Nume: ________________________

Test de verificare: Despre Mântuitorul
1. Aveți în continuare un text din care lipsesc câteva cuvinte, indicate în tabelul de mai jos. Umpleți spațiile cu
cuvintele care se potrivesc (tăindu-le apoi din tabel). Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Isus Cristos este ____________ unic al lui Dumnezeu, a __________ Persoană a Preasfintei _________________.
El a primit firea ___________________ de la Preasfântă Fecioară Maria, prin lucrarea __________________ Sfânt.
Este o singură Persoană, dar cu două ___________: una dumnezeiască și alta omenească. Este Dumnezeu
___________________ și om adevărat.
TREIA

NATURI

IDEI

FIUL

DOUA

SPIRITULUI

SECUND

OMENEASCĂ

ADEVĂRAT

TREIMI

2. Din cuvintele de sub tabel faceți perechi, două câte două, astfel încât să aibă sens.












IOSIF, CRUCE, DUMINICĂ, NAZARET, BOTEZ, ÎNVIERE, NAȘTERE, COPILĂRIE, MARIA, BETLEEM, IORDAN, MOARTE
3. În următoarele afirmații, diverse cuvinte sunt scrise invers. Scrieți-le corect deasupra!
Fiul lui Dumnezeu s-a tapurtnî pentru a ne face cunoscută aeribui infinită a lui Dumnezeu pentru noi, iinemao,
pentru a ne fi ledom de sfințenie, dar mai ales pentru a ne iutnâm. Prin pătimirea, aetraom și învierea Sa, Isus
Cristos ne-a dobândit aeratrei păcatelor, aeracăpmî cu Dumnezeu, participarea la ațaiv divină și accesul la
aericiref veșnică.
4. Pentru a avea afirmații corecte despre Isus Cristos, tăiați variantele greșite:
În viața Sa PRIVATĂ / PUBLICĂ / LUNGĂ, Isus Cristos a ales 12 / 40 / 70 Apostoli, a predicat Vestea cea TARE /
ȘOCANTĂ / BUNĂ a venirii Împărăției NORILOR / CERURILOR / FERICIRII și a împăcării omului cu DUMNEZEU / EL
ÎNSUȘI / DIAVOLUL și a făcut multe GLUME / CONSTRUCȚII / MINUNI. Acestea din urmă le putem clasifica astfel:
minuni asupra ELEMENTELOR / ANIMALELOR / PEISAJELOR naturii, vindecări, EXORCIZĂRI / EXERCIȚII / EXPEDIȚII,
respectiv învieri.
5. Scrieți A sau F după cum propozițiile următoare sunt adevărate sau false.
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] Nașterea lui Isus o sărbătorim la Crăciun, pe 25 decembrie.
] Ea a avut loc într-un staul sărăcăcios din Nazaret.
] Tatăl Lui purtător de grijă a fost Moise.
] Isus și-a început misiunea publică după primirea Botezului în Iordan.
] Până atunci Isus a stat în Egipt 30 de ani.
] Misiunea sau activitatea publică a lui Isus a durat 3 ani.
] În acest timp a vindecat numeroși leproși, orbi, surzi, paralizați, bolnavi suferind din diverse cauze.
] Alungarea diavolilor din oameni a fost una dintre minunile lui Isus în timpul misiunii publice.
] Minunile lui Isus au arătat că El este Mesia, cel vestit de proroci.
] Isus a fost trădat de apostolul cel iubit, Ioan.
] A fost răstignit și a murit pe cruce, rămășițele Sale pământești găsindu-se și astăzi în mormântul Său.
] Învierea lui Isus este misterul central al credinței creștine.
] La 40 de zile de la Înviere, Isus s-a ridicat cu trupul la cer, la dreapta Tatălui.
] În aceste 40 de zile petrecute pe pământ, Isus s-a arătat doar Fecioarei Maria.

