
Vārds  Augot caur neveiksmēm  
 Datums  Pārbaudes darbs 5.labojums  
 Klase  ___Vērtējums  

Patiess-nepatiess jautājumi  (1 punkti par katru) 

Instrukcija: Liec   X  ja atbilde ir patiesa. 

 Liec   O   ja atbilde ir nepatiesa. 
 

l.  ______ Cilvēks vienmēr grēko, kad cieš neveiksmi.  

2. _______ Dievs vienmēr ir dusmīgs uz tevi, kad tu ciet neveiksmi.  

3. _______ Dievs ir apsolījis tev piedot, ja sirsnīgi lūdz to Viņam.  

4. _______Ja es ciešu neveiksmi, man nekad nevajadzētu atzīt, ka es kļūdījos.  

5. _______Panākumiem bagāti kristieši nekad nekur necieš neveiksmi.  

6. ______ Kad es lūdzu, lai Dievs piedod manu grēku, man ir jāpieņem lēmums pārtraukt 
darīt to grēku.  

7. _______Man vienmēr vajag atrast savas neveiksmes cēloni.  

8. _______Smēķēšana ir saknes problēma.  

9. ______ Saknes cēlonis visām manām problēmām ir tas, ka daru lietas savā veidā,  
ne Dieva veidā.  

10. _____ Nedrošība ir parasts rezultāts, kad piešķir vērtību materiālām lietām.  

11. ______Cilvēkam, kurš daudz kritizē, parasti saknes problēma ir rūgtums.  

12. ______Kad es lūdzu kādam piedošanu, man vienmēr jāsāk sakot: "Ja es kļūdījos, lūdzu, 
piedod man."  

13. ______Man nevajag piedot cilvēkam, kamēr viņš nav atmaksājis, ko viņš man nozaga.  

14. ______Vislabākais veids kā lūgt piedošanu, ir uzrakstīt vēstuli un lūgt tam cilvēkam,  
lai tev piedod.  

15. ______Ja tu turpini ciest neveiksmi, tas parāda, ka tu šajā savas dzīves jomā it nemaz 
neaudz. 

16. ______Kristiešiem nekad nav garlaicīgi.  

17. ______Dieva griba vienmēr ir, ka es piedodu kādam, kurš mani ir aizskāris,  
pat ja viņš/-a neatzīst, ka viņš/-a ir kļūdījies.  

18. ______Pirmais solis uz atkārtošanu ir tad, kad cilvēks atkal regulāri lieto narkotikas, 
alkoholu vai jebko, no kā bija atkarīgs.  

19. ______Cilvēks nevar krist atpakaļ atkarībā, ja vispirms nav atguvies.  

20. ______Ja man ir kāds strīds ar kādu, man vajadzētu lūgt šai personai piedot man,  
pat ja es zinu, ka es nekļūdījos.  
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Jautājumi ar atbilžu variantiem (2 punkti par katru) 
 
Instrukcija: Izvēlies vislabāko atbildi un ieraksti atbildes burtu uz līnijas jautājuma priekšā.  

1.______Kad es ciešu neveiksmi, Dievs parasti atbild ar  
a. dusmām.  
b. skumjām.  
c. prieku.  

2.______Kad es kļūdos, man vajadzētu uz savu problēmu reaģēt šādā veidā:  
a. Uz kādu laiku aizmirst par to.  
b. Uz kādu laiku aizbēgt no tās.  
c. Atrast problēmas cēloni.  

3. ______Kad es lūdzu kādam piedošanu, man jāsaka:  
a. "Es kļūdījos, vai tu man piedosi?"  
b. "Es kļūdījos un tu arī."  
c. "Man žēl."  
d. "Ja es kļūdījos, lūdzu, piedod man."  

4.______Kad es ciešu neveiksmi, tā  
a. vienmēr ir mana vaina.  
b. vienmēr ir kāda cita vaina.  
c. nekad nav mana vaina.  

5.______Kad es ciešu neveiksmi, es  
a. nekad negrēkoju.  
b. dažreiz grēkoju.  
c. vienmēr grēkoju.  

 
 
Īsie esejas jautājumi 
 
1. Zemāk uzraksti iegaumējamos pantus (14 punkti) 
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2. Kādas ir trīs saknes problēmas, kas ir visu mūsu problēmu saknes?  
(6 punkti, par katru daļu 2 punkti)  

 1.    

 2.    

 3.    
 

3. Kāds ir viens saknes cēlonis visām manām problēmām? (4 punkti) 

  

  
 

4. Sniedz piemēru par to, kas notika, kad tu šonedēļ devies pie kāda cilvēka un lūdzi 
viņam piedošanu.  
A. Ko tu teici, kad tu lūdzi šim cilvēkam piedot tev? (5 punkti)  

  

  

  
 

B. Kā šis cilvēks atbildēja? (5 punkti) 

  

  

  
 

C. Kā tu juties pēc tam, kad tev piedeva? (5 punkti) 

  

  

  
 

D. Ko tu iemācījies no šīs pieredzes? (3 punkti) 

1.   

  

  

2.   

  

  

3.   
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5. Kādas ir trīs galvenās izaugsmes jomas, augot caur neveiksmi?  
(6 punkti, par katru daļu 2 punkti)  

1.    

2.    

3.    

6. Situāciju analīze  

Debija kļuva par kristieti pirms četriem mēnešiem. Viņa jūtas vainīga, jo pirms kļuva 
par kristieti, viņa nozaga savam draugam €100.  

A.  Ko Debijai vajadzētu darīt? (5 punkti)   

  

  

  
 

B. Ko Debijai vajadzētu teikt savam draugam? Uzraksti precīzi tos vārdus, ko 
viņai vajadzētu teikt savam draugam. (5 punkti)  

  

  

  

  
 

7. A. Sniedz vienu savas dzīves neveiksmes piemēru. (4 punkti) 

  

  

  

  
 

B. Kādus soļus sper, lai augtu, lai vairs neciestu neveiksmi tajā pašā jomā?  
(8 punkti, par katru daļu 2 punkti)  

1.  

2.  

3.  

4.  


