
         
 

STUNDAS PLĀNS 10 
LABPRĀTĪBA UN JĒZUS,  

UN FILIPSA KUNGS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LABPRĀTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai labprātības definīcija ir: 

 kvalitāte būt morāli labam vai tikumīgam. 
 
Labprātība atbilstoši Free Dictionary 
Labprātība veicina daudzas citas pozitīvas dzīves īpašības. Viena no šīm īpašībām ir dāsnums. Dāsni cilvēki 
dāvā citiem finansiālas un savstarpējas attiecības. Dāsni cilvēki ir laipni. Ar ko jūs varat būt dāsni - ne tikai 
ar naudu vai materiālām lietām, bet arī ar savu laiku, draudzību un citu atbalstu.  
 
Vēl viena vērtība ir ideālisms. Ideālisms ir laba rakstura cilvēka pamatots pasaules redzējums makro līmenī, 
kas bieži vien rada optimismu, taču vajadzētu izvairīties no inerces, kas rodas, pieņemot, ka lietas ir tik 
lieliskas, cik tās ir. 
 
Nākamais ir empātija, kas ir spēja saskatīt citu cilvēku emocijas un rīcību. Tā ietver citu cilvēku ciešanas un 
gatavību palīdzēt, kad viņiem tas ir nepieciešams. Empāti jūt līdzi citiem, kuriem klājas sliktāk nekā viņiem 
pašiem. Līdz ar empātiju labprātība veicina arī ētiku, kas attiecas uz standartiem, kuri uzliek saprātīgu 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=definition+of+goodness


         

pienākumu atturēties no destruktīvām darbībām, piemēram, zādzības, slepkavības, uzbrukuma, 
apmelošanas, krāpšanas utt. 
 

Humors padara dzīvi ilgtspējīgu un pat laimīgu. Smiekli ir patīkami, un zinātniskie pētījumi liecina, ka tie 
uzlabo garastāvokli. Spēja saskatīt humoru sarežģītās situācijās noteikti ir vērtīga īpašība. 
 
Pašdisciplīna rodas, turpinot strādāt, lai sasniegtu vēlamos mērķus. Jūs varat izlasīt visas iespējamās 
grāmatas par ētiku, bet bez pašdisciplīnas radīsies tikai akadēmiska izpratne. Pašdisciplinēti cilvēki zina, 
kas ir labi, un viņi izvēlas pārvaldīt savu uzvedību. 
 
Labam cilvēkam ir jākultivē pazemība. Pat ja cilvēks ir skaists vai veiksmīgs, viņam jāatceras, ka šīs lietas ir 
tikai īslaicīgas. Lai gan cilvēkam ir jābūt pamatotai pārliecībai par savām spējām, cilvēkam ir jācenšas būt 
pazemīgam attiecībā uz savām svētībām un sasniegumiem. 
 
Cilvēki, kas sevi ciena, zina savas personīgās robežas un ievēro tās pat tad, ja kāds tās pārkāpj. 
Pārliecinātība ir pazemīgas paļāvības un pašcieņas rezultāts. Pārliecinātība ir līdzsvarota pieeja 
komunikācijai starp pasivitāti un agresiju. 
 
Vēl viens tikums ir integritāte. Integritāte nozīmē veselu un nedalītu stāvokli. Personiskā integritāte ir 
iekšējās nedalāmības stāvoklis sevī, ko var arhivēt, saskaņojot savas domas, emocijas un rīcību. 
 
Drosme ir spēja darīt to, kas jādara, pat ja ir bail. Būt drosmīgam var nozīmēt uzņemties risināt sarežģītas 
un nepopulāras tēmas. Tā var nozīmēt runāt par to, kas ir pareizi, pat ja citi tam nepiekrīt. Drosme nozīmē 
gatavību nolikt malā bailes. 
 
Līdztiesība ir vēl viens tikums, ko ietver labprātība. Cilvēki ar šo īpašību pēc savas būtības izturas (vai viņiem 
vajadzētu izturēties) pret citiem kā pret vienlīdzīgiem, kuriem ir tiesības uz sadraudzību neatkarīgi no viņu 
vecuma, dzimuma, nodarbošanās, rases vai reliģijas. 



         

 

Uztveres spēja ir raksturīga vispārējai zinātkārei par dzīvi un atvērtībai jaunām idejām. Vai esat kādreiz 
dzirdējuši teicienu "Līderi vienmēr ir lasītāji"? Iespējams, tas izklausās stereotipiski, taču cilvēki, kuri parasti 
ir zinātkāri un vēlas iegūt zināšanas, visdrīzāk kļūs par intelektuāliem līderiem. Īsta personīgā izaugsme 
notiek, pateicoties zinātkārei par sevi un pasauli. Uzņēmīgi cilvēki nekad nebeidz mācīties. 
 
Kritiskā domāšana uztveres spējas virza soli tālāk. Pasaules zinātkāre un intelektuālisms cilvēkam daudz 
nepalīdzēs, ja to varēs viegli apmānīt. Tieši šeit rodas kritiskā domāšana. Kritiski domājošiem cilvēkiem ir 
prasmju kopums, ko var apgūt – atvērtība, spēja spriest, neatlaidība, meklējot visus pieejamos faktus par 
kādu tēmu. 
 
Neviens labu īpašību saraksts nebūtu pilnīgs bez godīguma. Būt godīgam nozīmē teikt patiesību. Melošana 
ir daudz ļaunāka nekā vienkārši vienreiz vai divreiz zaudēt kontroli. 
 
Un, noslēdzot šo sarakstu, par vislabvēlīgāko īpašību, kas jākopj, jāuzskata pateicība. Pateicība rosina 
gandarījumu un prieku par lietām un notikumiem jūsu dzīvē. Saskaņā ar pozitīvās psiholoģijas pētījumu, ko 
veicis Roberts Emmonss, rezultātiem pateicīgi cilvēki mēdz būt laimīgāki un dzīvot ilgāk nekā nepateicīgi 
cilvēki. 
 
Labprātība ir cieši saistīta arī ar vienu no galvenajām MoPYL projekta vērtībām – atbildību, līderību, laipnību, 
mieru un pacietību (Free Dictionary). 
 
Labprātība jauniešos 
Bībelē ir teikts: "Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs" (Mt.ev.24:12). To mēs varam 
redzēt mūsdienu pasaulē gandrīz visās sabiedrībās, gandrīz visās vecuma un sociālajās grupās, ieskaitot 
jauniešus. Taču tas nenozīmē, ka labprātība nekad nav bijusi daļa no viņiem. Tas drīzāk nozīmē, ka viņus tik 
ļoti ietekmē apkārt notiekošais negatīvais - ziņas, plašsaziņas līdzekļi, cilvēku dzīvesveids u.c., ka viņi ir 
kļuvuši strupi un neiesaistās labestības darbos tik daudz kā agrāk - iepriekšējās paaudzēs. 



         

 
Labprātība Rakstos 
Labprātība ir sestais Gara auglis saskaņā ar Gal.5:22 no Svētajiem Rakstiem. Kas tad ir labprātība? Vārds 
"labs" mūsdienu cilvēku ikdienā tiek lietots tik bieži, ka tas ir gandrīz zaudējis savu nozīmi. Piemēram, cik 
reizes dienā mēs sakām: "labs darbs", "labs rīts" vai "labu veiksmi"? Bet Bībele saka, ka vārds "labs" 
patiesībā nozīmē svēts, tīrs un taisnīgs. Burtiski labprātība ir dievbijība. 
 
Labprātība bieži vien ir redzama mūsos un mūsu darbos, taču arī mūsu sirdīm jābūt tīrām. Jēzus labestībai 
ir jāparādās mūsu dzīvē ikdienā. Dievs aicina mūs no iekšienes piepildīties ar labestību, būt svētiem tajā, ko 
darām un sakām, jo kristiešiem jābūt ar sirdi, kas tiecas pēc labestības. Mums ne tikai jādara labi darbi, jo 
labu darbu darīšana bez labas sirds ir tukša. 
 
"Labprātība", kas aprakstīta kā Gara auglis, ir ne tikai morāls dzīvesveids, bet arī rakstura izcilība. Šī 
labestība ir iespējama tikai pateicoties Dieva žēlastībai un žēlsirdībai. 
 
Baznīcā mēs bieži sakām: "Dievs vienmēr ir labs. Un patiešām Dievs ir labs visu laiku. Vai tas nozīmē, ka arī 
mēs vai mūsu dzīve vienmēr ir laba? Nē, protams, ka nē. Un Dievs vēlas, lai mēs augtu šajos Gara augļos, 
lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi taisnīgā mīlestībā. 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par labpratību. 

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 pozitīvas labprātības iezīmes, piemēram, dāsnumu, ideālismu, empātiju, ētiku, humoru, 
pašdisciplīnu, pazemību, pārliecību, pašcieņu; 



         

2) praktiski pielietot pozitīvās labprātības iezīmes, piedaloties diskusijās par Jēzu un Filipsa kungu. 

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) pozitīvas labprātības iezīmes, piemēram, dāsnums, ideālisms, empātija, ētika, humors, pašdisciplīna, 
pazemība, pārliecība, pašcieņa, uztverta un iemācīta; 
2) pozitīvās labprātības iezīmes, izmantojot stāstījumu par mācību stundu praktiski īstenotas diskusijās. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Labestība ir mīlestība darbībā.  
Džeimss Hamiltons 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās labprātībai, ir arī atbildība, mīlestība, pacietība, laipnība 
un paškontrole, ko Jēzus parādīja, rādot brīnumus, dziedinot, atbrīvojot, piedodot un parādot žēlastību, 
gudrību, mācot. Jēzus, protams, ir visu laiku spilgtākais paraugs, kas veicina ne tikai labestību, bet arī visas 
pārējās projekta MoPYL vērtības, un Viņam nav neviena līdzīga. Tomēr mums ir cerība, jo Jēzus mudināja 
mūs sekot Viņam un apsolīja, ka mēs - cilvēki - darīsim tādus pašus un pat lielākus darbus (Jņ.14:12). 
 
Projekta MoPYL Pētījuma ziņojumā nekur atsevišķi rezultātos nav īpaši uzsvērta labprātības vērtība. Tomēr 
projekta komanda - visi būdami pieauguši cilvēki - uzskatīja, ka dažas īpašības, lai gan tās nav starp projekta 
MoPYL populārākajām vērtībām, jauniešiem tomēr ir jāmāca.  



         

 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par atbildības 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 

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 – labprātība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība: jauniešu 
līderiem ir dotas divas 
iespējas šai daļai: A daļa ir 
kristīgā stunda; B daļa ir 

28 minūtes  NOSAUKUMS A: 
 LABPRĀTĪBA UN JĒZUS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 

http://www.mopyl.eu/


         

laicīga nodarbība. Abas 
nodarbības balstās uz 
vienādām īpašībām. 

 LABPRĀTĪBA UN FILIPSA KUNGS 

A DAĻA 
 
Jēzus stāstu skolotājs izstāsta pēc Bībeles Mateja grāmatas, Marka grāmatas, Lūkas grāmatas, Jāņa 
grāmatas, minot tik daudz Jēzus brīnumus, cik atļauj stundas laiks. Ir vērtīgi pieminēt Jēzus pirmo brīnumu, 
kad Viņš kāzās ūdeni pārvērta vīnā (Jņ.ev.2:1-11). Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī 
animētā versijā "Superbook" 1.sezonas 9.sērijā ŠEIT (109.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. 

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Jēzu. Skolotājs atbild un izskaidro visus 
ar tiem saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.   
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt līdzīgu cilvēku mūsdienās (jo Jēzus apsolīja, ka mēs darīsim tādus 
pašus un pat lielākus darbus). Vai viņi var saistīt Jēzus labestību ar kādu zināmu vai varbūt ne tik plaši 
zināmu cilvēku - varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus u.c., kas ir izrādījuši labestību?   
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs pastāsta kādu no labestības izpausmēm nesenās Covid-19 
pandēmijas laikā, kad NBA spēlētāji ziedoja naudu, lai samaksātu arēnas darbiniekiem, kamēr spēles tika 
atceltas. NBA spēles bija pārtrauktas uz 30 dienām, kas nozīmēja, ka arēnas darbiniekiem, piemēram, biļešu 
kasieriem, ēdienu pārdevējiem un citiem izpildītājiem, nebija darba. Taču dažās arēnās spēlētāji un komandu 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=3772736657001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

īpašnieki ziedoja simtiem tūkstošu dolāru, lai kompensētu viņu algas. Protams, tiešā nozīmē tas nav 
brīnums, taču savā ziņā tas ir brīnums, jo ne daudzi cilvēki ir gatavi atteikties no savas naudas un ziedot. 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. 1. Vai savā dzīvē esat saskāries ar kādu brīnumu? Varbūt jūs pazīstat cilvēkus, kuri ir 
piedzīvojuši kādu brīnumu? (šis ir laiks liecībām par tiem, kuri ir piedzīvojuši kaut ko brīnumainu). 

2. 2. Vai brīnumi ir iespējami? (pēc grupas diskusijām skolotājs piebilst, ka saskaņā ar vēstulē 
Filipiešiem 4:13 teikto brīnumi ir iespējami arī šodien caur Jēzu Kristu: "Es visu spēju Tā spēkā, 
kas mani dara stipru". 

3. 3. Ko jūs darītu, ja jūs spētu veikt brīnumus? (pozitīva vizualizācija grupās var aizsākt 
brīnumainu prāta vētru). 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Filipsa kungs jau gatavojās atstāt savu biroju, kad viņš atcerējās, ka sieva bija lūgusi viņu nopirkt 1 kg 
banānu. Kad viņš izgāja ārā, viņš ieraudzīja pāri ceļam vecu, slima izskata večiņu. Viņa uz ielas pārdeva 
svaigus banānus. Filipsa kungs parasti banānus pirka tikai pārtikas veikalā, kas atradās dažus kvartālus no 
viņa biroja, bet, tā kā šodien viņš steidzās nokļūt mājās, viņš izdomāja tos nopirkt no večiņas turpat pāri 
ceļam.  
 
Viņš devās pie vecās kundzes un pajautāja viņai cenu. Viņa pārdeva 1kg par 7 dolāriem. Filipsa kungs sacīja: 
"Bet veikalā, kur es parasti pērku, tie maksā 5 dolārus par 1 kg, vai jūs nevarētu man dot par to pašu cenu?". 
Vecā kundze teica: "Nē, kungs, es nevaru atļauties tādu cenu. Es varu jums tās pārdot par 6 dolāriem par 1 
kg. Tas ir labākais, ko es varu atļauties jums piedāvāt." Filipsas kungs viņai teica: "Labi, neliecieties 
traucēta". Viņš aizbrauca ar savu automašīnu uz parasto pārtikas veikalu. 
 
Viņš iegāja iekšā un paņēma brangu ķekaru banānu. Viņš devās pie kases, lai par tiem samaksātu, bet bija 
pārsteigts, kad kasiere viņam teica, ka cena par 1 kg ir 10 dolāri. Viņš teica kasierim: "Es jau vairākus gadus 



         

pērku banānus tikai no šeit, godīgi sakot šis ir liels cenu kāpums, vai jūs nevarat man izteikt labāku 
piedāvājumu, jo esmu lojāls klients?" Vadītājs viņu sadzirdēja un pienāca klāt. Viņš teica Filipsa kungam: 
"Atvainojiet, kungs, bet mūsu cenas ir nemainīgas, mēs netirgojamies." Filipsa kungs bija nepatīkami 
pārsteigts par šādu attieksmi. Viņš mirkli padomāja un nolika banānus atpakaļ. Viņš atgriezās pie vecās 
dāmas. Viņa viņu uzreiz atpazina un teica: "Ser, es nevaru piekāpties jūsu cenai, es neko nevarēšu nopelnīt.” 
 
Filipsa kungs viņai teica: "Neuztraucieties par cenu, es jums samaksāšu 10 dolārus par kilogramu! Tagad 
dodiet man 2 kilogramus." Vecā dāma kļuva ļoti priecīga, viņa sapakoja 2 kilogramus banānu un teica: "Es 
nevaru ņemt 10 dolārus, bet ņemšu 7 dolārus par kilogramu. Es novērtēju jūsu laipnību." Viņa arī pastāstīja: 
"Manam vīram agrāk piederēja neliels augļu veikals, bet viņš saslima. Mums nav ne bērnu, ne citu radinieku, 
kas varētu mūs uzturēt. Mums nācās pārdot veikalu, lai segtu viņa medicīniskos rēķinus, bet viņš tik un tā 
neizdzīvoja." Viņai no acīm sāka tecēt asaras. Viņa teica: "Bet tagad, lai sevi uzturētu, es cenšos pārdot visu, 
ko varu atļauties, lai varētu izdzīvot, visu, kas man vēl atlicis no dzīves." 
 
Filipsa kungs viņai teica: "Neuztraucieties, jūs darāt labi, un sākot no rītdienas banānus es no pirkšu tikai 
no jums." Viņš izvilka savu maku un iedeva viņai papildu 100 dolārus un sacīja: "Ņemiet tos, rīt atnesiet vēl 
citus augļus pārdošanai, uzskatiet to par avansu par augļiem, ko es no jums pirkšu. Jūs nopelnīsiet vairāk, 
ja jums būs dažādāks augļu sortiments pārdošanā." Vecmā dāma bija viņam bezgala pateicīga. 
 
Vēlāk viņš daudziem saviem kolēģiem ieteica pirkt augļus no šīs kundzes, un viņi to arī darīja. Un, pateicoties 
Filipsa kunga un daudzu citu pircēju atbalstam, viņa nopelnīja labāku iztiku (Moral Stories). 

MORĀLE Bieži vien mēs izvēlamies iepirkties lielos tirdzniecības centros vai lielos pārtikas veikalos. Mēs vienmēr 
maksājam nemainīgu cenu bez kaulēšanās. Tas ir labi, jo mums visiem ir izvēles iespējas, un arī cilvēkiem, 
kas vada savu uzņēmumu, ir savas saistības. Tomēr mums ir jāvelta brīdis laika un jāpadomā, kāpēc mums 
nav drosmes vai iemesla kaulēties, iepērkoties lielajos veikalos, un kāpēc mēs gribam kaulēties ar mazajiem 
ielu pārdevējiem? Padomājiet. Vienmēr esiet izpalīdzīgi un atbalstiet tos, kuri strādā smagi, lai nopelnītu, un 



         

kam tas ir nepieciešams. Padomājiet, kāpēc Filipsa kungs tā rīkojās, un kāpēc viņš nolēma pirkt banānus no 
vecās kundzes. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kādas īpašības jūs vēl varat saskatīt Filipsa kunga darbībās? (dāsnums, empātija, drosme, 

vienlīdzība, sapratne, kritiskā domāšana, godīgums, atbildība, līderība, laipnība). 
2. Kāds, jūsuprāt, varētu būt viņa vadošais amats darbā? (spriežot pēc viņa dāsnās uzvedības, kā arī 

pēc tieksmes risināt problēmjautājumus, viņš varētu būt vai nu nodaļas vadītājs vai pat īpašnieks). 
3. Ko tu darītu līdzīgā situācijā – atzītu savu kļūdu un atgrieztos pie dāmas vai tomēr iegādātos banānus 

pārtikas veikalā? 

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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