Nume: ________________________

Test de verificare: A doua şi a treia Poruncă dumnezeiască
1. Pentru a avea afirmaţii corecte despre a doua Poruncă dumnezeiască, tăiaţi variantele incorecte:
Prin porunca a doua DUMNEZEU / PAPA / BISERICA ne porunceşte să folosim cu FORŢA / RESPECT / NEŞTIINŢĂ
numele Său, dar şi al Preasfintei Fecioare ANA / ELISABETA / MARIA şi al tuturor CUNOŞTINŢELOR / SFINŢILOR /
ŢĂRILOR. Numele lui Dumnezeu este SCURT / UŞOR / SFÂNT şi îl respectăm rostindu-l cu EVLAVIE / EZITARE /
EUFORIE, binecuvântându-l şi lăudându-l.
2. Alegeţi cuvintele care completează în mod corect textul următor, privind Porunca a doua.
Necinsteşte numele lui Dumnezeu cel care îl foloseşte fără rost, în mod _______________ sau în glumă numele lui
Dumnezeu; rosteşte la ____________ sau în __________________ numele lui Dumnezeu; invocă numele lui
Dumnezeu în mod magic sau pentru a ________________ pe cineva; huleşte (spune ________________), rostind
cuvinte de ură sau necuviincioase la adresa lui Dumnezeu, a ________________, a sfinţilor sau a lucrurilor sfinte;
luând pe Dumnezeu ca ________________, jură strâmb sau fără rost; nu îşi îndeplineşte ____________________
făcute în numele lui Dumnezeu.
ÎNJURĂTURI

BISERICII

UŞURATIC

BLESTEMA

BINECUVÂNTA

MARTOR

BUCURIE

BLASFEMII

FĂGĂDUINŢELE

MÂNGÂIA

MÂNIE

FAMILIEI

3. În următoarele enunţuri sunt strecurate şapte greşeli. Găsiţi-le şi scrieţi dedesubt cuvântul corect!
Prin porunca a treia Dumnezeu ne interzice să dedicăm în mod special o zi din lună pentru a-i aduce cult, dar şi
pentru epuizarea noastră. Aceasta este ziua Domnului. În Noul Testament ziua Domnului era lunea - sabatul, iar în
Noul Testament este duminica - ziua Naşterii Domnului şi ziua Coborârii Fiului Sfânt.
4. Alegeţi cuvintele care completează în mod corect textele următoare, privind Porunca a treia.
Sfinţim ziua Domnului participând _____________ şi cu evlavie la Sfânta __________________, de la începutul
până la _________________ ei, şi abţinându-ne de la acele activităţi care ne împiedică să aducem ___________
lui Dumnezeu sau care _______________ odihna necesară ______________ şi trupului.
SFÂRŞITUL

ÎMPIEDICĂ

CULT

MINŢII

ACTIV

LITURGHIE

Mai putem sfinţi ziua Domnului îngrijindu-ne de _______________ nostru prin Spovadă, prin ________________,
prin citirea Sfintei _______________ şi alte lecturi __________________. Sunt potrivite în această zi şi activităţile
_________________, cum ar fi vizitarea ________________, dar şi acelea care contribuie la __________________
minţii şi a trupului nostru, precum şi a relaţiilor cu aproapele, în special în ___________________.
SCRIPTURI

CARITABILE

VENITUL

RUGĂCIUNE

SPIRITUALE

DEZVOLTAREA

SUFLETUL

FAMILIE

COMICE

BOLNAVILOR

5. Marcaţi cu [X] care dintre următoarele enunţuri sunt încălcări ale celei de-a treia Porunci.
[
[
[
[

]
]
]
]

Zugrăvirea camerei de zi.
Somnul de după-masă.
Cititul unei cărţi de poezii.
Repararea unei ţevi la bucătărie spartă peste noapte.

[ ] Spălatul hainelor strânse peste săptămână.
[ ] O plimbare în natură cu familia sau cu prietenii.
[ ] Repararea gardului vecinului pentru nişte bani
de buzunar.

6. În următorul text, cinci cuvinte au literele amestecate. Scrieţi-le dedesubt în mod corect.
Nici o altă activitate nu poate înlocui participarea otibalogrie la Liturghia duminicală. Atunci însă când, din cauza
unei boli sau din alt motiv îtmeienat, nu putem participa la Sfânta Liturghie, se ronceamdă să o urmărim în direct
la radio sau tozeviler; sau să petrecem un timp mai lung în răcuguine, în lectură biblică...

