DUMNEZEU REVELAT OMULUI CA IUBIRE MILOSTIVĂ

6.Cristos îl face cunoscut pe Tatăl ceresc
-varianta profesorală-

Urmărim mai întâi un mic powerpoint muzical despre viața Domnului nostru Isus Cristos!
Notați aici numerele cadrelor care v-au plăcut!

Am văzut în orele trecute diferite evenimente prin care ni s-a înfățișat Tatăl ceresc.
-Dumnezeu este invizibil, dar a dorit să fie totdeauna aproape de om. De aceea s-a întrupat Fiul, care pe
pământ a purtat numele de Isus Cristos, ca să ne mântuiască, ca să ne arate concret cum este Dumnezeu
-Timp de secole, prin profeți, Dumnezeu a anunțat venirea în lume a lui Mesia, cel care va mântui
lumea de păcat.

-Îngerul Gabriel i-a spus Mariei că va naște un copil care va fi „Fiul celui Preaînalt”.
-La începutul vieții publice a lui Cristos, în momentul botezului în râul Iordan, Tatăl a
dat mărturie solemnă despre sine și despre cel botezat: „Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care mi-am găsit plăcerea!” (Matei 3,17). Astfel, Dumnezeu s-a prezentat lumii ca
Tată și l-a făcut cunoscut pe Isus ca Fiu al său.

Acest adevăr, precum și unirea care există
între Tatăl și Fiul au fost explicate de
Cristos în timpul activității sale publice, prin
învățătura și parabolele sale.
„Cine crede în mine nu în mine crede, ci în
acela care m-a trimis, și cine mă vede îl
vede pe cel care m-a trimis. Eu, lumina, am
venit în lume pentru ca oricine crede în mine
să nu rămână în întuneric. Dacă cineva aude
cuvintele mele și nu le păzește, eu nu-l judec, pentru că nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.”
(Ioan 12,44-47)
-Ideea centrală a predicii lui Isus a fost aceea că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor și de aceea îi
iubește pe toți.
-El s-a adresat lui Dumnezeu cu familiaritatea unui fiu, numindu-l uneori chiar
„Abba”, care înseamnă „tăticule”. I-a învățat pe ucenici să i se adreseze cu
rugăciunea „Tatăl nostru” și să-l ia ca model: „Aşadar, fiți desăvârșiți precum Tatăl
vostru ceresc este desăvârșit!” (Matei 5,48)
A fi desăvârșit precum Tatăl înseamnă a căuta să dezvoltăm în noi calitățile sale:
iubirea, iertarea, milostivirea, răbdarea, bunătatea etc.
„Voi însă iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără ca să
așteptați nimic, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii Celui Preaînalt, pentru că
el este bun față de cei nerecunoscători și răi! Fiți milostivi precum Tatăl vostru este
milostiv!” (Luca 6,35-36)
Prin Sacramentul Botezului, am devenit copiii lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că îl putem numi Tată.
Astfel, vom avea o relație sinceră și plină de încredere. Tatăl nostru este atât de bun, încât ne iartă orice greșeală
atunci când ne întoarcem la el cu părere de rău și îi cerem îndurare.

2. Asociază fragmentele din coloana A cu cele din coloana B, pentru a reface textele biblice:
A
B
Domnul este îndurător şi
milostiv,
Eu însă vă spun: iubiţi-i pe
duşmanii voştri şi rugaţi-vă
pentru cei care vă persecută,
Fiţi milostivi
Într-adevăr, atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât l-a dat
pe Fiul său, unul născut,
Pentru că Dumnezeu nu l-a
trimis pe Fiul său în lume ca să
judece lumea,

precum Tatăl vostru este milostiv!
(Luca 6,36)
el este îndelung răbdător şi plin de
îndurare. (Psalmul 103,8)
ci ca lumea să fie mântuită prin el.
(Ioan 3,17)
ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care
este în ceruri, care face să răsară
soarele său peste cei răi şi peste cei
buni şi să plouă şi peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi! (Matei 5,44-45)
ca oricine crede în el să nu piară, ci
să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3,17)

3. Scrie mai jos însuşirile lui Dumnezeu, care reies din textele biblice de la exercițiul 2.

4. Stabileşte ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor:
.... a) La Botezul lui Isus, Dumnezeu s-a prezentat lumii ca Tată şi l-a făcut cunoscut pe Isus ca Fiu al său.
.... b) Îngerul Gabriel îi vesteşte Fecioarei Maria că ea îl va naşte pe „Fiul celui Preaînalt”.
.... c) Isus îi învăţa pe oameni că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor.
.... d) Profeţii, luminaţi de Dumnezeu, au anunţat venirea lui Mesia.
.... e) Odată cu Botezul său, Isus şi-a început activitatea publică.

DUMNEZEU REVELAT OMULUI CA IUBIRE MILOSTIVĂ

6.Cristos îl face cunoscut pe Tatăl ceresc
-varianta elevului-

Urmărim mai întâi un mic powerpoint muzical despre viața Domnului nostru Isus Cristos!
Notați aici numerele cadrelor care v-au plăcut!

Am văzut în orele trecute diferite evenimente prin care ni s-a înfățișat Tatăl ceresc.
-Dumnezeu este invizibil, dar a dorit să fie totdeauna aproape de om. De aceea s-a întrupat Fiul, care pe
pământ a purtat numele de Isus Cristos, ca să ne mântuiască, ca să ne arate concret cum este Dumnezeu
-Timp de secole, prin profeți, Dumnezeu
venirea în lume a lui
, cel care
lumea de păcat.

-Îngerul Gabriel i-a spus Mariei că va naște un copil care va fi
„
”.
-La începutul vieții publice a lui Cristos, în momentul botezului în râul Iordan,
a dat mărturie solemnă despre sine și despre cel botezat: „Acesta este
, în care mi-am găsit plăcerea!”
(Matei 3,17). Astfel, Dumnezeu s-a prezentat lumii ca Tată și l-a făcut cunoscut
pe Isus ca Fiu al său.

Acest adevăr, precum și
care există între
au fost explicate de Cristos în
timpul activității sale publice, prin
învățătura și parabolele sale.
„Cine crede în mine nu în mine
crede, ci în acela care m-a trimis, și
cine mă vede îl vede pe cel care m-a
trimis. Eu, lumina, am venit în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă cineva
aude cuvintele mele și nu le păzește, eu nu-l judec, pentru că nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc
lumea.” (Ioan 12,44-47)
-Ideea centrală a predicii lui Isus a fost aceea că Dumnezeu este
și de aceea
-El s-a adresat lui Dumnezeu cu familiaritatea unui fiu, numindu-l uneori chiar „
”,
care înseamnă „tăticule”. I-a învățat pe ucenici să i se adreseze cu rugăciunea „
” și să-l ia ca model: „Aşadar,
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit!” (Matei 5,48)
A fi desăvârșit precum Tatăl înseamnă a căuta să dezvoltăm în noi calitățile sale:
etc.
„Voi însă iubiți-i pe
voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără ca să
așteptați nimic, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun față de cei
nerecunoscători și răi!
precum Tatăl vostru este milostiv!” (Luca 6,35-36)
Prin Sacramentul
, am devenit
. Acest lucru
înseamnă că îl putem numi
. Astfel, vom avea o relație sinceră și plină de încredere. Tatăl nostru este
atât de bun, încât ne iartă orice greșeală atunci când ne întoarcem la el cu părere de rău și îi cerem îndurare.

2. Asociază fragmentele din coloana A cu cele din coloana B, pentru a reface textele biblice:
A
B
Domnul este îndurător şi
milostiv,
Eu însă vă spun: iubiţi-i pe
duşmanii voştri şi rugaţi-vă
pentru cei care vă persecută,
Fiţi milostivi
Într-adevăr, atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât l-a dat
pe Fiul său, unul născut,
Pentru că Dumnezeu nu l-a
trimis pe Fiul său în lume ca să
judece lumea,

precum Tatăl vostru este milostiv!
(Luca 6,36)
el este îndelung răbdător şi plin de
îndurare. (Psalmul 103,8)
ci ca lumea să fie mântuită prin el.
(Ioan 3,17)
ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care
este în ceruri, care face să răsară
soarele său peste cei răi şi peste cei
buni şi să plouă şi peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi! (Matei 5,44-45)
ca oricine crede în el să nu piară, ci
să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3,17)

3. Scrie mai jos însuşirile lui Dumnezeu, care reies din textele biblice de la exercițiul 2.

4. Stabileşte ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor:
.... a) La Botezul lui Isus, Dumnezeu s-a prezentat lumii ca Tată şi l-a făcut cunoscut pe Isus ca Fiu al său.
.... b) Îngerul Gabriel îi vesteşte Fecioarei Maria că ea îl va naşte pe „Fiul celui Preaînalt”.
.... c) Isus îi învăţa pe oameni că Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor.
.... d) Profeţii, luminaţi de Dumnezeu, au anunţat venirea lui Mesia.
.... e) Odată cu Botezul său, Isus şi-a început activitatea publică.

