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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОДИНА 

 

Урок 1: Християнський розум  
 

Мета: 
 

Показати християнським керівникам, чому важливо берегти християнський розум і 

знати настанови і погляди популярної культури і засобів масової інформації.  

 

Теми, що вивчаються:  
 

У цьому уроці християнський керівник розгляне такі питання: 

 

1. Розібратися, чому важливо годувати і захищати розум. 

2. Розуміти віру, мислення і християнський розум. 

3. Розуміти вплив культури на християнський розум. 

 

Вступ:  
 

Ніколи раніш в історії людства 

 

Сьогоднішній світ високих технологій створює як чудові можливості, так і величезні 

проблеми. У міру зростання знань і розвитку можливостей, що стають доступними 

нам завдяки просуванню технології, нам необхідно дедалі більше мудрості, щоб 

спрямовувати ці знання в правильному напрямі. Неможливо перелічити всі переваги 

комп’ютерних технологій та Інтернету; але існує і їхній темний бік. Ніколи раніше 

вторгнення в оселю, родину і людський розум не було настільки могутнім. 

Настанови і погляди зовнішнього світу (через Інтернет) тепер у буквальному 

значенні слова несуться по повітрю, фізично проникають крізь стіни і вторгаються в 

наші оселі. Але це ще не все – ми носимо ці настанови в наших кишенях (у наших 

смартфонах).  

 

Як у сучасному суспільстві, образи і погляди якого проникають через Інтернет, 

телебачення, кіно і музику, батьки можуть виховувати дітей і формувати в них 

християнський світогляд? Як помітив один коментатор: «Молодих людей більше не 

виховують батьки. На них виявляється вплив ззовні, через вуха, Інтернет і 

телебачення. Такого не було ніколи в історії людства… Ліберальні засоби масової 

інформації контролюють культуру… Батьки не в змозі протистояти впливу культури 

через комп’ютерні технології». 

 

У цих уроках ми обговоримо вплив комп’ютерних технологій на наш розум і наші 

родини, а також проблему безпечного і правильного користування комп’ютерними 

технологіями. Як ми можемо захистити себе від небезпеки і настанов цього світу й 

у той самий час одержати користь від того, що пропонують технології? Приклавши 

багато старань, відповідально ставлячись до своєї батьківської ролі і грамотно 

керуючи родиною, ми зможемо пожати добрі плоди від розвитку Інтернету і 

комп’ютерних технологій і в той самий час захистити родину від небезпеки. 
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I. Важливо годувати й охороняти свій розум 
 

А. Розум – це діяльність і здатність мозку. На розум впливає інформація, що збирає 

мозок. 

 

Б. Люди – «вище» за тварин. Тварини відповідають інстинктивно; люди 

відповідають розумним вибором. 

 

В. У процесі обміркування і реалізації дій у нашому мозку формуються доріжки 

(звички). Особливо важливо сформувати правильні доріжки (звички) у ранньому 

віці. 

 

Г. Наші думки ДУЖЕ важливі. Вони формують наші вчинки. «Ми пожинаємо своїми 

вчинками те, що сіємо в наш розум» (богослов Джон Стотт).  

 

«Спостерігай за думками, вони стають словами; спостерігай за словами, 

вони стають учинками; спостерігай за вчинками, вони стають звичками; 

спостерігай за звичками, вони стають характером; спостерігай за 

характером, він стає твоєю долею» (невідомий автор).  

 

Д. Ми маємо ставитися до свого розуму, як і до свого тіла.  

 

1. Годуйте свій розум добрим. 

 

2. Охороняйте розум від поганого.  

 

3. Ми обов’язково виявимо те, чим заповнюємо свій розум. «Людина – це те, про 

що вона весь день думає» (поет Ральф Уалдо Емерсон). 

 

 

II. Віра, мислення і християнський розум 
 

A. У своїй премудрості Бог дивовижно з’єднав наші душі з фізичним мозком і 

тілами 

 

«А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, 

і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого 

Ісуса Христа!» (1 Солунян 5:23). 
 
«І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у 

ніздрі її, – і стала людина живою душею» (Буття 2:7). 

 

Б. Писання надає великого значення мисленню і міркуванню 

 

1. Писання вихваляє мудрість і знання.  

 

«…І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, 

щоб пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, приємність та досконалість» 

(Римлян 12:2). 

 

«Через це то й ми з того дня, як [про це] почули, не перестаємо молитись за 

вас та просити, щоб для пізнанням волі Його були ви наповнені всякою 
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мудрістю й розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в 

усякому догодженні [Йому], в усякому доброму ділі приносячи плід і 

зростаючи в пізнанні Бога…» (Колосян 1:9-10). 

 

«Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить 

Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на 

землі» (Колосян 3:1-2). 

 

«Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо 

ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, 

дорожче за перли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею» 

(Приповісті 3:13-15). 

 

2. Писання осуджує дурість і суєтне мислення. 

 

«Тому, що народ Мій безглуздий, він не знає Мене: вони нерозумні сини й 

нерозважні вони, – мудрі вони, щоб чинити лихе, та не вміють чинити 

добра!» (Єремії 4:22). 

 

«Погине народ Мій за те, що не має знання: тому, що знання ти відкинув, 

відкину й тебе, щоб не був ти для Мене священиком» (Осії 4:6). 

 

«Бо гнів Божий з’являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що 

правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для 

них, бо їм Бог об’явив. Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна 

сила й Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм 

виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували, але 

знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи 

себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу 

образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів» (Римлян 1:18-23). 
 

3. Наш розум має бути зосереджений на Богові й на тім, що Господнє. 

 

«Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про 

духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир, 

думка-бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові Божому, та 

й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові» (Римлян 

8:5-8). 

 

«…Зброя-бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування 

твердинь, – [ними] ми руйнуємо задуми, і всяке винесення, що підіймається 

проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух Христові» (2 Коринтян 

10:4-5). 

 

4. Бог говорить до нашого розуму через всесвіт.  

 

Ми здатні бачити і міркувати над тим, що створив Бог: «…здатність людини 

прочитати те, що написав Бог у всесвіту» (Джон Стотт).  

 

«Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук розказує небозвід. 

Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, – без мови й без 
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слів, не чутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до 

краю вселенної їхні слова!» (Псалом 19:1-5). 

 

5. Розум важливий, бо християнство – це релігія, що була відкрита нам зверху. 

 

«Бог відкрив Себе словами нашому розумові» (Джон Стотт). 

 

а. Багато років тому Ісус прийшов на цю землю. Свідчення цього записано для 

нас у Біблії (у числі інших джерел).  

 

б. Християнам важливо читати і розуміти Біблію.  

 

«Одна з найвищих і шляхетних здібностей людського розуму – це слухати 

Боже Слово, а отже читати Його розум і думати Його думками як у природі, 

так і в Писанні» (Джон Стотт). 

 

«…Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа 

премудрости та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого 

серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий 

Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що 

віруємо за виявленням потужної сили Його…» (Ефесян 1:17-19). 

 

III. Вплив культури на розум  
 

А. Споживче ставлення (егоїстичний матеріалізм): «Я хочу це для СЕБЕ, і Я хочу це 

ЗАРАЗ, щоб МЕНІ було гарно».  

 

1. Світ перетворився на суспільство споживачів. Це особливо характерно для 

великих міст. Прогрес, що стрімко розвивається, створив атмосферу, 

зосереджену на споживачі (ми, Я) і на нашому бажанні негайно ПОЧУВАТИ 

задоволення.  

 

2. Рекламні ролики товарів і послуг розпалюють бажання одержати більше 

«речей», для того щоб відчути себе щасливим.  

 

3. Багато які економіки побудовані і тримаються на споживацтві. Таким чином, 

наша ж економіка залежить від того, що ми купуватиме більше і більше. 

 

Б. Спрямованість на насильство 

 

Фільми і відеоігри заповнені насильством. Насильство стало однією з головних 

форм розваги. Дорослі й діти «оніміли» стосовно насильства, а це призводить до 

того, що кількість насильства в засобах масової інформації зростає.  

 

В. Нетерпимість до релігії 

 

У багатьох країнах популярні засоби масової інформації протистоять релігії. 

Антирелігійні настанови пронизують телевізійні шоу, фільми, рекламу, науку і 

новини. У більшій частині інтернет-простору й інших засобів масової інформації 

релігія подається як неосвічене мислення. Ця настанова може проникнути в наш 

розум, особливо в розум наших дітей.  
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Г. Пронизане сексом 

 

1. Секс пронизує культуру майже всього світу. Секс використовують у рекламі 

для успішних продажів. У фільмах, телевізійних шоу, відеоіграх, багатьох 

комп’ютерних прикладних програмах і смартфонах використовуються 

сексуальні образи. Ви неодмінно стикнетесь із сексуальними образами, якщо 

тільки не живете в майже повній ізоляції. 

 

2. Як і в разі з насильством, надлишок сексуальних образів змінює ставлення 

людей до сексу. Вони більше думають про нього, жадають його, а їхнє 

моральне ставлення до нього змінюється.  

 

Інститут Геллапа досліджував статистику по США та як вона змінювалася 

протягом років (опитано 1 012 дорослих віком від 18 років і більше): 

 

Чи негативно ви ставитеся до статевих відносин між чоловіком і жінкою до 

шлюбу? 

 

1964 – 68% так 

 

1973 – 47% так 

 

1991 – 40% так 

 

2001 – 38% так 

 

2011 – 36% так 

 

Чи погоджуєтеся ви морально з гомосексуальними відносинами 

(гомосексуалісти/лесбіянки)?  

 

2001 – 40% так 

 

2013 – 59% так 

 

Чи вважаєте ви, що можна мати дитину поза шлюбом? 

 

2001 – 45% так 

 

2013 – 60% так 

 

3. Ми стали байдужими до сексуальних образів. Чим більше ми їх бачимо, тим 

більше ми хочемо, щоб вони стали більш могутніми і відвертими для того, щоб 

збуджувати нашу зацікавленість. 

  

«Нині потрібно більше відвертості, ніж раніш, щоб привернути нашу увагу і 

збудити нас. На початку 1900-х років відкриті руки і щиколотки моделей 

викликали стільки ж збудження, скільки майже оголені моделі викликають 

тепер. За час нашого життя ми стали свідками того, як сексуально-відвертий 

зміст телепередач, фільмів, книг і інших форм медіа вийшов далеко за рамки 
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простої реклами» (Том Райхерт. Журнал сучасних проблем і дослідження 

реклами). 

 

 

Запитання для обговорення:  
 

1. Чи замислювалися ви будь-коли над тим, щоб годувати свій розум так само, як і тіло? 

Що ви про це думаєте тепер?  

 

2. Як ви можете поліпшити дисципліну годування вашого розуму?  

 

3. Як ви можете допомогти членам вашої родини захищати і годувати свій розум?  

 

4. Говорячи про прийняття і любов до Ісуса, ми часто говоримо про «серце». Поясніть, 

як Писання підкреслює важливість нашого розуму.  

 

5. Назвіть і обговоріть різні напрями впливу культури (див. розділ III), з якими ви 

зустрічаєтеся у вашому суспільстві. 

 


