
         
 

STUNDAS PLĀNS 5 
MĪLESTĪBA UN LĀCARS,  

UN ŠANKARS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA MĪLESTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai mīlestības definīcija ir ļoti spēcīga sajūta, kad indivīdam kāds / kaut kas patīk 
un viņš izrāda rūpes par kādu/ kaut ko, jo īpaši par kādu ģimenes locekli vai draugu. 
Mīlestība ir: 

 spēcīga dziļas simpātijas izjūta; 

 liela interese un prieks par kaut ko. 
 
Mīlestība. Tas, iespējams, ir vispopulārākais un visbiežāk lietotais vārds no visiem, ko lieto gan atbilstoši, 
gan arī nepiemērotā veidā, īpaši angļu valodā, izmantojot vārdu "mīlestība", domājot "patīk": "Man patīk, kā 
viņa ģērbjas." "Es vienkārši mīlu frī kartupeļus." "Es mīlu, mīlu, mīlu tevi" utt.  
 
Rietumu tradīcija no grieķiem pārņēmusi četrus mīlestības veidus, un visiem tiem ir grieķu vārds: 

 Eros: erotiska, kaislīga mīlestība; 

 Philia: mīlestība starp draugiem un sev līdzīgiem; 

 Storge: vecāku mīlestība pret bērniem; 

 Agape: dievišķa mīlestība pret cilvēkiem. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/love_1


         

Agape mīlestība ir beznosacījumu mīlestība – Dieva mīlestība uz cilvēkiem un cilvēku mīlestība uz Dievu. 
Agape mīlestība ir mīlestības veids, kas tiek popularizēts šajā mācību stundā. Agape mīlestība ir bez 
jebkādas pašlabuma gūšanas. Agape mīlestībai ir liela nozīme piedošanā. Piedošana ir svarīga cilvēku 
veselībai, jo nespēja piedot var izraisīt dusmas, depresiju, trauksmi un dažādas veselības problēmas. Agape 
mīlestība uzstāda gan nopietnu latiņu, gan arī pamatu laimei un apmierinātībai (News Wise). 
 
Mīlestība jauniešos 
Diemžēl mūsdienās cilvēki ir sašaurinājuši plašāko mīlestības jēdziena nozīmi galvenokārt līdz Erosa veida 
mīlestībai. Un jaunieši ir lielākie mīlestības plašākās jēgas sašaurinātāji. Mūsdienās jaunieši uzskata, ka 
mīlestība ir pašizdomātas attiecības starp puisi un meiteni. Diemžēl jaunatne mīlestību ir padarījusi tik šauru 
un bezjēdzīgu, ka tagad mīlestības identitāte ir kļuvusi par kaut ko citu, kas drīzāk atgādina "līdzību". 
 
Jēzus ir labākais Agape mīlestības pārstāvis Svētajos Rakstos. Arī Pāvils, kur vien devās, sludināja labo 
vēsti par mūsu pestīšanu un piederību Dieva ģimenei, kurā mēs varam atrast visas pilnvērtīgai dzīvei 
svarīgās īpašības: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību, savaldību. 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par mīlestību. 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Nodarbība sastāv no trim daļām – ievada daļas (~ 10% no laika), galvenās daļas (~ 75% no laika), noslēguma 
daļas (~ 15% no laika). Ievada daļa sastāv no: a) saiknēm ar citām nodarbībām; b) ievada. Galvenā daļa sastāv 
no teorētiskās un praktiskās (individuālās, pāra, grupu aktivitātes) sadaļas. Noslēguma daļa sastāv no 
nodarbības kopsavilkuma un secinājumiem, atsauksmēm, jautājumiem un atbildēm. 

MĀCĪBU STUNDAS 
MĒRĶI 

1) apgūt mīlestības pozitīvās īpašības, piemēram, labāku stresa vadību, samazinātu depresijas risku, 
uzlabotu sirds veselību, sasniegt garāku mūža ilgumu, līdzjūtību pret citiem, lielāku pašvērtējumu, labāku 
miegu, laimīgāku dzīvi; 
2) pielietot praksē mīlestības pozitīvās iezīmes, apspriežot iespējamos stāsta situāciju variantus – Lācara un 
Šankara. 



         

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un atbildes utt. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) mīlestības pozitīvās iezīmes, piemēram, augstāka stresa pārvaldība, mazāks depresijas risks, labāka sirds 
veselība, garāks mūža ilgums, līdzjūtība pret citiem, augstāks pašvērtējums, labāks miegs, laimīgāka dzīve, 
apgūta un uztverta; 
2) mīlestības pozitīvās iezīmes, izmantojot nodarbības stāstus, īstenotas praksē, diskutējot par stāsta 
jautājumiem. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Ticība padara visas lietas iespējamas - mīlestība padara tās 
vieglas. 

Dwight L.Moody 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina papildus mīlestībai, ir arī pacietība, uzticība un lēnprātība, ko 
Jēzus parādīja, kad uzzināja, ka viņa draugs Lācars ir miris. Jēzus izrādīja lielu mīlestību pret Lācaru, 
raudādams par viņu, pacietību un lēnprātību, gaidot vēl divas dienas, pirms steidzās uz Betāniju, lai palīdzētu 
Lācaram. Jēzus parādīja uzticību, turpinot darīt to, kam Dievs Viņu bija sūtījis, – glābt cilvēkus. Un Jēzus to 
darīja arī ar tādiem brīnumiem kā Lācara uzmodināšana no mirušajiem. 
 
Sešstūris (6.attēls) atspoguļo katras vērtības un valsts vidējo pozīciju. Tas parāda, ka Latvijas dalībnieki ir 



         

tuvāk pamatvērtību centram (līderība, atbildība, pašmotivācija, piederība), savukārt rumāņi ir diezgan tuvu 
prieka, mīlestības un miera vērtībām, bet tālāk ir laipnības, pacietības un labestības vērtībās. Spānijas 
dalībnieki ir līdzīgāki rumāņu dalībniekiem, ar nedaudz lielāku nobīdi mīlestības, prieka un miera vērtībās 
(18.lpp.). 
 
Turpmāk saskaņā ar kristīgajām vērtībām un jauniešu pozicionējumu Latvijas Fokusa grupas ietvaros tika 
minēts, ka ''Ļoti apsveicami ir tas, ka viņi par ļoti svarīgām uzskata prieku, mīlestību un uzticību'' (Fokusa 
grupu 3.lpp.). 
 
Turklāt, runājot par vērtībām, respondentes sievietes vērtībai ''Mīlestība'' piešķīra ievērojami augstāku 
prioritāti nekā respondenti vīrieši, bet vērtībai ''Pacietība'' – zemāku (Rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
Secinājumu daļā izcelto vērtību ietvaros tika minēts, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām īpašībām kā 
prieks, mīlestība, uzticība kā jauniešiem svarīgām kategorijām un atbildībai kā attīstāmai īpašībai.  
Mīlestība būtu jāizmanto, lai veicinātu citas vērtības, kas ir ļoti svarīgas funkcionālam cilvēkam, piemēram, 
pacietību un laipnību (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par mīlestības vērtību 
apmēru projekta stundu plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu skatieties projekta mājaslapā www.mopyl.eu.    

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, Wi-Fi pieeja jeb mobilais internets 

MĀCĪBU STUNDAS 
GARUMS 

1 mācību stunda, t.i. 45 minūtes 

http://www.mopyl.eu/


         

IEVADA DAĻA Sagatavošanās  3 minūtes  sasveicināšanās, svētības un jauniešu iesaistīšana 

 saikne ar iepriekšējo mācīšanos – pārdomas, atgriezeniskā 
saite, diskusijas 

 pašreizējās nodarbības materiāla skaidrojums 

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar jauno 
materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – mīlestība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadītā nodarbība: jauniešu 
līderiem ir dotas divas 
iespējas šai daļai: A daļa ir 
kristīgā stunda; B daļa ir 
laicīga nodarbība. Abas 
nodarbības balstās uz 
vienādām īpašībām. 

28 
minūtes 

 NOSAUKUMS A: 
 MĪLESTĪBA UN LĀCARS 
 

 jeb 
 

 NOSAUKUMS A: 
 MĪLESTĪBA UN ŠANKARS 

A DAĻA 
 
Jēzus un Lācara stāstu un Lācara uzmodināšanu no mirušajiem pēc skolotāja izvēles iespējams vai nu 
izstāstīt pēc Jāņa evaņģēlija 11.nodaļas vai arī parādīt arī animētā versijā "Superbook" 3.sezonas 10.sērijā  
ŠEIT (310.sērija), kad esat pieteicies (reģistrācija ir obligāta, lai varētu skatīties Superbook sērijas). Sērijas 
garums – 24 minūtes. 
 
Bezmaksas tiešsaistes reģistrācija, lai skatītos Superbook sērijas visās sezonās ŠEIT. 

https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Lācaru. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar to saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var sasaistīt Jēzus rīcību ar 
kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne slavenu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus 
u.c., kas parādījis tādu mīlestību? 
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs atsaucas uz stāstu par to, kā Jēzus uzmodināja Lācaru no 
mirušajiem, un sākumā uzsver, ka nav neviena tāda kā Jēzus, jo Jēzus bija Dievs. Bet Jēzus mūs – cilvēkus 
- pielīdzina sev. Bībelē ir vairāki panti, kas par to stāsta, bet šeit ir viens no tiem, ar kuru vajadzētu dalīties 
ar jauniešiem:  
 

Jāņa.ev. 20:17 "Bet Jēzus viņai saka: "Neaizskar Mani, jo Es vēl neesmu aizgājis pie Tēva; bet ej pie Maniem 
brāļiem un saki tiem: Es aizeimu pie Sava Tēva un jūsu Tēva, pie Sava Dieva un jūsu Dieva.”" 
 

Un šajā sakarā skolotājs vēl vienu reizi jautā, vai dalībnieki var nosaukt kādu, kurš ir izrādījis šādu mīlestību, 
pacietību, uzticību, lēnprātību pret kādu? 
 
Ja neviens nevienu nevar atcerēties, skolotājs ierosina Video par dzīvnieku glābšanu. 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Kā jūs domājat, kāpēc Jēzus gaidīja vēl divas dienas, kad zināja, ka Lācars patiešām ir slims? (jo Viņš 
gribēja paveikt brīnumu savu mācekļu un citu cilvēku dēļ, lai paaugstinātu Dievu Tēvu kā Viņa Dēls). 

2. Kā jūs domājat, vai tad, kad Jēzus saņēma ziņu par Lācara slimību, viņš zināja, ka Lācars tajā laikā 
jau bija miris? 

https://www.youtube.com/watch?v=EEma-V-vFzE


         

3. Kāpēc, jūsuprāt, Jēzus sākumā teica, ka mūsu draugs Lācars guļ, nevis ir miris? (tāpēc, ka Viņš 
negribēja izbiedēt savus mācekļus, jo daudziem, arī Jēzus mācekļiem, nāve nozīmē visa beigas). 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Reiz dzīvoja mazs zēns vārdā Šankars. Viņš nāca no nabadzīgas ģimenes.  Kādu dienu viņš gāja cauri 
mežam, nesdams malku. Viņš ieraudzīja vecu vīru, kurš bija ļoti izsalcis.  Šankars gribēja viņam iedot ēst, 
bet viņam pašam nekā nebija.  Tāpēc viņš turpināja ceļu.  Pa ceļam viņš ieraudzīja briedi, kurš bija ļoti 
izslāpis.  Viņš gribēja briedi padzirdīt, bet viņam pašam nebija ne lāses. Tāpēc viņš turpināja savu ceļu. 
 
Tad viņš ieraudzīja cilvēku, kurš gribēja izveidot patvērumu, bet viņam nebija koku.  Šankars jautāja, kas 
viņam trūkst un, uzzinot par koku trūkumu, iedeva viņam malku. Pretī viņš Šankaram iedeva ēdienu un ūdeni. 
Šankars devās atpakaļ un, ticis pie vecā vīra, iedeva viņam nedaudz ēdiena, bet briedim – nedaudz ūdens. 
Vecais vīrs un briedis bija ļoti laimīgi. Tad Šankars laimīgs devās tālāk ceļā. 
 
Tomēr kādu dienu Šankars nokrita no kalna. Viņam sāpēja, un viņš nevarēja pakustēties. Tur nebija neviena, 
kas varētu viņam palīdzēt. Taču vecais vīrs, kuram viņš reiz bija palīdzējis ar ēdienu, viņu ieraudzīja, ātri 
pienāca un izvilka Šankaru ārā. Viņam uz kājām bija daudz brūču. Briedis, kuram Šankars reiz bija iedevis 
ūdeni, ieraudzīja viņa brūces un ātri devās uz mežu un atnesa zālītes. Pēc kāda laika viņa brūces sadzija. 
Visi bija ļoti priecīgi, ka varēja viens otram palīdzēt” (Moral Stories). 

MORĀLE Tu pļausi to, ko esi sējis. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai esat kādreiz redzējuši kādu, kam nepieciešama palīdzība? 
2. Ja jā, kāda bija jūsu reakcija? 
3. Ja jūs saskartos ar tādu pašu situāciju vai situāciju, kad kāds ir nonācis trūkumā, kā jūs rīkotos 

tagad?  



         

4. Vai jūs uzskatāt, ka jūsu rīcība ir kā bumerangs, kas atnes atpakaļ tieši to, ko esat palaiduši? 
5. Kā jums šķiet, kādas raksturīgas īpašības vadīja Šankaru, lai palīdzētu citiem? (saikne starp stāstu 

par Lācaru un Šankaru, kur galvenais dzinējspēks bija Agape mīlestība un arī Filia mīlestība). 

NOBEIGUMA DAĻA 2 minūtes Īss stundas kopsavilkums, apgūto mācību pārrunāšana, diskusijas, ja 
izglītojamie izvirza neskaidrus, apspriežamus jautājumus. Izglītojamo 
atsauksmes labākas prakses piemēram, ko izmantot nākotnē. 
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