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Aby w sposób poglądowy zorientować się na jakim etapie rozwoju duchowego i religijnego jesteśmy, proponujemy wypełnić
poniższy test. Można go wydrukować i wypełnić w tradycyjny
sposób, lub można zapisać na kartce tylko numer pytania i odpowiedzi. Przy każdym pytaniu trzeba zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź, jak najlepiej oddającą naszą postawę.
Po wypełnieniu testu należy w tabeli punktacji odczytać ilość
punktów przyznanych za daną odpowiedź, a następnie wszystkie punkty podsumować. Na wykresie poniżej tabeli odnajdujemy miejsce odpowiadające tej sumie punktów, które powie
nam jak blisko, lub jak daleko jesteśmy od Boga, oraz określi
tytuł jaki nam w związku z powyższym przysługuje.
Jeżeli tytuł będzie dla nas niepochlebny proszę się nie obrażać, tylko zastanowić nad swoją wiarą. Warto zapoznać się w
tabeli z najwyżej ocenianymi odpowiedziami i zastanowić się,
czy rzeczywiście taka postawa nie byłaby właściwsza.
Powodzenia!

Pytanie 1:
Jak często modlisz się?
[_]
[_]
[_]

a) w ogóle
b) 1-2 razy dziennie
c) więcej niż 2 razy dziennie

Pytanie 2:
Do modlitwy przystępujesz...

[_] a) z radością
[_] b) z obowiązku
[_] c) z przyzwyczajenia

Pytanie 3:
Kim dla ciebie jest Bóg?
[_]
[_]
[_]
[_]

a) Panem
b) Ojcem
c) Przyjacielem
d) Nikim

Pytanie 4:
Myśląc o Bogu odczuwasz...
[_]
[_]
[_]
[_]

a) strach
b) miłość
c) nienawiść
d) nic nie odczuwasz

Pytanie 5:
Jak często myślisz o Bogu lub Jezusie poza modlitwą?
[_]
[_]
[_]
[_]

a) Kilka razy dziennie
b) Kilka razy w tygodniu
c) Kilka razy w miesiącu
d) w ogóle

Pytanie 6:
Jak często dziękujesz za coś Bogu poza modlitwą?
[_]
[_]
[_]
[_]

a) Kilka razy dziennie
b) Kilka razy w tygodniu
c) Kilka razy w miesiącu
d) w ogóle

Pytanie 7:
Kiedy nie udaje ci się coś wtedy...
[_]
[_]
[_]

a) jesteś wściekły i przeklinasz
b) jesteś zły ale nie przeklinasz
c) przyjmujesz to spokojnie

Pytanie 8:
Jak często złościsz się?
[_]
[_]
[_]
[_]

a) Kilka razy dziennie
b) Kilka razy w tygodniu
c) Kilka razy w miesiącu
d) Kilka razy w roku

Pytanie 9:
Jak długo nosisz w sercu urazy względem kogoś?

[_]
[_]
[_]
[_]

a) w ogóle nie noszę
b) kilka dni
c) kilka tygodni
d) kilka miesięcy

Pytanie 10:
Na drugiego człowieka patrzysz z...
[_]
[_]
[_]
[_]

a) miłością
b) życzliwością
c) obojętnością
d) nienawiścią

Pytanie 11:
Gdyby ktoś cię zaatakował i chciał pieniędzy wtedy...
[_]
[_]
[_]

a) używasz siły by mu się przeciwstawić
b) nie używasz siły, tylko próbujesz uspokoić go
c) dajesz mu je bez niczego

Pytanie 12:
Gdy widzisz kogoś leżącego na trawie bez ruchu wtedy:
[_]
[_]
[_]

a) sprawdzasz osobiście czy nie potrzebuje pomocy
b) powiadamiasz odpowiednie służby bez podchodzenia do niego
c) nic nie robisz w tej sprawie

Pytanie 13:
Spełniasz dobre uczynki bo...
[_]
[_]
[_]
[_]

a) odczuwasz z głębi serca taką potrzebę
b) tego oczekuje od nas Bóg
c) dzięki temu pójdziesz do Nieba
d) nie spełniasz dobrych uczynków

Pytanie 14:
Pismo Święte czytasz...
[_]
[_]
[_]
[_]

a) raz dziennie
b) kilka razy w tygodniu
c) kilka razy w miesiącu
d) w ogóle nie czytam

Pytanie 15:
Cierpienie Pana Jezusa na krzyżu jest dla ciebie...
[_]
[_]
[_]

a) bolesne
b) smutne
c) obojętne

Pytanie 16:
Dla cierpiącego na krzyżu Jezusa zrobiłbyś...

[_]
[_]
[_]
[_]

a) aby ulżyć Mu w cierpieniu zawisłbyś zamiast Niego
b) pocieszałbyś Go
c) pozabijałbyś żołnierzy i uwolnił Jezusa
d) nic byś nie zrobił
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Szanowny Czytelniku,
Niniejsza publikacja elektroniczna jest darmowa, niemniej jednak,
gdybyś zechciał wesprzeć finansowo autora, proszę o przelew w
dowolnej wysokości (wg uznania) na konto:
Robert Trafny
nr konta: 72 1140 2004 0000 3702 6043 7322
W tytule przelewu proszę wpisać "datek" lub "darowizna".
Zgodnie z ideą Uwolnionej Książki sam decydujesz w jakiej wysokości
złożysz datek. Może to być nawet 1 zł, to od Ciebie zależy, od tego, jak
bardzo podobała Ci się książka, oraz od Twojej hojności.

Pamiętaj, że Autor poświęca swój czas, a niejednokrotnie także
pewne koszta na przygotowanie książki. Kiedy otrzyma od Ciebie
datek, będzie mu miło, że ktoś docenił jego starania, a i przecież
"szczodrego dawcę wspiera Pan Bóg swoją hojnością".
(Prawo Dawania)
Za wszelkie datki serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!
Autor

Zapraszamy na strony internetowe:

Darmowe pliki do pobrania
www.chomikuj.pl/e-Darmo
e-booki w pełnych wersjach, audio-booki, zdjęcia
(także do komercyjnego wykorzystania), prezentacje,
czasopisma i wiele innych...

Wiedza jest super!
www.wiedza-jest-super.blogspot.com/
Blog tematyczny o szeroko rozumianej wiedzy:
wiedzy zarówno praktycznej, doświadczalnej, naukowej, jak i wiedzy duchowej, religijnej i metafizycznej.

Zmień swoje życie
www.jakzmnienicswojezycie.blox.pl/
Blog poświęcony rozwojowi osobistemu, duchowemu
i religijnemu prowadzony przez wieloletniego praktyka.

Samobójca z depresją
www.samobojcazdepresja.blogspot.com
Blog adresowany do osób zmagających się z
myślami samobójczymi, depresją i własną niemocą,
pisany przez wieloletniego Praktyka.

Wiara jest super
www.wiara-jest-super.blogspot.com
Blog adresowany do osób, które chcą rozwijać
swoją wiarę i zbliżać się do Pana Boga pisany przez
wieloletniego Praktyka.

Zabawne obrazki
www.funny-bob.blogspot.com
Strona z zabawnymi obrazkami.

Zapraszamy!
Kontakt z Autorem: robert-trafny@wp.pl

LICENCJA:
Niniejszy e-book jest całkowicie darmowy do niekomercyjnego użytku.
Możesz go w niezmienionej postaci pobrać na swój komputer, stronę
internetową, bloga, a także nieodpłatnie rozprowadzać dalej.

