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Respectul față de
sine și față de
ceilalți

Despre respect la vârsta copilăriei
Ce este respectul?


Respectul este o atitudine de stimă, de pre țuire
deosebită față de cineva sau față de ceva.



Respectul nu poate fi despărțit de sentimentul
de iubire.

• Dumnezeu iubește și respectă întreaga crea ție, învă țândune și pe noi să facem același lucru. El nu uită, nu
abandonează nici cea mai mică vietate, ci poartă permanent
de grijă.

• Bunătatea, sinceritatea și manierele sunt cele care ne fac să în țelegem ce
este respectul.

Respectul față de ceilalți


Respectul față de ceilalți înseamnă:
- să nu faci rău nimănui, să nu-i
deranjezi pe cei din jurul tău, să-i ajuți,
să le fii aproape la bine și la rău, să le
asculți opiniile, să fii tolerant,
cuviincios.
Respectându-i pe ei, te respecți pe tine.

Suntem datori să îi respectăm pe to ți oamenii:
părinți, profesori, preoți, colegi, pe cei în
vârstă, dar și pe cei mici, pentru că fiecare
poartă în el chipul lui Dumnezeu.



Respectul față de sine înseamnă respectul față de tine și te obligă
să îți ții promisiunile, să nu fii răutăcios, să nu fii îngâmfat, să te
îmbraci curat, să nu minți, să vorbești frumos, să fii ordonat în tot
ceea ce faci.



Prin lipsa de respect, arătăm că suntem mândri, ÎI întristăm pe
Dumnezeu și pe cei di jur.



Îl respectăm pe Dumnezeu atunci când lucrăm împreună cu El la sfin țirea
vieții noastre prin: rugăciune, împlinirea voii Sale, participarea la sfintele
slujbe, primirea Sfintelor Taine.



Mântuitorul ne-a dat pildă de cinstire atunci cănd a spălat, smerit, picioarele
ucenicilor Săi, după regulile de politețe din acele vremuri.



Sfinții Apostoli Petru şi Pavel ( 29 iunie) s-au cunoscut la Ierusalim în anul
50.Deși au avut opinii diferite în legătură cu răspândirea cre știnismului, ei
au dat dovadă de respect și iubire unul față de celălalt.

Sǎ reţinem!
Transcrie în caiet!


Dumnezeu ne învață să avem respect față de ceilalți și față de noi înșine.



Prin respect arătăm iubire față de aproapele și fa ță de Dumnezeu.



Ne respectăm pe noi înșine prin suflet curat și trup îngrijit.



Respectul față de sine este temelia respectului fa ță de ceilal ți.

Exerciţiu:
• Transcrieţi în caiet enunţurile de mai jos, completând în spa țiile libere cu
următoarele cuvinte: cinste, respect, iubire, Petru și Pavel, respectului, suflet.
1.Dumnezeu ne învață să avem…………unii față de ceilal ți.
2.Prin respect arătăm……………………..față de aproapele.
3.Ne respectăm pe noi prin……………..curat și trup îngrijit.
4.Cu iubire frățească unii pe alții iubuți-vă, în…………,unii altora da ți-vă
întăietate.(Romani 12,10)
5.Îi sărbătorim pe 29 iunie…………..……
Să fim creativi:
Desenează-ți mâna. Scrie în centru numele tău și pe fiecare deget
cuvintele
sau gesturile prin care îți arăți respectul față de o persoană: mama, tata,
bunicii,

Cuvinte pentru minte și suflet:
„Copilul își manifestă recunoștința față de părinții săi prin supunere și
respect.” (Ecaterina a-II-a)



Important este cum te vezi tu !

