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Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    1.projekts 
Nodošanas datums    

Skatoties uz vadītājiem 
1. Kāds ir autoritātes mērķis? (Kādēļ mums ir cilvēki autoritātē?) 

  
  
  
  

2. a. Kuram cilvēkam ar autoritāti, tev tavā dzīvē ir bijis visgrūtāk paklausīt? 

   

 b. Kāpēc tev bija (ir) tik grūti paklausīt šim cilvēkam?  

   
   
   

3. a. Kuram cilvēkam ar autoritāti pēdējā vai divu mēnešu laikā tev ir bijis visgrūtāk 
paklausīt?  

   

 b. Kāpēc tev ir tik grūti paklausīt šim cilvēkam? 

   
   
   

4. Kādi jautājumi tev ir par paklausību autoritātēm? 

  
  
  
  
  



Paklausība cilvēkam 
1.projekts, 2.lapaspuse 

Instrukcijas 

Izlasi Romiešiem 13:1–7 un 1.Pētera 2:13–17. Paņem savas atbildes no šiem pantiem. 
Ievieto atbildes ar saviem vārdiem, nekopē visus pantus. Katrā atbildē uzraksti grāmatas 
nosaukumu, nodaļu un panta numuru, kurā ir atbilde. (Piemēram: p. Romiešiem 13:3.) 

5. Kur vadītāji iegūst savu autoritāti? (Kur vadītāji iegūst savas tiesības vadīt vai noteikt?) 

p.    

6. Ko tu patiesībā dari tad, kad neklausi vadītājam? 

p.    

7. Kādi ir rezultāti nepaklausībai? 

p.    

p.    

8. Kādi ir rezultāti paklausībai? 

p.    

p.    

p.    

p.    

p.    

p.    

9. Vai tu vari iedomāties citus paklausības un nepaklausības rezultātus? Uzraksti tos šeit. 

  
  
  
  
  
  
  



Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    2.projekts 
Nodošanas datums    

Izvēloties paklausīt saviem vadītājiem 

 Studenta rokasgrāmatas pirmajā nodaļā mēs apspriedām dažus praktiskus veidus,  
kā parādīt saviem vadītājiem, ka vēlies viņiem paklausīt. 

1. No klasē doto ideju saraksta izvēlies vienu veidu, kā tu vari parādīt cilvēkam, kuram ir 
pār tevi autoritāte, ka vēlies viņam/viņai paklausīt. 

  
  
  

2. Uzraksti rindkopu, aprakstot to, kas notika, kad tu mēģināji paklausīt.  
 (Kā tu atbildēji, kad tavs vadītājs tev pateica, kas tev jādara?) 

  
  
  
  
  
  
  

3. Vai bija viegli parādīt, ka vēlies paklausīt savam vadītājam? Kāpēc jā vai kāpēc nē? 

  
  
  
  

4. Kā tu juties pēc tam, kad parādīji savam vadītājam, ka vēlies paklausīt? 

  
  
  
  



Paklausība cilvēkam 
2.projekts, 2.lapaspuse 

5. Kā cilvēks autoritātē reaģēja, kad tu izdarīji to, ko plānoji šī projekta 1.aktivitātē  
(kad tu parādīji, ka vēlies viņam/viņai paklausīt)? 

  
  
  
  
  
  

6. Vai bija vieglāk paklausīt, kad teici sev, ka gribi paklausīt? Kāpēc? 

  
  
  
  
  
  

7. Kādi vēl ir veidi, kā tu vari parādīt saviem vadītājiem, ka vēlies viņiem paklausīt? 

  
  
  
  
  
  

8. Kādas jaunas idejas tu uzzināji par paklausīšanu saviem vadītājiem? 

  
  
  
  
  
  



Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    3.projekts 
Nodošanas datums    

Daniēls un viņa ēdiens 

 Izlasi Daniēla 1 no tulkojuma no the New Living Translation (uzprintēts nākošajā 
lapaspusē). Atbildot uz katru jautājumu, pieraksti tā panta numuru, no kura tu ņem atbildi. 
(Piemēram: p. 5.) Uzraksti atbildi ar saviem vārdiem. 

1. Kāpēc Daniēls nepaklausīja pirmajai lietai, ko viņam lika darīt? 

p.    

  

2. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc Daniēlam lika ēst ķēniņa barību un dzert ķēniņa 
vīnu?   

p.    

  

3. Daniēla vadītāji lika viņam ēst ēdienu, ko ķēniņš viņam lika. Ko Daniēls darīja, pirms 
viņš paklausīja tiem, kuriem bija autoritāte? Uzskaiti lietas, ko viņš izdarīja.  
(Vismaz septiņas iespējamās atbildes.) Ņem atbildes no 5.–15.pantam. 

1. p.    

  

2. p.    

  

3. p.    

  

4. p.    

  

5. p.    

  

6. p.    

  

7. p.    

  



Paklausība cilvēkam 
3.projekts, 2.lapaspuse 

4. Kāda bija Daniēla attieksme pret tiem, kuriem bija autoritāte? 

p.    

  

5. Kādēļ Daniēls paklausīja? 

p.    

  

Daniēla 1.nodaļa (tulkots no New Living Translation)  
 

1 Trešajā valdnieka Jojakīma valdīšanas gadā Jūdā [a] 
Babilonas ķēniņš Nebukadnēcars ieradās Jeruzalemē un 
ielenca to. 2 Tas KUNGS viņam deva uzvaru pār Jūdas 
ķēniņu Jojakīmu un ļāva viņam izņemt dažus svētos 
priekšmetus no Dieva tempļa. Tāpēc Nebukadnēcars tos 
aizveda atpakaļ uz Babilonas zemi [b] un novietoja tos 
sava dieva dārgumu glabātuvē. 
3 Tad ķēniņš pavēlēja savu darbinieku priekšniekam 
Aspenasam atvest uz pili dažus Jūdas karaliskās 
ģimenes jauniešus un citas dižciltīgas ģimenes, kas tika 
atvesti uz Babilonu kā gūstekņi. 4 “Atlasi tikai spēcīgus, 
veselīgus un izskatīgus jaunus vīriešus,” viņš teica. 
„Pārliecinies, ka viņi labi pārzina katru mācību nozari, 
ir apveltīti ar zināšanām un labu spriedumu un ir 
piemēroti kalpošanai ķēniņa pilī. Apmāci šos jauniešus 
Babilonas valodā un literatūrā.” [c] 5 Ķēniņš viņiem 
piešķīra ikdienas pārtikas un vīna devu no savām 
virtuvēm. Viņus vajadzēja apmācīt trīs gadus, un tad 
viņi stātos karaliskajā kalpošanā. 

6 Daniēls, Hananja, Misaēls un Asarja bija četri no 
izraudzītajiem jaunajiem vīriešiem, visi no Jūdas cilts.   
7 Darbinieku priekšnieks tos pārdēvēja ar šādiem 
babiloniešu vārdiem: 

   Daniēlu nosauca par Beltsacaru. 
   Hananju nosauca par Sadrahu. 
   Misaēlu nosauca par Mesahu. 
   Asarju nosauca par Abednego.  

 8 Bet Daniēls bija apņēmies neaptraipīt sevi, ēdot 
ķēniņa dāvāto ēdienu un vīnu. Viņš lūdza darbinieku 
priekšniekam atļauju neēst šos nepieņemamos ēdienus.  
9 Tagad Dievs darbinieku priekšniekam bija devis gan 
cieņu, gan pieķeršanos Daniēlam. 10 Bet viņš  

 

atbildēja: “Es baidos no sava kunga ķēniņa, kurš 
pavēlēja jums ēst šo ēdienu un vīnu. Ja jūs kļūsiet bāli 
un tievi, salīdzinot ar pārējiem jūsu vecuma jauniešiem, 
es baidos, ka ķēniņš liks man nocirst galvu.” 
11 Daniēls runāja ar dežurantu, kuru darbinieku 
priekšnieks bija iecēlis pieskatīt Daniēlu, Hananju, 
Misaēlu un Asarju. 12 „Lūdzu, pārbaudi mūs desmit 
dienas, kad ievērosim dārzeņu un ūdens diētu,” sacīja 
Daniēls. 13 “Desmit dienu beigās paskaties, kā mēs 
izskatāmies salīdzinājumā ar citiem jaunajiem 
vīriešiem, kuri ēd ķēniņa ēdienu. Tad pieņem savu 
lēmumu, ņemot vērā redzēto.” 14 Dežurants piekrita 
Daniēla ieteikumam un pārbaudīja viņus desmit dienas. 

 15 Pēc desmit dienām Daniēls un viņa trīs draugi 
izskatījās veselīgāki un labāk baroti nekā jaunie vīrieši, 
kuri bija ēduši ķēniņa piešķirto ēdienu. 16 Pēc tam 
dežurants tos baroja tikai ar dārzeņiem, nevis ar 
pārējiem paredzēto ēdienu un vīnu. 

 17 Dievs šiem četriem jaunajiem vīriešiem piešķīra 
neparastu spēju izprast visus literatūras aspektus un 
gudrību. Un Dievs Daniēlam piešķīra īpašas spējas 
interpretēt vīziju un sapņu nozīmes.  

 18 Kad ķēniņa pasūtītais mācību laiks bija beidzies, 
darbinieku priekšnieks visus jaunos vīriešus atveda pie 
ķēniņa Nebukadnēcara. 19 Ķēniņš runāja ar viņiem, un 
neviens viņu tik ļoti neiespaidoja kā Daniēls, Hananja, 
Misaēls un Asarja. Tāpēc viņi stājās karaliskajā 
kalpošanā. 20 Kad ķēniņš apspriedās ar viņiem jebkurā 
lietā, kur vajadzīga gudrība un līdzsvarots spriedums, 
viņš tos uzskatīja par desmit reizēm spējīgākiem par 
jebkuru no burvjiem visā viņa valstībā. 

 21 Daniēls palika karaliskajā kalpošanā līdz pirmajam 
ķēniņa Kīra valdīšanas gadam. [d] 

Piezīmes:  
a. Daniēla 1:1 Šis notikums notika 605.gadā p.m.ē., trešajā Jojakīma valdīšanas gadā (saskaņā ar kalendāra sistēmu, kurā jaunais 

gads sākas pavasarī). 
b. Daniēla 1:2 Ebrejiem Sineāras zeme. 
c. Daniēla 1:4 Vai kaldeju. 
d. Daniēla 1:21 Kīrs sāka savu valdīšanu (pār Babilonu) 539.gadā p.m.ē. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#fen-NLT-21714a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#fen-NLT-21715b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#fen-NLT-21717c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#fen-NLT-21734d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#en-NLT-21714
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#en-NLT-21715
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#en-NLT-21717
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%201&version=NLT#en-NLT-21734


Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    4.projekts 
Nodošanas datums    

Mana pieredze paklausot saviem vadītājiem 

Instrukcijas 
Padomā par dažām pēdējām dienām, kad tev kaut ko lika darīt cilvēks,  
kuram bija pār tevi autoritāte.  

1. Izvēlies trīs piemērus un atbildi uz sekojošajiem jautājumiem 

2. Ja neesi pārliecināts, kāds bija viņa/viņas galvenais iemesls,  
ieteicams uzskaitīt vairākas dažādas iespējas.  

3. Tev varētu būt interesanti apspriest to ar savu vadītāju pēc šī projekta pabeigšanas 
un uzzināt, cik tuvu tu biji viņa/viņas iemesliem. 

1.piemērs 

1. Ko viņš/viņa lika tev izdarīt? 

  
  
  
  
  
  
  

2. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc viņš/viņa lika tev to darīt? 

  
  
  
  
  
  
  



Paklausība cilvēkam 
4.projekts, 2.lapaspuse 

2.piemērs 

1. Ko viņš/viņa lika tev izdarīt? 

  
  
  
  
  

2. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc viņš/viņa lika tev to darīt? 

  
  
  
  
  
  
  

3.piemērs 

1. Ko viņš/viņa lika tev izdarīt? 

  
  
  
  
  

2. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc viņš/viņa lika tev to darīt? 

  
  
  
  
  
  



Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    5.projekts 
Nodošanas datums    

Daniēla trīs draugi un krāsns 

Izlasi Daniēla 3.nodaļu (uzprintēts nākošajā lapaspusē). 

Atbildot uz katru jautājumu, pieraksti tā panta numuru, no kura tu ņem atbildi (piemēram: p.   
5   ). Ieraksti atbildes ar saviem vārdiem. 

1. Kāds bija galvenais iemesls, kāpēc trim vīriešiem lika zemoties zelta statujas priekšā?  

p.    
  
  

2. Kāpēc šie trīs vīri nepaklausīja? 

p.    
  
  

3. Kādi bija viņu nepaklausības rezultāti? (Iespējamas astoņas atbildes.) 

1. p.    

2. p.    

3. p.    

4. p.    

5. p.    

6. p.    

7. p.    

8. p.    

4. Kāda bija viņu attieksme pret ķēniņu? 

p.    
  
  

  



Paklausība cilvēkam Daniēla 3.nodaļa 
5.projekts, 2.lapaspuse Tulkots no the New Living Translation 
   
Nebukadnēcara zelta statuja 
1 Ķēniņš Nebukadnēcars izgatavoja deviņdesmit pēdu garu un 
deviņu pēdu platu[a] zelta statuju un uzstādīja to Duras 
līdzenumā Babilonas provincē. 2 Tad viņš sūtīja ziņojumus 
augstajiem virsniekiem, ierēdņiem, gubernatoriem, 
padomniekiem, kasieriem, tiesnešiem, maģistrātiem un visām 
provinces amatpersonām, lai viņi nāk uz uzceltās statujas 
veltīšanas svētkiem. 3 Tad visi šie ierēdņi [b] ieradās un stāvēja 
statujas priekšā, ko ķēniņš Nebukadnēcars bija uzstādījis. 
 4 Tad vēstnesis kliedza: “Visu rasu, tautu un valodu cilvēki, 
klausieties ķēniņa pavēli! 5 Kad jūs dzirdat raga, flautas, 
cītaras, liras, arfas, pūšamo un citu mūzikas instrumentu 
skaņu, [c] noliecieties pie zemes, lai pielūgtu ķēniņa 
Nebukadnēcara zelta statuju. 6 Ikviens, kurš atsakās paklausīt, 
tūlīt tiks iemests degošā krāsnī.” 
 7 Pēc mūzikas instrumentu skaņas,[d] visi cilvēki, neatkarīgi 
no viņu rases, nācijas vai valodas, noliecās līdz zemei un 
pielūdza zelta statuju, ko ķēniņš Nebukadnēcars bija 
uzstādījis. 
 8 Bet daži astrologi[e] devās pie ķēniņa un informēja par 
jūdiem. 9 Viņi sacīja ķēniņam Nebukadnēcaram: "Lai ilgi 
dzīvo ķēniņš! 10 Jūs izdevāt dekrētu, kas visiem cilvēkiem liek 
noliekties un pielūgt zelta statuju, kad viņi dzird raga, flautas, 
cītaras, liras, arfas, pūšamo un citu mūzikas instrumentu 
skaņas. 11 Šis dekrēts arī nosaka, ka tie, kuri atsakās paklausīt, 
ir jāiemet degošā krāsnī. 12 Bet ir daži jūdi - Sadrahs, Mesahs 
un Abednego -, kurus jūs esat iecēlis pārzināt Babilonas 
provinci. Viņi nepievērš jums uzmanību, Jūsu Majestāt. Viņi 
atsakās kalpot jūsu dieviem un nepielūdz jūsu uzstādīto zelta 
statuju.” 
 13 Tad Nebukadnēcars sadusmojās un pavēlēja atvest Sadrahu, 
Mesahu un Abednego viņa priekšā. Kad viņus ieveda, 
Nebukadnēcars 14 sacīja viņiem: “Vai tā ir patiesība, Sadrah, 
Mesah un Abednego, ka jūs atsakāties kalpot maniem dieviem 
vai pielūgt zelta statuju, kuru esmu uzstādījis? 15  Es jums 
došu vēl vienu iespēju zemoties un pielūgt statuju, ko esmu 
veidojis, kad dzirdat mūzikas instrumentu skaņas. [f] Bet, ja jūs 
atteiksieties, jūs nekavējoties iemetīs degošajā krāsnī. Un tad 
kāds dievs spēs jūs izglābt no manas varas?” 
 16 Sadrahs, Mesahs un Abednego atbildēja: “Ak, 
Nebukadnēcar, mums nav jāaizstāvas jūsu priekšā. 17 Ja mūs 
iemet degošajā krāsnī, Dievs, kuram mēs kalpojam, spēj mūs 
izglābt. Viņš mūs izglābs no jūsu varas, Jūsu Majestāt. 18 Bet, 
pat ja viņš to nedara, mēs jums, Jūsu Majestāt, vēlamies 
skaidri pateikt, ka mēs nekad nekalposim jūsu dieviem un 
nepielūgsim zelta statuju, ko esat uzstādījis.” 

 

Degošā krāsns 
 19 Nebukadnēcars bija tik nikns par Sadrahu, Mesahu un 
Abednego, ka viņa seja niknumā izmainījās. Viņš pavēlēja 
krāsni sildīt septiņas reizes karstāk nekā parasti. 20 Tad viņš 
pavēlēja dažiem savas armijas spēcīgākajiem vīriem sasiet 
Sadrahu, Mesahu un Abednego un iemest viņus degošajā 
krāsnī. 21 Tad viņi tos sasēja un iemeta krāsnī, pilnībā 
tērpušies biksēs, turbānos, halātos un citos apģērba gabalos. 
22Un, tādēļ, ka ķēniņš savās dusmās bija pieprasījis tik karstu 
uguni krāsnī, liesmas nogalināja karavīrus, kad viņi iemeta trīs 
vīriešus. 23 Tā Sadrahs, Mesahs un Abednego, droši sasieti, 
iekrita rēcošajās liesmās. 
24 Bet pēkšņi Nebukadnēcars izbrīnījies palēcās un uzsauca 
saviem padomniekiem: "Vai mēs nesaistījām trīs vīriešus un 
nemetām viņus krāsnī?" 
    "Jā, Jūsu Majestāt, mēs noteikti to izdarījām," viņi atbildēja. 
25 “Paskatieties!” Nebukadnēcars kliedza. “Es redzu četrus 
nesaistītus vīriešus, kas neskarti staigā ugunī! Un ceturtais 
izskatās kā dievs[g]! ”  
26 Tad Nebukadnēcars pienāca pie liesmojošās krāsns durvīm 
cik vien tuvu varēdams un kliedza: “Sadrah, Mesah un 
Abednego, Visaugstākā Dieva kalpi, nāciet ārā! Nāciet šurp!" 
   Tā Sadrahs, Mesahs un Abednego izgāja no uguns. 27 Tad 
augstie virsnieki, ierēdņi, pārvaldnieki un padomnieki 
drūzmējās ap viņiem un redzēja, ka uguns viņus nav skārusi. 
Neviens viņu mats netika nodedzināts, un viņu apģērbs nebija 
apdedzis. Viņi pat nesmirdēja pēc dūmiem! 
28 Tad Nebukadnēcars sacīja: “Slava Sadraha, Mesaha un 
Abednego Dievam! Viņš sūtīja savu eņģeli glābt savus kalpus, 
kuri uz Viņu paļāvās. Viņi neievēroja ķēniņa pavēli un bija 
gatavi mirt, nevis kalpot vai pielūgt jebkuru dievu, izņemot 
savu. 29 Tāpēc es izdodu šo dekrētu: Ja kāds cilvēks, 
neatkarīgi no viņu rases, nācijas vai valodas, runās kādu vārdu 
pret Sadraha, Mesaha un Abednego Dievu, viņiem tiks 
norautas ekstremitātes un viņu mājas tiks pārvērstas drupu 
kaudzēs. Nav neviena cita dieva, kurš varētu šādi izglābt!” 
30 Tad ķēniņš paaugstināja Sadrahu, Mesahu un Abednego vēl 
augstākos amatos Babilonas provincē. 

 

Piezīmes:  
a. Daniēla 3:1 Aramiešiem 60 kubitu [27 metri] augsta un 6 kubitu [2.7 metri] plata. 
b. Daniēla 3:3 Aramiešiem augstie virsnieki, ierēdņi, gubernatori, padomnieki, kasieri, tiesneši, maģistrāti un visas provinces 

amatpersonas. 
c. Daniēla 3:5 Dažu šo mūzikas instrumentu identifikācija nav skaidra. 
d. Daniēla 3:7 Aramiešiem rags, flauta, cītara, lira, arfa un citi mūzikas instrumenti. 
e. Daniēla 3:8 Aramiešiem Kaldeji. 
f. Daniēla 3:15 Aramiešiem rags, flauta, cītara, lira, arfa, pūšamie un citi mūzikas instrumenti.. 
g. Daniēla 3:25 Aramiešiem kā dievu dēls. 
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Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    6.projekts 
Nodošanas datums    

Salīdzinot Daniēla 1 un Daniēla 3 

Izlasi vēlreiz Daniēla grāmatas 1. un 3.nodaļu, pirms tu atbildi uz šiem diviem jautājumiem. 

1. Kādas bija galvenās atšķirības starp šīm divām situācijām attiecībā uz paklausīšanu 
tiem, kuriem ir autoritāte?  

p.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Kā tu rīkotos abās šajās situācijās? Kāpēc? 

a. Daniēla 1:    
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b. Daniēla 3:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    7.projekts 
Nodošanas datums    

Paklausības un nepaklausības rezultāti 
1. Izveido sarakstu ar rezultātiem, kas ir paklausot saviem vadītājiem. 

Uzraksti vismaz _________ rezultātus. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Izveido sarakstu ar rezultātiem, kas ir nepaklausot saviem vadītājiem. 
Uzraksti vismaz _________ rezultātus. 
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Vārds    Paklausība cilvēkam 
Klase    8.projekts 
Nodošanas datums    

Paklausīt pašam no sevis 
Trīs paklausības līmeņus mēs esam apsprieduši Studenta rokasgrāmatas 2.nodaļā. 

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 darīt ir pareizi). 

Padomā par pēdējām dienām un nosaki situāciju, kurā tu pats no sevis paklausīji. 

Izvēlies vienu situāciju un atbildi uz sekojošajiem jautājumiem. 

1. Ko tu pats no sevis izdarīji, ko tavs vadītājs tev nepateica? 

  
  
  
  
  

2. Vai bija viegli paklausīt, kad nebija tuvumā neviena autoritāte?   
Paskaidro savu atbildi. 

  
  
  
  
  

3. Vai tev bija kārdinājums nepaklausīt?   
Paskaidro savu atbildi. 
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4. Ko tu iemācījies no šī gadījuma? 

a.   

   

b.   

   

c.   

   

d.   

   

e.   

   



Klases uzdevumu saraksts 
 

Kursa nosaukums                Paklausība cilvēkam  

 

Ieskaite Iegaumējamie panti Datums 
1     

2     

3     

 

Projekti Nodošanas datums 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

   

 

 

Pārbaudes darbs Datums   
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