, siekiant atitikimo tarp pažinėjo ir 

pažįstamo dalyko, tarp jų turi egzistuoti skirtumas: 

 
Tiesa kaip adekvatumo nustatymas [sutapties patikrinimas] tarp daikto ir intelekto 

[…] tėra paprasta išraiška fakto, jog tiesos problema negali turėti prasmės, kol į 

intelektą nėra žiūrima kaip atskirą nuo jo objekto. […] Tiesa tėra dermė tarp proto, 

kuris sprendžia, ir realybės, kuri sprendimą patvirtina. Kita vertus, klaida tėra jų 

nedermė. [Gilsonas tęsia:] Aš sakau, kad Petras egzistuoja; jei šis sprendimas dėl 

egzistavimo yra teisingas, tai todėl, jog Petras tikrai egzistuoja. Sakau, jog Petras yra 

mąstanti būtybė; jei kalbu tiesą, tai todėl, kad Petras tikrai yra gyva būtybė, turinti 

protą. (Gilson, CPSTA, 231) 

 

F.P. Ramsey’s iliustruoja skirtumą tarp proto ir faktų: 

 
Tarkime, jog aš šiuo metu prieinu išvadą, jog Cezaris buvo nužudytas. Nagrinėjant šį 

faktą, viena vertus, yra natūralu atskirti mano protą arba mano esamą proto būklę, 

arba žodžius ar mano proto vaizdinius, ką vadinsime proto faktoriumi arba faktoriais, 

kita vertus – Cezarį, arba Cezario žmogžudystę, arba Cezarį ir žmogžudystę, arba 

teiginį, jog Cezaris buvo nužudytas, kurį vadinsime objektyviuoju faktoriumi arba 

faktoriais; taip pat natūralu daryti prielaidą: faktą, kad aš prieinu išvadą, jog Cezaris 

buvo nužudytas, sudaro tam tikro ryšio ar ryšių tarp proto ir objektyvių faktorių 

egzistavimas. (Ramsey, FP, cit. Mellor, PP, 34) 

 

Peteris Kreeftas ir Ronaldas K. Tacelli’s iš Bostono koledžo aiškina, jog „tiesa 

reiškia atitiktį tarp to, ką žinome ar sakome, ir to, kas yra. Tiesa reiškia ‘sakyti taip, kaip 

tai yra’.“ Jie tęsia: 

 
Visos tiesos teorijos, jei yra aiškiai ir paprastai išreikštos, suponuoja blaivią tiesos 

sampratą, puoselėjamą kalbos išmintimi ir vartojimo tradicija, būtent atitikties (arba 

sutapties) teoriją. Juk kiekviena teorija pretenduoja į tai, jog tikrai yra teisinga, t.y. 

atitinka tikrovę, o kitos tikrai yra klaidingos, t.y. jos negali atitikti tikrovės. (Kreeft, 
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HCA, 364, 366) 

 

J.P. Morelandas tiesą apibūdina kaip „atitikties santykį tarp minties ir pasaulio. Jei 

mintis tikrai tiksliai apibūdina pasaulį, ji teisinga. Ji atstovauja pasauliui atitikties 

santykiu“. (Moreland, SSC, 81–82) 

Normanas L. Geisleris sutinka: 

 
Tiesa yra tai, kas atitinka jos referentą [denotatą]. Tiesa apie realybę yra tai, kas 

atitinka tai, kaip viskas iš tikrųjų yra. Tiesa reiškia „sakyti taip, kaip tai yra“. Šitokia 

atitiktis taikytina tiek abstrakčioms, tiek konkrečioms realijoms. Egzistuoja 

matematinės tiesos. Yra tiesos apie idėjas. Kiekvienu atveju yra realybė, kurią tiesa 

tiksliai išreiškia. Tad netiesa yra tai, kas neatitinka realybės. Ji teigia ne taip, kaip yra, 

klaidingai pateikdama esamus dalykus. Nuostata, kuria pasakomas teiginys, nėra 

svarbi. Jei nėra tinkamos atitikties – tai klaidinga. (Geisler, BECA, 743) 

 

Mortimeras J. Adleris teigia: „Kaip kalbėjimo tiesą sudaro sutikimas arba atitiktis 

tarp to, ką žmogus sako kitam, ir to, ką jis mano ar sako pats sau, taip minties tiesą 

sudaro sutikimas arba atitiktis tarp to, ką žmogus galvoja, tiki ar mano esant ir to, kas 

tikrovėje egzistuoja arba neegzistuoja nepriklausomai nuo mūsų proto ir mūsų mąstymo 

apie tą ar kitą“. (Adler, SGI, 34) 

Peteris van Inwagenas aiškina, jog 

 
Kiekvienas mūsų įsitikinimas ir teiginys vaizduoja pasaulį esant vienokį arba kitokį, 

ir įsitikinimas ar tvirtinimas yra teisingas jei pasaulis toks ir yra, ir klaidingas, jei 

pasaulis toks nėra. Galima sakyti, jog mūsų įsitikinimų ir tvirtinimų funkcija yra 

pateikti pasaulį teisingai; jei taip nėra, jie savo funkcijos neatlieka, ir tai yra jų, o ne 

pasaulio kaltė. Mūsų įsitikinimai ir teiginiai yra taip susiję su pasauliu, kaip 

žemėlapis yra susijęs su teritorija: žemėlapio funkcija yra teisingai vaizduoti 

teritoriją, o jei žemėlapis teritorijos teisingai nevaizduoja, tai yra žemėlapio, o ne 

teritorijos kaltė. (Van Inwagen, M, 56) 

 

Robertas Audi’s, viena svarbiausių šiuolaikinės epistemologijos (mokslas apie 

pažinimą) figūrų, pastebi:  

 
Normaliai vidinės būsenos ir procesai, kurie patvirtina mūsų įsitikinimus, taip pat 

jungia mūsų įsitikinimus su išoriniais faktais, dėl kurių šie įsitikinimai yra teisingi. 

Aš mąstau apie teisingus teiginius (kuriais galiu tikėti arba netikėti) pagal tiesos 

atitikties teorijos modelį. O šio esmė yra ta, jog teisingi teiginiai [arba faktiniai 

teiginiai] atitinka realybę [sutapties santykis]. Paprastai priduriama, jog jie yra 

teisingi dėl atitikimo. Taigi teiginys, jog priešais mane yra žalias laukas, yra 

teisingas, jei ir realybėje priešais mane egzistuoja žalias laukas; taip pat galima 

sakyti, jog jis yra teisingas dėl to, kad iš tiesų priešais mane yra toks laukas. (Audi, 

ECITK, 239) 

 

Williamas P.Alstonas, filosofijos profesorius iš Sirakūzų universiteto (Syracuse 

University), plėtoja savo „realistinę tiesos koncepciją“ panašiais žodžiais: „Teiginys 

(tvirtinimas, įsitikinimas) yra teisingas, jeigu – ir tik jeigu – ką teiginys nurodo esant, 
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taip iš tikrųjų ir yra. Pavyzdžiui, teiginys, jog auksas yra kalus, teisingas tik tuo atveju, 

jei auksas yra kalus. Teiginio ‘turinys’ – ką jis teigia esant – suteikia mums viską, ko 

reikia įsitikinimui, kad teiginys teisingas. […] Teiginio teisingumui nereikia nieko 

daugiau ir netinka niekas mažiau.“ (Alston, RCT, 5–6) 

 

4C. Atitikties požiūrio neigimo pasekmės 
Keletas pasekmių yra neišvengiamos, jei tiesa nėra tai, kas atitinka realybę. 

 
Filosofiškai, jei yra atitiktis realybei, melavimas yra neįmanomas. Jei mūsų žodžiai 

neturi atitikti realybės, tai jie niekada negali faktiškai būti neteisingi. Nesant tiesos 

atitikties požiūrio negali būti teisingo ar klaidingo. Nebūtų jokio esminio skirtumo, 

kaip tiksliai sistema aprašo esamą faktą, nes į faktą kaip įrodymą remiamasi nebūtų. 

Apie teiginius būtų galima spręsti ne kaip apie teisingus ar klaidingus, bet tik kaip 

apie daugmaž rišlius. Norint pasakyti, kad kas nors yra teisinga ar klaidinga, turi 

egzistuoti realus skirtumas tarp mūsų minčių apie daiktus ir pačių daiktų. (Geisler and 

Brooks, WSA, 263) 

 

Maža to, 

 
Sugriūtų visas faktais paremtas bendravimas. Mus apie ką nors informuojantys 

teiginiai turi atitikti faktus, apie kuriuos jie sakosi teikią informaciją. Tačiau, jei 

vertinant teiginį tais faktais remiamasi nebus – jūs taip nieko ir neišgirdote. Tokiu 

atveju tebuvo tuščiai vapaliojama kažkas, ką jūs turėtumėte įvertinti ir pasverti to 

reikšmę jūsų pačių minčių sistemai. Tačiau tai gali būti gana pavojinga, jei, tarkim, 

jums einant per gatvę mano teiginys turėtų informuoti jus apie tai, kad artėja 

sunkvežimis. Kiek laiko galima svarstyti, ar tai dera su jūsų įsitikinimų visuma? 

(Geisler and Brooks, WSA, 263) 

 

2B. Tiesa yra absoliuti (priešingai reliatyvizmui) 
Reliatyvizmas yra teorija, teigianti, jog „nėra objektyvaus standarto tiesai konstatuoti, 

nes tiesa kinta priklausomai nuo individų ir aplinkybių“. (Trueblood, PR, 348) 

 

1C. Absoliučios ir reliatyvios tiesos kontrastas 
Tai, jog absoliuti ir reliatyvi tiesa yra priešingos viena kitai, matyti iš šių dviejų teiginių: 

(1) tiesa nėra reliatyvi erdvės ir laiko atžvilgiu, (2) tiesa nėra reliatyvi asmenų atžvilgiu. 

 

1D. Tiesa nėra reliatyvi erdvės ir laiko atžvilgiu 
Reliatyvistai sakytų, jog teiginys „Pieštukas yra kairėje bloknoto pusėje“ yra reliatyvus, 

nes tai priklauso nuo to, kurioje stalo pusėje stovite. Pasak jų, vieta yra visada reliatyvi 

perspektyvos atžvilgiu. Tačiau tiesa gali būti priklausoma ir nuo laiko. Vienu metu buvo 

visiškai teisinga sakyti „Reiganas yra prezidentas“, tačiau dabar vargu ar galima taip 

sakyti. Tai buvo teisinga vienu metu, bet ne dabar. Tokių teiginių tiesa neabejotinai 

priklauso nuo jų sakymo laiko. (Geisler and Brooks, WSA, 256) 

Tačiau kokia gi perspektyva yra suvokiama teiginiuose, susijusiuose su laiku ir 

erdve: 
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Reliatyvistų interpretacija atrodo esanti klaidinga. Laiko ir erdvės perspektyvą 

kalbėtojas suvokia iš paties teiginio. Pavyzdžiui, „Reiganas yra prezidentas“, kai 

sakoma 1986 m., yra ir visada bus teisinga. Niekada nepraras teisingumo teiginys, jog 

Reiganas buvo prezidentas 1986 m. Jei kas nors pasakytų tuos pačius žodžius 1990 

m., jis turėtų naujų ir kitokių pretenzijų į tiesą, nes dabar vartojamas esamasis laikas 

yra keleriais metais nutolęs nuo kito teiginio konteksto. Teiginių erdvinis ir laiko 

kontekstas yra neatskiriama konteksto dalis, nulemianti to teiginio prasmę. Tačiau, jei 

„Reiganas yra prezidentas“ (pasakyta 1986 m.) yra visada teisinga visiems ir visur, 

tada tai – absoliuti tiesa. Tą patį būtų galima pasakyti ir apie pieštuką ant stalo. 

Kalbėtojo perspektyva yra suprantama konteksto dalimi. Tai yra absoliuti tiesa. 

(Geisler and Brooks, WSA, 256) 

 

Be to, Mortimeras J. Adleris aiškina, jog teiginiai, tokie kaip „Tai galėjo būti tiesa 

viduramžiais, tačiau dabar tai nebėra tiesa“ arba „Tai gali būti tiesa primityviems 

žmonėms, bet nėra tiesa mums“, remiasi dvejopa painiava. Kartais tiesa yra painiojama 

su tuo, ką dauguma žmonių tam tikru metu ar tam tikroje vietoje mano esant tiesa, kaip 

ir šiame pavyzdyje: 

 
Dalis žmonijos prieš keletą amžių laikė tiesa tai, jog žemė yra plokščia. Šis klaidingas 

požiūris dabar jau iš esmės atmestas. Nereikėtų to interpretuoti taip, tarsi būtų 

pasikeitusi objektyvi tiesa – tai, kas anksčiau buvo tiesa, dabar nebėra tiesa […] 

Pasikeitė ne tiesa apie reiškinį, bet dominavusi nuomonė tapo nepriimtina. 

 

Kito pobūdžio painiava atsiranda, kai ignoruojamas teiginio erdvinis ir laikinis 

kontekstas: 

 
Šalies gyventojų skaičius tolydžio keičiasi, tačiau teiginys apie šalies gyventojų 

skaičių tam tikru laiku išlieka teisingas ir tada, kai vėliau gyventojų padaugėja. Datos 

buvimas prie teiginio apie Jungtinių Valstijų gyventojų skaičių tam tikrais metais 

leidžia tam teiginiui visada išlikti teisingam, jei tik jis buvo tikslus iš pat pradžių. 

(Adler, SGI, 43) 

 

Adleris tęsia: „Akivaizdu, kad kitus papiktina sprendimas nusigręžti nuo to, ką 

daugelis gali būti linkę laikyti tiesa, ir tai neprieštarauja ir tam, kad mūsų sprendimai, 

kas teisinga ir kas klaidinga, kinta priklausomai tiek nuo laiko, tiek nuo vietos. Dėl laiko 

ir vietos aplinkybių kinta ir transformuojasi mūsų nuomonės apie tai, kas yra teisinga ir 

klaidinga, o ne tai, kas yra objektyviai teisinga ir klaidinga.“ (Adleris, SGI, 43) 

 

2D. Tiesa nėra reliatyvi asmenų atžvilgiu 
Netgi agnostikas Bertrandas Russellas teigia, kad tiesa nėra reliatyvi asmenų atžvilgiu: 

„Matysime, jog žmonių protas nesukuria teisingumo ar klaidingumo. Žmonės kuria 

įsitikinimus, tačiau, kartą sukūrus, protas negali tų įsitikinimų paversti teisingais ar 

klaidingais, išskyrus ypatingą atvejį, kai jie liečia nuo asmens valios ar tikėjimo 

priklausančius ateities dalykus (pvz., nepavėlavimas į traukinį). Įsitikinimą teisingą daro 

faktas, ir šis faktas (išskyrus išimtinius atvejus) nėra niekaip susijęs su įsitikinimą 

turinčio asmens protu.“ (Russellas, PP, 129–130) „Išimtiniu atveju“ galėtų būti teiginys 
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„Aš sapnavau“ – kai protas susikuria įsitikinimą, kuris remiasi faktu, taip pat susijusiu su 

protu. Tačiau principas išlieka. Egzistuoja faktas, jog yra įsitikinimas, o įsitikinimas yra 

teisingas, jei jis tiksliai atspindi faktą. 

Filosofas Josephas Owensas aiškina: „Tol, kol buvimas yra nesuderinamas su 

nebuvimu tuo pat metu ir tais pat aspektais, jis pasireiškia kaip absoliutus. Tai suteikia 

absoliutų matą tiesai. Jei čia lyja, tai tas lietus nėra egzistenciškai sujungiamas su 

‘nelijimu’. Tatai yra absoliutu. Ir nėra reliatyvu stebėtojui. Laikantis tokio požiūrio, 

sprendimo tiesa turi absoliutų pobūdį, nes ji yra matuojama absoliučiu egzistavimu.“ 

(Owens, CEI, 208) 

 

Gali skirtis mūsų nuomonės apie tai, kas yra teisinga, bet tai neturi įtakos pačiai tiesai apie 
nagrinėjamą dalyką. 

– MORTIMER J. ADLER 
 

Adleris pažymi, jog pastaba „Tai gali būti tiesa tau, bet ne man“ nėra klaidinga, 

tačiau dažnai klaidingai aiškinama. Klaidingas aiškinimas „prasideda nuo negebėjimo 

atskirti teiginio ar pareiškimo teisingumą arba klaidingumą ir nuomonę, kurią asmuo 

susidaro nagrinėjamo teiginio atžvilgiu. Gali skirtis mūsų nuomonės apie tai, kas yra 

teisinga, bet tai neturi įtakos pačiai tiesai apie nagrinėjamą dalyką.“ (Adler, SGI, 41) 

Adleris tęsia: 

 
Teiginio teisingumas ar klaidingumas priklauso ne nuo žmonių nuomonių, o nuo to, 

ar jis atitinka patikrinamus faktus. Tarkime, aš pradedu tvirtinti, kad toks ir toks 

teiginys yra teisingas, nors iš tiesų jis yra klaidingas. Mano tvirtinimas, o jūsų 

neigimas nekeičia reikalo esmės – t.y. mūsų sprendimai nepadaro teiginių teisingų ar 

klaidingų. Jie yra teisingi arba klaidingi nepriklausomai nuo to, ką mes apie juos 

manome, kokios nuomonės laikomės, kokius sprendimus priimame. (Adler, SGI, 41) 

 

Taigi Adleris atskiria mūsų sprendimų apie tiesą subjektyvumą ir pačios tiesos 

objektyvumą. Jis aiškina: „Subjektyvus tiesos aspektas susijęs su tvirtinimu, jog nuo 

individo priklauso jo sprendimo teisingumas. Objektyvusis aspektas pasireiškia atitikimu 

tarp individo įsitikinimų bei nuomonių ir realybės, apie kurią jis sprendžia laikydamasis 

tam tikro įsitikinimo ar nuomonės. Objektyvusis aspektas yra pirminis.“ (Adler, SGI, 42) 

Tie, kurie šio atskyrimo nepaiso, pasak Adlerio, „yra leidę sau nukristi atgal į 

begalinį skepticizmą, atsisakydami pripažinti, jog subjektyvūs nuomonių skirtumai, kas 

yra teisinga ar klaidinga, gali būti išsprendžiami siekiant nustatyti tai, kas objektyviai 

teisinga ar klaidinga, atsimenant, jog teiginio teisingumas priklauso nuo jo santykio su 

realybe, o ne nuo santykio su tuo, ką mano individas“. (Adler, SGI, 42) 

 

Jei tiesa nėra priklausoma nuo proto ir yra bent jau šia prasme objektyvi, tai turime tokią 
realizmo versiją, kitaip tariant, požiūrį, jog (išoriniai) dalykai yra tokie, kokie yra 
nepriklausomai nuo to, kaip mes juos traktuojame esant. 

– ROBERT AUDI 
 

Pasak Roberto Audi’o: 
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Tai, ar prieš mane yra žalias laukas, nėra mano proto būsenos klausimas. Atrodo, jog 

tai yra objektyvus dalykas, nepriklausantis nuo kieno nors proto, ir žaluma yra esanti 

arba ne nepriklausomai nuo to, ar mes tuo tikime. Mano įsitikinimo tikrumą nulemia 

tai, ar laukas tikrai yra ten; tokių stebėjimu paremtų įsitikinimų teisingumas priklauso 

nuo išorinės realybės, kuri savo ruožtu nepriklauso nuo to, ką mes tikime. (Audi, 

ECITK, 239) 

 

Taigi išorinė realybė arba išoriniai faktai yra nepriklausomi nuo žmonių proto. 

Audi’s prieina išvadą: „Jei tiesa nėra priklausoma nuo proto ir yra bent jau šia prasme 

objektyvi, tai turime tokią realizmo versiją, kitaip tariant, požiūrį, jog (išoriniai) dalykai 

yra tokie, kokie yra nepriklausomai nuo to, kaip mes traktuojame juos esant“. (Audi, 

ECITK, 239) 

Williamas P. Alstonas pastebi, jog teiginio „auksas yra kalus“ tiesa nėra reliatyvi 

jokio asmens atžvilgiu. 

 
Nėra būtina, jog kuris nors asmuo ar socialinė grupė, kad ir kaip ją apibrėžtume, 

žinotų, jog auksas yra kalus, arba būtų tuo įsitikinę, ar racionaliai tuo tikėtų. Nėra 

būtina, kad mokslas, jei taip nutiktų, šiuo visai neįstabiu mūsų nagrinėjamu klausimu 

prieitų išvadą, jog auksas yra kalus. Nėra būtina, kad tai priimtų aiški Amerikos 

filosofų asociacijos dauguma. Arba patvirtintų tai esant galima kokia nors 

organizacija empiriniais tyrimais. Kol auksas yra kalus, tai, ką pasakiau yra teisinga, 

kad ir kokį šis teiginys turėtų episteminį statusą kuriam nors individui ar 

bendruomenei. (Alston, RCT, 5–6) 

 

Profesorius Peteris van Inwagenas pastebi: „Pasaulis egzistuoja ir turi būtent tokias 

savybes didžiąja dalimi nepriklausomai nuo mūsų įsitikinimų ir teiginių“. Iš to jis daro 

išvadą, jog „mūsų įsitikinimų bei teiginių teisingumas ar klaidingumas yra „objektyvus“ 

ta prasme, kad teisingumas ar klaidingumas yra pripažįstamas tiems įsitikinimams bei 

teiginiams remiantis jų objektais, t.y. tuo, apie ką juose kalbama“. (Van Inwagen, M, 56) 

Van Inwagenas priduria: 

 
O kaip mūsų įsitikinimų ir teiginių teisingumą pripažįsta jų objektai? […] Jei aš 

teigčiau, jog Olbanis yra Niujorko valstijos sostinė, tuomet tai, ką aš teigiu, yra 

teisinga tik tuo atveju, jei Olbanis yra Niujorko valstijos sostinė, ir yra klaidinga tik 

tuo atveju, jei Olbanis nėra Niujorko valstijos sostinė. Jei Berkeley’s tiki, jog niekas 

neegzistuoja nepriklausomai nuo proto, tuomet tai, kuo jis tiki, yra teisinga tik tuo 

atveju, jei nieko nėra neegzistuojančio nepriklausomai nuo proto, ir tai, ką jis tiki, yra 

klaidinga tik tuo atveju, jei kažkas egzistuoja nepriklausomai nuo proto. Jei, tarkime, 

du žmonės – jūs ir aš turi tokį patį įsitikinimą dėl kažko – galbūt mes abu tikime, jog 

Olbanis yra Niujorko valstijos sostinė – tai šio teiginio teisingumas arba 

klaidingumas yra pripažįstamas remiantis mūsų bendru įsitikinimu apie to objekto 

savybes. Taigi tiesa yra „viena“, nėra tokio dalyko kaip įsitikinimas ar teiginys, kuris 

„teisingas man“, bet „nėra teisingas tau“. Jei jūsų draugas Alfredas atsako į kažką, ką 

pasakėte žodžiais: „Tai gali būti teisinga tau, bet tai nėra teisinga man“, jo žodžius 

tegalima traktuoti kaip gana klaĩdų būdą sakyti: „Gali būti tai, ką tu galvoji, tačiau tai 

nėra tai, ką aš galvoju“. (Van Inwagen, M, 56–57) 
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2C. Prieštaraujanti sau reliatyvizmo prigimtis 
Michaelis Jubienas, California-Davis universiteto filosofijos profesorius, pateikia panašų 

argumentą, kad nuneigtų reliatyvizmą: 

 
Arba reliatyvizmas yra tikra teorija, kurioje pateikiami tikri argumentai, arba taip 

nėra. Tačiau bet koks bandymas teigti reliatyvizmą nesiremiant tiesiog elementine 

[absoliučia] tiesa žlugtų, nes sukeltų begalinį regresą. Ir žinoma, bet koks teigimas 

reliatyvizmo, kuris nesiremia tiesiog paprasta [absoliučia] tiesa būtų saviapgaulė. 

Vadinasi, bet koks regimas teigimas [reliatyvizmo] yra arba prieštaraujantis sau, arba 

ne tikras teigimas, o labiau tuščias šūkis. (Jubien, CM, 89) 

 

Dauguma reliatyvistų tiki, kad reliatyvizmas yra absoliuti tiesa ir kad kiekvienas turėtų būti 
reliatyvistas. Čia ir slypi prieštaraujanti sau reliatyvizmo prigimtis. Reliatyvistas stovi ant 
absoliučios tiesos smiliaus ir nori sureliatyvinti visa kita. 

– NORMAN L. GEISLER 
 

Jubieno minimas „begalinis regresas“ randasi, kai reliatyvistas pareiškia, jog 

reliatyvizmo teorija yra teisinga. Teorija yra arba teisinga absoliučiai (visiems žmonėms, 

visais laikais, visose vietose), arba reliatyviai – jei teorija yra teisinga reliatyviai. Jei 

teorija yra teisinga absoliučiai, tai reliatyvizmas yra klaidingas, nes bent jau viena tiesa 

yra absoliučiai teisinga. Tačiau jei teorija yra tik reliatyviai teisinga, reikėtų užduoti 

klausimą: „Kam ji yra teisinga (reliatyviai)?“ Tarkime, ji yra reliatyviai teisinga kokiam 

nors asmeniui, vardu Jonas. Tokiu atveju reliatyvistas teigia, jog reliatyvizmas yra 

teisingas Jonui. Tačiau ar šis pareiškimas (jog reliatyvizmas yra teisingas Jonui) 

teisingas absoliučiai ar reliatyviai? Jei absoliučiai, tai reliatyvizmas turi būti klaidingas; 

o jei reliatyviai, tai kieno atžvilgiu? Reliatyviai Jono atžvilgiu? Reliatyviai kažko kito 

atžvilgiu? 

Tarkime, jog tvirtinimas, kad reliatyvizmas yra teisingas Jonui, yra teisingas 

reliatyviai kito asmens, vardu Susie, atžvilgiu. Tuomet reliatyvistas turės paaiškinti, ar ši 

tiesa yra absoliuti ar reliatyvi, ir jei taip, kam ji yra teisinga. Šiuo atveju reliatyvistas 

eina keliu, kuris niekur neveda. 

Galiausiai asmuo turės arba pripažinti, jog bent jau viena tiesa yra absoliučiai 

teisinga, o tuo atveju reliatyvizmas yra klaidingas, arba kitu atveju jis negalės pasakyti, 

kas iš tikrųjų yra teigiama, kai jis teigia, jog reliatyvizmas yra teisingas. Todėl 

reliatyvizmas esti arba prieštaraujantis sau (ir todėl klaidingas), arba neteigtinas. 

Geisleris komentuoja: „Vienintelis būdas reliatyvistui išvengti skausmingos 

reliatyvizmo dilemos yra pripažinti, jog egzistuoja bent kokios nors absoliučios tiesos. 

Kaip jau minėjome, dauguma reliatyvistų tiki, kad reliatyvizmas yra absoliuti tiesa ir kad 

kiekvienas turėtų būti reliatyvistas. Čia ir slypi prieštaraujanti sau reliatyvizmo prigimtis. 

Reliatyvistas stovi ant absoliučios tiesos smiliaus ir nori sureliatyvinti visa kita.“ 

(Geisler, BECA, 745) 

Panašiai samprotauja Kreeftas ir Tacelli’s: 

 
Universalusis subjektyvizmas yra gana paprastai nuneigiamas, kaip ir universalusis 

skepticizmas. Jei tiesa tėra subjektyvi, teisinga tik man, bet ne tau, tai ir šioji tiesa – 
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subjektyvizmo „tiesa“ – nėra teisinga, bet tik „teisinga man“ (t.y. teisinga 

subjektyvistui). Taigi subjektyvistas nesako, jog subjektyvizmas yra tikrai teisingas, o 

objektyvizmas yra tikrai klaidingas, arba jog objektyvistas visiškai klysta. Jis 

nekviečia savo oponento rungtis, su juo nesiginčija, nediskutuoja, o tik „išsako savo 

jausmus“. „Aš jaučiuosi gerai“ neprieštarauja ar neneigia jūsų teiginio „Tačiau man 

negera“. Subjektyvizmas nėra „-izmas“, bent jau filosofijoje. Jis nepasiekia lygio, kur 

pelnytų mūsų dėmesį ar nuneigimą. Jis tik pretenduoja į tokią padėtį, kaip „Man 

knieti“, bet ne „Aš žinau“. (Kreeft, HCA, 372) 

 

3C. Kitos reliatyvizmo problemos 
Jei reliatyvizmas būtų teisingas, pasaulis būtų kupinas prieštaringų aplinkybių. Juk jei 

kažkas yra tiesa man, bet netiesa jums, tai egzistuoja skirtingos sąlygos. Jei aš sakau 

„šaldytuve yra pieno“, o jūs sakote „šaldytuve nėra pieno“ – ir abu esame teisūs, 

šaldytuve turi būti ir nebūti pieno tuo pat metu ir ta pačia prasme. Tačiau tai yra 

neįmanoma. Vadinasi, jei tiesa būtų reliatyvi, tokiu atveju tai, kas neįmanoma, būtų 

faktiškai esama. (Geisler, BECA, 745) 

Diskusijoje tarp krikščionio ir ateisto tai reikštų, jog krikščionis sako tiesą teigdamas, 

kad „Dievas yra“, ir ateistas būtų teisus sakydamas, kad Dievo nėra. Tačiau yra 

neįmanoma, kad Dievas tuo pat metu ir ta pačia prasme vienam egzistuotų, o kitam – ne. 

Geisleris teigia: „Jei tiesa yra reliatyvi, tai niekas niekada neklysta – net tada, kai 

klysta. Jei kažkas yra tiesa man, tai aš teisus, nors ir klysčiau. Blogybė ta, jog aš taip 

niekada nieko ir neišmokčiau, nes mokymasis yra judėjimas nuo klaidingo įsitikinimo 

prie teisingo – t.y. nuo absoliučiai klaidingo įsitikinimo prie absoliučiai teisingo.“ 

(Geisler, BECA, 745) 

 

4C. Moralinis reliatyvizmas 
Moralinis reliatyvizmas – tai reliatyvizmas, taikomas visuomenės moralei. J.P. 

Morelandas savo veikale (Love Your God with All Your Mind) „Mylėk savo Dievą visu 

savo protu“ aiškina, jog moralinis reliatyvizmas „teigia, kad kiekvienam derėtų elgtis 

pagal savo paties [individo] visuomenės normas. […] Tai reiškia, jog moraliniai teiginiai 

nėra tiesiog teisingi ar klaidingi“. (Morelandas, LYG, 150) 

Morelandas siūlo penkis moralinio reliatyvizmo kritinės analizės būdus: 

 

(1) Sudėtinga apibrėžti, kokia yra visuomenė, arba detalizuoti konkretų atvejį, kokia 

yra konkreti visuomenė. Jei žmogus iš visuomenės A turi nesantuokinių lytinių santykių 

su moterimi iš visuomenės B viešbutyje, esančiame trečioje visuomenėje C, kur 

laikomasi kitokio požiūrio nei A arba B, tai kurios visuomenės vertybėmis reikėtų remtis 

įvertinant, ar šis veiksmas buvo teisingas ar klaidingas?  

(2) Su tuo yra susijęs prieštaravimas, jog mes neretai tuo pat metu esame nariai kelių 

skirtingų visuomenių, galinčių turėti skirtingas moralines vertybes: mūsų artimiausi 

šeimos nariai; mūsų giminės; mūsų kaimynai, mokykla, Bažnyčia, socialiniai klubai, 

mūsų darbo vieta; mūsų miestas, valstija, šalis bei tarptautinė bendrija. Kuri visuomenė 

lemia? Kaip elgtis tokiu atveju, jei aš tuo pat metu esu narys dviejų visuomenių, ir viena 

leidžia, o kita draudžia tą patį moralinį veiksmą? 

(3) Moraliniam reliatyvizmui būdinga problema, žinoma kaip reformatoriaus dilema. 
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Jei norminis reliatyvizmas yra teisingas, tai logiškai yra neįmanoma visuomenei turėti 

dorybingą ir moralų reformatorių, tokį kaip Jėzus Kristus, Gandis ar Martinas Liuteris 

Kingas. Kodėl? Moraliniai reformatoriai yra visuomenės nariai, turintys kitokį nei tos 

visuomenės moralinį kodeksą ir skelbiantys reikalą tam visuomenės kodeksui 

reformuotis ir keistis. Tačiau, jei veiksmas yra teisingas tik tuo atveju, kai jis atitinka tos 

visuomenės kodeksą, tai pats moralinis reformatorius remiantis apibrėžimu yra 

amoralus asmuo, nes jo pažiūros nesutinka su esančiomis jo visuomenėje. Moraliniai 

reformatoriai visada turi būti neteisūs, nes jie prieštarauja savo visuomenės kodeksui. 

Tačiau bet koks požiūris, teigiantis, kad moraliniai reformatoriai negalimi, yra 

defektyvus, nes visi žinome, jog moraliniai reformatoriai tikrai egzistavo! Kitaip tariant, 

moralinis reliatyvizmas reiškia, jog nei kultūros (jei kalbėtume apie konvencionalizmą), 

nei individai (jei kalbėtume apie subjektyvizmą) negali tobulinti savo moralinio 

kodekso. 

(4) Kai kurie veiksmai yra neteisingi nepaisant jokių visuomenės papročių. Šios 

kritikos šalininkai paprastai laikosi partikuliarizmo požiūrio ir teigia, kad visi žmonės 

gali žinoti, jog vieni dalykai yra blogi, kaip kūdikių kankinimas, vogimas, godumas ir 

panašūs, iš anksto net nežinodami kriterijų, kaip jie tai iš tikrųjų sužino. Todėl veiksmas 

(pavyzdžiui, vaikų kankinimas) gali būti klaidingas ir žinomas kaip klaidingas net tokiu 

atveju, jei visuomenė sako, jog tai teisinga, ir veiksmas gali būti teisingas ir tokiu 

laikomas, net jei visuomenė ir laiko jį klaidingu. Tiesą sakant, veiksmas gali būti 

teisingas arba klaidingas, net jei visuomenė visiškai nieko apie šį veiksmą nesako. 

(5) Jei moralinis reliatyvizmas yra teisingas, sunku suprasti, kaip viena visuomenė 

gali būti pateisinama tam tikrais atvejais moraliai kaltindama kitą visuomenę. Pagal 

moralinį reliatyvizmą, man dera elgtis laikantis mano visuomenės kodekso, o kiti turėtų 

elgtis pagal jų visuomenės kodeksus. Jei ponas Smithas įvykdo veiksmą, kuris atitinka jo 

moralinį kodeksą, bet neatitinka manojo, kaip galiu įvertinti jo veiksmą esant klaidingą? 

 

Galima būtų į šį prieštaravimą atsakyti nurodant, jog visuomenė A savo kodekse gali 

turėti principą, skatinantį kritiškai vertinti tokius veiksmus, kaip, tarkime, žmogžudystė, 

nepaisant to, kur jie vyksta. Taigi A visuomenės nariai gali kritiškai vertinti tokius 

veiksmus. Tačiau toks principas vėl gi atskleidžia norminio reliatyvizmo nenuoseklumą. 

Tarkime, jog šis principas yra teisingas ir norminis reliatyvizmas yra A visuomenės 

narių norma. Taigi esantieji A visuomenėje privalo manyti, jog B visuomenės nariai turi 

žudyti (nes B visuomenės kodeksas sako, jog tai teisinga), ir privalo kritiškai vertinti B 

visuomenės narius, nes taip teigia A visuomenės kodeksas. Vadinasi, aš kritiškai vertinu 

B visuomenės narius kaip amoralius ir tuo pat metu manau, jog jų veiksmai vis tiek 

turėjo įvykti. Be to, kodėl B visuomenės nariams turėtų rūpėti, ką mano A visuomenės 

nariai? Galiausiai, jei norminis reliatyvizmas yra teisingas, nėra nieko iš esmės teisingo 

A ar kitos visuomenės moralinėse pažiūrose tuo klausimu. Dėl šių ir kitų priežasčių 

moralinis reliatyvizmas turi būti atmetamas. (Moreland, LYG, 150–153, kursyvas 

autoriaus) 

 

5C. Kodėl neigiama absoliuti tiesa 
Kreeftas ir Tacelli’s komentuoja: „Tikriausiai pirmoji šiandieninio subjektyvizmo kilmė, 

bent jau Amerikoje, glūdi norėjime būti priimtinam, būti drauge, būti madingam, būti 
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avangarde, būti žinomam, ne senamadiškam ar atmestam. Viso to išmokome dar būdami 

vaikais – jaustis nesmagiai, drovėtis yra pati didžiausia paauglio baimė – tačiau tapę 

suaugusiais užmaskuojame tai rafinuotumu ir moksliškumu.“ (Kreeft, HCA, 381) 

 

[Kitas skepticizmo šaltinis] […] yra radikalaus pasikeitimo baimė – tai yra atsivertimo baimė, 
baimė „atgimti iš aukštybių“, pašvęsti Dievui visą savo gyvenimą ir palenkti savo valią Jo 
valiai. Subjektyvizmas yra daug patogesnis – kaip nežinomybė, sapnas ar narciziška 
fantazija. 

– PETER KREEFT, RONALD TACELLI 
 

Kitas skepticizmo šaltinis, anot Kreefto ir Tacelli’o, „yra radikalaus pasikeitimo 

baimė – tai yra atsivertimo baimė, baimė „atgimti iš aukštybių“, pašvęsti Dievui visą 

savo gyvenimą ir palenkti savo valią Jo valiai. Subjektyvizmas yra daug patogesnis – 

kaip nežinomybė, sapnas ar narciziška fantazija.“ (Kreeftas, HCA, 381) 

Pasak C.S. Lewiso, vienas iš „subjektyvizmo nuodų“ šaltinių yra įsitikinimas, jog 

žmogus yra aklo evoliucinio proceso produktas: 

 
Ištyręs savo aplinką, žmogus ėmėsi tirti pats save. Dar iki to momento jis jau įgijo 

proto ir per jį žvelgė į visa kita. Dabar gi jo paties protas tapo jo objektu: tai tarsi 

išsitrauktume savo akis, norėdami į jas pasižiūrėti. Taip tiriant jo paties protas jam 

tampa tarsi epifenomenas, lydintis cheminius ir elektrinius veiksmus smegenų 

žievėje, kuri pati yra šalutinis aklo evoliucinio proceso padarinys. Jo paties logika, iki 

tol buvusi valdovė, kuriai turėjo paklusti įvykiai visuose įmanomuose pasauliuose, 

tampa tik subjektyvia. Nėra priežasčių daryti prielaidą, jog čia yra tiesos. (Lewis, PS, 

cit. Hooper, CR, 72) 

 

Van Inwageną stulbina tai, jog kai kurie žmonės neigia tiesos objektyvumą: 

 
Įdomiausia, jog esama žmonių, kurie tiesos objektyvumą neigia. Gali atrodyti keista, 

kaip kažkas gali neigti tokį faktą, kaip objektyvi tiesa. Na bent jau man keista. Iš 

tikrųjų dažnai būna keista. Kalbant apie kai kuriuos žmones, esu tikras, tai būtų 

galima paaiškinti štai kaip. Jie yra griežtai nusistatę net prieš mintį, jog kas nors 

kokiu nors būdu juos teisia. Mintis, kuriai jie yra labiausiai priešiški – mintis, kad yra 

Dievas. Tačiau jie yra ne mažiau nusiteikę prieš mintį, jog egzistuoja objektyvi 

visata, kuriai nerūpi, ką jie galvoja, ir gali net su jais nepasitarus jų labiausiai 

puoselėjamus įsitikinimus paversti klaidingais. (Tačiau tai būtų neišsamus vaizdas, 

nes yra žmonių, neigiančių objektyvios tiesos egzistavimą ir tikinčių Dievu. Kas 

įkvepia šiuos žmones, man yra visiška paslaptis.) Reikėtų perspėti skaitytoją. Turbūt 

akivaizdu, kad man sunku rasti net truputį tariamos užuojautos tiems, kurie neigia, 

jog egzistuoja objektyvi tiesa. Todėl aš, matyt, nesu patikimas jų pažiūrų aiškintojas. 

Turbūt reikėtų prisipažinti, jog nesuprantu jų pažiūrų. Manau, geriau taip manyti: 

niekas iš tikrųjų netiki tuo, kuo bent iš pažiūros, atrodo, kai kurie tie žmonės tiki.“ 

(Van Inwagen, M, 59) 
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1A. Įžanga: ar tiesa yra pažini? 
Kadangi tiesą apibrėžėme kaip mūsų minčių arba teiginių atitiktį objektyviajai realybei, 

turime pateikti ir įrodymų faktui, jog įmanoma žinoti, ar jie ją atitinka, – t.y. ar galime 

pažinti tiesą. Vadinasi, norėdami žinoti, ar mūsų mintys ir teiginiai atitinka realybę, 

pirmiausia turime pajėgti realybę pažinti. 

Filosofijos laukas, nagrinėjantis tai, kaip mes pažįstame, vadinamas epistemologija. 

Mūsų atveju pakaktų įrodyti faktą, jog mes tikrai pažįstame realybę; čia nėra būtina 

išsamiai aiškinti, kaip tai vyksta. Todėl toliau pateikiami įrodymai neatsako į klausimą: 

kokiu būdu pažįstame?, bet atsako į klausimą: Ar tikrai pažįstame? 

Šiuos klausimus svarbu skirti, nes dauguma šiuolaikinių filosofų, neigiančių tai, jog 

galime pažinti tikrovę ir galiausiai – tiesą, daro klaidą kurdami epistemologines 

sistemas, idant paaiškintų, kaip pažįstame realybę, pirmiausia neišsiaiškinę ir 

nepripažinę to, jog tikrai pažįstame realybę. Pradėję samprotauti nuo proto ir suvokę 

negalį nutiesti tilto iki realybės, jie skelbia, jog mes negalime jos pažinti. Toks 

samprotavimas panašus į braižymą klaidingo kelių žemėlapio net nepažiūrėjus į pačius 

kelius, o po to dar paskelbus, esą negalime žinoti, kaip nuvykti iš Čikagos į Niujorką! 

Šiame skyriuje pateiksime įrodymų teiginiui, jog mes pažįstame realybę ir todėl 

esame pajėgūs pažinti tiesą – tą, kuri atitinka realybę. 

 

2A. Tiesos pažinumas 
1B. Pirmieji pažinimo principai 
Pirmieji principai sudaro pagrindą visoms išvadoms, kurias darome bet kurioje pažinimo 

srityje – tiek moksle, tiek filosofijoje. 

Filosofas Aristotelis pastebėjo, kaip įrodymai remiasi pirmaisiais principais. Jis teigė, 

jog „įrodymai turi remtis prieš tai einančiomis prielaidomis, kurios yra žinomos geriau 

nei išvados“. (Aristotle, AP, 1.3.72b.25) „Juk neįmanoma, kad egzistuotų absoliučiai 
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visų prielaidų įrodymai (tai būtų begalinė regresija – taigi nebūtų joks įrodymas).“ 

(Aristotle, M, 4.4.1006a) 

Tomas Akvinietis aiškina, ką reiškia terminas principas. „Bet kas, iš ko kas nors 

kokiu nors būdu randasi, vadinama principu“. (Aquinas, ST, 1.33.1) Pirmasis principas, 

pasak Akviniečio, „reiškia ne prioritetą [laike], bet kilmę“. (Aquinas, ST, 1.33.1) 

Jamesas B. Sullivanas pirmuosius principus apibrėžia kaip „bendriausius suvokiamus 

ir akivaizdžiausius sprendimus arba teiginius, kurie tame pačiame lygmenyje 

nesuponuoja kitų, idant patys būtų įrodyti, ir yra suvokiami bet kuriame sprendinyje“. 

(Sullivan, EFPTB, 33) 

Profesoriaus Geislerio teigimu, pirmasis principas yra 

 
[…] pagrindinis atramos taškas, kuriuo remiantis gali būti daromos visos išvados 

kurioje nors pažinimo arba realybės srityje. Pirmieji principai yra būtinos visą 

pažinimą sudarančios, arba konstatuojančios, dalys, tačiau jie nepateikia jokio 

pažinimo turinio. 

Turime tiek pirmųjų principų, kiek ir pažinimo bei realybės lygmenų. Kadangi 

pirmasis principas yra tai, iš ko kyla viskas jo realybės lygmenyje, pirmieji pažinimo 

principai yra esminės prielaidos, iš kurių randasi visas kitas pažinimas. (Geisler, TA, 

72–73) 

 

Siekiant tikslaus pažinimo, turi būti atraminis taškas, žinomas kaip tiesa. Šis 

atraminis taškas suteikia pagrindą pažinimui ir jam nereikalingi papildomi įrodymai, jog 

jis yra teisingas. Jis vadinamas pirmuoju principu. 

L.M. Regisas teigia: „Todėl pirmasis principas yra pirmasis tarp pirmųjų“. Ir tęsia: 

„Pasakymas pirmieji principai turėtų būti suprantamas kaip grupė sprendinių, kuriais 

remdamasis protas stebi būtinų sąryšių egzistavimą tarp pirminių sąvokų; iš tų sąryšių 

tuos sprendinius nustatome teigdami arba atskiriame neigdami“. (Regis, E, 378) 

 

2B. Pirmieji principai yra viso pažinimo savaime suprantamas pamatas 
Sakydami „savaime suprantamas“ – teigiame, kad jie nereikalauja įrodymo. Jie patys 

save atskleidžia kaip teisingus. Taigi pirmųjų principų nereikia išvesti iš kitų principų, 

jie tampa viso pažinimo pagrindu. Tomo Akviniečio teigimu, įrodymas turi turėti pradinį 

tašką: „Jei egzistuotų begalinė atžangon einanti įrodymų grandinė, įrodymas būtų 

neįmanomas, nes bet kokio įrodymo išvada tampa neabejotina suvedant, arba 

redukuojant, ją į pirmąjį įrodymo principą“. (Aquinas, CMA, 224) 

Akviniečio teigimu, pažinimas turi būti paremtas tuo, kuo esame tikri: „Tobulas 

pažinimas reikalauja tikrumo ir todėl negalime sakyti žiną, kol nežinome, jog kitaip būti 

negali“. (Aquinas, PH, 1.8) 

Geisleris tai suformuluoja kiek kitaip: „Jei siekiama tikrumo, tai pažinimas galiausiai 

turi remtis tam tikrais principais, kurie negali būti kvestionuojami“. (Geisler, TA, 71) 

Jis apibendrina: „Neprotinga net mėginti kastis po jais. Todėl beprasmiška ir klausti, 

ar jie teisingi. Be jų neįmanomos net jokios mintys.“ (Geisler, BECA, 259) 

George’as Mavrodes’as aiškina, jog pirmieji principai yra labiau pamatiniai nei pats 

argumentavimas. Jis daro išvadą, jog „jei apskritai yra koks nors pažinimas, tai turi būti 

ir tam tikras kitas pažinimo šaltinis, ne tik argumentavimas“. (Mavrodes, BG, 49) 
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C.S. Lewisas sutinka, kad „šie pirmieji praktiškojo proto principai yra viso pažinimo 

bei argumentavimo pamatas. Juos neigti reiškia neigti patį pažinimą; nėra jokios prasmės 

mėginti permatyti pirmuosius principus. Jei viską permatote, tai viskas yra permatoma. 

Tačiau visiškai permatomas pasaulis yra nematomas pasaulis. ‘Permatyti’ viską yra tas 

pat, kas nematyti.“ (Lewis, AM, 87) 

Filosofas Jamesas B. Sullivanas teigia, jog begalinės įrodymų atžangos, arba 

regresijos, būti negali: 

 
Tiesą sakant, pačiam samprotavimo principui pagrįsti reikia, kad sampročių grandinė 

turėtų pradžią. Nes išvados įrodomos per prielaidas, kurios yra arba savaime 

suprantamos, t.y. joms nereikia įrodymo, arba įrodomos per kitas prielaidas. 

Atžangos, arba regresijos, į begalybę būti negali netgi laikantis logikos dėsnių. Jei 

sampročių grandinėje nėra nė vienos akivaizdžios prielaidos, nereikalaujančios 

įrodymo, tai visa grandinė nėra akivaizdi, t.y. ją reikia įrodyti; nes kiek toli atžanga 

beeitų, vis dar būtų likę įrodymo reikalaujančių prielaidų. Taigi reikia galiausiai 

pasiekti prielaidą, kuri yra savaime suprantama. (Sullivan, EFPTB, 25–26) 

 

3B. Pirmieji pažinimo principai išvedami iš pamatinio realybės dalyko – jos būties 
(esaties) 
Tomo Akviniečio teigimu, pirmasis mūsų suvokiamas dalykas yra buvimas: „Visuotinai 

suvokiamuose dalykuose pastebima tam tikra tvarka. Suvokimą visų pirma grindžia 

būtis, kurios ženklų yra visur, ką žmogus suvokia.“ (Aquinas, ST, 1.2.94.2) 

 

Mūsų intelektas natūraliai pažįsta būtį ir jos savybes, ir būtent šiame pažinime glūdi pirmųjų 
principų pažinimo šaknys. 

– TOMAS AKVINIETIS 
 

Rudolphas G. Bandasas sutinka: „Vos tik susidūrus su realybe, nepaisant kas 

sužadino mūsų jutimus, pirmoji mūsų pasiekiama sąvoka yra buvimas.“ (Bandas, CPTP, 

60) 

Bandasas patikslina, jog tai, ką suvokiame, yra ne tik būties idėja, bet ir pati būtis: 

„Materialusis pasaulis yra vienintelis mums tiesiogiai prieinamas, todėl jame ir turime 

atrasti net ir pačias didžiausias metafizines tiesas. Tai ir yra tikroji metafizika, nes tai – 

tikrovės metafizika, buvimo, kaip tokio, metafizika; jos objektas – ne būties idėja (Kanto 

prasme), o buvimas, kurį mes suvokiame.“ (Bandas, CPTP, 34) 

Akviniečio teigimu, „mūsų intelektas natūraliai pažįsta būtį ir jos savybes, ir būtent 

šiuo pažinimu mes pažįstame pirmuosius principus“. (Aquinas, CG, 2.85) 

Mortimeras Adleris pastebi, jog protas atitinka realybę, o ne realybė atitinka protą: 

 
Teisingumo ir klaidingumo [atitikties] apibrėžimas remiasi dviem Aristotelio ir 

Akviniečio prielaidomis, kurios, mano manymu, yra filosofiškai apgintinos ir 

logiškos. 

Pirmoji teigia, jog egzistuoja realybė, kuri nepriklauso nuo žmogaus proto ir kurią 

protas gali atitikti arba neatitikti. Kitaip tariant, tai, ką mes galvojame, nesukuria ar 

kokiu nors būdu nepaveikia to, apie ką mąstome. Tatai yra tai, kas yra, 

nepriklausomai nuo to, kaip ir ką apie tai mąstome, ir ar apskritai apie tai mąstome. 
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Kita prielaida teigia, jog ši nepriklausoma realybė yra visiškai apibrėžta. Tai yra 

Aristotelio metafizinis prieštaravimo principas. Niekas negali tuo pat metu ir būti, ir 

nebūti. Tai, kas egzistuoja, negali tuo pat metu turėti ir neturėti tą pačią savybę. 

(Adler, TR, 133) 

 

Rudolphas G. Bandasas pastebi, jog mes „negalvojame“ apie pirmuosius principus 

[be jų pačių dalyvavimo], mes tiesiog suvokiame juos esant: „Šiuos fundamentalius ir 

pirminius principus protas savaime suvokia esančius“. (Bandas, CPTP, 66) 

Žemiau matysime, jog kiti pirmieji principai yra redukuojami iki neprieštaros 

principo (dar vadinamu prieštaravimo principu). Bandasas apibendrina, jog realybė, 

buvimas, pažinimo aktas ir neprieštaros principas yra tarpusavy susiję: 

 
Jei būties sąvoka neturėtų ontologinės vertės [t.y. realios būties], prieštaravimo 

principas būtų logikos, bet nebūtinai realybės dėsnis. Tačiau ši prielaida yra net 

subjektyviai žvelgiant neįtikėtina: buvimo idėja yra visiškai paprasta ir niekas negali 

jos atitikti tik iš dalies. Tai, kas ją atitinka, yra būtis; kas neatitinka, yra nebūtis. Taigi 

mūsų protingumas ir pažinimo veiksmas iš esmės yra iš anksto numatytas ir atitinkąs 

būtį. Paneigus šį santykį, viskas tampa nepamąstoma. (Bandas, CPTP, 65) 

 

4B. Pirmųjų principų sąrašas 
(Žr. Regis, E, 381–403; Sullivan, EFPTB, 51–96; Geisler, BECA, 250–253; ir Geisler, 

TA, 73–74). 

Visi šie principai yra teisingi būties (ontologija) sričiai ir taikytini pažinimo 

(epistemologija) sričiai. 

 

1C. Tapatumo principas (B yra B) 
Būtis: „Daiktas turi būti tapatus sau. Jei nebūtų tapatus, tai nebūtų savimi.“ (Geisler, 

BECA, 250) 

Pažinimas (išvada): Būtis yra suprantama. Jei nebūtų suprantama, nieko negalėtume 

suprasti. (Regis, E, 395) 

 

2C. Neprieštaros principas (B nėra ne B) 
Būtis: „Būtis negali būti nebūtis, nes tai yra tiesioginė priešprieša. O priešingybės negali 

būti tas pat.“ Geisler, BECA, 251) 

Pažinimas (išvada): Egzistuoja mažiausiai du būdai šiam principui išreikšti: (1) 

neįmanoma, kad prieštaraujantys teiginiai būtų tuo pat metu teisingi; (2) jei viena 

prieštara yra teisinga, tai kita yra neišvengiamai klaidinga. (Regis, E, 388–89) 

 

3C. Trečiojo negalimo principas (arba B arba ne B) 
Būtis: „Kadangi būtis ir nebūtis yra priešingybės, o jos negali būti tas pat, vadinasi, 

niekas negali įsisprausti į ‘plyšį’ tarp būties ir nebūties. Galimi tik būties arba nebūties 

variantai.“ (Geisler, BECA, 251) 

Pažinimas (išvada): Teiginys turi būti arba teisingas, arba klaidingas. (Geisler, TA, 

73) 
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4C. Priežastingumo principas (ne B negali būti priežastimi B) 
Būtis: „Tik būtis gali būti būties priežastimi. „Niekas“ neegzistuoja, ir tik tai, kas 

egzistuoja, gali kildinti egzistenciją, nes pati „priežasties“ samprata implikuoja buvimą 

dalyko, kuris turi galią veikti kitą. Absoliutus „niekas“ kildina tik absoliutų „nieką“. 

(Geisler, BECA, 251) 

Pažinimas (išvada): Ne kiekvieno teiginio teisingumas gali priklausyti nuo kito. 

Kiekvieno ne savaime suprantamo teiginio teisingumas priklauso nuo savaime 

suprantamo teiginio teisingumo. (Geisler, TA, 74) 

 

5C. Baigtinumo principas (kiekvienas veiksnys veikia baigtinai) 
Būtis: Kiekvienas veiksnys veikia baigtinai. (Regis, E, 399) 

Pažinimas (išvada): „Kiekvienas teiginys perteikia baigtinę mintį; būtina, kad 

kiekvienas teiginys perteiktų tam tikrą prasmę; protas perduoda tai, kas yra suprantama.“ 

(Geisler, TA, 74) 

 

6C. Kiti pirmieji principai yra suprastinami iki neprieštaros principo 
Profesorius Geisleris iliustruoja, kaip visi aukščiau minėti principai yra suprastinami iki 

neprieštaros principo: 

Neprieštaros principo pirmumas yra akivaizdus, nes tapatumo ir trečiojo negalimo 

principai yra priklausomi pirmojo aspektai. Jei būtų įmanomi prieštaravimai, tai daiktas 

neprivalėtų būti tapatus sau (tapatumas) ir priešingybės neturėtų skirtis viena nuo kitos 

(trečiojo negalimumas). Priežastingumo principas taip pat yra suprastinamas iki 

neprieštaros principo, nes analizuojant terminus būtų prieštaringa tvirtinti, jog 

priklausomoji būtis (atsitiktinybė) yra nepriklausoma. Tokiu pat būdu neprieštaros 

principu remiasi ir baigtinumo principas, nes kitu atveju būtis galėtų perduoti kitą 

prasmę nei pati būtis; protingumas perduotų kitą prasmę nei protingumas. (Geisler, TA, 

76) 

Aristotelis postuluoja du visiškai neginčytino (tikro) principo kriterijus: „Pats 

tikriausias principas yra tas, dėl kurio neįmanoma apsirikti; nes toks principas turi būti ir 

geriausiai žinomas, ir nehipotetiškas. Vadinasi, tai yra pats tikriausias iš visų principų, 

nes atitinka aukščiau minėtą apibrėžimą. Juk neįmanoma tuo pat metu tikėti, jog kažkas 

yra ir nėra. Tai natūraliai yra išeities taškas net ir visoms kitoms aksiomoms.“ 

(Aristotle, M, 4.3. 1005b, kursyvas autoriaus) 

Aristotelis ir vėl teigia: „Dabar mes postulavome [išdėstėme], jog neįmanoma bet 

kam tuo pat metu būti ir nebūti, ir tuo parodėme, jog tai labiausiai nediskutuotinas iš 

visų principų“. (Aristotle, M, 4.4.1006a) 

Tomas Akvinietis apibendrina Aristotelio atrasto neprieštaros dėsnio pamatinę 

prigimtį: 

 
„Niekas ir niekada negali galvoti, – teigia Aristotelis, – jog tas pats dalykas tuo pat 

metu gali būti ir nebūti“. Taip galvoti reikštų teigti ir neigti tuo pat metu. Šitai 

naikintų kalbą, neigtų visą esmę, visą tiesą, netgi visą galimybę ar bet kokį jos 

laipsnį. Tai reikštų bet kokio troškimo ar veiksmo slopinimą. Dingtų net tapsmas ar 

pradžia, nes jei priešingybės, ar priešybės, yra sutapatinamos [t.y. tampa tokios pat], 

tai judėjimo pradžios taškas sutampa su pabaigos, o daiktas, kuris tariamai juda, būtų 
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atvykęs dar jam neišvykus. (Aquinas, M, 4.3) Todėl Akvinietis sutinka, jog „pirmasis 

įrodymo nereikalaujantis principas yra tai, jog tas pats dalykas negali būti teigiamas 

ir neigiamas tuo pat metu, o į tai remiasi būties ir nebūties samprata – ir šiuo principu 

remiasi visi kiti“. (Aquinas, ST, 1.2.94.2) 

 

Tiesos logika tapačiai galioja visiems teiginiams pretenduojantiems būti teisingais – 
tvirtinimams, jog tam tikri sprendiniai yra teisingi ir kad visi kiti priešingi teiginiai yra 
neteisingi. Teiginys gali būti matematikos teorema, mokslinis apibendrinimas, istorinių tyrimų 
išvada, filosofinis principas ar religinis straipsnis. 

– MORTIMER J. ADLER 
 

Mortimeras Adleris pastebi, jog neprieštara, būtis ir realybė yra tarpusavyje 

susijusios: „Vienas pirmųjų graikų logikos principų yra taisyklė, valdanti nesuderinamų 

teiginių teisingumą ir klaidingumą: arba abu negali būti teisingi, nors abu gali būti 

klaidingi, arba vienas turi būti teisingas, o kitas klaidingas. Ši taisyklė remiasi 

ontologine aksioma – tiesa apie realybę – tai, graikų manymu, buvo savaime 

suprantama; t.y. niekas tuo pat metu negali būti ir nebūti“. (Adler, TR, 70–71) 

Pirmųjų principų sąraše matėme, jog jie turi ir tiek ontologinį (būties, arba buvimo, 

būsena) aspektą ir epistemologinį (kaip ką nors žinome) aspektą. Adleris neprieštaros 

dėsnyje tarp jų pastebi svarbų skirtumą: „Prieštaravimo dėsnis kaip teiginys apie realybę 

yra prieštaravimo dėsnio kaip mąstymo taisyklės pamatas. Prieštaravimo dėsnis, kaip 

teiginys apie realybę, apibūdina tai, kaip viskas yra. Prieštaravimo dėsnis, kaip mąstymo 

taisyklė, nurodo, kaip turėtume samprotauti apie dalykus, jei norime, kad mūsų 

mąstymas apie juos atitiktų tai, kaip viskas iš tikrųjų yra.“ (Adler, AE, 140) 

Reginaldas Garrigou-Lagrange’as pastebi neprieštaros principo universalumą: 

„Remiantis Aristotelio ir Akviniečio suformuluotu tradiciniu realizmu, universali idėja 

egzistuoja pojūčių pasaulyje, ne formaliai, bet fundamentaliai, ir iš visų idėjų 

universaliausia yra būties idėja, kuria remiasi prieštaravimo principas.“ (Garrigou-

Lagrange, R, 372–373) 

Adleris sutinka: „Tiesos logika tapačiai galioja visiems teiginiams pretenduojantiems 

būti teisingais – tvirtinimams, jog tam tikri sprendiniai yra teisingi ir kad visi kiti 

priešingi teiginiai yra neteisingi. Teiginys gali būti matematikos teorema, mokslinis 

apibendrinimas, istorinių tyrimų išvada, filosofinis principas ar religinis straipsnis.“ 

(Adler, TR, 10) 

Adleris iliustruoja savaime suprantamą neprieštaros principo prigimtį: 

 
Prieštaravimo dėsnis, kaip teiginys apie realybę, teigia tai, kas sveikam protui yra 

netarpiškai akivaizdu. Kažkas – kad ir kas tai būtų – negali tuo pat metu ir egzistuoti, 

ir neegzistuoti. Tas kažkas arba egzistuoja, arba ne, tačiau ne abu iš karto. Tam tikras 

dalykas negali tuo pat metu turėti tam tikrą savybę ir jos neturėti. Mano rankoje 

obuolys, į kurį dabar žvelgiu, negali šią akimirką būti raudonos ir neraudonos 

spalvos. 

Tai yra taip akivaizdu, jog Aristotelis prieštaravimo dėsnį vadina savaime 

suprantamu. Šis savaime suprantamumas reiškia nepaneigiamumą. Neįmanoma 

manyti, jog obuolys yra ir raudonas, ir ne raudonas tuo pat metu.“ (Adler, AE, 140) 
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5B. Pirmųjų principų tikrybė 
 

1C. Savaime suprantama pirmųjų principų prigimtis 
Nereikia svarstyti apie pirmuosius principus, norint sužinoti, ar jie yra teisingi; mums 

akivaizdu (savaime suprantama), kad jie teisingi vos tik supratus teiginyje pavartotus 

terminus. Aukščiau minėti penki principai yra savaime suprantamai teisingi arba iki to 

redukuojami. Kitas klasikinis pavyzdys – tai teiginys „visuma yra didesnė už dalis“. Vos 

supratę, ką reiškia „visuma“, o ką – „dalys“, staiga žinome, jog tvirtinimas yra teisingas. 

Staiga šiuo atveju reiškia ne greitai, tačiau tiesiogiai arba netarpininkaujant mąstymo 

procesui, t.y. mums nereikia svarstyti apie teiginį, kad jis teisingas. 

Tomo Akviniečio teigimu, intelektas „negali klysti atžvilgiu tų teiginių, kurie yra 

pažįstami išsyk, kai tik suvokiama kalbos prasmė, kaip esti pirmųjų principų atveju, ir 

kai iš jų daromos išvados, kurių mokslinis tikrumas pasižymi tiesos neklaidingumu“. 

(Aquinas, ST, 1.85.6) 

Maža to, Akvinietis dar teigia: „Intelektas visada teisus pirmųjų principų atžvilgiu; 

mat jis jų atžvilgiu neapsigauna dėl tos pačios priežasties, kaip ir neapsigauna dėl to, kas 

yra daiktas“. Juk savaime pažįstami principai yra tokie, kaip jie akimirksniu pažįstami 

suvokus kalbą, dėl to, kad predikatas nusakomas subjekto (veiksnio) apibrėžtyje.“ 

(Aquinas, ST, 1.17.3) 

Pirmieji principai yra savaime suprantami tvirtinimai (t.y. jie patys atsiskleidžia esą 

teisingi). Negalime suklysti dėl savaime suprantamų tvirtinimų teisingumo; tad negalime 

suklysti ir dėl pirmųjų principų teisingumo. 

Scottas MacDonaldas komentuoja, jog tiesioginiai tvirtinimai priklauso nuo tikrovės, 

jie yra faktinė visų išvadų bazė ir dėl jų teisingumo neįmanoma suklysti. 

 
Todėl tai, ar tvirtinimai yra netarpiški, priklauso tik nuo to, kokia yra jų tikroji 

prigimtis ir kokie jų tarpusavio ryšiai, t.y. priklauso nuo pamatinės pasaulio 

struktūros, o ne nuo kokio nors episteminio subjekto psichologijos ar įsitikinimų 

struktūros. Taigi neišvestiniai principai pateisinami tiesioginio užtikrintumo dėl 

netarpiškų faktų, kurie pagrindžia būtiną tvirtinimo teisingumą. Matant, jog 

tvirtinimas išreiškia tokios rūšies netarpišką faktą, neįmanoma jo laikantis suklysti. 

(MacDonald, TK, cit. Kretzmann, CCA, 170–171) 

 

MacDonaldo mintis yra ta, jog netarpiškų tvirtinimų nefiltruoja jokia įsitikinimų 

sistema. Tai bus svarbu prisiminti, kai pradėsime kritikuoti sau prieštaraujančius 

teiginius tų, kurie neigia, jog tiesa yra pažini. Matysime, jog, nepaisant jų filosofinių 

sistemų, patys filosofai negali išvengti realybės ir neprieštaros principo. Jie stengiasi 

persijoti realybę per savo sistemą, tačiau pirmųjų principų atveju tikrovė į tai nereaguoja. 

 

2C. Protas yra palenktas tiesai 
Tomas Akvinietis teigia, jog protas yra palenktas tiesai: „Tiesa yra intelekto gėris ir jo 

natūralaus susitvarkymo sąlyga; kaip daiktai be pažinimo, patys to nežinodami, juda 

savo baigties link, taip kartais ir žmogaus intelektas krypsta į tiesą, nors ir 

nesuvokdamas jos prigimties.“ (Aquinas, P, 10.5) 

Akvinietis pastebi, kad protas pasižymi prigimtiniu tiesos troškimu. Jis paaiškina, ką 
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turįs galvoje sakydamas: „Prigimtinis troškimas yra toks polinkis, kurį kiekvienas 

daiktas turi iš prigimties; dėl prigimtinio troškimo kiekviena galia trokšta to, kas jai 

tinkama.“ (Aquinas, ST, 1.78.1) 

Mortimeras Adleris paaiškina, jog mes neturime tikrumo dėl visos tiesos tik dėl 

savaime suprantamų tiesų: 

 
Žmogaus protas supranta tiesą tiek, kiek jo priimami sprendimai atitinka tikrovę – t.y. 

suvokia būdą, kaip daiktai būva arba kaip nebūva. Taip sakyti nereiškia teigti, jog 

žmogaus protas turi tvirtą, baigtinį ir nepakeičiamą bet kokios tiesos suvokimą, nors 

aš asmeniškai manau, jog yra palyginti nedaug savaime suprantamų tiesų, apie kurias 

mūsų supratimas yra tvirtas, baigtinis ir nekeistinas. Vis dėlto privalome pripažinti, 

kad tiesa iš principo yra pasiekiama, nors niekada jos faktiškai galime ir nepasiekti. 

(Adler, TR, 116–117) 

 

6B. Pirmieji principai yra nepaneigiami ir neįrodytini 
 

1C. Nepaneigiamumas 
Paaiškinsime, ką šiuo klausimu iš tikrųjų norime pasakyti. Teigdami, jog pirmieji 

principai yra nepaneigiami, pateikiame ne šių principų pozityvų įrodymą, bet veikiau 

negatyvų įrodymą, sakydami, jog pirmieji principai negali būti paneigti. 

Jamesas B. Sullivanas apibendrina Aristotelio argumentą gindamas neprieštaros 

principo nepaneigiamumą. Jis vardija aštuonias neišvengiamas pasekmes (žr. lentelę). 

 

Aštuonios neprieštaros dėsnio neigimo pasekmės 
1. Neigti prieštaravimo dėsnio būtinumą ir pagrįstumą reikštų atimti iš žodžių fiksuotą jų 

prasmę ir paversti kalbą bereikšme. 
2. Reiktų atsisakyti esmės realumo; rastųsi tapsmas be to, kas tampa; skrydis be 

paukščio; atsitiktinybės (akcidencijos) be jas sąlygojančių subjektų. 
3. Nebūtų skirtybių tarp daiktų. Viskas būtų viena. Laivas, siena, žmogus būtų vienas, 

tas pats daiktas. 
4. Tai reikštų tiesos sunaikinimą, nes tiek teisingumas, tiek klaidingumas reikštų tą patį. 
5. Tai sunaikintų bet kokią mintį, netgi nuomonę, nes jos teigimas kartu būtų ir jos 

paneigimas. 
6. Troškimai ir vertybės būtų beprasmiai, nes nebūtų jokio skirtumo tarp gėrio ir blogio; 

nebūtų prasmės sugrįžti namo, nes eiti namo reikštų tą patį, kaip ir pasilikti ten, kur 
esi. 

7. Viskas būtų lygiai teisinga ir klaidinga tuo pat metu, todėl jokia nuomonė nė kiek 
nebūtų klaidingesnė nei kita. 

8. Joks tapsmas, kaita ar judesys būtų neįmanomi. Nes visa tai implikuoja kaitą iš 
vienos būties būsenos į kitą; nes jeigu prieštaravimo principas yra klaidingas, visos 
būties būsenos yra tokios pat. (Sullivan, EFPTB, 121–122) 

 

Avicena, pasak Jono Dunso Škoto, pateikė dar vieną nepageidaujamą pasekmę tiems, 

kurie neigtų pirmuosius principus. „Tuos, kurie neigia pirmuosius principus, reiktų tol 

mušti arba deginti ugnyje, kol jie sutiks, kad degti ar nedegti, būti mušamam ar ne 
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reiškia ne tą patį“. (Avicenna, M, cit. Scotus, PW, 10) 

Reginaldas Garrigou-Lagrange’as nurodo dar vieną absurdišką pasekmę: 

 
Jei prieštaravimo principas nėra absoliutus, tuomet Descartes’o principas [„Mąstau, 

taigi esu“] praranda visą realųjį pagrįstumą ir tampa tik protiniu reiškiniu. Jei aš galiu 

paneigti šį principą, tai galiu sakyti: „Tikriausiai aš galvoju ir negalvoju tuo pat metu, 

tikriausiai aš egzistuoju ir neegzistuoju, tikriausiai aš esu aš ir ne aš, tikriausiai ‘aš 

mąstau’ yra toks pat beasmenis, kaip ir ‘lyja’.“ Be prieštaravimo principo 

absoliutumo negaliu pažinti savo, kaip individualios asmenybės, objektyvaus 

egzistavimo. (Garrigou-Lagrange, R, 372) 

 

Norint paneigti pirmąjį principą, reikia pasinaudoti tuo pačiu pirmuoju principu, o tai 

yra absurdas. 

 
Pirmieji principai nėra nei paneigiami, nei suprastinami (redukuojami) iki 

paneigiamų. Jie yra arba savaime suprantami, arba suprastinami iki savaime 

suprantamų. O savaime suprantami principai yra arba teisingi iš prigimties, arba 

nepaneigiami, nes predikatas, suprastinamas iki veiksnio, reiškia tai, kad tarinys 

suvedamas į veiksnį, o tai reiškia, jog neįmanoma paneigti principo, juo pačiu 

nepasinaudojus. Pavyzdžiui, neprieštaros principas negali būti paneigtas 

nepasinaudojus juo pačiam paneigimui. (Geisler, BECA, 250) 

 

Ravi’s Zachariasas sutinka: „Nėra galimybių ignoruoti ar apeiti šiuos argumentavimo 

dėsnius, nes galiausiai tenka jais naudotis siekiant juos pačius paneigti“. (Zacharias, 

CMLWG, 11) 

Josephas Owensas toliau pastebi, jog neprieštaros principo nepavyksta paneigti ir 

mąstymo lygmenyje: „Nesvarbu, kaip intensyviai jūs stengiatės paneigti jį žodžiais, 

mąstymu paneigti jo negalite. Bet kokia pastanga jį paneigti susiduria su tiesioginiu jo 

patvirtinimu. Vadinasi, jis nepasiduoda nei abejonėms, nei korekcijai. Tai sprendinys, 

universaliai išreiškiantis būtį, kuri yra netarpiškai pažįstama daiktuose, suvokiamuose 

per išorinius jutimus ir pačiame savyje, sąmonės dėka.“ (Owens, ECM, 269–270) 

Mortimeras J. Adleris aiškina, jog sveikas protas pripažįsta neprieštaros principą kaip 

nepaneigiamą realybės atributą: „Sveikas protas nė akimirkos nedvejotų teigdamas, jog 

tam tikru laiko momentu konkretus daiktas arba egzistuoja, arba ne; jog konkretus įvykis 

arba įvyko, arba neįvyko; jog nagrinėjamas dalykas arba pasižymi, arba nepasižymi tam 

tikra savybe ar atributu. Tai toli gražu ne piktinanti, ir juolab ne klaidinga prielaida apie 

realybę, kurią mūsų įsitikinimai ar nuomonės gali atitikti arba ne – tad šis požiūris apie 

realybę sveikam protui, rodos, yra nepaneigiamas.“ (Adler, SGI, 36) 

 

2C. Neįrodomumas 
Pabrėžtina ir tai, jog mes neteigiame, kad pirmųjų principų neįrodomumas įrodo juos; iš 

tikrųjų tik norime pasakyti, kad tokia yra faktinė tiesa, kad pirmieji principai neįrodomi. 

Atminkime, jog nėra kitų įrodymų pirmiesiems principams įrodyti, išskyrus juos pačius 

– jie yra savaime akivaizdūs. Jie sudaro pagrindą visų kitų įrodymui ir argumentavimui. 

Aristotelis nusako, ką reiškia „neįrodomumas“: „Ne visas pažinimas yra įrodomas – 

netarpiškų prielaidų pažinimas įrodymo nereikalauja. (Šita būtinybė yra akivaizdi; 
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kadangi turime žinoti pradines prielaidas, kuriomis remiasi įrodymas, ir kadangi šios 

regresijos turi baigtis netarpiškomis tiesomis, tai šios tiesos turi būti ir neįrodomos).“ 

(Aristotle, AP, 1.3.72b) 

Aristotelis teigia: „Juk neįmanoma, kad reikėtų įrodymų absoliučiai viskam (tai 

reikštų begalinę atžangą vis neturint įrodymo)“. (Aristotle, M, 4.4.1006a) 

Akvinietis iliustruoja begalinės įrodymų atžangos tuštybę: 

 
Tarkime, jog įrodijantysis [tam tikrą išvadą] samprotauja silogizmais [pateikia 

glaustą deduktyvų argumentą] remdamasis įrodomomis (arba tarpiškomis) 

prielaidomis. Šis asmuo arba turi tų prielaidų įrodymą, arba ne. Jei jo neturi, tai jis 

neturi ir scientia [t.y. pažinimo] tų prielaidų atžvilgiu, vadinasi, neturi scientia [t.y. 

pažinimo] ir išvados, kurią daro remdamasis tomis prielaidomis, atžvilgiu. Tačiau jei 

jis turi tų prielaidų įrodymus, tai jis prieis prie prielaidų, kurios yra netarpiškos ir 

neįrodomos, nes taip įrodinėjant negalima eiti ad infinitum. […] Todėl privalu, kad 

įrodymas kiltų tiesiogiai iš netarpiškų prielaidų arba netiesiogiai per kitas tarpiškas 

[prielaidas]. (Aquinas, PA, 1.4,14) 

 

Tuos, kurie neigia pirmuosius principus, reiktų tol mušti arba deginti ugnyje, kol šie sutiks, 
kad degti ar nedegti, būti mušamam ar ne reiškia ne tą patį. 

– AVICENA 
 

Alasdairas MacIntyre’as tvirtina: „Argumentas už pirmuosius principus negali būti 

įrodomasis, nes įrodoma yra iš pirmųjų principų“. (MacIntyre, FP, 35) 

Mortimeras Adleris argumentuoja, jog savaime suprantamai tiesai nėra jokio kito 

įrodymo nei ji pati: 

 
Savaime suprantamomis vadinamos tiesos pateikia akivaizdžiausius pažinimo 

pavyzdžius tikrąja to žodžio prasme. Jos vadinamos savaime suprantamomis, nes mes 

jas patvirtiname nepriklausomai nuo joms paremti pateikiamų įrodymų nei 

argumentų, sudėliotų parodyti, kad jos yra samprotavimo keliu pagrįstai padarytos 

išvados. Jų teisingumą pripažįstame netarpiškai, arba tiesiogiai, suprasdami tai, ką jos 

teigia. Esame įsitikinę – įsitikinę, o ne įtikinti – jų teisingumu, nes laikome 

neįmanomu dalyku mąstyti priešingai, nei jos teigia. Jokia prasme neturime laisvės 

manyti priešingai. (Adler, SGI, 52) 

 

7B. Pirmųjų principų kritika 
 

1C. Pirmieji principai yra tik vakarietiškas mąstymo būdas (t.p. žr. tolesnę dalį apie 
misticizmą) 
Turime atkreipti dėmesį į sau prieštaraujančią šios kritikos prigimtį: 

 
Kai kas teigia, jog egzistuoja kitokia, rytietiška logika, kuri laikosi minties, jog 

tikrovę, pačią jos esmę, sudaro prieštaros. Tačiau taikyti geografinius apribojimus 

kokiam nors universaliam dėsniui yra logiškai neįmanoma. Pasak rytietiškos logikos, 

realybė gali būti logiška ir nelogiška. Tačiau jei kažkas yra ir logiškas, ir nelogiškas, 

tai reiškia prieštaravimą ir neturi prasmės. Todėl pagal rytietišką logiką viskas 

galiausiai yra beprasmiška. Tačiau jei viskas galiausiai yra beprasmiška, vadinasi, 
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beprasmiškas yra ir pats Vakarų ir Rytų logikos atskyrimas. (Geisler/Bocchino, 

WSA, n.p.) 

 

Mortimeras Adleris pareiškia: „Logikos fundamentai turi būti tokie pat 

tarpkultūriniai kaip ir matematika, su kuria susiję logikos principai. Logikos principai 

nėra nei vakarietiški, nei rytietiški – jie yra universalūs.“ (Adler, TR, 36) 

Adleris aiškina, jog „vakarietiška“ logika remiasi visa technologija – tiek Rytuose, 

tiek Vakaruose: 

 
Naudojant bet kuriuos technikos rezultatus, pripažįstamas matematikos ir gamtos 

mokslų teisingumas. Jei pamatiniai dalykai – matematika ir gamtos mokslai – būtų 

neteisingi, technologija neveiktų teisingai. Tačiau jei matematika ir gamtos mokslai 

yra teisingi, tai ir juos grindžianti realybės samprata, tiek kiek ji nepriklausoma nuo 

jai būdingų prieštarų, taip pat turi būti teisinga; nes jei būtų ne taip, tai empirinių 

gamtos mokslų išvados negalėtų būti teisingos, nes neatitiktų realybės. 

 

Adleris prieina išvadą: „Nepriklausomos realybės, kurią gali atitikti arba kurios 

negali atitikti mūsų teiginiai, egzistavimas garantuojamas, nes yra būdas technologiškai 

sukurti prietaisus, kurie veikia arba neveikia“. (Adler, TR, 74) 

Ravi’s Zachariasas papasakoja istoriją, parodančią tokio argumentavimo bergždumą: 

 
Profesoriui labai patikdavo kalbėti apie neprieštaros dėsnį. Galiausiai jis padarė tokią 

išvadą: „Tokia logika (jis turėjo omeny „arba/arba“ logiką) – grynai vakarietiškas 

požiūris į tikrovę. Problema ta, kad jūs ieškote […] prieštaros kaip vakariečiai, o iš 

tiesų turėtumėte į viską pažvelgti rytiečio žvilgsniu. O Rytų filosofijoje žvelgiant į 

tikrovę vadovaujamasi „ir/ir“ nuostata.“ 

Kurį laiką jis labai įsijautęs kalbėjo apie tas dvi idėjas („ir/ir“ bei „arba/arba“) 

[…] Galiausiai aš pasiteiravau, ar galėčiau pertraukti jo mintį ir užduoti vieną 

klausimą. […] „Pone, ar norite pasakyti, jog studijuodamas hinduizmą aš arba 

pasitelkiu „ir/ir“ logikos sistemą, arba ne?“ 

Po mano klausimo įsiviešpatavo stingdanti tyla ir atrodė, kad ji truks visą 

amžinybę. Aš pakartojau savo klausimą: „Pone, ar norite pasakyti, jog studijuodamas 

hinduizmą aš arba pasitelkiu „ir/ir“ logikos sistemą, arba ne? Ar teisingai jus 

suprantu?“ 

Profesorius atlošė galvą ir tarė: „Vis dėlto ir čia iškyla arba/arba, tiesa?“ 

„Ko gero, taip, – atsakiau aš. – Tiesą sakant, net ir Indijoje, prieš pereidami gatvę 

mes apsidairome į abi puses – nes arba aš, arba autobusas, bet jokiu būdu ne mudu 

abu“. 

Ar matote, kokią klaidą jis darė? Jis rėmėsi „arba/arba“ logika netgi norėdamas 

įrodyti „ir/ir“ teisingumą. Kuo atkakliau įrodinėji neprieštaros dėsnį, tuo greičiau tai 

pribaigia tave.“ (Zacharias, CMLWG, 129) 

 

Zachariasas taip pat pastebi tai, ko daugelis nepripažįsta rytietiškoje filosofijoje: 

 
Žymiausio indų filosofo Šankaros mokymo metodas buvo gana sokratiškas, nes jis 

nagrinėjo idėjas ne dialektiniu būdu (ir/ir), bet neprieštaravimo būdu (arba/arba). Jis 

savo oponentams mesdavo iššūkį įrodyti, jog jis klysta, o jei ne, priimti jo požiūrį. 

Taigi esmė yra ne tai, kokią naudojame logiką – „Rytų“ ar „Vakarų“. Naudojame 
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logiką, kuri geriausiai atspindi realybę, o neprieštaros dėsnis yra tiesiogiai ar 

netiesiogiai taikomas ir Rytų, ir Vakarų.“ (Zacharias, CMLWG, 130) 

 

2C. Tokie logikos dėsniai kaip prieštaravimo dėsnis tėra formalūs, padedantys kurti 
simbolines sistemas; jie neatitinka realybės 
Ronaldas Nashas sako: „Neprieštaros dėsnis nėra vien mąstymo dėsnis. Jis yra mąstymo 

dėsnis, nes visų pirma tai būties dėsnis, bet jis nėra iš tų, kuriuos kas nors galėtų priimti 

ar atmesti. Neprieštaros dėsnio neigimas veda į absurdą. Neįmanoma prasmingai neigti 

logikos dėsnių. Paneigus neprieštaros dėsnį, viskas netenka prasmės. Jei logikos dėsniai 

pirmiausia nereiškia to, ką jie teigia, niekas daugiau negali turėti prasmės – taip pat 

dėsnių neigimas.“ (Nash, WVC, 84) 

Rudolphas G. Bandasas pritaria: 

 
Jei būties samprata neturi ontologinės vertės, prieštaravimo dėsnis būtų logikos 

dėsnis, bet nebūtinai realybės dėsnis. Tačiau tokia prielaida net subjektyviai mąstant 

yra neįtikėtina. Būties idėja yra absoliučiai paprasta ir niekas kitas net iš dalies negali 

jai prilygti. Jai prilygsta tik būtis; kas neatitinka jos – yra nebūtis. Vadinasi, mūsų 

intelektas ir pažinimo veiksmas yra iš esmės kryptingi ir susiję su būtimi. Paneigus šį 

ryšį, viskas tampa protu nesuprantama. (Bandas, CPTP, 65) 

 

3C. Naudojant neprieštaros principą (dėsnį) apginti jį patį daroma loginė ydingo rato 
klaida 
Normanas Geisleris atsako: 

 
Šis prieštaravimas yra klaidinantis. Juk neprieštaros dėsnis nėra naudojamas kaip 

pagrindas netiesiogiai įrodyti jo pagrįstumą; jis paprasčiausiai naudojamas jo 

pagrįstumo gynimo procese. Pavyzdžiui, teiginys „Nemoku pasakyti nė žodžio 

lietuviškai“. Jis yra prieštaraujantis pats sau, nes daroma tai, kas teigiama negalint 

daryti. Čia lietuvių kalba vartojama siekiant paneigti galėjimą ją vartoti. Taigi jis 

paneigia pats save. Panašiai yra ir su netiesioginiu neprieštaros dėsnio įrodymu. Nėra 

būdo paneigti neprieštaros dėsnį nenaudojant jo pačiame jį neigiančiame sakinyje. 

Juk neprieštaravimą neigiantis sakinys yra siūlomas kaip neprieštaraujantis. Vadinasi, 

jis neturi prasmės. 

Panašiai būtų, jei sakyčiau „Galiu pasakyti kelis žodžius lietuviškai“. Akivaizdu, 

jog tai darydamas pasakiau kelis žodelius lietuviškai. Tačiau nėra nieko prieštaringo 

vartoti lietuvių kalbą sakant, jog galiu ją vartoti. Prieštara esti tik vartojant lietuvių 

kalbą neigti, jog apskritai galiu ją vartoti. Panašiai nėra nieko prieštaringa naudojant 

neprieštaros dėsnį ginti neprieštaros dėsniui. Prieštaringa yra naudojant neprieštaros 

dėsnį jį neigti. (Geisler, TA, 79) 

 

4C. Pirmųjų principų negalime pažinti a priori (t.y. be patirties), mat protas, kol dar 
nėra nieko patyręs, yra tabula rasa (t.y. švari lenta) 
Tomas Akvinietis teigia: „Juslinis [t.y. patirtasis] pažinimas nėra vienintelis intelektinio 

pažinimo pagrindas. Todėl nekeista, jog intelektinis pažinimas turėtų būti daugiau nei 

juslinis pažinimas.“ (Aquinas, ST, 1.84.6) 

Normanas Geisleris aiškina, jog pirmųjų principų pažinimas yra „prigimtinis“: 
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„Prigimtinis pažinimas nėra nei suteiktas a priori, nei ‘įgytas’ a posteriori. Jis 

pažįstamas iš prigimties, nes tam turime prigimtinį gebėjimą arba ‘formą’.“ (Geisler, 

TA, 90) 

Peteris Hoenenas taip pat vartoja terminą „iš prigimties“: „Kaip ir kiti pirmieji 

principai, neprieštaros principas valdo tiek intelektą, tiek būtį, tiek jų tarpusavio 

santykius. Todėl žinant, kaip paprastai šie principai pažįstami – nors ne visada 

suformuluojami – daroma išvada, jog jie priklauso žmogaus protui ‘iš prigimties’.“ 

(Hoenen, RJ, 208) 

Jamesas Sullivanas aiškina, kas turima omeny sakant „iš prigimties“. „Prasminį 

sprendimą darantis asmuo tuo metu nėra aiškiai suvokiantis šiuos principus, tačiau juos 

lengvai akimirksniu galima iš jo išgauti klausinėjant, net jei jis niekada anksčiau nėra 

apie tai pagalvojęs. Vadinasi, galima sakyti, jog jis faktiškai nuolat šiuos principus turi 

nuo pat savo pažintinio gyvenimo pradžios. Būtent tai turima galvoje teigiant, jog 

pirmieji principai randasi natūraliai ir yra pažįstami iš prigimties.“ (Sullivan, EFPTB, 

33) 

Akvinietis pastebi, jog šis prigimtinis pažinimas yra turimas iškart, kai tik kas nors 

yra pateikiama intelektui: „Kiekviename žmoguje yra tam tikras pažinimo principas, tai 

aktyvaus intelekto šviesa, per ją yra natūraliai suprantami tikrieji visų mokslų principai, 

vos tik juos pasiūlius intelektui.“ (Aquinas, ST, 1.117.1) 

 

5C. Kaip pirmųjų principų pažinimas gali būti ir a posteriori (t.y. iš patirties), tačiau ir 
prigimtas 
Atminkime, jog kai tik kas nors apie pažinimą užduoda klausimą „Kaip?“, tai klausia 

apie epistemologiją. Mes jau pastebėjome, jog nebūtina atsakyti į „Kaip?“ klausimus 

pateikiant įrodymus, jog kažkas yra iš tikrųjų taip; vis dėlto pateiksime atsakymą dėl šio 

prieštaravimo. 

Atsakykime į šį klausimą: 

 
Akvinietis yra įnešęs didžiulį indėlį į epistemologijos mokslą. Naudodamas unikalią 

sintezę jis sujungia pažinimo a priori ir a posteriori elementus. Žmonės turi prigimtą, 

natūralų gebėjimą arba „formą“ įžvelgti pirmųjų principų tiesą, kuri yra paties Dievo 

jiems įskiepyta tiesiog į prigimtį. Jie turi pirmuosius principus tikru ir natūraliu būdu 

kaip visos pažintinės veiklos sąlygą. O kai šis vidinis gebėjimas yra pripildomas 

prasminės patirties turinio, galime sąmoningo reflektyvaus mąstymo būdu pažinti 

pačius pirmuosius principus, kurie, kaip fundamentali mūsų prigimties dalis, įgalina 

mus juos sąmoningai suvokti. Kitaip tariant, pirmuosius principus galime pažinti 

tiktai, jei naudojame juos pačius jiems patiems pažinti, antraip net neturėtume 

galimybės juos pažinti. Mes jais operuojame dar prieš pažindami juos sąmoningu 

būdu. (Geisler, TA, 90) 

 

Etienne’as Gilsonas apibendrina Akviniečio atsakymą į klausimą „kaip“: 

 
Viso pažinimo užuomazgas randame pačiame intelekte. Šios iš anksto suformuotos 

(angl. pre-formed) užuomazgos, kurių pažinimą turime iš prigimties, yra pirmieji 

principai. Šiems principams būdinga tai, jog jie yra pirminės, mūsų intelekto 

suformuotos sąvokos, jam susidūrus su kažkuo juntamu. Teigti, jog jie buvę 
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anksčiau, nereiškia, kad intelektas juos iš tikrųjų turi nepriklausomai nuo mūsų kūno 

veiksmų poveikio mūsų sielai; tai paprasčiausiai reiškia, kad jie yra pirmieji 

sąvokiniai (inteligibilijos), kuriuos mūsų intelektas gali įgyti pradėjęs nuo jutiminės 

patirties. Su šiais principais susijusi protinė veikla nėra labiau įgimta nei per 

deduktyvius argumentus prieitos išvados – tačiau pirmuosius pažįstame iš prigimties 

(natūraliai), o antruosius – pastangomis per paieškas. (Gilson, PSTA, 246) 

 

6C. Tačiau logika neatitinka realybės 
Atsakykime į šį prieštaravimą: 

 
Egzistuoja tik trys galimi požiūriai į loginės būtinybės ir realybės santykį: (1) logika 

negali atitikti realybės; (2) logika gali ir neatitikti realybės; (3) logika turi atitikti 

realybę. Mes teigiame, jog pirmoji alternatyva prieštarauja pati sau, antroji yra 

beprasmiška, ir todėl trečioji yra vienintelis teigtinas požiūris. Taigi lieka viena 

prasminga alternatyva, t.y. logika turi atitikti realybę. Juk požiūris, jog logika negali 

atitikti realybės, patvirtina, kad logika atitinka realybę – būtent kai siekiama tai 

paneigti. Na o požiūris, jog logika gali ir neatitikti realybės, yra beprasmis teiginys, 

nebent logika būtų siejama su terminų „realybė“ ir „galimas“ prasmėmis sakinyje, 

kuriuo teigiama, jog logika gali ir neatitikti realybės. (Geisler, MPOA, 292–293) 

 

Ravi’s Zachariasas teigia: „Logikos dėsniai turi atitikti realybę; antraip gyventume 

kaip beprotnamyje“. (Zacharias, CMLWG, 11) 

 

Logikos dėsniai turi atitikti realybę; antraip gyventume kaip beprotnamyje. 
– RAVI ZACHARIAS 

 

7C. Nėra realybę atitinkančios tiesos 
Ravi’s Zachariasas pastebi, taip sakant, save naikinančią (angl. self-defeating) šio 

teiginio prigimtį: „Bet kas rimtai traktuojantis teiginį, jog nėra realybę atitinkančios 

tiesos, atmeta patį teiginį, implikuodamas, jog jis neatspindi realybės. Jei teiginys 

neatspindi realybės, kam reikėtų jį rimtai traktuoti? Tiesa kaip kategorija turi egzistuoti 

net tada, kai yra neigiama jos esamybė; taip pat turi būti suteikiama jos pažinimo 

galimybė.“ (Zacharias, CMLWG, 125) 

Geisleris aiškina: „Net ir intencionalistinė teorija priklauso nuo tiesos atitikimo 

teorijos. Intencionalistinėje teorijoje tvirtinama, jog kažkas yra teisinga, jei atitinka tai, 

kas buvo numatyta. Tačiau tai reiškia, jog ji yra teisinga tik tuo atveju, jei pasiekimai 

atitinka ketinimus. Todėl be ketinimų ir faktų atitikties nėra tiesos.“ (Geisler, CTID, 

335–336) 

 

8C. Jei visiems argumentams reikia pagrindo, tai ar pirmiesiems principams taip pat 
nereikėtų pagrindo? 
Geisleris aiškina: „Mūsų argumentas yra ne tas, kad viskam reikia pagrindo, bet kad 

pagrindo reikia tik tiems dalykams, kurie patys nėra savaime suprantami. Dalykai, kurie 

savaime nėra akivaizdūs, turi būti akivaizdūs remiantis kuo nors, kas yra savaime 

akivaizdu arba savaime suprantama. Jei pateikiamas savaime suprantamas dalykas, tai jo 

nebereikia suprasti remiantis dar kuo nors kitu.“ (Geisler, BECA, 260) 
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Tai esminis atmintinas dalykas nagrinėjant šį klausimą su tais, kurie reikalauja 

pirmųjų principų įrodymo; pirmiesiems principams nėra kitų įrodymų kaip tik jie patys – 

jie tiesiog yra savaime suprantami. 

 

9C. Ne visi šiuos principus traktuoja kaip savaime suprantamus 
Vis dėlto „vien tai, jog kai kurie dalykai nėra visiems savaime suprantami, nereiškia, kad 

jie patys nėra savaime suprantami. Priežastis, dėl kurios savaime suprantama tiesa gali 

būti kam nors nesuprantama, gali būti ta, jog žmogus jos įdėmiai nenagrinėjo. Tačiau jo 

nerūpestingumas jokiu būdu nepažeidžia savaime suprantamos pirmųjų principų 

prigimties.“ (Geisler, BECA, 260) 

 

10C. Tai tėra prielaida, jog visi įrodymai priklauso nuo suvedimo į pirmuosius 
principus, siekiant įrodyti, jog negali būti begalinės įrodymų atžangos 
Jamesas B. Sullivanas atsako: „Tai, kad išvados yra laikomos patikimomis suvedant jas į 

pirmąjį įrodymo principą, nėra apriorinė prielaida, kurios, deja, neatitinka atžangon 

einanti nesibaigianti grandinė; tai veikiau yra išvada, kylanti iš begalinės atžangos 

neįmanomumo.“ (Sullivan, EFPTB, 26) 

 

11C. Ar Heisenbergo neapibrėžtumo principas nepakerta pirmųjų principų tikrumo? 
Mortimeras Adleris pastebi šiame prieštaravime slypinčią klaidingą prielaidą: 

 
Klaida, susijusi su Heisenbergo neapibrėžtumo principo Kopenhagos interpretacija, 

susijusi su viena keista filosofine klaida, tyčia ar netyčia padaryta dvidešimtojo 

amžiaus fizikų. Tai klaida dėl realybės apribojimo iki to, kas yra fizikų pamatuojama, 

priskiriant realybę tik pamatuojamų charakteristikų sričiai. Ši principą reikėtų 

suprasti priskiriant neapibrėžtumą tik matavimams kvantinėje mechanikoje. Šis 

neapibrėžtumas (netikrumas) esąs episteminis, arba susijęs su pažinimo sritimi, yra 

klaidingai paverčiamas ontologiniu, kai pritaikomas nusakyti realybės struktūrų 

neapibrėžtumui ar apibrėžtumui. (Adler, TR, 71–72) 

 

34 skyrius 

Atsakas postmodernizmui 

Skyriaus turinys 
Įžanga 
Pagrindinės postmodernizmo charakteristikos 

Tiesa neatitinka realybės 
Nėra tokio metapasakojimo (didžiulės istorijos), kuris galėtų paaiškinti visą realybę 
Epistemologiškai niekada nesusiduriame su „daiktu savaime“ 
Nėra galutinio pamato, kuriuo remtųsi pažinimas 
Objektyvumas yra iliuzija 
Tiesa yra perspektyvi 

Atsakas postmodernizmui 
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Postmodernizmas prieštarauja pats sau 
Galime pažinti „daikto savaime“ esmę 
Postmodernistinis reprezentacinės atitikties atmetimas nepajėgia įrodyti, jog tiesa neatitinka 

realybės 
Praktinė patirtis rodo, jog galime išgauti autoriaus įdėtą prasmę, formaliai esančią tekste 
Tiesa yra greičiau objektyvi nei perspektyvinė 
 

1A. Įžanga 
Čia pateiksime atsakymą keletui pagrindinių filosofinių prieštaravimų, iškeltų tiesos 

pažinumo atžvilgiu. Pastarojo meto prieštaravimai pasirodo po „postmodernizmo“ 

iškaba. Kodėl būtina atsakyti šiuolaikiniams filosofams, tokiems kaip Lyotard’as ir 

Derrida, kurių filosofijos mintys yra perskverbusios šiuolaikinę kultūrą? Todėl, kad, kaip 

yra sakęs C.S. Lewisas, „dabar neišmanyti ir būti naiviam – negalėti sutikti priešų jų 

pačių teritorijoje – reikštų numesti savo ginklus ir išduoti savo neišsilavinusius brolius, 

kurie, būdami Dievo akivaizdoje, be mūsų neturi jokios kitos gynybos intelektualioms 

pagonių atakoms atremti. Gera filosofija turi egzistuoti, jei nebūtų kitos priežasties, tai 

bent tam, kad atsakytų blogajai filosofijai.“ (Lewis, WG, 28) 

„Laikotarpiu nuo 1960 iki 1990 metų, – savo knygoje „Postmodernizmo 

pradžiamokslis“ (A Primer to Postmodernism) rašo Stanley’s J. Grenzas, – 

postmodernizmas atsirado kaip kultūrinis reiškinys“, daugeliu atžvilgių skatinamas 

artėjančio informacijos amžiaus. Grenzo teigimu, jei gamykla yra modernizmą 

pradėjusio industrinio periodo simbolis, tai kompiuteris yra – lygiagrečiai su 

besiplėtojančiu postmodernizmu – informacijos amžiaus simbolis“. (McDowell ir 

Hostetler, NT, 36–37) 

Postmodernizmas yra kompleksiškas, ir jo principai kartais prieštaringi. Vis dėlto 

Lawrence’as Cahoone’as savo knygoje „Nuo modernizmo prie postmodernizmo“ (From 

Modernism to Postmodernism) pagauna jo esmę: „Paprastai tariant, jie jį 

[postmodernizmą] suvokia kaip pagrindinių fundamentalių intelektinių moderniosios 

Vakarų civilizacijos atramų atmetimą. […] Trumpai tariant, postmodernizmas tam tikrus 

svarbius moderniajai Vakarų kultūrai būdingus principus, metodus arba idėjas traktuoja 

kaip atgyvenusias ar netinkamas.“ (Cahoone, MPM, 2) Postmodernizmas reprezentuoja 

atmetimą filosofijos, kuri nuo pat pradžių charakterizavo vakarietišką mintį. 

 

ETINIO TEIZMO, MODERNIZMO IR POSTMODERNIZMO LYGINIMO 

APŽVALGA 

 Etinis teizmas Modernizmas Postmodernizmas 

Tiesa Tiesa yra Dievo 

apreikšta vyrams ir 

moterims 

Tiesą gali atrasti 

protas ir logika 

Objektyvi tiesa 

neegzistuoja; ji yra 

asmens kultūros 

produktas 

Asmens 

tapatybė 

Žmonės yra ir 

dvasinės, ir materialios 

būtybės, sukurtos 

pagal Dievo atvaizdą, 

bet puolę dėl 

Žmonės yra 

racionalios, ne 

dvasinės būtybės, 

galinčios apibrėžti 

savo egzistavimą 

Žmonės pirmiausia 

yra socialinės 

būtybės, jų kultūros ir 

aplinkos produktai 
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nuodėmės remdamosi savo 

jutimų suvokimu 

Pasaulis Dievas yra Kūrėjas, 

Išlaikytojas ir savo 

žemės Valdytojas, 

įsakęs žmonėms ją 

užvaldyti ir ja rūpintis 

Žmonės gali ir turi 

užkariauti žemę ir 

visus jos slėpinius 

Gyvenimas žemėje 

yra trapus, ir 

„šviečiamojo 

amžiaus žmogaus 

gamtos užkariavimo 

modelis… turėtų 

sparčiai užleisti vietą 

naujam požiūriui į 

bendradarbiavimą su 

žeme“ 

Mintis ir 

kalba 

Protas „gali atskleisti 

tiesą apie realybę, bet 

šalia to reikalingas 

tikėjimas ir 

apreiškimas“ 

Ieškodami atsakymų 

ir supratimo apie 

gyvenimą ir aplinkinį 

pasaulį, žmonės turėtų 

pasikliauti tik 

moksliniais metodais, 

paremtais racionaliais 

atradimais, ir atmesti 

tikėjimą antgamtiniais 

reiškiniais 

Mąstymas yra 

„socialinis 

konstruktas“, kalba 

yra pasirinkimo 

reikalas, ir nėra 

universalios tiesos, 

kuri būtų aukščiau 

kultūros 

Žmogaus 

progresas 

Žmonijos istorija 

neprogresuoja, tik 

laukia išvadavimo 

Žmonijos progresas 

mokslo ir proto dėka 

yra neišvengiamas 

Viskas neina geryn; 

be to, progresas yra 

engėjiška Vakarų 

koncepcija 

(McDowell, NT, 38) 

 

2A. Pagrindinės postmodernizmo charakteristikos 
 

1B. Tiesa neatitinka realybės 
Rorty’s teigia: „Pragmatikui [postmodernistui] teisingi sakiniai yra teisingi ne todėl, kad 

jie atitinka realybę; taigi jiems netenka rūpintis, kokią, jei ji išvis yra, realybę 

nagrinėjamas sakinys atitinka – nereikia rūpintis dėl to, kas jį ‘daro’ teisingą“. (Rorty, 

CP, xvi) 

Rorty’s neigia, jog tiesa atitinka realybę: 

 
[Pragmatikas] kaip ir pozityvistas laikosi Bacono ir Hobbeso sampratos, jog 

pažinimas yra galia, padedanti susidoroti su realybe. Tačiau jis šį Bacono požiūrį 

traktuoja kraštutiniu būdu, to nepasakytume apie pozityvistą. Jis visiškai atsisako 

tiesos kaip atitikties realybei sampratos ir teigia, jog šiuolaikinis mokslas padeda 

mums susidoroti ne todėl, kad jis atitinka, bet tiesiog įgalina, ir tiek. Jo argumentas 

šiam požiūriui patvirtinti yra tas, kad keli šimtai metų pastangų suteikti didesnio 

dėmesio „atitikties“ (minčių daiktams arba žodžių daiktams) sampratai nebuvo 
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sėkmingi. (Rorty, CP, xvii) 

 

Rorty’s, sutikdamas su čia cituojamaisiais, teigia, „Kuhnas ir Dewey’s siūlo 

atsisakyti mokslo sampratos – mokslo, kaip siekiančio vadinamosios ‘atitikties realybei’ 

– ir vietoj to siūlo paprasčiausiai tvirtinti, jog šis žodynas tokiam tikslui yra tinkamesnis 

nei kitas“. (Rorty, CP, 193) 

Grenzas apibendrina: „Richardas Rorty’s savo ruožtu atsisako klasikinės tiesos 

koncepcijos, pagal kurią protas ar kalba veidrodiškai atspindi gamtą. Tiesos neįtvirtina 

nei teiginio atitiktis objektyviai realybei, nei pačių teiginių vidinis vientisumas, teigia 

Rorty’s. Jo teigimu, turėtume atsisakyti tiesos ieškojimo ir būti patenkinti vien 

interpretacija.“ (Grenz, PP, 6) 

 

Kuhnas ir Dewey’s siūlo atsisakyti mokslo sampratos – mokslo, kaip siekiančio vadinamosios 
„atitikties realybei“ – ir vietoj to siūlo paprasčiausiai tvirtinti, jog šis žodynas tokiam tikslui yra 
tinkamesnis nei kitas. 

– RICHARD PORTY 
 

Walteris Truettas Andersonas paaiškina daugelio postmodernistų poziciją tiesos 

atžvilgiu: „Tokios daugybės tiesų apsuptyje tegalime tik patikslinti mūsų tiesos 

koncepciją: mūsų įsitikinimus dėl įsitikinimo. Vis daugiau žmonių apsipranta su idėja, 

jog, filosofo Richardo Rorty’o teigimu, tiesa yra veikiau sukuriama, nei randama.“ 

(Anderson, TT, 8) 

Richardas Tarnasas ekstrapoliuoja šią poziciją: „Protas nėra pasyvus išorinio 

pasaulio ir jam būdingos tvarkos reflektorius, bet yra aktyvus ir kūrybingas suvokimo ir 

pažinimo proceso dalyvis. Realybė [tiesa] yra tam tikra prasme proto konstruojama, o ne 

tik jo suvokiama, ir gali egzistuoti daug tokių konstrukcijų, ir nebūtinai kuri nors viena 

turėtų būti aukščiausia. […] Taigi tiesos ir realybės prigimtis […] yra radikaliai neaiški.“ 

(Tarnas, PWM, 369–97) 

Pauline Marie Rosenau pateikia praktinį pavyzdį: „Modernus terapeutas galėtų padėti 

klientui atsirinkti, pakilti į paviršių ir įgyti adekvatesnį realybės suvokimą, o 

postmodernus terapeutas tokių intencijų neturi. Tikra realybė, kurią reikėtų atrasti, 

neegzistuoja.“ (Rosenau, PMSS, 89) 

Grenzas nušviečia postmodernistinę poziciją: 

 
Mąstytojai postmodernistai šio didžio realistinio idealo [jog tiesa galiausiai atitinka 

realybę] nebelaiko logišku. Jie atmeta fundamentalią jo prielaidą – būtent kad 

gyvename pasaulyje, kurį sudaro fiziniai objektai, lengvai atpažįstami pagal jiems 

būdingas savybes. Jie teigia, jog mes ne paprasčiausiai susitinkame „ten esantį“ 

pasaulį, bet veikiau konstruojame pasaulį naudodami jam priskiriamas koncepcijas. 

Jų teigimu, mes neturime kito fiksuoto pranašumo taško nei mūsų pačių pasaulio 

struktūravimas, iš kurio esą būtų galima įgyti grynai objektyvų vaizdą tokios 

realybės, kokia galėtų būti. (Grenzas, PP, 41) 

 

Middletonas ir Walshas apibendrina samprotavimą, kuriuo remiasi postmodernistai 

atmesdami tiesos atitikties teoriją: 
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Nors modernybė niekada nebuvo vien intelektualų judėjimas, vis dėlto modernybės 

požiūris buvo grindžiamas prielaida, jog autonomiškas pažįstantis subjektas pasiekia 

tiesą įtvirtindamas atitiktį tarp objektyvios „duotybės“ ir pažinėjo minčių ar teiginių. 

Postmoderniam protui toks atitikimas yra neįmanomas, nes neturime priėjimo prie to, 

kas vadinama „realybe“, skyrium nuo to, ką mes „pateikiame“ kaip realybę savo 

koncepcijomis ir kalba. Richardo Rorty’o teigimu, kadangi mes susiduriame su 

realybe tik „remdamiesi pasirinktu jos rašymu“, todėl neturime tokios prabangos ar 

pretenzijų įgyti naivų, tiesioginį pasaulio supratimą. Mes niekada neperžengiame 

savo pažinimo ribų, kad patikrintume jo tikslumą „objektyvios“ realybės atžvilgiu. 

Mūsų prieiga visada yra per mūsų pačių lingvistines ir koncepcines konstrukcijas. 

(Middleton, FPS, cit. Phillips, CAPW, 134) 

 

2B. Nėra tokio metapasakojimo (didžiulės istorijos), kuris galėtų paaiškinti visą 
realybę 
1984 m. prancūzų filosofas Jeanas Francois Lyotard’as parašė „Postmodernizmo padėtis: 

pranešimas apie pažinimą“ (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge). Jis ne 

tik padėjo populiarinti terminą postmodernizmas, bet ir pateikė apibrėžtį, kuri laikoma 

vienu iš kertinių postmodernizmo akmenų: „Nepasitikėjimas metapasakojimais“. 

(Lyotard, Jean Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Vert. 

Geoff Bennington ir Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984) 

Andersonas aiškina: 

 
Metapasakojimas yra mitinio pobūdžio pasakojimas, tai – pakankamai plati ir 

prasminga istorija, galinti sujungti filosofiją, mokslą, politiką ir meną, atrasti jų 

tarpusavio jungtis ir, kas svarbiausia – suteikti jiems vienijantį kryptingumo pobūdį. 

Kaip pavyzdžius Lyotard’as pateikia religinę krikščionišką istoriją apie vykdomą 

Dievo valią žemėje, politinę marksistinę teoriją apie klasių kovą bei revoliuciją ir 

intelektualią Šviečiamojo laikotarpio istoriją apie racionalų progresą. Jis tęsia 

apibrėždamas postmodernistinę erą kaip „nepasitikėjimo metapasakojimais“ – visais 

– laiką. 

Lyotard’as nemanė, kad visi žmonės nustojo tikėti visomis istorijomis, veikiau – 

jog istorijos nebėra tokios veiksmingos; iš dalies todėl, kad jų yra per daug ir visas jas 

žinome“. (Anderson, TT, 4) 

 

Albertas Mohleris su šiuo apibrėžimu pasistūmėja dar toliau: „Taigi visos didžiosios 

filosofinės sistemos yra negyvos, visi kultūriniai pasakojimai yra riboti, telieka mažos 

istorijos, skirtingų grupių ir kultūrų priimamos kaip teisingos. Pretenzijos į universalią 

tiesą – metapasakojimai – yra engėjiški, totalistiniai, ir todėl jiems reikia priešintis“. 

(„Ministry is Stranger Than It Used To Be: The Challenge of Postmodernism“, Southern 

Seminary, Spring 1997. Vol. 65, #2) 

Pauline Marie Rosenau šį reiškinį apibūdina taip: 

 
Postmodernizmas meta iššūkį globalioms, visa apimančioms pasaulėžiūroms, kad ir 

kokios jos būtų – politinės, religinės ar socialinės. Jis pažemina marksizmą, 

krikščionybę, fašizmą, stalinizmą, kapitalizmą, liberalią demokratiją, sekuliarinį 

humanizmą, feminizmą, islamą ir šiuolaikinį mokslą iki to paties lygio ir visus juos 

atmeta kaip logocentriškus (Derida’os terminas – būdvardis, apibūdinantis mąstymo 
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sistemas, pretenduojančias į pagrįstumą, remiantis išoriniais, visuotinai teisingais 

teiginiais), totalinius metapasakojimus, pasirengusius visiems klausimams ir turinčius 

iš anksto numatytus atsakymus. Visos tokios mąstymo sistemos remiasi prielaidomis, 

ne daugiau ir ne mažiau patikimomis nei tos, kuriomis remiasi burtininkavimas, 

astrologija ar primityvieji kultai. Postmodernusis tikslas ne formuluoti alternatyvių 

prielaidų rinkinį, o fiksuoti tokių pažinimo pamatų įtvirtinimo negalimumą. 

(Rosenau, PMSS, 6) 

 

Gene Veithas sako: „Praeityje, kai viena pažinimo sistema tapdavo neadekvati, ją 

keisdavo kita pažinimo sistema. Postmodernizmo tikslas yra apskritai apsieiti be 

pažinimo sistemų. Postmodernizmo žargonu tariant, „metapasakojimai“ yra istorijos apie 

istorijas, ‘didelės apimties tariamai universaliai taikytinos teorinės interpretacijos’; kitaip 

tariant, pasaulėžiūros. Postmodernizmas yra visas pasaulėžiūras neigianti pasaulėžiūra“. 

(Veith, PT, 49) 

Steineris Kvale’as pateikia perspektyvą: „Postmodernusis amžius yra nuolatinių 

pasirinkimų metas. Šioje eroje negalima priimti jokios ortodoksijos be kritinio jos 

suvokimo ir ironijos, nes visos tradicijos atrodo turinčios tam tikrą vertę.“ (Themes of 

Postmodernity, cit. Anderson, TT, 27) 

Lawrence’as Cahoone’as aprašo šį poveikį visuomenei: „Daugeliui nereligingų 

intelektualų utopinės socialistinės ateities viltis suteikė didžiulę reikšmę gyvenimui po 

‘dievo mirties’. Šios vilties praradimas sudavė smūgį didokai šios grupės daliai panašiai, 

kaip ir religijos praradimas jau buvo sudavęs smūgį tradicinei visuomenei: stokojant 

istorinio telos arba tikslo rodėsi, jog pasaulis vėl tapęs becentris ir betikslis. 

Postmodernizmas, aikštingas marksizmo vaikas, šia prasme yra kartos susivokimas tapus 

našlaite.“ (Cahoone, MPM, 10) 

 

3B. Mes niekada epistemologiškai nesusiduriame su daiktu savaime 
Grenzas teigia: „Postmodernistai prieina išvadą, jog visos pastangos apibūdinti 

objektyvų, vienijantį centrą – vienintelį realų pasaulį – už patirčių tėkmės yra 

pasmerktas; galiausiai kuriama tik fikcija, kuri yra žmogaus proto kūryba. Atsiedama 

žmogišką paaiškinimą nuo jį grindžiančio objektyvaus pasaulio sampratos, 

postmodernioji modernizmo kritika atskiria mus nuo daiktų, tepalikdama žodžius.“ 

(Grenz, PP, 83–84) 

Caputo teigia: „Atskleidimo procesas virsta nuogirdų procesu. Pasimetame tarp 

žodžių ir mums nepavyksta rasti santykio su pačiais daiktais.“ (Caputo, RH, 75) 

Henry’s daro išvadą: „Filosofiškai pliuralistinės teorijos teigia, jog objektyvi tiesa 

yra neprieinama ir prasmę suteikia ne išorinė realybė ar išoriniai tekstai, bet tas, kuris 

interpretuoja“. (Henry, PNS, cit. Dockery, CP, 41) 

Richardas Tarnasas apie tai dėsto plačiau: „Pripažįstama, jog žmogiškąjį pažinimą 

subjektyviai lemia daugybė faktorių; jog objektyvi esmė arba daiktai savaime nėra nei 

prieinami, nei nustatomi; tad visų tiesų ir prielaidų vertė turi nuolat būti tiesiogiai 

tiriama. Esminės tiesos paieška apribota neaiškumo ir pliuralizmo toleravimo, o jos 

rezultatas būtinai bus veikiau reliatyvus ir klaidingas nei absoliutus ar tikras pažinimas“. 

(Cit. Tarnas, PWM, 395–97) 

Pauline Marie Rosenau taip apibūdina postmodernistinę poziciją: 
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Postmodernistams yra svarbus pats tekstas, ne faktai. Postmodernistai pasitenkina 

darydami išvadą, jog tai, kas iš tikrųjų vyksta, niekada negali būti teigiama baigtinai; 

bet kuriuo atveju tai neturi didelės reikšmės, nes joks tekstas, joks politinis, socialinis 

ar ekonominis įvykis neturi vienintelės reikšmės. Galimas begalinis bet kokio 

scenarijaus interpretacijų skaičius. (Rosenau, PM & SS, 41) 

 

Ji aiškina toliau: „Kalba kuria ir atkuria savo pačios pasaulį be sąsajos su realybe 

[…]. Neįmanoma pasakyti nieko galutinai tikro, nes kalba yra grynai dirbtinių ženklų 

sistema ir negali užtikrinti tiesos“. (Rosenau, PM & SS, 79) 

Caputo mano, jog objektyvi hermeneutinė tiesa neegzistuoja: „Viso to esmė yra […] 

pripažinti paties daikto neapčiuopiamumą, pagauti jo paties ritmą, o ne jį atmesti (kad ir 

ką tai reikštų). Tokia yra šalta, hermeneutinė tiesa – tiesa apie tai, jog tiesos nėra, nėra 

apibrėžiančio vardo, kuris įkalina daiktus“. (Caputo, RH, 192) 

Grenzas apibendrina: 

 
Derrida prieina prie išvados, jog galiausiai kalba yra tik „saviroda“ (angl. self-

referential). Ženklas, jo teigimu, visada ves prie kito ženklo. Taigi kalba yra grandinė 

žymenų, nurodančių į kitus žymenis, kur kiekvienas žymuo savo ruožtu tampa tuo, 

kas yra nurodoma kito žymens. O kadangi teksto vieta, kurioje įterptas žymuo, nuolat 

kinta, niekada nepavyksta galutinai nustatyti jo prasmės. Vadinasi, Derrida teigia, jog 

reikšmė niekada nėra statiška, niekada nėra duota kartą visiems laikams. Priešingai, 

reikšmė ilgainiui kinta keičiantis kontekstui. Dėl šios priežasties turime nuolat 

„atsisakyti“ arba atidėti ateičiai mūsų polinkį suteikti reikšmę. (Grenzas, PP, 144) 

 

Filosofiškai pliuralistinės teorijos teigia, jog objektyvi tiesa yra neprieinama ir prasmę suteikia 
ne išorinė realybė ar išoriniai tekstai, bet tas, kuris interpretuoja. 

– CARL F.H. HENRY 
 

4B. Nėra galutinio pamato, kuriuo remtųsi pažinimas 
Henry’s teigia: „Viena episteminė prielaida, būdinga visiems postmodernistams – tai 

atmetimas fundacionizmo (angl. foundationalism), t.y. įsitikinimo, jog pažinimą sudaro 

įsitikinimų sluoksniai, kurie tvirtai remiasi dar kitais įsitikinimų sluoksniais, o visa tai 

grindžiama nepaneigiamais pamatiniais įsitikinimais“. (Henry, PNS, cit. Dockery, CP, 

42) 

Richardas Rorty’s neigia tam tikras pamatines esmybes: „Mano pirmasis 

pragmatizmo [postmodernizmo] apibūdinimas – jog tai paprasčiausiai yra 

antiesencializmas, taikomas tokioms sampratoms kaip ‘tiesa’, ‘pažinimas’, ‘kalba’, 

‘moralumas’ ir panašūs filosofinio teorizavimo objektai“. (Rorty, CP, 162; patikslinimas 

mano) 

Steinaras Kvale’as teigia: „Nėra standartinio metodo pažinimui pamatuoti ar 

palyginti skirtingų kalbos žaidimų ar paradigmų rėmuose; jie yra nebendramačiai. 

Postmoderniam pasauliui būdinga nuolatinė perspektyvų kaita, nesant bendros atskaitos 

sistemos pamato – tai veikiau daugybė besikeičiančių akiračių“. (Themes of 

Postmodernity, cit. Anderson, TT, 21) 

Richardas Tarnasas detaliai dėsto: „Postmoderni paradigma savo prigimtimi yra 
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fundamentaliai griaunanti visas paradigmas, nes jos šerdį sudaro suvokimas realybės, 

kaip esančios tuo pat metu daugialype, lokaline, laikina ir be nurodomo pamato“. 

(Tarnas, PWM, 401) 

Veithas daro išvadą: „Postmodernizmas […] yra antipamatinis (antifundacionistinis). 

Jis siekia sunaikinti visus tokius objektyvius pamatus, jų niekuo nepakeisdamas“. (Veith, 

PT, 48) 

Millardas J. Ericksonas apibendrina: „Pažinimas yra neapibrėžtas. Fundacionizmo, 

t.y. idėjos, jog pažinimas gali būti statomas ant tam tikro neginčijamų pirmųjų principų 

pamato, teko atsisakyti“. (Erickson, PF, 18) 

 

5B. Objektyvumas yra iliuzija 
Ericksonas išdėsto postmodernistinę poziciją objektyvumo atžvilgiu: „Yra paneigiamas 

pažinimo objektyvumas. Bet kuriuo atveju: arba pažinėjas yra sąlygotas situacijos 

ypatumų, arba teorijos yra naudojamos neadekvačiai – pažinimas nėra neutrali žinių 

įgijimo priemonė.“ (Ericksonas, PF, 18) 

Roy’us Wagneris argumentuoja: 

 
Taigi kultūros pažinimas tampa svarbia antropologo kvalifikacija tiek jo, kaip 

mokslininko, tikslo užsibrėžimo, tiek jo pasaulėžvalgos atžvilgiu: klasikinės 

racionalisto pretenzijos į absoliutų objektyvumą tenka atsisakyti dėl reliatyvaus 

objektyvumo, kuris remiasi savo paties kultūros charakteristikomis. […] 

„Absoliutus“ objektyvumas reikalautų, kad antropologas nebūtų šališkas, taigi 

apskritai neturėtų jokios kultūros. 

Kitaip tariant, kultūros idėja pastato tyrėją į lygiavertę poziciją su jo tiriamais 

subjektais: kiekvienas „priklauso kultūrai“. Kadangi kiekviena kultūra gali būti 

suprantama kaip specifinis žmogaus fenomeno pasireiškimas, arba pavyzdys, ir 

kadangi dar nebuvo atrastas patikimas metodas skirtingų kultūrų klasifikavimui ir 

rūšiavimui pagal jų natūralius tipus, turime daryti prielaidą, jog kiekviena kultūra 

kaip tokia yra ekvivalentiška kiekvienai kitai. Ši prielaida vadinama „kultūriniu 

reliatyvumu“. (Wagner, The Idea of Culture, cit. Anderson, TT, 54–55) 

 

Prancūzų filosofas Jeanas Baudrillard’as nusako šio požiūrio esmę tokiu teiginiu: 

„Teritorija neturi nei pirmumo žemėlapio atžvilgiu, nei paskesnio išliekamumo. 

Vadinasi, žemėlapis turi pirmumą teritorijos atžvilgiu.“ (Baudrillard, The Map Precedes 

the Territory, cit. Anderson, TT, 80) Kitaip tariant, mes, kaip žmonės, negalime 

objektyviai nagrinėti pasaulio ir apibūdinti jį tokį, koks jis yra. Esame „iš savęs“ 

neišvengiamai šališki spręsdami apie tai, kaip matome realybę. Objektyvumas yra 

iliuzija. 

Paulas Feyerabendas teigia: „Tiems, kurie žvelgia į turtingą istorijos pateikiamą 

medžiagą ir kurie neketina nuskurdinti jos siekdami patenkinti savo žemesniuosius 

instinktus per intelektinį saugumą aiškumo, preciziškumo, ‘objektyvumo’ ir ‘tiesos’ 

forma, taps aišku, jog egzistuoja vienintelis principas, kurį būtų galima apginti bet 

kokiomis aplinkybėmis ir visais žmonijos raidos etapais. Tas principas yra toks – tinka 

viskas“. (Feyerabend, Anything Goes, cit. Anderson, TT, 199) 

Oksfordo filosofijos žodyne (Oxford Dictionary of Philosophy) pabrėžiamas šis 

postmodernistinis tvirtinimas: „Objektyvumas atsiveria kaip valdžios ar autoriteto 
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maskuotė akademiniuose sluoksniuose ir dažnai – kaip paskutinė baltųjų vyrų privilegijų 

tvirtovė“. (Blackburn, ODP, 295) 

Michelis Foucault argumentuoja prieš objektyvumą: 

 
Tiesa nėra už valdžios ribų ir nestokoja galios: priešingai mitui, kurio istorija ir 

funkcijos būtų vertos tolesnių studijų, tiesa nėra laisvųjų dvasių atlygis, užsitęsusios 

vienatvės kūdikis ar sugebėjusių išsilaisvinti privilegija. Tiesa yra šio pasaulio 

dalykas: ji randasi tik per daugybę įvairiausių apribojimų. Ir ji paskatina tipišką 

valdžios poveikį. Kiekviena visuomenė turi savo tiesos režimą, savo tiesos „bendrąją 

politiką“: t.y. tokius kalbos tipus, kuriuos ji priima ir kuriems leidžia funkcionuoti 

kaip teisingiems; mechanizmai ir pavyzdžiai, padedantys atskirti teisingus ir 

klaidingus teiginius, ir tai, kaip kiekvienas jų yra sankcionuojamas; mechanizmams ir 

procedūroms priskirta vertė įgyjant tiesą; statusas tų, kurie atsakingi teigti, kas 

laikoma tiesa. (Foucault, Truth and Power, cit. Cahoone, MPM, 379) 

 

6B. Tiesos perspektyviškumas 
Albertas Mohleris prieina prie išvados: „Jacques’as Derrida, vadovaujantysis literatūros 

dekonstruktyvistas, šį požiūrį apibūdina kaip ‘autoriaus mirtį’ ir ‘teksto mirtį’. Reikšmė 

– sukuriama, ne randama – sukuriama skaitytojui skaitant. Tekstą reikia dekonstruoti 

siekiant ‘nusimesti’ autorių ir leisti tekstui gyventi kaip išlaisvinančiam žodžiui“. 

(Mohler, Ministry Is Stranger Than It Used To Be, Southern Seminary, 6) 

Rorty’s pastebi: „[Pragmatikas] toliau argumentuoja, jog nėra pragmatinio skirtumo, 

t.y. tokio, kuris padarytų skirtumą tarp ‘tai veikia, nes tai yra tiesa’ ir ‘tai yra tiesa, nes 

veikia’, didesnį nei tarp ‘tai dvasinga, nes dievams tai patinka’ ir ‘dievams tai patinka, 

nes tai yra dvasinga’.“ (Rorty, CP, xxix) 

Rorty’s šį pragmatizmą taiko ir preskriptyviems bei deskriptyviems tiesos 

pareiškimams: „Antrinis pragmatizmo apibūdinimas toks galėtų būti: nėra 

epistemologinio skirtumo tarp tiesos, kaip turėtų būti, ir tiesos, kaip yra, nei jokio 

metafizinio skirtumo tarp faktų ir vertybių, nei metodologinio skirtumo tarp moralumo ir 

mokslo“. (Rorty, CP, 163) 

Rorty’s daro išvadą: „Galiausiai pragmatikai mums sako, kad svarbiausia yra mūsų 

ištikimybė kovojant drauge su kitais žmonėmis prieš tamsą, o ne mūsų viltis viską 

sutvarkyti“. (Rorty, CP, 166) 

Rorty’s, sutikdamas su Jamesu ir Dewey’u, pažymi preskriptyvios ir deskriptyvios 

tiesos nepagrįstumą. Todėl jis abidvi mato kaip perspektyvines: „Jamesas ir Dewey’s 

[…] prašė mūsų, kad išlaisvintume mūsų naująją civilizaciją, atsisakydami mūsų 

kultūros, mūsų dorinio gyvenimo, mūsų politikos ir religinių įsitikinimų ‘statymo’ ant 

‘filosofinių pagrindų’ sampratos“. (Rorty, CP, 161) 

Grenzas pastebi: „Kaip ne reprezentacionistai, tokie pragmatikai kaip Rorty’s 

pažinimą regi ne kaip ‘realybės teisingumo’ klausimą. Verčiau jie siekia įgyti veikimo 

realybėje įgūdžių“. (Grenz, PP, 153) 

Grenzas apibendrina: „Postmodernistinė pasaulėžiūra remiasi nuo bendruomenės 

priklausomos tiesos samprata. Joje tvirtinama, jog tai, ką mes priimame kaip tiesą, ir 

netgi tai, kaip traktuojame tiesą, priklauso nuo bendruomenės, kurioje esame. Maža to, 

labai radikaliai postmoderni pasaulėžiūra tvirtina siekianti daug toliau nei mūsų tiesos 

suvokimas – t.y. pačią tiesos esmę, jog absoliučios tiesos nėra; dar tiksliau – kad tiesa 
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priklauso nuo bendruomenės, kurios nariai esame.“ (Grenz, PP, 8) 

 

Postmodernistinė pasaulėžiūra remiasi nuo bendruomenės priklausomos tiesos samprata. 
Joje tvirtinama, jog tai, ką mes priimame kaip tiesą, ir netgi tai, kaip traktuojame tiesą, 
priklauso nuo bendruomenės, kurioje esame. Maža to, labai radikaliai postmoderni 
pasaulėžiūra tvirtina siekianti daug toliau nei mūsų tiesos suvokimas – t.y. pačią tiesos 
esmę, jog absoliučios tiesos nėra; dar tiksliau – kad tiesa priklauso nuo bendruomenės, 
kurios nariai esame. 

– STANLEY J. GRENZ 
 

Middletonas ir Walshas pastebi: „Vienas iš atsirandančių postmodernistinės kultūros 

bruožų yra mūsų stiprėjantis suvokimas, […] jog žmogaus gyvenimas ir pažinimas yra 

perspektyvinio pobūdžio“. (Middleton, FPS, cit. Phillips, CAPW, 134) 

Grenzas pažymi, jog postmodernizmas tiesą traktuoja tik kaip subjektyvią: 

„Heideggeris […] atmeta įprastinę prielaidą, jog tiesą sudaro atitikimas tarp mūsų 

teiginių ir visiškai susiformavusios realybės, egzistuojančios mūsų išorėje. […] Tiesa 

nėra absoliuti ar autonomiška, teigia jis; ji yra santykinė (reliacinė). Dominuojantis 

požiūris nepriimtinas paprasčiausiai todėl, kad iš esmės yra absurdiška pati išorinio 

pasaulio koncepcija. Teturime patirties pasaulį, kuriame esame įtvirtinti kaip dalyviai. 

Taigi apie tiesą galime kalbėti tik tiek, kiek esame ‘joje’, o ne ieškodami jos už patirties 

ribų.“ (Grenzas, PP, 106) 

Grenzas pastebi: „Postmodernūs filosofai literatūrinio dekonstruktyvizmo teorijas 

taikė pasauliui apskritai. Kaip tekstas kiekvieno skaitytojo skaitomas kitaip, sakė jie, taip 

ir realybė bus ‘skaitoma’ kitaip kiekvieno su ja susiduriančio pažįstančiojo. Tai reiškia, 

jog nėra vienintelės pasaulio reikšmės ir apskritai realybė kaip visuma neturi 

transcendentinio centro.“ (Grenzas, PP, 6) 

Craigas parodo tiesioginį postmodernizmo perspektyvinės tiesos sampratos padarinį: 

 
Religinė įvairovė reikalauja, kad traktuotume […] „besivaržančius“ skirtingus 

teiginius kaip vienodai teisingus, arba ne mažiau teisingus, arba lygiai taip pat 

veiksmingus kaip ir krikščioniškosios tiesos teiginius. 

Tačiau kodėl gi religinė įvairovė perša tokio pobūdžio atvirumą? Postmodernistas 

čia gina šį tą daugiau nei tik intelektinį kuklumą. Postmodernistas ne tik sako, jog 

negalime tiksliai žinoti, kuri religinė pasaulėžiūra yra teisinga ir todėl turėtume būti 

atvirų pažiūrų; jis veikiau teigia, jog nė viena religinė pasaulėžiūra nėra objektyviai 

teisinga ir todėl nieko negalima atmesti iš pagarbos tariamai vienintelei teisingai 

religijai. (Craig, PIS, cit. Phillips, CAPW, 77) 

 

Grenzas daro išvadą: „Vientisojo pasaulio realybės, kaip mūsų suvokiamo objekto, 

neigimas yra postmodernizmo esmė. Postmodernistai atmeta galimybę konstruoti 

vienintelę teisingą pasaulėžiūrą ir pasitenkina paprasčiausiai kalbėdami apie daug 

pasaulėvaizdžių, plačiau imant, daug pasaulių. „Pakeisdama moderniąją pasaulėžiūrą į 

pasaulėvaizdžių ir pasaulių gausą, postmodernioji era galiausiai pažinimą pakeitė 

interpretavimu.“ (Grenz, PP, 40) 
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3A. Atsakas postmodernizmui 
 

1B. Postmodernizmas prieštarauja pats sau 
Dennisas McCallumas pateikia istoriją: 

 
Vienas mano draugas pasakojo, jog, kai krikščionių apologetas ir autorius Ravi’s 

Zachariasas dėstytojaudamas aplankė Ohajo valstybinį universitetą Kolumbo mieste, 

jį priimantys šeimininkai nusivedė aplankyti Wexnerio menų centro (Wexner Centre 

for the Arts). Wexnerio menų centras – postmodernistinės architektūros citadelė. Ten 

yra laiptai, kurie niekur neveda, besileidžiančios, bet žemės nesiekiančios kolonos, 

visur išsklaidyti strypai ir galerijos, ir beveik aplink visą centrą išorėje sukonstruota 

keistai atrodanti sijų sistema. Kaip ir beveik viskas postmodernizme, ši konstrukcija 

ignoruoja bet kokius sveiko proto kanonus ir racionalumo dėsnius. 

Zachariasas pažvelgė į pastatą ir pakėlęs galvą su šypsenėle paklausė: „Įdomu, ar 

ir klodami pamatus jie naudojo tą pačią metodiką?“ 

Ši pastaba labai svarbi. Viena yra skelbti nepriklausomybę nuo realybės statant 

paminklą. Tačiau visai kas kita, kai tenka susidurti su realiu pasauliu. (McCallum, 

The Real Issue, 1) 

 

McCallumas išdėsto du sau prieštaraujančius postmodernizmo aspektus: 

 
1. Žvelgiant iš postmoderno pozicijų, pats postmodernizmas gali būti regimas tik kaip 

dar vienas „pasirenkamas socialinis konstruktas“, kaip ir visos kitos ideologijos. Jei 

jis toks, neturime jokios svarios priežasties priimti šią teoriją. Galime ją 

paprasčiausiai atmesti kaip ypač ciniškų žmonių kūrybinį darbą. 

2. Jei postmodernizmą galima parodyti esant teisingą, kaip objektyvios vertės 

turinčią pasaulėžiūrą, tuo atveju pagrindinė jo tezė (objektyvios tiesos atmetimas) yra 

klaidinga. Postmodernizmo mokymas baigiasi aiškinimu, jog egzistuoja bent tam 

tikra objektyvi tiesa – būtent ta, kad pats postmodernizmas yra teisingas! 

Bet kuriuo atveju postmodernizmo skelbiamas racionalaus objektyvumo 

atmetimas prieštarauja pats sau. Jis arba neigia savo paties pozicijos patikimumą, 

arba daro prielaidą apie proto patikimumą ir tiesos objektyvumą. (McCallum, DT, 

53) 

 

Craigas meta tokį iššūkį postmodernizmui: 

 
Teigti, jog tiesa yra tai, kad tiesos nėra, reiškia ir savęs paneigimą, ir nepagrįstumą. 

Juk jei šis teiginys yra teisingas, jis yra neteisingas, nes tiesos nėra. Todėl 

vadinamasis dekonstruktyvizmas negali būti pats apsaugomas nuo dekonstrukcijos. 

Be to, nėra jokios priežasties labiau priimti postmodernų požiūrį, o ne, pavyzdžiui, 

vakarietiškojo kapitalizmo pažiūras, vyriškosios lyties šovinizmo, baltųjų rasizmo ir 

pan. pažiūras, nes postmodernizmas turi ne daugiau tiesos nei minėti požiūriai. 

Papuolę į šiuos prieštaravimo sau spąstus, kai kurie postmodernistai priverstinai 

griebėsi to paties kaip ir budistų mistikai – paneigti, jog postmodernizmas apskritai 

yra požiūris ar pozicija. Tačiau reikia paklausti, kodėl jie ir toliau apie tai rašo knygas 

ir kalba? Jie akivaizdžiai turi tam tikrų pažinimo pretenzijų – o jei ne, tai jie tikrąja 

žodžio prasme neturi ką pasakyti ir negali prieštarauti mūsų klasikinių logikos 
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kanonų naudojimui. (Craig, PIS, cit. Phillips, CAPW, 82) 

 

Craigas kaltina postmodernizmą nelogišku minties šokinėjimu: „Kaip galima teigti, 

kad krikščionybės teiginiai yra neteisingi, esant religinių pasaulėžiūrų nesuderinamui 

vien tik su krikščionybe? Logiškai mąstant, daugeriopų, nesuderinamų tiesų 

egzistavimas kaip tik rodo, kad jos visos negali būti (objektyviai) teisingos; tačiau 

akivaizdu, būtų klaidinga daryti išvadą, kad nė viena iš jų nėra (objektyviai) teisinga.“ 

(Craig, PIS, cit. Phillips, CAPW, 77) 

Carsonas atmeta postmodernistų iškeltą dilemą: „Dekonstruktyvistai gali laikytis 

arba absoliutaus pažinimo, arba visiško reliatyvizmo. Mes arba galime ką nors žinoti 

teisingai ir absoliučiai, arba vadinamasis „pažinimas“ tėra nuomonė ir todėl reliatyvus. 

Šis kriterijus yra nelankstus ir kraštutinis.“ (Carson, GG, 107) Postmodernizmas neturi 

jokio pamato ir jokio pagrindo atmesti kitas galimybes. Tai klaidinga dilema. 

Sire’as pastebi: „Net reliatyvistams galima parodyti, jog tiesa yra reikalinga – netgi 

reliatyvizmo atveju. Iš tiesų tiesos klausimas yra neišvengiamas.“ (Sire, BFCIN, cit. 

Phillips, CAPW, 114) Ar postmodernistas skelbia, jog jo filosofija tikrai teisinga? 

Sire’as daro išvadą: „Grįžkime prie specifinio klausimo – t.y. logocentriškumo. 

Krikščioniškas logocentrinis požiūris į nepriklausomos realybės pažinimo galimybę nėra 

savirodiškai (angl. self-referentially) nenuoseklus. Postmodernistinė prielaida, jog iš 

principo negalime prieiti prie realybės prigimties, mano manymu, yra nenuosekli.“ (Sire, 

BFCIN, cit. Phillips, CAPW, 115) 

Sire’as atskleidžia kitą postmodernistinį nenuoseklumą: „Nors ultramodernistams 

(postmodernistams) derėtų sakyti, jog jie niekada nebuvo susidūrę su pasakojimu, kurio 

būtų nemėgę, tačiau akivaizdu, kad taip yra buvę. Krikščionių fundamentalistų ir 

evangelikų istorijos dažnai yra atmetamos dėl savo išskirtinumo.“ (Sire, BFCIN, cit. 

Phillips, CAPW, 120) 

Gene Veithas parodo esminį postmodernizmo nenuoseklumą: „Netikėti tiesa, 

vadinasi, prieštarauti sau. Tikėti reiškia galvoti, jog kažkas yra tiesa; sakyti: ‘Tai tiesa, 

jog niekas nėra tiesa’ yra iš esmės beprasmė nesąmonė. Pats teiginys – ‘absoliučios 

tiesos nėra’ – yra absoliuti tiesa.“ (Veith, PT, 16) 

Diogenesas Allenas pastebi fundamentalią postmodernizmo problemą: 

 
Šviečiamojo laikotarpio metapasakojimo atmetimas vis dėlto nėra pakankama 

priežastis atmesti bet kokio kito metapasakojimo galimybę. Tiesą sakant, pats 

postmodernizmas yra metapasakojimas. Jis turi universaliai taikytiną požiūrį. 

Postmodernistų manymu, jų požiūris yra priimtas nepaisant sistemos apribojimų. 

Tačiau vienintelis būdas išlaikyti šį požiūrį – tai žvelgiant į žmogaus gyvenimą ir 

visatą užmiršti, jog apribojimai, kurie įkalina kitus laike ir erdvėje, taikytini ir jam 

pačiam. Būti postmodernistu reiškia kairei rankai neleisti žinoti to, ką daro dešinė. 

(Allen, „Christianity and the Creed of Postmodernism“, Christian Scholars Review, 

124) 

 

Ericksonas pasakoja šią istoriją norėdamas pailiustruoti, jog neįmanoma gyventi 

nuosekliai laikantis postmodernizmo: 

 
Manau, jog turime įstumti dekonstruktyvistus į jų pačių pasaulėžvalgos kampą, kad 
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nuosekliai gyventų pagal tą požiūrį, tikėdami, jog niekas iš tikrųjų negalėtų gyventi 

remdamasis tokiu požiūriu. […] 

Tai darydami susidursime su tam tikru nusivylimu ir pasipriešinimu, bet iškils į 

paviršių ir tai, jog neįmanoma nuosekliai gyventi laikantis tiksliai radikalaus 

postmodernistinio požiūrio. Tai buvo gana dramatiškai pademonstruota Derrida 

atveju. Johnas Searle’as parašė atsaką į Derrida straipsnį, mesdamas iššūkį ir 

kritikuodamas kelias jo koncepcijas […]. Savo devyniasdešimt trijų puslapių 

atsakyme Derrida prieštaravo, teigdamas, jog Searle’o teiginys buvęs neteisingas jo 

atžvilgiu, ir keletu atvejų buvo nesuprasta ir klaidingai traktuojama jo pozicija. 

Vienur jis netgi sakė, jog tai, ką turėjęs omeny, turėję būti aišku ir akivaizdu 

Searle’ui. Mano manymu, tai yra labai nedekonstrukcinis ir nepostmodernus atsakas 

to, kuris teigia, jog teksto prasmė atsiskleidžia ne autoriaus įdėtoje intencijoje, o ten, 

kur skaitytojas randa jam ar jai ką nors sakant. (Erickson, PF, 156) 

 

Pauline Marie Rosenau kelia šiuos septynis prieštaravimus postmodernizmui: 

 
Pirma, postmodernizmas nuvertina bet kokias dingstis kurti teorijas. Tačiau 

antiteorinė pozicija jau yra teorinė pozicija. Jei teorija yra tuščias reikalas ir jei yra 

neigiamos bet kokios pastangos sujungti tiesą su teorija, tuo atveju tokios prielaidos 

turėtų būti taikomos bet kuriai „teorinio siekio formai, tarp jų ir tokioms pastangoms, 

kaip diskredituoti kitokias teorijas, tuo tarpu slapčia savo prastumiant, jei taip galime 

pasakyti, atgal pro atsarginį išėjimą“. 

Antra, nors pabrėžiama iracionalumo svarba ir smarkiai abejojama dėl 

intelektinių Šviečiamojo laikotarpio įrankių – proto, logikos ir racionalumo – 

postmodernistai pastaruosius instrumentus patys naudoja analizuodami. 

Dekonstrukcija, pavyzdžiui, yra labai logiškas, racionalus ir analitinis procesas. 

Trečia, postmodernistai nei teisia, nei vertina interpretacijas kaip geras ar blogas. 

Tačiau argi jų siūlymas socialiniams mokslams akcentuoti atstumtuosius, 

apleistuosius, esančius užribyje ir nutildytus, nerodo, kad jų vidinė vertybių sistema 

besąlygiškai pataikauja tam tikroms grupėms ar tam tikriems požiūriams kitų 

sąskaita? Ir ar tai dera su jų atsisakymu teikti prioritetą?.. Jei postmodernistai, 

remiantis apibrėžtimi, daro prielaidą, jog jų pačių požiūris esąs viršesnis už 

Šviečiamojo laikotarpio požiūrį, ar jie savo pačių interpretacijų nelaiko 

privilegijuotomis kitų atžvilgiu? 

Ketvirta, postmodernistai pabrėžia intertekstualumą, tačiau nemažai versijų, ypač 

įkvėptos Derrida, tekstą traktuoja izoliuotai. 

Penkta, nemaža postmodernistų atmeta modernius kriterijus vertindami teorijas. 

Tačiau jei postmodernistai daro kokias nors išvadas, tokias kaip neišspręstumas 

klausimų, į kuriuos siekia atsakyti modernūs socialiniai mokslai, jie negali ginčyti, 

jog nėra validžių – patikimų vertinimo kriterijų. Jie patys turi turėti kriterijus, 

veikiausiai numanomus, kuriais remdamiesi daro tokius pareiškimus. O jei tokie 

kriterijai egzistuoja, postmodernistai teigia, jog pasaulyje tam tikra tikrybė egzistuoja. 

Šešta, patys perspėdami dėl modernumo nenuoseklumų, jie atmeta nuoseklumo 

normų laikymosi principą. Jie atvirai neigia turį dėti ypatingas pastangas vengdami 

prieštaravimo sau patiems; o tai vargu ar atrodo teisinga. 

Septinta, postmodernistai teigia, jog viskas, ką jie sako ar rašo, iš esmės yra tik 

lokalios svarbos pasakojimas, svarbus tik jų pačių šalininkams. Tačiau tik labai 

nedidelė dalis postmodernistų savo raštuose visiškai atsisako pretenzijų į tiesą, o tai 

irgi prieštaravimas sau. (Rosenau, PMSS, 176–177) 
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2B. Mes galime pažinti daiktus savaime 
Gilsonas rašo: „Pasaulyje egzistuoja pažinimas, ir tai yra šios bylos faktas. Kitas 

iškylantis klausimas – dėl sąlygų, kuriomis pažinimas apskritai yra įmanomas.“ (Gilson, 

CPSTA, 224) 

Gilsonas mano: „Apibūdinę visatą, neturėtume savęs klausti, kokio pobūdžio yra 

mūsų pažinimas, kad suteikia galimybę rastis tokiai visatai. Turėtume daryti priešingai. 

Padarę prielaidą, jog pažinimas yra, turėtume domėtis, kaip viskas turi būti sudėta, idant 

paaiškintume, kaip tatai pažįstame.“ (Gilson, CPSTA, 225) 

Postmodernizmas įrodinėjo, jog modernistų atstovaujamosios atitikties teorija yra 

nepagrįsta. Postmodernizmas yra modernybė sėklos fazėje. Vis dėlto aukščiau šiame 

darbe išdėstyta tiesos atitikties pozicija nėra atstovaujamoji. Henry’s mums primena, jog 

postmodernizmas nėra adekvačiai paneigęs racionalios viduramžių metafizikos: 

„Modernybė paliko neįvykdžiusi apšvietimo ir išlaisvinimo pažado. Tačiau viduramžių 

paveldas nėra taip nuvertintas, kaip bando mus įtikinti jo dabartiniai kritikai.“ (Henry, 

PNS, cit. Dockery, CP, 50) 

„Pradėkime nuo to, kad objekto pažinimas yra objekto buvimas mintyse“. (Gilson, 

CPSTA, 226) 

„Norėdami likti ištikimi aukščiau išdėstytiems principams, turime pasakyti, jog 

paties objekto būtis yra primetama pažįstančio subjekto būčiai“. (Gilson, CPSTA, 226) 

 

Apibūdinę visatą, neturėtume savęs klausti, kokio pobūdžio yra mūsų pažinimas, kad 
suteikia galimybę rastis tokiai visatai. Turėtume daryti priešingai. Padarę prielaidą, jog 
pažinimas yra, turėtume domėtis, kaip viskas turi būti sudėta, idant paaiškintume, kaip tatai 
pažįstame. 

– ETIENNE GILSON 
 

Gilsonas ir toliau įrodinėja, jog pažinimas randasi, kai pažinėjas ir pažįstamasis 

tampa viena: 

 
Todėl tokio pobūdžio sintezė pasiekiama susiliejus dviem būtims jų jungties 

akimirką. Šis pojūtis skiriasi nuo juntamumo, o protas skiriasi nuo suvokiamumo; 

tačiau nei pojūtis nesiskiria nuo juntamo objekto, nei intelektas nesiskiria nuo 

objekto, kurį jis iš tikrųjų pažino. Taigi visiškai teisinga, jog pojūtis, fiksuojamas jo 

jutimo veiksmo metu, tampa viena su juntamumu, fiksuojamu veiksme, per kurį buvo 

pajusta, ir protas, fiksuodamas pažinimo veiksmo metu, tampa viena su 

suvokiamumu, fiksuojamu veiksme, per kurį buvo pažinta. (Gilson, CPSTA, 226) 

 

Gilsonas parodo rezultatą, kuris išplaukia iš aukščiau pateiktos pastabos: „Šio fakto 

tiesiogine išvada galėtume laikyti tomistinę tezę, kuri sako, jog kiekvienas pažinimo 

veiksmas suponuoja tai, kad pažįstamas objektas tampa esantis pažįstančiame subjekte“. 

(Gilson, CPSTA, 226) 
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3B. Postmodernistai atstovaujamosios atitikties atmetimu nepajėgia įrodyti, kad 
tiesa neatitinka realybės 
Gilsonas pažymi, kad klaidinga pažinimą traktuoti kaip idėjų, o ne daiktų mokslą: 

„Jei rūšys būtų nuo jų formų besiskiriančios būtybės, mūsų pažinimas koncentruotųsi 

į rūšis, o ne į objektus. Bet tai nepriimtina dėl dviejų priežasčių. Pirma, tuomet visas 

mūsų pažinimas nebesiektų išorinių realijų, o tik jų vaizdinius mūsų sąmonėje. 

Padarytume Platono klaidą. Jis pažinimą traktavo kaip idėjų, o ne kaip daiktų mokslą. 

Antra, nebebūtų jokio kriterijaus tikrumui nustatyti.“ (Gilson, CPSTA, 228) 

Gilsonas argumentuoja pradėdamas nuo tikrovės taško, kur savaime akivaizdu, jog 

daiktų pažinimas egzistuoja, ir baigdamas tokia pažinimo teorija, kuri nurodo priežastį, 

dėl kurios egzistuoja žmogaus patirtis: „Vis dėlto, kadangi įrodantysis pažinimas 

nagrinėja daiktus, o ne vien nuomones, pažinimo objektai turi būti daiktai savaime, o ne 

nuo daiktų besiskiriantys individualūs vaizdiniai. […] Pažinimo veiksmo metu nėra 

tarpinės būties tarp minties ir jos objekto.“ (Gilson, CPSTA, 228) 

Šis autorius komentuoja: „Teoriškai ir beveik visada praktiškai žmogaus intelektas 

susiduria su ąžuolo formomis, o tai iš esmės yra medžio sąvoka, ir susiduria su Sokrato 

bei Platono formomis, o tai iš esmės yra žmogaus sąvoka. Intelektas suvokia esmybes 

taip pat neklystamai, kaip klausa priima garsus, o regėjimas – spalvas.“ (Gilson, CPSTA, 

230) 

Gilsono teigimu, tiesa yra teiginio atitikimas realybėje esančiam daiktui: „Idant ši 

sąvokos atitiktis objektui taptų pažinta ir įgautų tiesos formą sąmonėje, intelektas turi 

prie ką tik asimiliuotos išorinės realybės pridėti kai ką savo. Toks pridėjimas randasi, 

kai, nepasitenkindamas vien tik daikto suvokimu, protas sprendžia apie jį sakydamas: tai 

yra žmogus, tai yra medis. Tuo metu intelektas atveria kai ką naujo – patvirtinimą, kuris 

egzistuoja tik jame pačiame, o ne daiktuose. Apie tokį patvirtinimą galime paklausti, ar 

jis atitinka realybę, ar neatitinka.“ (Gilson, CPSTA, 231) 

Aptardamas „Kanto kritiką“ (Kantian Critique) Gilsonas pastebi esminį dalyką. 

Būtent: formalus pačių daiktų buvimas pažinėjo prote išsprendžia epistemologinę 

problemą, kurios negalėjo išspręsti idealizmas ir postmodernizmas: 

 
Žvelgiant į šią doktriną pirmą kartą, teisinga yra tik pateikti kritiką „Kritikai“, 

siekiant ištirti, ar pagrindinis idealizmo argumentas neparodo klaidingos pozicijos 

pažinimo problemos atžvilgiu. Pirmiausia, jei darytume prielaidą, jog daiktai yra 

viena, o intelektas yra kìta, t.y. jei tartume, jog jiems susitikti neįmanoma, tai tilto, 

leidžiančio minčiai suvokti tuos dalykus, nebūtų ir tokiu atveju idealizmas būtų 

teisingas. Prieštaringa būtų klausti, ar mūsų mintys atitinka daiktus, jei daiktai 

niekaip kitaip nėra mūsų pažįstami, kaip tik per mūsų mintis. 

 

Tačiau: 

 
Priešingai idealistų tezei, tampa įmanoma sužinoti, ar mūsų mintys atitinka daiktus, 

jei laikysimės doktrinos, pagal kurią daiktų esamumas mumyse yra būtina minčių 

užuomazgos sąlyga. (Gilson, CPSTA, 234) 

 

McCallumas argumentuoja: 
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Postmodernistų teigimu, kadangi mes negalime išeiti už savo ribų ir palyginti 

mentalinį vaizdinį su išorine realybe, tai esame priversti atmesti idėją, jog galime 

objektyviai pažinti realybę. Atsakytume priešingai: mūsų sprendimai apie pasaulį, 

nors ir nebūdami neklystamai tikslūs, yra atviri tolesnių tyrimų revizijai. Vien tik tai, 

kad stokojame absoliutaus tikrumo išorinio pasaulio atžvilgiu, nereiškia, jog negalime 

nieko sužinoti apie tai, kas egzistuoja už mūsų. Neturėtume mėgautis postmoderniu 

skepticizmu. 

Mokslinių technologijų sėkmė yra svarbus argumentas, kad mūsų pasaulio 

suvokiniai yra gana tikslūs. Daugybė pasiekimų liudija žmogaus pažinimo 

patikimumo naudai. (McCallum, DT, 52) 

 

4B. Praktinė patirtis rodo, jog galime išgauti autoriaus į tekstą įdėtą prasmę, 
formaliai esančią jame 
Howe’as nurodo, jog postmodernistai pirmiausia klysta savo metafizikoje. Galiausiai jie 

išrutuliojo prieštaraujančią sau pačiai hermeneutiką: 

 
Priešingai, nei kad teigia Derrida, […] įmanoma aiškiai išreikšti esamybę 

„transcendentinio žymens“, per kurį protas suvokia realybę skyrium nuo bet kokių 

lingvistinių ženklų. Tai formalus ženklas, arba mentalinis žodis, pagal tomizmo 

realistinę epistemologiją. 

Vėlgi atrodo, jog realistinės metafizikos pamato atsisakymas veda prie save 

naikinančios išvados. […] Savo knygoje Limited Inc. Derrida sako: „Bandysiu 

parodyti, kodėl kontekstas niekada nėra absoliučiai tiksliai nustatomas, arba veikiau 

kodėl jo nustatymas niekada negali būti visiškai garantuotas ar grynas“. Paties 

Derrida rašinio kontekstas, žinoma, yra nustatomas, ir pats Derrida atsiremia į tai, kad 

jo teksto lingvistinė prasmė bus nustatyta iš prasmės, kad, kontekstui niekada nesant 

absoliučiai tiksliai nustatomam, lingvistinė prasmė yra fundamentaliai nenustatoma.“ 

(Howe, TTTM, 99) 

 

Henry’s aiškiai parodo: „Kultūrinis bagažas gali būti atskirtas nuo teksto ir nuo 

aiškintojo neatmetant objektyvios tiesos. […] Išsamaus pažinimo trūkumas nepasmerkia 

mūsų intelektinei tuštybei.“ (Henry, PNS, cit. Dockery, CP, 46) 

McCallumas parodo postmodernizmo kalbos ir prasmės filosofijos neadekvatumą 

aprašant žmogaus praktinio, kasdienio bendravimo patirtį: 

 
Postmodernistai savo kalbos teorijoje praleidžia dar vieną svarbų aspektą. Pasak jų, 

kiekviena kalba turi savo pačios logiką (sintaksę) ir prasmę (semantiką), todėl turėtų 

būti neįmanoma prasmingai bendrauti arba tiksliai versti iš vienos kalbos į kitą. Taip 

daryti reikštų pavergti unikalią ir kultūriškai pripildytą vienos kalbos prasmę kitos 

kalbos prasmei. 

Tačiau daug kalbų mokantys žmonės žino, jog, nepaisant kartais žymių skirtumų 

tarp kalbų, sampratas beveik visada galima prasmingai išreikšti. Skirtingos kalbos 

tikrovės nepadalija, nors daugelis postmodernistų tvirtina priešingai. 

Kultūros dažnai tikrovę traktuoja skirtingai. Skirtingų kultūrų istorikai kartais 

absoliučiai skirtingai nušviečia tą patį įvykį. Panteistai ir animistai gamtą aiškina 

radikaliai kitaip nei mokslininkai natūralistai. Tačiau tai nėra tas pat, kaip kad 

negalėjimas suvokti to, ką kitas mąsto. Postmodernistai ypatingą dėmesį sutelkia ties 

kalbos kraštutinumais – ties penkiais procentais sunkiai išverčiamos kalbos – 
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ignoruodami devyniasdešimt penkis procentus visiškai aiškios kalbos. 

Jei tiesą ar pažiūras apie tikrovę perduoti tarp kultūrų ir gali būti sunku, vis dėlto 

neturime priežasties manyti, jog tai neįmanoma. Jau vien tai, jog suvokiame skirtybių 

egzistavimą, įrodo, kad būdami įdėmūs galime pastebėti ir suprasti savo skirtumus. 

Dėl savo sugebėjimo bendrauti galime imti suprasti vienas kitą ir pradėti galvoti, 

kodėl dažnai daug ką suprantame skirtingai. O šis bendravimas atveria duris tikram 

apsikeitimui idėjomis ir įvertinimui, net kalbant ir apie abstrakčias sampratas, tokias 

kaip dvasingumas ir moralė. (McCallum, DT, 55) 

 

Carsono manymu, dekonstruktyvistų filosofija prieštarauja tiek sau pačiai, tiek 

praktinei patirčiai: 

 
Niekada neteko skaityti kokio nors dekonstruktyvisto veikalo, kur jis išliktų 

patenkintas apžvalgininkui netinkamai interpretavus jo darbą; taigi praktikoje 

dekonstruktyvistai nesvyruodami sujungia savo parašytus tekstus su savo pačių 

intencijomis. […] 

Mano mintis yra ta, jog realiame pasaulyje, nepaisant visų sunkumų, iškylančių 

bendraujant asmenims ir kultūroms, vis dėlto laukiame, kad žmonės sakytų daugmaž 

tai, ką jie ir turi galvoje (priešingu atveju jiems dėl to priekaištaujame), ir tikimės, 

kad brandūs žmonės supras, ką sako kiti, ir teisingai tai pateiks. Be abejonės, 

supratimas niekada nėra visiškai išsamus ar tobulas, tačiau tai nereiškia, jog tėra 

vienintelė alternatyva – atskirti tekstą nuo kalbėtojo ir perkelti visą prasmę skaitytojui 

ar klausytojui. Tikrasis teksto ir netgi jį parašiusio autoriaus minčių prasmės 

pažinimas yra įmanomas, net jei neįmanomas tobulas ir išsamus pažinimas. Taip 

viskas yra realiame pasaulyje – ir tai savo ruožtu perša mintį, jog bet kokia teorija, 

prieštaraujanti šioms realijoms, turi būti patikrinama dar kartą. (Carson, GG, 103) 

 

Kultūros dažnai tikrovę traktuoja skirtingai. Skirtingų kultūrų istorikai kartais absoliučiai 
skirtingai nušviečia tą patį įvykį. Panteistai ir animistai gamtą aiškina radikaliai kitaip nei 
mokslininkai natūralistai. Tačiau tai nėra tas pat, kaip kad negalėjimas suvokti to, ką kitas 
mąsto. Postmodernistai ypatingą dėmesį sutelkia ties kalbos kraštutinumais – ties penkiais 
procentais sunkiai išverčiamos kalbos – ignoruodami devyniasdešimt penkis procentus 
visiškai aiškios kalbos. 

– DENNIS MCCALLUM 
 

 

5B. Tiesa yra veikiau objektyvi nei perspektyvinė 
Žmogus negalėtų ilgai funkcionuoti arba gyventi, jei nuolat elgtųsi taip, tarsi tiesa būtų 

ne objektyvi, o perspektyvinė. Jis rašytų negaliojančius čekius, nes „jo manymu“ jo 

banko sąskaitoje būtų pinigų, gertų nuodus, kurie „pagal jį“ būtų limonadas, įlūžtų ant 

plonyčio ledo, kuris „jo manymu“ būtų storas, arba jį partrenktų važiuojantis autobusas, 

kuris „jo manymu“ nejuda. Žmogui, norinčiam efektyviai funkcionuoti ir gyventi 

pasaulyje, objektyvus tiesos atitikimas realybei turi tam tikra prasme rūpėti. Dar 

pavojingesni žmonijai yra tie, kurie gyvena remdamiesi perspektyviniu tiesos suvokimu 

vien tik moralinės požiūriu. 

McCallumas pabrėžia perspektyvinės tiesos teorijos pavojų: 
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Tai priveda prie tam tikrų grėsmingų padarinių. Neseniai, pavyzdžiui, Nacionalinio 

sveikatos instituto (National Institutes of Health) paskirta devyniolikos ekspertų 

komisija rekomendavo iš JAV federalinio biudžeto finansuoti laboratorinius 

eksperimentus, skirtus tirti embrionų pradėjimą, auginimą ir… naikinimą. Komisijos 

logika yra tokia, jog „asmenybė“ yra „socialinis konstruktas“. Kitaip tariant, žmonės 

yra ne gimdomi, bet apibrėžiami. Pasak jų, kultūrinis ekspertų konsensusas (ne visada 

populiarus) apibrėžia realybę. 

Tačiau kas gi vyksta, kai kultūra „nusprendžia“, jog tam tikra rasė ar lytis nėra 

žmogiška ir šie nežmonės būna pasirenkami sunaikinti? Jei realybė priklausytų nuo 

kultūros, vienai kultūrai įsiveržti į kitą reikštų tik imperializmą. Kai nėra absoliutaus 

standarto, tai nėra ir rimtesnio pagrindo tiek vertinti nacistą ar moterų neapkentėją, 

tiek ir apibrėžti žmogaus gyvybę. (McCallum, DT, 41) 

 

Sire’as mano, jog netobulas žmogaus pažinimas nėra pakankama sąlyga daryti 

prielaidą, jog mums negalimas objektyvus pažinimas: „Tikiu, jog galime suvokti bent 

kiek tiesos. Galime klysti. Gali tekti pakeisti savo nuomonę. Tačiau mūsų įsitikinimai 

neturėtų būti nužeminti iki privačios nuomonės lygio. Vienintelis dalykas, kuriuo verta 

tikėti, yra tiesa. Kai manome esą suvokę tiesą, turime labai įdėmiai ir nuosekliai jos 

laikytis.“ (Sire, BFCIN, cit. Phillips, CAPW, 119) 

Carsonas panašiai nurodo: „Galime veikiai sutikti, kad žmogiškas pažinimas yra 

dalinis, bet ne su tuo, kad dėl šios priežasties jis yra būtinai objektyviai neteisingas“. 

(Carson, GG, 349) 

Augustinas apibendrina: „Maža to, tikintieji pasitiki tuo, ką junta savo kūniškomis 

juslėmis, kurios patarnauja protingumui. Jei juslės kartais apgauna, vis dėlto jiems sekasi 

geriau nei tiems, kurie tvirtina, jog juslėmis niekad negalima pasikliauti.“ (Augustine, 

CG, 466) 

Craigas teigia, kad nors tam tikros tiesos galima rasti daugumoje religijų, ne visos 

religijos yra vienodai teisingos: „Nors krikščionys gali būti atviri tam tikriems tiesos 

elementams, būdingiems nekrikščioniškoms religijoms, jų protai neturi būti atverti 

kiekvienam religinių tiesų skelbimui, nes jie neprivalo laikytis religinio reliatyvizmo ir 

atmesti jo raison d’etre universalizmą“. (Craig, PIS, cit. Phillips, CAPW, 97) 

 

35 skyrius 

Atsakas skepticizmui 

(Skepticizmas – tai įsitikinimas, jog bet koks neabejojamas ar absoliutus pažinimas yra 
neįmanomas, o bet kokie antgamtiškumo aspektai bet kuriam individui yra nepasiekiami) 
 

Skyriaus turinys 
Skepticizmas pagal jo pagrindinį šalininką Davidą Hume’ą 

Visas pažinimas įgyjamas arba per pojūčius, arba per idėjų refleksiją 
Priežastingumas negali būti stebimas, o tik tikimas remiantis įprastumu 
Hume’o skepticizmo santrauka 
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Atsakas 
Skepticizmas prieštarauja pats sau: ar turėtume būti skeptiški skepticizmo atžvilgiu? 
Pažinimas, kad „visas pažinimas įgyjamas arba per jusles, arba per idėjų refleksiją“, 

neįgyjamas nei iš vieno, nei iš kito 
Radikalusis empirinis atomizmas prieštarauja pats sau ir implikuoja vienovę bei jungtį 
Priežastingumo neigimas prieštarauja pats sau 
Išvada 

1A. Skepticizmas pagal jo pagrindinį šalininką Davidą Hume’ą 
Dalis tradicinio argumento už Dievo egzistavimą remiasi iš padarinių stebėjimo 

kylančiomis išvadomis apie priežastį. Skeptikas Davidas Hume’as teigė: kadangi mes 

niekada iš tikrųjų nestebime (nepatiriame) priežastingumo (kas sąlygoja tai, kas vyksta), 

negalime garantuotai žinoti, jog kokia nors konkreti priežastis ir padarinys yra susiję. 

Hume’as neneigė priežastingumo, neigė tik tai, jog iš jo galime daryti kokias nors 

išvadas. Jis neigė, jog iš padarinio galime pažinti tiesą apie priežastį. 

 

1B. Visas pažinimas įgyjamas arba per jusles, arba per idėjų refleksiją 
Dažnai cituojama iš Hume’o knygos Enquiry Concerning Human Understanding išvada 

apibendrina jo skepticizmą: „Kai būdami įsitikinę šiais principais lekiame per 

bibliotekas, kokią turėtume kelti sumaištį? Paimkime į rankas kurį nors veikalą, 

pavyzdžiui, teologinės ar mokyklinės metafizikos, ir paklauskime: Ar jame yra kokių 

abstrakčių samprotavimų apie kiekybę ar skaičius? Ne. Ar yra kokių nors 

eksperimentais paremtų samprotavimų apie faktinius dalykus ar esamybę? Ne. Tuomet 

meskite tai į ugnį – nes tik ten gali būti sofistika [subtilus ir apgaulingas samprotavimas] 

bei iliuzija.“ (Hume, ECHU, 12. 3, kursyvas jo) 

Apie protą Hume’as pasako kategoriškai: 

 
Visus žmogaus proto ar tyrinėjimo objektus galima natūraliai padalyti į dvi rūšis, t.y. 

idėjų sąryšius ir faktinius dalykus (angl. matters of fact). Pirmiesiems galima priskirti 

geometrijos, algebros ir aritmetikos mokslus; ir, trumpai tariant, bet kurį teiginį, kuris 

yra intuityviai arba akivaizdžiai tikras. […] Tokio pobūdžio teiginiai atrandami vien 

tik per protavimą, nepriklausomai nuo realaus jų egzistavimo kur nors visatoje. 

Faktiniai dalykai, būdami antriniai žmogaus proto objektai, yra nustatomi kitaip 

[kaip kad idėjų sąryšiai]; kaip ir mūsų įrodymai apie jų teisingumą, nors ir kokie 

svarūs, nėra tos pačios kilmės kaip minėtieji aukščiau. Kiekvieno faktinio dalyko 

priešingybė vis dar įmanoma; nes tai niekada negali implikuoti prieštaravimo.“ 

(Hume, ECHU, 4.1, kursyvas jo) 

 

Hume’o teigimu, yra nediskutuotina, „jog mūsų idėjos tėra mūsų įspūdžių kopijos 

arba, kitaip tariant, mums neįmanoma mąstyti apie nieką, ko iš anksto nebūtume pajutę“. 

(Hume, ECHU, 7.1) 

Jerry’s Gillas apibendrina Hume’o skepticizmo įtaką: 

 
Hume’as galutinai išreiškė didžiules tiek kontinentinių racionalistų, tiek Britų 

empiristų puoselėjamas viltis. Pirmieji stengėsi surasti ir tvirtino radę epistemologinį 

[būdą kažką sužinoti] viso pažinimo pagrindą dedukuodami būtinąsias išvadas iš 
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savaime suprantamų tiesų. Antrieji siekė surasti ir teigė radę tokį pagrindą galimas 

išvadas indukuodami iš juslinių įspūdžių. Hume’as laikėsi empiristų požiūrio 

kruopščiau nei jo pirmtakai ir įtikinamiau argumentavo, jog nei dedukcija, nei 

indukcija negali pažinimui suteikti adekvataus pagrindo. Dedukcija su savo „savaime 

suprantamomis“ prielaidomis pasirodė esanti definicinė (analitinė) ir stokojanti 

faktinio turinio, o indukcija pasirodė besiremianti neįrodoma prielaida, jog ateitis turi 

būti tokia kaip praeitis. Taip Hume’as manė panaikinęs faktiškųjų tiesos teiginių 

galimybę matematikoje, moksle ir metafizikoje. (Gill, PRK, 73) 

 

2B. Priežastingumas negali būti stebimas, o tik tikimas remiantis įprastumu 
Priežastingumas nusako sąlygą arba situaciją, sukeliančią tam tikrą padarinį. Jis 

nagrinėja priežasties ir jos padarinio santykį. 

Hume’as sušunka: „Yra du principai, kurių tarpusavio dermės nematau, bet ir nė 

vieno jų atmesti neturiu galios, būtent: kad visi mūsų skirtingi suvokiniai yra skirtingi 

esiniai ir kad protas niekada nesuvokia jokio realaus ryšio tarp skirtingų esinių“. (Hume, 

THN, Appendix) 

Hume’as apibendrina, kodėl, jo manymu, konkreti priežastis negali būti numanoma 

sprendžiant pagal padarinį: 

 
Vadinasi, […] kiekvienas padarinys yra skirtingas įvykis nei jo priežastis. Todėl 

padarinio neįmanoma atrasti priežastyje, ir pirmasis jo apriorinis atradimas ar 

užuomazga turi būti visiškai nepagrindžiama. Ir netgi po to, kai jis yra pasiūlomas, jo 

jungtis su priežastimi taip pat negali būti pilnutinai pagrindžiama; nes visada yra 

daug kitų padarinių, kurie protui turėtų atrodyti visai nuoseklūs ir natūralūs. Taigi 

mums būtų tuščia be stebėjimo ir patyrimo apsimetinėti, jog nustatome kokį nors 

įvykį ar numanome kokią nors priežastį ar padarinį. (Hume, ECHU, 4.1) 

 

Hume’as tvirtina, jog skyrium nuo patyrimo mes negalime daryti jokios išvados apie 

kokį nors ryšį tarp priežasties ir jos padarinio: „Jei samprotaujame aprioriškai ir turime 

galvoje tiesiog bet kokį objektą ar priežastį, atsirandančią prote nepriklausomai nuo visų 

stebėjimų, tai tas objektas ar priežastis niekada negali mums pasiūlyti jokios sąvokos 

apie kitą tokį atskirą objektą kaip padarinį; ir dar mažiau tikėtina, kad toks 

samprotavimas atskleistų mums kokį nors glaudų ir nesuardomą tarp jų esantį ryšį.“ 

(Hume, ECHU, 4.1) 

Hume’as kategoriškai teigia: „Todėl visos išvados, kylančios iš patirties, yra 

įprastumo, o ne mąstymo efektas“. (Hume, ECHU, 5.1) 

Pasak Hume’o, jei negalime žinoti, pavyzdžiui, akmens kritimo priežasties, tai 

negalime žinoti ir pasaulio priežasties. 

 
Kadangi negalime pateikti patenkinančios priežasties, kodėl po tūkstančio 

eksperimentų tikime, jog akmuo kris, o ugnis degs; argi kada nors galime pasitenkinti 

kokiu nors sprendimu, kurį priimsime dėl pasaulių kilmės, gamtos būklės dabar ir per 

amžius? […] Man rodos, jog vienintelis abstrakčiųjų mokslų įrodymo objektas yra 

kiekis ir skaičiai, o visos pastangos pratęsti šią tobulesnę pažinimo rūšį už jos ribų 

tėra sofistika ir iliuzija. (Hume, ECHU, 12.3) 

 

Ravi’s Zachariasas šiuo klausimu apibendrina Hume’ą: „Tuomet pagal Hume’ą 
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priežastingumo principas tėra vienas paskui kitą sekančių įspūdžių asociacija. Dėl 

įpročių ir įprastumo tikimės, jog vyks seka; realybėje būtinos jungties nėra. Trumpai 

tariant, niekas netgi mokslui nesuteikia teisės formuluoti universalius ir būtinus 

dėsnius.“ (Zacharias, CMLWG, 199) 

 

3B. Hume’o skepticizmo santrauka 
Hume’as „kvestionavo visų disciplinų, t.y. gamtos mokslų, matematikos ir pan., 

pareiškimus apie pažinimą. Jis toleravo tikimybe paremtus įsitikinimus, viršijusius mūsų 

patirtį. Jis buvo griežčiausiai nusistatęs prieš bet kokias prielaidas apie gamtos 

vienopumą (angl. uniformity). Tai, kad gamtoje stebime vienopumą, nelaiduoja 

įsitikinimo, jog ji visada bus vienopa. Jis manė, jog indukcija nėra validi – patikima 

protavimo forma, veikiau įprotis laukti panašių rezultatų remiantis patirties vienopumu. 

Taigi Hume’as yra žinomas kaip skeptikas.“ (Dr. William Crouse, asmeninė 

korespondencija, 1999 m. liepos 14 d.) 

 

2A. Atsakas 
 

1B. Skepticizmas prieštarauja pats sau: ar turėtume būti skeptiški skepticizmo 
atžvilgiu? 
Šv. Augustinas iš Hipono pripažino sau prieštaraujančią skepticizmo prigimtį daugiau 

nei tūkstantis metų iki to meto, kai Hume’as išreiškė savo abejones: „Kiekvienas 

abejojantis žino, kad jis abejoja, taigi jis bent jau yra tikras dėl savo tiesos, tai yra dėl 

fakto, kad jis abejoja. Tad kiekvienas abejojantis tuo, ar yra toks dalykas kaip tiesa, bent 

jau žino vieną tiesą, todėl pats jo gebėjimas abejoti turėtų jį įtikinti, jog toks dalykas kaip 

tiesa egzistuoja.“ (Augustine, TR, 39.73) 

Gordonas Clarkas tą patį išsako šiek tiek kitaip: „Skepticizmas yra pozicija, teigianti, 

jog nieko neįmanoma įrodyti. O kaipgi, klausiame, galite įrodyti, jog nieks negali būti 

įrodyta? Skeptiko teigimu, nieko neįmanoma žinoti. Per skubėjimą jis pasakė, jog tiesa 

yra neįmanoma. O ar tiesa, kad tiesa yra neįmanoma? Juk jei joks teiginys nėra teisingas, 

tai mažiausiai vienas teiginys yra teisingas – būtent kad joks teiginys nėra teisingas. 

Todėl, jei tiesa yra neįmanoma, iš to išplaukia, jog ją jau atradome.“ (Clark, CVMT, 30) 

Normanas Geisleris pateikia tokią skepticizmo kritiką: 

 
Visos skeptikų pastangos susilaikyti nuo bet kokio realybės vertinimo prieštarauja 

pačios sau, nes tai reiškia realybės vertinimą. Kaip galima būtų žinoti, jog 

susilaikymas nuo bet kokių realybės vertinimų yra išmintingiausias kelias, jei ne iš 

tikrųjų žinant, jog realybė yra nepažini? Skepticizmas implikuoja agnosticizmą, o 

[kadangi formuluojamas teiginys apie realybę] agnosticizmas reiškia tam tikrą 

realybės pažinimą. Neribotas skepticizmas, rekomenduojantis susilaikymą nuo bet 

kokių realybės vertinimų, reiškia labai griežtą realybės pažinumo pripažinimą. Kodėl 

gi reikia nuvertinti visas tiesos ieškojimo pastangas, nebent iš anksto žinant jas esant 

tuščias? O kaipgi žmogus gali gauti tokią aukšto lygio informaciją kitaip, nei jau ką 

nors žinodamas apie realybę? (Geisler, CA, 22) 
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Profesorius Geisleris atskiria dalinį skepticizmą (kuris gali būti sveikas) ir visišką 

skepticizmą: „Visiškas skepticizmas prieštarauja pats sau. Jau pats tvirtinimas, jog tiesa 

yra nepažini, pateikiamas kaip tiesos tvirtinimas. Būdamas teiginiu, kuriuo teigiama, jog 

negali būti daromi jokie teiginiai apie tiesą, jis pakerta pats save.“ (Geisler, CA, 133–

134) 

Scottas MacDonaldas pastebi tai, kad mūsų pirmųjų principų pažinimas paneigia 

skepticizmą: „Mūsų tiesioginė pažintis su tam tikrų tiesioginių teiginių būtinu 

teisingumu atveria neabejotiną ir neklystamą tų tiesų pažinimą, todėl, gerbiant tuos 

teiginius ir iš jų tiesiogiai, griežtais įrodymais išvedamus teiginius, skepticizmas 

įrodomas esąs klaidingas“. (MacDonald, TK, cit. Kretzmann, CCA, 187) 

Šv. Augustinas savo traktate Contra Academics taip pat vėl grįžo prie tam tikro 

pirmųjų principų pažinimo, siekdamas sugriauti savo dienų skepticizmą. Frederickas 

Coplestonas apibendrina Augustiną taip: „Aš bent jau esu tikras dėl prieštaravimo 

principo“. (Copleston, HP, 53) 

Katalikų apologetas G.H. Dugganas pastebi skeptikų dilemą: „Viena vertus, 

skeptikai teigia, jog tikrųjų tiesų nėra. Kita vertus, jie negali pateikti teiginio 

nepripažindami, jog prieštaravimo principas yra neabejotinai teisingas. Remiantis šiuo 

principu, būtis ir nebūtis nėra identiška. Tai atmetus, bet kuriame teiginyje ‘yra’ ir ‘nėra’ 

tarpusavyje sukeistini. Akivaizdu, jog laikantis tokių sąlygų mąstymas ir pokalbis yra 

neįmanomi.“ (Duggan, BRD, 65) 

Mortimeras Adleris pastebi tą patį: „Šis principas [prieštaravimo] visiškai nuneigia 

skeptiką, skelbiantį, jog teiginys negali būti nei teisingas, nei klaidingas. Mat jei 

skeptiko pareiškimas yra teisingas, tai egzistuoja bent jau vienas teiginys, kuris yra 

labiau teisingas nei klaidingas. O jei jis yra klaidingas, tai gali būti daug teiginių, kurie 

yra teisingi arba klaidingi. O jei jis nėra nei teisingas, nei klaidingas, kodėl turėtume 

kreipti bent kiek dėmesio į tai, ką sako skeptikas? (Adler, TR, 133–134) 

Adlerio manymu, sveikas protas paneigia skepticizmą: 

 
Sveikas požiūris yra tas, kurį visi priima atmetus kraštutinę sau prieštaraujančią ir 

save paneigiančią poziciją kaip ne tik neprotingą, bet ir nepritaikomą. Sunku būtų 

rasti mūsų kasdienio gyvenimo aspektą, kur mums būtų tas pat – priimti ar atmesti 

ekstremalaus skeptiko poziciją. Esame tvirtai įsitikinę, kad tiesa ir netiesa yra mūsų 

nustatoma nors ir skirtingais užtikrintumo lygiais, tačiau vis dėlto galime atskirti tai, 

kas teisinga, ir tai, kas klaidinga. Beveik visa, ką darome ar kuo pasitikime, remiasi 

tuo įsitikinimu. (Adler, SGI, 35) 

 

Ravi’s Zachariasas apibendrina: „Skeptiškoji Hume’o dedukcija apie susilaikymą 

nuo bet kokio realybės vertinimo yra prieštaraujanti pati sau, nes kvietimas susilaikyti 

nuo vertinimo yra realybės vertinimas.“ (Zacharias, CMLWG, 200) 

Colinas Brownas mus įspėja dėl kategoriškų Hume’o teiginių: „Hume’as daro įspūdį 

esąs nenuginčijamai nuoširdus pripažindamas, jog ‘Gamta visada yra per stipri 

principams“. Iš pažiūros tai yra sveikintinas perspėjimas tiek sistemos statytojams, tiek 

sistemos naikintojams nebūti visiškai pasitikinčiais nei savo triuškinančiais teiginiais, 

nei gniuždančiais paneigimais. Tačiau čia Hume’o pastebėjimas reiškia numanomą 

teiginį, jog jo požiūris (kad ir kaip sunku patikėti) yra vienintelis priimtinas. Tiesą 
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sakant, Hume’o skepticizmas yra abejotinas visais svarbesniais aspektais.“ (Brown, 

PCF, 71) 

Ronaldas Nashas taip pat įspėja: „kad ir kaip tvirtintų kas nors, esą niekas nieko 

negali žinoti, vis dėlto natūralu pagalvoti, ar [arba kaip] tai žino skeptikai“. (Nash, 

WVC, 84) 

G.H. Dugganas pastebi kitą skepticizmo pretenzijų prieštaravimo sau aspektą: 

„Skeptikų požiūrį, jog išorinės juslės yra nepatikimos, galima būtų paremti tik tuo 

atveju, jei manytume, kad išorinės juslės nėra pažinimo galios, bet atlieka kokią nors kitą 

funkciją. Tačiau, jei manome, jog išorinės juslės yra pažinimo galios, reiktų manyti, kad 

jos iš esmės yra patikimos. Jei jos būtų nepatikimos, tai nebūtų pažinimo galiomis, nes 

teiktų nepatikimą informaciją; o nepatikima informacija nėra pažinimas.“ (Duggan, 

BRD, 65) 

Mortimeras Adleris pateikia kitą skepticizmo pozicijos iškeliamą dilemą: 

 
Neigdamas bet kokį teisingumo ar klaidingumo buvimą, kraštutinis skeptikas 

galiausiai turės paneigti, jog egzistuoja nepriklausoma realybė, arba paneigti, jog ji 

turi apibrėžtas savybes, kurias mūsų mąstymas atitinka arba neatitinka. Akimirksniu 

turėtų tapti akivaizdu, jog, laikydamasis tokio kraštutinumo, skeptikas neišvengiamai 

prieštarauja pats sau. Neteigdamas, kad jo teiginys apie nepriklausomos realybės 

nebuvimą ar tai, jog ji neturi apibrėžiamų savybių, yra teisingas, jis praranda savo 

poziciją; o jei jis skelbia, kad jo neiginiai yra teisingi, jis tai turi padaryti galiausiai 

remdamasis prielaida, jog iš esmės egzistuoja tiesos samprata. (Adler, SGI, 213) 

 

Kad ir kaip tvirtintų kas nors, esą niekas nieko negali žinoti, vis dėlto natūralu pagalvoti, ar 
[arba kaip] tai žino skeptikai. 

– RONALD NASH 
 

2B. Pažinimas, kad „visas pažinimas įgyjamas arba per jusles, arba per idėjų 
refleksiją“, neįgyjamas nei iš vieno, nei iš kito 
Ravi’s Zachariasas irgi sako: „Hume’o tvirtinimas, jog tam, kad teiginiai būtų prasmingi, 

visi teiginiai turi reikšti arba santykį su idėjomis, t.y. matematinėmis arba kiekybinėmis, 

arba turėti eksperimentinį pagrindimą, kuris remtųsi faktų tyrimu, pats neparemtas nei 

matematiniais faktais, nei eksperimentiškai patvirtintu faktu. Taigi pats šis apibrėžimas – 

teiginio prasmingumas pagal jo paties nustatytus reikalavimus – yra beprasmis.“ 

(Zacharias, CMLWG, 200) 

Mortimeras Adleris pastebi, jog Hume’o teiginyje „matomos dvi klaidos; viena 

klaida – tai matymas mūsų suvokinių ir įvaizdžių, pavadintų ‘idėjomis’, kaip tiesioginių 

mūsų sąmonės objektų; kita klaida – žmogaus proto sumenkinimas iki grynai juslinio 

gebėjimo, tegalinčio suvokti tik tai, kas gali būti priimama per jutimus arba gali būti 

įsivaizduojama kaip mūsų jutimų percepcijos rezultatas“. Adleris teisingai kelia 

klausimą, „Tai ar mes turime, ar neturime abstrakčių idėjų (t.y. sampratų) ir jutiminių 

percepcijų bei vaizdinių?[…] Hobbesas, Berkeley’s, ir Hume’as tiesiai sako, jog 

neturime.“ (Adler, TPM, 38, 40, kursyvas jo) 

Adleris pastebi dilemą, kurios esmė ta, kad nebegalime suformuluoti abstrakčių idėjų 

ar universalių sampratų, tokių kaip „šuo“. Jis siūlo tokią argumentaciją: 
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Todėl privalome jų paklausti, ar mes galime suvokti tai, kas yra bendra dviem ar 

daugiau esybių [pvz., ar „šuns“ kategorija yra bendra Erdeilio terjerui ir pudeliui], 

arba suvokti atžvilgius, kurie jiems yra vienodi. 

Jeigu jų atsakymas į šį klausimą yra neigiamas, jie ir vėl galutinai supainiojo savo 

pačių aiškinimą apie bendrų vardų prasmę, tinkančią dviem ar kelioms esybėms 

indiferentiškai (t.y. atsižvelgiant į tam tikrus aspektus, kuriais jie nesiskiria). Jei 

negalime suvokti kokio nors aspekto, pagal kurį dvi ar daugiau esybių yra tokios 

pačios, negalime joms abiem indiferentiškai taikyti to paties vardo. 

Jiems belieka vienintelė alternatyva – tai teigiamas atsakymas į klausimą: ar 

galime suvokti, kas yra bendra dviem ar daugiau esybių, arba suvokti jų vienodumo 

aspektus? 

Pateikus teigiamą atsakymą, kadangi jie turi padaryti tai arba pripažinti, jog 

negali pasiūlyti paaiškinimo, tasai atsakymas reikštų jų pradinės pozicijos paneigimą. 

(Adler, TPM, 44–45) 

 

3B. Radikalusis empirinis atomizmas prieštarauja pats sau ir implikuoja vienovę bei 
jungtį 
Hume’o skepticizmo dėl priežastingumo principo galiojimo pasekmė būtų ta, kad jokie 

įvykiai nėra susiję. Taip tvirtina radikalus empirinis atomizmas (įsitikinimas, kad „visatą 

sudaro nesuskaičiuojamos mažytės neskaidomos realybės granulės“ [Geisler/Feinberg, 

IP, 430]). 

Normanas Geisleris argumentuoja: 

 
Radikalus empirinis Hume’o atomizmas, tvirtinantis, kad įvykiai esą „visiškai 

nesusiję ir atskirti“ ir kad net asmenystė tėra jutiminių įspūdžių gniužulėlis, yra 

neįmanomas. Jei viskas būtų nesusiję, nebūtų net galimybės pateikti būtent tą teiginį, 

nes teigiant, jog viskas yra nesusiję, turima galvoje tam tikra vienovė ir sąryšis. Be to, 

teigti „Aš esu tik mano įspūdžiai apie mane“ yra saviapgaulė, nes visada numanoma 

„Aš“ darančio teiginį vienovė. Tačiau neįmanoma galvoje turėti vienovėje esantį aš ir 

siekti tai paneigti. (Geisler, CA, 22–23) 

 

Ravi’s Zachariasas sutinka: „Hume’o teiginys, kad visi įvykiai yra visiškai nesusiję, 

atskiri ir neturintys tarpusavio ryšio, yra nepagrįstas. Jau vien jo teiginys implikuoja 

vienovę ir ryšį, kitaip nepavyktų to teiginio net suformuluoti. Kitaip tariant, jis, 

turėdamas omeny vieningą asmenybę, tuo pat metu neigia vienybę.“ (Zacharias, 

CMLWG, 200) 

 

4B. Priežastingumo principo neigimas prieštarauja pats sau 
Dar kartą patiksliname Hume’o poziciją: 

 
Hume’as niekada neneigė priežastingumo principo. Jis teigė, jog būtų absurdiška 

manyti, kad daiktai randasi be priežasties. Jis stengėsi paneigti tai, jog egzistuoja 

koks nors filosofinis būdas priežastingumo principui įrodyti. Jei priežastingumo 

principas nėra vien tik analitinis idėjų santykis, bet yra įsitikinimas, kuris remiasi 

faktinių įvykių įprastumo jungtimi, tai jis yra nebūtinas ir negalima jo naudoti 

grindžiant filosofinį įrodymą. Tačiau jau matėme, jog visus prasmę turinčius sakinius 
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dalyti į šias dvi klases yra saviapgaulė. Taigi gali būti, jog priežastingumo principas 

yra ir prasmingas, ir būtinas. Tiesą sakant, pats priežastingumo būtinybės paneigimas 

reiškia tam tikrą priežastingumo būtinybę neigiant. Juk nesant pagrindo (arba 

priežasties) paneigti paneigimas tampa beprasmis. O jei yra reikiamas pagrindas arba 

paneigimo priežastis, tai paneigimas prieštarauja pats sau, nes tuomet yra naudojamas 

būtinas priežastinis ryšys siekiant paneigti, jog egzistuoja būtini priežastiniai ryšiai.“ 

(Geisler, CA, 24–25) 

 

Teorija, kuri paaiškina viską visatoje, tačiau konstatuoja, jog mūsų samprotavimas buvo 
netinkamas, būtų visiškai „išprotėjusi“. Mat toji teorija pati būtų suformuluota galvojant, o 
jeigu mąstymas yra nevalidus, toji teorija, be abejonės, pakirstų pati save. Ji būtų sunaikinusi 
savo pačios kredencialus. Tai reikštų argumentą, įrodantį, jog protingų argumentų nėra – 
įrodymą, jog tokie dalykai kaip įrodymai neegzistuoja – o tai yra nonsensas. 

C.S. LEWIS 
 

Priežastingumo principo apribojimas logikos sritimi taip pat prieštarauja sau: 

 
Kai kurie kritikai kategoriškai laikosi nuomonės, esą priežastingumo principas 

priskirtinas logikos sričiai, bet netaikomas realybei. Taip jie prieštarauja sau. 

Neįmanoma nuosekliai patvirtinti, kad minties dėsniai negali pasitvirtinti realybės 

srityje. Nenuoseklu samprotauti apie realybę taip, tarsi apie ją neįmanoma 

samprotauti. Kadangi priežastingumo principas yra fundamentalus proto dėsnis, jis 

turi būti taikytinas realybei. Kitaip tai yra prielaida prieštarauti sau, vadinasi, teigti, 

jog tai, kas yra žinoma apie realybę, negali būti žinoma. (Geisler, BECA, 122) 

 

C.S. Lewisas apibendrina: „Teorija, kuri paaiškina viską visatoje, tačiau konstatuoja, 

jog mūsų samprotavimas buvo netinkamas, būtų visiškai „išprotėjusi“. Mat toji teorija 

pati būtų suformuluota galvojant, o jeigu mąstymas yra nevalidus, toji teorija, be 

abejonės, pakirstų pati save. Ji būtų sunaikinusi savo pačios kredencialus. Tai reikštų 

argumentą, įrodantį, jog protingų argumentų nėra – įrodymą, jog tokie dalykai kaip 

įrodymai neegzistuoja – o tai yra nonsensas.“ (Lewis, M, 14–15) 

Paulas Carusas pastebi ryšį tarp racionalumo ir ontologiškumo: „Vis dėlto mūsų 

įsitikinimai dėl priežastingumo, nors Hume’as tai ir neigė, galiausiai remiasi logikos 

tapatybės dėsniu A=A. Tai reiškia šio principo ekstenciją iki veiksmo būsenos“. (Carus, 

EKP, cit. Kant, PFM, 201) 

Jamesas B. Sullivanas atskiria priežasties sampratą ir priežastingumo principą: 

„Priežasties samprata gaunama iš vieno ir kito objekto formalumų intelektinio 

palyginimo, indukcijos būdu atrandant, jog vienas objektas daro įtaką kitam arba savo 

veiksmu padaro kitą. Priežastingumo principas nustatomas ne iš patirčių indukcijos, bet 

analizuojant priklausomosios būties sampratą.“ (Sullivan, EFPTB, 124) 

 

5B. Išvada 
„Nors skepticizmas kaip epistemologinė pozicija yra negintinas, jis turi tam tikrą vertę. 

Jis atlieka tarsi dyglio vaidmenį epistemologijos raiteliui, reikalaudamas, kad bet kokia 

pretenzija į tiesą remtųsi adekvačiais įrodymais ir nebūtų prieštaringa ar absurdiška.“ 

(Geisler, IP, 100) 
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36 skyrius 

Atsakas agnosticizmui 

 

(Tai įsitikinimas, jog žmogus „nepažįsta arba negali pažinti. […] Teologijoje ši teorija reiškia, 
jog žmogus negali įgyti Dievo pažinimo.“ [Trueblood, PR, 344]) 
 

Skyriaus turinys 
Immanuelio Kanto agnosticizmas 

Pažinimo turinį struktūruoja protas 
Tarp mūsų pažinimo ir realybės tvyro neperžengiama praraja 
Kanto agnosticizmo santrauka 

Atsakas 
Agnosticizmas prieštarauja pats sau 
Proto kategorijos atitinka realybę: antraip agnosticizmas yra neapibrėžiamas 
Neįmanoma patvirtinti daikto egzistavimo nepripažįstant jo iš esmės (jo paties savaime) 
Kanto epistemologija negali pasiekti realybės, nes ji prasideda ne nuo realybės 
Kanto a priori išvadų tikrumą paneigia moksliniai išradimai 
 

1A. Immanuelio Kanto agnosticizmas 
Immanuelio Kanto filosofija neigia, jog galime pažinti realybę tokią, kokia ji yra 

savaime. Ši pozicija veda į agnosticizmą – jei negalime pažinti realybės, negalime 

pažinti ir tiesos. 

 

1B. Pažinimo turinį struktūruoja protas 
Norėdami suprasti Immanuelio Kanto tiesos pažinumo neigimą, turime suprasti jo 

epistemologiją. Jerry’s Gillas aiškina: 

 
Kanto epistemologija, išdėstyta jo veikale „Grynojo proto kritika“ (Critique of Pure 

Reason), remiasi įsitikinimu, jog pažinimą sudaro du aspektai: turinys ir forma. Kartu 

su empirikais [tais, kurie pasitiki jusliniu patyrimu] jis teigia, jog pažinimo turinį 

formuoja juslinė patirtis, tačiau drauge su racionalistais jis mano, jog pažinimo formą 

[arba struktūrą] suteikia protas. Kantas teigė, jog protas atlieka aktyvų vaidmenį 

patirdamas pažinimą; jis suteikia jusliniams duomenims tam tikras fiksuotas 

‘kategorijas’. Taigi tai, kas pažinta, yra juslinė patirtis po to, kai ji buvo „perfiltruota“ 

arba organizuota pagal pamatines supratimo kategorijas. Abu šie elementai yra būtini, 

bet idant rastųsi pažinimas, nė vieno jų nepakanka. (Gill, PRK, 76) 

 

Anot paties Kanto: „Egzistuoja du žmogiškojo pažinimo šaltiniai (kurie veikiausiai 

kyla iš tos pačios, bet mums nežinomos šaknies), t.y. juslės ir supratimas. Pirmuoju 

mums pateikiami objektai [per mūsų jusles], antruoju – mintis [supratimas].“ (Kant, 
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CPR, 22) 

Kantas patikslina paskutinį teiginį sakydamas: „Tačiau, nors mūsų visas pažinimas 

prasideda nuo patirties, be abejonės, tai nereiškia, kad viskas randasi iš patirties. Mat yra 

įmanoma, jog mūsų empirinį patyrimą sudaro tai, ką gauname per įspūdžius, ir tai, ką 

pažinimo organas pateikia pats iš savęs (jutiminiai įspūdžiai, suteikiantys tik pagrindą); 

tai toks priedas, kurio nesugebame atskirti nuo pirminio juslių suteikto elemento, kol 

pakankama praktika suteikia mums dėmesingumo ir įgūdžio jį atskirti.“ (Kant, CPR, 14) 

Kanto teigimu, kategorijos, kuriomis suprantame, glūdi prote: „Erdvė ir laikas kartu 

su viskuo, ką jie apima, patys savaime nėra nei daiktai, nei savybės, bet turi tik jų 

išvaizdą – iki šio taško aš išpažįstu kartu su minėtaisiais idealistais. Tačiau pastarieji 

[…] traktavo erdvę tik kaip empirinę esamybę, kuri […] yra mums pažįstama tik per 

patirtį. […] Aš, priešingai, įrodau, jog […] erdvė (taip pat ir laikas) […] yra būdinga 

mūsų juslingumui savo grynąja forma dar iki bet kokio suvokimo ar patirties.“ (Kant, 

PFM, 152) 

Apie šias pamatines kategorijas Kantas sako: „Jei grynosios supratimo koncepcijos 

nesiremia patirties objektais, bet daiktais savaime (noumenais), jos neturi jokios 

signifikacinės prasmės. Jos tarnauja tarsi tik tam, kad iššifruotų regimybę, kad galėtume 

ją perskaityti kaip patirtį. Principai, kylantys iš jų ryšio su jusliniu pasauliu, tarnauja 

mūsų supratimui tik empiriniais tikslais. Bet ne daugiau, nes tai yra sutartinės 

pasirinktys, neturinčios objektyvaus realumo. Mes negalime nei pažinti jų galimumo a 

priori, nei patikrinti jų ryšio su objektais.“ (Kant, PFM, 72, 73) 

Kantas pareiškia, kad vien proto pažinti realybei nepakanka: „Protas dėl visų savo a 

priori principų niekada mums neparodo nieko daugiau nei tik galimos patirties objektus; 

ir net kalbant apie šiuos, nieko daugiau nei gali būti pažįstama iš patirties. […] Protas 

[…] neparodo mums nieko apie patį daiktą savaime.“ (Kant, PFM, 134) 

Iš tikrųjų, anot Kanto, realybė turi atitikti protą arba negalime jos pažinti: „Protas iš 

tikrųjų turi turėti tokį požiūrį į gamtą, jog iš jos gauna informaciją, tačiau vis dėlto ne 

taip kaip mokinys, kuris klausosi visko, ką mokytojas nusprendžia jam pasakyti, bet kaip 

teisėjas, priverčiantis liudytojus atsakyti į tuos klausimus, kuriuos jis pats mano esant 

tinkamus pateikti.“ (Kant, CPR, 6) 

Kantas skelbia: „Supratimas neišveda savo dėsnių (a priori) iš gamtos, bet juos jai 

priskiria“. (Kant, PFM, 82) Jis teigia radęs patikimesnius kriterijus tiesai apriorinėse 

formose: „Kadangi tiek tiesa remiasi universaliais ir būtinais dėsniais, tiek ir jos 

kriterijai, tai patirtis pagal jį [idealizmą] negali turėti tiesos kriterijų, nes jos reiškiniai 

[…] neturi savo pamatuose nieko a priori; iš to išvada, jog jie tėra gryna iliuzija; nes, 

kalbant apie mus, erdvė ir laikas (ryšium su grynomis proto koncepcijomis) nurodo savo 

dėsnius visiems įmanomiems patyrimams a priori ir kartu suteikia tam tikrą kriterijų 

atskirti tiesą nuo iliuzijos.“ (Kant, PFM, 152) 

Kantas prieina prie išvados, jog „daiktai yra duoti kaip mūsų juslių objektai, 

egzistuojantys atskirai nuo mūsų, tačiau mes nežinome nieko, kokie jie gali būti patys 

savaime, nes pažįstame tik jų regimybę, t.y. reprezentaciją, kurią jie mums sukelia 

veikdami mūsų jusles“. (Kant, PFM, 43) 

Toliau jis kategoriškai teigia, jog „juslės niekada ir jokiais būdais nesuteikia mums 

galimybės pažinti pačius daiktus savaime“. (Kant, PFM, 42) 

Mortimeras Adleris apibendrina: „Kantui nuo žmogaus proto nepriklausomi yra tik, 
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jo žodžiais tariant, Dinge an sich – daiktai savaime, kurie yra iš esmės (angl. 

intrinsically) nepažįstami. Tai tolygu sakyti, jog realybė yra nepažini, o pažini yra 

idealybė juslėje, pripildytoje idėjų, kurias mūsų protas jai suteikia, kad ji taptų tuo, kas 

yra.“ (Adler, TPM, 100) 

 

2B. Tarp mūsų pažinimo ir realybės tvyro neperžengiama praraja 
Kanto epistemologija [pažinimo būdas] nustato mūsų pažinimui ribas, o realybę 

patalpina anapus šių ribų. 

Anot Kanto, protas ieško tiesos: „Tačiau ši žemė yra sala, pačios gamtos atskirta 

nepajudinamų ribų. Tai tiesos žemė […] supama plataus ir audringo vandenyno, iliuzijų 

erdvės, kur dažnai rūkas gali pasirodyti krantu, daug ledkalnių jūreiviui jo atradimų 

kelionėje gali pasirodyti naujomis šalimis ir, nors nuolat klaidindami jį tuščiomis 

viltimis, veda į pavojingus nuotykius, kurių jis niekaip negali išvengti ir niekaip negali 

sustoti.“ (Kantas, CPR, 93) 

Tiesos negalime rasti todėl, kad, pagal Kanto epistemologiją, negalime pažinti 

realybės: 

 
Juk mes prieiname prie išvados, kad mūsų pažinimo geba negali peržengti galimos 

patirties ribų; ir vis dėlto tai kaip tik svarbiausias šio mokslo objektas. Mūsų 

racionalaus pažinimo, kurį pasiekiame a priori, vertė yra ta, kad jis susijęs tik su 

fenomenais ir kad patys daiktai savaime, tikrai egzistuodami, yra už egzistencijos 

ribų. […] Mes galime pažinti objektą ne kaip daiktą savaime, o tik kaip juslinės 

intuicijos objektą. (Kant, CPR, 8–9) 

 

Kantas pastebi, jog proto nepatenkina ribų pažinimas [taškas, už kurio mes 

nebegalime pažinti tiesos], tačiau tai tėra viskas, ką jis gali pažinti: „Paminėtos ribos 

[…] yra nepakankamos pamačius, jog už jų vis dar lieka kažkas (nors niekada negalime 

pažinti, kas tai yra savaime)“. (Kant, PFM, 125) 

Kantas apibendrina: „Tai, kas iš esmės tėra fenomenas – pavyzdžiui, rožė, empirinio 

supratimo yra priimamas kaip daiktas savaime. […] Tačiau priešingai […] niekas, kas 

yra nuvokiama erdvėje, nėra daiktas savaime. […] Objektai, kaip daiktai savaime, mums 

yra visiškai nepažinūs, ir tai, ką vadiname išoriniais objektais, tėra reprezentacijos mūsų 

juslingumo, kurio forma yra erdvė, bet kurio tikrasis koreliatas, pats daiktas savaime, 

nėra ir niekada nebus pažintas per šias reprezentacijas.“ (Kant, CPR, 26) 

Remdamasis savo epistemologija, Kantas daro išvadą, jog metafizika „yra visiškai 

izoliuotas spekuliatyvinis (hipotetinis) mokslas. […] Jis turi reikalų vien tik su 

koncepcijomis […], ir jame protas – vien savo paties mokinys.“ (Kant, CPR, 6) 

Etienne’as Gilsonas pastebi, jog Kantas neneigia realybės, tačiau vertina ją kaip 

nepažinią: „Tiesą sakant, Kantas niekada nesvarstė egzistencijos kaip tokios, bet ir 

niekada jos neneigė ir nebuvo pamiršęs. Jis veikiau ją apribojo, kad ši visada būtų ten, 

kur yra tikras pažinimas, tik jokiu būdu neapribotų žmogiškojo supratimo 

spontaniškumo.“ (Gilson, BSP, 127–128) 

Nicholasas Rescheris mano, jog Kanto epistemologijoje realybė yra beprasmė: 

„Kantui suvokto objekto, išlaisvinto iš suvokimo sąlygų, samprata yra tokia pat 

beprasmė, lyg kad būtų požiūris į objektą, išlaisvintas nuo bet kokio požiūrio į tą objektą 
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ir taip traktuojamas be vienos iš esminių požiūrio kaip tokio sąlygų.“ (Rescher NC, cit. 

Beck, KTK, 176) 

 

Juk mes prieiname prie išvados, kad mūsų pažinimo geba negali peržengti galimos patirties 
ribų; ir vis dėlto tai kaip tik svarbiausias šio mokslo objektas. Mūsų racionalaus pažinimo, kurį 
pasiekiame a priori, vertė yra ta, kad jis susijęs tik su fenomenais ir kad patys daiktai 
savaime, tikrai egzistuodami, yra už egzistencijos ribų. […] Mes galime pažinti objektą ne 
kaip daiktą savaime, o tik kaip juslinės intuicijos objektą. 

– IMMANUEL KANT 
 

3B. Kanto agnosticizmo santrauka 
Kantas „manė, jog yra skirtumas tarp tikrojo (noumenų) pasaulio ir regimybinio 

(fenomenų) pasaulio. Idant galėtume suprasti fenomenų pasaulį, turime turėti įdiegtąsias 

(angl. built-in) kategorijas (panašias į tai, ką suprantame kaip suponuojamas prielaidas). 

Neįmanoma pasiekti duomenų (fenomenų pasaulio) be kategorijų (išankstinių prielaidų). 

Pagal Kantą, pažinimas yra bendras proto (pažinėjo) produktas ir turi tas vidines savybes 

(gebėjimą organizuoti ir kategorizuoti), kurios įgalina pažinėją suvokti jį kaip tokį.“ 

(William Crouse, asmeninė korespondencija, Liepos 14, 1999) 

 

2A. Atsakas 
 

1B. Agnosticizmas prieštarauja pats sau 
Kanto epistemologija veda į agnosticizmą, teiginį, jog nieko negali būti žinoma apie 

realybę. Normanas Geisleris komentuoja: „Kraštutinė [agnosticizmo] forma teigia, jog 

bet koks realybės (t.y. tiesos) pažinimas yra neįmanomas. Tačiau būtent tai siūloma kaip 

tiesa apie realybę.“ (Geisler, CA, 135) Jis apibendrina sau prieštaraujančią šio teiginio 

prigimtį: „Fundamentali griežtos Kanto agnostinės pozicijos klaida yra pareiškimas apie 

pažinimą to, ką jis skelbia nepažiniu. Kitaip tariant, jei tai, jog realybė negali būti pažini, 

būtų tiesa, niekas, tarp jų ir Kantas, to nežinotų. Kategoriškas Kanto agnosticizmas 

išgaruoja jam tariant: ‘Aš žinau, kad realybė yra nepažini’.“ (Geisler and Bocchino, 

WSA) 

Geisleris vėl sako: 

 
Beatodairiškas agnosticizmas prieštarauja pats sau; jo pozicija redukuojama į sau 

prieštaraujantį tvirtinimą, jog „apie realybę žinome pakankamai, kad patvirtintume, 

jog apie realybę negali nieko būti žinoma“. Šiame teiginyje yra viskas, ko reikia, kad 

jis pats save įrodytų neturint pagrindo. Kadangi, jei kas nors ką nors žino apie 

realybę, tai jis tikrai negali tuo pat metu tvirtinti, jog visa realybė yra nepažini. Na ir, 

žinoma, jei kas nors apie realybę nežino visiškai nieko, tai jis ir neturi jokio pagrindo 

pateikti teiginį apie realybę. Nepakanka sakyti, kad jo realybės pažinimas yra 

absoliučiai ir visiškai neigiamas, tai yra pažinimas, kokia realybė nėra. Juk 

kiekvienas neiginys suponuoja teiginį; neįmanoma prasmingai patvirtinti, jog 

„kažkas“ nėra toks, jei visiškai nesama to „kažko“ pažinimo. Iš to išplaukia, jog 

visiškas agnosticizmas yra prieštaraujantis pats sau, nes jame suponuojama prielaida 
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apie tam tikrą realybės pažinimą siekiant paneigti bet kokį jos pažinimą. (Geisler, 

CA, 20) 

 

Toks agnosticizmas yra nepagrįstas: „Galimybė pažinti realybę egzistuoja. Tiesą 

sakant, tai yra viena iš ryškiausių prielaidų filosofijos istorijoje. Žmonės anksčiau 

stengėsi ir dabar siekia pažinti realybę. Bet kokie argumentai, atmetantys šią galimybę 

aprioriškai, prieštarauja ne tik sau, bet ir pagrindinei filosofinio siekio krypčiai.“ 

(Geisler, PR, 89) 

Mortimeras Adleris atsako Kanto agnosticizmui klausimu: „Ir tai verčia kritiką 

paklausti, kaip, jei yra įmanoma pažinti tik tai, kas glūdi jutiminio pažinimo ribose 

[Kantas], gali būti pateisinamas tas, kuris teigia, jog tikrieji dalykai neegzistuoja už jo 

ribų, ir kaip jis gali atskirti, kur yra ribos, kurių žmogaus supratimas negali peržengti, 

pats jų neperžengdamas?“ (Ayer, LTL, 34) 

Filosofas Ludwigas Wittgensteinas teigia: „Idant būtų galima nustatyti mąstymo 

ribas, turime tarti, kad abi apribojimo pusės įmanomomos“. (Wittgenstein, TLP, Preface) 

Etienne’as Gilsonas pažymi: „Pažinimas, kas yra daiktas, jo nepažįstant yra 

akivaizdus prieštaravimas Kanto mokyme“. (Gilson, BSP, 131) 

Ravi’s Zachariasas: „Kanto kraštutinis agnosticizmas galutinės realybės klausimu 

prieštarauja pats sau. Neįmanoma nieko postuluoti apie tą realybę, nežinant ko nors apie 

galutinę realybę. Sakyti, kaip tai darė Kantas, jog neįmanoma peržengti regimybės ribos, 

reiškia ją peržengti, kad būtų įmanoma tai teigti. Kitaip tariant, neįmanoma pažinti 

skirtumo tarp regimybės ir realybės, nežinant pakankamai apie abi, kad būtų galima jas 

skirti.“ (Zacharias, CMLWG, 203) 

H.A. Pritchardas pastebi, jog bet koks realybės pažinimas yra nesuderinamas 

apskritai su idealizmu: 

 
Idant būtų galima mąstyti apie pasaulį kaip priklausantį nuo proto, turime apie jį 

mąstyti kaip apie regimybių seką. […] Kad tai yra neišvengiamas idealizmo 

rezultatas, nepastebima tol, kol daroma prielaida, jog esminį realių dalykų santykį su 

protu sudaro jų buvimas pažiniais. […] Kanto idealizmo formos pranašumas iš 

tikrųjų kyla būtent iš to fakto, kurį idealizmas ir ryžtasi paneigti. Kadangi išvados, 

jog fizinį pasaulį sudaro regimybių seka, išvengiama tik atsižvelgiant į realybių 

santykį su protu pažinimo vyksme, ir tada (nepastebėjus nenuoseklumo) 

pasinaudojama nepriklausomu pažįstamosios realybės egzistavimu. (Pritchard, KTK, 

122–123) 

 

2B. Proto kategorijos atitinka realybę: antraip agnosticizmas yra neapibrėžiamas 
Profesorius Geisleris pabrėžia tuštybę kategoriškų tvirtinimų, neigiančių realybės 

pažinimą: 

 
Kanto argumentas, kad mąstymo kategorijos (tokios kaip vienovė ar priežastingumas) 

netaikomos realybei, yra nevykęs, nes jei realybės kategorijos neatitinka proto 

kategorijų, apie realybę neįmanomi jokie teiginiai, tarp jų ir tas, kurį pateikė Kantas. 

Kitaip tariant, jei realaus pasaulio nebūtų galima suvokti, tai jam nebūtų galima 

taikyti jokių teiginių apie jį. Iš anksto paruošta proto atitiktis (angl. preformation) 

realybei yra būtina, nepaisant to, ar norima apie ją sakyti ką nors teigiamo ar 
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neigiamo. Negalime net pamąstyti apie realybę, kad ji yra negalima pamąstyti. Jei kas 

nors akcentuotų argumentą, esą agnostikui nereikia daryti jokio teiginio apie realybę, 

o tik apibrėžti būtinas ribas to, ką galime pažinti, tai galima parodyti, jog net ir šitai 

yra prieštaringos pastangos; juk teigti, kad neįmanoma pažinti daugiau nei fenomenų 

ribos ar regimybės, reiškia nubrėžti neperžengiamą slenkstį tarp šių ribų. Tačiau tokių 

griežtų ribų neįmanoma nubrėžti jų neperžengiant. Neįmanoma teigti, jog regimybė 

baigiasi čia, o realybė prasideda ten, nematant nors truputį teritorijos kitoje pusėje. 

Kitaip tariant, kaip galima pažinti skirtumą tarp regimybės ir realybės nepažįstant 

abiejų, kad būtų galima palyginti? (Geisler, CA, 21) 

 

H.A. Pritchardas atsako į argumentą, kad realybė yra tai, kas sužinoma apie ją: 

 
Vis dėlto pagrindinis prieštaravimas, iškeltas šiai mąstymo krypčiai, yra tas, kad toks 

mąstymas prieštarauja pačiai pažinimo prigimčiai. Pažinimas besąlygiškai daro 

prielaidą, jog pažįstama tikrovė egzistuoja nepriklausomai nuo žinių apie ją ir mes 

pažįstame ją esant tokią nepriklausomą. Tiesiog neįmanoma net manyti, kad kokia 

nors realybė priklauso nuo to, ar mes ją pažįstame, taip pat nuo bet kokio jos 

pažinimo. Jei kalbame apie pažinimą, pirmiausia turi kažkas būti, ką galėtume 

pažinti. Kitaip tariant, pažinimas iš esmės yra atradimas, arba radimas to, kas jau yra. 

Jei realybė galėtų būti ar tapti dėl kokios nors proto veiklos ar proceso, ta veikla ar 

procesas nebebūtų „pažinimas“, bet „darymas“ arba „kūrimas“, o darymą ir pažinimą 

galiausiai reikėtų pripažinti kaip tarpusavyje nesuderinamus dalykus. (Pritchard, 

KTK, 118) 

 

Etienne’as Gilsonas skelbia, jog „prieštaraujame idealistų tezei ir sakome, kad yra 

įmanoma sužinoti, ar mūsų idėjos atitinka daiktus, ar ne“. (Gilson, PSTA, 275) 

Paulas Carusas komentuoja agnosticizmo iškeltą problemą, kai proto kategorijos 

nesutampa su realybės kategorijomis: „Kai Kantas neigia erdvės ir laiko objektyvumą, 

jis susipainioja ir prieštarauja sau. Jis turėtų sakyti, jog erdvę ir laiką riboja galvojančio 

subjekto kūno ribos, o tai yra nesąmonė, arba jis turėtų priskirti juos objektui kaip 

daiktui savaime, o tai prieštarauja jo paties teorijai, pagal kurią laikas ir erdvė nėra 

daiktai savaime, bet tik jų regimybė.“ (Carus, EKP, Kant, PFM, 233) 

Mortimeras Adleris pastebi idealizmo klaidą: „Platonas ir Descartes’as, o vėliau ir 

Kantas bei Hegelis nuėjo per toli atskirdami dvi sritis – juslinę ir intelektinę. Tai buvo 

pasekmė to, kad jie intelektui priskyrė autonomiją, kuri įgalina jį veikti, kai kuriais arba 

visais atžvilgiais nepriklausomai nuo juslinės patirties. Tai vertė Platoną ir Descartes’ą 

intelektui priskirti įgimtas idėjas – tokias, kurios jokiais būdais neišplaukia iš juslinės 

patirties. Kanto transcendentalinės kategorijos yra kita tos pačios klaidos versija.“ 

(Adler, TPM, 34) 

 

Kitaip tariant, pažinimas iš esmės yra atradimas, arba radimas to, kas jau yra. Jei realybė 
galėtų būti ar tapti dėl kokios nors proto veiklos ar proceso, ta veikla ar procesas nebebūtų 
„pažinimas“, bet „darymas“ arba „kūrimas“, o darymą ir pažinimą galiausiai reikėtų pripažinti 
kaip tarpusavyje nesuderinamus dalykus. 

– H.A. PRITCHARD 
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3B. Neįmanoma teigti esaties nepripažįstant esamybės esmės (to, kas yra savaime) 
Argumentą galima būtų formuluoti taip: 

 
Kita save naikinanti dimensija implikuojama Kanto prielaidoje, jog jis žino, kad 

noumenas [tikrasis pasaulis, kaip priešingybė regimybių pasauliui] yra, bet nežino, 

koks jis yra. Ar įmanoma žinoti, jog kai kas yra, nežinant kai ko apie tai, koks jis yra? 

[…] Neįmanoma patvirtinti, kad kai kas yra, tuo pat metu neskelbiant kai ko apie tai, 

koks jis yra. Netgi tam, kad apibūdintume jį kaip „savaime“ arba „tikrasis“, reikia kai 

ką pasakyti. Be to, Kantas pripažino, jog taip gauname nepažinų regimybės „šaltinį“. 

Visa tai suteikia informaciją apie realybę: būtent kad tai ir yra realybė, pats mūsų 

turimų įspūdžių šaltinis savaime. Tačiau net tai yra gerokai mažiau nei tikrasis 

agnosticizmas. (Geisler, CA, 21–22) 

 

H.A. Pritchardas argumentuoja: „Kadangi pažinimas iš esmės yra apie realybę, kaip 

tokią, kuri nepriklausoma nuo jos pažinimo, tai teiginys, jog realybė priklauso nuo proto, 

yra tvirtinimas tokio dalyko, kuris yra pats savaime, t.y. nepriklausomas nuo jo 

pažinimo“. (Pritchard, KTK, 121) 

Etienne’as Gilsonas: „Tą bendrą šaknį, iš kurios kyla galėjimas justi bei suprasti ir 

apie kurią Kantas teigia, jog ji esanti, tik mes nežinome, kas ji yra, galiausiai reikia 

iškasti ir iškelti į šviesą. Trumpai tariant, kad ji neliktų kaip svetimkūnis, nepagrįstai 

įspraustas į inteligibilaus supratimo pasaulį, jos egzistavimą reiktų arba paprasčiausiai 

paneigti, arba sukurti a priori [išvada, padaryta nepriklausomai nuo patirties] kaip ir visa 

kita“. (Gilson, BSP, 132) 

Gilsonas tęsia: „Kanto kritikoje yra per daug arba per mažai (esaties) egzistencijos. 

Per daug todėl, kad ji suteikiama taip nepagrįstai kaip ir Hume’o atveju; per mažai – 

todėl, kad ji yra taip visiškai nepažini, jog jos praktiškai kritiniame Kanto idealizme yra 

ne daugiau, nei kad buvo absoliučiame Berkeley’o idealizme.“ (Gilson, BSP, 134–135) 

Paulas Carusas teigia: „Todėl, atsižvelgdami į tai, kad juslėmis paremtas mūsų 

intuicijos sukurtas pasaulio vaizdas yra subjektyvi regimybė, […] teigiame priešingai 

Kantui, kad jos formalūs elementai reprezentuoja esaties ypatybes kaip esaties formą. 

Formą paversdamas grynai subjektyvia, Kantas pakeičia – nepaisant visų jo protestų – 

visas idėjas, visas mintis, visą mokslą grynai subjektyviais suvokiniais. Jis dar didesnis 

idealistas nei Berkeley’s. Mokslas gali būti traktuojamas kaip objektyvus pažinimo 

metodas tik tuo atveju, jei formos dėsniai yra objektyvios realybės ypatybės.“ (Carus, 

EKP, Kant, PFM, 210) 

Carusas padaro išvadą: „Jei (daiktai savaime) reiškia objektyvius daiktus, t.y. daiktus 

tokius, kokie jie yra, nepriklausomai juo mūsų jutimų, tai turime paneigti, kad jie yra 

nepažinūs“. (Carus, EKP, Kant, PFM, 236) 

Rudolphas G. Bandasas teigia, jog būties idėja atitinka realybę: 

 
Kiek užtikrintai galime kalbėti apie būties idėjos objektyvumą? Iš kur žinome, jog ji 

atitinka realybę, jei negalime jos palyginti su pačiu už mūsų proto ribų esančiu 

(ekstremaliu) daiktu savaime, kuris yra tiesiogiai nepasiekiamas? Šis sunkumas 

neabejotinai nėra naujas: jį suformulavo ir paneigė ne tik šv. Tomas, bet dar prieš jį – 

Aristotelis. Būdinga modernaus mąstymo tendencija – tai skirstyti ir atskirti. Jos 

lemiama klaida epistemologijos srityje yra atskirti objektą kaip pažįstamą nuo daikto 
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savaime, o po to bejėgiškai siekti įveikti prarają tarp subjekto ir objekto. (Bandas, 

CPTP, 62) 

 

Bandasas toliau akcentuoja būties idėjos universalumą: 

 
Būties idėja yra taikytina visai realybei – esančiai, galimai, buvusiai ar būsimai. Ji 

taikytina kiekvienam realybės lygiui. […] Be būties neįmanomas joks tvirtinimas. 

Noras atsiskirti nuo būties įtakos reikštų intelektualinę savižudybę ir savęs 

pasmerkimą amžinai tylai. Kiekvienas, vartojantis veiksmažodį „yra“ ir darantis 

teiginį – bei esantis labiau dogmatiškas ir kategoriškas nei daugumas mūsų 

modernistų – būtinai priima būties filosofiją su visomis jos implikacijomis ir 

atšakomis. (Bandas, CPTP, 346) 

 

Kembridžo filosofijos žodyne (Cambridge Dictionary of Philosophy), Panayotas 

Butchvarovas teigia, kad jei agnostikas nekalba apie esmę, jis susiduria su dviem 

nepageidaujamomis išvadomis: 

 
Sutikti su prieštaravimu [kad negalime suvokti sąvokomis jokių realių objektų], 

atrodo, reiškia, kad negalime pažinti tikrųjų objektų tokių, kokie jie yra, ir kad tiesa 

neturi būti suprantama kaip atitiktis tokiems objektams. Tačiau tai turi ir gerokai 

rimtesnių pasekmių; arba (a) turėtume sutikti su, matyt, absurdišku požiūriu, jog 

tokių objektų nėra, […] nes vargu ar patikėtume realybe kažko, apie ką apskritai 

negalime suformuoti jokios sąvokos; arba (b) turime priimti, matyt, beviltišką užduotį 

drastiškai pakeisti suvokimą to, ką turime galvoje sakydami „realybė“, „sąvoka“, 

„patirtis“, „pažinimas“, „tiesa“ ir dar daug kitų dalykų. (Butchvarov, MR, cit. Audi, 

CDP, 488) 

 

Butchvarovas tęsia: „Jei mūsų suvokimas apie nepriklausantį nuo erdvės ir laiko 

pasaulį yra būtinai subjektyvus, tai neturime deramos priežasties daryti prielaidą, kad 

toks pasaulis egzistuoja, ypač kai, matyt, prieštaringa kalbėti apie sąvoką, nepriklausomą 

nuo mūsų sąvokinių gebėjimų.“ (Butchvarov, MR, cit. Audi, CDP, 490) 

 

Jei mūsų suvokimas apie nepriklausantį nuo erdvės ir laiko pasaulį yra būtinai subjektyvus, 
tai neturime deramos priežasties daryti prielaidą, kad toks pasaulis egzistuoja, ypač kai, 
matyt, prieštaringa kalbėti apie sąvoką, nepriklausomą nuo mūsų sąvokinių gebėjimų. 

– PANAYOT BUTCHVAROV 
 

4B. Kanto epistemologija negali pasiekti realybės, nes ji prasideda ne nuo realybės 
Kaip jau minėjome šio skirsnio įžangoje, klaidinga pradėjus samprotauti nuo proto 

„vidaus“, tikėtis rasti kelią į realybę. 

F.H. Parkeris pastebi, jog tinkama pradžiai vieta yra realybė: „Realūs daiktai, kurie 

yra pažįstami […] nei dėl savo prigimties, nei dėl egzistavimo nepriklauso nuo jų 

buvimo pažintais; pažinimas priklauso nuo pažįstamų realių daiktų.“ (Parker, RAK, cit. 

Houde, PK, 48) 

Etienne’as Gilsonas aprašo šią klystančiam idealistui iškylančią dilemą: 
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Esmingiausias skirtumas tarp realisto ir idealisto yra tai, kad idealistas mąsto, o 

realistas žino. Realistui mąstyti reiškia tik organizuoti tam tikrus ankstesnio pažinimo 

veiksmus arba reflektuoti jų turinį. Jam niekada nešautų į galvą savo refleksijos 

pradiniu tašku imti mintį, nes jam mąstymas įmanomas tik ten, kur pirmiausia jau yra 

tam tikras pažinimas. Kadangi idealisto mąstymo seka yra nuo minties prie daiktų, jis 

negali žinoti, ar jo pradinis mąstymo taškas atitinka objektą. Kai jis realisto klausia, 

kaip jam vėl grįžti prie objekto pradedant nuo minties, pirmasis turi skubiai atsakyti, 

kad tai yra neįmanoma ir kad būtent tai yra esminė priežastis nebūti idealistu. 

Realizmas pradeda nuo pažinimo, t.y. nuo intelekto veiksmo, kurį iš esmės sudaro 

objekto suvokimas. Todėl realistui šis klausimas nesukelia neišsprendžiamos 

problemos, tik pseudoproblemą, o tai yra visai kas kita. (Gilson, VMYR, cit. Houde, 

PK, 386) 

 

Gilsonas pateikia šį perspėjimą kiekvienam, kuris ginčytųsi su idealistu: 

 
Reikėtų visada atsiminti, jog neįmanomybės, į kurias idealizmas nori įsprausti 

realizmą, yra paties idealizmo darbas. Kai jis meta mums iššūkį pažįstamą daiktą 

palyginti su daiktu savaime, tik pademonstruoja jį graužiantį vidinį blogį. Realistui 

„noumenas“ [daiktas savaime] neegzistuoja ta prasme, kuria jį supranta idealistas. 

Pažinimas daro prielaidą (suponuoja) daikto savaime esamumą intelektui. Nėra 

reikalo daryti prielaidą, tarsi už apmąstomojo daikto būtų dublikatas, paslaptingas ir 

nepažinus, to apmąstomojo daikto daiktas. Pažinti reiškia ne suvokti daiktą, koks jis 

yra apmąstomas, bet mąstant suvokti daiktą tokį, koks jis yra. (Gilson, VMYR, cit. 

Houde, PK, 388) 

 

Esmingiausias skirtumas tarp realisto ir idealisto yra tai, kad idealistas mąsto, o realistas 
žino. Realistui mąstyti reiškia tik organizuoti tam tikrus ankstesnio pažinimo veiksmus arba 
reflektuoti jų turinį. Jam niekada nešautų į galvą savo refleksijos pradiniu tašku imti mintį, nes 
jam mąstymas įmanomas tik ten, kur pirmiausia jau yra tam tikras pažinimas. 

– ETIENNE GILSON 
 

5B. Kanto a priori išvadų tikrumą paneigia moksliniai atradimai 
A priori reiškia „nepriklausomas nuo patirties“. Mortimeras Adleris aiškina, ką Kantas 

darė su a priori sintetiniais sprendiniais: „Kantas žmogaus protui suteikė 

transcendentalines juslinės įžvalgos, arba intuicijos, formas (erdvės ir laiko formas) ir 

transcendentalines sampročio kategorijas“. Tai reiškia, jog „protas (arba samprotis) šias 

transcendentalines formas ir kategorijas suteikia patyrimui, taip konstituodamas turimą 

patirties pavidalą ir pobūdį“. (Adler, TPM, 96) Kitaip tariant, protas (arba samprotis) 

gali pažinti realybę tik pagal šias a priori kategorijas. Tad vienintelis būdas nuspręsti, ar 

kažkas atitinka realybę (t.y. tiesą), tai remtis šiomis a priori kategorijomis, o ne remtis 

mūsų pačios realybės patyrimu. 

Adleris aiškina, jog Kanto motyvas buvo patvirtinti Euklido geometriją, aritmetiką ir 

Niutono fiziką kaip realybę konstituojančių apriorinių išvadų pavyzdžius. Vis dėlto 

Adleris mums primena: 

 
Pakanka trijų istorinių įvykių parodyti, koks buvo iliuzinis požiūris, kad jam tai 

pavyko: 
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Neeuklidinės geometrijos ir šiuolaikinės skaičių teorijos atradimo ir išplėtojimo 

turėtų pakakti norint parodyti, kaip labai buvo išpūstas Kanto atradimas 

transcendentalinių erdvės ir laiko formų, kaip kontroliuojančių mūsų juslinius 

suvokinius ir suteikiančių tikrumą, realumą Euklido geometrijai bei paprastai 

aritmetikai. 

Niutono fizikos [visata yra gigantiškas mechanizmas; Dievas yra už mechanizmo 

ribų] pakeitimas modernia reliatyvumo teorija, priežastingumo dėsnių papildymas 

tikimybių teorijos ar statistinės fizikos dėsniais, elementariųjų dalelių fizikos bei 

kvantinės mechanikos plėtotė taip pat turėtų ganėtinai parodyti, koks visiškai 

dirbtinis buvo Kanto transcendentalinių supratimo kategorijų išradimas, idant būtų 

suteiktas Niutono fizikai tikrumas ir netaisytinumas. 

 

Adleris daro išvadą: „Sunku suvokti, kaip kas nors dvidešimtajame amžiuje galėtų 

Kanto transcendentaliąją filosofiją traktuoti rimtai, nors ji tam tikrais aspektais visada 

išliks verta susižavėjimo, kaip nepaprastai išplėtotas ir sumanus intelekto kūrinys“. 

(Adler, TPM, 97–98) 

Paulas Carusas argumentuoja: „Kol nedemaskuosime mokslo kaip žmogaus proto 

įnorio, turime garantuoti, jog, nepaisant individualaus mokslininko trūkumų, mokslo 

idealas (kurį sudaro daiktų ir reiškinių, kaip objektyviai esančių, aprašymas) yra 

pateisinamas ir gali būti vis labiau realizuojamas“. (Carus, EKP, Kant, PFM, 236) 

 

37 skyrius 

Atsakas misticizmui 

 

(„Įsitikinimas, jog tiesioginis Dievo, dvasinės tiesos ar tikrosios realybės pažinimas yra 
galimas ‘per tiesioginę intuiciją arba įžvalgą [subjekto] ir tam tikra prasme kitokiu nei įprasta 
jutimų suvokimo arba logiško samprotavimo būdu’ [Websterio naujasis akademinis 
žodynas].“ [Anderson, CWR, 37]) 
 

Skyriaus turinys 
D.T. Sudzukio (dzenbudizmas) misticizmas 

Tiesa gali būti prieštaros priežastimi 
Egzistuoja dvi realybės (ir tiesos) sritys, kurias reikia patirti skirtingai 
Šio pasaulio realybė, o kartu su jos suvokimas, yra iliuzija 
Mistinė patirtis yra neišreiškiama 

Atsakas 
Dzenbudizmo teiginiai prieštarauja sau ir yra ad hoc 
Nėra dviejų viena kitai prieštaraujančių realybės sričių, kurias reikėtų patirti skirtingai 
Realybė nėra iliuzinė 
Mistinės patirtys nėra neišreiškiamos (negalimos būti išreikštos) 
Mistinės patirtys nėra patvirtinančios savo autentiškumą 
Misticizmas suponuoja filosofiją, pagal kurią neįmanoma gyventi 
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1A. D.T. Sudzukio (dzenbudizmas) misticizmas 
Yra daug misticizmo formų. Mistikai išsiskiria tuo, kaip jie pasiekia savo tikslą būti 

apšviesti. Atminkime, kad tai, kaip pažįstame realybę, yra susijęs, bet skirtingas dalykas 

nuo to, ar pažįstame realybę. Pateikiamas misticizmo pavyzdys atskleidžia mistikų 

realybės ir tiesos pažinimo suvokimą. 

 

1B. Tiesa gali būti prieštaros priežastimi 
D.T. Sudzukis sako aiškiai: „Dzenbudizmas nesilaiko logiško argumentavimo rutinos ir 

nebijo prieštarauti sau ar būti nenuoseklus“. (Suzuki, LZ, 94) 

Sudzukis: „Dzenas iš tikrųjų nėra sistema, paremta logika ar analize. Tai kaip niekas 

kitas yra logikos antipodas, šitai sakydamas turiu galvoje dualistinį mąstymo būdą.“ 

(Suzuki, IZB, 38) 

„Mes paprastai mąstome: ‘A’ yra ‘A’, nes ‘A’ yra ‘A’; arba ‘A’ yra ‘A’, todėl ‘A’ 

yra ‘A’. Dzenas sutinka arba priima tokį mąstymo būdą, tačiau dzenas turi ir savo būdą, 

kuris dažniausiai yra visiškai nepriimtinas. Dzenas sakytų: ‘A’ yra ‘A’, nes ‘A’ nėra ‘A’; 

arba ‘A’ nėra ‘A’; todėl ‘A’ yra ‘A’“ (Suzuki, SZ, 152). 

Sudzukis: „Tai yra dzeno pradžia. Kadangi dabar matome, kad ‘A’ galiausiai nėra 

‘A’, kad logika yra vienpusė, kad vadinamasis nelogiškumas, atlikus galutinę analizę, 

nebūtinai yra nelogiškas; tai, kas paviršutiniškai yra iracionalu, galiausiai turi savo 

logiką, atitinkančią tikrąją daiktų būseną. […] Kitaip tariant, dzenas nori būti gyvas iš 

vidaus. Nebūti ribojamas taisyklių, bet kurti savo paties taisykles – štai taip dzenas siūlo 

mums gyventi. Štai tokie yra jo nelogiški arba veikiau superlogiški teiginiai.“ (Suzuki, 

IZB, 60, 64) 

Sudzukio teigimu, prieštaravimuose yra daugiau tiesos nei logikoje: „Kad ir koks 

logiškai neįmanomas ar kupinas prieštaravimų būtų Pradžnaparamitos teiginys, jis 

visiškai patenkina dvasią. […] Tai, kad jie nėra visiškai logiški, nereiškia, jog jie yra 

neteisingi. Kai dėl tiesos, tai jos juose yra daugiau.“ (Suzuki, EZB3, 271) 

Apie realybę Sudzukis sako: „Idėja yra ta, kad grynasis patirties faktas neturi būti 

pavergiamas jokių dirbtinių ar schemiškų mąstymo įstatymų, jokių ‘taip’ ar ‘ne’ 

antitezių ar kapotų ir sausų epistemologijos formulių. Dzenas akivaizdžiai visą laiką 

elgiasi absurdiškai ir neracionaliai; tačiau taip tik atrodo.“ (Suzuki, IZB, 55) 

Sudzukis apie logines kategorijas sako: „Nežinojimas yra loginio dualizmo 

sinonimas. […] Norėdami įžvelgti pačią daiktų tiesą, turime matyti juos iš to taško, kai 

šis pasaulis dar nebuvo sukurtas, kai to ir ano sąmonė dar nebuvo pabudusi.“ (Suzuki, 

IZB, 52) 

 

2B. Egzistuoja dvi realybės (ir tiesos) sritys, kurias reikia patirti skirtingai 
D.T. Sudzukis pateikia mums dzenbudistinę pažinimo filosofiją: 

 
Esu pasirengęs pateikti šiek tiek dzeno epistemologijos. Egzistuoja dvi galimos 

informacijos apie realybę rūšys; viena yra pažinimas apie ją, o kita – tai, ką gauname 

iš pačios realybės. Kalbant apie „pažinimą“ jo plačiąja prasme, pirmąjį aš 

apibūdinčiau kaip pažinų pažinimą, o antrąjį – kaip nepažinų pažinimą. Pažinimas yra 
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pažinus, kai esama santykio tarp subjekto ir objekto. […] Nepažinus pažinimas yra 

vidinės patirties rezultatas, todėl visiškai individualus ir subjektyvus. Tačiau 

keisčiausia, kas pasakytina apie pastarąjį pažinimą, yra tai, kad jį priimantis, 

nepaisant jo privatumo, esti visiškai įsitikinęs jo universalumu. (Suzuki, SZ, 146) 

 

Sudzukis juos apibūdina kaip matymą ir žinojimą: „Matymas atlieka labai svarbų 

vaidmenį budistų epistemologijoje, nes matymas yra žinojimo pagrindas. Žinojimas yra 

neįmanomas be matymo; visas pažinimas kyla iš matymo.“ (Suzuki, MCB, 46) 

Normanas Andersonas apibrėžia misticizmą: „Apskritai imant [misticizmas] atspindi 

įsitikinimą, kad tiesioginis Dievo, dvasinės tiesos ar tikrosios realybės pažinimas yra 

galimas ‘per tiesioginę intuiciją ar įžvalgą [subjekto] ir tam tikra prasme kitokiu nei 

įprastas jutimų suvokimo ar loginio samprotavimo būdu’ (Webster’s New Collegiate 

Dictionary).“ (Anderson, CWR, 37) 

Andersonas parodo, kaip dzenas suvokia savo tikrosios realybės pažinimą: 

„Dzenbudistai tiki, kad, negailestingai laikydamiesi savidisciplinos ir griežtai 

reglamentuojamos meditacijos metodo, jie gali pasiekti satori – japoniškas terminas, 

reiškiantis nušvitimą – arba staiga, kaip moko kai kurie, arba laipsniškai, kaip mano kiti 

– per suvokimą, kuris yra greičiau empirinis nei intelektualus.“ (Anderson, CWR, 88) 

Sudzukis satori apibrėžia kaip visiškai skirtingą nuo racionalaus pažinimo: „Satori 

gali būti apibūdinamas kaip intuityvi įžvalga į dalykų prigimtį priešingai analitiniam ar 

loginiam to suvokimui“. (Suzuki, EZB1, 230) 

Sudzukis: „Galiausiai satori nėra gaunamas per supratimą“. (Suzuki, EZB1, 243) 

Sudzukis: „Dzene turi būti satori: turi būti bendras protinis perversmas, sunaikinantis 

senąsias intelektualumo sankaupas ir tiesiantis pagrindą naujam tikėjimui; turi būti 

pabudimas naujo pojūčio, kuris atskleis senuosius dalykus visiškai ir absoliučiai nauju 

bei įdomiu rakursu“. (Suzuki, EZB1, 262) 

Sudzukis: „Už įvairių mahajana budizmo mąstytojų [labai savita budizmo sekta; 

dzenas yra populiaresnė sekta] siūlomų neigimų sekos iš tikrųjų glūdi aukštesnės tiesos 

teigimas“. (Suzuki, AZ, 5) 

Sudzukis: „Dzenas turi intelektualų tikrosios tiesos siekį, kurio intelektui nepavyksta 

patenkinti; subjektas raginamas nerti giliau į empirinės sąmonės bangas“. (Suzuki, 

EZB2, 60) 

Sudzukis dar kartą apibūdina dvi pažinimo rūšis: 

 
Budizme paprastai išsiskiria dvi pažinimo formos; viena yra pradžna, o kita – 

vidžnana. Pradžna yra visapusis pažinimas (sarvadžna), arba transcendentinis 

pažinimas. […] Vidžnana yra mūsų reliatyvus pažinimas, išskiriantis subjektą ir 

objektą. […] Mokslas ir filosofija akivaizdžiai neišsemia realybės; realybėje yra 

daugiau visko nei tai, ką jos tyrimui panaudoja mūsų reliatyvus pažinimas. Tai, kas 

realybėje lieka, pagal budizmą, kreipiasi į pradžną, idant būtų atpažintas. (Suzuki, 

LZ, 80) 

 

Dzeno tikslas nėra savitikslis nelogiškumas, jo tikslas yra parodyti žmonėms, kad loginis 
nuoseklumas nėra galutinis ir kad yra tam tikras transcendentinis konstatavimas, kurio 
neįmanoma pasiekti vien tik per intelektinį protingumą. […] Dzenas veda mus į absoliuto sritį, 
kur nėra jokių antitezių. 
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– D.T. SUDZUKIS 
 

Sudzukis: „Pradžna yra tai, ko mūsų padrikas pažinimas negali pasiekti. Tai 

priklauso skirtingai kategorijai nei paprastas pažinimas.“ (Suzuki, AZ, 22–23) 

Sudzukis: „Vidžnana nori, kad viskas būtų aiškiai sudėliota ir apibrėžta, nepainiojant 

dviejų prieštaraujančių teiginių, o tai vis dėlto pradžna abejingai apeina.“ (Suzuki, SZ, 

91) 

Dzene nelogiški ir neatitinkantys sveiko proto teiginiai yra panaudojami, kad žmogus 

atsikratytų logiško mąstymo būdo. Štai vienas pavyzdys: Koks yra plojimo viena ranka 

garsas? Sudzukis aiškina už šių nelogiškų teiginių glūdinčią dzeno filosofiją: „Dzeno 

tikslas nėra savitikslis nelogiškumas, jo tikslas yra parodyti žmonėms, kad loginis 

nuoseklumas nėra galutinis ir kad yra tam tikras transcendentinis konstatavimas, kurio 

neįmanoma pasiekti vien tik per intelektinį protingumą. […] Dzenas veda mus į 

absoliuto sritį, kur nėra jokių antitezių.“ (Suzuki, IZB, 67–68) 

 

3B. Šio pasaulio realybė ir jos suvokimas yra iliuzija 
Sudzukis aiškina, kad materialus pasaulis, arba realybė, yra iliuzija (ši koncepcija 

vadinama maja): 

 
Kaip jau ne kartą buvo minėta, Pradžnaparamitos naudojami argumentai yra nukreipti 

prieš fundamentalią mūsų daromą klaidą apskritai pasaulio atžvilgiu – tai yra naivus 

realizmas [kad yra tikras, egzistuojantis išorinis pasaulis]. Pagrindinė šio realizmo 

savybė yra traktuoti pasaulį kaip amžinai fiksuotos mums išorinės realybės 

egzistavimą palyginant su tuo, kas suvokiama kaip vidinis minčių, jausmų ir pojūčių 

pasaulis. […] Vienas geriausių ginklų naivaus realizmo tvirtovei sugriauti – tai 

pareikšti, kad viskas yra maja ir kad pasaulyje nėra amžinai įtvirtintos tvarkos, kad 

dualistinė vidinės ir išorinės esamybės, būties, nebūties ir pan. samprata yra 

įsivaizduojama ir būtina pabudinti per pradžną, kuri paliečia tai, kas nepasiekiama. 

[…] Taigi mums sakoma, jog mus veikiantys malonumai ir skausmai apskritai neturi 

amžinos prigimties; panašiai sakoma ir apie malonumo bei skausmo objektus – jie 

yra praeinantys bei kintantys kaip ir maja. Jie visi neturi apčiuopiamos realybės. Jie 

tėra vien tik regimybė, neturinti gilesnės vertės ir turėtų būti traktuojami kaip tokie. 

Kas pasakytina dėl regimybės, tai ji yra, ir šis faktas neignoruojamas; tačiau kas dėl 

prisirišimo prie jos kaip prie baigtinybės – tai išmintingieji žino kai ką daug geriau, 

nes jų pradžna-akis įsiskverbė į pačios realybės pamatus. (Suzuki, EZB3, 267–268) 

 

Sudzukis sako, jog už šio pasaulio glūdi nepalyginti realesnis: „Kadangi šis 

reliatyvus pasaulis, kuriame žinome gyveną, ir už jo glūdintis dar realesnis pasaulis 

sudaro pilnutinę ir nedalomą visumą, nė vienas nėra realesnis už kitą. […] Tiesa ta, kad 

pasaulis yra vienas.“ (Suzuki, WIZ, 73) 

Čia Sudzukis kalba apie realybę Vakarų filosofijos supratimu: 

 
Vis dėlto realybė neturėtų būti suprantama esmės, hipostazės ar daikto savaime 

prasme, skyrium nuo to, kas žinoma kaip regimybė ar fenomenas. Nereikėtų 

intelektinio suvokimo objekto išskirti kaip to ar ano. Svarbu tai, kas lieka už to (nors 

ir nemėgstame vartoti tokių pasakymų), kai nukrenta visas išorinis kiautas ir 

apvalkalas. To nereikėtų suprasti mąstymo lygmeny. Tai yra simboliška ir turėtų būti 
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interpretuojama dvasiškai; tai yra jausmas, patiriamas einant per tai, ką, stokodami 

tinkamos terminologijos, galime pavadinti dzeno patyrimu arba satori. (Suzuki, LZ, 

30) 

 

Sudzukis aiškina, kad nelogiškumo ir nonsenso naudojimas dzeno praktikoje skirtas 

išlaisvinti protui nuo prisirišimo prie iliuzinio pasaulio: „Dzeno mokytojo aiškiai 

prieštaringų jutiminės patirties faktų tikslas yra įtikinti psichologą išlaisvinti save nuo 

perdėto prisirišimo prie sampratų, kurias jis traktuoja kaip realybę“. (Suzuki, LZ, 94) 

 

4B. Mistinė patirtis yra neišreiškiama 
D.T. Sudzukis kategoriškai teigia, jog mistinė patirtis yra neapsakoma (neįmanoma 

išreikšti): „Satori yra labai intymus individualus patyrimas ir todėl negali būti 

išreiškiamas žodžiais ar kaip kitaip apibūdinamas“. (Suzuki, EZB 1, 263) 

Sudzukis: „Pati realybė neturi nei formos, nei neformos; ji kaip kosmosas yra už 

pažinimo ir supratimo ribų; ji per daug subtili, kad būtų galima išreikšti žodžiais ar 

raidėmis“. (Suzuki, EZB2, 21) 

 

2A. Atsakas 
 

1B. Dzeno teiginiai prieštarauja patys sau ir yra ad hoc 
 

1C. Konkretūs pavyzdžiai 
D.T. Sudzukio teigimu, dzenbudizmas yra aukščiau kritikos: „Dzeno mokytojas per savo 

satori yra pasiekęs patogią poziciją, iš kurios netikėtais pareiškimais atakuoja 

priešininko stovyklą bet kuria kryptimi. Ši patogi padėtis neturi konkrečios vietos 

erdvėje ir negali būti užpulta sampratomis ar jomis paremtomis sistemomis. Todėl jo 

pozicijos, kuri nėra pozicija tikrąja to žodžio prasme, neįmanoma paimti kokiomis nors 

priemonėmis, kilusiomis iš mąstymo.“ (Suzuki, LZ, 95) 

Sudzukio teigimu, dzenas patvirtina savo autentiškumą ir jo visiškai nedomina jo 

paties prieštaravimų kritika: 

 
Jei du dzeno mokytojai meta vienas kitam iššūkį, tai loginiu lingvistiniu požiūriu 

jiems susitaikyti nėra galimybės. Vienas sako „taip“, o kitas – „ne“. Kol ne reiškia 

besąlygišką neigimą, o taip reiškia besąlygišką teigimą, tarp jųdviejų tilto nutiesti 

nepavyks. Taigi, kai viskas taip akivaizdu, galima paklausti, kaip dzenas gali toleruoti 

prieštaravimą ir toliau teigti apie savo mokymo nuoseklumą. Tačiau dzenas 

ramiausiai gali judėti savo keliais visiškai nepaisydamas tokios kritikos. Taip yra 

todėl, kad pagrindinis dzeno rūpestis yra dėl patirčių, o ne dėl jų išraiškos būdų. O 

pastarųjų gali būti be galo daug variacijų, tarp jų ir paradoksų, prieštaravimų ar 

dviprasmybių. Pagal dzeną, „esimo“ (angl. is-ness; vok. isticheit) klausimas yra 

sprendžiamas tik pagal vidinį jo patyrimą, o ne vien tik dėl jo ginčijantis ar 

lingvistiškai apeliuojant į dialektines subtilybes [priešingybes]. Turintieji tikrą dzeno 

patirtį, nepaisant paviršutiniškų prieštaravimų, tuoj pat pažins tai, kas yra teisinga, o 

kas ne. (Suzuki, MCB, 59) 
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Taigi jei manęs paklaustų, ko moko dzenas, atsakyčiau, kad dzenas nemoko nieko. 
– D.T. SUDZUKIS 

 

Sudzukio raštai nestokoja prieštaravimų. Jis buvo produktyvus ir išraiškingas 

rašytojas, tačiau akivaizdžiai nesirūpino dėl savo teiginių prieštaringumo. 

Sudzukis rašo: „Taigi jei manęs paklaustų, ko moko dzenas, atsakyčiau, kad dzenas 

nemoko nieko“. Kitame puslapyje jis rašo: „[Šis garsus Dženje gata (posakis)] 

neabejotinai apima viską, ko moko dzenas“. (Suzuki, IZB, 38, 58) 

Šią eilutę Sudzukis rašo istorijoje apie dzeno mokytojo atsakymą mokiniui labai 

norėjusiam būti išmokytam dzeno tiesos: „Dzeno mokytojas pasakė: ‘Nereikia lavinti 

proto, ir nėra jokios tiesos, prie kurios reikėtų pratintis’.“ Kitame puslapyje Sudzukis 

komentuoja: „Turintys norą intelektinę įžvelgti, jei tai įmanoma, dzeno tiesą, visų pirma 

turi suprasti, ką ši strofa iš tikrųjų reiškia“. (Suzuki, IZB, 57–58) 

Sudzukis apibūdina neįmanomumą kritikuoti dzeną, nes jis aukščiau bet kokio 

dualizmo: 

 
Todėl dzenas nėra misticizmas, nors jame gali būti kažkas primenantis tai. Dzenas 

nemoko pasinėrimo (angl. absorption), susitapatinimo (angl. identification) ar 

susijungimo (angl. union), nes visos šios idėjos kyla iš dualistinės gyvenimo ir 

pasaulio sampratos. Dzene yra dalykų visybiškumas (angl. wholeness of things), kuris 

atmeta jo išanalizavimo variantą ar suskaidymą į įvairias antitezes. Pasak 

dzenbudistų, tai yra lyg geležinis strypas, neturintis nei skylių, nei rankenų juo 

užsimoti. Jo paimti neišeina; kitaip tariant, jis negali būti priskirtas jokioms 

kategorijoms. Tad galima sakyti, jog dzenas yra unikalus dalykas žmonijos religijos 

ir filosofijos kultūroje. (Suzuki, SZ, 146) 

 

2C. Kritika 
Henry’s Rosemontas atsako į tai, kad dzenas neigia esąs filosofija: 

 
Dzenbudizmas yra rinkinys filosofinių prielaidų, formuojančių jo pasekėjų elgesio 

modelį; Sudzukis ir jo kolegos gali tiesiog žongliruodami žodžiais šį faktą ignoruoti, 

tačiau pasekmės yra tokios, kad dzeno komentarų skaitytojai yra klaidinami, o 

daugelis esminių klausimų apeinami ir tampa neaiškūs. Pavyzdžiui, viename 

puslapyje sakydamas, kad „dzene randama susisteminta arba, tiksliau, sukristalizuota 

visa Tolimųjų Rytų tautų, ypač japonų, filosofija, religija ir pats gyvenimas“, 

Sudzukis turėtų išsiaiškinti geriau, užuot kitame puslapyje pasakęs, kad „dzenas 

nemoko nieko“. Išvada yra akivaizdi. Aiškiai tai pripažindamas ar ne, Sudzukis rašo 

filosofiją; remiantis prielaida, kad daug dzeno vardu jo pateikiamų įsitikinimų yra 

antifilosofiški, nereikėtų teigti, kad jie nėra filosofiški. Jie visi iki vieno yra 

filosofiniai teiginiai. (Rosemont, LLZ, 15) 

 

Štai H. Rosemontas teigia: 

 
Todėl nėra nei nelogiška, nei klaidinga, nei apgaulinga teigti, jog dzenbudizmas yra 

filosofija, kad ir kokia ji būtų. Galima pripažinti, jog kai kurie dzenbudizmo 

filosofiniai įsitikinimai yra ganėtinai neįprasti, todėl duoda pagrindą juos apibūdinti 

kaip antifilosofinius, tačiau toks apibūdinimas neturėtų būti prilyginamas 
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nefilosofiškam. Dzeno komentatorių teiginiai, išreiškiantys, detalizuojantys ir 

ginantys šiuos įsitikinimus, visi iki vieno yra filosofiniai teiginiai, todėl jie yra 

filosofinės veiklos dalyviai, nepaisant jų priešingų pareiškimų; ir tokia veikla 

suformuoja tinkamą objektą filosofiniam tyrimui bei kritikai, kas tik skaitydamas 

tuos teiginius užsiimtų dzenbudizmo filosofijos studijomis. (Rosemont, LLZ, 32) 

 

Rosemontas atsako į dzeno komentaruose randamą logikos ir Vakarų filosofijos ad 

hoc kritiką: „Mąstytojas negali kito mąstytojo kaltinti dėl fundamentalių klaidų, po to 

neleisti kaltinamajam detaliai ištirti prieš jį iškeltus kaltinimus ir į juos atsakyti. 

Studijuojant dzenbudizmą, kaip ir bet kurias kitas sritis, tokių neteisingų teismų neturi 

būti.“ (Rosemont, LLZ, 7–8) 

Rosemontas pastebi, jog kalbos vartojimas logikai paneigti yra prieštaringas: 

 
Sudzukis ir kiti komentatoriai griauna loginę ir lingvistinę sistemą, ant kurios jie 

patys turėtų stovėti rašydami anglų kalba, o tai baigiasi tuo, kad jų antpuoliai 

prieštarauja sau. Jei, pavyzdžiui, žmogus tiki, kad logika yra kažkas labai netobulo, 

jam, žinoma, bus nelengva įtikinti protingus žmones sutikti su jo įsitikinimu, 

pateikiant tai paremiančius argumentus, kurie, kad ir kokius įsitikinimus gintų, būtų 

logiški. […] Sudzukio kraštutiniškų teiginių apginti neįmanomą, nes prieinama iki 

absurdo. (Rosemont, LLZ, 16) 

 

Clarkas ir Geisleris parodo dzenišką logikos vengimo logiką: 

 
Jei dzeno mokytojai iš tikrųjų visai nesilaikytų logikos, tai nebūtų sunku tiesiog jiems 

teigti, kad kalba visada iškreipia realybę, o tada vėl gi imti aprašinėti realybę 

pasinaudojant kalba. Tai, be abejonės, būtų labai nenuoseklu. Suprantama, kad šitai 

pašiurpintų kitus filosofus. Tačiau, jei logika tikrai neturėtų jokios reikšmės, o 

nenuoseklumai būtų priimtini, tai tokių prieštaravimų teikimas tikrai nesudarytų jokių 

problemų. Dzeno mokytojų įsitikinimu, mutizmas [nejutiminis atsakymas, arba 

pliaukštelėjimas per veidą] parodo jų įsitikinimą tuo, kad racionalumo buvo išvengta. 

Tačiau griebimasis mutizmo (nebylystės) tik parodo, kad logika tikrai veikia jei ne 

dzeno mokytojų žodžiuose, tai mintyse. (Clark, ANA, 176) 

 

Rosemonto argumentai, kad Sudzukio teiginiai yra ad hoc: 

 
Tai yra filosofinis dzenbudizmo įsitikinimas, jog pernelyg esame žodžių ir logikos 

vergijoje. Tačiau vien tik šio teiginio nepakanka tiesmukai daryti išvadą, kaip tai daro 

Sudzukis, jog dzeno įsitikinimas, kad esame logikos ir kalbos vergai, yra teisingas. 

Gal ir gali būti tiesa, kad esame supančioti, nelaimingi ir kenčiame neapsakomas 

kančias, bet tai jau tikrai nėra tiesa dėl to, kad dzenbudistai tiki, jog taip yra. Sudzukis 

neįrodo, ir net nesistengia įrodyti, kad jo įsitikinimas yra teisingas; jis tiesiog daro 

prielaidą, jog esąs teisingas, ir tebegina daugybę – šiuo atveju neįtikėtinų – kitų 

įsitikinimų apie pasaulį, kurių patikimumas bet kuriuo atveju priklauso nuo pirmojo 

įsitikinimo teisingumo. Nė vienas šių teiginių supratimo nepraturtina. (Rosemont, 

LLZ, 39) 

 

Rosemontas pastebi kitą sau prieštaraujantį dzeno komentarų aspektą: „Didelei daliai 
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fundamentalių dzenbudizmo įsitikinimų būdinga tai, kad jiems išreikšti naudojami 

teiginiai be išimties kildina teiginius, kurie yra klaidingi, dėl to jų tiesioginis taikymas 

tampa pražūtingas dzenui prijaučiančiam domėjimuisi ir supratimui“. (Rosemont, LLZ, 

41) 

Rosemontas prieina prie išvados: 

 
Šiuos autorius reikia pripažinti kaltais dėl loginių ir lingvistinių klaidų bei 

piktnaudžiavimo, kylančio iš jų metafilosofinio įsitikinimo ir iš jo savo ruožtu 

kylančių kitų įsitikinimų laikymosi, nes tokie įsitikinimai yra nesuderinami su tais, 

kuriuos, kaip mes žinome, suponuoja kiekvienas ką nors sakantis ar rašantis. Kadangi 

šie autoriai daug rašo, jie pateikia prima facie liudijimą apie savo nenuoseklumą. 

Dzeno komentatoriai nepateikia ir negali pateikti jokios svarios priežasties 

nenagrinėti jų pačių minčių ir teiginių pasiremdami antiintelektualiais, antilogiškais ir 

antilingvistiniais įsitikinimais, kuriuos jie siekia palaikyti. Puldami protavimą (angl. 

raciocination), logiką ir kalbą, komentatoriai netenka galimybės pasiūlyti 

intelektualių, logiškų lingvistinių argumentų šiems dzeno įsitikinimams paremti. 

Kalbant griežtai, iš tikrųjų jie netenka galimybės pasakyti ką nors reikšminga apie 

dzeną, po to nebūdami kalti dėl – geriausiu atveju – nenuoseklumo, o blogiausiu – 

nenuoširdumo. (Rosemont, LLZ, 85) 

 

Normanas Geisleris pastebi: 

 
Panteistų teigimas, jog logika yra netaikytina realybei, prieštarauja pats sau. 

Neigimas to, kad logika yra taikytina realybei, apima ir logišką pareiškimą apie 

realybę, kad toks loginis teiginys apie realybę negalimas. Pavyzdžiui, kai Sudzukis 

sako, kad, norėdami suprasti gyvenimą, turime apleisti logiką, jis savo teiginyje 

naudoja logiką, taikydamas ją realybei. Iš tikrųjų kaip galima paneigti neprieštaros 

dėsnį (A negali būti ir A, ir ne A) nenaudojant jo pačiame neigime? Norint paneigti, 

kad logika taikytina realybei, reikia sukurti logišką teiginį apie realybę. Tačiau jei 

tokie logiški teiginiai apie realybę negalimi, tai kaip panteistas gali bent jau paaiškinti 

savo požiūrį? (Geisler, WA, 105) 

 

Robertas S. Ellwoodas Jn. perspėja: 

 
Labai apdairiai turime priimti bendrai paplitusias idėjas apie tai, kad religija taptų 

geresnė, jei taptų mistiškesnė ir mažiau dogmatiška, ir kad misticizmas esąs tikroji 

dvasinė visos religijos šerdis. Nors dėl kai kurių už šių teiginių slypinčių prielaidų 

galima būtų ginčytis dėl tų teiginių konkretaus tinkamumo bei pagrįstumo, tačiau 

atsižvelgiant į kontekstą jie yra labai dviprasmiški. Priklausomai nuo situacijos tai, ką 

žmonės laiko mistine patirtimi, dvasinio reikalo vardan gali atpalaiduoti ir karo bei 

neapykantos demonus. Mat save patvirtinanti misticizmo prigimtis yra it dviašmenis 

kalavijas: ji gali sukelti įstabias transcendentines patirtis, tačiau taip pat ir įteisinti šių 

asociacijų atskyrimą nuo proto kontrolės. Taip atsiskleidžia tamsioji misticizmo pusė. 

Tie, kas atleidžia nuo proto ir socialinės kontrolės priežiūros save įtvirtinančius (angl. 

self-validating) patyrimus, rizikuoja visų gerove. Kalbant griežtai, pavojus gali 

glūdėti ne ekstazės blykstelėjime, bet su juo susijusiuose jausmuose ir simboliuose. 

Tačiau praktikoje jie retai skiriasi. Save įteisinanti patirtis lengvai tampa klaidingu 

jausmus, kaip pažinius, aukštinančiu romantizmu ir sąlygoja veiksmus, nepaisančius 
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proto ar tradicijos. Tuomet nesunkiai gali pabusti nacių beprotystės dvasia arba 

solipsistinis Charles’o Mansono fanatizmas. (Ellwood, MR, 186) 

 

Čia pateikiame išsamią Williamo Lane’o Craigo citatą, kurioje nagrinėjama keletas 

loginių problemų, kylančių dėl misticizmo teiginių: 

 
Mūsų dienomis daug žmonių, pasidavusių rytietiško misticizmo įtakai, neigtų, kad 

sisteminis nuoseklumas yra tiesos nustatymo testas. Jie tvirtina, kad realybė galiausiai 

yra nelogiška arba loginiai prieštaravimai atitinka realybę. Jie teigia, jog pagal 

rytietišką mąstymą Absoliutas arba Dievas, arba Tikrasis, transcenduoja virš 

žmogiškosios minties loginių kategorijų. Jie loginio nuoseklumo reikalavimą yra 

linkę interpretuoti kaip Vakarų imperializmo dalį, kurią reikėtų atmesti kartu su 

kitomis kolonializmo liekanomis. 

Atrodo, jog šie žmonės sako, kad klasikinis mąstymo dėsnis, žinomas kaip 

Trečiojo negalimo dėsnis, nebūtinai yra teisingas, kitaip tariant, jie neigia, jog, imant 

teiginį ir jo neiginį, vienas iš jų būtinai yra teisingas, o kitas – klaidingas. Toks 

neigimas galėtų būti dviejų skirtingų formų. (a) Viena vertus, jį galima interpretuoti 

kaip tokį, kad teiginys ir jo neiginys gali abu būti teisingi (arba abu klaidingi). Taigi 

teisinga yra tai, kad Dievas yra meilė, ir tuo pat metu – kad Dievas nėra meilė. 

Kadangi abu yra teisingi, prieštaravimo dėsnis, teigiantis, kad teiginys ir jo neiginys 

abu negali būti teisingi (arba abu klaidingi) tuo pat metu, yra taip pat paneigiamas. 

(b) Kita vertus, originalųjį neiginį galima traktuoti kaip reiškiantį, kad, imant teiginį 

ir jo neiginį, gali nebūti teisingas nė vienas (arba nė vienas gali būti neklaidingas). 

Taigi netiesa, kad Dievas yra geras, ir netiesa, kad Dievas nėra geras; tokie teiginiai 

tiesiog visiškai neturi tiesos vertės. Tokiu atveju kartu su Trečiojo negalimo principu 

yra neigiamas klasikinis dvivalentiškumo principas (angl. principle of Bivalence) – 

pagal jį bet kuris teiginys būtinai turi būti arba teisingas, arba klaidingas. 

Dabar man nuoširdžiai norėtųsi pasakyti, kad tokios nuostatos yra beprotiškos ir 

nesuvokiamos. Man tiesiog nesuprantama, kaip galima sakyti, kad Dievas yra ir 

geras, ir negeras ta pačia prasme arba kad Dievas nei egzistuoja, nei neegzistuoja. 

Mūsų politiškai korektiškame amžiuje vyrauja tendencija juodinti visa, kas yra 

vakarietiška, ir aukštinti rytietišką mąstymo būdą kaip mažų mažiausiai vienodai 

tinkamą arba net viršesnį už vakarietišką. Teigti, jog rytietiškas mąstymas yra visiškai 

nepakankamas, kad būtų taip įvertintas, reikštų beveik epistemologinį fanatizmą, 

siaurinamą kapotos vakarietiško proto logikos apribojimų. 

Tačiau tokia nuomonė yra pernelyg simplistinė. Visų pirma tarp vakarietiško 

mąstymo tradicijos išpažinėjų yra mąstytojų, kurie kvestionavo mistines pažiūras 

(geras pavyzdys būtų Plotinas), todėl nėra pagrindo nagrinėjant šį klausimą atmetinėti 

Rytus Vakarų atžvilgiu ar atvirkščiai. Antra, labai yra perdėta „rytietiško proto“ 

atstovavimo apimtis. Rytuose tiek paprastas žmogus, tiek filosofas kasdien gyvena 

pagal prieštaravimo ir Trečiojo negalimo dėsnius; jis juos patvirtina kiekvieną kartą 

įeidamas pro duris, o ne per sieną. Šie dėsniai yra neigiami tik ekstremaliai 

teoriniame filosofinių svarstymų lygmenyje. Tačiau net ir tame lygmeny padėtis nėra 

vienareikšmiška: konfucianizmo, hinajana budizmo, pliuralistinio hinduizmo, sankja 

jogos, vaišesika njajos ir mimasos filosofinių mokyklų formomis ir net džainizme 

nėra neigiamas klasikinių minties dėsnių taikymas tikrajai realybei. Taigi rytietiško 

mąstymo kritika iš paties to mąstymo vidaus gali būti – ir jau buvo – atlikta. Todėl 

mes, gyvenantys Vakaruose, neturėtume jaustis nei nesmagiai, nei apologetiškai 

kalbėdami apie mūsų paveldą; priešingai, vienas šlovingiausių senovės Graikijos 
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palikimų yra tas, kad jos mąstytojai ėmėsi aiškiai išdėstyti loginio mąstymo 

principus, o loginio mąstymo triumfas prieš kitus konkuruojančius mąstymo būdus 

Vakaruose yra vienas iš didžiausių Vakarų privalumų ir pasididžiavimo vertų 

laimėjimų. 

Kodėl gi tada manyti, kad tokios savaime suprantamos tiesos kaip logikos 

principai iš tikrųjų yra netinkami nusakyti tikrąją realybę? Toks pareiškimas atrodo 

paneigiantis save ir nepagrįstas. Tarkim, yra pareiškiama, kad „Dievas negali būti 

apibūdinamas teiginiais, valdomais dvivalentiškumo principo“. Jei toks teiginys yra 

teisingas, tai jis pats nėra teisingas, nes jis yra teiginys, apibūdinantis Dievą, ir todėl 

tiesos vertės neturi. Vadinasi, toks teiginys paneigia pats save. Žinoma, jei tai nėra 

tiesa, tai nėra tiesa, kaip tvirtino Rytų mistikai, kad Dievas negali būti apibūdinamas 

teiginiais, valdomais dvivalentiškumo principo. Todėl, jei teiginys nėra teisingas, jis 

ir nėra teisingas, o jei jis yra teisingas, jis nėra teisingas, taigi bet kuriuo atveju 

teiginys pasirodo esąs neteisingas. 

Arba pažvelkime į teiginį, kad „Dievo negalima apibūdinti prieštaravimo dėsnio 

valdomais teiginiais“. Jei šis teiginys yra teisingas, tai, kadangi apibūdina Dievą, jis 

pats nėra valdomas neprieštaros dėsnio. Todėl yra lygiai taip pat teisinga, kad „Dievą 

galima apibūdinti prieštaravimo dėsnio valdomais teiginiais“. Vis dėlto kokie tai 

teiginiai? Kažkokie turi būti, nes Rytų mistiką įpareigoja šio teiginio tiesa. Tačiau jei 

jis pateikia kokius nors teiginius, tai šie akimirksniu paneigia ankstesnį teiginį, jog 

tokių teiginių nėra. Taigi jo teiginys įpareigoja jį pripažinti, kad egzistuoja 

kontrateiginiai, kuriais galima tą teiginį paneigti. 

Negana to, šalia šio savęs paneigimo klausimo mistiko pareiškimas yra visiškai 

nepagrįstas. Iš tikrųjų niekada nerasime priežasties pateisinti loginių principų 

tinkamumo teiginiuose apie Dievą neigimą. Kadangi jau vien teigimas tokių 

priežasčių, kaip „Dievas yra per didis, kad būtų pavergtas žmogaus mąstymo 

kategorijų“ arba „Dievas yra visiškai kita“, apima teigimą tam tikrų teiginių apie 

Dievą, kurie yra valdomi kvestionuotinų principų. Trumpai tariant, neigimas tokių 

principų teiginiuose apie tikrąją realybę yra visiškai ir iš esmės nepagrįstas. 

Jei kai kurie Rytų mąstytojai pamato, kad jų pozicija, kaip pozicija, yra visiškai 

paneigianti save ir nepagrįsta, tada jie ima neigti, kad jų pozicija tikrai yra pozicija! 

Tuomet jie pradeda teigti, kad jų pozicija tėra technika, esanti virš visų pozicijų ir 

kreipianti į transcendentinį Tikrąjį. Tačiau jei šis pareiškimas nėra akivaizdžiai 

prieštaraujantis pats sau, kaip pasirodys vėliau, jei tokie mąstytojai tikrai neturi 

pozicijos, tai, vadinasi, tiesiog nėra ko vertinti, o jie neturi ką pasakyti. Ši kvaila tyla 

greičiausiai yra iškalbingiausias liudijimas apie loginio mąstymo principų neigimo 

bankrotą. (Craig, PIS, cit. Philips, CAPW, 78–81) 

 

Dabar man nuoširdžiai norėtųsi pasakyti, kad tokios nuostatos yra beprotiškos ir 
nesuvokiamos. Man tiesiog nesuprantama, kaip galima sakyti, kad Dievas yra ir geras, ir 
negeras ta pačia prasme arba kad Dievas nei egzistuoja, nei neegzistuoja. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

2B. Nėra dviejų viena kitai prieštaraujančių realybės sričių, kurias reikėtų patirti 
skirtingai 
Clarkas ir Geisleris pastebi, jog misticizmas suartėja su panteizmu, idant galėtų pateisinti 

dvi patirties formas: 
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Vis didesnis mistikų išpažįstamas vienybės akcentas natūraliai juos stumia į 

panteizmą. Paprastas juslinis patyrimas, aiškinamas tiek naivia, tiek moksline forma, 

su panteizmu nedera. Todėl panteistus jų vidinė logika įpareigoja nustatyti patirties 

formą, kuri išvengtų akivaizdžių jutiminės patirties implikacijų, t.y. būtent to, kad 

išorinių objektų pasaulis iš tikrųjų egzistuoja taip, kaip ir atrodo. Tad mistikai yra 

linkę savo metafiziką pagrįsti tam tikru pažinimo būdu, kuris laikomas kažkokiu 

aukštesniu nei empirinis pažinimas. (Clark, ANA, 160–161) 

 

Clarkas ir Geisleris klausia, ar dvi patirties formos yra atskiriamos, ir jei taip, ar yra 

derama priežastis vienos atsisakyti kitos labui? 

 
Bet koks pareiškimas, kad mistinė patirtis turi šias dvi savybes – t.y. unikalumą ir 

pranašumą – kelia du klausimus: (1) Ar galime parodyti, kad egzistuoja patirties ir 

pažinimo forma, turinti tokias charakteristikas, kurios skirtųsi nuo paprastos, 

jutiminės patirties ir pažinimo? Akivaizdu, kad jei du patirties ir pažinimo lygiai nėra 

išskiriami, tai neturėtume priimti tariamai aukštesnio pažinimo lygio kokiam nors 

požiūriui paremti. Jei tokio išsiskiriančio, aukštesnio pažinimo nėra, būtų rimta klaida 

atmesti jutiminį pažinimą kito, aukštesnio pažinimo naudai. 

 

Clarkas ir Geisleris tęsia: 

 
Tarkime, kad panteistai tikrai parodo, jog egzistuoja kitoks nei įprastas patirties ir 

pažinimo būdas. Tai tuoj pat iškyla antras klausimas: (2) jei kitokia patirties ir 

pažinimo forma būtų, ar ta patirtis suteiktų pakankamą pagrindą atsisakyti jutiminės 

patirties ir empirinio pažinimo, sąlygojančio mus tikėti realiu, nepriklausomu objektų 

pasauliu? Pažvelkime į tai kitaip. Tarkime, kad panteistų patirtims tikrai būdingos 

unikalios savybės, kurios kažkokiu būdu išskiria jas nuo tų, kurios daugumą žmonių 

priverčia tikėti realiu, nepriklausomu pasauliu. Ar šios unikalios savybės paliudytų, 

kad panteistų patirtys yra viršesnės? Ar jos įrodytų tik tai, kad šios patirtys yra 

kitokios? 

 

Jie prieina prie išvados: 

 
Apibendrinant, nepateisinama yra nuvertinti ištisą patirties būdą ar tipą tik todėl, kad 

šis skiriasi nuo visos kitos patirties klasės ar rūšies. Tai taikytina loginiams 

pozityvistams, kai jie be svarstymų nuvertina teologines, etines ar mistines sritis. 

Tačiau tai lygiai taip pat taikytina panteistams, kurie jutiminę patirtį atmeta 

remdamiesi tariamai „aukštesne“ mistine patirtimi. Taip mistinis panteistas įsivelia į 

papildomus sunkumus. Kaip kas nors galėtų racionaliai ginčytis dėl tariamai 

‘aukštesnės’ patirties, kai panteistas tą patirtį apibūdina kaip esančią virš logikos ir 

kalbos? Jei tikrai būtų dvi fundamentaliai skirtingos patirties formos, abi vedančios 

prie skirtingų metafizinių išvadų, tai tikrų ir iliuzinių dalykų rūšiavimas vis tiek liktų 

sunkiai sprendžiamas ir keblus procesas. (Clark, ANA, 162) 

 

Clarkas ir Geisleris duoda atsaką dzeno teorijai, postuluojančiai dvi nepriklausomas 

patirties ir mąstymo sritis, kurios abi galioja savo sferose: 

 
Dvejopos tiesos teorija implikuoja fundamentalesnį skirtumą. Dvi tiesos sritys neturi 



Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio  775 

 

jokio tarpusavio ryšio. Dviejose tiesos arenose tiek fakto samprata, tiek jo traktavimo 

taisyklės, tiek ir jomis remiantis plėtojamos teorijos yra visiškai nesusijusios. Įprastas 

juslėmis grindžiamas gyvenimo traktavimas (ir visos iš to išplaukiančios mokslinės 

idėjos, teorijos ir debatai) sudaro vientisą tiesos grandinę. Be to, egzistuoja tam tikras 

supraordinarus tiesos radimo būdas, turintis išbaigtas patirties ir minties formas. 

Pagal dvejopos tiesos teoriją, dvi tiesos arenos yra nesusijusios, bet abi yra 

„teisingos“ savo pačių plotmėse. […] Tačiau šis atsakymas iš tikrųjų mūsų 

nepatenkina. Racionalumas įpareigoja mus matyti realybę ir tiesą vienovėje. Visi 

jaučiame tiesos vienovės poreikį taip stipriai, kad dviejų tiesų samprata veikia tik 

kaip laikina priemonė. Galutinės analizės metu dauguma mistikų pripažįsta, kad 

viena tiesos sritis iš tiesų yra neteisinga. Ji teisinga tik žvelgiant iš tam tikros 

perspektyvos, kuri galiausiai pasirodo esanti klaidinga. Nepaisant logikos juodinimo, 

net ir mistikai galiausiai prieina prie neišvengiamos išvados, kad tiesa turi būti 

vientisa – tiesa negali prieštaraudama sau išlikti tiesa. (Clark, ANA, 164–165) 

 

Vienas iš daugelio neišvengiamo vienos tiesos pranašumo pavyzdžių gali būti 

randamas dogmatiniame dzeno komentatoriaus Roberto Powello teiginyje: „Galima 

parodyti, kad visas dualistinis mąstymas – tai tik iliuzija; tradiciniai būdai Realybei 

apibūdinti yra maja (nerealūs), ir loginė tokio tyrimo pasekmė galiausiai yra Tuštuma. 

Taigi šis požiūris veda ten pat, kur ir Nagardžunos Sunjavados, taip kaip ir visi teisingi 

požiūriai.“ (Powell, ZR, 60) Ar pastebėjote, jog formuluojant šį kategorišką teiginį 

naudojama arba/arba logika? 

Clarkas ir Geisleris mano, kad mistikai pagaliau turi pripažinti, jog tik vienas 

patirties būdas parodo tiesą: „Rezultatas yra tas pats, kai viena tiesos ir patirties forma 

yra priimama kaip norminė. Nors pradžioje dvejopos tiesos teorija leidžia atviriau 

pasireikšti prieštaraujantiems požiūriams, tas atvirumas yra laikinas. Problemų, kylančių 

apribojus tiesą iki vienos patirties, vis tiek nepavyktų išspręsti pasitelkus dvejopos tiesos 

teoriją. Galutinės analizės metu, kai mistikai priverčiami konkrečiai susikoncentruoti ties 

realiais klausimais, jie pripažįsta, kad vienas patirties būdas ugdo iliuziją, o kitas – 

tiesą.“ (Clark, ANA, 165) 

Clarkas ir Geisleris nurodo, kad racionalumo visiškai išvengti neįmanoma: 

 
Bet koks apeliavimas į mistinę patirtį, norint paremti panteizmą, pasižymi esmine 

ironija. Mistinis panteistas atmeta empirinį pažinimą (kuris tolina nuo panteizmo) ir 

pripažįsta mistinį pažinimą. Tokiu būdu jis viliasi išvengti empiriniam pažinimui 

būdingų loginių išsišakojimų ir pasiekti aukštesnį koncepcinį netarpiškumo ir 

vienybės pažinimą. Tačiau galiausiai ironija yra ta, kad šis reikalas pavyksta tik tada, 

kai postuluojamas loginis skirtumas tarp logiškai sąlygotos empirinės patirties ir 

tariamai pranokstančios logiką mistinės patirties. Vis dėlto norint kaip nors 

sėkmingai pasiremti misticizmu, ne tik kad nepavyksta nugalėti logikos, bet iš tikrųjų 

galiausiai prisireikia ir esminio loginio atskyrimo. Taigi vėl atrodo, kad visiškai 

išvengti racionalumo nepavyksta. (Clark, ANA, 183) 

 

Galutinės analizės metu dauguma mistikų pripažįsta, kad viena tiesos sritis iš tiesų yra 
neteisinga. Ji teisinga tik žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, kuri galiausiai pasirodo esanti 
klaidinga. Nepaisant logikos juodinimo, net ir mistikai galiausiai prieina prie neišvengiamos 
išvados, kad tiesa turi būti vientisa – tiesa negali prieštaraudama sau išlikti tiesa. 
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– DAVID CLARK, NORMAN GEISLER 
 

Clarkas ir Geisleris pateikia tris argumentus paremti teiginiui, kad mistinės patirtys 

yra suprantamos kaip ir visos kitos žmonių patirtys. Pirma, mistinė patirtis nėra pati save 

paaiškinanti, ją reikia interpretuoti per mistinę pasaulėžiūrą; antra, dauguma mistikų 

pretenduoja į savo mistinės patirties unikalumą, tačiau, jei patirtis nėra pasaulėžiūros 

tarpininkaujama, tai tos pačios realybės mistinės patirtys negali skirtis; trečia, mes 

neišvengiamai patiriame pasaulį remdamiesi savo gyvenimo filosofijos pateikiamomis 

kategorijomis. Jie komentuoja, kad „netarpiškumo klausimu misticizmas nėra unikalus 

ar nepakartojamas filosofinio patirties pagrindimo atžvilgiu. Galimi kiti mistinės 

patirties unikalumą rodantys faktoriai. Tačiau, kalbant apie pažinimo netarpiškumo 

klausimą, mistinė patirtis nėra akivaizdžiai kitokio pobūdžio kitų patirties rūšių 

atžvilgiu.“ (Clark, ANA, 168–170) 

Clarkas ir Geisleris daro išvadą, kad „mistinė patirtis nepasižymi atributais, kurie 

rodytų ją esant visiškai kitokią kitų patirties formų atžvilgiu. Ji nepasižymi unikaliu 

netarpiškumu, ryškesniu nei kognityvinis. Ji nėra taip aiškiai save patvirtinanti, kad 

nereikėtų išorinio patvirtinimo. Ji nėra iš esmės neapsakoma. Mistinės patirtys tikrai 

skiriasi nuo įprastų patirčių. Tačiau skirtumai nėra tokie ryškūs, kad pateisintų 

pareiškimus mistikų, teigiančių, jog žino tiesioginį kanalą į tiesą.“ (Clark, ANA, 183) 

 

3B. Realybė nėra iliuzinė 
Argumentą, kad realybė nėra iliuzinė, būtų galima suformuluoti taip: 

 
Tai, kad realybė egzistuoja, galima parodyti taikant [tapatumo dėsnį] terminui 

iliuzija. Iliuzija yra apibrėžiama kaip apgaulingas realybės suvokimas. Jei kas sako, 

kad kažkas yra iliuzija, tas asmuo turi omeny, jog iliuzija klaidingai pateikia tai, kas 

yra realu. Tačiau, jei objektyvi realybė kaip kontrastas iliuzijai neegzistuotų, tai 

nebūtų būdo sužinoti apie tą iliuziją. Kitaip tariant, tam kad žinotumėte, jog 

sapnuojate, turite bent nutuokti, ką reiškia būti nubudusiam. Tik tokiu atveju galite 

palyginti šias dvi būsenas. Panašiai jūs tik todėl žinote, kas ta iliuzija, kad šiek tiek 

nutuokiate apie tai, ką reiškia būti realiam. Jei viskas tikrai būtų iliuzija, niekada apie 

tai nesužinotumėte: absoliuti iliuzija yra neįmanoma! Tad logiška daryti išvadą, kad 

iliuzija yra tikėti tuo, jog realybė yra iliuzija. (Geisler/Bocchino, WSA) 

 

Tačiau kokia yra šitos iliuzijos priežastis? „Siekiant paaiškinti save, kitus ir pasaulį, 

dėl iliuzijos kyla kita problema: Kaip kilo ši, taip visur plintanti, klaida? Kaip atsirado 

mintis, kad beveik kiekvienas žmogus save, pasaulį ir jų tarpusavio sąveiką patiria 

klaidingai? Ir atkreipkite dėmesį, jog ši visur sklindanti tariamoji iliuzija apima ne 

vienetinę patirtį ir net ne keletą patirčių. Ši plačiai paplitusi klaida yra susijusi su visų 

galimų jutiminių patirčių pačia struktūra.“ (Clark, ANA, 153) 

Pavyzdžiui, mistikai sako, kad „patirties būdas, nulemiantis spalvos suvokimą, iš 

esmės yra fundamentaliai klaidingas“. Clarkas ir Geisleris atsako: „Tai pernelyg 

kategoriškas pareiškimas. Jis pareiškėjui iškelia du uždavinius: jį pateikiantis turi ne tik 

parodyti kitokią tiesą, esančią standartu, pagal kurį visa spalvos suvokimo patirtis yra 

vertinama kaip klaidinanti, bet taip pat turi pateikti tam tikrą paaiškinimą, kodėl 

dauguma žmonių prasilenkia su visa tiesa visą laiką ir kodėl visi žmonės prasilenkia su 
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beveik visa tiesa beveik visą laiką.“ (Clark, ANA, 153) 

Atsakydami mistikams jie taip pat klausia: kodėl mūsų suvokiniai taip dažnai yra 

klaidingi? 

 
Viena vertus, protai, kurie tariamai inicijuoja šį falsifikavimo procesą, patys yra 

iliuzijos dalis. […] [Tačiau jei] protas yra tiek iliuzijos dalis, tiek jos rezultatas, jis 

negali būti anksčiau už iliuziją ir todėl negali jos ir paaiškinti. Kita vertus, jei mūsų 

mintys nėra iliuzinio proto mintys, galimas daiktas, kad tai yra Dievo mintys. […] 

Tačiau tokia prielaida taip pat prieštaringa. C.S. Lewisas [knygoje „Stebuklai“ 

(Miracles)] iškėlė prieštaravimų idėjai, kad mūsų mąstymas yra tikrai Dievo 

mąstymas, nurodęs būtent tai, kad mes kartais klystame. (Clark, ANA, 154) 

 

Panteistui [mistikai yra linkę prie panteizmo, kaip jau minėta], teigiančiam, jog 

realybė yra iliuzinė, galime užduoti du klausimus. Pirmas: 

 
Jei esame apgaunami dėl mūsų pačių individualios egzistencijos suvokimo, kaip 

žinoti, kad panteistas taip pat nėra apgautas, teigiantis suvokiąs realybę kaip galutinai 

vieną? 

Antra, jei pasaulis tikrai yra iliuzija – jei tai, ką mes nuolat suvokiame kaip realų, 

nėra realu – kaip tada galime atskirti realybę nuo fantazijos? Lao Dzė teisingai 

formuluoja klausimą: „Jei miegodamas aš buvau žmogus, sapnavęs, kad esu drugelis, 

kaip jau prabudus man žinoti, kad nesu drugelis, sapnuojantis, kad esu žmogus?“ Šią 

dilemą iliustruoja kiti pavyzdžiai: Ar prieš pereidami judrią gatvę ir matydami mūsų 

link judančias transporto priemones trimis eismo juostomis, dėl to visai neturėtume 

jaudintis ir laikyti jas tik iliuzija? Iš tikrųjų gal nevertėtų net vargintis žiūrėti į 

automobilius pereinant gatvę, jei mes, transportas ir gatvė realiai neegzistuoja? Jei 

panteistai iš tikrųjų gyventų nuosekliai laikydamiesi savo panteizmo, ar būtų dar likę 

panteistų? (Geisler, WA, 102) 

 

Akivaizdžiai neadekvatu tokią realybę kaip blogis vadinti iliuzija. „Jei blogis nėra 

realus, tai kokia yra iliuzijos kilmė? Kodėl gi žmogus jį vis patiria ir kodėl jis atrodo 

toks realus? Nors panteistas teigia priešingai, jis, kaip ir mes visi, patiria skausmą, 

kančią ir galiausiai mirtį. Net ir panteistai raitosi iš skausmo, kai juos suremia 

apendicitas. Jie taip pat sprunka iš kelio atlekiančiam sunkvežimiui, kad nebūtų sužaloti. 

Jei pasaulis yra nerealus, tai kodėl, atsisėdus ant smeigtuko, kai šis perduria odą, mums 

nepatinka tai, ką, mūsų manymu, pajuntame?“ (Geisler, WA, 102–103) 

 

Siekiant paaiškinti save, kitus ir pasaulį, dėl iliuzijos kyla kita problema: Kaip kilo ši, taip visur 
plintanti, klaida? Kaip atsirado mintis, kad beveik kiekvienas žmogus save, pasaulį ir jų 
tarpusavio sąveiką patiria klaidingai? 

– DAVID CLARK, NORMAN GEISLER 
 

4B. Mistinės patirtys nėra negalimos išreikšti 
Mistikai, kaip ir jų kritikai bei gynėjai, dažniausiai daro prielaidą, kad jų išsakomi 

žodžiai yra aprašomojo pobūdžio. Taigi neišreiškiamumo koncepcija, kaip kai kurie to 

tikėjosi, loginio darbo neatlieka. Ji griežtai neatskiria mistinės realybės nuo kitų patirties 

formų. Misticizmas negali pateikti unikalaus įrodymo, kuriuo remiantis kitos patirties 
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formos gali būti be svarstymų ignoruojamos. (Clark, ANA, 182) 

Henry’s Rosemontas siūlo: „Dzeno komentatorius negali ginti įsitikinimo, 

pavyzdžiui, kad visos kalbos iškreipia realybę, ir tikėtis, kad kas nors jam skirtų daugiau 

dėmesio, nei jam pasakius tiesiog ‘dabar aš nekalbu’, bei viltis ką nors įtikinti, kad jo 

pasakymas buvęs teisingas teiginys“. (Rosemont, LLZ, 134) 

Rosemontas kvestionuoja dzeno neišreiškiamumo būtinumą: 

 
Ar būtina teigti, kad kalba negali perteikti to, kas yra tam tikra prasme „matoma“ 

satori išgyvenimo metu? O gal tai iš tikrųjų yra tas atvejis, kai „regėtojas“ negali 

surasti aprašančių teiginių, kurie jam atrodytų patenkinantys? Jei satori apibūdinama 

(būtinumu) kaip esanti „aukščiau logikos ir kalbos“ tai visi raštai šia tema, remiantis 

apibrėžimu, yra nepajėgūs mums suteikti kokios nors informacijos apie tai. Jei, kita 

vertus, komentatoriai turi galvoje empirinį apibendrinimą sakydami, kad satori yra 

aukščiau logikos ir kalbos, jie turi pateikti įrodymų šiam apibendrinimui paremti, o to 

jie padaryti negali. (Rosemont, LLZ, 19) 

 

Rosemontas komentuoja, kad neišreiškiamumo teigimas yra nepagrįstas: 

 
Neturėtume nustebti išgirdę, kad dzeno komentatoriai, pateikiantys paneigimus, 

kategoriškai laikosi nuomonės, jog dzenas yra aukščiau filosofų tyrinėjimo, yra 

nepavaldus kalbos ir logikos dėsniams. […] Viena ar kita prasme dzenas galėtų būti 

aukščiau kalbos ir logikos dėsnių; tačiau dzeno komentatorių teiginiai nėra aukščiau, 

nes jie yra parašyti anglų kalba. […] Pavyzdžiui, ypač sunku protingą žmogų, 

kuriam anglų kalba yra gimtoji, įtikinti priimti požiūrį, kad anglų kalba yra itin 

ydinga kalba; ne todėl, kad jis jaustų kultūrinį pranašumą, bet todėl, kad jis negali 

atsistebėti, kaipgi įmanoma taip tiksliai pateikti ydingumo faktą, jei anglų kalba yra 

tokia ydinga. Jam neįmanoma pažintine prasme išvengti [savo loginės] sistemos vien 

tik remiantis argumentais, kurie tai suponuoja; tokių siekių turintys dzeno 

komentatoriai yra pasmerkti nesėkmei. (Rosemont, LLZ, 46, 56) 

 

Jis parodo, kad „Sudzukio argumentai yra klausimų, atsakymų, proto, veiksnių, 

tarinių, neiginių ir kasdienės kalbos pavyzdžiai. Jei pradiniai įsitikinimai būtų teisingi, jų 

gynėjai negalėtų net teigti savo prieštaravimų ir argumentų, ir jei jie rimtai laikytųsi šių 

įsitikinimų, abejotina, ar jie bent mėgintų kelti prieštaravimus ir argumentus.“ 

(Rosemont, LLZ, 66) 

Rosemontas apibendrina: „Visi norintieji pasiremti logikos ir kalbos dėsniais, kai 

gina teiginį, kad logika ir kalba yra fundamentaliai klaidingos, neturėtų formuluoti 

išvados, kad teiginys teisingas, o turėtų pastebėti, kad jie savo rankose turi reductio ad 

absurdum [absurdišką teiginį] ir kad dėl šios priežasties klaidingas ne tik jų teiginys, bet 

ir mažiausiai viena prielaida. Ko negalime pasakyti, tai ir nepasakome.“ (Rosemont, 

LLZ, 68) 

 

5B. Mistinės patirtys nėra patvirtinančios savo autentiškumą 
Clarkas ir Geisleris pastebi, kad mistinės patirtys net nėra save paaiškinančios, nes 

„platesnio pagrindo poreikis, pagal kurį būtų galima spręsti apie patirtį, yra juntamas tiek 

empirinių, tiek religinių patirčių atveju. Nepaisant jų pirminių pareiškimų, mistikai, 
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diskutuodami apie savo patirtis, elgiasi kaip empirikai. Jie taip pat, siekdami 

interpretacijos ir patvirtinimo, savo patirtis pateikia pasaulėžiūros kontekste.“ (Clark, 

ANA, 173) 

 

Viena ar kita prasme dzenas galėtų būti aukščiau kalbos ir logikos dėsnių; tačiau dzeno 
komentatorių teiginiai nėra aukščiau, nes jie yra parašyti anglų kalba. 

– HENRY ROSEMONT 
 

Geisleris ir Feinbergas pastebi, kad misticizmas yra supraracionalaus subjektyvizmo 

forma. Jei nėra nieko išoriško, pagal ką matuoti įvairias patirtis, tada „iškyla sunkumų 

paaiškinti, kaip kažkurie mūsų įsitikinimai gali būti klaidingi. Mes žinome, kad žmonės 

turi skirtingų, nesuderinamų ir net nenuoseklių įsitikinimų apie pasaulį. Kaip tai gali būti 

įmanoma, jei pažinėjas turi tiesioginį kontaktą su pažįstamuoju per save patvirtinantį 

patyrimą?“ (Geisler, IP, 109–110) 

 

6B. Misticizmas suponuoja filosofiją, pagal kurią neįmanoma gyventi 
Toliau pateikiamos dvi istorijos apie egzistencinį negebėjimą sąveikauti su realybe, kai 

remiamasi dzeno filosofija. Atkreipkite dėmesį į gana keistas ir trivialias T.D. Sudzukio 

pateikiamo pirmojo pasakojimo išvadas: 

 
Prieš išvykdamas iš Japonijos angliškame žurnale skaičiau įdomų rusų autoriaus 

straipsnį, kurio idėja buvo tokia: „Objektyvus pasaulis gali egzistuoti tik mano 

subjektyvume; objektyvus pasaulis iš tikrųjų neegzistuoja, kol jis nėra patiriamas šio 

subjektyvumo arba manęs paties“. Tai yra kažkas panašaus į Berkeley’o idealizmą. 

Vieną dieną šis rusas važiavo dviračiu ir susidūrė su sunkvežimiu; vairuotojas labai 

pyko, bet rusas vis kartojo: „Pasaulis tėra mano subjektyvumas“. Kitą kartą, kai jis 

mąstė įprastai, susidūrimo neįvyko, tačiau įvyko kažkas kita, kas jame pabudino šią 

tiesą: „Tėra mano subjektyvumas“. Patyręs tai, jis jautėsi labai apšviestas ir pasakė 

draugui: „Viskas yra visame“. Tai reiškia, kad viskas yra tas pat, bet jis pasakė ne tai; 

jis pasakė, „Viskas, kiekvienas atskiras objektas, yra kiekviename kitame 

individualiame objekte. Taigi šis paprastų žmonių pasaulis nėra paneigiamas, nes 

kiekvienas dalykas yra kiekviename kitame“. Tai ir yra svarbiausia. Kai jis tai išsakė 

draugui, šis negalėjo suprasti, bet vėliau ir draugas įgijo tokią pačią patirtį. Tai yra 

pradžna; tai – transcendentinė išmintis, ir įgiję šią nuojautą pasiekiame dzeną. Dzenas 

yra niekas kita kaip tik šis intuityvus pažinimas. (Suzuki, AZ, 24) 

 

Palyginkime Sudzukio istorijos išvadas su realistinėmis štai tokio scenarijaus 

išvadomis, pateiktomis Mortimero Adlerio. Adleris iliustruoja „šizofreniją“, prie kurios 

artėjama Tolimųjų Rytų kultūrose, kur mokslo bei technologijų tiesa yra atskiriama nuo 

religinio tikėjimo tiesos ir į jas žvelgiama kaip į logiškai nesuderinamas. 

 
Tokijo mieste gyvenantis dzenbudizmo mokytojas nori skristi į Kijoto miestą 

privačiu lėktuvu. Atvykus į oro uostą, jam siūlomi du lėktuvai; vienas yra greitesnis, 

bet nesubalansuotas aeronautikos atžvilgiu. Oro uosto pareigūnai informuoja jį, kad 

greitesnis lėktuvas „peržengia“ kai kuriuos esminius aeronautinės mechanikos 

principus, o lėtesnis ne. 

Aeronautiniai ar technologiniai greito lėktuvo trūkumai atsirado dėl tam tikrų 
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lėktuvo konstravimo klaidų. Savo mokyme dzeno mokytojas mokiniams užduoda 

klausimus, kurių teisingi atsakymai yra tie, kurie aprėpia prieštaringumus. Toks yra 

kelias į išmintį apie realybę, kuri yra iš esmės prieštaringa. Tačiau dzeno mokytojas 

toliau nedvejodamas pasilieka ištikimas savo mokymui apie realybę, tuo tarpu 

pasirinkdamas lėtesnį, aeronautiškai tikslesnį ir saugesnį lėktuvą, nes šis tiksliau 

atitinka technologijos ir fizikos principus, o tai parodo, kas jis teisingai vertina 

prieštaringumų nemėgstantį fizinį pasaulį. 

Jei fizika ir technologijos nusako, kas yra mokslinė tiesa, tai tiesos vienovė 

reikalauja, kad dzeno mokytojas pripažintų, jog saugesnio lėktuvo pasirinkimas 

reiškia, kad jis atsisako savosios dzeno doktrinos apie prieštaringumų priėmimo 

išmintį. 

Jis to nepadaro ir išlieka šizofreniškas, palikdamas dzeno doktrinos tiesą ir 

technologijos bei fizikos tiesą logiškai nesuderinamuose skyriuose. Kuo remdamasis 

ir dėl kokių priežasčių jis tai daro, jei ne dėl psichologinio komforto, kurį sąlygoja tai, 

kad nesuderinamos „tiesos“ yra laikomos logiškai nesuderinamuose skyriuose? Ar 

gali būti taip, kad dzeno mokytojas turi kitą žodžio „tiesa“ prasmę, reikalaudamas 

dzeno doktriną traktuoti kaip tiesą, net jei ši pasirodytų nesuderinama su 

technologijos ir fizikos tiesa, kurią jis priėmė pasirinkdamas lėtesnį lėktuvą? Ar gali 

būti taip, kad šis atkaklumas laikytis dzeno doktrinos nekyla iš jos esamumo tiesa 

logine prasme, o veikiau „tiesa“ ta prasme, kad ji tapatinama su buvimu 

psichologiškai „naudinga“ ar „terapine“? 

 

Adleris prieina išvadą: „Kitaip tariant, dzeno mokytojas dzenbudizmu tiki kaip 

religija dėl jo psichologinio naudingumo – ji sukuria tikintiesiems ramybės ir harmonijos 

būseną. Mano manymu, toks požiūris nesumažina ir nepanaikina dzenbudizmo 

šizofrenijos.“ (Adler, TR, 72–76) 

Henry’s Rosemontas nurodo keturias neišvengiamas problemas, su kuriomis turi 

susidurti dzeno mistikas: 

 
Priėmus Sudzukio teiginį, kad satori neturi racionalaus turinio, iškyla keletas [iš to 

išplaukiančių] problemų, kurias reikia ištirti: (1) Kaip mokinys galėjo žinoti, kad jis 

buvo turėjęs patirtį? (2) Kaip jis galėtų tai įvardyti? Kas galėtų tapti įrodymu, kad jo 

patirtį reikia vadinti „satori“? (3) Kaip kas nors galėtų žinoti arba pateisintų 

pareiškimą, kad kažkas kitas yra turėjęs panašų patyrimą? (4) Kaip toks patyrimas, 

neturintis racionalaus turinio, galėtų patvirtinti metafizinius mahajana budizmo 

principus, kaip tai teigia Sudzukis? (Rosemont, LLZ, 18–19) 

 

Nors netinkamumo praktiniam gyvenimui argumentas negali remtis anekdotiniu 

atveju, buvusio hinduisto Rabindranato Maharadžo liudijimas iliustruoja dilemą, su 

kuria susiduria kiekvienas priimantis Rytų panteistinį misticizmą. 

 
Mano religija turėjo gražią teoriją, tačiau turėjau rimtų problemų taikydamas ją 

kasdieniame gyvenime. Ir tai buvo ne tik mano penkių pojūčių priešpriešos mano 

vidiniams regėjimams dalykas. Tai buvo ir proto klausimas. […] Jei buvo tik viena 

Realybė, tai Brahmanas buvo ir blogas, ir geras, mirtis buvo ir gyvenimas, 

neapykanta – tas pat kas meilė. Tai viską vertė beprasmybe, gyvenimą – absurdu. 

[…] Tai atrodė neracionalu: tačiau [man primindavo], kad Protu pasikliauti negalima 

– tai iliuzijos dalis. Jei protas taip pat buvo maja – kaip Vedos [religinis hindų raštas] 
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mokė – tada kaip aš galėjau pasikliauti bet kokia samprata, tarp jų ir idėja, kad viskas 

yra maja ir tik Brahmanas yra realus? Kaip galėjau tikėti, kad Palaima, kurios siekiau, 

taip pat nebuvo iliuzija, jei turėjau nepasitikėti jokia savo nuovoka ar mąstymu? 

(Maharaj, DG, 104) 

 

Normanas Geisleris užduoda kategorišką klausimą: „Ar prieš pereidami judrią gatvę 

ir matydami mūsų link judančias transporto priemones trimis eismo juostomis, dėl to 

visai neturėtume jaudintis ir laikyti jas tik iliuzija? Iš tikrųjų gal nevertėtų net vargintis 

žiūrėti į automobilius pereinant gatvę, jei mes, transportas ir gatvė realiai neegzistuoja? 

Jei panteistai iš tikrųjų gyventų nuosekliai laikydamiesi savo panteizmo, ar būtų dar likę 

panteistų?“ (Geisler, WA, 102) 

Francisas Schaefferis pasakoja šią dažnokai cituojamą istoriją, kuri iliustruoja loginio 

dualizmo neigimo nepritaikomumą realiame gyvenime: 

 
Kartą man teko kalbėtis su grupele žmonių. Tąkart mes susibūrėme viename 

Kembridžo universiteto bendrabučio kambary, kuriame gyveno jaunas vaikinas iš 

Pietų Afrikos. Tarp kitų ten buvo ir vienas jaunas indas, kuris buvo sikhų kilmės, bet 

pats išpažino hinduizmą. Jis pradėjo kalbėti, ir iš jo žodžių supratau, jog yra labai 

nusistatęs prieš krikščionybę. Deja, jis nesuvokė problemų, glūdėjusių jo paties 

tikėjime. Aš paklausiau: „Jei gerai jus supratau, tai, remiantis jūsų pažiūrų sistema, 

žiaurumas ir nežiaurumas yra tas pat, jie yra lygūs ir tarp jų nėra esminio skirtumo?“ 

Vaikinas pritariamai linktelėjo. Studentas, kurio kambaryje mes buvome susirinkę, 

nugirdo šį mūsų pokalbį. Gerai suvokęs sikho tvirtinimų esmę, jis pasičiupo arbatinį, 

pilną verdančio vandens, kuriuo kaip tik ketino užplikyti arbatos, ir pakėlė jį tiesiai 

virš indo galvos. Indas pažvelgė aukštyn ir paklausė, kas čia vyksta. Tuomet 

studentas šaltai, ryžtingai, bet kartu ir švelniai atsakė: „Juk tarp žiaurumo ir 

nežiaurumo nėra jokio skirtumo, ar ne?“ Nieko neatsakęs indas pakilo ir išėjo pro 

duris. (Schaeffer, CWFS, 1:110) 

 

38 skyrius 

Tikrumas ir užtikrintumas 

 

Kaip galime būti tikri kalbėdami apie tiesą? Atsakymas: kad turime skirtingus tikrumo 

laipsnius kalbėdami apie skirtingas tiesas. Dažniausiai esame moraliai arba praktiškai 

tikri dėl krikščionybės tiesų. 

Frederickas D. Wilhelmsenas nurodo: „Pritarimas būnant intelektiškai užtikrintam 

yra trejopas: (a) metafizinis, kai absoliučiai nėra priešingos tiesos galimybės; (b) fizinis; 

ir (c) moralinis, kai yra nedidelė priešingos tiesos galimybė, bet nėra deramos priežasties 

manyti, kad ši galimybė išsipildys esant tam tikrai  situacijai.“ (Wilhelmsen, MKR, 171) 

Pritarimas užtikrintumui (angl. assent to certitude). „Pritarimas yra sąmoninga tiesos 

įžvalga ir atsidavimas jai. […] Pritarimas yra proto suformuluoto teiginio ratifikavimas.“ 

(Wilhelmsen, MKR, 157) 

Esama keturių natūralaus tikrumo (angl. certainty) rūšių: 
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Loginis tikrumas. Loginis tikrumas daugiausia esti matematikoje ir grynojoje 

logikoje. Toks tikrumas esti tada, kai priešingybė reikštų prieštaravimą. Tìkra šia prasme 

yra tada, kai nėra loginės galimybės, kad tai būtų klaidinga. Kadangi matematika 

redukuojama iki logikos, tai ji įeina į šią kategoriją. Šitai matoma tokiuose teiginiuose 

kaip 5+4=9. Tautologijos arba teiginiai, kurie yra teisingi pagal apibrėžimą, taip pat 

priskirtini tokiam tikrumui. Visi apskritimai yra apskriti, ir nė vienas trikampis nėra 

kvadratinis. 

Metafizinis tikrumas. Vis dėlto esama ir kitų dalykų, dėl kurių galime būti visiškai 

tikri, jog tai nėra teiginiai, neturintys turinio. Pavyzdžiui, aš esu tikras, kad aš egzistuoju. 

Tai nepaneigiama, todėl negaliu paneigti savo egzistavimo, nes neegzistuodamas 

negalėčiau paneigti. Galima būti tikram ir dėl pirmųjų principų, nes tiek subjektas, tiek 

predikatas nusako tą patį dalyką: „būtis egzistuoja“; „nebūtis nėra būtis“. Dėl to, kad 

„nebūtis negali sukurti būties“, taip pat galima būti tikram, nes sukurti implikuoja esantį 

kūrėją. 

Moralinis tikrumas. Moralinis tikrumas esti tada, kai įrodymai yra tokie pagrįsti, kad 

protui pritrūksta priežasčių uždrausti valiai taip pat tuo patikėti. Moralinis tikrumas 

suponuoja visišką pasitikėjimo jausmą. Žinoma, egzistuoja loginė galimybė, kad 

dalykai, dėl kurių esame moraliai tikri, yra klaidingi. Tačiau įrodymai tokie akivaizdūs, 

kad nėra priežasties tikėti, jog tai klaidinga. Kalbant teisiniais terminais, toks tikrumas 

reiškia tai, kas turima galvoje sakant: „nekyla jokių pagrįstų abejonių“. 

Praktinis tikrumas (didelė tikimybė). Praktinis tikrumas nėra toks stiprus kaip 

moralinis tikrumas. Žmonės teigia esantys „tikri“ dėl to, kas, jų įsitikinimu, turi didelę 

tiesos tikimybę. Kažkas gali būti tikras, kad šiandien pusryčiavo, nors ir negali to 

matematiškai ar metafiziškai įrodyti. Tai tiesa iki tada, kol kas nors nepakeičia jo 

suvokimo, neva jis buvo suklaidintas manyti, kad valgė pusryčius. Dėl tokių dalykų 

galima klysti. (Geisler, BECA, 122) 

 

39 skyrius 

Stebuklų gynimas 

 

Skyriaus turinys 
Stebuklai įmanomi teistinėje visatoje 
Stebuklų prigimtis 

Stebuklai yra antgamtiniai Dievo veiksmai 
Stebuklai nelaužo gamtos dėsnių 
Stebuklai vyksta bematant 
Stebuklai visada yra sėkmingi 

Stebuklų paskirtis 
Stebuklai gali patvirtinti žinią iš Dievo 
Stebuklai gali patvirtinti Dievo žinios nešėją 
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Stebuklai skleidžia tik gėrį 
Stebuklai aukština vieną Dievą 
Stebuklai suteikia formą krikščionybės struktūrai 
Stebuklai skiriasi nuo magijos 

Atsakas dėl prieštaravimo stebuklams 
Benedicto Spinoza’os teigimu, stebuklai yra neįmanomi 
Davido Hume’o teigimu, stebuklai yra neįtikėtini 
Patrickas Nowell-Smithas teigia, kad „stebuklai“ esą tiesiog „keisti“ gamtos reiškiniai, kurie 

arba yra paaiškinami, arba bus paaiškinti griežtai moksliškai 
Nowell-Smitho teigimu, stebuklai yra nemoksliški, nes stokoja numatomosios vertės 
 

1A. Stebuklai įmanomi teistinėje visatoje 
Jei egzistuoja teistinis Dievas, stebuklai yra įmanomi. C.S. Lewisas yra sakęs: „Tačiau 

jei pripažįstate Dievą, ar turite pripažinti ir Stebuklą? Iš tiesų tokio užtikrinimo neturite. 

Jis yra tarsi priedas. Teologija galiausiai sako: ‘Pripažink Dievą ir kartu su Juo kelių 

stebuklų riziką, o aš savo ruožtu patvirtinsiu tavo tikėjimą kaip vientisą atitinkamai 

didžiulės daugumos įvykių atžvilgiu’.“ (Lewis, M., 109) 

Ką terminas stebuklas reiškia? „Pirmiausia tiek šiuo, tiek visų kitų diskusijų atveju 

reikia gerai suprasti vartojamų terminų reikšmes. Argumentacija, ar stebuklai yra 

įmanomi, jei įmanomi, ar patikimi, tėra tuščias vandens drumstimas, kol diskutuojantys 

nesusitarė dėl to, ką jie įsivaizduoja vartodami žodį stebuklas.“ (Huxley, WTHH, 153) 

Mes stebuklus apibrėžiame kaip specialius Dievo veiksmus pasaulyje. Kadangi 

stebuklai yra specialūs Dievo veiksmai, jie tegali egzistuoti ten, kur yra teistinis Dievas, 

galintis tokius veiksmus atlikti. 

Visoje šioje knygoje pateikėme liudijimą apie egzistavimą Dievo, kuris šalia kitų 

savo veiksmų sukūrė pasaulį. Jei Dievas gali sukurti pasaulį, tai iš to išplaukia tai, kad 

Dievas gali jame ir veikti. 

Svarbu pastebėti, jog Bibliją naudojame ne stebuklų galimybei patvirtinti, o tik, kaip 

matysime vėliau, tam, kad praneštume tam tikrų stebuklingų įvykių istoriškumą. Tai, 

kad stebuklai įmanomi, yra išvada grindžiama tuo, kad ši visata teistinė, o ne išvada, 

kylanti iš Biblijos. Stephenas T. Davisas pastebi, kad iš tikrųjų Biblijoje daroma tokia 

prielaida: „Tai, kad Dievas yra pasaulio Kūrėjas, skelbiama Pradžios knygos pirmame ir 

antrame skyriuose. Tokia prielaida tvirtinama arba daroma visoje Biblijoje, ir tokia yra 

bet kurio sėkmingo kosmologinio argumento dėl Dievo egzistavimo išvada. Pasaulis yra 

priklausomas; jis egzistuoja tik todėl, kad Dievas jį įvedė į esatį ir jo esamybę palaiko. 

Teiginys, kad Dievas veikia istorijoje, stengdamasis daryti įtaką žmonėms ir įgyvendinti 

savo tikslus, yra universali visos Biblijos prielaida.“ (Davis, GA, cit. Geivett, IDM, 164–

165) 

Williamas Lane’as Craigas pasakoja, kaip jo abejonės dėl biblinių stebuklų 

galimybės nustojo būti problema, kai tik jis pripažino Dievo egzistavimą: „Mano paties 

atveju gimimas iš mergelės buvo atsitrenkimo akmuo man ateinant į tikėjimą – tiesiog 

negalėjau patikėti tokiu dalyku. Tačiau, kai aš apmąsčiau tą klausimą, kad Dievas sukūrė 

visatą, man pasirodė, kad jam nebūtų taip sunku moterį padaryti nėščią. Kai tik 

nekrikščionis supranta, kas yra Dievas, kartu stebuklų problema turėtų nustoti jam 
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buvusi problema.“ (Craig, AI, 125) 

 

2A. Stebuklų prigimtis 
 

1B. Stebuklai yra antgamtiniai Dievo veiksmai 
Tomas Akvinietis skiria ribotos ir neribotos galios pasireiškimus: 

 
Kai kokia nors ribota galia sukuria reiškinį, kuriam ji buvo skirta, tai nėra stebuklas, 

nors jis ir gali nustebinti kai kuriuos žmones, nesuprantančius tos galios. Pavyzdžiui, 

neišsilavinusius žmones gali stulbinti tai, kad magnetas traukia geležį arba kad kokia 

nors nedidelė žuvelė gali sulaikyti laivą. Tačiau kiekvieno kūrinio potencija yra 

ribojama tam tikro apibrėžto reiškinio arba tam tikrų reiškinių. Todėl tai, kas yra 

daroma kokio nors kūrinio galia, negali būti deramai vadinama stebuklu, nors gali ir 

stebinti tuos, kas nesupranta to kūrinio galios. Tačiau tai, kas daroma dieviškos 

galios, kuri, būdama neribota, yra pati savaime nesuvokiama, tikrai yra stebuklinga. 

(Aquinas, SGG, 3.102.3, 83) 

 

Antony’s Flew’is teigia, kad „stebuklas“ – tai „terminas, kuris įvairiai suprantamas, 

tačiau dažniausiai reiškia veiksmą, akivaizdžiai parodantį dievišką galią, kai yra 

sulaikomas arba pakeičiamas įprastų gamtos dėsnių veikimas“. (Flew, DP, 234) 

C.S. Lewisas pastebi: „Mano vartojamas žodis stebuklas reiškia antgamtinės galios 

įsikišimą (intervenciją) į gamtą“. (Lewis, M, 5) 

Richardas L. Purtillas nurodo penkias stebuklo charakteristikas: „Stebuklas yra 

įvykis (1) sukeltas Dievo galios, kuri yra (2) laikina (3) išimtinė (4) įprastam gamtos 

vyksmui (5), turintis tikslą parodyti, kad Dievas veikė istorijoje“. (Purtill, DM, cit. 

Geivett, IDM, 72) 

 

2B. Stebuklai nelaužo gamtos dėsnių 
Kas nors galėtų teigti, kad stebuklai negali egzistuoti, nes tai būtų gamtos dėsnių 

laužymas. Šiuo argumentu daroma prielaida, kad gamtos dėsnis yra uždara sistema (t.y. 

jo negalima paveikti iš išorės), todėl dėsnio laužymas yra neįmanomas. Tačiau teistinėje 

sistemoje gamtos dėsnis nėra uždara sistema; todėl stebuklas nebūtinai yra gamtos 

dėsnio laužymas. 

C.S. Lewisas parodo, kaip atvira sistema adaptuojasi ištikus intervencijai: 

 
Todėl būtų netikslu stebuklą apibrėžti kaip laužantį gamtos dėsnius. Jis jų nelaužo. 

Jei iškratau savo pypkę, keičiu daugybės atomų padėtį: per ilgą laiką ir labai mažu 

laipsniu, bet visų ten esančių atomų. Gamta tobulai lengvai asimiliuoja arba įtraukia į 

save šį įvykį ir akimirksniu suderina jį su visais kitais. […] Jei Dievas sukuria 

stebuklingą spermatozoidą mergelės kūne, tam nereikia laužyti jokių dėsnių. Dėsniai 

tai akimirksniu perima. Gamta yra pasirengusi. Pagal visus gamtos dėsnius prasideda 

nėštumas ir po devynių mėnesių gimsta vaikas. […] Jei įvykiai randasi iš gamtos 

užribio, jie jos nesutrikdys. Galite būti tikri, kad gamta, atskubėjusi į tą tašką, kur 

buvo į ją įsibrauta, lygiai taip kaip gynybinės vidinės organizmo jėgos skuba prie 

žaizdelės žmogaus piršte, taip ir gamta skuba pritaikyti atvykėlį prie aplinkos. Kai tik 
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šis įžengia į gamtos sritį, jis paklūsta visiems jos dėsniams. (Lewis, M, 59) 

 

Seras George’as Stokesas mano, kad gamtos dėsnių sulaikymas nėra vienintelis 

stebuklo paaiškinimas: „Gali būti taip, kad įvykis, kurį vadiname stebuklu, radosi ne 

sulaikant dėsnius paprasto veiksmo metu, bet veiksmo metu pridedant kažką 

nepaprasta“. (Stokes, ISBE, 2036) 

Peteris Kreeftas ir Ronaldas Tacelli’s parodo, kad teizme suponuojama gamtos 

dėsnių sistema: 

 
Pradėsime nuo preliminarios apibrėžties. Stebuklas yra įstabus ir religine prasme 

reikšmingas Dievo įsikišimas (intervencija) į natūralių priežasčių sistemą. 

Šioje vietoje atkreipkime dėmesį į du dalykus: (1) stebuklo samprata veikiau 

suponuoja, o ne atmeta idėją, kad gamta yra uždara (angl. self-contained) natūralių 

priežasčių sistema. Kol yra taisyklės, išimčių joms būti negali. (2) Stebuklas nėra 

prieštaravimas. Žmogus, einantis per sieną, yra stebuklas. Žmogus, ir einantis, ir 

neinantis per sieną tuo pat metu ir ta pačia prasme, yra prieštaravimas. Dievas gali 

daryti stebuklus, bet ne prieštaravimus – ne todėl, kad jo galia būtų ribota, bet todėl, 

kad prieštaravimai yra beprasmiai. (Kreeft, HCA, 109) 

 

Purtillas teigia: „Stebuklas kaip įvykis, sukeltas dieviškos valios veikimo iš šios 

gamtinės tvarkos išorės, nei patvirtina, nei paneigia kokį nors apibendrinimą apie 

natūralią dalykų tvarką. Iš tikrųjų […] šiame kontekste stebuklą galima apibrėžti kaip 

‘nepakartojamą kontraįvykį gamtos dėsnio atžvilgiu’. Tai reiškia, kad toks reiškinys (ar 

įvykio tipas) yra nepakartojamas mums ar kitam ribotam kūriniui, o ne tai, kad tokio 

paties tipo įvykio negalėtų pakartoti Dievas.“ (Purtill, DM, cit. Geivett, IDM, 69) 

 

Žmogus, einantis per sieną, yra stebuklas. Žmogus, ir einantis, ir neinantis per sieną tuo pat 
metu ir ta pačia prasme, yra prieštaravimas. Dievas gali daryti stebuklus, bet ne 
prieštaravimus – ne todėl, kad jo galia būtų ribota, bet todėl, kad prieštaravimai yra 
beprasmiai. 

– PETER KREEFT, RONALD TACELLI 
 

3B. Stebuklai vyksta bematant 
Stulbinanti stebuklo savybė yra ta, kad jis įvyksta akimirksniu. Laiko atžvilgiu nėra 

stebuklo radimosi progreso. Tiksliau pasakius, jie yra momentiniai. Normanas Geisleris 

nurodo: 

 
Jėzaus atliktų išgydymų atveju rezultatai visada rasdavosi staiga. Laipsniško 

pagerėjimo per kelias dienas atvejų nebūdavo. Jėzus luošiui įsakė: „Kelkis, imk savo 

gultą ir eik!“, „Ir žmogus bematant išgijo“ (Jn 5, 8–9). Petro tarnystės atveju Apaštalų 

darbų knygoje 3 skyriuje matome Dievą gydant luošą žmogų akimirksniu per Petro 

rankos prisilietimą. „Bet Petras prabilo: ‘Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą 

duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!’ Ir, paėmęs už dešinės 

rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo“ (Apd 3, 6–7). Nereikėjo laiko 

tarpo, per kurį žmogus laipsniškai sustiprėtų. Šiam žmogui sveikata buvo grąžinta 

staiga ir pilnutinai. (Geisler, SW, 29) 
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4B. Stebuklai visada yra sėkmingi 
Be to, tikras stebuklas bus visada sėkmingas. Geisleris pastebi: 

 
Iš tikrųjų Biblijoje aprašoma, kad Dievo pastangos visada būna sėkmingos. Sulig Jo 

įsakymu ligos visada dingsta, Jam įsakius demonai visada bėga, gamta visada 

pasirengusi priimti Jo įsikišimą. Toks yra nuolat pasikartojantis svarbus Dievo valios 

bruožas. Antgamtiniai (supernatūralūs) Dievo veiksmai Biblijoje buvo ir tebėra 

visada sėkmingi. Dievas visada įvykdydavo tai, ką ketindavo. Jei Jis norėdavo ką 

nors išgydyti, tie žmonės visiškai pasveikdavo. Išimčių nėra. (Geisler, SW, 28–29, 

kursyvas jo) 

 

3A. Stebuklų paskirtis 
 

1B. Stebuklai gali patvirtinti žinią iš Dievo 
E.J. Carnellio manymu, stebuklai yra mums vienintelis už gamtos dėsnių sistemos 

esančio atskaitos taško patvirtinimas: „Stebuklai yra ženklas ir spaudas teisingumo 

(angl. veracity) specialaus apreiškimo, kuris užtikrina mus, kaip tiksliai Dievas 

pasirinko sutvarkyti savo visatą. Šiame apreiškime skaitome, kaip tas, kuris mus 

sukūrė ir kuris mus gali ir sunaikinti, maloningai pasirinko dėsningai palaikyti visatą 

remdamasis sandora, kurią Jis sudarė su Nojumi ir jo sėkla amžiams. Jei 

mokslininkas atmeta stebuklus, kad išlaikytų savo mechaninę tvarką, jis praranda 

teisę į tą mechaninę tvarką, nes be apreiškimą patvirtinančių stebuklų jis negali tikėtis 

jokio išorinio atskaitos taško; o be išorinio atskaitos taško, galinčio būti atramos 

tašku, mokslininkas skęsta lakiame istorijos smėlyje.“ 

 

Carnellis prieina išvadą: „Tai kaipgi mokslininkas gali remtis nekintamu įsitikinimu 

‘kad visata yra mechaniška’, kai iš nuolatinio judėjimo ir kaitos gali rastis tik nuolatinis 

judėjimas ir kaita? Mokslininkas tai, kas, jo manymu, yra ‘dievybės kaprizas’, tiesiog 

pakeičia į tai, kas iš tikrųjų yra ‘laiko ir erdvės kaprizas’. Nelengva pamatyti, kodėl 

antrasis garantuoja mechaninio pasaulio išlikimą, kai pirmasis yra tariamai nepajėgus tai 

atlikti.“ (Carnell, AITCA, 258) 

 

2B. Stebuklai gali patvirtinti Dievo žinios nešėją 
Kitas stebuklingų „ženklų“ tikslas, kaip pažymi Normanas Geisleris, yra 

 
[…] būti Dievo pranašo dievišku patvirtinimu. Religijos mokytojas Nikodemas sakė 

apie Jėzų: „Mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip Mokytojas, nes niekas 

negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo“ (Jn 3,2). 

Daug žmonių jį sekė, nes matė ženklus, kuriuos jis darė sergantiesiems (Jn 6,2). Kai 

vieni atmetė Jėzų, nors jis ir išgydė neregį, kiti sakė: „Kaip galėtų nusidėjėlis daryti 

tokius ženklus?!“ (Jn 9,16). Apaštalai užtikrintai skelbė: „Jėzus Nazarietis, Dievo 

jums patvirtintas galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė 

Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote“ (Apd 2,22). Kalbėdamas apie savo mandatus 

korintiečiams, apaštalas Paulius skelbė, kad tikro apaštalo ženklai buvo atlikti tarp jų 

(2 Kor 12, 12). Jis ir Barnabas smulkiai apaštalams išvardijo – „kokių didžių ženklų 
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ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje“ (Apd 15, 12). (Geisler, MMM, 98) 

 

Sproulas, Gerstneris ir Lindsley’s teigia, kad stebuklas yra vienintelis neginčijamas 

patvirtinimas, kurį Dievas galėjo panaudoti. „Taigi jei Dievas norėtų mums patvirtinti 

savo pasiuntinius – kaip jau rodėme, jis tai darytų, jei apskritai ketina juos siųsti – Jis 

suteiktų jiems įgaliojimus, kuriuos tik Jis gali suteikti. Taigi tvirtai žinotume, kad juos 

reikia priimti kaip Dievo pasiuntinius. Ką Dievas savo pasiuntiniams suteiktų, kad visi 

galėtų matyti, jog tai galėjo ateiti tik iš Dievo? Kadangi stebuklų galia priklauso vienam 

Dievui, stebuklai yra tinkamas ir deramas patvirtinimo būdas.“ (Sproul, CA, 144) 

 

3A. Stebuklai skleidžia tik gėrį 
Stebuklas niekada neskleis blogio: „Moralės atžvilgiu – kadangi Dievas yra geras, 

stebuklai kuria ir/arba skleidžia gėrį“. (Geisler/Brooks, WSA, 88) 

 

4B. Stebuklai aukština vieną Dievą 
Stebuklas niekada nėra vien tik šou: „Stebuklai niekada nėra daromi pramogai, bet turi 

aiškų tikslą – aukštinti Dievą ir nukreipti žmones į Jį“. (Geisler/Brooks, WSA, 89) 

 

5B. Stebuklai suteikia formą krikščionybės struktūrai 
Peteris Kreeftas pastebi, kad stebuklų svarba krikščionybėje yra unikali tarp pasaulio 

religijų: 

 
Galutinis stebuklų svarbos argumentas yra tas, kad Dievas juos laikė pakankamai 

svarbiais naudoti kuriant ir išlaikant savo Bažnyčią. 

Iš tikrųjų visi esminiai ir išskirtiniai krikščionybės elementai yra stebuklai: 

kūrimas, apreiškimas (pirmiausia žydams), įstatymo davimas, pranašystės, 

Įsikūnijimas, Prisikėlimas, Žengimas dangun, Antrasis atėjimas ir Paskutinis teismas. 

Atėmus stebuklus iš islamo, budizmo, konfucianizmo ar taoizmo, iš esmės lieka 

ta pati religija. Atėmus stebuklus iš krikščionybės, telieka šablonai ir banalybės, 

kurias dauguma amerikiečių krikščionių kas savaitę girdi iš sakyklų. Nieko 

išskirtinio, jokios priežasties būti krikščionimi, o ne kuo nors kitu. (Kreeft, CMP, 

273) 

 

Sproulas, Gerstneris ir Lindsley’s teigia, kad stebuklai taip pat yra privalomi 

krikščionybei įrodyti. „Techniškai […] stebuklai yra regimi ir išoriški, suvokiami tiek 

atsivertusiųjų, tiek ir neatsivertusiųjų, turintys galią jei ne atvesti į tikėjimą, tai įtikinti. 

Žinoma, kalbant apie apologetiką, regimas stebuklas yra būtinas ginti krikščionybei, kuri 

taip būtų tvirtai įrodyta nepriklausomai nuo to, ar kas tikėtų ar ne, ar atsiverstų ar ne, ar 

kas nors patirtų vidinį ‘stebuklą’ ar ne. Įrodymas būtų akivaizdus, net jei visi žmonės 

sąmoningai atsisakytų tai priimti.“ (Sproul, CA, 145) 

 

6B. Stebuklai skiriasi nuo magijos 
Ši lentelė parodo skirtumus tarp tikro stebuklo ir netikro stebuklo (magijos). 

 

STEBUKLAS MAGIJA 
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Valdomas Dievo 

Atliktas Dievo valia 

Natūraliai nepakartojamas 

Nėra apgaulės 

Atsiranda gamtoje 

Prisiderina prie gamtos 

Neįprastas, bet ir nekeistas 

Valdomas žmogaus 

Atliktas žmogaus valia 

Natūraliai pakartojamas 

Yra apgaulės 

Gamtoje neatsiranda 

Neprisiderina prie gamtos 

Neįprastas ir keistas 

(Geisler, SW, 73) 

 

4A. Atsakas dėl prieštaravimo stebuklams 
 

1B. Benedicto Spinoza’os nuomone, stebuklai yra neįmanomi 
Benedictas Spinoza teigia, kad „gamta negali būti pažeista, tačiau […] joje yra nuolatinė 

ir nekintama tvarka“. Iš tikrųjų, „jei kas nors teigtų, kad Dievas veikia pažeisdamas 

gamtos dėsnius, tas, ipso facto, būtų priverstas teigti, kad Dievas veikė prieš savo paties 

prigimtį – o tai akivaizdus absurdas“. (Spinoza, ATPT, 82–83) 

Svarbu pastebėti, kad Spinoza’os poziciją stebuklų atžvilgiu nulėmė jo racionalusis 

panteizmas. Spinoza’i transcendencija yra atmestina, nes gamta ir Dievas ontologiškai 

tapatūs. Dievas yra viskas; ir viskas yra Dievas. Atitinkamai: jei Dievas yra nekintamas, 

o gamtos dėsniai yra modalinė Dievo savybė, tai gamtos dėsniai yra nekintami. Tad 

stebuklas yra absurdas, nes tai reikštų nekintamos (nemutuojančios) tvarkos, būtent 

pačios Dievo esmės, mutaciją (laužymą). 

Spinoza’os požiūrį galima būtų apibendrinti taip: 

 

1. Stebuklai yra gamtos dėsnių pažeidimai. 

2. Gamtos dėsniai yra nekintami. 

3. Nekintamus dėsnius sulaužyti neįmanoma. 

4. Todėl stebuklai yra neįmanomi. (Geisler, MMM, 15) 

 

Stebuklas nėra gamtos pažeidimas (angl. contravention), tai antgamtinės priežasties 

įvedamas į gamtą naujas įvykis. Gamtos nestebina antgamtiškai atsiradęs įvykis, bet ji 

skuba jį priderinti prie aplinkos. Lewisas paaiškina: 

 
Jei įvykiai randasi iš gamtos užribio, jie jos nesutrikdys. Galite būti tikri, kad gamta, 

atskubėjusi į tą tašką, kur buvo į ją įsibrauta, lygiai taip kaip gynybinės vidinės 

organizmo jėgos skuba prie žaizdelės žmogaus piršte, taip ir gamta skuba pritaikyti 

atvykėlį prie aplinkos. […] Dieviškasis stebuklų menas nėra menas suspenduoti 

modelį, pagal kurį įvykiai klostosi, o menas įvesti naujus įvykius į šį modelį. Tai 

nelaužo dėsnio išlygų – „jei A, tai B“, bet sako: „Tik šį kartą vietoje A bus A2“ – ir 

Gamta, remdamasi visais savo dėsniais, atsako: „Tada bus B2“ – ir natūralizuoja 

imigrantą taip puikiai, kaip tik ji temoka. Ji yra prityrusi šeimininkė. (Lewis, M, 60) 

 

Pasak C. Stepheno Evanso, stebuklo apibūdinimas kaip gamtos dėsnių „sulaužymas“ 

ar „nutraukimas“ neteisingai suponuoja Dievo nedalyvavimą nuo kūrimo iki pat Jo 
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stebuklų darymo meto. Tačiau Dievas nuolat esti atviras savo kūrinijai kaip palaikantysis 

bei būtinas esantysis. Vadinasi, jei stebuklai apima specialius Dievo veiksmus, tai 

gamtos buvimas vis dar esti palaikomas normalia Dievo veikla. Evansas aiškina: 

 
Vis dėlto kažkaip neteisinga tokius specialius veiksmus vadinti natūralios tvarkos 

„sulaužymu“ ar „nutraukimu“. Tokia terminologija implikuoja tai, kad Dievas nėra 

normaliai esantis gamtos tvarkoje; tačiau jei Dievas apskritai egzistuoja, tai jį reikia 

traktuoti kaip atsakingą už visą tą gamtos tvarką. Taigi gretiname ne „gamtą“ ir labai 

neįprastus dieviškus „įsikišimus“ į gamtą, bet normalią Dievo veiklą palaikant 

gamtos tvarką ir tam tikrą specialią Dievo apraišką. Todėl, kai Dievas padaro 

stebuklą, nereiškia, kad jis netikėtai įžengia į kūrinijos tvarką, kurioje pats normaliai 

nedalyvauja. Tiksliau, jis tai daro specialiu būdu gamtos tvarkoje, kurią Jis 

nenutrūkstamai palaiko ir kurioje Jis nuolat yra. (Evans, WB, 88) 

 

Be to, Spinoza’os argumentas logiškai ydingas (angl. begs the question). Jo pateiktas 

gamtos dėsnių apibrėžimas (kaip nekintamų) būtinai užkerta kelią stebuklų galimybei. 

Remdamasis savo racionaliu metodu, o ne empiriniu stebėjimu, Spinoza darė apriorinę 

prielaidą, kad gamtos dėsniai nesulaužomi. Normanas Geisleris aiškina: „Spinoza’os 

naudojamas euklidinis (dedukcinis) racionalizmas yra tikslus petitio principii (pradmens 

reikalavimas) atvejis. Nes, kaip pastebi Davidas Hume’as, viskas, kas patikimai 

dedukciniu būdu išvedama iš prielaidų, jau turėjo tose prielaidose būti nuo pat pradžios. 

Tačiau jei Spinoza’os racionalistinės prielaidos jau iš anksto suponavo 

antisupernatūralizmą (antiantgamtiškumą), tai nenuostabu radus jį puolant Biblijos 

stebuklus“. Geisleris priduria: „Spinoza’i reikėjo padaryti vieną dalyką, kurio jis 

nepadarė – tai pagrįsti savo racionalistines prielaidas kokiu nors svariu argumentu“. 

Spinoza „tiesiog juos ‘pakabina retame racionalių spekuliacijų ore’, todėl jie niekada 

nesiremia į tvirtą empirinių stebėjimų pagrindą“. (Geisler, MMM, 18, 21) 

 

2B. Davido Hume’o nuomone, stebuklai yra neįtikėtini 
Skeptikas Davidas Hume’as teigia: 

 
Stebuklas yra gamtos dėsnių laužymas; o kadangi šiuos dėsnius nustatė tvirta ir 

nekintama patirtis, tai įrodymas prieš stebuklą, remiantis pačia fakto prigimtimi, yra 

taip visiškai išbaigtas, kaip tik galima įsivaizduoti argumentą, kildinamą iš patirties. 

[…] Įvykis nėra laikomas stebuklu, jei jis radosi įprastame gamtos vyksme. Tai ne 

stebuklas, jei žmogus, būdamas palyginti geros sveikatos, netikėtai miršta – tokia 

mirtis, nors ir neįprastesnė nei kokia kita, vis dėlto dažna. Tačiau jei miręs žmogus 

atgytų, būtų stebuklas; nes to nėra buvę pastebėta jokiais laikais ir jokioje šalyje. 

Todėl prieš kiekvieną stebuklingą įvykį turi būti įprastinė patirtis, antraip įvykis 

nepateisintų savo vardo. O kadangi įprastinė patirtis prilygsta įrodymui, tai čia prieš 

bet kokį stebuklo egzistavimą yra tiesioginis ir pilnutinis įrodymas remiantis pačia 

fakto prigimtimi; maža to, tokio įrodymo nepavyks nei sunaikinti, nei traktuoti 

stebuklo kaip patikimo, išskyrus tik priešingą aukštesnį įrodymą. (Hume, ECHU, 

144–146, 148) 

 

Hume’as neteigia, jog stebuklai yra neįmanomi, vien todėl, kad neįmanoma sulaužyti 

gamtos dėsnių. Toks argumentas, kaip jau matėme Spinoza’os atveju, yra logiškai 
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ydingas. Hume’ą, kaip empiriką, riboja induktyvus požiūris į realybę, nepakenčiąs 

truizmų. O indukcija geriausiu atveju atskleidžia tikimybę, o ne absoliučią tikrybę. 

Tiksliau tariant, Hume’as naudoja tam tikrą argumentavimo stilių, žinomą kaip reductio 

ad absurdum. Tokia argumento forma siekiama parodyti, kad priešingas požiūris reiškia 

absurdą. Taigi Hume’as pirmučiausia pripažįsta teistinį teiginį, kad stebuklai yra reti 

įvykiai, o po to parodo, kokie jie yra neįtikėtini gamtos dėsnių dažnumo (reguliarumo) 

šviesoje. Vadinasi, Hume’as tvirtina, jog stebuklai esą labai neįtikėtini, nes gamtos 

dėsniai, kurių išimtimis stebuklai turi būti, mums suteikia svaresnių įrodymų. 

Filosofas Ronaldas Nashas paaiškina: „Pirmiausia Hume’as protingai manipuliuoja 

teistu, priversdamas jį pripažinti, kad jis (teistas) turi tikėti natūralia gamtos tvarka, nes 

be tokios tvarkos negali būti įmanoma pripažinti tos tvarkos išimčių. Tada Hume’as 

„įkala“ teistui akivaizdų faktą, kad teisto tariamų gamtos dėsnių sulaužymo tikimybė 

visada turi būti daug mažesnė nei ta, kad išimties padaryta nebuvo.“ (Nash, FR, 230) 

Hume’o argumentus galima susumuoti taip: 

 

1. Stebuklas pagal apibrėžtį yra retas įvykis. 

2. Gamtos dėsnis pagal apibrėžtį nusako dėsningus dažnus įvykius. 

3. Dėsningų dažnų reiškinių akivaizdumas visada yra didesnis nei retai 

pasitaikančių. 

4. Protingi individai savo įsitikinimus visada grindžia didesniu akivaizdumu. 

5. Todėl išmintingi žmonės turėtų niekada netikėti stebuklais. (Geisler, MMM, 27–

28) 

 

Hume’o įprastinių patirčių samprata yra logiškai ydinga (angl. begs the question) 

arba neobjektyviai argumentuota (angl. guilty of special pleading). Geisleris pastebi: 

 
Hume’as kalba apie „įprastinę“ arba „vienopą“ (angl. uniform) patirtį, 

argumentuodamas prieš stebuklus, tačiau tai yra logiškai ydinga arba neobjektyviai 

argumentuota. Kyla klausimas, ar Hume’as daro prielaidą žinodamas, kad patirtis yra 

vienopa dar prieš pradedant ieškoti įrodymų. Juk kaip galime žinoti, kad visos 

įmanomos patirtys atitiks natūralizmą, jei negalime prieiti prie visų galimų patirčių, 

tarp jų ir būsiančių ateityje? Jei, kita vertus, Hume’as, sakydamas „vienopa“ patirtis, 

paprasčiausiai turi omeny išskirtines kai kurių asmenų (kurie nėra patyrę stebuklo) 

patirtis, tada tokia argumentacija yra neobjektyvi. (Geisler, MMM, 28) 

 

Lewisas atskleidžia Hume’o argumente daromą loginę ydingo rato klaidą jam 

naudojantis „vienopa patirtimi“ šioje pastraipoje: „Taigi, žinoma, turime sutikti su 

Hume’u, kad, jei egzistuoja visiškai ‘vienopa patirtis’ stebuklų atžvilgiu, jei jie, kitaip 

tariant, niekada nevyko, tai kodėl jie niekada nevyko. Deja, žinome, kad patirtis jų 

atžvilgiu yra vienopa tik tuo atveju, jei visi pranešimai apie juos yra klaidingi. Ir, kad 

visi pranešimai apie juos yra klaidingi, galime žinoti tik tuo atveju, jei žinome, kad 

stebuklai niekada nevyko. Vadinasi, čia argumentuojama užburtu ratu.“ (Lewis, M, 102) 

Hume’as nepastebi netiesioginių įrodymų, remiančių stebuklus, svarbos. Nashas 

argumentuoja: 

 
Hume’as klydo teigdamas, kad stebuklus remia tik tiesioginiai įrodymai, minimi 
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liudijimuose žmonių, kurie sakosi juos regėję. Gali būti svarbūs ir netiesioginiai 

stebuklų įrodymai. Net jei kažkuris asmuo (tarkime, Jonas) kažkokio tariamo 

stebuklo ir nestebėjo (o tai verčia jį būti priklausomą nuo kitų mačiusiųjų liudijimo), 

Jonas vis dar gali matyti išlikusius stebuklo padarinius. Tarkime, nagrinėjamas 

stebuklas yra susijęs su išgydymu žmogaus, kuris daugelį metų buvo aklas. Jonas gali 

priklausyti nuo kitų liudijimo, kad jie matė, kaip buvo išgydyta, tačiau dabar jis 

greičiausiai gali pats nustatyti, kad anksčiau buvęs aklas žmogus dabar gali matyti. 

Situacija yra analogiška, kai kas nors išgirsta liudijimą, kad tornadas nusiaubė jo 

miestą. Kadangi jis nebuvo audros liudytoju, tai tampa priklausomas nuo liudijimo tų, 

kurie ten buvo. Tačiau, kai tik šis asmuo atvyksta į įvykio vietą ir pamato siaubingą 

nuniokojimą – ant namų stogų nublokštus automobilius, kitus namus sugriautus, 

išrautus medžius – visa tai veikia kaip netiesioginis įrodymas, patvirtinantis kitų 

liudytojų parodymus. Taigi po įvykio išlikę stebuklo padariniai gali būti netiesioginis 

įrodymas, kad stebuklas yra įvykęs. (Nash, FR, 233) 

 

Britų filosofas C.D. Broadas rėmėsi netiesioginiu liudijimu siekdamas patvirtinti 

krikščionių tikėjimo kertinį stebuklą – Kristaus prisikėlimą: 

 
Turime liudijimą apie jo pasekmes: kad mokiniai buvo be galo prislėgti 

nukryžiavimo metu; kad jie labai menkai tikėjo ateitimi; ir kad po tam tikro laiko ši 

depresija praėjo, ir jie tikėjo turį įrodymų, jog jų Mokytojas prisikėlė iš numirusių. 

Taigi nė vienas iš šių tariamų faktų nėra nei labai keistas, nei negalimas, ir todėl mes 

turime nedaug pagrindo jų nepriimti kaip mums siūlomų liudijimų. Tačiau juos 

priėmę susiduriame su problema dėl mūsų priimtų faktų apyskaitos. Kas privertė 

mokinius tikėti, priešingai jų ankstesniam įsitikinimui ir nepaisant depresijos jausmo, 

kad Kristus prisikėlė iš numirusių? Akivaizdu, kad vienas paaiškinimas yra tas, jog 

jis iš tikrųjų prisikėlė. Ir šis paaiškinimas atitinka faktus taip puikiai, kad galime bent 

jau sakyti, jog netiesioginis stebuklo įrodymas yra daug stipresnis nei tiesioginis 

įrodymas. (Broad, HTCM, 91–92) 

 

Užuot svėręs įrodymus stebuklų naudai, Hume’as paprasčiausiai prideda įrodymų 

prieš juos. Geisleris tai aprašo taip: 

 
Hume’as iš tiesų nesveria stebuklų naudai bylojančių įrodymų; jis veikiau prideda 

įrodymų prieš juos. Kadangi mirštama nuolat, o prisikeliama – geriausiu atveju retais 

atvejais, Hume’as paprasčiausiai sudeda visas mirtis prieš kelis tariamus prisikėlimus 

ir pastaruosius atmeta. […] Tačiau tai nereiškia įrodymų svėrimo siekiant nuspręsti, 

ar duotasis asmuo, tarkime Jėzus iš Nazareto […] buvo prikeltas iš numirusių. Tai 

reiškia tiesiog įrodymų pridėjimą prie visų kitų atvejų, kai žmonės mirė ir neprisikėlė, 

ir panaudojimą bet kokiam galimam įrodymui sutriuškinti, kad kažkoks miręs 

žmogus buvo sugrąžintas į gyvenimą. […] Be to, šis argumentas prilygina įrodymų 

kiekį tikimybei. Jis galiausiai byloja, kad visada turėtume tikėti tuo, kas labiausiai 

tikėtina (t.y. „remtis didžiausiais šansais“). Tačiau tai kvaila. Taip galvodamas, 

žaidėjas kauliukais neturėtų tikėti, kad iškris trys šešetai pirmojo metimo metu, nes to 

tikimybė yra 1 : 1.635.013.559.600! Atrodo, Hume’as nepastebi, kad išmintingi 

žmonės savo įsitikinimus remia faktais, o ne paprasčiausiai šansais. Kartais kokio 

nors įvykio „šansai“ yra dideli (remiantis ankstesniais stebėjimais), tačiau įvykio 

įrodymai yra nelabai stiprūs (remiantis esamu stebėjimu arba patikimu liudijimu). 
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Hume’o argumentas painioja įrodymų kiekybę su įrodymų kokybe. Įrodymai turėtų 

būti sveriami, o ne sudedami. (Geisler, MMM, cit. Geivett, IDM, 78–79) 

 

Be to, Hume’as supainioja istorinių įvykių tikimybę su tuo, kaip mokslininkai 

naudoja tikimybę formuluodami mokslinius dėsnius. Nashas aiškina: 

 
Hume’o kritikai skundėsi, kad jo argumentas remiasi klaidingu tikimybės traktavimu. 

Viena vertus, Hume’as įvykių, tarp jų ir stebuklų, tikimybę istorijoje traktuoja taip 

pat kaip tikimybę pasikartojančių įvykių, padedančių formuluoti mokslinius dėsnius. 

Kai dėl mokslinių dėsnių, tai tikimybė yra susijusi su įvykių pasikartojimo dažniu; 

kuo daugiau kartų mokslininkai stebi panašius įvykius panašiomis sąlygomis, tuo 

didesnė tikimybė, kad jų suformuluotas dėsnis yra teisingas. Tačiau istoriniams 

įvykiams, tarp jų ir stebuklams, tai netaikytina; istorijos įvykiai yra unikalūs ir 

nepakartojami. Todėl istorinių įvykių, tarp jų ir stebuklų, traktavimas ta pačia 

tikimybės samprata, kaip ir naudojama mokslininkų formuluojant kitus dėsnius, 

reiškia fundamentalaus skirtumo tarp dviejų nagrinėjamų dalykų ignoravimą. (Nash, 

FR, 234) 

 

Argumentas prilygina įrodymų kiekį tikimybei. Jis galiausiai byloja, kad visada turėtume tikėti 
tuo, kas labiausiai tikėtina (t.y. „remtis didžiausiais šansais“). Tačiau tai kvaila. Taip 
galvodamas, žaidėjas kauliukais neturėtų tikėti, kad iškris trys šešetai pirmojo metimo metu, 
nes to tikimybė yra 1 : 1.635.013.559.600! Atrodo, Hume’as nepastebi, kad išmintingi 
žmonės savo įsitikinimus remia faktais, o ne paprasčiausiai šansais. 

– NORMAN GEISLER 
 

3B. Patrickas Nowell-Smithas teigia, kad „stebuklai“ yra tiesiog „keisti“ gamtos 
reiškiniai, kurie arba yra paaiškinami, arba bus paaiškinti griežtai moksliškai 
Pagal Patricką Nowell-Smithą, „nesvarbu, kaip būtų keistas kažkieno pranešimas apie 

įvykį, tačiau tai, kad jis įvyko dėl antgamtinio įsikišimo, pranešime neturi būti 

užsimenama“. Tik todėl, kad „joks mokslininkas šiuo metu negali paaiškinti tam tikro 

reiškinio, – teigia Nowell-Smithas, – tai nereiškia, kad reiškiniai yra nepaaiškinami 

moksliniais metodais, ir juolab nereiškia, kad juos reikėtų priskirti antgamtiniams 

veiksniams“. Kitaip tariant, „tebėra tikimybė, kad mokslas galės ateityje pasiūlyti 

paaiškinimą, kuris, nors ir išreikštas visiškai kitais terminais, išliks griežtai mokslinis.“ 

(Nowell-Smith, M, cit. Flew, NEPT, 246–248) 

Nowell-Smitho prieštaravimas stebuklams pagrįstas tam tikru natūralistiniu tikėjimu, 

o ne moksliniais įrodymais. Normanas Geisleris atskleidžia jo teiginių trūkumus: 

 
Nors Nowell-Smithas tvirtina, kad mokslininkas turėtų būti atviro mąstymo ir 

neatmesti įrodymų, kurie griauna jo iš anksto suformuluotas teorijas, akivaizdu, kad 

jis savo mintis užaklino antgamtinių paaiškinimų galimybei. Jis pats kategoriškai 

laikosi nuomonės, kad visi paaiškinimai turi būti arba natūralūs, arba jie turi būti 

nepaisomi. Jis daro stebėtiną prielaidą, kad visi įvykiai galiausiai bus natūraliai 

paaiškinti, tačiau nepateikia jokio įrodymo šiai prielaidai. Vienintelis būdas, kaip jis 

gali tatai žinoti – tai iš anksto žinoti, kad stebuklai vykti negali. O tai yra 

natūralistinis tikėjimas! (Geisler/Brooks, WSA, 81) 
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Pasak Lewiso, niekada nepakaks laiko natūralizuoti tikrą stebuklą: „Kai koks nors 

reiškinys nuo pat pradžių pretenduoja būti unikaliu kieno nors įsiveržimu į gamtą iš 

išorės, besiplėtojantis gamtos pažinimas negali jo padaryti nei daugiau, nei mažiau 

tikėtinu, kaip tai buvo pradžioje. Vadinasi, tik susipainiojęs mąstymas gali padaryti 

prielaidą, kad nauji mokslo laimėjimai gali susilpninti tikėjimą stebuklais.“ (Lewis, M, 

48) 

Nowell-Smitho mokslinis natūralizmas natūralią kilmę painioja su natūralia funkcija. 

Geisleris nušviečia: 

 
Viena iš problemų, slypinčių už tokio mokslinio natūralizmo, yra natūralistinės 

kilmės ir natūralistinės funkcijos supainiojimas. Varikliai veikia atitinkamai pagal 

fizikos dėsnius, bet fizikos dėsniai variklių nesukuria; juos sukuria protas. Vadinasi, 

stebuklo kilmė nėra fizikiniai ar cheminiai visatos dėsniai, nors įvykis vyks pagal 

šiuos gamtos dėsnius. Pavyzdžiui, stebuklingas pradėjimas sukels devynių mėnesių 

nėštumą (atitinkamai pagal natūralų dėsnį). Taigi nors natūralūs dėsniai reguliuoja 

dalykų vyksmą, jie neatsako už šių visų dalykų kilmę. (Geisler, MMM, 47) 

 

4B. Nowell-Smitho teigimu, stebuklai yra nemoksliški, nes stokoja numatomosios 
vertės 
Bet kuriam tikinčiajam stebuklų galimybe Nowell-Smithas sako: „Tegu jis pasvarsto 

žodžio ‘paaiškinimas’ prasmę ir tegu savęs paklausia, ar ši samprata neapima ir dėsnio ar 

hipotezės, turinčios numatymo erdvės galimybę. Ir tada tegu vėl jis savęs paklausia, ar 

toks paaiškinimas nebūtų natūralus, kad ir kokiais terminais išreikštas, ir kaip 

‘antgamtiškumo’ samprata galėtų ten turėti kokį nors vaidmenį.“ (Nowell-Smith, M, cit. 

Flew, NEPT, 253) 

Tačiau, priešingai Nowell-Smitho teiginiui, egzistuoja ne vienas natūralus įvykis, 

stokojantis numatomosios vertės ir vis tik esantis mokslinių tyrimų lauke. Geisleris 

paaiškina: 

 
Nowell-Smithas reikalauja, kad visi paaiškinimai turėtų numatomąją vertę, idant būtų 

vertinami kaip tikri paaiškinimai. Tačiau vis dėlto yra daug įvykių, kuriuos jis 

pavadintų natūraliais, bet jų niekas negali numatyti. Negalime numatyti, ar 

viengungis tuoksis ir kada tai įvyks. Bet kai jis sako, „taip“, ar mes nesakome, kad jis 

paprasčiausiai „elgėsi natūraliai“? Jei natūralistai atsakys, o iš tiesų jie turi taip 

atsakyti, kad praktiškai jie negali visada numatyti (bet tik iš principo), kada įvyks 

natūralūs įvykiai, tai taip pasakyti gali ir supernatūralistai. Iš ešmės žinome, kad 

stebuklas įvyks tada, kai tik Dievui tai bus būtina. Jei žinotume visus faktus (tarp jų ir 

Dievo mintis), tai praktikoje galėtume tiksliai numatyti, kada jis įvyks. Be to, 

bibliniai stebuklai – tai jau praėję vienetiniai įvykiai, kurie, kaip ir visatos kilmė arba 

gyvybės kilmė, dabar nekartojami. Tačiau remiantis vienetiniais įvykiais numatymų 

daryti neįmanoma. Juos galima numatyti tik remiantis modeliais. Praeitis pažįstama 

ne empiriniam mokslui, bet teismo (angl. forensic) mokslui. Todėl pastarojo 

klaidingai prašoma (ateities) numatymų; jam dera pateikti tik praeities retrodukciją. 

(Geisler, MMM, 46–47) 
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40 skyrius 

Ar istorija yra pažini? 

Skyriaus turinys 
Kas yra istorija ir istoriografija 

Istorijos ir istoriografijos reikšmė krikščionybei 
Istoriografijos dalykas ir metodologija 
Kas yra istorinis patikimumas ir pažinumas 

Prieštaravimai istorijos pažinimui 
Istorija nėra tiesiogiai stebima 
Fragmentiškas istorinių pasakojimų pobūdis 
Selektyvus istorinės metodologijos pobūdis ir interpretacinis istorijos faktų struktūravimas 
Istorikas negali išvengti įvertinamųjų sprendimų 
Kiekvienas istorikas yra sąlygojamas savo laiko ir pasaulėžiūros 
Medžiagos atranka ir sutvarkymas subjektyviai priklauso nuo istoriko 

Istorijos pažinumo gynimas 
Teiginys: istorija nėra tiesiogiai stebima 
Teiginys: fragmentiškas istorinių pasakojimų pobūdis 
Teiginys: selektyvi istorinės metodologijos prigimtis ir aiškinamasis istorijos faktų 

struktūravimas 
Teiginys: istorikas negali išvengti vertybinių vertinimų 
Teiginys: kiekvienas istorikas yra savo laiko ir pasaulėžiūros produktas 

Prieštaravimai stebuklų istorijos pažinumui 
Filosofiniai prieštaravimai 
Teologiniai prieštaravimai 

Stebuklų istorijos pažinumo gynimas 
Filosofinių prieštaravimų kritika 
Teologinių prieštaravimų kritika 
Išvados 
 

1A. Kas yra istorija ir istoriografija? 
Nekyla abejonių, kad didelę dalį krikščionių tikėjimo patikimumo įrodymų pateikia 

istorija. Krikščionybė yra istoriškai pagrįstas tikėjimas. Jos patikimumas arba 

tikėtinumas remiasi tuo, kad Jėzus Kristus tikrąja to žodžio prasme gyveno istorijoje. 

Prisikėlimas vyko tam tikru istorijos laiku ir erdvėje. Viskas, kaip Jėzus gyveno, ką 

mokė ir kaip mirė, priklauso nuo jo tikro istoriškojo prisikėlimo. Šio skyriaus užduotis 

yra atskleisti istoriografijos vaidmenį tiriant Biblijos patikimumą ir atsakyti 

prieštaraujantiems ir sakantiems, kad istorija ir stebuklai yra nepažinūs. 

 

1B. Istorijos ir istoriografijos reikšmė krikščionybei 
Dr. Williamas Lane’as Craigas pažymi, kad krikščionybės „šaknys glūdi realiuose 

istorijos įvykiuose“. (Craig, RF, 157) 
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Jis tęsia rodydamas, kokią reikšmę ir pranašumą tai teikia krikščionybei: „Kai kam 

tai nepriimtina, nes tai trikdo, kad krikščionybės tiesa yra taip susijusi su tam tikrų 

istorinių įvykių teisingumu, kad paneigę juos, paneigtume ir krikščionybę. Tačiau tai 

patvirtina, kad krikščionybė yra unikali, nes, priešingai daugeliui kitų pasaulio religijų, 

mes dabar turime galimybę patikrinti jos teisingumą remdamiesi istoriniais įrodymais.“ 

(Craig, RF, 175) 

„Krikščionys tiki objektyviu apreiškimu, atėjusiu per istorinius įvykius, todėl jie 

negali sau leisti paaukoti istorijos objektyvumo. Jei manytų kitaip, Jėzaus gyvenimo, 

mirties ir prisikėlimo įvykiai negalėtų būti traktuojami kaip objektyvios praeities dalis, 

nes evangelijos neatspindėtų objektyvios istorijos.“ (Craig, RF, 190) 

Profesorius Normanas Geisleris pažymi: „Norint patikrinti šių teiginių teisingumą, 

pirmiausia reikia nustatyti istorinio fakto objektyvumą. Tai natūraliai pakreipia diskusiją 

aptarti pamatinį klausimą […] ar istorija tikrai yra pažini.“ (Geisler, CA, 285) 

Istorikas Louisas Gottschalkas savo knygoje „Istorijos supratimas“ (Understanding 

History) rašo: „Bendriausia reikšme žodis ‘istorija’ dabar reiškia ‘žmonijos praeitis’. 

Palyginkime vokiečių kalbos žodį Geschichte (vok. istorija), kuris išvedamas iš 

geschehen, reiškiančio ‘įvykti’. Geschichte reiškia tai, kas įvyko“. (Gottschalk, 41, UH, 

kursyvas jo) 

Louisas Gottschalkas teigia: „Įrašų ir praeities liekanų kritinio tyrimo ir analizės 

procesas yra vadinamas istoriniu metodu. Vaizdinė praeities rekonstrukcija pagal 

duomenis, gautus šio proceso metu, vadinama istoriografija (istorijos rašymu)“. 

(Gottschalk, 48, UH, kursyvas jo) 

Britų filosofas ir istorikas Robinas G. Collingwoodas rašo: „Manau, kiekvienas 

istorikas sutiktų, kad istorija yra tam tikras tyrimas arba klausinėjimas. […] Mintis yra 

ta, kad apskritai ji priklauso tam, ką vadiname mokslais: t.y. randasi minties formos, 

kuriomis užduodame klausimus ir bandome į juos atsakyti“. (Collingwood, EPH, 9) 

Toliau jis tai praplečia: „Taigi istorija yra mokslas, bet ypatingas. Tai mokslas, kurio 

užduotis yra tirti įvykius, neprieinamus mūsų stebėjimui, ir tirti šiuos įvykius darant 

išvadas, ginčytis su jais remiantis kažkuo kitu, kas yra prieinama mūsų stebėjimui ir ką 

istorikas vadina ‘įrodymu’ arba ‘liudijimu’ įvykių, kuriais jis domisi.“ (Collingwood, 

EPH, 252) 

Jis vėliau teigia, kad istorijos objektas yra „res gestae: žmonių veiksmai, kurie buvo 

atlikti praeityje“. (Collingwood, EPH, 9) 

Dr. Johnas Warwickas Montgomery’s pateikia detalesnį istorijos apibrėžimą: 

„Istorija […] čia bus apibrėžiama kaip tyrinėjimas arba klausinėjimas apie buvusią 

žmonijos patirtį – individualią ir visuomeninę – žvelgiant į reikšmingus ir suprantamus 

pasakojimus apie žmonių veiksmus ir reakcijas įvairaus spektro natūralių, racionalių ir 

dvasinių galių atžvilgiu“. (Montgomery, SP, 13) 

 

2B. Istoriografijos dalykas ir metodologija 
Fischeris savo knygoje „Istorikų paklydimai“ (Historians’ Fallacies) aprašo istoriškojo 

mąstymo pobūdį: „Tai pateikiamojo (angl. adductive) mąstymo procesas, kuriuo tiesiog 

pateikiami atsakymai į specifinius klausimus, idant būtų gautas patenkinamas 

paaiškinimas. Atsakymai gali būti bendri arba konkretūs, priklausomai nuo klausimų. 

Istorija, trumpai tariant, yra problemų sprendimo dalykas.“ (Fischer, HF, xv, kursyvas 
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jo) 

Jis tęsia: „Istorikas yra tas (bet kas), kuris užduoda atvirą klausimą apie praeities 

įvykius ir atsako į jį remdamasis rinktiniais faktais, kurie išdėstomi paaiškinančios 

paradigmos forma“. (Fischer, HF, xv) 

Fischeris pripažįsta, kad „istorikai yra linkę sutikti iš principo, bet ne praktiniuose 

dalykuose. Specifinių istorinio įrodymo kanonų [testų] nėra nei plačiai laikomasi, nei 

bendrai dėl jų sutinkama“. Tačiau Fischeris vis dėlto mano, kad egzistuoja bent jau 

septynios „paprastos esminės taisyklės“. (Fischer, HF, 62) 

 

1. „Istoriškasis įrodymas turi būti tiesioginis atsakymas į užduodamą klausimą, 

o ne į kokį nors kitą klausimą.“ 

2. „Istorikas turi pateikti ne tik gerą tinkamą įrodymą, bet geriausią tinkamą 

įrodymą. O geriausias tinkamas įrodymas, jei visos kitos sąlygos vienodos, 

yra tas, kuris yra artimiausias pačiam įvykiui.“ (Fischer, HF, 62) 

3. „Įrodymas visada turi būti teigiamas. Neigiamas įrodymas – tai tik terminų 

prieštaravimas – nėra joks įrodymas.“ (Fischer, HF, 62) 

4. „Bet kokio istoriškojo tvirtinimo įrodymo našta visada gula ant autoriaus“. 

(Fischer, HF, 63) 

5. „Visos išvados, besiremiančios empiriniais įrodymais, yra tikimybinės. […] 

Istorikas kiek galima tiksliau turi nustatyti A tikimybę alternatyvių atsakymų 

atžvilgiu.“ (Fischer, HF, 63) 

6. „Bet kokio empirinio teiginio prasmė priklauso nuo konteksto, iš kurio jis yra 

paimtas“. (Fischer, HF, 63) 

7. „Empirinis teiginys neturi būti tikslesnis, nei jo įrodymas suteikia tam 

pagrindo“. (Fischer, HF, 63) 

 

Straipsnyje „Istorijos tyrimai“ (Encyclopaedia Britannica, 15 leid.) teigiama, kad 

„istorijos metodologija plačiąja prasme nesiskiria nuo kitų dalykų esamo pažinimo 

atžvilgiu tiek naujų ir svarbių duomenų paieškos, tiek hipotezių formulavimo atžvilgiu“. 

(EB, 635) Jame išskiriami keturi istoriografijos aspektai: „euristinis, esamos 

interpretacijos žinojimas, tyrimas ir rašymas“. (EB, 635) 

1) Euristinis aspektas: „Istoriko atveju tai apima tokius dalykus, kaip rankraščių 

rinkinių pažinimas, kortelių indeksavimo bei medžiagos klasifikavimo metodai ir 

bibliografinės žinios“. (EB, 635) 

2) „Esamos interpretacijos žinojimo būtinybė remiasi darbiniu principu, kad 

tyrinėjimo arba klausinėjimo kryptis yra nuo žinomo prie nežinomo; istorikas turi būti 

gerai susipažinęs su kitų kolegų atliktu darbu savo paties srityje bei taip pat su gretimų 

istorijos sričių ir giminingų disciplinų dalykais“. (EB, 635) 

3) Istorinis tyrimas – tai terminas, taikomas nusakyti darbui, skirtam nustatyti 

istoriko tiriamosios srities reiškinius arba įvykius. Žinios apie juos visiškai priklauso nuo 

išlikusios informacijos. O ją atskleidžia tam tikro laikmečio ar temos šaltiniai. Istorinių 

įvykių pats istorikas niekada nepatirs, jis savo dispozicijoje turi tik tų įvykių amžininkų 

aprašymus arba ką nors, kas gali būti žodinis, rašytinis ar medžiaginis įvykio „galutinis 

produktas“. Šie aprašymai arba „galutiniai produktai“ buvo vadinami įvairiais terminais: 

liekanomis arba reliktais, pėdsakais arba ženklais juos sukėlusių įvykių; ir iš jų istorikas 
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gali įvairiu tikrumo lygiu nustatyti pačius įvykius. Taigi pėdsakai yra istorijos „faktai“, o 

tikrieji įvykiai dedukuojami iš šių faktų; istorinis tyrimas siejasi su svarbių liekanų 

atradimu ir informacijos dedukcija iš jų tiek, kiek tai padės ieškoti tolesnių svarbių 

pėdsakų. (EB, 636) 

4) Rašymas: Louisas Gottschalkas pastebi keturis esminius dalykus rašant istoriją: 

 
a) rinkimas išlikusių objektų ir spausdintos, rašytos ar žodinės medžiagos, kuri gali 

būti svarbi; 

b) išskyrimas tos medžiagos (ar jos dalių), kuri nėra autentiška; 

c) patikimo liudijimo išgavimas iš autentiškos medžiagos; 

d) to patikimo liudijimo sutvarkymas į prasmingą pasakojimą ar išdėstymą. 

(Gottschalk, UH, 28) 

 

Gottschalkas toliau nurodo istorinės analizės šaltinius: 

 
Rašytiniai ir sakytiniai šaltiniai yra dalijami į pirminius ir antrinius. Pirminis šaltinis 

yra liudytojo pasakojimas. […] Antrinis šaltinis – tai pasakojimas to, kas nėra 

liudytojas – t.y. to, kuris pasakojamuose įvykiuose nedalyvavo. Todėl pirminį šaltinį 

turėjo parengti įvykių, apie kuriuos pasakojama, amžininkas. Tai nebūtinai turi būti 

originalas juridine žodžio originalas prasme – tai yra pats dokumentas (paprastai 

pirmasis rašytas juodraštis) [autografas], kurio turinys yra aptariamas – kadangi gana 

dažnai puikiai tinka ir vėlesnė kopija arba spausdintas leidimas; o graikų ar romėnų 

klasikos atveju dažniausiai būna turimos tik vėlesnės kopijos. (Gottschalk, UH, 53–

54, kursyvas jo) 

 

Gottschalkas taip pat užduoda du labai svarbius klausimus, kuriuos reikia ištirti: (1) 

„Ar dokumento autorius galėjo papasakoti tiesą; ir jei galėjo, [2] ar jis norėjo tai daryti?“ 

(Gottschalk, UH, 148, kursyvas jo) 

 

Rašytiniai ir sakytiniai šaltiniai yra dalijami į pirminius ir antrinius. Pirminis šaltinis yra 
liudytojo pasakojimas. […] Antrinis šaltinis – tai pasakojimas to, kas nėra liudytojas – t.y. to, 
kuris pasakojamuose įvykiuose nedalyvavo. 

– LOUIS GOTTSCHALK 
 

3B. Kas yra istoriškasis patikimumas ir pažinumas 
Filosofas Mortimeras J. Adleris išryškina istorinio pažinimo reikšmę diskutuojant apie 

pažinimą ir nuomones. 

 
Viena vertus, turime savaime akivaizdžias tiesas, kurių tikrumu ir netaisytinumu 

neabejojama; ir turime tiesas, kurios vis dar abejotinos, tačiau yra taip paremtos 

įrodymais ir protu, jog tai iškelia jas virš pagrįstų abejonių arba bent jau suteikia joms 

prioritetą prieštaringų požiūrių atžvilgiu. Visa kita tėra nuomonė – nepretenduojanti į 

pažinimą ar kokį tiesos turėjimą. 

Nekyla klausimų, kad istorinio tyrimo radiniai ir išvados yra pažinimas šia 

prasme; nekyla klausimų, kad eksperimentinių ar empirinių mokslų, gamtos ir 

socialinių, atradimai ar išvados taip pat yra pažinimas šia prasme. (Adler, TPM, 100–

101) 
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Craigas toliau aiškina: 

 
Koks nors dalykas gali būti laikomas istoriškojo pažinimo dalimi, kai jis yra susijęs 

su įrodymu taip, kad kiekvienam protingam žmogui derėtų tai priimti. Taip yra su 

visu mūsų indukciniu pažinimu: priimame tai, kas turi pakankamų įrodymų, jog yra 

tikėtina. Panašiai teismo teisėje verdiktas suteikiamas tam variantui, kuris pagal 

įrodymus yra labiausiai tikėtinas. Prisiekusiųjų prašoma nuspręsti, ar kaltinamasis yra 

kaltas – ne be jokių abejonių, nes tai neįmanoma – o be jokių pagrįstų abejonių. 

Tiksliai taip pat yra dėl istorijos: turėtume priimti hipotezę, kuri pateikia patį 

tikėtiniausią istorijos faktų paaiškinimą. (Craig, RF, 184) 

 

Istorikas C. Behanas McCullaghas pastebi, kas istorijos dalyke turi būti priimta kaip 

teisinga: „Kodėl turėtume manyti esant juos [istorinius aprašymus] teisingais? 

Atsakymas jau buvo pateiktas: jie galėtų būti klaidingi, tačiau aprašymai, kurie gerai 

paremti įrodymais, greičiausiai yra teisingi. […] Štai kodėl jais reikėtų tikėti.“ 

(McCullagh, TH, 57) 

McCullaghas toliau aiškina: „Jei jie nesiremtų tiksliu ir pakankamai išsamiu esamų 

faktų tyrimu, tvirtai nusistovėjusiais konkrečiais ir bendrais įsitikinimais apie pasaulį ir 

jei prie jų nebuvo prieita remiantis logiškais indukciniais argumentais, tai jie ir neturėtų 

būti verti patikėti. Tačiau šios sąlygos paprastai atskleidžia patikimus įsitikinimus apie 

pasaulį, ir išvados, prie kurių prieinama jais remiantis, paprastai būna teisingos.“ 

(McCullagh, TH, 57) 

Jis tęsia: „Istoriškojo tyrinėjimo metodai formuluojami taip, kad tiesos išgavimo 

galimybė būtų maksimali. Jei jie tos funkcijos neatlieka, tai jų galima ir atsisakyti.“ 

(McCullagh, TH, 57) 

 

2A. Prieštaravimai istorijos pažinimui 
Didžioji dalis toliau pateikiamų prieštaravimų istorijos objektyvumui ir iš to 

išplaukiančiam pažinumui yra paimti iš Charleso A. Beardo (1874–1948) esė „Toji kilni 

svajonė“ (That Noble Dream). Jo istoriškojo reliatyvizmo požiūris padarė įtaką daugeliui 

XIX amžiaus Amerikos istorikų. Beardo objektyvistinio istorijos požiūrio kritiką galima 

būtų suskirstyti į šešias sritis. 

 

1B. Istorija nėra tiesiogiai stebima 
„Istorikas tiesiogiai nestebi praeities, kuri nesiekia jo laikų. Jis negali matyti jos 

objektyviai, kaip chemikas mato savo bandymų mėgintuvėlius ar mišinius. Istorikas turi 

‘pamatyti’ istorijos faktiškumą per dokumentus kaip tarpininkus. Jie yra jo vienintelis 

šaltinis.“ (Beard, TND, cit. Stern, VH, 323, kursyvas jo) 

 

2B. Fragmentiškas istorinių pasakojimų pobūdis 
„Dokumentai (tarp jų monumentai bei kiti reliktai), su kuriais istorikas turi dirbti, apima 

tik dalį įvykių ir asmenybių, sudarančių istorijos tikrovę. Kitaip tariant, gausybė įvykių 

ir asmenybių nepatenka į dokumentų įrašus.“ (Beard, TND, cit. Stern, VH, 323) 
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3B. Selektyvus istorinės metodologijos pobūdis ir interpretacinis istorijos faktų 
struktūravimas 
„Dalinė yra ne tik dokumentacija, tik labai retais atvejais istorikas gali būti pagrįstai 

tikras, kad surinko visus tam tikro laikmečio, regiono ar segmento dokumentus. 

Dažniausiai jis atlieka dalinę atranką ar dalinį skaitymą dalinių užrašų daugybės įvykių 

ir asmenybių, susijusių su jo nagrinėjama istorine situacija.“ (Beard, TND, cit. Stern, 

VH, 324) 

„Idėja, kad įmanoma galutinai struktūruoti praeities įvykius per dalinės 

dokumentacijos dalinį tyrimą, tėra gryna hipotezė“. (Beard, TND, cit. Stern, VH, 324) 

 

4B. Istorikas negali išvengti įvertinamųjų sprendinių 
„Istorijos įvykiai ir asmenybės pagal savo pačių prigimtį yra susiję su etiniais ir 

estetiniais pasvarstymais. Tai nėra vien paprasčiausi fizikos ar chemijos įvykiai, 

kviečiantys ‘stebėtoją’ būti neutralų.“ (Beard, TND, cit. Stern, VH, 324) 

 

5B. Kiekvienas istorikas yra sąlygojamas savo laiko ir pasaulėžiūros 
„Istorikas, siekiantis pažinti praeitį, dalinę dokumentaciją, su kuria jis dirba, nagrinėja 

nebūdamas savo protu tobulas ir nepriekaištingai neutralus. […] Kad ir kokių 

„išsivalymo“ veiksmų istorikas imtųsi, jis vis tiek išliks žmogiška, nuo laiko, vietos, 

aplinkybių, interesų, polinkių ir kultūros priklausoma būtybė.“ (Beard, TND, cit. Stern, 

VH, 324) 

 

6B. Medžiagos atranka ir sutvarkymas subjektyviai priklauso nuo istoriko 
„Temų atrankai, medžiagos pasirinkimui ir sutvarkymui turės įtakos specifinis istoriko 

aš“. (Beard, TND, cit. Stern, VH, 324) 

Taigi Beardas daro išvadą: „Istoriko galimybės yra ribotos. Jis gali ieškoti, bet negali 

rasti istorijos ‘objektyvios tiesos’ arba užrašyti jos ‘taip, kaip iš tikrųjų buvo’.“ (Beard, 

TND, cit. Stern, VH, 325) 

 

3A. Istorijos pažinumo gynimas 
Craigas pažymi: „Norint, kad istoriškoji krikščionių tikėjimo apologetika būtų sėkminga, 

reikia įveikti istorinio reliatyvizmo prieštaravimus. […] Žinoma, subjektyvių elementų 

panaikinti neįmanoma. Tačiau iškyla klausimas: ar šis subjektyvus elementas yra toks 

dominuojantis, kad istorijos nagrinėjimą reikėtų paversti niekiniu.“ (Craig, RF, 169) 

 

1B. Teiginys: istorija nėra tiesiogiai stebima 
Geisleris aiškina, ką turėtų reikšti „objektyvu“: „Jei kas nors sakydamas ‘objektyvu’ turi 

omeny absoliutų pažinimą, tai, be abejonės, joks istorikas, kaip žmogus, negali būti 

objektyvus. Galime garantuoti. Kita vertus, jei ‘objektyvu’ reiškia teisinga, bet 

svarstytina, tai toks teiginys logiškai mąstančiam žmogui turėtų būti priimtinas. Šiuo 

atveju atviros durys objektyvumo galimybei.“ (Geisler, CA, 290, kursyvas jo) 

Atsakydamas reliatyvistiniam teiginiui, kad istorikas yra nuskriaustas palyginti su 
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mokslininku, Craigas pateikia du atsakymus: „Pirma, yra naivu manyti, kad 

mokslininkas visada turi tiesioginį priėjimą prie savo tyrimo objektų. Mokslininkas ne 

tik didžiąja dalimi savo paties darbe yra priklausomas nuo kitų kolegų tyrimo rezultatų 

(jie jam yra kaip istoriniai dokumentai), bet jo tyrimo objektai dažnai būna tik 

netiesiogiai prieinami, ypač labai teorinėse srityse, tarkim kaip fizika.“ (Craig, RF, 176) 

„Antra, nors istorikas negali tiesiogiai prieiti prie praeities, tačiau jos likučiai, t.y. 

dalykai, kurie tikrai egzistavo, jam yra tiesiogiai prieinami. […] Pavyzdžiui, 

archeologiniai duomenys kaip tyrinėjimo objektas yra tiesiogiai istorikui prieinami.“ 

(Craig, RF, 176) 

Taigi „istorikas ne mažiau nei mokslininkas turi priemonių nustatyti, kas iš tikrųjų 

vyko praeityje. Priėjimo prie tiesioginių faktų ar įvykių trūkumas nesudaro daugiau 

kliūčių vienam nei kitam.“ (Geisler, CA, 291) 

 

Nors istorikas negali tiesiogiai prieiti prie praeities, tačiau jos likučiai, t.y. dalykai, kurie tikrai 
egzistavo, jam yra tiesiogiai prieinami. […] Pavyzdžiui, archeologiniai duomenys kaip 
tyrinėjimo objektas yra tiesiogiai istorikui prieinami. 

– WILLIAM LANE CRAIG 
 

2B. Teiginys: fragmentiškas istorinių pasakojimų pobūdis 
Fischeris pažymi šio argumento klaidingumą: „Reliatyvizmas klaidingai teigia, kad jei 

visi istoriniai aprašymai yra daliniai nepilnumo prasme, tai turi būti daliniai ir 

klaidingumo prasme. Neišsamus aprašymas gali būti objektyviai teisingas, tačiau tai 

negali būti visa tiesa.“ (Fischer, HF, 42, kursyvas jo). 

Atsakymas: 

 
Tai, kad istoriniai pasakojimai yra fragmentiški, nepanaikina jų objektyvumo. […] 

Istorija nėra mažiau objektyvi nei geologija vien tik todėl, kad priklauso nuo 

fragmentiškų pasakojimų. Mokslinės žinios taip pat yra dalinės bei remiasi 

prielaidomis ir bendra sistema, kuri gali pasirodyti nepakankama atradus daugiau 

faktų. 

Žvelgiant iš grynai mokslinio taško, kad ir kokių iškiltų sunkumų ieškant 

trūkstamų faktų, kartą priėmus filosofinę poziciją pasaulio atžvilgiu, objektyvumo 

problema, apskritai imant, yra išsprendžiama. Jei Dievas yra, tai ir bendras vaizdas 

jau yra; istorijos faktai tik paryškins jį. (Geisler, CA, 292–293) 

 

3B. Teiginys: selektyvi istorinės metodologijos prigimtis ir interpretacinis istorijos 
faktų struktūravimas 
Galima tvirtinti: „Tai, kad pats istorikas atrenka medžiagą, anaiptol dar nereiškia, jog 

istorija yra subjektyvi. Prisiekusieji teisme taip pat priima tvirtus sprendimus, nors ir 

neturėdami absoliučiai visų faktų. Jei istorikas yra nustatęs pačius svarbiausius, 

pagrindinius faktus, to visiškai pakanka, kad jo piešiamas vaizdas būtų objektyvus. 

Nebūtina žinoti visko, kad būtų žinomi tam tikri dalykai.“ (Geisler, CA, 293) 

Be to, turime pastebėti pasaulėžiūros svarbą atsakydami į tokius prieštaravimus: 

 
Vis dėlto lieka svarbus klausimas: ar yra žinomas (arba ar yra galimas pažinti) 

tikrasis praeities įvykių kontekstas ir sąryšiai. […] Iš tikrųjų nėra galimybės sužinoti 
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pradinių sąryšių neatsižvelgiant į bendrą hipotezę arba pasaulėžiūrą, kuria remiantis 

interpretuojami įvykiai. Be abejo, tikrų faktų objektyvumas ir paprasta anksčiau 

buvusių ir po to buvusių faktų seka yra įmanoma pažinti ir neatsižvelgiant į 

pasaulėžiūrą. Tačiau šių įvykių prasmės objektyvumas yra neįmanomas atskirai nuo 

prasmingos struktūros, kaip tokios, kurią sąlygoja bendroji hipotezė arba 

pasaulėžiūra. Taigi objektyvios istorijos prasmės problema, kaip ir objektyvios 

prasmės problema moksle, yra priklausoma nuo asmens pasaulėžiūros (vok. 

Weltanschaunung). (Geisler, CA, 293–94, kursyvas jo) 

 

Atsakymas: „Kai kurių objektyvistų iškeltas argumentas, kad praeities įvykiai turi 

būti struktūruojami arba antraip jie esti nepažinūs, yra klaidingas. Šis argumentas įrodo 

tik tai, kad faktus būtina suprasti remiantis tam tikra struktūra, antraip nelieka prasmės 

apie juos kalbėti. Apie tai, kuri struktūra yra teisinga, turi būti sprendžiama remiantis 

kažkuo kitu, nei vien tik pačiais faktais. […] Objektyvi prasmė atskirai nuo 

pasaulėžiūros yra neįmanoma.“ (Geisler, CA, 295) 

Jei kas paklaustų, kuri pasaulėžiūra yra teisinga, Geisleris atsako: „Jei laikome, kad 

yra pateisinama priimti teistinę pasaulėžiūrą, tai objektyvi istorijos prasmė tampa 

įmanoma. Mat teistiniame kontekste kiekvienas istorijos faktas tampa teistiniu faktu. 

[…] Linijinio įvykių vaizdo ribose priežastiniai variantai randasi kaip jų konteksto 

rezultatas teistinėje visatoje. Teizmas pateikia apmatus, ant kurių istorija nutapo visą 

vaizdą. […] Šiame kontekste objektyvumas reiškia sisteminį nuoseklumą.“ (Geisler, CA, 

295) 

 

4B. Teiginys: istorikas negali išvengti vertybinių įvertinimų 
Reikėtų pastebėti štai ką: 

 
Tai visiškai nereiškia, kad objektyvumas yra neįmanomas. Objektyvumas reiškia būti 

teisingam tvarkant faktus. Vadinasi, pateikti tai, kas įvyko, kiek įmanoma tiksliau. Be 

to, objektyvumas reiškia, kad kai kažkas interpretuoja, kodėl šie įvykiai radosi, 

istoriko kalba turėtų priskirti šiems įvykiams vertę, kurią jie iš tikrųjų turėjo savo 

originaliame kontekste. […] Išsiaiškinus istoriko pasaulėžiūrą, vertybiniai įvertinimai 

nėra nepageidautini ar tik subjektyvūs, iš tiesų jie yra esminiai ir objektyviai 

privalomi. (Geisler, CA, 295–96, kursyvas jo) 

 

5B. Teiginys: kiekvienas istorikas yra sąlygojamas savo laiko ir pasaulėžiūros 
Nors tiesa, kad kiekvienas istorikas yra savo laiko kūdikis ir „tai, kad istoriko nuomonei 

didelę įtaką daro jo gyvenamasis laikmetis, dar neįrodo, jog pačią jo istoriją formuoja 

tas pats laikmetis. […] Kritika dažnai painioja pažinimo turinį su pažinimo įgijimo 

procesu, o istorinio vaizdo formavimą su jo verifikacija. Tai, kaip ir kokias hipotezes 

žmogus iškelia, dar nebūtinai nusako, kaip jis nustatys jų teisingumą.“ (Geisler, CA, 

296–297, kursyvas jo) 

Taip pat gali iškilti „painiava tarp to, kaip pažinimas yra pasiekiamas, ir koks 

pažinimo validumo patikimumas. Amerikietis istorikas gali šovinistiškai teigti, kad 

Jungtinės Valstijos paskelbė savo nepriklausomybę nuo Anglijos 1776 m. Šis teiginys 

yra teisingas nepriklausomai nuo to, kokie galėjo būti pareiškėjo motyvai. Kita vertus, 

anglų istorikas gali patriotiškai laikytis nuomonės, kad Anglija paskelbė savo 
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nepriklausomybę nuo Jungtinių Valstijų 1776 m. Šis teiginys yra klaidingas ir toks 

visada bus.“ (Fischer, HF, kursyvas jo) 

Be to, atkreipkime dėmesį į reliatyvisto argumento savineigos (angl. self-refuting) 

pobūdį: „Jei reliatyvumas yra neišvengiamas, tai istorikų reliatyvistų pozicija save 

paneigianti. Juk jų požiūris yra arba istoriškai sąlygotas ir todėl neobjektyvus, arba jis 

nėra reliatyvus, bet objektyvus. Jei taip, tai yra pripažįstama, kad įmanoma būti 

objektyviam traktuojant istoriją. Priešingu atveju, jei istoriškojo reliatyvizmo pozicija 

pati yra reliatyvi, tai jos negalima traktuoti kaip objektyviai teisingos.“ (Geisler, CA, 

297) 

Kaip jau buvo užsiminta, reikia pripažinti, jog reliatyvistas teisingai mąsto, kad 

istorikas dirba veikiamas pasaulėžiūros. „Atmetus pasaulėžiūrą, nėra prasmės kalbėti 

apie objektyvią prasmę. Prasmė yra priklausoma nuo sistemos.“ (Geisler, CA, 296) 

Tačiau, jei teistinė sistema tikrai yra teisinga, ir tai aiškiai liudija įrodymai, tada 

objektyvumas yra įmanomas. Geisleris teigia: „Jei įmanoma nustatyti, kokie yra faktai, ir 

galima suteikti jiems prasmę bendrame teistinės visatos kontekste, parodant, kad jie 

nuosekliausiai atitinka duotąją interpretaciją, tada galima tvirtinti, jog pasiekta objektyvi 

istorinė tiesa. Pavyzdžiui, jei laikomasi teistinio visatos modelio ir tikint, kad Jėzaus iš 

Nazareto negyvas kūnas grįžo iš kapo, tada galima krikščioniui teigti, jog šis neįprastas 

įvykis yra stebuklas, patvirtinantis su tuo susijusius kitus teisingus Kristaus teiginius.“ 

(Geisler, CA, 296) 

 

[Iškyla] painiava tarp to, kaip pažinimas yra pasiekiamas, ir koks pažinimo validumo 
patikimumas. Amerikietis istorikas gali šovinistiškai teigti, kad Jungtinės Valstijos paskelbė 
savo nepriklausomybę nuo Anglijos 1776 m. Šis teiginys yra teisingas nepriklausomai nuo to, 
kokie galėjo būti pareiškėjo motyvai. 

– DAVID HACKETT FISCHER 
 

6B. Teiginys: medžiagos atranka ir sutvarkymas subjektyviai priklauso nuo istoriko 
Apie išankstinių nuostatų, šališkumo ar jausmų, užtemdančių istorijos objektyvumą, 

galimybes istorijos filosofas W.H. Walshas pareiškė: „Vis dėlto abejotina, ar tokio 

pobūdžio šališkumą turėtume traktuoti kaip rimtą kliūtį siekiant tiesos istoriškojo 

objektyvumo. Tai abejotina dėl paprastos priežasties: visi iš savo pačių patirties žinome, 

jog tokio pobūdžio šališkumas gali būti ištaisomas arba bent jau leistinas. […] Ir mes 

tikrai manome, kad istorikai turėtų būti laisvi nuo asmeninių išankstinių nusistatymų bei 

prietarų, ir smerkiame istorikus, kurie elgiasi kitaip.“ (Walsh, IPH, 101) 

Net Van A. Harvey’s pastebi: „Dažnai klausiama: nejaugi asmeninė nuomonė ir 

objektyvumas negali būti tarpusavyje suderinti? Manau, jog gali, jei objektyvumas 

reiškia susilaikymą nuo pirmalaikio galutinio vertinimo. Ar teisėjas, kuris tuo pat metu 

yra ir teisiamojo tėvas, negali būti netgi dar objektyvesnis tirdamas bylą ir ieškodamas 

tiesos, nei tas, kuris mažiau tuo suinteresuotas?“ (Harvey, HB, 212) 

Harvey’s toliau samprotauja, jog neteisinga „apskritai nepasitikėti krikščionių 

mokslininkų biblistų darbais vien todėl, kad ant kortos juose akivaizdžiai yra statomi jų 

tvirčiausi įsitikinimai“. (Harvey, HB, 213, kursyvas jo) Tačiau jis pastebi, kad tai 

neturėtų automatiškai tapti prielaida, nes „ignoruoja skirtumą tarp paaiškinimo ir jo 

pateisinimo, tarp nuostatos ką nors sužinoti ir gynimo to, kas jau sužinota. […] Teisėjas, 
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būdamas ir kaltinamojo tėvu, gali turėti gana asmeninių ir ta prasme subjektyvių 

priežasčių norėdamas įrodyti savo sūnaus nekaltumą. Tai jau būtų kur kas daugiau nei 

vien norėti, kad jis yra nekaltas. Tačiau patikimumas jo išvadą nulemiančių priežasčių, 

kad ir kokios skausmingos jos jam būtų, yra logiškai nepriklausomas nuo jo norų.“ 

(Harvey, HB, 213) 

Galiausiai visiško subjektyvizmo ar reliatyvizmo samprata, kaip pažymi Fischeris, 

paneigia pati save. „Visi reliatyvistai teigė, kad jie ir jų draugai tam tikra prasme yra 

atleidžiami nuo reliatyvizmo“. (Fischer, HF, 42) Fischeris nurodo Cushingo Strouto 

pastabą, kad „nuoseklus reliatyvizmas yra intelektinės savižudybės forma“. (Strout, 

PRAH, cit. Fischer, HF, 42) Fischeris toliau pažymi: „Reliatyvistų naudojama 

subjektyvumo idėja yra tikra nesąmonė. „Subjektyvus“ yra koreliatyvus terminas, 

negalintis turėti prasmės, kol jo priešingybė taip pat neturi prasmės. Teigti, kad visas 

pažinimas yra subjektyvus, tolygu sakyti, kad visi daiktai yra žemi. Niekas negali būti 

žemas, kol nėra kažko aukšto.“ (Fischer, HF, 43) 

 

4A. Prieštaravimai stebuklų istorijos pažinumui 
Net tam, kuris priima stebuklus kaip filosofinę galimybę ir kuriam teistinė pasaulėžiūra 

suteikia esminę sistemą suprasti, kad istoriniai įvykiai gali būti pažįstami objektyviai, vis 

dar lieka atviras klausimas: ar iš tiesų galime žinoti, kad stebuklai yra istoriški? Ar 

galime neabejoti dėl stebuklų atsiradimo vien remdamiesi istoriniais liudytojų 

pasakojimais? 

 

1B. Filosofiniai prieštaravimai 
Davidas Hume’as pateikia istorinio kriterijaus argumentą prieš stebuklus, nurodydamas 

bet kokių tariamų praeities stebuklų įrodymų problematiškumą. 

 

1C. „Per visą istoriją nerandama jokio stebuklo, kurį patvirtintų pakankamai daug 

žmonių, turinčių neabejotiną nuovoką ir išsilavinimą, laiduojantį mums, kad tai nebuvo 

jų haliucinacijos […] ir tuo pat metu patvirtinančių mums faktus, įvykusius taip viešai ir 

tokioje žinomoje pasaulio vietoje, kad jie būtų neišvengiamai aptikti“. (Hume, ECHU, 

10.2.92, p. 116–117) 

 

2C. „Daugybė suklastotų stebuklų, pranašysčių ir antgamtinių įvykių, kurie įvairiais 

laikais buvo atskleisti juos nuneigiančių įrodymų ar patys atsiskleidžia dėl savo 

absurdiškumo, įrodo gana stiprų žmonijos polinkį į keistumą bei nepaprastumą ir turėtų 

pagrįstai įdiegti įtarumą dėl panašių atvejų“. (Hume, ECHU, 10.2.93, p. 118) 

 

3C. „Pastebint, jog visi antgamtiniai ir stebuklingi dalykai nutinka daugiausia 

necivilizuotose ir barbariškose tautose, jų atžvilgiu atsiranda stipri neigiama nuostata. Jei 

su jais tenka susidurti civilizuotiems žmonėms, tai paaiškėja, kad pastariesiems juos 

perpasakoję neišprusę ir barbariški protėviai.“ (Hume, ECHU, 10.2.93, p. 119) 

 

4C. Kiti šiuolaikiniai istoriografai žengė Hume’o pėdomis. 
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Vokiečių teologas ir istoriografas Ernstas Troeltschas teigia: „Remdamiesi mums 

žinomų įvykių analogija, spėliodami ir palankiai suprasdami, siekiame paaiškinti ir 

rekonstruoti praeitį, […] nes tuos pačius reiškinius suvokiame veikiant praeityje taip pat, 

kaip ir dabartyje, ir matome ten, kaip ir čia, jog įvairūs istoriniai žmogaus gyvenimo 

ciklai daro vienas kitam įtaką ir tarpusavyje persikloja.“ (Troeltsch, H, cit. Hastings, 

ERE, 6:718) 

Carlas Beckeris netgi teigia: „Joks kiekis liudijimų niekada neturės teisės patvirtinti 

praeities tikrovės dalyko, kuris nėra randamas dabarties tikrovėje. […] Net jei liudytojas 

būtų tobulo charakterio – visa tai nieko neverta.“ (Becker, DWH, cit. Snyder, DWH, 12–

13) 

F.H. Bradley’s sako: „Matėme, kaip istorija mažų mažiausiai remiasi mūsų patirties 

išvadomis, t.y. sprendimu, grindžiamu mūsų pačių dabartine būsena; […] kai mūsų 

prašo patvirtinti buvimą praeityje vykusių dalykų, rezultatus priežasties, kuri, visų 

pripažinimu, neturi analogų mūsų gyvenamame ir pažįstamame pasaulyje – nerandame 

kito atsakymo kaip tik tą, kad […] mūsų prašo statyti namą be pamatų. […] Ir kaip 

galime mėginti tai daryti neprieštaraudami patys sau?“ (Bradley, PCH, 100) 

Šiuolaikinis filosofas Antony’s Flew’is, sekdamas Hume’u ir Troeltschu, teigia: „Tik 

darydami tikslią prielaidą, kad dėsniai, kurie veikia šiandien, veikė ir praeity, […] 

galime racionaliai interpretuoti praeities liekanas kaip įrodymus ir iš jų konstruoti savo 

pasakojimus apie tai, kas iš tikrųjų yra vykę“. (Flew, M, cit. Edwards, EP, 5:351) 

„Kritiškas istorikas, susidūręs su kokiu nors stebukliniu pasakojimu, paprastai atmes 

jį. […] Norėdamas pateisinti savo veiksmus, jis turės remtis būtent Hume’o iškeltu 

principu: ‘absoliutus neįmanomumas stebuklingos kilmės’ arba paliudytų dalykų ‘visų 

logiškai mąstančių žmonių akyse […] turėtų būti laikomas vieninteliu ir pakankamu 

pagrindu juos paneigti’.“ (Flew, M, cit. Edwards, EP, 351–352) 

 

Kritiškas istorikas, susidūręs su kokiu nors stebukliniu pasakojimu, paprastai atmes jį. […] 
Norėdamas pateisinti savo veiksmus, jis turės remtis būtent Hume’o iškeltu principu: 
„absoliutus neįmanomumas stebuklingos kilmės“ arba paliudytų dalykų „visų logiškai 
mąstančių žmonių akyse […] turėtų būti laikomas vieninteliu ir pakankamu pagrindu juos 
paneigti“. 

– ANTHONY FLEW 
 

2B. Teologiniai prieštaravimai 
Kai kas pateikė prieštaravimų istoriškajam stebuklų pažinumui žvelgdami iš teologinės 

perspektyvos. Manoma, jog tokius prieštaravimus pirmasis suformulavęs Gottholdas 

Lessingas: „Atsitiktinės istorijos tiesos niekada negalės tapti būtinų proto tiesų 

įrodymu“. (Lessing, LTW, 53, kursyvas jo) 

„Problema yra […] ta, kad pranešimai apie stebuklus nėra stebuklai. Tie […] 

stebuklai, kurie vyksta mano akyse, savo pasekmėmis yra tiesioginiai. Tačiau anie – 

pranešimai […] – turi praeiti tarpininką, kuris panaikina jų visą jėgą.“ (Lessing, LTW, 

52) 

„Aš nė truputėlio, – aiškina Lessingas, – neneigiu, kad Kristus darė stebuklus. 

Tačiau, kadangi jų tiesa visiškai nebeįrodoma tokiais stebuklais dabartyje ir kadangi tai 

tėra pranešimai apie stebuklus (net jei tai yra pasakojimai, kurie nėra ir negali būti 
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paneigti), aš neigiu, kad jie gali ar turėtų įpareigoti mane bent mažiausiai patikėti kitu 

Kristaus mokymu.“ (Lessing, LTW, 55) 

Panašiai ir Kierkegaardas sumenkino istorijos vaidmenį tikėjimui: „Jei krikščionybė 

traktuojama kaip istoriškasis dokumentas, tai svarbu gauti visiškai patikimą aprašymą to, 

kokia iš tikrųjų yra krikščionybės doktrina. Jei klausinėjantis subjektas būtų labai 

susidomėjęs savo santykiu su šia tiesa, jis tą pat akimirką nusimintų, nes nėra nieko 

lengviau suvokti nei tai, kad kalbant apie istoriją didžiausia tikimybė tėra aproksimacija, 

o aproksimacijos nepakanka jo laimei sugrąžinti ir tikrai negana įgyti amžinajai laimei, 

kurios garantuoti negali jokie rezultatai.“ (Kierkegaard, CUPPF, 23) 

„Net jei šiuolaikinė karta neturėtų palikta nieko daugiau, tik šiuos žodžius: „Mes 

tikime, kad tokiais ir tokiais metais Dievas pasirodė nuolankaus tarno pavidalu, gyveno 

ir mokė tarp mūsų ir tada numirė“ – to jau daugiau nei pakankama.“ (Kierkegaard, PF, 

104) 

Martinas Kahleris pratęsia: „Juk istoriniai faktai, kurie pirmiausia turi būti 

patvirtinami mokslo, negali kaip tokie tapti tikėjimo patirtimi. Todėl krikščionių 

tikėjimas ir Jėzaus istorija stumia vienas kitą kaip aliejus ir vanduo.“ (Kahler, SHJHBC, 

74, kursyvas jo) 

Modernieji teologai, tiek liberalių, tiek ir neoortodoksinių įsitikinimų, šiuos požiūrius 

atliepia. 

Rudolfas Bultmannas: „Šis uždarumas reiškia, kad istorinių įvykių kontinuumo 

negali pertraukti antgamtinių, transcendentinių galių įsikišimas ir kad nėra jokio 

‘stebuklo’ šia žodžio prasme. Toks stebuklas būtų įvykis, kurio priežastis glūdėtų ne 

istorijoje. […] Tačiau istorijos mokslas (taip kaip ir šis metodas) imasi nagrinėti visus 

istorinius dokumentus. Ir jokių išimčių negali būti biblinių tekstų atžvilgiu, jei jie 

apskritai galėtų būti suprantami kaip istoriški.“ (Bultmann, EF, 292) 

Paulo Tillicho manymu, tai yra „baisiausias tikėjimo prasmės iškreipimas, kai 

tikėjimas tapatinamas su tikėjimu biblinių pasakojimų istoriniu patikimumu“. (Tillich, 

DF, 87) 

Karlas Barthas galiausiai teigia: „Kristaus prisikėlimas, arba jo antrasis atėjimas […] 

nėra istorinis įvykis; istorikai gali nenuogąstauti […], jog esame susidomėję šioje vietoje 

įvykiu, kuris, nors ir yra vienintelis tikras įvykis istorijoje, tačiau nėra tikrasis istorijos 

įvykis.“ (Barth, WGWM, 90, kursyvas jo) 

Troeltscho analogijos principas (minėtas aukščiau filosofinių prieštaravimų 

skirsnyje) taip pat turėjo didelį ir ilgalaikį poveikį šiuolaikiniams teologams ir istorijos 

kritikams. Van A. Harvey’s, istorikas ir Troeltscho istorinio kritinio metodo šalininkas, 

aiškina šią įtaką: 

 
Aš bandžiau parodyti, kad buvę daug tiesos Ernsto Troeltscho pranašiškame 

pareiškime, jog istorinio kritinio metodo atsiradimas suponuoja tokią esminę 

revoliuciją Vakarų žmogaus sąmonėje, kad būtina daugelį esminių krikščioniškojo 

tikėjimo prielaidų įvertinti naujai. […] Aš manau, kad šis konfliktas yra toks didelis, 

jog didžioji dalis šiandieninės protestantų teologijos gali būti traktuojama kaip 

gelbėjimo operacijos, t.y. pastangos sutaikyti kritinio istorinio tyrimo etiką ir 

akivaizdžius krikščioniškojo tikėjimo reikalavimus. (Harvey, HB, 246) 
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C. Stephenas Evansas savo knygoje „Istorinis Kristus ir Tikėjimo Jėzus“ (The 

Historical Christ And The Jesus of Faith, 1996 m.), pažymi, kaip yra išplitusi ši 

šiuolaikinė įtaka: 

 
Taip pat norėčiau pastebėti, kad, nors Van Harvey’o knyga (1966) gali pasirodyti tam 

tikra prasme pasenusi, jo ginama metodologija vis dar yra įsišaknijusi daugelio 

Biblijos mokslininkų praktikoje. Mano manymu, stebėtina yra tai, kad nebėra 

daugiau naujų išsamių šios pozicijos gynimų. […] Tai, kad Troeltscho-Harvey’o 

pobūdžio pozicijos ginamos silpnokai, visai neįrodo, jog šio požiūrio yra atsisakoma. 

Manyčiau, taip yra todėl, kad šis požiūris taip paplitęs, jog jo šalininkams jis atrodo 

kaip „sveiko proto“ požiūris, kurio net ginti nereikia. (Evans, HCJF, 185) 

 

5A. Stebuklų istorijos pažinumo gynimas 
 

1B. Filosofinių prieštaravimų kritika 
Filosofas Frankas Beckwithas savo kritinėje Hume’o argumentų analizėje atsako į 

pirmąją Hume’o mintį: „Daugeliu atžvilgių tai neabejotinai nėra visiškai nepagrįstas 

kriterijus, kurį iškėlė Hume’as. Natūralu tiriant tariamų liudytojų įrodymus tikėtis, kad 

liudytojų bus pakankamai ir jų charakteris nepriekaištingas. Tačiau Hume’o vertinimo 

kriterijus reikalauja daug daugiau nei tai.“ (Beckwith, DHAAM, 49) 

Beckwithas tęsia cituodamas Coliną Browną: „Jo reikalaujama liudytojų 

kvalifikacija yra tokia, kad atmetami būtų liudijimai tų, kurie neturėtų Vakarų 

universiteto išsilavinimo, iki šešioliktojo amžiaus gyventų ne stambiame Vakarų 

Europos kultūriniame centre ir nebūtų visuomeniškai aktyvi figūra“. (Brown, MCM, cit. 

Beckwith, DHAAM, 50) 

Beckwithas pastebi, jog netiktų net ir šis kriterijus, nes „jei pavyksta išlavinti melagį, 

tai pavyksta iš jo padaryti dar geresnį melagį“. (Beckwith, DHAAM, 50) 

Be to, pasak Beckwitho, „kai kurios pastarosios mokslo tendencijos linkusios 

paremti teiginį, jog esminis krikščioniškojo teizmo stebuklas, Jėzaus prisikėlimas, 

atrodo, atitinka pirmąjį Hume’o kriterijų.“ (Beckwith, DHAAM, 50) 

Beckwithas nurodo Hume’o antrojo teiginio klaidingumą: „Nedaug kas abejoja tuo, 

jog kai kurie tariamai stebuklingi įvykiai yra žmogaus vaizduotės ir troškimo tikėti 

kažkuo nuostabiu padarinys, bet iš to negalima daryti išvados, kad visi tariami stebuklai 

nevyko. Mat tai reikštų padaryti klaidingos analogijos klaidą (angl. fallacy of false 

analogy) [toks argumentas, kuriuo remiasi klaidinga išvada].“ (Beckwith, DHAAM, 51) 

 

Nedaug kas abejoja tuo, jog kai kurie tariamai stebuklingi įvykiai yra žmogaus vaizduotės ir 
troškimo tikėti kažkuo nuostabiu padarinys, bet iš to negalima daryti išvados, kad visi tariami 
stebuklai nevyko. Mat tai reikštų daryti klaidingos analogijos klaidą. 

– FRANK BECKWITH 
 

Be to, kaip pastebi Beckwithas, tai tiesiog būtų loginė ydingo rato klaida natūralizmo 

labui: „Galų gale juk negalite daryti prielaidos, jog visi pranešimai apie stebuklus yra 

perdaug išpūsti, nebent jau žinotumėte, kad stebuklų nebūna“. (Beckwith, DHAAM, 52) 
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Filosofas Colinas Brownas atsako: „Absurdiška reikalauti iš liudytojo, kad jis turėtų 

tokią pačią pasaulėžiūrą kaip ir tu pats ar būtų to paties išsilavinimo ir kultūros lygio“. 

(Brown, MCM, 98) Brownas prieina išvadą, kad „liudijimo validumas teigiant, jog 

kažkas įvyko, labiau priklauso nuo sąžiningumo, gebėjimo neapsigauti ir liudytojų 

artumo aptariamam įvykiui.“ (Brown, MCM, 98, kursyvas jo) 

Beckwithas nurodo tris problemas, kylančias dėl Hume’o trečiojo kriterijaus: „(1) 

Hume’as adekvačiai neapibrėžia, ką jis turi omeny kalbėdamas apie neišprususius ir 

neišsilavinusius žmones; (2) šis kriterijus netaikytinas krikščioniškojo teizmo 

stebuklams; ir (3) Hume’as daro loginę argumentum ad hominem klaidą [užsipuola 

asmenį, o ne jo argumentus].“ (Beckwith, DHAAM, 53) 

Geisleris apie Troeltscho analogijos principą sako, kad „jis, pasirodo, esąs panašus į 

Hume’o prieštaravimą stebuklams gamtos uniformizmo (vienopumo) pagrindu“. 

(Geisler, CA, 302) 

Atsakydamas į tą argumentą, Geisleris pirmiausia pažymi: „Čia padaroma loginė 

ydingo rato klaida visų istorinių įvykių natūralistinės interpretacijos naudai. Tai 

galimybės pripažinti stebuklus istorijoje metodologinis atmetimas. Bendrojo 

dėsningumo liudijimas jokiu būdu nėra liudijimas prieš konkretų neįprastą įvykį.“ 

(Geisler, CA, 302) 

Antra: „Troeltscho analogijos tipo argumentas […] įrodo per daug. Richardas 

Whately’s įtikinamai tvirtino, kad remiantis šia uniformizmo (vienopumo) prielaida, 

atmesti reikėtų ne tik stebuklus, bet ir daugelį neįprastų praeities įvykių, tarp jų ir tuos, 

kurie susiję su Napoleonu Bonaparte’u.“ (Geisler, CA, 302–303) 

„Būtų akivaizdi klaida uniformistinius metodus iš mokslinių eksperimentų srities 

perkelti į istorinius tyrimus. Pasikartojamumas ir visuotinumas reikalingas, idant būtų 

nustatyti moksliniai dėsniai ar bendrieji modeliai. […] Tačiau šis metodas visiškai 

netinka istorijai. Norint patvirtinti istorinius įvykius, reikia patikimo liudijimo, kad šie 

konkretūs įvykiai tikrai yra buvę.“ (Geisler, CA, 303) 

Panašiai ir Beckwithas atsako į Flew’o ir Troeltscho argumentą, parodydamas, kad 

„šis argumentas painioja analogiją kaip pamatą tyrinėti praeičiai su tyrinėjamos praeities 

objektu. Vadinasi, tyrinėdami praeitį darome prielaidą apie pastovumą ir tęstinumą, bet 

tai nereiškia, jog atrastieji dalykai, liečią praeitį (tai yra mūsų tyrinėjimų objektas), 

negali būti unikalus ypatingumas.“ (Beckwith, HM, cit. Geivett, IDM, 97, kursyvas jo) 

 

Absurdiška reikalauti iš liudytojo, kad jis turėtų tokią pačią pasaulėžiūrą kaip ir tu pats ar būtų 
to paties išsilavinimo ir kultūros lygio. […] Liudijimo validumas teigiant, jog kažkas įvyko, 
labiau priklauso nuo sąžiningumo, gebėjimo neapsigauti ir liudytojų artumo aptariamam 
įvykiui. 

– COLLIN BROWN 
 

2B. Teologinių prieštaravimų kritika 
Geisleris taip atsako istorijos pažinumo kritikams: „Remiantis ką tik aptartu istorijos 

objektyvumu, nėra deramos priežasties krikščioniui priimti radikalias teologų 

egzistencialistų pažiūras į stebuklų objektyvumą ir istoriškumą. Stebuklai gali ir nebūti 

kilę iš natūralaus istorinio proceso, tačiau jie jame.“ (Geisler, CA, 300, kursyvas jo) 

Jis tęsia: 
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Stebuklas kaip toks gali būti nustatomas empiriniame arba istoriniame kontekste tiek 

objektyviai, tiek ir subjektyviai. Stebuklui būdinga keletas charakteristikų. Tai įvykis, 

neįprastas moksline prasme ir svarbus teologine bei moraline prasme. Pirmoji 

charakteristika yra pažįstama tiesioginiu empiriniu keliu, o pastarosios pažįstamos tik 

netiesiogiai per empirinius duomenis, kurie yra „keisti“ ir „sukeliantys“ kažką 

„daugiau“ nei vien tik standartiniai įvykiai. […] Teologinės ir moralinės stebuklo 

charakteristikos nėra empiriškai objektyvios. Šia prasme jos yra patiriamos 

subjektyviai. Tačiau tai nereiškia, kad stebuklo moralinės dimensijos neturi 

objektyvaus pagrindo. Jei mūsų visata yra teistinė, tai moralumas yra objektyviai 

pagrįstas Dievo. (Geisler, CA, 301) 

 

Profesorius Ericksonas pastebi: 

 
Mūsų aptariamos teorijos neatitinka Biblijoje esamo modelio, nusakančio santykį tarp 

tikėjimo ir proto, taip pat ir istoriškumo svarbą. Norėtume pasiūlyti kelis pavyzdžius. 

Pirmiausia pažvelkime į Jėzaus atsakymą, kai Jono Krikštytojo mokiniai paklausė 

Jėzaus, ar Jis esąs tas, kurio jie laukė, ar jiems laukti kito (Lk 7,18–23). Jėzus jiems 

priminė tai, ką Jis buvo daręs: gydęs akluosius, luošius, raupsuotuosius ir 

kurčiuosius; prikėlęs mirusiuosius; skelbęs gerąją naujieną vargšams (22 eil.). 

Akivaizdu, jog čia nebuvo daroma takoskyra tarp istorijos ir tikėjimo faktų. Antrasis 

pavyzdys – tai Pauliaus išryškinamas Jėzaus prisikėlimo realumas (1 Kor 15). 

Krikščioniškosios patirties ir žinios validumas remiasi Kristaus prisikėlimo tikrumu 

(12–19 eil.). Trečia, akivaizdus yra Luko susirūpinimas pateikti savo raštuose teisingą 

informaciją (Lk 1,1–4; Apd 1,1–5). Jei pirmojo mūsų pavyzdžio interpretacijai gali 

turėti įtakos tos pastraipos kritinė studija, tai antrasis ir ypač trečiasis patvirtina, kad 

tikėjimo ir istorinio proto perskyra bibliniam paveikslui nebūdinga. (Erickson, WBF, 

131) 

 

Ericksonas nurodo Bultmanno istoriškumo prielaidą ir daromą klaidą: 

 
Bultmannas teisingai pastebėjo, kad Naujojo Testamento tikintieji buvo ištikimi 

Jėzaus sekėjai, tačiau po to padarė išvadą, jog tai juos vertė būti mažiau tiksliais 

stebėtojais ir įvykių referentais. Todėl darome prielaidą, kad jų pozityvus šališkumas 

Jėzui ir Jo reikalui sumenkino jų stropumą pranešant ir išlaikant tai, ką jie stebėjo; jie 

net persistengė siekdami paremti tikėjimą juo. Tokie argumentai paprastai pateikiami 

remiantis analogijomis iš teismo salės liudijimų. Tačiau analogija su mokykline klase 

galėtų būti daug artimesnė Evangelijos rašytojų situacijai, nes jie vis dėlto buvo 

Mokytojo mokiniai: kas greičiau pagaus kiekvieną klasėje mokytojo sakomą žodį, 

idant turėtų teisingus ir išsamius užrašus – ar atsitiktinis klausytojas, ar labai 

mokytojo pažiūroms atsidavęs mokinys? Mes visais atvejais teiktume pirmenybę 

pastarojo užrašams. Šie kruopščiausiai išlaikytų mokytojo išmintį, nes ją užrašinėjęs 

asmuo tikėjo, kad tai turės vertę ir po galutinio atsiskaitymo ar egzamino. Mokiniai 

tikėjo ypatinga verte visko, ką Jėzus buvo sakęs, todėl neabejotinai ypač stengėsi 

kruopščiai išlaikyti jo mokymą. (Erickson, WBF, 131–132) 

 

3B. Išvados 
Tiek šią dalį, tiek ir šią knygą norėčiau pabaigti ne tiek proto, kiek širdies žodžiais. 
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Didžioji dalis jūsų skaitytos medžiagos buvo labiau skirta galvai. Ir tai yra gerai. Dievas 

mums suteikė protą, kad naudotume jį vertindami Jo apreiškimo apie Save mums 

liudijimus. Izaijo 1,18 Dievas mus kviečia: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime“ (Iz 

1,18). Jėzus proto svarbą pažymėjo įsakydamas: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa 

širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22,37). 

Tačiau kur kas dažniau Biblijoje Dievas kalba iš širdies į širdį. Jis vėl ir vėl pabrėžia 

širdies nuolankumo svarbą. Jis įspėja apie užkietėjusios širdies pavojų. Nors 

Šventraštyje dažnai kalbama apie protą, bet maždaug penkis kartus daugiau nuorodų yra 

apie širdį nei apie protą – Dievas nori mums kalbėti ne tik intelektiniame lygyje, bet ir iš 

širdies į širdį. 

Tai štai kokia yra mano nuostata baigiant šią knygą. Jei jūs ar jūsų pažįstamas 

sprendžiate savo gyvenimo atidavimo Kristui klausimą, aš įsivaizduoju save sėdintį prie 

stalo ir besikalbantį su jumis iš širdies į širdį. Gali būti, kad jus kamuoja kai kurie šiame 

skyriuje paminėti klausimai. Galbūt jūs sakote: „Niekada nesu matęs stebuklo. Kaip 

galiu patikėti žinia apie stebuklus?“ 

Kaip jau skaitėme šiame skyriuje, Davidas Hume’as ir daug kitų filosofų bei švietėjų 

gynė poziciją, kad stebuklai yra neįmanomi, iš dalies remdamiesi tuo, jog daug labiau 

tikėtina, kad stebuklai nevyksta, nei kad vyksta. Ir nors gali būti labiau tikėtina, kad 

stebuklai nevyksta, nerimta atmesti stebuklų galimybę tik dėl tikimybės. Kaip matėme 

knygos dalyje apie Jėzuje išsipildžiusias pranašystes, tikimybė, kad koks nors asmuo 

istorijoje išpildys visus tuos beveik tris šimtus pranašysčių, praktiškai buvo beveik 

neįmanoma. Vis dėlto istoriniai užrašai, nepaisant viso netikimybiškumo, mums byloja, 

kad Jėzus atėjo ir atliko tam tikrą darbą. 

Manau, vienintelis būdas sužinoti tiesą – tai atmesti visas išankstines idėjas. O jei iš 

tikrųjų yra Dievas, žvelgiantis į šią žemę, stebintis užimančiųjų aukštus postus širdžių 

išdidumą, egocentrizmą tų, kurie kopia karjeros laiptais, ir bendrą žmogaus 

savanaudiškumą? Kas, jei šis Dievas pasirinko apreikšti Save tam tikriems žmonėms? 

Kas, jei Jis nusprendė apreikšti Save ne išdidiesiems ar išpuikusiems, ar arogantiškiems, 

bet nuolankiesiems, paniekintiesiems ir alkstantiems dvasia? 

Tiesą sakant, jei Biblijoje kalbama tiesa, būtent taip ir yra (o mes jau matėme, kad 

Biblijos patikimumo įrodymai yra stulbinantys). Nors labai skirtingų filosofinių ir 

religinių įsitikinimų žmonės mėgsta kalbėti apie patirtį, kurią jie yra turėję su „Dievu“, 

viena iš tiesų, apreikštų pranašui Izaijui, yra ta, kad Dievas nesiekia laimėti jokio 

konkurso dėl populiarumo. Dievas nenori (žr. 2 Pt 3,9), „kad kuris pražūtų“, bet nori 

„kad visi atsiverstų“, tačiau tuo pat metu Jis nesistengia atverti savęs bet kuriam 

pasitaikiusiam. Izaijas rašo: „Tikrai tu esi pasislėpęs Dievas, Izraelio Dieve, 

Išvaduotojau!“ (Iz 45,15). 

Ar tai nekeista? Ar galite įsivaizduoti besislepiantį Dievą? Kodėl gi Jam tenka tai 

daryti? Atsakymas yra: Jis laukia. Jis laukia tų akimirkų kiekvieno žmogaus gyvenime, 

kai šis bus pakankamai nuolankus savo širdyje, kad išgirstų Jo balsą ir atsakytų 

atverdamas savo gyvenimo duris, leisdamas prasidėti asmeniniam bendravimui su Juo. 

Jėzus yra pasakęs Apr 3,20: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano 

balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“. 

Biblijoje tris kartus aiškiai teigiama (ir daug daugiau kartų užsimenama), kad Dievas 

priešinasi išdidiesiems, bet suteikia malonę nuolankiesiems (Pat 3,34; Jok 4,6; 1 Pt 5,5). 
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Tikiu, jog Dievas nori, kad mes atvertume Jam savo klausimus, tačiau ateina metas, kai 

Jis sako: „Laikas veikti pagal atsakymus, kuriuos tau suteikiau. Ilgiau nedelsk“. 

Ir jei tą akimirką Jam atsakome, štai tada ir atsiveriame galimybei stebėti stebuklus. 

Šios knygos pradžioje pasakojau apie pakeistą gyvenimą savo tėvo, miesto girtuoklio, 

atėjusio pas Kristų vėlai ir taip dramatiškai pasikeitusio, jog daug žmonių pažino Kristų 

per likusius keturiolika jo gyvenimo mėnesių. Po viso to, ką buvau matęs ir patyręs, tai 

buvo stebuklas. Niekas kitas, tik tikrai esantis Dievas galėjo taip pakeisti žmogaus 

gyvenimą. Ir žvelgdamas į savo paties gyvenimą turiu pasakyti, kad tik antgamtinis 

Dievas būtų galėjęs ir galėjo padaryti tokio pobūdžio pokyčių. 

Jei niekada nebuvote nusprendęs pasitikėti Kristumi, kviečiu dabar atsiversti 

paskutinius šios knygos puslapius ir perskaityti Keturis dvasinius dėsnius. Juose labai 

paprastai paaiškinama tiems, kurie nori pažinti Kristų. Jei jūsų širdis ir protas buvo 

pastūmėti Dievo meilės jums, kviečiu žengti toliau. 

Dievas tepalaimina jus ir jūsų ieškojimus, 

JOSH D. MCDOWELL 
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Adler, Mortimer Jerome (1902), hum. m. bkl., filos. m. dr. Filosofas ir labai 

įtakingas autorius. Studijavo Kolumbijos koledže ir Kolumbijos universitete, vėliau 

Čikagos universitete dėstė teisės filosofiją. Adleris jau daug metų vadovauja Filosofinių 
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tyrimų institutui ir eina leidinio Encyclopedia Britannica redakcinės tarybos pirmininko 

pareigas, yra daugelio knygų autorius. Žymiausi jo darbai: Dialectic, How to Read A 

Book, How to Think About God, Ten Philosophical Mistakes, Truth in Religion, the Four 

Dimensions of Philosophy. 

 

Albright, William. F. (1891–1971), filos. m. dr., hum. m. dr. Archeologas, 

mokslininkas. Albrightas – W.W. Spence’o Semitų kalbų katedros vadovas, profesorius, 

Orientalistikos instituto prie Johnso Hopkinso universiteto (Oriental Seminary at Johns 

Hopkins University) vadovas. Nuo 1929 iki 1958 m. Johnso Hopkinso universitete dėstė 

semitų kalbas, daug metų ėjo Tarptautinės Senojo Testamento tyrinėtojų organizacijos 

prezidento pareigas, vadovavo Jeruzalėje įsikūrusiam Amerikiečių orientalistikos 

institutui (American School of Oriental Research), Artimuosiuose Rytuose surengė ir 

vadovavo ne vienai archeologinei ekspedicijai. Jis parašė per 1000 darbų archeologijos, 

Biblijos, Rytų kraštų klausimais, suvaidino labai svarbų vaidmenį paneigiant Grafo-

Wellhauseno Penkiaknygės kilmę aiškinančią teoriją. 1933 m. jis sakėsi nesąs „nei 

konservatyvus, nei radikalus – bent jau ta prasme, kuria paprastai suprantami šie 

terminai”. (Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Nr. 51, 1933 rugsėjis, 

5–6 p.) 

 

Allis, Oswald Thompson (1880–1973), Senojo Testamento tyrinėtojas. Baigė 

Pensilvanijos universitetą ir Princetono seminariją, Berlyno universitete įgijo filosofijos 

daktaro laipsnį. Vėliau įsidarbino Princetono seminarijoje, kur dėstė semitologiją. Keletą 

metų dirbo leidinio Princeton Theological Review redaktoriumi, parašė knygas The Five 

Books of Moses, The Unity of Isaiah, The Old Testament: Its Claims and Its Critics. 

 

Anderson, J.N. D. (1908–1994), Britanijos imperijos 4-ojo laipsnio ordino 

kavalierius, teis. m. dr., Britanijos akademijos narys. Daug metų dėstė Islamo teisę, Rytų 

kraštų teisę, vadovavo Progresyviųjų teisės mokslų institutui prie Londono universiteto 

(Institute of Advanced Legal Studies at the University of London). 1974 m. karalienės 

Elžbietos buvo įšventintas į riterius. 

 

Archer, Gleason, L. Jaunesnysis, buvęs Senojo Testamento katedros Evangelikų 

Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School) Deerfielde (Ilinojaus valst.) 

vadovas. Archeologijos, egiptologijos, semitų kalbų specialistas. Harvarde apsigynė 

humanitarinių mokslų bakalauro, humanitarinių mokslų magistro ir filosofijos daktaro 

laipsnius. Suffolko universitetinėje teisės mokykloje Bostone įgijo teisės mokslų 

bakalauro, o Princetono seminarijoje – teologijos bakalauro laipsnį. 

 

Blaiklock, Edward Musgrave (1903–1983), klasikinės filologijos specialistas, 

lektorius. Baigė Aucklando universitetą Naujojoje Zelandijoje, o vėliau ten pradėjo 

dėstyti. Šiame universitete Blaiklockas dirbo iki 1968 m. Paskutiniais darbo metais, prieš 

išeidamas į pensiją, ten dėstė graikų kalbą. Be kita ko, yra surengęs ir keletą ekskursijų į 

archeologų kasinėjimo vietas Artimuosiuose Rytuose ir Viduržemio jūros pakrantės 

regione. Jis žinomas kaip produktyvus rašytojas. Blaiklockas parašė tokias knygas kaip 

The Acts of the Apostles, The Archaeology of the New Testament, The Pastoral Epistles, 
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parengė spaudai leidinį The Zondervan Pictorial Bible Atlas. 

 

Bockmuehl, Markus, universiteto lektorius, teologijos dėstytojas, kolega ir 

dėstytojas konsultantas Kembridžo Fitzwilliamo koledže. 

 

Bright, William Rohl, (1921–2003) evangelistas, daugelio knygų autorius, 

organizacijos Campus Crusade for Christ įkūrėjas. Humanitarinių mokslų bakalauro 

laipsnį įgijo Northeastern State koledže Oklahomoje, vėliau studijavo Princetono 

seminarijoje ir Fullerio seminarijoje (Fuller Theological Seminary). Brightas yra 

autorius brošiūros „Keturi dvasiniai dėsniai” (The Four Spiritual Laws), kurioje glaustai 

išdėstyta visa evangelija ir kuri plačiai naudojama kaip evangelizacinė priemonė. Jis yra 

daugelio knygų, traktatų, mokymo medžiagos autorius (Come Help Change the World, 

The Secret: How to Live wih Power and Purpose, Witnessing Without Fear ir kt.). 

 

Brown, Raymond E. (1928–1998), hum. m. bkl., hum. m. mgr., teol. m. bkl., teol. 

m. lic., teol. m. dr., filos. m. dr., teol. m. bkl., teol. m. lic. Mokėsi Katalikiškame 

universitete, St. Mary seminarijoje, Johnso Hopkinso universitete, Popiežiškoje Biblijos 

komisijoje Romoje. Dėstė St. Mary seminarijoje, Union seminarijoje, Popiežiškame 

Biblijos institute Romoje, Kolumbijos universitete, Johnso Hopkinso universitete ir 

Jeilio seminarijoje. Brownas buvo Naujojo Testamento specialistas, parašė tokias knygas 

kaip Biblical Exegesis and Church Doctrine, The Epistles of John ir daugelį kitų. 

 

Bruce, Alexander Balmain (1831–1899), hum. m. mgr., teol. m. dr. Buvo Šefyldo 

universiteto Biblijos studijų katedros vadovas. Bruce’as – Mančesterio universiteto 

Rylandso Biblijos kritikos ir egzegezės profesorius. 

 

Bultmann, Rudolph Karl (1884–1976), protestantų teologas, hum. m. specialistas, 

Naujojo Testamento tyrinėtojas. Studijavo Marburgo, Tiubingeno ir Berlyno 

universitetuose, vėliau užėmė akademinius postus keliuose universitetuose. Bultmannas 

buvo vienas formų kritikos (tokia krikščionių raštų analizavimo metodika) kūrėjų. 

Pagrindiniai ir žymiausi Bultmanno darbai: Jesus and the World, Jesus Christ and 

Mythology, Gnosis, Primitive Christianity in its Contemporary Setting. 

 

Carnell, Edward John (1919–1967), evangelikų teologas, hum. m. specialistas. 

Studijavo Wheatono koledže, Vestminsterio seminarijoje (teol. m. bkl., teol. m. mgr.), 

Harvardo universitete (teol. m. dr.). Gordono koledže dėstė apologetiką ir religijos 

filosofiją, o Fullerio seminarijoje (Fuller Theological Seminary) – filosofinę apologetiką 

ir sisteminę teologiją. Kurį laiką Carnellis buvo Fullerio seminarijos prezidentas, vėliau 

ten dėstė etiką ir religijos filosofiją. Žymiausi jo darbai: Introduction to Christian 

Apologetics, A Philosophy of the Christian Religion, The Case for Orthodox Theology. 

 

Chafer, Lewis Sperry (1871–1952), teologas dispensacionistas. C.I. Scofieldui 

padėjo įkurti Filadelfijos Biblijos koledžą ir vėliau jame dirbo. Dalase Chaferis įsteigė 

Evangelikų teologijos koledžą (Evangelical Theological College) (vėliau pavadintas 

Dalaso seminarija), kurį laiką buvo jo prezidentu ir dėstė sisteminę teologiją. Žymiausias 
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jo veikalas – Systematic Theology (8 tomai). 

 

Corduan, Winfried (1949), tiksl. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr. Religinio 

švietimo veikėjas, dvasininkas. Studijavo Merilendo universitete, Evangelikų Trejybės 

seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School), Rice’o universitete. Corduanas yra 

religijos ir filosofijos profesorius adjunktas Tayloro universitete Uplande (Indianos 

valst.), yra parašęs knygą Handmaid to Theology bei daugelį kitų darbų. 

 

Darwin, Charles Robert (1809–1882), anglų gamtininkas. Studijavo Kembridžo 

universitete. Labiausiai išgarsėjo kaip organizmų evoliucijos teorijos kūrėjas. Ši 

anksčiau buvusi populiari teorija šiandien kelia vis daugiau abejonių. Žymiausi Darwino 

veikalai: Origin of Species by Means of Natural Selection („Rūšių atsiradimas”) ir The 

Descent of Man („Žmogaus kilmė”). 

 

Delitzsch, Franz Julius (1813–1890), studijavo Leipcigo universitete. 1846 m. dirbo 

teologijos profesoriumi Rostoko universitete, 1850 m. – Erlangeno universitete. 

 

Dibelius, Martin Franz (1883–1947), vokiečių mokslininkas, vienas formų kritikos 

(tokios evangelijų analizės metodikos) kūrėjų. Tiubingeno universitete Dibeliusas įgijo 

filosofijos daktaro laipsnį, dėstė Berlyno universitete, daugelį metų dirbo Naujojo 

Testamento profesoriumi Heidelbergo universitete. Žymiausi jo darbai: From Tradition 

to Gospel, Studies in the Acts of the Apostles. 

 

Dockery, David S. (1952), hum. m. mgr., teol. m. mgr., filos. m. dr. Šiuo metu 

Dockery’s yra Union universiteto Džeksone (Tenesio valst.) prezidentas. Ten jis taip pat 

dėsto krikščioniškuosius mokslus. Anksčiau Dockery’s dirbo Luisvilyje (Kentukio 

valst.), kur buvo teologijos mokyklos prie Pietų baptistų seminarijos (Southern Baptist 

Theological Seminary) viceprezidentas, o Dallase (Teksaso valst.) Criswello koledže 

dėstė teologiją ir Naująjį Testamentą. Autorius studijavo Texas-Arlingtono ir Teksaso 

krikščioniškajame universitetuose, Pietvakarių baptistų (Southwestern Baptist Seminary) 

ir Grace seminarijose, specializavosi Naujojo Testamento srityje. Dockery’s yra 

daugelio straipsnių autorius, rašo įvairiems teologijos žurnalams, padėjo parengti 

spaudai leidinį New Testament Criticism and Interpretation, yra parašęs knygą The 

Challenge of Postmodernism: An Evangelical Engagement ir kt. 

 

Dodd, Charles Harold (1884–1973), mokslininkas, Naujojo Testamento 

specialistas, teologas. Mokėsi Oksfordo ir Berlyno universitetuose. Doddas skaitydavo 

paskaitas Mansfyldo koledže, Oksforde, kur vėliau tapo Naujojo Testamento 

profesoriumi. Vėliau jam teko dėstyti Mančesteryje ir Kembridže. Yra daugelio knygų ir 

straipsnių autorius. Žymiausi jo darbai: The Bible and its Background, The Gospels as 

History, Historical Tradition in the Fourth Gospel. 

 

Dostoyevsky, Fyodor (1821–1881), rusų romanistas, kurį išgarsino tokie kūriniai 

kaip „Mirusiųjų namai”, „Nusikaltimas ir bausmė”, „Broliai Karamazovai” ir kt. 
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Douglass, Jane Dempsey (1933), hum. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr. Teologė 

ir pedagogė. Mokėsi Sirakūzų, Ženevos universitetuose, Radcliffe’o koledže, Harvardo 

universitete, ilgą laiką dėstė Teologijos mokykloje bei Klaremonto 

magistrantų/doktorantų mokykloje (Claremont Graduate School) Kalifornijoje. Ji yra 

Hazelio Thompsono McCordo profesorė, Princetono seminarijoje dėsto istoriją ir 

teologiją. Douglass yra parašiusi To Confess the Faith Today ir daugelį kitų darbų. 

 

Earle, Ralph – Kanzase Nazarene seminarijoje (Nazarene Theological Seminary) 

Naujojo Testamento katedros vadovas. 

 

Edersheim, Alfred (1825–1889), mokėsi Vienos universitete, dirbo kalbų mokytoju 

Peste, Vengrijoje, skaitė paskaitas Lincoln’s Inn mokykloje (Oksforde), Grinfielde skaitė 

paskaitas apie Septuagintą. 

 

Evans, Charles Stephen (1948), hum. m. bkl., filos. m. mgr., filos. m. dr. 

Filosofinio švietimo veikėjas. Mokėsi Wheatono koledže ir Jeilio universitete, dirbo 

profesoriaus asistentu Trejybės koledže (Trinity College) Deerfielde (Ilinojaus valst.), 

kur dėstė filosofiją. Vėliau dėstė filosofiją Wheatono ir St. Olafo koledžuose. Žymiausi 

jo darbai: The Quest for Faith, Philosophy of Religion. 

 

Finegan, Jack (1908), hum. m. bkl., hum. m. mgr., hum. m. dr., teol. m. bkl., teis. m. 

dr., teol. m. bkl., teol. m. mgr. Fineganas yra archeologijos ir Naujojo Testamento 

specialistas. Mokėsi Drake’o universitete, Colgate’o universitete (Ročesterio filialas), 

Friedricho Wilhelmso universitete Berlyne ir Chapmano koledže. Daug metų dėstė ir 

vadovavo Ajovos universiteto religinio švietimo katedrai, buvo Fredericko Billingso 

Naujojo Testamento istorijos ir archeologijos profesorius Pacific religijos mokykloje 

(Pacific School of Religion), taip pat dirbo Biblijos archeologijos instituto direktoriumi. 

Fineganas – daugelio knygų autorius. Žymiausi jo darbai: The Archaeology of the New 

Testament, Encountering New Testament Manuscripts, Light from the Ancient Past, The 

Archaeology of World Religions. 

 

France, Richard T. (1938), hum. m. mgr., teol. m. bkl., filos. m. dr. Mokėsi Balliolo 

koledže prie Oksfordo universiteto, Londono universitete, Bristolio universitete. 

France’as yra Londono Biblijos koledžo Biblijos mokslų katedros vadovas. Kaip 

kviestinis lektorius paskaitas apie Naująjį Testamentą jis skaito Evangelikų Trejybės 

seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School). France’as taip pat yra Kembridže 

įsikūrusio tarptautinio Biblijos tyrimų centro Tyndale House bibliotekininkas ir 

direktorius. France’as yra parašęs nemažai darbų, kurių žymiausi A Bibliographical 

Guide to New Testament Research, Jesus and the Old Testament. 

 

Free, Joseph P. – filos. m. dr. Bemidji valstybiniame koledže dėsto archeologiją ir 

istoriją; buvęs Wheatono koledžo archeologijos mokslų katedros vadovas. 

 

Fuller, Reginald H. (1915), hum. m. bkl., hum. m. mgr., atsistatydinęs nusipelnęs 

Episkopalinės seminarijos Naujojo Testamento profesorius. Mokėsi Peterhouse 
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(Kembridže) ir Tiubingeno universitete. Dėstė Union seminarijoje, Seabury-Western 

seminarijoje ir St. David’s universitete. Daugelio darbų autorius. Vienas žymiausių jo 

darbų: The Historical Jesus: Some Outstanding Issues. 

 

Geisler, Norman L., baigė Wheatono koledžą (hum. m. bkl.) ir Wheatono 

magistrantų/doktorantų mokyklą (Wheaton Graduate School) (hum. m. mgr.). 

Pagrindinės disciplinos: filosofija ir teologija (nurodyta tvarka). Geisleris taip pat 

studijavo Williamo Tyndale’o koledže (teol. m. bkl.), Loyola’os universitete (filos. m. 

dr.) ir Detroito Biblijos koledže (teol. m. bkl.). Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity 

Evangelical Divinity School) dirbo filosofijos ir religijos katedros vadovu, Dalaso 

seminarijoje dėstė sisteminę teologiją, buvo Tyrimų centro prie Laisvės universiteto 

(Liberty Center of Research at Liberty Univeristy) dekanas. Geisleris yra vienas Pietų 

evangelikų seminarijos (Southern Evangelical Seminary) įkūrėjų ir šiuo metu ten eina 

dekano pareigas. 

 

Grenz, Stanley J. (1950), hum. m. bkl., teol. m. mgr., teol. m. dr. Religinio švietimo 

veikėjas. Mokėsi Kolorado universitete, Denverio konservatyviosios teologijos 

seminarijoje (Denver Conservative Theological Seminary), Miuncheno universitete. 

Grenzas dėsto Šiaurės Amerikos baptistų seminarijoje (North American Baptist 

Seminary) bei Carey’o teologijos koledže. Žymiausi Grenzo darbai: Prayer: The Cry for 

the Kingdom, Reason for Hope. 

 

Gromacki, Robert G. (1933), teol. mgr., teol. dr. Naujojo Testamento specialistas, 

hum. m. mokslininkas. Mokėsi Dalaso seminarijoje (Dallas Theological Seminary), 

Grace seminarijoje. Cedarville’io universitete Gromacki’s dėsto Bibliją ir graikų kalbą, 

taip pat eina biblinio švietimo katedros vadovo pareigas. Jis yra knygos The Virgin 

Birth: Doctrine of Deity bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Groothuis, Douglas Richard (1957), tiksl. m. bkl., hum. m. mgr. Dvasininkas. 

Mokėsi Oregono ir Viskonsino universitetuose. Jis yra knygų Unmasking the New Age, 

The New Age Movement, Jesus in an Age of Controversy, Revealing the New Age Jesus 

autorius bei vienas leidinio Christian Research Journal redaktorių. 

 

Gundry, Stanley N. (1937), hum. m. bkl., teol. m. bkl., teol. m. mgr., teol. m. dr. 

Šiuo metu eina vienos leidybinės kompanijos vadovo pareigas. Mokėsi Los Andželo 

baptistų koledže (L. A. Baptist College), Talboto seminarijoje (Talbot Theological 

Seminary), Union koledže, Liuteronų seminarijoje (Lutheran School of Theology). 

Gundry’s dėstė teologiją Moody’io Biblijos institute, dirbo teologijos profesoriumi 

adjunktu Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School). Nuo 

1980 m. jis vyriausiasis Zondervan Publishing House leidybos namų, esančių Grand 

Rapids mieste (Mičigano valst.), redaktorius ir viceprezidentas. Gundry’s – daugelio 

literatūrinių projektų, pvz., Tensions in Contemporary Theology, Perspectives on 

Evangelical Theology, bendraautoris ir redaktorius. 

 

Guthrie, Donald (1916), teol. m. bkl., teol. m. mgr., filos. m. dr. Mokėsi Londono 
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Biblijos koledže ir Londono universitete. Daug metų buvo Londono Biblijos koledžo 

viceprezidentas. Guthrie spaudai parengė leidinius The New Bible Commentary, The 

Illustrated Bible Dictionary, Lion Handbook to the Bible, parašė knygas New Testament 

Theology, New Testament Introduction ir kt. 

 

Harrison, Roland Keith (1920–1993), teol. m. bkl., teol. m. mgr., filos. m. dr. 

Senojo Testamento specialistas, teologas. Mokėsi Londono universitete. Kurį laiką 

vadovavo Vakarų Ontarijo universiteto (Western Ontario University) hebraistikos 

katedrai, po to daug metų ėjo Senojo Testamento katedros vadovo pareigas Wycliffe’o 

koledže. Harrisonas yra parašęs šimtus darbų, tokių kaip International Standard Bible 

Encyclopedia, the New International Commentary on the Old Testament, the 

Introduction to the Old Testament. Harrisonas atkakliai tvirtino, jog Biblijos kritika 

turėtų būti „statoma ant teisingo pamato“ – t.y. deramai išsiaiškinus senovės Artimųjų 

Rytų gyvenimą ir papročius. 

 

Harvey, Van A. (1926), hum. m. bkl., teol. m. bkl., filos. m. dr. Naujojo Testamento 

specialistas. Mokėsi Vakarų koledže (Occidental College) ir Jeilio universitete. Šiuo 

metu dėsto Stanfordo universitete. Anksčiau dirbo asistuojančiu dėstytoju Princetono 

universitete, dėstė Pietų metodistų (Southern Methodist University) ir Pensilvanijos 

universitetuose. Harvey’s yra Religious Thought in the 19th Century, The Historian and 

the Believer ir kt. darbų autorius. 

 

Hengstenberg, Ernst Wilhelm (1802–1869), sulaukęs 17 metų jis jau buvo 

pakankamai pasirengęs pradėti aukštuosius mokslus. Įstojo į Berlyno universitetą, kur, 

studijuodamas Rytų kraštų kalbas, papročius ir filosofiją, gavo puikius orientalistikos 

pagrindus. Būdamas vos 21 metų amžiaus, Hengstenbergas vokiečių kalba parengė ir 

išleido vieną arabų darbą. 

 

Henry, Carl Ferdinand Howard (1913), amerikiečių baptistų teologas, evangelikų 

lyderis, redaktorius. Mokėsi Wheatono koledže, Šiaurės baptistų seminarijoje (Northern 

Baptist Theological Seminary) (teol. m. dr.), Bostono universitete (filos. m. dr.), turi 

keletą garbės daktaro laipsnių. Šiaurės baptistų seminarijoje dėstė teologiją ir religijos 

filosofiją, Fullerio seminarijoje (Fuller Theological Seminary) įsteigė teologijos ir 

krikščioniškosios filosofijos katedrą ir ten dėstė. Kaip kviestinis lektorius paskaitas 

skaitydavo Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School). 

Henry’iui taip pat yra tekę būti Pasaulinio kongreso evangelizavimo klausimais (World 

Congress on Evangelism) pirmininku bei Amerikos teologų draugijos (American 

Theological Society) prezidentu. Time žurnalo pripažintas „žymiausiu tautoje augančios 

evangelikų bendruomenės teologu”, Henry’s pelnė pagarbą tarp daugelio kitų konfesijų 

krikščionių. Žymiausi jo darbai: šešių tomų knyga God, Revelation and Authority, 

Aspects of Christian Social Ethics, The Christian Mindset in a Secular Society. 

 

Henry, Matthew (1662–1714), rašytojas, rašęs religinėmis temomis. Henry’s turėjo 

teisininko išsilavinimą, tačiau tapo presbiterijonų dvasininku. Išgarsėjo kaip septynių 

tomų veikalo Exposition of the Old and New Testaments autorius. 
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Hick, John Harwood (1922), teologas ir religijos filosofas. Studijavo Edinburgo ir 

Oksfordo universitetuose. Kembridžo ir Birmingemo aukštosiose mokyklose bei 

Claremonto aukštojoje mokykloje (Claremont School of Graduate Studies) Kalifornijoje 

dėsto religijos filosofiją. Daugelio knygų autorius (Evil and the God of Love, The Second 

Christianity, The Metaphor of God Incarnate ir kt.). 

 

Hoehner, Harold W. (1935), teol. m. mgr., teol. m. dr., filos. m. dr. Naujojo 

Testamento specialistas. Baigė Dalaso seminariją (Dallas Theological Seminary) ir 

Kembridžo universitetą. Daug metų Dalaso seminarijoje dirba asistuojančiu dėstytoju 

(Biblijos ekspozicija), yra Naujojo Testamento literatūros ir egzegezės katedros vadovas. 

Vienas žymiausių jo darbų – Chronological Aspects of the Life of Christ. 

 

Horn, Siegfried H. (1908), hum. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr. Mokslininkas, 

archeologas. Baigė Walla Walla koledžą, Andrewso universitetą ir Čikagos universitetą. 

Hornas dėstė archeologiją Andrewso universitete, vadovavo daugeliui archeologinius 

kasinėjimus atlikusių ekspedicijų. Parašė Biblical Archeology – A Generation of 

Exploration, The Spade Confirms the Book bei daugelį kitų knygų. 

 

Hort, Fenton John Anthony (1828–1892), mokėsi Rugby’io ir Trejybės koledže 

(Trinity College) Kembridže. 1857 m. jis tapo St. Ippolytso parapijos (netoli Kembridžo) 

vikaru. Kembridžo miestas dažnai kreipdavosi į Hortą jo, kaip tyrėjo, lektoriaus, 

profesoriaus, pagalbos. Šešetą metų Hortas Emmanuelio koledže (Kembridže) skaitė 

paskaitas patristikos ir Naujojo Testamento klausimais. 1878 m. Hortas tapo Hulse’o 

teologijos profesoriumi. 

 

James, William (1842–1910), filosofas, kuris beveik visą gyvenimą dirbo Harvardo 

universitete. Labiausiai išgarsėjo kaip darbų The Varieties of Religious Experience, The 

Will to Believe, Pragmatism autorius. 

 

Jeremias, Joachim (1900–1979), teologas, autoritetingas mokslininkas. Dėstė 

Greifsvaldo ir Getingeno universitetuose, parašė knygą New Testament Theology: The 

Proclamation of Jesus ir kt. 

 

Juozapas, Flavijus (~37–101 m. po Kr.), žydų istorikas, daugelio veikalų autorius, 

priklausęs fariziejų sektai. Mokėsi įvairiose judaizmo mokyklose, tapo Romos piliečiu, 

buvo atsidavęs mokslui ir literatūrinei veiklai. Parašė septynių tomų veikalą „Žydų 

karas” (History of the Jewish War) ir dvidešimties tomų veikalą „Žydų senovė” (Jewish 

Antiquities). 

 

Käsemann, Ernst (1906), teologas. Studijavo Marburgo universitete tuo metu, kai 

ten dėstė Bultmannas. Vėliau dėstė Mainco, Getingeno ir Tiubingeno aukštosiose 

mokyklose. Käsemannas yra Naujojo Testamento specialistas, knygos Exegetische 

Versuche und Besinnungen autorius. 
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Kee, Howard C. (1920), hum. m. bkl., teol. m. mgr., filos. m. dr. Mokėsi Bryano 

koledže, Dalaso seminarijoje (Dallas Theological Seminary) ir Jeilio universitete. 

Kee’us jau daug metų yra Williamo Goodwino Aurelio’aus Biblijos studijų / mokslų 

profesorius Bostono universitete, o prieš tai dėstė Bryano Mawro koledže ir Drewo 

universitete. Kee’us yra archeologijos specialistas, mokslininkas, tyrinėjantis Naująjį 

Testamentą, Apokrifus ir kitus krikščionių raštus. Jis yra Interpreting the Gospels bei 

daugelio kitų darbų autorius. 

 

Kenyon, Sir Frederic George, britų mokslininkas ir oficialus pareigūnas. 1898–

1909 m. Britų muziejuje (The British Museum) dirbo senovinių rankraščių archyvų 

tvarkytojo ir saugotojo asistentu. Kiek vėliau jis tapo minėto muziejaus direktoriumi ir 

šias pareigas ėjo iki 1930 m. Išleido nemaža darbų, tokių kaip The Palaeography of 

Greek Papyri, Our Bible and Ancient Manuscripts, Handbook to the Textual Criticism of 

The New Testament, The Bible and Archeology. 

 

Kitchen, Kenneth A. (1932), hum. m. bkl., filos. m. dr. Baigė Liverpulio 

universitetą. Kitchenas garsėja kaip puikus archeologijos, hebrajų Biblijos, Naujojo 

Testamento, egiptologijos, epigrafikos specialistas, Mesopotamijos periodo, semitų 

kalbų, tekstų ir kt. sričių žinovas. Be to, Kitchenas yra dalyvavęs daugelyje 

archeologinių kasinėjimų ir šiame darbe turi didelę patirtį. Tai labai produktyvus 

autorius – yra parašęs per 100 knygų bei įvairių straipsnių. Žymesni jo darbai: Pahraoh 

Triumphant (Rameses II), Ramesside Inscriptions. 

 

Kline, Meredith G. (1922), filos. m. dr., Senojo Testamento prof. Mokėsi 

Vestminsterio seminarijoje ir Dropsie hebraistikos bei jai artimų sričių tyrimo koledže 

(Dropsie College of Hebrew and Cognate Learning). Kline’as yra knygų Treaty of the 

Great King, The Structure of Biblical Authority autorius. 

 

Kung, Hans (1928), šveicarų teologas. Mokėsi Vokiečių koledže (German College) 

Romoje, Grigaliaus universitete (Gregorian University), Katalikų institute (L’Institut 

Catholique), taip pat Amsterdamo, Berlyno, Londono ir Madrido universitetuose. 

Kungas tapo Katalikų teologijos fakulteto nariu Tiubingeno universitete, kur dėsto 

dogmatiką. Jis taip pat yra Ekumeninio instituto prie Tiubingeno universiteto direktorius. 

Be to, Kungui teko būti ir popiežiaus Jono XXIII patarėju. Jis yra knygų Infallible? Does 

God Exist? The Kung Dialogue autorius. 

 

Ladd, George Eldon (1911–1982), mokslininkas, Biblijos tyrinėtojas. Baigė 

Gordono teologijos ir misijų koledžą. Harvardo universitete studijavo klasiką, ten pat 

įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Dėstė Fullerio seminarijoje (Fuller Theological 

Seminary), vėliau tapo vienu žinomiausių Biblijos tyrinėtojų. Jis stengėsi išlaikyti 

kritiškas, bet kartu labai ortodoksiškas pažiūras. Kaip alternatyvą Bultmanno darbams 

parašė Theology of New Testament. 

 

Latourette, Kenneth Scott (1884–1968), istorikas. Baigęs Linfyldo koledžą, 

studijavo Jeilio universitete, kur įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Dėstė Reido koledže ir 
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Denisono universitete. Vėliau įsidarbino Jeilio universitete, kur daug metų dėstė misijas 

ir Rytų kraštų istoriją. Bene labiausiai domėjosi Rytų Azijos kraštų istorija ir misijiniu 

darbu. Pripažintas kaip puikus istorikas ir bažnytininkas, Latourette parašė nemažai 

darbų. Žymiausi jų: The History of the Expansion of Christianity, Christianity in a 

Revolutionary Age, Beyond the Ranges. 

 

Lewis, C.S., iki pat mirties 1963 m. Kembridžo universitete dėstė Viduramžių ir 

Renesanso literatūrą. Daugelio moderniąja klasika spėjusių tapti darbų (pvz., „Narnijos 

kronikos“ ) ir ne vieno bestselerio autorius (Mere Christianity (Tiesiog krikščionybė), 

The Screwtape Letters (Kipšo laiškai), Space Trilogy, Miracles, The Problem of Pain). 

 

Little, Paul, Tarpuniversitetinės krikščionių draugijos (InterVarsity Christian 

Fellowship) direktorius, toje pačioje institucijoje einantis ir evangelizacinio sektoriaus 

direktoriaus pareigas. Aplankė per 180 JAV koledžų, taip pat viešėjo 29 Europos bei 

Lotynų Amerikos šalyse, kur sakė kalbas akademiniam jaunimui. Little’as taip pat yra 

dirbęs asistuojančiu dėstytoju Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical 

Divinity School) Deerfielde (Ilinojaus valst.), kur dėstė evangelizavimo kursą. 

 

Machen, John Gresham (1881–1937), hum. m. mokslininkas, Naujojo Testamento 

specialistas, bažnytininkas. Baigė Johnso Hopkinso universitetą ir Princetono seminariją, 

vėliau Vokietijoje studijavo liberaliąją teologiją. Machenas buvo Princetono seminarijos 

profesorius; parašė The Origin of Paul’s Religion, Christianity and Liberalism, The 

Christian Faith in the Modern World bei daugelį kitų knygų. 

 

Manson, Thomas Walter (1893–1958), anglų mokslininkas, Biblijos tyrinėtojas. 

Mokėsi Glazgo universitete ir Vestminsterio koledže (Kembridže). Vėliau dėstė Naujojo 

Testamento graikų kalbą Mansfyldo koledže (Oksforde), o po to dar dėstė Vestminsterio 

koledže ir Mančesterio universitete. Mansonas yra The Sayings of Jesus knygos bei kitų 

darbų autorius. 

 

Marshall, I. Howard (1934), hum. m. bkl., hum. m. mgr., teol. m. bkl., filos. m. dr. 

Mokėsi Aberdyno ir Kembridžo universitetuose. Jis jau seniai dirba Aberdyno 

universitete, kur dėsto Naujojo Testamento egzegezę. Taip pat yra ilgametis leidinio The 

Evangelical Quarterly redaktorius, daugelio knygų (Luke: Historian and Theologian, 

The Origins of New Testament Christology) autorius. 

 

Metzger, Bruce M., dirbo Princetono seminarijoje, kur dėstė Naujojo Testamento 

kalbas ir literatūrą. Mokėsi Lebanon Valley koledže (hum. m. bkl., teol. m. dr.), 

Princetono seminarijoje (teol. m. bkl., teol. m. mgr.), Princetono universitete (hum. m. 

mgr., filos. m. dr.). Daugiau mokslinių laipsnių įgijo Vokietijos, Škotijos ir Pietų Afrikos 

universitetuose. Metzgeris yra buvęs Biblinės literatūros draugijos (The Society of 

Biblical Literature) prezidentas. Jis – Naujojo Testamento teksto kritikos specialistas. 

 

Miethe, Terry Lee (1948), hum. m. bkl., hum. m. mgr., teol. m. mgr., filos. m. dr. 

Švietimo veikėjas. Mokėsi Linkolno krikščioniškajame koledže (Lincoln Christian 
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College), Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School), 

McCormicko seminarijoje (McCormick Theological Seminary), Sent Lujo universitete ir 

Pietų Kalifornijos universitete (University of Southern California). Miethe’as dirbo 

teologijos studijų asistuojančiu dėstytoju ir skaitė filosofijos paskaitas Sent Lujo 

universitete. Šiuo metu jis dėsto filosofiją Laisvės universitete (Liberty University). Yra 

knygų The Metaphysics of L.J. Eslick, The Philosophy and Ethics of Alexander 

Campbell, Aristotelian Bibliography, Does God Exist?, A Believer and An Atheist 

Debate bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Millard, Alan Ralph (1937), hum. m. bkl., filos. m. mgr. Mokėsi Londono ir 

Oksfordo universitetuose. Be to, kad turi didelę patirtį archeologinių kasinėjimų darbe, 

Millardas dar garsėja ir kaip puikus hebrajų Biblijos, Mesopotamijos periodo, semitų 

kalbų ir tekstų bei epigrafikos specialistas. Jis yra daugelio knygų ir straipsnių autorius. 

Žinomiausi jo darbai: The Bible B. C.: What Can Archeology Prove?, Atra-Hasis. The 

Babilonian Story of the Flood. 

 

Montgomery, John Warwick, Lutono universitete, Anglijoje, dėstė teisę ir 

humanitarinius mokslus. O prieš tai dirbo Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity 

Evangelical divinity School) Deerfielde (Ilinojaus valst.), kur dėstė ir vadovavo 

Bažnyčios istorijos ir krikščioniškosios filosofijos istorijos katedrai bei dirbo minėtosios 

seminarijos bibliotekos direktoriumi. Šiuo metu Montgomery’s dirba Trejybės 

seminarijoje (Trinity Seminary) Newburghe (Indianos valst.). Reikėtų paminėti, jog jis 

taip pat yra dirbęs ir Čikagos universitete. Montgomery’s studijavo Cornellio 

universitete (hum. m. bkl.), Kalifornijos universitete Berkeley’je (hum. m. bkl., hum. m. 

mgr.), Vitenbergo universitete (teol. m. bkl., teol. m. mgr.), Sussexo universitete, 

Anglijoje, (filos. ir teis. m. mgr.), Čikagos universitete (filos. m. dr.). Montgomery’s yra 

daugiau nei 140 knygų bei straipsnių autorius. 

 

Morris, Henry M., studijavo Minesotos universitete (tiksl. m. mgr., filos. m. dr.), 

Bobo Joneso universitete (teis. m. dr.), Laisvės universitete (Liberty University) (hum. 

m. dr.) ir Rice’o universitete (tiksl. m. bkl.). Virdžinijos politechnikos institute dėstė 

hidraulinę inžineriją, ėjo civilinės inžinerijos fakulteto vadovo pareigas. Morrisas yra 

Kreacionistų tyrimo instituto (Institute of Creation Research) prezidentas, o prieš tai yra 

buvęs Krikščioniškojo paveldo koledžo (Christian Herritage College) San Diego mieste 

(Kalifornijos valst.) prezidentu. 

 

Morris, Leon Lamb (1914), australų anglikonų Biblijos tyrinėtojas. Mokėsi 

Sidnėjaus universitete, Sidnėjaus pedagoginiame koledže (Sydney Teachers’ Training 

College), vėliau Londono ir Kembridžo universitetuose įgijo mokslinį laipsnį (filos. m. 

dr.). Dirbo direktoriaus pavaduotoju Ridley’o koledže (Melburne), tarptautinio Biblijos 

tyrimų centro Tyndale House (Kembridže) direktoriumi, Ridley’o koledžo direktoriumi. 

Morrisas dažnai skaitydavo paskaitas užsienyje. Jis buvo produktyvus rašytojas, parašęs 

The Apostolic Preaching of Christ, Theology of the New Testament bei daugelį kitų 

darbų. 
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Moule, Charles F.D. (1908), hum. m. bkl., hum. m. mgr. Mokėsi Emmanuelio 

koledže (Kembridže). Naujojo Testamento specialistas, Kembridžo universiteto 

teologijos lektorius, Clare’o koledžo (Kembridže) dekanas. Daugiau nei 80 knygų bei 

straipsnių autorius. Žymiausi jo darbai: Essays in New Testament Interpretation, The 

Origin in Christology. 

 

Nash, Ronald Herman (1936), hum. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr. Filosofinio 

švietimo veikėjas. Mokėsi Barringtono koledže, Browno universitete, Sirakūzų 

universitete. Nashas yra dėstęs filosofiją Vakarų Kentukio universitete (Western 

Kentucky University), šiuo metu dėsto filosofiją ir religiją Reformatų seminarijoje 

(Reformed Theological Seminary). Nashas yra daugiau nei 20 knygų autorius. Žymiausi 

jo darbai: Poverty and Wealth, Faith and Reason. 

 

Nix, William, dėstė Detroito Biblijos koledže ir Trejybės koledže. Mokėsi Wayne’o 

valstybiniame universitete (Wayne State University) (hum. m. bkl.), Mičigano 

universitete (hum. m. mgr.), Oklahomos universitete (filos. m. dr.) 

 

O’hair, Madalyn Murray (1919), hum. m. bkl., teis. m. dr., filos. m. dr. Curletto 

aukščiausiajame teisme ji bylinėjosi dėl sprendimo panaikinti maldą Amerikos 

valstybinėse mokyklose. O’hair yra Amerikos ateistų bibliotekos (American Atheist 

Library) įsteigėja ir daugelio darbų autorė (žymiausi jų: Freedom Under Siege, What on 

Earth Is an Atheist?, Why I Am an Atheist). 

 

Orr, James (1844–1913), škotų teologas ir filosofas. Baigė Glazgo universitetą, 

Jungtinėje presbiterijonų seminarijoje (United Presbyterian Divinity Hall) dėstė 

bažnyčios istoriją, kurį laiką buvo sisteminės teologijos katedros vadovas Jungtinės 

laisvosios bažnyčios koledže (United Free Church College) Glazge. Orras yra parašęs 

veikalą The Problem of the Old Testament, kuriame profesionaliai atskleidžia Grafo-

Wellhauseno teorijos apie ST kilmę trūkumus, jis yra God’s Image in Man, The Virgin 

Birth of Christ, The Resurrection of Jesus bei daugelio kitų darbų autorius. Orras taip pat 

yra dirbęs leidinio International Standard Bible Encyclopedia redaktoriumi. 

 

Orr, James Edwin (1912–1987), evangelistas, rašytojas, švietimo veikėjas. Daktaro 

laipsnį įgijo Oksfordo universitete, vėliau dėstė Fullerio seminarijos pasaulio misijų 

mokykloje (Fuller Semianry’s School of World Missions). Jis buvo pagrindinis Oksforde 

vykstančios Konferencijos evangelikų prabudimų mokslinio tyrimo klausimais (Oxford 

Reading and Research Conference on Evangelical Awakenings) organizatorius. Orras 

yra parašęs keletą knygų tikėjimo klausimais bei keletą mokslinių istorinių apybraižų 

apie religinių prabudimų istoriją. 

 

Osborn, Grant Richard (1942), hum. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr. Religinio 

švietimo veikėjas, dvasininkas. Mokėsi Ft. Wayne’o Biblijos koledže, Evangelikų 

Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical Divinity School) ir Aberdeeno universitete 

Škotijoje. Jis yra Handbook for the Bible Study, The Resurrection Narratives: A 

Reductional Study bei daugelio kitų darbų autorius. 
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Packer, James Innell (1926), evangelikų anglikonų teologas. Mokėsi Oksforde. 

Įgijęs filosofijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo vyresniuoju dėstytoju konsultantu 

Tyndale’o aukštojoje mokykloje (Tyndale Hall) Bristolyje, o Regento koledže dėstė 

istorinę ir sisteminę teologiją. Packeris yra žymus, autoritetingas mąstytojas, krikščionių 

apologetas. Knygų Knowing God, Knowing Man, Rediscovering Holiness, Concise 

Theology: A Guide to Historic Christian Beliefs bei daugelio kitų autorius. 

 

Palau, Luis (1934), evangelistas. Mokėsi St. Albanso universitete Argentinoje, baigė 

Multnomaho aukštąją Biblijos mokyklą (Multnomah School of the Bible) Oregone. Palau 

yra organizacijos Luis Palau Evangelistic Team įkūrėjas. Parašė per 30 knygų ispanų ir 

anglų kalbomis, o jo dviejų tomų Jono Evangelijos komentarai papildė Biblijos 

komentarų seriją Continuente Nuevo. 

 

Pascal, Blaise (1623–1663), matematikas, teologas. Žymus jo darbas – knyga 

„Mintys” (Pensees). Paskalis tvirtino, jog Dievą apčiuopti galima tikėjimu, o ne protu. 

 

Pelikan, Jaroslav Jan (1923), teol. m. bkl., hum. m. mgr., filos. m. dr., teol. m. dr. 

Istorinio švietimo veikėjas. Mokėsi Concordia’os juniorų koledže (Concordia Junior 

College), Concordia’os seminarijoje (Concordia Theological Seminary), Čikagos 

universitete. Pelikanas turi ir garbės daktaro laipsnių, kuriuos jam suteikė kelios aukštojo 

mokslo institucijos. Pelikanas dirbo Valparaiso universitete, Concordia’os seminarijoje, 

Čikagos universitete. Vėliau daug metų dėstė Jeilio universitete. Pelikanas yra žinomas 

rašytojas, parašęs Form Luther to Kierkegaard, Fools for Christ, The Shape of Death, 

The Light of the World, The Christian Tradition (5 tomai) bei daugelį kitų darbų. Be to, 

jis išvertė ir redagavo Liuterio darbus (Luther’s Works) (22 tomai). 

 

Phillips, John Bertram (1906–1982), rašytojas, išvertęs Bibliją į anglų k., ir 

diktorius. Mokėsi Emmanuelio koledže (Kembridže). Phillipsas yra New Testament in 

Modern English, Your God Is Too Small, Ring of Truth: A Translator’s Testimony bei 

daugelio kitų darbų autorius. 

 

Ramm, Bernard (1916–1992), dėstė teologiją Rytų baptistų seminarijoje (Eastern 

Baptist Theological Seminary) ir Vakarų Amerikos baptistų seminarijoje (American 

Baptist Theological Seminary of the West). Mokėsi Pietų Kalifornijos universitete 

(University of Southern California) (filos. m. dr.). Rammas yra parašęs knygas: An 

Evangelical Christology, After Fundamentalism, Protestant Christian Evidences, The 

Christian View of Science and Scripture, Protestant Biblical Interpretation. 

 

Ramsay, Sir William (1851–1939), britų archeologas. Mokėsi Aberdyne (Oksforde) 

ir Getingene. 1885–1886 m. Oksforde dėstė klasikinę archeologiją ir menus, o 1886–

1911 m. Aberdyno universitete dėstė humanitarinius mokslus. 1906 m. Ramsay’s buvo 

įšventintas į riterius. Mažojoje Azijoje jis padarė daug geografinių ir topografinių 

atradimų, padėjo atskleisti šio krašto senovės istoriją. Parašė knygas The Historical 

Geography of Asia Minor, The Cities of St. Paul, The Letters to the Seven Churches in 
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Asia. 

 

Robinson, John Arthur Thomas (1919–1983), anglikonų vyskupas, teologas. 

Kembridže įgijęs filosofijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Clare’o koledžo dekanu 

Kembridže. Robinsonas parašė nemažai knygų. Žymiausi jo darbai: The Human Face of 

God, The Priority of Man. 

 

Ryrie, Charles C. (1925), pastorius, administratorius, hum. m. specialistas. Mokėsi 

Havefordo koledže, Dalaso seminarijoje (Dallas Theological Seminary), Edinburgo 

universitete (filos. m. dr.). Dėstė ir dirbo administracinį darbą Vidurio vakarų Biblijos ir 

misijų institute (Midwest Bible and Missionary Institute), Vestmonto koledže, Dalaso 

seminarijoje (Dallas Theological Seminary). Ryrie’s buvo ir Filadelfijos Biblijos 

koledžo prezidentas. Jis – mokslininkas fundamentalistas, knygos New Orthodoxy 

autorius. Šioje knygoje neoortodoksines pažiūras jis smerkia kaip nelogiškas ir 

nebiblines. Ryrie’s taip pat yra Biblical Theology of the New Testament, A Survey of 

Bible Doctrine, Ryrie Study Bible bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Russel, Bertrand Arthur William (1872–1970), britų filosofas, matematikas, 

politikos veikėjas. Dėstė Kembridže, Čikagos universitete. Nobelio premijos laureatas 

(1950). 

 

Sagan, Carl Edward (1934–1996), hum. m. bkl., tiksl. m. bkl., tiksl. m. mgr., filos. 

m. dr. Astronomas, švietimo veikėjas, rašytojas. Mokėsi Čikagos universitete. Keletas 

prestižinių aukštojo mokslo institucijų suteikė Saganui garbės daktaro laipsnį. Daugiau 

nei 30 metų Saganas dėstė Cornellio universitete. Parašė knygas Cosmos, Intellingent 

Man in the Universe bei daugelį kitų darbų. 

 

Schaeffer, Francis August (1912–1984), amerikiečių mokslininkas. Baigė 

Hampdeno-Sidnėjaus koledžą (Hampden-Sydney College) ir Tikybos seminariją (Faith 

Theological Seminary). Drauge su žmona Edith įsteigė draugiją „Prieglobstis” (L’Abri 

Fellowship). Tai studijų centras ir susitikimų vieta, skirta daugiausia akademiniam 

krikščionių jaunimui. Schaefferis – daugelio darbų autorius, autoritetingas krikščionių 

filosofas. Skatindamas domėjimąsi menais ir kultūra, jis padėjo praplėsti evangelikų 

pasaulėžiūros lauką. Žymiausi jo darbai: Escape From Reason, How Should We Then 

Live?, Whatever Happened to the Human Race? 

 

Schweitzer, Albert (1875–1965), misionierius, muzikantas, gydytojas, teologas. 

Studijavo teologiją Strasbūro, Paryžiaus, Berlyno universitetuose, įgijo keletą daktaro 

laipsnių. Nobelio premijos laureatas (1952). Nebūdamas ortodoksinės krikščionybės 

šalininkas, Schweitzeris parašė tokius darbus kaip The Quest for the Historical Jesus, 

My Life and Thought ir kt. 

 

Sider, Ronald J. (1939), Šiaurės Amerikos evangelikų teologas, socialinis veikėjas. 

Baigė Waterloo liuteronų koledžą, Jeilio universitetą (filos. m. dr.). Dėstė Mesijo 

koledže (Messiah College) (Filadelfijos filiale) ir Rytų baptistų seminarijoje (Eastern 
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Baptist Seminary). Sideris yra socialinių reikalų organizacijos Evangelcals for Social 

Action įkūrėjas. Žymiausias jo darbas – Rich Christians in an Age of Hunger. 

 

Smith, John Edwin (1921), hum. m. bkl., hum. m. mgr., teol. m. bkl., filos. m. dr., 

teis. m. dr. Filosofinio švietimo veikėjas. Mokėsi Kolumbijos universitete, Union 

seminarijoje (Union Theological Seminary), Jeilio universitete, Notre Dame universitete. 

Ilgus metus dėstė filosofiją Jeilio universitete, taip pat yra fakulteto vadovas. Smithas – 

Clarko Profesorius, nuo 1991 m. atsistatydinęs nusipelnęs profesorius. Parašė Reason 

and the God, The Philosophy of Religion, The Analogy of Experience, Quasi-Religions: 

Humanism, Marxism, Nationalism bei daugelį kitų darbų. 

 

Smith, Wilbur, dėstė anglų Bibliją Moody’o Biblijos institute, Fullerio seminarijoje 

(Fuller Theological Seminary) ir Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical 

Divinity School). Žymiausi jo darbai: The Supernaturalness of Jesus, Therefore Stand: 

Christian Apologetics. 

 

Sparrow-Simpson, W.J., St. Mary’s ligoninės Ilforde (Anglija) kapelionas. 

Didžiojoje Britanijoje Sparrow-Simpsonas buvo laikomas gerbiamu, nusipelniusiu 

žmogumi. Jis daug prisidėjo įkuriant Oksfordo praktinės teologijos biblioteką (Oxford 

Library of Practical Theology). 

 

Sproul, Robert Charles (1939), pastorius, teologas, diktorius, rašytojas. Baigė 

Vestminsterio koledžą, Pitsburgho seminariją (Pittsburgh Theological Seminary), Free 

universitetą Amsterdame, kur įgijo daktaro laipsnį. Prieš tapdamas Ligonier Ministries 

organizacijos prezidentu, Sproulas dėstė Vestminsterio koledže, Gordono koledže ir 

mokykloje, kuri šiandien žinoma kaip Gordono-Conwello teologijos mokykla. Be to, 

Reformatų seminarijoje (Reformed Theological Seminary) (Misisipės valst.) jis dėsto 

sisteminę teologiją ir apologetiką. Sproulas yra God’s Inerrant Word, Classical 

Apologetics, The Holiness of God bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Stauffer, Ethelbert, mokėsi, o vėliau dėstė keliuose Vokietijos universitetuose. 

Dirbo asistuojančiu dėstytoju Halės ir Bonos universitetuose, dėstė senovės numizmatiką 

ir Naujojo Testamento tyrinėjimo kursą Erlangeno universitete. Yra 6 knygų apie Kristų 

ir krikščioniškąją teologiją autorius. 

 

Stein, Robert H. (1935), teol. m. bkl., teol. m. mgr., filos. m. dr. Mokėsi Fullerio 

seminarijoje (Fuller Theological Seminary), Andover-Newtono teologijos mokykloje 

(Andover-Newton Theological Schoool), Princetono seminarijoje (Princeton Theological 

Seminary). Steinas yra Naujojo Testamento specialistas ir dėsto Bethelio koledže ir 

Bethelio seminarijoje (Bethel Theological Seminary). Yra Difficult Passages in the 

Gospels, An Introduction to the Parables of Jesus bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Stonehouse, Ned Bernard (1902–1962), Naujojo Testamento specialistas. Baigė 

Calvino koledžą, Princetono seminariją (Princeton Theological Seminary) ir Free 

universitetą Amsterdame (teol. m. dr.). Ilgą laiką dėstė Vestminsterio seminarijoje 
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(Westminster Theological Seminary), vėliau tapo jos dekanu. Stonehouse’as visuomet 

buvo uolus Šventojo Rašto kaip neklystančio Dievo Žodžio gynėjas. Jis spaudai parengė 

leidinį The New International Commentary on the New Testament. 

 

Stoner, Peter W., tiksl. m. mgr. Iki 1953 m. buvo Pasadenos koledžo (Pasadena 

City College) matematikos ir astronomijos katedrų vadovas, 1953–1957 m. buvo 

tiksliųjų mokslų katedros vadovas Vestmonto koledže. Stoneris yra atsistatydinęs 

Vestmonto koledžo garbės profesorius. 

 

Stott, John, R.W., baigė Trejybės koledžą (Trinity College) Kembridže. Daug metų 

dirbo All Souls bažnyčios rektoriumi Londone. Jis yra knygų Issues Facing Christians 

Today, The Contemporary Christian autorius. 

 

Taylor, Vincent (1887–1968), Naujojo Testamento specialistas, teologas. Mokėsi 

Londono universitete (filos. m. dr., teol. m. dr.), dėstė Naująjį Testamentą Headingley’o 

koledžė Lydso mieste, vėliau tapo šio koledžo direktoriumi. Parašė knygas The 

Formulation of the Gospel Tradition, The Life and Ministry of Jesus. 

 

Tenney, Merrill C. (1904–1985), buvo Wheatono koledžo (Ilinojaus valst.) 

magistrantų/doktorantų mokyklos dekanas, be to, šiame koledže dėstė Bibliją ir 

filosofiją. Harvardo universitete įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Pagarsėjo savo 

moksliniais darbais. 

 

Unger, Merrill F. (1909–1980), mokėsi Johnso Hopkinso universitete (hum. m. bkl., 

filos. m. dr.), Dalaso seminarijoje (Dallas Theological Seminary) (teol. m. mgr., teol. m. 

dr.). Dėstė semitologiją Dalaso seminarijoje ir buvo šios seminarijos semitologijos ir 

Senojo Testamento katedros vadovas. 

 

Van Til, Cornelius (1985–1987), reformatų teologas, filosofas. Mokėsi Calvino 

koledže, Calvino seminarijoje (Calvin Theological Seminary), Princetono seminarijoje 

(teol. m. mgr.), Princetono universitete (filos. m. dr.). Vėliau pradėjo dėstyti 

Vestminsterio seminarijoje (Westminster Theological Seminary), kur dirbo iki pat 

pensijos. Van Tilis yra The New Modernism, The Defense of the Faith, A Christian 

Theory of Knowledge bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Vos, Howard F., studijavo Wheatono koledže (hum. m. bkl.), Dalaso seminarijoje 

(Dallas Theological Seminary) (teol. m. mgr., teol. m. dr.), Šiaurės vakarų universitete 

(Northwestern University) (hum. m. mgr., filos. m. dr.), Pietų metodistų universitete 

(Southern Methodist University), Čikagos universiteto orientalistikos institute (Oriental 

Institute of the University of Chicago). Dėstė istoriją Trejybės koledže (Trinity College), 

Deerfielde (Ilinojaus vals.), Karaliaus koledže (The King’s College), Briarcliffo koledže 

(Briarcliff Manor) Niujorke. Pastarajame Vosas yra garbės profesorius ir iki šiol 

tebedėsto istoriją ir archeologiją. 

 

Walvoord, John Flipse (1910), amerikiečių teologas, pastorius, rašytojas. Baigė 
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Wheatono koledžą, Teksaso krikščioniškąjį universitetą (Texas Christian University), 

Dalaso seminariją (Dallas Theological Seminary) (teol. m. dr.). Walvoordas dėstė 

Dalaso seminarijoje, vėliau tapo jos prezidentu, o dar vėliau – rektoriumi. Jis yra The 

Millennial Kingdom, Prophecy Knowledge Handbook bei daugelio kitų darbų autorius, 

padėjo spaudai parengti leidinį The Bible Knowledge Commentary. 

 

Warfield, Benjamin, dėstė Naujojo Testamento kalbą ir literatūrą Vakarų 

seminarijoje (Western Theological Seminary) Pitsburge. Studijavo Princetono 

seminarijoje (Princeton Theological Seminary), New Jersey’o koledže, Davidsono 

koledže (teis. m. dr. 1892 m.), Lafayette’o koledže (hum. m. dr. 1911 m.), Utrechto 

universitete (teol. m. dr. 1913 m.). 1886 m. Warfieldas buvo pakviestas dirbti į 

Princetono seminariją, kur turėjo pakeisti prof. Archibaldą Hodge’ą ir vietoj jo dėstyti 

sisteminę teologiją. Čia jis dirbo iki pat mirties 1921 m. 

 

Wellhausen, Julius (1844–1918), mokslininkas, Biblijos tyrinėtojas. Mokėsi 

Getingene, vėliau dėstė Halėje, Marburge ir Getingene. Išgarsėjo kaip veikalo 

Prolegomena Zur Geschichte Israels autorius. Šiame darbe autorius pateikė savo teoriją 

(vėliau pavadinta Grafo-Wellhauseno hipoteze arba šaltinių teorija), kurioje įrodinėjama, 

jog Penkiaknygė sudaryta iš kelių skirtingu laiku parašytų šaltinių. 

 

Wells, H.G. (1866–1946), britų romanistas. Mokėsi Morley’aus mokykloje (tiksl. m. 

bkl.) Bromley’aus mieste. Užsiiminėjo savišvieta, buvo labai apsiskaitęs žmogus. Keletą 

metų dirbo mokytoju privačiose mokyklose, vėliau atsidėjo literatūriniam darbui. Parašė 

gerai žinomus kūrinius The Time Machine, The Invisible Man („Nematomas žmogus”), 

The War of the Worlds, A Modern Utopia, Outline of History, The Shape of Things to 

Come ir kt. 

 

Westcott, Brooke Foss (1825–1901), teologas ir vyskupas. Mokėsi Karaliaus 

Edvardo VI mokykloje (King Edward VI’s school) Birmingeme ir Trejybės koledže 

(Trinity College) Kembridže, kur įgijo ne vieną mokslinį laipsnį. Westcottas padėjo 

parengti geriausią Naujojo Testamento variantą graikų kalba, taip pat padėjo įsteigti 

Kembridžo dvasininkų rengimo mokyklą (Cambridge Clergy Training School). 

 

Wilson, Robert Dick (1856–1930), Senojo Testamento specialistas. Mokėsi New 

Jersey’o koledže (šiandien tai Princetono universitetas), Vakarų seminarijoje (Western 

Theological Seminary), Berlyno universitete. Princetono seminarijoje dėstė semitų 

filologiją ir Senojo Testamento įvadą. Wilsonas buvo puikus lingvistikos specialistas. 

Sakoma, jog jis buvo gerai įvaldęs 45 kalbas ir dialektus. Parašė Is the Higher Criticism 

Scholarly?, Scientific Old Testament Criticism bei daugelį kitų darbų. 

 

Wiseman, Donald J., daug metų dirbo Britų muziejaus antikvarinių egiptietiškų ir 

asiriškų daiktų saugotoju. Mokėsi Karaliaus koledže (King’s College) Londone, 

Wadhamo koledže Oksforde (hum. m. mgr.), Orientalistikos ir afrikanistikos mokykloje 

(School of Oriental and African Studies) (hum. m. dr.), dalyvavo kasinėjimuose 

Nimrude (Irakas), Harrane (P. Turkija), archeologinėse ekspedicijose po kitas Artimųjų 
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Rytų šalis. Londono universitete dėstė asiriologiją ir yra šio universiteto garbės 

profesorius. Parašė per 150 knygų ir straipsnių. 

 

Witherington, Ben III (1951), hum. m. bkl., teol. m. mgr., filos. m. dr. Mokėsi 

Šiaurės Karolinos universitete, Gordono-Conwello seminarijoje (Gordon-Conwell 

Theological Seminary), Durhamo universitete. Būdamas Naujojo Testamento 

specialistas, Witheringtonas nuo 1984 m. dirba asistuojančiu dėstytoju Ashlando 

seminarijoje (Ashland Theological Seminary). 

 

Witmer, John Albert (1920), hum. m. bkl., hum. m. mgr., tiksl. m. mgr., teol. m. 

mgr., teol. m. dr., bibliotekininkystės specialistas. Mokėsi Wheatono koledže, Dalaso 

seminarijoje (Dallas Theological Seminary), Rytų Teksaso valstybiniame universitete 

(East Texas State University). Witmeris buvo profesorius adjunktas, vėliau – nusipelnęs 

Dalaso seminarijos profesorius adjunktas. Pastarojoje įstaigoje jis dirbo archyvaru ir 

bibliotekininku. Witmeris – daugelio savo srities mokslinių straipsnių, publikuojamų 

įvairiuose žurnaluose, autorius. 

 

Wright, George Ernest (1909–1974), Biblijos archeologas. Mokėsi Vusterio 

koledže, McCormicko seminarijoje (McCormick Theological Seminary), Johnso 

Hopkinso universitete (filos. m. dr.). Pradėjo leisti leidinį The Biblical Archaeologist ir 

ilgai dirbo šio leidinio redaktoriumi. Be to, Harvardo universitete jis dėstė teologiją, 

buvo Amerikos orientalistikos mokyklų (American Schools of Oriental Research) 

prezidentas, vadovavo keletui archeologinių kasinėjimų projektų, parašė Biblical 

Archaeology, The Old Testament and Theology bei daugelį kitų darbų. 

 

Yamauchi, Edwin M., baigė Sheldono koledžą (hum. m. bkl.), Brandeis universitetą 

(hum. m. mgr., filos. m. dr.). Daugiau nei 30 metų Majamio universitete (Ohajo valst.) 

dėsto archeologiją, hebrajų Bibliją, semitų kalbas. 

 

Yancey, Philip David (1949), hum. m. bkl., hum. m. mgr. Rašytojas, redaktorius. 

Mokėsi Kolumbijos Biblijos koledže, Wheatono koledže, Čikagos universitete. Kurį 

laiką dirbo vyriausiuoju Campus Life žurnalo redaktoriumi, o šiuo metu yra Christianity 

Today žurnalo redaktorius. In His Image, The Student Bible, Disappointment With God, 

Reality and the Vision bei daugelio kitų darbų autorius. 

 

Young, E.J. (1907–1968), baigė Stanfordo universitetą. Dropsie hebraistikos bei jai 

artimų sričių tyrimo koledže (Dropsie College of Hebrew and Cognate Learning), 

Filadelfijoje, įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Porą metų praleido Palestinoje, 

Egipte, Italijoje ir Ispanijoje, kur studijavo senovės kalbas. Vėliau mokėsi Leipcigo 

universitete. Iki 1968 m. Vestminsterio seminarijoje (Filadelfijos valst.) dėstė Senąjį 

Testamentą. 

 

Youngblood, Ronald F. (1931), teol. m. bkl., filos. m. dr. Mokėsi Fullerio 

seminarijoje (Fuller Theological Seminary) ir Dropsie koledže. Dėsto Wheatono koledžo 

magistrantams/doktorantams, Evangelikų Trejybės seminarijoje (Trinity Evangelical 
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Divinity School), Bethelio seminarijoje (Bethel Theological Seminary). Keletą metų yra 

dirbęs Wheatono koledžo magistrantų/doktorantų mokyklos (Wheaton College Graduate 

School) dekanu. Youngbloodas yra archeologijos, hebrajų Biblijos, Mesopotamijos 

periodo, semitų kalbų, tekstų ir epigrafikos specialistas. Jis yra parašęs Evangelicals and 

Inerrancy, The Living and Active Word of God bei daugelį kitų darbų. 
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Ar esate girdėję apie keturis dvasinius 

dėsnius? 

 

Taip kaip egzistuoja fiziniai dėsniai, valdantys mūsų aplinkinį pasaulį, taip egzistuoja ir 

dvasiniai dėsniai, kurie valdo dvasinį pasaulį ir nulemia mūsų santykius su Dievu. 

 

I dėsnis: Dievas myli tave ir turi parengęs nuostabų tavo gyvenimo 
planą. 

 

Dievo meilė 
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį 

tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jono 3, 16). 

 

Dievo planas 
Kristus yra pasakęs: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (t.y. 

kad gyvenimas būtų prasmingas, visavertis)” (Jono 10, 10). 

 

Kodėl daugumai žmonių nesiseka patirti tos gyvenimo apstybės? 
Todėl, kad… 

 

II dėsnis: Žmogus yra nuodėmingas ir atskirtas nuo Dievo, todėl 
negali patirti Dievo meilės ir nežino, kokį Dievas yra parengęs jo 
gyvenimo planą. 

 

Žmogus yra nusidėjėlis 
„[…] nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės” (Romiečiams 3, 23). 

Žmogus buvo sukurtas, kad galėtų bendrauti su Dievu. Tačiau, būdamas užsispyręs, 

žmogus nusprendė atsiskirti nuo Dievo ir eiti savais keliais. Taip jo bendravimas su 

Dievu nutrūko. Žmogaus savivalė, kuri paprastai pasireiškia aktyviu sukilimu arba 

pasyviu abejingumu, akivaizdžiai byloja apie tai, ką Biblija vadina nuodėme. 

 

Žmogus yra atskirtas nuo Dievo 
„Atpildas už nuodėmę – mirtis” (t.y. dvasiškai žmogus yra atskirtas nuo Dievo) 

(Romiečiams 6, 23). 
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Toliau pateiktas brėžinėlis vaizduoja, jog Dievas yra šventas, o žmogus – 

nuodėmingas. Juodu vieną nuo kito skiria neperžengiama praraja. Rodyklės vaizduoja 

nepaliaujamas žmogaus pastangas pasiekti Dievą ir gyvenimo pilnatvę. Žmonės mano, 

jog gyvendami nepriekaištingai ar per kokią nors filosofiją ar religiją gali visa tai 

pasiekti. 
ŠVENTAS DIEVAS

NUODĖMINGAS ŽMOGUS  
Trečiasis dėsnis paaiškina ir parodo, kokiu būdu galima įveikti tą prarają. 

 

III dėsnis: Jėzus Kristus – vienintelis kelias, kuriuo eidamas žmogus 
gali išsivaduoti iš nuodėmės. Per Jį tu gali patirti Dievo meilę ir 
sužinoti Jo parengtą savo gyvenimo planą. 

 

Jis mirė už mus 
„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome 

nusidėjėliai” (Romiečiams 5, 8). 

 

Jis prisikėlė iš numirusių 
„Kristus numirė už mūsų nuodėmes […] jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją 

dieną, kaip skelbė Raštai; jis pasirodė Kefui, paskui Dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto 

daugiau negu penkiems šimtams brolių […]” (1 Korintiečiams 15,3–6). 

 

Jis – vienintelis kelias 
„Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, 

kaip tik per mane.“ (Jono 14, 6) 

Žemiau pateiktas paveikslėlis rodo, jog Dievas nutiesė tiltą per bedugnę, kuri mus 

skyrė nuo Jo. Tai Jis atliko pasiųsdamas į žemę savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris mirė už 

mus ant kryžiaus, taip išpirkdamas kaltę už mūsų nuodėmes. 
DIEVAS

ŽMOGUS

J
Ė
Z
U
S

 
Deja, nepakanka vien tik žinoti apie tris aukščiau minėtuosius dėsnius. 

 

IV dėsnis: Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį kiekvienas 
žmogus turi priimti asmeniškai. Tik tuomet mes galime patirti Dievo 
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meilę ir sužinoti apie Jo parengtą mūsų gyvenimo planą. 
 

Mes privalome priimti Kristų 
„Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą” 

(Jono 1, 12). 

 

Kristų priimti reikia tikėjimu 
„Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne 

darbais, kad kas nors nesigirtų” (Efeziečiams 2, 8). 

 

Kristų mes priimame asmeniškai pakviesdami Jį į savo širdį 
Kristus yra pasakęs: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir 

atvers duris, aš pas jį užeisiu” (Apreiškimo 3, 20). 

Priimti Kristų pirmiausia reiškia, jog mes savo žvilgsnį nuo savęs nukreipiame į 

Dievą. Tai vadinama atgaila. Mes turime pasitikėti ir tikėti, kad Kristus gali ateiti į mūsų 

gyvenimą, kad Jis gali atleisti mums nuodėmes ir padaryti mus tokiais žmonėmis, kokius 

Jis nori mus matyti. Vien suvokti protu ir sutikti, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus ir 

kad Jis mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, nepakanka, kaip nepakanka ir vien tik 

emocinių išgyvenimų. Kristų reikia priimti tikėjimu. Tai mūsų valios veiksmas, 

sąmoningas mūsų sprendimas. 

Du žemiau vaizduojami apskritimai simbolizuoja du skirtingus žmogaus gyvenimo 

būdus: 

Į SAVE SUKONCENTUOTAS GYVENIMAS 

s

 
„Aš” – „Aš”, sėdintis soste 

 – Kristus, esantis už tokio gyvenimo ribų 

 – interesai, nukreipti į save (tai dažniausiai veda į nusivylimą, nesantaiką) 

 

Į KRISTŲ SUKONCENTUOTAS GYVENIMAS 

s

 
 – Kristus sėdi soste, Jis viešpatauja tokiame gyvenime 

„Aš” – „Aš”, atsiduodantis Kristaus valiai 

 – interesus valdo Kristus (žmogaus gyvenime yra harmonija, pildosi Dievo jam 

parengtas planas) 

 

Kuris pavyzdys geriau atspindi Tavo gyvenimą? 

Kuris norėtum, kad atspindėtų Tavo gyvenimą? 

Toliau sužinosi, kaip galima priimti Kristų: 
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Kristų Tu gali priimti tiesiog dabar pasimelsdamas paprasta malda. 
 

(Priminkime, jog malda – tai pokalbis su Dievu) 

 

Dievas pažįsta tavo širdį. Jam ne tiek rūpi, ką kalba tavo lūpos, kiek tavosios širdies 

nuostatos. Pateikiame maldos pavyzdį, kuria melsdamasis Kristų gali pakviesti į savo 

širdį: 

 

„Viešpatie Jėzau, man reikia Tavęs. Dėkoju Tau už tai, kad mirei ant kryžiaus už 

mano nuodėmes. Atveriu savo gyvenimo duris ir priimu Tave kaip savo Gelbėtoją ir 

Viešpatį. Dėkoju Tau, kad atleidi man mano nuodėmes ir suteiki man amžinąjį 

gyvenimą. Atsisėsk į mano gyvenimo sostą ir valdyk jį. Padaryk mane tokiu žmogumi, 

kokiu Tu nori, kad būčiau.” 

 

Ar šios maldos žodžiai išreiškia Tavo širdies troškimus? 

Jei taip, melskis šia malda tiesiog dabar, ir Kristus ateis į Tavo gyvenimą, kaip ir yra 

pažadėjęs. 

 

Kaip žinoti, kad Kristus iš tiesų yra Tavo gyvenime 
Ar priėmei Kristų į savo gyvenimą? Kur Kristus dabar apsistojo, anot Šv. Rašto eilutės, 

esančios Apreiškimo knygoje 3, 20? Šioje eilutėje Kristus pažadėjo ateiti pas tave, į tavo 

gyvenimą. Ar Jis galėtų apgauti tave? Kaip žinoti, jog Dievas atsakė į tavąją maldą? 

(Reikia pasitikėti Dievu ir Jo žodžiu.) 

 

Visiems, kurie tik priima Kristų, Biblija žada amžinąjį gyvenimą 
„O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo 

Sūnuje. Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. 

Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį 

gyvenimą.” (Jono 5, 11–13). 

Nuolatos dėkok Dievui, kad Kristus yra tavo gyvenime ir kad Jis niekuomet tavęs 

nepaliks ir neapleis (žr. Hebrajams 13, 5). Remiantis Kristaus pažadu, galima tvirtai 

žinoti, jog Kristus gyvena tavyje ir tu turi amžinąjį gyvenimą nuo pat tos akimirkos, kai 

tik pakvieti Kristų į savo širdį. Jis nemeluoja ir neapgauna. 

 

Labai svarbu nepamiršti, jog… 

 

Nevalia pasikliauti jausmais 
Autoritetu mums turėtų būti ne mūsų jausmai, o Dievo Žodyje esantis pažadas. 

Krikščionys gyvena tikėdami ir pasitikėdami Dievu bei Jo Žodžiu. Apačioje nupieštas 

traukinukas puikiai pavaizduoja, koks ryšys egzistuoja tarp faktų (Dievas ir Jo Žodis), 

tikėjimo (mūsų pasitikėjimas Dievu ir Jo Žodžiu) ir jausmų (jausmai yra mūsų tikėjimo 

ir paklusnumo vaisius) (žr. Jono 14, 21). 

FAKTAI TIKĖJIMAS JAUSMAI
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Garvežys gali važiuoti vienas, bet gali važiuoti ir tempdamas paskui save vagonus. 

Tačiau tuščia stengtis išjudinti vagonus be garvežio. Mes, krikščionys, nepasikliaujame 

savo jausmais ar emocijomis, bet savo tikėjimą ir pasitikėjimą „kabiname” prie Dievo ir 

Jo Žodyje esančių pažadų. 

 

Jei priėmei Kristų… 
Tą akimirką, kai priimi Kristų tikėjimu (o tai yra sąmoningas apsisprendimas), nutinka 

daug įvairių dalykų: 

1. Kristus ateina į tavo gyvenimą (žr. Apreiškimo 3, 20; Kolosiečiams 1, 27). 

2. Tavo nuodėmės atleidžiamos (žr. Kolosiečiams 1, 14). 

3. Tu tampi Dievo vaiku (žr. Jono 1, 12). 

4. Tu gauni amžinąjį gyvenimą (žr. Jono 5, 24). 

5. Prasideda didysis nuotykis, kuriam Dievas tave ir sutvėrė (žr. Jono 10, 10; 2 

Korintiečiams 5, 17; 1 Tesalonikiečiams 5, 18). 

 

Tu priėmei Kristų. Ar gali žmogui nutikti kas nors nuostabiau nei tai? Galbūt šią 

akimirką norėtum padėkoti Dievui už visa tai, ką Jis dėl tavęs padarė? Padėkodamas 

Dievui pademonstruoji savo tikėjimą. 

Kas toliau? 

 

Keletas naudingų patarimų, padėsiančių augti dvasia 
Dvasinis augimas vyksta, kai žmogus tiki ir pasitiki Jėzumi Kristumi. „Teisusis gyvens 

tikėjimu” (Galatams 3, 11). Gyvendamas tikėjimu Tu pamažu išmoksi pasitikėti Dievu 

visame kame. Kad augtum dvasia, svarbu: 

 

• Kasdien bendrauti su Dievu maldoje (žr. Jono 15, 7). 

 

• Kasdien skaityti Dievo Žodį (žr. Apaštalų darbų 17, 11) – geriausia pradėti 

nuo Evangelijos pagal Joną. 

 

• Mokytis visuomet paklusti Dievui (žr. Jono 14, 21). 

 

• Liudyti Kristų aplinkiniams savo žodžiais ir savo gyvenimu (žr. Mato 4, 19; 

Jono 15, 8). 

 

• Dėl visko ir visame kame pasitikėti Dievu (žr. 1 Petro 5, 7). 

 

• Leisti Šventajai Dvasiai vadovauti, priimti Jos teikiamą galią gyventi kasdienį 

gyvenimą ir liudyti Kristų aplinkiniams (žr. Galatams 5, 16–17; Apaštalų 

darbų 1, 8). 

 

Bažnyčia: bendravimas su kitais tikinčiaisiais 
Dievo žodis ragina mus: „Nepraleiskime savųjų susirinkimų” (Hebrajams 10, 25). 

Įmetus kelias pliauskas, laužas gerai įsiliepsnoja, skleisdamas aplink ryškią šviesą. 
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Tačiau viena pliauska greit sudega ir laužas veikiai užgęsta. Šis palyginimas puikiai 

tinka mūsų bendravimui su kitais krikščionimis nusakyti. Jei dar nelankai jokios 

bažnyčios, nelauk, kol kas nors tave pakvies. Rodyk iniciatyvą: pats kreipkis į kokį nors 

pastorių, jei žinai, kad jo bažnyčioje garbinamas Kristus ir skelbiamas Dievo Žodis. 

Padaryk tai dar šią savaitę ir nuspręsk reguliariai lankytis tikinčiųjų bendruomenėje. 

 
[Autorius: Bill Bright © 1965 Kūrinio autorinės teisės priklauso Campus Crusade for 

Christ, Inc. Spausdinta JAV.] 

Viršelis 

Ar istoriniu požiūriu Biblija patikima? 
Ar yra svarių įrodymų, patvirtinančių Kristaus teiginius, jog Jis – Dievas? 

Ar krikščionybė išstovės prieš XXI a. kritikus? 
 

Šiandieninis pasaulis tikintiesiems meta daug iššūkių. Krikščionys privalo žinoti ir 

mokėti įrodyti, jog jų tikėjimas yra pagrįstas ir aktualus. Josho McDowello „Įrodymai, 

kurių neįmanoma paneigti“ – tai du bestseleriai vienoje knygoje. Šioje knygoje 

gvildenamos klasikinės apologetikos problemos bei nagrinėjami šiuolaikinės kultūros 

suformuluoti klausimai. 

 

Kuo nuo ankstesniųjų skiriasi šis naujas, papildytas leidimas? 

 

• Knygoje atliekama naujausių archeologinių tyrimų ir dokumentų apžvalga, 

glaustai pateikiami per pastaruosius du dešimtmečius sukaupti archeologiniai 

duomenys, svarbiausios archeologų išvados. 

• Pateikiamas atskiras skyrius, kuriame pasakojama apie pastangas atkurti 

istorinį Jėzaus portretą, „Jėzaus seminarą” bei silpnąsias šio seminaro 

metodikos puses. 

• Knygos paskutiniuose skyriuose gvildenami tiesos esmės klausimai, 

pateikiami atsakymai į postmodernizmo, skepticizmo, agnosticizmo ir 

misticizmo keliamus klausimus, nagrinėjama krikščioniškosios pasaulėžiūros 

esmė, istorijos pažinumo klausimai. 

• Patrauklus puslapių dizainas, įvairios schemos, lentelės, diagramos, išryškinti 

svarbiausi skyriaus teiginiai. 

 

Knyga „Įrodymai, kurių neįmanoma paneigti“ padės Jums tinkamai pasirengti ir imtis 

veiksmingų priemonių apginant savo tikėjimą ne tik šiandien, bet ir ateityje. 

 

Joshas McDowellas – tarptautiniu mastu pripažintas oratorius, į akademinį 

krikščioniškąjį jaunimą orientuotos organizacijos Campus Crusade for Christ atstovas. J. 

McDowellas baigė Wheatono koledžą ir Talboto seminariją (Talbot Theological 

Seminary) ir yra daugiau nei 45 knygų, įskaitant ir klasikine jau spėjusią tapti knygą A 

Ready Defence, autorius. J. McDowellas taip pat yra gausios filmuotos medžiagos 

autorius, padėjęs sukurti ir dalyvavęs ne vienoje televizijos programoje, filme ar filmų 
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serijoje. Autorius šiuo metu gyvena JAV su žmona Dottie ir augina keturis vaikus. 

 


