LUCRAREA (ȘI PREZENȚA) DUHULUI SFÂNT ÎN LUME (ȘI ÎN ISTORIE)
Comunicarea / însuşirea noilor cunoştinţe (predare prin întrebări)
sau întrebări pentru ... Test de evaluare; Verificarea cunoștințelor anterioare; Fixarea și consolidarea noilor cunoștințe
Cine a creat lumea?
Sfânta Treime - Dumnezeul cel Unul în Ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh
Cum sunt cele Trei Persoane divine Tatăl, Fiul, Sfântul Duh?
A. Egale în putere, înțelepciune, știință, iubire, bunătate, sfințenie, desăvârșire,
B. Veșnice - existând dintotdeauna, mereu, pururea - fără început și fără sfârșit - necreate
C. Creatoare ale îngerilor (lumea nevăzută), ale lumii văzute (universul), ale omului (Adam și Eva)
La ce au participat cele Trei Persoane din dumnezeire (Ființa divină, dumnezeiască)?
1. Crearea lumii
2. Mântuirea omului - salvarea sufletului A. de păcate (rele - greșeli) B. de cel rău C. de pedepsa veșnică (iad)
3. Sfințirea omului = asemănarea cu Dumnezeu prin iubire, desăvârșire morală, îndumnezeire prin har (sfințenia Lui)
Cine este Duhul Sfânt (Dumnezeu)?
A Treia Persoană din Sfânta Treime, de aceeași Ființă dumnezeiască (dumnezeire) ca Tatăl și Fiul.
Ce face Duhul Sfânt (Dumnezeu)?
Continuă lucrarea mântuitoare a Fiului prin lucrarea sfințitoare în Biserica creștină.
De unde aflăm despre Duhul Sfânt (Dumnezeu)?
- din cuvântul lui Dumnezeu - Biblia - Sfânta Scriptură
Unde mărturisim credința în Duhul Sfânt (Dumnezeu)?
- în crezul creștin (articolul 8) - text formulat de Sfinții Părinți (Sfânta Tradiție „graiul Bisericii creștine”
și conform Scripturii, Ioan 14,26 „glasul Duhului Sfânt”), pe baza versetelor din Sfânta Scriptură.
Cum lucrează Duhul Sfânt (Dumnezeu) în lume și în istorie?
I. Prin TEOFANII - arătări dumnezeiești:
- ca PERSOANĂ, alături de Tatăl și Fiul - la Stejarul din Mamvri - lui Avraam, strămoșul evreilor.
- în chip de PRORUMBEL - simbolul sfințeniei - la BOTEZUL DOMNULUI
- în chip de NOR LUMINOS - simbolul cunoașterii - la SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI
- în chip de LIMBI DE FOC CERESC - simbolul harului divin - la POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
II. Prin INSPIRAȚIE DIVINĂ:
- descoperire divină - făcută proorocilor (profeților) despre venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos
- luminarea minții - autorilor Sf. Scripturi (apostoli, evanghelisți) pentru transmiterea cuvântului lui Dumnezeu
III. Prin REVĂRSAREA HARULUI:
- la POGORÂREA DUHULUI SFÂNT - la Cincizecime - la „nașterea Bisericii creștine”
Cum se face împărtășirea (dăruirea, revărsarea) harului Duhului Sfânt (Dumnezeu) pentru noi creștinii?
- la sfintele slujbe ale Bisericii: SFINTELE TAINE, SFÂNTA LITURGHIE
Care este scopul vieții omului?
„Scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt” (Sfântul Serafim de Sarov)

Care este rugăciunea de chemare (invocare) a prezenței și lucrării Duhului Sfânt în sufletul nostru?
- rugăciunea „Împărate ceresc”
Când se rostește această rugăciune?
- la începutul fiecărei sfinte slujbe a Bisericii creștine
- la începutul tuturor rugăciunilor noastre
- de creștini - pentru luminarea minții - la întrebări, probleme de viață, examene, teste
De ce ne rugăm Duhului Sfânt (Dumnezeu)?
- pentru că El ne-a creat, ne mântuiește, ne sfințește
- pentru că noi fiind slabi și neștiutori, El se roagă în noi, pentru noi (Romani 8,26)
Care sunt părțile rugăciunii „Împărate ceresc”?
În PRIMA PARTE - observăm numirile și însușirile divine prin care este închinat (slăvit, preamărit) la fel ca TATĂL și FIUL:

Cuvintele rugăciunii:
Semnificația, înțelesul, sensul cuvintelor - pe scurt
ÎMPĂRATE CERESC
=
Domn, Dumnezeu, Împărat veșnic
MÂNGÂIETORULE
=
Numirea specifică a Duhului. Hristos - Fiul - este numit Mântuitorul
DUHUL ADEVĂRULUI
=
Duhul lui Hristos Dumnezeu - Adevărul cu care conlucrează
- care pretututindeni ești
=
Însușirea dumnezeiască a atotprezenței
- și toate le plinești
=
Cel care le desăvârșește pe toate și pe toți
VISTIERUL BUNĂTĂȚILOR
=
Cel care dă omului har, daruri duhovnicești (virtuți morale )
Și DĂTĂTORULE DE VIAȚĂ
=
Creator, Ziditor, Făcătorul cerului (raiului) și al pământului
În A DOUA PARTE - citim cele 3 cereri creștine pentru lucrarea Lui sfințitoare
1. vino și Te sălășluiește întru noi
locuirea Duhului în suflet
=
2. și ne curățește de toată întinăciunea
=
iertarea relelor, ștergerea păcatelor, curățarea greșelilor
3. și mântuiește BUNULE, sufletele noastre
=
mântuirea (salvarea) și sfințirea
De ce este numit Duhul Sfânt - „Sfânt”?
- pentru că El este Izvorul sfințeniei
- pentru că El le sfințește pe toate și pe toți
Care sunt lucrările Lui sfințitoare?
1. Sfințirea omului - prin cele 7 Sfinte Taine
2. Sfințirea Bisericii - la construirea, repararea, repictarea ei
3. Sfințirea elementelor naturii și binecuvântarea roadelor naturii - prin ierurgii și rugăciuni speciale
Care sunt darurile Duhului Sfânt primite de om la Taina Mirungerii, când se rostește „Pecetea darului Duhului Sfânt. Amin”?

- din cartea proorocului Isaia capitolul 11, versete 2-3
1. duhul înţelepciunii
2. al înţelegerii
3. duhul sfatului
4. al tăriei,
5. duhul cunoştinţei
6. al bunei-credinţe
7. duhul temerii de Dumnezeu
Care sunt roadele (virtuțile) Duhului Sfânt în sufletul creștinului?
(din Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni cap. 5, vers. 22-23)
1. dragostea
2. bucuria
3. pacea
4. îndelunga-răbdare
5. bunătatea
6. facerea de bine
7. credința
8. blândețea
9. înfrânarea
10. curăția

