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Test de verificare: Clasificarea Sacramentelor
1. Scrieți în căsuțe Sacramentele potrivite, conform clasificării după efectul lor.
Sacramentele
de inițiere creștină:

Sacramentele
de vindecare:

Sacramentele de slujire
a comuniunii:

2. Reconstituiți textul următor, despre clasificarea după efect, alegând din tabelul de mai jos cuvintele potrivite
pentru spațiile libere. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Sacramentele inițierii creștine pun temelia _______________ creștine și ne fac membri ai ___________________.
Prin Sacramentele de vindecare, Biserica duce înainte ____________________ de vindecare a sufletelor și a
_____________________ înfăptuită de Cristos în timpul vieții Sale _________________. Sacramentele de slujire a
___________________ contribuie la mântuirea proprie prin __________________ celorlalți.
TRUPURILOR

VIEȚII

SLUJIREA

LUCRAREA

PRIVATE

ÎNVĂȚĂTURII

COMUNIUNII

PUBLICE

SPIRITELOR

BISERICII

3. Scrieți în căsuțe Sacramentele potrivite, conform clasificării după starea sufletească a celui care le primește,
respectiv după repetabilitate.
Sacramentele pentru cei vii sufletește:

Sacramentele pentru cei morți sufletește:

Sacramentele care pot fi primite o singură dată:

Sacramentele care pot fi primite în mod repetat:

4. Reconstituiți textul următor, despre clasificarea după starea sufletească, respectiv după repetabilitate, alegând
din tabelul de mai jos cuvintele potrivite pentru spațiile libere. Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Un om se naște ____________ sufletește (fără viață divină sau har sfințitor în el) din cauza păcatului
________________________. Când facem păcate de moarte, ajungem din nou morți _______________________.
Faptul că anumite Sacramente sunt doar pentru cei ____________ sufletește înseamnă că trebuie să fim în starea
harului sfințitor pentru a le primi cu vrednicie; altfel comitem un _________________, care este păcat de moarte.
Anumite Sacramente imprimă în sufletul celui care le primește un semn de ___________________ (se numește și
___________________ , pecete sau caracter). Ele sunt deci primite pe viață, și astfel nu mai este nevoie să fie
_______________. Din cele care se pot repeta, pentru două se recomandă primirea deasă: __________________
și Euharistia. Maslul se poate ori de câte ori suferim de o ____________________ gravă. În fine,
________________________ poate fi repetată doar de cel căruia i-a decedat soțul/soția.
SACRILEGIU

BOALĂ

VII

STRĂMOȘESC

SPOVADA

ÎMPLINIT

MORT

SIGILIU

PERSONAL

REPETATE

SUFLETEȘTE

SACRIFICIU

CĂSĂTORIA

NEȘTERS

MIRUL

