
MEILĖS RŪŠYS
MOK. INGA RAKAUSKIENĖ



Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; 
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.  

Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, 
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo 
bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu 
pritaria tiesai.  

Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa 
ištveria.  Meilė niekada nesibaigia. (1 Kor 13,4-8) 



Kai Dievas sukūrė Meilę, angelai suprato jos neįkainojamą 

vertę ir susirūpino, kaip ją išsaugoti. Vienas jų pasiūlė: 
„Viešpatie, aš paslėpsiu Meilę vandenyne, pačiame 

giliausiame jo dugne, ir ten ji bus saugi“. Dievas tylėjo. Angelų 
vyresnysis prabilo: „Aš ją nugabensiu už visatos ribų ir ten 

paslėpsiu – niekas nesuras.“ Dievo veidas nepasikeitė. Jis 

kažko laukė. Tuomet prabilo arkangelas Mykolas: „Viešpatie, 
padalyk ją ir įdėk į kiekvieno žmogaus širdį, iš ten jos niekas 

neišplėš. Tai bus laimės šaltinis.“ Viešpaties veidas nušvito, ir Jis 
tarė: „Tebūnie taip, kaip tu, Mykolai, pasakei.“

Taigi Meilė buvo įdėta į kiekvieno širdį. Žmogaus uždavinys –

atrasti ją savyje ir pamažu auginti. Tuomet ji sukels norą duoti 
kitiems tai, ką patys turim, ir atrasti, kas kituose yra gera.



Lietuvių kalboje kalbėdami 
apie įvairią meilę, sakome tą  
patį žodį „meilė“. Tiek 
kalbėdami apie meilę 

pinigams, tėvams, vaikams ar 
tarp sutuoktinių.
Graikai įvairioms meilės rūšims 
naudoja skirtingus 8 žodžius.
Šiandien susipažinsime su 6

graikiškais žodžiais, kurie 
naudojami Biblijoje.

 Eros - Έρως 

 Filia – φιλία

 Storge – στοργή

 Ksenia - ξένια 

 Mania – μανία

 Agape - αγάπη



Erosas (gr. eros)
1) aistringa meilė;

2) aistringas noras. 

Ši meilė nori pasisavinti tai kas jai 
patinka, kas 

gražu ir gera.



Storgė

(gr. storge)

prieraiši meilė arba 
meilumas.

Tai meilė saviems, 

pavyzdžiui, šeimos 
nariams.



Filija (gr. philia)
draugų meilė, 

dar vadinama broliška 
meile.



Ksenia (gr. Xenia)

Šiuo žodžiu apibūdinami santykiai tarp šeimininko ir jo 
svečio. Tai meilė svetimam nepažįstamam keliautojui, 
ieškančiam užuovėjos. 

Svetingumu garsėjan-

čioms Rytų tautoms 

šis žodis tapo 

neatsiejama kultūros 

dalimi.



Manija (gr. mania)

meilė, kai norima parodyti be galo 
didelį pomėgį ar net liguistą potraukį.



Agapė (gr. agape)

meilė, aukojimasis dėl kitų 

gerovės, rūpinimasis  kitu, ypač 

kai jam reikia pagalbos. 

Tai besąlygiška, duodanti meilė, 
kuri nepaiso mylimojo trūkumų. 



Tokia meilė eina iš Dievo. Agapė  apima visas 
meilės rūšis ir yra daugiau nei visos kitos meilės.



Pabandyk iš paveikslėlių atpažinti 
kokia tai meilės rūšis.
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