
Духовне виховання дітей при Свято-Воскресенському храмі

  

    Думка про те, що здоров’я людини - безцінний скарб, відома здавна. Але здоровою
можна  назвати людину, яка не тільки добра розвинена фізично, але і духовно. Більше
того - духовне здоров'я важливіше тілесного оскільки душа цінніше ніж наше тіло, ніж 
увесь створенний світ (Мф. 16:26). "Припустимо, що ти придбав весь світ, але яка
користь від того, що тіло благоденствує, якщо душа знаходиться в поганому стані? Це
подібно до того, що пані будинку носить розірвані лахміття, а служниця блискучий одяг" -
пише з цього приводу Блаженний Феофілакт Болгарський .    

        Відомо, що фізичному розвитку сприяє заняття спортом, тренування. Але де ж
розвинути та зміцнити  духовне здоров’я людини? На це питання можна відповісти чітко
– у православному храмі, навчаючись у недільній школі.      

  

  Милістю Божою у смт Березнегувате вже другий рік при Свято-Воскресенському храмі
працює  недільна школа, яка завжди відкрита для всіх бажаючих дітей. А нещодавно
настоятель храму протоієрей Михаїл Новіцюк запросив батьків учнів на відкритий урок.  

  Присутні подивились відео-презентацію про життя школи. Світлини розповіли про цікаві
уроки серед природи, і різноманітні екскурсії  - на пасіку, рибалку, табір відпочинку ім. В.
Башкірова, до відділу Поліції, пожежної частини. Після цього відбувся пісенний концерт
вихованців школи. Було презентовано вишиті роботи дітей, що відвідують уроки вишивки.
А весела спортивна перерва, дружні командні перегони сприяли веселому настрою та
товариським відносинам між дітьми.  

  Звертаючись до батьків і вихованців протоієрей Михаїл звернув увагу на важливість
виховання у дітей доброти, милосердя. Щотижня на уроках недільної школи учні не
тільки розвивають якості людяності, вони перебувають у дружньому колективі, де з
Божою допомогою панує любов і повага.   

  Працівники недільної школи піклуються про те, щоб молоде покоління нашого краю мало
можливість жити з Богом. Цікаво, що досвід духовного зростання здобувають не тільки
діти, а й кожен, хто бере участь у роботі школи.  
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     За матеріалами, 
  надісланими колективом вчителів
  Свято-Воскресенського храму
  смт. Березнегуватого.  
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