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Царство для дітей
«До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а
учні, побачивши, їм докоряли. Ісус
їх покликав та й каже: Пустіть дітей,
щоб до Мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких Царство Боже.
Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього
не ввійде!» (Єв. від Луки 18:15-17).
Відомий румунський пастор, в’язень за віру, засновник місії «Голос
мучеників» Річард Вумбранд є автором багатьох книг. В одній із них він
пише про те, як безпосередньо діти
сприймають Бога і Біблію. Ось одна
із ситуацій з книги «Із вуст дитини»:
«Коли Амелії було шість років, вона
почула проповідь, в основі якої були
слова Ісуса Христа: «Пустіть дітей, щоб
до Мене приходили, і не забороняйте

їм, бо таких Царство Боже». Повернувшись до мене, дівчинка запитала:
«Усі люди колись були маленькими,
тому в них мало б бути Царство Боже.
Де ж вони його загубили?»
Багато людей вважають, що Царство Боже — це місце перебування
праведників після смерті. Але згідно
Євангелія — це мир, радість і праведність у Святому Дусі (Посл. до римлян
14:17), які постійно перебувають всередині людини (Єв. від Луки 17:21).
Іншими словами, Царство Боже — не
далека небесна країна, а стан людського серця саме в даний момент.
І бажаючи залишити простий наочний приклад, Божий Син показав на
дитину. Діти, їхня простота, щирість,
доброта, уміння швидко миритися і
забувати образи — ось стан Божого
Царства, захованого в серці.

Дівчинка із розповіді Річарда
Вумбранда запитала: «Де ж вони
його загубили?» Поправді, вражаюче питання! Коли ж ми встигли стати
гордими, черствими, злопам’ятними
дорослими? У який саме момент стан
Божого Царства був втрачений? Коли
у свідомому віці зробили перше маленьке зло? Навіть пригадати важко...
Та Божий голос надії благовістить:
цей стан можливо повернути через
жертву Ісуса Христа — прийнявши її
з дитячою щирістю й довірою, відкинувши «доросле» упередження й цинізм. «Коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство
Небесне! (Єв. від Матвія 18:3). Двері
Божого Царства відтепер відчинені
для кожного, хто відчинив власне серце, хто прийшов до Небесного Батька
як дитина!

Голос надії
В усі часи Бог «багато
разів і багатьма способами» говорив до людей. Його
голос завжди був голосом
надії.
І в XXI столітті Бог продовжує говорити.
У постійній рубриці знайомимо вас із біблійними
прикладами Божого «голосу надії», який завжди
змінював життя тих, хто
його чув.

Голос надії
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Чи вигідно у вашій сім’ї бути слухняним?
Слово служителя
Хочу запитати: «Чи вигідно у вашій
сім’ї бути слухняним?». Уявімо: двоє
дітей сваряться між собою — природна ситуація. Але в той момент,
коли ми, батьки, повертаємося і втручаємося у сварку навіть поглядом,
з нашого боку це — не лише спроба
вирішення конфлікту, а й потужна настанова дітям.
Ось — одна дитина кричить, друга
мовчить. Я ви гадаєте, у кого в цей момент буде іграшка? Найпоширеніша
реакція батьків: «Та віддай йому, щоб
не кричав!». Чи вигідно у вашій сім’ї
бути поступливим?
Інша ситуація: вам терміново потрібна допомога. Одній дитині раз
скажеш — піде і зробить, інша — на
15-ий тільки почує. Кого ви пошлете?
Чи вигідно у вашій сім’ї бути чуйним?
Одну дитину щось попросиш — так

зробить, що будеш захоплюватися.
Інша — так зробить, що й переробити неможливо. Кого з них ви частіше
проситимете про допомогу? Чи вигідно у вашій сім’ї бути старанним?
Запитаю ще по-іншому. Припустимо я — добрий, м’який, тихий… Чи хотів би я бути вашою дитиною? Мене
завжди обділятимуть, примушуватимуть поступатися, користуватимуться
моєю добротою?
У такі моменти ми формуємо в дитині навик: що потрібно зробити, щоб
виграти. І цей навик часто звучить так:
«Кричи якнайгучніше і завжди виграєш!», «А коли тебе щось попросять,
будь глухим — не пошлють!», «А якщо
хочеш, щоб більше не змушували працювати, зроби якнайгірше!»…
Іноді нам не вистачає мудрості,
щоб зупинити погане і заохотити хороше. Чи є нашим стилем виховання:
«Ти кричиш, значить тобі і не діста-

неться!»? Зробіть так, аби у вашій сім’ї
було невигідно чинити погано, і діти
самі це швидко зметикують.
У нашій сім’ї діти прибирають по
черзі. У мене дві дочки (одна з них
прийомна) і двоє синів. Як відомо,
хлопці не дуже люблять мити посуд.
Данік так прибирав, що все треба
було перемивати… Я сказав: «Знаєш що, синку! Із цього дня ти будеш
мити посуд усі 7 днів на тиждень» —
«Це несправедливо!» — «А мова не
про справедливість, а про навчання!
Даяна і Валерія гарно миють, то для
чого їм тренуватися? А тобі потрібна
практика, поки не навчишся мити,
як вони». Знаєте, що відбулося? Він
пішов до дівчат і запитав: «Як мити,
щоб виходило так чисто, як у вас?». І
ввечері, хоча кухня пропахла хімією,
зате — все блищало! Запевняю, вам
більше не потрібно буде навчати і переконувати — просто зробіть погане
невигідним!
Повернімося до початку, до мого
першого запитання: «Чи вигідно у
нашій сім’ї бути слухняним?». Наша
реакція закладає в дітях серйозну
основу, яка луною відобразиться на
всьому їхньому житті.
Сергій Вітюков, пастор

Експертна думка

Чому діти не вміють дружити?
Якось до мене привели дівчинку, з
якою, за словами мами, ніхто не дружить. Дочку вона втішає тим, що не дружать з нею «погані діти».
Дівчинка так вірить мамі, її зручній
версії, що ображена на весь світ — чому
так довго не з’являються оті «хороші»?
Сидить навпроти мене, копилить
губи, сльози на очах…
Я підсідаю ближче, беру її за руки, і
тихо питаю:

Телепрограма
«Крок
назустріч»

— А як ти зрозуміла, що з тобою ніхто не дружить? Тебе відштовхують? Не
відповідають на твої вітання?..
Дівчинка здивовано відповідає:
— Ні… Я сиджу і до мене ніхто не підходить ...
— Мушу тебе засмутити, — посміхаюся, — але друзі не з’являться…
— Чому? — сльози пішли в хід.
— Тому що ти не знаєш головного
правила дружби.
— Знаю! — кричить дівчинка.
— Розкажи! — прошу я.
— Коли дружать, то всі зі мною діляться, всюди мене запрошують, все
мені розповідають, і люблять мене…
— А що робиш ти?
— А я ходжу з ними.
— І все? А скажи: чи вмієш ти щиро
цікавитися життям інших? От розкажи:

що любить твоя мама? Що її засмучує?
Чи питаєш ти її про те, як вона себе почуває? Чим їй можна допомогти?
— А я не повинна! Мені тільки 10! —
вибухає вона.
— Тобі вже 10, — спокійно відповідаю я. І ми починаємо вчитися дружбі…
Дівчинка, звичайно ж, не винна. Таких, як вона, зараз немало. І все це —
через наш батьківський дітоцентризм,
коли ми й думки не допускаємо про те,
що дитину з пелюшок можна вчити не
тільки брати, але й віддавати…
Ми змалечку дмухаємо на них, а
вони згодом бачать у нас виключно виконавців своїх бажань. І один в одному
теж. Тому й дружити не вміють.
Ми виховуємо їх так, немов готуємо
до престолу, а не до реального життя
в світі людей. Тоді як потрібно їх учити
єдиній умові всіх якісних відносин — від
дружби до любові — взаємності.
Лілія Град, психолог

Дітям
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Скориставшись Біблією і
власними знаннями, дайте
відповіді на запитання і запишіть їх у відповідні клітинки.
По горизонталі:
1. Спаситель.
3. Що потрібно
для того, щоб
мати вічне життя?
(Євангеліє від Івана 3:16)
По вертикалі:
1. Син Ісака, брат Якова (Буття 25:25-26).
2. Те, що отримує людина, коли на неї
сходить Дух Святий (Дії святих апостолів
1:8).
По горизонталі:
1. Автор одної з
чотирьох Євангелії, лікар.
3. Перша людина.
По вертикалі:
1. Повторення звуку в горах чи у лісі.
2. Найменша неподільна частинка усього
Божого творіння.

Пам’ятаєте, ми говорили, що Спаситель був
змушений померти за гріхи людей? Справа в тому,
що гріхи розділяють людину і Бога. Та завдяки Спасителю ми можемо отримати прощення наших гріхів, відновити зв’язок із Богом і отримати спасіння.
Для цього потрібно довіритися Господу і звернутися до Нього в молитві. У Біблії сказано: «Якщо
вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і
будеш вірувати всім своїм серцем, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся» (Послання до
Римлян, 10:9).
Звернутися до Бога можна так:
«Ісусе, я знаю, що я грішник. Іноді, я погано
себе поводив і не завжди робив те, що добре.
Прошу, прости мені. Я знаю, що Ти помер за
мої гріхи, і вірю, що Бог воскресив Тебе з мертвих. Я хочу, щоб ти став моїм Спасителем,
моїм Господом і моїм Супергероєм.
Дякую за Твою любов і за те, що назвав
мене Своєю дитиною.
Прошу: наповни мене
Своїм Святим Духом, щоб моє тіло
стало Твоїм храмом. Живи в мені,
Боже, і допоможи
завжди слухатися
Тебе і брати з Тебе
приклад.
Амінь».

Дітям
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Бути
справжнім
героєм, означає не
лише творити чудеса,
наприклад, ходити по воді.
Але й — вчасно простягнути руку допомоги тим, хто
цього потребує.
Познайомтеся з біблійною історією, яка відбулася під час
земного життя Спасителя.

Спустіть човен і
перепливіть на той
бік моря. А я прийду
згодом.

Учні Ісуса відплили від берега. А їхній
Учитель пішов на гору помолитися.
Вітер підіймається!
Зараз буде буря.

Ми тільки
на півдороги.

Чи далеко до
берега?

Раптом учні побачили
постать, що йшла по воді.
Вони закричали від жаху.
Але у відповідь почули
лагідний голос: «Це Я! Не
бійтеся!»

Господи! Якщо це
Ти, то дозволь мені
прийти до Тебе.

Іди!

Петро одразу вискочив із човна
і вирушив до Ісуса. Але, побачивши
сильні хвилі, він зневірився й почав
тонути.
Петре, чому
ти засумнівався?
Довірся мені!

Господи,
спаси!

Ісус урятував Петра.
І коли вони разом наблизилися до човна,
вітер ущух, і на морі настала тиша.

Тільки Божа
людина могла
зробити те, що
зробив Ісус!

НАДІЯ

ДІТЯМ

Ісус Христос: «Пустіть дітей приходити до Мене!»
Привіт! Я — Надія, вітаю вас на сторінках моєї газети! Тут ви знайдете цікаві історії, завдання, а головне — познайомитеся з найвидатнішою Людиною, яка жила на Землі — Ісусом Христом. Тож не гаймо часу і почнімо нашу подорож!

Про супергероїв

Хочу поговорити з вами про супергероїв — адже ви із тих дітлахів, які
ними захоплюються, чи не так? Який
хлопчик не уявляв себе Суперменом?
Яка дівчинка не хотіла стати Дивожінкою? Ви замислювалися, чому сьогодні усі так захоплюються супергероями?
Давайте розглянемо їх детальніше!

Супермен

Історія: Кел-Ел народився на Криптоні. Після загибелі рідної планети,
хлопчик опинився на Землі, де його
виховало подружжя фермерів. Вони
дали йому земне ім’я: Кларк Кент. Дізнавшись про своє походження, суперздібності, Кларк став використовувати
їх для захисту людей від зла й насильства. Поки Кларк Кент працює журналістом, Супермен бореться проти злочинців та надприродних істот.
Суперздібності:
невразливість,
суперсила, регенерація, політ, супершвидкість, суперзір, суперслух.
Головна риса: справедливість.

Людина-павук

Історія: Пітер Паркер
— сирота, його виховали
дядько й тітка. Після укусу радіоактивного павука
підліток отримує павучі суперздібності. Коли грабіжник убиває його дядька, Пітер вирішує боротися зі злочинністю. В публічному житті він працює
фотографом. Але одягнувши костюм
та маску — стає Спайдерменом, який
зупиняє грабіжників та злих мутантів.
Суперздібності: здатність випускати павутину, прилипати до твердих поверхонь, суперсила, супершвидкість,
суперспритність, нічний зір, передчуття майбутнього, регенерація.
Головна риса: відповідальність.

Бетмен

Історія: Брюс Вейн
народився в сім’ї арис-

тократів. В дитинстві на очах у хлопчика вбили батьків. Впродовж життя він
займався подоланням власних страхів,
вивченням бойових мистецтв та передових технологій. В публічному житті
— мільйонер і благодійник. Винайшовши суперкостюм, він ховає обличчя під
маскою кажана і бере на себе боротьбу з бандитами та монстрами.
Суперздібності: гроші, інтелект, бойові мистецтва, технології.
Головна риса: наполегливість.
Як бачимо, кожен із супергероїв
має свою історію, свої дивовижні здібності. Але вони викликають захоплення не лише цим. Адже існує багато персонажів із суперсилами, які воюють на
боці зла. Але Супермен, Людина-павук, Бетмен — улюблені насамперед
тому, що відстоюють справедливість,
захищають невинних, роблять добро.
Напевно кожній людині хотілося б
мати такого захисника, на якого можна покластися у важкі моменти життя…
Шкода, що всі ці персонажі — вигадані, правда?
Але хочу вас порадувати. Не всі супергерої вигадані. Є одна Суперлюдина, яка жила на землі понад 2000 років
тому і досі жива. Напевно, ви уже здогадалися, що мова йде про Спасителя.
Хіба ви ніколи не думали про нього як
про Супергероя? Адже він має усі належні герою характеристики:

Спаситель

Історія: Народився від
Бога раніше від створення
світу, на Землю прийшов
на початку нашої ери.
Земне ім’я — Ісус Христос.
Земна професія — тесля.
Головна місія — спасіння
людей від вічної загибелі.
Спаситель узяв на себе гріхи людей і прийняв смерть.
Але воскрес, тому що Сам

не зробив жодного гріха. Впродовж
земного життя допомагав людям, зціляв від хвороб, годував. Боровся проти зла і неправди. Тепер перебуває
на небі, але через Святого Духа може
спілкуватися з людьми через молитву.
Продовжує робити чудеса і допомагати кожному, хто звертається до Нього.
Суперздібності: зцілення хворих,
воскресіння мертвих, ходьба по воді,
безсмертя, телепатія, передбачення
майбутнього, досконале знання, керування стихіями, чудотворення.
Головна риса: жертовна любов.
Чи хотіли б ви, щоб у вашому місті,
селі жив такий супергерой? Аби до
нього можна було звернутися, коли захворів, або коли наляканий, або коли
не знаєш як вчинити? Тоді у мене для
вас добра новина: Спаситель може
жити не просто у вашому місті, а у вашому серці. Усе, що потрібно зробити
— це попросити в молитві, аби Він простив ваші гріхи. Із цього моменту Він ніколи не залишить вас!
Читайте на останній сторінці:
уривок із земного життя Спасителя
— втихомирення бурі.
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Голос надії
Справжні супергерої роблять
багато добрих справ.
Складіть із розміщених знизу
частинок кубок переможця, і ви
зможете дізнатися, до чого закликає Спаситель усіх людей!

Підказка:
орієнтуйтеся
за чорними
клітинками!

Скориставшись абеткою, розшифруйте зашифрований текст із
Нового Заповіту.
26,12,2,1
3,11
18,7
10,18,1,8,23,7,
30,19
3,1,29,7
23,12,16,10
23,19
26,21,1,17
6,24,26,1
22,3,33,23,19,4,19,
30,19
9,11,3,7
3,12,18
24
3,1,22,
33,15,19,4,19
3,12,6
2,19,4,1 3,11 17,1,8,23,7?
19,23,19,9
20,21,10,22,16,
1,3,16,33,14,23,7
2,19,4,1
3
23,12,16,12 22,3,19,8,17,24 23,1
3
6,24,22,12
22,3,19,8,17,24,
30,10 2,19,9,12 3,19,18,11!
Одного разу Наталка з мамою
пішла на хутір, де колись жили дідусь та бабуся. Вони вже померли,
і їхня хатинка довгий час стояла порожньою. Вона обросла бур’яном,
дощ обмив стіни, які колись були біленькими. Всередині було похмуро,
вікна, кутки були обплетені павутиною. Пахло сирістю, цвіллю і порожнечею.
— Мамо, я не хочу тут бути. Тут
брудно, стільки павуків і, напевно, мишей. Я хочу додому, — сказала Наталка.
— Але, доню, коли ми приберемо, хатинка стане знову чистенькою,
як і була раніше, — сказала мама,
взявши доню за руку. — Ти бачиш,
що може статись з хатиною, коли її
занедбати. Це може статись і з нашою душею, коли не дбати про неї
щодня. Господь сказав, що ми є храмом Божим.

Божий храм
З давніх-давен люди будували храми. Коли ізраїльський народ вийшов
із Єгипту, Бог наказав Мойсеєві збудувати ковчег, де Він перебував. Пізніше
цар Соломон за тим же зразком збудував величний храм в Єрусалимі.
Слово Боже навчає нас: «Ви — Божий храм і Дух Божий у вас пробуває.
Як хто нівечить Божий храм, того
знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той — ви». Чому наше
тіло назвне храмом? Тому що в
ньому перебуває Бог.
— Наталко, коли ти прийняла
Бога у своє серце, ти стала храмом
Божим. І потрібно щодня доглядати й очищати його, щоб він не заростав бур’яном недбальства й лінощів до читання слова Божого й
молитви, щоб бруд світу не закрив
віконця твого серця для Божого

світла, щоб у нього не забралися павуки ненависті й не плели павутиння
самолюбства.
— Ні, мамо, я не хочу, щоб храм
моєї душі був подібний до цієї хати,
— сказала Наталка й заходилася
прибирати оселю.
За Х. Приходько

Спецвипуск
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Світлана Мінченко: «Найважче було привчити дітей до любові!»
— Розкажіть про вашу сім’ю.
— Першу дитину я народила в 21, останню – в 42 роки. Спочатку 3 дівчинки, а потім
— 4 хлопчики. Зараз вони вже дорослі. Таня,
Іра, Наталя, Рома — живуть окремо, майже
усі мають сім’ї. Денис живе з нами, вчиться
на юриста, Ярослав — теж з нами, працює
підприємцем. Сергій (прийомний) здав ЗНО,
хоче вчитися на лікаря. Решта — ще малі.
Родина дружна. Якщо й бувають непорозуміння, все вирішуємо разом і з Господом.
— Яким був ваш шлях до Бога.
— Мені здається, я завжди відчувала
і любила Бога, хоча й не знала Його. Коли
старша дитина захворіла, і лікарі сказали, що
вона не доживе до 20 років, я вийшла на вулицю і в серці кричала до Бога про зцілення.
Зараз вона вже доросла і все в неї добре!
Так сталося, що після 4-ох дітей я зробила аборт. Це мене дуже мучило, було важко
і фізично, і духовно. Здавалося, ніби я чую
плач дитини, здавалося, що божеволію.
Тоді по телевізору почула Глорію Коупленд і
за нею повторила молитву покаяння. Потім
мені вислали Біблію і за 2 місяці читання цей
гнітючий стан минув. Я читала її практично
цілодобово. Років через 5 написала в місію
«Еммануїл», познайомилася з християнами,
почала ходити до церкви, прийняла водне
хрещення. Це було близько 20 років тому.
— Як ви прийшли до всиновлення?
— Мотивувала до цього Біблія. Адже Господь — Батько сиріт. А ще я не можу уявити,
щоб мої діти, якби, не дай Бог, лишилися без
батьків, опинилися десь в інтернаті.
Ще у віці 25 років я почала ходити по
інстанціях, бо дуже хотіла всиновити дітей.
Нам не дозволяли, казали, що я ненормальна, бо в мене своїх повно. У 2008 році ми
взяли Сергія, через рік — Вову й Дашу, а два
роки тому — всиновили Артемія.
— Хто ці діти? Як ви їх знайшли?
— Про Сергія ми майже нічого не знали,
просто вирішили взяти і все. Хлопчик виявися дуже хворим, у нього гемофілія важкого
ступеня (незгортання крові — людина може
померти навіть від подряпини – ред.). Але
він у нас вже 11 років, і все добре, слава Богу!
Померла його мама, потім — бабуся, а родичі відмовилися через його хворобу.
Вову і Дашу (2 і 3 роки) теж взяли силь-

но хворими. Їх у батьків забрала соціальна
служба. Вдома їх прив’язували — Дашу до
ліжечка, Вову до батареї. Вони не вміли самостійно їсти. Не знали, що таке сік, хліб, м’ясо. Пізніше їхні батьки померли. У Вови був
гепатит B. Ми молилися за нього, вірили... І
через три роки, коли вчергове робили обстеження, діагноз не підтвердився. Господь зцілив його! Батьки в дитинстві навмисно викололи йому око. Крім того, одна ніжка у нього
коротша за іншу. Одне із наших завдань —
навчити його жити з фізичними вадами.
Коли Артемію було 9 років мати залишила його в лікарні. Потрібна була операція,
але вона просто написала відмову і пішла.
Я взяла на себе відповідальність бути з ним
після операції. Пізніше хлопчик зізнався, що
вже тоді хотів називати мене мамою.
— Чи є різниця у вихованні? Адже одні
були з вами від народження, а інші вже частково сформовані.
— Для нас немає ніякої різниці між всиновленими, прийомними і біологічними
дітьми. І вимоги, і увага до всіх однакові. У
кожної дитини свій характер, є труднощі і з
тими, і з тими. Єдине, що було важко, це привчити їх до любові. Даша, наприклад, навіть
не знала як це — обняти маму, притулитися.

Не знала ні батьківських поцілунків, ні ніжності. Зараз вона від мене не відходить. Вова
лише через чотири роки проживання з нами,
зрозумів, що його люблять. Іноді я жартома
питаю: «Дітки, а кого я найбільше люблю?».
А він відповідає: «Мене». Всі діти знають, що
ми їх любимо і якщо в когось якась проблема чи радість, то розділяємо це з усіма.
— Як поряд із цим ви встигаєте ще й
працювати депутатом?
— Мене висунули жителі села, і спочатку
думала: «Що я там робитиму?». Але зараз
бачу що я там потрібна. Наприклад, можу
спілкуватися з іншими депутатами про Бога,
розповідаю про ту роботу, яку роблять християни. І соціальні працівники, і районна
адміністрація підтримують нашу діяльність.
Господь дає здоров’я і зараз я себе почуваю на 20 років молодшою.
— Ваші побажання читачам.
— Дуже прошу, і діти просять, щоб усім
казала — брати на виховання дітей з інтернатів. Це не страшно, якщо довіритися Богу.
Усім бажаю пізнати Ісуса Христа. Це не
лише вирішення проблем, але радість, мир
і всі найкращі вияви Духа в житті. З Богом
добре!
Валентин Ярошенко, пастор

IV Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей, яка відбулася 8 червня 2019 року
в Києві, зібрала рекордну кількість учасників
— понад 15 000. Вона об’єднала християн
різних конфесій, мусульман та юдеїв.
Захід розпочався в парку ім. Тараса Шев-

ченка і завершився концертом на пл. Конституції, де всі разом помолилися «Отче наш» і
заспівали пісню «Боже, я молю за Україну».
Цього ж дня в Київському палаці спорту
відбулася молитва за Україну.
УЦХВЄ

Новини

Інтерв’ю

Світлана Мінченко
(на фото — в центрі
з чоловіком Олександром) — депутат
районної ради і багатодітна мама. Проживає в с. Річки, Сумської
області. Її родина налічує
11 дітей (7 з них біологічні, 3 прийомні та 1 усиновлена). Також Світлана
займається соціальною роботою — допомагає неблагополучним сім’ям.

Голос надії
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Все найкраще — дітям?
Коли я вперше прочитала в Біблії,
що в останні дні люди будуть «самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді,
богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні…» (Друге
послання апостола Павла до Тимофія
3:1-5), то не могла збагнути, як же станеться так, що люди настільки зміняться. Але коли сама стала мамою і почала виховувати дітей за закарбованим
у свідомості принципом «Все найкраще — дітям», то зрозуміла, що ми самі
формуємо таке покоління.
Безумовно, турбота про дітей є
природною, але останнім часом вона

набула якоїсь хворобливої форми.
Візьмімо хоча б сучасні шкільні реформи (зазначу, що я не проти них, скоріше — проти некритичного копіювання
західних моделей). Дітей настільки
«бережуть», що не мають права силоміць зняти їх із перил на сходах, бо
вчитель, бачите, «вторгається» в особистий простір дитини. Правда, якщо
дитина впаде звідти, то відповідальність — на вчителеві. Вчитель не має
права зробити зауваження, поставити
оцінку… До речі, насправді оцінки дітей не лякають. Мій семирічний син
сам просить поставити йому оцінку

Обірванці

Прийняття дару зі смиренням

«Прогулянки з Месією»
Коли Ісус сказав Своїм послідовникам: «Щоб увійти в Царство
Небесне, ви повинні прийти, як
маленькі діти», я припустив, що
Він мав на увазі дитячу невинність.
Але потім, згадуючи своє дитинство і спостерігаючи за іграми влас-

них чи чужих дітей, прийшов до висновку, що їхня «невинність» не була
тою чеснотою, про яку говорив Ісус.
У першому столітті дітей любили.
Але, на відміну від сьогоднішніх дітей, світ не обертався навколо них —
подарунки з будь-якого приводу, дні
народження та парки розваг… Тоді
діти були більш скромними, менш
вимогливими, ніж теперішні діти.
Царство буде подарунком для
тих, які усвідомлюють, що вони не
достойні такого дару — «вбогих духом» — людей, які не намагаються
вразити інших або добре показати
себе перед Царем.
Таким чином, «прийдіть, як діти»,
означає прийти до Нього у смиренні,
не вимагаючи нічого, розуміючи, що
благодать і спасіння є Божим даром,
якого ми не можемо заслужити.
Стосунки з Христом завжди будуть більшою мірою даром, який ми
отримуємо від Нього, ніж жертвою з
нашого боку.

Роздуми
(звісно, коли добре виконає завдання).
Зрештою виходить, що надмірна
турбота, яку ми виявляємо до наших
чад, призводить до формування у них
розуміння, що всі їм зобов’язані. І така
позиція не вчить дітей бути турботливими, а навпаки — формує самолюбними, невдячними та непокірними,
не готовими служити і жертвувати на
благо інших.
Наша ж місія як батьків — зберегти і розвинути в дітях чистоту, чуйність,
відвертість — саме ті якості, які Ісус
Христос поставив за зразок, сказавши:
«Будьте, як діти!» Тому з ранніх років
навчаймо дітей допомагати іншим,
передусім нам, своїм батькам. Довіряймо їм турботу про тих, хто їх оточує,
навчаймо ділитися кращим із тими,
хто цього потребує. Надміру не оберігаймо від відповідальності за власні
помилки. І переконуймо у тому, що
Сам Бог ставить їм оцінку — і не лише
за їхні дії, а й за найпотаємніші думки.
І, можливо, тоді наші діти зможуть
виявити у житті все своє найкраще.
Ольга Міцевська, журналіст

Запрошуємо на служіння

Майкл Белк, фотограф
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