
Koks mano vaidmuo visuomenėje ir 
Bažnyčioje?

Uždavinys:
Remdamiesi savo patirtimi ir pildydami lentelę 

savarankiškai įvardinsite ilgalaikius ir 
trumpalaikius vaidmenis savo gyvenime bei, 

naudodamiesi duotais tekstais, teisingai 
apibūdinsite tarnystes Bažnyčioje ir savo 

vaidmenį Joje.

7 klasė 

Paruošė vyr. tikybos mokytoja N. Melinienė



O pats mūsų Viešpats Jėzus ir Dievas, mūsų Tėvas, 
tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam 

geram darbui ir žodžiui (2 Tes 2,16a-17)



Socialinis vaidmuo- kas tai?

• Socialinis vaidmuo – tai mūsų, kaip piliečių, tam tikra veikla 
visuomenėje (šeimoje, grupėje, organizacijoje) įvairiais gyvenimo 
tarpsniais.



Pirmieji socialiniai vaidmenys susiję su šeima, t.y.: 
būti mama, tėčiu, sūnumi, dukterimi, broliu, 

seserimi.



Ilgalaikiai ir trumpalaikiai socialiniai vaidmenys

• Ilgalaikiai , tie, kurie atliekami ilgą laiką, net ir visą gyvenimą :

• SŪNUS

• DUKRA

• ANŪKAS

• KRIKŠTASŪNIS 

• KRIKŠČIONIS ir t.t.



Trumpalaikiai socialiniai 
vaidmenys:

• Tai tie vaidmenys, kurie gali trukti 
vos keletą minučių ar ilgiau:

KELEIVIS

PIRKĖJAS

SVEČIAS

SENIŪNAS 

AISTRUOLIS ir t.t.



Parašyk sąsiuvinyje į lentelę 3-5 ilgalaikius ir trumpalaikius 
socialinius vaidmenis. Pabrauk tuos, kurie iš jų labiausiai 
patinka:



Socialinį vaidmenį galime priimti arba atmesti. 

Atsakingai atlikdami socialinius vaidmenis ugdome 
save, kuriame draugiškus tarpusavio santykius.



Sugalvok
pavyzdį, kai 
atmetei socialinį
vaidmenį.



Sugalvok 
pavyzdį, kai 
priėmei socialinį 
vaidmenį.



Kas svarbiausia atliekant socialinius vaidmenis?

•Prisiimdami įvairių socialinių vaidmenų ir 
juos atlikdami tobuliname save, bręstame kaip 
asmenybės, nes sugebame įsipareigoti ir siekti 
užsibrėžto tikslo. 

•Tačiau lemiamą reikšmę mūsų asmenybės 
brandai turi ne prisiimtų socialinių vaidmenų 
kiekis, bet atsakingas, sąžiningas jų vykdymas.



MĮSLĖ: Apie kurią bendruomenę čia rašoma?

• Lietuviškas bendruomenės pavadinimas kilęs iš slavų kalbos;

• Viena iš bendruomenės savybių – visuotinumas;

• Bendruomenės Įkūrėjas iki šiol daro įtaką daugeliui pasaulio žmonių;

• Pradžioje bendruomenę sudarė 12 žmonių;

• Bendruomenei gali priklausyti bet kurios tautos žmonės;

• Naujajame Testamente bendruomenė vadinama avide, dirbama žeme, 
Dievo statyba.



Bažnyčia – pakrikštytų tikinčiųjų bendruomenė



Tarnystės Bažnyčioje



PASAULIETIS - kiekvienas krikščionis, tikintysis, 
kuris per Krikštą tapo Dievo Bažnyčios nariu, 
pakviestas skelbti Kristų visu savo gyvenimu.



DIAKONAS – asmuo, 
priėmęs 1-o laipsnio 

šventimus.

Diakonas patarnauja vyskupui ar 
kunigui per šv. Mišias, skaito Šv. 
Raštą, dalija Eucharistiją, skelbia 
Evangeliją ir sako pamokslus, 
vadovauja laidotuvių apeigoms ir 
imasi įv. gailestingumo darbų.

Diakono dėvima stula (nemirtingumo 
rūbas)  ant kairiojo peties, nes jam 
rankos uždėtos ne kunigauti, o 
tarnauti (LG 29). 



Kunigas – asmuo, 
priėmęs 2-o laipsnio 
šventimus

Kunigas pavaldus 
vyskupui ir, be kitų 
pareigų, atlieka tris labai 
svarbias: skelbia Dievo 
Žodį, suteikia 
sakramentus ir 
vadovauja tikinčiųjų 
bendruomenei.



VYSKUPAS- asmuo, 
priėmęs aukščiausio 
laipsnio šventimus.
Vyskupai yra 12-os Jėzaus 
mokinių- apaštalų-
įpėdiniai. Jie vadinami 
ganytojais.

Vyskupai skelbia 
Evangeliją, šventina ir 
vadovauja savo bažnyčių 
dvasininkams ir 
bendruomenėms 
patardami, padrąsindami, 
rodydami pavyzdį.



Klebonas –
kunigas, parapijos 

valdytojas

Vadovauja parapijos 
bendruomenei ir teikia įvairius 
dvasinius patarnavimus.



Pašvęstasis –
vienuolis (-ė)

Laikosi 3-jų Evangelijos 
patarimų (neturto, 
skaistumo, klusnumo), 
pasiryžta artimiau sekti 
Kristumi.

Pašvęstieji gali būti ir kunigai, 
ir vyskupai.



Savarankiška užduotis:
Kunigas

Pasaulietis
Klebonas

Diakonas
Pašvęstasis

Vyskupas 

Savais žodžiais paaiškink 
įvairias tarnystes 
Bažnyčioje ir teisingai 
įvardink, kas joms bendra 
ir kas skirtinga. 



Pamąstyk ir atsakyk :

•Kodėl svarbu viską daryti Dievo garbei, kaip sako 
apaštalas Paulius? „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką 
darote – visą darykite Dievo garbei.“(1Kor 10,31)



Ką tau reiškia būti krikščioniu?
Koks mano vaidmuo Bažnyčioje?



Būti krikščioniu – tai laikytis Kristaus pamokymų ir 
stengtis viską daryti Dievo garbei...
Įvardink 



Ar remdamiesi savo patirtimi ir 
pildydami lentelę įvardinote 
ilgalaikius ir trumpalaikius 
vaidmenis savo gyvenime bei 
naudodamiesi duotais tekstais 
teisingai įvardinote tarnystes ir 
savo vaidmenį BAŽNYČIOJE.



Naudoti šaltiniai

• A.Jakušovienė, R.Jakušovas „Susitikimai“- katalikų 
tikybos vadovėlis 7 kl.

• L.Rimkevičiūtė, Z.Storpirštienė .Dievas padeda.  
2000m.

• https://diakonai.lt/apie-diakonata/diakono-zenklai/

• Katalikų Bažnyčios Katekizmas.

• Google vaizdai.


