
         
 

STUNDAS PLĀNS 12 

LĒNPRĀTĪBA UN JĒZUS, 
UN ARJUNS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LĒNPRĀTĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai lēnprātības definīcija ir: 

 būt mierīgam un laipnam 

 īpašība darīt lietas mierīgi un uzmanīgi. 

 laikapstākļu vai temperatūras īpašība, kas nav spēcīga vai ekstrēma 

 nebūt stāvam. 
 
Lēnprātība 
Kad mēs domājam par lēnprātīgu cilvēku, iedomājamies, ka tas ir laipns, draudzīgs un bez rupjībām. 
Lēnprātīgs cilvēks neizdara nekādas straujas kustības vai apgalvojumus. Viņš ir pieklājīgs, laipns 
un nomierinošs. Viņam nav vajadzības steigties, būt skarbam vai rīkoties vardarbīgi (RAFT). 
 
Lēnprātīgs cilvēks izstaro klusu pārliecību. Tā ir pārliecība, kas rodas, esot mierā ar pasauli un 
notikumiem (MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, tā var būt stingra pacietība). Tā rodas no klusa 
prāta (MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, arī mierīga). Spēja tikt galā ar šīm lietām norāda uz 
iekšējo spēku (MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, arī pašmotivāciju un paškontroli jeb atturību), 
kas bieži vien tiek pārprasts. Šī maigā paļāvība liecina arī par to, ka pastāv stingra apziņa par to, kas 
ir pareizi un kas nav (MoPYL komanda: citiem vārdiem sakot, arī atbildība) (RAFT). 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/gentleness


         

 
Lēnprātība var būt vislielākais spēks, ja cilvēki apzinās savas robežas un ir gatavi tās ievērot. 
Drošība pastāv, zinot, kur ir robežu robežas. Kad cilvēki spēj noturēties šajās robežās, viņi tiek 
apveltīti ar drošības un miera sajūtu. Robežu noteikšana var būt maiga, bet vienlaikus stingra 
(RAFT). 
 
Kur būtu jāveido robežas? Robežas pastāv visās dzīves jomās. Apsveriet šādas vispārīgas 
kategorijas: 

 Fiziskās 

 Garīgās  

 Emocionālās 

 Sociālās 

 Garīgās 

 Profesionālās 

 Jautrība (RAFT). 
 
Lēnprātība jauniešos 
Daudzi vecāki nesaprot, ko viņi var darīt, lai palīdzētu saviem bērniem attīstīt maigumu, rūpes un 
līdzjūtību pret citiem. Vecāki, protams, nevar pilnībā kontrolēt visas lietas, kas ietekmē viņu bērnu 
dzīvi. Galu galā bērni daudz laika pavada "reālajā pasaulē", kas bieži vien var būt skarba, bezrūpīga 
vai vienkārši nelaimīga. Turklāt bērniem ir sava personība un īpašības, ko vecāki nevar mainīt vai 
kontrolēt. Taču ir dažas lietas, ko vecāki var darīt, lai veicinātu savu bērnu kļūšanu par gādīgu, 
taisnīgu un atbildīgu personību, audzinot viņus ar rūpēm un izglītojot šajā jomā (APA). 
 
Agrāk pētnieki uzskatīja, ka patiesas rūpes par citiem rodas tikai tad, kad cilvēki kļūst pieauguši. 
Taču tagad pētījumi atklāj, ka bērni var izrādīt empātijas un rūpju pazīmes jau ļoti agrā vecumā. Viņi 
reaģē ar bažām, redzot nelaimes gadījumus, un vēlas palīdzēt vai atrisināt problēmu (APA). 
 



         

Vienā pētījumā atklājās, ka pusaudži, kas iesaistījušies palīdzības sniegšanā citiem, pozitīvi skatās 
uz savu dzīvi un diezgan cerīgi raugās uz savu nākotni (APA). 
 
Viena no lietām, ko mēs, pieaugušie, varam darīt, lai veicinātu lēnprātību jauniešos, ir rādīt piemēru, 
kam arī ir paredzēti projekta MoPYL rezultāti. 
 
Lēnprātība Rakstos 
Ir vajadzīgs spēcīgs cilvēks, lai patiesi būtu lēnprātīgs.  
 
Katrs cilvēks ir spēcīgs. Varam teikt vārdus, kas ietekmē citus; varam rīkoties tā, lai palīdzētu vai 
kaitētu; un varam izvēlēties, kas ietekmēs mūsu vārdus un rīcību. Lēnprātība ierobežo un virza šo 
spēku. Būt lēnprātīgam nozīmē atzīt, ka Dieva ceļi un domas ir augstāki par mūsu pašu ceļiem un 
domām (Jesajas 55:9). Tas nozīmē pazemīgi apzināties, ka mūsu pasaules uzskati veidojas 
nepareizas grēka un pieredzes interpretācijas rezultātā. Tas nozīmē pieņemt Dieva pasaules uzskatu, 
kas atspoguļo patiesību par garīgo un materiālo pasauli (Got Questions).  
 
Maigums nozīmē arī atteikties no tiesībām spriest par to, kas ir labākais mums pašiem un citiem. 
Dievam rūp ne tik daudz mūsu ērtības, cik mūsu garīgā izaugsme, un Viņš zina, kā mūs audzināt, 
daudz labāk nekā mēs paši. Lēnprātība nozīmē, ka mēs pieņemam to, ka lietus līst gan pār ļauno, 
gan taisno un ka mums var nepatikt izmantotās metodes (Got Questions). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma 
saka par lēnprātību. 

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 lēnprātības iezīmes, piemēram, pacietību, pašmotivāciju, paškontroli, mieru, 

atbildību un laipnību; 

2) praktiski pielietot lēnprātības pozitīvās iezīmes diskusijās – Jēzus un Arjuna stāstos. 

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) uztvertas un apgūtas tādas pozitīvas lēnprātības iezīmes kā pacietība, pašmotivācija, paškontrole, 
miers, atbildība un laipnība; 
2) lēnprātības pozitīvās iezīmes, izmantojot stāstījumu par mācību stundu praktiski īstenotas 
diskusijās. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS B 

DAĻA: 

STUND

AS 

APRAK

STS 

SAUKLIS Nekas nav tik spēcīgs kā lēnprātība, un nekas nav tik 
lēnprātīgs kā patiess spēks.  



         

Svētais Francisks De Sales 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās lēnprātībai, ir arī laipnība, paškontrole, 
pašmotivācija, miers, atbildība un pacietība, ko Jēzus parādīja Pēdējā vakarēdienā. Pēdējais 
vakarēdiens parāda dažādas Jēzus īpašības, ieskaitot viņa labo attieksmi pret Jūdu, kurš viņu 
nodeva. To morāles stāstā par šo mācību stundu parāda arī Arjuns, kurš godprātīgi turpināja palīdzēt 
priesterim, kurš nebija pelnījis Arjuna palīdzību.  
 
Projekta MoPYL Pētījuma ziņojumā lēnprātību attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešiem 
pieminēja RO01 dalībniece Rumānijas Fokusa grupā: "Prieks ir atzīmēts 1.vietā, kamēr lēnprātība ir 
9.vietā, un tas atspoguļo tendenci koncentrēties uz savu prieku, nevis kopienas labklājību" (Fokusa 
grupu rezultātu 3.lpp.). Tas ir labs secinājums un saskan ar iepriekšējiem pētījumiem un bažām par 
to, ka jaunajai paaudzei trūkst šīs īpašības. Tāpēc projekta komanda uzskatīja, ka būtu jāizstrādā 
vismaz divi nodarbību plāni, kas popularizē "lēnprātības" vērtību, jo dažas īpašības būtu jāmāca, 
nevis tikai jāveicina tās, kas jauniešiem ir interesantas, taču vērstas uz pašu labumu, nevis 
sabiedrības.  
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par lēnprātības 
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 

http://www.mopyl.eu/


         

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 – lēnprātība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta 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: 
 LĒNPRĀTĪBA UN JĒZUS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 LĒNPRĀTĪBA UN ARJUNS 

A DAĻA 
 
Jēzus stāstu skolotājs izstāsta pēc Bībeles Mateja ev.26:17-29; Marka ev.14:12-25; Lūkas ev.22:7-38; 
un 1.Korintiešiem 11:23-25. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā 
"Superbook" 1.sezonas 10.sērijā ŠEIT (110.sērija), kad esat pieteicies (reģistrācija ir obligāta, lai 
varētu skatīties Superbook sērijas). Sērijas garums – 24 minūtes. 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=3769066478001


         

 
Bezmaksas tiešsaistes reģistrācija, lai skatītos Superbook sērijas visās sezonās ŠEIT. 

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi, kas saistīti ar stāstu par Pēdējo vakarēdienu. Skolotājs 
atbild un izskaidro visus ar tiem saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina 
pārējos dalībniekus atbildēt.   
 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt līdzīgu / kādu lēnprātības rīcību? Vai viņi var saistīt Jēzus 
pieticīgo rīcību ar kādu zināmu gadījumu – kāds pazīstams cilvēks, viņu vecāki, draugi, radinieki utt. 
ir izrādījis šādu lēnprātīgu rīcību?   
 
Ja neviens neko nevar minēt, skolotājs piemin, ka viena no šādām darbībām var būt palīdzība 
bēgļiem, kuri bija spiesti pamest savas mājas, darbu, skolu un visu komfortu, kas viņiem bija. 
Protams, šobrīd (16.05.2022.) spilgtākais notikums ir situācija Ukrainā un bēgļi, ko uzņem dažādas 
valstis visā Eiropā un ārpus tās, tostarp visas projekta partnervalstis – Latvija, Rumānija, Spānija. 
Viena lieta ir, ka bēgļus izmitina dažādas organizācijas un valstu dienesti, bet pavisam cita lieta ir, 
kad ģimenes uzņem pilnīgi svešus cilvēkus, nezinot, kādi viņi būs. Šādas ģimenes ir ļoti drosmīgas 
un dāsnas, un tām nākas izrādīt lielu lēnprātību pret šiem cilvēkiem. Kopdzīve ar pilnīgiem 
svešiniekiem nav viegla, un ir dzirdēti vairāki stāsti, kad vietējie iedzīvotāji no šādām ģimenēm ir pat 
"izdeguši". Tomēr pat viņi ir atzinuši, ka ar problēmām nesaskaras tikai tie, kas neko nedara.   
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Kādas 3 lietas notika Pēdējā vakarēdienā? – Kamēr viņi ēda, Jēzus paņēma maizes gabalu, 
teica pateicības lūgšanu, pārlauza to un izdalīja saviem mācekļiem.  

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


         

2. Kāda nozīme kristiešiem ir Pēdējam vakarēdienam? – Vakarēdiena beigās Jēzus lauza 
maizi un dalīja to ar saviem mācekļiem, sacīdams, lai viņi to dara Viņa piemiņai (Lk.ev. 
22:19). Tas parāda, ka caur upuri, ko Jēzus bija gatavs nest, tiks izveidotas jaunas 
attiecības starp Dievu un cilvēci. 

3. Kāpēc Jēzus sasauca mācekļus uz Pēdējo vakarēdienu? – Jēzus aicināja savus mācekļus 
uz pēdējo maltīti, kurā Viņš piedalījās kopā ar viņiem, jo Viņu grasījās tiesāt un sodīt ar 
nāvi. 

4. Par ko Jēzus runāja pēdējā vakarēdiena laikā? – Saskaņā ar evaņģēlijiem Jēzus Pēdējā 
vakarēdienā svētīja maizi un lauza to, sacīdams mācekļiem: "Ņemiet, ēdiet, tā ir mana 
miesa." Jēzus svētīja maizi un lauza to. Pēc tam Viņš viņiem pasniedza vīna biķeri, 
sacīdams: "Tās ir manas asinis." Jēzus vārdi attiecas uz krustā sišanu, kas Viņam bija 
jāpiedzīvo, lai izpirktu cilvēces grēkus. 

5. Ko Jēzus juta Pēdējā vakarēdiena laikā? – Jēzus un Viņa mācekļi savas pēdējās kopīgās 
maltītes laikā jutās nemierīgi - telpā valdīja klusums. 

6. Kurš ir nodevējs Pēdējā vakarēdienā? – Jūda Iskariots. 

SITUĀCIJA B DAĻA 
 
Reiz Džeralds un viņa māceklis Arjuns devās nelielā pastaigā pa pilsētu. Viņi ieraudzīja nabadzīga 
izskata priesteri, kurš ubagoja. Arjunam kļuva žēl viņa, un viņš deva viņam maisiņu ar 100 zelta 
monētām. Priesteris kļuva ļoti laimīgs un pateicās Arjunam. Priesteris aizgāja uz savām mājām. Pa 
ceļam priesteris ieraudzīja vēl vienu cilvēku, kuram bija vajadzīga palīdzība. Priesteris varēja atlicināt 
vienu vai divas monētas, lai palīdzētu šim cilvēkam. Tomēr viņš izvēlējās to ignorēt. Taču pa ceļam 
uz mājām kāds zaglis viņu aplaupīja un ar visu priestera somu un monētām tajā aizbēga. 
 
Priesteris kļuva nomākts un atkal devās atpakaļ ubagot. Nākamajā dienā, kad Arjuns atkal ieraudzīja 
to pašu priesteri ubagojam, viņš bija pārsteigts, ka pēc tam, kad viņš bija ieguvis pilnu maisu ar 
monētām, ar ko varēja pietikt visam mūžam, priesteris joprojām ubago! Viņš piezvanīja priesterim 



         

un pajautāja, kāpēc tas tā notiek. Priesteris viņam pastāstīja par visu notikušo, un Arjunam atkal 
kļuva žēl viņa. Šoreiz viņš priesterim uzdāvināja dimantu. 
 
Priesteris kļuva ļoti laimīgs un devās mājup, un atkal ieraudzīja kādu, kuram bija vajadzīga palīdzība, 
bet viņš atkal izvēlējās to ignorēt. Nonācis mājās, viņš droši ielika dimantu tukšā ūdens katlā ar plānu 
vēlāk to apmainīt un dzīvot turīgu dzīvi. Viņa sievas nebija mājās. Viņš bija ļoti noguris, tāpēc nolēma 
pagulēt. Pa to laiku viņa sieva atgriezās mājās un paņēma šo tukšo ūdens katlu, aizgāja uz tuvējo 
upi, lai piepildītu to ar ūdeni. Viņa nebija pamanījusi dimantu katlā. Nonākusi pie upes, viņa ielika 
visu katlu tekošajā upes ūdenī, lai to piepildītu. Viņa piepildīja katlu, bet dimants bija pazudis kopā 
ar ūdens plūsmu! 
 
Kad priesteris pamodās, viņš devās apskatīt podiņu un jautāja sievai par dimantu. Viņa teica, ka nav 
to pamanījusi un ka tas, iespējams, ir pazudis upē. Priesteris nespēja noticēt savai neveiksmei un 
atkal sāka ubagot. Arjuns un Džeralds atkal ieraudzīja viņu ubagojam. Arjuns jutās slikti un sāka 
apdomāt, vai šim priesterim kādreiz būs laimīga dzīve. 
 
Tad Džeralds priesterim iedeva vienu monētu, ar ko nepietika pat pusdienu vai vakariņu iegādei 
vienam cilvēkam. Arjuns jautāja Džeraldam: "Mācītāj, es viņam devu zelta monētas un dimantu, kas 
varēja viņam nodrošināt bagātu dzīvi, tomēr tas viņam nepalīdzēja. Kā tikai viena monēta palīdzēs 
šim nabagam?" Džeralds pasmaidīja un lika Arjunam sekot šim priesterim un to noskaidrot. 
 
Pa ceļam priesteris nodomāja, ka ar vienu monētu, ko Džeralds viņam uzdāvināja, nevar nopirkt pat 
pusdienas vienam cilvēkam. Kāpēc viņš deva tik maz? Viņš ieraudzīja zvejnieku, kurš no sava tīkla 
izvilka zivi. Zivs cīnījās. Priesterim bija žēl šīs zivs. Viņš domāja: šī viena monēta neatrisinās manu 
problēmu, kāpēc gan es nevarētu glābt šo zivi? Tad priesteris samaksāja zvejniekam un paņēma zivi. 
Viņš ielika zivi savā mazajā katliņā ar ūdeni, ko vienmēr nēsāja līdzi. 
 
Zivs cīnījās mazajā ūdens katliņā, beigās no mutes izmetot dimantu! Priesteris no prieka iesaucās: 
"Es to dabūju, es to dabūju!". Tajā pašā brīdī turpat garām gāja zaglis, kurš bija nozadzis priestera 



         

somu ar 100 zelta monētām. Viņš nodomāja, ka priesteris viņu atpazina un var tikt sodīts. Viņš 
satraucās un aizskrēja pie priestera. Viņš atvainojās priesterim un atdeva savu maisu ar 100 zelta 
monētām. Priesteris nespēja noticēt tam, kas tikko notika. 
 
Arjuns to visu redzēja un sacīja: "Ak, skolotāj, tagad es saprotu” (Moral Stories). 

MORĀLE Ja jums ir pietiekami daudz, lai palīdzētu citiem, nelaidiet šo iespēju garām. Labie darbi vienmēr 
atmaksāsies. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kā jūs domājat, ko Arjuns saprata? 
2. Vai esat kādreiz kaut ko devuši kādam ubagam? 
3. Kāda ir sajūta, ja kādam kaut ko dāvini (visticamāk, ikviens ir kaut ko dāvinājis vismaz vienam 

cilvēkam – brālim, māsai, draugam, skolasbiedram utt.)? 
4. Kā jūs domājat – vai mums ir jāpalīdz ubagotājiem vai ne? – mums ir jābūt gudriem un jāizšķir, 

vai ubagam patiešām ir vajadzīga palīdzība, vai arī tā ir tikai viņu darīšana. Viena no iespējām, 
kā mēģināt to noskaidrot, ir uzmanīgi viņus aplūkot. Otra iespēja ir uzdot dažus jautājumus, 
kas varētu norādīt uz situāciju. Un pēdējā iespēja varētu būt uzsākt sarunu par darbu. Bieži 
vien sarunas par darba vietu atklāj daudz ko par reālo situāciju. 

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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