Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă
1.Omul creat cu trup muritor și suflet nemuritor
-varianta profesorală- (a se vedea și varianta elevilor, adică foile pe care le primesc elevii)
a)Vizionarea și dezbaterea Powerpointului muzical (vezi în anexă)
Întrebări ajutătoare la dezbatere
-Despre ce a fost vorba în Powerpoint?
-Cu ce citat a început prezentarea? (Din țărână ai fost luat...)
-Dovezi ale faptului că sufeltule ste nemuritor: gândește, visează, să cunoască infinitul, lupta pentru
viață(martirii, Joni)
-Ce sugereau boabele de grâu?
-Bogat – sărac
-Crucea de cenușă
-Cum era trupul înviat? Nu suferință, strălucire, nu timp, pătrundere
-Rolul morții lui Isus: pentru 3 pct roșii
-Unde este patria noastră?
b)Citiți textul din manual(lecția 1, pag. 12) și completați
propozițiile de mai jos
-Omul este încununarea creației.
-Dumnezeu i-a încredințat omului creația pentru a se folosi de ea cu
responsabilitate.
-Omul reunește în el lumea materială și cea spirituală.
-Partea materială a omului este TRUPUL, care este MURITOR
-Partea spirituală a omului este SUFLETUL, care este NEMURITOR
-Sufletul este unit cu trupul și formează o unitate.
!!!!PAUZĂ ÎN COMPLETARE!!!
Prezentare filmuleț despre crearea omului(2 min 21”)
-Gen 2,7: Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi
omul a devenit fiinţă vie.
- În ce carte citim aceste versete?
- Care este mesajul pe care ni-l transmite textul biblic?
- Cum poate să-i răspundă omul lui Dumnezeu?
- Cum are grijă omul de trupul său? Dar de suflet?
-Sufletul îl face pe om superior animalelor.
-Sufletul cuprinde în sine: inteligența, voința și conștiința de sine.
-Orice ființă umană este înzestrată cu suflet.
-Sufletul este creat de Dumnezeu și nu produs de părinți.
-La sfârșitul lumii sufletul nemuritor se va uni cu trupul la învierea de apoi.
-Cu ajutorul trupului omul comunică ce simte în suflet: gândurile, emoțiile, sentimentele
-Comunicarea se face prin expresii și semne.
-Vocația omului pe pământ este să-l cunoască, să-l iubească, să-l slujească pe Creatorul său.
-Omul trebuie să se îngrijească atât de trup, cât și de suflet.
-Întreaga ființă umană este chemată cu trup și suflet la fericirea veșnică.
-Ființa umană este sfințită prin sacramentele Bisericii.
-Fiecare creștin are datoria să respecte propriul trup, să nu-l distrugă sau să-l folosească spre a face rău.
-Cel care se îngrijește însă numai de frumusețea trupului, dar nu și a sufletului este ca o ramă fără imagine.

1. Notează următoarele afirmaţii cu A, dacă sunt adevărate, şi cu F dacă sunt false: redmenta Suflet
nemuritor VI
a) Omul este creat de Dumnezeu.
b) Omul reuneşte în el lumea materială şi pe cea spirituală.
c) Nu există nicio deosebire între fiinţele create de Dumnezeu.
d) La Botez, trupul devine templu al Duhului Sfânt.
e) Sufletul îl face pe om superior animalelor şi plantelor.
f) E bine să ne îngrijim doar de sănătatea trupului.
2. Asociază fragmentele din coloana A cu cele din coloana B, pentru a forma enunţuri corecte:
learningapps: suflet 62
A
Trupul omului, ca şi
sufletul
Sufletul omului
Sufletul face
Omul este

B
este nemuritor
ca un trup să fie viu.
singura fiinţă înzestrată cu
suflet.
trebuie tratat cu tot respectul.

c)La sfârșit video cu Sfântul diacon Ștefan
Fie de pe YouTube din filmul Faptele Apostolilor: 31:58-34:38; 42,37:44,50(dacă este timp)
Fie de pe vechile DVD-uri UN NUME, UN SFÂNT
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Loc pentru scheme, desene sau altele(poți completa acasă cu imagini aferente, gânduri,
poezii, în primul rând cu materiale care se referă la tema orei)

Feedback: Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut?

Tema orei următoare:

Consecințele păcatului de neascultare

