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Perskaityk Korano ištrauką ir parašyk, kokių minčių kyla, kai pagalvoji apie Jėzų ir 
Mariją? Kuo ši istorija primena evangelinius pasakojimus apie apreiškimą Marijai? 

1. Užduotis.

Kritinio mąstymo užduotys
Islamas. Tradicijos ir naujovės

(Šv. Koranas 3: 42–47)

Apreiškimas Marijai 

„Štai!“ Angelai sakė: „O, Marija! Dievas tave išsirin-
ko ir ištyrino tave, išrinko tave virš visų tautų mo-
terų. O, Marija! Garbink savo Viešpatį nuoširdžiai: 
nusižemink ir nusilenk (maldoje) su tais, kurie nu-
silenkia.“ Tai dalis žinių apie nematomus dalykus, 
kuriuos mes tau atskleidžiame (o, pranaše Maho-
metai!) per įkvėpimą: tu nebuvai su tais, kada jie 
šaudė galybę strėlių, spręsdami, kas iš jų turėtų 
būti įpareigoti rūpintis Marija: nebuvai tu tada su 
jais, kada jie ginčijosi (dėl to). „Štai!“ Angelai sakė: 

„O, Marija! Dievas siunčia tau žodį nuo Savęs: jo 
vardas bus Jėzus, Marijos sūnus, laikomas gar-
bėje šiame pasaulyje ir Pomirtiniame Gyvenime 
ir bus draugijoje tų, kurie bus arčiausiai Dievo. Jis 
kalbės žmonėms vaikystėje ir subrendęs. Ir jis bus 
su teisiaisiais.“ Ji tarė: „O mano Viešpatie! Kaip aš 
turėsiu sūnų, jei nė vienas vyras nėra manęs palie-
tęs?“ Jis tarė: „Taip, Dievas sukuria, ką tik Jis pano-
ri. Kada Jis priima planą, tik taria „Tebūnie“, ir taip 
būna.“

26 Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo 
pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Na-
zaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu 
Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas 
buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Svei-
ka, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ 
29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, 
ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: 
„Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!

31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį 
pavadinsi Jėzumi.

32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. 
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;

33 jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo 
karaliavimui nebus galo.“

34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš 
nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė: „Šventoji 
Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galy-
bė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis 
bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.

36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų 
senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo 
laikoma nevaisinga, 37 nes Dievui nėra negalimų 
dalykų.“ 38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties 
tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas 
pasitraukė. (Lk 1)

Jėzaus gimimas
1 Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsaky-
mas surašyti visus valstybės gyventojus. 2 Toks pir-
masis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant 
Siriją. 3 Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į 
savo miestą. 4 Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos 
miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadi-
namą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų 
ir giminės. 5 Jis turėjo užsirašyti kartu su savo su-
žadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 6 Jiems tenai 
esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė 
savo pirmgimį sūnų, 7 suvystė jį vystyklais ir pa-
guldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

8 Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys 
ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. 
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9  Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nu-
tvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigan-
do, 10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš 
skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. 
11 Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išgany-
tojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 12 Ir štai jums žen-
klas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir pagul-
dytą ėdžiose.“ 13 Ūmai prie angelo atsirado gausi 
dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: 
14 „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms!“ 15 Kai angelai nuo jų pa-
kilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bė-
kime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats 

mums paskelbė.“ 16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, 
Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. 17 Išvydę jie 
apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. 
18 O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų 
pasakojimu. 19 Marija dėmėjosi visus šiuos daly-
kus ir svarstė juos savo širdyje. 20 Piemenys grįžo 
atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką 
buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.

21 Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo api-
pjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus var-
das, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradė-
jimą įsčiose. (Lk 2)

Mano mintys

Panašumai
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2. Užduotis.

Situacija: įsivaizduok, kad susituokė musulmonas (-ė) ir krikščionė (-is). 

Su kokiais moraliniais ar praktiniais sunkumais, nulemtais sutuoktinių išpažįstamų 
skirtingų tikėjimų, jie veikiausiai susidurs? Suformuluok probleminį klausimą arba 
dilemą pagal vieną iš šių aspektų:

 Apranga   Kelionės   Mokslas, studijos   Karjera   Maistas, pasninkas

Probleminis 
klausimas: .

Moralinė 
dilema: 

Aspektas:

Aspektas:

Argumentuotas atsakymas

Remdamasis argumentais atsakyk į probleminį klausimą.
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Remdamasis argumentais pateik dilemos sprendimo būdą (-us). 

Dilemos sprendimo būdai Argumentai
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3. Užduotis. Palyginimas

Perskaityk ištrauką iš Ali Al-Tantawi knygos Bendras įvadas į islamą ir palygink islamą su 
krikščionybe šiais aspektais: 

Islamas Krikščionybė

Žmogaus prigimties ir tikėjimo santykis

Šventraščio vaidmuo 

Proto, sąžinės ir pareigos svarba



Kritinio mąstymo užduotys

6

Islamas Krikščionybė

Reikalavimai tikintiesiems

Pomirtinis gyvenimas

Kokių pastebi  
svarbių panašumų ir skirtumų?
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Kokią išvadą padarytum?

Ką sužinojai?
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