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1.nodaļa
Pamata patiesības par paklausību 

saviem vadītājiem  
A. Kāda ir bijusi tava dzīves pieredze ar saviem

vadītājiem?
Katram no mums ir reāli stāsti par vadītājiem un to, kā viņi ir bijuši daļa no mūsu 

dzīves. Tev var būt daži ļoti pozitīvi un uzmundrinoši stāsti. Vai arī tavas atmiņas par taviem 
vadītājiem var atnest sāpīgas atmiņas no situācijām, kas tevi ļoti sāpināja. 

Šajā kursā mēs vēlamies balstīties uz tavu personīgo pagātnes pieredzi un uzmanīgi 
aplūkot, kā Jēzus vēlas, lai tu atbildētu saviem vadītājiem. Pamata patiesība ir tāda, ka Dievs 
vēlas, lai tu paklausītu saviem vadītājiem. Tātad, kāda ir bijusi tava pieredze ar taviem 
vadītājiem? 

1. Nepaklausības jautājums
Mēs visi zināmā mērā esam cīnījušies ar nepaklausību. Lielākajai daļai no mums 

šī problēma sākās, kad mēs bijām zīdaiņi. Mēs visi ieradāmies šajā pasaulē ar tieksmi 
nepaklausīt. Pat pirms mēs iemācījāmies runāt, mēs atklājām nepaklausības prasmi.  
Kopš šīm pirmajām dienām mēs esam turpinājuši attīstīt nepaklausības meistarību. 

Daudziem pusaudža gadi šķita konfliktu pilni ar vecākiem un citiem vadītājiem. 
Nepārtraukta nepaklausība bieži noved pie sāpīgām sekām, un, jo vecāki mēs kļūstam,  
jo nopietnākas ir sekas. Daudzi pieaugušie šodien savas nepaklausības dēļ sēž cietumā. 

2. Konflikts ar vadītājiem
Cik daudzi no konfliktiem, kas tev ir bijuši ar taviem vadītājiem, ir saistīti ar 

nepaklausības jautājumu? Bieži strīdi starp pusaudžiem un viņu vecākiem pārvēršas vēl 
lielākos konfliktos. Daudzu šo konfliktu centrā ir nepaklausības jautājums. Ja šie konflikti 
netiek atrisināti, tie bieži var izraisīt attiecību izjukšanu. 

Viena nepaklausības rīcība tevi bieži var novest pie citas nepaklausības rīcības. 
Ir viegli pateikt sev: “Es zinu, kas man ir vislabākais, un neviens neizmainīs manas domas!” 

Tev var būt sāpīgas atmiņas par laiku, kad kāds no taviem vadītājiem izturējās pret tevi 
nepareizi. Fakts, ka dažiem vadītājiem nevar uzticēties, nenozīmē, ka tu vari ignorēt visu,  
ko viņi saka. Tev joprojām ir atbildība paklausīt viņiem tādā veidā, kā Jēzus rīkotos, ja Viņš 
būtu tavā vietā. 



Paklausība cilvēkam 5 

Ja Dievs atbrīvotos no visiem taviem vadītājiem, kuri nebija perfekti, tad tev nebūtu 
vadītāju. Un, kad tu kļūsi par vadītāju, Viņam būtu jāatbrīvojas arī no tevis! 

Dievs izpleš žēlastību pār mums visiem. Visus Bībeles pantus, kas runā par paklausību 
saviem vadītājiem, mums ir devis Dievs. Viņš zina, ka neviens no taviem vadītājiem nav 
ideāls, tomēr Viņš joprojām mums liek paklausīt mūsu vadītājiem. 

3. Nepaklausības ieradums
Nepaklausība var kļūt par tik ierastu tavas ikdienas sastāvdaļu, ka tu pat nedomā par to. 

Turpinot virzīties lejup pa nepaklausības ceļu, tā var kļūt par tavu ierasto atbildi pret 
vadītājiem, vairāk kā ieradums, nevis apzināti centieni iet pret saviem vadītājiem.  
Sliktie ieradumi var viegli iesakņoties mūsu dzīvēs. 

Bieži vien mūsu vadītāji izmanto dažādas disciplīnas metodes, lai panāktu, ka mēs 
maināmies. Dažreiz šī disciplīna darbojas, ievedot mūs pārmaiņu vietā, dažreiz tā nedarbojas. 

Tātad, kur mēs ejam no šejienes? Dievs nenolika tevi šeit, uz zemes, lai atrisinātu visas 
problēmas tavu vadītāju dzīvēs. Bet Dievs vēlas, lai tu iemācītos paklausīt saviem 
nepilnīgajiem vadītājiem tādā veidā, kas Viņu pagodinātu. 

Šis kurss satur dažas smagas mācības. Daudzas no tām var būt pretrunā tavām idejām 
par paklausību un vadību. Bībelē ir runāts par izmaiņām, kam jānotiek pēc tam, kad nododam 
savas dzīves Jēzum. Efeziešiem 4:17-32 runā par vecā dzīves veida atcelšanu un jaunā dzīves 
veida ieviešanu. 

Šis kurss var sniegt tev daudz iespēju atcelt vecos ieradumus un pagātnes attieksmes un 
attīstīt jaunus, kas godina Jēzu. Ceļš, kurā to dara Dieva veidā, ir vislabākais ceļš uz visu 
atlikušo mūžu. 

4. Kā Dievs iederas tavā dzīvē?
Mācīšanos paklausīt saviem vadītājiem dramatiski ietekmēs tavas attiecības ar Dievu. 

Ja tu nemīli Dievu un nevēlies Viņam paklausīt, tad tev var būt ārkārtīgi grūti paklausīt 
saviem vadītājiem. 

Tomēr, ja tu esi nodevis savu sirdi Jēzum un padarījis Viņu par savas dzīves Vadītāju, 
tad tu esi uz ceļa, kas var padarīt paklausību taviem cilvēciskajiem vadītājiem daudz 
vieglāku. Dievs var dot tev spēku mainīties, lai tu vari iemācīties paklausīt saviem vadītājiem 
tādā veidā, kas pagodinātu Dievu. 

B. Kuriem vadītājiem tev vajadzētu paklausīt?
Romiešiem 13:1-7 Dievs skaidri paziņo, ka Viņš ir ielicis cilvēkus autoritātē pār tevi. 

Dievs saka, ka tev ir viņiem jāpaklausa. Ja tu nepaklausi saviem vadītājiem, tu darbojies arī 
pret Dievu. Tev ir personiska atbildība paklausīt visiem tiem, kuri ir autoritātē pār tevi. 
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1. Valdības vadītāji
Tev ir jāpaklausa valdības vadītājiem, sākot no savas valsts prezidenta līdz pat vietējo 

pašvaldību vadītājiem. Tas aptvertu visus valsts, novadu un vietējo pašvaldību vadītājus.  
Tev ir jāpaklausa vīriešiem un sievietēm, kas strādā pie šiem vadītājiem, piemēram, policijai. 
Tev ir jāievēro arī šo valdības vadītāju pieņemtie likumi. 

Romiešiem 13:1-2 (tulkojums no New Living Translation) 

Ikvienam ir jāpakļaujas pārvaldes autoritātēm. Jo visa autoritāte nāk no 
Dieva, un tos, kas atrodas autoritātes pozīcijās, Dievs tur ir nolicis.  
2  Tātad ikviens, kurš saceļas pret autoritāti, saceļas pret Dieva noteikto, 
un tiks sodīts. 

1.Pētera 2:13-14 (tulkojums no New Living Translation)

Tā Kunga dēļ cieniet visas cilvēciskās autoritātes - gan ķēniņu kā valsts 
galvu, gan 14 viņa ieceltās amatpersonas. Jo ķēniņš tos ir sūtījis, lai sodītu 
tos, kuri dara nepareizi, un godinātu tos, kas dara pareizi. 

Ja tiesa tev ir noteikusi mājas arestu vai ka tev jāatrodas “Teen Challenge” centrā, 
tev ir atbildība paklausīt tiesnesim un probācijas vai nosacītas pārbaudes darbiniekam. 

2. Vecāki
Bībelē ļoti skaidri noteikts, ka bērniem jāpaklausa saviem vecākiem.  

Skatīt Efeziešiem 6:1-3 un 2.Mozus 20:12. Bībelē nav nošķirts, vai tavi vecāki ir vai nav 
kristieši. Tev jāpaklausa viņiem, pat ja viņi nav kristieši. Dievs tev deva vecākus, kuri tev ir, 
tāpēc godā viņus, cieni viņus, mīli viņus un paklausi viņiem. 

Efeziešiem 6:1-3 (tulkojums no New Living Translation) 

Bērni, paklausiet saviem vecākiem, jo jūs piederat Tam Kungam, jo tā 
darīt ir pareizi. 2  “Godā savu tēvu un māti.” Šis ir pirmais bauslis ar 
apsolījumu: 3 Ja tu godāsi savu tēvu un māti, “tev viss izdosies, un tev būs 
ilgs mūžs uz zemes”. 

3. Darba devējs
Ja tev ir darbs, tev ir atbildība paklausīt savam darba devējam - cilvēkam, 

kuram tu strādā. Kamēr tu strādā priekš viņa, tev ir atbildība paklausīt viņam. 

Ceturtajā nodaļā mēs rūpīgi aplūkosim, kas tev jādara, ja tavs vadītājs tev liek darīt kaut 
ko tādu, kas, tavuprāt, ir nepareizi. Tomēr lielākoties mūsu vadītāji mums liek darīt lietas,  
kas ir pareizas. 
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4. Garīgie vadītāji - mācītājs
Kā jaunam kristietim, tev ir ļoti svarīgi iesaistīties vienā vietējā draudzē un kļūt par tās 

locekli. Tev ir jāpaklausa tās draudzes garīgajiem vadītājiem, piemēram, mācītājam vai 
mācītāja palīgam. Ja tu apmāci klasi savā draudzē, tev ir arī atbildība paklausīt cilvēkam,  
kurš ir atbildīgs par kristīgo izglītību jūsu draudzē. 

5. Vadītāji tur, kur tu pašlaik dzīvo
Ja tu šobrīd dzīvo prom no mājām, tev ir atbildība paklausīt pašreizējo “māju” 

vadītājiem. Dažiem tas var būt “Teen Challenge” centrs, koledžas, augstskolas kopmītnes vai 
līdzīga vieta. Kad tu tur ieradies, tev, iespējams, tika lūgts parakstīt līgumu, lai paklausītu 
vadītājiem un šīs vietas noteikumiem. Kamēr tu tur esi, tev ir atbildība paklausīt visiem tiem, 
kuriem tur pār tevi ir autoritāte. Tas ietver direktoru, dekānu, skolotājus un citus darbiniekus, 
kuri ir pār tevi. 

Viens no noslēpumiem, kā iemācīties paklausīt saviem vadītājiem, ir uzticēt Dievam 
lietot katru vadītāju tavā dzīvē. Tu vari izvēlēties uzticēties Dievam, ka Viņš lietos tavus 
vadītājus, lai paveiktu visas labās lietas, ko Viņš ir plānojis tavai dzīvei. Uzticēšanās Dievam 
ir atslēga. Dievs var darboties caur visiem taviem vadītājiem, arī tiem, kuri nav ideāli. 

Tagad, kad esam noskaidrojuši, kuri ir vadītāji, kuriem mums vajadzētu paklausīt, 
apskatīsim, kā mēs varam iemācīties paklausīt saviem vadītājiem. Daudzas galvenās cīņas ar 
paklausību saviem vadītājiem ir saistītas ar mūsu attieksmēm. 

C. Attīstīt paklausīgu attieksmi
Viens no svarīgiem soļiem, mācoties paklausīt saviem vadītājiem, ir paklausīgas 

attieksmes veidošana. Tās var ļoti atšķirties no nepaklausīgajām attieksmēm, kas daudzus 
gadus ir bijušas tavas dzīves sastāvdaļa. 

Šeit ir vairākas attieksmes, kas palīdz nepaklausīt saviem vadītājiem. Vari veltīt minūti 
un personīgi novērtēt savu dzīvi. Novērtē sevi, izmantojot skalu no 1 līdz 10 attiecībā pret 
katru attieksmi, kur “10” nozīmē, ka tā ir galvenā attieksme tavā dzīvē, un kur “1” nozīmē,  
ka tu reti atbildi ar šo attieksmi. 

____Nosodoša attieksme (kritiska attieksme) 

____Dumpīga attieksme 

____Nepateicīga attieksme 

____Slinka attieksme 

____Aizvainota attieksme 

____Spītīga attieksme 

Mūsu attieksmes ļoti ietekmē mūsu uzvedību. Ja tev ir kāda no šīm nepaklausīgajām 
attieksmēm, tās parasti parādās, kad tu saskaries ar sarežģītu situāciju ar kādu no saviem 
vadītājiem. Ja tu ļausi šīm nepaklausīgajām attieksmēm kontrolēt savas domas,  
tad nepaklausīga rīcība būs tavas ikdienas sastāvdaļa. 
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Pieņemot lēmumu kļūt par kristieti, viena no galvenajām dzīves jomām, kas jāmaina, 
ir attieksmes. Jēzus vēlas, lai tu iemācītos paklausīt Viņam un paklausīt saviem vadītājiem. 
Pakļāvīga attieksme ir atslēga, lai mainītu savu uzvedību. 

Filipiešiem 2:5 mums saka: “Jums jābūt tādai pašai attieksmei kāda bija Kristum 
Jēzum” (tulkojums no New Living Translation). Kāda bija Jēzus attieksme pret varas 
pārstāvjiem, atrodoties šeit uz zemes? Apskatīsim četras paklausīgas attieksmes, kas mums 
jāattīsta.  

1. Cieņpilna attieksme
a. Kas ir cieņpilna attieksme?

Cieņas izrādīšana nozīmē cienīt vadītāju. Cieņas attieksme pret savu vadītāju nozīmē, 
ka tu būsi laipns un pieklājīgs pret šo cilvēku. 

b. Kā tu attīsti cieņpilnu attieksmi?
Viens no visspēcīgākajiem veidiem, kā attīstīt cieņpilnu attieksmi pret saviem 

vadītājiem, ir saprast, ka Dievs darbojas tavā dzīvē ar tavu vadītāju starpniecību. 

Tev jāredz, ka Dievs lieto savus vadītājus, lai tevi padarītu par vīrieti vai sievieti, kādu 
Dievs vēlas, lai tu būtu. Tev jāuzlūko savi vadītāji kā „Dieva rokas”, kas tevi vada un virza. 

Kad tu redzi savus vadītājus kā Dieva pārstāvjus, tu vari uzticēties Dievam, ka Viņš šos 
vadītājus lietos, lai tev palīdzētu. Tu vari cienīt savus vadītājus nevis tāpēc, ka viņi ir 
pelnījuši tavu cieņu, bet gan tāpēc, ka Dievs ir pelnījis tavu cieņu. Cienot savus vadītājus,  
tu patiešām parādi Dievam, ka tu Viņu cieni. 

2. Padevīga attieksme
a. Kas ir padevīga attieksme?

Pretējo šai attieksmei vairumam no mums ir viegli atpazīt. Cik reizes tu sev esi teicis: 
“Neviens man neteiks, kas man jādara!” Ir viegli pretoties cilvēkiem, kuri ir autoritātē pār 
tevi, it īpaši, ja viņi ir rupji. Bet šī neatkarīgā attieksme ir jākontrolē. 

Ja ir padevīga attieksme, tas nozīmē, ka tu saproti, ka neesi pats sev priekšnieks.  
Tu atzīsti, ka tu patiešām paklausi Dievam, kad tu paklausi saviem vadītājiem. Skatīt 
Kolosiešiem 3:23. Kad tu izmanto padevīgu attieksmi, tu esi visvairāk ieinteresēts iegūt 
Dieva apstiprinājumu visā, ko tu dari. Savu vadītāju paklausīšana ir viens no veidiem, kā to 
izdarīt. 

Kad tev ir padevīga attieksme, tu saki: “Es gribu paklausīt savam vadītājam.”  
Tu izvēlies pieņemt šo cilvēku kā savu vadītāju un tu labprāt piekrīti ļaut viņiem uzņemties 
atbildību būt par tavu vadītāju. Tu piekrīti, ka noteikumi ir svarīga tavas dzīves sastāvdaļa,  
un tu piekrīti ievērot noteikumus, ko tev dod tavs vadītājs. 

Ja tu vēlies redzēt lielisku padevības attieksmes piemēru pret noteikumiem un 
likumiem, izlasi 119.psalmu. Tā ir garākā nodaļa Bībelē, un viena no šīs nodaļas galvenajām 
tēmām ir mīlestības attieksme un Dieva doto likumu respektēšana. 
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b. Kā attīstīt padevīgu attieksmi?
Tu attīsti padevīgu attieksmi, sakot sev: “Es izvēlos sevi pakļaut saviem vadītājiem un 

viņiem paklausīt.” Tu izvēlies sevi pakļaut sava vadītāja aizsardzībai. 

Saki sev: “Es uzticos, ka Dievs mani sargā, kad es pakļaujos saviem vadītājiem.”  
Ja tu cieši turies pie Jēzus rokas, tev sirdī var būt miers, ka Viņš tev palīdzēs katrā no šīm 
situācijām. 

Tu meklē veidus, kā parādīt savu vēlmi paklausīt saviem vadītājiem. Tu izvēlies rast 
patiesu prieku, paklausot saviem vadītājiem, zinot, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas lai tu dari.  

Vēl viena stratēģija, kas var palīdzēt tev attīstīt padevīgu attieksmi, ir uzdot sev 
jautājumu: “Ja es būtu vadītājs, kā es zinātu, vai šai personai ir padevīga attieksme pret mani 
kā vadītāju?” 

Nemēģini veikt sava vadītāja darbu. Nenozodz šī cilvēka vadības atbildību. Ļauj viņiem 
vadīt. Tev ir jākoncentrējas uz paklausību, nevis kritizēt katru tava vadītāja pieņemto 
lēmumu. 

Atdod visas savas cerības Dievam. Izveido sarakstu ar visām lietām, ko tu sagaidi, 
ka tavi vadītāji darīs tavā labā, un pēc tam lūdz un nodod visas šīs cerības Dievam.  
Kad tu uzticies Dievam, Viņš tev dos visu, kas tev nepieciešams. 

3. Pateicīga attieksme

a. Kas ir pateicīga attieksme?
Pateicīga attieksme ir būt pateicīgam par vadītājiem, kurus Dievs tev ir devis. 

Ja tev ir pateicīga attieksme, tu esi patiesi laimīgs un novērtē to, ko dara tavi vadītāji. 
Tu saproti, ka Dievs viņus lieto, lai tevi padarītu par vīrieti vai sievieti, par kuru Dievs vēlas, 
lai tu kļūtu. 

b. Kā attīstīt pateicīgu attieksmi?
Izvēloties būt laimīgam par vadītājiem, kuri tev ir, tu attīsti pateicīgu attieksmi, 

un tu katru dienu pasakies Dievam par viņiem. 

1.tesaloniķiešiem 5:18 (tulkojums no New Living Translation)

Esiet pateicīgi visos apstākļos, jo tā ir Dieva griba priekš jums, 
kas piederat Kristum Jēzum.  

Katru dienu izrādi patiesu atzinību saviem vadītājiem. Pasakies viņiem, kad viņi tev dod 
padomu un kad viņi tevi labo. 
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4. Klusa attieksme

a. Kas ir klusa attieksme?
Tas ir ļoti vienkārši – iemācīties būt klusam. Tev jāiemācās būt klusam divos veidos: 

(l) cik daudz tu saki un (2) cik skaļi tu to saki.

Tas ir arī iemācīties būt klusam gan iekšēji, gan ārēji. Cik bieži tu dzirdi kādu sakām: 
“Es esmu tik ļoti stresains!!!!” Stresa izpausme ārēji ir zīme, ka tev nav klusa attieksme.  
Tev jāiemācās apklusināt savas domas un emocijas. 

Klusa attieksme ir iemācīšanās būt mierā ar saviem vadītājiem. 

1.Pētera 3:4 (tulkojums no New Living Translation)

Tā vietā jums vajadzētu ietērpties ar skaistumu, kas nāk no iekšienes, 
ar maiga un klusa gara nezūdošo skaistumu, kas Dievam ir tik dārgs. 

Šis pants ir rakstīts sievām par viņu attieksmi pret savu vīru. Tomēr princips ir labs 
priekš katra cilvēka. Mums visiem jāattīsta maiga un klusa attieksme. Dievs to uzskata par 
ļoti vērtīgu. Ja Dievs saka, ka tas Viņam ir dārgs, tad mums tam jāpiešķir tāda pati vērtība arī 
mūsu dzīvēs. 

b. Kā attīstīt klusu attieksmi?
Tu attīsti klusu attieksmi, mācoties paklausīt saviem vadītājiem, nerunājot pretī viņiem. 

Esi gatavs paklausīt tikai tāpēc, ka tev to lika darīt. 

Uzticies Dievam. Viņš būs spējīgs darboties caur taviem nepilnīgajiem vadītājiem,  
lai tavā dzīvē izdarītu to, ko Viņš vēlas izdarīt. Uzticies, ka Dievs to dara tajos laikos, kad tu 
zini, ka tavi vadītāji pieļauj kļūdas un dara nepareizas lietas. 

Nestrīdies ar saviem vadītājiem. Nepieprasi paskaidrojumu, kāpēc tev kaut kas jādara, 
pirms tu paklausi. 

Kopsavilkums 
Pārbaudot Jēzus dzīvi, tu atklāsi, ka Viņš savā dzīvē attīstīja šīs paklausīgās attieksmes. 

Šīs attieksmes Viņš parādīja Savās attiecībās ar Saviem vadītājiem un arī attiecībās ar Dievu. 

Visas četras šīs paklausīgās attieksmes ir ļoti grūti attīstāmas. Bet Dievs apsola, ka Viņš 
mums palīdzēs, ja mēs lūgsim Viņam palīdzību. Viens pamatsolis, kas patiešām palīdz attīstīt 
šīs paklausīgās attieksmes, ir veidot tās uz draudzības pamata ar šo vadītāju. 

Tomēr vislabākais pamats šo paklausīgo attieksmju veidošanai savā dzīvē ir tavas 
attiecības ar Dievu. Mīlēt Dievu ir vislabākais iemesls, lai attīstītu šīs paklausīgās attieksmes 
pret saviem vadītājiem. 

Visas šīs paklausīgās attieksmes tiek attīstītas tavā prātā, kad tu pieņem lēmumu.  
Tu izvēlies padarīt šīs attieksmes par svarīgu sava domāšanas veida daļu, attiecinot tās uz 
saviem vadītājiem. Palielinot šīs paklausīgās attieksmes savā dzīvē, tev būs daudz vieglāk 
paklausīt saviem vadītājiem. 
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D. Paklausība cilvēkam ir balstīta uz mīlestību
Tam, kas notiek dziļi tavā iekšienē, ir liela ietekme uz to, cik viegli vai grūti ir paklausīt 

saviem vadītājiem. Uzdod sev šo jautājumu: kāds ir mans motīvs paklausot saviem 
vadītājiem? 

• Bailes no soda?

• Iekļūt sava vadītāja labajā pusē?

“Ja es šodien paklausu savai mātei, tad varbūt es šovakar vēlāk varu palikt laukā
ar saviem draugiem.”

• Vaina?
Iespējams, ka esi izdarījis kaut ko nepareizi, tāpēc tagad esi ļoti uzmanīgs,
lai paklausītu, cerot, ka tas viņu attieksmi mīkstinās, ja tevi pieķers.

• Mīlestība?
Šis motīvs strādā vislabāk, lai palīdzētu tev palikt uz paklausības ceļa.

Paklausība Dievam ir balstīta uz mīlestību - tas ir vislabākais pamats, uz kura balstīt 
savu dzīvi. Tas pats attiecas uz paklausīšanu saviem vadītājiem. Tu vari paklausīt no bailēm, 
pienākuma vai tevi piespiež. Bet vislabākais motīvs, lai paklausītu saviem vadītājiem,  
ir mīlestība. Mīlestība ir atslēga uz paklausību. 

Ja tu mācies mīlēt tos, kas ir autoritātē pār tevi, tad tu varēsi viņiem paklausīt.  
Tev tas var šķist neiespējami - mīlēt savus vadītājus. Bet Dievam nekas nav neiespējams. 
Viņš var dot tev mīlestību pret saviem vadītājiem. 

Ar mīlestību kā savu motīvu būs arī vieglāk pretoties kārdinājumiem nepaklausīt 
saviem vadītājiem. Bet savu vadītāju mīlēšana sākas ar izvēli - vai tu vēlies izveidot 
personiskas attiecības ar saviem vadītājiem? Vai tu vēlies iemācīties viņus mīlēt? 

1. Dievs teica, ka tev jāmīl citus tāpat kā tu mīli sevi
Jēzus teica, ka mīlēt citus cilvēkus ir otrs lielākais no Dieva likumiem. Mīlēt Dievu ir 

vienīgais, kas ir vēl svarīgāk. Dievs mums ir pavēlējis mīlēt tos, kas ir autoritātē.  
Paklausot šim likumam, tu paklausīsi visiem citiem noteikumiem, ko šie cilvēki tev dod. 
Skatīt Mateja 22:39 un Marka 12:31. 

2. Jēzus teica, ka tev jāmīl citi tāpat, kā Viņš mīl tevi
Jāņa 13:34 un Jāņa 15:12 šis punkts ir ļoti skaidri parādīts. Tev jāmīl tie, kuri ir 

autoritātē ar tādu pašu mīlestību, kāda Dievam ir pret tevi. Lai to izdarītu, tev ir nepieciešama 
Dieva palīdzība. 

Jāņa 13:34 (tulkojums no New Living Translation) 

Tāpēc tagad Es jums dodu jaunu bausli: mīliet viens otru. 
Tāpat kā Es jūs esmu mīlējis, jums jāmīl vienam otru.  
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Jāņa 15:12 New Living Translation 

Mana pavēle ir šāda: mīliet viens otru tā, kā Es jūs esmu mīlējis. 

Jēzus negrasās tev pavēlēt darīt kaut ko tādu, ko nav iespējams izdarīt. Un Viņš ir 
apsolījis mums palīdzēt, kad esam vāji.  

3. Ja tu nemīli savus vadītājus,
tu nespēsi paklausīt viņiem

Dažiem cilvēkiem, kuri ir autoritātē, ir viegli paklausīt, bet citiem ir grūti paklausīt.  
Ja tu grasies pastāvīgi būt paklausīgs saviem cilvēciskajiem vadītājiem un Dievam,  
tev jāiemācās mīlēt tos, kuri ir autoritātē pār tevi. Mīlestības attiecības ievērojami atvieglo 
paklausību. 

Ja tu ienīsti tos, kuri ir autoritātē pār tevi, tev būs ļoti grūti viņiem paklausīt. Paklausība 
ir cieši saistīta ar uzticību. Ja tu uzticies tiem, kuriem ir autoritāte, tu varēsi viņiem paklausīt 
ar pārliecību, ka viņi zina, kas priekš tevis ir labākais. Ja tu ienīsti savus vadītājus, tev būs ļoti 
grūti uzticēties viņiem. Paklausības Dievam principi attiecas arī uz mūsu cilvēciskajiem 
vadītājiem. Skatīt Jāņa 15:10 un Jāņa 14:21, 23-24. 

E. Vadlīnijas, kas palīdzēs tev paklausīt saviem
vadītājiem ar mīlestību
Vai ir bijuši gadījumi, kad bija grūti paklausīt saviem vecākiem vai citiem cilvēkiem, 

kuriem bija autoritāte pār tevi? Vai ir bijuši gadījumi, kad tu teici: “Es zinu, ka viņi mani 
nesaprot!” Varbūt tu viņus nesaproti. Apskatīsim dažas lietas, kas palīdzēs mums izprast 
cilvēkus, kuriem ir autoritāte. 

1. Mācīties cienīt autoritātes, kaut arī viņiem ir kļūdas
Mēs visi pieļaujam kļūdas. Mums visiem ir kļūdas, vājās vietas, aizķeršanās un 

problēmas. Tavi vadītāji nav ideāli. Bet cieni viņus, neskatoties uz viņu kļūdām. Ja tu cieni 
un paklausi tikai vadītājiem, kuri nekļūdās, tu galu galā necienīsi nevienu. Tu izvēlies izrādīt 
cieņu saviem vadītājiem. Tu nevari vainot nevienu citu par cieņas trūkumu pret saviem 
vadītājiem. 1.Pētera 2:17 Dievs mums pavēl izrādīt pienācīgu cieņu pret citiem. 

1.Pētera 2:17 (tulkojums no New International Version)

Parādiet pienācīgu cieņu pret visiem: mīliet ticīgo brālību, 
bīstieties Dieva, godājiet ķēniņu. 

Ja tu necieni savus vadītājus, tev būs grūti viņus saprast un mīlēt. Tev arī būs grūti 
viņiem paklausīt. 
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2. Dievs lieto vadītājus, lai vadītu tevi un pasargātu
Romiešiem 13:1-2 ļoti skaidri paskaidro, ka Dievs ir ļāvis vadītājiem, kas tev ir,  

būt autoritātē pār tevi. Dievs ir nolicis šos vadītājus pār tevi, lai tevi vadītu, tev palīdzētu un 
aizsargātu. Viņi ir “Dieva rokas”, padarot tevi par cilvēku, kādu Dievs vēlas, lai tu būtu. 
Dievs ir devis taviem vadītājiem daudz atbildības, kas tieši saistās arī ar tevi. Kamēr tu 
paklausi saviem vadītājiem un paklausi Dievam, tu paliksi zem viņu apsardzības.  
Dievs lietos tavus vadītājus, lai tevi vadītu tavā dzīvē. 

Ebrejiem 13:17 (tulkojums no New Living Translation) 

Paklausiet saviem garīgajiem vadītājiem un dariet to, ko viņi saka.  
Viņu darbs ir uzraudzīt jūsu dvēseles, un viņi ir atbildīgi Dieva priekšā. 
Dodiet viņiem iemeslu to darīt ar prieku, nevis ar skumjām. Tas noteikti 
nebūtu jūsu labā.  

Kad tu izvēlies paklausīt saviem vadītājiem, Dievs 
saka, ka tu esi zem viņu un arī Viņa apsardzības. Tas ir kā 
stāvēt zem lietussarga lietainā dienā. Kad tu paklausi saviem 
vadītājiem, tas ir kā stāvēt zem viņu lietussarga. Kamēr tu 
paklausi, tu nepaliksi slapjš, bet, ja tu izvēlies iet savu 
nepaklausīgo ceļu, tu ej prom no viņu apsardzības. 

Vēl viena ilustrācija, kas tiek izmantota, lai parādītu, 
kā Dievs lieto tavus vadītājus, ir āmurs un kalts, ko izmanto, 
lai izveidotu skaistu dimantu. Dievs izmanto mūsu vadītājus 
kā āmuru un kaltu, lai atbrīvotos no nepaklausīgajām jomām 
mūsu dzīvē. Ļaujot šim procesam turpināties, tas atklās dziļu 
iekšējo skaistumu, ko Dievs ir ielicis tevī. Paklausība ir ceļš, 
kā kļūt par visu, ko Dievs vēlas, lai tu būtu. 

3. Ko darīt, ja tu neuzticies
saviem vadītājiem?

Cik reizes tu esi teicis: “Es neuzticos saviem vecākiem” vai “Es neuzticos tam 
vadītājam”? Daudzas reizes cilvēks, kurš šādi jūtas, ir uzņēmies atbildību, kas viņam nav 
uzticēta. 

Parasti šī persona ir uzņēmusies atbildību par vadītāja, kurš ir autoritātē, novērtēšanu - 
pārbaudot katru vadītāju, lai redzētu, cik labi viņi dara savu darbu. Ja esi kādreiz to darījis,  
tu, iespējams, atklāji, ka tavi vadītāji pieļauj kļūdas. Dabiskā reakcija uz šo atklājumu ir šāda: 
“Ja mans vadītājs pieļauj kļūdas (ir vainas, aizķeršanās, utt.), tad labāk es būšu piesardzīgs. 
Viņš varētu mani sagraut! Es nevaru viņam uzticēties!” 

Kad tu zaudē cieņu pret saviem vadītājiem, tev būs ļoti grūti paklausīt viņiem.  
Dievs nav devis tev atbildību novērtēt savus vadītājus. Šī atbildība ir citiem cilvēkiem.  
Tev ir jākoncentrē sava uzmanība uz savu pienākumu izpildi pret Dievu un saviem vadītājiem 
- paklausīt saviem vadītājiem, cienīt viņus un mīlēt viņus.
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2.nodaļa
Paklausības trīs līmeņi 

Mācoties paklausīt saviem vadītājiem, paklausībā ir trīs svarīgi izaugsmes un attīstības 
līmeņi (pakāpieni vai posmi), kas tev jāsaprot un jāpielieto savā dzīvē. 

Mēs varētu salīdzināt trīs paklausības līmeņus ar skolu. (Pirmais līmenis - pamatskola, 
otrais līmenis - vidusskola, trešais līmenis - augstskola.) Pirms sāk mācīties vidusskolā,  
tev ir jāpabeidz pamatskola utt. 

Trīs paklausības līmeņi katrs balstās uz iepriekšējo. Lai varētu pāriet uz otro līmeni,  
tev jāpielieto pirmais līmenis. Pirms doties uz trešo līmeni, tev jāpielieto pirmais un otrais 
līmenis. 

1.līmenis:  Paklausīt, jo tā lika darīt
Pirmais paklausības līmenis ir vienkārši saprotams, bet grūti pielietojams dzīvē. 

Paklausīt - periods - tāpēc, ka tev to lika darīt, ir pretrunā ar mūsu dabu. Šeit ir daži ieteikumi, 
kā to pielietot savā dzīvē. 

a. Nesūdzies. Filipiešiem 2:14-15

b. Nerunā pretī vai nestrīdies ar saviem vadītājiem. Ebrejiem 13:17

c. Dari to (darbu) cik labi vien spēj. Kolosiešiem 3:23

d. Mācies izbaudīt paklausību.

Kad tu piestrādā, lai darbotos šajā paklausības līmenī, tu ej pa ceļu, kas tevi tuvina tam,
lai tu būtu cilvēks, kādu Dievs tevi vēlas. Patiesais jautājums šeit ir tāds, ka tu izvēlies 
paklausīt saviem vadītājiem. Iepriekš tu, iespējams, esi izvēlējies nepaklausīt saviem 
vadītājiem, pat par to nedomājot. Bet, ja tu gatavojies sekot Jēzum un padarīt Viņu par savas 
dzīves Vadītāju, tad ikdienas situācijās tev jāatbild tā, kā Viņš vēlas, lai tu atbildētu. 
Paklausība saviem vadītājiem ir viens no galvenajiem veidiem, kā tu vari parādīt,  
ka vēlies sekot Jēzum. 

Paklausot šajā līmenī, tā tev ir iespēja attīstīt paklausīgu attieksmi un izslēgt 
nepaklausīgo attieksmi no savas dzīves. Paklausīšana saviem vadītājiem sākas tavā galvā -  
tu izdari izvēli. Dažreiz šķiet, ka tavā iekšienē notiek kauja. Katru reizi, kad izvēlies paklausīt 
saviem vadītājiem, tu nokļūsti vēl vienu soli tuvāk, kļūstot par nobriedušu cilvēku,  
kādu Dievs vēlas, lai tu būtu. 
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Ja šī paklausīgā attieksme pieaugs tavā dzīvē, tev jāpasaka sev: “Es gribu paklausīt 
saviem vadītājiem.” Tas nozīmē attīstīt vēlmes, kas patīk Dievam. Bet dažiem iekšienē notiek 
kauja.” Ja es teiktu, ka vēlos paklausīt saviem vadītājiem, es melotu, jo nevēlos paklausīt tam 
vadītājam.” 

Katru reizi, kad vadītājs tev liek kaut ko darīt, tev ir iespēja izvēlēties. Tu vari pateikt 
sev: “Es paklausīšu savam vadītājam.” Pat ja tev nav vēlēšanās paklausīt, tu vari izvēlēties 
paklausīt. Tu vari pateikt sev, kā rīkoties. 

Tev ir jāaug līdz punktam, kad tava parastā atbilde ir teikt: “Es paklausīšu”, kad vadītājs 
tev liek kaut ko darīt. 

Akla paklausība 
Bet paklausība Pirmajā līmenī nav akla paklausība. Tev jātur savas smadzenes ieslēgtas 

un jāpārdomā šī situācija. Tev jāskatās uz Jēzu, lai palīdzētu sev paklausīt, un palīdzētu sev 
saprast, kā tu vari attīstīt paklausīgu attieksmi - paklausīgus domāšanas modeļus, ko izmantot 
tagad un nākotnē. 

Akla paklausība var novest cilvēkus pa bīstamiem ceļiem. Dāvja vadītājs viņam lika 
nodot ziņu citai personai. Bet, gatavojoties paklausīt, viņš saprata, ka viņam ir problēma. 
Tāpēc viņš atgriezās pie sava vadītāja un jautāja viņam: “Vai jūs lūdzat mani melot šim 
cilvēkam?” Viņa vadītājs ātri mainīja instrukcijas, ko viņš devis Dāvim, lai viņam nebūtu 
jāmelo. 

Aklā paklausība nekad nebeidz jautāt: “Vai tā ir pareizā rīcība?” Akla paklausība 
pilnībā ignorē jebkādu apsvēršanu par paklausības sekām. 

Dievs nemeklē aklu paklausību. Viņš meklē rūpīgu paklausību, inteliģentu paklausību. 
Dažreiz mēs varbūt nesaprotam, kāpēc mūsu vadītāji mums lika kaut ko darīt.  
Mums joprojām ir jāpieiet situācijai ar vēlmi paklausīt. 

4.nodaļā mēs rūpīgāk aplūkosim, kā reaģēt, kad tavs vadītājs liek darīt kaut ko,
kas, tavuprāt, ir nepareizs. 

Daudzi kristieši cīnās ar paklausību, nevis tāpēc, ka viņiem ir ļauni vadītāji, bet gan 
tāpēc, ka viņiem ir bijusi nepaklausības vēsture. Viņi nevēlas, lai kāds viņiem saka, kā 
rīkoties. Viņi vēlas paši pieņemt visus savus lēmumus. Bet realitāte ir tāda - Dievs tavā dzīvē 
ir ielicis vadītājus, lai tev palīdzētu. Jo vairāk tu viņiem paklausi, jo ātrāk tu kļūsi par cilvēku, 
kādu Dievs vēlas, lai tu būtu. 

Pirmā līmeņa galvenais punkts ir izvēle paklausīt. Otra iespēja ir nepaklausīt saviem 
vadītājiem. Ja tu izvēlies paklausīt saviem vadītājiem, tu esi ceļā uz šī paklausības līmeņa 
apgūšanu. 

Bet Pirmais līmenis nav tā vieta, kur apstāties ar paklausību. Tas ir tikai sākuma 
līmenis, un mums visiem ir jāpārsniedz tas un jādodas uz otro līmeni. 
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2.līmenis: Paklausīt un atklāt galveno iemeslu kādēļ
tavs vadītājs lika tev to darīt 

Paklausības otrais līmenis ietver vairāk kā paklausību. Papildus paklausībai vadītājam 
tu izmanto arī savas smadzenes. Otrais līmenis prasa zināmu domāšanu. Iemācies paklausīt 
un mēģini saprast, kā domā tavs vadītājs. Atklāj galveno iemeslu, kāpēc tavs vadītājs tev lika 
to darīt. 

a. Kā es varu atklāt galveno iemeslu,
kāpēc mans vadītājs man lika kaut ko darīt?

1) Nostādi sevi sava vadītāja pozīcijā un paskaties uz to no viņa
viedokļa.

2) Pajautā savam vadītājam, kāpēc viņš/viņa vēlas, lai tu to darītu.

Brīdinājums: Esi uzmanīgs attiecībā uz kad tu uzdod savam
vadītājam šo jautājumu, un esi uzmanīgs kā tu to uzdod.

Kad? Parasti vislabāk ir gaidīt vēlāku laiku, lai jautātu savam
vadītājam. Ja tu pieprasi, lai viņš/viņa pasaka iemeslu, kāpēc tev tas
jādara, pirms tu sāc paklausīt, tad tavs vadītājs, iespējams,
uztvers tavu jautājumu kā izaicinājumu viņa/viņas autoritātei.

Kā? Jautā savam vadītājam tādā veidā, kas parāda, ka tu vēlies
iemācīties kā labāk paklausīt. Neprasi to tā, lai izklausītos, ka tu
apstrīdi sava vadītāja autoritāti. Pajautā: “Kāpēc tā ir pareizi darīt?”
Nejautā: “Kāpēc man tas jādara?”

3) Mēģini atklāt galveno iemeslu, kāpēc Dievs vēlas, lai tu to darītu.
Kādu aklo zonu (vājumu) Dievs mēģina tev parādīt ar tava vadītāja
starpniecību? Kādu kvalitāti Dievs cenšas veidot tavā dzīvē caur
taviem vadītājiem?

4) Pajautā saviem vadītājiem, kādi mērķi viņiem ir priekš tevis.

Bībelē ir daudz piemēru, kad cilvēki izvēlas paklausīt saviem vadītājiem. Daniēls bija 
jauns vīrietis, iespējams, vēl pusaudzis, kad viņu aizveda gūstā uz citu valsti. Šajā jaunajā 
vidē viņš tika izvēlēts apmeklēt īpašu skolu, lai viņš tiktu apmācīts darbam šajā valdībā.  
Jau pirmajā dienā viņš saskārās ar lielu problēmu. Pārtika, kuru viņam deva ēst,  
pārkāpa likumus, ko Dievs bija devis Savai tautai. 

Daniēls izrādīja lielu rūpību, atbildot tādā veidā, kas pievērsa uzmanību galvenajam 
iemeslam, kādēļ viņam bija doti rīkojumi. Viņš atrada radošu veidu, kā reaģēt pret saviem 
vadītājiem, negrēkojot pret Dievu. Šo stāstu skatiet Daniēla grāmatas 1.nodaļā. 
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b. Kāpēc man vajadzētu atklāt galveno iemeslu,
kāpēc mans vadītājs man lika kaut ko darīt?

Tev vajadzētu atklāt galveno iemeslu, kāpēc tavs vadītājs tev lika kaut ko darīt, 
lai tu varētu pāriet uz trešo līmeni - un paklausīt pats, pat ja tev to nesaka. 

Galvenais iemesls, kāpēc vēlies darboties otrajā līmenī, ir tas, lai tu varētu mācīties un 
augt. Dievs vēlas, lai tu labāk izprastu paklausību. Tu to dari, iemācoties redzēt šīs situācijas 
no sava vadītāja viedokļa. 

Paklausības otrais līmenis dod tev iespēju attīstīt paklausīgas attieksmes. Tu turpini sev 
teikt: “Es gribu paklausīt saviem vadītājiem.” Atklājot galveno iemeslu, kāpēc viņi tev lika 
kaut ko darīt, tu labāk saproti, kā labāk reaģēt. 

Ne katram vadītājam ir ideāli iemesli, lai tev liktu kaut ko darīt. Dažreiz galvenais 
iemesls, kāpēc viņi vēlas, lai tu kaut ko dari, var atšķirties no tā, ko Jēzus darītu, ja viņš 
atrastos tava vadītāja vietā. Bet tev joprojām ir jāpaklausa saviem vadītājiem, ja vien viņu 
galvenais iemesls nav likt tev grēkot. Par to vairāk runāsim 4.nodaļā. 

Ja tavs vadītājs nevēlas ar tevi apspriest galvenos iemeslus, kāpēc tev lika kaut ko darīt, 
tad pieņem to atbildi un turpini paklausīt. Nekļūsti par tiesnesi, kurš pieņem lēmumu par šiem 
iemesliem, pirms izvēlies paklausīt. Tu vari lūgt un prasīt Dievam, lai palīdz tev saprast 
galvenos iemeslus, pat ja tavs vadītājs atsakās ar tevi par to runāt. 

Turpini koncentrēties uz savu personīgo izaugsmi. Paklausība otrajā līmenī ir solis ceļā 
uz to, lai kļūtu par cilvēku, kādu Dievs vēlas, lai tu būtu. Bet neapstājies otrajā līmenī.  
Pārej uz paklausības trešo līmeni. 

3.līmenis:  Paklausīt pašam no sevis
Trešais paklausības līmenis ir paklausīt pašam, jo tas ir pareizi. 

Šim vajadzētu būt tavam mērķim - iemācīties patstāvīgi paklausīt visās savas dzīves 
jomās. Tu paklausi, pat ja tev nepasaka. Tu paklausi, jo vēlies rīkoties pareizi. Tu paklausi, 
jo zini, ka tā ir pareizā rīcība. 

Daži cilvēki vēlas nekavējoties pāriet uz trešo līmeni - ar dažām nelielām izmaiņām. 
Viņi vēlas būt savā nodabā, pieņemt savus noteikumus un darīt tikai to, ko viņi vēlas.  
Bet tas nav tas, par ko runā trešais līmenis. Kad tu dzīvo trešajā līmenī, tu joprojām esi zem 
autoritātes. Tomēr tava paklausība daudzkārt nāk, pirms vadītājs lūdz tev kaut ko darīt. 

Cilvēks, kas dzīvo paklausības trešajā līmenī, ātri paklausa. Viņiem paklausība nav kā 
pēdējais variants. Viņi nekavējas paklausīt. Viņi ir modri un jautā: “Kā es varu paklausīt.” 
Viņi ir soli solī ar saviem vadītājiem, pievēršot viņiem uzmanību. 

Paklausība pašam no sevis ir paškontroles izpausme. Tā ir arī patiesas brīvības 
izpausme. Dieva brīvības jēdziens nav darīt visu, ko vēlies, bet labprāt darīt to, ko Viņš vēlas, 
lai tu darītu. 

Cilvēks, kurš pats no sevis paklausa visās dzīves jomās, ir ideāls. Jēzus ir vienīgā 
persona, kurš to ir darījis visu Savu dzīvi. Mēs visi jau esam izgāzušies, bet mēs varam 
strādāt, lai sasniegtu šo mērķi. Jo vairāk tu pats paklausi, jo vairāk tu kļūsi līdzīgs Kristum. 



18    Studenta rokasgrāmata 

Tev būs nepieciešama Svētā Gara palīdzība, lai tu pats no sevis paklausītu. Viņš ir gatavs tev 
palīdzēt un dod tev spēku paklausīt pašam no sevis. 

Viena problēma – paklausīt pats no sevis var bez patiesām iekšējām izmaiņām.  
Tu vari beigt dzīvi zemākā līmenī, nekā Dievs tev ir ieplānojis. Tu vari paklausīt tikai tāpēc, 
lai izvairītos no nepaklausības sāpīgajiem rezultātiem. Dievs meklē kaut ko daudz vairāk. 
Viņš vēlas redzēt, kā tu audz un attīsti iekšējās rakstura īpašības, kas ir patiesa zīme tam,  
ka esi Jēzus sekotājs. 

Paklausība var nodrošināt labas robežas tavai dzīvei, kamēr tu attīsti dievbijīgu 
raksturu. Tomēr tev jāapzinās, ka Dievs meklē vairāk nekā paklausīga rīcība - Dievs tevi mīl 
un Viņš vēlas ar tevi dziļas personiskas attiecības.  
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3.nodaļa
Kā tev vajadzētu atbildēt,  

kad tu runā ar saviem vadītājiem? 
Attiecībās ar saviem vadītājiem būs daudz situāciju, kad tev būs jāatbild viņiem. Kāds ir 

pareizākais veids, kā tev kā kristietim atbildēt saviem vadītājiem? Ko tev vajadzētu teikt?  
Kā tev to vajadzētu pateikt? 

Tas, kā tu atbildi saviem vadītājiem, tā ir ārkārtīgi svarīga joma, kas tev jāsaprot. 
Daudzi no konfliktiem ar vadītājiem koncentrējas tieši uz šo jautājumu. Cik reizes tava 
atbilde savam vadītājam ir pasliktinājusi situāciju? Tas ir tāpat kā ieliet benzīnu ugunī.  
Ja tu reaģē nepareizi, tu vari situāciju pasliktināt, nevis uzlabot. 

Šeit ir dažas vadlīnijas, kas palīdzēs tev plānot, ko tu teiksi saviem vadītājiem.  
Tev var būt vairākas dienas vai stundas, lai plānotu savu sakāmo. Citreiz tev var būt tikai 
dažas sekundes vai minūtes. Mācoties, kā atbildēt saviem vadītājiem, šis palīdzēs tev labāk ar 
viņiem saprasties, un būs vieglāk viņiem paklausīt. 

A. Nenosodi un nekritizē savus vadītājus
Kad atbildi, pārliecinies, ka tev ir paklausīgas attieksmes. Nesaki: “Jūs kļūdījāties …” 

Tev jābūt uzmanīgam, runājot ar savu vadītāju tā, lai tas parādītu, ka tev ir mācāms gars 
- tu vēlies mācīties. Tava loma nav labot savu vadītāju.

Nosakot, kā tu atbildēsi savam vadītājam, tu vari lūgt atļauju uzdot jautājumu par to, ko 
tev lika darīt. Vai arī tu vari lūgt atļauju sniegt ierosinājumu. Ja tavs vadītājs saka: “Nē”,  
tad tev ir jādodas uz priekšu un jādara tas, ko tev lika. 

Viens no veidiem, kā sākt lūgumu, ir uzdot šo jautājumu: “Vai Jūs varētu man palīdzēt 
labāk saprast…?” 

B. Pamato savu atbildi uz sava viedokļa
Sāc savus komentārus sakot: “Es domāju, ka …” vai “Manuprāt …” Nesāc sakot: 

“Visi zina, ka tas ir pareizais veids, kā darīt…” vai “Veselais saprāts saka …” 
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C. Saki to tā, lai tas palīdz tavam vadītājam sasniegt
viņa vai viņas mērķus
“Ja jūs varētu man to vēlreiz izskaidrot, es domāju, ka es varētu paveikt šo darbu 

pareizi.” Mums ir jāiziet no savas mazās pasaulītes un jāskatās, kas notiek no lielāka 
skatupunkta. Ko tavs vadītājs cenšas paveikt? 

Kāda pusaudze sarunājās ar savu tēvu. Viņš viņai jautāja: “Kāds, tavuprāt, ir galvenais 
iemesls, kāpēc es tev teicu ‘nē’?” Viņa īsu minūti padomāja un tad teica: “Tu vienkārši 
mēģini padarīt manu dzīvi nožēlojamu.” 

Šī jaunkundze bija tik ļoti aizrāvusies ar savas gribas īstenošanu, ka viņa uztvēra,  
ka vienīgais iemesls, kāpēc kāds vēlētos viņu apturēt, ir - jo viņi vienkārši mēģina padarīt 
viņas dzīvi nožēlojamāku. 

Tev ir jāciena savi vadītāji un jāsaprot, ka viņiem parasti ir ļoti labs iemesls tam, 
ko viņi liek tev darīt. 

Vēl viens veids, kā tu vari iegūt praktisku izpratni par šo jautājumu, ir uzdot sev 
jautājumu: “Ja es būtu vadītājs šajā situācijā, kāpēc es liktu šim cilvēkam to darīt?  
Kā es gribētu, lai viņi reaģē uz manu vadību? “ Šie jautājumi var palīdzēt tev iegūt jaunu 
ieskatu tajā, kā paklausīt saviem vadītājiem.  

D. Nosaki mērķus tam, kā tu reaģēsi,
kad parādīsies konkrēta problēma
Dzīve kopā ar noteiktiem vadītājiem dod tev iespēju uzzināt viņu prioritātes un 

jautājumus, kas viņus kaitina. Tā vietā, lai domātu: “Maniem vadītājiem ir jāmainās”, meklē 
praktiskus veidus, kā tu vari atbildēt ar Kristum līdzīgu attieksmi. Kad tev ir grūti paklausīt, 
tev savu uzmanību jāpievērš savai reakcijai, nevis mēģinājumam mainīt savu vadītāju. 

Atrodi laiku, lai pārdomātu, kā tu reaģēsi, kad būsi sarežģītās situācijās, kur iesaistīti 
tavi vadītāji. Piemēram: “Kad es sadusmojos, 

(1) es apklusīšu.”

(2) es mēģināšu saprast kāpēc es sadusmojos.”

(3) es mēģināšu saskatīt šo situāciju no sava vadītāja viedokļa.”

E. Nosaki laiku, kad runāsi ar savu vadītāju
Ir dažas situācijas, kad tu zini, ka tev jāiet un jārunā ar savu vadītāju. Ir ļoti viegli atlikt 

un teikt: “Es gaidīšu kādu dienu, kad viss būs mazliet labāk.” Negaidi perfektu situāciju. 
Norij savu lepnumu, ej un pēc iespējas ātrāk noskaidro lietas. 

Piemēram: “Tūlīt pēc brokastīm es runāšu ar savu vadītāju par … Lūk, ko es teikšu …” 
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F. Meklē spēku pie Dieva, lai to darītu pareizi 
Mācīties kā pareizi atbildēt saviem vadītājiem - tā, kā Dievs vēlas, lai tu atbildētu, 

- tev tā var šķist neiespējama lieta. Pirmkārt, tev jāsaprot, ka nepaklausības modeļi ir 
izstrādāti visas tavas dzīves garumā, un dažreiz šos vecos ieradumus ir ļoti grūti mainīt. 

Pāvils šo cīņu savā dzīvē apraksta Romiešiem 7.nodaļā. 

Romiešiem 7:14-25 (tulkojums no The Message) 

14-16Ko es pats par sevi nesaprotu, ir tas, ka es izlemju vienu,  
bet pēc tam rīkojos citādi, darot lietas, kuras absolūti nicinu …        
17-20Man acīmredzami nepieciešama palīdzība! Es saprotu, ka man nav 
tas, kas vajadzīgs … Es nolemju darīt labu, bet es to īsti nedaru;  
Es nolemju nedarīt sliktu, bet pēc tam tomēr to daru … Kaut kas dziļi 
manī ir nogājis greizi un katru reizi mani pārņem.  

 21-23Tas notiek tik regulāri, ka tas ir paredzams. Brīdī, kad es nolemju 
darīt labu, grēks man liek krist … Daļa manis slēpti dumpojas,  
un tieši tad, kad to vismazāk gaidu, tā sāk darboties.  

 24Esmu izmēģinājis visu, un nekas nepalīdz. Es esmu gandrīz gatavs 
padoties. Vai nav neviena, kurš varētu kaut ko darīt manā labā? …  

 25Atbilde, paldies Dievam, ir tāda, ka Jēzus Kristus var un dara.  
Viņš rīkojas, lai labotu lietas šajā pretrunīgajā dzīvē, kur es vēlos kalpot 
Dievam ar visu savu sirdi un prātu, bet grēka ietekme mani velk darīt 
kaut ko pavisam citu.  

Tev var likties līdzīgi kā Pāvilam, kad viņš apraksta savas cīņas šajos pantos. Viņš vēlas 
darīt to, kas ir pareizi, bet viņš attopas ejot pretējā virzienā. Viņš redz dumpinieku savā sirdī - 
tas nav velns. Tā ir viņa paša sirds - viņa paša grēcīgie ceļi, kas viņu paklupina un laupa 
spēku sekot pareiziem lēmumiem. 

Tev jānonāk pie tā paša secinājuma, ko izdarīja Pāvils - tu nevari būt paklausīgs ar 
saviem spēkiem. Tev ir nepieciešams Dieva spēks, kas tev palīdzēs atbildēt saviem 
vadītājiem ar paklausību. Dievs ir apsolījis dot tev nepieciešamo spēku, kad esi vājš. 

2.korintiešiem 12:9 (tulkojums no New Living Translation)  

Katru reizi, kad Viņš [Dievs] teica: „Mana žēlastība ir viss,  
kas tev vajadzīgs. Mans spēks vislabāk darbojas vājumā.” 

Filipiešiem 4:19 (tulkojums no New Living Translation) 

Un šis pats Dievs … apmierinās visas jūsu vajadzības no Savas godības 
bagātības, kas mums dota Kristū Jēzū.  

Tu vari būt pārliecināts, ka Dievs tev dos visu nepieciešamo spēku, lai tu paklausītu 
saviem vadītājiem. Viņam priekš tevis vienmēr ir vairāk nekā pietiekami daudz spēka.  
Tev var būt grūti atbildēt saviem vadītājiem dievbijīgā veidā, taču Dievs vienmēr ir gatavs 
tev palīdzēt. Viss, kas tev jādara, ir jālūdz Viņa palīdzību. 
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Kopsavilkums 
Tu turi atslēgas, lai padarītu savu dzīvi vieglāku vai grūtāku - tādu, kas piepildīta ar 

vairākām problēmām. Tas, kā tu atbildi saviem vadītājiem, var ienest mieru tavā dzīvē vai 
tieši pretēji. 

Īstā atslēga šeit ir acu novēršana no savām vēlmēm un iegribām un savas uzmanības 
pievēršana Jēzum. Viena no labākajām disciplīnām, ko tu vari attīstīt savā dzīvē,  
ir sev pajautāt: “Jēzu, kā tu vēlies, lai es šajā situācijā atbildu savam vadītājam?”  
Mēģini iedomāties, kā Jēzus atbildētu, ja Viņš atrastos tavā vietā tādā pašā situācijā kā tu. 
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4.nodaļa 
Ko tev darīt, ja tavs vadītājs tev liek 

darīt kaut ko nepareizu? 
Vai tev kādreiz kāds cilvēks ar autoritāti pār tevi, ir teicis, lai tu dari kaut ko nepareizu? 

Prātā tu ātri vari iedomāties dažas situācijas, piemēram: “Ko darīt, ja mans vadītājs man liktu 
nolēkt no šīs 10 stāvu ēkas jumta? Vai man paklausīt?” 

Bet jāsaskaras ar realitāti. Cik reizes kāds no taviem vadītājiem tev ir licis kaut ko darīt, 
uz ko var norādīt kā galīgi nepareizu? Lielāko daļu, tev liek rīkoties pareizi! Iespējams,  
ka izredzes ir 1 no 100 (vai viena no 10 000), ka tavi vadītāji tev ir likuši darīt kaut ko 
nepareizu. 

Pārbaudi sava Studiju ceļveža 3. un 5.projektu, kur ir runāts par Daniēla grāmatas 1. un 
3.nodaļu. Šīs nodaļas stāsta par situācijām, kad cilvēkiem lika darīt kaut ko nepareizu un kā 
viņi atbildēja saviem vadītājiem. Šie vīrieši sniedz praktiskus piemērus tam, kā tu vari 
atbildēt vadītājiem tā, lai pagodinātu Dievu. 

A. Uzmanīgi novērtē to, ko tev lika darīt  
Tai vietā, lai uzreiz atbildētu savam vadītājam, dziļi ieelpo, turi muti ciet - nerunā. 

Vispirms padomā. Tad lūdz Dievu palīdzēt tev uzmanīgi reaģēt uz šo situāciju. 

1. Uzzini, vai pareizi dzirdēji,  
ko tavs vadītājs tev lika darīt  

Nepieņem, ka dzirdēji pareizi. Ja tu domā, ka tavs vadītājs tev ir licis darīt kaut ko tādu, 
kas, tavuprāt, ir nepareizi, tad apstājies. Nesteidzies pie secinājuma, ka tavs vadītājs ir 
nepareizs un cenšas panākt, lai tu grēkotu. 

Sazinies ar savu vadītāju, lai pārliecinātos, ka tas, ko tu dzirdēji, ir tas, ko viņš vai viņa 
teica. Formulē savu jautājumu tā, lai iekļautu to, ko tu domā, ka tavs vadītājs tev lika darīt. 
Nenosodi un nekritizē savu vadītāju. 

Vienu dienu Dāvis tikās ar savu vadītāju, pārrunājot problēmu situāciju savā darbā. 
Vadītājs teica Dāvim, lai viņš nodod konkrētu vēstījumu cilvēkam, kurš bija iesaistīts tajā 
problēmā. Bet, kad Dāvis domāja par ziņojumu, kuru viņam lūdza nodot, viņam bija ļoti 
skaidrs, ka viņam tiks lūgts šim cilvēkam melot. Tāpēc Dāvis griezās pie sava vadītāja,  
kurš bija kristietis, un jautāja viņam: “Vai Jūs lūdzat mani melot šim cilvēkam?” 
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Dāvja vadītājs nekavējoties mainīja ziņojumu, kas bija jānodod otram cilvēkam, kurš 
bija iesaistīts šajā situācijā. Nav garantiju, ka tava situācija tiks atrisināta tikpat ātri kā Dāvja. 
Bet tev jābūt gatavam darīt to, ko izdarīja Dāvis - palūdz skaidrojumu savam vadītājam. 

Uzdod savu jautājumu tā, lai tavs vadītājs redzētu, ka tu nemēģini būt dumpīgs.  
Ja tu nepareizi saprati savu vadītāju, problēma tiks atrisināta ļoti ātri. Ja pirmajā reizē dzirdēji 
pareizi un uzskati, ka tev liek darīt kaut ko nepareizu, tad tev jāseko pārējiem šīs nodaļas 
norādījumiem. 

Nebaidies jautāt savam vadītājam, vai pareizi saprati viņa vai viņas teikto. Ja tu pieņem, 
ka dzirdēji pareizi un nejautāji savam vadītājam, tad tas var izraisīt ļoti traģiskas sekas. 

Kādā svētdienas rītā mācītāja sieva baznīcā pirms dievkalpojuma sākuma spēlēja 
ērģeles. Pienāca kora dalībniece un uzdeva viņai jautājumu par vienu no dziesmām,  
kuru viņai bija jādzied tajā rītā. Tā kā mācītājs vadīja kori, mācītāja sieva teica kora 
dalībniecei: “Ej pie Hala” (“Go to Hal”) (Hals ir ērģelnieces vīra, mācītāja vārds).  
Kora dalībniece domāja, ka viņa teica: “Ej ellē” (“Go to hell”), un aizgāja jūtoties ļoti 
dusmīga un sāpināta. Viņa izplatīja pa baznīcu baumas, ka mācītāja sieva viņai lika iet ellē. 

Ja kora dalībniece būtu pajautājusi mācītāja sievai, vai viņa dzirdēja pareizi, visa 
situācija būtu atrisināta uz vietas. Bet, tā kā viņa to neizdarīja, viņas baumu traģiskās sekas 
mācītāja un viņa sievas kalpošanā sagādāja lielas sāpes un grūtības. Šī stāsta traģiskās beigas 
ir tādas, ka šī pārpratuma nodarītie zaudējumi bija tik lieli, ka mācītājam un viņa sievai nācās 
pamest šo draudzi. 

2. Nosaki, vai tas, ko tev lika darīt, patiešām ir grēks  
Rūpīgi novērtē pavēli vai noteikumu. Kurus no Dieva likumiem tu pārkāpsi,  

ja tu paklausīsi? Vai arī tas šķiet slikts likums? Varbūt tu domā, ka tam nav jēgas.  
No tava viedokļa tas, šķiet, ir slikts noteikums vai lēmums. Tu domā, ka ir daudz labāks 
veids, kā paveikt darbu. Tu uzskati, ka tavs vadītājs ir izdarījis lielu kļūdu. 

Vai tas ir likums, kas nešķiet taisnīgs? Piemēram, pieņemsim, ka tev un visiem 
pārējiem, kur dzīvojat, katru dienu ir jāpaveic noteikti darbi ap māju. Tev ir dots darbs,  
kas ir trīs reizes ilgāks nekā visiem pārējiem. Par visām papildu darba stundām tev netiks 
piešķirts papildu brīvais laiks vai cita īpaša atlīdzība. “Tas ir nepareizi,” tu saki. Bet vai tas ir 
grēks? Vai tu tiešām pārkāpsi vienu no Dieva likumiem, ja darīsi to, ko tev lika? 

Vai varbūt tu esi dusmīgs uz savu vadītāju, it īpaši, ja viņš nepieklājīgi pieprasīja,  
lai tu kaut ko izdari. Tev var šķist, ka tavs vadītājs ir bezatbildīgs. Bet metode, ko viņš 
izmantoja, lai komunicētu ar tevi, nedod tev tiesības nepaklausīt viņam. 

Ja tas, ko tavs vadītājs ir licis tev izdarīt, nav grēks, tad tev ir pienākums paklausīt 
savam vadītājam. Ja tas nav grēks, tad situācija neatbilst pārējam šīs nodaļas materiālam.  
Tev ir pienākums paklausīt savam vadītājam, pat ja tev šis noteikums nepatīk. Tu vari 
vēlēties pārrunāt situāciju ar savu vadītāju un noskaidro, vai vari izklāstīt savu viedokli.  
Trīs paklausības līmeņi, kas tika aplūkoti agrāk šajā kursā, tagad atbilst šai situācijai. 

Katru reizi, kad tavi vadītāji tev liek kaut ko darīt, tev tas jāuztver kā iespēja paklausīt 
Dievam un, ja iespējams, arī saviem zemes vadītājiem. Kad tavs vadītājs tev liek darīt kaut 
ko, kas ir grēks, tev jāizvēlas, kam tu paklausīsi - Dievam vai savam vadītājam. Tātad, pat ja 
tev jāizvēlas nepaklausīt savam vadītājam, tu to dari tāpēc, ka tai vietā izvēlies paklausīt 
Dievam. 
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3. Ja tas ir grēks, nosaki, kas tas ir par grēku  
Ja tu esi pārliecināts, ka tavs vadītājs liek tev grēkot, tad tev jābūt uzmanīgam,  

atbildot uz šo nākamo jautājumu. Kurus no Dieva likumiem tu pārkāptu, ja darītu to,  
ko tev lika tavs vadītājs? 

Dažreiz tavs vadītājs var tev likt darīt kaut ko tādu, kas, tavuprāt, ir vienkārši stulbi. 
“Tas nevar būt pareizi. Tam jābūt grēkam!” tu saki. Bet esi konkrēts. Nosaki, kurus no Dieva 
likumiem tu pārkāptu, ja paklausītu savam vadītājam. 

Vai tev prasa melot? Vai tev liek kaut ko nozagt? 

Vecajā Derībā Jāzeps strādāja Potifara mājās. Dienām Potifara sieva teica, lai viņiem ir 
sekss. Jāzepam nevajadzēja lūgt, lai saprastu, vai tas, ko viņam lūdza darīt, ir grēks.  
Viņš skaidri saprata, ko Potifara sieva no viņa vēlas, un zināja, ka, ja viņš viņai paklausīs, 
viņš grēkos pret Dievu. Visu šo stāstu var izlasīt 1.Mozus 39.nodaļā. 

B. Atklāj galveno iemeslu,  
kāpēc vadītājs tev lika to darīt 
Šis ir vissvarīgākais! Ja tu nesaproti viņu galveno iemeslu, kāpēc tev lika to darīt,  

tad tu nevarēsi pareizi reaģēt. 

Kad esi atklājis galveno iemeslu, kāpēc tev lika rīkoties nepareizi, tad tev jāizlemj, 
kurai no šīm četrām grupām tas vislabāk atbilst. 

1. Vai galvenais iemesls ir tev par labu? 
Vai galvenais iemesls nav grēks? Skatiet Daniēla 1.nodaļas piemēru, kurā redzams,  

kā Daniēla vadītājs vēlas, lai jaunie vīrieši treniņos būtu vislabākie. Vadītājs necentās panākt, 
lai Daniēls un viņa trīs draugi grēko. Viņa nolūks bija nodrošināt, viņaprāt, labāko ēdienu,  
lai viņi visi būtu veselīgi. 

2. Vai galvenais iemesls ir panākt, lai tu grēko?  
Divus piemērus šim skaties 1.Mozus 39 un Daniēla 3. 1.Mozus 39 Jāzeps bija vergs 

Potifara namā. Potifara sieva mēģināja panākt, lai Jāzeps ar viņu pārguļ. Skaidrs, ka viņas 
nodoms bija izdarīt darbību, kas pārkāpj Dieva likumus. 

Daniēla 3.nodaļā Sadrahs, Mesahs un Abednego saskārās ar elku pielūgšanu.  
Viņiem pavēlēja klanīties un pielūgt ķēniņa godam darināto elku. Šie vīrieši skaidri saprata 
lūgumu un to, kā tas tieši pārkāpj Dieva likumus. Šīs valsts vadītājiem bija maz rūpju par 
Dieva likumos teikto par citu dievu pielūgšanu. 
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3. Vai vadītājs tevi pārbauda, lai redzētu,  
ko tu darīsi? 

Skatīt 1.Mozus 22:1-19 un Ebrejiem 11:17-19. Dievs lika Ābrahāmam iet nogalināt 
savu dēlu un upurēt viņu Dievam. Tomēr Dieva likumi mums liek nenogalināt.  
1.Mozus 22:1 teikts, ka Dievs pārbaudīja Ābrahāmu. 

4. Vai vadītājs joko? 
Dažreiz vadītāji tev liek kaut ko darīt, bet viņi joko un noteikti nedomā, lai tu patiešām 

darītu to, ko viņi saka. 

C. Ja galvenais iemesls, kāpēc tavs vadītājs tev lika 
to darīt, ir tavā labā (ne grēks), tad tev ir atbildība 
paklausīt  

1. Atrodi citu veidu, kā to izdarīt,  
lai tev nebūtu jāgrēko  

Pārliecinies, ka tavs veids (tava radošā alternatīva) sasniedz tava vadītāja mērķus. 
Daniēla pirmajā nodaļā Daniēls atrada citu veidu, kā sevi uzturēt veselīgu. Viņa veids 
nepārkāpa nevienu Dieva likumu, kur sākotnējās kārtības ievērošana būtu pārkāpusi Dieva 
likumus. Esi radošs! Centies padarīt savu veidu pēc iespējas vienkāršāku. Lūdz un prasi Tam 
Kungu, lai Viņš palīdz tev izdomāt citu veidu, kā to izdarīt - radošu alternatīvu. 

2. Runā ar savu vadītāju 
Pārliecinies, ka izrādi paklausīgas attieksmes un vēlēšanos paklausīt savam vadītājam. 

Pasaki viņam/viņai, ka vēlies viņam/viņai sasniegt viņa/viņas mērķi. 

Iesaki savam vadītājam savu veidu, kā to izdarīt. Paskaidro viņam/viņai, kāpēc vēlies to 
darīt citādi. Pastāsti viņam/viņai visu situāciju. Nepieprasi, lai tavs vadītājs atļauj tev darīt to 
savā veidā. Nenosodi vai nekritizē savu vadītāju. 

3. Dod Dievam laiku mainīt tava vadītāja domas 
Ja Dievs vēlas, lai tavs vadītājs mainītu savas domas, Viņš izdarīs spiedienu uz tavu 

vadītāju. Esi gatavs, ka tavs vadītājs izdarīs spiedienu uz tevi. Šis spiediens ir tavā labā,  
lai palīdzētu tev attīstīt rakstura īpašības, kuras Dievs vēlas, lai tev būtu. 
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D. Ja galvenais iemesls, kāpēc tavs vadītājs tev lika 
to darīt, ir panākt, lai tu grēko, tad tev ir atbildība 
nepaklausīt savam vadītājam  
Vienu piemēru skaties Daniēla 3.nodaļā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tu zini, ka tava vadītāja 

skaidrs nolūks ir likt tev grēkot. Kad tu aplūko Daniēla 3.nodaļā aprakstīto stāstu, tu redzi trīs 
vīriešus, kuri ir drosmīgi, tomēr pieklājīgi pret ķēniņu. 

Šodien viena izplatīta vieta, kur kristiešiem tiek likts grēkot, ir viņu darba vieta.  
Viņu priekšnieks lūdz viņus mainīt ziņojumu, lai situācija izskatītos, ka viss ir kārtībā,  
un lai noslēptu problēmas darbā. Skaidrs, ka kristietim tiek lūgts melot. 

Līdzīga situācija, ar kuru saskārušies citi, ir tirdzniecībā, kur priekšnieks liek viņiem 
melot klientam, pārliecināt viņus nopirkt automašīnu vai jebkuru citu preci, ko viņi pārdod. 

1. Runā ar savu vadītāju  
Izrādi cieņu pret savu vadītāju. Parādi paklausīgas attieksmes pret savu vadītāju. 

Pajautā savam vadītājam, kāds bija viņa galvenais iemesls, kāpēc tev lika to darīt. 
Pārliecinies, ka saproti atbildi. Varbūt viņa galvenais iemesls ir atšķirīgs no tā, ko tu domāji. 
Varbūt viņa galvenais iemesls nebija likt tev grēkot. 

Paskaidro savam vadītājam, kāpēc tu domā, ka tas ir nepareizi, un kāpēc tev nav 
jāpaklausa rīkojumam. Nenosodi savu vadītāju, kad tu paskaidro, kāpēc tu neklausīsi. 

2. Dod Dievam laiku izmainīt tava vadītāja domas 
Ja Dievs vēlas, lai tavs vadītājs mainītu savas domas, Viņš izdarīs spiedienu uz tavu 

vadītāju. Esi gatavs, ka tavs vadītājs izdarīs uz tevi lielāku spiedienu. Šis spiediens ir tavā 
labā. Tas tev palīdzēs attīstīt rakstura īpašības, kuras Dievs vēlas, lai tev būtu. 

Sal.pam. 21:1 (tulkojums no New Living Translation) 

Ķēniņa sirds ir kā ūdens straume, ko vada Tas KUNGS;  
Viņš to vada, kur vien vēlas. 

Šis ir sarežģīts Bībeles pants. Tam ir grūti noticēt, jo mēs bieži nepiekrītam dažiem 
mūsu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem. “Ja Dievs vada manus vadītājus, tad Dievs ir 
apjucis.” 

Šis pants nenozīmē, ka Dievs piekrīt katram tava vadītāja lēmumam. Bet šis apsolījums 
skaidri parāda, ka Dievs vēro tavus vadītājus, un Viņš var viņus pamudināt mainīt savus 
lēmumus tāpat, kā Dievs var mainīt upes plūsmas virzienu. 

Sarežģītākā daļa priekš tevis ir gaidīt uz Dievu, dodot Viņam atļauju darīt to, ko Viņš 
zina kā vislabāko. Mēs bieži vēlamies tūlītējas izmaiņas citos, bet tas notiek reti. Tā vietā 
mums jāmeklē Dieva ceļš šajā sarežģītajā situācijā. Viņam ir daudz gudrības, ko tev dot. 
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3. Esi gatavs ciest no pareizas rīcības sekām  
1.Pētera 2:20 mums tiek doti daži praktiski padomi par ciešanu sekām, darot to,  

kas ir pareizs Dieva acīs.  

1.Pētera 2:20 (tulkojums no New Living Translation) 

Protams, tev nav nekāds gods par pacietību, ja tevi sit par nepareizu 
rīcību. Bet, ja tu ciet, darot labu, un izturi to pacietīgi, Dievam tas patīk 
tevī. 

Šī Rakstu vieta runā par divām dažādām situācijām: pirmkārt, ciešot nepareizas rīcības 
sekas. Otrkārt, tā runā par ciešanām, ja tu rīkojies pareizi no Dieva viedokļa. Ja tavs vadītājs 
atsakās mainīt savu viedokli, tad tev ir atbildība neklausīt un klusi ciest sekas. 

Klusi pieņemt sodu nav viegli. Tas var nozīmēt darba zaudēšanu. Diena, kad Jēzus tika 
sists krustā, ir labs piemērs tam, kā klusi ciest sekas, vienlaikus darot to, kas ir pareizi. 

Ciešanas vienmēr ir tavā labā. Kā darba zaudēšana var dot tev labumu? Tev jāskatās uz 
šo situāciju no Dieva perspektīvas. Pirmkārt, Dievs ir tavs Nodrošinātājs. Viņš var pārvērst šo 
sarežģīto situāciju par tādu, kas izrādās tev par labu. 

Dievs var tevi nodrošināt ar labāku darbu. Bet pat tad, ja Viņš to nedara, un tu strādā 
darbu, kur maksā mazāk, tev var būt pilnīga pārliecība, ka Dievs ir ar tevi. Tīra sirdsapziņa ir 
daudz vērtīgāka nekā dzīvošana grēkā un darbs, kur daudz maksā. 

Dievs vēlas izmantot šīs situācijas, lai attīstītu tevī tās īpašības, kas tev nepieciešamas, 
lai tu būtu panākumiem bagāts kristietis. Daudzas reizes mēs ciešam. Tomēr tas parasti notiek 
dēļ viena no šiem trim iemesliem: 

1. Mūsu sliktās attieksmes  

2. Mūsu radošuma trūkums  

3. Mūsu nepaklausība  

Kad mēs darām visu iespējamo, lai paklausītu Dievam, mēs varam būt pārliecināti,  
ka Viņš mums palīdzēs augt. Jāzeps 1.Mozus grāmatas 39 paklausīja Dievam, bet par savu 
rīcību nonāca cietumā. Pat cietumā viņš joprojām kalpoja Dievam, un galu galā Dievs viņu 
lietoja spēcīgā veidā kā faraona, Ēģiptes ķēniņa, palīgu. 

4. Izej no ļaunprātīgas situācijas 
Dažreiz cilvēki saskaras ar ļaunprātīgām situācijām. Viena 21 gadu veca dāma dzīvoja 

mājās kopā ar savu tēvu, kurš viņu pusaudžu gados seksuāli izmantoja. Pat 21 gada vecumā, 
viņš joprojām viņu ļaunprātīgi izmantoja. Tajā pašā laikā, kad viņš ļaunprātīgi izmantoja 
viņu, viņš arī kalpoja kā diakons viņu draudzē, kur citi viņu ļoti cienīja. 

Viņas ģimenes tradīcijas no kultūras un draudzes ļoti augstu vērtēja savu vecāku 
godināšanu. Kaut arī viņa zināja, ka tas, ko viņas tēvs viņai nodara, ir nepareizi, viņai nebija 
drosmes atklāt viņa grēku. Lai arī viņa lūdza kristīga padomdevēja palīdzību, viņa nevēlējās 
atrauties no ģimenes un negodāt tēvu. 
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Kas cilvēkam būtu jādara, kad viņš ir nonācis šāda veida ļaunprātīgā situācijā?  
Šīs nodaļas soļi neattiecas uz šāda veida grēkiem. Jums nav nepieciešams palikt šajā situācijā 
un “Dot Dievam laiku, lai mainītu viņu domas”. 

Bībele ir skaidra - grēks ir jāatmasko. Tā nekad nav Dieva griba ļaut kādam tevi 
seksuāli izmantot vai sist. Pirmais solis ir izkļūt no šīs ļaunprātīgās situācijas – nekavējoties. 
Tad tev jāsper soļi, lai pasargātu sevi no vairāk ļaunprātīgas izmantošanas. Tev jābūt ar 
drošiem cilvēkiem, kuri palīdzēs aizsargāt tevi. 

Secinājums 
Visā šajā nodaļā ir apskatīts ļoti sarežģīts jautājums. Cerams, ka ar šāda veida 

problēmām tu saskarsies reti. Bet, kad tās nāk tavā ceļā, tev ir jālūdz un jāmeklē Dieva 
palīdzība, lai atbildētu tā, ka tas godātu Dievu. 

Gan Jāzeps, gan Daniēls sniedz skaidrus piemērus, kā tu vari nepaklausīt saviem 
vadītājiem tādā veidā, lai godinātu Dievu. Abiem šiem vīriešiem bija dziļas attiecības ar 
Dievu un vēlme būt paklausīgiem. Viņu vēlme paklausīt Dievam ir tā, kas viņus pamudināja 
izvēlēties nepaklausīt saviem vadītājiem. Nebija tā, ka viņi nepaklausīja ar dumpīgu 
attieksmi. Tajā pašā laikā, kad viņi nepaklausīja saviem vadītājiem, viņi darīja visu 
iespējamo, lai paklausītu Dievam. 

Pat ja tu sastopies ar ļoti sarežģītām situācijām, ja tu esi dziļi apņēmies par katru cenu 
paklausīt Dievam, Viņš tev dos spēku un gudrību pieņemt pareizos lēmumus. 
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5.nodaļa
Rezultāti paklausībai un nepaklausībai 

saviem vadītājiem  
Tev nav jāskatās ļoti tālu, lai redzētu rezultātus, paklausībai un nepaklausībai saviem 

vadītājiem. Daudzas reizes mēs nedomājam par paklausības vai nepaklausības sekām,  
kad sastopamies ar kārdinājumu nepaklausīt vadītājam. Bībelē ir sniegti vairāki piemēri tam, 
kas notiek, ja cilvēks paklausa vai nepaklausa tiem, kuri ir autoritātē. 

Skatoties uz paklausības un nepaklausības saviem vadītājiem rezultātiem, tas var kļūt 
par spēcīgu spēku, kas motivētu tevi paklausīt saviem vadītājiem. Ir ļoti viegli paskatīties 
tikai uz tūlītējo situāciju un pateikt: “Tas ir stulbi. Es to nedarīšu. Es zinu, kas ir vislabākais 
priekš manis.” 

Bet, ja tu apstāsies un ieskatīsies rezultātos, kas ir paklausībai un nepaklausībai saviem 
vadītājiem, tu vari sākt saskatīt savu lēmumu ilgtermiņa ietekmi. Neļauj savām tagadnes 
emocijām nolaupīt to, ka tu redzi paklausības ilgtermiņa ieguvumus un nepaklausības 
postošos rezultātus. 

A. Rezultāti paklausībai saviem vadītājiem
Kad tu izvēlies paklausīt saviem vadītājiem, tu bieži redzēsi šīs gudrās izvēles 

ieguvumus. Tu, iespējams, no savas pieredzes zini, ka, paklausot vadītājiem, visas problēmas 
nepazūd. Patiesībā dažreiz paklausība saviem vadītājiem ir smags darbs un tas rada vairāk 
problēmu. Bībele nesola, ka dzīve būs tikai smaidi un laime tikai tāpēc, ka tu paklausi saviem 
vadītājiem. 

Sākumā paklausība var būt sarežģīta, taču laika gaitā ieguvumi ilgtermiņā kļūst arvien 
labāki. 

1. Kā paklausība ietekmē manas attiecības ar citiem?
Paklausība ietekmē tavas attiecības ar daudziem cilvēkiem, ne tikai ar vienu vadītāju, 

kurš tev teica, kas tev jādara. Padomā par nesenu situāciju, kad tu paklausīji vienam no 
saviem vadītājiem. Tad uzdod šo jautājumu attiecībā uz šo situāciju. “Kā paklausība šim 
vadītājam ietekmēja manas attiecības ar šīm personām?” 

1. Dievs

2. Mani vecāki un ģimene

3. Mani bērni (tagadējie un kuri būs nākotnē)
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4. Mani draugi  

5. Tie, ar kuriem kopā strādāju  

6. Citi cilvēki, kuri dzīvo man apkārt  

Viena no lielākajām mācībām, ko tu vari iemācīties savai dzīvei, ir tā, ka paklausība ir 
ceļš uz veselīgām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Paklausība veido tiltus ar cilvēkiem, bet 
nepaklausība sagrauj attiecības ar citiem cilvēkiem. Paklausība ir ceļš uz briedumu. 

Kad Jēzus bija zēns, kurš auga savu vecāku mājās, Bībelē teikts, ka Viņš, paklausīgi 
dzīvodams, pieauga gudrībā un labvēlībā pie Dieva un cilvēkiem. 

Lūkas 2:51-52 (tulkojums no New Living Translation) 
51 Tad viņš kopā ar viņiem atgriezās Nācaretē un bija paklausīgs viņiem 
[Jāzepam un Marijai]… 52 Jēzus pieauga gudrībā, augumā un labvēlībā 
pie Dieva un visiem cilvēkiem. 

2. Kā Dievs raugās uz paklausību? 
Bībelē skaidri norādīts, ka no daudzām problēmām var izvairīties, ja mēs paklausām 

saviem vadītājiem. Studiju ceļveža 7.projekts liek tev sastādīt sarakstu ar rezultātiem 
paklausībai saviem vadītājiem. 

Šeit ir dažas Rakstu vietas, kas ilustrē dažus paklausības rezultātus. 

1. 1.Mozus 24  

2. 1.ķēniņu 17:8-23  

3. Sal.pam. 2:1-2  

4. Sal.pam. 6:20-24  

5. Sal.pam. 13:13  

6. Sal.pam. 28:7  

7. Romiešiem 13:1-7  

8. Efeziešiem 6:1-3  

9. Efeziešiem 6:5-8  

10. Ebrejiem 5:8-9, Ebrejiem 13:17  

11. 1.Pētera 2:13-17  

Bībelē ir daudz Rakstu vietu, kas māca vienu un to pašu mācību - Dievs mums piešķir 
lielu prioritāti, ja mācamies paklausīt saviem vadītājiem. Bībelē ir skaidri norādīts,  
ka Dievs apsola mūs svētīt, ja mēs paklausīsim saviem vadītājiem. 
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3. Kā paklausība maina manu dzīvi? 
Kad tu attīsti paklausīgās attieksmes, par kurām runājām 1.nodaļā, tas tev ļaus vieglāk 

paklausīt saviem vadītājiem. Paklausīga rīcība ved uz izmaiņām tavā dzīvesveidā.  
Paklausība palīdz tev attīstīt pozitīvas rakstura īpašības tavā dzīvē. Apskatīsim tuvāk divas no 
tām - pašdisciplīnu un uzticēšanos. 

a. Pašdisciplīnas attīstīšana 
2. nodaļā mēs runājām par trīs paklausības līmeņu attīstīšanu. Kad tu piestrādā,  

lai šie trīs līmeņi kļūtu par tavas ikdienas dzīves sastāvdaļu, tu vari sākt pieaugt 
pašdisciplīnas jomā. Tu izvēlies pareizi rīkoties pats, ne tikai, lai izvairītos no sāpīga soda, 
bet tāpēc, ka zini, ka tas ir pareizi. Tu zini, ka paklausība Dievam patīk. 

 
Paklausības trīs līmeņi 

1. Paklausīt, jo tā lika darīt. 

2. Paklausīt un atklāt galveno iemeslu kādēļ tavs vadītājs lika tev to darīt. 

3. Paklausīt pašam no sevis – jo tā ir pareizi. 
 

.Pašdisciplīna ir robežas, kuras tu sev esi noteicis un tavi vadītāji. Jo vairāk tu attīstīsi 
pašdisciplīnu, jo vieglāk tev būs pretoties kārdinājumiem grēkot. 

b. Uzticības attīstīšana 
Paklausība palīdz mums attīstīt uzticības rakstura kvalitāti. Mācoties uzticēties Dievam, 

tu vari paļauties, ka Viņš lietos tavu vadītāju paklausību, lai palīdzētu tev iemācīties kļūt par 
cilvēku, kuru Viņš vēlas. 

Uzticība palīdz tev pieaugt līdz vietai, kur tu vari teikt: “Es varu uzticēties saviem 
vadītājiem, jo es uzticos Dievam.” Tā nav akla uzticēšanās. Bet tā ir mērāma uzticība.  
Tev joprojām ir jānāk pie Dieva, lai uzzinātu, kā atbildēt saviem vadītājiem. Kad viņi pieļauj 
kļūdas, kā tu vari vislabāk ar viņiem saistīties? 

Pat tad, kad tu saskaries ar grūtībām, jo tavi vadītāji pieļauj kļūdas vai citādi klūp,  
tev var būt pārliecība, ka Dievs nav pieļāvis kļūdas, ļaujot tev sastapties ar šo situāciju. 
Paklausot saviem vadītājiem un turpinot pieaugt, tu vari iemācīties uzticēties saviem 
vadītājiem tā, kā Dievs vēlas, lai tu viņiem uzticētos. 

B. Rezultāti nepaklausībai saviem vadītājiem 
Nepaklausību ir ļoti viegli attaisnot, it īpaši, ja tu to dari! Varbūt tu domā, ka tas ir 

nepareizs likums, vai arī esi pārliecināts, ka vadītājs nav taisnīgs. Tu droši vien vari 
iedomāties daudzus labus attaisnojumus, kurus cilvēki izsaka par nepaklausību. Tomēr visi 
šie attaisnojumi nemaina faktu, ka tā patiešām bija nepaklausīga rīcība. Mēs jau esam 
apsprieduši tos retos gadījumus, kad mūsu vadītāji mums ir likuši darīt kaut ko tādu,  
kas pārkāpj vienu no Dieva likumiem. 
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Parasti mūsu vadītāju izstrādāto likumu un noteikumu neievērošanas rezultāti ir skaidri. 
Dažreiz rezultāti ir tūlītēji, it īpaši, ja policija vēroja cilvēkus, kuri neapstājās pie sarkanās 
gaismas. 

Kad rezultāti nenāk uzreiz, daži cilvēki maldina sevi, domājot, ka viņi var izmukt no 
nepaklausīgas uzvedības. Daži cilvēki nepiedzīvo savas nepaklausības sekas. 

Dievs ir skaidri pateicis, ka Viņš neignorē mūsu nepaklausīgo rīcību. Ja pārmācība par 
grēku šajā dzīvē nenāk, šī persona pēc nāves saskarsies ar Dieva spriedumu. 

1. Kādas ir nepaklausības sekas?
Pastāv četri dažādi seku veidi, kas bieži ir saistīti ar nepaklausīgu rīcību. Mums ir rūpīgi 

jāaplūko katrs no tiem, lai mēs varētu saprast, kā katrs no tiem ir saistīts ar nepaklausību. 

a. Dabiskas sekas
Vecāks bērnam saka: „Neaiztiec krāsni. Tā ir ļoti karsta.” Ja bērns nepaklausa un 

pieskaras krāsnij, šīs nepaklausīgās darbības dabiskās sekas ir tādas, ka bērns, iespējams, 
sadedzinās pirkstu. 

Dabiskas sekas ir tieši tādas - dabiski (automātiski) konkrētas darbības rezultāti.  
Šie rezultāti nav tas pats, kas disciplīna vai sods. Nepaklausot saviem vadītājiem,  
vienmēr ir sekas. Iespējams, tu neuzķersies katru reizi, kad nepaklausīsi saviem vadītājiem, 
taču tava nepaklausība vienmēr atstās dažus efektus. 

Viena no nopietnām nepaklausības sekām ir tā, ka tu sāksi attīstīt attieksmes, kas ļaus 
viegli nepaklausīt saviem vadītājiem. Šīs nepaklausīgās attieksmes apgrūtina paklausību 
saviem vadītājiem turpmākajās situācijās. Skatīt Galatiešiem 6:7-10. 

b. Disciplīna (pārmācība)
Kad tu nepaklausi saviem vadītājiem, daudzas reizes viņi tevi disciplinēs.  

Disciplīna iekļauj ideju par problēmas labošanu. Disciplīnas mērķis ir palīdzēt tev dzīvot 
pareizi – izvēlēties paklausīt nākamreiz, kad sastapsies ar to pašu situāciju. Ebrejiem 12:7–11 
izskaidroti iemesli, kāpēc tavi vadītāji tevi disciplinē. 

Ebrejiem 12:7-11 (tulkojums no New International Version) 

7Pacietiet grūtības kā disciplīnu; Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. 
Jo kuru dēlu tēvs nav disciplinējis? 8Ja jūs neesat disciplinēti (un visi tiek 
pakļauti disciplīnai), tad jūs esat ārlaulības bērni un neesat īsti dēli.  
9 Turklāt mums visiem ir bijuši cilvēciski tēvi, kuri mūs disciplinēja, un 
mēs viņus par to cienījām. Cik vēl vairāk mums vajadzētu pakļauties sava 
gara un dzīvības Tēvam! 10Mūsu tēvi mūs mazliet disciplinēja, kā viņi 
domāja vislabāk; bet Dievs mūs disciplinē mūsu labā, lai mēs varētu 
dalīties Viņa svētumā. 11 Neviena disciplīna tajā laikā nešķiet patīkama, 
bet sāpīga. Tomēr vēlāk tā dod taisnības un miera ražu tiem, kurus tā ir 
apmācījusi. 

Dažos Bībeles tulkojumos šeit tiek izmantots vārds “sodīt”, nevis disciplīna. Šādos 
gadījumos tulks nenodala šauro atšķirību starp sodu un disciplīnu, ko mēs šeit darām šajā 
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stundā. Daudzos gadījumos vārds sods tiek izmantots ļoti plašā nozīmē, lai iekļautu jebkura 
veida disciplīnu vai labojumu. 

Disciplīna ietver sevī cerības elementu. Disciplīna tiek dota ar cerību, ka tā izraisīs 
pozitīvas pārmaiņas nepaklausīgā cilvēka dzīvē. Neatkarīgi no izmantotās disciplīnas formas, 
vajadzētu būt skaidrai ietekmei, kas ļautu labāk izprast, kas ir pareizākais dzīves veids. 

Jo ātrāk apgūsi disciplīnas mācību, jo vieglāka kļūs tava dzīve. Nepaklausība ved tevi 
pa postošiem ceļiem. Disciplīna ir paredzēta, lai tevi atgrieztu uz pareizā ceļa – uz ceļa,  
kas ved uz reālo dzīvi. 

c. Sods 
Sods, kā mēs to šeit definējam, ietver ideju, ka personai tiek uzlikta sava veida sāpīga 

pieredze, lai sodītu viņu par nepaklausīgo rīcību. Sods ietver sevī ideju, ka, nepaklausot 
saviem vadītājiem, tev vajadzētu ciest par savu rīcību. 

Sods ne vienmēr ietver mērķi palīdzēt novērst problēmu. Tas koncentrējas uz samaksu 
par nepareizi izdarīto. Viens no soda mērķiem ir likt tev just tik daudz sāpju, ka pārtrauksi 
savu nepaklausīgo rīcību. 

Sods ne vienmēr ietver mācību par to kā būt paklausīgam. Tas ir disciplīnas galvenais 
mērķis. Sods balstās uz dzīves principu, ka “sāpes motivē pārmaiņas”. 

Mūsu sabiedrībā no tevis var prasīt maksāt soda naudas, ja pārkāp noteiktus likumus, 
piemēram, ja pārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Par citām nepaklausības darbībām tiek 
piemērots daudz nopietnāks sods, ieskaitot laiku cietumā. 

d. Atriebība 
Atriebība ir vērsta uz to, lai atmaksātu personai, kura izdarīja nepareizi. Ja Jānis piekāva 

tavu mazo brāli, tad tu iesit Jānim vai liksi kādam no draugiem to izdarīt tavā vietā.  
Atriebība ir atbildības uzņemšanās savās rokās sodīt to, kurš izdarījis nepareizi. 

Atriebība ignorē autoritātes attiecības un atbildību, kas vadītājiem ir, lai redzētu,  
ka personai, kura nav paklausījusi, tiek piešķirta atbilstoša disciplīna. Romiešiem 12:17-21 
paskaidrots, kas kristietim būtu jādara ar atriebību. Dievs saka: “Atstāj atriebību Man.” 

Romiešiem 12:17-21 New Living Translation 
17 Nekad neatmaksājiet ļaunumu ar lielāku ļaunumu. Dariet lietas tā,  
lai visi redzētu, ka esat godājams. 18 Dariet visu iespējamo, lai dzīvotu 
mierā ar visiem. 19 Dārgie draugi, nekad neatriebieties. Atstājiet to Dieva 
taisnīgajām dusmām. Jo Svētie Raksti saka: “Es atriebšos; Es viņiem 
atmaksāšu, “saka Tas KUNGS. 20 Tā vietā: “Ja jūsu ienaidnieki ir 
izsalkuši, pabarojiet viņus. Ja viņiem ir slāpes, dodiet viņiem kaut ko 
dzert … 21 Neļaujiet ļaunumam jūs uzvarēt, bet uzvariet ļaunu,  
darot labu. 

Atriebjoties tiem, kuri ir izdarījuši kaut ko nepareizi, tu traucē tam, ko Dievs vēlas darīt 
šajā situācijā. Tas var būt ļoti grūti, taču tev jāiemācās šīs sāpīgās situācijas nodot Dieva 
rokās un teikt Viņam: “Kungs, es atsakos no savām tiesībām atriebties šim cilvēkam.” 
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2. Kā nepaklausība ietekmē manas attiecības ar
citiem?

Nepaklausība ietekmē tavas attiecības ar daudziem cilvēkiem, ne tikai ar vienu vadītāju, 
kurš tev teica, kas tev jādara. Daudzas reizes mēs nedomājam par to, kā mūsu nepaklausība 
ietekmēs citus. Padomā par nesenu situāciju, kad tu nepaklausīji vienam no saviem 
vadītājiem. Tad uzdod šo jautājumu attiecībā uz šo situāciju. “Kā mana nepaklausīgā 
uzvedība ietekmēja manas attiecības ar šīm personām?” 

1. Dievs

2. Mani vecāki un ģimene

3. Mani bērni (tagadējie un kuri būs nākotnē)

4. Mani draugi

5. Tie, ar kuriem kopā strādāju

6. Citi cilvēki, kuri dzīvo man apkārt

Kad uzskati, ka nepaklausīt saviem vadītājiem ir labi, tu iedarbini virkni atbilžu. 
Nepaklausība bieži izraisa lielāku konfliktu. Tā kā nepaklausība rada konfliktu attiecībās,  
tā bieži noved pie šo attiecību pārtraukuma, it īpaši, ja tu atsakies atzīt, ka tava nepaklausība 
bija nepareiza. 

3. Kā Dievs redz nepaklausību?
Bībele sniedz vairākas ilustrācijas par to, kas notika, kad cilvēki nepaklausīja tiem, 

kuriem ir autoritāte. Studiju ceļveža 8.projekts prasa, lai tu sastādi sarakstu ar nepaklausības 
saviem vadītājiem rezultātiem. Šeit ir dažas Rakstu vietas, kas stāsta par nepaklausības 
rezultātiem. 

1. 1.Mozus 39

2. 1.Samuēla 13 un 14

3. Sal.pam. 13:13

4. Sal.pam. 5:12-14

5. Sal.pam. 15:9-10

6. Apustuļu darbi 5:17-41

7. Romiešiem 13:1-6

8. 2.korintiešiem 10:6

9. 1.Pētera 2:13-17

Kādus citus Bībeles stāstus vai pantus esi atradis, kas parāda nepaklausību? 
Pieraksti tos pantus iepriekš blakus tiem, kas jau ir uzskaitīti. 
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Dievs skaidri norāda, ka, nepaklausot saviem vadītājiem, mēs patiešām nepaklausām 
Viņam. Retos izņēmumus šajā jautājumā mēs jau apskatījām 4.nodaļā. 

Nepaklausība rada garīgu aklumu. Mūsu nepaklausības darbības bieži tiek ietvertas 
domu modelī, kas saka: “Es zinu, kas man ir vislabākais. Neviens mani nepiespiedīs darīt šo 
stulbumu!” 

Kad tu nepaklausi saviem vadītājiem, tu pagriez muguru Dievam. Tu dodies lejup pa 
maldu un tumsas ceļu. Ja tu neapstājies, nepaklausība novedīs tevi pie iznīcības vietas.  
Tev ir jāpārbauda realitāte un jājautā sev: “Vai es ļauju savā dzīvē spītīgai attieksmei atturēt 
mani no redzēšanas, kas man ir vislabākais no Dieva?” 

4. Nepieciešamība pēc disciplīnas un soda šodien
Tikai šīs grāmatas par paklausību lasīšana automātiski nemaina tavu dzīvi. Mēs esam 

izpētījuši, kā tu vari paklausīt saviem vadītājiem. Mēs esam apsprieduši paklausības 
ieguvumus un negatīvas sekas, ja nepaklausi saviem vadītājiem. 

Bet šis paklausības jautājums nav tikai teorija. Mēs visi saskaramies ar situācijām - 
gandrīz katru dienu, kad mēs saskaramies ar lēmumu - vai es paklausīšu vai nepaklausīšu?  
Šī nav mācība, kas jāgaida 6 mēnešus vai gadu, pirms vari to pielietot. Iespējas šo pielietot 
savā dzīvē, visticamāk, radīsies tuvāko stundu laikā, ja ne ātrāk. Tātad, ko tu darīsi? 

Lielākā daļa no mums joprojām dažkārt cīnās ar paklausību. Tava nepaklausīgā rīcība 
atklāj tavu vajadzību pēc disciplīnas. Dievs ir ielicis tavā dzīvē vadītājus, un viena no viņu 
atbildībām ir tevi disciplinēt, ja tu kļūdies paklausībā. Daži vadītāji var noraidīt savu Dieva 
doto atbildību un nedisciplinē tevi. Citi var iet pār mēram un sodīt tevi tādā veidā, kas nepatīk 
Dievam. 

Tātad, kad tevi disciplinē vai soda, Dievs dod tev iespēju mainīties - augt. Izvēle ir tava. 
Kā tu atbildēsi? 

Ebrejiem 12:11 (tulkojums no New International Version) 

Neviena disciplīna tajā laikā nešķiet patīkama, bet sāpīga.  
Tomēr vēlāk tā dod taisnības un miera ražu tiem, kurus tā ir apmācījusi. 

Kādas disciplīnas metodes tev būs visnoderīgākās? Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt 
lielākajai daļai vadītāju. Kā viņi var tevi disciplinēt tādā veidā, kas palīdzēs tev veikt 
pozitīvas izmaiņas, kuras Dievs vēlas, lai tu veiktu savā dzīvē? 

Ja tu jau esi vadītāja pozīcijā un tev ir jādisciplinē citi – tavi bērni, darba kolēģi vai citi, 
tad tev ir papildu atbildība. Kā tu vari disciplinēt šos cilvēkus tādā veidā, lai godātu Dievu? 

Viens jautājums ir skaidrs - disciplīna, visticamāk, būs tava dzīves sastāvdaļa 
nākamajos gados, jo mēs visi saskaramies ar jaunām iespējām nepaklausīt. Skumji teikt, 
ka lielākā daļa no mums neatbildīs Dieva paklausības standartiem, un mums būs jātiek 
disciplinētiem. 
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Secinājums 
Paklausība vadītājiem, iespējams, ir viena no grūtākajām mācībām dzīvē.  

Tomēr, jo ātrāk tu paklausību padarīsi par pastāvīgu savas dzīves daļu, jo ātrāk tu piedzīvosi 
ieguvumus, kas saistīti ar paklausību. 

Paklausība ir galvenā daļa no pieaugšanas - kļūstot par nobriedušu cilvēku, kuru Dievs 
vēlas, lai tu būtu. Tavā dzīvē ir bijusi cīņa, un varbūt tā joprojām plosās arī šodien. 
Paklausīšanas vai nepaklausīšanas izvēle tev var būt ikdienas cīņa. 

Strādājot, lai savā dzīvē ieliktu trīs paklausības līmeņus, vari būt drošs, ka tas aizvedīs 
tevi pa ceļu, kas ved uz lielāku mieru. Tas ir arī ceļš uz labākām attiecībām ar citiem. 
Neapmierinies ar to, kas ir mazāks par Dieva vislabāko priekš tevis. 
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