Nume: ________________________

Test de verificare: Despre Biserică
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.
Biserica este o mare _________________, formată din toți cei _____________________, care mărturisesc aceeași
__________________, participă la aceleași _________________________ și sunt conduși de _____________ și de
Episcopii în comuniune cu el. Biserica este noul __________________ al lui Dumnezeu și, în același timp, Maica și
_______________________ noastră.
PAPA

FAMILIE

SACRAMENTE

BANI

ÎNVĂȚĂTOAREA

CREDINȚĂ

POPOR

EXTRAORDINARI

BOTEZAȚI

LIMBĂ

2. Din lista următoare încercuiți acele cuvinte care indică imagini folosite pentru Biserică.
TEMPLU

OGOR

SEMAFOR

BARCĂ

CALCULATOR

ULEI

VIŢĂ DE VIE

TRUP MISTIC
ARC

TABLĂ

MIREASĂ

SCAUN
SOARE

PORTOCALĂ
TURMĂ

3. Trageți săgeți între elementele din prima coloană și cele din a doua coloană pentru a face asocierile corecte.
A întemeiat și conduce Biserica

Preoții

A fost primul Papă

Episcopii

Sunt urmașii Apostolilor

Isus Cristos

Sunt ajutoarele Episcopilor

Papii

Sunt urmașii Sf. Petru

Petru

4. În următoarele afirmații despre Biserică unele cuvinte sunt scrise cu literele amestecate. Găsiți-le, aflați varianta
corectă și scrieți-o deasupra sau sub cuvântul scris greșit.
Mesuinia Bisericii este aceea de a ctoniuna misiunea Fiului lui Dumnezeu pe pmănât, predicând avudărel revelat,
atsndâinrmid Sacramentele și lucrând pentru mâtenriua sufletelor cerdioșilinocr.
5. Scrieți cele patru atribute ale Bisericii în ordinea în care le recităm în Crez. Apoi scrieți în dreptul expresiilor de
mai jos, legate de Biserică, acea cifră ce corespunde atributului cu care au legătură.
1)

2)

3)

4)

) întemeiată pe temelia Apostolilor

) membrii ei au aceeași credință

) va exista până la sfârșitul veacurilor

) întemeietorul ei, Isus Cristos, este sfânt

) membrii ei au aceleași Sacramente

) învățătura ei e aceeași cu a Apostolilor

) învățătura ei este sfântă

) nu se limitează la o anumită zonă geografică

) păstorită de succesorii Apostolilor

) este universală în învățătură

) membri ei sunt uniți sub același cap vizibil

) oferă mijloacele pentru a duce o viață sfântă

