Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă
3. Noe și potopul
-varianta profesorală-

a)Recapitularea și completarea foilor de data trecută
b)Vizionarea filmului de desen animat: ”Cain și Abel”(26 min.: Cartea Cartilor - Noe și Arca - s02e09 - episod
complet)
1.Noe și potopul
-De la Adam și Eva, păcatul s-a răspândit tot mai
mult, gândurile și faptele oamenilor erau rele, iar
pământul era plin de violență.
-Însă Noe și familia sa au rămas credincioși, îl
iubeau și îl ascultau pe Dumnezeu.
-Domnul i-a făcut cunoscut planul său de a
distruge lumea din cauza păcatelor oamenilor și
i-a poruncit să construiască o arcă, indicându-i
măsurile și forma.
-Noe urma să fie salvat, găsindu-și adăpost în
arcă, cu cei trei fii ai săi, cu soția sa și cu soțiile
fiilor şi, în plus, cu câte o pereche din toate
animalele, precum și cu mari cantităţi de provizii.
-Deși semenii săi râdeau de el, Noe a ascultat de
Dumnezeu și, astfel, a fost salvat. Când totul a
fost gata, Dumnezeu i-a poruncit să intre în arcă.
-A început ploaia, care a durat patruzeci de zile și
patruzeci de nopți, neîntrerupt, încât și cei mai
înalți munți au fost acoperiți de ape. Toți oamenii
și toate viețuitoarele care nu se aflau în arcă au
pierit.
-Când s-a terminat potopul şi apele s-au retras,
Noe a trimis un corb, ca să vadă dacă pământul
este uscat. Corbul s-a întors, şi la fel a făcut şi un
porumbel, lăsat să zboare, şapte zile mai târziu.
-După alte șapte zile, Noe a trimis din nou porumbelul, care, de această dată, s-a întors purtând în cioc o ramură
verde de măslin. Noe a fost sigur că pământul s-a uscat şi putea fi locuit.
- A ieșit din arcă, a construit un altar şi i-a adus jertfă lui Dumnezeu, ca mulţumire pentru salvarea sa. Dumnezeu
a încheiat o alianță cu Noe: „Închei alianța mea cu voi; nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului și
nu va mai fi potop ca să pustiască pământul” (Geneză 9,11).
Ca simbol al acestui legământ, a lăsat pe cer curcubeul. Acesta aminteşte că Dumnezeu, în bunătatea şi răbdarea
sa, îl sprijină pe om, chiar dacă greșește, şi continuă să se simtă legat de om şi de destinul lui.
2.Ce învățăminte se pot trage din relatarea biblică a Potopului?
1.Răutatea oamenilor nu rămâne nepedepsită.
2.Printre mulți răi se va găsi totdeauna cineva bun, drept, cu frica de Dumnezeu.
3.Chiar dacă ne cere câteodată lucruri grele Dumnezeu ne dă și putere să putem realiza ceea ce ne cere.
4.Cel care este drept totdeauna va fi batjocorit de cei care nu au nici un scop în viață.
5.Dumnezeu îi protejează nu numai pe oameni, ci și mediul înconjurător, animalele, Pământul.
Necuvântătoarele au nevoie de ajutorul nostru.
6.După ce se termină ceasurile grele să-i fim totdeauna recunoscători lui Dumnezeu.
7.Deși știa că răutatea oamenilor va persista Dumnezeu a hotărât să nu mai nimicească nici pe cei răi printr-un
dezastru global. Dezastrul global nu Dumnezeu îl produce, ci inconștiența și setea de avere și confort a oamenilor.

Aplicații
1.Stabileşte ordinea desfăşurării următoarelor evenimente:
learningApps / Noe și potopul 1
2.Construirea corabiei
6. Promisiunea făcută de Dumnezeu
4. Închiderea arcei
5. Jertfa adusă de Noe
1. Înmulţirea păcatelor oamenilor
3. Strângerea animalelor pe arcă

2.Completează criptograma ca să găsești propozițiile esențiale ale întâmplării lui Noe
Propozițiile din criptogramă:
-Noe a crezut în Dumnezeu, chiar dacă alții și-au bătut joc de el.
-Noe a avut grijă de animale.
-Dumnezeu a legat un legământ cu Noe al cărui semn este curcubeul.
-Noe i-a mulțumit lui Dumnezeu, fiindcă l-a salvat pe el și familia sa de la potop.

Pentru activități sau completări în timpul orei – în loc de caiet:

Dumnezeu revelat omului ca iubire milostivă
3. Noe și potopul
-varianta elevilor-

1.Noe și potopul
-De la Adam și Eva, păcatul s-a răspândit tot
mai mult, gândurile și faptele oamenilor erau
rele, iar pământul era plin de
.
-Însă
și familia sa au rămas credincioși, îl
iubeau și îl ascultau pe Dumnezeu.
-Domnul i-a făcut cunoscut planul său de a
distruge lumea din cauza păcatelor oamenilor și
i-a poruncit să construiască o
,
indicându-i măsurile și forma.
-Noe urma să fie salvat, găsindu-și adăpost în
arcă, cu cei trei fii ai săi, cu soția sa și cu soțiile
fiilor şi, în plus, cu câte
, precum și cu
mari cantităţi de provizii.
-Deși semenii săi
de el, Noe a
ascultat de Dumnezeu și, astfel, a fost salvat.
Când totul a fost gata, Dumnezeu i-a poruncit să
intre în arcă.
-A început
, care a durat
de zile și
patruzeci de nopți, neîntrerupt, încât și cei mai
înalți munți au fost acoperiți de ape. Toți
oamenii și toate viețuitoarele care nu se aflau în
arcă au pierit.
-Când s-a terminat
şi apele
s-au retras, Noe a trimis un
, ca să vadă
dacă pământul este uscat. Corbul s-a întors, şi la
fel a făcut şi un
, lăsat
să zboare, şapte zile mai târziu.
-După alte șapte zile, Noe a trimis din nou
, care, de această dată, s-a întors purtând
în cioc o ramură verde de
. Noe a fost sigur că pământul s-a uscat şi putea fi locuit.
- A ieșit din arcă, a construit un
şi i-a adus
lui Dumnezeu, ca mulţumire pentru salvarea sa. Dumnezeu a încheiat o alianță cu Noe: „Închei alianța mea cu
voi; nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului și
ca să
pustiască pământul” (Geneză 9,11).
Ca simbol al acestui legământ, a lăsat pe cer
. Acesta aminteşte că Dumnezeu, în bunătatea şi
răbdarea sa, îl sprijină pe om, chiar dacă greșește, şi continuă să se simtă legat de om şi de destinul lui.
2.Ce învățăminte se pot trage din relatarea biblică a Potopului?
1.Răutatea oamenilor
.
2.Printre mulți răi se va găsi totdeauna cineva
, drept, cu frica de Dumnezeu.
3.Chiar dacă ne cere câteodată lucruri grele Dumnezeu
să putem realiza ceea ce ne
cere.
4.Cel care este drept totdeauna
de cei care nu au nici un scop în viață.
5.Dumnezeu îi protejează nu numai pe oameni, ci și
. Necuvântătoarele au nevoie de ajutorul nostru.
6.După ce se termină ceasurile grele să-i fim totdeauna
lui Dumnezeu.
7.Deși știa că răutatea oamenilor va persista Dumnezeu a hotărât
nici pe cei răi printr-un dezastru global. Dezastrul global nu Dumnezeu îl produce, ci inconștiența și setea de
avere și confort a oamenilor.

Aplicații
1.Stabileşte ordinea desfăşurării următoarelor evenimente:
learningApps / Noe și potopul 1

2.Construirea corabiei
6. Promisiunea făcută de Dumnezeu
4. Închiderea arcei
5. Jertfa adusă de Noe
1. Înmulţirea păcatelor oamenilor
3. Strângerea animalelor pe arcă

2.Completează criptograma ca să găsești propozițiile esențiale ale întâmplării lui Noe

3. Colorați desenul de mai jos, decupați de-a lungul liniilor groase desenul, apoi în margini lipiți cele două
bucăți(sau prindeți-le cu capsator)
Pentru activități sau completări în timpul orei – în loc de caiet:

