Ісус Христос і діти
(Мт.19:13-15, Мк.10:13-16, Лк.18:15-17)

Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо
Царство Небесне належить таким.
Матвія 19:14
Наш Господь Ісус Христос дуже любить дітей! Він хоче бачити їх у Церкві, на богослужінні та і Недільній школі, де Він радо зустрічає їх. Під час останньої подо-

рожі з Галилеї до Юдеї Ісус зупинився в одному селищі, щоб трохи перепочити.
Однак нагода для відпочинку траплялася Йому дедалі рідше. Слава про Нього
поширилася по всі кінці краю і люди скрізь йшли за Ним, щоб почути Його слово.
Знаючи про любов Ісуса до дітей, батьки часто приходили до Нього зі своїми дітьми, щоб Він поблагословив їх. Цього разу Ісуса, як це часто траплялося, оточив
великий натовп. У кожного були свої потреби, з якими він прийшов до Ісуса. Кожен прагнув бути якомога ближче до Нього. Учні Спасителя намагалися стримувати натовп, піклуючись про свого Вчителя. Вони хотіли відгородити Його від
настирливих відвідувачів. Побачивши, що деякі батьки з дітьми хочуть наблизитися до Ісуса якомога ближче, учні докоряли їм: «Нащо ви ще й дітей з собою
привели? Вчитель і так надто втомлений і потребує відпочинку. Заберіть дітей
звідси». Коли Ісус побачив це, Він дуже обурився поведінкою Своїх учнів і сказав: «Пустіть діток до Мене приходити, і не бороніть їм, бо таких Царство Боже!
Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, той у нього не
ввійде». Тоді Він пригорнув дітей і поблагословив їх, на них руки поклавши.
Таким чином, ми бачимо, як наш Спаситель каже, що Царство Боже належиться дітям. Він хоче піклуватися про них. Він також говорить, що увійти до
цього Царства можна тільки через народження згори – Хрищення. Ось чому слід
охрищувати малих дітей. Ісус каже, що малі діти мають віру. Цю віру створює в
їхніх серцях всемогутній Бог. Через Таїнство Святого Хрищення Він бере їх під
Свою опіку і обдаровує дорогоцінними дарами – прощенням гріхів, життям і спасінням. Діти, бережіть ці дари! Пам’ятайте про них! Тримайтесь за них! Знаючи
про любов Ісуса до вас – любіть Його всім своїм серцем і всією душею. Він – ваш
Спаситель. Він любить вас і піклується про вас. Він завжди там, де ви збираєтесь
у Його ім’я – в церкві на богослужінні чи занятті Недільної школи, вдома, коли
родина збирається для читання Божого Слова і молитви. Через Нього ми звертаємося до небесного Отця, який вислуховує наші молитви і відповідає на них. Його
правдиві Тіло і Кров присутні у Таїнстві Святого Причастя.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Де Ісус зустрічає і чекає дітей?
2. Як учні намагалися піклуватися про Ісуса, коли Його оточив натовп?
3. Чому батьки приходили до Ісуса разом з дітьми?
4. Що сказав Ісус учням, які докоряли батькам?
5. Що Ісус говорить про дітей і Царство Боже?
6. Що Він каже про віру малих дітей?
7. Як Ісус опікується дітьми через Хрищення?
8. Які Божі дари отримують діти у Таїнстві Святого Хрищення?
9. Що каже Біблія про присутність Ісуса серед нас нині?
10. Вивчіть напам’ять вірш з Біблії: «Пустіть діток і не бороніть їм
приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким». (Матвія
19:14).

