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Test de verificare: Despre păcat
1. Reconstituiți definiția păcatului scriind corect cuvintele ale căror litere s-au amestecat.
Păcatul este îcălacerna _________________ unei pocnuri _____________ dumnezeiești sau bseticrișei
_______________. Este un act de ngejnețilă _________________, de nelatasruce _________________ sau de
rătvărizre ____________________ împotriva lui Dumnezeu.
2. Reconstituiți textul următor despre clasificările păcatelor.
Clasificare după cine a comis păcatul: păcatul ______________________ (comis de Adam și Eva) și păcatul
________________ (comis de noi). Primul este șters prin _______________, al doilea prin __________________.
Clasificare după gravitate: păcate de _________________ (sau mari, grave) și păcate _____________ (sau mici,
veniale, lesne-iertătoare). Condițiile ca un păcat să fie de moarte: _________________ gravă, știință și voință
__________________. Când una dintre condiții ______________________, este păcat ușor.
Clasificare după modurile de comitere: cu ________________, cu _______________________, cu _____________
și cu ________________. Acesta din urmă privește un bine pe care _________________ și __________________
să îl facem, dar nu l-am făcut.
SPOVADĂ

MOARTE

GÂNDUL

PERSONAL

LIPSEȘTE

TREBUIA

STRĂMOȘESC

PUTEAM

MATERIE

UȘOARE

DEPLINĂ

FAPTA

BOTEZ

CUVÂNTUL

OMISIUNEA

3. Bifați care dintre următoarele sunt efecte ale păcatului.
[ ] Ne murdărește sufletul.
[ ] Ne mărește înclinarea spre păcat.
[ ] Ne sporește împietrirea inimii.

[ ] Ne asigură intrarea în rai.
[ ] Ne luminează mintea.
[ ] După gravitate ne îndepărtează sau separă de Dumnezeu.
[ ] Păcatul de moarte atrage pedeapsa veșnică a iadului.

4. Bifați care dintre următoarele sunt modalități de a lupta cu păcatul.
[ ] Spovada deasă.
[ ] Rugăciunea și citirea din Biblie.
[ ] Neascultarea de părinți.

[ ] Examinarea zilnică a conștiinței.
[ ] Excursiile la munte.
[ ] Evitarea ocaziilor care duc la păcat.

[ ] Jocurile de noroc.
[ ] Prieteniile rele.
[ ] Împărtășirea deasă.

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

] Moartea spirituală înseamnă că sufletul încetează să mai existe.
] Păcatele pot fi șterse datorită jertfei răscumpărătoare a lui Isus Cristos.
] Spovada șterge toate păcatele, inclusiv păcatul strămoșesc.
] A nu te ruga pentru părinți este un exemplu de păcat prin omisiune.
] Păcatele cu gândul sunt întotdeauna păcate ușoare.
] Repetând de multe ori un păcat dobândim un viciu.
] Pedeapsa vremelnică se ispășește fie aici, pe pământ, fie după moarte, în purgatoriu.
] Dacă am făcut ceva greșit, dar nu am avut voință deplină, păcatul nu este de moarte.
] Cultivarea virtuților (ex: smerenia, dărnicia, cumpătarea) ne ajută să luptăm cu păcatele.
] Dacă o ispită o alungăm imediat ce apare, nu am păcătuit.

