оето отношение към петте ми деца се развива
вече двадесет и шест години. Говоря не за естествените майчински инстинкти, а за осъзнаването кои са те и доколко са моя собственост. През години
неведнъж бях свидетел на собственическото отношение на
други родители към децата им. И се усетих, че многото знание, отприщило се през последния век, далеч не е променило същността в отношението на родителите към децата.
Днес майки масово убиват неродените си деца. Ако им
кажете, че не бива, ще чуете: ”Мое си е, мога да правя каквото искам!” Някои се утешават с мисълта, че това все още
не са деца. По този въпрос четете статията на Йорг Трегер
“Срещу човека”.
Струва ми се, че собственическото отношение към децата се изразява в две крайности пълното им пренебрегване,
когато родителят ги изхвърля от живота си като ненужна
вещ (вижте материала на Зора Динчева “Най-хубавото” и на
Ивелин Минков “Изоставени”), и, обратно, когато майката и
бащата се вторачват в тях в стремежа си да ги направят
велики. В основата и на двете стои родителският егоизъм.
Забравили сме библейските ориентири за отношението
към децата. Те са скъпи за Бога и в Неговите очи са свободни личности. Руският свещеник Георгий Романенко казва:
“Детето не принадлежи на родителите, а на Бога. То е отделна, неповторима личност. Трябва да се отнасяме към
него и да го възпитаваме в дух на свобода и любов.”
Повече можете да прочетете в интервюто с него.
Само ако имаме такова отношение, няма да
претоварваме нашите деца с най-различни дейности
(като ги лишаваме по такъв начин от детството им)

в стремежа ни да бъдат във всичко първи, а и няма да ги
изоставим, с каквито и тежки обстоятелства да се
сблъскваме във всекидневието. Няма да се разочароваме, ако ни се родят непълноценни, болни деца, както се
случва отначало с Клара Шустер. Вижте изстраданото й
прозрение в текста “Боже, защо точно аз?” За Бога и тези
деца са скъпи, а себеотрицанието на верния родител,
който отглежда такова дете с цената на своята саможертва, за Него може би е като подвига на мъчениците.
Но как да има подобно отношение към децата си
човек, който наред със своите родители и дори
прародители е откъснат от Бога и в най-добрия случай
гради позицията си към другите, в това число и към своето дете, въз основа на хуманизма, който отрича върховенството на Бога над човека и прави самият човек бог.
След провала в двете световни войни хуманизмът се
опитва все пак да запази нещо човешко в обществото ни,
въпреки че зверствата на хората се ширят все повече
(вижте материала на Ал. Мен “Карабах или Витлеем”).
Хуманизмът не ни е направил по-добри, само е показал,
че каквото и да правим, без Бога сме все на погрешен
път. Защото мисленето ни, което и определя как живеем,
е погрешно. Не знаем истината нито за Бога, нито за
света, нито за себе си. Ние страдаме заради отстъплението си от Бога. Страдат обаче и децата ни, защото нашето
погрешно мислене определя тяхното още по-погрешно
(спомнете си за наркоманията, агресията, бума от психически заболявания при децата днес).
Нека не държим децата ни в незнание за Бога само защото това знание не
е било дадено на нас. Нека ги пуснем да
дойдат при Христос, Чието раждане
празнуваме сега.

