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Test de verificare: Despre Sfânta Liturghie
1. În următoarea definiție a Liturghiei lipsesc majoritatea vocalelor. Completați-le pentru ca textul să fie corect.
Sf__nta

L__t__rgh__ __

răsc__mpărăt__ar__

__st__

d__

p__

J__rtfa
Cr__c__

No__l__i
ș__

L__găm__nt,

r__petar__a

r__înn__ __r__a

C__n__i

J__rtf__i

pascal__.

2. Reconstituiți textul următor despre structura Liturghiei și despre Proscomidie, alegând din tabelul de mai jos
cuvintele potrivite pentru spațiile libere. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Liturghia are __________ mari părți: Liturghia ____________________ și Liturghia ___________________. Partea
de pregătire a Liturghiei, care nu se desfășoară sub _______________ credincioșilor, se numește
________________: atunci se pregătesc pâinea și ________________ care mai apoi în Liturghie vor fi consacrate.
EUHARISTICĂ

DOUĂ

VINUL

CĂDELNIȚA

PROSCOMIDIE

PARASTAS

PĂCĂTOȘILOR

PATRU

CUVÂNTULUI

OCHII

3. Scrieți LC sau LE după cum momentul de mai jos aparține Liturghiei Cuvântului sau Liturghiei Euharistice.
[
[
[

] Lectura Evangheliei
] Împărtășirea credincioșilor
] Intratul cel Mare

[
[
[

] Recitarea Fericirilor
] Consacrarea/prefacerea
] Lectura Apostolului

[
[
[

] Recitarea Crezului
] Intratul cel Mic
] Predica ținută de preot

4. Alegeți din tabel cuvintele care completează în mod corect textele următoare, privind momentul consacrării.
Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
La consacrarea darurilor, _________________ rostește cuvintele lui Isus de la Cina cea de ______________,
invocând apoi _____________________________ asupra pâinii și vinului de pe altar. Prin consacrare are loc
___________________________ acestora în ________________ și Sângele lui Isus Cristos, numită și
______________________________. Aparența rămâne __________________ (vedem tot pâine și vin), dar știm
că ele au devenit ______________________ Trupul și Sângele Domnului.
ÎN MOD IMAGINAR

TRANSMUTARE

CANTORUL

PREOTUL

ÎN MOD REAL

TAINĂ

NESCHIMBATĂ

TRANSSUBSTANȚIERE

TRANSPARENȚĂ

TRANSFORMAREA

TRUPUL

FERICIRILE

CREDINCIOSUL

SPIRITUL SFÂNT

TRANSPORTARE

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

] Pâinea poate fi din grâu, mălai sau altele.
] Vinul trebuie să fie curat și nealterat, alb sau roșu.
] Isus Cristos e prezent în fiecare bucățică de pâine și în fiecare picătură de vin consacrate.
] Liturghia Cuvântului are loc imediat după Liturghia Euharistică.
] Trebuie să participăm la Liturghie în zilele de duminică și în sărbătorile de poruncă.
] Este recomandat să mergem des la Liturghie, dar zilnic este exagerat.
] La Liturghie se cuvine să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale.
] Pentru anumite părți din Liturghie ne putem aduce o carte, un joc pe telefon...
] Transsubstanțiere înseamnă că substanța preotului se schimbă și devine Isus Cristos.
] Trebuie să participăm la Liturghie de la începutul până la sfârșitul ei.
] Participarea noastră la Liturghie trebuie să fie activă, dând răspunsurile, cântând cu ceilalți.
] Participarea la Liturghie este deplină când ne și împărtășim.

