
         
 

STUNDAS PLĀNS 14 
MĪLESTĪBA UN JĒZUS,  

UN ROZE MĀTEI 

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 – Jēzus un 
mazās meitenes. 



         

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 – Jēzus un mazās meitenes. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Tumsa nevar izdzēst tumsu - to var izdarīt tikai gaisma. Naids 
nevar izdzēst naidu: to var izdarīt tikai mīlestība. 

Mārtins Luters Kings juniors 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina papildus mīlestībai, ir arī pacietība, uzticība un lēnprātība, ko 
Dievs parādīja, kad Viņš deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
iemantotu mūžīgo dzīvību. Nav iespējama lielāka mīlestība kā atdot savu dzīvību par citiem.  
 
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 JĒZUS 
 

 jeb 
 

 NOSAUKUMS A: 
 MĪLESTĪBA UN ROZE MĀTEI 

A DAĻA 
 
Jēzus augšāmcelšanās stāstu skolotājs izstāsta pēc Rakstu Mateja ev. 28:1-20; Marka ev. 16:1-20; Lūkas ev. 
24:1-49; un Jāņa ev. 20:1-21:25. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā 
"Superbook" 1.sezonas 11.sērijā ŠEIT (111.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://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=3772736651001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi par Jēzus augšāmcelšanās stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro 
visus ar tiem saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs atgādina audzēkņiem, ka viņi jau ir mācījušies par Jēzu 5., 6., 10.un 12.nodarbībā stāstos par 
Lācaru, Jēzus dzimšanu, Jēzus paveiktajiem brīnumiem un pēdējo vakarēdienu. Protams, nav neviena tāda 
cilvēka kā Jēzus, ar kuru varētu salīdzināt. Tomēr ir bijis daudz pozitīvu notikumu, kuros cilvēkus vadīja 
mīlestība, un, iespējams, skolēni var nosaukt dažus no šādiem notikumiem. 
 
Ja neviens nevar nevienu nosaukt, skolotājs lūdz audzēkņiem pastāstīt par kādu notikumu, kad, piemēram, 
viņu vecāki vai draugi izrādījuši zināmu pašaizliedzību, un skolotājs uzsāk ar savu piemēru par saviem 
vecākiem vai draugiem. 
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kam lika nest Jēzus krustu? 
A. Pēterim 
B. Sīmanim no Kirēnas 
C. Nikodēmam 
D. Jāzepam no Arimatijas 

2. Ar ko Jēzus runāja ceļā uz krustā sišanu? 
A. Sievām 
B. Sīmani no Kirēnas 
C. Jāzepu no Arimatijas 
D. Mariju Magdalēnu 

3. Kādā stundā Jēzus tika sists krustā? 
A. Sešos no rīta 



         

B. Devītajā stundā 
C. Divpadsmitajā stundā 
D. Trešajā stundā 

4. Kas tika sists krustā kopā ar Jēzu? 
A. Trīs dumpinieki 
B. Divi zaimotāji 
C. Divi laupītāji 
D. Slepkava 

5. Pilāts uz Jēzus krusta bija uzrakstījis uzrakstu: "Jūdu ķēniņš".  Kādās valodās tas bija rakstīts? 
A. Ebreju 
B. Grieķu 
C. Romiešu 
D. Visas atbildes ir pareizas 

6. Kādi cilvēki ir minēti stāvam pie krusta? 
A. Jēzus māte 
B. Jēzus tante 
C. Marija Magdalēna 
D. Visas atbildes ir pareizas 

7. Abi noziedznieki, kas tika sisti krustā kopā ar Jēzu, izsmēja Viņu visu laiku, kamēr atradās pie krusta: 
A. Nepareizi 
B. Pareizi 

8. Ko, no minētā, cilvēki, kas izsmēja Jēzu pie krusta, neteica Viņam? 
A. "Viņš izglāba citus; ja Viņš ir Kristus, lai Viņš izglābj pats sevi" 
B. "Ja Tu esi jūdu ķēniņš, glāb Sevi" 
C. "...tagad nokāpt no krusta, lai mēs redzētu un ticētu" 
D. "Kāpēc tu nesauc eņģeļus, lai tevi glābtu?" 

9. Tie, kas stāvēja blakus un dzirdēja Jēzu kliedzam: "Eli, Eli...", maldīgi domāja, ka Viņš sauc pravieti 
Ēliju. 



         

A. Pareizi 
B. Nepareizi 

10. Aptuveni cik stundas bija tumsa uz zemes krustā sišanas laikā? 
A. 6 
B. 3 
C. 2 
D. 12 

11. Kas notika uzreiz pēc Jēzus nāves? 
A. Eņģelis parādījās pie krusta 
B. No debesīm atskanēja skaļš sauciens 
C. Bija zemestrīce 
D. Centurions no pārsteiguma zaudēja valodu 

12. Centurions vienīgais teica: "Patiesi, tas bija Dieva Dēls!" 
A. Pareizi 
B. Nepareizi 

13. Kas lūdza Pilātam Jēzus ķermeni? 
A. Nikodēms 
B. Jāzeps no Arimatijas 
C. Pēteris 
D. Jēkabs un Jānis 

14. Pēc jūdu lūguma Pilāts lika pie kapa durvīm pievelt lielu akmeni. 
A. Nepareizi 
B. Pareizi 

15.  Apsargi par redzēto ziņoja augstajiem priesteriem, kuri: 
A. Tūlīt tos nogalināja 
B. Ieslodzīja tos cietumā 
C. Piekukuļoja viņus un lika teikt, ka mācekļi nozaguši ķermeni 
D. Nosūtīja viņus pie Pilāta sodīšanai 



         

SITUĀCIJA B DAĻA 
 

Kāds vīrietis apstājās puķu veikalā, lai pasūtītu ziedu piegādi savai mātei, kura dzīvoja divsimt jūdžu 
attālumā. Izkāpjot no automašīnas, viņš pamanīja, ka uz ietves sēž jauna meitene un raud. Viņš viņai jautāja, 
kas noticis, un viņa atbildēja: "Es gribēju nopirkt sarkanu rozi savai mammai. Bet man ir tikai septiņdesmit 
pieci centi, bet roze maksā divus dolārus." 
 
Vīrietis pasmaidīja un teica: "Nāc ar mani. Es nopirkšu tev rozi." Viņš nopirka meitenei rozi un pasūtīja savai 
mātei ziedus. Kad viņi devās prom, viņš piedāvāja meitenei aizvest uz mājām. Viņa teica: "Jā, lūdzu aizvediet 
mani pie mammas." Viņa parādīja ceļu uz kapsētu, kur meitene uzlika rozi uz svaigi izrakta kapa. 
 
Vīrietis atgriezās ziedu veikalā, atcēla pasūtījumu, nopirka ziedu pušķi un devās divus simtus jūdžu uz mātes 
mājām pats (Moral Stories). 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Uzdevums:  
1. Skolotājs katram audzēknim iedod tik daudz mazu lapiņu, cik grupā dalībnieku.  
2. Tad skolotājs nosauc katra dalībnieka vārdu, un pārējie, izņemot izsaukto, uz vienas no lapiņām 

uzraksta kādu pozitīvu īpašību vai iezīmi, ko viņi ir pamanījuši šajā biedrā, vai arī izsaka viņam 
novēlējumu. Dalībnieki var izvēlēties, vai viņi parakstīsies uz lapiņām vai nē.  

3. Skolotājs savāc lapiņas, tās sašķiro, lai nesajauktu ar citām.  
4. Tad skolotājs izsauc nākamo grupas dalībnieku, un visi pārējie dara to pašu par šo dalībnieku, ko par 

pirmo izsaukto. 
5. To atkārto tik reižu, cik dalībnieku ir šajā stundā. 
6. Skolotājs paņem visas lapiņas pie sevis un sagatavo plakātus vai vēstules katram grupas 

dalībniekam.  
7. N.B. - skolotājs pārbauda, vai neviens nav aizvainots. Ja ir kaut kas negatīvs vai aizskarošs, skolotājs 

tās lapiņas neiekļauj plakātā.  



         

8. Labs variants ir sagatavot šos plakātus kā nelielas dāvaniņas – satītas un sasietas ar lentīti, un 
pasniegt tās dalībniekiem kādos īpašos pasākumos, piemēram, Ziemassvētkos. 

MORĀLE Dzīve ir īsa.  cik vien iespējams, pavadiet tik daudz laika, mīlot un rūpējoties par cilvēkiem, kuri jūs mīl.  
Izbaudiet katru mirkli kopā ar viņiem, pirms vēl nav par vēlu. Nav nekā svarīgāka par ģimeni. 

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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