Despre copilărie
De ziua ta!
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Să fii în tot ce spui cinstit şi blând,
Să nu fii nimănui dator, nicicând.
Să mergi mereu curat pe drum adevărat,
Aşa-ţi dorim, aşa, de ziua ta!
Să fii un vas ales lui Dumnezeu,
Să ai rod bun cules din orice greu.
În jurul tău să poţi să fericeşti pe toţi,
Aşa-ţi dorim, aşa, de ziua ta!
Mereu mai plin de-avânt, mai credincios
Mai drept, mai bun, mai sfânt, mai ca Hristos,
Să-I poţi cu drag vedea în ceruri faţa Sa,
Aşa-ţi dorim, aşa, de ziua ta!
Sfătuim copiii şi pe voi toţi fiii Bisericii lui Hristos ca în zilele importante
din viaţa lor să se pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie.
Este cel mai frumos şi mai mare dar pe care ţi-L oferă
Dumnezeu de ziua ta.

De multe ori i-am spus mamei că aş vrea să fiu mare, dar
ea mi-a explicat că cei mai frumoşi ani, pe care greu îi pot
uita, sunt anii copilăriei.
Cât eşti copil, laşi grijile în seama celor mari. Dumnezeu
mi-a dat o familie unită şi mă simt ocrotit de toată lumea.
Simt iubirea părinţilor şi a bunicilor şi toţi parcă ar vrea
să-mi dea şi luna de pe cer, dacă ar putea.
Mie îmi revine doar sarcina de a învăţa şi de a avea
rezultate bune la şcoală, să-i bucur pe părinţi, pe doamna
învăţătoare.
Mama mă învaţă să fiu blând, ascultător şi credincios.
Credinţa în Dumnezeu te ajută să treci cu uşurinţă peste
necazuri, spune ea mereu.
Îi povestesc mamei despre tot ce fac eu la şcoală, la
joacă pentru că ea este prietena mea cea mai bună. Tot de la
ea am învăţat să fiu sincer.
Tata mă învaţă mereu cum să-mi
aleg prietenii şi să mă feresc de
răutăţi.
Vacanţele petrecute la
bunici sunt de neuitat. Pe
bunica care mă aşteaptă
mereu cu mâncarea
aburindă şi pe bunicul
pregătit să îmi facă toate
mofturile, nu o să-i uit
niciodată.
Intr-adevăr, anii
copilăriei sunt cei mai
frumoşi ani.

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta, ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti ani mulţi pe pamânt.
Ieşire 20,12 (a V-a poruncă)
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