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Kūrybinės užduotys
Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė

1. Užduotis. Meditacinis Šventojo Rašto teksto skaitymas

  Pirmiausia susirask vietą, kurioje susitelkęs galėtum tyliai skaityti Šventojo Rašto 
ištrauką. 

  Ramiai apmąstyk tau įstrigusias mintis. Užrašyk jas lentelėje. Tai atlikti padės 
klausimai. Gal tau kils kitų klausimų, kuriuos norėtum užduoti mokytojui? Užrašyk. 

  Dar kartą grįžk prie teksto arba atskirų žodžių, kurie tau įstrigo.

  Medituodamas leisk toms mintims įsitvirtinti tavyje, kol apims dvasinis pojūtis, kol 
pajusi biblinę tiesą savyje. Kokia ji? Užrašyk lentelės apačioje.

Gibeone VIEŠPATS pasirodė Saliamonui naktį sapne. „Prašyk, ko nori, kad 
tau duočiau“, – tarė VIEŠPATS.  Saliamonas atsakė: „Tu parodei didelį 
gailestingumą savo tarnui, mano tėvui Dovydui, nes jis tavo akivaizdoje 
buvo tau ištikimas, teisus ir doros širdies. Tu irgi išlaikei jam šią 
didelę ištikimą meilę, duodamas jam sūnų sėdėti jo soste, kaip 
tai vyksta šiandien.  Taigi dabar, o VIEŠPATIE, mano Dieve, tu 
padarei savo tarną karaliumi mano tėvo Dovydo vietoje, nors aš 
esu tik jaunas vaikinas. Dar nežinau, nei kaip išeiti, nei kaip pareiti. 
O tavo tarnas yra tautoje, kurią tu išsirinkai, gausioje tautoje, kuri 
dėl gausybės negali būti nei apskaičiuota, nei suskaityta. Todėl suteik 
savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti tavo tautą ir suprastų, kas gera 
ir kas pikta. Juk kas kitaip gali valdyti šią tavo gausią tautą?“

Saliamono prašymas rado malonę VIEŠPATIES akyse. Dievas jam 
tarė: „Kadangi tu to prašei, – neprašei nei ilgo gyvenimo ir turtų sau, 
neprašei nei savo priešų gyvasties, bet prašei sau imlaus įžvalgumo, kad 
galėtumei žinoti, kas yra teisinga, – dabar aš tau įvykdau, kaip prašei. Iš tikrųjų 
suteikiu tau išmintingą ir įžvalgią širdį. Tokio kaip tu nebuvo prieš tave ir toks kaip tu nekils 
po tavęs. Suteiksiu tau taip pat ir ko neprašei – turtų ir garbės visam tavo gyvenimui. Joks 
kitas karalius tau neprilygs. Be to, jei eisi mano keliais, laikydamasis mano įstatų ir įsakymų, 
kaip tavo tėvas Dovydas kad ėjo, suteiksiu tau ilgą gyvenimą.“ (1 Kar 3, 5–14)
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Tavo atsakymai Klausimai, kuriuos norėtum užduoti 
mokytojui

Koks pirmas įspūdis?

Kuri teksto vieta padarė tau įspūdį, patraukė dėmesį?
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Tavo atsakymai Klausimai, kuriuos norėtum užduoti 
mokytojui

Kokių kilo asociacijų?

Kaip šis pasakojimas susijęs su dabartiniu mūsų ar visuomenės gyvenimu?
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Tavo atsakymai Klausimai, kuriuos norėtum užduoti 
mokytojui

Ko Saliamonas prašė Dievą? Ko tu prašytum Viešpaties savo gyvenimui?

Ar leidi Viešpačiui kurti Dievo karalystę savo širdyje?

Dvasinis pojūtis, suvokta biblinė tiesa:
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2. Užduotis. Psalmės kūrimas
Jau žinai, kad Dievas visada yra ištikimas savo 
pažadams – ką pažada, tą ir įvykdo.

  Perskaityk psalmę (Ps 136) apie ištikimą 
Dievo meilę Išrinktajai tautai – Izraeliui. Už 
kokius didingus Dievo darbus ir įvykdytus 
pažadus psalmininkas dėkoja Dievui?

  Remdamasis šia psalme kaip pavyzdžiu 
sukurk padėkos himną Dievui, mąstydamas 
apie savo gyvenimą. Kur savo gyvenime 
atpažįsti ištikimą Dievo meilę? Už ką gali 
jam dėkoti? Kokie pažadai, remiantis 
Apreiškimu, tau yra skirti?

136 psalmė

Padėkos himnas
Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes 

jis geras, nes jo ištikima 
meilė amžina. 

Dėkokite dievų Dievui, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Dėkokite viešpačių 
VIEŠPAČIUI, nes jo ištikima 
meilė amžina. –

I
Tam, kuris daro nuostabiai 

didingus darbus, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Tam, kuris savo išmintimi 
sukūrė dangus, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Tam, kuris patiesė žemę 
ant vandenų, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Tam, kuris padarė didžiuosius 
šviesulius, nes jo ištikima 
meilė amžina.

Saulę – valdyti dienai, nes jo 
ištikima meilė amžina,

Mėnulį ir žvaigždes – 
valdyti nakčiai, nes jo 
ištikima meilė amžina.

II
Tam, kuris nugalėjo Egiptą 

per jo pirmagimius, nes jo 
ištikima meilė amžina,

ir išvedė Izraelį iš jų žemės, nes 
jo ištikima meilė amžina;

stipria ranka ir galingu 
petim, nes jo ištikima 
meilė amžina.

Tam, kuris perskyrė Nendrių 
jūrą, nes jo ištikima 
meilė amžina,

ir pervedė per ją Izraelį, nes 
jo ištikima meilė amžina,

bet paskandino faraoną ir 
jo kariuomenę Nendrių 
jūroje, nes jo ištikima 
meilė amžina.

Tam, kuris vedė savo tautą 
per dykumą, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Parbloškė didingus karalius, nes 
jo ištikima meilė amžina,

sunaikino garsius karalius, nes 
jo ištikima meilė amžina, –

Sihoną, amoriečių karalių, nes 
jo ištikima meilė amžina,

Ogą, Bašano karalių, nes jo 
ištikima meilė amžina, –

ir atidavė jų žemę kaip paveldą, 
nes jo ištikima meilė amžina,

paveldą savo tarnui Izraeliui, 
nes jo ištikima meilė amžina.

III
Tam, kuris mus atsiminė, kai 

buvome pažeminti, nes jo 
ištikima meilė amžina,

ir išgelbėjo mus nuo priešų, nes 
jo ištikima meilė amžina.

Tam, kuris duoda maisto 
visiems gyvūnams, nes jo 
ištikima meilė amžina.

Dėkokite dangaus Dievui, nes 
jo ištikima meilė amžina. 
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Padėkos himnas Dievui
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3. Užduotis. Kūrybinė teksto raiška. Šventojo Rašto įžvalgų  
pritaikymas naujai veiklai, poelgiams

  Įsivaizduok, kad pasaulis gyvena atmesdamas Dievo duotus įsakymus, Jo 
gailestingumą ir meilę, nors yra pašauktas nesibaigiančiai vienybei ir laimei su Dievu. 
Tu esi Dievo pranašas, siunčiamas į pasaulį pranešti, kad Viešpats sugrįš jau greitai. 
Tavo tikslas – įtikinti žmones palikti nedorybės kelius ir šauktis Jėzaus, kuris yra visa 
ko Pradžia ir Pabaiga, mūsų Kelias į Pažadėtąją žemę – Dievo Karalystę. 

  Remdamasis Šventojo Rašto ištrauka (Apr 22, 8–17) parašyk į internetinius socialinius 
tinklus pranešimą (kvietimą), kviečiantį žmones atsiversti.

  Tavo pranešime (kvietime) turėtų būti išlaikytas nuoseklumas, pagrįstumas, įvykių ir 
prasmės aiškinimo, teksto ir gyvenimo sąsajos. Jame turėtų atsispindėti tavo tikėjimo 
nuostatų raiška, pagarba Dievo Žodžiui.

„Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs aš puoliau po kojų rodžiusiam 
angelui, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu 
tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!“

Jis sako man: „Neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau 
tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, 
ir šventasis dar tepašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam 
atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. 
Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti 
pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, 
kurie mėgsta melą ir jį daro.

„Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bendrijas. Aš esu Dovydo atžala ir 
palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė!“

Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, 
teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.“ (Apr 22, 8–17)
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Pranašo (-ės)  
pranešimas (kvietimas) į Dievo Karalystę
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