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Bibliodrama: „Jėzaus kančios kelias“ 

(pgl knygelę: „Rožė ir vikšrelis pasakoja apie Kryžiaus kelią“) 
 
 
 
 
Tikslas: padėti suvokti Kristaus kančios svarbą  
Uždaviniai: supažindinti mokinius su Didžiojo Penktadienio įvykiais, Prisikėlimo stebuklu, 
                    Sutelkti mokinius bendram dialogui apie Dievo Meilę, 
                    Išmokyti šlovinimo giesmių.  
 
 
 
Pasakotojai: Vikšrelis 
                       Rožė 
                       Angelas  
 
Vikšrelis miega. 
Bunda.  
Vikšrelis: Tokia sunki savaitė buvo... Tiek skausmo ir neteisybės mačiau... kokie pikti tie žmonės, 
kodėl jie taip?... 
Rožė (raivosi ir piktai niurna): apgraužė begėdis mano vieną lapelį, kur jo sąžinė, kaip aš dabar 
tokia... (pastebi liūdintį vikšrelį) tylus kažkoks, gal gailisi...Labas rytas, vikšreli... Ko toks liūdnas? 
Kas atsitiko? 
Vikšrelis: ...vakar mačiau Jėzų... mačiau jį sunkiai nešantį kryžių, klumpantį ir vėl besikeliantį. Jis 
nešė kryžių...(paleidžiamos Kristaus kančios skaidrės Microsoft Power Point programoje, groja tyli 
muzika...) 
 Rožė: Jėzų?!Ar tai tą žmogų, kurį Romos imperatorius Poncijus Pilotas neteisingai nuteisė mirti? 
Vikšrelis: Taip, taip. Tą patį... Kareiviai suėmę Jėzų nuvedė į imperatoriaus kiemą, apsiautė 
raudono purpuro skraiste ir nupynę erškėčių vainiką uždėjo Jam ant galvos. Lazda daužė galvą, 
spjaudė ir klupinėjo prieš Jį. 
Rožė: Kodėl jie klaupėsi prieš Jėzų? 
Vikšrelis: kad pasišaipytų. Jam sakė: „Sveikas žydų karaliau“ ir juokėsi. Išsityčioję  nuėmė 
apsiaustą, po to privertę nešti kryžių išsivedė nukryžiuoti. 
Rožė: Kur kareiviai nusivedė Jėzų? 
Vikšrelis: Į kelią, kuris veda į Golgotos kalną. Tai yra kaukolės vieta. 
Rožė: O kaip Jėzus. Kaip Jis taip iškankintas dar galėjo nešti kryžių? 
Vikšrelis: Buvau šalia ir mačiau Jo veidą bei aštrų erškėčių vainiką ant galvos.Jėzaus veidas buvo 
kenčiantis, bet švelnus ir geras. Nuo aštrių erškėčių spyglių dūrių Jėzaus kakta tekėjo kraujas. 
Mačiau kaip kareiviai, kurie lydėjo Jėzų, jam klumpant liepė nedelsiant stotis ir eiti... 
 Vėliau, kai Jėzus pagaliau pasiekė Golgotą jie  atėmė Jo drabužius ir metė burtą kuriam šie atiteks. 
Rožė: o kas buvo toliau? Ar Jėzų nukryžiavo? 
Vikšrelis: paėmę vinis jie prikalė Jo rankas ir kojas prie kryžiaus. 
Rožė: klaiku ir baisu ką padarė Jėzui... o kaip Jis reagavo? 
Vikšrelis: visiems atleido... 
Rožė: kaip tai atleido? 
Vikšrelis: būtent taip. Pažvelgęs į dangų tarė: „Tėve, atleisk Jiems, nes jie nežino ką daro...“ 
Rožė: (viena sau) joks žmogus negalėtų ištarti šių žodžių tokioje padėtyje... aš pykstu ant vikšrelio 
dėl vieno savo apgraužto lapelio... o Jėzus ? Jis toks mylintis ir gailestingas...(vikšreliui): vikšreli, o 
kas buvo toliau? 
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Vikšrelis: Jėzus mirė ištaręs žodžius: „Į Tavo Tėve rankas atiduodu savo dvasią.“ 
Jo kūną žmonės nuėmė nuo kryžiaus ir suvynioję į baltą drobulę, paguldė į kapo olą, netoliese 
esančiame sode... toliau aš nieko nebemačiau.(skaidrės toliau neberodomos) Kai visi išsiskirstė aš 
grįžau..., grįžau pas tave... 
Rožė: pas mane? 
Vikšrelis: ... vakar mes apsipykome, na dėl to, kad... 
Rožė: niekis, vikšreli, tai tik mano išorė... Šis lapelis nukris, ataugs kitas. Svarbiausia juk, širdis, 
vidaus grožis, meilė, gailestis. Kaip Jėzus savo kančia tai įrodė. Aš supratau, kad tik gėris gali tikrai 
padaryti gražų pasaulį, tik meilė. Visa kita-netikra ir laikina. Nuvesk mane prie Jėzaus kapo.Aš 
noriu jį aplankyti.  
Vikšrelis: gerai, eime... 
(Eina prie kapo) 
Priėjus nustemba. Mato angelą. Jėzaus kapas tuščias. 
Kurgi Jėzus? 
Angelas : Jo čia nėra. (šypsosi) 
Rožė: kaip tai nėra? 
Vikšrelis: kur Jis? 
Angelas: Įvyko tai kaip Jėzus ir buvo sakęs. Jis kentėjo, buvo prikaltas prie kryžiaus ir trečiąją 
dieną... (Angelas džiaugsmingai kreipiasi į vaikus) vaikai, gal Jūs pasakykite Rožei ir Kikiliui kas 
atsitiko: 
„Jėzus prisikėlė!” (rodoma skaidrė iliustruojanti Jėzaus prisikėlimą). 
Mirdamas ant kryžiaus savo meilės auka, dėl kiekvieno iš mūsų, Jis nugalėjo nuodėmę, blogį, mirtį, 
Jis paliko galimybę mums gyventi amžinai, mokė mus mylėti ir trokšta būti su mumis.  Jis  gyvas! 
Jis laimina kiekvieną mūsų stebėdamas mus iš aukštai ir kviečia atsilepti į Jo meilę.  Ar jaučiat? 
 
Visi džiaugiasi.  
Vaikai kviečiami šlovinimo giesmėms: 
 
„Kelias jau pramintas...“ 
„Nuo ryto aušros...“(giesmelė-animacija) 
„Tas, kuris tiki...“ (giesmelė-animacija) 
 
 


