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2012 
Tema: KRIKŠČIONIŠKA MEILĖ - AGAPĖ 

Uždavinys: 
Remiantis Šv. Rašto mokymu ir savo asmenine patirtimi mokiniai gebės paaiškinti, kuo pasireiškia 

krikščioniška meilė ir  įvardins būdus, kaip ši meilė gali pasireikšti asmeniniame gyvenime. 
 

Priemonės: Šv. Raštas, vaizdinė medžiaga – nuotraukos, dalomoji medžiaga – užduotys, lenta, kreida, mokinių 
užrašai.  
 
Pamokos eiga:  

 Žodinės maldos metu tyloje dėkokime Dievui už turimas gėrybes ir prašykime jums reikiamų maloniu.  
 Prisimename paskutines pamokas, ką analizavome ir ką iš pamokų išmokome: Aiškinomės meilės rūšis 
sužinojome, jog meilė tarp žmonių gali būti įvairi. Taip pat mokėmės iš gyvenimiškų situacijų pažinti ir įvardini 
meilės rūšis. Jau žinome, kad yra įvairių meilės vertinimų. Žmogišką meilę mes sutapatinome daugiausia su 
asmeniniu  pasitenkinimu, savo troškimais. 

 Temos, uždavinio, vertinimo pristatymas. 
 Pokalbis: 

Kaip suprantate krikščionišką meilę?  
Kuo ji skiriasi nuo žmogiškos? 
Su kuo šita meilė siejasi? 
Ar įmanoma mylėti taip kaip Dievas iš mūsų tikisi? 

Remsimės ne žmonių analize ir mokymu, bet mokysimės iš mūsų visų didžiausio gyvenimo mokytojo Jėzaus.  
Jis pats geriausias meilės ekspertas, todėl mokysitės patys su Jėzaus pagalba. Skaitydami ir analizuodami Šv. 
Rašto tekstą ieškos atsakymo, kuo pasireiškia krikščioniška meilė?  
 

1. (priedas nr. 1) Individuali užduotis su daloma medžiaga mokinio lapuose:  
Analizuodami Dievo žodį ir remdamiesi savo patirtimi ieškosite atsakymo kas yra krikščioniška meilė. 

Apibendrinimas: 
Kaip sekėsi atlikti užduotis ar iškilo neaiškumų? Prisiminkime Jėzaus pasakojimą. Kas įvyko-keliais sakiniais 
prisimename.  
Atsakome į klausimus:  
 Ar jūs gyvenime praktiškai esate susidūrę su situacijomis, kai padėjote žmogui kuris jums yra visai 

svetimas? 
 Kas jėzaus manymu yra artimas? ar sunku padėti? Kas stabdo dažnai tokiam elgesiui? Kodėl kai kurie 

žmonės tai daro? Ar turite pavyzdžių?  
 

(Rodomi priedai FOTO nr.1,2,3) 
 Pvz:  motina Teresė – rodomos nuotraukos. Jėzaus savo laikais mokydavo žmones pateikdamas palyginimus, 
istorijas, kurios skatino pačius ieškoti atsakymų. Ar pavyko rasti atsakymus?  
Mano artimas – tai žmogus, kuris laukia mano meilės. Kuriam reikia pripažinimo ir draugiškumo. 
Parašyk, kas yra TAVO ARTIMAS?   
 
Aiškinimas: 
Ši meilė apie kurią kalba ir rodė Jėzus, rodė Motina Teresė dar vadinama AGAPĖ. NT – šis žodis reiškia 
besąlygišką artimo meilę.  
Mūsų tikslas yra aptarti kuo pasireiškia krikščioniška meilė, kuo ji skiriasi nuo žmogiškos.  
Krikščionišką meilę schema galima būtų pavaizduoti taip: 
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Braižomės kartu: Krikščioniškoji meilė yra tarsi trikampis, kurį sudaro trys kraštinės: 
 

                                       Dievo meilė žmogui 
                                                AGAPĖ               duodančioji, dovanojančioji, kai žmogus mylimas dėl jo paties 
 
Žmogaus meilė žmogui                             Žmogaus atsakas į tą meilę 
 
                Panaikinus bent vieną iš kraštinių nebeliktų trikampio.  
 
Apibendrinimas: Šiuo palyginimu Jėzus sako, kad Meilė – ne tik jausmas, meilė yra valios veiksmas. Savo 
valia galime rinktis tai, kas sunku, kas reikalauja susivaldymo, kas reikalauja nugalėti egoizmą.  

Žmonių gyvenime, kurie rodė tikrąją krikščionišką meilę, tokią meilę, kuri iš savęs be Dievo 
neįmanoma?  
Žmogaus meilė siekia sau malonumo, o Dievo meilė įgalina žmogų mylėti netik tada, kai jis ar ji gera, graži, bet 
ir tada, kad kitas nemalonus, nepažįstamas ir t.t. Tik Dievas duoda jėgų žmogui priimti visą kitą nesiekiant sau 
bet kokios naudos. NT moko, kad meilė yra visų dorybių viršūnė ir šaltinis.  
 
(priedas nr. 1mokinio lapas) 2užduotis.  „Asmeninė patirtis“. Analizuoti savo asmeninę patirtį ir įvardinti 
kaip krikščioniška meilė, kurios iš mūsų tikisi Dievas gali pasireikšti labai konkrečiais veiksmais asmeniniame 
gyvenime. 
Asmeninė patirtis analizuojama individualiai, atlikdami nurodytas užduotis mokinio darbo lape.  
 
 
Atsakant į šios pamokos uždavinį išvados raštu: 

 Krikščioniškoji meilė kyla iš Dievo meilės ir apima visokią žmogiškąją meilę. 
 Dievas, kuris žmogui suteikia jėgų besąlygiškai priimti kitą žmogų. 
 Meilė nėra vien tik jausmas. Meilė yra veikli, kuri reiškiasi konkrečiais veiksmais šalia esančius 

žmones: draugišku žvilgsniu, geru žodžiu, mažu patarnavimu, kantriai išklausydamas... 
 Ragina daryti gera nesitikint naudos asmeniui, kuri nėra patrauklus ar naudingas. 

 
Apibendrinimas: 
AGAPĖ - tai pirminė ir besąlygiška artimo meilė, kuri peržengia individą ir kolektyvą 
Visos teorijos apie meilę sutaria, kad meilė yra pats kilniausias žmogaus galimas atlikti veiksmas. 
 
Įvertinimas, įsivertinimas mokinio užduočių lape ir žodžiu. 
 
PABAIGAI: (priedas nr.4) 
kiekvienas mokinys gauna po lapelį, su Šv. Augustino mintimis ir įsiklijuoja į užrašus: 
 
 
Į KĄ PANAŠI MEILĖ?-   
TAI RANKOS, IŠTIESTOS PASIRŪPINTI; 
TAI KOJOS, SKUBANČIOS Į PAGALBĄ;  
TAI AKYS, MATANČIOS GĖRĮ IR VISA SUPRANTANČIOS;  
TAI AUSYS, GIRDINČIOS KIEKVIENĄ ATODŪSĮ;  
TAI ŠIRDIS, SKAIDRI KAIP KRIŠTOLAS. ŠTAI Į KĄ PANAŠI MEILĖ   
 

Šv. Augustinas 


