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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

на захист сім’ї та дітей
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(з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей – 1 червня)

1 червня Україна відзначає Міжнародний День захисту дітей. Це означає, що наші діти
потребують захисту, і цей захист може забезпечити, насамперед, сильна та морально
здорова сім'я.

У останні часи поняття інституту сім'ї як ніколи піддається негативному впливу. За
допомогою пропаганди та медіа засобів українському суспільству нав’язуються у якості
норми життя неприродні одностатеві стосунки чи аморальний стиль життя. Батьки
занепокоєні тим, що сучасне покоління втрачає правильні життєві орієнтири,
морально-етичні цінності, їх турбує доля власних дітей, їх психічне та емоційне здоров'я.
Тому одне з головних завдань Церков і релігійних організацій – доносити високі моральні
принципи у всі сфери суспільного та особистого життя людей.

Величезною проблемою в Україні на сьогоднішній день є аборти. Діти – це спадщина
Господня, вони мають право на життя з моменту зачаття, а тому дітовбивство є гріхом
перед Богом. Заповідь «Не вбивай!» має відношення як до народжених, так і до
ненароджених дітей. Людське життя – священне і недоторкане, оскільки походить від
Бога і Йому єдиному належить. На превеликий жаль, на сьогоднішній день величезна
кількість дітей ніколи не змогла побачити сонце, небо, квіти, тому що хтось зупинив їхнє
серце, не дозволивши дітям народитися і жити. Діти - це наше надбання, наш великий
дар з небес, тому ми повинні цінувати і захищати кожну дитину.

Одною з основних загроз розвитку здорової родини в Україні є намагання нав'язати
гомосексуалізм та одностатеві шлюби як норму. Дехто намагається переконати
суспільство, що одностатева сексуальність є вродженим варіантом норми, нав'язуючи
людині на законодавчому рівні нові шкідливі ідеології та абсурдні типи тотожності, тобто
ідеологію “ґендеру”. Проте це є наслідком особистого вільного, але помилкового, вибору
людини та проявом глибоко вкоріненого у ній гріха. Бог створив людину як чоловіка й
жінку, благословивши їх єднатися у сім’ю та продовжувати свій рід. Морально здорова та
повноцінна сім’я, тобто союз чоловіка і жінки є основою суспільства, має на меті
збереження дару любові, народження та повноцінне виховання дітей, сприяє
збереженню суспільної моралі.
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Ще однією соціальною та духовною проблемою в нашій країні є проблема сирітства. На
жаль, десятки тисяч дітей в Україні втратили батьків чи були покинуті ними, ще сотні
тисяч потерпають від насилля та жорстокого поводження і потребують невідкладної
допомоги. Ми маємо спільними зусиллями розвивати в нашому суспільстві культуру
усиновлення і підтримки сімейних форм виховання, шукати наставників, котрі готові
підтримувати дітей на складній життєвій дорозі.

Задля привернення уваги суспільства та громадськості до вищезазначених проблем та з
нагоди Міжнародного дня захисту дітей 3 червня 2017 року у м. Києві відбудеться
Всеукраїнська хода на захист дітей і сім'ї
.
Заохочуємо всі релігійні громади та всіх небайдужих громадян України – мешканців
Києва та гостей міста взяти активну участь у цьому важливому заході. Нехай Ваша
численна присутність на цьому заході буде виразом цінування життя та притаманних
нашому суспільству природніх моральних норм.

Ми часто чуємо вислів “діти – це наше майбутнє”. Для того, щоб наше майбутнє було
щасливим, ми повинні зараз зробити все, щоб наші діти були щасливі.

Закликаємо на всіх Боже благословення!

Оприлюднено у Києві 31 травня 2017 року
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua
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