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Test de verificare: Despre Sacramentul Euharistiei
1. În următoarea definiție a Sacramentului Euharistiei sunt cinci greșeli. Corectați definiția tăind cuvintele greșite și
scriind lângă varianta corectă.
Preasfânta Euharistie este Sacramentul în care e prezent în mod imaginar însuși Spiritul Sfânt, care ne oferă
Trupul și Cuvântul Său, sub chipul pâinii și al uleiului, ca hrană pentru trupurile noastre.
2. Reconstituiți textul următor despre Sacramentul Euharistiei, alegând din tabelul de mai jos cuvintele potrivite
pentru spațiile libere. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Euharistia este numită ___________________ Sacrament și Sacramentul ____________________ pentru că:
toate celelalte Sacramente _________________ din Euharistie, din __________________ lui Isus Cristos de pe
Cruce; dacă în celelalte Sacramente Isus Cristos ne __________________ harurile Sale, în Euharistie ni se
dăruiește pe ____________________.
DĂRUIEȘTE

PREASFÂNTUL

MAMA SA

IZVORĂSC

OAMENILOR

LIPSEȘTE DE

EL ÎNSUȘI

JERTFA

SACRAMENTELOR

NAȘTEREA

3. Ce alte nume mai are Euharistia? Bifați variantele corecte.
[ ] Pâinea Vieții
[ ] Sfânta Împărtășanie

[ ] Sfânta Cununie
[ ] Poarta Sacramentelor

[ ] Cina Domnului
[ ] Frângerea Pâinii

[ ] Memorialul Pătimirii,
Morții și Învierii Domnului

4. Puneți A sau F înaintea următoarelor afirmații despre Euharistie, după cum sunt adevărate sau false.
[
[
[
[
[

] Jertfa de pe Cruce a lui Isus Cristos se repetă în mod sângeros la fiecare Sfântă Liturghie.
] Prin Euharistie, Isus Cristos rămâne cu noi, dăruindu-ni-se ca hrană pentru sufletele noastre.
] Isus Cristos a dat Apostolilor puterea de a preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Său.
] Doar Episcopii, nu și preoții, pot consacra pâinea și vinul la Sfânta Liturghie.
] Euharistia perpetuează jertfa lui Isus Cristos de pe Cruce până la a doua Sa venire.

5. Alegeți din tabel cuvintele care completează în mod corect textele următoare, privind instituirea Sacramentului
Euharistiei. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Isus Cristos a instituit Sacramentul Euharistiei la ___________________________________, în __________ Mare,
când a binecuvântat pâinea și ______________ și le-a dat Apostolilor Săi, spunând: "______________, mâncați;
acesta este ______________ Meu... ____________ dintru acesta toți, că acesta este _________________ Meu..."
(_______________ 26,26-28)
SÂNGELE

LUAȚI

JOIA

BEȚI

VINUL

BISERICA

CINA CEA DE TAINĂ

VINEREA

FLORII

TRUPUL

SUFLETUL

MARȚEA

PEȘTELE

MATEI

POFTIȚI

6. Pentru a avea afirmații corecte despre roadele primirii Euharistiei, tăiați variantele incorecte:
Primirea Euharistiei: CREȘTE / REDUCE / OPREȘTE unirea noastră cu FECIOARA MARIA / ISUS CRISTOS / SFÂNTUL
PĂRINTE și cu Biserica Sa; face mai fierbinte IUBIREA / CUNOAȘTEREA / PASIUNEA noastră pentru Dumnezeu și
pentru VIEȚUITOARE / NATURĂ / SEMENI; sporește în noi viața UMANĂ / DIVINĂ / TERESTRĂ; șterge păcatele DE
MOARTE / ALTORA / UȘOARE și ne întărește împotriva păcatelor DE MOARTE / STRĂMOȘEȘTI / UȘOARE; reduce
înclinarea noastră spre STÂNGA / PĂCAT / DREAPTA / FERICIRE și ne ajută să facem MUȘCHI / FAȚĂ / BINELE.

