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Iubirea față de cei din jurul nostru ne-o arătăm prin faptele
noastre bune față de ei.



Iubirea creștină îi cuprinde pe toți oamenii, nu doar pe cei
cunoscuți și apropiați.

O formă de a face fapte bune, pentru a ne arăta iubirea față de cei care au nevoie de
ajutor, este voluntariatul. Voluntariatul, în general, se face într-o formă organizată, adică
poate fi făcut printr-o activitate a şcolii, a unei organizații sau cu familia.
Feluri de voluntariat :


de caritate (de exemplu: activități de strângere de fonduri – spectacole, târguri)



ecologic (de exemplu: de curățare a unui parc, a unei păduri)



de activități sociale (de exemplu: ajutorare centre de plasament, cămine de bătrâni)

EXEMPLE DE MANIFESTARE A IUBIRII CREȘTINE PRIN FAPTE

Asociația Pro VIita de la Valea Plopului
unde părintele Nicolae Tănase are în grijă
aproape 400 de copii abandonați. Aceștia
sunt îngrijiți ca într-o mare familie.

Așezământul de copii Sfântul Ierarh
Leontie de la Rădăuți unde sunt găzduiți
peste 120 de copii orfani sau fără
posibilități de a fi crescuți de familie.

SĂ REȚINEM ... (SE VA TRANSCRIE ÎN CAIETE ÎMPREUNĂ CU TITLUL
LECȚIEI)


Oferă din darurile pe care le ai mereu la
îndemână: un cuvânt, o îmbrățișare sau un
zâmbet.



Ajută-i pe toți fără să ții seama de etnie,
religie sau rasă.



Din Sfânta Scriptură: ,,Trebuie să ajutați
pe cei slabi și să vă aduceți aminte de
cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai
fericit este a da decât a lua”. (Faptele
Apostolilor)

SFINȚII SUNT MODELE PENTRU NOI!
SFÂNTUL ONUFRIE
Sfântul Onufrie era fiul unui împărat și a crescut într-o mănăstire. De mic se învă țase
să meargă să-i ceară călugărului de la bucătărie o bucată de pâine. Pleca mul țumit,
rupându-și pentru sine o bucățică, dar cu restul de pâine dispărea în biserică. Călugării, care
munceau de zor, se întrebau nedumeri ți: oare ce face băie țelul cu pâinea? Micul Onufrie se
ducea la icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în bra țe și a șeza în fa ța icoanei bucata de
pâine, spunând:
- Și tu ești mic și poate Ți-o fi foame…Uite, Ți-am adus pâine proaspătă.
Într-o zi, când micul Onufrie a venit iar să ceară pâine, călugărul de la bucătărie i-a zis
că nu va primi bucata de pâine. Să se ducă în biserică, să ia pâinea de unde a pus-o.
ochi:

Nedumerit, băiețelul a plecat plângând. A intrat în biserică și a spus cu lacrimi în
- Dă-mi Tu de la Tine, că și eu Ți-am dat de multe ori.
Și îndată Pruncul Iisus i-a dat micuțului o pâine mare,

frumoasă și caldă. Copilul a dus-o părintelui stareț și celorlați
călugări. Toți au rămas uimiți de minunea săvârșită, iar stare țul
le-a împărțit tuturor din pâine, spre binecuvântare și învățătură .

ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE


Scrie răspunsurile la întrebări și vei obține pe verticala A-B numele
prietenului din copilărie al Sfântului Onufrie.

1.
2.
3.
4.
5.

Ce anume cerea micul Onufrie de la bucătărie?
Unde dispărea micul Onufrie cu ce primea de la bucătărie?
Unde a crescut Sfântul Onufrie?
Cum se numește fapta care se săvârșește doar prin putere dumnezeiască?
Cine este conducătorul unei mănăstiri?
A
1.
2.
3.
4.
5.
B



Literele x,y,w au venit neinvitate. Înlătură-le și găsește citatul
din Sfânta Scriptură:

,,Cxeylwuxi cyawrxe cyewrxe dye lwa txiynwe, dxăy-i; șwi dxe
lya cwexl cye vwoxiyewșxtye swă sye îymwpxryuymxuytwe nxu
îynwtxoyawrxcye fwaxțya twa.” (Matei 5,42)

SĂ FIM ÎNTODEAUNA BUNI UNII CU
ALȚII!

