
 Vārds  Dusmas un personīgās tiesības  
 Datums  Pārbaudes darbs 5.labojums  

 Klase  ___Vērtējums  

Patiess-nepatiess jautājumi (2 punkti par katru) 
Liec  X  ja atbilde ir patiesa. 

Liec  O  ja atbilde ir nepatiesa. 

1. Ja tu atdod savas personīgās tiesības Dievam, tās tagad pieder Dievam - tās tagad ir 
Dieva personīgās tiesības. 

2. Ja cilvēks atdod savas personīgās tiesības Dievam, viņam vajadzētu izlemt pateikties 
Dievam par visu, kas notiks tālāk. 

3. Ja cilvēks neatdod savas personīgās tiesības Dievam, un kāds pārkāpj (lauž) kādu no 
viņa personīgajām tiesībām, viņš parasti paliks dusmīgs. 

4. Kad Jēzus sadusmojās, Viņš grēkoja un Viņam vajadzēja lūgt Dievu piedot Viņam. 

5. Dievs nevēlas, lai tu Viņam atdod savas personīgās tiesības. 

6. Ja cilvēks atdod savas personīgās tiesības Dievam, Dievs nekad viņu nepārbaudīs,  
vai viņš ir patiess. 

7. Lielākā daļa kristiešu domā par mīlestības izrādīšanu Dievam, kad dusmojas uz citu 
cilvēku. 

8. Ir ļoti grūti grēkot, kad esi dusmīgs. 

9. Lielākā daļa kristiešu nekad nesadusmojas pēc tam, kad ir atdevuši savas personīgās 
tiesības Dievam. 

10. Dievam Bībelē ir daudz noteikumu, kas tev stāsta, kā reaģēt pēc tam, kad esi Viņam 
atdevis savas personīgās tiesības. 

11. Neatrisināti sāpinājumi no tavas pagātnes var barot tavu dusmu problēmu. 

12. Kad kāds pārkāpj kādu no tavām personīgajām tiesībām, kuras esi atdevis Dievam,  
tev vienmēr jāpasaka viņam, ka viņš nepareizi rīkojas. 
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Jautājumi ar atbilžu variantiem (2 punkti par katru) 

Instrukcijas: Izvēlies vislabāko atbildi un ievieto atbildes burtu tukšajā rindiņā jautājuma 
priekšā.  

1. Kad cilvēks atdod savas personīgās tiesības Dievam, viņam: 
  A.  Vienmēr jāpaliek dusmīgam. 
  B.  Jādusmojas tikai uz Dievu. 
  C.  Jāpasakās Dievam par visu, kas tālāk notiek. 

2. Lielākais likums Bībelē saka: 
  A.  Mīli savu tuvāko. 
  B.  Mīli Dievu. 
  C.  Mīli savus draugus. 

3. Kad tu atdod savas personīgās tiesības Dievam, tev vajadzētu: 
   A.  Iemācīties attīstīt iekšējās īpašības, lai aizstātu šīs tiesības. 
  B.  Vispirms lūdz un gavē visu dienu, un pēc tam pastāsti par to savam mācītājam. 
  C.  Lūdz Dievu, lai Viņš tās atdod tev kā privilēģijas. 

4. Tu atdod savas personīgās tiesības Dievam: 
  A.  Kļūstot par kristieti. 
   B.  Sakot Dievam, ka vēlies, lai Viņš būtu tavu personīgo tiesību īpašnieks. 
  C.  Lūdzot un apmeklējot kristīgu advokātu. 

5. Tava personīgā atbildība ir: 
  A.  Tas pats, kas tavas personīgās tiesības. 
  B.  Kaut kas, ko tev ir tiesības darīt. 
  C.  Kaut kas, kas tev ir likts darīt. 

6. Kad tu atdod Dievam savas personīgās tiesības, Viņš var atdot dažas no tām tev atpakaļ. 
Tagad tās sauc: 

  A.  Personīgās tiesības. 
  B.  Personīgā atbildībā. 
  C.  Privilēģijas. 

Īsie esejas jautājumi  

1. Kas ir personīgās tiesības? Paskaidro, ko nozīmē vārdi “personīgās tiesības”. (5 punkti) 
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2. Kādēļ ir svarīgi atdot savas personīgās tiesības Dievam? (5 punkti) 

  

  

  

  

 

3. Paskaidro, kā cilvēks var atdot savas personīgās tiesības Dievam.  
(8 punkti, 2 punkti par katru) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

4. A. Kura ir viena no tavām personīgajām tiesībām, kas pēdējo nedēļu laikā ir bijusi 
pārkāpta? (4 punkti) 

  

  

  

 

B.   Kādas pozitīvās iekšējās īpašības tev visvairāk palīdz atbildēt Dieva veidā, kad tiek 
pārkāpta šī personiskā tiesība? (4 punkti) 

  

 

C.   Uzraksti trīs lietas, ko tu vari darīt, lai attīstītu šo pozitīvo iekšējo īpašību savā dzīvē.  
(9 punkti, 3 punkti par katru) 

1.   

  

  

2.   

  

  

3.   
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5.   Pastāsti par vienu veidu, kā tu šonedēļ jau esi praktizējis to, ko esi iemācījies šajā kursā.  
Esi konkrēts. (8 punkti) 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.   Zemāk pieraksti iegaumētās Rakstu vietas. (21 punkts) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


