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Pamokos planas 

 
Dalykas   Tikyba 
Klasė    2G 
Pamokos tema   Krikščioniška šeima – tikėjimo ženklas 
Mokymosi uždaviniai  
Naudodamiesi pateikta informacija, turimomis žiniomis, dirbdami individualiai bei grupėse 
analizuodami tekstus, įvardins šeimos krikščioniško gyvenimo sunkumus ir galimybes bei 
savarankiškai parašys nuo 7 iki 10 teiginių, kuo juos žavi krikščioniška šeima. 
Metodai 
Individualus darbas, darbas porose, mokytojos aiškinimas, skaitymas, demonstravimas straipsnio 
analizė, darbas grupėse.  
Priemonės 
 Lapai su užduotimis ir tekstais,  Šventasis Raštas, mokinio sąsiuvinis, rašymo priemonė, Power 
Point pateiktys,  multimedia projektorius, kompiuteris.  
Šaltiniai ir nuorodos 
Šventasis Raštas 
Katalikų Bažnyčios katekizmas 
Tekstai iš http://www.bernardinai.lt/.   
Įžanga 
Giesmė ,,Ateik nuo Libano“ (Gg4,8...) motyvuojanti pamokos darbui.  
Skelbiama pamokos tema  ir uždaviniai, išsakomi lūkesčiai, ką pamokoje reikės atlikti. 
Pamokos eiga 
Užduotis.  
Gautuose lapeliuose iš sąrašo išsirinkti penkias būdingiausias krikščioniškos šeimos savybes ir 
paaiškinti, kodėl jos svarbios? 
MEILĖ,  TIKĖJIMAS,  KANTRYBĖ,  ATSAKOMYBĖ,  DARBŠTUMAS,  IŠTIKIMYBĖ,    
NUOLANKUMAS,  PASITIKĖJIMAS,   HUMORO JAUSMAS,  KUKLUMAS,   
DRAUSMINGUMAS,   TAUPUMAS,  SĄŽININGUMAS,  ATLAIDUMAS, MALDA, 
PAGARBA, DŽIAUGSMAS, GAUSIOS ŠEIMOS, DRĄSA, DĖKINGUMAS, TARNAVIMAS 
DIEVUI IR KITIEMS ŽMONĖMS, KRISTAUS SKELBIMAS , MISIJOS 
Atlikę užduotis, mokiniai pristato savo  darbus.  
Po to sudaromas bendras būdingiausių krikščioniškos šeimos savybių sąrašas. 
Aiškinimas.  
Mokiniai pakviečiami susipažinti su skaidrėse pateikta medžiaga –Tikėjimo sunkumai šeimoje, 
Šeima – tikėjimo vartai  
Pokalbis. Kodėl svarbu šeimoms rūpintis tikėjimo ugdymu? Su kokiais sunkumais jos susiduria 
šiame kelyje? Ką apie šeimos tikėjimą skelbia Katalikų Bažnyčios katekizmas? Ką daro Bažnyčia, 
kad sustiprintų krikščioniškas šeimas, ir  jos taptų tikėjimo ženklu?  
Užduotis grupėms. Perskaityti M. Corradi straipsnį ,,Ar istorija gali prasidėti iš naujo?”  ir  
parašyti 7 - 10 teiginių, kuo juos žavi straipsnyje aprašyta krikščioniška šeima. Teiginius palyginti 
su pamokos pradžioje sudarytu būdingiausių krikščioniškos šeimos savybių sąrašu. Grupės darbą 
pristatyti klasei.  
Darbų pristatymas klasei.  
Apibendrinimas. 
Po  darbų pristatymo įvardijama, kad krikščioniškose šeimose išmokstama gyventi 
dekristianizuotoje visuomenėje,  t. y.  gyventi savo tikėjimu, o ne vien dėl tradicijos.  Tikėjimas 
stiprėja  tada, kai jis remiasi ne idėjomis ir doktrinomis, o Dievo meilės patyrimu ir tėvų pavyzdžiu. 
Krikščioniškos šeimos yra stiprus tikėjimo ženklas pasauliui. 
Vertinimas. Mokiniai įsivertina savo pasiekimus pagal žinomus pamokos vertinimo kriterijus. 
Panaudojant jų įsivertinimą mokiniams pasakoma kiek taškų per pamoką jis surinko. 
 
Parengė. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė  
Alė Spiridonovienė 
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Priedas 
 
Marina Corradi. Ar istorija gali prasidėti iš naujo? 2011-10-16. 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/70507 
Rubrikose: Religija. Komentarai ir pokalbiai 
 
Lauke vasariška saulė dar aukštai, bet aštuntą valandą vakaro gatvės jau beveik tuščios. Esame 
Chemnice, Theater Strasse 29, sename pastate, kuris neseniai buvo atnaujintas ir vis dar kvepia 
šviežiomis kalkėmis. Tai, kas labiausiai sujaudina, pamačius neokatechumenato šeimas kartu, taip, 
kaip šį vakarą, yra jų vaikai: šešios poros, kiekviena jų su devyniais ar dvylika, ar net keturiolika 
vaikų. Bendrai paėmus, jų apie septyniasdešimt – paauglių arba neseniai susituokusiųjų. Ir kai žiūri 
į jų veidus, į jų spindinčias akis, galvoji: kaip nuostabu ir koks turtas yra tai, ką praradome, mes, 
europiečiai, šeimoje auginantys vieną vaiką. Taip bemąstant iš gretimo kambario atsklinda ir vieno 
iš pirmųjų anūkų verksmas. 
Ši maža jaunųjų krikščionių minia šįvakar Chemnice, buvusiame Karl Marks Štate, sujaudina. 
Šiame buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos kampelyje civilizacija gimė 1136 metais, iš 
saujos vienuolių benediktinų, kurie įkūrė abatiją ir kartu su savimi atsivežė krikščioniškas šeimas, 
kurios gyveno aplink vienuolyną ir retino miškus, taip paversdami juos dirbama žeme. Tos šeimos 
irgi turėjo po dešimt vaikų kiekviena. 
Ar istorija gali prasidėti iš naujo, kai, atrodo, kad ji jau pasibaigė? To klausi savęs šiame tyliame 
mieste, kur vienas iš keturių gyventojų yra senas ir dažnai vienišas, vieniši yra ir vienturčiai 
subyrėjusių šeimų vaikai. Žmonės čia atsisuka pažiūrėti, jei neokatechumenato šeima išeina kad ir 
su puse savo vaikų. O jei klasės draugas pasilieka pietų, negalėdamas atsistebėti telefonu 
fotografuoja ilgą padengtą stalą. 
Chemnico misija „ad gentes”, kurią sudaro dvi bendruomenės, kurių kiekvieną lydi kunigas, yra 
sudaryta iš dviejų šeimų iš Italijos, dviejų – iš Ispanijos, vienos – iš Vokietijos ir vienos – iš 
Austrijos. Tėvynėje šių šeimų tėvai turėjo užtikrintą darbą. 9-ajame dešimtmetyje jie išvyko į 
pirmąją misiją. Juos išsiuntė Neokatechumenato kelio įkūrėjas Kiko Argüello, priimdamas Jono 
Pauliaus II troškimą: krikščionys, kurie skelbtų Evangeliją Vakarų metropolijų periferijoje. Andrea 
Rebeggiani, lotynų ir graikų kalbų profesorius, su žmona ir pirmaisiais penkiais vaikais paliko savo 
namus Spinaceto, periferijoje piečiau Romos, ir 1987-ųjų kovą atvyko į pūgoje paskendusį 
Hanoverį. Taip pat ir Benito Herrero, turtingas advokatas katalonas, paliko viską ir atvyko čia 
mokytis vokiečių kalbos vakarinėje mokykloje kartu su kurdų pabėgėliais. 
Ir vien tai buvo nepaprastas nuotykis. Tačiau 2004-aisiais Neokatechumenato kelias subrandino kitą 
žingsnį: kad šeimos, lydimos kunigo, persikeltų į labiausiai nuo krikščionybės atitolusius miestus 
tam, kad tiesiog gyventų tarp žmonių ir liudytų įmanomą kitokį gyvenimą. Iš esmės, benediktiniška 
struktūra. Drezdeno vyskupas, Joachimas Friedrichas Reineltas pakvietė neokatechumenato šeimas 
į Chemnicą, į turbūt patį atšiauriausią buvusios VDR pasienį. Ir šios šeimos išvyko iš naujo. Ne tik 
tėvai, bet ir vaikai, niekieno neverčiami, vienas po kito. „Mums buvo tik penkeri ar šešeri metai, kai 
palikome savo šalį, – šiandien aiškina Matteo, Andrea sūnus. – Dabar esame dideli, šįkart tai ir 
mūsų misija.“ 
Gyvenimas Chemnice, šioje varganoje provincijoje, kuri dar primena VDR, yra sudėtingas 
jaunuoliams, užaugusiems Vakaruose. Kai kurie iš jų kenčia ir išvyksta. Paskui beveik visada 
sugrįžta. Sudėtingas ir tėvų gyvenimas, kurie, būdami penkiasdešimties, vėl iš naujo ieško darbo. O 
jei atlyginimo nepakanka, tenka gyventi iš vokiško welfare skiriamų pašalpų šeimos ir iš gimtųjų 
neokatechumenato bendruomenių pagalbos. Su gimtosiomis bendruomenėmis išlikęs stiprus ryšys. 
Tėvynėje bendruomenės už misijon išvykusias šeimas nuolat kalba rožinį. Vasarą čia siunčia savo 
jaunuolius į misiją: ir nuo šių italų ar ispanų paauglių nuošalios Chemnico gatvės prisipildo 
džiaugsmo. 
Diskusijos prie kapinių vartų: „Ar žinote, kad ir jūsų mirusiųjų kaulai vieną dieną prisikels?“ 
Dauguma Chemnico žmonių gūžteli pečiais ir nueina: „Atrodo, kad ypač senieji negali pakęsti 
kalbų apie Dievą.“ „Bet tikroji misija, – sako advokatas Herrero, – yra būti čia.“ Čia, gyvenimo 
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kasdienybėje, suoluose ar darbe, tarp žmonių, kurie žiūri į tave ir nesupranta, kurie klausia ir 
nustemba; šiurkštūs, nepatiklūs, išsigandę. Būti čia: kaip Maria, 27-erių metų vaikų darželio, kur 
daugumos vaikų tėvai jau yra išsiskyrę, auklėtoja, ir liudyti šeimą, kurioje vienas kitą myli amžinai. 
Kaip vienas iš ispanų vaikinų, vasarą dirbantis ledainėje: jis sudomino ledainės savininką, kuris 
vieną vakarą atėjo pasiklausyti katechezių, o paskui sugrįžo. Tai labai maži skaičiai, tačiau šie 
žmonės nesiblaško. Jie tiesiog džiaugiasi būdami čia: „Misija visų pirma moko mus ir mūsų vaikus 
nuolankumo. Mes nesame supermenai, bet žmonės, tokie kaip visi – trapūs ir bailūs.“ Bailūs? Juk 
reikia liūto drąsos palikti viską ir su krūva vaikų išvykti į nežinomą šalį. 
Iš kur atsiranda ši drąsa? „Dievas – tau atsako – prašo žmogaus to, kas jam yra brangiausia, būtent 
taip, kaip prašė Abraomo paaukoti savo sūnų Izaoką. Bet jeigu tu paaukoji viską Dievui, atrandi, 
kad Jis tau dovanoja daug daugiau. Jis yra ištikimas ir tavęs neapleidžia.“ Kiek istorijų tarp šių 
krikščionių, kurie sensta džiugūs, apsupti vaikų ir anūkų. Štai šešiasdešimt aštuonerių buvęs 
profesorius, kuris būdamas trisdešimties jautėsi žuvęs ir nusivylęs, o dabar turi 9 vaikus ir 7 anūkus 
ir laukia gimstant dar 3 anūkų. Štai informatikas, kurį paauglystėje paliko tėvas ir kuris buvo 
praradęs tikėjimą ir žino, ką galvoja Chemnico jaunimas, kurio tėvai išsiskyrę. Jaunimas, kuris 
pavydi jo vaikams: „Kokia laimė – dažnai jiems sako – jūs grįžtate iš mokyklos ir valgote visi kartu. 
Mes valgome vieni arba su katinu.“ Su tikros šeimos ilgesio gaida. 
„Yra ženklų, galinčių paliesti net ir labiausiai nutolusių žmonių širdis, – sako Fritz Preis iš Vienos, 
– ir mes esame čia tam, kad atneštumėme tų ženklų šiems žmonėms.“ Bet kas yra tas variklis, 
stumiantis taip stulbinamai palikti bet kokį užtikrintumą? „Aš visa tai padariau iš dėkingumo, – 
atsako advokatas katalonas. – Dėkingumo už mano žmoną, už mano vaikus, už gyvenimą, už visa 
tai, ką man davė Dievas.“ 
Tyli, nes „normalus“ krikščionis, jau ir taip susirūpinęs savo keliais vaikais savo šalyje, lieka 
nebylys priešais šių šeimų tikėjimą; liudininkų Dievo, kuris prašo visko, bet duoda daug daugiau, 
nei tai, ką gavo. Tyli priešais ramybę, kuria spinduliuoja keturios seserys pasaulietės, padedančios 
šeimoms kasdieniuose rūpesčiuose: „Aš tiesiog norėjau tarnauti Dievui“, –  sako Silvia, romietė, 
kuri šypsosi šypsena, sunkiai besurandama mūsų miestuose. Ar pamatys šiuos veidus, šį išskirtinį 
džiaugsmą čia, kur niekuo nebetikima? Kai neokatechumeniečiai aiškina, kad atvyko iš Romos ir 
Barselonos tam, kad skelbtų, jog Kristus prisikėlė, Chemnico žmonės atsitraukia sudirgę, lyg 
sutrukdyti giliame miege. Retkarčiais atsako: „Norėtume tikėti, bet nesugebame.“ 
Žmonių atminčiai dvi kartos be Dievo yra daug. Bet kai vieną dieną kai kurie iš profesoriaus 
Rebeggiani vaikų balkone pradėjo dainuoti – iš gryno džiaugsmo tai daryti – seną giesmę „Non 
nobis Domine sed nomini tuo da gloriam“, kaimynai išėjo pasižiūrėti ir liko pasiklausyti. O viena 
našlė paprašė jaunuolių sugiedoti tą pačią giesmę kapinėse jos vyro atminimui. Jie taip ir padarė ir 
pabaigoje priėjo vienas iš ten buvusiųjų: „Jau daug laiko, – pasakė – kai negirdėjau nieko, kas man 
suteiktų vilties.“ 
Kažin, klausi savęs, ar ir tai saujai benediktinų ir pasauliečių, atvykusių čia 1136-aisiais viskas 
prasidėjo taip pat: su nuostaba žmonių, kurie įžvelgė jų grožį ir jautė jam nepaaiškinamą ilgesį. 
Pagal „Avvenire“, 2011 m. liepos 21 d.  
Vertė Dovilė Kličiūtė 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


