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ПЕРЕДМОВА

Дорогі педагоги!

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить у собі основні за-
сади духовності, важливі для вчителів, вихователів, викладачів та 
всіх, кому не байдужа тема християнського духовного розвитку 
в навчально-педагогічній сфері. Він зацікавить і батьків, які сер-
йозно ставляться до своєї ролі перших вихователів, вчителів та на-
ставників для своїх дітей.

Цей посібник – основа великої трирічної формаційної програ-
ми, спрямованої на духовний розвиток педагогів. Перша частина 
передбачає чотири навчальних модулі. Вони будуть спрямовані 
на те, щоби вчителі, вихователі та викладачі, які зацікавлені у ду-
ховному розвитку та реалізації свого християнського покликан-
ня, могли отримати для цього необхідну базу доброї формації.

Що таке добра християнська педагогічна формація в сучас-
ності? Йдеться не лише про інформаційні та навчальні матеріали. 
Формаційна програма – це курс, який складається зі спілкування 
з провідником, часом на особисту молитву й роздуми. А також 
обговорення отриманої інформації. Зважаючи на те, що серед пе-
дагогів є як миряни, так і представники монашества і духовен-
ства, спільна формація покликана стати для них творчим серед-
овищем, у якому будуть легко створюватися нові задуми, ідеї та 
проекти, важливі для сучасної педагогіки.

Теми, включені до посібника, важливі як для людської та 
християнської зрілості, так і для розпізнання і доброї реалізації 
власного покликання. Зокрема, ми поговоримо про:

• ціль життя, його сенс та покликання людини загалом;
• християнську досконалість та можливості її втілення у бу-

денному житті;
• те, як розпізнати Божу волю та усвідомити, чим є духовна 

боротьба.
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Крім цього, посібник допоможе зрозуміти, що кожен педагог 
покликаний навчити дітей не лише певних знань, умінь і навичок. 
Вчитель також є відповідальним за те, який приклад подає своє-
му учневі. Чи можливо (і чому варто) прямувати до Бога разом з 
учнями? Про це ми також поговоримо в цій книжці, розглянувши 
згодом і багато інших тем, які допоможуть поглибити отриману 
інформацію та зробити її практичною базою для щоденного життя 
і праці. Супроводжуватиме нас у дорозі добрий приклад святого 
Івана Боско – великого італійського педагога, який зумів стати мо-
лоді добрим другом і так знайшов свою власну дорогу до щастя.

Усім, хто вирішить розпочати формацію, щиро зичимо щедрого 
благословення від Учителя всіх учителів – Христа. І великих Божих 
дарів на цій дорозі. Адже саме це є головною нагородою для велич-
ної праці доброго педагога, якому ніхто на землі по-справжньому 
віддячити просто не здатний.

З даром молитви,
автори
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NOTA BENE,1

або 
Для чого нам християнська педагогіка?
Кілька вступних зауважень

«Шановний вчителю! Я пережив концтабір, мої очі бачили те, 
чого не повинна бачити жодна людина:

– як вчені-інженери будують газові камери;
– як кваліфіковані лікарі труять дітей;
– як навчені медсестри вбивають немовлят;
– як випускники вишів розстрілюють та спалюють дітей та жі-

нок…
Тому я не довіряю освіченості. Я прошу вас: допомагайте учням 

стати людьми. Ваші зусилля ніколи не мають призвести до поя-
ви вчених монстрів, тренованих психопатів, освічених Ейхманів.    
Читання, письмо, арифметика важливі лише тоді, коли вони до-
помагають нашим дітям стати більш людяними».

Із листа директора 
однієї з європейських шкіл (50-60-ті роки ХХ ст.)

Зріла духовна і особиста формація вчителів-християн та по-
треба у християнській педагогіці в сучасній Україні – теми, яких 
тут і зараз вже не уникнути. Вони об’єднують педагогів Сходу і 
Заходу України, подорожують із Півночі на Південь. Ці теми під-
німають педагоги, які переїхали з зони військового конфлікту на 
Сході України та їхні колеги, які працюють з дітьми на просторах 
Галичини і Буковини. Виявилося, що вчителі Чернігова так само 
прагнуть шукати і знаходити Боже світло у своїй праці, як і пе-
дагоги Тернопільщини та Хмельниччини. Саме так народилися 
ці формаційні матеріали для педагогів, зацікавлених у духовному 
розвитку та реалізації християнського покликання – як відповідь 
на численні питання вчителів і вихователів, які зводяться до одно-
го й того ж: «Як нам сьогодні не загубитися у світі? Як шукати і 
знаходити Бога разом з дітьми, люблячи свою роботу і працюючи 
творчо та з радістю?».
1Дослівно з латини – «зазнач добре».
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*** 

Отто фон Бісмарк стверджував, що ворог іде туди, де програ-
ють учитель і священик. Цінність християнської педагогіки, яка 
би відповідала потребам сучасних освітян, батьків і учнів, у її 
універсальності. Здорова педагогіка, базована на християнських          
(а отже – і на загальнолюдських) цінностях, є відкритою, цікавою 
та такою, що постійно розвивається.

Відповідно, християнська педагогіка штовхає до розвитку                
і своїх прихильників. Це робить і роботу, і навчання безперервною 
пригодою з Богом, рухом не лише згідно з горизонталлю обов’яз-
ків, але й вертикаллю здобутків і творчих досягнень. Такий підхід 
стає запорукою формування справжнього й зрілого (а не удавано-
го) громадянського суспільства свідомих і відповідальних людей 
– такого, членом якого хотів би бути кожен із нас.

***

Отже, які зовнішні ознаки того, що педагог дотримується хрис-
тиянського підходу до навчання? Йдеться зовсім не про те, чи має 
урок починатися з молитви, чи ні. Серед суттєвих ознак, харак-
терних для діяльності християнського педагога, варто згадати про 
такі:

• Щире спілкування, відкрите на духовні цінності та спрямо-
ване на акумуляцію внутрішніх сил – як власних, так і вихо-
ванців і учнів.

• Дієва взаємоповага і школа діалогу, здатність визнавати свої 
помилки.

• Визнавання власної гідності та гідності учня, його батьків, 
інших членів шкільного колективу.

• Відкритість на те, що самі учні і є нашими «екзаменатора-
ми». Вони можуть сприяти зростанню педагога – професій-
ному і духовному.

• Відкритість на професійне спілкування зі своїми колегами 
та іншими фахівцями, якщо того вимагає ситуація з учнем,   
у класі або в школі загалом.
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Щоб розпочати програму духовної формації, педагогу потріб-
но не лише поведінкою виявляти зовнішні прояви приналежності 
до християнства або цікавитися християнською етикою. Особиста 
зрілість педагога, його професійне та духовне зростання – все це 
складові сучасної християнської формації, ціннісно-орієнтованої 
та універсальної за своїми якостями.

Педагог, якому притаманна особиста зрілість:

• зацікавлений у формуванні власного здорового сумління, 
відкритий на духовні цінності;

• поважає себе та учнів;
• у міру власних можливостей з чуйністю ставиться до сімей-

ної ситуації учнів;
• шанує особливості колег та учнів;
• відкритий на те, що різні діти мають різні можливості щодо 

сприйняття і засвоєння інформації;
• самостійний у прийнятті рішень, здатний до відповідально-

сті за них;
• відзначається здоровою любов’ю до себе, що природно про-

тидіє вигорянню.

Усі ці критерії, з одного боку, важливі, аби підійти до формації 
педагогічного покликання зріло і виважено. З іншого боку, ті самі 
якості, відкриті та віднайдені по-новому, і є результатом доброї 
формації, що є фундаментом справжньої й універсальної христи-
янської зрілості. Як це все реалізувати на практиці? Спробуємо 
зрозуміти і пережити разом із вами!

З повагою й побажаннями творчих успіхів,
редакційний колектив
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У ПОШУКАХ СЕНСУ 
ЖИТТЯ

Людина призначена не просто існувати в цьому світі, не просто 
панувати над ним. Передусім вона покликана бути доброю. 
Покликана до співпраці з Богом у творенні життя, у творенні 
доброго, прекрасного, святого. Бог свідомий свого щастя і своєї 
святості. Він хоче цього і для людини. Велич людини і цінність її 
життя згідно з християнською мораллю вимірюється кількістю 
добра і любові, вкладених у кожну – навіть невеличку справу.

Якщо Бог кличе нас до якоїсь співпраці, то завжди дає і по-
трібні для цього тілесні й душевні здібності. Тому людина покли-
кана пізнавати себе, щоб знати, чи може жити за певним планом, 
певним стилем життя. Коли знатиме себе (свої таланти і здібно-
сті, уподобання та схильності) і розумітиме мету власного життя, 
тільки тоді зможе робити вибір. Кожен крок – це випробування, 
яке не говорить всього, але дає можливість пізнати себе краще. 
Кожен крок – це гарантія правильного майбутнього вибору.

Пізнання самого себе необхідне для усвідомлення й розуміння 
власного призначення та його осягнення; для розуміння того, чому 
певні речі, пов’язані з власною особистістю, відбуваються так, а не 
інакше. А особливо – для розуміння власного ставлення до себе са-
мого, до інших людей, до речей і до життя.

У такому світі ми наближаємося до розуміння життя. Це не ті 
події, що відбуваються з нами на відрізку від народження до смерті 
(народження-садок-школа-університет-робота-шлюб-діти- пенсі-
я-старість-смерть). Натомість ідеться про любов, яка червоною 
ниткою тягнеться з вічності через усе, що з нами відбувається. 
Саме вона допомагає подивитися далі, зазирнути очима віри за 
межі земних подій та досягнень. І навіть за межі моменту біологіч-
ної смерті. Саме живе та усвідомлене спілкування з Богом у житті 
допоможе почути Його голос у мить смерті – і не заблукати у віч-
ності.
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Не жити поверхнево

Аби почути голос Господа і серйозно осмислити своє існування, 
треба заглянути в глибину власного серця. Людина має зрозуміти 
слово Боже, сказане тут і тепер через Святе Письмо, через шлях 
слухання та молитви.

Розважання та навички сягати глибини вчать нас шукати і слу-
хати Бога. Життя не можна зрозуміти в один момент, але через 
певний процес, коли до уваги береться:

• очищення від гріха і від будь-яких негативних схильностей;
• споглядання Божого світу і Його задуму, який описаний в 

Біблії, щоби змогти зрозуміти обриси, «координати» Божого 
проекту;

• роздумування над усіма сукупними історичними координа-
тами мого життя (найкраще – у супроводі доброго духовно-
го провідника).

Потрібно звикати жити Словом Божим, перебувати в Слові, 
жити з радістю, зі смаком. Зустріч зі Словом Божим стає зустріч-
чю з самим Ісусом – з Господом, який мене кличе і якому я маю 
відповісти. Це можливо, якщо в моєму житті на першому місці є 
віра. Моє життя не може бути без Бога. Без слухання, прийняття і 
віри в Його Слово.

Реальність Святих Таїнств

Вищесказане підказує, що життя людини є Пасхальним існуван-
ням. А Євхаристія – це святий засіб для того, щоби жити справж-
нім християнським життям, відкритим, розділеним з іншими, а не 
«декоративним». Коли я живу Євхаристією, ламаю Хліб Любові, з 
любов’ю дарую своє життя, реалізовуючи з Христом мою Пасху – 
то святкую перемогу над егоїзмом мого гріха в Божому дарі любові 
та милосердя.

Відтак життя змінюється. Людина починає жити не матеріаль-
ним, але духовним життям, крокує справжнім шляхом, зростає в 
постійному і справжньому релігійному житті, перемагає загубле-
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ність, невпевненість, поверховність, зневіру… Не живе ілюзіями 
або сумом. Прислухається до духовного провідника, живе досві-
дом прощення, особистої і спільної молитви, тишею, затишком, 
переглядом життя. Тоді не залишається місця для звичок, які за-
смучують, або для ув’язнення через успіх, гроші, розваги, матері-
альні цінності.

Християнське покликання 
як відповідь Богу

У цих умовах може розквітнути християнське покликання. Це 
відповідь на Божу любов, яка відкриває людину до милосердя, чи-
стої любові, уважності до інших. Часто за цим слідують справи 
милосердя, здійснені з радістю: волонтерство, допомога старшим, 
хворим… Так обов’язок давати відповідь на потреби суспільства 
стає не тягарем в окремі миті, але щирим задоволенням від того, 
що змінювати світ – це можливо!

Так формується людяність, позначена щедрістю, старанністю, 
жертовним стилем життя, вмінням відмовляти собі та навіть ас-
кетизмом. А на цьому ґрунті кожна людина може розпізнати своє 
особливе покликання: бути чоловіком або дружиною, батьком або 
матір’ю, священиком, монахом, монахинею, місіонером… Доріг 
багато, але мета одна – через своє життя і служіння свідчити про 
Божу любов і милосердя. Виявляти її не лише у власних словах, але 
й в думках та вчинках.

Християнське покликання народжується зі слухання Божого 
голосу. Відкривається в зустрічі з Ним. Реалізується в особистому 
досвіді спілкування з Господом.

Покликання часто вимагає від людини залишити щось у мину-
лому та йти за своїм Учителем, стаючи Його учнем. Ми всі рано чи 
пізно лишаємо батьківський дім, щоби відшукати себе. Зрікаємо-
ся власного комфорту, аби послужити іншим. Саме усвідомлення 
Божого покликання дає сили це робити – по суті, у цей момент 
людині допомагає сам Творець.

Є в темі покликання і багато небезпек. Адже ні в Церкві, ні в 
сім’ї, ні в школі не буде щасливий той, хто прийшов виключно за-
для того, щоб:
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• «якось» реалізувати себе;
• зробити швидку кар’єру;
• утвердитися в суспільстві;
• здобути особистий престиж;
• отримати власну вигоду.

Важливо для вчителя

Як допомагати своїм учням у розпізнанні покликання? Вчити їх 
власним прикладом:

• через особисті зустрічі з Ісусом;
• через радісну, глибоку та віддану дружбу;
• через свідчення нашої радості бути з Ним;
• через особисте глибоке переконання, що повна реалізація 

людини можлива лише в єдності з Богом.

Варто не забувати, що мета і сенс кожного християнського по-
кликання – нести Євангеліє, служити іншій людині в її потребах, 
проповідувати Добру Новину про Воскресіння та супроводжувати 
всіх, кого довірив нам Господь, до вічного щастя в єдності з Ним.

 

ЦІЛЬ ТА ПОКЛИКАННЯ
ЛЮДИНИ

Кожного з нас Господь зі своєї великої та безкорисливої любові 
захотів створити на свій образ і подобу – обдарувати незвичайним 
даром існування. І кожне розумне Боже творіння – кожна люди-
на підсвідомо відчуває, що саме реалізація і примноження цього 
фундаментального дару являє собою суть перебування на землі. А 
наше життя, відповідно, є дорогою до Творця. На цій дорозі вели-
ку силу дає пам’ять про просту істину: всі ми належимо виключно 
Богу. Його любов, сильна і творча, постійно перебуває з кожним, 
кого вона покликала до існування.

Будуючи справжні стосунки любові з Творцем, творіння живить-
ся щирою молитвою та усвідомленою участю в Святих Таїнствах. 
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Прагне жити для Бога і так, як Він цього бажає. Гартує свій дух, 
душу, тіло, щоби вміти плисти за власним курсом проти течії жит-
тєвих негараздів. І чим раніше приходить усвідомлення, що все це 
сприяє перш за все особистому благу і щастю людини на землі, тим 
швидше людина може подивитися на себе Божими очима. Поди-
витися як на того, хто покликаний до великого та має необмежені 
можливості – якщо тільки дозволить Богу поєднати Його силу зі 
своїми людськими зусиллями.

Як пізнати Божий задум щодо людини?

В особі Свого Єдинородного Сина Ісуса Христа Бог показує 
Свою безмірну любов кожній особі і вказує шлях у досягненні мети 
життя. Читаємо: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдино-
родного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям 
вічним» (Йо. 3,16).

Тому кожен, хто бажає реалізувати себе як людина, не може іг-
норувати Христа. Він є справжнім зразком для наслідування. Його 
життєвий задум найбільш вільний і водночас вимогливий.

Християнство – це подія, факт. Факт, що зосереджується на од-
ній Особі. Християнство – це сам Ісус Христос. Абсолютно унікаль-
на Особа, прихід якої ділить історію людства на дві частини. Особа 
абсолютно надзвичайна, вражаюча: не привілейований посланець 
Бога, але сам Бог.

Господь приходить у світ як звичайна людина і посвячує усього 
Себе служінню іншим: «Так само Син Чоловічий прийшов не для 
того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя своє на ви-
куп за багатьох» (Мт. 20, 28). Його життя і служіння іншим аж до 
смерті не залишає байдужою жодну людину.

«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів най-
менших – ви мені зробили» (Мт 25, 46), – звертався Христос до Сво-
їх учнів. І зараз промовляє це Слово до наших сердець, закликаючи 
не стояти осторонь, не бути байдужими до потреб людей, які нас 
оточують. Навпаки – мати відкрите серце, щоби відчути біль і по-
требу іншого; відкриті очі, щоб побачити, де я можу бути корисним; 
відкриті вуха, щоб могти почути плач і прохання про допомогу; роз-
простерті руки, щоб дати їсти, підняти і обійняти людину.
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Один чоловік, ідучи містом, побачив дівчинку в лахмітті; вона 
просила милостиню. «Господи, чому Ти таке допускаєш? Зроби 
щось, прошу Тебе», – звернувся до Бога чоловік. Увечері в телевізій-
них новинах він дивився репортажі про те, як люди вбивають одне 
одного, бачив очі вмираючих дітей, їхні виснажені голодом тіла… 
І знову заволав до Бога: «Господи, подивися скільки лиха! Зроби 
щось!». Уночі він почув голос Бога: «Я уже щось зробив – я створив 
тебе».

Покликання людини – з’єднатися з Творцем. 
Дороги покликання

Покликання – це поклик, пов’язаний з основним Божим даром, 
яким є життя. Кожне життя є покликанням, а не «долею», творін-
ням у лабораторії, хімічними або біологічними процесами.

Ми всі покликані дати своїм життям відповідь на велику Лю-
бов, велике покликання Господа. Саме так, основне покликання 
кожної людини одне – жити в любові. Але в ньому міститься і осо-
бливе, специфічне покликання для кожного, хто ставить собі пи-
тання: «Як жити? Чому я живу? Якою є воля Господа щодо мене?». 
Щоб відповісти на це, потрібно вправлятися в уважності слухання 
Господнього слова в особистій та, так би мовити, «історичній» со-
вісті людини.

Творіння крокує до Творця: підказки на шляху

Прямувати до свого Творця – це пригода. Шляхетна та цікава, 
але й непроста водночас. Для того, аби цей процес був успішним 
у реальному житті, важливо пам’ятати про сім суттєвих підказок:

• Докладати всіх зусиль, аби жити в правді – перед собою, пе-
ред людьми та перед Богом.

• Щодня шукати всі можливі шляхи, аби сумлінно виконувати 
волю Творця щодо себе.

• Не боятися ставати на шлях опанування слабкості, яка від-
даляє мене від життя в єдності з Господом.
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• Вчитися приймати випробування і важкі моменти у житті, 
покладаючись на Бога.

• У духовному житті прямувати до того, аби берегти душу в 
покорі та чистоті попри всі щоденні життєві бурі.

• Підніматися після падінь та продовжувати свій шлях до Бога.
• Формувати свій характер так, аби вміти бути радісним, ла-

гідним, добрим і люблячим навіть тоді, коли по-людськи 
цього хочеться найменше.

Щоденне життя
у перспективі вічності

2012 року до Львова приїздив Бруно Ферреро, видатний італій-
ський педагог, священик-салезіянин. Під час зустрічі з читачами 
він подарував усім присутнім кілька ідей, які немов поєднують 
унікальний життєвий шлях людини на землі з перспективою Неба, 
якої всі ми прагнемо і до якої прямуємо. Бруно Ферреро запропо-
нував ось що…

1. Здійснити свою мрію. Навіть якщо це все, що у вас є.
2. Любити життя і завжди слідувати за своїм серцем. Чистому 

й люблячому серцю Бог завжди підкаже вірний напрямок.
3. Пам’ятати, що Небо близько. Небо – це Божий простір,        

а Бог всюди є поруч із нами.
4. Бог дав майбутнє людини у її руки. Кожен з нас має власне 

завдання: щось, що має зробити саме він.
5. Бути міцними і сильними, не втрачати відваги перед труд-

нощами. Так виконується призначення людини – тримати 
Небо близько до землі.

6. Не боятися примирися зі смертю ще за життя. Найкраще 
очікує в кінці, де нас чекає сам Господь.

7. Життя – гра з крапочок, які потрібно з’єднати. Коли від од-
нієї крапки олівцем проводити до іншої, в кінці з’являється 
образ, малюнок. І кожен із нас побачить увесь свій малюнок 
лише на фініші. Ми будемо насправді щасливими, якщо за-
уважимо, що малюнок нашого життя і той малюнок, який 
для нас приготував Господь, однакові.
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…Людина, як про це казала Мати Тереза, йде, падає, підводиться 
і далі створює малюнок свого життя. Щоби малювати, потрібен олі-
вець. З ним пов’язані п’ять речей, необхідних для життя.

•  Усе найважливіше – всередині.
•  Коли провести олівцем, він залишає слід. Так само ми зали-

шаємо слід своїм життям.
•  Для олівця існує гумка. Нею можна стерти помилку. Ця гум-

ка – прощення.
•  Періодично олівець потрібно підгострювати. Це важко,         

бо частинку треба відрізати… Однак дарувати – це відмов-
лятися від чогось.

•  Щоб олівець малював, його треба довірити більшій руці. І ця 
рука – Божа. А олівцем у ній покликана стати сама людина.

Любов, яка відбудовує

«Я полюбив тебе відвічною любов’ю, тим і зберіг для тебе мою 
ласку. Я знову тебе відбудую…» 

Єремія 31, 3-4

Усвідомивши свою суть (буття Божою дитиною) і свій шлях, 
що провадить до Бога, ми часто немов згинаємося під важкістю 
якогось каміння, що не дає вільно прямувати далі. Це життєвий 
досвід минулого, досвід незрозумілий і болючий, тягне нас вниз.  
Зрозуміти його можна тільки у Божому світлі, коли довірити 
Творцю своє «каміння», не боятися принести Йому вантаж, від 
якого вже так втомилося тіло… І почути: «Я знову тебе відбудую». 
Божі слова любові – надійна підтримка і нагадування. Щоби не 
сталося, ми покликані бути тим, ким ми є – сотвореними Богом 
людьми та відповідати любов’ю на Любов.

Кожна людина завжди була у задумі Бога. Це Він захотів, щоб ми 
народилися саме у той час і в тому місці. «Перш, ніж я уклав тебе 
в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе» 
(Єр. 1, 4-5). Ніхто не є «випадковістю», небажаним Богом – навіть 
якщо комусь із нас вказали на щось подібне батьки. Роль кожного 
з нас у цьому великому і величному світі надзвичайно важлива. 
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Недарма ж кожна людина, попри усі життєві обставини, все одно 
глибоко в серці прагне бути щасливою, прагне любові. Серед усіх 
творінь на землі тільки людина здатна любити по-справжньому та 
віддзеркалювати любов Бога.

Попри усі гріхи, слабкості та недоліки кожне людське життя має 
велику цінність, бо є щирим та чистим даром Бога. Воно бере свій 
початок від безкорисливої любові Бога, яка дарує світу дар існу-
вання. Саме любов «змушує» Бога творити.

Жодна людина не є цілковитим володарем свого життя. Поча-
ток і кінець життя не залежать від нас. На відрізку між початком 
і кінцем життя ми є тими, кому Бог довіряє дар буття. Тими, хто 
реалізовує великий проект, який не може бути автономним, не-
залежним. Адже Той, хто покликав нас до життя, має ціль, проект 
щодо кожного з нас. І навіть якщо ми в якийсь момент занедбуємо 
свій проект, Господь чекає, коли ми повернемося, аби разом із ним 
відбудувати все знову.

Творець щодня кличе нас до життя, даруючи його, щоби ми     
реалізували проект любові, спрямований до Нього і до створінь, 
які є Його дітьми і нашими братами й сестрами.

Людина від самого зачаття покликана до життя з Богом, який 
завжди чекає і ніколи ні до чого не змушує. Адже Він у любові ство-
рив нас зі свобідною волею. Свобода людини мала би полягати в 
тому, щоб гармонійно – думками, почуттями, словами і вчинками – 
бути схожою на Господа. Звісно, часами людина використовує влас-
ну свободу проти самої себе… Руйнує себе і віддаляється від Бога.

Але Бог постійно підтримує людину в існуванні. Очікує, коли до 
неї прийде зрозуміння: жити в єдності з Ним – це найбільше щастя 
і найкраща можливість самореалізації. Кожен на своєму місці (нав-
чання, праця, церква) та серед різних людей (сім’я, родина, друзі, 
колеги, знайомі) перебуває в різних життєвих обставинах, досягає 
успіхів і переживає невдачі… Однак щастя – це не те, що ми маємо. 
Це те, як і з ким ми переживаємо і приймаємо реальність. Щасливий 
не той, хто бажає багато, а той, хто бажає того, що має.

Важливо для вчителя

Усвідомлення себе як Боже створіння допомагає педагогові під 
таким самим кутом поглянути на своїх учнів та колег. І таким чи-
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ном більше  любити їх Божою любов’ю. Замислитися, якими очима 
Творець дивиться на них. Та спробувати поглянути на Його дітей 
Його очима. Ваш шлях до Бога пролягає разом, тож варто допома-
гати одне одному відкривати серце і розум для Господа. Вчителю 
надзвичайно важливо пам’ятати, що це сам Бог – Учитель учите-
лів – довіряє йому своїх дітей та допомагає заопікуватися ними.

 

ПОНЯТТЯ ВІРИ ЯК СТОСУНКІВ 
У ЖИТТІ

Усвідомивши себе і свій шлях та ставши на дорогу християн-
ського покликання, людина прагне живих відносин у любові з 
Богом, аби не занедбати всіх дарів, які від Нього отримала. Це і є 
віра – «запорука того, чого сподіваємося – доказ речей невидимих» 
(Євр 11, 1).

Якими мають бути
взаємини з Господом?

Щоб відповісти на це питання, потрібно подивитися, звідки 
бере початок людське існування і звідки починаються наші від-
носини з Господом. Існування людини і її відносини з Богом бе-
руть початок у Святій Трійці. Господь ще у вічності полюбив нас 
у своєму Синові – і в Ньому дарував нам життя. Тому наші відно-
сини носять в собі образ Пресвятої Трійці.

У Пресвятій Трійці Бог Отець усе дарує Синові (любов, жит-
тя…). Син, отримавши все, дарує все Отцеві (свою любов та жит-
тя, яке відбувається в послусі і творенні Його волі). Дух Святий 
– це взаємна любов між Двома. Єдність і гармонія, у якій Вони 
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перебувають. Дух також є свідком Їхніх взаємовідносин. Дух 
Святий в людях свідчить про любов Отця і Сина. Божий Дух за-
кликає до неї та робить здібними жити також і всіх нас, щоби да-
рувати нам життя в Пресвятій Трійці.

Отже, суть існування життя людини в Ісусі така: ми є дітьми 
Божими. Як і Він, ми покликані для життя в Пресвятій Трійці. 
Все, що ми маємо, даровано Отцем Небесним.  Це життя, щоден-
ні події, дар спасіння і вічного життя… В Ісусі ми, як і Він, по-
кликані відповідати Богу взаємною любов’ю на Його любов. По-
кликані жити в єдності з Отцем і мати життя в Пресвятій Трійці. 
Це можливо тільки благодаттю Святого Духа, якого Творець да-
рував нам. Коли Божий Дух перебуває в нас, а ми даємо Йому 
можливість діяти в нас, будучи «лагідними і покірними серцем» 
(тобто здатними довіряти Йому та покладатися на Нього в будь-
яких обставинах), Святий Дух творить нас здібними до живих 
стосунків з Богом, відтворює в нас почуття Божих дітей на образ 
і подобу Ісуса Христа.

Жива віра потребує того, щоб благодать Духа Святого пере-
бувала в нас: робила нас справжніми Божими дітьми в Ісусі, тво-
рила нас на Його образ і подобу, допомагала бути, як Він – пере-
бувати в єдності і любові з нашим Отцем Небесним… А ті, які 
мають Бога в собі, здатні й любити Його Любов’ю.

Що для цього потрібно?

• Бути схожими на Сина Божого, покірного і смиренного    
серцем.

• Робити все з любов’ю до нашого Небесного Отця.

Щоби краще зрозуміти, що це означає, подивимось на епізод 
преображення Господнього (Лк. 9, 28-36), а також на події, що від-
бувалися перед тим. Отже, Господь запитує своїх учнів, за кого 
мають Його люди. Після різних варіантів Петро, отримавши світ-
ло від Небесного Отця, виявляє справжню особу Ісуса – Божу осо-
бу. Хоча в той же час в реальності він бачить Ісуса зовсім іншим. 
Саме тому, коли Господь каже, що дійсно означає бути Божим Си-
ном (страждати і померти!), Петро відмовляє Його від цього. У 
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відповідь апостол чує не дуже приємні слова: Господь закликає не 
вчити Його, але іти за ним та вчитись від Нього.

Що ж призводить до преображення? Насамперед потрібно від-
мовитися від гріха, від способу життя, прийнятого в цьому світі 
(життя, в якому кожен намагається утвердити тільки власне «я»), 
і дозволити собі жити для інших. Це так, немов жити в іншому 
вимірі – у тому, який ми в повноті осягнемо у воcкресінні, як Ісус 
(після смерті). Ключем до розуміння процесу преображення є 
покірне й лагідне серце людини, двері якого відкривають хід для 
Божої благодаті.

По-друге, необхідно старатися жити в єдності з Небесним     
Отцем – любити і в любові зростати у відносинах з Ним, як це 
робив Ісус. Адже, люблячи, ми даємо Божій благодаті можливість 
підсилювати наші власні зусилля, яких самих по собі ніколи не 
вистачить. Без неї людська любов ніколи не стане досконалою, як 
любов Бога. Будь-які особисті зусилля людини не будуть мати та-
кої сили й досконалості, як Божа любов. Вираз цих відносин ми 
бачимо в Його молитві до Отця. Якраз під час неї, в злуці з Отцем 
Ісус преображається: «Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа 
побіліла, наче світло». І Бог Отець виявляє справжню особу Ісуса: 
«Це – мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте» 
(див. Мт 17, 1-9).

Бути схожими на Сина Божого: 
дорога покори і смирення

Щоби благодать Духа Святого перебувала в нас, щоби ми все 
більше були схожими на Його дітей, які живуть в єдності з Ним, 
потрібно бути схожими на Ісуса. Бути такими, як Він – покірни-
ми і смиренними серцем. Тими, які померли для гріха і зреклися 
самих себе, тобто:

• вмерли для себе, для власних егоїстичних і матеріальних 
бажань;

• відреклися від того, аби задовольняти власні похоті;
• відмовилися панувати над іншими;
• зреклися прагнення за всяку ціну бути в центрі уваги і ко-

ристуватись успіхом;
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• не вивищуються і відмовляються від думки самостійно 
знайти шлях до спасіння;

• беруть на себе свій хрест кожного дня і йдуть за Христом, 
живучи з любов’ю кожну хвилину життя.

Щоби дійти до цього, щоби стати покірними і смиренними 
серцем, потрібно упокорювати себе, понижувати себе внутріш-
ньо, щоб не давати можливості дияволу заволодіти нашим сер-
цем через спокусу. Щоб перемогти власний егоїзм, який походить 
від гордині. І все це – виключно заради любові до Господа. Щоби 
тим самим дати можливість Божій благодаті знайти в нас місце і 
перебувати з нами.

Гріх – те, що руйнує стосунки 
з Богом

Гріх бере свій початок у спокусі. Якщо не відігнати її, спокуса 
призводить до падіння. Гріх забруднює наше серце і душу, відда-
ляє від стосунків із Господом, від життя в любові з Ним і з іншими.

Подивімось на Ісуса і на те, як Він боровся зі спокусами. Як по-
мер для гріха і як жив у відносинах з Отцем і людьми. Перш за 
все, Ісус визнає першість Отця і те, що Він є основою всього. Бо-
жий Син усвідомлює, що все походить від Бога, усе є Його даром. 
І тільки в єдності з Ним – суть життя людини. Здавалося би, ди-
явол спокушає Ісуса дрібницями. Але на той час це були не просто 
дрібниці. 40 днів в пустелі – це серйозне випробування втомою і 
голодом. Здається, через це легко піти на будь-що, піддатись спо-
кусі, відчувши слабість. Надати більше значення матеріальному, а 
не духовному. Обрати владу замість служіння, прагнути самоде-
монстрації замість того, аби шукати слави в Господа. Багато людей 
зламалося в подібних ситуаціях… Але Ісус лишився вірним Отцю.

Легко поставити себе на перше місце і забути про Господа. Але 
від цього не міняється суть людського життя і нашого покликан-
ня. Ми просто занедбуємо його. Замість того, щоби крокувати до 
щастя, для якого ми створені, крокуємо до загибелі. Проте повер-
нення через щире покаяння можливе завжди, доки людина живе у 
цьому світі.
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Як робити все з любов’ю до Небесного Отця?

• Любити Господа понад усе

В Євангелії Господь каже: «Хто любить батька чи матір… більше 
ніж Мене, недостойний Мене» (Мт 10, 37). Інколи це може здатись 
завеликою вимогою з боку Господа до нас. Чому ж потрібно любити 
Його більше ніж наших рідних та близьких?

Насправді, тут все дуже просто. Але дуже важливо добре це 
зрозуміти, щоби потім так жити. Любов, якою Господь любить    
нас – це приклад, мірка, якою ми повинні любити Бога і ближньо-
го. Господу потрібно дати все – адже від Нього ми отримали все!

Тільки якщо ми притягнені до цього «магнітного поля» Божої 
благодаті, занурені у вогонь Господньої любові, ми зможемо дійсно 
любити ближнього. Зможемо любити один одного не тільки так, 
як любить нас Господь, але й зможемо любити тією ж самою лю-
бов’ю Бога та Ісуса Христа.

• Робити все з любові до Нього

Деколи може виникнути питання: потрібно більше молитися чи 
більше робити добрі вчинки, щоби перебувати з Господом і любити 
Його? Що більш важливо? Як це поєднати у духовній гармонії?

У дійсності встановити ієрархію важко. Найкращим мірилом 
тут є біблійний принцип, який виразив св. Яків: «Віра, коли діл не 
має, мертва сама в собі… Віра без діл не приносить плоду» (див. Як 
2, 17-20). Молитва та добрі справи самі стануть як одне ціле та бу-
дуть підтримувати себе взаємно, коли людина в центрі свого життя 
ставить Господа і свої взаємини з Ним, своє ставлення до Нього.

Коли з огляду на любов до Творця ми будемо старатись пережи-
вати з любов’ю кожну хвилину нашого життя: час молитви, добрі 
вчинки, наше ставлення до інших і до оточуючого світу, так ми бу-
демо перебувати з Богом у всьому. Тоді як молитва, так і добрі вчин-
ки будуть допомагати зростати нам в наших відносинах з Богом і в 
нашій любові до Нього. Св. Павло твердить: «Ніхто хай не шукає для 
себе користі, лише для другого. Чи ви, отже, їсте, чи п’єте, чи що-не-
будь робите, усе робіть на славу Божу» (див. 1 Кор. 10). А також: «Що 
б ви не робили, робіть це із-за любові до Господа» (див. Кол. 3, 23).
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Таким чином все, щоби ми не робили, буде немов огорнене наши-
ми живими стосунками з Господом, нашим бажанням бути з Ним і 
жити для Нього. Так сповнюється покликання людини притягнути 
Небо на землю: адже так в нас і навколо нас буде панувати присмак 
Небесної радості. Буде те, що ми отримаємо в повноті пізніше та для 
чого ми покликані – для вічного життя, для перебування з Богом у 
Пресвятій Трійці.

Важливо для вчителя

«Що б ви не робили, робіть це із-за любові до Господа…» На-
вчально-виховний процес має охоплювати шанобливе ставлення 
до істини, виховувати не лише розум, але й серце людини, форму-
вати її моральну і духовну гідність. І сприяти цьому в учнях зможе 
лише той вчитель, який і сам пройшов подібний процес.
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Модуль 2.
Практика віри на щодень



28 Практика віри на щодень                                                                                                                              Модуль 2

ЖИТТЄВІ 
ДОРОГОВКАЗИ

Вибір між номінальною приналежністю до християнства і 
життям справжньою, радісною та живою вірою у Ісуса Христа та 
Боже Євангеліє – одна з найбільших дилем у сучасних країнах, які 
за традицією ще називають християнськими. Ця дилема відома 
зараз майже на усіх континентах, знана вона і у Європі, і у США, 
і у посттоталітарних країнах.

Якщо ж, однак, людина робить вибір стати на дорозі живої 
віри, то на неї чекає школа молитви і справжньої християнської 
духовності, яка триватиме все життя. Згодом зустрінуться й спо-
куси, розпочнеться духовна боротьба за свій вибір. Людина буде 
боротися – але й Бог буде боротися за неї! І той, хто все ж вирі-
шить піднятися на один раз більше, ніж впасти, пізнає солодкий 
висновок: так, дорога з Богом потребує зусиль. Інколи шалених, 
майже надлюдських. Але зате вона гарантовано провадить до ща-
стя й внутрішнього спокою як у цьому житті, так і у таємничому 
вимірі Вічності.

Натомість чисто механічне слідування духовним практикам 
– навіть і через регулярне відвідування храмів – можна прирів-
няти до навчання через механічне запам’ятовування, що жодною 
мірою не торкається ані серця, ані мислення. Так, швидку оцінку 
(відповідно – визнання від людей) в такий спосіб отримати до-
сить просто. Однак застосування таких знань у реальному житті 
(поза формальним контролем) по факту буде не вельми можливе.

Щира молитва і духовне життя по-справжньому

Щире прагнення пізнання Господа та перебування з Ним у лю-
бові й радості – найбільша наука молитви та запорука здорової 
духовності людини, гарантія того, що вона справді осягне духов-
не життя через прагнення самого Божого Духа.
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Господь дуже любить своє творіння і об’являється людині так, 
як Йому подобається. Людська душа, коли бачить Господа, радіє в 
покорі через Його милосердя. І саме тоді ми вчимося любити так, 
як любить Господь.

Коли людина пізнає Божу любов, то вона рідко може передати 
її словами… Справжня любов пізнається тільки благодаттю Духа 
Святого. Тільки в Святому Дусі можна пізнати Господа. Він напов-
нює всю особу: душу, розум, тіло.

Щоби пізнати Господа, не потрібно бути багатим, неймовірно 
розумним тощо. Натомість важливими для духовного життя та 
витривалості у молитві є такі риси:

• здоровий послух та покора перед Богом, що виявляються у 
любові й упованні на Його милосердя;

• врівноваженість як у духовних практиках, так і у вимогах 
до себе;

• поміркованість та прагнення гармонії між духовним і осо-
бистим розвитком;

• бажання щиро відкривати Господу свої надії та радості, мрії 
й сподівання, смуток і біль, тривоги і потреби;

• прагнення любити ближніх та відкривати цю любов через 
слова, молитву та справи.

Коли людина стає на шлях єдності з Богом, Господь сам вихо-
дить їй на зустріч. Сам об’являється їй і вчить її любові та поко-
ри. Сам дає все те, що необхідно, аби вона найшла в Ньому мир і 
радість.

Тут варто не забувати, що вірити в Господа – не завжди знати 
Його. Господь об’являється покірним, їм Він найбільше виявляє 
свої справи, які неможливо зрозуміти людським розумом. Саме 
покора є світлом, яке дозволяє побачити Божу дію. Адже людський 
розум сам по собі може зрозуміти тільки те, що стосується зем-
ного, і тільки на певному рівні. Натомість Господа можна пізна-
ти тільки через благодать та дію Духа Святого. Він діє в тих, хто, 
маючи покірне серце і чистий погляд, перебуває в покорі та дає 
Йому можливість діяти.
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Що таке духовна боротьба?

Коли людина не хоче виконувати Божу волю, то часто починає 
стверджувати, що «Бога немає». Парадоксально, але саме в той мо-
мент вона і сама гостро розуміє, що це неправда… Згодом грішна 
душа, яка не знає (або забула) Господа і як Він сильно любить її, 
боїться смерті. Адже думає, що Господь не простить їй гріхи. Світ 
часто не усвідомлює Божої любові: якби усвідомлював, ніхто не 
впадав би у відчай.

Господь бо не тільки прощає, але й радіє безконечно навернен-
ню кожного грішника. Тому для багатьох першим і найважливішим 
етапом особистої духовної боротьби є відкритися на пробачення. 
Дозволити собі знову повернутися до Господа зраненим, брудним 
й зболеним обличчям. Визнати, що потреба у Божому прощенні є. 
Прийняти Божу любов, яка обітре сльози, вилікує рани, очистить 
від бруду, поверне посмішку радості на уста.

Любов Господня велика – але чим більшою є Любов, тим біль-
ше у ній страждання та пізнання. І чим більш палкою стає любов 
людини у відповідь, тим більш гарячою буде молитва. Чим доско-
налішою стає любов, тим святішим стає життя.

Щоб перебувати у Господній благодаті, потрібно бути готовим 
до боротьби. Наша боротьба ведеться щодня і щогодини. Бездумні 
докори, осудження, образи – усе це вороги, через яких ми губимо 
внутрішній мир. І саме з ними треба боротися. Злі й брудні дум-
ки, байдужість, зневіра, сліпе прагнення власної волі, ненависть 
до іншої людини – це те, що позбавляє людину Божої благодаті та 
довіри в молитві. І, зрештою, просто позбавляє чистого щастя й 
миру, які також походять від самого Бога.

Коли ж людська душа є покірною і дух Господній перебуває в 
ній, людина насолоджується блаженством Божої любові і не боїть-
ся нічого поганого на землі, лише бажає перебувати завжди перед 
Богом і любити ближнього. Але якщо душа падає в суєту, свято 
закінчується… Благодать залишає людину, вона не може більше 
бути спокійною та молитись чистим духом, коли погані думки та 
страх мучать і знесилюють її.

Чому людина на землі страждає? Чому переносить різні скор-
боти та нещастя? Ми страждаємо перед усім через брак покори й 
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довіри до Бога. В покірній та довірливій душі живе Святий Дух, 
який за будь-яких обставин обдаровує людину свободою, миром, 
любов’ю, надією та щастям. Також блаженна Божа любов прихо-
дить до нас через любов до брата.

Уся наша духовна боротьба має за ціль зробити нас покірни-
ми. Тоді ми побачимо славу Господню вже тут на землі, адже по-
кірним Господь дає можливість пізнавати Його через Духа Свя-
того.

Душа, яка спробувала на смак лагідність та солодкість Господ-
ньої любові, відновлюється і перемінюється, любить свого Господа 
і прагне бути з Ним всім своїм єством день і ніч… Аж доки Він не 
задовольнить її спрагу.

В основі добра лежить любов Бога (любов як дар), в основі від-
кидання Бога – егоїзм (деформована, руйнівна любов до себе). В 
основі Божої любові – покора, яка дає нам можливість бути напов-
неними Любов’ю Божою через милість Духа Святого і жити нею. В 
основі егоїзму – гординя, яка поневолює людину і змушує її жити 
тільки для себе.

Аби перемогти егоїзм, необхідно постійно упокорюватися. Це 
найбільша наука «духовної війни», якою легко не оволодієш. Але 
саме покору Божа сила перетворює на переможну радість, гідну 
Неба.

Так Господня благодать буде мати можливість вільно діяти в 
нас, наповнювати та преображати нас на люблячих дітей Божих, 
які живуть і перебувають в єдності з Ним. Наша перемога у ду-
ховній боротьбі – це сам Господь, який перший переміг смерть. 
Лише з Ним і заради Нього можлива і наша перемога.

Дорога з Богом потребує зусиль, 
але провадить до радості

Як тренувати свої духовні сили, щоб бути спроможним ви-
стояти і перемогти за руку з Господом? П’ять важливих «вправ» 
можна сформулювати так:

• Тренувати свій дух через щиру й довірливу молитву, осо-
бистий розвиток (зокрема й інтелектуальний), прагнення 
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подолання буденних труднощів у єдності з Богом. Тут до-
поможуть добрі книжки; друзі, які поділяють наші цінно-
сті; вибір доброго сповідника і духовного провідника.

• Тренувати душу й серце через здоровий емоційний розви-
ток, самоконтроль над почуттями, відкритість на потреби 
ближніх, справи милосердя та усвідомлення періодичної 
потреби відпочинку.

• Тренувати тіло через фізичний розвиток, надавати посиль-
ну допомогу ближнім, дбати про здоровий відпочинок.

• Докладати духовні й фізичні зусилля через допоміжні «трену-
вання», які рекомендує нам Церква: прощі, пости, зречення на 
користь убогих.

• Пам’ятати і періодично роздумувати про мету – Небесну радість, 
яка виправдає всі докладені зусилля. Тут допоможе ознайомлен-
ня з досвідом життя святих.

Важливо для вчителя

Кожна дитина, яка також шукає Бога, знайома з досвідом ду-
ховної боротьби. Ці питання – спокуси, закиди сумління, добро 
і зло, що правильно або ні – часто піднімаються у спілкуванні з 
учнями, особливо на уроках християнської етики. Тому досвід до-
рослої людини, яка прагне перемоги добра в собі, може підтримати 
будь-якого юного воїна на дорозі до Божого світла.

 

ХРИСТИЯНСЬКА ДОСКОНАЛІСТЬ
У ЖИТТІ

Інтенсивне духовне життя та щира молитва – той ґрунт, на яко-
му зростає справжня християнська духовність. Це не недосяжний 
ідеал, але щоденний хліб і реальність віруючої людини. Те, без чого 
життя християнина з часом тратить смак і сенс.



33Модуль 2                                                                                                                                            Практика віри на щодень

Що таке християнська духовність?

Під духовністю сьогодні ми розуміємо сукупність чотирьох ос-
новних якостей і чеснот:

• усвідомленості;
• зрілої віри;
• безумовної любові;
• душевного спокою.

У всі часи людство хвилювало те, що таке справжня духовність, 
ким є духовна людина? Духовність – це цілеспрямоване й особи-
сте прагнення людини до вищого ідеалу і цінності – до Бога, який 
бачить світ неспотвореним. Таким, яким він є насправді. Духовна 
людина знаходить внутрішній мир, має віру в себе, любов і спів-
чуття до ближніх. Вона вважає віддане служіння іншим людям од-
ним зі своїх найважливіших пріоритетів.

Духовне життя – це внутрішня потреба, яка виходить із самого 
нутра людини вже від дитинства, підтримується оточенням і бать-
ками. Вона явно підвищує якість життя людини. Той, хто вірить у 
себе, не хвилюється через дрібниці, живе свідомо і любить, відчу-
ває себе набагато краще, ніж засмиканий ненависник, перекона-
ний у своїх невдачах, який живе в іншій реальності вигаданого сві-
ту, переконуючи себе, що для нього це, мовляв, найкращий вибір.

У той же час духовно розвинена людина намагається пізнати 
істину свого існування, прагне до знань, до праці. Таким чином, 
шукає й знаходить і свою мудрість, і щастя. Отже, духовність – це 
багатство душі людини. Навколо нас існує так багато суперечок, 
проблем, питань, на які однозначної відповіді немає і бути не може 
– і в цьому вирі духовне життя є, мов той маяк, що дозволяє ви-
плисти до мети навіть серед повної темряви життєвих суперечок 
і негараздів… «Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, 
самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чи-
нить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, 
яке має від природи: ледве поглянув на самого себе, відійшов і за-
раз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон 
свободи й у ньому перебуває, – не як слухач-забудько, а як викона-
вець діла, – той щасливий у ділі своїм» (Як 1, 22-25).
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Духовне життя як особисті відносини з Господом

Отже, суть життя нерозривно пов’язана з тим, що Господь зі 
Своєї великої та безкорисливої любові захотів подарувати нам дар 
існування. Тому ми належимо Йому, а Він постійно є поруч із нами.

Щоб підтримувати стосунки з Ним, християнин живиться 
щирою молитвою та Святими Таїнствами. Намагається жити для 
Бога і як Він цього бажає, водночас усвідомлюючи, що чинить так 
і для свого власного блага також.

Людина житиме духовним життям насправді, якщо:
• щодня буде перебувати в правді перед собою, перед іншими 

та перед Богом;
• сумлінно виконуватиме Його волю й постійно шукатиме її в 

молитві та в процесі духовного розпізнання;
• боротиметься зі слабостями, які віддаляють від життя в єд-

ності з Господом;
• у важких моментах життя вчитиметься приймати їх, у всьо-

му покладаючись на Господа;
• зберігатиме душу в покорі та чистоті;
• буде прагнути радості, лагідності, доброти й любові.

У всьому цьому нам необхідно докладати зусиль і бути в них по-
стійними та наполегливими. Це приведе до поступового зростання 
як в духовному, так і в матеріальному житті. Не потрібно багато: 
декілька хвилин щодня для спілкування з Господом, постійність у 
цьому та в зусиллях бути покірним і любити.

Покликання співпрацювати з Богом

Що стосується молитовного життя, життя Святими Таїнствами 
й духовної боротьби, то вони мають свої етапи та сходинки, яки-
ми потрібно підніматись нагору. Звісно, бувають і падіння, і нові 
підйоми. Головне – відновлювати й берегти вірність Тому, до Кого 
прямуєш.

Як ви вже попередньо могли зауважити, фундаментом христи-
янської духовності є глибоке усвідомлення того, що Господь є всім 
у нашому житті. Він подарував нам життя і щодня підтримує його; 
ми, натомість, покликані співпрацювати з Ним у творенні добра: 
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там, де Він просить і де відкриває нам шлях покликання, яким ми 
маємо іти. Мова про щиру єдність з Творцем і відкритість на Його 
плани. Саме це, згідно дарів та здібностей людини, допомагає їй 
відкрити той стиль життя, який пропонує Бог, і таким чином реа-
лізувати себе, водночас досягаючи святості.

Також ми маємо дбати про фундамент духовного життя, «ключ», 
який відкриває в ньому всі двері. Це здорова (а не фальшива) по-
кора, через яку людина, залишаючись сама собою, дає можливість 
Господу реалізовувати через неї і для неї Його план спасіння. У той 
же час, у духовному житті варто постійно докладати зусиль, аби 
співпрацювати з Господом у творенні та поширенні добра і любові.

Ціль духовного життя – уподібнитись до Господа через Духа 
Святого, який діє там, де людина себе упокорює та робить зусилля 
жити праведно. Таким чином Святий Дух має все більше можли-
востей наповнювати людину, підсилювати її зусилля та допомага-
ти їй щомиті зростати в єдності з Господом. Це стає помітно і в 
людині: вона стає наповненою плодами Святого Духа, випромі-
нює добро, лагідність, радість. Стає більш терпеливою, люблячою 
та відповідальною… Стає повною Божої благодаті та поширює її 
завжди і всюди.

Важливо для вчителя

Піклування про дітей ніколи не може стати відмовкою, що, 
мовляв, на духовне життя мені не вистачає часу. Це не лише при-
зводить до занепаду особистості, але й часто стає причиною про-
фесійного вигоряння.

 

МОЛИТВА І РОЗПІЗНАННЯ БОЖОЇ ВОЛІ. 
ШЛЯХ ДУХОВНОЇ БОРОТЬБИ

Однією з основних вимог до духовного життя є постійне і без-
перервне розпізнання і виконання людиною Божої волі щодо себе. 
Не просто робити певні речі, а любити те, що робиш – робити 
будь-що щиро, як для Господа. Відповідати діяльною любов’ю на 
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Його любов, також діяльну і творчу. Це вірний і прямий шлях до 
осягнення святості. Можливо, дехто з нас вже роздумував про те, 
як виявляється любов Спасителя і як вона продемонструвала свою 
велич на Хресті. Але хто з нас задумувався щодо того, як не втрати-
ти благодать спасіння, яку ми отримали завдяки Хресній Жертві? 
Як нам залишитися назавжди з Ісусом Христом, Який поєднався з 
нами у Своїй смерті та після Воскресіння залишився з нами?

Кожен християнин покликаний стати віртуозом у мистецтві 
наслідування Христа, щоби будь-який наш вибір був пронизаний 
неймовірною силою Спасителя та боротьбою проти спокус цього 
світу. Звичайно, для цього необхідно виробити певну стратегію, 
яка, зокрема, має містити такі п’ять пунктів.

• Як залишатися з Христом?
• Які на нас чекають спокуси, як їх долати?
• Наскільки справжнім є наше єднання з Христом?
• Які кроки необхідні, щоби зростати в дружбі з Богом?
• Необхідність у витривалості та постійності в намірах духов-

ного зростання.

Основи розпізнання

Розпочати варто з усвідомлення того, яке місце кожен з нас має 
в Господі, та того, яку роль ми відвели Йому у власному житті. Тре-
ба розуміти, що спасіння нам гарантує Христос, посланий Отцем. 
Не існує «авто-» або «самоспасіння»! Наші стосунки з Богом засно-
вані на приході Сина Божого та Його втіленні в людську природу. 
Наші стосунки з Богом можливі лише тому, що сам Бог запропону-
вав їх. Віра людини є лише відповіддю на Його пропозицію любові: 
ми можемо вірити в Бога та спілкуватися з Ним, оскільки це Він 
відкрився нам, а не ми «відкрили» Його.

Ісус Христос, будучи людиною та Богом, втілює в Собі справж-
нє переживання любові Бога та людини. Саме при зустрічі з Ним 
ми відчуваємо персональну любов, яка готова пробачити будь-
який гріх, адже саме розуміння та пробачення наближають нас до 
єднання з Богом, який від сотворіння бажає для нас вічного життя, 
а не прокляття.

Наша зустріч з Христом не лише символізує собою прощення, 
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але й спасіння, яке вимагає від нас назавжди зберегти в собі це 
прекрасне відчуття любові, яка йде на будь-які жертви задля на-
шого щастя. Саме Любов Христа гарантує нам неймовірний спокій 
та мир, які допомагають нам відкритися на велич мудрості Творця. 
Це допомагає відкритися та реалізували самих себе як дітей Бо-
жих.

Необхідно бути обережними, роблячи перші кроки у справж-
ній любові: є ризик накинутися, неначе голодним, на першу-ліпшу 
пропозицію. Ми не можемо бути зосередженими на постаті Бога, 
якщо нас відволікає безліч інших речей. Відчувши раз присмак 
справжньої Любові, ми не можемо відволікатися на другорядні 
речі. Важко зберігати спокій та терпеливість, коли хочеться всьо-
го й одразу… Коли здається, що спасіння набагато далі, ніж ду-
малося. Коли в голові думки крутяться навколо речей, які важко 
назвати правильними та здоровими. Якщо наші стосунки з Богом 
засновані лише на певних почуттях та емоційних переживаннях, 
то вони нагадують маятник: то ми надто набожні, то знову далекі 
від Христа. Християнська аскеза не народжується з нашого бачен-
ня стосунків із Богом. Вона є плодом дії Духа Святого. Ця дорога, 
прокладена не нами. Ми не можемо прийти до Христа лише тому, 
що вбили собі це в голову. Початковою точкою віри є не наші ба-
жання, однак благодатна дія Божого Духа.

Але як саме діє Дух Святий на тих, хто прийняв волю Божу? 
Наші думки та почуття спрямовуються на все те, що стосується 
Бога. Наші бажання керуються лише тим, чого бажає Отець Не-
бесний. Дія Господа на нас втілюється через дію в нас самих – тих, 
хто прийняв Його. Всі зовнішні фактори проходять через «філь-
три» Святого Духа та потрапляють у наші серця. Так, неначе го-
сподар, який приходить до себе додому, знаючи, що йому не треба 
ні стукати, ні ламати двері – він просто відчиняє двері та захо-
дить. Серце знає свого Господаря і з радістю відкривається Йому 
назустріч.

Диявол, натомість, намагається зламати двері нашого серця 
агресивними та різкими думками. Замість любові він посилає 
пристрасті. Замість сил для подолання перешкод – зміцнює ба-
жання уникнути їх. Він поселяє в нас неспокій та страх невідо-
мого майбутнього. Але на цьому сатана не зупиняється, адже ми 
можемо легко впізнати його саме за цими ознаками.
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Диявол використовує проти нас й іншу зброю: він маскується 
під ангела світла, ховаючи від нас свої темні риси. Протистояти 
такій постаті зможуть лише ті, хто перебуває в середовищі, де па-
нує дружба з Богом. Ворог людства намагатиметься подавати спо-
куси навіть у вигляді вдаваних «духовних» цінностей, але це бу-
дуть лише міражі, мета яких – звести нас з вірного шляху. Диявол 
спробує говорити до нас голосом Бога, він приховуватиметься за 
ангельськими крилами, але він не зможе ніколи представитись нам 
так, як це робить Дух Святий, який спокійно входить в серце, а не 
вривається в нього.

Після приходу Господа душа людини наповнюється інтенсив-
ним і лагідним миром. А після диявола лишається тільки пустка і 
хворобливий неспокій.

Спокуси

Варто одразу ж наголосити на тому, що спокуси, які чекають 
на тих, хто слідує за Христом, відрізняються від спокус, з якими 
зустрічаються люди на початках вибору віри. Диявол по-іншому 
представляє ті чи інші вади, акцентуючи на тих з них, які підхо-
дять кожній окремій особі в даний момент її життя. Так, напри-
клад, звичайну гординю ворог людства приховує за маскою напо-
легливої апостольської праці, за яку особу вихваляють. Але все 
це – лише диявольське світло, яке намагається затьмарити Світло 
істинне. Необхідно зрозуміти, що всі спокуси та неприємності ма-
ють спільне коріння – власна воля людини, яка перекриває собою 
волю Творця.

Диявол знає, що збити людину з вірного шляху найлегше тим, 
щоби вона зосередилася на собі самій, забувши про необхідність 
стосунків з Тим, Хто є основою людського буття, Хто пробачає та 
спасає! Якщо людина вважає себе автономною, самодостатньою та 
зосереджується лише на своїй особі, то їй буде не до Господа Бога. 
Вірячи в те, що вона йде правильним шляхом, людина поступово 
остаточно сходить з нього. При цьому вона ще впевнена, що пере-
буває з Христом, але, на жаль, це вже лише ілюзія – Ісус перестає 
бути для такої особи кимось живим та важливим. Це вже не Спа-
ситель, а лише певна доктрина, певне переконання, теорія для са-
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мовиправдання та переконання інших у праведності свого спосо-
бу життя. Диявол зодягне спокуси в привабливий духовний стрій, 
додавши їм аромату святості, за яким приховуватиметься гріх. 
Цікаво, що спокусник хоче залишити нас не без Бога, а без Його 
любові та благодаті спасіння. Щоби спокуса вразила нас цілком та 
повністю, диявол повинен оперувати тим, чим Бог є насправді – 
Любов’ю, під яку він маскується. Сопричастя Отця, Сина та Духа 
Святого є тією пасхальною силою, яка об’явилася вповні на хресті, 
Істиною, яка постраждала, померла та воскресла. Ворог людства 
має позбавити нас цієї сили та Істини, щоб ми втратили відчут-
тя цінності самопожертви та благодать спасіння. Мета усіх спокус 
одна й та сама – позбавити нас любові, адже віра в Бога передбачає 
визнання того, Ким Він є, тобто всепереможною Любов’ю. Вірити 
в Бога означає любити Його –  власне тому без любові наші стосун-
ки з Творцем неможливі.

Продовжуючи слідувати шляхом, запропонованим дияволом, 
ми день за днем збільшуємо прірву між ідеальним та нашим жит-
тям, відхиляючись від високих норм християнського життя. Спо-
чатку шукаються компроміси, щоб якось виправдати наші вчинки, 
але таким чином наша віра зводиться до певних відповідностей 
певним вимогам, що перетворює її на чистий формалізм. Дово-
диться констатувати розкол між нашим життям та нашою вірою, 
яка набуває ідеологічного виду, перестає бути джерелом єдності 
та втрачає риси сопричастя. З християнської точки зору це вже не 
віра.

Коли людина живе з Богом та пізнає Його як Спасителя, то її 
віра набуває неймовірних аспектів. Така людина не тільки зміню-
ється на краще, але й змінює інших. Дивлячись на той дар, Яким 
став для нас Спаситель, така особа й сама починає бути даром для 
ближнього, адже живучи з Богом, ми живемо й з іншими.

Але потрібно бути обережними, адже навіть такий період як ре-
колекції може стати родючим ґрунтом для спокус. Такі дні спри-
яють тому, що наші думки концентруються на таких поняттях як 
жертовність, духовний спокій, різні типи аскези тощо. Такі думки 
вимагають від нас конкретних дій, щоб втілити в життя ті чи інші 
мрії та реалізувати наше християнське покликання. Для такої ре-
алізації необхідна велика духовна сила, але наскільки ж зручніше 
обмежитися молитвами, медитацією чи духовними роздумами! 
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Навіщо потрібна духовна боротьба, якщо ми вже врятовані Кров’ю 
Спасителя? Саме такі думки посилає в цей момент диявол, спону-
каючи нас до пасивності, яка здається такою приємною… Згодом 
усі наші добрі вчинки набудуть формального забарвлення: ходжу 
на Службу, бо треба, роблю добро, бо треба тощо. Це «треба» пе-
рекриє собою важливість особистих стосунків з Богом. Молитва 
перестане бути розмовою з Другом, набувши забарвлення рутин-
ного обов’язку. Там, де панує справжня Любов, нічого не робиться 
через примус, адже єдиною рушійною силою є сама любов як така! 
Необхідно бути дійсно уважними, аналізуючи думки та ті вчинки, 
які вони пропонують. Так, уяву перебороти неможливо, але кон-
тролювати світ наших думок та фантазій ми зможемо, якщо пра-
вильно мотивуємо себе та житимемо дійсно з Богом, а не з одними 
думками про Нього.

Наголосимо лише, що одним з критеріїв розпізнання дії дияво-
ла на рівні думок є неспокій, який провокують ті чи інші розду-
ми, адже там де панує любов, немає місця ані для сумнівів, ані для 
страху. Наші відповіді на певні провокації повинні бути пронизані 
Христом, щоб ми, як і Він свого часу, змогли подолати спокуси, які 
пропонує ворог людства.

Спокуси будуть і в нашому повсякденні. Нашу роботу та наші 
обов’язки диявол легко перетворює на ширму, якою він прихо-
ває від нас Бога. Занурюючись у буденні клопоти, важко віднайти 
час для Господа – і спокусник добре про це знає. Адже людям так 
приємно почуватися потрібними та важливими для інших, висту-
пати «спасителями» на побутовому рівні, немов забуваючи, що 
Спаситель вже пролив свою Кров раз і назавжди. Наше служіння 
на «славу Господу» перетворюється на побудову «нерукотворного 
пам’ятника» нам самим.

Іншим типом спокус може бути бажання стати «воїнами Хри-
стовими». Наша поведінка, наше милосердя, наша молитва, все 
наше життя починають нам здаватися настільки святими, що ми 
можемо собі дозволити стати суддями наших ближніх та крити-
кувати їх за те, що їх спосіб життя не настільки праведний як наш. 
Таким чином ми стаємо критерієм духовного життя, забувши про 
все на світі та змістивши нашу увагу з нашого духовного зросту на 
речі, які віддаляють нас від Бога, оскільки про духовну покору вже 
навіть мова не йде. Ми воюємо за Христа без Христа.
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Такі спокуси ведуть нас до неминучого фіналу, у якому ми ви-
ступаємо взірцем святості, на який повинні рівнятися всі інші. На-
слідування Христа перетворюється на задоволення самими собою. 
Духовний зріст стає духовною гординею, а війна за спасіння душі 
перетворюється на війну з тими, хто не визнає нашої досконалості 
та дозволяє собі критикувати нас. Таких людей ми починаємо вва-
жати ворогами Бога та Церкви, забуваючи, що віра вимагає від нас 
любові та прощення, а не критики та осудження. Диявол, упавши 
в гординю, дає зрозуміти, що найкращим виходом є повна ізоляція 
від інших, які тільки перешкоджають нам ставати ще святішими. 
Порятунок в такій ситуації може дати лише Церква, яка є великою 
родиною, що готова допомогти завжди й всюди. Лише відкрива-
ючись на інших можна уникнути замкненості в самих собі. Лише 
роздумуючи над словами Спасителя про любов до ворогів можна 
зрозуміти, чи наші стосунки з ближніми на вірному шляху.

Як перемогти спокуси?

Звісно, на першому місці тут буде витривала молитва – особи-
стий діалог з Богом, коли кожен як дитина звертається до Отця і 
уважно прислухається до Його голосу у відповідь. Шукає цю від-
повідь у словах Писання, настановах Церкви, добрій пораді ближ-
ніх. Тому  також важлива молитва Церкви та разом із Церквою. Як 
молитися на щодень? Для початку – кілька підказок.

• Стати покірно у Божій присутності.
• Витривала постійність. Краще сказати Богу навіть декіль-

ка щирих слів, розпочавши і закінчивши таким чином день, 
ніж використовувати довгі механічні практики щотижня – 
від них людина з часом легко може відмовитися, як від чо-
гось неусвідомленого.

• Перевірена часом духовна практика – спільна молитва у 
християнській спільноті. Не лише літургійна, але й поза 
Святою Літургією.

• Молитися допомагають і різноманітні молитовники, які по-
дає нам Церква.

• У час духовної «сухості» пам’ятайте: навіть просте перебу-
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вання у храмі перед Святими Дарами в тиші – вже молитва.
• Не варто забувати як молитися за інших, так і просити про 

молитву. Це велика підтримка на шляху духовної формації.
Крім того, є ще кілька засобів і станів (етапів духовного зросту), 

які при правильному використанні й сприйнятті стають зброєю, 
проти якої диявол безсилий. Це читання духовної літератури, ду-
ховний провід, регулярні розважання про життя та вчення Хри-
ста, єдність із Церквою, а також прийняття з вірою духовного спу-
стошення (духовних сутінків) і т. зв. спонтанних «безпричинних» 
думок.

Можливості для духовного зростання

Розпочнемо з духовного читання. Якщо наш вільний час часто 
присвячений перечитуванню текстів Отців Церкви та святих, то 
найімовірніше, що наші думки не будуть кружляти навколо речей, 
непотрібних у християнському житті.

Такі книжки не читаються за одну мить. Необхідно сторінка за 
сторінкою, параграф за параграфом слідкувати за думкою автора, 
підкреслюючи те, що здається нам новим чи незвичним. Варто пе-
речитати той самий текст кілька раз, щоб отримати глобальну та 
об’єктивну картину та зрозуміти, що ці слова пропонують саме за-
раз і саме мені.

Іншим важливим інструментом зросту є супровід духовного 
наставника-провідника. Це має бути особа, яка знає про духов-
не життя не лише з книжок. Це не може бути педагог-теоретик, 
оскільки нам потрібна особа, яка на собі відчула проблеми та 
труднощі духовної боротьби та, можливо, сама не раз потрапляла 
в пастки, яких нам треба уникнути. Йдеться про особу, яка живе 
служінням Богу та переживає про спасіння нашої душі.

Духовні розмови є ефективним профілактичним засобом. Ду-
хівника не цікавить, звідки ми прийшли (адже він чудово розу-
міє, що наша природа порушена гріхом), його хвилює те, куди ми 
прямуємо та чим ми при цьому керуємося. Наші слова він пропу-
скає через потужні духовні «фільтри», які допомагають вхопити 
найважливіше. Так духовні особи виявляють наші слабкості, після 
чого допомагають рухатися шляхом вдосконалення.
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Черговим засобом для боротьби є роздуми про історію Спасін-
ня, тобто про життя Ісуса Христа, про те, що Він зробив та чого 
навчав. Отці Церкви казали, що люди стають тим, про що найчас-
тіше думають. Тож, якщо наші думки зосереджені на особі Спа-
сителя, то наша святість здається не такою вже й неможливою чи 
далекою. 

Споглядаючи подумки Лик Христа, ми уподібнюємось до Нього 
завдяки дії Духа Святого. А життєвий шлях починаємо долати все 
більш впевненими кроками. Молитва стає не однією з можливо-
стей, а першочерговою необхідністю, без якої, як без повітря, про-
сто неможливо жити. Це вже не завчений набір фраз – це слова, що 
народжуються в серці та прямують до Того, Хто є центром нашого 
життя Молитва – це розмова і спілкування з Богом..

Складною перешкодою для диявола виступає і справжня єд-
ність людини із Церквою. Адже серцем Церкви є сам Христос, 
Який дарує Себе нам, повертаючи нас до Отця Небесного. Завдя-
ки Церкві Пресвята Трійця сходить до нас та перебуває між нами, 
щоб поєднати нас із Небесним Сопричастям. Служба Божа набу-
ває позачасових характеристик та переходить рамки звичного нам 
простору, оскільки єднає нас з вічним та безмежним Богом, але 
разом з тим Літургія має також хронологічні виміри, бо прониза-
на нашою історією та культурою. Але наш суб’єктивізм не може 
переважати над універсальним об’єктивізмом Бога, Який стоїть в 
центрі Служби Божої, адже тоді наша віра базувалася б на нашому 
сприйнятті церковного таїнства, а не на Таїнстві Євхаристії, яке не 
залежить від того, що і як ми думаємо про нього.

Наші стосунки з Церквою відображають глибину наших сто-
сунків з Творцем, тож зверхнє ставлення до Літургії та її складових 
частин свідчить про надто слабкий зв’язок з Тим, Хто дарує нам 
себе в особливий спосіб саме під час Служби Божої. Якщо святи-
лище перестає бути для нас місцем Богоявлення, то воно перетво-
рюється на дзеркало, у якому ми бачимо лише себе.

Цікавим моментом духовного зросту є духовне спустошення. 
Йдеться про досвід віри, коли Господь позбавляє нас можливості 
відчувати дію благодаті, яка при цьому не перестає діяти в нас. 
Справа в тому, що наші стосунки з Богом не можуть стояти лише 
на тому, що ми бачимо, чуємо та переживаємо під впливом швид-
коминучих емоцій. Так, певні досвіди (прощі, пости, чування тощо) 
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необхідні, але вони не можуть бути основою віри. В якийсь момент 
починає здаватися, що Бог покинув нас, що Він більше не живе в 
нашому серці… Але це не означає, що треба одразу ж їхати в Лурд 
або Фатіму, купляти чергову вервицю чи молитвослов. Якщо ми 
дійсно сприймаємо Бога як найкращого Друга, то повинні розумі-
ти, що Він не може покинути нас напризволяще, адже друзі на це 
неспроможні. Це не спокуса, це – випробування, яке має загарту-
вати нас та нашу віру.

У такі моменти диявол максимально активується, щоби збити 
нас з правильної дороги. Саме в такі моменти, коли Бог випробовує 
наші можливості, щоб вони працювали на максимальних потуж-
ностях, ми повинні відповісти собі, що для нас означає дружба з 
Творцем. Оцінити важливість світла можна лише тоді, коли навко-
ло панує темрява, тож саме так ми повинні переосмислити важли-
вість Бога в нашому житті, коли нам здається, що Він нас покинув. 
У цій духовній пустелі єдиним порятунком може бути цілюща вода, 
яку дає лише Христос. Ми маємо усвідомлювати, що Бог перебуває 
поруч з нами, навіть якщо ми не відчуваємо цієї присутності.

І останнім знаряддям є думки найбільшої духовної цінності – 
спонтанні думки про Бога та благодать, що виникають без жод-
ної, здавалось би, на те причини. Що це означає? Зазвичай думки 
виникають завдяки певному об’єкту роздумів, який ми бачимо, 
чуємо чи пригадуємо, тобто спричинені певним подразником. 
Наш випадок – особливий, адже він виникає спонтанно і не під-
падає під звичайну причинно-наслідкову логіку. Якщо наші дум-
ки дійсно безпричинні, то їх можна назвати не лише спонтанни-
ми, але й вільними: вони не залежать від тих чи інших причин. І 
такими вони можуть бути лише тоді, коли Дух Святий має віль-
ний доступ до нашого серця, у якому безроздільно панує Той, Хто 
його створив – по-справжньому вільним є лише Господь. І наша 
воля нерозривно пов’язана з тим, яке місце відведене Богу в нашо-
му житті: ми вільні настільки, наскільки в нас панує Бог.

Господь не змушує нас жити згідно Своєї волі, Він просто хоче, 
щоб ми зрозуміли, наскільки це необхідно для нашого щастя. Так і 
думки, що народжуються вільними, допомагають стати вільними 
нам самим. Поступовий духовний зріст допоможе вийти на новий 
рівень стосунків з Богом, який використовуватиме всі наші можли-
вості, аби назавжди поєднати нас з Собою.
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Поєднання людини з Христом

Необхідно проаналізувати, наскільки ми поєднані з Господом, 
адже саме це дає нам право звертатися до нього, взиваючи «Отче 
наш». Для цього варто задуматися над найважливішими аспекта-
ми нашого християнського життя:

• Чи ми є синами Отця Небесного (пам’ятаючи, яким є іс-
тинний Син Божий Ісус Христос)?

• Наскільки наша ментальність позначена нашою вірою?
• Чи наша воля підпорядкована волі Божій?
• Чи наша любов відображає любов Творця?

Спасіння, яке Христос подарував усім нам, єднає нас з Ним на-
стільки, що ми просто не можемо не почуватися дітьми Божими. 
Споглядаючи особу Спасителя, усвідомлюємо, що ми є синами 
Божими лише тоді, коли єднаємося з Христом. Лише в Ньому ми 
можемо жити, бути та діяти як сини та дочки Божі.

Також особливим форматором кожної віруючої людини є 
Третя Божа Особа – Дух Святий. Без Нього всі наші спроби та 
вчинки приречені на невдачу. Взиваючи допомогу Духа, ми ви-
являємо нашу готовність бути дітьми Божими в той спосіб, який 
пропонує Отець. Ми не можемо пізнати Отця, якщо не пізнали 
Сина завдяки всюдисущому животворящому Божому Духу. Суть 
християнства – це життя в Святому Дусі.

Іншим важливим моментом є виховання в собі християнської 
ментальності дітей Божих. Можна робити мільйон «найсвяті-
ших» справ, нон-стоп цитувати направо й наліво Святе Пись-
мо, проповідувати в стилі Катехизму, але при цьому ні на йоту 
не відрізнятися від фарисеїв, які знали досконально Закон, але 
були неймовірно далеко від духу цього Закону. Треба зрозуміти, 
чи така поведінка не зумовлена чимось відмінним від насліду-
вання Христа, адже, можливо, тут йдеться не про любов Божу, 
а про звичайні гординю та егоїзм, які прагнуть засліпити інших 
показною святістю. Говорити про Бога ще не означає бути з Ним. 
Цитувати Євангеліє – ще не жити євангельськими істинами.

Гріх, яким пронизана наша природа, змушує нас уникати най-
важливішого елементу наслідування Христа – готовності пере-
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жити з Ним не тільки славу Воскресіння, але й ганебні страж-
дання страстей та смерті на хресті. Так, наш світ часто не 
особливо прихильно ставиться до жертвування собою, однак ми 
покликані наслідувати не світ, але Господа! Для єднання з Хри-
стом необхідно бути «не від світу цього». Якщо згадана логіка 
світу мені ближча за логіку Спасителя, то це знак присутності по-
руч диявола. Необхідно бути чесними з самими собою, адже без 
правди неможливо стати по-справжньому вільними. Не забувай-
мо, що сам Ісус – це «путь, істина і життя» (див. Ів 14, 6).

Іншою пасткою може стати все те, що пов’язано з нашою волею. 
Те, чого хочемо ми, може дещо відрізнятися від того, чого хоче від 
нас Бог. Ми молимося: «Нехай буде воля Твоя як на Небі, так і на 
землі». Але чи це насправді відповідає нашим бажанням?

Важливо і те, як ми живемо любов’ю стосовно нас самих (адже 
ми маємо любити наших ближніх, як себе самих). Як так? Власне 
любов до себе найчастіше виступає вирішальним фактором для 
нашої волі, адже деякі речі ми бажаємо власне тому, що вони по-
трібні нам, але аж ніяк не Богу. Тут ми стикаємося з чимось на 
зразок ліні, яка перешкоджає нам виконувати волю Божу, що зда-
ється такою, що суперечить нашим власним інтересам.

Аби зрозуміти, що ж саме керує нашою волею, необхідно напо-
легливо просити Бога, щоби Він звільнив нас від усього того, що 
перешкоджає нам бути по-справжньому вільними. Легко не буде, 
але ми повинні зробити й наступний крок – просити Господа, щоб 
Він керував нашою свободою так, як це необхідно для нашого бла-
га. Це і є життя для Бога.

Останньою сходинкою для перевірки нашої єдності з Хри-
стом є аналіз нашої християнської любові та покори. Наскільки 
я відмовляюсь від себе, щоби визнати когось іншого? Чи дійсно 
Бог знаходиться в нашому серці на першому місці, чи все ж Йому 
доводиться там серйозно конкурувати з певними особами або ж 
предметами?..

Є і ключовий, найрадикальніший крок: ми знаємо Господа як 
пасхального Месію, чи ні? Бога, який помер та воскрес. Якщо ми 
таким Його не знаємо, то претензії на те, щоби разом із Ним пере-
живати страсті, срест та Воскресіння, досить безпідставні. Ми не 
можемо говорити про дружбу з Богом чи любов до Нього, якщо 
не пізнали Його пасхальної сутності, адже саме в ній приховуєть-
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ся шалена любов Творця до людей та людей до Творця. Ця любов 
настільки божевільна, що жодна логіка цього світу неспроможна 
пояснити її. Зрозуміти її може лише той, хто пізнав Бога не з чу-
жих слів, але з власного досвіду віри.

Аналіз любові виявляє також нашу зрілість християн, які ста-
новлять єдину Церкву, адже належати Христові – це належати і 
Його Церкві. Навіть коли Церква Христова переживає не найлег-
ший період свого існування, той, хто живе міцними та щирими 
стосунками з Богом, бачить та сприймає Христову Наречену на-
віть за таких драматичних обставин в усій її величі.

Як зробити 
  добрий вибір?

Кожен важливий життєвий вибір варто супроводжувати мо-
литвою серця, щоби наші вчинки відповідали волі Отця Небес-
ного та вели нас до все більш повного та досконалого єднання з 
Ним.

Також варто пам’ятати три речі, які допомагають робити пра-
вильний вибір:

• намагатися дивитися на все очима Бога у світлі справжньої 
любові;

• обирати те, що сприяє дружбі з Христом, а не ставить її під 
сумнів;

• рішення приймати тоді, коли на серці панує спокій, а душу 
не розхитує буря спокус.

Цей процес має характеризуватися своєрідною спонтанністю, 
адже йдеться про стосунки з Богом, які не можна запрограму-
вати або підігнати під певні шаблони. Не йдеться про якийсь 
сталий рецепт чи алгоритм дій. Мова про шлях, який необхідно 
пройти при світлі Духа Святого, Який допомагатиме нам робити 
правильні кроки. І не варто недооцінювати можливості дияво-
ла. Досягнення певного рівня духовного зросту не означає, що 
ми вже застраховані від попередніх помилок чи нових спокус –       
духовна боротьба триває все життя.
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Дорога покликання

Вибір свого шляху – особистого, професійного, духовного – 
один із найважливіших у житті. Саме так бо реалізується розу-
міння та відповідь людини на те, що вона вважає своїм покли-
канням. Підкреслимо кілька ключових моментів, які допоможуть 
обрати саме свою дорогу в житті…

1. Християнське покликання є відповіддю на заклик до жит-
тя, яке нам подарував Господь. Бог є любов’ю, а це означає, 
що й ми створені в любові і для любові. Наше покликання 
– це шлях, яким ми йдемо до Того, Хто дав нам усе, шлях 
максимального вияву нашої любові. Кожен із нас, намагаю-
чись зрозуміти своє покликання, шукає, перш за все, як від-
повісти на волю Бога. Господь прагне, щоби все наше життя 
було сповнене любов’ю і щоби ми були щасливі.

2. Якщо автором покликання є Бог, то для розпізнання жит-
тєвого шляху необхідно зустріти та пізнати власне Бога. 
Питання покликання вирішується в діалозі та дружбі з От-
цем Небесним згідно Його волі, що можливо лише за пев-
ного рівня розвитку стосунків з Ним у єднанні з Церквою.

3. Спочатку варто зібрати воєдино всі «голоси», які ми чуємо: 
таланти, особливості характеру, соціально-культурні фак-
тори, друзі та важливі знайомства, наше сприйняття Єван-
гелія, певні неочікувані обставини… Треба як слід проана-
лізувати всі ці фактори та віднайти те, що є спільним для 
різних аспектів нашого життя, щоб різні частинки мозаїки 
склалися в одне ціле.

4. Перш, ніж обрати стан життя, варто присвятити певний пе-
ріод на те, щоби подумати та навіть пофантазувати, уявля-
ючи себе на цьому місці, супроводжуючи ці роздуми інтен-
сивною молитвою.

5. Згодом варто розпочати роботу над внутрішньою свобо-
дою, розуміючи, що майбутній вибір не обов’язково забез-
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печить м’яку подушку або повний холодильник. Якщо ми 
при виборі покликання керуємося лише власною вигодою 
та прив’язаністю до тих чи інших речей, то варто продовжи-
ти та переосмислити процес розпізнання.

6. Потім необхідно довірити все в молитві Господу: таланти, 
власність, плани на майбутнє і навіть саме покликання – 
таким, яким ми його бачимо, щоби звільнитися від всього 
того, що може негативно вплинути на наш вибір.

7. На молитву має перетворитися також і наше бачення себе в 
тому стані, з яким ми пов’язуємо наше життя. Цей період 
характеризується сильною спокусою критикувати всі інші 
типи покликання, оскільки диявол намагається діяти через 
гординю, але якщо ми подумки та в молитві тримаємося за 
руки з Христом, вірячи у Його всемогутність та любов до 
нас, то такі спокуси легко можна буде подолати.

8. Варто також віднайти час для реколекцій, щоб саме на них 
роздумати над покликанням, адже такі періоди благодаті 
допомагають нам зібратися духовно та стати відкритими   
на дію Духа Святого, який просвітить нас щодо волі Отця.

9.  І, звісно ж, особа, яка готується до вибору покликання, 
не може впоратися самотужки. Потрібен кваліфікований 
супровід, який допоможе не лише зрозуміти правильний 
вибір, але й сприятиме зростанню в молитві та єдності з 
Церквою, щоби наше майбутнє не залежало від наших тим-
часових емоцій та переживань, а стояло на міцному фунда-
менті любові та дружби з Богом.

Важливо для вчителя

Духовна зрілість – довгий і непростий процес, який, однак, на-
дає життю справжнього смаку. Ніхто не осягає її одразу, але мо-
литва, що дає сили в цій боротьбі, робить так, що Господь бореться 
разом із нами.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СВЯТОСТІ НА ЩОДЕНЬ: 
ВІДПОВІСТИ ЛЮБОВ’Ю НА ЛЮБОВ

…Один же з книжників підійшов і спитав Ісуса: «Яка перша з усіх 
заповідей?» Ісус відповів: «Перша – Слухай Ізраїлю! Наш Господь Бог 
– Господь Єдиний, і будеш любити Господа, Бога твого, всім серцем 
твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю й усією силою тво-
єю. А друга: «Будеш любити ближнього твого, як себе самого. Іншої, 
більшої від цих, заповіді немає». З Євангелія від Марка, 12

Любов до Бога

Отримавши досвід духовної боротьби, ми пізнаємо, що такий  
досвід – це також одна з граней любові. Приготувавши серце, душу, 
думку і силу, ми стаємо готовими відповісти Богу любов’ю на Його 
велику любов. Здавалося би, що це порівняно з Божою величчю? 
Тим не менш, Господь чекає: Його любов делікатно і тактовно при-
ходить у серце, відкрите для неї.

Інший вимір любові – усвідомити, що через кожну людину Бог 
також хоче показати свою любов до людства і цілого світу. Кожен 
із нас покликаний стати свого роду «каналом», через який любов 
Творця буде видимо виливатися назовні.

Прийнявши Божу любов і давши на неї власну відповідь, люди-
на отримує здатність дарувати любов ближнім і сотвореному Богом 
світу. Це здійснюється через людські стосунки та реалізацію свого 
покликання – особистого і професійного. Ключем до розуміння, як 
досягти цього, була й назавжди залишається справжня любов-дар, 
виражена практичним прагненням творити добро навколо себе.

Любов до ближнього.
 Заповіді людини, відкритої до любові

1. Ти дорогий мені тільки тому, що це ти, саме такий, а не ін-
ший. Для мене важливо те, що є в тобі, а не те, що є в тебе, 
важливі саме твої прагнення і потреби.
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2. Я сприймаю тебе таким, який ти є, і хочу, щоби ти був со-
бою. Я хочу бачити все добро, яке ти носиш у собі, навіть 
якщо інші цього не помічають.

3. Я вірю в тебе і допоможу тобі не впадати у відчай, коли ти 
відчуваєш себе «ніяким», непотрібним і неважливим. Я зро-
блю все, щоби ти зміг повірити в свої сили, в самого себе.

4. Я знаю, що в тебе бувають погані дні і різний настрій, і розу-
мію це. Якщо тобі важко, я завжди прийду тобі на допомогу.

5. Моє серце завжди відкрите для діалогу, особливо на важкі 
для нас теми. У мене немає цілі довести свою правоту, при-
низити твою гідність чи висміяти твої думки. Я прагну роз-
мови, тому що хочу навчитися не просто слухати тебе, а 
чути і розуміти тебе.

6. Моє ставлення до тебе відверте, я довіряю тобі.
7. Я не граю емоціями, щоби нав’язувати тобі свої бажання.
8. Якщо ти мене раниш, я говорю тобі про те, що я відчуваю. 

Але не намагаюсь зробити тобі боляче у відповідь, вико-
ристовуючи твої слабкі місця, особливо ті, які добре мені 
відомі.

9. Я за жодних обставин не вживаю шаблонних і необґрунто-
ваних звинувачень на кшталт: «Ти завжди так поводишся… 
Не розумієш мене і не хочеш зрозуміти… Ви всі однакові!».

10. Я прагну вибачити тобі всі образи і непорозуміння. Не 
хочу пригадувати того, за що ти вже вибачився і що було 
пробачене.

Любов до своїх повсякденних обов’язків

Для вчителів, вихователів, викладачів і всіх педагогічних пра-
цівників любов до своїх повсякденних обов’язків має особливі 
наслідки: саме нею ми будуємо світ через дітей і дорослих, яким 
допомагаємо прямувати до зрілості. Ця любов особливо вимогли-
ва: її вияви різноманітні, а потрібну кількість ніколи не можливо 
передбачити наперед.

Любов вчителя – це перевірені попри втому зошити, персо-
нальна увага до учнів, стримування своїх емоцій з невгамовними 
підлітками, безкінечність терпеливої уваги до першокласників, 
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лагідна твердість попри учнівське «ну не хочу»… Перемога над 
роздратуванням у спілкуванні з неґречними батьками або учня-
ми, компроміси з колегами, пошук блага дітей серед всього цього 
– ознаки вчительської любові можна перераховувати безкінечно. І 
кожна з них є цеглинкою Божого Царства, якщо вчитель приймає 
свій фах як справжнє Боже покликання і живе ним насправді.

Адже не можна «просто вчити». Кожен урок є для дитини пев-
ною малою школою життя. А вчити жити – це передавати з серця 
до серце моральне багатство, передавати любов до світу через лю-
бов до свого предмету. Тут є один надійний шлях: вчити робити 
добро. Вчити дитину розуміти й сприймати всім серцем, що вона 
живе серед людей і що найглибша людська радість – любити й 
жити у мирі з Богом, роблячи добро іншій людині.

«Вихователь – це людина, що присвятила себе благу своїх ви-
хованців. Тому він має бути готовим зустріти будь-яку неприєм-
ність, перенести будь-яку працю, щоби досягти своєї мети – гро-
мадянського, морально-етичного, наукового виховання своїх учнів. 
Я сам мав намір віддати всі свої сили та всі свої труди заради того, 
щоби виховати хороших громадян на цій землі, щоби потім вони 
стали жителями Небесної Батьківщини». Святий Іван Боско

Молитва – засіб дружньої розмови з Господом

Для чого молитися? Щоби жити. А жити означає любити, адже 
життя без любові не є життям. Є пустою самотністю – це в’язни-
ця, сповнена сумом. Живе по-справжньому лише той, хто любить, 
і любить лише той, хто відчуває, що його люблять. Любов осяює 
і перемінює людину. Любов народжується від зустрічі і живе зу-
стріччю з Богом – це найбільша і найправдивіша любов у світі. 
Молячись, ми дозволяємо Богові любити нас і народжуємося для 
любові все більше й більше. Тому той, хто молиться, живе в часі 
та для вічності, тобто живе вже тут на землі й житиме на Небі. 
А той, хто не молиться? Він перебуває у небезпеці внутрішньої 
смерті. Брак молитви – це брак повітря для дихання, необхідного 
тепла для життя, світла для того, щоби бачити, поживи для того, 
щоби зростати, та радості, щоби дати сенс своєму життю.
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Як навчитися молитися? Для початку – присвячувати трішки 
часу Богові. Не суттєво, чи цього часу буде багато. Найважливіше 
те, щоби цей час людина вірно присвячувала Господу навіть попри 
мінливість своїх бажань або емоційного стану.

Перш за все важливо знайти спокійне місце, де, якщо це можли-
во, є якийсь знак, який би нагадував про присутність Бога (розп’ят-
тя, ікона тощо), а також Святе Письмо. Потрібно зібратися в тиші й 
просити Святого Духа про просвітлення. Представити Богові своє 
серце, навіть якщо воно є неспокійне. Щиро сказати Йому про все: 
про труднощі і біль, гріхи й недовіру… Навіть про спротив і про-
тест, якщо і вони ранять серце. Усе це варто покласти в руки Госпо-
да. Він – Батько, який все приймає, прощає і просвітлює, все спасає.

Вслухавшись у Божу тишу, не потрібно вимагати одразу всіх від-
повідей, не претендувати на те, щоби «впіймати» Бога, нав’язува-
ти Йому свої потреби. Залишити і дозволити Йому перейти через 
життя і серце, торкнутися самого нутра.

Тому, хто прагне почути Божий голос, слід відкрити Біблію, 
роздумувати з любов’ю. Дозволити, щоби Слово Ісуса промовило 
до глибин серця. Саме там знаходиться все те, що людина прагне 
сказати Богові, але не може виразити. Лише Дух Святий зможе це, 
моделюючи Божою любов’ю людське серце.

Якщо буде здаватися, що «це довго», попри все варто продовжу-
вати з покірністю, даючи Богові весь час, який можливо Йому дати. 
Від зустрічі до зустрічі ця вірність буде винагороджуватися! Смак і 
бажання молитви будуть зростати. Кожен із нас є в Божих руках – 
варто лише дозволити Йому провадити тебе.

Однак на дорозі молитви не бракуватиме і труднощів: деколи 
важко припинити гамір, який лунає довкола і в серці; деколи при-
ходить втома або навіть відраза… Деколи молитва здається втраче-
ним часом. Усе це – спокуси лукавого, який шукає нагод віддалити 
людське серце від Бога, віддаляючи людину від молитви. У відпо-
відь ми, уповаючи на Бога і з Його допомогою, можемо відповісти 
триванням у вірі: вірністю обраному шляху, стійкістю і витривалі-
стю.

Не варто боятися випробувань і труднощів у молитві. Господь є 
вірним і ніколи не дасть випробовування, не вказавши також вихо-
ду з нього. Він ніколи не допустить спокуси, не давши відповідних 
сил, щоб вистояти і перемогти її.
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Особливий дар, який Господь людині, яка є вірним і витривалим 
молільником – це любов до ближніх і відчуття себе членом Цер-
кви. Чим більше людина молиться, тим більше відчуває милосердя 
до всіх, тим більше бажає допомагати всім тим, хто страждає. Тим 
більше буде чутливою. Та буде прагнути справедливості для всіх – 
перш за все, для найбідніших і найслабших.

Молитва – школа любові. Саме в ній можна відчути безмеж-
ну любов, щоразу заново народжуватися, знов і знов стаючи ще-
дрим, прощаючи і даруючи себе іншим безмежно, невтомно і без-
корисливо.

Хто молиться з Ісусом і живе в єдності з Ним; хто молиться 
Ісусові або Його Отцеві або звертається до Святого Духа – не мо-
литься до «невідомого і загального» Бога. Така людина молиться 
Богові, Який любить свою дитину і хоче наповнити її всіма до-
сконалими благами, необхідними для неї і для неї приготовлени-
ми. Молитва – це дар Божої любові, який чекає на кожного, хто 
захоче його прийняти.

Де брати сили на дорозі любові? 
Пізнаємо Святі Таїнства

Життя Святими Таїнствами передбачає практику живої віри. 
Саме Таїнства дають силу перемінювати світ Божою любов’ю, адже 
через них ми приймаємо її і можемо обдаровувати нею інших. Зо-
крема, своїх рідних, учнів, колег, батьків учнів і навіть тих, кого 
любити найважче – ворогів. Коротко поглянемо на кожне із Свя-
тих Таїнств.

1. Таїнство Хрещення. Таїнство, яке відкриває ворота до Бо-
жого Царства, робить членом Церкви та обдаровує силою і 
покликанням проголошувати Євангеліє. Реалізація дарів, 
отриманих у Таїнстві Хрещення, та реальна актуалізація 
Хрещення у своєму житті – це і є шлях та основа християн-
ського покликання людини.
«Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому 
творінню. Хто увірує й охриститься, той буде спасенний; а 
хто не увірує, той буде осуджений» (див. Євангеліє від Марка, 16).
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2. Таїнство Миропомазання. Дар Духа Святого, отриманий 
після Святого Хрещення. Здійснення обітниці Отця і Сила 
з висоти, яка завжди перебуває з охрещеним і миропома-
заним. Таїнство, що наближає нам визначення християни-
на як оселі – храму Божого Духа.
«Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який 
живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до 
себе самих» (див. Перше послання до Коринтян, 6).

3. Таїнство Євхаристії. Сам Бог, який під видами хліба і 
вина приходить до людини і освячує її.
«Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (див. Євангеліє від 
Матея, 28).

4. Таїнство Покаяння. Можливість сповіді – духовний скарб 
християнина, нагода відкрити милосердному Богу своє 
життя, наміри, провини, жаль… Потім через пастиря Цер-
кви (владу якому дав сам Христос) краще зрозуміти свій 
«багаж», примирюючись із Богом, отримуючи прощення 
і немов наново випрані білі хрестильні одежі своєї душі.
«Ісус їм каже: «Мир вам!» Як мене послав Отець, так я поси-
лаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть 
Духа Святого! Кому відпустите гріхи – відпустяться їм, 
кому ж затримаєте – затримаються» (З Євангелія від Йоа-
на, 23).

5. Таїнство Єлеопомазання. Таїнство оздоровлення, дане як 
укріплення та можливість зцілення – духовного і тілесного.
«Нездужає хтось між вами? Хай прикличе пресвітерів цер-
ковних і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією 
в ім’я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь 
його підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому простяться» (З 
Послання Якова, 5).

6. Таїнство Рукоположення. Таїнство Священства, яке для 
багатьох пастирів Церкви поєднується з іншим покликан-
ням та актуалізується через нього – зокрема, через покли-
кання бути і священиком, і вчителем.
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«Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов 
найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив 
одних апостолами, інших – пророками, ще інших – євангели-
стами і пастирями, і вчителями, для вдосконалення святих 
на діло служби, на будування Христового тіла…» (З Послання 
до Ефесян, 4).

7. Таїнство Подружжя. Покликання до подружжя людина 
приймає заради того, аби побудувати спільноту любові та 
єдності з коханою людиною, а також прийняти і разом ви-
ховати даних Богом дітей. Саме це Таїнство відкриває те, 
що педагогічне покликання має плекати в собі кожен бать-
ко і кожна мати, які є першими вихователями, вчителями, 
наставниками і катехитами своїх дітей – служителями до-
машньої Церкви.
«А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жін-
кою. Ось чому чоловік покине свого батька – матір і приста-
не до жінки своєї, й обоє будуть одним тілом; тому вже не 
двоє, лише – одне тіло. Що, отже, злучить Бог, людина хай не 
розлучає» (З Євангелія від Марка, 10).

Важливо для вчителя

Навчально-виховний процес закарбовується в дитині на все 
життя як образ: образ школи любові й мудрості або образ страху і 
ненависті. Тому вчителю особливо варто звернути увагу на «Запо-
віді людини, відкритої до любові». Не лише в особистому ракурсі, 
але і як на нагоду переосмислити своє ставлення до учнів, їхніх 
батьків і своїх колег.
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РОЗПІЗНАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ПОКЛИКАННЯ ЛЮДИНИ

Покликання – це Боже запрошення, пов’язаний з одним ос-
новним даром для людини, яким є життя. Саме воно є тією дорогою, 
на якій людина щаслива і здатна найкраще прямувати до Господа.

Закликаючи нас до життя, Господь уже робить нам один вели-
кий подарунок: Він випереджає нас своєю любов’ю. Він любить 
нас, коли ми ще навіть не існуємо. Він любить нас, обдаровуючи 
даром буття. Тому життя від самого свого початку не залежить від 
людини, воно подароване з любові. А отже і жити – це, передусім, 
приймати і свідчити Господню любов до нас.

Покликання до святості та дороги до неї

Ми не є володарями нашого життя. У проміжку між початком 
і кінцем життя людина стає його хранителем – тим, хто реалізовує 
проект, який не може бути абсолютно автономним, незалежним на 
100%. Адже Той, хто покликав кожного з нас до життя, має ціль, 
проект щодо кожного свого творіння. Натомість покликання лю-
дини – відчути, зрозуміти й усвідомити волю Господа щодо неї.

Тому покликання є знахідкою, усвідомленням і реалізацією по-
клику Бога. На дорозі розпізнання людина має зробити свідомий 
вибір. Існують види покликання, пов’язані зі Святими Таїнствами 
(священство, подружжя), особливі форми покликання до духов-
ного життя (монашество, місіонерство, присвячення себе Богові 
у світському житті), а також різні види професійного покликання 
(педагогічного, лікарського тощо) та покликання  до служіння (во-
лонтерство, благодійність тощо).

Але будь-яка форма покликання – це дорога до найглибшого 
покликання Божого творіння, покликання до святості та єдності з 
Богом. І для того, аби визначити власну життєву дорогу (тимчасо-
ву або назавжди), є найкращий тест: а чи насправді провадить до 
Бога цей вибір, який я хочу зробити?
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Покликання
як здійснення любові

Господь кличе мене до життя, даруючи його, щоб я міг реалі-
зувати проект любові, направлений до Бога – Отця Милосердної 
Любові – та до створінь, яких Він дарував мені. Адже вони також 
є Його дітьми, як і я, а також моїми братами та сестрами.

Кожне життя є покликанням – не абстрактною «долею», ви-
ключно біологічним процесом тощо. Ми всі покликані зробити 
зі свого життя відповідь на велику Любов і велике запрошення 
Господа.

Отже, основним покликанням кожної людини є саме жити. 
Але, як ми вже визначили, існує і особливе, специфічне покликан-
ня для кожного, хто ставить собі найважливіші питання щодо суті 
існування на землі… Як жити? Чому я живу? Якою є воля Господа 
щодо мене? Усі ці й інші питання приходять і тоді, коли основні 
вибори вже зроблені. Адже й тоді ми щодня відповідаємо на Бо-
жий поклик: здійснювати своє особисте й професійне покликання 
з любов’ю або занедбувати його, штовхаючи себе з часом у прірву 
невпевненості та розпачу.

Щоб розпізнати Божу волю щодо себе і відповісти на неї, по-
трібно вправлятися в уважності слухання Господнього Слова. Шу-
кати допомоги мудрого духовного провідника, слухати голос Цер-
кви та розпізнавати її потреби, потреби суспільства і знаки часу, 
аналізуючи при цьому й свої схильності та таланти. Якщо людина 
справді прагне щастя, то не варто жити на поверхні. Не біймося 
заглянути в середину свого серця, в глибину власного єства. Там, у 
тиші перед Богом, можна почути голос Господа, торкнувшись ща-
сливої мети свого існування.

Важливо для вчителя

Учитель – один із тих, хто також може допомогти розпізнати 
покликання своїм учням. Адже саме уважний вчитель одним із 
перших помічає здібності, нахили, схильності юної людини. Звіс-
но, тут є і небезпека: необґрунтовані вимоги або нетактовне став-
лення, підвищена увага до оцінок можуть зруйнувати дитячу ціка-
вість, яку потім важко буде відновити.
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КЛЮЧ ДО ПОВНОТИ 
ЖИТТЯ

На завершення поговоримо про те, чого варто уникнути як на 
шляху духовного розвитку, так і на стежині реалізації свого профе-
сійного покликання. Йдеться про посередність. Це така територія 
нашого життя, яка з півночі обмежена компромісом, із півдня – не-
рішучістю, зі сходу – думками про минуле, а з заходу – відсутністю 
мети. Вона має сірий колір і безперервно співає гімн «нормам».

Посередність – це стан, коли людина живе нижче свого істин-
ного потенціалу. Це буквальне прийняття певних норм і свідоме 
виконання лише і виключно того, що, яка вважається, достатньо. 
Посередність сьогодні настільки глибоко поширилася і проникла 
в наше життя, що тим, кого називають геніями, потрібно докласти 
всього лише трохи більше зусиль, аби «всі ахнули».

Нині безліч людей цілком задовольняються посередністю, але 
чому? Відповідь неймовірно проста і лежить на поверхні. Приклад, 
наведений нижче, чітко розставить всі крапки над «і».

Розповідь одного водія

«Це сталося під час мого першого знайомства з відомими у 
всьому світі німецькими автобанами2 . Автобани вкривають усю 
Німеччину і багато інших прилеглих країн, там немає жодних об-
межень у швидкості.

Одного разу ми з моїм німецьким другом їхали з півночі краї-
ни на південь. Раптом він спитав, чи не хотів би я спробувати ве-
сти машину без обмежень швидкості. Це було як мрія, що стала 
реальністю. Ми заправилися бензином, я сів за кермо і виїхав на 
автобан.
2Швидкісними магістралями.
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Спочатку я відчув захоплення і хвилювання, досвідчивши у 
всьому тілі дію адреналіну. Відчуття відповідальності за цю міць 
без будь-яких зовнішніх обмежень також викликало різні зміша-
ні почуття, також і тимчасове сум’яття. По суті, отримані мною 
знання про обмеження кидали виклик можливості використан-
ня максимальної потужності. Я опинився в пастці свого власного 
досвіду, паралізований страхом необмежених можливостей.

Натиснувши на педаль газу, я кинув погляд на спідометр: ми 
мчали зі швидкістю 130 км/год. Я був досвідченим водієм зі ста-
жем понад 25 років – і мушу зізнатися, мені доводилося їздити зі 
швидкістю більше 130 км на годину, а часом і до 145 км на годину.

Але зараз мені запропонували скористатися всіма можливос-
тями автомобіля. Помітивши, що інші машини обганяли мене з 
легкістю низькореактивного літака, я подивився на спідометр. 
Стрілка перетнула відмітку 130 км. Мій друг посміхнувся і запи-
тав: «Чого ж ти боїшся? Ми досі стоїмо на місці».

Не бажаючи поступатися страху перед обличчям такої мож-
ливості, я ще сильніше натиснув на газ і відчув захват від їзди зі 
швидкістю 185 км/год. Неможливо передати словами приголо-
мшливу гордість, яку я відчув від такої можливості управління 
швидкістю і напрямком руху.

Поки ми пролітали через гори і густі ліси Шварцвальда, я на-
віть почав пишатися собою, відчув себе на вершині світу. Хто те-
пер мене наздожене? Я відчував себе королем дороги, господарем 
магістралі.

Відчуття переваги зростало все більше і більше з кожною ма-
шиною, яку ми обганяли. Фактично, я зловив себе на думці, що, 
обганяючи чергову машину, говорив: «Чому б їм не притулитися 
до узбіччя і не пропустити справжнього водія?». Я досяг доскона-
лості. Я поставив свій рекорд. Я обігнав усіх. Я був найкращим.

Хвилин через 20 мене несподівано обігнав Mercedes-Benz, який 
мчав зі швидкістю 250 км/год і, здавалося б, з’явився нізвідки. На 
якусь мить мені здалося, що я дійсно стояв на місці. Мій друг обер-
нувся до мене і з усмішкою вимовив: «Як бачиш, ти їдеш не так 
швидко, як можеш, але всього лише так швидко, як хочеш». Його 
слова мені засіли в голові. Незабаром я почав розуміти прокляття 
порівняння та обмеження можливості радіти власним досягнен-
ням».
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Прокляття
порівняння

Одна з найбільш серйозних помилок, яку здійснюють люди, – 
це порівняння. Чомусь нам постійно потрібно порівнювати себе і 
свої дії з стандартами або досягненнями інших людей. Таким чи-
ном потенціал людини віддається на милість інших людей, даючи 
право їм визначати її успіх і вирішувати, досягаємо ми його, чи ні.

Людина, їдучи автобаном, знаходиться в положенні більшого 
успіху і досягнень, ніж ті водії, яких вона обганяє. Однак, навіть 
будучи попереду всіх, вона таки не використовує повний потенці-
ал свого автомобіля. Коли наш водій порівнював свої результати з 
іншими, то виходило, що він був лідером і виглядав в очах інших 
успішнішим, бо їхав швидше.

Але якщо порівняти його результати з істинними можливос-
тями його ж автомобіля, то виявлялося, що він не був по-справж-
ньому успішним. Адже водій все одно розвинув тільки таку швид-
кість, котра була нижчою максимальної швидкості руху, на яку був 
розрахований автомобіль…

Справжній успіх не визначається тим, скільки ми зробили або 
чого добилися в порівнянні з досягненнями інших людей. Справж-
ній успіх – це те, що ми зробили в порівнянні з тим, що могли би 
зробити.

Успіх – це просто! Ми успішні, якщо задовольняємо власну ці-
кавість і прагнемо до особистої досконалості. Парадокс: замість 
того, щоби бути самими собою, люди турбуються про те, щоби 
бути такими, як інші. І потім дивуються, чому вони не успішні. 
Якщо людина вирішить змагатися з самою собою, а не з іншими, 
тоді вже не суттєво, хто є попереду, а хто – позаду. Має значен-
ня тільки одне – стати самим собою. Лише ставши тим, ким вона 
здатна стати, людина досягне всього того, чого здатна досягти!

Як досягнути успіху в житті?

Будь-який успіх починається з бажання досягти його. Тобто 
коли ми ставимо собі якусь ціль. Потім важливо організувати  
собі конкретні кроки, які би допомогли поступово наближатись 
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до обраної цілі. Ці кроки та постійність їхнього виконання приве-
дуть мене до бажаного результату – до життя тим, що я поставив 
собі за ціль.

Наприклад, коли людина хоче навчитись їздити на авто, тре-
ба не тільки вивчити технічні можливості автомобіля чи правила 
дорожнього руху. Сідаючи за кермо, потрібно максимально зосе-
редитися та бути уважним, чітко контролювати всі дії та якомога 
краще виконувати все те, що вимагається на дорозі. Згодом такий 
підхід до справи приведе до того, що людина звикає до машини, 
вільно почуває себе за кермом і поступово починає діяти автома-
тично, спираючись на зафіксовані звички та здобутий досвід. Що 
на початку здавалось досить важким для виконання, бо потрібно 
було все виконувати за вивченими правилами, стало простою їз-
дою, немов само собою.

Подібно відбувається і з молитвою, і з духовним життям. На 
початку потрібно організуватися, встановити певний порядок ви-
конання речей – він називається молитовним духовним правилом. 
Йдеться про молитву в певний визначений момент, участь у Святій 
Літургії, сповідь та духовне керівництво. На початку це все здається 
досить важким, але поступово звичка входить до життєвого ритму 
людини, формує її. Тоді ці дії перестають бути просто правилом та 
стануть молитвою серця на фоні повнокровного духовного життя.

Теж саме стосується і зростання в любові, яку ми хочемо осяг-
нути в повсякденному житті. Чим краща самоорганізація, чим 
більше людина вимагає від себе жити любов’ю, тим більше звикає 
жити нею, тим більше любов входить у її життя і стає невід’ємною 
його частиною… Земне життя – короткий момент, воно дане нам 
Благим Отцем, щоби ми проникли в любов Христа. Це і є святість.

Дещо про святість

Святість – це виявлення Господа через людину. Вона має сяяти 
не від людини, але від Господа через людину. Господь має виявля-
тись у нашому житті як Слово Бога доброти, ніжності та милосер-
дя. Святість – це любов…

• Любов до Господа та стосунки з Ним. Молитва, Святі Таїн-
ства, моменти щирого перебування та спілкування з Богом.
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• Любов до людей, до своїх рідних, до ближніх та до незнайом-
ців – як постійне і сильне прагнення чинити їм добро.

• Любов до своїх повсякденних обов’язків вдома, на роботі, 
під час навчання. Це праця для Господа.

Для святого Івана Боско любов до праці була основною мож-
ливістю для персонального зростання та зростання в покликані. 
Дон Боско зробив із роботи справжню духовність. Бо жити – це 
обов’язок як моральний, так і духовний, спрямований на власне 
зростання та розвиток інших. Св. Іван говорив, що добре виконан-
ня повсякденних обов’язків відповідає покликанню та є служін-
ням, до якого нас покликав Господь.

Робити речі з любов’ю та для любові – основний надихаючий 
принцип конкретного й практичного духовного життя, який до-
дає сил і впевненості добре виконувати буденні обов’язки. Душею 
запобіжної системи о. Боско є досвід повсякденного життя, інтен-
сивно прожитий у служінні іншим та в присутності Бога. Іншими 
словами, безкорисливість та любов у вихованні є джерелом зросту 
для себе та допомогою для інших.

Захистити від спокус на шляху любові здатні покора і піст – 
тобто звичка відмовлятися від того, що віддаляє нас від Господа. 
Так, духовність – це безперервне зусилля, наполегливе прагнення 
до святості, до єдності з Господом. Водночас духовність є життям 
на 100%! Це здатність бути добрим, веселим, відповідальним.

Жити духовним життям – це прожити якомога краще кожну 
хвилину життя для Господа у відповідь на Його любов до нас. На-
повнювати кожну мить любов’ю.

Важливо для вчителя

У хвилини спокус і труднощів, втоми й втрати сенсу в діяль-
ності пам’ятайте, що святість – це, перед усім, знати, що ми та вся 
наша праця належимо Господу. Знати, що Він дуже любить нас і 
бажає нашого щастя навіть тоді, коли ми помиляємося. Відповісти 
на Його любов і піднятися на один раз більше, ніж впасти.
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ПОКЛИКАННЯ ПЕДАГОГА: 
ПРЯМУВАТИ ДО БОГА З УЧНЯМИ

Один із основних чинників у формуванні здорової особистості 
дитини – це виховний клімат у школі. Сучасна школа покликана 
стати колом добрих і надійних друзів, яких дитина прагне мати як 
серед однолітків, так і серед педагогів. Друзів, які гідні довіри та 
допоможуть у біді, подадуть руку допомоги серед життєвих нега-
раздів.

Від серця до серця

Отже, що ж таке виховання? Серед іншого, виховний процес 
– це найкраща школа життя. А вчити жити – це передавати від 
серця до серця моральні багатства. Натомість передати ці багат-
ства може той, хто дбайливо підтримує дитину в навчанні та роз-
витку, супроводжує стежкою життя. Це може бути і вчитель, і ви-
хователь, і тьютор або будь-який інший педагогічний працівник.

Мета педагога як вихователя і самого шкільного виховання – 
вчити дитину не лише сприймати інформацію згідно з навчальною 
програмою, а через своє ставлення, власний приклад та поведінку 
вчити робити добро, передавати дітям прагнення всім серцем ро-
зуміти своє життя і формувати людські цінності. Вчити, що жити 
потрібно гідно, і що найглибша людська радість – жити в любові. 
Так ми зможемо співдіяти для блага і розвитку світу й цілого люд-
ства. Це педагогіка серця, один із найвищих орієнтирів сучасного 
ціннісного виховання.
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Педагогіка як християнське покликання

Як ми вже згадували раніше, за словами святого Івана Боско, 
педагоги і вихователі покликані присвятити себе благу своїх вихо-
ванців. Це дає сили гідно зустріти будь-яку неприємність, здійсни-
ти будь-які добрі старання задля поставленої мети.

Християнська педагогіка базується на загальнохристиянських 
(а отже і загальнолюдських) цінностях і підходах. Вона включає 
в себе громадянське, етичне й наукове формування учнів. Адже 
ми виховуємо не лише добрих громадян держави, але й майбутніх 
мешканців Небесної Батьківщини.

Одна з суттєвих рис християнської педагогіки – вимоглива лю-
бов до молоді. Та любов, якої вчив своїх братів і вихованців Дон 
Боско. І не існує любові без жертовності: це щира, лагідна, покір-
на, чиста, врівноважена любов. Любов, яка справді виховує, вчить 
стриманості й радісної помірності. До такої любові покликані пе-
дагоги-християни, відкриті на сприйняття свого фаху саме як осо-
бистого християнського покликання.

Християнське виховання

Виховувати по-християнськи – це передавати Божі цінності. 
Отже, вчителі й вихователі не мають перейматися лише тим, як 
навчити дітей певних речей в тій чи іншій науці: це вельми об-
межує навчально-виховний процес у школі. Педагог покликаний 
допомогти вихованцю полюбити те, що він передає йому. Особли-
во це стосується уроків християнської етики. Але й кожен інший 
«предметник» може і має допомагати дітям любити світ, надаючи 
нові відомості про нього.

Добро несправжнє, якщо його не люблять, не прагнуть, не усві-
домлюють та насправді не приймають. Чесноти не є механічними 
здібностями, робити добро – це вибір. Тому педагогу не потрібно 
нав’язувати дітям власну думку чи власний спосіб дій, але допо-
магати вибрати добро, співпрацюючи з любов’ю та терпеливістю, 
щоби дитина могла самостійно дозрівати в своєму особистому по-
кликанні.

Цінності, запорука християнського виховання, передаються 
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глибоким ставленням до життя. Йдеться також і про самого пе-
дагога і його приклад – без цього слова лишаться словами. Якщо 
дитині вчасно не будуть передані ідеали, справді гідні її високого 
потенціалу (особливо духовні ідеали!), вона спрямує свою неймо-
вірну енергію на неважливе, ба навіть на щось, що може зруйну-
вати її життя.

Метод християнського виховання полягає у тому, щоб намага-
тися зрозуміти кожну дитину. Прикладати належні зусилля, аби 
зосередитися на тому, що є добрим для будь-якої молодої особи, 
навіть «важкої» у діалозі. Натомість ворогом християнського ви-
ховання є страх роздумувати, безглузде бажання обходитись без 
усвідомленого ставлення до дітей. Це призводить до занепаду хри-
стиянських цінностей у школі.

Покликання як дорога любові

Безкорислива любов – запорука гідного здійснення педагогіч-
ного покликання і світоч на дорозі до Бога як для педагога, так і 
для його вихованців. Любов не можна купити; це дар. Це духовний 
зв’язок. Покликання, а не лише професія.

Звідки брати силу і натхнення, аби так безкорисливо любити? 
З любові Божої. Це вона супроводжує кожне своє створіння сво-
їм Провидінням. Божа любов щомиті супроводжує людину своєю 
присутністю і спасає, даруючи життя.

Доброзичливість, яку виражає така любов, зовсім не означає 
слабкість, вседозволеність, сентиментальність… Вона спирається 
на силу здорової духовності, на віру і розум. Зріла любов педагога 
будується і міцніє через відносини з Господом та розуміння, що є 
справжнім благом і як навчити цього учнів.

Поради християнському педагогу від Івана Боско

Святий Іван Боско, про якого ми детальніше поговоримо у на-
ступному розділі, вчив своїх духовних синів і дочок, що злу краще 
«запобігати», ніж мати справу з його руйнівними наслідками. Це оз-
начає позбавити молодь негативного досвіду, щоби не піддати зайво-
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му ризику добре виховання. Коротко кажучи, «краще запобігти, ніж 
лікувати».

Будучи священиком, тобто духовною особою, св. Іван не досягнув 
би таких результатів як педагог, якщо би спирався лише на релігію. Бо 
людина має не лише дух, але також тіло і душу. Тому отець Боско брав 
до уваги всю особу та її спасіння – піклувався про духовні, душевні й 
тілесні потреби людини. Тому його система, популярно звана «запо-
біжною», спирається не лише на релігію, але також на розум і доброту.

Розум. Розвиток у діалозі

• Якнайкраще пояснюйте все те, що пропонуєте дітям. Вирі-
шуєте робити або не робити щось? Приймаєте неприємні 
дітям рішення? Це цілком нормально. Але про них не можна 
«просто повідомляти». Нав’язуючи свою думку лише тому, 
що «ми – дорослі, а ви – діти», руйнуємо стосунки з вихован-
цями. Натомість варто щиро сказати про причини своїх дій 
або слів, аргументуючи власну поведінку.

Релігія і духовність: шлях терпеливої любові

• «Виховання – це справа серця. Тільки Бог має ключ до ньо-
го». Щоби промовляти до сердець дітей, терпеливо перено-
сити труднощі та виростити здорове молоде життя, потрібно 
навчитися терпеливості, яку дає нам Бог. Просити у Нього 
сил, аби не відступити з обраного шляху. Ми живемо серед 
непостійних та нещирих людей – це правда. Щоби навчити-
ся поважати їх свободу та скерувати до добра, потрібно на-
вчитися поважати їх так, як Бог завжди поважає нас.

Любов

• Любов довготерпелива, лагідна, усе зносить, до всього має 
довіру, всього надіється, усе перетерпить… Так вчить нас 
святий Павло на сторінках Нового Завіту. А Дон Боско за-
уважує: любити треба так, аби той, кого люблять, відчував 
це. І жив у свідомості того, що його люблять. Це найкраща 
основа для християнської педагогіки.
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Покликання до любові: практичні зауваження 
до християнського виховання

• Дитина потребує цілісного розвитку. Сотворена на образ та 
подобу Божу, вона має право на виховання згідно з Єванге-
лієм.

• Любити дитину означає дати їй можливість реалізуватися 
згідно з справжніми християнськими цінностями, означає 
дати їй можливість жити згідно зі своїм покликанням.

• Християнське виховання має аспекти: культурний (що таке 
виховання сьогодні?), теоретичний (яким має бути вихован-
ня?) та стратегічний (кроки, які ми повинні зробити). На ці 
питання колектив має шукати відповіді разом та запрошува-
ти для цього відповідних фахівців ззовні.

• Християнське виховання перш за все відповідає не на потре-
бу «знати», а на потребу «бути».

• Знецінити родину та духовність у ХХІ столітті – означає зни-
щити виховання як таке, яке являє собою цілісне формуван-
ня людини як зрілої особистості.

• Виховання зрілої особистості – це вміння володіти собою та 
направляти себе до того, що є добре, та передавати ці якості 
вихованцям.

• Здійснювати своє покликання – це власним стилем вдихну-
ти «життя» та суть у реальне повсякдення, у своє життя і 
роботу, огортаючи його гармонією в єдності з Господом.

Як виховання впливає на духовність нації?

Підсумовуючи, пригадаємо важливі риси християнської педа-
гогіки та виховання. Отже, це процес гармонійного формування 
та розвитку особистості згідно з визначеними цінностями. Вихо-
вувати по-християнськи – це передавати цінності, а не тільки вчи-
ти жити дотримуватись їх. Зокрема, вчити любити.

Натомість духовність, яка є фундаментом християнської педа-
гогіки – це спрямованість людини до вищого ідеалу, цінності. Зі 
свого боку, вищий ідеал та цінність – це те, до чого покликаний ко-
жен із нас, те, що ми можемо осягнути в житті, якими маємо стати.   
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Врешті решт, це єдність з Господом, святість і щаслива вічність.
Що ж таке духовне життя на практиці? Це практична форма 

досягнення вищого ідеалу та реалізації християнських цінностей.
•  Це зусилля, старанність, наполегливість.
•  Це знання про вищий ідеал і цінності.
•  Це життя, організоване згідно з певними пріоритетами та 

ставлення до них.
Якщо виховувати дітей, спрямовуючи їх до вищого ідеалу та 

справжніх цінностей, то ми зможемо виховати потужні особисто-
сті. А отже і потужну націю, здатну любити Бога, ближнього, влас-
ний народ, традиції та культуру. Здатних поважати інших та бути 
добрими християнами і чесними громадянами в повсякденному 
житті.

Важливо для вчителя

Цей матеріал також важливо ретельно обговорити з батька-
ми дітей: християнське виховання передбачає відкриту і вільну 
співпрацю сім’ї та педагогічного колективу.

 

ЦІЛІСНА ФОРМАЦІЯ 
ПЕДАГОГА

Формація – це процес, спрямований на внутрішнє зростання. 
Він допомагає вчителю бути витривалим та розвиватися у покли-
канні, розвивати та примножувати існуючі дари і таланти, набувати 
нових компетенцій. А також гармонійно поєднувати особисте жит-
тя, духовний розвиток і активну педагогічну діяльність.

Саме розуміння поняття «цілісна формація» включає кілька пе-
дагогічних динамізмів. За визначенням видатного сучасного італій-
ського форматора і педагога Амедео Ченчіні , їх можна окреслити як 
виховання (йдеться про виховний вплив на дорослу особу), процес 
формації як такий та супровід. Крім того, для успішності цілісної 
формації її мають відрізняти такі риси, як постійність та всебічність 
(тобто формація ззовні має поєднуватися з самоформацією особи).
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Виховний динамізм

Виховувати – це, серед іншого, означає допомагати особі під-
носитися до такого рівня, щоби її можливості могли максимально 
реалізовуватися. Тож бачимо, що виховання не може обмежувати-
ся дитячим віком, адже людина розвивається постійно і невпинно. 
І, відповідно, на кожному з етапів свого розвитку потребує під-
тримки, аби не зійти з обраного шляху, а, навпаки, невпинно кро-
кувати вперед.

Якщо говорити про вплив ззовні, реалізація динамізму вихо-
вання здійснюється через тренінгові програми, навчально-прак-
тичні семінари, зустрічі тощо. Тематика таких заходів може бути 
різноманітною:

• християнське виховання і розвиток;
• педагогіка і психологія;
• тематичні науково-практичні зустрічі (згідно напрямку, за 

яким спеціалізується педагог);
• мотиваційні зустрічі та зустрічі, спрямовані на переосмис-

лення, зцілення і опрацювання існуючого досвіду;
• методики постійного розвитку в обраній сфері.

Водночас, динамізм виховання не реалізується вповні, якщо 
особа не буде свідомо спрямованою на самовиховання. Йдеться 
про відкритість на участь у відповідних заходах, зацікавленість у 
якісному опрацюванні тематичної літератури, друкованих та віде-
оматеріалів, спілкування на теми виховання з іншими (зокрема, 
більш досвідченими) педагогами тощо.

Формаційний динамізм

Формація – це свідома допомога особистості досягти певної 
форми або способу буття, якими вона ще не володіє, але має по-
ступово здобувати. Ця форма або спосіб буття поступово стають 
частиною ідентичності людини, але без порушення свободи її волі. 
Формаційний процес передбачає вплив ззовні, який сприяє як са-
мореалізації, так і в певному сенсі самоперетворенню. Це процес 
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пізнання себе, а також – доволі часто – відкриття свого справж-
нього «я», сформованого згідно з істиною, добротою та красою іде-
алу християнського життя.

Духовна формація особистості – це зростання у молитві та 
життя Святими Таїнствами Церкви. Вона здійснюється через 
спільну молитву, тематичні зустрічі та проповіді, Таїнство Покаян-
ня і Примирення, участь у зустрічах формаційних спільнот тощо. 
Натомість самовдосконалення на цьому рівні полягає у постійній 
практиці особистої молитви, відкритість на формаційні зустрічі / 
проповіді / реколекції та інші заходи такого характеру.

Натомість педагогічна формація тематично пов’язана не лише з 
педагогікою та вихованням, але і з психологією, новими техніками 
і методиками передавання знань. Ми формуємо особу, відкриту на 
любов до дітей, тому особиста формація має нерозривно поєдну-
ватися з педагогічною. Відкритість педагога на формацію виража-
ється в особистому зацікавленні у ній та опрацюванні відповідних 
матеріалів, активному пошуку нової інформації, постійному мо-
ніторингу педагогічних і психологічних потреб учнів та пошуку 
відповідей на них і т. д.

Динамічний супровід

Цей формаційний динамізм має зовнішній характер, а від пе-
дагога очікується лише співпраця з тим, хто здійснює супровід 
(духівником, наставником, іншим педагогом, ментором, фасиліта-
тором тощо). Супровід педагога може мати два виміри: духовний і 
професійний. Також окремо варто згадати про фаховий особистий 
супровід особи згідно її потреб. Він переважно включає елементи 
психологічного консультування, заняття з протидії вигорянню, 
коучінг й інше.

Духовний супровід педагога здійснюється через особисте на-
ставництво, проповідь Євангелія, при необхідності – євангеліза-
цію, катехизацію і приготування до Святих Таїнств. Для духовно-
го супроводу має бути характерна атмосфера довіри, розуміння та 
прийняття.

Натомість професійний супровід педагога полягає у особистих 
і колективних консультаціях на виховну і педагогічну тематику, 
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організації практичних семінарів і навчальних тренінгів (зокрема, 
у співпраці з міжнародними фахівцями), спонуканні педагогів до 
участі в професійних конкурсах, з’їздах і т. д.

Важливо для вчителя

Без відкритості особи на зміни формаційний процес зазнає по-
разки. Найбільш небезпечно тут «не мати часу» на формацію. Зго-
дом це може призвести до втрати мотивації, вигоряння і занедбан-
ня свого покликання.

 

ЗАПОБІЖНА СИСТЕМА ОТЦЯ БОСКО – СУЧАСНИЙ ШЛЯХ 
ДО ДОБРОГО ВИХОВАННЯ

Святий Іван Боско, педагог, священик і засновник Товариства 
святого Франциска Сальського (салезіян) знаний у всьому світі як 
духовний батько та друг дітей і молоді. Він справді був великим 
вчителем виховання, чоловіком діла, а не лише слів.

Універсальність запобіжної системи

Св. Іван, знаний в Італії просто як Дон Боско (1815–1888) жив 
і працював у часи, названі пізніше «століттям виховання». Його 
сучасниками були багато великих педагогів, серед яких: Йоганн 
Генріх Песталоцці, Фрідріх Фребель, Марія Монтессорі. Слава про 
отця Боско та про його метод виховання перевищила кордони між 
традиціями, конфесіями, націями. З часом ідеї Дона Боско були 
прийняті з симпатією та оцінені навіть у нехристиянських країнах 
по цілому світі.

І сьогодні запобіжна система продовжує утверджуватися в різ-
них країнах через адекватне християнське сприйняття реальності 
(коли приймається і використовується все позитивне у даній куль-
турі та цивілізації). А також через людяність: запобіжна система 
відкидає те, що є занадто суворим і пов’язаним з обмеженим, ко-
роткозорим баченням педагогіки й питань виховання.
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Основні принципи
Івана Боско

Власні педагогічні ідеї та свою систему святий Іван Боско опи-
сав 1877 року, за 11 років до кінця свого земного паломництва. Так 
з’явився короткий – обсягом всього на сім листків – твір «Запо-
біжна система у вихованні молоді». Принципи, які сьогодні легко 
сприймаються нами, у ті часи були майже революційними. Окремі 
з них пропонуємо вашій увазі.

1. «Любіть те, що любить молодь». Для вихователя 
важливо все, що пов’язано з вихованцем: йдеться про комплексне 
виховання дитини або молодої людини.

Випрацьовуючи запобіжну систему, св. Іван Боско враховував 
усе, що захоплювало його вихованців: ігри, спорт, розваги, теа-
тральні вистави, музику… Усе, що цікавило молодь, було важливо 
і для нього. Своїх духовних синів, отців-салезіян він вчив: «Лю-
біть те, що любить молодь». Також Дон Боско давав молоді мож-
ливість вчитися й здобувати добру та надійну професію, щоб всі 
його вихованці могли гідно заробляти собі на життя і за будь-яких 
умов бути чесними громадянами.

Крім того, для отця Боско було надзвичайно важливим вічне 
спасіння молоді. Тому салезіянське виховання від початку здій-
снювалося у християнському дусі. Духовне життя було необхід-
ним, щоб мати радість у повноті. Тому святий Іван Боско говорив 
молоді: «Я всіх вас чекаю в Небі».

Таким чином визначалася ще одна виховна мета: формувати 
добрих християн. Синтез такого підходу визначений у трьох сло-
вах: здоров’я – наука – святість. Отже, християнський педагог має 
вміти гармонійно поєднати базові людські інтереси й потреби: фі-
зичні, культурні й духовні – і допомогти молодій людині реалізу-
вати їх у єдності з Богом.

2. Бажання «отримати набагато більше, ніж очікувало-
ся». Від оптимістичної людяності святого Франциска Сальського 
до «реалістичного оптимізму» святого Івана Боско.
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Життєвий досвід Дона Боско синтезується в цьому визнані: «Я 
ніколи не бачив жодної молодої особи, в якій не було б хоча би щось 
позитивне, добре… Те, на що можна було б опертися і отримати 
набагато більше, ніж очікувалося».

Він дивився на молодих з симпатією і часто повторяв: «Достат-
ньо, аби ви були молодими, щоб я вас міг любити». Але його любов 
була не просто красивим визначенням, але постійними активними 
діями задля блага дітей та молоді. Усвідомлення, що ті, які лише по-
чинають жити, перш за все потребують педагогічної опіки і христи-
янського виховання, не полишало святого ні на мить.

Так св. Іван Боско створив прообраз добрих комунікативних ка-
налів між вихователями і вихованцями, які з часом починали слу-
жити для передавання молоді справжніх цінностей. Цей підхід і 
сьогодні успішно використовують салезіянські педагоги у всьому 
світі, тим самим підтверджуючи, що він не втрачає своєї акту-
альності.

Реалістичний оптимізм бере під увагу будь-які добрі й пози-
тивні риси, які при бажанні можна виявити в кожній молодій 
особі. Такий підхід спрямований на те, аби допомогти у форму-
ванні гармонійної особистості, здібної поєднати життєві цінно-
сті та істини віри в реальності.

Крім того, реалістичний оптимізм уміє взяти до уваги як на-
явні негативні елементи, які, як можна спостерегти, походять із 
серця людини, так і наслідки поганого впливу, під яким молода 
людина знаходилася до цього.

Розум – це один із головних елементів системи Івана Боско 
разом із вірою та лагідністю. Саме завдяки розумності свого 
підходу вихователь може і вірити в ті добрі риси, які бачить у 
вихованцеві, і допомогти йому зростати й дозрівати в тому, що 
потребує ще дуже багато праці та зусиль.

3. Віра у вихованні. Не професія, але місія та покликання: 
«Виховання може змінити історію!»

Отець Боско в праці з молоддю був натхнений великою ідеєю: 
«Виховання може змінити історію!». Саме цьому він присвятив 
все своє життя, віддавши його на служіння Богу і молоді.

Святий Іван Боско так писав про вихователя: «Це особа, яка 
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посвячує своє життя заради добра своїх вихованців. Тому вихо-
ватель має бути готовим протистояти будь-якому клопоту і 
тривозі, будь-яким труднощам, аби досягнути власної мети. 
Вона полягає в громадянському, моральному та науковому вихо-
ванні своїх підопічних».

Звідси ясно видно, що виховання – це не професія, але місія, 
покликання. Мистецтво виховання не осягається виключно про-
фесійною майстерністю. Тим більше, це не «бюрократична пра-
ця» на кілька годин, і не формальна присутність в офіційні мо-
менти.

Отже, перед усім йдеться не про те, аби перейматися, «як ро-
бити», щоби добре викладати та виховувати в школі. Перш за 
все для вчителя і вихователя важливо те, ким є він сам або вона 
сама. Також потрібно мати щире переконання в тому, що робиш, 
та не втрачати ентузіазму: молодь перебуває у віці ентузіазму.

Серце методу св. Івана Боско полягає у якісному виховному 
ставленні педагога до свого підопічного. Виховання – це міжо-
собистісний процес, який потребує багато часу. Неможливо ви-
ховувати, сковуючи волю дитини або молодої людини. Ціль здо-
рового християнського виховання – навчити молоду особу добре 
вживати свою волю. І саме для цього потрібна компетентність 
вихователя, його любов до «глибокого» підходу до життя, пози-
тивний погляд на себе самого та на інших, а також щира захопле-
ність молоддю.

4. Справжня запобіжна система: «Допомогти, запропону-
вати, створити».

У виховних термінах запобіжна виховна система на практиці 
означає:

• допомогти дітям і молоді максимально уникнути негатив-
ного досвіду, який міг би серйозно порушити процес їхньо-
го зростання та дозрівання;

• запропонувати практичні інструменти, щоби вихованці 
могли автономно (подолавши можливі негативні впливи у 
своєму оточенні) й якнайбільш зріло підійти до життя по-
при наявні труднощі та протиріччя;
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•  створити таку структуру, де би цінності, які потрібно пере-
дати вихованцям, можна було бачити в житті та на доброму 
прикладі інших.

Є й інше значення, пов’язане зі словом «запобігати». Запобігати 
злу – це не лише допомагати молодій людині уникати негативних і 
руйнівних для неї впливів. Запобігати злу – це перед усім допома-
гати виявлятися добру. Це можна робити на трьох рівнях:

• побачити в собі та в молодій особі достатньо енергії, здатної 
привести до позитивної автономності (оптимізм);

•  розбудити в собі та в молоді бажання йти вперед, а отже – 
будувати себе, першим показуючи приклад;

•  допомогти молодій особі усвідомити власні позитивні сто-
рони та дати їм можливість виразитись, розвиваючи таким 
чином увесь свій потенціал.

5. Любов – основна цінність у вихованні дитини. 
«Виховання – це справа серця».

Отець Боско вважав, що «виховання – це справа серця». Він 
стверджував, що використання запобіжної виховної системи ба-
зується на словах святого апостола Павла, відомих нам з Гімну лю-
бові: «Любов – довготерпелива, любов – лагідна… Все зносить, в 
усе вірить, усього надіється, все перетерпить» (див. 1 Кор 13, 4-7).

Святий Іван Боско від початку був переконаний у тому, що 
тільки Бог може навчити нас мистецтву любові – тому, як Він сам 
вміє любити і виховувати. Звідси випливає важливість віри та ду-
ховності в його системі виховання.

Виховувати означає бажати справжнього добра дитині або 
молодій людині. Тому першим кроком є дружба вихователя і ви-
хованця. Щире прагнення педагога «здобути серце» вихованця 
– перше, що допоможе йому опанувати мистецтво справжньої 
дружби. Але першоджерелом такої дружби може бути лише друж-
ба педагога з Богом.

У 1884 році в одному відомому листі до салезіян св. Йоан Боско 
писав: «Хто знає, що його люблять, любить. І той, кого люблять, 
отримає все, особливо від молоді. Не достатньо любити молодь. 
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Потрібно, щоби вони побачили і відчули те, що їх люблять». Задов-
го до цього уві сні Дон Боско отримав чітку пораду: «Не кулаками, 
але лагідністю і любов’ю ти будеш здобувати серця цих хлопців!».

Це і є посвячена любов: вихователь повністю присвячує себе 
добру власних вихованців. Він може подарувати все, навіть життя. 
Так, як це зробив польський лікар і педагог, письменник та громад-
ський діяч єврейського походження Януш Корчак. Він загинув ра-
зом зі своїми вихованцями 1942 року в гітлерівському таборі смер-
ті у Треблінці. Януш Корчак свідомо відмовився залишити гетто 
та цим фактично підписав собі вирок – але не залишив довірених 
йому хворих дітей.

Важливо зауважити, що лагідність отця Боско не дорівнює все-
дозволеності та фальшивій доброті. Справжня лагідність творить 
сімейний клімат, у якому панує повна взаємодовіра. Це запобіган-
ня злу та мудра присутність дорослих і ґрунтовна освіта. Це дбай-
ливе спонукання до розвитку зацікавлень та захоплень молодої 
особи; це супровід, дружба, відкритість без будь-якого вивищення 
себе; це заохочення до зростання в свободі через дбайливе вико-
нання своїх обов’язків.

Любов у мистецтві виховання Івана Боско має певні характери-
стики, які представляємо вам нижче.

• Любов, яка робить перший крок.

Дон Боско вчив своїх духовних синів: «Заради Бога, не чекайте, 
коли молодь прийде до вас. Ідіть ви до них, робіть ви перший крок. 
Щоби бути прийнятими, зійдіть із власної висоти, поставте себе 
на їхній рівень, станьте на їхній бік».

Це мудрі слова означають потребу бути між молоддю: супрово-
джувати їх, щиро приймати; розуміти їхню позицію, мати радісне 
обличчя і відкрите серце. «Салезіянин покликаний бути повністю 
посвяченим власним вихованцям; ніколи не брати на себе обов’язки, 
які віддалюють його від своєї праці; навпаки, він має завжди перебу-
вати зі своїми вихованцями».

У Салезіянських Конституціях (пункт 15) визначено так: «По-
сланий до молоді Богом, який є любов’ю, салезіянин відкритий, 
ввічливий, готовий зробити перший крок та завжди прийняти 
[кожну людину] з добротою, повагою і терпеливістю.
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• Любов, яка вміє наблизитися.

«Ісус Христос став малим із малими та поніс на собі наші не-
мочі. Ось [справжній] Учитель близькості. Учитель, якого бачать 
тільки за кафедрою, є вчителем і не більше. Але якщо він іде на 
рекреацію з молоддю, то стає їй, мов брат».

Якщо говорити конкретно, то для педагога або вихователя ста-
ти по-справжньому близьким зі своїми вихованцями – це…

• вміти слухати і підбадьорювати, сприймаючи почуте пози-
тивно і без непотрібної критики;

• виявляти симпатію, але не прив’язувати до себе;
• вміти прощати і приймати молодь такою, як вона є.

Як писав один із біографів отця Боско, «незважаючи на велику 
кількість роботи, він був завжди готовий прийняти, мов батько, 
тих молодих осіб, які просили про особливу зустріч… Він приймав 
їх із тією самою повагою, з якою поводився з видатними людьми». 
А Конституції салезіян (пункт 39) кажуть так: «Як брати ми зна-
ходимось між молоддю, виявляючи активну і дружню присутність. 
Вона допомагає кожній їхній ініціативі, щоби зростати в добрі, та 
підбадьорює звільнитись від будь-якої залежності від зла».

• Особиста любов.

Іван Боско завжди був поміж молоді. Знаходив час, аби підій-
ти до кожного, аби краще познайомитися, ближче пізнати кожну 
молоду людину і її потреби. Любив тихі довірливі розмови, вмів 
потішити або пожартувати, якщо бачив, що хтось потребує роз-
ради.

Це вчить нас, що любов потрібно виявляти: «Щоби молодь 
не тільки любили, але щоби вона зауважувала, що її люблять. Хто 
знає, що його люблять, любить. А той, кого люблять, отримає все 
– особливо від молоді».

Педагогу потрібно мати серце, в якому би не було місця пере-
шкодам на шляху довірливого спілкування з молоддю. Серце, де 
не вміщалися би особливі переваги або винятки – справжня любов 
вчить простягати руку всім, хто цього потребує, не роблячи ко-
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гось своїм «улюбленцем». Щоб така вимоглива любов стала мож-
ливою в реалізації покликання педагога, важливими є:

• терпеливість (яка вимагає мати покору також і щодо себе 
– ця риса не здобувається одразу, але потребує серйозної 
праці над собою);

• служіння і готовність жертвувати своїм часом (на протива-
гу якому існує позиція на зразок «Ну що тобі ще? Почекай, 
поки я завершу свої справи!»);

• дружба (бути їхнім другом у житті, а не лише в школі).

Салезіянські Конституції (п. 20) кажуть так: о. Боско передає 
нам запобіжну систему як спосіб життя та праці, щоби проповіду-
вати Євангеліє та спасти молодь разом із ними й через них. Вона 
пронизує наші відносини з Господом, власні відносини і життя в 
спільноті. Запобіжна система потребує відкритості на те, аби по-
стійно вчитися жертовної любові й справжньої щирості.

• Любов, яка вказує у висоту.

Кожна молода людина має рису, яка може допомогти їй відкри-
тися на добро. Обов’язок вихователя – шукати цю рису, цей «чут-
ливий канат у серці». Так можна витягнути навіть із прірви. Отже, 
педагогіка Дона Боско має за ціль святість і радість: святий праг-
нув віддати все аж до власного життя, аби тільки дитячі душі мог-
ли осягнути спасіння. Для досягнення такої любові знадобляться:

• щира довіра;
• невтомне підбадьорення;
• відкритість на Слово Боже і прийняття Святих Таїнств.

Іван Боско прагнув бути для своїх вихованців духовним бать-
ком і всім подати Хліб Життя. Він не лише вів до Бога, але й сам 
йшов до Нього разом із молоддю. Так само і сучасні салезіянські 
педагоги покликані крокувати разом із молоддю, щоби привести 
їх до особи Воскреслого Христа. Тоді молоді люди, знайшовши в 
Ньому та в Його Євангелії найвищу суть власного існування, змо-
жуть вирости добрими людьми та оновити своє життя.
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Важливо для вчителя

Цінність запобіжної системи Дона Боско в тому, що вона може 
допомогти в праці зі складними дітьми, підлітками і молоддю, які 
вже не реагують на жодні інші методи. Звісно, не кожен вчитель 
має салезіянське покликання, але кожен покликаний вчитися 
любити своїх вихованців і учнів. Тут не варто боятися творчої й 
вимогливої любові – саме вона може наповнити серце радістю та 
вдячністю за своє покликання.
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POST 
SCRIPTUM

Дещо про правильну мотивацію

Аби втілення ідеї християнського духовного розвитку вчите-
ля було цікавим і захоплюючим, а цей посібник не ліг на полицю 
припадати пилом, згадаємо про кілька практичних підказок. Ви-
користовуючи їх, можна гарантовано отримати добру мотивацію 
та за потребою «підживити» формаційний процес.

•  Знайдіть добрих спільників. Формація відбувається набагато 
простіше в спільноті небайдужих колег або просто однодум-
ців.

• Духовний супровід і ще раз духовний супровід! Добрий свя-
щеник, мудра сестра-монахиня, досвідчений у духовних 
справах мирянин-педагог – будь-хто з них може допомогти. 
Знайти адекватного духовного провідника надважливо у 
справі формації. Навіть у іншому місті, якщо на місці бракує 
варіантів.

• Тренінги, семінари, виїзди – створюйте своє середовище! Од-
нодумців у цій справі не бракує в цілій Україні. Для цього 
існують реальні зустрічі та підтримка контакту віртуально 
(у соціальних мережах, скайпі тощо).

• Парафіяльна група для батьків і педагогів. Якщо парох за-
цікавлений, просіть благословення на створення спільноти 
батьків і педагогів, які зацікавлені у християнському ви-
хованні дітей і власному розвитку. Формат зустрічей може 
бути різним – молитовне спілкування, розвиткові вправи, 
дискусійні групи тощо.

• Постійний саморозвиток. Добра і сучасна література (ду-
ховна і педагогічна), виїзди, нові методики та пошук кон-
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тактів, власні роздуми і нові творчі рішення – теж складова 
шляху реалізації педагогічного покликання. Напевно, без 
цього жодні зусилля ззовні напевно не принесуть очікува-
ного результату!

Зрештою, варто пам’ятати: усе це ми робимо для себе і перед 
Богом. І навіть якщо плід докладених зусиль буде помітний не 
одразу – тим ціннішим він буде як на землі, так і у Вічності. Звідти 
до нас у важкі миті тепер, як і нещодавно в одному з інтерв’ю, звер-
тається зі словами підбадьорення Блаженніший Любомир Гузар, 
духовний провідник і лідер українського народу: «Особливу увагу 
мусимо звернути на наступне покоління. Треба дуже дбати про те, 
щоби виховати дітей у дусі духовних цінностей, правди, краси, спра-
ведливості, якщо хочемо мати гарне майбутнє» . Саме в цих словах 
– мета зусиль кожного українського педагога, усвідомлює він її чи 
ні, досягає чи занедбує.

А для тих, хто сумнівається, Блаженніший додає: «Ми мало 
робимо в тому напрямі, щоб пришвидшити переміни. У нас дуже 
швидко всі розчаровуються. Нема чого розчаровуватися, ніщо 
само собою не зробиться. Треба, щоб кожен на своєму місці брався 
до праці».

…І тоді, коли ми, приступаючи до вчительської праці, знову ра-
зом із Блаженнішим з прикрістю будемо спостерігати, що «люди 
відвикають мислити – це стає фундаментальною проблемою», то 
варто не забувати й про протиотруту до цього смутку, яку мудрий 
український старець нам теж подає. «Не сміємо бути дикунами. 
Мусимо бути високоякісними людьми, і над тим треба працюва-
ти».
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Використані джерела

• Виховувати у свободі, правді та любові. Вибрані докумен-
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нускрипт», 2017. – 544 с. 

• МакДжигінс Лой Алан. Мистецтво мотивації: Як допомогти 
досягати вершин / З англ. пер. О. Гладкий. – Львів: Свічадо, 
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•  Ферреро Бруно. Ваші діти мають лише вас! Тільки вихован-
ня змінить світ / З італ. пер. К. Зінченко. – Львів: Дон Боско, 
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таборів для дітей та молоді [Текст] / укладач О. Є. Щур. – 
Львів: Видавництво «Свічадо», 2016. – 40 с.
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РОБОЧИЙ 
ЗОШИТ

Модуль 1. Основи християнського життя

Ознайомившись із поданими темами, час поставити собі фун-
даментальні запитання, що стосуються нашого життєвого вибору. 
Обговорити їх, обдумати самостійно, аби згодом так чи інакше пе-
ріодично повертатися до цих питань.

1. 1. У пошуках сенсу життя

Питання для обговорення

• Чи я бачу у своєму житті риси власного покликання? Які?

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________

• Чи знаю тих, чий приклад щирого християнства надихає 
робити так само? Кого саме?

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Чи погоджуюся з тим, що для зрілого християнина добре 
мати духовного провідника? Чому?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Боже, допоможи зібрати пазл мого життя і осягнути справжнє 
щастя. Допоможи мені побачити те, що Ти в мені заклав і бачиш. 
Допоможи прийняти це і реалізувати на Твою славу та для блага 
Твоїх дітей.

1. 2. Ціль та покликання людини

Питання для обговорення

• Як ви окреслюєте себе та свій життєвий шлях?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Чи можна «виміряти» щирість молитви? Як можна її ви-
значити?

________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Чи доводилося вам відчувати себе олівцем у Божій руці?
В яких ситуаціях?

________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Молитва на закінчення

Господи, перетвори мене в свічку: я витрачу самого себе, але 
зможу подарувати світло Твоєї любові та правди іншим.

1. 3. Поняття віри як стосунків у житті

Питання для обговорення

• Що ви вкладаєте у поняття «жива віра»? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Як любов до Бога може виявлятися у професійній діяльно-
сті?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Формування гідності в дітях: яким чином воно можливе в 
умовах сучасної школи?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Боже, навчи мене живих стосунків із Тобою. Навчи робити 
будь-що, пам’ятаючи про те, що через мої вчинки, діяльність, ро-
боту має пломеніти Твоя любов.

Модуль 2. Практика віри на щодень

Ознайомившись із багатьма фундаментальними речами для 
християнського вчителя, ми перейшли до щоденної практики віри. 
Це свого роду камінь, через який перечепилося багато осіб – тож 
шукаємо добрі дороговкази, аби успішно перейти цей етап.

2. 1. Життєві дороговкази

Питання для обговорення

• Які способи подолання егоїзму ви дослідили як успішні?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Спробуйте визначити, чим є справжня любов до себе (на 
противагу егоїзму як деструктивній силі).

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

• Поділіться своїм досвідом прощі або поїздки, де вас спітка-
ли труднощі. Як ви зараз їх згадуєте?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Боже, стань нашою силою і перемогою в духовній боротьбі. Дя-
куємо Тобі, що пробачаєш, піднімаєш і приймаєш нас після кож-
ного падіння – і назавжди довіряємо Тобі свою дорогу до святості.

2. 2. Християнська досконалість у житті

Питання для обговорення

• Чим для мене є духовне життя?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Чи є поруч зі мною особи, яких можу назвати своїми вчи-
телями духовності? Хто саме? Чому саме ці особи?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

• Чи справді важливі духовні цінності в щоденній праці? У 
чому це виявляється?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Боже, обдаруй мене справжньою покорою – перш за все перед То-
бою. Навчи зберігати гідність Божої дитини та навчати цьому своїх 
учнів, водночас розуміючи, що Ти – моє все, єдина справжня радість 
і надія.

2. 3. Молитва і розпізнавання Божої волі. Шлях духовної бо-
ротьби

Питання для обговорення

• Як я розумію власне покликання?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________



92 Робочий зошит

• Чи педагог може допомогти дітям у духовному розпізнан-
ні, зокрема і їхнього покликання? Яким чином?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Чи я вірю у реальність духовної боротьби та перемоги у 
ній? В чому ця віра виражається у моєму житті?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Боже, борися з нами у нашій боротьбі. Розпізнавай з нами наше 
покликання. Молися з нами і в нас. Навчи нас перемагати, пам’я-
таючи, що кожна справжня людська перемога – це насправді Твоя 
перемога над дияволом, здобута на хресті та у славному Воскре-
сінні.

Модуль 3. Шлях святості як реалізація свого покликання

Поєднавши теорію і практику, прямуємо до мети. Стаємо на 
власний шлях святості, який і є остаточно реалізацією кожного 
людського покликання.
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3. 1. Реалізація святості кожного дня: відповідь любов’ю 
на любов

Питання для обговорення

• Що значить для мене жити і любити? Чи я намагаюся жити 
і любити щиро, по-справжньому? В чому це виражається?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Чи я справді усвідомлюю, що Господь любить мене? Чи даю 
Йому можливість любити мене? Як це виражається?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Що для мене значить Євхаристія? Наскільки я дійсно живу 
Нею?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Молитва на закінчення

Боже, навчи нас любити Тебе всім серцем, усією душею, всією 
думкою й усією силою… Відкрий нам, як насправді любити себе 
і бути посланцями Твоєї любові для своїх ближніх і цілого світу.

3. 2. Розпізнання персонального покликання людини

Питання для обговорення

• Як я розпізнаю власне покликання?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Як реалізую своє покликання в щоденній праці?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Чи допомагаю учням замислюватися над власною життє-
вою дорогою? Яким чином?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
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Молитва на закінчення

Боже, Ти створив мене для щастя, допоможи мені його віднай-
ти. Вкажи мені мій життєвий шлях; вчини, щоб я вибрав те, що Ти 
для мене приготував і до чого мене покликав з лона матері. Хочу 
слухати Тебе в усьому; піду туди, куди Ти мене покличеш; прагну 
Тобі беззастережно довіряти, бо знаю, що Ти мене любиш і хочеш 
мого добра. Прошу Тебе, веди мене своїми стежками. Амінь. З мо-
литовника «Щоденно з Богом».

3. 3. Ключ до повноти життя

Питання для обговорення

• Чи присутня посередність у моєму повсякденному житті? 
Де вона більше всього виявляється?

• Як часто ставлю собі цілі у матеріальному, інтелектуально-
му та духовному житті? 

• Як я дбаю про мій духовний зріст та про мою святість?
• Як виконую мої повсякденні обов’язки? Чи є працьови-

тим? Старанним?

Молитва на закінчення

Господи, допоможи прожити кожну мить життя з любов’ю до 
Тебе, Твоїх дітей та всього світу, створеного Тобою. Наповни кож-
ну хвилину мого життя любов’ю. І навчи, як дарувати її тим, хто 
поруч зі мною.

Модуль 4. Від розпізнання покликання – 
до постійної формації

Щоб досягти усіх поставлених цілей у духовному й особистому 
житті, християнин потребує постійної формації. Це невпинне кро-
кування до мети, під час якого Церква з любов’ю та увагою супро-
воджує людину, допомагає йти, вставати після падінь та ніколи не 
зневірюватися. Мета цієї мандрівки – сам Господь.
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4. 1. Покликання педагога: прямувати до Бога з учнями

Питання для обговорення

• Що сьогодні вважається цінним? Що визначає людину: те, 
що вона має, чи те, ким вона є?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Що означає бути вихованим? Робити певні речі, лише ви-
конуючи, певні програми, чи в першу чергу усвідомлювати, що оз-
начає жити?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• У чому полягає суть життя людини, суть покликання? 
Інакше кажучи, заради чого ми живемо, і виховуємо, і виховуємо-
ся?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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•  Що для мене є справжнім добром? Яка моя кінцева ціль в 
житті?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Господи, відкрий нам наше покликання. Роз’ясни, яким має бути 
сучасний вчитель і вихователь, вірний Твоїм вічним заповідям. 
Найкращий Учителю всіх учителів, дай нам сил, мудрості та терпе-
ливості провадити дітей до Тебе і самим прямувати разом із ними.

4. 2. Цілісна формація педагога

Питання для обговорення

• Чи справді виховання потрібне також і дорослій людині? 
Поділіться власним досвідом або досвідом спостережень на цю 
тему, наведіть приклади.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Особиста, духовна і педагогічна самовдосконалення: які 
способи і форми ви можете запропонувати?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Які, на вашу думку, є умови результативного духовного су-
проводу?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Молитва на закінчення

Господи, будь моїм вихователем. Допоможи мені стати тим, ким 
я є насправді у Твоєму задумі. Сформуй мене згідно свого плану. 
Обдаруй дарами Святого Духа моїх земних форматорів і відкрий 
моє серце на співпрацю з тими, кого Ти мені послав на допомогу.

4. 3. Запобіжна система отця Боско – сучасний шлях до до-
брого виховання

Питання для обговорення

• Чому для святого Івана Боско було дуже важливим ство-
рити виховне середовище? Яким воно повинно бути, щоби дійсно 
бути виховним?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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• Які виховні цілі пропонує о. Боско в своїй педагогіці? Як ви 
уявляєте стиль його виховання? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• На чому наполягає Дон Боско, щоби допомогти зростати 
молоді, бути чесними громадянами і добрими християнами, щоби 
спасти власні душі?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• Спробуйте написати декалог вихователя згідно з «Запо-
біжною системою».

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

Молитва на закінчення

Господи, за заступництвом святого Івана Боско навчи нас 
справжньої любові до дітей і молоді. Любові творчої і вимогливої, 
лагідної та щирої. Любові, яка робить перший крок, уміє наблизи-
тися. Особистої любові, , яка підносить людину.
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ПОНЯТІЙНИЙ 
СЛОВНИК

Аскеза (від грец.. ασκεσις — вправа), аскетизм — вид духовної 
практики, навмисне самообмеження, самовідданість, або виконан-
ня обітниць. Мета аскези — досягти певних духовних цілей або на-
бути надприродних здібностей. Подібна практика поширена у всіх 
типах традицій і культур. Звідси аскет — людина, що практикує 
аскезу. Відповідно у ширшому сенсі аскетизм — спосіб життя, що 
характеризується самообмеженням, скромністю та стриманістю.

Медитація ( лат. meditation від meditor – обмірковую, роздумую)– 
психічна направленість особи на досягнення стану глибокої зосе-
редженості. Виражається у відстороненості людини від зовнішніх 
об’єктів, зниження її реактивності. Використовується, зокрема, як 
спосіб спілкування людини з  Богом.

Парох ( від  лат. parochia– церковна громада) – парафіяльний свя-
щеник, якому доручено відповідальність за окрему церковну гро-
маду.

Піст — дотримання обмежень щодо їжі (чи іншого) протягом пев-
ного періоду часу, форма аскези або добровільне самообмеження 
людини від того, що забирає найбільше її уваги, думок (це може 
бути їжа, перегляд телевізійних програм, використання інтернету, 
соціальних мереж, негативне ставлення або думки про людей).

Паломництво або проща — мандрування віруючих людей до свя-
тих місць (наприклад, у християн — до Єрусалима, у мусульман — 
до Мекки й Медини тощо). Людей, що здійснюють паломництва, 
називають паломниками або прочанами.
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Реколекції (лат. recolligere — на ново збирати) —  це кількаденний 
період, посвячений духовному оновленню через молитву, лекції і 
сповідь.

Нічне чування (англ. vigil, лат. vigilia чування) — період намірено-
го неспання, привід для релігійного пильнування чи ритуалу.

Формація ( від лат. formatio- утворення, формування ) – тип, 
структура чого-небудь, що відповідають певному рівню, певній 
стадії розвитку. У нашому випадку йдеться про процес особистіс-
ного духовного розвитку. 
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