
Vārds   Īss Bībeles apskats 
Datums   Pārbaudes darbs 5.labojums 
Klase    Vērtējums 
 
 

Patiess-nepatiess jautājumi (1,5 punkti par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

 Liec   O   ja atbilde ir nepatiesa. 
 
 

1. _______Bībelē ir dažas pretrunas. 

2. _______Visas Bībeles grāmatas ir sarakstījuši tikai pieci cilvēki. 

3. _______Sākotnēji cilvēki sarakstīja Jauno Derību latīņu valodā, lai to varētu saprast tikai 
kristieši. 

4. _______Dažas no Bībeles grāmatām sarakstīja cilvēks, kurš nekad nekalpoja Dievam. 

5. _______1.Mozus grāmata bija pirmā Vecās Derības grāmata, kas tika sarakstīta. 

6. _______Visas Bībeles grāmatas tika sarakstītas apmēram 500 gadu laikā. 

7. _______Dažas Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas pirms Jēzus nomira. 

8. _______Visas Bībeles grāmatas vispirms tika rakstītas ar roku. 

9. _______Kad tu studē kādu Bībeles pantu, tev vajadzētu mēģināt atrast visu stāstu, no kura 
ir tas pants. 

10. ______Jēzus bija tas cilvēks, kurš beidzot salika kopā visas Vecās Derības grāmatas. 

11. ______Dažas no Bībeles grāmatām nebija Dieva iedvesmotas. 

12. ______Jēzus mācekļiem precīzi pateica visus vārdus, ko rakstīt Jaunās Derības grāmatās.  

13. ______Kad cilvēki rakstīja Bībeles grāmatas, Dievs mehāniski kustināja viņu rokas,  
lai nerastos nekādas kļūdas. 

14. ______Daži no Bībelē izteiktajiem Dieva pravietojumiem ir bijuši nepareizi. 

15. ______Jēzus mums teica, ka Bībele ir patiesa. 

16. ______Arheologi ir veltījuši daudzus gadus tam, lai atraktu un izpētītu senās pilsētas,  
kas eksistēja (kuras bija apdzīvotas) laikā, kad tika rakstīta Bībele. 

17. ______Nāves jūras tīstokļi ir dažu Vecās Derības grāmatu kopijas. 
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Patiess-nepatiess jautājumi   (turpinājums) 
 

18. ______Daudzi no Bībeles medicīnas likumiem ir ļoti kaitīgi tavai veselībai. 

19. ______Kristiešiem šodien nav jāuztraucas par Vecās Derības lasīšanu, jo tā tika rakstīta 
jūdiem, kuri bija pirms Jēzus nāca uz zemes. 

20. ______Dievs ielika Bībelē pravietojumus, lai kristieši varētu noteikt nākotni tāpat,  
kā mūsdienu nākotnes pareģotāji un zīlētāji pēc plaukstas.  

21. ______Jēzus iespējams pāris reizes grēkoja, kad bija mazs puika. 

22. ______Vecajā Derībā nav pierakstīts neviens brīnums. 
 
Jautājumi ar atbilžu variantiem (2 punkti par katru) 
 

Instrukcija: Izvēlies labāko atbildi un ieraksti atbildes burtu uz līnijas jautājuma priekšā. 

1. _______Bībeli sarakstīja aptuveni 
A. 5 cilvēki. 
B. 40 cilvēki. 
C. 60 cilvēki. 

2. _______Cik gadus rakstīja Bībeli? 
A. 200 gadus 
B. 500 gadus 
C. 1000 gadus 
D. 1500 gadus 

3. _______Cik Bībeles grāmatas sarakstīja Pāvils? 
A. 13 grāmatas 
B. 10 grāmatas 
C. 5 grāmatas 
D. Nevienu 

4. _______Kad Dievs vēlas, lai es pārbaudu Bībeles mācības, pielietojot tās savā ikdienas 
dzīvē? 
A. Nekad 
B. Dažreiz 
C. Vienmēr 
D. Tikai svētdienās 
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5. _______Kad kristiešiem ir jālasa Vecā Derība? 
A. Nekad 
B. Tikai pēc tam, kad viņi 5 reizes ir izlasījuši Jauno Derību 
C. Dažas reizes 

 
 
Īso atbilžu jautājumi 

1. Bībelē ir   grāmatas. (1 punkts) 

     grāmatas Vecajā Derībā. (1 punkts) 

     grāmatas Jaunajā Derībā. (1 punkts) 

2. Kādā valodā sarakstīja Veco Derību?______________________ 
(3 punkti) 

3. Kādā valodā sarakstīja Jauno Derību?_____________________ 
(3 punkti) 

4. Apmēram   cilvēki sarakstīja Bībeles grāmatas. (3 punkti)  

5. Kura ir vissvarīgākā persona Bībelē?________________________ 
(4 punkti) 

6. Kas ir vissvarīgākais notikums Bībelē? (4 pukti) 

     

     

7. Paskaidro ko nozīmē “iedvesmots”, ja to lieto šādā veidā – „Bībele ir Dieva 
iedvesmota.” (6 punkti)  

     

     

     

     

8. Kādi ir divi galvenie iemesli, kādēl Dievs Bībelē ielika pravietojumus?  
(6 punkti, par katru 3 punkti) 

 1.    

 2.    
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9. Kāds ir tavs ieteikums? Dons nav kristietis. Viņš tev jautā: “Kā tu zini, ka Bībele ir 
precīza (patiesa)?”   

 Pieraksti četras lietas, ko tu varētu viņam pateikt, kas pierāda, ka Bībele ir precīza.  
(8 punkti, 2 punkti par katru) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

10. Zemāk uzraksti Jaunās Derības sadalījumus un grāmatas.  
(17 punkti, 0.5 punkti par katru daļu) 

 


