
Chybí Vám na obrázku Ježíšek s Marií? Nedivte se. Ježíšek začal plakat,
a tak ho Marie musela odnést, aby nerušil mudrce ve zbožném rozjímání.

Jsme si jisti, že v našich církevních společenstvích mají děti to správné místo?

Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.
(Mt 18:10)
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Vyhledávání a podpora náhradních rodin

Víte, že. . . ?
. . . Josef byl pěstoun (Mt 1:20–24)
. . . Mojžíš vyrostl v adopci (Ex 2:10)
. . . křesťané jsou do Božího království adoptováni (Žd 12:6)
. . . Bůh nás miloval jako první, když jsme toho nebyli hodni (Ř 5:8)
. . . Bůh chce, abychom Jeho lásku šířili dál ( Jn 13:34)
. . . jedna třetina desátků patří na charitu (Dt 14:28–29)
. . . dětem patří království nebeské (Mt 19:14)
. . . Ježíš řekl, že kdokoli přijme jediné takové dítě v Jeho jménu, přijímá Jeho (Mt 18:5)
. . . máme pamatovat na ty, kdo trpí (Žd 13:3)
. . . moci jednat správně, ale nejednat je hřích ( Jak 4:17)
. . . cokoliv jsme udělali pro jednoho z těchto nepatrných, udělali jsme pro Krista (Mt

25:40)
. . . cokoliv jsme pro ně neudělali, neudělali jsme ani pro Něho (Mt 25:45)
. . . první křesťané sbírali zahozené děti na římských smetištích a vychovávali je jako

svoje vlastní (na své náklady, v době nízké sociální a ekonomické úrovně, často na
materiální úkor svých vlastních dětí)

. . . v kulturách, které nebyly ovlivněny Biblí, vždy panoval (a dosud panuje) všeobecně
uznávaný názor, že dítě je majetek rodičů, a ti proto mohou beztrestně rozhodovat
o jeho smrti, týrání či prodeji do otroctví

. . . že Mojžíšův Zákon je ojedinělý mezi všemi starověkými kodexy, protože je to první
zákoník na světě, který rodičům nedovoluje potrestat dítě smrtí, nýbrž ukládá jim
povinnost předložit případ k posouzení autoritám (Dt 21:19; Lv 24:11)

. . . zákonnou ochranu dítěte zavedlo teprve křesťanství, a to roku 396 (necelé století
poté, co bylo ediktem milánským z roku 313 učiněno státním náboženstvím)

. . . Přikázání Cti otce svého i matku svou má jako jediné z Desatera zaslíbení — aby se
ti dobře vedlo na zemi (Ex 20:12; Dt 5:16). Jaký div, že sociálním sirotkům se dobře
dařit nemůže ani jako dětem, ani jako dospělým?

Statistiky
• Počet dětí do 3 let věku na 10.000 dětí v populaci: ( pro srovnání: Slovinsko: 0;

Island: 0; Norsko: 2; Rakousko: 3) Česká Republika: 60 !!!!!!!
• V ústavní péči v ČR: 20.000 dětí
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