Nume: ________________________

Test de verificare: Despre Spiritul Sfânt
1. Aveți în continuare un text din care lipsesc câteva cuvinte, indicate în tabelul de mai jos. Umpleți spațiile cu
cuvintele care se potrivesc (tăindu-le apoi din tabel). Atenție: nu toate cuvintele din tabel vor fi folosite.
Spiritul Sfânt este a _____________ Persoană a Preasfintei Treimi, Dumnezeu _________________ ca Tatăl și Fiul.
Între __________________ cu care îl invocăm pe Spiritul Sfânt sunt: _______________________ (sau Paracletul),
Spiritul _____________________, respectiv Dătătorul de ___________________.
DOUA

TREIA

SACRAMENTE

VIAȚĂ

MÂNGÂIETORUL

ADEVĂRULUI

MISTUITORUL

TITLURILE

COMPLIMENTE

ADEVĂRAT

2. Pentru a avea afirmații corecte despre acțiunea Spiritul Sfânt în Scriptură, tăiați variantele greșite:
Spiritul Sfânt a acționat și în Vechiul Testament, încă de la ÎNCEPUTUL / MIJLOCUL / SFÂRȘITUL timpurilor, în
Creație, iar mai apoi în PATRIARHI / PROFEȚI / JUDECĂTORI, pe care i-a inspirat să vorbească în numele lui
DUMNEZEU / MOISE / PETRU. În Noul Testament îl întâlnim pe Spiritul Sfânt De exemplu la Buna Vestire, când
prin lucrarea Sa are loc ÎNTRUNIREA / ÎNTÂLNIREA / ÎNTRUPAREA în sânul Mariei; la momentul BOTEZULUI /
MIRULUI / MASLULUI, când în chip de PORUMBEL / LIMBI DE FOC / VÂNT a coborât asupra lui Isus Cristos; sau la
FLORII / RUSALII / PAȘTE, când a coborât asupra Apostolilor sub chip de PORUMBEL / LIMBI DE FOC / VÂNT.
3. Scrieți A sau F după cum propozițiile următoare sunt adevărate sau false.
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] Sărbătoarea Rusaliilor mai este numită și a Cincizecimii.
] La Rusalii, Spiritul Sfânt s-a coborât asupra Apostolilor adunați într-un cenacol din Betleem.
] Spiritul Sfânt le-a dat atunci curaj să vestească lumii pe Cristos mort și înviat.
] Apostolii au rămas însă chiar și după Rusalii paralizați de frică, închiși în cenacol.
] Rusaliile sunt celebrate an de an, în duminica dinaintea Paștelui.
] Momentul Rusaliilor a fost începutul lucrării Bisericii de vestire și răspândire a Evangheliei.
] Spiritul Sfânt este cel care zidește, însuflețește și sfințește continuu Biserica.
] Spiritul Sfânt, spre deosebire de Tatăl și Fiul, nu este Dumnezeu adevărat.
] Rugăciunea "Împărate ceresc" este adresată Spiritului Sfânt.
] Spiritul Sfânt purcede din veșnicie de la Tatăl și de la Fiul.

4. În continuare sunt amestecate cele 7 daruri cu cele 12 roade ale Spiritului Sfânt. Încercuiți doar darurile:
CURĂŢIA

FACEREA DE BINE

SFATUL

ÎNŢELEPCIUNEA
STĂRUINŢA

ÎNDELUNGA-RĂBDARE
MODESTIA

ŞTIINŢA

EVLAVIA

FIDELITATEA

BUNĂTATEA

PACEA

ÎNFRÂNAREA

TĂRIA

FRICA DE DUMNEZEU
IUBIREA

BUCURIA

BLÂNDEŢEA

ÎNŢELEGEREA

5. În următorul text sunt ascunse șase cuvinte care sunt de fapt șase simboluri ale Spiritului Sfânt. Găsiți-le și
subliniați-le.
Afară vremea era deosebit de frumoasă. Nu bătea vântul și cerul era curat ca lacrima: nici urmă de nor pe el! Câte
un porumbel mai brăzda înaltul din când în când. Ne topeam de sete, dar din fericire am găsit un izvor cu apă
limpede. Ne-am oprit și lângă troița din drum, unde ardea o candelă cu untdelemn. Apoi ne-am reluat drumul
spre cabană. Așteptam cu nerăbdare să se lase întunericul, să încheiem seara așezați în jurul focului!

