Chestionar despre păcate
pentru verificarea dar şi fixarea cunoştinţelor catehetice pe această temă

Întrebările de mai jos pot să aibă unul sau mai multe răspunsuri corecte. Bifaţi corespunzător, după ce aţi citit cu
mare atenţie şi aţi reflectat la întrebare.

1. Păcatul este o încălcare a legii lui Dumnezeu, un gest de neascultare, de răzvrătire.

 Adevărat
 Fals
2. Chiar dacă păcatul este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, victima lui este chiar cel care l-a comis.

 Într-adevăr
 Incorect
3. Păcatul poate fi de două feluri: păcatul strămoşesc (nu noi l-am făcut, dar îl moştenim) şi păcatul ........ (comis
de noi).

 vremelnic
 detaşat
 personal
 implicit
4. Păcatul strămoşesc (sau originar) a fost comis de .......

 Avram şi Eva
 Moise şi Noe
 Cain şi Abel
 Adam şi Eva
5. Păcatul strămoşesc a dus la pierderea darului supranatural şi a darurilor preternaturale. Înclinaţia spre rău,
bolile şi moartea sunt consecinţa pierderii .......

 darului supranatural
 darurilor preternaturale
6. Cum a ales Dumnezeu să repare răul făcut de protopărinţii noştri?

 printr-un potop de proporţii globale
 trimiţându-ni-l pe Isus Cristos
 distrugând toate merele
7. Care este Sacramentul prin care ni se şterge păcatul strămoşesc?

 Euharistia
 Maslul
 Mirul
 Botezul
 Căsătoria
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8. Cine a fost persoana pe care Dumnezeu a ales să o scutească de moştenirea păcatului strămoşesc?

 Ioan Botezătorul
 Sfântul Petru
 Fecioara Maria
 Moise
9. Cine este responsabil de păcatele mele (deci personale)?

 eu însumi
 părinţii, fraţii, rudele...
 cine m-a provocat, enervat...
 şcoala, profesorii, colegii...
 alinierea defavorabilă a stelelor
10. Un coleg s-a lăudat astăzi cu o enciclopedie ce a primit-o de ziua lui. Într-o pauză i-am "aranjat" mai multe
pagini cu o carioca neagră. Cum am păcătuit?

 cu gândul
 cu cuvântul
 cu fapta
 cu omisiunea
11. M-am răzbunat pe un coleg răspândind minciuni despre el. Cum am păcătuit?

 cu gândul
 cu cuvântul
 cu fapta
 cu omisiunea
12. Mă macină invidia pe un coleg pentru jucăriile/hainele lui. Cum am păcătuit?

 cu gândul
 cu cuvântul
 cu fapta
 cu omisiunea
13. Astăzi colegul de bancă a venit la şcoală fără sandviş. Eu am avut unul, dar mi-era foame aşa că l-am mâncat
tot. Am păcătuit cu ceva?

 cu gândul
 cu cuvântul
 cu fapta
 cu omisiunea
14. Care dintre următoarele acţiuni intră la categoria păcate?

 Am ţinut un băiat imobilizat ca prietenul meu să poată să îl bată.
 Am stat de "şase", ca să nu îi prindă cineva pe prietenii mei în timp ce furau.
 Am poruncit unui copil mai mic să ia bani din portmoneul părinţilor, pentru mine, fără ştirea lor.
 Nu consum droguri, dar fac rost pentru alţii.
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15. Păcatele personale pot fi de două feluri: de moarte sau veniale. Uniţi-le cu efectul lor asupra vieţii divine.
Păcatul de moarte

nu ne lipseşte de viaţa divină.

Păcatul venial

ne lipseşte de viaţa divină.

16. Sufletul curat poate fi asemănat cu o haină albă. Păcatele uşoare cu nişte pete pe această haină. Păcatul de
moarte face însă haina complet neagră. Care dintre imaginile de mai jos sugerează sufletul cu păcate uşoare?

puneţi un x deasupra imaginii care credeţi că este răspunsul corect

17. Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca un păcat să fie de moarte?

 materia sa să fie gravă
 să îl fi făcut în mod repetat
 să ştiu că ceea ce fac e păcat
 să vreau să fac acel păcat
 să nu mă fi spovedit de o lună
18. La şcoală cineva m-a împins într-un prieten: astfel l-am dărâmat şi şi-a spart capul. Am făcut un păcat de
moarte?

 Cu siguranţă!
 Nu, nu e de moarte.
19. Păcatele uşoare (sau veniale, sau lesne-iertătoare) aduc după sine pedeapsa veşnică a iadului?

 Din păcate da.
 Din fericire nu.
20. De câte păcate de moarte este nevoie ca sufletul să fie pasibil de pedeapsa veşnică?

 unul singur
 de cinci
 minim zece
 de la 13 în sus
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21. Cum ne putem elibera de un păcat de moarte pentru a recâştiga viaţa veşnică?

 prin post şi rugăciune
 apelând la Sacramentul Spovezii
 printr-un act de părere de rău desăvârşită
 aşteptând, căci trecerea timpului le rezolvă pe toate
 făcând multe, multe fapte bune
22. Am făcut un act de căinţă desăvârşită, iar păcatul de moarte mi-a fost şters. Mai trebuie să spovedesc acest
păcat?

 Nu, doar a fost şters!
 Desigur, cu prima ocazie!
23. Am păcate uşoare. Trebuie să mă preocupe aceasta?

 Da: de ce să stai murdar?
 Nu: nimeni nu poate fi perfect!
24. Un păcat, fie el şi uşor, atunci când îl comitem în mod repetat, conduce la:

 oboseală
 virtute
 plictiseală
 viciu
 cer
25. Care păcate sunt de o gravitate atât de mare încât nu pot fi şterse?

 împotriva părinţilor
 împotriva naturii
 împotriva Spiritului Sfânt
 împotriva mea
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