Nume: ________________________

Test de verificare: Despre Preasfânta Treime
1. Un adevăr important despre Dumnezeu a fost împărţit în nouă fragmente. În careul de sus textele înscrise în
căsuţe sunt corecte, dar ordinea lor este greşită. Copiaţi-le în careul de jos, în mod corect, păstrând fără modificări
textele din căsuţe.
Dumnezeu în trei

natură divină.

cele trei Persoane

între ele pentru că

Există un singur

Persoane: Tatăl, Fiul

divine sunt egale

şi Spiritul Sfânt;

împărtăşesc aceeaşi

2. Trageţi săgeţi de la prima şi ultima coloană spre cea din mijloc, astfel încât să indicaţi corect prin ce sunt
distincte cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi.
Este născut din Tatăl din veşnicie

Tatăl

Mântuitorul

Este de la sine însuşi din veşnicie

Fiul

Sfinţitorul

Purcede de la Tatăl şi de la Fiul din veşnicie

Spiritul Sfânt

Creatorul

3. Scrieţi A sau F după cum enunţurile următoare sunt adevărate sau false.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Acţiunea specifică Tatălui este de Creator.
] Spiritul Sfânt s-a făcut om, pentru ca să ne mântuiască.
] Dintre cele trei Persoane divine, Fiul este cel mai iubitor.
] Cele trei Persoane divine au aceeaşi natură divină.
] Toate cele trei Persoane divine sunt în aceeaşi măsură de sfinte.
] Fiecare Persoană divină este Dumnezeu adevărat.
] Avem trei Dumnezei, în trei Persoane divine.
] Cele trei Persoane divine sunt inseparabile în acţiunea lor.
] Spiritul Sfânt nu este Dumnezeu.
] Avem un singur Dumnezeu cu trei naturi divine.

4. Aveţi în continuare un text din care lipsesc câteva cuvinte, indicate în tabelul de mai jos. Umpleţi spaţiile cu
cuvintele care se potrivesc (tăindu-le apoi din tabel). Atenţie: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Misterul unui ____________ Dumnezeu în trei _______________ se numeşte ______________ Preasfintei Treimi.
Numim mister orice ___________ de credinţă descoperit nouă de Dumnezeu, pe care nu îl putem _____________
pe deplin cu _____________ noastră.
DUMNEZEI

MISTERUL

PERSOANE

MINUNE

ADEVĂR

MINTEA

SINGUR

GURA

ÎNŢELEGE

TRIPLU

5. Completaţi cuvintele lipsă - fiecare liniuţă corespunde unei litere. Pentru ajutor, aveţi completate deja unele litere.
Ne mărturisim c _ _ _ _ _ ţ _ în Preasfânta Treime prin semnul Sfintei C _ _ _ i şi prin c _ v _ _ _ _ _ _ cu care îl
însoţim: "În numele _ _ _ _ _ _ _ şi al _ _ _ _ _ _ şi al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Amin."

