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Temos

1. Kainas ir Abelis. Babelio bokštas

2. Sūnus palaidūnas

3. Abraomo pašaukimas

4. Meile, kas tu esi? (1 Kor, 13 1-13)



Vertinimas. Įsivertinimas

• Kaupiamasis

• Pažymys į Tamo

• ŽNS metodas

• Nykščio metodas

• Įsivertinimas 

pagal kriterijus 

• Kokią mintį 

išsinešu šiandien 

iš pamokos?



ĮSIVERTINIMO LENTELĖ – „NYKŠTYS" 

Aš _________________________ 
 

Kaip man 

sekėsi? 

Kodėl taip įsivertinau? Su kokiais 

sunkumais 

susidūriau 

atlikdamas darbą? 

 

Labai gerai / 

puikiai 

Aš labai gerai atlikau darbą, 

nes... 

 

 

Gerai / 

pakankamai gerai 

Aš gerai atlikau darbą, nes ... 

 

 

Patenkinamai 

Aš nepakankamai gerai atlikau 

užduotį, nes ... 

 



Sudominimas

Klausimų                     Interviu pagrindu

principu

Žiūrime filmuką

https://www.youtube.com/watch?v=fILmigW

s8fw

https://www.youtube.com/watch?v=fILmigWs8fw


Kainas ir Abelis (Pr 4, 1-16)

1. Kokias nuodėmes atpažįstate bibliniame tekste

apie Abelį ir Kainą? Įvardinkite, kas jas sukelia?

NUODĖMĖS

PUIKYBĖ

PAVYDAS

MELAS

BROLŽUDYSTĖ 

ŽMOGŽUDYSTĖ



Kainas ir Abelis (Pr 4, 1-16)     

2. Koks abiejų brolių tarpusavio santykis?

Pasirinktą atsakymą argumentuokite (atkreipkite

dėmesį į tai, jog septynis kartus tekste minimas

žodis brolis).

Lygiaverčiai 

broliai

Vienas jų 

yra 

viršesnis už 

kitą

Jie pykstasi



Darbas grupelėse

Žiūrėdami pateiktis, atraskite tas

nuotraukas, kuriose matote šių

laikų Kaino nuodėmes. Jas

įvardinkite ir nurodykite jų

priežastis.



























Babelio bokštas    

Kokia šio biblinio pasakojimo prasmė? 



Babelio bokštas    

                                                   1. Kokia šio biblinio pasakojimo prasmė? Interpretuokite eilutes.  

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Eime, – jie sakė, – 

pasistatykime miestą ir 

bokštą su dangų 

siekiančia viršūne 

Pasistatykime sau, 

ne Dievui 

pasidarykime sau vardą, 

kad nebūtume išblaškyti 

po visą žemės paviršių. 

Padarykime tai dėl 

savęs. 

 

Jiems nerūpi, kad Dievo vardas būtų 

pašlovintas, jie susirūpinę savo vardo 

šlove. Dievas yra 

instrumentalizuojamas; turi pasitarnauti 

jų galios troškimui. Vadovaudamiesi 

savo laikmečio mentalitetu, jie tikėjosi, 

kad, aukodami aukas kuo didesniame 

aukštyje, galės iš dievybės išplėšti 

pergales prieš aplinkines tautas. Štai 

kodėl Dievas yra priverstas sumaišyti 

jų kalbas ir vėjais paleisti jų užmačias. 

 

Idėja 



Suraskite tris šių laikų 

nuodėmes

















Babelio bokštas    

3. Ką apie žmogaus, gamtos ir viso likusio pasaulio ryšį kalba
šiuolaikinė interaktyvi Babelio bokšto instaliacija?

https://vimeo.com/145726333

Bokštas nuolat keičiasi. Shirin Abedinirad projektas

https://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Naujasis-Babelio-bokstas-demonstruoja-ne-zmonijos-
didybe-o-jos-lankstuma/6892

https://vimeo.com/145726333
https://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Naujasis-Babelio-bokstas-demonstruoja-ne-zmonijos-didybe-o-jos-lankstuma/6892


Sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32)

Apie ką šis filmukas? 

https://www.facebook.com/IeskauDievo/videos/176257

6737352757

https://www.facebook.com/IeskauDievo/videos/1762576737352757/


Sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32)   

1. Kada jaunesnysis sūnus nuodugniai apsvarstė savo poelgį,

kas atvedė jį į protą, ką tada jis suprato?

2. Su kokiomis mintimis jaunesnysis sūnus kreipėsi į tėvą?

3. Kaip tu manai, ką jaučia tėvas sūnui išvykus? Kaip tėvas

priima sūnų vėl? Kodėl?

4. Kaip jaučiasi vyresnysis sūnus broliui sugrįžus? Pagrįsk

savo nuomonę.

5. Ką Jėzus nori pasakyti pasakodamas šį palyginimą? Ko

moko ši istorija apie nuodėmę, atgailą ir Dievo meilę?

6. Palygink save su šiais dviem broliais, į kurį brolį esi

panašesnis? Argumentuok savo nuomonę.



Sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32) 

1. Skaitydami tekstą, nubraižykite sekos žemėlapį, kuris parodytų jaunesniojo sūnaus atgailos kelią: 

 

 

 

Kai viską 

išeikvojo ir kilo 

badas, susimąstė. 

Eiti pas tėvą 

prašyti atleidimo 

(kelsis/ eis Dievo link/ 

ištars žodį) – visi trys 

veiksmažodžiai 

parodo atsivertimo 

momentą (nori būti 

bent samdiniu – 

nusižemina; jaučia 

nuodėmės pasekmę) 

Pasiryžta ir 

iškeliauja. 

(18 ir 20 eilutės 

panašumas; grįžta 

į tėvynę, savo 

šeimą) 

,,Tėve, nusidėjau 

dangui ir tau...“ 

(nesvarbu, kad tėvas 

jį jau priėmė, jis 

padaro tai, ką buvo 

pasiryžęs; tai tam 

tikro įžado, kurį 

buvo sau davęs, 

įvykdymas) 



Sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32)   

2. Kas rodo, jog tėvas vienodai myli

abu sūnus?

1. Laukia jaunesniojo sūnaus.

2. Jaunesniojo sūnaus orumo atstatymas.

Tėvo meilė 3. Dievas pirmas išeina į santykį

su žmogumi.

4. Moko vyresnįjį nepavydėti,

nes jis visada yra tėvo širdyje.



Sūnus palaidūnas 

(Lk 15, 11-32)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUODĖMĖS GODUMAS 

PAVYDAS 

PUIKYBĖ  

PALAIDUMAS 



Sūnaus palaidūno 
istorija Rembranto
paveiksle



4. Klausydamiesi Rembranto paveikslo pristatymo ir

lygindami su nagrinėta bibline istorija, užpildykite pateiktą

lentelę.

.

 

Biblinio pasakojimo ir Rembranto paveikslo lyginimas 

Skirtumai 

(Rembrantas) 

Kas bendra? Skirtumai 

(Lk 15, 11-32) 

1. Tėvo rankų 

skirtumas. 

2. Tėvo senumas 

(akys, žvilgsnis) 

 

1. Tėvo meilė. 

2. Vyresniojo sūnaus pozicija. 

3. Kojų simbolika. 

4. Atgaila. 

 

1. Puota. 

2. Žiedas. 

3. Tėvas pirmas išeina į santykį su 

žmogumi. 

 

Apibendrinimas: Kas yra Dievo gailestingumas? Dievas yra tas, kuris dovanoja gyvybę, norėdamas, kad 

žmogus darytų atsivertimo žingsnius, drąsiai prisipažintų savo klaidas ir pradėtų naują gyvenimą, atleistų 

pats sau ir priimtų Dievo atleidimą. 



Biblinio pasakojimo apie sūnų palaidūną 

atspindžiai realiame gyvenime 

https://www.krikscioniskifilmai.lt/

sunaus-palaiduno-

palyginimas/?fbclid=IwAR1zlXhb

hTKb4OW-HMW6fvI6h-nOs-

2MCOp1mLkORX_VZG7I-

W5ifBbIXnw

1. Kas sūnui buvo svarbu?

Kokias vertybes jis

puoselėja?

2. Kada ateina liūdesys?

3. Kada suvokia, jog

pasirinktos vertybės

tikrojo džiaugsmo

neatnešė?

https://www.krikscioniskifilmai.lt/sunaus-palaiduno-palyginimas/?fbclid=IwAR1zlXhbhTKb4OW-HMW6fvI6h-nOs-2MCOp1mLkORX_VZG7I-W5ifBbIXnw


Sūnus palaidūnas (Lk 15, 11-32)     

Individualus darbas

• Kur šiuolaikiniame gyvenime galima rasti

tokių situacijų?

• Trumpai užrašykite, kokia tai istorija (5-6

sakiniais).



Sūnaus palaidūno istorijos 

apibendrinimui    

Kun. Linas Šipavičius ir kun.

Arnoldas Valkauskas kalba apie Luko

Evangeliją ir analizuoja sūnaus

palaidūno istoriją.
https://www.youtube.com/watch?v=8NqLsW_OR-

Q&list=PLK3MZ1AGKj4ESo-ASIrRBtMNKlu7gU65-&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=8NqLsW_OR-Q&list=PLK3MZ1AGKj4ESo-ASIrRBtMNKlu7gU65-&index=4


Kas yra pašaukimas? 

Abraomo pašaukimas (Pr 12, 1-9)



Abraomo pašaukimas   (Pr 22, 1-19)

Abraomo 

priešistorė

(laisvas 

pasirinkimas)



Abraomo pašaukimas   (Pr 22, 1-19)

Abraomo auka 

 

 

  

Liepia paaukoti 

sūnų (atsižadėti 

tėvystės) Kelionė kaip 

išbandymas 

Tikėjimo 

(meilės Dievui) 

išbandymas 



Abraomo pašaukimas   (Pr 22, 1-19)

Kokia Abraomo aukos prasmė?

Ką pasiekė Abraomas? – klausia 

Kierkegaardas ir pats atsako: jis liko 

ištikimas savo meilei.

,,Abraomo tikėjimas: nebijoti paaukoti savo 

tėvystės“
Tėvas Kazimieras Milaševičius OSB

http://www.palendriai.lt/aktualijos/homilija/133-abraomo-

tik%C4%97jimas-nebijoti-paaukoti-savo-t%C4%97vyst%C4%97s.html

http://www.palendriai.lt/aktualijos/homilija/133-abraomo-tikėjimas-nebijoti-paaukoti-savo-tėvystės.html
http://www.palendriai.lt/aktualijos/homilija/133-abraomo-tik%C4%97jimas-nebijoti-paaukoti-savo-t%C4%97vyst%C4%97s.html


Šių dienų pašaukimas     

➢„Aš čia!“ – savanorių

liudijimai: Stanislavos tarnystė

sąvartyno žmonėms.

➢https://www.krikscioniskifilmai

.lt/as-cia-savanoriu-liudijimai-

stanislavos-tarnyste-savartyno-

zmonems/

https://www.krikscioniskifilmai.lt/as-cia-savanoriu-liudijimai-stanislavos-tarnyste-savartyno-zmonems/


Refleksija     

Ką šiandien

galima vadinti

auka dėl kito

asmens?



,,Žiniukas: vaikai apie meilę“ 

https://www.youtube.com/watch?v=fILmigWs8fw

https://www.youtube.com/watch?v=fILmigWs8fw


Meile, kas tu esi? (1 Kor, 13 1-13)

O kas jums yra meilė? Apie ką jūs pagalvojate

išgirdę žodį ,,meilė”? Kaip įsivaizduojate

gražius tarpusavio santykius?



Himnas meilei (1 Kor, 13 1-13)

• Raštu užrašo bent 5 meilės savybes,
aptariame meninę raišką.

• Remdamiesi 10 – 12 eilutėmis klausimo
forma suformuluokite problemą.

• Nusakykite pagrindinę ,,Himno meilei”
mintį.



Kodėl tokia svarbi nesavanaudiška

meilė?

Klausydamiesi kunigo R. Doveikos

samprotavimų, užsirašote bent tris vyro ir

moters meilei būdingas savybes bei jų

priešpriešas.

https://www.facebook.com/itiketinifaktai/videos

/2116212128591255/

https://www.facebook.com/itiketinifaktai/videos/2116212128591255/


Su kuo siejasi meilė?    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LAISVAM 

DRĄSIAM 
NUOLANKIAM 

Norint mylėti 

kitą, reikia būti 



Meile, kas tu esi? (1 Kor, 13 1-13)

Trys vyro ir moters meilei būdingos 

savybės bei jų priešpriešos (kunigas 

R. Doveika)

1. Sandora – Sandėris

2. Ištikimybė – Nuotykis

3. Savęs dovanojimas – Egoizmas 



,,Tikra meilė – kantrybės ir 
išminties reikalaujantis kelias“

Aleksandras Alekseičikas
https://www.bernardinai.lt/2009-09-09-aleksandras-alekseicikas-tikra-
meile-kantrybes-ir-isminties-reikalaujantis-kelias/

1. Kokia yra meilės kaip kelionės metaforinė
prasmė?

2. Kodėl pirmoji meilė nėra brandi? Atsakykite
savais žodžiais.

3. Kodėl mylint kitą žmogų ištikimybė yra
esminė sąvoka?

4. Apibendrinkite, kas yra tikra meilė.

https://www.bernardinai.lt/2009-09-09-aleksandras-alekseicikas-tikra-meile-kantrybes-ir-isminties-reikalaujantis-kelias/


Meile, kas tu esi? (1 Kor, 13 1-13)

5. Kokių savybių reikia vyro ir moters meilei? Palyginkite šį 

tekstą su kunigo Ričardo Doveikos 

(https://www.facebook.com/itiketinifaktai/videos/2116212128591

255/) mintimis bei bibliniu tekstu ,,Himnas meilei“ ir  užpildykite 

bendrumų lentelę. 

Šaltiniai Ko reikia meilei? 

,,Himnas meilei“ 1. Kantrybės. 

2. Pastangų. 

3. Savęs dovanojimo kitam. 

4. Ištikimybės. 

 

Kunigo R. Doveikos mintys apie 

vyro ir moters meilę 

Psichoterapeutas A. Alekseičikas 

 



Kūrybinė 

užduotis

4 Meilė kantri, meilė maloninga, ji 
nepavydi;

meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.

5 Ji nesielgia netinkamai, neieško savo 
naudos,

nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas 
buvo bloga,

6 nesidžiaugia neteisybe,

su džiaugsmu pritaria tiesai.

7 Ji visa pakelia, visa tiki,

viskuo viliasi ir visa ištveria.



Kūrybinė užduotis     

https://wordart.com/

https://wordart.com/












Įsivertinimas     

➢Ką naujo sužinojau apie meilę
pamokoje?



Kaip mylėti, kad meilė būtų

nesibaigianti? Kunigo R. Doveikos

mintys.

https://www.facebook.com/LRT.
LT/videos/1242031816171473

https://www.facebook.com/LRT.LT/videos/1242031816171473


Iš mažiausio garstyčios grūdelio

išauga didelis medis.

Mt 13, 32


