
PSALMYNAS

Padėkos himnas
Ps 136
1 Dėkokite VIEŠPAČIUI, 
nes jis geras, nes jo  
ištikimoji meilė amžina.
2 Dėkokite dievų Dievui, 
nes jo ištikimoji meilė  
amžina.
3 Dėkokite viešpačių 
VIEŠPAČIUI, nes jo ištiki- 
moji meilė amžina.
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Kūrybinės užduotys
Pažadėtoji žemė: Dievo tautos pašaukimas

Jeigu skaitai Šventąjį Raštą kasdien, gali jį apmąstyti ir bendrauti su Dievu, išgyventi 
emocinį ryšį su šventaisiais. Vienas iš būdų Biblijos įvykius susieti su savo gyveni- 
mu − pildyti Šventojo rašto skaitymo dienoraštį.

Visų pirma pasirink aplinką, kur galėtum atidžiai susitelkti. Tyliai skaityk arba 
klausykis Šventojo Rašto skaitinio − psalmės. Tai gali būti giedama ir bažnyčioje.

Perskaityk 136 psalmę − Biblijos tekstą.

Vidurinėje dienoraščio dalyje užsirašyk savo emocijas ir įspūdžius, susijusius su 
Šventojo Rašto skaitiniu: kuo šis tekstas įdomus? Kokios eilutės kartojasi, ypač  
sudomino? Kokios emocijos, mintys ir asociacijos kilo, kuo jos grįstos? 

Sukurk psalmę ar maldą (šlovinimo, padėkos, prašymo) Dievui trečioje dienoraščio 
skiltyje arba parašyk laišką kuriam nors Biblijos šventajam.

Šventojo Rašto skaitymo trijų dalių dienoraštis

1. Užduotis. Emocinis atsiliepimas į Dievo Žodį

Dienos skaitinys: 
Data 

Mokinio įspūdžiai: 
Vardas, pavardė, klasė

Laiškas, malda:
Kūrėjui arba šventajam

Mokausi iš kitų 
ir su kitais 
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Kūrybinės užduotys

4 Jis daro nuostabiai didin-
gus darbus, nes jo ištikimo-
ji meilė amžina.
5 Jis savo išmintimi sukūrė 
dangų, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.
6 Jis patiesė žemę ant 
vandenų, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.
7 Jis padarė didžiuosius 
šviesulius, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,
8 saulę   dienai valdyti,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
9 mėnulį ir žvaigždes 
 nakčiai valdyti, nes jo 
ištikimoji meilė amžina.
10 Jis nugalėjo Egiptą per 
jo pirmagimius,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
11 ir išvedė Izraelį iš jų 
žemės, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,
12 stipria ranka ir galingu 
petimi, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.
13 Jis perskyrė Nendrių 
jūrą, nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
14 ir pervedė per ją Izraelį,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
15 bet paskandino faraoną
ir jo kariuomenę Nendrių 
jūroje, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.
16 Jis vedė savo tautą per 
dykumą, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,
17 parbloškė didingus 
karalius, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,
18 sunaikino garsius 
karalius, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,  

Mokausi  
atsakingai

Surandu  
ir atsirenku 
reikalingą 

informaciją



3
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19 amoritų karalių Sihoną,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
20 Bašano karalių Ogą,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina,
21 ir atidavė jų žemę kaip 
paveldą, nes jo ištikimoji 
meilė amžina,
22 paveldą savo tarnui 
Izraeliui,
nes jo ištikimoji meilė 
amžina.
23 Jis mus atminė, kai 
buvome pažeminti, nes 
jo ištikimoji meilė amžina,
24 ir išgelbėjo mus nuo 
priešų, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.
25 Jis duoda maisto visiems 
gyvūnams, nes  
jo ištikimoji meilė amžina.
26 Dėkokite dangaus 
Dievui, nes jo ištikimoji 
meilė amžina.  

Užduotis 
atlieku 
iki galo

Pastebiu savo 
klaidas



4

Kūrybinės užduotys

Įsivaizduok, kad dirbai kartu su archeologais ir atradai pirmuosius izraelitų 
statinius Pažadėtojoje žemėje. 

Štai nuotraukos, vaizduojančios šiuos atradimus. Tau reikia iš pirminių duomenų, 
archeologų nuomonių ir užuominų parengti straipsnį, susijusį su šiuo mįslingu 
radiniu. 

2. Užduotis. Pažadėtosios žemės mįslės

Naudodamasi (-is) pateiktais šaltiniais, Senojo Testamento Jozuės knygos 
pasakojimu ir archeologų užuominomis, iškelk hipotezę ir raštu paaiškink, kas 
yra šis centrinis statinys, aplink kurį matyti žmogaus pėdų kontūrai, ir kokius 
Senojo Testamento istorinius įvykius jis liudija.
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Istorinio tyrimo hipotezė:

Dauguma archeologų nemano, kad Išėjimo knygos įvykiai, pasakojantys, 
kaip Izraelio žmonės išėjo iš Egipto į Kanaano žemę, gali būti įrodyti kaip 

istoriniai įvykiai. Tačiau šie radiniai liudija... Kokia jų reikšmė?

Pastato liekanos, rastos Jordano lygu-
moje, yra vieno iš pirmųjų „statinių, 
izraelitų pastatytų Pažadėtojoje 
žemėje“. Kas tai?

Jozuės 8 knygoje pasakojama, kaip žydai, perėję Jordano upę, nuėjo į...

Kūrybinės užduotys

Haifos universiteto archeologas profe-
sorius Adamas Zertalas pranešė radęs 
žmogaus pėdų formos statinių kontū-
rus, kuriuos tikriausiai pastatė...

Nuo 1990 m. Jordano lygumoje 
buvo rasta fragmentų, pastatytų ... 
šimtmetyje prieš Kristų.

Profesorius Adamas Zertalas įsitikinęs, 
kad statiniai atspindi žydų ... idėją, 
žinomą kaip „aliya la’regel“ (keliaujan-
tis pėsčiomis).
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Kūrybinės užduotys

Religiniuose tekstuose gausu metaforų, nes religiniame santykyje Dievas apsireiškia 
žmogaus kalba. Nežinomas tampa žinomas: palyginti su pasaulio kūriniais ir daiktais, 
Dievo Žodis tampa lengviau suprantamas, ir mes galime kreiptis į Kūrėją „Tu“. 

Perskaityk mąstymo metaforomis pavyzdį − poeto eilėraštį ir atlik užduotį „Kūrėjo ir 
kūrinio santykio raiška metaforomis“. 

Metapherein (gr.) – perkelti reikšmę analogijos būdu, pasiskolinta reikšmė. Metafora yra 
tada, kai sakome, pavyzdžiui, kad meilė yra lyg rožė, poetas – lyg vaikas, pasaulis – kaip 
teatras, karas – pragaras ir pan. Lyginant skirtingų reikšmių žodžius, atrandama sąsajų, 
kurios gali būti netikėtos ir turėti daugiau nei vieną naują prasmę.

Kairėje skiltyje parašyk tiesiogines analogijas, kurios eilėraštyje siejamos su Kūrėju, 
ir parašyk savo sugalvotų metaforų stulpeliu žemyn. 

Dešinėje skiltyje parašyk tiesiogines analogijas, kuriomis lyginami pasaulio kūri-
niai, ir parašyk savo sugalvotų metaforų stulpeliu žemyn. 

Įsivaizduok, kad gali matyti, liesti Dievą... (asmeninė analogija). 5 min. rašyk laisvą 
esė viršutiniame lange. Pabandyk pajausti Kūrėjo ir kūrinio santykį (pvz., kaip vai-
kas ar miško vabalėlis arba kt.).

Išrink dvi viena kitai prieštaraujančias sąvokas, apibūdinančias Kūrėją ir pasaulį 
arba jų santykį . Parašyk šias metaforų rūšis skiltyje „Priešingų žodžių poros – 
„įtemptas konfliktas“. Šios metaforos atkleidžia paradoksalią, tačiau labai vaizdin-
gą prasmę. Taip kuriamas naujas metaforų žodynas, pavyzdžiui, „pavojinga taika“, 
„įkalintas laikas“, „pasyvus blogis“, „pražūtinga sėkmė“ ir t. t.

Pasirink vieną metaforą savo nuožiūra ir ją vartodama(-as) parašyk trumpą 2 min. 
trukmės apibendrinimą, iš kurio taptų aišku, kas yra religinis Aš−Tu santykis.

3. Užduotis. Kūrybinė raiška metaforomis Biblijos motyvais
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Kūrėjo ir kūrinio santykio raiška metaforomis

Asmeninė analogija: Jei norėčiau (galėčiau?) pamatyti, paliesti Dievą, aš būčiau kaip...

Antanas Jasmontas

Aš paliečiu tave

AŠ PALIEČIAU Tave, tylus Kūrėjau  
Lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu  
Tiktai mintim. Užpūsti nenorėjau.  
Bet užgesai, ir aš įžiebti negaliu

Tavęs, kursai papėdėje Horebo  
Sausos šakos liepsna pats prabilai.  
Jau tūkstančiai žvaigždžių pas mus sužibo. 
Ugnim jau blyksi miško vabalai;

Naktis kaip karalienė žengia  
Su palydovų dūzgančia minia.  
Tik Tu tamsiu apsiaustu prisidengęs, 
Tik kur Tavęs ieškot man – nežinia.

Priešingų žodžių poros − „įtemptas 
konfliktas“:
Pvz.: 

Tylus – 

Apšviečiantis – 

Kalbantis  – 

Tamsus – 

Apibendrinimas:

Tiesioginė analogija:
Kūrėjas 

Tiesioginė analogija:
Pasaulis, kūriniai 

rutadeltuvaite
Typewritten Text

rutadeltuvaite
Typewritten Text

rutadeltuvaite
Typewritten Text

rutadeltuvaite
Typewritten Text

rutadeltuvaite
Typewritten Text
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