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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОДИНА 

 

Урок 4: Розвивати свій розум заради Христа 

 

Мета: 

 

Спонукати християнського керівника до захисту християнського розуму членів своєї 

родини і до одночасного формування в цих розумах християнського світогляду 

 

Теми, що вивчаються: 
 

У цьому уроці християнський керівник розгляне такі питання: 

 

1. Цільова настанова для виховання дітей. 

2. Поради до виховання християнського світогляду в родині. 

3. Розробка плану дій для формування в родині цього світогляду, а також для 

створення в родині атмосфери безпеки. 

 

Вступ: 
 

Обговоривши загрозу, що можуть завдати комп’ютерні технології, давайте 

замислимося над тим, як обмежити негативний вплив нашої культури (медіа і 

світського суспільства), розумно обмежуючи користування комп’ютерними 

технологіями, і як сприяти поширенню і навчанню християнському світогляду. Ми 

також зможемо творити домашню обстановку, в якій можна безпечно вчити дітей 

любити Господа Ісуса Христа і жити заради Нього. 

 

 

І. Головна мета виховання 
 

Учити наших дітей стати новим поколінням послідовників Христа, що буде непохитно 

віддано біблійному Євангелію, покладатися на силу Святого Духа і розуміти тенденції 

культури, які ведуть боротьбу з нашою вірою, що також усвідомлюватиме важливість 

захисту розуму і зможе впливати на розуми інших (учнівство і відтворення). 

 

 

ІІ. Поради у вихованні християнського світогляду в родині 
 

Наш світогляд можна порівняти з носінням окулярів. Ми дивимося через нього, щоб 

побачити світ. Наш світогляд містить у собі вчинки нашого суспільства, історії нашої 

культури з минулого і сьогодення, а також те, як нас навчили бачити світ. 

 

А. Належна турбота про розум і його годування 

 

Учить ваших дітей концепціям захисту розуму, викладеним у розділах І і ІІ уроку 

1. Нагадуйте дітям стежити за тим, що входить у їхні розуми. Нам потрібно 

годувати свої розуми Божим і захищати їх від безбожного. 

 

«…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). 
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«Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки 

праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка 

чеснота, коли яка похвала, – думайте про це» (Филип’ян 4:8). 

 

Б. Пояснюйте і проголошуйте 

 

Пояснюйте вплив світської культури і показуйте, як він відрізняється від 

християнства (див. урок 1, розділ ІІІ). Відповідайте на всі запитання ваших дітей. 

 

Два приклади: 

 

1. Ґрунтуючись на уроці 1 (розділ ІІІ, А), боріться з переважаючим поглядом на 

матеріалізм і зосередженістю на собі, навчаючи, що суть християнського життя 

– давати і що, даючи, можна одержати найвеличезнішу радість у житті. 

Запитайте, чи відчували вони радість, допомагаючи кому-небудь?  

 

2. Коли вони дивляться фільм або телешоу, запитайте про те, що вони бачать. Чи 

помічають вони ідеї, які демонструє фільм? Чи можуть вони визначити головні 

теми? Чи розуміють вони, що у фільмах викладаються певні світогляди? Чи 

вчаться вони розпізнавати їх? Чи можуть вони зазначити, як ідеї, що 

викладаються у фільмах, відрізняються від того, що говорить християнство? 

 

В. Бути людьми, що формують культуру, а не піддаються їй 

 

Ми, християни, повинні впливати на культуру, в якій живемо, а не дозволяти їй 

змінювати нас. 

 

Г. Наш час з Богом – свято 

 

1. Ставши старше, діти повинні проводити особистий час з Ісусом. У цей час 

повинні бути відключені всі пристрої. Це означає, що Біблію слід читати з 

книги, а не з прикладної програми у смартфоні. 

 

2. Час, коли родина читає Біблію і займається духовними справами, не повинний 

перериватися. Усі пристрої повинні бути відключені. 

 

Д. Дисципліна вивчання текстів Писання напам’ять 

 

Спонукайте і допомагайте дітям запам’ятовувати уривки Біблії напам’ять.  

 

«Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте 

та напоумляйте самих себе! Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, 

гімни, духовні пісні! (Колосян 3:16). 

 

Е. Учить дітей чеснотам християнського життя 

 

Ці чесноти – дари від Бога і результат нашого рішення додержуватися Його 

вчення і поведінки. Вони дозволяють нам показати цьому світу, Яким є Бог. 
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«Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, 

добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного, і 

прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, 

робіть так і ви! А над усім тим – зодягніться в любов, що вона – союз 

досконалости! І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви 

покликані в одному тілі. І вдячними будьте!» (Колосян 3:12-15). 

 

«А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, 

віра, лагідність, здержливість: Закону нема на таких! А ті, що Христові 

Ісусові, розп’яли вони тіло з пожадливостями та з похотями»  (Галатів 5:22-

24). 

 

Є. Молиться про те, щоб Святий Дух дав вам мудрість 

 

Проводьте час молитви разом з дітьми, молитесь про те, як ваша родина 

користається комп’ютерними технологіями, і просить Бога дати вам мудрість у 

цьому. Не дозволяйте, щоб що-небудь переривало ваш час молитви. 

 

«…Не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, 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, 

яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі 

праворуч Себе…» (Ефесян 1:16-20). 

 

Ж. Учіть дітей першорядній значимості Христа 

 

Учіть навіть маленьких дітей тому, що Ісус Христос становить Собою приклад 

для нашого життя. Наша мета – бути подібними до Нього. Наше найвище 

покликання – служити людям. 

 

«Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Бо то Ним 

створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то 

господства, чи то влади, чи то начальства, – усе через Нього й для Нього 

створено! А Він є перший від усього, і все Ним стоїть. І Він – Голова тіла, 

Церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому Він мав 

першенство. Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота, і щоб Ним 

поєднати з Собою все, примиривши кров’ю хреста Його, через Нього, чи то 

земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих 

учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас 

святими, і непорочними, і неповинними перед Собою, якщо тільки пробуваєте 

в вірі тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка 

проповідана всьому створінню під небом, якій я, Павло, став 

служителем» (Колосян 1:15-23). 

 

«Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, – і добре ви кажете, бо Я є. А коли 

обмив ноги вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один одному ноги 

вмивати. Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як Я вам учинив. 

Поправді, поправді кажу вам: Раб не більший за пана свого, посланець же не 

більший від того, хто вислав його» (Івана 13:13-16). 
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«Промовив тоді Ісус учням Своїм: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, – хай 

зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за Мною» 

(Матвія 16:24). 

 

ІІІ. Висновок і план дій 
 

Ми підійшли до кінця цих уроків, і завдання, що постали перед нами, можуть здатися 

приголомшуючими. Пам’ятайте, що нам потрібно виховувати своїх дітей. Ви – приклад 

життя, відданого Христові. Чіткий план дій допоможе полегшити нашу працю і 

розставити пріоритети. Такий загальний план дій повинний містити в собі п’ять кроків 

(в уроці 3 про це йдеться детально): 

 

А. Учиться самі 

 

Дізнавайтеся про сучасні напрями в культурі й технологіях. 

 

Учиться користатися інтернет-прикладними програмами і сайтами, якими 

користаються молоді люди; дізнавайтеся їхні позитивні й негативні боки. 

 

Учіть своїх дітей можливим загрозам, що несуть комп’ютерні технології й 

Інтернет. 

 

Б. Беріть участь у житті дитини 

 

Обговорюйте з дитиною загрози користування Інтернетом.  

 

Беріть участь у всіх сферах користування комп’ютерними технологіями вашою 

дитиною. 

 

Разом із дитиною створіть ПРАВИЛА, як безпечно і відповідально користатися 

комп’ютерними технологіями і яке покарання очікує на неї за їх недотримання. 

 

В. Виховуйте дитину 

 

Карайте дитину відповідно до правил, які ви встановили. 

 

Г. Будьте для неї прикладом 

 

Будьте прикладом у безпечному користуванні комп’ютерними технологіями. 

 

Показуйте зразок поведінки, що шанує Христа, у користуванні комп’ютерними 

технологіями. 

 

Д. Учіть своїх дітей 

 

Учіть дітей пріоритету часу з Богом над часом в Інтернеті. 

 

Учіть дітей християнському світогляду. 
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Запитання для обговорення: 
 

1. Назвіть кілька особливостей світогляду у вашій культурі. Як такий світогляд впливає 

на вчинки людей, що додержуються його? Як цей світогляд відрізняється від 

християнського? 

 

2. Як ви можете наповняти свій розум і розуми ваших дітей Божим? 

 

3. Які з порад, даних у розділі ІІ, найбільш корисні для вашої родини? 

 

4. Обговоріть деякі чесноти, перераховані в розділі ІІ.6, у Колосян 3:12-15 і Галатів 5:22-

24. Обговоріть, як цьому можна навчити наших дітей. 

 

5. Як ставати більше подібними до Христа й учити цьому дітей? 

 

6. Разом моліться про мудрість у наступних кроках для себе і вашої родини у світлі 

вивченого в цьому посібнику.  

 


