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Test de verificare: Despre Sacramente
1. Reconstituiți textul următor, bazat pe definiția Sacramentului, alegând din tabelul de mai jos cuvintele potrivite
pentru spațiile libere. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Sacramentul (sau _____________) este un semn _______________, orânduit de _______________________,
prin care dobândim un har ________________________, pentru ____________________ sufletelor noastre.
Semnul văzut ne ajută să ________________________, să credem și să primim Sacramentul respectiv. În planul
nevăzut, ______________________________, prin fiecare Sacrament ______________________ harul sfințitor,
precum și un har specific (harul ______________________), care ne ajută pe drumul sfințeniei.
DOBÂNDIM

ISUS CRISTOS

SFINȚIREA

MAGIC

TAINA

VĂZUT

PIERDEM

SUPRANATURAL

NEVĂZUT

BISERICĂ

LUCRĂTOR

ÎNȚELEGEM

EPISCOPII

SACRAMENTAL

SUPERFICIAL

2. Trageți câte o linie între fiecare Sacrament și definiția lui (din coloana din stânga), respectiv o descriere a lui (din
coloana din dreapta), făcând asocierile corecte.
Sacramentul prin care
Isus Cristos viu ni se dă ca hrană.

Maslul

Este Poarta Sacramentelor,
fiind primul primit în viață.

Sacramentul prin care
se întemeiază familia creștină.

Botezul

Sacramentul care
se primește în doi (în cuplu).

Sacramentul prin care primim
pecetea Spiritului Sfânt.

Spovada

Este Sacramentul Sacramentelor,
fiind cel mai important.

Sacramentul prin care reprimim
viața divină pierdută prin păcat.

Preoția

Sacramentul pe care
îl pot primi exclusiv bărbații.

Sacramentul prin care sunt consacrați
slujitorii Poporului lui Dumnezeu.

Mirul

Sacrament folositor într-o situație
pe care nimeni nu și-o dorește.

Sacramentul prin care
ne naștem la viața divină.

Euharistia

Sacramentul care se primește în
mare taină, fără alții de față.

Sacramentul prin care suntem întăriți
sufletește și trupește în boală.

Căsătoria

Sacramentul ce face din noi
soldați ai lui Cristos.

3. Puneți A sau F înaintea următoarelor afirmații despre Sacramente, după cum sunt adevărate sau false.
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] Episcopii și preoții sunt cei care celebrează în mod obișnuit Sacramentele.
] Uleiul sfințit este semnul văzut la Sacramentul Euharistiei.
] În Sacramente acționează însuși Isus Cristos.
] Din partea celui care primește Sacramentele se cere credință.
] Semnul văzut poate consta în gesturi, cuvinte sau elemente materiale.
] De-a lungul vieții, ca să ne mântuim, trebuie să primim absolut toate cele 7 Sacramente.
] Sacramentele au fost instituite de Biserică, în baza acțiunilor și cuvintelor unor sfinți.
] Apa sfințită este semnul văzut la Sacramentul Botezului.
] Sacramentele ne ajută în viața de aici și ne pregătesc pentru viața viitoare.
] Isus Cristos a orânduit zece Sacramente.
] Fiecare Sacrament are anumite condiții de respectat pentru o primire vrednică și rodnică.
] Înmormântarea este ultimul Sacrament ce îl poate primi un credincios.

