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Kritinio mąstymo užduotys 
Biblijos struktūra ir žanrai

1. Užduotis. Dialogas

Judėjų ir krikščionių šventosios knygos 

Sukurk dialogą

Įsivaizduok, kad dalyvauji pokalbyje, kuriame judėjai ir krikščionys kalbasi apie savo  
religijos šventąsias knygas.

	 	Parašyk, kokiais žodžiais, posakiais judėjai ir krikščionys apibūdintų šventraščius?
	 	Įrašyk judėjų ir krikščionių religijų šventraščių ir jų pagrindinių dalių pavadinimus.
	 	Kaip manai, kokias šventraščių sąsajas nurodytų judėjai ir kokias krikščionys?
	 	Išvardyk šių religijų atstovų galimus nesutarimų klausimus.
	 	Keliais sakiniais apibendrink dialogą ir atsakyk, kodėl svarbu pažinti šventąsias 

judėjų ir krikščionių knygas.      

Šventasis raštas

http://smp2014do.ugdome.lt/uploads/objects/dialogas_1154/
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2. Užduotis. Gyvenimo klausimų kėlimas skaitant 
Šventojo Rašto ištraukas

Perskaityk Biblijos ištrauką (Koh 3, 1–15), sugalvok klausimų, susijusių su teologiniu, 
etiniu, egzistenciniu požiūriu, ir užrašyk galimus atsakymus šių dienų netikinčiam 
Dievo žmogui.

Teologiniai klausimai yra klausimai apie Dievą, Jo veikimą, žmogaus tikėjimą, maldą, 
liturgines apeigas, Bažnyčią. Etiniai, moraliniai klausimai yra klausimai apie laimę, gėrį, 
blogį, vertybes, elgesį. Egzistenciniai klausimai yra klausimai apie žmogų, jo gyvenimo 
paskirtį, prasmę, mirtį.

1 Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.2 Laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.3 Laikas žudyti ir laikas gydyti;
laikas griauti ir laikas statyti.
4 Laikas verkti ir laikas juoktis;
laikas gedėti ir laikas šokti.
5 Laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti;laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti.6 Laikas ieškoti ir laikas pamesti;
laikas turėti ir laikas išmesti.
7 Laikas perplėšti ir laikas susiūti;
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
8 Laikas mylėti ir laikas nekęsti;
laikas karui ir laikas taikai.
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9 Kokia tad nauda dirbančiajam iš jo triūso? 10 Stebėjau užsiėmimus, 
kuriuos Dievas žmonėms lėmė. 11 Viskas, ką jis daro, yra tinkama 
savo laikui. Be to, jis taip įdiegė amžinybę į jų širdį, kad žmogus 
negali perprasti nei pradžios, nei galo to, ką Dievas daro.12 Taip tad 
suvokiau, kad žmogus neturi nieko geresnio, kaip būti laimingas ir 
patirti malonumo savo gyvenime. 13 Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, 
gerti ir iš savo užsiėmimo rasti pasitenkinimo, tai yra Dievo dovana. 
14 Suvokiau, kad visa, ką Dievas daro, išliks amžinai: nieko negalima 
prie to pridėti, nieko negalima nuo to atimti. Taip Dievas veikia, kad 
žmonės jam pagarbą jaustų. 15 Tai, kas jau buvo, dabar vyksta; tai, kas 
dar turi būti, jau seniai yra buvę. Dievas pasirūpina tuo, kas reikalauja 
jo dėmesio. (Koh 3, 1–15)

Teologiniai klausimai Atsakymai netikinčiam žmogui
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Moraliniai klausimai Atsakymai netikinčiam žmogui

Egzistenciniai klausimai Atsakymai netikinčiam žmogui
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3. Užduotis.

Perskaityk Evangelijos pagal Luką ištrauką (Lk 6, 20–23) ir išanalizuok ją pagal lente-
lėje pateiktus klausimus. Savo atsakymus ir požiūrį pagrįsk.

Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, 
Jėzus prabilo: 
 „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra 
Dievo karalystė.
 Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes 
būsite pasotinti. 
 Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes 
juoksitės. 
 Palaiminti esate, kai žmonės jūsų 
nekenčia, atstumia, niekina  
ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl 
Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės  
tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia 
gausus atlygis danguje.  
Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė 
pranašams.“ (Lk 6, 20–23)

Emocinis ryšys su Šv. Rašto tekstu: kokia teksto vieta tau įstrigo? Kokia mintis patraukė 
tavo dėmesį? Kas tau patiko ar nepatiko Jėzaus palaiminimuose? Kodėl?

Raktažodžiai: ką reiškia 
palaiminimas?
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Evangelijos autorius: 
kas yra šios evangelijos 
autorius ir koks evangeli-
jos tikslas?

Ištraukos reikšmė, prasmė: ko-
kia palaiminimų prasmė? Kuo ši 
ištrauka aktuali ir svarbi tau šian-
dien?

Teksto žanras: koks šios 
ištraukos literatūros  
žanras?

Pagrindiniai veikėjai, jų 
tarpusavio santykiai ir 
santykiai su Dievu: kokią 
žinią perduoda Jėzus? Ko-
kie palaiminimai žadami 
kiekvienam žmogui? 

Asmeninis požiūris: kaip 
manai, kodėl Jėzus laimi-
na vargdienius, alkstan-
čiuosius, verkiančiuosius, 
atstumtuosius dėl Žmo-
gaus Sūnaus? Kokia šių 
žodžių  dvasinė prasmė?

Svarbiausi, susiję įvy-
kiai: kokius požymius pri-
skirtum žmonių ir Dievo 
karalystei?
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