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Формаційні матеріали «батьківство як дар і покликання» охоплюють теми, 
пов’язані з сенсом та значенням християнського подружжя, вихованням дітей, а 
також роллю батьків у організації навчально-виховного процесу в школі. розділи 
містять як теоретичну інформацію, так і практичні поради, а також свідчення 
подружніх пар. Сфера роздумів і досліджень авторів посібника охоплює як пе-
дагогіку і виховання (зокрема – християнське виховання), так і богослов’я сім’ї, 
психологічні теми та питання розвитку діалогу в подружжі.

дані матеріали стануть допоміжними в реалізації формаційної програми для 
батьків, якщо така буде передбачена в школі або в іншому середовищі, близько-
му до питань і проблем сім’ї, дітей та виховання молоді. педагоги й вихователі, 
психологи, сімейні консультанти, катехити, члени й лідери батьківських осеред-
ків, студенти педагогічних вишів, а також молодь, яка готується до шлюбу (і, 
відповідно, до прийняття та виховання потомства) знайдуть тут багато корисної 
інформації як для власної формації та розвитку, так і для організації формацій-
них програм для батьків.

Створення тв видання збірника уможливила підтримка 
доброчинців та бФ ім.митрополита андрея Шептицького 
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передмоВа

Формаційні матеріали «батьківство як дар та покликання» – 
добра знахідка для будь-якого лідера батьківського колективу, 
педагога, психолога або катехита, який шукає натхнення і свіжих 
ідей для занять, семінарів та тренінгів з батьками. Не секрет, 
що християнська формація дітей реалізується також (чи радше 
перш за все) через їхніх батьків. тому Церква прагне приділя-
ти цій темі велику увагу і надавати різнобічну підтримку на всіх 
можливих рівнях. до речі, збірка, яку ви тримаєте в руках, може 
зацікавити і просто будь-кого з небайдужих батьків – хоча би як 
корисна і цікава читанка до кави.

проголошуючи безперечно великі батьківські завдання (вка-
зати дітям справжній образ милосердного бога як батька, стати 
першими катехитами дітей, забезпечити їм любов, піклування, 
догляд і належне виховання тощо), ми не в праві забувати, що у 
виконанні цих завдань будь-які батьки потребують допомоги як 
з боку Церкви, так і з боку нашого суспільства: тобто допомоги 
від тих середовищ, в яких, зрештою, вони й виховують своїх на-
щадків.

теми, розглянуті в формаційних матеріалах, поділяються на 
три блоки. перший, «Християнське подружжя. таїнство і завдан-
ня», прагне нагадати батькам, що перш за все вони є чоловіком і 
дружиною одне перед одним. Їхній шлюбний союз – покликаний 
богом, вічний і нерозривний. другий розділ натомість присвя-
чений вихованню дітей як одному з найбільш складних і водно-
час прекрасних подружніх завдань. Кожна наступна дитина, яку 
приймають чоловік і жінка у співпраці з творцем, стає не лише 
подарунком від Нього, але часто й випробуванням, викликом… 
і – завжди! – новим покликанням. Сповнення цього покликання 
буде частиною батьківського звіту перед богом, тож поставити-
ся до нього варто з якнайбільшою любов’ю та відповідальністю.



передмова

третій розділ торкається питання католицьких шкіл – інсти-
туцій, особливим чином покликаних допомагати батькам у ви-
конанні завдання повноцінного виховання дітей, заснованого на 
справжніх і перевірених століттями духовних цінностях. окремо 
варто звернути увагу на матеріал «психологічна безпека дітей 
в агресивному середовищі». тут розглядаються питання, які до-
поможуть підтримати і зрозуміти свою дитину в кризових ситу-
аціях.

Крім великих теоретично-практичних блоків, формаційні ма-
теріали містять реальні свідчення християнських подружжів, 
які прожили разом десятки років. Ці матеріали особливо цінні: 
подекуди вони викликають посмішку, часом – розчулення або 
мовчазне кивання головою: «так, у нас теж так було…» Живі 
свідчення підтримають усіх, хто потребує укріплення на шляху 
побудови своєї подружньої фортеці.

ми віримо та сподіваємося, що ці матеріали надихнуть бага-
то подружжів на активне і любляче батьківство, яке є чудовою 
запорукою дитячого щастя. Чим більше українських подружжів 
усвідомить, наскільки великим даром і відповідальним завдан-
ням є добре виховання дітей, тим швидше наше суспільство 
стане саме таким, про яке ми мріємо – розвинутим, орієнтова-
ним на фундаментальні цінності, турботливим та справді відкри-
тим на дар нового життя – таким, яке колись буде не соромно 
передати в спадок онукам.

З повагою,
редакційна група
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6 Вітальне слово

Слава ісусу Христу!
дорогі батьки!

Уже декілька років у Комісії освіти та виховання УГКЦ розгля-
дається справа створення асоціації християнських батьків. по-
треба такої мирянської спільноти стає щораз більш очевидною: 
змісту та якості освітніх послуг зараз належало би приділяти 
значно більше уваги. 

Важливою темою є завдання підтримки та розвитку като-
лицького шкільництва в Україні. разом із тим, досліджуючи цю 
тему, ми з’ясували, що в ній існує ряд інших важливих питань, які 
варто розглянути окремо.

Серед них, зокрема, згадаємо наступні:
• важливість повернення сім’ї та батькам першості у вихо-

ванні своїх дітей (про що нам пригадував святої пам’яті блажен-
ніший Любомир на освітньому форумі в Києві ще в 2013 році);

• питання виховання та стосунків батьків і дітей;
• важливість порозуміння та атмосфери позитивних стосунків 

між батьками;
• визначальна роль батьків у передачі віри своїм дітям;
• активна роль батьків у діалозі формування і реформування 

змісту, методів та інших питань освітньої сфери;
• активна роль батьків у створенні католицьких навчальних та 

виховних закладів;
• забезпечення безперервного процесу напрацювання якнай-

кращих навчально-виховних методик, які сприяють формуванню 
високодуховної особистості.

ВІТАЛЬНЕ	СЛОВО

с. Христофора Буштин, СНДМ,
голова Комісії у справах освіти 
та виховання УГКЦ



Вітальне слово

ми вдячні кожному, хто не байдужий до тематики, що роз-
глядається у цьому посібнику, і активно долучається або прагне 
долучитися до її практичної реалізації. так ми разом створюємо 
християнське середовище, у якому знову воскресає переконан-
ня, що кожна дитина є даром і відповідальністю, а її виховання 
– великим божим покликанням як для батьків, так і для всіх, хто 
їм у цьому допомагає.

як сумна спадщина тоталітарної системи, так і сучасні тен-
денції суспільства індивідуалізму і споживацтва послабили ви-
ховну роль батьків. Сьогодні ми часто спостерігаємо з різних 
причин навіть фізичну відсутність батьків, що унеможливлює 
будь-який, хоча би простий життєвий контакт. На жаль, наслідки 
браку виховання в житті дитини, як про це писав великий ми-
трополит слуга божий андрей Шептицький, майже неможливо 
заповнити чимось іншим. тому сьогодні Церква особливо запро-
шує небайдужих батьків застановитися над важливістю вихо-
вання та плекання виховних стосунків між дітьми і дорослими.

діти приходять у родину як дарунок від бога – наче позичені 
на певний час, як дар і завдання водночас. із народженням дити-
ни життя батьків кардинально змінюється, хоча ця зміна прихо-
дить поступово, уже від зачаття дитяти. дитина не лише змінює 
подружжя, але і стає викликом для вмінь, людських здібностей 
і характерів батьків. таким чином, через виховну діяльність 
батьки беруть участь у творчій дії бога отця, а також практично 
представляють образ бога батька своїм дітям. батьки є також 
першими, хто має передавати віру в бога дітям, адже вони – 
перші катехити домашньої Церкви. Саме завдяки прикладу віри 
та людського досвіду любові між батьками дитина розвивається 
та гармонійно зростає.

отож, виховне завдання батьків реалізується, зокрема, через 
взаємну любов та повагу в подружжі. У той же час подружня лю-
бов реалізується у повноті через дар життя не лише при народ-
женні, але й під час постійного віддання себе у дарі виховання 
дітей.

Саме батьки є тими, хто покликаний дбати про потреби ди-
тини вже від зачаття та народження і супроводжувати її аж до 
зрілості. тому освітні послуги, які надає суспільство родинам, 
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8 Вітальне слово

допомагаючи в навчально-виховному процесі, не можуть бути 
поза впливом батьків.

особливо важким стає це питання, коли мова йде про ціліс-
не формування особистості. батьки, які виховують свою дитину 
у вірі, мають право, щоби школа не лише не руйнувала, але й 
сприяла підтримці природної для них віри та культури. Відомо, 
що у світі питання культурної приналежності, релігії та її сповіду-
вання належать до основних прав людини. На жаль, ми успадку-
вали освітню систему, яка десятиліттями заперечувала це пра-
во. Саме тому сьогодні перед українськими батьками стоїть ряд 
викликів, щоби повернути собі природні права.

У цьому контексті слід згадати про обов’язок і право засну-
вання католицьких навчально-виховних інституцій для навчання 
та виховання дітей. Християнське виховання в атмосфері като-
лицьких шкіл і дитячих садків є логічною потребою цілісного ро-
звитку дітей віруючих батьків.

У цій нелегкій, але важливій справі потрібна активність, муж-
ність і відвага. «Нічого бо немає неможливого в бога» (Лк. 1, 37), 
а отже – і для нас, тих, які вірять Йому і довіряють Йому свої 
наміри. Саме такою духовною підтримкою варто заручитись 
християнським батькам у мріях та планах на побудову шкіл, які 
би стали місцем духовного і загальнолюдського розвитку їхніх 
дітей.



Розділ 

І ХРИСТИЯНСЬКЕ 
ПОДРУЖЖЯ 
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Дзвінка Романець,
магістр богослов’я, музикознавець,
засновник християнського дитсадка 
«Діти світла» у Львові

«Подружжя – це Таїнство. Місце, де нас зустрічає Воскрес-
лий Христос, запрошуючи змінюватися і бути спасенними. 
Подружня пара входить не лише в присутність одне одного, 
але в присутність Господа…»

1.	1.	Відкрити	сенс	Таїнства	
Шлюбу:	вибрані,	щоби	любити

У цьому різнобарвному, багатоголосому суспільстві людина 
шукає спосіб утвердити та реалізувати себе, надає цьому вели-
ке значення і присвячує багато часу. для чого ми це робимо, чого 
шукаємо? поваги, розуміння? можливості зайняти певну нішу 
в суспільстві? підтвердження власної цінності? реалізації своїх 
здібностей, талантів? а для чого нам це все?..

 
Любов	у	шлюбі	–	видимий	знак	невидимого	Бога

У збірці праць «богослов’я тіла» святий папа іван павло іі 
стверджує, що «утвердження особи є нічим іншим, як прийнят-
тям дару». а найбільшим даром любові бога є Людина. У по-
дружжі натомість людина має можливість подарувати себе ін-
шому. має також ще одну можливість – прийняти іншу людину 
як дар Люблячого отця. тому така чудова чеснота, як вміння 
бути вдячним, фактично, мала би супроводжувати усю земну 
мандрівку християнського подружжя.

мабуть, кожен погодиться з думкою, що подружжя, яке живе 
в згоді й любові, є одним із найбільших джерел людського ща-
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стя – не лише для самих подругів, але й для дітей, які ростуть 
у такій родині, для стареньких батьків, котрі радіють, дивлячись 
на злагоду і повагу, в якій живуть їхні діти й онуки, для друзів і 
сусідів – для всіх, хто їх оточує.

так діється за умови, що чоловік і жінка в подружжі дійсно розу-
міють і усвідомлюють чудове покликання – бути, за словами свято-
го івана павла іі, «видимим знаком невидимої божої присутності». 
і, розуміючи це, радісно та терпляче вміють взаємно дарувати себе 
і приймати. тоді вони творять спільноту любові, щастя і життя, свід-
чать перед світом і суспільством про найвищу цінність Любові, яка 
бажає віддати себе задля іншого. так християнське подружжя стає 
видимим і явним знаком божої Любові до світу.

Різні,	але	єдині

основою неповторності кожної людини, як і кожного подружжя, 
є «божий образ і подоба» – природна єдність маленької людської 
спільноти, яка перебуває в любові та покликана віддзеркалювати 
божу Любов. Святе письмо чудово передає як єдність між подру-
гами, так і рівність та відмінність між чоловіком і жінкою словами 
прабатька адама: «Це справді кість від моєї кості, плоть від моєї 
плоті. Вона зватиметься жінкою» (бут 2, 23-24)1.

Людина – це єдине у світі створіння, яке бог створив «заради 
себе»2. Саме тому ні людська особа, ні подружжя не створені 
для використання або маніпуляцій. подружжя – це справжня 
спільнота осіб. Воно існує як таке лише тоді, коли і чоловік, і 
жінка дарують себе та взаємно приймають «у свободі божого 
дару». У подружжі особа покликана реалізувати свою свободу, 
перебуваючи в стосунках з богом та іншою особою.

Чоловік та жінка покликані до глибокої єдності, яку біблійна 
книга буття характеризує як те, що «двоє стануть однією плот-
тю». За словами івана павла іі, «чоловік і жінка, які об’єдну-
ються одне з одним так близько, що стають «однією плоттю», 
відкривають у собі таїнство створення». якщо вони дійсно при-
слухаються до свого серця, то почують слова Христа: «ось нове 

1  пор. Катехизм УГКЦ, Львів, Свічадо, 2011, пар. 132-133.
2  див. Gaudium et Spes, 24.
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творю все…» (одкр 21,5). отже, таїнство подружжя – це також 
шанс взяти участь у преображенні цього світу на кращий, добрі-
ший, новий світ. і саме такої послідовної та динамічної участі в 
сотвореному світі хоче від нас бог3.

Не виключено, що такий образ християнського подружжя зву-
чить надто ідеалістично для сучасного світу, але такі подружжя 
справді існують! тому тут варто процитувати думки ранньохрис-
тиянського письменника тертуліана, викладені в листі до дру-
жини, адже це чудовий приклад, на який варто звернути увагу 
кожній сучасній християнській родині: «яким прекрасним […] є 
подружжя двох християн: єдині в надії, єдині в бажанні, єдині в 
напрямку життя, у якому рухаються, єдині у вірі, яку практику-
ють. Наче брат і сестра – обоє в служінні одному-єдиному Во-
лодареві. Ніщо не розділить їх – ні тіло, ні дух. Вони справді є 
“однією плоттю”, а там, де “одна плоть”, і дух один! разом мо-
ляться, разом прославляють творця, разом постять. Навчають 
одне одного, заохочують одне одного, підтримують і зміцнюють 
одне одного… дивлячись на них, Христос радіє. таким Він дарує 
свій мир. бо де двоє разом, там Він присутній, а де Він є, там 
диявола нема»4.

Вибрані,	щоби	любити

Бо в Ньому [у Христі] Він нас вибрав … щоб ми були 
святі й бездоганні перед Ним у любові. З Послання до Ефе-
сян 1, 4

ісус Христос хоче, щоб Його народ мав у собі живий образ 
Його любові до Церкви, Його стосунків зі Своєю Нареченою – 
зразок єдності Церкви зі своїм Нареченим, Сином божим (пор. 
еф 5, 25). тому Господь обдарував вибраних покликанням до 
подружжя. Щоби чоловік і жінка жили в Його присутності, йшли 
за Ним, залишаючи позаду «життя для себе», щоби жили у вір-
ності Його Завітові, відкидаючи всяке ідолопоклонство. піклува-

3  Христофор Вест, «підручник для богословських курсів про подружжя», 
Коментар на івана павла іі. «богословіє тіла», Вашінгтон, 1990.

4  тертуліан, «Своїй дружині».
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тися про свою особисту безпеку вже непотрібно, бо подружжя, 
яке побудоване на Його вірності та Його Союзі з вами – це і є 
найпевніша безпека, яку дарує сам творець. «Господи, ми зали-
шили все, щоб іти за тобою…» (мр 10, 28).

як і кожне християнське покликання, подружжя також має 
свою «хресну дорогу». але в цій подорожі ми глибоко оздоров-
люємося і прямуємо до своєї цілісності. бог кличе нас до глибшо-
го посвячення, навчаючи досконалішої любові – такої, якою Він 
нас любить5. Він веде нас цією дорогою, яка завершується від-
родженням, Воскресінням і обожествленням людської природи.

У своїй найглибшій суті бог є життєдайною і життєтворчою 
спільнотою осіб (лат. communio personarum). отець цілковито 
віддає себе Синові, Син цілковито віддає себе отцеві… Ця са-
мовіддана любов уособлюється в третій особі пресвятої трійці 
– Святому духові. подружжя також покликане до цієї життєдай-
ної і самовідданої єдності осіб у любові. Чоловік і жінка вибрані, 
щоби дарувати життя, вливати його одне в одного, у своїх дітей, 
у суспільство, в якому живуть, і робити це через Христа, якому 
належать…Саме це має на увазі автор біблійного тексту, коли 
стверджує, що людина створена «на божий образ і подобу … 
чоловіком і жінкою» (див. бут 1, 27). За словами івана павла іі, 
«Людина стала “божим образом і подобою” не лише через свою 
людську природу, але також через спільноту осіб, яку чоловік та 
жінка формують ще на початку сотворення…». Це і є найглиб-
шою суттю, найважливішим богословським аспектом християн-
ського подружжя6.

подружжя, отже, покликане бути знаком обожествленої 
природи людини і відображає містерію єдності Церкви і Христа. 
Цей образ є основою розуміння подружжя та його призначення. 
Святий павло у посланні до ефесян звертається до подружжів: 
«Коріться одне одному у Христовому острасі». Це означає усві-
домлення подружжям присутності Христа у своїй родині. покора 
чоловіка виражається у вмінні дбати про свою дружину і прова-

5 патрік і Катерина Віллей «Станьте, ким ви є» Великобританія, Гарпер 
Коллінз реліджіс, 1992

6 іван павло іі, богословіє тіла, «Людська любов у божому плані», 14 
листопада 1979, дочки св. павла, 1997.

Християнське подружжя
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дити сім’ю згідно з божою волею. покора жінки виражається у 
вмінні приймати і переживати любов свого чоловіка. прислухаю-
чись до божого Слова, перебуваючи у відкритості на Його благо-
дать та Любов до них, обоє покликані перебувати у глибокій по-
шані одне до одного і взаєморозумінні, яке формується впродовж 
цілого життя… «Чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла; 
бо хто любить свою жінку, себе самого любить» (еф 5, 28).

як Христос є Головою Церкви, так і чоловік є головою своєї 
родини. Його лідерство і дар управління насправді є даром слу-
жіння і посвячення. бо Христос є Спасителем свого тіла – Цер-
кви: Він послужив і своє життя віддав за Неї, щоб її освятити, 
«щоб появити собі Церкву славну … святу й непорочну» (пор. 
еф 5, 25).

«Знак» або «таїнство» – це невидиме висловлене через види-
ме. отже, знак Христової єдності з Церквою робить видимою са-
мовіддану божу Любов до свого сотворіння і має на меті здійсни-
ти одвічний божий план участі всього сотвореного у божествен-
ному житті7. тому християнське подружжя – не лише дар одне 
для одного, але також божий дар для Церкви і світу, життєдайний 
знак божої присутності, божої слави. Євангелист іван описує ве-
сілля в Кані як перше місце де Господь виявляє свою славу перед 
народом: «Учні бачили Його славу і повірили в Нього» (Йн 2, 11).

Життя	в	Святому	Дусі

Серед наслідків первородного гріха, який вчинили наші пра-
родичі, вигнані з едемського саду, був сором, пов’язаний з наго-
тою людського тіла, страх за себе і пожадання плоті, яке мало 
на меті використання іншого тіла для свого задоволення. Це 
привело до втрати людиною своєї гідності. У людському серці 
– замість погляду любові, захоплення і вдячності – з’явилося 
бажання володіти, догоджати собі. пожадання викривило глибо-
кий зміст щастя, яке бог запланував для людини, перетворило 
бажання «жити для іншого, дарувати себе» на бажання «брати, 
мати для себе, використовувати».

7 Христофор Вест, «підручник для богословських курсів про подружжя», 
Коментар на івана павла іі, «богословіє тіла». Вашінгтон, 1990.
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Своїм воплоченням, смертю і Воскресінням Христос відно-
вив гідність людського тіла і особи в цілому. Завдяки його пере-
мозі над гріхом, яка показала, що серце людини потребує чогось 
глибшого, ніж пожадання плоті, бог відновив святість подружжя 
і перетворив християнську родину на місце спасіння, на спіль-
ноту перебування у Святому дусі. Своєю Кров’ю на Хресті бог 
відкупив людину вповні, даруючи подружжю оновлену чистоту і 
розуміння людського тіла як храму Святого духа.

За словами івана павла іі, як пожадання засліплює правду 
про єдність чоловіка та жінки і викривляє бажання людського 
серця, так і «життя у Святому дусі» відновлює справжню свобо-
ду самодарування одне одному, поєднану з глибоким подружнім 
значенням тіла людини8.

Завітний	характер	подружжя	та	його	нерозривність

Бо Твій муж – Твій Творець, Господь Сил – Його ім’я. Твій 
Викупитель – Святий Ізраїля, що зветься Богом усієї зем-
лі. З книги пророка Ісаї 54, 5-8

Книги Старого Завіту свідчать про абсолютно оригіналь-
ний характер владарювання ягве над своїм народом. бог є 
Володарем країни ізраїлю, але також її Нареченим. доско-
нала влада зустрічається з досконалою любов’ю. Невірність 
ізраїлю та ламання Завіту пронизує болем серце свого отця, 
Сотворителя і Нареченого. Зрада ізраїлю гостро контрастує 
з подружнім зобов’язанням, на якому заснований завіт між 
богом та Його народом. Старозавітній пророк осія пропо-
відує про невірність божого народу, а слова пророка Єремії 
навчають про витривалість та прощення з боку Господа: «я 
бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму біль-
ше» (Єр 31, 34).

Сьогодні, вже в контексті Нового Завіту, думка про первин-
ний заповітний зв’язок між богом та Його народом є ключем до 
розуміння подружжя та його таїнства. як і в стосунках бога зі 

8 іван павло іі, богословіє тіла, «Людська любов у божому плані», 1 грудня 
1982, дочки св. павла, 1997.

Християнське подружжя
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своїм народом, так і в стосунках між чоловіком і жінкою вели-
ке значення має усвідомлення зобов’язання, яке вони беруть 
на себе. Йдеться не лише про домовленість жити разом, ша-
нуючи погляди і цінності одне одного. Це зобов’язання, які є 
основою доброго християнського подружжя: встановлювати 
одні й ті ж пріоритети, цінності, бути об’єднаними в любові до 
бога. Важливо, що характер шлюбних зобов’язань містить не 
лише відповідальність перед людиною, але й відповідальність 
перед богом. Це союз на двох рівнях: горизонтальному (як рі-
шення взяти відповідальність за кохану людину перед нею та 
суспільством) і вертикальному (як особиста, так і подружня від-
повідальність разом йти до Христа та за Христом, цілковито 
належати Йому).

про глибоку єдність і нерозривність подружжя говорить вже 
книга буття: «так то полишає чоловік свого батька й матір і при-
стає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом» (бут 2, 24). 
Єдність подружжя вища за єдність між батьками і дітьми. пап-
ська адгортація Familiaris Consortio9 підкреслює об’єднувальне 
значення подружньої любові як надзвичайно важливе – знач-
но глибше, ніж взаємодопомога чи взаємoпідтримка чоловіка і 
жінки. Йдеться перед усім про розвиток двох осіб як пари, як 
спільноти. Він включає особливий, унікальний тип дружби, влас-
тивий лише подружжю. Жодна інша особа не може бути на місці 
одного з подругів. тому в стосунках необхідна вірність і всяке ви-
ключення перелюбу чи фальші. Незмінна і нерозривна природа 
подружжя не є зовнішнім законом, нав’язаним суспільством чи 
Церквою або владною вимогою бога. Це внутрішня вимога са-
мої подружньої любові, яка є добровільною згодою віддати одне 
одному ціле своє життя.

об’єднувальне значення подружньої любові означає мо-
ральну відповідальність за перетворення сім’ї у спільноту осіб і 
справжню «школу найглибшої людяності»10. також йдеться про 
піклування про добро дітей і пошану до гідності кожної особи в 
сім’ї11.

9  FC 18-27.
10  FC 21.
11 FC 22-26.
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Коли фарисеї стараються втягнути ісуса в суперечку про 
чоловіка, що, за словом мойсея, має право відпустити свою 
жінку з причини перелюбу, ісус повертається до первинної 
волі отця, каже, як це було «на початку», у божому плані. 
Господь впроваджує рівність між чоловіком і жінкою через за-
борону розлучення, оскільки мойсей говорив лише про чоло-
віків… «Що, отже, бог злучив, людина хай не розлучає» (див. 
мт 19, 5-6).

Фізична	і	духовна	плідність	у	подружжі

Благословив їх Бог і сказав: «Будьте плідні і множте-
ся…» З книги Буття 1, 28.

У книзі «плідна і відповідальна любов» Кароль Войтила (май-
бутній папа іван павло іі) говорить про відповідальність подругів 
за подружній акт, який не лише має висловлювати і поглиблюва-
ти їхню любов одне до одного, але й прямувати до свого «най-
повнішого звершення», за словами дітріха фон Гільдебранда, – 
до створення нової людської особи. У Старому Завіті особливим 
знаком божого благословення було мати багато нащадків. діти 
дійсно є великим даром для подружжя, і вони найбільше сприя-
ють благові самих батьків12.

З іншого боку, звісно, бездітне подружжя в жодному випадку 
не втрачає своєї суті і призначення. тут потрібно згадати і про 
духовну плідність подружжя. плідність є характеристикою лю-
бові, незалежно від фізичного народження дітей. Шляхетність 
душі люблячої особи, кожен новий початок, спрямований до 
духовного зросту, кожна нова надія, подарована тому, хто не 
знайшов сенсу в житті, виховання учнів, творча праця – все це 
є чудовим виявом плідності. отже, навіть бездітне подружжя 
є плідним, якщо воно наповнене справжньою любов’ю. бути 
плідним – це дарувати іншим життя. У християнському подруж-
жі кожен вияв любові має своє внутрішнє джерело в Христі і 
приносить плід.

12 GS 50.

Християнське подружжя
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Людське	тіло	–	об’явлення	Божої	любові

Прославляйте Бога у вашому тілі… З Першого послання 
до Коринтян 6, 20

іван павло іі заохочує нас побачити, що тіло людини прого-
лошує одвічне таїнство живого бога. У цьому сенсі воно є про-
рочим. Від вибору людини залежить, чи її тіло буде справжнім 
чи фальшивим пророком. «без тіла людина не може промовити 
щось про існування своєї особи, про покликання любити. Най-
глибші духовні слова вимагають адекватної мови тіла»13.

У подружжі життєдайною частиною взаємостосунків чоловіка 
і жінки є інтимна близькість, яка єднає їх одне з одним і об’єднує 
у сім’ю. для того, щоби тіло людини говорило правду про лю-
бов подругів одне до одного і любов божу, необхідно розуміти: 
взаємно віддаючи свої тіла одне одному, подружжя промовляє 
правду про віддання цілого свого життя коханій людині. тому 
тимчасові фізичні зв’язки поза шлюбом є звичайним виявом 
егоїзму і пожадання, яке обманює серце і засмічує справжню 
красу і значення людського тіла. «Нехай, отже, не панує гріх у 
вашім смертнім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і 
не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, 
але віддайте себе богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші, як 
зброю праведності» (рим 6, 12-13).

іншими словами, практикувати чесноту подружньої чистоти 
– це насправді виявляти свою любов одне до одного через тіло, 
розвивати глибоку вірність одне одному. інтимна єдність по-
дружжя важлива в божих очах. Це створена дійсність, яка відпо-
відає божому задумові, подарована людству для радості, щастя 
і задоволення, для служіння життю і творення спільноти осіб.

Звичайно, молодій парі значно легше розвивати свої інтимні 
стосунки, ніж рухатися в напрямку щораз більшої приязні і друж-
би, яка є основою для сповнення божої волі і бажанням справж-
нього й цілісного блага одне для одного. подружня любов охо-
плює як тілесну, так і душевну та духовну сфери розвитку кожної 

13 іван павло іі, богословіє тіла, «Людська любов у божому плані» 12 січня, 
1983, дочки св. павла, 1997.
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людини. Лише у випадку такої цілісності і справжності в любові 
християнське подружжя приносить рясні плоди і стає радісним 
свідченням божої присутності в світі.

Подружжя	–	дорога	до	святості

як бачимо, питання про подружжя є питанням про життя лю-
дини. багато людей знаходять своє покликання у Святому таїн-
стві подружжя, приймають його як власну дорогу до спасіння і 
святості. Християнський погляд на подружжя дає кожній людині 
можливість поставити себе на грані – між первинною чистотою і 
щастям «спільноти осіб», об’єднаних в любові, та «спадщиною» 
гріхопадіння наших прародичів. Кожен сам відповідає перед бо-
гом за свій вибір – рухатися до відновлення людської гідності і 
цілісності чи вірити «фальшивим пророкам» і руйнувати благо-
словення Завіту заради тимчасових насолод.

На завершення хочеться засвідчити: бог подарував нам багато 
християнських подружніх союзів, родин віруючих людей, які уосо-
блюють образ домашньої Церкви. Немов малі вогники затишку і 
миру, вони розсипані по цьому бурхливому світі… Ці подружжя по-
кликані просвітлювати дорогу тим, хто шукає правди і добра, по-
кликані ділитися з ближніми витривалістю і мужністю в труднощах 
та Христовою радістю як у життєвих перемогах, так і в випробу-
ваннях, святкуючи у своїх серцях таїнство Життя – дар Небесного 
отця. Саме такими подружжями з божою поміччю покликані стати 
всі ми, хто відчуває у серці це величне і життєдайне покликання.

Християнське подружжя
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Сім’я бере свій життєвий відлік від того моменту, коли двоє 
людей складають присягу перед богом і людьми в Церкві під 
час Вінчання. З того часу починається таємниця творення 
єдиного цілого в єдності з Богом. Це час, коли подружжя 
вчиться жити разом і готується прийняти дітей, нових членів 
своєї сімейної спільноти. і кожна подружня пара покликана 
робити свої кроки в цьому напрямку, обговорювати і випра-
цьовувати свою модель щасливої родини.

Подружжя	–	основа	сімейного	життя

подружні стосунки – це повсякденне життя, способи спіл-
кування, проведення часу за виконанням спільної роботи і 
відпочинок разом, планування майбутнього, виховання дітей, 
визначення пріоритетів і багато іншого. Саме від того, як ор-
ганізовані ці стосунки, залежить життя сім’ї. Вони здатні тво-
рити атмосферу, яка або сприяє щасливому особистісному 
зростанню кожного, або породжує недовіру до себе і до світу, 
спричиняє стреси, депресії і бажання постійно готуватися до 
захисту. Стосунки будуються однаковою мірою і чоловіком, і 
дружиною на взаємній повазі та любові, тож і відповідальни-
ми за них є тільки двоє. батьки, родичі, друзі не повинні втру-
чатися в життя сім’ї, давати поради, якщо їх цього не просять.

отже, зрозуміти суть подружніх стосунків і принципи, на яких 
вони будуються – головне завдання тих, хто хоче бути щасливи-
ми і задоволеними своєю сім’єю, прагне добра своїм дітям, хоче 
здорової і щасливої старості у своїй родині. тому так важливо 

Оксана Сенчук,
педагог-психолог, 
сімейний консультант

1.	2.	Створюємо	атмосферу	
любові	і	довіри	у	сімейному	житті

розділ і
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формувати благодатну родинну атмосферу – починаючи зі сто-
сунків між собою.

для початку важливо коротко розібратись, хто і для чого ство-
рює сім’ю. Чоловік і жінка – це дві вільні особи, рівні перед бо-
гом, унікальні і неповторні, з винятковим набором божих дарів, 
якими вони можуть поділитися з іншими. Крім дарів, вони мають 
і багато недоліків… двоє вільних людей, покликані бути залеж-
ними лише від бога, часто залежні й від тих «ідолів», котрих їм 
нав’язує недосконалий світ, і яких вони обирають самі.

Чоловік і жінка створюють сім’ю, щоб іти по житті разом, до-
помагати один одному, доповнюватися взаємно своєю унікаль-
ністю та виховувати дітей в атмосфері злагоди і любові. але 
реально не всі готові до таких викликів… і омріяне бажання 
щасливого шлюбу може розбитися, перечепившись через жит-
тєві труднощі.

подруги мають багато спільного і багато різних якостей. Саме 
спільні цінності й різні особисті якості мають здатність розширюва-
ти світобачення одне одного і будувати спільне сімейне майбутнє, 
що і стає причиною єдності в шлюбі. проте відмінності, які спочатку 
можуть видаватись привабливими чи непринциповими, у майбут-
ньому можуть стати причиною незадоволення одне одним.

Через дуже короткий час відкриваються різні погляди 
на життя та особисті недоліки. те, що одного привабило в 
іншому, таке цікаве і потрібне, стає чужим. Їм цікаво було 
спілкуватись і пізнавати невідоме, але у буденності це може 
стати причиною конфліктів. Щоб у подружжі дві особи могли 
взаємно збагачуватися, потрібна делікатність, терплячість, 
щире спілкування, відкритість до змін і прийняття іншої лю-
дини. бути одним цілим, але при цьому залишатись вільною 
людиною зі своєю унікальністю – це звичайна й проста нор-
ма подружнього життя. Ніхто ні для кого не є невільником, 
слугою чи засобом для задоволення потреб. проте ніде так, 
як у шлюбі, ми не можемо розкрити свої недоліки і працюва-
ти над їх виправленням, а також реалізовувати свої здібності 
в атмосфері любові і підтримки.

перш за все, важливо прагнути створити доброзичливу атмос-
феру взаємної підтримки, приготувати себе до прийняття свого 
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коханого або коханої зі всіма хорошими і поганими звичками та 
рисами характеру. також слід бути готовими до відкриття себе 
один одному, мати час вислухати і шукати вихід із різних ситуацій 
спільними зусиллями. якщо ми прийняли рішення бути разом і 
вступити в шлюб, у нас є вагома об’єднавча сила, яка зможе ро-
зв’язати всі труднощі, які траплятимуться у майбутньому.

Валеріо альбісетті говорить, що в нас укладена величезна, 
божественна сила. Навіть якщо ми самі того не хочемо, вона 
якимось чином підштовхує нас, спонукає почати шлях. Цей 
шлях провадить до самих себе – і до самого бога.

Поєднання	інтересів	різних	людей:	варіанти
1. якщо один із учасників задовольняє свої інтереси за раху-

нок інтересів іншого – це конкуренція, суперництво.
2. протилежним варіантом до попереднього є ситуація відмо-

ви від власних інтересів одного учасника на користь іншого – це 
варіант пристосування.

3. бажання зберегти відносини без змін (псевдодружні відно-
сини) – це уникнення.

4. Відмова від частини власних інтересів обох сторін і досяг-
нення часткового їх задоволення, без висвітлення – компроміс.

5. Співпраця, синергія – повна реалізація інтересів різних 
сторін за рахунок пояснення та розкриття власних інтересів, 
спільна гармонійна діяльність.

розділ і
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Найкращий спосіб розпізнати, у якій ми ситуації і що робити 
– це спілкування. Не варто сприймати як посягання на власну 
гідність все, що не подобається у вчинках чоловіка/дружини, ді-
тей або інших людей. Натомість зауваження стосовно власних 
недоліків – це насправді інформація, а не образа. У свою чергу 
важливо делікатно повідомляти про свої незручності, неприємні 
відчуття, здогади, почуття і думки іншим. Швидше за все, вони і 
не здогадуються, що спричиняють нам дискомфорт.

Від моменту прийняття інформації до самої зміни поведінки 
може минути багато часу. тут знадобиться готовність допома-
гати своїм близьким змінити ставлення до важливих для нас 
речей. Натомість сварки й образи людської гідності лише від-
штовхують дорогу людину (чоловіка, дружину, дітей, батьків). 
повернути її прихильність буде дуже важко, а іноді й неможли-
во. Важливо тримати серце чистим; тоді й наші думки і слова 
будуть сприяти творенню синергії у взаємодії з іншими: «Що 
ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює лю-
дину. бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелю-
би, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги…» 
(див. мт 18, 20).

Любов – це не просто приємне почуття. Це свідомий і до-
бровільний вибір. подолати поточні життєві труднощі означає 
піднятись на вищу сходинку людської мудрості. Звичайно, 
можуть з’являтись ілюзії, що хтось інший (поза сім’єю) буде 
краще нас любити. однак ці труднощі спіткали саме наше 
подружжя. тому наше завдання – розв’язати їх, а не шукати 
полегшення шляхом втечі. Втікати можна безкінечно, тільки 
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чи збудуєш на втечах щастя? Натомість сильнішими ми ста-
немо лише тоді, коли зведемо власну міцну родинну будівлю 
попри будь-яку негоду.

Налагоджуємо	взаєморозуміння	
через	спілкування

Сім’я – не лише вибір партнера для комфортного життя. Це 
таїнство єдності, яке творить цілий світ. Зламати цей світ – це 
зламати долі людей і творити хаос, лишаючи криваві рани у ду-
шах дружини, чоловіка, дітей, батьків, рідних, близьких. тому 
важливо налаштуватися на постійне щоденне відкриття нового 
та готовності долати перешкоди. Саме таке налаштування тво-
рить справжню любов, яка набагато сильніша за короткочасну 
п’янку закоханість.

Зокрема, за еріхом Фроммом, зріла любов – це «єдність лю-
дей, у якій кожен зберігає особистісну цілісність», а також «по-
тужна сила людини, яка руйнує стіни, що відділяють від ближніх, 
яка об’єднує з іншими і допомагає подолати почуття ізоляції та 
самотності. при цьому любов дозволяє кожному залишитись 
собою, зберегти свою цілісність. Любов – це активна зацікав-
леність у житті та розвитку того, кого ми любимо».

Часто можемо почути, що Святе письмо і те, що там написа-
но – це речі важливі і потрібні, але нереалістичні. проте стати 
на дорогу любові до ближнього і формувати єдність між людьми 
при божій допомозі можна попри такі суспільні стереотипи і на-
віть попри відсутність прикладу у повсякденному житті. Світ змі-
нювали ті, які не були такими, як усі. Головне – рухатися з вірою 
у божу присутність і підтримку, які б виклики нас не супроводжу-
вали. «і знаємо, що тим, хто любить бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає на добре. бо кого Він передбачив, 
тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він 
був перворідним поміж багатьма братами. а кого Він призначив, 
тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправ-
дав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас бог, то 
хто проти нас?» (рим 8, 28-31).

розділ і



25Вступне слово

Етапи	пошуку	спільних	рішень

1. Встановлення контакту. для того, щоби спілкуван-
ня було якісним, між учасниками розмови потрібно встановити 
контакт. інтонація, вираз обличчя, опис теми спілкування мають 
викликати довіру.

2. Формування спільного інтересу до питання, яке важ-
ливо обговорити. починається з повідомлення про потребу 
обговорити певну тему, сказати, наскільки це важливо, і пові-
домити співрозмовника, що вам важливо, щоби було прийняте 
спільне рішення.

3. Почерговий обмін думками з уважним слуханням один 
одного. під час розмови потрібно уважно вислуховувати співроз-
мовника, ввічливо пояснювати своє бачення і ділитися почуттями.

4. Формування різних варіантів рішень. Варто всі ідеї за-
писувати, щоби потім було легше вибрати найкраще рішення.

5. Вибір спільного найкращого рішення з можливих. 
протягом опису різних варіантів може з’явитись новий погляд 
на розв’язання проблеми, який задовольняє всі сторони.
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Спілкування	як	попередження	конфлікту
емоції є природними і потрібними. проте вони можуть стати 

на перешкоді у спілкуванні з іншими людьми. Гнів і вилив роздра-
тування на інших – поганий спосіб взаємодії. Вміння зупинитись і 
проінформувати про свої почуття і потреби – ознака зрілої людини, 
яка шукає істину через спілкування з іншими людьми. Щоби спілку-
вання не провокувало конфлікту, важливо встановити атмосферу 
довіри і взаємоповаги.

Ключові	елементи	спілкування
ü Спілкуватися відверто – говорити делікатно до співроз-

мовника про те, що думаєте або відчуваєте, і спонукати його до 
цього.
ü Уточнювати незрозуміле. якщо співрозмовник чогось не 

зрозумів, спокійно все йому пояснити знову.
ü Спостерігати за тим, щоб у вас або у співрозмовника не 

було прихованих помилкових припущень або установок. Відвер-
те обговорення допомагає виправити помилки.
ü Слухати уважно, не перериваючи; бути уважним до змісту 

слів, зробити установку поважати співрозмовника. Слухати без 
упереджень. оцінювання і засудження. проявляти співчуття і да-
вати знати співрозмовнику, що його почули і розуміють. Час від 
часу переповідати почуте своїми словами, щоби переконатися, 
що ви правильно розумієте те, про що говорить мовець.
ü Звертати увагу на емоційну сферу, несловесні свідчення 

того, що слова співрозмовника розходяться з його думками чи 
почуттями (жести, міміка, інтонація голосу тощо). додатковими 
уточненнями з’ясувати почуття мовця і спонукати до більшої 
відкритості.
ü Висловлювати власні почуття і побажання у ввічливій 

формі, використовуючи «я-повідомлення».
ü Уникати «Ви/ти-тверджень» (вони виражають упередження 

чи оцінку), які можуть викликати негативні емоції у співрозмовника.
У спілкуванні «я-повідомлення» – це інформування співроз-

мовника про свої почуття, потреби, бачення. У таких висловах 
ми даємо інформацію про те, що відбулося з нашого погляду, 
і говоримо про свої почуття і потреби: «Коли ти приходиш піз-
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но (інформація про подію), я не знаходжу собі місця від хвилю-
вання (повідомлення про почуття). я буду почувати себе більш 
спокійно, коли ти повідомиш, де ти затримуєшся (висловлення 
побажання)». порівняйте зі звинувачувальною формою, яка ча-
сто викликає протест і деструктивну поведінку співрозмовника: 
«ти знов прийшов пізно, ти зовсім не поважаєш своїх рідних! 
Скільки ми можемо це терпіти?!».

Не всі знають, як опановувати свої емоції, а часом і не хо-
чуть цього знати, вважаючи вилив образ і звинувачень «прав-
домовністю» і боротьбою за справедливість. проте приниження 
гідності людини немає нічого спільного з правдою і справедливі-
стю. такий «диктаторський» спосіб спілкування батьків чи вчи-
телів з дітьми чи одне з одним через осудження демонструє хиб-
ну модель взаємодії, яка спотворює дитяче уявлення про себе і 
взаємодію між людьми… «Не судіте, щоб вас не судили; бо яким 
судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, 
такою і вам відміряють» (мт 7, 1-2).

Гармонійна	сімейна	атмосфера

атмосфера – одна з найголовніших умов життя на планеті. 
без їжі людина може обходитися місяць, без води тиждень, а без 
повітря не проживе й кількох хвилин.

Сімейна атмосфера забезпечує всім необхідним для повсяк-
денного життя й особистісного зростання кожного її члена.

Християнське подружжя



28

Гармонія	сімейного	життя	забезпечується,	коли	в	сім’ї:

ü панує відчуття безпеки;
ü усі налаштовані на взаємну підтримку;
ü створені сприятливі психологічні умови для розвитку здіб-

ностей всіх членів сім’ї;
ü усвідомлюють індивідуальність свою та інших без порівнянь 

та звинувачень;
ü вирішують усі питання через спілкування;
ü панує щирість, що є основою спілкування і допома-

гає долати недоліки, виправляти помилки, прислухатись 
до думок інших, долати труднощі;
ü розуміють, що відповідальність за свої вчинки допомагає 

зростати у своїх чеснотах;
ü пошана до гідності особи є в основі взаємодії між членами сім’ї;
ü вміють просити пробачення і прощати.

Життєві труднощі й невдачі, які переживають діти чи дорослі, 
є можливістю навчити дітей як діяти у складних ситуаціях. У 
складних обставинах людина може сформувати позицію, яка 
знецінює життя:

 Важливо таку деструктивну парадигму змінити на іншу:
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Недобрий вчинок не потрібно приховувати. Його потрібно 
переосмислити, попросити пробачення і виправити шкоду, яка 
була нанесена. також і виявлені злі вчинки варто спокійно обго-
ворити, пробачити і не дорікати в майбутньому. Щоб у майбут-
ньому не було спокуси обманювати чи приховувати правду: ат-
мосфера доброзичливості сприятиме щирості й допомагатиме 
виправляти погані звички.

таку поведінку варто запроваджувати у повсякденне жит-
тя, хоча на перших порах вона потребуватиме зусиль і здава-
тиметься неприродною. Це так, бо небагато з нас взяли саме 
такий приклад із сім’ї батьків чи зі шкільного життя. і в суспіль-
стві така поведінка зустрічається нечасто. практикувати спокійні 
пояснення, делікатну розмову про свої почуття і потреби – це 
спосіб, який створює атмосферу любові, налагоджує стосунки, 
допомагає людям почувати себе важливими і потрібними.

Навіть коли стосунки зайшли в глухий кут, ще можна попро-
сити пробачення і пробачити – але від цієї миті ступити на нову 
дорогу любові до чоловіка або дружини, до дітей, батьків, братів, 
сестер, інших… Саме в цих обставинах, розуміючи, що взаєми-
ни ще довгий час можуть бути складними, а почуття загостре-
ними, можна почати новий спосіб сімейної взаємодії. Лише тер-
піння, любов і постійна праця мають властивість змінювати все 
на краще. як  відомо, труднощі нас можуть зламати, але можуть 
зробити сильнішими. Це залежить від того, як ми налаштуємо 
себе: будемо скаржитись і зосереджуватись на тому, як нам по-
гано, чи будемо з оптимізмом шукати вихід, опираючись на божу 
підтримку повсякденною молитвою.
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Поставити	в	центр	свого	життя	Бога

ü Усі свої стосунки зі світом та іншими людьми будуємо че-
рез єдність з богом.
ü Наша свідомість засвоює навичку сприйняття себе та світу 

так: від себе через бога до усього світу й до інших людей.
ü така єдність обумовлює особливий спосіб мислення і жит-

тя, у якому немає приниження когось і перетягування «центру 
істини та управління» на себе. особа є частиною такої єдності 
та сприймає себе і своє життя як щось важливіше за тимчасо-
вий комфорт, що варте докладання зусиль задля збереження 
добрих стосунків. Створювати не швидкий тимчасовий комфорт, 
але надійний і міцний фундамент любові, безпеки і свободи.

Власним	прикладом	дитину	можна	навчити

• поважати гідність людини попри її вчинки.
• Вказувати на поганий вчинок без принижень і образ.
• дякувати за все, що хтось робить для мене чи загального 

добра сім’ї та суспільства.
• обговорювати спірні питання спокійно через діалог і пошук 

порозуміння.
• Говорити про свої почуття і потреби, коли виникають непо-

розуміння.
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• приймати свою недосконалість і прощати свої та чужі по-
милки, шукаючи досконалості.

• долати складні життєві виклики, дотримуючись моральних 
чеснот.

• Налагодити духовний зв’язок із богом через сімейну молит-
ву, Літургію, Євхаристію, дотримання Заповідей божих, читання 
Святого письма, християнської літератури.

Ця дорога довга й непроста, але на ній сам творець гарантує 
нам свою допомогу і підтримку: «просіть, і дасться вам; шукай-
те, і знайдете; стукайте, і відчинять вам. Кожний бо, хто просить, 
одержує; хто шукає, знаходить; хто стукає, тому відчиняють» 
(мт 7, 7-8).
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Слава ісусу Христу!
дорогі друзі!

Зеник. Усі важливі справи в нашому житті мають зв’язок з 
богом, тому своє подружжя ми поєднуємо з Його особою. Наше 
подружжя є божим творінням. Чудо творить Господь, об’єдну-
ючи нас в подружжя. давайте задумаємося: чи випадково ми 
зустрілись зі своєю дружиною чи чоловіком? так, на перший по-
гляд багато зустрічей були випадковими. але чому ж на цьому 
все не закінчилось? а може це і є божий план стосовно нас?..

ми з Вірою віримо, що ми як подружжя задумані Господом і 
отримуємо свідчення цього ще з раннього дитинства.

Віра. У книзі буття розповідається про створення людини 
так: «…і сотворив бог людину на свій образ; на божий образ со-
творив її; чоловіком і жінкою сотворив їх…». У нашому випадку 
Господь також спочатку створив Зеника. Коли я прийшла на світ 
божий, Зеник уже був поруч. ми виховувалися з самого дитин-
ства разом. разом бавилися в пісочку, разом лазили по деревах, 
були по-дитячому щирі, безпосередні одне до одного. мені це 
нагадує те, як при сотворенні світу говориться про адама і Єву, 
що вони були нагі, та не соромилися одне одного. між нами не 
було бар’єрів у спілкуванні, у розумінні, у сприйняті. я вірю, що 
бог із дитинства парував нас в одне ціле, але ми зовсім не заду-
мувались над божими планами.

Свідчення Зеника і Віри Кузимків,
лідерів руху «Подружні зустрічі» в 
Україні (УГКЦ)

1.	3.	Наше	подружжя	
у	Божому	плані
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Наші життєві дороги часто розходились, але завжди виника-
ли обставини, щоби наші шляхи знову перетнулися. Господь не-
наче підштовхував нас одне до одного, хоч ми довгий час цього 
не зауважували.

Зеник. але, направляючи наші шляхи, бог давав нам і вибір. 
були періоди, коли ми жили кожен своїм життям і здавалось, 
що стежки, які ми протоптували, йшли в абсолютно різних на-
прямках. та обійшовши чергову гору з різних сторін, ми з Вірою 
раптом помітили, що наші стежки знову вийшли на одну галя-
вину. Звідти почалася нова дорога – дорога нашого спільного 
подружнього життя.

У кожного подружжя все складається по-різному. однак ми 
не маємо навіть сумніву в тому, що бог підбирає нас так, щоби 
ми привели одне одного до спасіння.

Віра. На початку свого творіння бог задумав перше под-
ружжя. У книзі буття написано: «і благословив їх Господь».

пригадую, як ми з Зеником готувалися до шлюбу. Ще досі 
збереглися жовті клаптики паперу, де написані основні молитви 
для Зеника («отче наш…», «богородице…», «Вірую…»). ми хо-
дили парковими алеями і заучували складну молитву «Вірую». 
я пригадувала Зенику забутий текст… і так починався божий 
план нашого спільного життя.

Зеник. я виріс у сім’ї, де зберігали наші традиції, обряди, 
святкували різдво та Великдень… але до Церкви не ходили – 
хіба потайки, у селі та по великих святах. і ось Господь посилає 
мені в подарунок дружину, де в хаті її бабці Катрусі та діда Левка 
постійно відбуваються підпільні богослужіння і навіть зберіга-
ються Святі тайни! там я насправді пізнаю Христа і Церкву.

Віра. ми вінчалися за радянських часів, тому шлюб відбував-
ся підпільно: у вузькому колі рідних, у хаті батьків. У цей момент 
ми відчували особливу присутність Святого духа, який сходив 
на нас і давав нам новий сенс життя у подружжі.

одружуючись, ми взаємно приймали одне одного і не висува-
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ли жодних умов щодо нашої любові, клялися у взаємній вірності 
перед богом та у єдності з Ним.

Згодом прийшов час прийняти наступне боже покликання з 
книги буття: «будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та 
підпорядковуйте її собі». після одруження спільним плодом на-
шої і божої любові народилося два нових життя – наші сини.

Зеник. ми з божої благодаті стали батьками. Напевно не 
потрібно повторювати, що всім, що має людина, вона завдячує 
богу. так само і наші діти – це Його дар для нас. дар, який по-
трібно приймати з вдячністю і покорою, дар, про який потрібно 
піклуватись.

мені хочеться порівняти дар батьківства з притчею про та-
ланти, які Господар роздавав своїм слугам. Уявімо за аналогією: 
одному подружжю він дав п’ять талантів-діточок, другим – два 
таланти-дитинки, а третім лише один талант – це їхнє життя. і 
в значній мірі від нас залежить, як ми приймемо ці таланти, як 
побудуємо наше життя, як приведемо дітей до Господа, чи пом-
ножимо цю божу любов і милість до нас, чи закопаємо дитяче 
прагнення бога в буденних клопотах.

ми як подружжя – незалежно від того, чи усвідомлюємо це, 
чи ні – є божим творінням, і Господь має на нас свої плани.

Віра. дуже часто чути: «ой, ми такі різні». але план Госпо-
да стосовно нас не полягає в тому, щоби чоловік і жінка були 
однаковими. ми маємо доповнювати одне одного, любити одне 
одного, піклуватися, уважно слухати, доброзичливо сприймати, 
взаємно прощати та провадити подружній діалог.

Зеник. Господь бог об’єднує різних людей. Він зближує нас, 
щоби ми вчились одне в одного. Щоби ділились, збагачувались 
взаємно своїми талантами, наповнювалися мудрості і терплячої 
любові. бо як можна жити в спільноті, коли не можеш упокори-
тись та жити навіть з однією людиною?

Сучасний світ створює стереотипний вибір – жити тільки для 
себе, дбати тільки про власну вигоду, не зважати і не прислу-
хатися до потреб дружини чи чоловіка. розуміння незалежності 
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змінилося, у багатьох середовищах стали модними скарги на 
свого подруга в присутності інших… буває й таке, що хтось ви-
користовує його чи її тільки для досягнення власної мети. Усе це 
призводить до непорозумінь, болю та самотності. але чи це є 
божим планом для нас? Чи, можливо, ми тим самим закопуємо 
таланти й дари, дані богом, глибоко у землю?

Віра. Взаємне доповнення в подружжі – задум Господній, і 
життя часто підтверджує нам це. У спільній роботі ми з Зеником 
нерідко маємо різні погляди на виробничі проблеми. я дуже по-
спішаю, хочу швидких результатів, яких не завжди легко досяг-
нути. можу наговорити, не перевіривши перед тим інформацію. 
Зеник, уважно вислухавши, часто охолоджує мій запал. і ми про-
буємо в діалозі прийняти правильне рішення.

У таких випадках починаєш розуміти, що це і є божий план, 
доповнення чоловіка жінкою і навпаки. якщо ж рішення не при-
ходить до нас відразу, то ми знаємо, що ісус дасть його нам, 
лише потрібно трохи терпеливості та молитви.

Вступаючи в подружжя, ми вже маємо власні сформовані 
стереотипи, комплекси та життєві погляди. тому притирання 
одне до одного відбувається не завжди гладко і легко.

я, наприклад, завжди хочу, щоби Зеник зробив так, як я ду-
маю, як мене навчили ще вдома. однак Зеник має своє бачення 
– так виникають конфлікти та непорозуміння.

бог у шлюбі обдаровує подружжя благодаттю. дарує свою 
любов. Коли я втомлена, то часто виявляю більше емоцій, ніж 
розуміння. можу не вислухати Зеника уважно, «відбуркнутись», 
проігнорувати… і підсвідомо вважаю, що бог «все одно» мене 
простить, бо Він мене любить. але, як виявляється, стосовно 
чоловіка я не завжди готова відповідати так, як бог відповідає 
мені. я не готова відповідати божою любов’ю чоловікові, який 
мене не слухає, заклопотаний роботою і може бути втомлений… 
У такій ситуації мені нелегко себе перебороти та поводитись із 
розумінням, щоби зробити нашу любов настільки повною, на-
скільки це можливо в бога.

мені потрібен час. тоді вщухають емоції, я прислухаюсь до 
своїх почуттів, до свого серця. Зеник також відчуває тривогу: 

Християнське подружжя



36

підійде, обійме, поцілує… так у спільному діалозі з’являється 
правильне спільне рішення.

Зеник. Господь так сотворив наші подружжя, що в ньому ма-
ють місце не лише звичні для нас вияви любові, єдності та зла-
годи. Спільне життя – це також спільний тягар, спільна жертва, 
спільна ціль та обов’язки. і найголовніше – спільна молитва і 
надія на бога для здійснення Його задумів.

Залишивши поріг батьківського дому, ми хочемо творити 
щось своє, нове, особисте. так, як у Святому письмі сказано: 
«так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї 
жінки, і стануть вони одним тілом» (бут 2, 24). У шлюбі ми стає-
мо невід’ємними частинками одне одного і в любові творимо 
нове життя.

бог допускає для подружжя певні випробування. У різних 
життєвих ситуаціях вони дають нам можливість повніше відчути 
нашу близькість, близькість у шлюбі. Усе відбувається згідно з 
божими планами. і навіть неприємні ситуації часто є лише ви-
пробуванням наших почуттів.

Віра. ми живемо, працюємо, клопочемося, занурюючись у 
будні… буває, забуваємо, що поруч – кохана людина, дарована 
тобі Господом і така важлива для тебе. розкажу один випадок з 
нашого життя.

одного разу взимку в ожеледицю Зеник з татом вирушили в 
дорогу. Виїхали зранку. а в обід мені передзвонили з травма-
тологічної лікарні та попросили принести постіль та ковдру, бо 
старший чоловік (це був батько Зеника) поступив з переломом 
ребер після автокатастрофи. я запитала, де молодий. мені від-
повіли, що до них не поступав. для мене все обірвалось в одну 
мить… і почуття втрати було глибше за будь-які непорозуміння, 
дрібні сварки та клопоти, які насправді нічого не вартували. я 
ходила по хаті й не знаходила собі місця. почуття тривоги, не-
спокою, втрати запанували наді мною. тоді я почала молитися 
до бога.

…а за певний час знову задзвонив телефон, і я почула голос 
рідного чоловіка: «Живий, здоровий, неушкоджений». Він був 
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змушений лишитися на трасі для з’ясування обставин аварії і 
просто не мав можливості зателефонувати.

Зеник. Цей день був для нас великим здобутком в життєво-
му переосмисленні. Через цю аварію бог показав нам розуміння 
більш цінних речей – того, що ми одне для одного є надзвичайно 
важливі, близькі, нероздільні і поєднані Його святою опікою. ми 
дякували богові за те, що все добре закінчилося. ми були щас-
ливі й близькі одне до одного. Господь, як хороший архітектор, 
закладаючи фундамент подружжя, вибрав найміцніші та най-
кращі матеріали. і дотепер одним з наріжних каменів, на яких 
бог будує наше подружжя, є взаємна самопожертва.

Взаємна пожертва є невід’ємною частиною того плану, який 
Господь склав для нас. Згадаймо, скільки разів, навіть не усві-
домлюючи цього, ми віддаємо себе подругові. Це відмова від 
улюблених занять та звичок. підкорення своєї волі, зміна своїх 
професійних планів заради блага подруга та дітей, тривожні дні і 
ночі, коли ми турбуємося про здоров’я наших найближчих… Усе 
це і багато інших випадків та знаків є нашою пожертвою одне 
одному – міцними опорами, на яких будується наше подружжя.

Віра. мені завжди цікаво з Зеником, бо він по-іншому думає. 
Навіть проживши багато років спільно з чоловіком, я не можу пе-
редбачити, що він може для мене зробити або яку приємну нес-
подіванку мені приготувати. деколи буває, що в своїй уяві я пе-
редбачаю одне, а виходить зовсім по-іншому – і набагато краще 
для нас обох. Краще довіритись чоловікові, а Господь зробить 
свою справу. але цьому я ще мушу вчитися. Часто хочеться на-
полягати на своєму, демонструвати своє егоїстичне «я», забува-
ючи, що суть подружжя – об’єднатися в одну думку та одне тіло.

мені дуже приємно, коли, повертаючись із роботи, ми про-
водимо спільні вечори разом. мені подобається, як чоловік ді-
литься зі мною висловлюваннями або цитатами, які він прочи-
тав в інтернеті, роздумами єпископа Венедикта алексійчука або 
римського папи. Наш вечір часто зайнятий спільними роздума-
ми, обговореннями духовних тем. Це нас будує, вселяє довіру і 
взаємно підтримує, надихає на радісні моменти життя.

Християнське подружжя
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Зеник. Господь робить так, щоби ми, поєднавшись у под-
ружжі, зуміли побачити в подругові неоціненний скарб, який по-
дарував нам отець Небесний, відчути та зрозуміти його почуття, 
відкритись йому душею і серцем.

Віра. пригадую час, коли я мала йти на операцію. тоді дуже 
відчутними були родинні молитви чоловіка та дітей. я особливо 
відчула підтримку, близькість і надійність свого чоловіка. Ще раз 
переконалася, що він призначений мені Господом. як у радо-
щах, так і в біді Зеник завжди готовий прийти на допомогу.

бог поступово готував нас до нашого служіння. ми, можливо, 
не мали би цього розуміння, якби не пройшли реколекції руху 
«подружні зустрічі». Це був щасливий час переосмислення на-
шого подружжя. У житті ми більше покладалися на себе і влас-
ні знання. після реколекцій прийшло усвідомлення: якщо бога 
поставити на перше місце, то все інше стане на свої місця. У 
родині стало більше розуміння, теплоти, щоденної спільної ран-
кової та вечірньої молитви.

На реколекціях ми дізналися про діалог, про принципи спіл-
кування у подружжі: «більше слухати, ніж говорити. більше ро-
зуміти, ніж осуджувати. більше ділитися, ніж дорікати. а понад 
усе – пробачати». Це нам допомагає у спілкуванні у подружжі, з 
дітьми, з іншими людьми і, звичайно, з богом.

дякуємо Господу за дар сотворення. боже, обдаруй нас 
твоєю мудрістю, просвіти правдою. даруй вміння слухати, ро-
зуміти, ділитися, пробачати… даруй можливість вповні користа-
тися твоїми дарами, які ми отримуємо в подружньому діалозі.
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Максим Бондаренко,
родинознавець, сімейний консультант, 
координатор Осередку
відповідального батьківства 
у ЛА УГКЦ

2.	1.	Подружжя,	покликане	
передавати	життя:	дар	батьківства

Нині ми торкнемося теми незмінної істини покликання по-
дружжя та зосередимося на його ключових моментах в контексті 
викликів сьогодення, а саме:

•	на прийнятті рішення про прийняття дару життя;
•	на таємниці народження і становлення батьківства.

Вступ.	Дві	цивілізації.	Вибір

Сьогодні українці великою і страшною ціною захищають кор-
дони власної держави. проте небагато з нас замислюється над 
тим, що кордони своєї сім’ї й власного серця варті аналогічного 
(якщо не більшого!) захисту. так само, як і кожне дитяче життя – 
великий і неоціненний дар творця. Чим стане Україна, цивіліза-
цією Любові чи смерті? Це відповідальний вибір, адже якщо ми 
хочемо зберегти й розвинути державу, то мусимо пам’ятати, що 
не можемо водночас занапастити її мешканців…

безперечно, великого значення тут набирає «якість сім’ї», 
про що часто, на жаль, забувають. Сім’я не виконує своєї ролі, 
якщо не може задовольнити психічних, фізичних та духовних 
потреб своїх членів. Йдеться про комплексне дотримання емо-
ційних, матеріальних та моральних цінностей. повноцінному 
функціонуванню родини перешкоджають:
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•	недостатня підтримка держави в забезпеченні гідних 
умов праці батькам;

•	пропаганда аморального способу життя у засобах масо-
вої інформації (зовнішні чинники);

•	незрілі особистості самих батьків (внутрішні чинники).

Християнська сім’я зараз стоїть на захисті одвічних ціннос-
тей від постійних атак сильних цього світу. Катехизм Української 
Греко-Католицької Церкви «Христос – наша пасха» чітко гово-
рить: «Суттєвою рисою християнського подружжя є вірність, що 
ґрунтується на вірній Христовій любові, а не лише на людських 
зусиллях подругів. подружня вірність випливає з вірності бога 
своїй обітниці та вірності Христа своїй Церкві. бути вірним озна-
чає вміти бути мужнім у своєму виборі та відповідальним за свій 
обіт (присягу). Вірність скріплюється участю у святих таїнствах 
(Сповіді та причасті), спільною молитвою, взаєморозумінням, 
підтримкою, довірою та прощенням, а також постійною бороть-
бою із спокусами».

Одвічна	правда	про	дар	життя

І поблагословив їх Бог, кажучи: Ростіть і множтеся і 
наповніть землю і пануйте над нею. З книги Буття 1, 28

попри тенденцію замкнутості на батьківство і дар нового жит-
тя, факт лишається фактом: плідність є даром і завданням для 
людини, яка має покликання до подружнього життя. Справжні 
батьки-християни – це ті, хто прагнуть бути відкритими на божу 
волю та з радістю приймає від творця дар нового життя.

Відповідальне батьківство, на противагу контрацептивній 
ментальності, це відкритість також і на природні методи розпіз-
навання плідності. У Катехизмі читаємо: «природне планування 
пов’язане з пошуком відповідального моменту для зачаття но-
вого життя… природне регулювання зачаття1 суттєво відрізня-
ється від контрацептивних учинків, бо подружжя залишається 
відкритим до прийняття нового життя навіть тоді, коло воно «не 

1 альтернативний термін – «природні методи розпізнавання плідності».
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планувало» народжувати. У такій сім’ї кожна дитина, дарована 
Богом, буде бажаною і прийнятою в довір’ї до Нього. природ-
ні методи планування сім’ї, зберігаючи чистоту статевого акту в 
його відкритості до життя, зміцнюють єдність подружжя».

Завдяки божественному одкровенню Церква прийняла, що 
принципи подружньої моралі спираються на природний мораль-
ний закон, який є одвічним, отже – незмінним2. якщо спробувати 
жити згідно божих Заповідей і Вчення Церкви, то побачимо, що 
це – екологічно. тобто, згідно з нашим розвитком – тілесним, 
духовним та емоційним. Натомість відкинення намагання жити 
у згоді з божим задумом призводить до всієї тої сучасної плу-
танини, непорозумінь і трагедій, характерних для «популярного 
підходу» до сімейної тематики у ХХі сторіччі.

Церква – не творець природного морального закону. Він да-
ний самим богом. отже, Церква може бути тільки охоронцем 
та інтерпретатором цього закону. Вона ніколи не може оголо-
сити щось дозволеним, що в дійсності є недозволеним, тому 
що за своєю природою суперечить справжньому благу людини.

«Зберігаючи подружній моральний закон у повному об-
сязі, Церква дуже добре усвідомлює, що вона робить свій 
внесок у побудову справжньої, людської культури; крім того, 
вона спонукує людину не ухилятися від відповідальності, 
покладаючись на технічні засоби; тим вона забезпечує гід-
ність подругів. Вірно наслідуючи приклад і вчення нашого 
божественного Відкупителя, Церква показує, що її щира та 
безкорислива любов супроводжує людину: вона хоче допо-
могти людині у цьому світі, щоби вона справді як дитина 
брала участь у житті живого бога, який є батьком усіх лю-
дей…»3

Таємниця	передавання	життя

Надзвичайно серйозне завдання продовження людського 
життя, завдяки якому чоловік та жінка стають вільними і свідо-

2 див.: енцикліка папи павла VI Humanae Vitae. про належний порядок 
передавання людського життя.

3 див.: там само.
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мими співпрацівниками бога-творця, наповнює їх великою раді-
стю; однак ця радість часто пов’язана із немалими труднощами 
та клопотами.	У всі часи виконання цього завдання ставило по-
дружжя перед важкими проблемами.

Нині розвиток людського суспільства спричинює нові запи-
тання, на які Церква покликана дати відповідь. Вони якнайтіс-
ніше пов’язані з людським життям і щастям. Нові суспільні тен-
денції є такими:

•	зміни у підході до особистості жінки та її завдання у люд-
ському суспільстві;

•	зміни у розумінні цінності подружньої любові в шлюбі;
•	зміни в оцінці подружніх статевих стосунків з огляду на 

цю любов.
також слід враховувати дивовижний прогрес людини в опа-

нуванні сил природи та їх використанні. Це панування людина 
хоче поширити на всі сфери життя. але тут виникає моральна 
проблема: людина заявляє про виключно власне право на своє 
тіло, свої душевні сили, на соціальне життя і навіть на закони, які 
регулюють передавання життя. такий стан речей викликає нові 
запитання, навіть в традиційно християнських середовищах. Чи 
не було би доцільним (з огляду на теперішні умови життя і на 
те значення, яке мають подружні статеві стосунки) для гармонії 
і взаємної вірності подругів переглянути діючі моральні норми? 
особливо, якщо взяти до уваги, що при певних обставинах сьо-
годні їх можна дотриматись лише за умови героїчних жертв4.

однак, якщо розглядати ці питання з позиції цілісного бачен-
ня людини, ситуація виглядає дещо інакше. питання передаван-
ня людського життя слід, як і кожне інше питання, яке стосується 
людського життя, розглядати не лише	з біологічної, психологіч-
ної, демографічної чи соціологічної точки зору. потрібно розгля-
дати	цілу людину,	ціле завдання, до якого вона покликана;	не 
лише її природне і земне існування, але й надприродне та віч-
не. оскільки багато з тих, хто захищає штучне регулювання на-
роджуваності, покликається саме на вимоги подружньої любові 
і «відповідального» батьківства, то слід точніше визначити і 
висвітлити ці два важливі елементи подружнього життя.

4 див.: там само.
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Подружня любов.	подружжя – не продукт випадку, не резуль-
тат сліпої дії природних сил. Воно насправді так створене богом 
творцем у мудрому передбаченні, аби здійснювати серед людей 
Його план любові. тому чоловік і жінка у взаємному самовідданні, 
яке для них в подружжі є властивим і винятковим, прагнуть ви-
творити особову спільноту, у якій вони взаємно сповнюють себе, 
щоби співдіяти з Богом у зачатті та вихованні нового люд-
ського життя.

У цьому світлі виразно постає особлива самобутність та ви-
клик подружньої любові. Насамперед,  маємо бачити її як вповні 
людську любов; отже – як чуттєву і духовну одночасно. тому 
вона випливає не лише з інстинкту та пристрасті, але й з рі-
шення свобідної волі, яке спонукає до того, щоби витривати в 
радості й горі буднів, навіть від того зміцнитись: таким чином по-
други стають одним серцем і однією душею та разом приходять 
до свого людського сповнення. Любов подружньої пари до того 
ж є вірною і виключною до кінця життя. такою, якою наречений 
і наречена розуміли її у той день, коли вони вільно та в повній 
свідомості пов’язали себе одне з одним їхнім взаємним, утворю-
ючим подружжя словом «так».

Ніхто не може стверджувати, що вірність подружжя – навіть 
якщо це іноді дуже важко – є неможливою. Навпаки. У всі часи 
вона зберігала свою шляхетність та численні заслуги. прикла-
ди багатьох подружніх пар протягом століть є свідченням цьо-
го: вірність не лише відповідає суті подружжя, вона, крім того, є 
джерелом глибокого, тривалого щастя.

Ця любов, врешті, є плідною, оскільки вона не поглинається 
цілковито подружнім єднанням, а прагне тривати поза ним та 
зачинати нове життя. подружжя і подружня любов по своїй суті 
є спрямовані на зачаття і виховання нащадків. Діти справді є 
найціннішим даром для подружжя та надзвичайно сприяють 
благу самих батьків5.

Відповідальне батьківство. Що стосується біологічних 
процесів,	 то відповідальне батьківство означає знання і враху-

5 див.: там само.
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вання пов’язаних з ними функцій. так, людина спроможна відкри-
ти біологічні закони, які для неї характерні.	Це стосується і при-
родних методів розпізнавання плідності.

Щодо	психологічного	аспекту, то відповідальне батьківство 
означає необхідне опанування інстинкту і пристрасті силами 
розуму і волі. Врешті, з огляду на ситуацію зі здоров’ям, так само 
як і на економічну, душевну та соціальну ситуацію, відповідаль-
не батьківство означає для чоловіка і жінки, що після виважених 
обдумувань вони або приймають великодушне рішення мати 
більшу кількість дітей, або при наявності серйозних підстав та 
за умови дотримання морального закону вирішують на деякий 
час чи надовго відмовитися від майбутніх дітей.

Крім того,  досвід підказує: природні методи розпізнання плід-
ності – це не тільки екологічне відповідальне відкладення зачат-
тя (хоча так може бути). Це також відповідальний екологічний 
моніторинг за гінекологічним здоров’ям жінки в очікуванні вагіт-
ності та для відповідального і відповідного досягнення вагітно-
сті». Зверніть увагу, що терміни екологічний та відповідальний 
тут нерозривні.

Нарешті і передусім, відповідальне	 батьківство є вну-
трішньо пов’язаним з так званим об’єктивним	моральним	по-
рядком, який слід розглядати як такий, що походить від бога, 
та інтерпретатором	якого	 є	 належно	 сформована	 совість. 
Завдання відповідального батьківства вимагає від подругів, 
щоби вони визнали свої обов’язки перед богом, самими собою, 
своєю сім’єю та людським суспільством, зберігаючи при цьому 
належний порядок добра та цінностей.

З цього випливає, що вони, сповняючи завдання передаван-
ня життя, не мають права діяти свавільно – так, неначе визна-
чення морально допустимих шляхів залежало би від їхнього 
власного довільного розсуду. Вони радше є зобов’язаними спря-
мувати свою поведінку на божий план творення, який, з одного 
боку, виражається в суті подружжя та його актів, а з іншого боку, 
його проголошує незмінне вчення Церкви як природний мораль-
ний закон. Кожен подружній акт має зберігати своє внутрішнє 
призначення до зачаття людського життя.

таке вчення базується на встановленому богом нерозривно-
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му зв’язку любовного єднання та продовження роду, які обидва 
є притаманні подружньому актові. Цей зв’язок людина не має 
права самовільно розривати. по своїй внутрішній структурі по-
дружній акт, якнайтісніше поєднуючи чоловіка і жінку між собою, 
чинить їх одночасно здатними до зачаття нового життя – від-
повідно до законів, вписаних у природу чоловіка і жінки. якщо 
шанувати обидва суттєві аспекти подружнього акту (любовне 
єднання та продовження роду), то подружнє спілкування збе-
рігає сенс взаємної та справжньої любові, рівно ж як і його при-
значення для величного завдання батьківства, до якого людина 
покликана6.

Концепція	SPICE	і	природне	розпізнавання	плідності

Навіть серед християнських подружжів, які свідомо корис-
туються природними методами розпізнавання плідності, я не 
раз чув нарікання чоловіків, котрі ходили за своїми дружинами 
і нав’язливо питали: «Ну, коли вже буде можна?». З мого боку 
було би непрофесійно та несправедливо описати лишень загро-
зи для подружньої єдності на базі статевості. адже механізми, 
як утвердитися у філософії цивілізації любові, таки існують. оз-
найомившись із ними та впровадивши їх у своє життя, можна 
буде уникнути багатьох непорозумінь.

як певну відповідь на попередні роздуми, пропоную концепцію 
SPICE7 (тобто Spiritual-Physical-Intellectual-Creative-Emotional)8 
від доктора томаса Гілджерса, засновника Напротехнології9 та 
директора інституту папи павла VI. основні матеріали тексту 
перекладені Зореславою Городенчук, лікарем акушером-гінеко-
логом, першим в Україні інструктором Крейгтонського методу10 

6 див. там само.
7 дослівно spice з англійської перекладається як «спеція, приправа». тобто 

те, що надає особливого смаку і запаху.
8 дослівний переклад з англ.: «духовне-фізичне-інтелектуальне-творче-

емоційне».
9  Natural Procreative Technology, тобто природні прокреативні технології. 

Це екологічна інновація в лікуванні подружньої неплідності та офіційна етична 
відповідь Вселенської Церкви на in-vitro.

10 Крейгтонський метод (Creighton Model FertilityCare™ System) – це система 
спостереження за біомаркерами плідності, зокрема – за слизом шийки матки. таке 
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та напротехнологом. дозвіл на використання самої назви та на 
проведення тренінгів на базі навчального матеріалу був отрима-
ний від авторів концепції11.

отже, застосування природних методів розпізнавання плід-
ності вимагає певної форми поведінки: подружжя, яке має на-
мір відкласти вагітність, мусить час від часу стримуватися від 
співжиття. Часто про таку необхідність говорять як про «побіч-
ний ефект» або «недолік» методу. Насправді ж це найважли-
віший поведінковий момент методу, який дає змогу подружжю 
належно сприймати статевість людини та відкрити для себе її 
внутрішню сутність12. У суспільстві, в якому розуміння статевості 
людини обмежується виключно статевими органами, сприйнят-
тя природи статевості, базованої на розумі та розумінні природи 
власної статевості, є непростим завданням.

оскільки користування Крейтонгським чи іншим натуральним 
методом розпізнавання плідності є чимось глибшим, ніж просто 
відкладенням вагітності, доречно буде говорити про спільну фі-
лософію екологічної поведінки пари. Йдеться про вміння і ба-
жання відрізняти прояви фізичних контактів із різним змістом та 
трансформувати їх з егоїстичного використання іншої людини 
для заспокоєння власних потреб в обдаровування собою та в 
підтримку тієї єдиної і коханої особи13.

Батьківство	–	це	дар

Вразливі на щоденну дію бога в нашому житті, сьогодні ми 
спостерігаємо справжню боротьбу поміж даром та кризою бать-
ківства. і перш за все, це стосується саме ролі батька – у родині 
та в суспільстві.

спостереження виконує сама жінка. Його можна застосовувати в двох випадках: 
з метою досягнення вагітності або для того, щоби не завагітніти. З іншого боку, 
ця система дає жінці змогу ретельно стежити за своїм гінекологічним і загальним 
здоров’ям, щоби вчасно виявити відхилення та якомога раніше звернутися для 
лікування, а також вчасно скоригувати цикл і запобігти ускладненням вагітності 
ще до того, як вони трапляться.

11 інститут папи павла VI в місті омаха, СШа.
12 д-р томас Гілджерс. Крейгтонський метод: Зрозуміла мова здоров’я та 

плідності жінки / перекл. Зореслава Городенчук. – Львів, 2013.
13 пор.: «особа і вчинок»; див.: «Любов і відповідальність» Кароля Войтили.
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Вислів «криза батьківства» я вперше почув ще 1999 року від 
свого наукового керівника, доктора психології. Великі зміни, що 
їх принесло минуле століття, залишили свій відбиток на сім’ї, зо-
крема на батькові та його ролі в соціумі. авторитет батька-патрі-
арха, що був поширений у більшості християнських країн світу 
віками, був знищений. Спочатку тоталітарними системами, потім 
– радикальним суспільством передових технологій та глобаліз-
му. Здебільшого авторитет батька зник, або ж перетворився на 
нову модель із досить нечіткими рисами.

Змін, на жаль, зазнали і самі способи оберігання родини. 
так, на відміну від зовнішньої воєнної загрози або від стихійного 
лиха, передусім триває щоденна прихована внутрішня війна – 
криза цінностей, яка значно більш небезпечна за економічну. і 
тепер батькові також треба боронити свою сім’ю від самого світу 
з усіма його досягненнями, широко популярною та не завжди 
об’єктивною свободою (тобто свавіллям) і толерантністю (тобто 
вседозволеністю), брудною політикою та моральним занепадом. 
Звісно, останні речі досить часто траплялися в історії, але тоді 
вони не були такими розрекламованими.

Нинішній перерозподіл ролей та обов’язків у родині перевер-
шив усі попередні моделі та стереотипи і зіграв не на користь 
нашому доброму батькові. епоха, коли чоловік заробляв гроші, 
а дружина опікувалася домашнім господарством, у багатьох 
країнах світу вже минула. і до неї, принаймні в найближчому 
майбутньому, повертатися не збираються. Нині ролі в подружжі 
переважно перемішані.

тепер ми вже майже не дивуємося, коли зустрічаємо, наприклад, 
батька, який перебуває у декретній відпустці або веде домашнє гос-
подарство. Часто це стається тому, що він невчасно втратив роботу 
або не може знайти гідного місця праці. У такому разі важливо, щоби 
чоловік не опустив рук перед нетиповими для нього обов’язками. 
Варто усвідомити, що це – справжнє партнерство, школа буття чо-
ловіком і батьком, а не привід до алкоголізму чи зради.

Коли чоловік таким чином усвідомить, що його найбільшою 
життєвою кар’єрою є батьківство, то процес самореалізації 
і розвитку особистості – як власної, так і в сім’ї, – й надалі три-
ватиме! така участь у житті сім’ї закарбується в підсвідомості 
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дитини, яка все це помічає, і тим самим укріпить в її свідомості 
авторитет і виховний вплив батька.

але перед тим, як стати люблячим батьком, потрібно бути 
добрим чоловіком у подружжі. Сенс подружжя полягає переду-
сім у єдності, вірності та нерозривності. Сьогодні це звучить 
уже навіть не архаїчно – це просто межує з фантастикою. однак 
цінність цієї істини лишається одвічною й незмінною, хоча в іс-
торії людства нею не раз маніпулювали в інтересах ідеологічних 
систем.

Ще в інституті наук про родину14 мене свого часу навчали, 
що справжнє батьківство реалізується через чотири фундамен-
тальних завдання, а саме:

•	великодушну відповідальність за почате життя, коли 
воно ще під серцем матері (відповідальне батьківство);

•	виховання й опіку дітей (разом із дружиною);
•	роботу, яка дає стабільність, але не розбиває сім’ю;
•	свідчення зрілого християнського життя.

Щоби бути батьком-головою сім’ї, чоловік повинен щоденно 
продовжувати процес давання життя з себе (дарування життя) 
своїй дитині. також варто щодня запитувати себе: «Чи мій осо-
бистий приклад є добрим? Чи я дійсно добрий батько?».

Дозрівання	до	батьківства

як дорости до батьківства?	Чим є батьківська зрілість, як її 
розвивати?..

Чоловік, єднаючись у тілесному акті зі своєю дружиною, стає спів-
творцем життя нової особи, людини. так він фізично стає батьком. 
У суспільстві, де вихованням часто займаються самі жінки (мами, 
бабусі, тітки і т. д.), варто особливо наголошувати на тому, що чоло-
віча присутність у вихованні просто незамінна! різною є делікатність 
мами і тата, різною є твердість жінки і чоловіка. аби дитина змогла 
ввійти у світ, твердо ступаючи ногами по реальній землі, її світ має 
бути двостатевим, а не тільки жіночим. отож, бути батьком – це дати 
можливість дитині визначити свою власну роль у житті. потім це ві-

14 інститут наук про родину, Університет кардинала Стефана Вишинського 
у Варшаві.
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діграє вирішальну роль у власному сприйнятті себе. дуже важливо, 
якого тата (або, принаймні, іншого авторитета чоловічої статі) має 
хлопець-підліток, з котрим він може потім позитивно ідентифікува-
тись. Чудово, коли в сім’ї батько цікавиться справами свого сина, 
коли є для сина найкращим другом, вміє пробачати. Вірить у те, що 
син зможе осягнути поставлену ціль, та приймає сина таким, яким 
він є. допомагає синові в докладанні щоденних зусиль, але без при-
мусу й агресії.

як це трапляється, що багато чоловіків можуть бути справді 
добрими батьками? тут, власне, і можна говорити про дозрівання 
до батьківства. Йдеться про поступове усвідомлення чоловіком 
відповідальності за покладену на нього роль батька. я маю на 
увазі не тільки виховання дитини, а й працю над самим собою з 
метою формування у собі зрілих (не егоїстичних) рис чоловіка і 
батька. Йдеться про…

•	формування почуття власної гідності та зміцнення сили 
волі;

•	виховання у собі здатності любити сім’ю і опікуватися 
нею;

•	вміння пробачати і приймати;
•	здатність висловлювати свої прагнення і почуття;
•	відкритість на нове життя;
•	сміливість творити прекрасне й змінювати навколо себе 

буденну сірість;
•	відкритість на бога та Його план.

Суттєвою ознакою зрілої любові і батьківства є усвідомлення і 
прийняття власної свободи. Справжньої свободи, а не свавілля! а 
це означає, що необхідно навчитися опановувати власні негатив-
ні прояви: егоїстичні амбіції, знеохочення, смуток і депресії, а та-
кож сексуальні фантазії, скеровані на використання іншої особи. 
Усвідомлення своєї внутрішньої свободи дарує чоловікові дуже 
важливе для нього почуття власної гідності, цінності й сили.

між іншим, відомо, що батьківський інстинкт у чоловіка на-
роджується набагато пізніше, ніж материнський – у жінки. пи-
тання тільки, чи на порозі сімейного життя в чоловікові вже про-
кинувся той «свідомий і відповідальний батько», який має сам 
приймати рішення?
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Щоби стати батьком, не треба чекати появи первістка. Ча-
сом серце батька застукає сильніше вже тоді, коли під час уль-
тразвукової діагностики він побачить свою малесеньку дитинку 
під серцем дружини. а це може значно змінити саме ставлення 
до події… Великої події, яка змінить усе дотеперішнє життя: 
вже є дитина! і вона вже чекає, коли тато і мама приймуть її 
у цьому світі. також усвідомлення батьківства може прокину-
тись у чоловікові тоді, коли він помітить, що малеча «там, у 
животику» відкликається – точніше, зупиняє свою активність і 
вслуховується в голос батька. Коли ж він довший час з нею не 
розмовляє, то дитина починає справедливо домагатися права 
на спілкування, увагу і любов, що неодмінно одразу відчуває 
мама.

Вважаю, що саме такого роду відчуття відкривають свідо-
мість тому, в кого покоління homo sovieticus вкрали найцінніше 
– позбавили протягом декількох минулих поколінь позитивно-
го досвіду батьківства, його духовного переживання, цінності 
життя і права кожного, навіть найменшого, жити. а це все дуже 
важливі елементи, хоча й ніби такі прості на перший погляд. 
Факт – прості та натуральні. Вони роблять людину вразливою 
на довколишнє середовище. дозволяють зазирнути у майбутнє, 
питаючи: «а яким я буду батьком?» але це запитання у відпові-
дального чоловіка не має викликати зайвої тривожності. адже 
батьком не народжуються, ним стають.

Школа	народжувати	–	школа	батьківства

Шість років тому ми з дружиною у власній парафії очолили 
Школу народжувати. Ця ініціатива була логічним продовженням 
передшлюбних наук для наречених, адже спільне і відповідаль-
не приготування до батьківства набуває на етапі вагітності 
нового практичного значення. автором таких парафіяльних шкіл 
для подружніх пар, які очікують народження дитини, в Україні 
є пані Зореслава Городенчук. ми	з дружиною лише дозволили 
собі дещо адаптувати та модифікувати.

Загалом йдеться про 12 занять раз на тиждень, кожне з яких 
триває дві години. обов’язкова присутність саме пари.

Виховання
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теми занять наступні:
•	вагітність;
•	розвиток дитини;
•	роль чоловіка;
•	безпосереднє приготування пари до пологів (також і по-

ведінка в пологовому);
•	догляд за новонародженим;
•	грудне вигодовування;
•	таїнство Хрещення (та забобони, пов’язані з ним).
окрім теоретичної частини, завжди присутні дві практичні 

складові:
•	гімнастика для вагітних (чи не єдина у нашій школі);
•	дихальні вправи, у кожній з яких парі потрібно дійти до 

автоматизму.
однією з моїх найулюбленіших тем у «Школі народжувати» 

є «поведінка пари у пологовому залі». тоді я звертаю особливу 
увагу на важливість присутності у пологовому залі чоловіка. «а 
на що я маю там дивитися?.. Ще зомлію! Щоби лікарі ще й мене 
відкачували?!» – це найчастіші аргументи «проти» присутності 
чоловіка на пологах. і справді! як же чоловік може бути підтрим-
кою, якщо він не усвідомлює в повноті (а досить часто просто не 
хоче усвідомлювати) важливості своєї ролі? У багатьох випад-
ках питання стоїть ще й так: як йому вмить стати батьком, якщо 
всі попередні дев’ять місяців тато не був присутнім при дитині?

Куди ж дивитися чоловікам під час пологів? Відповідь може 
бути для багатьох несподівано простою – в очі коханої. Їй потріб-
но підтримувати голову, обтирати вологим рушником піт з облич-
чя, повторювати на вушко: «ти зможеш, кохана… Ще трішки… 
дихай… Все буде добре… я з тобою…». і весь час дивитися про-
сто у вічі. Й у сам момент народження дитини ви побачите таку 
глибину любові в очах дружини, що це подарує сили надовго. На 
час, коли мине ейфорія, знову почнуться щоденні проблеми, кри-
зи. Ця мить подарує вам силу перейти все разом, повторюючи: 
«Все буде добре… я з тобою…».

присутність – це не тільки бути поруч протягом кількох (а ча-
сом і кільканадцяти) годин переймів і 20 хвилин фізіологічного на-
родження дитинки. присутність – це значно глибше. Це бути про-
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тягом усіх дев’яти місяців благословенного стану. Власне таке 
окреслення я вживаю, усвідомлюючи дар і таємницю життя, за-
мість загальноприйнятного терміна «вагітна» (від «вага, тягар»).

«Вітаємо! Ви – тато!» Що змінюється після цих слів? Чоло-
віча реакція, як правило, дуже індивідуальна. але цікавіше на-
ступає потім, коли минає ейфорія батьківської гордості. почина-
ються «закакані-заплакані» будні, невиспані ночі. Це цитата зі 
слів одного новоспеченого батька, який зголосився у порадню. 
Він злиться, бо хоче співжити, а дружина його постійно «футбо-
лить». і взагалі, він почувається «як ті меблі в хаті, а дитина ще 
по ночах кричить!». ось він і вирішив просто тупо відвертатись 
від дружини ночами, щоби вона йому не заважала (він тяжко 
працює), а потім ще й ходити «на сторону», тобто зраджувати… 
Цей чоловік і батько у порадні хотів утвердитися усвоєму пе-
реконанні, виправдатися, почувши від фахівця, що він поступає 
«як справжній мужик» і має на це право!

Що це – помилкове сумління? постійне виправдання 
будь-якого власного вчинку або «нездатність розрізнити важкий 
та легкий проступок»? Чи може це самовпевнене егоїстичне 
розуміння «головування» в родині? Здатність належно оцінити 
власні вчинки, судження залежить від того, наскільки людина є 
в згоді зі своїм сумлінням. Сумління правильно формується за 
постійної та активної участі в житті церковної спільноти. адже 
сумління не є чимось приватним, еквівалентом слів «я так ду-
маю». Не належить воно і до інтелектуальних стверджень «фа-
хівців» світу цього, які нам «авторитетно» диктують (насправ-
ді, маніпулюючи свідомістю), яким наше сумління має бути15. 
правильне сумління – це змога почути голос Божий, зокрема 
– пересторогу, коли ми маємо намір вибрати (або вже вибрали) 
щось погане. таке сумління вимагає, перш за все, пізнати прав-
ду і слідувати їй.

правду чути не хочуть. З порадами ще підступніше. Люди 
зазвичай очікують, що я скажу їм щось, що заспокоїть їхнє сум-
ління, але не вимагатиме праці над собою. Неправда! Щире 
усвідомлення якоїсь помилки завжди передбачає постанову 
змінитися на краще.

15 пор.: Йосиф ратцінґер у Конференції «похвала совісті».

Виховання



54

Замість того, щоби настирливо вимагати від дружини задо-
волення широкого спектру власних потреб, можна почати діяти 
самому. але діяти в правді та згоді з сумлінням. Хочеш, аби дру-
жина, яка нещодавно стала мамою, мала силу і бажання тебе 
прагнути? тоді запитай себе: «Коли я востаннє готував їсти, 
прав і прасував пелюшки? Коли дав їй виспатися чи прийняти 
душ, сам у той час притуляючи свою ж дитину до свого серця?» 
і тоді, навіть якщо спочатку не дійде до фізичної близькості (зі 
зрозумілих фізіологічних причин), то завдяки емоційній злагоді 
й щирій вдячності одне одному потреба «розслабитись» може 
бути поборена, але в любові, а не в гріху.

Батьківство	–	не	власність

Відповідальне батьківство та материнство – це не лише 
прийняття дару нового життя, а й створення належних умов 
для повноцінного розвитку дитини. Водночас християнські 
батьки мають усвідомлювати: діти, яких їм подарував Господь, 
належать передусім Йому. Це, перш за все, божі діти, які у 
своєму земному житті лише довірені опіці батьків. батьківське 
покликання потребує жертовної любові до дітей. благо дити-
ни є найвищою метою батьківського виховання. тому батьки 
не можуть вважати дітей своєю власністю чи використовувати 
їх лише як засіб для досягнення якоїсь іншої мети. Натомість 
кожна дитина має природне право бути народженою і вихова-
ною у повноцінній сім’ї16.

батьки часто забувають, що діти дані не у власність. ми по-
кликані, немов видимі ангели-хоронителі, тут, у щоденному жит-
ті, допомогти їм відповідно приготуватися та зібратися у свою 
власну мандрівку. Від нас, батьків, найкращим даром для дітей 
може бути наповнення життєвого багажу дитини високоякіс-
ними цінностями. ми маємо навчити їх розрізняти не тільки 
видимі день і ніч, а й дуже завуальовані нині яскраво-блискуче 
крикливе зло та скромне непомітне добро. Саме ми покликані 
навчити їх вибирати добро.

16 папа іван павло іі, промова до комітету європейських журналістів у 
справах прав дитини, 13 січня 1979 року.
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***
На закінчення звернімося до кінцевих слів енцикліки «Humane 

Vitae» до християнських подружжів: «Слідуючи в покорі за го-
лосом творця, християнські подруги повинні думати про те, що 
їхнє покликання до християнського життя, яке засновується у 
Хрещенні, розкривається і укріплюється у таїнстві подружжя». 
так «вони зміцнюються і неначе освячуються», щоби вірно ви-
конувати їхні завдання, привести до завершення їхнє покликан-
ня і дати світові покладене на них християнське свідчення та 
апостольське служіння у діленні своїм подружнім досвідом з 
іншими. Господь довірив нам, одруженим, це завдання, щоби 
ми відкрили людям той святий і водночас лагідний закон, який 
глибинно поєднує взаємну любов та співдіяння з любов’ю Бога, 
Подателя людського життя».

Звісно, у житті не все і не завжди можливо розпланувати й 
розрахувати, проконтролювати. тоді, втрачаючи контроль над 
ситуацією, ми або починаємо панікувати, або застосовуємо 
план «б». Нехай це буде божий план. де ми вчимося довіряти 
Йому і приймати з вірою, що те, що Він нам дає, насправді є 
найкращим добром для нас.

Використані	джерела:

ü Святе письмо;
ü Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «Христос 

– наша пасха»;
ü енцикліка папи павла VI Humanae Vitae («про належний 

порядок передавання людського життя»);
ü «Любов і відповідальність» Кароля Войтили – святого 

івана павла іі;
ü дидактичні матеріали інституту наук про родину Універси-

тету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві;
ü д-р томас Гілджерс. Крейгтонський метод: Зрозуміла 

мова здоров’я та плідності жінки / перекл. Зореслава Городен-
чук. – Львів, 2013;
ü авторська збірка роздумів максима бондарека «дорогою 

батьківства».
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Оксана Кочерган,
педагог і сімейний консультант,
співзасновниця Школи святої Софії у 
Львові, радник Комісії у справах освіти 
та виховання УГКЦ,
Президент Батьківської християнської 
асоціації «Алетея»

2.	2.	Як	допомогти	дітям	стати
відповідальними	та	ініціативними?

як підказує життєвий досвід, набуттю відповідальності та іні-
ціативності – надзвичайно важливих якостей у ХХі столітті! – сут-
тєво перешкоджає позиція песиміста. Чому? Людина вважає, що 
все погано, а буде ще гірше, що від неї нічого не залежить. Коли 
ми кілька разів потрапляємо у важкі обставини і програємо, не ба-
чимо виходу, то у свідомості починає формуватися оця завчена 
безпорадність. ми говоримо: «Виходу немає, надії немає. Це вже 
не зміниться. я не дам собі ради». така шаблонна безпорадність 
дуже деструктивна, особливо в дітей. бувають ситуації, коли діти, 
не почавши навіть щось робити, вже знають, що їм це не вдасться. 
Не спробувавши, не доклавши жодних зусиль – вони відступають.

якщо й ми відчуваємо в собі подібну реакцію, то, як не сумно 
про те говорити, треба зрозуміти, що саме це блокує наші дії. 
проте ця властивість є набутою, завченою. а якщо щось набуте, 
то цього, відповідно, можна і позбутися.

Відсутність	віри	в	себе

мартін Селігман пропонує альтернативу завченій безпорад-
ності. Це «набутий оптимізм», позитивна основа щастя. далі 
науковець заглиблюється і проводить дослідження, зазначаючи, 
що без реалістичного оптимізму щастя просто не може бути, як 
би ми не хотіли і що би не робили.
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Віра в себе є ключовою. Натомість зневіра і безнадія в 
душі свідчать про відсутність віри в себе. Вони пригнічують, 
заважаючи насправді розправити життєві крила…

Успіх – це високі мрії, віра в себе, важка праця, вміння вести 
за собою людей. однак нині варто поміняти місцями ці критерії, 
помістивши на перше місце саме здорову віру в себе. таке підказує 
і практика: людина, що не вірить у себе, не може мати великих 
мрій, просто не може мріяти такими категоріями. Щоби рухатися і 
щось осягнути – насамперед потрібно твердо в себе повірити. 

Встановлені	межі

Немає шансу виховати відповідальність, якщо дитина не 
розуміє, де закінчуються її межі, а де вже починаються мамині. 
Наприклад, дитина хоче грати з мамою в шахи. мама втомлена, 
вона хоче попити чаю. проте вона йде з дитиною пограти в 
шахи, попередньо встановивши межі – дві партії. після них 
дитина просить і про третю, і про четверту партії… Чи погодиться 
мама? якщо так, то встановлені на початку межі (дві партії) буде 
зруйновано.

дитина змалку має розуміти, де закінчується її «я» і 
починаються межі іншої особи – мами. мати, як виявляється, 
є окремою людиною зі своїми потребами, своїми бажаннями. 
тому – також і заради щастя дитини – ці межі для неї мають 
бути чіткими. якщо ж цього не буде, то не може бути і 
відповідальності. тоді в дитини через незадоволення її потреб 
поступово вироблятиметься агресивність. У той же час у мами 
накопичується образа. Стосунки поступово руйнуються лише 
через те, що попередньо не було встановлено чітких меж.

для того, щоби навчити дитину відповідальності, передусім 
потрібно показати їй приклад реалістичного оптиміста. Відтак 
через безумовну любов, прийняття і виховання самостійності 
сприяти вірі в себе і змалку встановлювати чіткі межі допустимої 
поведінки. Це ключові речі, без яких у дитині не можна виховати 
відповідальність.

януш Корчак писав: «Найголовніше – зрозуміти, що дитина 
вже живе в реальності, й створити їй умови, в яких вона могла 
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б розвиватися і рости. Це завдання батьків… Найбільша радість 
дитини – це щастя від подоланих труднощів, досягнення її 
цілі, відкриття якоїсь таємниці. Це радість перемоги, це щастя 
самостійності, оволодіння і набуття».

***
Щоби допомогти дітям стати відповідальними та ініціативними, 

насамперед треба не вбивати їхню природну ініціативу. Хто з 
вас вже пережив якісь етапи життя дитини, то може повернутись 
назад і згадати моменти, коли дитина сама хотіла мити посуд, 
прибирати хату… Коли малеча весь час чогось хотіла, але 
батьки не давали їй змоги робити те, чого вона прагнула.

отже, ключовими пунктами у вихованні відповідальності та 
ініціативності є…

ü природна допитливість і кмітливість;
ü можливість бути самостійною настільки, наскільки дитина може;
ü встановлення в сім’ї чітких правил.

батькам варто кожним своїм вчинком і поглядом зміцнювати 
віру дітей в себе. Вчитися мудро спостерігати за тим, як діти 
виконують свої обов’язки, поважають одне одного і розвивають 
свої таланти. тоді ми зможемо не лише перемогти песимізм, 
але й допомогти дітям на все життя здобути якості, які можуть 
стати їхнім найкращим капіталом і «депозитом» – відповідальну 
та творчу ініціативність, один з ключів для справжнього успіху в 
сучасному суспільстві.

Актуальна	література	до	теми
ü августин Ю. У любові немає страху.
ü альбісетті В. Чи можна подолати страх.
ü Філіп Ж. Внутрішня свобода.
ü д’Суза е. Сьогоднішні лідери – надія на завтра.
ü Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу.
ü Корчак я. як любити дитину.
ü Кові Ш. Сім звичок високоефективних підлітків.
ü браун-Галковська м. домашня психологія.
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Андрій. Святий папа іван павло II, якого часто називали па-
пою сім’ї, вважав її одним з найцінніших людських благ, універ-
сальною цінністю всіх цивілізацій та культур.

Згідно з працями івана павла іі про сім’ю, можна виокремити 
чотири основні завдання, які вона виконує: творення спільноти 
осіб, продовження роду, участь у розвитку суспільства, участь у 
житті та місії Церкви.

В основі сім’ї лежить подружжя. Запитаймо себе: де бере по-
чаток подружжя? Хто придумав цю форму зв’язку між людьми, 
у чому полягає його суть і призначення? Запитаймо себе також, 
чи справді бог задумав подружжя? Чи не виникло воно без його 
згоди?

підтвердження знаходимо в біблійній історії перших людей, 
адама і Єви. Недаремно бог створив адама, створивши йому і 
жінку, бо «не добре чоловікові бути самому; сотворю йому поміч, 
відповідну для нього» (бут 2, 18).

Не адам і Єва самі придумали таку форму спільного життя – 
сам бог задумав їх як сім’ю. після створення першого шлюбного 
союзу між людьми сказав бог, що воно не просто добре, а дуже 
добре, що біблійною мовою означає «досконало». отже, бог 
хотів, щоб едемський принцип союзу між людьми був єдиним 
стандартом для всіх людей, які житимуть на світі.

Свідчення Андрія та 
Марти Свистунів,
аніматорів руху 
«Подружні зустрічі»

2.	3.	Християнське	подружжя	і
питання	виховання	потомства
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подружжя має спільний корінь зі словом «друзі». Це підказує, 
що ми в своєму подружжі є і маємо бути найкращими друзями. 
однодумцями. «покине чоловік батька і матір і пристане до 
своєї жінки й будуть двоє одним тілом...» (бут 2, 24). Зазвичай 
ми трактуємо це твердження як свідчення фізичної близькості 
між чоловіком та дружиною. але, якщо подивитись ближче, то 
одне тіло – це означає спільників, однодумців, друзів… і якщо 
ця єдність між нами якимось чином порушується, наше спіль-
не завдання полягає в тому, аби відродити цю єдність. бо цього 
хоче від нас і Сам бог.

митрополит андрей Шептицький в своєму посланні 1900 
року писав: «майбутність належить тим народам, у яких под-
ружжя є святою річчю, у яких родинне життя чисте і святе».

Марта. Часом ставлю собі питання: хто є більш відповідаль-
ним за подружжя – чоловік чи дружина? Хто в сім’ї важливіший? 
тато? Чи, жартома кажучи, той, кого призначить мама? Насправ-
ді, чоловік та дружина цілковито рівноправні у своєму союзі. ми 
двоє однаково відповідаємо за наше подружжя.

Взагалі, бог поклав на жінку дуже велику відповідальність, 
адже недаремно сотворив її з ребра чоловіка. ребро – це така 
кістка в скелеті, яка захищає найбільш важливі для життя органи 
людини. З цього роблю висновок, що жінка – берегиня в под-
ружжі. Від її мудрості залежить чимало.

Андрій. а для чого тоді в подружжі чоловік? бачу, що сло-
ва «очолити», «на чолі» мають багато спільного зі словом «чо-
ловік». тобто, гадаю, місія чоловіка – очолити подружжя.

У нашому подружньому житті були різні моменти: і дуже 
щасливі, і дуже сумні. траплялися і надалі трапляються непо-
розуміння… але я жодного разу не дорікнув сам собі, чому я 
вибрав саме марту. ми з дружиною дуже різні: я швидкий, більш 
прямолінійний, що думаю – те й говорю. Люблю самотній спосіб 
життя, обмежене коло друзів, менше галасу... я більш розважли-
вий та економний, стримано ставлюсь до купівлі нових речей чи 
великої кількості подарунків.
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Марта. а я повільніша, більш дипломатична... дуже люблю 
товариство і шумні заходи, де можна весело провести час. по-
любляю витрачати гроші і не завжди раціонально. полярні від-
мінності, скаже хтось. але я не вважаю, що це погано. Навпаки 
– те, що ми настільки різні, дуже добре! адже ми є даром одне 
для одного. і всі наші таланти, які ми принесли з собою в наше 
подружжя, працюють для нас обох... так, наприклад, андрієва 
системність та розважність у використанні грошей допомагає 
нам відкладати кошти, щоби кудись разом поїхати, щось поба-
чити. бо з моїм підходом, боюся, сидіти нам вдома.

Андрій. Натомість мартина енергійність та організаторські 
здібності допомагають нашому подружжю в цілому змістовно 
проводити наш час, підтримувати стосунки з друзями. так, ми з 
дружиною дуже різні, але всі ці наші відмінності збагачують нас 
обох. У шлюбі великою мірою реалізовується принцип синергії: 
коли 1+1 дає не 2, а 3, а то й значно більше.

Символічним є те, що божий Син здійснив перше чудо на 
весіллі в Кані Галилейській. тобто в час створення нового под-
ружжя. подружжя – це чудовий божий задум. бог підтримує под-
ружжя продовж всього життя. і готовий творити нові чудеса для 
кожного нашого подружжя. Завжди. Сьогодні, завтра і у Вічності.

Марта.	подружній зв’язок – це «сіль» землі, фундамент для 
сім’ї. Великим даром подружжя є діти, в яких реалізується місія 
сім’ї в продовженні роду. Саме тому сім’я залишається соціаль-
ною інституцією, яка не може і не повинна бути замінена, бо 
вона – «святилище життя».

як навчав іван павло іі, «сім’я отримує місію збереження, 
об’явлення і передавання любові, яка є живим відображенням 
божої любові і дійсною участю в божій любові до людства та в 
любові Господа ісуса Христа до Церкви, Його Нареченої». Сім’я 
– це унікальне місце, у якому людина приходить в цей світ, де 
здобуває свої перші знання про нього.

для того, щоби наші діти могли навчитися справжньої са-
мостійності, зрілості рішень, відповідальності за власну сім’ю, 
вміння діяти заради добра інших, вони спочатку має навчитися 
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любити від мами і тата. митрополит андрей писав: «пам’ятайте 
про те, що ваша хата є першою і найважливішою школою, у якій 
ваші діти мають навчитися любити бога і людей…»

Навчити любові не можна через повчання чи описи. потрібні 
зовнішні умови та власний приклад. Зовнішні умови передбача-
ють те, що саме мати є першою людиною, на яку дитина спря-
мовує свою любов. якщо у мами немає часу попестити дитину, 
порозмовляти з нею – не допоможуть будь-які повчання на тему 
важливості любові. Важливий і власний приклад матері: любов 
до чоловіка, доброзичливе ставлення до родичів тощо.

Андрій: мати народжує дитину, оберігає її, вигодовує, а для 
чого тоді потрібен батько? бути батьком – це створити дитині 
можливість для ідентифікації її життєвої ролі. пізніше це часто є 
вирішальним для щасливого подружжя.

таким чином, бути батьком – це ставити вимоги, спонукати до 
щораз складніших завдань і водночас створювати можливість 
для їх виконання через свою постійну близькість, сповнену щи-
рої доброзичливості. батько для дитини – матеріалізований об-
раз бога-отця. У залежності від мудрості батька та його поведін-
ки у свідомості дитини і формуються уявлення про безмежну 
божу любов та люблячу вимогливість.

батьки турбуються про тілесні і духовні потреби дитини. Свя-
тий тома аквінський казав, що метою виховання є наближення 
людини до досконалості. Сім’я є ніби другим духовним лоном, у 
якому народжена матір’ю дитина повинна дозрівати, стаючи мо-
ральною особистістю. Це також вимагає підкреслення, що вихо-
вання не може зводитися лише до матеріального забезпечення 
дитини. Воно повинно бути багатогранне і охоплювати всі виміри 
в людині.

Марта. Сім’я є тим місцем, у якому кожна людина з’являється 
у своїй єдності та неповторності. батьки допомагають їй відкри-
вати свої таланти та вдосконалювати їх. Відповідно до власних 
талантів та обдарувань саме в сім’ї дуже часто визріває і ут-
верджується думка про майбутній вибір людини – тобто відкрит-
тя власного покликання. Знаємо чимало прикладів, коли в ро-
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дині лікарів виростали великі лікарі, в родині музикантів – великі 
музиканти, а в побожних родинах – священики та єпископи…

Змалечку ми намагаємося розпізнати таланти наших дітей. 
Наш син тарас в шість років сам записався в футбольну школу. 
Зараз він у сьомому класі та має нове захоплення – хіп-хоп та 
реп. раніше ми ходили на його футбольні матчі, тепер терпели-
во слухаємо музику, яку не розуміємо… окрім школи, у нього 
щодня є якісь секції та гуртки, тому що ми прагнемо допомогти 
йому знайти в собі таланти та реалізувати їх, а також навчи-
ти його дисципліни та відповідальності… У той же час донечка 
меланка ходить на танці. і вона з нетерпінням чекає, коли вже 
нарешті можна буде записатись у школу малювання.

так, наші діти ще не дуже дорослі, у нас ще все попереду. 
але нам з андрієм приємно, коли тарас каже, що тато – його 
найбільший друг. а меланка на запитання, ким вона хоче бути, 
коли виросте, відповідає «мамою!».

У сім’ї дитина вчиться будувати стосунки не лише з іншими 
людськими особами, але й з богом. У сім’ї від своїх батьків ми 
отримуємо перше виховання у вірі: «пам’ятайте, що християн-
ське виховання є більшим добром, ніж усе добро світу» . Сім’ю 
називають «домашньою Церквою», оскільки в цій малій спіль-
ноті чоловік і жінка разом зі своїми дітьми зростають у вірі завдя-
ки слуханню божого Слова, участі в таїнствах, молитві, прощен-
ню, взаємній любові.

Від малечку наші діти ходять з нами до церкви. після Літургії 
ми ще довго спілкуємось там з друзями, наші діти бавляться з 
їхніми дітьми. Відчуваємо себе там немов в оазі разом з одно-
думцями… Вранці ми молимося нарізно, бо встаємо по-різному. 
але увечері, перед сном, молимось усі разом.

підсумовуючи нашу роль у вихованні дітей:
• ми є першою спільнотою для наших дітей, у якій вони почи-

нають пізнавати світ.
• ми є першими вчителями, які вчать дитину любити та бути 

відповідальною, готовою до життєвих викликів.
• ми є тим духовним лоном, у якому дітям прищепляються 

цінності і де вони зростають як особистості.
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• ми є першими наставниками, які допомагають дітям відкри-
ти в собі таланти та знаходити покликання в житті.

• ми є домашньою Церквою, у якій діти зростають у своїй вірі.

Андрій. митрополит андрей Шептицький писав, що «одною 
з найважливіших справ є плекання в молоді високих ідеалів. Ви-
ховання, яке даємо, повинно виробляти героїв бодай так, щоб 
деякі з вихованих Церквою стали великими християнами» . Су-
часна кризова ситуація в Україні ясно показує, що нам необхідно 
звернути увагу на виховання в сім’ї. Новітні часи вказують, що 
наше завдання сьогодні – виховати морально сильних людей, 
які вмітимуть відрізняти добро від зла, матимуть добре сфор-
моване сумління; у яких буде правильний підхід до себе, до ін-
ших, до бога. ми можемо направити цю ситуацію тільки власним 
прикладом та вихованням сімейних і християнських цінностей у 
наших дітей. Від того, яким сформується теперішнє покоління, 
залежить, яким буде майбутнє нашої країни.

Марта: ми віримо у шлюб, у сім’ю, родину… Віримо і покла-
даємо на них велику надію. Надію в тому, що сім’я, заснована 
на фундаменті подружжя, тобто союзу любові чоловіка та жінки, 
завжди буде тим, чим була задумана богом. так закликав і свя-
тий іван павло іі, підкреслюючи божий задум: «Сім’я, «стань» 
тим, чим ти «є»!
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Вікторія Марко

3.1.	Діалог:	католицька	
школа	і	батьки

діалог існував споконвіку. Ще у книзі буття читаємо: «Сотворі-
мо людину на наш образ і на нашу подобу» (бут.1,26). діалог 
пресвятої трійці став передумовою творення людини. В історії 
спасіння бог провадить діалог із вибраними людьми, показуючи 
їм Свою волю. У таїнстві миропомазання розпочався наш діа-
лог із Святим духом через сумління. Кирило олександрійський 
зазначає, що Святий дух «відкриває нам своє існування наче в 
образі подиху вуст». Святий дух промовляє до нас через «сигна-
ли» нашого сумління, коли згрішимо чи тільки хочемо це зроби-
ти. однак лише від людини залежить, чи розпочнеться справж-
ній діалог зі Святим духом.

Діалог	з	Богом	та	ближніми

Внутрішній діалог людини з богом є запорукою справжнього 
діалогу з ближніми. У католицькій школі такий діалог особливо 
необхідний, оскільки визначною характеристикою школи є тво-
рення атмосфери, наповненої євангельським духом любові, та 
будування справжніх християнських взаємин між усіма членами 
шкільної спільноти: батьками, вчителями, учнями, богопосвяче-
ними особами, працівниками. Відкриваючись на спілкування з 
богом, людина стає відкритою на діалог з ближніми. можемо зо-
бразити це так:

 
Коло – це шкільна спільнота, в центрі якої – Христос. Ця 

спільнота міцніє і стає справді одним цілим, якщо кожен з її 
членів веде діалог з богом. Це показують стрілки, спрямовані до 
центру. Хтось перебуває ближче бога у своїй духовності, хтось – 
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далі. але лише наша особиста від-
критість на діалог з творцем стає 
передумовою нашої єдності одне 
з одним. Зауважмо: наближаючись 
до бога, ми наближаємось і одне 
до одного. однак це стає можли-
вим лише тоді, коли наш діалог з 
богом випереджає діалог із ближ-
нім. якщо ж цього немає, а нашим 
пріоритетом вибираємо діалог із 
людиною, то відбувається тріщина чи роз’єднання спільноти: з 
одними ми зближуємось, а від інших віддаляємось. так ми зовсім 
не наближаємось до бога (див. стрілки по колу). постійний діалог 
людини з богом навчає її вести справжній діалог з іншими людьми.

Діалогування	у	католицькій	школі

Необхідною складовою католицької школи є діалог з бать-
ками, який робить шкільну спільноту більш живою і ясною [8, 
п. 13-14]. документ Конгрегації Католицької освіти «Виховувати 
до міжкультурного діалогу в католицьких школах. Жити в гар-
монії для цивілізації любові» вказує на важливість діалогу като-
лицької школи з сім’єю, яка є першим і основним середовищем 
виховання дитини. тому культура сім’ї має братися до уваги та 
бути пошанованою католицькою школою. також згідно цього до-
кументу католицька школа повинна прислухатися до потреб та 
очікувань сім’ї. тільки у такому випадку школу можна вважати 
справжнім досвідченням міжкультурних взаємин, про які не тіль-
ки говорять, але якими живуть [12, п. 58].

Сім’я є першою інституцією, відповідальною за виховання 
своїх дітей, адже у перші роки життя дитини закладаються ос-
нови її духовності, яка формується в родинному середовищі [1, 
225]. другий ватиканський собор зазначає: «батьки, тому що 
дали дітям життя, мають тяжкий обов’язок виховати своїх дітей, 
тож мусять бути визнані за перших і головних вихователів» [2, 
291]. Їхнім обов’язком є подавати своїм дітям зразок християн-
ського життя, виховувати їх у вірі [5, 349]. Вони є першими ка-
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техитами своїх дітей, бо через батьківську любов, сімейну мо-
литву, добрий приклад та навчання основ християнства дитина 
приходить до пізнання бога [4, 50].

отже, присутність батьків у шкільній спільноті, їхній вклад у 
духовне виховання своїх дітей є вкрай необхідними. без цього 
стає неможливим творення цілісної шкільної атмосфери. Участь 
у заходах, особисті зустрічі мають на меті якомога активніше 
ввести батьків у життя шкільної спільноти для усвідомлення 
ними освітнього завдання [9, п. 41]. Участь батьків разом із діть-
ми у спільних шкільних богослужіннях, молитві виховує у дітей 
любов до християнських традицій, формує здатність визнавати 
віру, духовно єднає шкільну спільноту.

таке велике завдання духовного виховання своєї дитини «зо-
бов’язує батьків постійно дбати про власний духовний рівень: 
поглиблення молитовного життя, пізнання правд християнської 
віри, вивчення Святого письма і духовної спадщини Христової 
Церкви та впровадження її у повсякденному житті» [4, 66]. реалі-
зація цього завдання стає можливою в християнській спільноті 
школи. тому присутність батьків у школі має двосторонній ха-
рактер: батьки духовно збагачують шкільну атмосферу, а отже, і 
духовність своїх дітей, і водночас поглиблюють свою духовність. 
Це сприяє побудові справжньої християнської сім’ї, сила і духов-
не здоров’я якої є джерелом сили і здоров’я народу [3, 96].

Єдність	у	спілкуванні

Спілкуючись з батьками, педагоги мають змогу наблизитись 
до учнів, глибше їх пізнати, зрозуміти і, таким чином, спрямувати 
у правильне русло, допомогти чи підтримати, коли необхідно. 
Співпраця школи із сім’ями повинна привести до взаємної участі 
в досягненні цілей школи і у відповідальності за школу. Школі 
варто інформувати батьків про діяльність, навчально-виховний 
процес, формацію, адміністрування для того, щоб свою роль 
вони краще усвідомили і були активними учасниками шкільного 
життя [10, п. 43].

однак контакт з батьками не повинен обмежуватись ви-
нятково формальностями щодо академічних справ. Частий 

розділ ііі



69Вступне слово

і справжній діалог із батьками запропонує багатьом сім’ям 
підтримку, якої вони потребують у налагодженні правиль-
ного виховання своїх дітей, щоб виконати їхню «незамінну 
і невід’ємну» функцію [10, п. 43]. регулярне спілкування з 
батьками допомагає їм глибше ввійти у проблеми їхніх дітей, 
підкреслюючи їх першорядну роль і відповідальність за май-
бутнє дітей. іван павло іі також стверджує, що «тісна співпра-
ця школи і батьків є вкрай необхідною, оскільки це полегшує 
школі пізнання своїх учнів, їхнього родинного оточення для 
того, щоб усунути прогалини у вихованні, допомагати бать-
кам» [13, 251]. до завдань школи він відносить не тільки за-
безпечення високого рівня навчання, але й допомогу сім’ї в 
інтегральному вихованні їхніх дітей для того, щоби в майбут-
ньому вони були творцями кращого світу [13, 251]. Католи-
цька школа покликана систематично допомагати сім’ям, які 
сьогодні переживають глибокі кризи, утверджуючи їх в духов-
ності, відчуваючи їхні потреби, виражаючи зацікавлення, не-
байдужість та солідарність із ними [11].

Досвід	європейських	шкіл

певний досвід у справі співпраці з батьками можна почерп-
нути із діяльності католицьких шкіл за кордоном. Католицькі 
школи Європи належать до спільнот, які будують суспільство 
ХХі століття. Населення Європи перебуває в постійному русі, і 
батьки учнів католицьких шкіл свідомі ролі, яку вони беруть на 
себе. Вони переконані в бажанні побудови для власних дітей 
безпечного і мирного світу. З цієї причини був утворений Євро-
пейський відділ міжнародної групи асоціації батьків католицької 
освіти (OE-GIAPEC – European section of the International Group 
of Parents’ Associationsin Catholic Education), який об’єднав бать-
ків учнів усіх католицьких шкіл Європи.

Відповідно до вимог цієї асоціації, батьки учнів католицьких 
шкіл Європи поділяють ту ж віру і несуть основну відповідаль-
ність за своїх дітей. У межах цих шкіл можна вільно вибирати 
освітні проекти на основі Святого письма. Вони вірять, що вчен-
ня Христа підтримує єдність попри релігійні, культурні і націо-
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нальні відмінності. Складова духовного виховання надасть мож-
ливість принести мир у світ.

асоціація батьків учнів католицьких шкіл (Christian European 
Parents Européens Chrétiens) покликана виконувати різні 
завдання:

• сприяти обміну досвідом та ідеями серед своїх членів;
• представляти перед європейськими інстанціями й інсти-

туціями та нашим партнером ЄККо, Європейським комітетом 
католицької освіти (European Committee for Catholic Education), 
безліч християнських освітніх систем;

• поширювати серед своїх членів інформацію і пропозиції, які 
надходять від цих інстанцій та інституцій і від партнера ЄККо;

• забезпечувати підготовку своїх членів в освітніх питаннях у 
межах своєї компетенції;

• поширювати і захищати свободу вибору шкіл у Європі як 
поширення свободи совісті;

• підтримувати батьків учнів у створенні асоціації та станов-
ленні партнерства з представниками християнської освіти;

• працювати в побудові моделі відносин між католицькими 
школами і владою, враховуючи різноманітність її членів [7].

Батьківська	християнська	асоціація	в	Україні

В Україні співпраця батьків із католицькими школами на да-
ний час перебуває в процесі розвитку. однак великим кроком у 
цій співпраці стало заснування в Україні Го батьківської христи-
янської асоціації «алетея» (від дав.-гр. Αλήθεια – правда, істина, 
очевидність).

основною метою «алетеї» є об’єднання зусиль батьків зара-
ди визначального впливу на формування вільних, творчих, гід-
них громадян України через освіту та духовний ріст кожної роди-
ни. Серед основних цілей асоціації є впровадження в українське 
суспільство загалом і в навчально-виховні процеси освітніх за-
кладів, зокрема, християнських цінностей та мудрості Святого 
письма; створення можливостей та умов для духовного та осо-
бистісного росту батьків та дітей України.
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Діалог	із	батьками	в	українських	
католицьких	школах

Католицькі школи в Україні усвідомлюють і розуміють важ-
ливість та необхідність діалогу з батьками, що чітко окреслено 
Статутом кожної школи. так, наприклад, Статут івано-Франківсь-
кої приватної загальноосвітньої школи і – ііі ступенів «Католиць-
ка школа святого Василія Великого» зазначає, що батьки учнів 
(або особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного 
процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи. батьки та 
особи, які їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними 
до органів громадського самоврядування в школі; звертатись 
до органів державного управління і громадського самовря-
дування з питань навчання, виховання дітей; брати участь у 
поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцнен-
ні матеріально-технічної бази школи; захищати в органах гро-
мадського самоврядування школи та у відповідних державних, 
судових органах законні інтереси своїх дітей; вносити пропозиції 
на розгляд ради школи.

Водночас до обов’язків батьків входить: забезпечувати умови 
для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; постій-
но дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 
належні умови для розвитку їх природних здібностей, духовно-
го зросту; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, 
почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчиз-
ни, державної і рідної мови, повагу до національних, історич-
них, культурних цінностей інших народів; виховувати повагу до 
законів, прав, основних свобод людини; дбати про християнське 
виховання дитини в родині; виконувати рішення ради школи. 
батьки і особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідаль-
ність за виховання, навчання і розвиток дітей.

діалог з батьками у приватній загальноосвітній школі «Като-
лицька школа Святого Василія Великого» реалізується через 
проведення семінарів з батьками, метою яких є створення ат-
мосфери творчої довіри, максимальне розкриття всіх учасників 
семінару, аналіз і перегляд батьками власних стереотипів у 
взаєминах з дітьми, обмін педагогічним і життєвим досвідом та 
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необхідною інформацією, що стосується виховання дітей, збли-
ження між дітьми і батьками, прийняття конструктивної моделі 
сімейного партнерства. У школі також діє батьківський лекторій, 
який висвітлює для батьків різноманітну психолого-педагогічну 
та духовно-моральну проблематику. Усі ці зустрічі сприяють по-
глибленню духовності сім’ї, вихованню «домашньої Церкви», а 
отже – допомагають батькам у правильному християнському ви-
хованні своїх дітей.

багатогранність та необхідність діалогу в католицьких шко-
лах засвідчив семінар зі вчителями католицьких шкіл , проведе-
ний у 2014 році Комісією УГКЦ у справах освіти і виховання. Він 
дав змогу ознайомитись із поглядами педагогів щодо сутності 
діалогу у шкільній спільноті та способів його реалізації у різних 
вимірах:

• «бог – шкільна спільнота»;
• «школа – інші інституції»;
• «вчителі – вчителі»;
• «вчителі – учні»;
• «вчителі – батьки».
Вчителям була запропонована участь у декількох активних 

методах групової праці, у якій вони обмінювалися досвідом, 
дискутували та аргументували свої відповіді. як засвідчують ре-
зультати дискусії, на думку педагогів, діалог «вчителі – батьки» 
найкраще реалізується завдяки авторитету вчителя, наявності 
спільного з батьками прагнення до єдиної мети (добра їхньої 
дитини), відкритості на діалог, компетентності, делікатності, 
довіри, поваги тощо. Варто зазначити, що в усіх вимірах діалогу 
простежується потреба любові до бога і ближнього серед учас-
ників діалогу, а також бажання бути завжди відкритим, вміти слу-
хати і пробачати.

Діалог,	служіння,	святість

отже, можемо стверджувати, що діалог з батьками відб-
увається через служіння одне одному, у якому як школа, так 
і батьки віддають свій час, зусилля, здібності. Натомість вони 
отримують допомогу як у справі виховання своєї дитини та змі-

розділ ііі



73Вступне слово

цнення фундаменту сім’ї, так і в побудові справжньої шкільної 
домівки. таке служіння стає шляхом обожествлення кожного: 
у такий спосіб не тільки потребуюча особа отримує допомогу, 
але й ця допомога повертається винагородою до того, хто до-
помагає. Це підтверджують слова святого Григорія богослова: 
«Ніщо не робить людину так подібною до бога, як добрі діла». а 
також слова івана Золотоустого: «благодіяння приносять вигоду 
і користь не стільки тим, хто приймає, скільки тим, які подають, 
оскільки дарує їм відвагу перед богом».

Католицька школа через діалог стає середовищем обожест-
влення кожного, хто ділиться своїми прагненнями, зусиллями, 
здібностями, вміннями, талантами. У такому служінні одне одно-
му має місце соборність діалогу, який передбачає єдність дум-
ки і зусиль усіх, хто залучений у шкільну спільноту. У Катехизмі 
читаємо: «Крім почуття особистої відповідальності і причетності 
до справ своєї спільноти, соборність відкриває людині інших 
людей та інші спільноти для сопричастя з ними і дає досвід та-
кого сопричастя. Соборність вносить дух порозуміння, у якому 
різні спільноти переростають свої групові інтереси, опановують 
культуру діалогу та взаємної підтримки, щоб долати ті чи інші 
непорозуміння і конфлікти» [6, п.923]. отже, соборність діалогу 
католицької школи з батьками передбачає єдність у Христі, вона 
творить Христове тіло, де кожен є необхідним і важливим чле-
ном, взаємодоповнює одне одного і допомагає.
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Оксана Кочерган,
педагог і сімейний консультант,
співзасновниця Школи святої 
Софії у Львові,
радник Комісії у справах освіти та 
виховання УГКЦ,
Президент Батьківської християн-
ської асоціації «Алетея»

3.2.	Визначальна	роль	батьків	у	
справі	заснування	та
підтримки	діяльності	католицьких	
шкіл	і	закладів	християнського	
спрямування

Що можуть дати нашим дітям католицькі школи і заклади хри-
стиянського спрямування?

• підтримку в закладанні дітям християнських цінностей, 
які ми сповідуємо, оптимістичну життєву позицію.

• Середовище прийняття, любові, доброзичливості.
• Значний вклад у формування лідерських якостей: вели-

кодушності, смирення, розсудливості, мужності, справедливості, 
самовладання, відповідальності.

• Навички ефективної взаємодії з людьми.

Хто несе відповідальність за виховання і формування наших 
дітей?

• роль держави.
• роль Церкви.
• Визначальна роль батьків.

як засновувати і підтримувати католицькі школи та заклади 
християнського спрямування?
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• Необхідність об’єднання зусиль.
• Зміна законодавства на всеукраїнському рівні.
• творення осередків батьківської асоціації при єпархіях 

УГКЦ заради підтримки діяльності католицьких шкіл та закладів 
християнського спрямування (взаємопідтримка, висвітлення 
проведених заходів, подій, анонсів, співпраця з державними ор-
ганами, релігійними спільнотами, організація семінарів, тренін-
гів, реколекцій, прощ).

які основні завдання батьків?
• радість від перебування разом.
• Виховання відповідальності та мужності.
• Формування витривалості та розсудливості.
• Засвідчення своїм життям цінностей надії і віри, відкри-

вання для дітей існування бога.

Життєвому успіху сприяє оптимістична життєва позиція і лі-
дерські якості у характері дітей. На жаль, не всі батьки самі во-
лодіють зазначеними якостями та навичками, мають низьку са-
мооцінку та віру в себе, що перешкоджає і близькості в подружжі 
і глибоким стосункам з дітьми. тому такі батьки не здатні пере-
дати своїм дітям те, чого не мають, хоч і мали б передати. Цей 
процес влучно описав джон пауел : «більшість відповідей, які 
ми отримали будучи дітьми, були не сказані нам, а показані на 
прикладі. ми вчимося з того, що бачимо, а не з того, що чуємо».

Католицька	школа	–	допомога	для	батьків

У цій ситуації неоціненну допомогу батькам можуть нада-
ти католицькі школи та заклади християнського спрямування. 
Спільноти таких шкіл формуються з людей віри, які, крім своїх 
фахових вмінь, володіють лідерськими якостями та систематич-
но працюють над особистісним та духовним зростанням. тому, 
даючи своїх дітей в католицьку школу або заклад християнсько-
го спрямування, батьки отримують для них середовище прий-
няття, любові, доброзичливості, у якому християнські цінності є 
не словами, а щоденним життям.
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Крім того, ці школи сприяють формуванню в учнів оптимі-
стично-реалістичної життєвої постави, одного з найбільших над-
бань. отець ентоні а. д. Суза так пише про осіб з позитивною 
життєвою позицією: «Вони не визнають звичайних обмежень в 
житті, як це роблять інші люди. Вони роблять те, що інші вважа-
ють неможливим. Вони не обмежують самі себе». Учні вчаться 
бачити реальність такою, якою вона є: у житті є і позитивні, і 
негативні аспекти, але ми можемо зосереджуватись на добрих 
рисах у людях, на ресурсах та можливостях.

також учні католицьких шкіл вчаться поваги до себе та інших, 
переконання, що рішення існує завжди. Шукають альтернатив-
них рішень і обирають найкраще. Вони діють згідно з цим най-
кращим рішенням.

Католицькі школи і заклади християнського спрямування мо-
жуть зробити значний вклад у формуванні лідерських якостей в 
учнів, тобто чеснот характеру. «Коли ми намагаємось жити чес-
нотами, то робимо саме те, чого хоче від нас бог», – зауважує 
о. діанін-Гавард. Лідерські якості в характері людини разом з 
надприродними чеснотами віри, надії і любові – це саме те, що 
допомагає людині здійснити свою місію і покликання. ідеться 
про…
ü Великодушність (спрямованість духа до великого: вели-

ких мрій, великих цілей).
ü Смирення (готовність та бажання служити іншим людям, 

усвідомлення нашої залежності від бога, здатності нашої люд-
ської природи до гріха та, водночас, відкриття гідності божих ді-
тей).
ü розсудливість (зосередження на цілях у кожен момент 

життя).
ü мужність (вміння мобілізувати всі сили для долання 

труднощів і перешкод на шляху до мети, здатність долати зло, 
коли воно нас атакує, опановувати страх).
ü Справедливість (постійна готовність віддавати кожно-

му те, що йому належить; сумлінне виконання повсякденних 
обов’язків).
ü Самовладання (підпорядкування пристрастей, емоцій, 

почуттів, розуму).
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ü Відповідальність (розуміння сенсу здійснюваних дій, їх 
наслідків для себе та для оточення, здатність відповідати за 
себе та інших).

Роль	держави

радянська держава взяла на себе відповідальність за вихо-
вання дітей виключно з ідеологічною метою: сформувати лю-
дей-гвинтиків, будівників комунізму… атеїстів, які, будучи відрі-
заними від життєдайної сили і енергії бога, не сповнювали своє 
життєве призначення, часто не реалізовували свої таланти, 
можливості, свій потенціал.

як сказав блаженніший Святослав Шевчук, ще досі «українці 
перебувають на важкому шляху від постсовєтського страху до 
свободи і богом даної гідності». Лише усвідомивши цю гідність 
дітей божих, батьки можуть повернути собі право та обов’язок 
виховання власних дітей.

Роль	Церкви

Важливою підтримкою для батьків є Церква. Католицькі шко-
ли та заклади християнського спрямування під проводом Церк-
ви є незамінним джерелом служіння учням, церковним спільно-
там і цілому українському народові. такі школи, співпрацюючи 
з іншими установами, стають випробувальним майданчиком 
освіти, на яких розробляються та реалізуються нові форми, ме-
тоди навчання та виховання на ґрунті тисячолітнього досвіду 
просвітницької діяльності церкви в Україні та сучасного досві-
ду європейських католицьких шкіл. докладаючи зусиль, Церква 
допомагає батькам реалізовувати своє законне право надавати 
дітям якісну сучасну освіту та належне виховання .

об’єднавши зусилля, батьки можуть створити потужну силу, 
яка відстоюватиме їхні права, матиме безпосередній вплив на 
законодавство в освітній сфері та медицині, духовний ріст кож-
ної родини. Це і було передумовою появи нової громадської ор-
ганізації «батьківська християнська асоціація «алетея».

 

розділ ііі
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Мар’яна Миколайчук,
доцент кафедри психології УКУ, 
психолог-психотерапевт.

3.	3.	Психологічна	безпека	дітей	в	
агресивному	середовищі

Середовище, в якому ростуть і розвиваються наші діти, 
сьогодні щораз більше набуває ознак небезпечного, агре-
сивного. ідеться тут не лише про об’єктивну агресію (вій-
ну, насильство, знущання), але й про занедбання основних 
психоемоційних потреб дітей, задоволення яких необхідне 
для їхнього гармонійного розвитку і міцного психічного здо-
ров’я.

Часами таке занедбання стається через психологіч-
ну необізнаність батьків, але частіше – через психічну 
дисгармонію, нездатність дорослих ефективно керувати 
власними емоційними станами, транслюючи дітям те, що 
формує почуття стабільності і безпеки, довіри і прихиль-
ності.

психоемоційні потреби дітей мають свою вікову динаміку, 
представлену у таблиці далі.
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Віковий 
період

Провідна 
психоемоційна 
потреба

Психосоціальні наслідки 
задоволення потреб

Психосоціальні 
наслідки 
незадоволення 
потреб

0-1 рік потреба в 
надійних 
і теплих 
стосунках.

діти дізнаються, чи світ 
заслуговує на довіру, 
на основі того, як за 
ними доглядають. якщо 
задовольняють фізіологічні 
потреби дитини, її потребу 
в контакті і спілкуванні, у 
безумовному прийнятті, 
то в дитини формується 
внутрішнє відчуття безпеки, 
довіра до світу, до інших 
людей, до стосунків.

якщо ставлення 
до дитини є 
непослідовним, 
емоційно 
холодним, 
формується 
тривожність, 
негативне 
ставлення до 
світу.

1-3 роки потреба в 
автономії.

якщо дитині дають змогу са-
мостійно щось робити (їсти, 
одягатись), забезпечують 
опору в пізнанні цього світу, 
то неї формується впевне-
ність у собі.

Гальмування 
розвитку, 
залежність, 
тривожність.

3-5 років потреба в 
активному 
дослідженні 
власних 
здібностей та 
можливостей, 
оточення.

якщо дитині дають 
змогу експериментувати 
та задовольняти свій 
пізнавальний інтерес, у неї 
формується ініціативність та 
пізнавальна активність.
якщо допомагають 
зрозуміти та покерувати 
власними почуттями, 
бажаннями та поведінкою, 
формується здатність до 
саморегуляції.

якщо дитину ча-
сто критикують і 
карають, форму-
ється базове по-
чуття провини, 
комплекс меншо-
вартості, пору-
шення саморегу-
ляції, порушення 
уявлення про ме-
жі людських сто-
сунків.

розділ ііі
Психоемоційні	потреби	людини.	

Наслідки	їхнього	задоволення	/	незадоволення
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5-12 
років

потреба в 
приналежності 
та схваленні.

У випадку безумовного 
прийняття батьками, 
підтримування 
самостійності та буття 
собою справжнім, 
одержання позитивного 
підкріплення своїх вчинків 
від соціального оточення 
у дитини формується 
стійка позитивна 
самооцінка, почуття 
власної гідності, повага 
до інших, неосудливість. 
покращується 
саморозуміння, 
автентичність.

почуття 
неповноцінності, 
сорому, намагання не 
бути собою.

12-18 
років

потреба в 
само-
визначенні.

На цьому етапі 
особистості необхідно 
інтегрувати власні 
переконання, погляди, 
позиції, цінності для 
формування власної 
ідентичності.
батьки та оточення 
відіграють важливу 
роль у підтриманні 
розвитку самоконтролю, 
самодисципліни, 
здорового сумління.

У випадку 
незадоволення 
потреби в прийнятті 
самостійних рішень, 
формування 
незалежного 
ставлення і позиції 
формується рольова 
невизначеність.

18 і 
далі

потреба в 
потрібності 
іншому та 
самореалізації.

Задоволення почуття 
причетності, потрібності 
призводить до 
формування особистісної 
зрілості, емоційної 
компетентності та 
творчості.

В іншому випадку 
формується 
почуття самотності, 
схильність до 
ізоляції, негативізм, 
депресивність.
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Часто про порушення психологічної безпеки діти сигналізу-
ють такими симптомами:

• смуток і пригніченість як переважний фон настрою;
• висловлення безнадії, відчаю;
• втрата інтересу до того, що раніше захоплювало;
• надмірна дратівливість, ворожість;
• труднощі з зосередженням;
• тривога, страхи;
• порушений сон;
• повторювана гра, у якій відображається тема неприємної 

або травматичної ситуації.
Усі ці симптоми дитина посилає як крик про потребу в без-

пеці, стабільності, увазі та безумовній любові. батьки натомість 
часто сприймають його як те, що «треба кудись дитину заве-
сти». У когось це, залежно від ціннісних настанов та системи 
віри, осмислюється як похід до священика, ворожки-цілителя чи 
психолога-психотерапевта.

На жаль, не завжди фахівці (або псевдофахівці) надсилають 
батькам сигнал у відповідь: причина порушення психологічної 
безпеки дитини криється в середовищі сім’ї і моделях реагу-
вання дорослих мами і тата. отож, перед батьками постає від-
повідальне завдання:
ü по-перше, відкалібрувати власні внутрішні інструменти 

відчуття, розуміння свого дитяти, віддзеркалення його станів та 
вираження підтримки, забезпечення простору для його саморе-
гуляції;
ü по-друге, відкоригувати власну нестабільність, покращити 

здатність розуміти та керувати власними інтенсивними емоція-
ми гніву, страху чи смутку.

Що	відбувається,	коли	дорослі	беруться	за	роботу	над	
собою?

Насамперед, це практика усвідомленості чи споглядання. 
У добу інтенсивних досліджень властивостей головного мозку 
стає відомо, що наша свідомість найчастіше перебуває у двох 
станах: так званого «автопілоту» та «усвідомленого споглядаль-

розділ ііі
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ного буття». останній сприяє розвитку міжнейронних зв’язків, 
продуктивності, а також стресостійкості та відчуттю внутрішньої 
гармонії. розвиваючи здатність до споглядання, ми вчимося кра-
щому самоконтролю та саморегуляції. Споглядальними можуть 
бути наші прості щоденні активності чи здатності: дихання, від-
чуття в тілі, ходьба, прийом їжі, щоденна праця тощо.

Важливо застосовувати практику споглядання і до власних 
емоційних станів та думок, запитуючи себе щоразу, коли ми опи-
няємося в полоні інтенсивних емоцій: що я відчуваю? Що про-
майнуло в моїй голові? як я відреагую, розуміючи свій стан?

Крім того, важливе розуміння, що інтенсивні емоції, які ми пе-
реживаємо, – це нормально й закономірно. Ненормально – це 
вчинки, які ми здійснюємо необдумано під впливом гніву, злості, 
страху, печалі. Відтак не «биття подушки» допомагає покерувати 
собою, а знову ж таки, практика споглядання і розуміння. трену-
вання споглядання, зокрема споглядання дихання і споглядання 
почуттів, насправді скорочує час, щоб заспокоїтися. практика 
споглядання дає можливість прийти в себе, «остудити голову». 
Вона допомагає побачити проблему з усіх сторін. Людина вчить-
ся спостерігати, як думки і почуття приходять і йдуть.

до речі, власним страхом і смутком теж можна покерувати, 
якщо лише не ховати і не заперечувати його. іноді завдяки влас-
ним видимим ресурсам, а іноді за допомогою фахівця, який до-
поможе побачити чи  наново відкрити занедбані ресурси.

Використана	та	рекомендована	література:
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