
 

Vārds   Panākumiem bagāta kristīgā dzīve  
Datums   Pārbaudes darbs 5.labojums 
Klase    Vērtējums 
 

Patiess-nepatiess jautājumi (2 punkti par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

 Liec   O   ja atbilde ir nepatiesa. 
 
1. Kristietim nav garīgi jāpieaug. 

2. Cilvēks, kas dzīvo grēkā, ir garīgi miris. 

3. Kļūstot par panākumiem bagātu kristieti, tev ir jāiemācās pārvaldīt savas emocijas 
(jūtas). 

4. Pirms tu vari darīt Dieva gribu, tev ir jānoskaidro, ko Dievs vēlas, lai tu dari.  

5. Panākumiem bagāts kristietis nekad nepieļauj kļūdas.  

6. Svētais Gars nedara neko tavā dzīvē pēc tam, kad tu kļūsti par kristieti. 

7. Kristiešiem nevajadzētu veidot detalizētus mērķus, jo tad Svētajam Garam nebūs 
iespējams palīdzēt tam cilvēkam. 

8. Svētā Gara kristības ir Dieva dāvana, lai palīdzētu mums kļūt par vēl spēcīgākiem, 
panākumiem bagātākiem kristiešiem. 

9. Kad tu kļūsti par kristieti, Dievs tūlīt pat maina tavas attieksmes, emocijas un 
gribu. 

10. Svētais Gars ir vēl viens Jēzus Kristus vārds. 

11. Dievs runā uz cilvēkiem caur viņu sirdsapziņām. 

12. Katrs cilvēks vienmēr jūtās vainīgs, kad grēko. 

13. Kristiešiem vienmēr ir brīvi un atklāti jāstāsta citiem cilvēkiem precīzi, kā viņi 
jūtās. 

14. Labākais veids, kā atbrīvoties no savām sliktajām jūtām pret citu cilvēku, ir 
patiešām visu viņam pateikt. (Pateikt precīzi, kā tu jūties.) 
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Patiess-nepatiess jautājumi Turpinājums 

15. Kristiešiem ir jāattīsta bībeliskas attieksmes, ja viņi vēlas izpaust savas emocijas 
tā, kā Dievs vēlas, lai tās tiktu izpaustas. 

16. Tev ir jāsaņem Svētā Gara kristības, lai tu būtu panākumiem bagāts kristietis un 
ietu uz debesīm. 

17. Bībele saka, ka mēs brīvi varam darīt lietas, kas sāpinās citu cilvēku. 

18. Svētais Gars nomira pie krusta, lai samaksātu sodu par mūsu grēkiem. 
 

Jautājumi ar atbilžu variantiem 

Izvēlies pareizo atbildi un atbilžu varianta burtu uraksti uz svītriņas. (2 punkti)  

1. Svētais Gars ir: 

A. Dievs Tēvs. 
B. Jēzus. 
C. Vienāds ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. 

2. Kad tu stāsti savai ģimenei to, ko Kristus ir darījis tavā dzīvē, tev vajadzētu:  

A. Vienmēr strīdēties ar viņiem. 
B. Dažreiz strīdēties ar viņiem. 
C. Nekad nestrīdēties ar viņiem. 

3. Svētais Gars vēlas vadīt cilvēkus visā patiesībā:  

A. Tikai pirms viņi kļūst par kristiešiem. 
B. Tikai pēc tam, kad viņi kļūst par kristiešiem. 
C. Visu laiku. 

 

Atbilstošie jautājumi  

Ieraksti pareizo burtu blakus attiecīgajam ciparam brīvajā vietā. (2 punkti katrs)  

 1. Gars  A. Redze 

 2. Personalitāte B. Prāts 

 3. Personalitāte C. Jūtas (emocijas) 

 4. Fiziskā daļa D. Dzirde 

 5. Fiziskā daļa E. Tas ir miris, ja cilvēks nav  
    kristietis 
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Īso atbilžu jautājumi 

1. Kādi ir 5 soļi, lai kļūtu par panākumiem bagātu kristieti? (10 punkti)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

2. Ko Svētais Gars dara šodien? (6 punkti)  

a.  

b.  

c.  

3. Šajā kursā vienu dienu mēs veltījām, runājot par to, kā izvirzīt mērķus. (10 punkti)  

a. Uzraksti vienu piemēru no ikdienas mērķiem, ko tu nospraudi šajā nedēļā. 

  

  

  

b. Īsi paskaidro, kas notika, kad tu mēģināji piepildīt savu mērķi. 

  

  

  

4. Kāpēc kristiešiem ir jānosprauž jauni mērķi? (5 punkti) 

  

  

  

5. Zemāk vai arī lapas otrā pusē uzraksti iegaumējamos pantus. (17 punkti) 

  

  

  

  

  

  
 


