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Як батькам знайти  
душевний спокій?

Мало з чим можна порівняти вихо-
вання дітей. Це одночасно прекрас-
ний і складний досвід. Соломон ро-

зумів обидві сторони, коли писав: “Син мудрий – 
потіха для батька, а син нерозумний – то смуток 
для неньки його” (ПРИПОВІСТЕЙ 10:1).
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У таких ситуаціях Біблія пропонує мудрі поради. 
Де знайти стільки реалізму, як в історіях Авраама 
та Сари, Давида, батька блудного сина, а також 
в багатьох інших? Ніде немає більшого розуміння 
та потіхи, як у Отця Небесного, Який любить і тер-
пеливо чекає духовного росту власних дітей. 

Мартiн де Гаан

«Хлiб Наш Насущний»
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Прекрасна,  
але складна справа 

Озираючись назад, мало хто з дідусів та ба-
бусь скажуть, що їм було легко виховувати ді-
тей. Однак багато хто скаже, що батьківство 

було та продовжує залишатися одним із найприємніших 
досвідів у їхньому житті. 

Інші визнали, що якби вони раніше знали, як складно 
усе буде, то не планували б мати дітей. Деякі відомі опи-
тування показали, що розчарування в батьківстві досить 
поширене. Преса, радіо та телевізійні програми продов-

Один
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жують наголошувати, що за наступними жартівливими 
наклейками на автомобільних бамперах криються да-
леко не жарти:

•  Щастя – це використати спадок, перш ніж це 
зроблять діти.

•  Успіх батьків – прожити так довго, щоб стати 
проблемою для дітей.

За гумором приховується біль у серці, безсонні ночі 
та розбиті мрії.

Найскладнішою частиною цього питання є те, що 
наші діти дуже дорогі нам. Багато хто з нас без вагань 
визнають, що ніщо не є таким важливим, як наші діти. 

Більшість мам і тат погодяться, 
що якщо їхні діти нещасні, то 
все інше втрачає значення. Якщо 
донька чи син хворі, відчувають 
біль або бояться, то нічого не хо-
четься.

Така батьківська турбота – 
в більшій мірі здорове явище. 
Піклування про дітей відбува-
ється із великої любові до них. 
Однак у певний момент турбота 
також може стати нездоровою. 
Піклування про важку дитину 
може втомити і позбавити пра-
вильної перспективи.

Багато хто 
з нас без вагань 
визнають, що 

ніщо не є таким 
важливим, 

як наші діти. 
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Ознаки втраченої  
перспективи

Хоча кожна мама й тато переживають розча-
рування та спалахи гніву, проте багато з них 
готові зробити все заради щастя своєї дитини. 

Нерідко можна почути, що батьки готові віддати власне 
життя заради дитини. Такі прояви любові поширені се-
ред тат і мам.

Однак в якийсь момент перспектива може бути втра-
чена. Хоча занепокоєння й біль у серці батьків зрозумілі, 
проте наступні переконання не можна назвати здоро-
вими:

Два
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Усе мало статися інакше. 
Надто часто батьки ідеалізу-
ють поняття хороших мам і тат. 
У багатьох із нас є нереалістичні 
очікування батьківського вихо-
вання. Ми вважаємо, що якщо ми 
гарні батьки, то в нас обов’язково 
будуть хороші діти, до того ж 
прямо зараз. Подібні очікування 
і переконання ніяк не пов’язані 
з мудрістю і любов’ю у вихованні 
дітей.

Все інше не важливо. Батьки можуть не тільки іде-
алізувати процес виховання, але також перетворити ді-
тей в ідолів. Якими важливими не були б наші сини та 
доньки, вони не повинні бути понад усе. Не можна ста-
вити їх в центрі всього нашого життя. Різні забаганки ді-
тей не повинні псувати дружні стосунки або відносини 
з Небесним Отцем.

Проблеми дітей відображають наші помилки.
Хоча діти успадковують нашу людську природу, проте 
нерозумно вважати, що проблеми дітей завжди прямо 
пропорційні помилкам батьків. 

Читаючи історію про Йова, ми бачимо, що троє його 
друзів зробили висновок: лихо спіткало Йова та дітей 
через його власний гріх. Друзі Йова розуміли моральний 
принцип: “що посієш, те й пожнеш”. Але вони помиля-
лися, вважаючи, що проблеми, які сталися в сім’ї Йова, 
пропорційні його гріху. 

Нереальні 
очікування – 

корінь багатьох 
батьківських 
занепокоєнь.
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Якщо, піклуючись про своїх дітей, ми усвідомлюємо 
власні помилки, то саме краще – визнати свої невдачі 
й  намагатися виправитися. Але було б помилкою ду-
мати, що коли ми змінимося в кращу сторону, то вслід за 
нами зміняться і діти.

Вся надія втрачена. Приклад 
Йова допомагає нам і в іншому 
випадку. Він вчасно зрозумів, що 
моменти темряви й відчаю не 
були останнім розділом у його 
житті. Нарешті Бог, Який певний 
час мовчав, звернувся до Йова. 
І Він говорив з великою любов’ю.

Багато батьків виявили, що 
важкі часи не тягнуться вічність. 
Із часом вони зрозуміли цінність 
очікування Бога і покладання на 
Його силу, щоб допоміг любити й 
піклуватися з мудрістю. 

Нема такого 
правила, що 

проблеми дітей 
пропорційні 
помилкам 

батьків. 
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Чи обіцяє Біблія  
хороший результат? 

Один із найбільш цитованих принципів 
батьківського виховання записаний в книзі 
Приповістей 22:6. Соломон, наймудріший 

цар Ізраїля, сказав: 

“Привчай юнака до дороги його, і він, як постарі-
ється, не уступиться з неї”.

Єврейською мовою це буквально говорить про те, що 
якщо ви навчаєте (ініціюєте, насичуєте, освячуєте або при-
свячуєте) дитину (з урахуванням її власного характеру та 

Три
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індивідуальних потреб на кожному 
етапі росту або розвитку), то коли 
вона стане старою (від слова, що 
означає “бородатий” або “зрілий”)
вона не відступить від нього.

Деякі приймають це як обіт-
ницю. Інші вважають, що це за-
гальне правило мудрості, яке ви-
ражає ступінь впливу батьків на 
сприйняття дітей. У кожному по-
гляді є доля правди. Принаймні, 
ця притча говорить, що якщо ви 
закладете в дитині гарний по-
чаток, виховуючи відповідно до 
її власних потреб, то корисний 
вплив раннього навчання зали-
шиться в неї на все життя. Вона 

ніколи не відступить від того, що заклали батьки у ди-
тинстві. Це не означає, що доросла дитина завжди буде 
підкорятися впливу батьків, але вона буде пам’ятати 
їхнє навчання до самої смерті.

Отже, Біблія показує, що зрілий підхід до бать-
ківського виховання базується на прикладі нашого 
Небесного Отця. Він любить нас так, як жоден батько ні-
коли не любив, і в той же час дає Своїм дітям достатньо 
свободи для власного вибору та помилок.

Біблія показує, 
що зрілий під-

хід до батьків-
ського вихован-

ня базується на 
прикладі на-

шого Небесного 
Отця. 
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Як батькам знайти  
душевний спокій?

Як батьки, що задумуються про майбутнє, 
ми хочемо, аби Бог нас запевнив у більш пе-
редбачуваних результатах. Однак насправді 

більш глибоким проявом любові буде піклування про 
наших дітей без такої впевненості. Дивлячись на те, як 
Небесний Отець полюбив нас, ми побачимо, що вихо-
вання дітей варто зусиль – не тому, що наші діти завжди 
роблять правильний вибір, а тому що у нас є можливість, 
привілей і радість любити їх так, як наш Небесний Отець 
полюбив нас.

Чотири
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ПРИЙНЯТТЯ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ
Гарне виховання не гарантує того, що діти стануть хо-

рошими. Це лише дає впевненість, що наші діти мати-
муть величезну перевагу в тому, що мали хороших бать-
ків. Подумайте про Бога. Він був ідеальним Отцем. Але 
подивіться на Його дітей. Адам і Єва знаходилися в іде-
альних умовах, але, знехтувавши всім, послухались змія 
й народили вбивцю.

Потім з’явився Ізраїль, улюблений народ, який нео-
дноразово ставав невиправною та неслухняною дити-
ною. 

Потім з’явилася церква, яка час від часу ганьбила 
славу свого Отця по всій землі.

Пророк Єзекіїль писав, що у хорошого батька може 
бути погана дитина. Він також нагадав нам, що у пога-
ного батька може бути хороша дитина. Він довго і напо-
легливо боровся проти поглядів, згідно з якими відпо-
відальність за гріх батьків передавалась дітям (ЄЗЕКІЇЛЯ 

18:1–28). Подібні виключення суперечать тому, що ми ча-
сто очікуємо від відносин між батьками і дітьми. Коли 
ми бачимо, що дитина з благополучної сім’ї поводиться 
не найкращим чином, ми схильні думати, що щось там 
не так і, мабуть, батьки не виконують свої обов’язки. 
Можливо й так. Але як на рахунок дітей, які виходять із 
неблагополучних сімей і стають прекрасними людьми? 
Чи спішимо ми думати, що в цій сім’ї була якась прихо-
вана чеснота, яка і дала такий результат? Або ми схильні 
думати, що дитина переборола свою спадковість і вирі-
шила бути іншою? 

Батькам важко дається благополуччя дітей. І ми зна-
ємо, що не дали нашим дітям стільки любові, терпіння 
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і мудрості, скільки б хотіли. Боляче, коли до цього ще до-
дається неспокій через неправильне мислення. Прикро, 
коли батьки помилково себе звинувачують, думаючи, 
що якби вони робили правильні вчинки, то з дитиною 
було б все гаразд. Проте істина полягає в тому, що ми 
тільки закладаємо добрий фундамент у дітях, якщо до-
бросовісно виконуємо свої батьківські обов’язки.

НАВЧИТИСЯ ГРАТИ ПО ПРАВИЛАМ
У теніс можна грати двома способами. Можна грати 

чесно, радіючи перемогам і не засмучуючись від про-
грашів. Або грати просто заради перемоги та грошей. 
Останній варіант є спадщиною деяких молодих професі-
оналів, які заплямували гідність гри істериками в судах, 
нецензурною лексикою, побиттям працівників і роздра-
тованими виправданнями.

У батьків є схожий вибір. Вони 
можуть зосередитися на розвитку 
самодисципліни, накопиченні 
досвіду та вмінні правильно реа-
гувати. Або вони можуть спробу-
вати відвернути увагу від власних 
слабкостей, звинувачуючи інших 
у своїх проблемах. В останньому 
варіанті виховання дітей терпить 
постійні поразки і супроводжу-
ється виправданнями: “Ці діти 
зводять мене з розуму! Я пере-
стаю себе контролювати! Я знаю, 
що не повинна гніватися й кри-
чати, але я нічого не можу вдіяти. 

Зрештою 
важливо не те, 

виграємо ми 
чи зазнаємо 

поразки, а те, 
чи граємо ми 

за правилами. 
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Вони пробуджують у мені найгірше. Крім того, я думаю, 
що велика частина моєї проблеми в тому, що я виросла 
в неблагополучній сім’ї. Я не можу перестати кричати, 
бити і сперечатися з цими шибениками. Інакше не ви-
ходить”. 

Наші прабатьки започаткували цю гру перекладання 
своєї провини на інших. Адам звинуватив Єву. Єва зви-
нуватила змія. Диявол-змій, безсумнівно, звинуватив 
Бога. Але Бог поклав на Адама відповідальність за його 
вибір. Він змусив Єву відповідати за її вчинок. Змій теж 
отримав по заслузі.

Сьогодні ми схильні заявляти, що наші проблеми 
з ви  хованням дітей є результатом помилок наших бать-
ків. У цьому може бути доля правди. Але ще в давні часи 
Господь учив Свій народ не звинувачувати інших у влас-
них гріхах. Він був проти прислів’я, яке ізраїльтяни вико-
ристовували для зменшення особистої відповідальності: 

“Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах” 
(ЄЗЕКІЇЛЯ 18:2).

Знову ж, це не означає, що Бог заперечує проблеми, 
які ми наслідуємо від наших батьків. Писання, безу-
мовно, допускає існування засвоєних або генетично 
успадкованих нахилів. Бог сказав: 

“Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за 
провину батьків на синах, на третіх і на четвертих 
поколіннях тих, хто ненавидить Мене” (ВИХІД 20:5).

Однак Писання також показує, що вплив наших бать-
ків не знімає з нас відповідальності за те, як ми вирі-
шимо реагувати на нього. Ми вибираємо, чи будемо 
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сліпо слідувати прикладу наших батьків, чи свідомо ви-
беремо інший шлях. 

Син підліток може довести нас до нервового зриву. 
Батько алкоголік або невротична мати можуть на все 
життя залишитися в пам’яті. Але ніщо з перерахованого 
не дає нам виправдання бути злими, суперечливими або 
образливими в своїй поведінці. 

ПОВЕРНУТИСЯ ДО ШКОЛИ
Приблизно в ту мить, коли ми думаємо, що наша 

освіта вже здобута, з’являється вольове десяти-кілогра-
мове дитя, яке швидко доводить до нервового висна-
ження. Раптом ми опиняємося “знову в школі”. Ми по-
чинаємо розуміти, що виховання дітей – це не просто 
питання поступового перекачу-
вання накопичених нами знань 
у свіжу, сприйнятливу і подат-
ливу для фор   мування голову. Ми 
знову шу  каємо відповіді.

У нас з’являється новий по-
гляд на “чистий аркуш” дитин-
ства. Беручи в руки крейду бать-
ківської мудрості, ми виявляємо, 
що дошка стала брудною і не 
приймає нашого захопленого ба-
жання написати і навчити чогось 
прекрасного. Цей опір нашому 
навчанню триватиме до тих пір, 
поки у нас є діти. На наше розча-
рування, ми виявимо, що в біль-
шості випадків вони навчаються 

“Цінність шлю-
бу не в тому, що 

дорослі проду-
кують на світ 

дітей, а в тому, 
що діти проду-
кують на світ 

дорослих”. 
Пітер.де.Вріс..
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краще, коли ми дивимося на це 
по-іншому. 

Сталося не так, як ми хотіли. 
Ми думали, що дитина має бути 
новим і порожнім документом, 
на який ми могли б перенести всі 
знання, які були для нас важли-
вими, коли ми були в такому віці.

Проте навчання відбувається 
незалежно від того, усвідомлю-
ємо ми це чи ні. Нарешті ми вчи -
мося розуміти своїх власних 
батьків. Ми з’ясовуємо, як це від -
чайдушно любити маленьке ди -
тя, яке, здається, навмисно імітує 
наші помилки, в той же час чинячи опір нашим цінно-
стям, очікуванням і мріям. 

Ми починаємо краще розуміти серце Бога, яке пере-
повнене любов’ю до тих, хто носять Його ім’я і створені 
за Його подобою. Ми пізнаємо Його радість. Ми дізнає-
мося про біль, який Він відчуває, коли Його діти відвер-
таються від Його люблячого корегування (ІСАЯ 1:2). 

Ми багато дізнаємся і про себе. Ми бачимо, як ці ма-
люки проявляють наші найкращі та найгірші сторони. 
Наші виснажені нерви, неспокій та гнів можуть бути та-
кими ж, як і головний біль або температура. Спокуса гні-
ватися, кричати або розкидатися нашим батьківським 
авторитетом (“Тому що я так сказав, ось чому!”) – це симп
томи, які не можна ігнорувати. 

Ці реакції кажуть нам, що нам ще багато чого нале-
жить дізнатися про те, що Бог може зробити в нас. Нам 

“Ми доти не змо-
жемо зрозумі-

ти батьківську 
любов, доки 

самі не станемо 
батьками”.

Г ..У ..Бічер.
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потрібно зростати в Його мудрості, Його самовладанні, 
Його здатності гідно провести нас через труднощі дове-
денням маленького “центру всесвіту” до зрілості. Спокій 
здобувається в усвідомленні того, що це добре для нас. 

ВЧИТИСЯ, ДИВЛЯЧИСЬ НА ТВАРИН
Перш ніж ображатися на порівняння, подумайте про 

це. Що потрібно, щоб навчити собаку командам “сидіти” 
і “стояти на задніх лапах”? Скільки разів потрібно вда-
рити собаку згорнутою газетою, кричати, сперечатися 
або ображати її? Газетою можна лише зігнати собаку 
з дивану. Але така тактика не навчить її сидіти, перевер-
татися або приносити вам тапці. Собака не навчиться 
новим командам, якщо не пригощати її чимось смач-
неньким і не хвалити. 

Навчання дитини чимось 
схоже. Встановлення законів, по-
грози покаранням, підвищення 
голосу і авторитетне ствер-
дження “Тому що я так сказав! 
Я твій батько. Ось чому!” – така 
тактика спрацює тільки на дея-
кий час. Після цього всі погрози 
світу не зможуть змінити думку 
вашої дитини. Проте вони мо-
жуть стати причиною відкритого 
бунту, а про приховане незадово-
лення годі й сумніватися.

Дітей не можна постійно примушувати бути добрими. 
З часом вони почнуть робити те, що їм захочеться, по-
добається вам це чи ні. Секрет полягає в тому, щоб до-

Простим 
встановленням 

законів 
не досягнеш 

миру.
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помогти їм хотіти робити правильні речі, поєднати 
Божі стандарти із задоволенням власних потреб. Кожен 
хоче бути вільним, важливим, відчувати задоволення 
і вдячність. Зробіть так, щоб діти відчули вашу турботу. 
Заохочуйте їх. Проводьте час із ними. Робіть те, що при-
носить дітям задоволення. Беріть їх на руки. Обіймайте. 
Покажіть, що вони дорогі вашому серцю і ви бажаєте їм 
добра. 

Але не просто даруйте їм любов. Створюйте для 
них безпечні кордони, щоб захистити їхню свободу. 

Пояснюйте, що відбувається з 
людь  ми, які відмовляються жити 
під мудрим і люблячим керів-
ництвом Бога. Знайдіть творчі 
способи показати їм, що поради 
Слова Божого були дані нам для 
задоволення наших найглибших 
потреб і бажань. 

Допоможіть дітям відкрити 
мудрість книги Приповістей, яка 
знову і знову показує різними 
способами, що хоча Бог може 

просто скористатися Своїм авторитетом, Він цього не 
робить. Він дає нам мотивацію і розуміння. 

Ви уникнете великого розчарування, якщо усвідо-
мите, наскільки важливо пояснити дітям користь від 
правильного вибору, і спонукати до цього. Дитина має 
зрозуміти, як ці рішення відповідають його потребам 
у задоволенні, важливості, свободі та визнанні. Простим 
обмеженням ми можемо тільки дратувати своїх дітей 
(ЕФЕСЯН 6:4) і, як результат, втратити душевний спокій. 

Закон 
без любові 
приводить 

до бунту.
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ЖИТИ ЗА КОНТРАКТОМ
Мудрі батьки намагаються не примушувати своїх ді-

тей поводитися правильно. Вони розуміють, що не мо-
жуть змусити дітей бути хорошими, як коня не можна 
примусити пити воду. Можна направити дитя до добра, 
але примусити не можна. Ззовні 
може виглядати так, що ви зму-
сили дитину підкоритися вам, 
але всередині вона бунтує. Така 
сила людського духу. 

Це не означає, що вам не по-
трібно змушувати дітей робити 
те, що вони не хочуть. Є винятки, 
особливо в пер   ші роки. 

Один із найважливіших уро-
ків, які потрібно засвоїти бать-
кам, відображається в тому, як 
Бог чинить зі Своїми дітьми. Бог 
укладає заповіти (контракти). Він 
каже нам, що станеться, якщо ми 
будемо робити те, що він повелі-
ває. Потім Він говорить нам з достатньою конкретністю, 
що станеться, якщо ми відмовимося. Він пропонує допо-
могти нам зробити хороший вибір, якщо ми попросимо 
у Нього мудрості, та з готовністю підтримує в  усьому, 
чого очікує від нас, що ми не можемо зробити само-
стійно. 

Головне у відносинах з Його дітьми – це питання ви-
бору. Якщо Його діти роблять зло, то це їх вибір. І коли 
вони потім страждають від наслідків, то це тому, що 
вони свідомо вирішили йти проти Його волі. 

Це означає, 
що ми можемо 

перестати 
кричати, погро-
жувати і повто-

рювати одне 
й те ж саме.
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Поставимо тепер на це місце батьківське виховання. 
Дуже часто батьки намагаються прийняти всі рішення 
замість дітей, а потім втручаються й захищають їх, коли 
вони чинять щось неправильно. Але це протирічить 
Божому підходу. Протирічить воно і в тому, щоб змусити 
наших дітей робити те, що ми від них хочемо.

Найкраще, що ми можемо зробити – це чітко пока-
зати їм, що ми очікуємо і в який термін. Розкажіть їм, 
що станеться, якщо вони будуть слухняні. Також пояс-
ніть, що станеться у випадку непослуху. А потім нехай 
вони виберуть собі наслідки. Якщо вони будуть позбав-
лені прогулянки або комп’ютера, якщо підуть спати на 
годину раніше або якщо їм не дозволять піти з сім’єю на 
футбольний матч – це їх вибір, а не наш. 

Навчати дітей вибирати свій власний шлях, а потім 
дозволити їм випробувати приємні або болісні наслідки 
свого власного вибору – один із важливих аспектів вихо-
вання. Такий підхід не тільки принесе користь дітям, але 
й допоможе нам знайти душевний спокій.

Це означає, що ми можемо перестати кричати, погро-
жувати і повторювати одне й те ж. Це означає, що ми мо-
жемо перестати скаржитися і постійно вимагати зібрати 
розкиданий одяг у їхній кімнаті. Це означає, що ми мо-
жемо знизити наш голос і спокійно очікувати. Це озна-
чає сказати: “Відтепер, діти, ви самі вибираєте, що буде 
з вами. Як Бог виховує нас, так ми будемо виховувати вас. 
Ми тут для вас, але на таких умовах. Далі вирішувати вам”.

ДОВОДИТИ ДІТЕЙ ДО СЛІЗ
Ми живемо в час, коли насильство над дітьми досягло 

загрозливих масштабів. Тому з обґрунтованою обереж-
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ністю ми ставимося до фізичних 
покарань дітей в гніві або до ви-
користання будь-яких знарядь, 
включаючи руку, які можуть за-
подіяти тілесної шкоди. Так само 
важливо розуміти, що коли ди-
тина дорослішає, її можна ви-
правляти, показуючи наслідки 
попереднього її вибору (див. 
СТОР. 14-15). 

Це одна сторона медалі. Інша 
сторона полягає в тому, що му-
дрий і люблячий батько не боя-
тиметься доводити свою дитину 
до сліз, коли це необхідно. Вічна 
мудрість Писання у цьому пи-
танні зрозуміла:

•  “Хто стримує різку свою, той ненавидить сина сво
го, хто ж кохає його, той шукає для нього картан
ня” (ПРИПОВІСТ ЕЙ 13:24).

•  “Картай свого сина, коли є надія навчити, та заби
ти його не піднось свою душу” (ПРИПОВІСТ ЕЙ 19:18).

•  “До юнакового серця глупота прив’язана, та різка 
картання віддалить від нього її” (ПРИПОВІСТЕЙ 22:15).

•  “Різка й поука премудрість дають, а дитина, 
залишена тільки собі, засоромлює матір свою” 
(ПРИПОВІСТ ЕЙ 29:15).

•  “Карай сина свого й він тебе заспокоїть, і приємно
щі дасть для твоєї душі” (ПРИПОВІСТ ЕЙ 29:17).

“Батьки, 
не дратуйте 
дітей своїх, 

а виховуйте їх 
в напоминанні 
й остереженні 

Божому!” . 
Ефесян.6:4
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•  “Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, 
але смутком, та згодом для навчених нею прино-
сить мирний плід праведности!” (ЄВРЕЇВ 12:11) 

Деяким батькам важко погодитися з цими словами. 
У короткостроковій перспективі набагато легше доз-
волити нашим дітям робити все, ніж дивитися на їхні 
сльози і скарги. Звичайно, це неприємно. Але в довго-
строковій перспективі доречне і своєчасне покарання 
необхідне як для благополуччя дитини, так і для нашого 
власного спокою. Часто наші діти дуже схожі на слугу, 
описаного в книзі Приповістей:

“Раб словами не буде покараний, хоч він розуміє, але 
не послухає” (ПРИПОВІСТЕЙ29:19).

Молімося, щоб коли ми доводимо наших дітей до сліз, 
це було пов’язано з нашою любов’ю, а не з гнівом. Бог не 
обіцяє душевного спокою батькам, чиї діти плачуть від 
батьківського егоїзму. 

Це означає, що батьки не повинні давати своїй ди-
тині привід сказати: “Ви несправедливі до мене. Ви не 
прислухаєтесь до мене. Вимагаєте більше, ніж я можу 
зробити. Ви постійно незадоволені. Ви занадто гостро 
реагуєте на мої неправильні вчинки, але коли самі по-
миляєтеся, то відмовляєтеся визнавати провину. Вам ні-
чого не можна пояснити. Ви постійно все перекручуєте 
на свій лад. Зловживаєте батьківською владою. Ви грубі 
й непередбачувані. Важко здогадатися, коли вибухнете 
у гніві. Ви повинні захищати мене, але насправді я від-
чуваю потребу в захисті від вас. Я через вас плачу і тому 
ненавиджу вас!”
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ПРАЦЮВАТИ ЯК НА ФЕРМІ
Виховання більше схоже на фермерство, ніж на при-

готування їжі. Смачну страву можна приготувати за де-
кілька годин. І, слідуючи рецепту, 
ви можете бути досить впевнені 
в  результаті. Але з дітьми ре-
цепти працюють не дуже добре.

Щоб отримати модель вихо-
вання дітей, вам потрібно про-
стежити шлях хліба чи м’яса аж 
до ферми, на якій вони з’явилися. 
Батьківський труд ближче до тва-
ринної ферми й пшеничного 
поля, аніж до солодощів і пряно-
щів. Потрібно орати й борону-
вати, сіяти й доглядати. Полоти, 
зрошувати, а потім очікувати 
врожаю. У сприятливий рік у вас 
може бути щедрий врожай. А в 
несприятливі роки він може бути знищений жуками, 
хворобою, занадто великою кількістю дощу, засухою, 
жарою або заморозками.

Звичайно, фермерство – це не гра в удачу. Має зна-
чення науковий підхід. Відправте ледаря на ферму  – 
і можна не сумніватися, що будете голодні восени. 
Хороший фермер – це старанний трудівник, який знає, 
що робити з конкретною рослиною або твариною. Він не 
вирощує курей так, як індиків, а кукурудзу – як люцерну. 
А головне, він не захоплюється рецептами “на швидку 
руку”. Хороший фермер – покірна людина. Він очікує 
свій врожай, але не втішає себе оманливою впевненістю.

Батьківський 
труд ближче до 
тваринної фер-
ми й пшенично-
го поля, аніж 
до солодощів 

і прянощів. 

23Як батькам знайти душевний спокій? 



Все, що він знає – відповідальність на кожному етапі. 
Якщо він отримає гарний урожай, то це тому, що пра-
вильно робив усе, що було у його владі. А також тому, що 
все інше склалось успішно. 

Апостол Павло згадав цю модель землеробства 
в своєму першому листі до коринтян:

“Бо хто ж Аполлос? Або хто то Павло? Вони тільки 
служителі, що ви ввірували через них, і то скільки 
кому дав Господь. Я посадив, Аполлос поливав, Бог же 
зростив… І хто садить, і хто поливає – одне, і кожен 
одержить свою нагороду за працею своєю... і труди-
мось, працюючи своїми руками. Коли нас лихослов-
лять, ми благословляємо; як нас переслідують, ми 
терпимо… Не пишу це для того, щоб вас осоромити, 
але остерігаю, як своїх любих дітей. Бо хоч би ви 
мали десять тисяч наставників у Христі, та от-
ців не багато; а я вас породив у Христі Ісусі через 
Євангелію... Тож благаю я вас: будьте наслідувачами 
мене!” (1 КОРИНТЯН 3:5-6, 8; 4:12, 14-16).

Павло думав про духовне виховання, яке відрізня-
ється від виховання власних дітей. Але є й безсумнівні 
паралелі. В обох випадках ви повинні робити правильні 
речі, старанно працювати, чекати від Бога врожаю і ро-
зуміти, що попереду очікує нагорода – не за результат, 
а за відповідальне відношення і піклування.

Душевний спокій отримується не в спробах досягти 
швидкого зростання, а в розумінні, що виховання ді-
тей – це довгий процес піклування про маленькі душі, 
в  очікуванні результатів від Бога. У прагненні приско-
рити збір врожаю немає ані спокою, ані продуктивності. 
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ВЗЯТИ НА СЕБЕ РОЛЬ СВЯЩЕННИКА
Старозавітний священик Ілій виховував дитину, яка 

не була його власною (1 САМ. 1:24–2:21). Протягом декількох 
років Ілій служив батьком для хлопчика на ім’я Самуїл. 
Але Самуїл був лише довірений під опіку Ілія. У певному 
сенсі, у нас схожі відносини з дітьми. Ми думаємо, що 
вони є нашою власністю. Але це не так. Господь тимча-
сово довірив нам дітей, щоб ми виховали їх для Нього. 

З одного боку, думка про те, 
що діти не є нашою власністю, 
не надто втішає. Нам зрозумілі 
хвилювання, пов’язані з повер-
ненням орендованої автівки, 
яка не стала кращою після ви-
користання. З іншого боку, усві-
домлення того, що наші діти на-
лежать Господу, дуже втішає. Це 
означає, що їх законний Власник 
подбає про всі ресурси, необхідні 
для догляду за ними.

Крім того, батьки схожі на Ілія 
в тому сенсі, що вони як свяще-
ники. В Посланні до євреїв 5: 1-4 
говориться, що священик засту-
пається перед Богом за свій народ, і що він робить це 
в усвідомленні власної слабкості. Оскільки він знає свої 
проблеми, то може проявити співчуття і милосердя до 
тих, хто звертається за допомогою. Автор Послання до 
євреїв пише про первосвященика так: 

“Щоб міг співчувати недосвідченим та заблудже
ним, бо й сам він перейнятий слабістю. І тому він 

Батьки 
можуть знай-
ти душевний 
спокій, коли 

вони моляться 
за ввірених 

їм дітей.
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повинен як за людей, так само й за себе самого при-
носити жертви за гріхи” (ЄВРЕЇВ 5:2-3).

Оскільки мова йшла про священиків, які служили до 
приходу Христа, нашого Великого Первосвященика, де-
хто може подумати, що поняття священства застаріле. 
Проте той же автор сказав про Ісуса Христа наступне:

“Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не міг 
би співчувати слабостям нашим, але випробуваного 
в усьому, подібно до нас, окрім гріха” (ЄВРЕЇВ 4:15). 

Тепер Новий Заповіт називає дітей Божих “священ-
ством царським” (1 ПЕТРА 2:5, 9). 

Подумайте, як це відноситься до батьків. Немає сенсу 
чекати, що наші діти будуть кращими за нас. Ми можемо 
бажати, щоб вони зробили правильний вибір. Також мо-
жемо молитися, щоб вони були мудрішими. Але самі ми 
не завжди були мудрими і хорошими. Ми були такими, як 
наші діти зараз. Такими ж нерозумними, необачливими, 
наївними. Ми не можемо бути ідеальним прикладом для 
них. Але ми можемо співчувати, співпереживати їм, по-
стійно звертатися до них з любов’ю, а до їх Небесного 
Отця і законного Власника – із заступництвом. 

РОСТИ, ЯК ВИНОГРАД НА ЛОЗІ 
Секрет плоду – в гілці та корені. Гарне виховання 

дітей – це плід хорошого характеру, який корениться 
і росте в самому Бозі. Біблія називає ці чесноти плодом 
Духа. Тобто він з’являється завдяки Богу, а не від наших 
власних природних здібностей або зусиль. Послухайте, 
що написав апостол Павло, і подумайте, як це стосується 
гарного виховання дітей: 

26 ЯК БАТЬКАМ ЗНАЙТИ ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ?



“А плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, 
добрість, милосердя, віра, лагідність, здержли
вість: Закону нема на таких! А ті, що Христові 
Ісусові, розп’яли вони тіло з пожадливостями та 
з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо!” 
(ГАЛАТІВ 5:22-25).

Причина, по якій слова апостола Павла так важливі 
для батьків, полягає в тому, що вони не тільки відобра-
жають якості, які забезпечують гарне виховання, але 
вони також вказують на ресурси Духа, які ми не знай-
демо ні в собі, ні в своєму влас-
ному досвіді. Якщо Павло правий, 
то думки про наші недоліки або 
про наші власні провали можуть 
спрацювати для нашої користі. 
Вони спонукають нас шукати не-
притаманні нам якості батьків-
ства в Дусі Небесного Отця.

Послухайте, що Павло пи-
сав християнам, які намагалися 
жити своїми зусиллями:

“Чи ж ви аж такі нерозумні? 
Духом почавши, кінчите тепер 
тілом? Чи ви так багато тер
піли надармо? Коли б тільки надармо! Отже, Той, 
Хто вам Духа дає й чуда чинить між вами, чи чинить 
ділами Закону, чи із проповіді про віру?” (ГАЛАТІВ 3:3-5). 

Духовні джерела характеру, про які говорив Павло, не 
є результатом спроб жити по Божим ідеалам. Вони про-

Ми не можемо 
дозволити собі 
забути, звідки 

походить гарне 
виховання.
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являються, коли ми віримо і довіряємось Божим бажан-
ням і Його здатності працювати в нас.

Ми повинні постійно нагадувати один одному, що се-
крет гарного виховання подібний плоду, який дозріває 
на гілках і корінні Духа Христового. Якщо ми живемо 
згідно з Христовим Словом (ІВАНА 15:1-14), тоді в нас буде 
примножуватися плід Духа:

•  надприродна любов замість несамовитих зусиль 
і знемоги

•  оптимізм (радість) замість песимізму
•  спокійний дух замість тривоги
•  терпеливе відношення замість палаючого гніву
•  доброта замість жорстокості
•  хороші мотиви і наміри замість егоїзму
•  виконання обіцянок замість порушення свого 

слова
•  м’якість замість грубості
•  самоконтроль замість поганих звичок

ПОШУК ЗРУЧНИХ ДЛЯ ПОВЧАННЯ МОМЕНТІВ
У Старому Заповіті Бог сказав Своєму народу збе-

регти каміння з Йордану для свідоцтва майбутнім поко-
лінням. І коли діти запитають, що то за каміння, батьки 
повинні були розповісти історію про те, як Господь чу-
десним чином задовольнив їхні потреби і перевів народ 
через Йордан. Головна мета – готовність скористатися 
зручним для повчання моментом.

“Сказав він до Ізраїлевих синів, говорячи: «Коли взав-
тра запитають вас ваші сини своїх батьків, гово-
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рячи: Що це за каміння? То познайомте ваших си
нів…»” (ІСУСА НАВИНА 4:21-22).

Бог не хотів, щоб батьки в Ізраїлі докучали дітям стом-
люючими настановами. Замість цього вони повинні були 
робити речі, які б спонукали їхніх дітей питати: “Тату, 
мамо, чому ми це робимо? Чому в нас завжди є порожнє 
місце за столом?” (див. ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ 6:6-9, 20-25).

Батько, який написав книгу Приповістей для свого 
сина, усвідомлював силу слова, сказаного вчасно 
(ПРИПОВІСТЕЙ 15:23; 25:11). Він виріс у традиції, в якій для 

знайомства дітей з вічними істи-
нами використовувався творчий 
підхід. Євреї використовували ка-
міння, загадки, предметні уроки, 
драми, словесні образи. А  го-
ловне, вони намагалися зробити 
дітей активними і зацікавленими 
учасниками власного навчання. 

Такі предметні уроки відрізня-
ються від “сімейного поклоніння”, 
часто примусового і академічного, 
яке рідко дає бажаний духовний 
результат. Якщо наші слова не 
набувають повчального змісту, 
вони навряд чи приваблять серця 

наших дітей до Бога. Як правило, примусові сімейні по-
клоніння лише допомагають зменшити почуття провини 
у батьків за те, що не роблять того, що повинні. 

Планування і використання повчальних моментів на-
багато краще. Спокійні розмови про життя під час від-

Створення 
зручних 

для повчання 
моментів заби-

рає багато 
часу й сил.
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починку, рибалки чи прогулянки, спонтанна бесіда під 
час обіду або зворушлива біблійна історія та молитва пе-
ред сном – все це сприймається набагато ефективніше 
(ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ 6:6-9). Проблема тільки в тому, що 
для навчання дітей таким способом потрібна серйозна 
залученість, творчий підхід і багато часу.

Ні, я не кажу, що нам зовсім не потрібне сімейне по-
клоніння. Якщо це у вас гарно виходить і приносить ба-
жаний результат, тоді продовжуйте. Але якщо ви тільки 
примушуєте ваших дітей щось вивчити, швидше за все, 
у них з’явиться негативне відношення не тільки до чи-
тання Біблії й молитви, а й до вас і вашого Бога.

ПОМИРАТИ ТИСЯЧЕЮ СМЕРТЕЙ
Найуспішніші батьки вмирають тисячею смертей. 

Іноді це є результатом збентеження від вчинків дітей 
або повного розчарування і втоми. Інколи це трапля-
ється через велику занепокоєність через недалекогляд-
ний вибір сина чи доньки. Але часто такі батьки добро-
вільно вмирають для своїх власних бажань. Тому що 
саме це потрібно для приведення дитини в світ. 

“Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, 
то одне зостається; як умре ж, плід рясний принесе” 
(ІВАНА 12:24).

Ніхто не говорив, що ростити дітей буде легко. 
Спочатку матері важко пережити пологи. Потім їй не-
легко присвячувати роки свого життя немовлятам і ді-
тям, які постійно вимагають уваги. Дружині та чоло-
вікові важко відмовитися від тієї свободи, якою вони 
насолоджувалися до появи дітей. Батькові буває важко 
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потіснити в сторону свою сильну волю і дати синові про-
стір для прийняття власних рішень. 

Важко давати дітям все більше свободи та все менше 
їх контролювати, щоб вони могли відчути відповідаль-
ність за власні вчинки. Важко не стрибнути і не вряту-
вати їх, коли вони потрапляють в біду. Важко зберігати 
твердість у забезпеченні розумних меж і контролю, щоб 
вони не залишалися повністю самостійними. Іноді було 
б легше здатися і зняти цей тягар. Важко постійно допо-
магати їм зрозуміти, що головне – не те, що ви хочете 
від них, а те, що вони мають вибрати і які будуть на-
слідки. Важко не вмішуватися. Важко терпіти і давати їм 
стільки часу, скільки потрібно для дорослішання. Це все 
одно, що померти, аби дозволити їм вийти в холодний, 
жорстокий світ.

Важко молитися за них кожен день. А ще важче в мо-
литві довіряти Богові. Важко сказати Господу: “Роби все 
можливе, щоб привести моїх дітей до Тебе, а також до 
зрілості у вірі та любові. Господи, роби все, що потрібно”.

“Затривожена зараз душа Моя. І що Я повім? За
ступи Мене, Отче, від цієї години! Та на те Я й при-
йшов на годину оцю...” (ІВАНА 12:27).

Хибно думати, що легкий шлях принесе менше 
болю й більше радості. Однак гарне батьківство – це 
плід Христового характеру. І якщо ми не будемо слі-
дувати прикладу Христа й настановам Апостола Павла 
(2 КОРИНТЯН 4:1-12), то ніколи не побачимо переміни, яку 
Дух Христа може зробити в нас. Тільки коли ми помремо 
для себе, наші діти отримають користь від виховання 
Христом через нас.
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ПІДГОТОВКА ДО ПОРОЖНЬОГО ГНІЗДА
Синдром порожнього гнізда є реальним фактором 

кризи середнього віку. Після того як діти залишають 
батьківський дім, наступає серйозна загроза шлюбам, 
які пережили попередні випробування. Батьки, які все 
життя прожили заради своїх дітей, раптово опиняються 
в порожньому будинку. Вони стають неспокійними, не-
задоволеними і дратівливими. Тривога, гнів і депресія 
починають обгортати їх, немов туман.

Однак хоча синдром порожнього гнізда стає но-
вим випробуванням для батьків і їх шлюбу, його також 
можна розглядати як знак успіху і надії для дитини. 

Діти народжуються не для того, щоб бути дітьми. 
Найвище благо для них – вийти з-під опіки і керівництва 
батьків. Із дня народження дитини тато й мама повинні 
розуміти, що їх місія – підготувати пташеня до польоту.

Зрілість краща від незрілості, 
незалежність краща від залеж-
ності, а день від’їзду кращий дня 
прибуття.

Якщо після залишення бать-
ківського дому дітьми батьки все 
ще схильні домінувати в їхньому 
житті, оточуючи надмірною опі-
кою, потрібно приймати міри. 
Настав час визнати, що все зміни-
лося, і відмовитися від контролю 
та тиску. А ще прийняти той факт, 
що ми були занадто захоплені не 
заради блага дитини, а заради за-
доволення наших власних егоїс-

“Головне, 
чому батьки 

можуть навчи-
ти своїх дітей, – 

як жити без 
них”.

Френк.Кларк
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тичних потреб. Важко відпускати 
дітей, особливо якщо ми стали 
залежними від них. Але подібна 
залежність показує, по-перше, 
що ми самі всередині – діти, а по-
друге, що ми не шукаємо радості 
й миру в Господі. 

Цікаво відзначити, як Бог 
ви   ховує Своїх дітей. І за ча-
сів Ста  рого, і в Новому Заповіті 
Небесний Отець тимчасово ви-
ховував Своїх дітей з величез-
ною кількістю чудових знамень 
і чудес, щоб гарантувати їм Свою 
присутність. Згодом Він видалив 
очевидну присутність чудесного і  змусив Своїх дітей 
жити вірою. 

Бог створив чоловіка і жінку для того, щоб ті, зали-
шаючи своїх батьків, починали жити самостійно. Саме 
в цій новій сфері незалежного життя людина вільна вчи-
тися любити Бога, батьків, дружину, дітей і друзів. Саме 
тут ми можемо знайти душевний спокій, який забезпе-
чує Бог.

КРАЩЕ ПІЗНО, НІЖ НІКОЛИ
Сказати “вибач” краще пізно, ніж ніколи. Краще ска-

зати “люблю” на смертному одрі, ніж померти, так і не 
зробивши цього. Краще знайти спосіб заохотити своїх 
дітей в кінці життя, ніж залишити їх у пошуках відпо-
віді на питання: “Мама або тато коли-небудь дійсно 
дбали про мене?” Одне з найдивовижніших переживань 

“Ми залишаємо 
у спадок своїм 
дітям тільки 
дві цінності – 

коріння 
й крила”. 

Ходдінг.Картер.
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для батьків – бачити добрий результат від декількох слів 
підбадьорення навіть у кінці життя.

Звичайно, це не виправить помилки минулого. На-
слідки егоїстичного, алкогольного, перелюбного, образ-
ливого, трудоголічного способу життя батьків не можна 
стерти як непотрібний напис крейдою на дошці. Але ви 
можете пізнати радість Учителя, який учив Своїх послі-
довників жити сьогоднішнім днем, визнавати свої по-
милки, повертати збитки, де можливо, і через це знай  ти 
Божий мир.

Але що, якщо дитина помре до того, як у батьків 
з’явиться шанс проявити цю турботу? Ви можете шану-
вати пам’ять про цю дитину. Ви можете здобути з своїх 

помилок користь для когось ін-
шого, виявити турботу до нього.

Апостол Павло проілюстрував 
цю можливість використання по-
передніх прорахунків на благо 
іншим. Зробивши багато грубих 
помилок у минулому, він став ду-
ховним батьком для багатьох лю-
дей. У молоді роки він був жор-
стоким переслідувачем (ДІЇ  8:1-3). 
Попередні дії залишили в його 
серці важкий тягар спогадів 
(1  ТИМОФІЯ 1:15). Проте Павло не 
здався. Він став одним із впли-
вових наставників усіх часів. 
Керуючись бажанням виправити 
помилки свого минулого, а також 
незрівнянною Божою любов’ю, 

Пізнати, хоча 
й пізно, радість 
батьківства – 
це як ковток 
води, такий 
освіжаючий, 
що ви будете 

згадувати його 
щоденно до 

кінця життя.
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він став духовним батьком для 
тих, хто ввібрав його любов, його 
мудрість, його приклад і його мо-
литви.

Дізнавшись, як сильно Бог 
любить його, переживши зміну 
серця і пізнавши силу Христа, 
Павло став відомий своїм при-
кладом, вченням, порадами і сво-
їми теплими словами підтримки 
та підбадьорення.

Він навчився проявляти до ін-
ших ласкавість матері, а також твердий спокій і переко-
наність батька (1  СОЛУ  НЯН  2:7-12). Його “прийомні” діти 
впевнено могли сказати: “Краще пізно, ніж ніколи”.

Ніколи 
не пізно шану-
вати пам’ять 

дитини.
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П’ять

Чия ви дитина?

Не обов’язково бути дитиною батьків, які роз-
ведені або алкоголіки, трудоголіки чи схильні 
до насилля, щоб сумніватися в своїй батьків-

ській придатності. У всіх нас виникають питання про те, 
що ми збираємося передати нашим дітям. Деякі сумні-
ваються, що зможуть бути такими ж добрими, як були 
їхні батьки. Доброю новиною є те, що нам не обов’яз-
ково передавати у спадок недоліки. 

Бог Біблії пропонує всиновлення, виховання і життя 
через вас, якщо ви дозволите Йому стати вашим Отцем. 

37



Бог і Отець Господа Ісуса Христа бажає усиновити вас, 
назвати Його ім’ям і подарувати вічний спадок, але при 
умові, що ви визнаєте свої гріхи і повірите в прощення і 
життя через Христа (ЕФЕСЯН 1:3-12; 1 ІВАНА 5:1). 

У цих нових взаємовідно-
синах із Богом батьки можуть 
знайти любов, безпеку і впевне-
ність, що може дати тільки Бог. 
Це починається з віри в Христа 
як Спасителя від вічного пока-
рання за гріх. І триває, коли ми 
покладаємося на Його мудрість 
і допомогу.

Це єдиний спосіб, коли “діти, 
які мають дітей”, досягають ус-
піху. Якщо ми довіряємо Богу 
і  жи  вемо як Його діти, Він буде 
розвивати в нас характер, який і є 
секретом гарного батьківства. 

Ви не тільки 
можете бути 
дитям Божим, 
але Він дасть 
вам здібність 
жити відповід-

но цього!

Читайте інші брошури серії “Духовні відкриття” 
на сторінці: ukrainian-odb.org/ds/.
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/
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