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Test de verificare: Despre Împărtăşanie
1. Bifaţi care dintre următoarele sunt condiţii pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtăşanie:
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] să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o oră înainte de a ne împărtăşi (ajunul euharistic)
] să fi postit 40 de zile (nu neapărat şi nopţile)
] să ne rugăm înainte şi după primirea Sfintei Împărtăşanii
] să ne dorim să devenim preoţi, călugări sau călugăriţe
] să ştim şi să credem că în Sfânta Împărtăşanie primim cu adevărat Trupul şi Sângele lui Isus Cristos
] să fim curaţi de absolut orice păcat, chiar şi de cele uşoare
] să avem minim 14 ani
] să fim în starea harului sfinţitor, adică fără păcat de moarte pe suflet

2. Pentru a avea afirmaţii corecte despre condiţiile primirii Împărtăşaniei, tăiaţi variantele incorecte:
Primirea oricărui Sacrament cere CREDINŢĂ / SUFERINŢĂ / ÎNDOIALĂ. În cazul Euharistiei trebuie să avem
certitudinea în INIMĂ / STOMAC / MINTE (adică să ştim) şi în MINTE / INIMĂ / STOMAC (adică să credem) că,
dincolo de aparenţele PÂINII / POTIRULUI / APEI şi vinului, ceea ce primim este PROBABIL / APROXIMATIV /
CU ADEVĂRAT Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Fără harul EPISCOPAL / SFINŢITOR / LUCRĂTOR suntem morţi sufleteşte. A-l primi pe Isus Cristos în această stare
înseamnă a comite un SACRAMENT / SACRILEGIU / SACRIFICIU. De aceea, pentru a ne putea ÎMPĂRTĂŞI / BOTEZA
/ SĂTURA, ne vom spovedi înainte, curăţindu-ne SUFLETUL / HAINELE / MINTEA de orice păcat UŞOR /
DE MOARTE / MEDIU.
Abţinerea de la mâncare şi băutură cel puţin O ZI / 12 ORE / O ORĂ înainte de a ne împărtăşi face parte din
pregătirea noastră TRUPEASCĂ / INTELECTUALĂ / MORALĂ pentru primirea Euharistiei, fiind o mică PLĂCERE /
JERTFĂ / GREŞEALĂ pe care o unim cu marea Jertfă euharistică. Putem să bem VIN / APĂ / SUCURI, dar nu alte
feluri de băuturi. De asemenea, în caz de boală, putem şi să luăm MEDICAMENTE / CIOCOLATĂ / PRĂJITURI în
acest timp, iar ajunul euharistic nu este încălcat.
Rugăciunea dinaintea PRIMIRII / CONSACRĂRII Sfintei Împărtăşanii ne ajută să ne BINEDISPUNEM / PREGĂTIM /
ÎNTRISTĂM cum se cuvine pentru acest moment. Apoi, avându-l pe Isus PREZENT / ABSENT / DECENT în mod real
în noi, vom petrece un timp în RECREAŢIE / RECULEGERE / REPETIŢIE şi rugăciune, conştientizând prezenţa Lui în
IDEILE / GÂNDURILE / SUFLETELE noastre.
3. Reconstituiţi textul următor despre Sacramentul Euharistiei, alegând din tabelul de mai jos cuvintele potrivite
pentru spaţiile libere. Atenţie: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Biserica stabileşte ca ______________ să primim Euharistia cel puţin o dată pe _________, la sărbătoarea Învierii
Domnului (Paşte), pregătindu-ne corespunzător prin ___________________. În acelaşi timp Biserica ne
_________________ cu stăruinţă să ne împărtăşim la fiecare _________________ la care participăm, deci cel
puţin în duminici şi _________________. De asemenea, este bine să primim Sfânta Împărtăşanie când suntem
grav _________________.
BOTEZ

SPOVADĂ
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SĂRBĂTORI

RECOMANDĂ

LITURGHIE

SÂMBETE

AN

OBLIGAŢIE

OBOSIŢI

4. Puneţi A sau F înaintea următoarelor afirmaţii despre Euharistie, după cum sunt adevărate sau false.
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] Preotul poate împărtăşi acasă sau la spital bolnavii ce nu se pot deplasa la biserică.
] Euharistia poate fi adorată şi în afara Liturghiei (ex: când este expusă pentru Adoraţia Euharistică).
] Preotul ne poate da Împărtăşania să o luăm acasă, dacă duminica viitoare nu putem veni la biserică.
] Împărtăşania se păstrează (ex: pentru bolnavi) în tabernacolul de pe altar.
] Când intrăm în biserică trebuie să îl salutăm pe Isus Cristos prezent pe altar în Euharistie.

