
МОЛИТВА  
НАБЛИЖУЄ НАС ДО ІСУСА

Ісус Христос, коли жив на землі, дуже любив бути 
разом із дітьми. Наприклад, про це згадує євангелист 
Марко. (Див. Мр 10, 13-14. 16). 

Одного разу Ісус помітив, що Його учні не в захоплен-
ні від того, що батьки разом із дітьми намагалися бути 
якомога ближче до їхнього Вчителя. Ці ж тати і мами 
дуже хотіли, аби Він їх поблагословив. Але учні, 
мабуть, вважали, що діти заважатимуть Ісусові навча-
ти людей, які Його оточували, поважним речам — про 
Боже Царство. «Ідіть, зараз Учителеві не до вашої дріб-
ноти» — мабуть, казали вони. «Пустіть дітей при-
ходити до мене, не бороніть їм: таких бо Царство 
Боже» (Мр 10, 14) — втрутився Ісус. Тож діти зусібіч 
обсипали Його. Хтось відважно вмостився Ісусові на 
коліна, хтось із острахом намагався діткнутися Його 
руки, хтось гладив Його волосся, хтось пильно вдив-
лявся зблизька в Його обличчя, а ще хтось невтомно 
про щось питав і питав Ісуса… Та Ісус не просто витри-
мував усю цю дитячу навалу, Він надзвичайно радів 
і був щасливим, що є з дітьми. Що може кожного обій-
няти, сказати добре слово, відповісти на питання, які 
турбують дитячі голови. Просто Він дуже любить 
дітей. Щирих, милих, відкритих  — таких, які вони є.

Ісусові було добре з дітьми і дітям було добре з Ісусом. 
Бо ж оця дитяча простота і довіра — є одною з ознак 
Божого Царства. Й Ісус продовжував пригортати, слу-
хати, відповідати і благословляти…

 ■ У молитві ми говоримо до Бога,  
а Він нам відповідає. 

 ■ Ісус хоче, щоб діти приходили до Нього.

 ■ Молитва допомагає нам потоваришувати з Ісусом.

 ■ Напиши своє звернення до Ісуса, найважливіші слова, які 
хочеш Йому сказати.

Молитися 
означає 

бути 
близьким 
з Ісусом.

 ■ Із букв, що є у букеті, склади 
назву книги. Користуйся нею 
якнайчастіше!

Чи знаєш, що Ісус  
є дуже близько 

біля тебе? Ближче, 
як найкращий друг 

чи товаришка,  
навіть ближче, 

як мама з татом.  
Можеш завжди 

до Нього звертатися.  
Не мусиш для цього 

бігти до храму. 
Кожна твоя думка, 
скерована до Ісуса, 

робить тебе 
ближчим  
 до Нього.


