
 

Evangelijų kilmės, 
krikščionybės bei Antikristo 
paslaptys 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papirusaas 7Q5. 

rastas Qumran‘e 1947 metais. 

 

Gedas-Erwin Schneider 
 
 
 



 
 

Turinys 
 

 

 

Puslapis............ 

 

Pirmoji rašytinė mūsų epochos knyga ........................... 5 

Siauras kelias ................................................................ 15 

Platus kelias .................................................................. 19 

Paulius ir Evangelija ...................................................... 31 

Kas yra Evangelija? ....................................................... 41 

Evangelijų kilmė ir jų patikimumas ................................. 45 

Apie Evangelijų pradžią ................................................. 63 

Ką skelbė Paulius? ........................................................ 69 

Kas pasmerkė Jėzų? ..................................................... 81 

Krikščionybės kilmė ....................................................... 87 

Kas nutiko po to ............................................................. 99 

Bažnyčią „pagal Paulių“ atstovaujant ............................ 107 

Epilogas ……………………………………………………. 117 

Santrauka ...................................................................... 118 

 

 

 

Knyga "Evangelijų kilmės, krikščionybės bei Antikristo paslaptys" galite įsigyti 

interneto knygyne PatoguPirkti.lt Knygos.lt, ebay.de tinklalapyje ir Lietuvos 

knygynuose. Kainas Lietuvos knygynuose galite palyginti kaina24.lt 

tinklalapyje. 

 

http://www.elmarkt.de/knyga/02_Pirmoji%20knyga.pdf
http://www.elmarkt.de/knyga/03_Siauras%20kelias.pdf
http://www.elmarkt.de/knyga/06_Kas%20yra%20Evangelija.pdf
https://www.patogupirkti.lt/knyga/evangeliju-kilmes-krikscionybes-bei-antikristo-paslaptys.html
https://www.knygos.lt/lt/knygos/evangeliju-kilmes--krikscionybes-bei/?ref=kaina24_lt&utm_source=kaina24.lt&utm_medium=referral
https://www.ebay.de/itm/124868270396?hash=item1d12ba993c:g:qcEAAOSwdFthJOOr
https://www.kaina24.lt/p/evangeliju-kilmes-krikscionybes-bei-antikristo-paslaptys/


Anotacija 
 
 

Ši istorinė knyga iš esmės perrašo viską, kas iki šiol buvo 

pasakojama apie Evangelijų kilmę. Visi kas domisi Evangelijų kilme 

ir išplitimu, jų reikšme bei tekstų patikimumu, knygoje ras 

vienareikšmiškus atsakymus į šiuos klausimus. Čia pasakojama 

apie „evangelijos“ sąvoką antikoje ir kaip ši sąvoka atsispindi 

krikščionybėje. Knygoje taip pat nuosekliai aptariamas ankstyvosios 

krikščionybės formavimosi laikotarpis, tarp 41. ir 393. mūsų eros 

metų, nuo krikščionybės atsiradimo iki Naujojo Testamento kilmės.  

Tiriant krikščionybės kilmės klausimus, be keleto išlikusių istorinių 

šaltinių, ypatingai daug žinių teikia Naujasis Testamentas. O 

sujungus Naujojo Testamento tekstų archeologiją su išlikusiais 

istoriniais šaltiniais, atsiskleidžia nuoseklus ir labai ryškus vaizdas, 

kaip atsirado Evangelijos ir krikščionybė.  

Šių dienų katalikai neatsako tiksliai į paprastą klausimą, kas buvo 

pirmasis Romos vyskupas. Jie abstrakčiai teigia, kad pirmasis 

Romos vyskupas buvo apaštalas Petras, o tai nėra ir negali būti 

tiesa. Čia rasite vienareikšmišką atsakymą, mėnesio tikslumu, nuo 

kada ir kas buvo pirmasis Romos krikščionių bendruomenės 

vyskupas, dabar vadinamas popiežiumi.  

Knygoje nuosekliai aptariama ir „Antikristo“ sąvoka, jos 

atsiradimas bei tos sąvokos reikšmė krikščionybėje. Pateikiami ir 

istoriniai šaltiniai, kurie grindžia tos sąvokos kilmę. 

Kad išvengti bereikalingų ginčų dėl panaudotų šaltinių patikimumo, 

knygoje vertinami ir komentuojami tik kanonizuoti ir krikščionių 

oficialiai pripažinti raštai. 



Impressum 
 

 

Autorius: Gedas-Erwin Schneider   

Grafika:  Papirusaas 7Q5 rastas Qumran‘e 1947 metais. 
 

Internete galite išsakyti savo nuomonę ir diskutuoti knygos tema: 

http://www.elmarkt.de/debatai/viewtopic.php?f=3&t=3 

 

Kontaktui: knygos@elmarkt.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorinės teisės 

© 2021 Gedas-Erwin Schneider 

Be rašytinio leidėjo sutikimo šią knygą ar jos dalis negalima kopijuoti, versti į kitas 

kalbas ir platinti bet kokia forma. Tas pats pasakytina ir apie viešumo teisę. Įtraukti į 

komercines kolekcijas, kaip pvz., „Google“ knygas, be rašytinio leidėjo sutikimo 

pabrėžtinai nepageidaujama. Cituojant būtina nurodyti citatos šaltinį ir autorių. 

 

Alle Rechte vorbehalten.  

© 2021 Gedas-Erwin Schneider 

Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet das Buch oder 

Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen und zu verbreiten. Dasselbe gilt für 

Übersetzungen und das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Aufnahme in 

kommerzielle Sammlungen, wie „Google Book’s“, ohne schriftliche Genehmigung des 

Herausgebers ausdrücklich nicht erwünscht. Bei zitieren muss Autor und Bezugsquelle 

erwähnt werden. 

 

Spausdinta versija:        ISBN 978-3-00-069568-1      DE € 11,99…….……. 

 


