TEST - ABC WIEDZY O BOGU
Poniższy test ma zebrać całą waszą wiedzę na temat Pana Boga.
(Podkreśl tylko prawidłową odpowiedź)
1. Przez co, albo przez kogo Pan Bóg najdoskonalej objawił się
człowiekowi?
a. Przez świat, który stworzył
b. Przez wybranych ludzi: patriarchów, proroków, apostołów
c. Przez swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa
2. Kim jest Pan Bóg?
a. Jest to duch tak jak Aniołowie
b. Jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, rzeczy
widzialnych i niewidzialnych
c. Jest to sędziwy Starzec, który mieszka w niebie
3. Jak nazywamy Jednego Boga, ale w trzech Osobach?
a. Trójca Osób
b. Trójca Bóstw
c. Trójca Święta
4. W której modlitwie oddajemy cześć Trójcy Świętej?
a. Aniele Boży Stróżu mój …
b. Chwała Ojcu i Synowi …
c. Zdrowaś Maryjo …
5. Przymioty Boga są następujące:
a. Wielki, mądry, sławny i bogaty
b. Wieczny, sprawiedliwy, miłosierny i wszechmocny
c. Zdolny, bystry, utalentowany i mający zdolności telepatyczne
6. Co to znaczy, że Bóg jest wieczny?
a. Ma dusze nieśmiertelną
b. Nie ma początku, ani końca; zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie
c. Mieszka w niebie
7. Co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy?
a. Jest jak sędzia i zna prawo karne
b. Nie ocenia ludzi po wyglądzie
c. Za dobro wynagradza, a za zło karze
8. Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny?
a. Chętnie przebacza człowiekowi grzechy, jeśli za nie żałuje

b. Jest wrażliwy na ludzkie cierpienie
c. Ma dobre serce
9. Co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny?
a. Porusza się szybciej niż prędkość światła
b. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, wszystko może
c. Potrafi być naraz w dwóch miejscach
10.Co to znaczy stworzyć?
a. Uczynić coś z niczego
b. Zrobić coś według planu
c. Wyczarować coś przy pomocy różdżki
11.Co to znaczy wierzyć w Boga?
a. Ufać Bogu i wiedzieć, że On nie kłamie
b. Mieć w domu święte obrazy
c. Uznać za prawdę to co Pan Bóg nam objawił (Pismo Święte) i według
tego starać się żyć
12. Jakie dzieła przypisujemy poszczególnym Osobom Boskim?
a. Bóg Ojciec – Dzieło Światła; Syn Boży – Dzieło Nauczania; Duch
Święty – Dzieło Sakramentów
b. Bóg Ojciec – Dzieło Stworzenia; Syn Boży – Dzieło Odkupienia; Duch
Święty – Dzieło Uświęcenia
c. Bóg Ojciec – Dzieło Dobra; Syn Boży – Dzieło Prawdy; Duch Święty –
Dzieło Dobrej Rady

