
Dzień Dziecka to wspaniałe święto dla całej rodziny, rodzice głowią się jak sprawić 

przyjemność swoim pociechom, czym je obdarować i jak zorganizować czas, aby ten 

dzień pozostał niezapomnianym. Czas naszego dzieciństwa wpływa na nasze dorosłe 

życie, tyle miłości ile dostaniemy od naszych rodziców, będziemy w stanie dać naszym 

bliskim w przyszłości. Proces naszego dorastania i dojrzewania jest czasem 

kształtowania naszej osobowości, czasem pozornie niewielke zranienie może 

spowodować, że pozostaniemy w lękach i obawach nawet jako dorośli ludzie. 

Dziecko jest owocem miłości dwojga kochających się ludzi, kobiety i mężczyzny, w 

sercu dziecka rodzice malują swoją miłość jaka istnieje między nimi. Na jego twarzy 

widać całą prawdę o rodzicach, o ich relacjach, miłości w domu bądź jej braku, o 

emocjach, cieple i poczuciu bezpieczeństwa jakie stwarza ojciec w rodzinie, akceptacji, 

zrozumieniu i tolerancji jakimi otacza ich matka. Dziecko jest wizytówka naszej rodziny, 

jest kartką z której można wyczytać wszystko. Bóg mówi nam, że tylko ten co uwierzy w 

Niego i pójdzie za nim tak jak dziecko, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dzieci ufają 

swoim rodzicom bezgranicznie, są bezinteresowne, potrzebują nieustannie miłości i 

opieki, przytulone w płaczu natychmiast się uspokajają. Otoczone miłością, czułością, 

zrozumieniem i wsparciem, budowane i konstruktywnie korygowane, wyrastają na 

wspaniałych ludzi, dobrych przywódców, gotowych przezwyciężyć wszystko, są w 

stanie poprowadzić innych do zwycięstwa. Mają silny kręgosłup moralny, poczucie 

bezpieczeństwa, silny charakter i wiarę, która przezwycięża wszystko.  

Biblia poucza nas w liście do Koryntian: 12:14 „… Nie dzieci rodzicom winny gromadzić 

majętności, lecz rodzice dzieciom.” Jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za 

wyposażenie naszych dzieci do dorosłości, inwestujemy w nasze pociechy, obficie 

siejemy, aby za jakiś czas oglądać owoce naszej pracy. Dlatego bycie dzieckiem to 

najcudowniejszy czas naszego życia, pełen miłości, wzrostu, ciągłego dopieszczania i 

zabezpieczania, budowania osobowości. To co nasze dzieci słyszą na swój temat 

kształtuje ich przyszłość, kreuje ich rzeczywistość, powoduje, że podążają właściwą 

drogą. Będąc świadomymi rodzicami, jesteśmy w stanie dać naszym dzieciom 

wszystko co posiadamy, nie damy im tego czego nie mamy. Dlatego w naszym życiu 

tak ważna jest obecność Boga, który obficie błogosławi nam we wszystkim, kiedy 

zbliżamy się do Niego otrzymujemy miłość jakiej nigdy nie doświadczyliśmy, 

otrzymujemy pokój, radość i poczucie bezpieczeństwa. Tylko w miłości Bożej będziemy 

mogli wychować nasze pociechy na wspaniałych ludzi.  



Według nauki charakter człowieka kształtuje się do 13-go roku życia, to najważniejszy 

czas naszego siania miłości do serc naszych dzieci. Później przychodzi czas szlifowania 

i zbierania owoców swojej pracy.  

Czasami jako dorośli ludzie czujemy jakiś zapach, który wprawia nas w dobry nastrój, 

kiedy sięgniemy pamięcią, skąd go znamy, jakże często okazuje się, że pochodzi on z 

naszego dzieciństwa. Mama zawsze na święta piekła ciasto o takim zapachu, albo tata 

zapalał sztuczne ognie na choince, wprowadzając radosny nastrój. Dlatego jako rodzice 

pragniemy zrobić wszystko, aby nasze dziecko mogło wspominać swoje dzieciństwo 

jako najwspanialszy czas radości, beztroski i miłości, do którego z nostalgią będzie 

wracać przez całe życie.


