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RELIGIE PENTICOSTALĂ - Prof. Varasciuc Andrei - 01.04.2020
Rezolvă exercițiile pe caietul de religie.
IUBIREA LUI DUMNEZEU ŞI RĂSPUNSUL OMULUI

UL

EVALUARE
I. Notează cu A (adevărat) sau F (fals):
.... Cei dintâi creștini aveau o clădire specială unde
se întâlneau pentru închinare, numită Catedrală.
.... La începutul istoriei bisericești, au fost 10
valuri de persecuție împotriva creștinilor.
.... Astăzi creștinismul este pe același loc cu islamul, cele două religii fiind foarte asemănătoare.
.... Cina și botezul sunt acte de cult practicate și recomandate de Isus.
.... Mișcarea Penticostală este o mișcare religioasă nouă, apărută în secolele al XIX-lea – al XX-lea.
II. Copiază pe caiet și completează spațiile libere:
1. Ucenicilor li se dă pentru prima dată numele de creștini în ..................
2. Denumirea de biserică provine din grecescul „ekklesia” și latinescul.................
3. Neoprotestanții apar în secolele ................
4. Termenul de „botez” înseamnă.....................
5. Prima biserică penticostală din România a fost deschisă în localitatea ................
III. Alege varianta corectă:
1. Biserica creștină stăruia, printre altele,
în frângerea pâinii sau:
a. Agape
b. Mese de dragoste
c. Cina Domnului

3. Marea Reformă religioasă l-a avut ca
protagonist principal pe:
a. Apostolul Petru
b. Martin Luther
c. Richard Wurmbrand

2. Despărțirea Bisericii Ortodoxe de
Biserica Catolică s-a petrecut în anul:
a. 1045
b. 1504
c. 1054

4. Predicatorul american penticostal de
la Los Angeles (Azuza Street) se numea:
a. Charles Parham
b. Edward Erwin
c. Augustin

IV. Asociază corespunzător:
1. Creștinism
2. Penticostalism
3. Budism
4. Islam
5. Iudaism

a) Tora
b) Religia dragostei
c) Revărsarea și lucrarea Duhului Sfânt
d) Învățăturile celui iluminat
e) Profetul Mahomed
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V. Pe baza versetului:
„Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe
orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume” (Iacov 1:27),
răspunde la următoarele cerințe:
a) Definește expresia „religie curată și neîntinată”.
b) Menționează cele două caracteristici ale religiei curate.
c) Precizează un sinonim pentru expresia: „neîntinați de lume”
d) Explică în maxim 3 rânduri care este esența religiei creștine.

POEZIE
ÎN BISERICA CEA VIE
În Biserica cea vie,
Trupul Domnului Hristos,
Să fiu sfânt, să fiu făclie,
Să slujesc cu bucurie,
Ca prin mine să se știe
Drumul harului frumos

În Biserica iubită
Logodită cu Hristos,
Să fiu flacără sfințită,
Care arde ne-ngrădită
Pentru Nunta pregătită
În văzduhul luminos.

În Biserica cea sfântă
Casa Domnului Isus,
Să fiu harfă care cântă
Pacea Golgotei ne-nfrântă
Și iubirea ce se-avântă
Spre un mâine de nespus

În Biserica cea una,
Neamul sfânt al lui Isus,
Vreau să fiu întotdeauna
Luptător, să-nfrâng minciuna,
Pentru slava și cununa
Adevărului de Sus!
Nicolae Moldoveanu, Cântările Harului, vol 9

Aplicăm
Cum poți să-ți arăți dragostea față de cei din Biserica ta?
Cum te comporți față de cei care sunt de o altă confesiune
creștină, diferită de a ta?
Care este atitudinea ta față de cei ce aparțin altor religii
(musulmani, budiști, evrei etc)?
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