Frågor - Vem är jag?
Läs och svara på följande frågor för att ta reda vem du är som person.
Instruktioner:
Läs varje mening noga!
Ge varje mening en poäng mellan 1-5.
1 = “Nej, det passar inte alls in på mig!”
5 = “Japp, sån är jag!”
Lägg sedan ihop siffrorna och skriv in summan i rutan under varje avdelning.

AKTIV
1. Jag älskar att hjälpa andra och känner mig nära Gud när jag gör det. ______
2. Jag förstår inte de som inte vill vara aktiva i kyrkan och göra saker där. Jag vill helst
att alla ska vara lika aktiva som mig. _____
3. Jag skulle hellre stå en timme i regnet för att hjälpa någon i nöd än att bara sitta i ett
rum för mig själv och be eller läsa en bok i en timme. ______
4. Jag tycker det är tråkigt att se kristna bara sitta och sjunga sånger i kyrkan när det
finns människor som behöver vår hjälp, t.ex. flyktingar eller tiggare. ______
5. Jag känner mig glad när jag fått vara med och hjälpa till med något viktigt. ______

TOTAL POÄNG: _____________

KREATIV
1. Jag tycker det är roligare att måla och skapa något än att ligga på stranden och sola.
______
2. Jag skulle verkligen tycka om att använda mig av konst, musik eller dans som ett sätt
att visa min kärlek till Gud. ______
3. Jag älskar kreativa böneplatser där jag t.ex. kan tända ett ljus eller använda ett
bönearmband. ______
4. Gud är en spännande Gud och det är roligt att leva för honom. Jag förstår inte hur
vissa troende kan tycka att det är tråkigt att gå till kyrkan. ______
5. Jag lägger gärna mycket tid och pengar på att ladda ner ny musik. ______

TOTAL POÄNG: _____________

STILLSAM
1. Jag är hellre ensam med Gud än på en gudstjänst med många andra. ______
2. Det svåraste för mig är när jag inte kan känna att Gud finns inom mig. ______
3. När jag tänker på Gud så tänker jag mest av allt på kärlek och tillbedjan. ______
4. Jag tycker om att vara för mig själv och ta tid för bön och läsa Bibeln. ______
5. Jag har inget emot att vara med andra men jag föredrar att ta tid för Gud ensam och i
tystnad. ______
6. Jag gillar att läsa böner som är nedskrivna av andra människor. ______

TOTAL POÄNG: _____________

UTFORSKADE (OCH JORDNÄRA)
1. Jag känner mig nära Gud när jag är i naturen och ser vad Han har skapat, som berg,
skog, hav osv. ______
2. Jag tillber hellre Gud utomhus i Hans natur än att sitta inne på en gudstjänst. ______
3. Jag känner mig nära Gud när jag lär mig nya saker om Honom. ______
4. Jag köper hellre en bok än att ladda ned musik. ______
5. Jag skulle tycka om att sitta i en trädgård och studera bibeln. ______
TOTAL POÄNG: _____________

Den grupp som får högsta poäng är förmodligen den som beskriver dig bäst. Oroa dig inte
om du inte tycker att du riktigt passar in i någon av dessa grupper. Försök att be
regelbundet och lär känna Gud bättre på det sätt som känns bäst för dig!

