
         
 

STUNDAS PLĀNS 16  
MIERS UN ŠADRAHS, MEŠAHS UN ABEDNEGO,  

UN GALDNIEKS 

PART A: LESSON METHODOLOGY 

VĒRTĪBA MIERS  

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Merriam Webster miera definīcija ir: 

 miers ir miera vai klusuma stāvoklis: piemēram, a) brīvība no civiliedzīvotāju nemieriem, b) drošības 
vai kārtības stāvoklis sabiedrībā, ko nosaka likums vai paraža; 

 brīvība no satraucošām vai nomācošām domām vai emocijām; 

 harmonija personiskajās attiecībās. 
 
Vikipēdijā ir teikts, ka vēstures gaitā līderi ir izmantojuši miera veicināšanu un diplomātiju, lai radītu tādu 
uzvedības ierobežojumu veidu, kā rezultātā, izmantojot dažāda veida nolīgumus vai miera līgumus, ir 
izveidojies reģionālais miers vai ekonomiskā izaugsme. Šāda uzvedības ierobežošana bieži vien ir 
samazinājusi konfliktu skaitu, palielinājusi ekonomisko mijiedarbību un līdz ar to arī ievērojamu labklājību. 
 
Līdztekus vardarbības neesamībai miers ir saistīts arī ar dažādām citām sociālām iezīmēm un priekšrocībām, 
kas tiek uzskatītas par vēlamām, piemēram, augstāka izturība, spēcīgāki ekonomiskie rezultāti, labāki 
labklājības rādītāji, sociālā iekļaušana un ilgtspējīgāki vides rādītāji. 
 
Miers jauniešos 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace


         

Jaunieši būs nozīmīga vietējo kopienu nākotnes un attīstības daļa, un viņi uzņemsies svarīgu lomu konfliktu 
risināšanā. Tāpēc, lai stiprinātu demokrātisko pārvaldību un risinātu vietējās un valsts mēroga problēmas, 
ir svarīgi stiprināt viņu kā miera veidošanas dalībnieku spējas. 
 
Miers Rakstos 
Svētajos Rakstos ir diezgan daudz pantu par mieru, un tie visi ir svarīgi. Tomēr viens no nozīmīgākajiem no 
tiem ir šāds Jēzus teiktais:  
"Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai 
neiztrūkstas un neizbīstas!" (Jņ.ev.14:27). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par mieru. 

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 miera iezīmes, piemēram, optimismu, pieņemšanu, noturību, pateicību, apzinīgumu un 
integritāti; 
2) pielietot praksē pozitīvās miera iezīmes, apspriežot iespējamos stāsta situāciju variantus – Šadraha, 
Mešaha, Abednego un Galdnieka situācijas. 

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) tādas pozitīvas miera iezīmes kā optimisms, pieņemšana, noturība, pateicība, apzinīgums un integritāte 
uztvertas un apgūtas; 
2) pozitīvās miera iezīmes, izmantojot mācību stundas stāstījumu īstenotas praksē, diskutējot. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Labi vēlējumi vien mieru nenodrošina.  
Alfrēds Nobels 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās mieram, ir arī līderība, atbildība, pašmotivācija, 
mīlestība, laipnība, labestība un paškontrole, kas parādītas Šadraha, Mešaha un Abednego miers ārkārtīgi 
bīstamā situācijā, patiesībā situācijā pirms garantētas nāves. Visticamāk, ne tikai kristieši, bet arī laicīgie 
cilvēki piekristu, ka šāds miers ir iespējams tikai ar palīdzību. Kristieši tic Dieva palīdzībai.  
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Var redzēt, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības viņiem ir vienlīdz svarīgas, savukārt rumāņi ir 
tuvāk prieka, mīlestības un miera vērtībām. Spānijas dalībnieki ir līdzīgi rumāņiem, ar nedaudz lielāku nobīdi 
uz mīlestību, prieku un mieru. Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, ka "miers" jauniešiem ir starp trim 
galvenajām vērtībām (18.lpp.). Taču Fokusa grupās un citās pētījuma daļās miers netika uzsvērts. Lai gan 
pieaugušie uzskata mieru par sev ļoti svarīgu kvalitāti, jaunieši parādīja, ka viņi joprojām bauda dzīvi, viņus 
nenospiež laicīgās problēmas, un viņi jūtas pietiekami mierīgi. Tāpēc projekta konsorcijs nolēma, ka par 
mieru tiks izstrādāts mazāk nodarbību plānu nekā par līderību, atbildību, pašmotivāciju, mīlestību un prieku, 
taču miers joprojām ierindojas pašā vidū starp visām trīspadsmit vērtībām. 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par miera 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 – miers 

 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: 
 MIERS UN ŠADRAHS, MEŠAHS UN ABEDNEGO 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 MIERS UN GALDNIEKS 

http://www.mopyl.eu/


         

A DAĻA 
 
Šadraha, Mešaha un Abednego stāstu skolotājs izstāsta pēc Rakstu Daniēla grāmatas 3:16-28 nodaļas. Pēc 
skolotāja izvēles šo stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 3.sērijā ŠEIT 
(203.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 par Šadrahu, Mešahu un Abednego. Skolotājs atbild un izskaidro 
visus ar to saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos audzēkņus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai grupa var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās – tikpat drosmīgu kā šie trīs vīri un 
miermīlīgu. Vai viņi var saistīt Šadraha, Mešaha un Abednego rīcību ar kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne 
slavenu - varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus u.c., kas noslēdza mieru?    
 
Ja neviens nevienu nevar nosaukt, skolotājs atgādina par šīm trim personām: Mārtinu Luteru Kingu junioru, 
Gandiju un Nelsonu Mandelu, kuri joprojām tiek uzskatīti par lieliem miera veicinātājiem, kas minēti divās 
iepriekšējās nodarbībās. Papildus trim iepriekš minētajiem "miera nesējiem" skolotājs pastāsta par Alfrēdu 
Nobelu, kurš nodibināja Nobela Miera prēmiju, kas ir slavena visā pasaulē līdz pat mūsdienām.  
 
Alfrēds Nobels. Iedomājieties stereotipiska uzņēmēja tēlu. Viņš ir liels, veikls un korumpēts. Viņš darīs visu, 
lai palīdzētu savam uzņēmumam iegūt naudu, un darīs visu, lai pats tiktu pie naudas, alkatīgi sagrābjot visus 
ienākumus, it kā tā būtu pēdējā reize. Alfrēds Nobels nebija tāds uzņēmējs. Kad viņš bija mazs zēns, viņa 
vecāki varēja atļauties sūtīt Nobelu pie privātskolotājiem, kur viņš mācījās teicami. Viņš bieži slimoja, taču 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327549001
https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327549001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

viņam piemita zinātkāre, kas izpaudās viņa izstrādājumu patentēšanā. Patentējot dinamītu, viņš drīz vien 
spēja izveidot rūpnīcu tīklu, kas izpletās pa visu pasauli. Tomēr, iespējams, vissvarīgākais viņa veikums bija 
labestības, tīras labas gribas darbs – Nobela prēmijas iedibināšana. Alfrēds Nobels ir veiksmīgākais 
19.gadsimta uzņēmējs. Tomēr Nobela pieticība un morālais intelekts neļauj viņam atrasties stereotipiskajā 
uzņēmēju kliķē (My Hero). 
 
Alfrēda Nobela pazemība bija viņa vismazāk izplatītā īpašība, tomēr tā bija viņa labākā. Tā vietā, lai izvairītos 
vai ignorētu savas problēmas un meklētu mierinājumu naudā, viņš nodibināja Nobela prēmijas fondu, lai 
palīdzētu apbalvot varoņus, kas sabiedrībā radījuši pozitīvas pārmaiņas. Kāds žurnālists netīšām, 
neuzmanības dēļ, uzrakstīja Alfrēda Nobela nekrologu. Miris bija Nobela brālis. Kļūdainais nekrologs atstāja  
milzu ietekmi uz pārsteigto Alfrēdu Nobelu. Vīrietis sāka izvērtēt savas dzīves jēgu. Nobela brālis kopā ar 
pieciem citiem strādniekiem bija gājis bojā dinamīta ražotnes avārijā 1864.gada 3.septembrī. Alfrēds Nobels 
pārvērtēja sevi un sava darba augļus. Viņš saprata, ko bija izdarījis nepareizi, un ko viņa radītais bija izraisījis. 
Nobels bija arī kaismīgs miera aizstāvis: "Alfrēds Nobels turpināja vērot miera kultivēšanu Eiropā. Viņš pat 
pieņēma darbā bijušo turku diplomātu Aristarhi Beiju, kura galvenais uzdevums bija informēt Nobelu par 
miera kustību darbību..." (Alfrēda Nobela domas par karu un mieru). Alfrēdu Nobelu tik ļoti iedvesmoja Bertas 
fon Sutneres darbi, ka viņš vēlējās būt informēts par miera kustībām visā pasaulē. Viņš veicināja mieru un 
vēlējās tikai labot, viņaprāt, izdarīto ļaunumu, kā to darītu varonis (My Hero). 
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kādu darbu Šadrahs, Mešahs un Abednego darīja ķēniņa labā? 
A. Viņi bija priesteri 
B. Viņi bija austrumu gudrie 
C. Viņi bija pārvaldnieki 
D. Viņi bija mācekļi 

2. Ķēniņš Nebukadnecars uzcēla lielu statuju. No kā šī statuja bija izgatavota? 
A. Bronzas 
B. Sudraba 



         

C. Zelta 
D. Vara 

3. Kāda bija zīme, kas cilvēkiem lika krist un pielūgt ķēniņa Nebukadnecara statuju? 
A. Tika iedegta uguns 
B. Sāka mirgot gaismas 
C. Atskanēja gongs 
D. Raga, flautas, arfas un liras skaņas 

4. Kas pateica ķēniņam, ka Šadrahs, Mešahs un Abednego nepielūdz elku? 
A. Kaldēju vīri 
B. Sargi 
C. Gani 
D. Daniēls 

5. Ko Šadrahs, Mešahs un Abednego atbildēja Nebukadnecaram, atklājot, kāpēc viņi negodā citus 
dievus? 
A. Mums tie nepatīk 
B. Mums nav jāatbildēt jums šajā jautājumā 
C. Daniēls aizliedza mums to darīt 
D. Mēs esam ebreji un mums ir savs Dievs 

6. Ķēniņš Nebukadnecars tik ļoti sadusmojās par Šadraha, Mešaha un Abednego atbildi, ka viņš: 
A. Pavēlēja tos nogalināt 
B. Lika tos iekalt važās 
C. Lika ieslodzīt viņus cietumā 
D. Pavēlēja iekurināt krāsni septiņas reizes karstāku, nekā parasti 

7. Uguns bija tik karsta, ka tā nogalināja sargus, kas iemeta jūdus krāsnī. 
A. Pareizi 
B. Nepareizi 

8. Ko teica ķēniņš Nebukadnecars par ceturto vīru, ko viņš redzēja ugunī? 
A. Ceturtais izskatās kā dievu dēls 



         

B. Ceturtais ir eņģelis 
C. Ceturtais ir Daniels 
D. Ceturtais izskatās pēc manis 

9. Kas bija neparasti ar Šadrahu, Mešahu un Abednego, kad viņi iznāca no uguns? 
A. Viņi bija visi baltā 
B. Viņi laistījās  
C. Uguns nebija skārusi viņu ķermeņus, un neviens mats uz viņu galvām nebija apsvilis 
D. Viņi izskatījās kā eņģeļi 

10. Pēc šī notikuma ķēniņš Nebukadnecars sāka slavēt viņu Dievu sava elka vietā. 
A. Nepareizi 
B. Pareizi 

SITUĀCIJA B DAĻA 

 
Reiz divi brāļi, kas dzīvoja blakus esošās saimniecībās, nonāca konfliktā. Tā bija pirmā nopietnā nesaskaņa 
40 gadu laikā, kopš viņi saimniekoja plecu pie pleca. Viņi bija kopīgi izmantojuši tehniku, bez aizķeršanās 
dalījušies ar darbaspēku un apmainījušies precēm, kad tas bija nepieciešams. Tad šī ilgā sadarbība izjuka. 
Viss sākās ar nelielu pārpratumu, kas pārauga nopietnās domstarpībās, kas izvērsās asu vārdu apmaiņā, 
kam sekoja nedēļu ilga klusēšana. 
 
Kādu rītu pie vecākā brāļa durvīm atskanēja klauvējiens. Viņš tās atvēra un ieraudzīja vīrieti ar galdnieka 
instrumentu kasti. "Es meklēju darbu uz dažām dienām," viņš teica. "Iespējams, jums būtu daži nelieli darbi 
šur un tur. Vai es varētu jums palīdzēt?" 
 
"Jā!" atbildēja vecākais brālis. "Man tev ir darbs. Paskaties pāri strautam uz to fermu. Tas ir mans kaimiņš, 
patiesībā tas ir mans jaunākais brālis, un mēs nesadzīvojam. Pagājušajā nedēļā viņš savā saimniecībā izraka 
plašāku caurteku ūdenim. Bet galu galā viņš starp mūsu saimniecībām izveidoja ļoti platu strautu, un es 



         

esmu pārliecināts, ka viņš to darīja tikai tāpēc, lai mani kaitinātu. Es gribu, lai tu uzbūvētu ko tādu, kas mūs 
aizsegtu otra skatienam." 
 
Galdnieks sacīja: "Man šķiet, ka es saprotu situāciju. Es spēšu paveikt darbu, kas jums patiks." Vecākajam 
brālim bija jādodas uz pilsētu pēc krājumiem, tāpēc viņš palīdzēja galdniekam sagatavot materiālus, un tad 
viņš devās ceļā. Galdnieks visu dienu cītīgi strādāja, mērīja, zāģēja, nagloja un nomērīja naglas. 
 
Kad vecākais brālis atgriezās saulrietā, galdnieks tikko bija pabeidzis darbu. Vecākā brāļa acis plaši atvērās, 
un viņam atkārās žoklis. Tas nebija tas, par ko viņš bija pat iedomājies vai iztēlojies. Tas bija tilts, kas stiepās 
no viena strauta krasta uz otru! Smalks darbs, skaistas margas. Un, viņa pārsteigumam, viņa jaunākais brālis 
pāri strautam nāca viņam pretī ar plašu smaidu un plaši izplestām rokām, lai viņu apskautu. 
 
"Tu esi patiešām laipns un pazemīgs, mans brāli! Pēc visa, ko es tev nodarīju un pateicu, tu joprojām 
pierādīji, ka asinsradniecības attiecības nekad nevar pārraut! Es patiesi atvainojos par savu uzvedību," 
jaunākais brālis sacīja, apskaujot vecāko brāli. Kad viņi pagriezās, ieraudzīja, kā galdnieks uz pleciem paceļ 
savu instrumentu kasti. "Nē, pagaidi! Paliec dažas dienas. Man tev ir daudz citu projektu," teica vecākais 
brālis. 
 
"Es labprāt paliktu," teica galdnieks, "bet man ir vēl daudz tiltu, kas jāuzbūvē!” (Moral Stories). 

MORĀLE Nav jākaunas atzīt savu kļūdu vai piedot otram. Mums jābūt laipniem un pazemīgiem, veicinot mieru. Mums 
jācenšas palikt kopā kā ģimenei un nešķelties no tās sīkumainu strīdu dēļ. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai esat dzirdējuši vai piedzīvojuši strīdus ar saviem brāļiem, māsām un/vai draugiem, klases 

biedriem?  
2. Kā jūs jutāties? 
3. Vai ir viegli kādam piedot? 
4. Vai ir viegli spert pirmo izlīguma soli pēc strīda? 



         

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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