NettiPyhis tammi 21 Hartaus
Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää.
Minun ystäväni on kuin niitynkukka, joka saa minut hymyilemään.
Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan, vien sinut katsomaan.
Kuinka aurinko laskee puiden taakse, ja saa taivaan punertamaan.
Minä olen vielä pikkuinen, ja siksi tahtoisin. Oppia tän´ maailman,
paljon paremmin.
Ja kun mä sitten joskus, olen aikuinen. Niin toivon, että oppimasta
koskaan lakkaa en.
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Ystävä ja tärkeät ihmiset
On paljon kivempaa pelata lautapeliä tai leikkiä esimerkiksi pihalla ystävän kanssa hippaa, kuin keksiä jotain
tekemistä yksin. Nyt on ollut aika, kun olet ehkä nähnyt ystäviä ja tärkeitä ihmisiä paljon vähemmän. Ei ole
voinut tehdä kaikkia kivoja asioita yhdessä. Silloin monesti huomaa, kuinka tärkeitä ystävät ja tärkeät
ihmiset ovat.
Helmikuun 14. päivä on ystävänpäivä. Silloin on erityinen päivä juhlia ja muistaa ystäviä ja tärkeitä ihmisiä.
Tätä päivää juhlitaan kaikkialla maailmassa. Silloin on tapana lähettää kortteja ystäville, leipoa herkkuja tai
antaa pieniä lahjoja. Ystävää voi ja on tärkeääkin muistaa joka päivä, mutta on hienoa, että meillä on yksi
erityinen päivä ystäville.
Ystävä on sellainen, jolle voi kertoa ilot ja surut sekä jonka kanssa voi tehdä kivoja asioita. Ystävä tuo
monesti paljon iloa sekä joissakin tilanteissa, erityisesti jännissä tilanteissa, myös turvaa.
Ystävänpäivän tärkeä symboli onkin punainen sydän, joka kertoo ystävyydestä, välittämisestä,
tykkäämisestä, rakkaudesta sekä ihailusta.
Taivaan Isä on antanut meille toinen toisemme ja saamme pitää toisistamme huolta. Me kaikki tarvitsemme
ystäviä ja tärkeitä ihmisiä. Keskustelkaa: Ketkä ovat sinun tärkeimpiä ihmisiä? Miten voisit heitä tänä
ystävänpäivänä muistaa? Mitä tykkäät ystävien kanssa tehdä?

