
Vārds   Kārdinājums 
Datums   Pārbaudes darbs 5.labojums 
Klase    Vērtējums 
 

Patiess-nepatiess jautājumi    (1 punkts par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

 Liec   O   ja atbilde ir nepatiesa. 
 

1. Ja tu stājies pretī velnam, viņš beigs tevi kārdināt un bēgs no tevis. 

2.  Labākais veids, kā sagatavoties kārdinājumam, ir tuvoties Dievam. 

3. Pēc tam, kad esi kļuvis par kristieti, Dievs vēlas, lai tu ignorē savas vēlmes. 

4. Jēzus nekad netika tik stipri kārdināts, kā cilvēki šodien. 

5. Sātans vienmēr vēlas, lai es domāju par gala rezultātiem tam, ko viņš mani 
kārdina darīt. 

6. Dievs ir apsolījis piepildīt visas tavas vajadzības.  

7. Kad sātans kārdina cilvēkus grēkot, viņš parasti saka viņiem, ka viņš kārdina 
viņus. 

8. Dievs pavēl kristiešiem atbrīvoties no grēcīgām vēlmēm.  

9. Kristietis neko nevar darīt, lai novērstu jebkādu kārdinājumu, kas nāk no velna.            

10. Kad cilvēki padodas kārdinājumam, viņi parasti piedzīvo īslaicīgu apmierinājumu 
un baudu tajā, ko viņi dara. 

11. Man nekad nevajadzētu bēgt no kaut kā, kas izraisa manī kārdinājumu grēkot.             

12. Neatkarīgi no tā, cik daudz laika tu velti gatavojoties kārdinājumam,  
sātans joprojām kārdinās tevi grēkot. 

13. Kad cilvēks padodas kārdinājumam, parasti vieglāk ir padoties vēlreiz tam pašam 
kārdinājumam.  

14. Kad cilvēks tiek kārdināts grēkot, viņam nekavējoties jānolād velns.   

15. Sātans nekad neliks tev justies vainīgam par padošanos kārdinājumam pēc tam, 
kad tu esi izsūdzējis savu grēku Dievam. 

16. Ja es piepildīšu savas vajadzības Dieva veidā, sātanam nebūs tik daudz iespēju 
kārdināt mani tajās jomās.   

17. Būt kārdinātam, tas ir grēks. 



2 Pārbaudes darbs 5.labojums 

Patiess-nepatiess jautājumi  (turpinājums) 
18. Man vienmēr jārunā ar Dievu, kad tieku kārdināts.   

19. Ja cilvēks nekontrolē savas vēlmes, tad var kļūt pārāk grūti pretoties 
kārdinājumam grēkot. 

20. Tas nav nekas slikts, ja tu domā kā darīt to, kur tu tiec kārdināts, galvenais, lai tu 
to nedarītu.  

21. Pēc tam, kad tu padodies konkrētajam kārdinājumam, tev būtu jāzvēr Dievam, ka 
tu nekad vairs nepadosies kārdinājumam.   

22. Kad es tieku kārdināts grēkot, man vienmēr vajadzētu mēģināt atrast vajadzību, 
kuru sātans mēģina panākt, lai es apmierinu.   

 
 
Jautājumi ar atbilžu variantiem  (3 punkti par katru) 
 
Instrukcija:  Izvēlies labāko atbildi un ieraksti atbildes burtu uz līnijas jautājuma priekšā. 

1. Vislabākais veids kā pārvarēt kārdinājumu ir  
A. ignorēt to. (Saki sev: “Tas tur nav.”) 
B. pārdomāt Bībeles pantus, kas runā par katru kārdinājumu.   
C. smieties par kārdinājumu.  
 

2. Cik bieži Dievs kārdina cilvēkus grēkot?  
A. Tikai, ja persona ir grēcinieks. 
B. Dažreiz, kad persona Viņam nepaklausa.  
C. Nekad. 

 
 
Īso atbilžu jautājumi 

1. Kas ir kārdinājums?  (6 punkti)   

     

     

     

     

     



Kārdinājums 3 

2. Kādas 6 lietas tu vari darīt, lai sagatavotos kārdinājumam?  
(12 punkti, 2 punkti par katru daļu ) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 

3. Ko cilvēkam vajadzētu darīt (domāt), kad viņš/viņa tiek kārdināts grēkot?  
 Nosauc sešu soļu rīcības plānu, ko mēs pārrunājām stundās.  

(18 punkti, 3 punkti par katru daļu) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 

4. Katru reizi, kad velns kārdina tevi grēkot, viņš mēģina panākt, lai tu apmierini vismaz 
vienu vajadzību vai vēlmi savā dzīvē. Paskaidro atšķirību starp savām vajadzībām un 
vēlmēm. (7 punkti) 
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5. Nosauciet 2 piemērus vajadzībām un vēlmēm. Mēģini izvēlēties tās, ko velns bieži lieto, 
kad viņš kārdina kristiešus grēkot. (8 punkti, 2 punkti par katru) 

 Vēlme   

 Vēlme   

 Vajadzība   

 Vajadzība   

6. Ko kristietim vajadzētu darīt pēc tam, kad viņš/viņa ir padevies kārdinājumam? 
Uzraksti vismaz četras lietas, ko kristietim vajadzētu darīt. (8 punkti, 2 punkti par katru) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

7. Uzraksti Bībeles pantus, kurus bija jāiegaumē. (14 punkti, 7 punkti par katru pantu) 


