numele____________________________________


1 Alegeţi de mai jos cuvintele potrivite pentru a completa următoarele afirmaţii de credinţă.
 Dumnezeu este un ............................... desăvârşit, ......................................... cerului şi al pământului.
 Spiritul Sfânt este a treia Persoană a ..................................... Treimi, ..................................... adevărat ca şi Tatăl şi Fiul.
 Misterul central al credinţei şi al vieţii creştine este misterul Preasfintei ............................... .
 Există un ................................ Dumnezeu în trei .......................................: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.
 A doua Persoană .................................. s-a făcut om pentru ca prin .................................. Sa pe cruce să răscumpere
pe .......................................... şi în veci să îi mântuiască.
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2 Dumnezeu este veşnic, pretutindeni, atotştiutor, atotputernic, sfânt şi drept. Explicaţi! (unind cu o linie)
Veşnic

Poate face tot ce voieşte.

Pretutindeni

Nu are început şi nici nu va avea sfârşit.

Atotştiutor

Iubeşte binele şi urăşte răul.

Atotputernic

Este în cer, pe pământ şi în tot locul.

Sfânt

Răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.

Drept

Ştie şi vede toate, chiar şi gândurile noastre cele mai ascunse.



3 Găsiţi greşelile din următoarele enunţuri. Tăiaţi ce este greşit şi înlocuiţi dacă e cazul cu ceea ce este corect.
 Afară de lumea văzută, Moise a făcut şi multe spirite pe care le numim îngeri. _______________________________
 Nu toţi îngerii erau buni şi fericiţi la început. ___________________________________________________________
 Îngerii care au păcătuit se numesc îngeri păzitori. _______________________________________________________
 Cei dintâi oameni se numeau Avraam şi Sara. __________________________________________________________
 Omul este format din trup şi suflet muritor. ___________________________________________________________
 Adam şi Eva au păcătuit, neascultând de porunca lui Dumnezeu, şi au fost primiţi în paradis. ____________________
 Păcatul strămoşesc a trecut la toţi oamenii, aducând în lume moartea, bolile, suferinţa, iubirea... ________________
 Dumnezeu nu a avut milă de oameni, făgăduind şi trimiţând un Mântuitor. __________________________________



4 Aşezaţi următoarele evenimente în ordine cronologică, scriind numerele corespunzătoare pe calendar.

 Isus Cristos a ales 12 apostoli, a predicat şi a făcut multe minuni.
 În copilăria Sa Isus a trăit la Nazaret şi a fost supus părinţilor Săi.
 Isus Cristos s-a înălţat la cer la 40 de zile după învierea Sa.
 Pruncul Isus s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.
 Spiritul Sfânt a coborât la 10 zile după înălţarea la cer a lui Isus (Rusalii).
 Cristos a murit răstignit pe Cruce, pe muntele Golgota.
 Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Fecioara Maria, de la Spiritul Sfânt.
 Trupul lui Isus a stat în mormânt 3 zile, apoi a înviat de Paşti.
 Când Isus avea treizeci de ani a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan.


5 Adevărat sau Fals? (scrieţi A sau F în căsuţă)

 Isus Cristos va veni la sfârşitul lumii ca să judece pe unii oameni.
 Oamenii vor fi judecaţi pentru gândurile şi cuvintele lor, pentru ceea ce au făcut sau nu au făcut.
 După judecata de la sfârşitul lumii, cei buni vor merge în iad, iar cei răi, în cer.
 Judecata particulară este judecata la care e supus fiecare om imediat după moartea sa.
 După judecata particulară sufletul se duce în cer, sau în iad, sau în purgator.
 Cerul este locul de fericire vremelnică.
 Iadul este locul de suferinţă veşnică.
 Purgatorul este locul de suferinţe vremelnice.
 La începutul lumii vor învia morţii.
6 Despre cine ce afirmaţie putem face? Uniţi cu o linie.
Isus Cristos

este urmaşul Sf. Petru şi capul văzut al Bisericii.

Sfântul Petru

este Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică.

Papa de la Roma

a fost cel dintâi Papă.

Episcopii

a întemeiat Biserica.

Preoţii

sunt urmaşii celorlalţi Apostoli.

Biserica lui Cristos

sunt cei care îi ajută pe Episcopi în slujirea Poporului lui Dumnezeu.

☺ VERIFICAŢI ÎNCĂ O DATĂ CU ATENŢIE RĂSPUNSURILE DATE!

