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Pasiekimai 

Slenkstinis Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

A3.1 Savo 

aplinkoje 

atpažįsta 

biblinius 

simbolius, vardus 

ir reiškinius ir 

paaiškina jų 

reikšmę.

A3.2 

Interpretuoja 

biblines istorijas 

ir nurodo 

pagrindinius 

biblinius 

simbolius, vardus 

ir reiškinius.

A3.3 Bibliniuose 

tekstuose kelia 

probleminius 

klausimus.

A3.4 Literatūroje 

ir mene atpažįsta ir 

paaiškina biblines 

temas, teologinę 

reikšmę, 

simbolius, vardus, 

reiškinius.



Kas yra 
Babelis?

Pakomentuok 
atsakymus 

2) prekybos centras Panevėžyje

3) bokštas, kurio statymas 
aprašomas Biblijoje

4) žmonių puikybė ir gobšumas 

5) zikuratas (aukštų bokštų 
šventykla) Babilone

6) babelis - sąmyšis, netvarka; kalbų 
sumišimas, įvairiakalbė minia.

1) babelis – kilęs iš žodžių bambėti, 

babėti, bobėti 



Babelio bokšto statyba. Prancūziškos Biblijos iliustracija. XIII a.

Pradžios knyga 11,1-8

1 Visa žemė turėjo vieną kalbą ir
tuos pačius žodžius... 2 Kai žmonės
kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį
Šinaro krašte ir ten įsikūrė. 3 Vieni
kitiems sakė: „Eime, pasidirbkime
plytų ir jas išdekime“.  Vietoj
akmens jie naudojo plytas, o vietoj
kalkių – bitumą. 4 „Eime, – jie
sakė, – pasistatykime miestą ir
bokštą su dangų siekiančia viršūne
ir pasidarykime sau vardą, kad
nebūtume išblaškyti po visą žemės
veidą“.



Bedfordo hercogo meistras. Babelio bokšto statyba. 1423 m.

5 O VIEŠPATS nužengė pamatyti

miesto ir bokšto, kurį mirtingieji

buvo pastatę. 6 Ir VIEŠPATS 

tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir

visi kalba ta pačia kalba. Tai yra

tik jų užsimanymų pradžia! Ką

tik jie užsimos daryti, nieko

nebus jiems negalimo! 7 Eime, 

nuženkime ir sumaišykime jų

kalbą, kad nebesuprastų, ką sako

vienas kitam“.



8 Taip tat VIEŠPATS išsklaidė juos iš 
ten visur po žemės veidą, ir jie metė 

statę miestą. 9 Todėl jis buvo 
pavadintas Babeliu, nes ten VIEŠPATS 

sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten 
VIEŠPATS išsklaidė juos po visą 

žemės veidą.

Pieter Brueghel. Babelio bokštas. 1563 m.



Teksto suvokimo klausimai 

• Kas buvo klaidinga statant šį bokštą?

• Kaip supranti žodžius „pasidarykime sau vardą“?

• Kieno vardas pasaulyje turėtų būti garbinamas?

• Kuo yra svarbi žmonių vienybė?

• Kodėl vienybė Kristaus kūne yra tokia svarbi siekiant Dievo valios žemėje?

• Kaip žmonių išsklaidymas po žemę susijęs su žodžiais „Būkite vaisingi ir 

dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!“ Pr 1,28a

• Ar yra kokių nors žmogaus sukurtų „laiptų į dangų“? 

• Kada jūsų tikslai atitinka Dievo valią?



Pakomentuokite
paveikslą?

Apie kokias grėsmes 
perspėja?



Barbara Agreste

Pakomentuokite
paveikslą?

Apie kokias grėsmes 
perspėja?



Ayham Jabr

Pakomentuokite
paveikslą?

Apie kokias grėsmes 
perspėja?



Atlikite užduotį

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12/lietuviu-

kalba/kalba-ir-zmogus/1593



Garbinkite VIEŠPATĮ, 

Izraelio Dievą!

Tik jis vienas daro nuostabius 
darbus.

Garbinkite jo šlovingą vardą per 
amžius!

Jo garbė pripildo visą pasaulį.

Taip tebūna! Taip tebūna!

Ps 72,18-19



Kiek
žmogui
gana?



Peržiūrėk video ir pakamentuok kaip, tai susiję su Babelio 
bokšto pasakojimu?

Mukesh Ambani gyvenamasis kompleksas  
Mumbajuje (Indija).

Aukštuminiame pastate yra kabantys 
sodai,malūnsparnių nusileidimo aikštelės,  

treniruoklių centrai, kinas ir požeminis 
garažas, kuriame yra 168 automobiliai, 
aušinimo kambarys ir kitos patalpos, 

reikalingos Ambani šeimos nariams (6 
asmenys) patenkinti.

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/statybos/S-15786/straipsnis/Indijos-milijardierius-pasistate-

brangiausia-pasaulyje-nama-Video?l=2&p=1



Malaizijos 

dizainerio Faisolo

Abdullah suknelė 

papuošta 

751 deimantu ir 

verta 30 milijonų 

dolerių.

Pakomentuok, kaip ši nuotrauka susijusi su Babelio bokšto 
pasakojimu?



„Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau 
Amžinąjį gyvenimą?“

Jėzus tarė: ... žinai įsakymus: „Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai 
neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“.

Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“.

Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: 

eik parduok visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį 
danguje. Tada ateik ir sek paskui mane“. 

Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.

Mk 10, 17–27



„Mokytojau, 

ką  AŠ turiu daryti, 
kad laimėčiau Amžinąjį 

gyvenimą?“



Refleksija Supratau...

Pritaikysiu...

Įvertinau...

Sužinojau...

Įdomu...



Šaltiniai 
• https://www.llvs.lt/?item=161&lang=lt

• https://lt.eferrit.com/pamoka-nuo-babelio-boksto-biblijos-istorija/

• https://tgraph.io/The-most-expensive-houses-in-the-world-12-19

• https://www.standard.co.uk/insider/style/15-million-wedding-gown-third-most-expensive-
dress-in-the-world-a4349166.html

• https://fineartamerica.com/featured/tower-of-babel-2-bill-bell.html?product=wood-print

• https://www.diplomacy.edu/blog/wcit-failure-future-digital-tower-babel-endangered

• http://www.repticula.net/BarbaraAgreste/babel-tower-pop-surrealism/

• https://www.facebook.com/VilniausBernardinai/posts/1283556505134010/

• www.biblija.lt

• http://www.technologijos.lt/n/technologijos/statybos/S-15786/straipsnis/Indijos-milijardierius-
pasistate-brangiausia-pasaulyje-nama-Video?l=2&p=1

Parengė tikybos mokytoja Danutė Kratukienė
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