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Vārds   Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? 
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. Pirms tu vari būt pārliecināts, ka esi kristietis, tev ir jāsaprot,  
ko tas nozīmē būt par kristieti.   

2. Ja tu vēlies kļūt par kristieti, tev ir jāvēlas paklausīt Dievam.  

3. Tu esi kristietis, ja tu jūties ka esi kristietis.   

4. Glābšana ir balstīta uz faktiem – faktiem, kas ir rakstīti Bībelē.  

5. Tev nav jātic Dievam, lai kļūtu par kristieti.    

6. Ja tu esi kļuvis par kristieti, paies apmēram divi gadi, pirms tu redzēsi kādas īstas 
izmaiņas savā dzīves veidā un attieksmē.   

7. Viena no pirmajām patiesa kristieša pazīmēm ir tas, ka viņš negribēs dalīties ar 
citiem par to, ko Kristus ir izdarījis viņa dzīvē. 

8. Ja Kristus kontrolē tavu dzīvi, tad tava dzīve var būt piepildīta un pilnīga.  

9. Ja tu vēlies būt pārliecināts, ka esi kristietis, tev katru dienu vai katrā draudzes 
dievkalpojumā ir jālūdz Jēzum ienākt tavā sirdī.  

10. Ja tu vēlies iet uz debesīm, viss, kas tev ir jādara, ir jātic,  
ka Jēzus bija labs cilvēks.   

11. Bībele saka mums, kā kļūt par kristieti.   

12. Svētais Gars tev pateiks kad tu esi kristietis.   

13. Kad tu kļūsti par kristieti, visas tavas problēmas tajā pašā dienā pazūd.   

14. Ja tu kļūsi par kristieti, Svētais Gars palīdzēs tev un mācīs tev,  
kā kļūt par spēcīgāku kristieti. 

15. Jēzus vēlas būt tavs labākais draugs.   

16. Ja tu vēlies kļūt pat kristieti, tev ir jālūdz Jēzum piedot tavus grēkus.   
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Jautājumi ar atbilžu variantiem 

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

1. Ja tev ir šaubas par to, vai tu esi vai neesi kristietis, tev vajadzētu:  
A. aizmirst par tām. 
B. pakļaut tās Dievam. 
C. apspiest vai ignorēt tās. 

Īso atbilžu jautājumi  

1. Izveido SARAKSTU ar faktiem, kuri tev jāzin, lai kļūtu par kristieti.    
(Šie fakti ir no Bībeles.)  (8 punkti, par katru daļu 1 punkts) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2. Kādās trīs vietās cilvēks var meklēt pierādījumus tam, ka viņš ir kristietis?    
(9 punkti, 3 punkti par katru) 

a.  

b.  

c.  

3. Uzraksti iegaumētās Rakstu vietas un Svēto Rakstu atsauces.  (21 punkts) 
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Īso atbilžu jautājumi Turpinājums 

4. Paskaidro, ko tas nozīmē, kad ir personīgas attiecības ar Jēzu. (4 punkti) 

  

  

  

  

  

  

Kāds ir tavs padoms?   

Lielākajai daļai kristiešu laiku pa laikam rodas šaubas par to, vai viņi ir kristieši. Kā tu vari 
palīdzēt šiem cilvēkiem atrisināt viņu problēmas un palīdzēt viņiem atbrīvoties no viņu 
šaubām?  

1. Sandis ir Teen Challenge students. Viņa draudzene nav kristiete. Viņa vēlas, lai viņš 
pamet šo programmu. Katru reizi, kad Sandis viņai piezvana, viņa raud un saka, lai viņš 
brauc mājās. Sandis nezin, ko lai ar viņu iesāk. Šķiet, ka viņa ir Sema dzīves daļa,  
kuru viņš nav atdevis Jēzum Kristum. Tas liek viņam apšaubīt to, vai viņš ir kristietis.  
Kādu padomu tu viņam dotu? (4 punkti)  

  

  

  

  

  

  

2. Juris, kurš kļuva par kristieti pagājušajā nedēļā, šaubās par to, vai viņš vēl joprojām ir 
kristietis. Viņam ir vēl kāda problēma. Viņš vēl joprojām lieto “veco” valodu un ielas 
izteicienus. Viņam liekas, ka viņam nevajadzētu lietot ielas runu, kopš viņš ir sapratis, 
ka lādēšanās un lamu vārdu lietošana ir grēks. Kāds ir tavs padoms? (4 punkti)  
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Kāds ir tavs padoms?  turpinājums 

3. Pagājušajā nedēļā pa ceļam uz darbu autobusā Skaidrīte slepeni pieņēma Jēzu.  
Priekš viņas tad tā bija īsta pieredze. Bet tagad viņa vairs nav par to pārliecināta.  
(4 punkti) 

a. Kāda ir viņas problēma?   

   

b. Ko viņai ar to vajadzētu darīt?   

   

   

   

4. Janīna ienīst savu tēvu par to, ka viņš viņu sit. Viņa tikko personīgi pieņēma Jēzu Kristu. 
Kad viņa pateica to savam tēvam, viņš teica: “Kā tu vari būt kristiete un ienīst mani?” 
Viņa padomāja par to: “Vai es patiešām esmu kristiete?” (4 punkti)   

a. Kāda ir viņas problēma?   

   

b. Kāds ir risinājums?   

   

   

   

5. Jāzeps savam tēvam nozaga 300 EUR. Tagad, kad viņš ir kļuvis par kristieti, viņš jūtās 
vainīgs par to. Viņš atsakās to savam tēvam atlīdzināt. Viņš ir pārliecināts, ka viņš ir 
neīsts kristietis. Ko viņam vajadzētu darīt? (4 punkti) 

  

  

  

  

  

  

6. Tagad, kad Jānis ir kristietis, viņš apzinās, ka viņš ir pārāk lepns par saviem, līdz jostas 
vietai, garajiem matiem. Ja viņš nerisinās šo lepnuma problēmu, kas var notikt ar viņa 
kristieša pieredzi? (4 punkti)  

  

  

  

  

  

  


