
         
 

STUNDAS PLĀNS 17 

PACIETĪBA UN JĀZEPS,  
UN DEIVS AR SĀRU 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA PACIETĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai pacietības definīcija ir: 

 pacietība ir spēja pieņemt vai paciest kavēšanos, problēmas vai ciešanas, panest provokāciju, 
kaitinājumu, nelaimi vai sāpes, nesūdzoties, nezaudējot savaldīšanos, nekļūstot aizkaitinātam, 
nemierīgam vai nemierīgam un tamlīdzīgi; 

 spēja vai gatavība apspiest nemieru vai aizkaitinājumu, kad jāsaskaras ar kavēšanos. 
 
Wikipedia definē pacietību kā spēju izturēt grūtus apstākļus. Pacietība var ietvert neatlaidību, saskaroties ar 
kavēšanos; iecietību pret provokācijām, nereaģējot ar necieņu vai dusmām; vai pacietību, ja ir saspringta 
situācija, īpaši, ja jāsaskaras ar ilglaicīgākām grūtībām, vai spēju gaidīt ilgu laiku, neizjūtot aizkaitinājumu 
vai garlaicību. Pacietība ir pacietības līmenis, kāds cilvēkam var būt pirms necieņas. To lieto arī, lai apzīmētu 
rakstura iezīmi būt nelokāmam. 
 
Pacietība jauniešos 
Pacietība uzlabo jauniešu spēju pieņemt neveiksmes un brīvāk baudīt dzīvi. Ir teiciens: "Labas lietas nāk pie 
tiem, kas gaida." Pacietība ļauj jauniešiem būt neatlaidīgiem un pieņemt produktīvākus lēmumus, kas bieži 
noved pie lielākiem panākumiem. Tomēr saskaņā ar novērojumiem jaunieši ir nepacietīgāki nekā pirms, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/patience
https://en.wikipedia.org/wiki/Patience


         

piemēram, desmit gadiem. Tāpēc ir nepieciešams trenēt pacietību, ko var izdarīt, modelējot pacietību, 
izmantojot reflektējošu klausīšanos, saglabājot saprātīgas gaidas, palīdzot attīstīt gaidīšanas stratēģijas, 
izmantojot taimeri, kas palīdz jaunietim vizualizēt gaidīšanu. Šajā nodarbībā pacietību aplūkosim caur diviem 
stāstiem – par Jāzepu un kādu precētu pāri. 
 
Pacietība Rakstos 
Bībele palīdz mums saprast pacietību. Vēstulē romiešiem 5:3-4 ir teikts,  
"Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – 
pastāvību, pastāvība – cerību". 
Tas mums saka, ka bēdas rada izturību jeb pacietību. 
Saskaņā ar Bībeli pacietība ir tikums un viens no Gara augļiem, kas liecina par to, ka cilvēks paļaujas uz 
Dievu. 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par pacietību. 

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 pacietības iezīmes, piemēram, pārdomātus lēmumus, izkopt noturīgas attiecības, domāt 
ilgtermiņā, atrast iekšējo mieru, mācīties laipnību; 
2) pielietot praksē pacietības pozitīvās iezīmes, diskutējot par stundas stāstiem – Jāzepa un precētā pāra. 

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) pacietības pozitīvās iezīmes, piemēram, pārdomāti lēmumi, noturīgu attiecību izkopšana, domāšana 
ilgtermiņā, iekšējā miera atrašana, uztverta un iemācīta; 
2) pacietības pozitīvās iezīmes, izmantojot stundas stāstījumus īstenotas praksē caur diskusiju. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Pacietība nav spēja gaidīt, bet gan spēja gaidīšanas laikā saglabāt 
pozitīvu attieksmi.  

Džoisa Meijere 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās pacietībai, ir arī miers, vadība, laipnība, labestība un 
paškontrole, ko Jāzepa parādīja paliekot uzticīgs Dievam. Jāzeps nekad nesaprata visu līdz galam, kas ar 
viņu notika, bet viņš pacietīgi uzticējās Dievam, ka Viņš īstenos Savu plānu Savā laikā. Pat tad, kad viņš 
netaisnīgi atradās cietumā, viņš pacietīgi gaidīja, kad Dieva apsolījums piepildīsies. Iespējams, tieši no šī 
stāsta sabiedrībā līdz pat mūsdienām ir iesakņojušies tādi teicieni kā no nulles līdz varonim, no cietuma līdz 
pilij, no ubaga līdz princim. 
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Redzams, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības, tostarp pacietība, viņiem ir vienlīdz svarīgas, 
savukārt rumāņi ir diezgan tuvu priekam, mīlestībai un mieram. Spānijas dalībnieki ir līdzīgāki rumāņiem, ar 
nedaudz lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā (18.lpp.). 
 



         

Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, ka "pacietība" jauniešu vidū nav tik nozīmīga kā citas vērtības (līderība, 
atbildība, piederība, pašmotivācija, mīlestība, prieks un miers). Tomēr jauniešu līderiem būtu jāpievērš 
uzmanība arī pacietības kvalitātei, kas pieaugušo vidū, kā zināms, ir nozīmīga turpmākajā ikdienas dzīvē.  
 
Tomēr pacietību sieviešu kārtas respondentes minēja līdzās citai projekta MoPYL veicinātajai īpašībai – 
mīlestībai: "Vērtību ziņā sievietes "mīlestība" piešķīra ievērojami augstāku prioritāti nekā vīrieši, bet 
"pacietībai" – zemāku". Un tālāk tajā pašā kontekstā un tās pašas respondentes starp izceltajām vērtībām 
minēja arī pacietību: "Mīlestība būtu jāizmanto, lai veicinātu citas vērtības, kas ir ļoti svarīgas funkcionālam 
cilvēkam, piemēram, pacietība un laipnība" (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par pacietības 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 

http://www.mopyl.eu/


         

Iepazīstināšana ar jauno 
materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – pacietība 

 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: 
 PACIETĪBA UN JĀZEPS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 PACIETĪBA UN DEIVS AR SĀRU 

A DAĻA 
 
Jāzepa stāstu skolotājs izstāsta pēc Rakstu 1.Mozus grāmatas 37.-50. nodaļas. Pēc skolotāja izvēles šo 
stāstu iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 2.sērijā ŠEIT (202.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 Jāzepa stāstu. 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 slaveno Jāzepa 
pacietību ar kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne slavenu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, 
radiniekus u.c., kuriem piemīt liela pacietība? 

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327546001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

 
Ja neviens nevar nevienu nosaukt, skolotājs nosauc Denzelu Vašingtonu – slavenu amerikāņu kinozvaigzni, 
kurš mudina cilvēkus veltīt laiku lūgšanām un atcerēties, ka "Spēks, līderība un pacietība" ir "Dieva dāvana 
mums". 
 
Oskara balvas laureāts, aktieris Denzels Vašingtons, nesen mudināja cilvēkus regulāri lūgties un atcerēties, 
ka Dieva dotās dāvanas – tādas kā spēks, līderība un pacietība – ir jāciena, nevis jāizmanto ļaunprātīgi 
(Berger). 
 
Kā ziņots, Vašingtons, uzstājoties nesen notikušajā pasākumā Labāks vīrietis (The Better Man Event), kas ir 
ikgadējs divu stundu pasākums vīriešiem, kura mērķis ir sagatavot, iedrošināt un iesaistīt vīriešus, lai viņi 
kļūtu labāki Kristū", sacīja: "66 gadu vecumā, gatavojoties 67.gadadienai, tikko apglabājis savu māti, es viņai 
un Dievam apsolīju ne tikai darīt labas, pareizas lietas, bet arī godināt savu māti un tēvu ar to, kā es dzīvoju 
savu dzīvi – visu atlikušo savu dzīvi uz šīs zemes" (Berger). 
 
Vašingtons turpināja: "Es esmu šeit, lai kalpotu, palīdzētu, nodrošinātu. Ar katru lūgšanu. Ego ir interesanta 
lieta, jūs to nezināt, bet es katrā lūgšanā dzirdu vienīgi "baro manas avis". Tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai es 
daru” (Berger). 
 
Oskara balvas ieguvējs arī izmantoja iespēju runāt par Dieva dāvanām cilvēkiem un par to, kā cilvēkiem šīs 
dāvanas būtu jāciena, nevis jāizmanto ļaunprātīgi (Berger). 
 
"Pasaule ir mainījusies. Kāda ir mūsu kā cilvēku loma?" Vašingtons prātoja. "Džona Veina formula šobrīd 
nav īsti piemērota. Taču spēks, līderība, vara, autoritāte, vadība, pacietība ir Dieva dāvana mums kā vīriešiem. 
Mums tas ir jāciena, nevis ļaunprātīgi jāizmanto” (Berger). 
 



         

Mudinot citus klausīties Dievu, Vašingtons piebilda: "Nometieties uz ceļiem. Skatieties uz mani, bet 
klausieties Dievu. Es ceru, ka vārdi no manas mutes un pārdomas manā sirdī ir tīkamas Dieva priekšā, lai 
gan es esmu cilvēks. Es esmu tāds pats kā jūs” (Berger). 
 
Vašingtons ir dievbijīgs kristietis un nevairās paust savu pārliecību un dalīties tajā ar citiem, iepriekš 
vairākkārt atklāti runājis par savu ticību (Berger). 
 
Viktorīna par mācību stundu:  

1. Kurš bija Jāzepa tēvs?  
A. Ēzavs 
B. Īzāks 
C. Jēkabs 
D. Abrahāms  

2. Cik Jāzepam bija brāļi? 
A. 11 
B. 12 
C. 8 
D. 6 

3. Ko Jāzepa brāļi plānoja darīt ar Jāzepu, kad viņš atnāca uz lauka? 
A. Piekaut 
B. Pazemot 
C. Pārdot verdzībā 
D. Nogalināt 

4. Kurš bija jaunākais Jāzepa brālis? 
A. Rūbens 
B. Benjamins 
C. Levijs  
D. Dens 



         

5. Kurš nopirka Jāzepu Ēģiptē? 
A. Faraons 
B. Viņa tēvs 
C. Potifars 
D. Viņa jaunākais brālis 

SITUĀCIJA B DAĻA  
 
Ļoti mīlošs pāris bija precējies jau vairāk nekā 10 gadus. Viņiem nebija bērnu, un šis bija viņu 11.kopdzīves 
gads. Deivs un Sāra ļoti cerēja, ka viņiem būs bērns, pirms apritēs viņu 11.laulības gads, jo draugi un 
ģimenes locekļi viņiem pat ieteica šķirties. Taču viņi to nespēja, jo starp viņiem valdīja spēcīga mīlestība. 
Pagāja vairāki mēneši, un kādu dienu, kad Deivs atgriezās no darba, viņš ieraudzīja savu sievu ejam pa ceļu 
kopā ar kādu vīrieti. Vīrietis bija aplicis rokas viņai ap kaklu, un viņi izskatījās ļoti laimīgi.  Vairāk nekā nedēļu 
viņš redzēja vienu un to pašu vīrieti ar savu sievu dažādās vietās, un kādu vakaru, atgriežoties no darba, 
Deivs redzēja, kā vīrietis, noskūpstījis viņa sievu uz vaiga, aizved viņu mājās. Deivs bija dusmīgs un skumjš, 
bet viņš par to ar sievu nerunāja. 
 
Divas dienas vēlāk pēc saspringtas darba dienas Deivs stikla krūzē lēja ūdeni no automāta, kad iezvanījās 
telefons.  Viņš pacēla klausuli, un cilvēks teica: "Sveika, dārgā, šovakar ieradīšos pie tevis mājās, lai, kā 
solīts, tevi satiktu."  Deivs nolika klausuli.  Tā bija vīrieša balss, un viņš bija pārliecināts, ka šī persona ir tas 
vīrietis, ar kuru viņš vairākkārt bija redzējis savu sievu.  Viņu pēkšņi satricināja doma, ka viņš ir zaudējis 
sievu cita vīrieša dēļ.  Stikla krūze izkrita viņam no rokas un saplīsa gabalos. 
 
Sāra atskrēja un jautāja: "Vai viss kārtībā?"  Viņš dusmās sievu pagrūda, un viņa nokrita.  Viņa nekustējās 
un necēlās.  Tad Deivs saprata, ka viņa nokrita tur, kur saplīsa stikla krūze. Liels stikla gabals bija Sārai 
iedūries.  Viņš juta viņas elpu, pulsu un sirdsdarbību, bet viņa gulēja bez dzīvības. Pilnīgā apjukumā viņš 
viņas rokās ieraudzīja aploksni.  Viņš to paņēma, atvēra un bija šokēts par tās saturu – tā bija vēstule.  Tajā 
bija rakstīts: 



         

 
“Mans mīļotais vīrs, vārdos es nespēju izteikt savas jūtas, tāpēc man tas bija jāuzraksta. Es jau vairāk nekā 
nedēļu eju pie ārsta, un, pirms paziņoju tev jaunumus, gribēju būt droša. 
 
Ārsts apstiprināja, ka esmu stāvoklī ar dvīnīšiem un mūsu bērniņiem jau ir 2 mēneši. Taču ārsts kā izrādījās 
ir mans sen pazaudētais brālis, ar kuru es zaudēju saikni pēc mūsu laulībām. Viņš apsolīja rūpēties par mani 
un mūsu mazuļiem un sniegt mums vislabāko aprūpi par to neņemot ne centa. 
 
Viņš arī apsolīja, ka šodien kopā ar mums ieturēs vakariņas. Paldies, ka paliki man līdzās. 
 
Tava mīlošā sieva." 
 
Vēstule izkrita no viņa rokas. Pie durvīm atskanēja klauvējiens, un ienāca tas pats vīrietis, kuru viņš bija 
redzējis kopā ar sievu, un teica: "Labdien, Deiv? Ceru, ka nekļūdos. Es esmu Makss, tavas sievas brālis." 
Pēkšņi Makss pamanīja savu māsu, kas gulēja asins peļķē.  Viņš steidzīgi nogādāja viņu slimnīcā. Viņa bija 
komā.  Viņai draudēja dvīņu zaudēšana. Tikai pateicoties Maksam un ārstu komandai, viņiem izdevās glābt 
mazuļus un Sāru. 
  
Deivam šī bija smaga mācība. Kā jūs domājat, kāda tā bija? (Moral Stories). 

MORĀLE Nespriediet pāragri un neizdariet pārsteidzīgus secinājumus. Vienmēr esiet pacietīgi un veltiet laiku tam, lai 
labāk izprastu lietas. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Kāda, jūsuprāt, bija mācība, ko Deivs guva? 
2. Kā jūs domājat, vai Sāra piedeva Deivam? 
3. Vai viņi palika kopā? 
4. Vai viņu pacietība atmaksājās? 



         

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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