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Вступ

Перегони за досягненнями 
в навчанні

Еммі всього 3 роки, до школи піде тільки через 
3 роки, але вона вже відвідує уроки англійської 
мови щотижня. “З цим нічого не поробиш, – по-

яснює мама. – Їй потрібно найближчим часом навчитися 
читати, інакше вона буде відставати від інших”.

Дев’ятирічний Ісаак відвідує три різних уроки тільки 
для вивчення китайської мови. Щотижня він ходить 
у  спеціальну школу, займається з репетитором вдома, 
який допомагає йому писати твори. Свої усні навички 
він відточує онлайн зі студентом університету в Китаї.
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Тим часом Клаудія у свої 10 років збирається пройти 
додаткові уроки з підготовки до випускних іспитів у по-
чатковій школі, які необхідні для переходу в середню 
школу, у яку вона піде в наступному році. Мати 11-річ-
ної Анджеліни тільки що скасувала сімейну відпустку. 
“Я хочу, щоб моя донька навчалася в кращій школі, тому 
я записала її на додаткові заняття”, – пояснює вона.

У багатьох країнах діти відчувають сильний тиск че-
рез прагнення своїх батьків: вони зобов’язані мати ви-
сокі досягнення в школі, тому дошкільнята часто від-
відують додаткові заняття, а тим більше діти старшого 
віку. Деякі батьки відправляють своїх дітей на заняття 
вже з трьох років. Інші записують своїх дітей на декілька 
додаткових уроків по кожному предмету.

“Усі в моєму класі в стресі, – зізнається 12-річний 
Джоель. – Учитель сказав нам, що результати наших іс-
питів будуть впливати на те, яку професію ми отрима-
ємо, а від цього буде залежати, скільки грошей ми за-
робимо і як добре влаштуємо життя...” Після таких слів 
у будь-кого опустяться руки.

Як батьки, ми прагнемо кращого для наших дітей. Ми 
хочемо, щоб у них було світле майбутнє і успіх у житті. 
Ми мало що можемо зробити для зміни системи, в якій 
живемо, тому використовуємо всі доступні ресурси, щоб 
забезпечити дітям найкращі можливості. Хіба не це оз-
начає любити наших дітей?

Це природно бажати для наших дітей кращого, але 
ми можемо перестаратися та потрапити в небезпечну 
пастку. Ми, християни, прагнемо догодити Богові 
в усьому, включаючи те, як ми направляємо наших дітей,  
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коли вони стають учасниками перегонів за досягнен-
нями в навчанні.

Щоб не захопитися цим занадто сильно, потрібно до-
бре укорінитися в Слові Божому і, звичайно ж, у самому 
Бозі. Отже, давайте поміркуємо над наступними питан-
нями:

Чи хоче Бог, щоб ми приділяли стільки часу та уваги 
досягненням у навчанні порівняно з іншими цілями?

Що, за словами Господа, має бути нашим головним 
пріоритетом у відношенні до дітей?

Що Він говорить про те, як вони повинні вчитися?
Як ми можемо розібратися зі страхами?
Давайте дослідимо це разом.

Рут Ван-Лау / Ruth Wan-Lau
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Перше

Діти – це Божий дар

Коли ви дивитеся на свою дитину, що ви ба-
чите?

“Я бачу того, хто потребує мене”.
“Я бачу себе”.
“Я бачу того, хто буде кращим за мене”.

Діти багато що значать для своїх батьків. Але Біблія 
допомагає нам побачити наших дітей такими, якими 
вони є насправді:
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“Діти – спадщина Господня” (ПС. 126:3).

“Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі 
матері моєї, прославляю Тебе, що я дивно утворе-
ний! Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це!” 
(ПС. 138:13-14).

Дітей ми отримали від самого Бога. Він створив кож-
ного з них із любов’ю і дав нам їх в якості дорогоцінних 
подарунків, як скарб. Кожна дитина унікально створена 
Богом.

Давайте на хвилинку задумаємося над цією глибокою 
біблійною істиною: кожна дитина – унікальна і вічна 
душа, єдина у своєму роді. У Божому світі немає копій, 
навіть серед близнюків. За увесь час – в минулому, тепе-
рішньому і майбутньому – у всьому всесвіті тільки він чи 
вона могли стати вашою дитиною.

Але як ми можемо застосувати цю біблійну істину до 
академічних перегонів?

Уникайте порівняння
Розуміння того, що кожна дитина унікальна, допомагає 

нам уникнути однієї з найбільш небезпечних пасток для 
батьків – порівняння. Хоча наші діти можуть зовні вигля-
дати як ми, бути схожими своїм темпераментом або ма-
нерами, але вони – не ми. Марно порівнювати їх із собою.

Так само не варто порівнювати наших дітей із ін-
шими дітьми, чи то з їх братами і сестрами або їх од-
нолітками. Порівняння може призвести до великої біди.

Естер відчула, як її серце почало тривожно битися 
від заяви колеги: “Моя донька відвідує найкращі 
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уроки з природознавства. Вона вивчила спеціальні 
екзаменаційні стратегії і набрала найвищі оцінки 
у своєму класі!” Естер задумалась, чи не відпра-
вити і її сина Даніеля на таку програму. “Мей Лін – 
краща по природознавству! – сказала Естер сину, 
коли повернулася додому. – Ти повинен бути більш 
схожий на неї!”

Біблія нагадує, що кожен із нас неповторний. У кожної 
дитини є свої сильні і слабкі сторони. Не кожна дитина 
однаково успішна у всіх предметах, навиках і дисциплі-
нах. Коли ми порівнюємо нашу дитину з іншими, ми на-
магаємось підігнати її до якогось визначеного шаблону.

Уникнення порівняння дозволить нам мати реаліс-
тичні очікування щодо кожної дитини. Якщо ми будемо 
пам’ятати, що не можна очікувати від кожної дитини 
однакового успіху з усіх предметів, це позбавить нас не-
потрібного занепокоєння.

Ваша дитина – подарунок,  
а не продукт
Більшість із нас заперечили б, якби хтось припустив, 

що діти схожі на споживчі товари. Але чи не існує ризик 
поводитися з ними таким чином?

Ми хочемо отримати максимальне задоволення від 
продуктів, які придбали. Якщо ж вони нас розчарували, 
ми відмовляємося від них або намагаємося покращити 
їх. А коли ми задоволені придбаним товаром, то хва-
лимся ним, тому що хороші товари ніби показують, на-
скільки гарний їх власник, чи не так?
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Чи можемо ми ставитися до наших дітей так само? 
Можливо, відчуваємо себе нещасними, коли вони з чи-
мось не впоралися? Чи говоримо або робимо такі речі, які 
можуть змусити їх відчувати себе відкинутими? Чи на-
магаємося ми “вдосконалити” їх додатковими уроками? 
Чи не хвалимося їхніми успіхами в школі? Можливо, ми 
вимагаємо від дітей досягнень тільки тому, щоб добре 
виглядати в очах інших?

Біблія говорить, що діти не продукти, а особисто-
сті. Кожен із них – вічна й унікальна душа, дарована 
нам Богом. Замість того, щоб йти на поводку успішності 
(“Я  буду щасливий, тільки якщо ти, «мій продукт», будеш 
відповідати моїм стандартам”), будемо краще спостері-
гати й допомагати. Батьки мають привілей обережно на-
ставляти по життю кожну дитину як унікальний дар від 
Господа. В наступному розділі ми обговоримо головний 
пріоритет батьківства. 
..............................................................................................

Подумайте:

1. Як я можу щодня нагадувати собі, що моя дитина – 
унікальна й вічна душа, створена Богом?

2. Як я можу утриматися від того, щоб порівнювати ди-
тину з собою, її братами, сестрами або однолітками?

3. У яких випадках я, можливо, ставився до своєї ди-
тини, як до продукту?
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Батьки – Божі помічники

“Веніямине! – кричала Керол, – одягай свої 
туфлі!” Її 4-річний син запізнювався на за-
няття з математики. Керол відвозила його до 

викладача, а потім забирала. “У тебе є домашнє завдання 
з математики?” – запитала вона його по дорозі додому. 
Веніямин кивнув. Перед вечерею його змусили подиви-
тися годинне відео з китайськими словами на картках. 
“Я ще раз перевірю Веніямина по картках після того, як 
він закінчить домашнє завдання з математики, – поду-
мала Керол. – Я дуже хочу, щоб він був добре підготов-
лений!”

Друге

Божі помічники
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У нас, батьків, дуже часто цілий день повністю зайня-
тий потребами дітей. Навіть коли ми фізично не з ними, 
їх потреби і відповідальність за їх добробут займають 
більшу частину наших думок.

Він сьогодні поспав? Чому вона продовжує хворіти? 
Як допомогти йому стати менш впертим? Як допомогти 
їй перестати влаштовувати істерики? Чому він не може 
сидіти спокійно в класі? Чи потрібно відправити її на 
додаткові заняття? Чому він такий неуважний під час 
тестів? Як я можу мотивувати її вчитися старанніше?

Ми хвилюємося, тому що любимо наших дітей і хо-
чемо для них найкращого. Але турбота про фізичні по-
треби не є головною метою виховання дітей. Біблія із 
вражаючою ясністю нагадує нам, батькам, якими по-
винні бути наші пріоритети:

“Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, 
не уступиться з неї” (ПРИПОВІСТІ СОЛОМОНА 22:6).

“І люби Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією силою своєю! І будуть ці слова, 
що Я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно на-
вчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як 
сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти 
лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив’яжеш їх 
на ознаку на руку свою, і будуть вони пов’язкою між 
очима твоїми” (ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ 6:5-8).

Біблія стверджує, що головний пріоритет у вихованні 
дітей – це навчити їх любити Господа всім своїм серцем, 
душею і силою. Цю кінцеву мету не повинні затьмарити 
ніякі хвилювання, у тому числі й про успіхи в навчанні.
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Але як практично щодня вчити дітей любити Бога?

Поставте Бога вище хвилювання про 
успішність
Це означає ставити Бога на перше місце у викорис-

танні нашого часу і ресурсів. Наприклад, ми могли б ді-
литися біблійними історіями, але не час від часу, а ре-
гулярно. Допомогти їм зрозуміти, хто такий Бог, що Він 
зробив для нас. Пояснити про гіркий вплив гріха й по-
требу в покаянні та спасаючій благодаті Господа Ісуса 
Христа – це один із найважливіших духовних скарбів, 
який ми можемо залишити їм. Ми повинні регулярно 
молитися про кожну сферу життя дітей, вчити їх бути 
благочестивими, спілкуватися з ними в сімейному колі, 
разом служити в церкві. Але не забувати показувати 
правильний власний приклад. Ставити Бога на перше 
місце – означає знаходити час та силу, щоб планувати 
та практикувати подібні духовні заняття. І не дозволяти 
щоденним заняттям, включаючи школу та додаткові 
уроки, придушувати або переважати над нашими духов-
ними пріоритетами.

Знаходьте час, щоб згадати про Бога
Ставити Бога на перше місце також означає по-

дбати про те, щоб у дітей був час згадувати про Нього. 
Декотрим може здатися складно виділяти час пізнанню 
Бога і спілкуванню з Його людьми в церкві замість того, 
щоб заповнити вихідні додатковими уроками. Але це 
частина Божого плану для всього творіння. Духовний 
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розвиток і підкріплення – невід’ємні елементи нашої 
духовної подорожі.

Але зверніть увагу, що відповідальність за духовний 
розвиток наших дітей лежить не на церкві. Такі уривки, 
як Приповісті Соломона 22:6 і Повторення Закону 6:5-8, 
говорять безпосередньо до батьків.

Обидва уривки також показують, чому ми повинні 
вчити наших дітей. Насамперед Бог поклав на нас 
обов’язок наставляти наших дітей у духовних питаннях, 
а не в навчанні. Існує приказка: “Якщо ми не навчимо 
наших дітей слідувати за Христом, світ навчить їх цього 
не робити”. У розпалі перегонів за досягненнями ми по-
винні пам’ятати, що головний пріоритет – навчити дітей 
пізнавати Бога і любити Його.

На перший погляд може здатися, що турбота про ду-
ховний ріст дітей – надто складне завдання. Але Бог ні-
чого не доручає без належного спорядження. Якщо ми 
довіряємо Йому свої страхи та занепокоєння, а також 
самі зростаємо в слідуванні за Ним, Господь дасть нам 
здібність виконувати наш священний обов’язок – на-
вчити дітей пізнавати й любити Його, незважаючи на 
помилки.
...................................................................................................

Подумайте:
1. Що я можу зробити, щоб поставити благочестя 

вище досягнень у навчанні?
2. Як мені знайти час, щоб ділитися Євангелієм, мо-

литися і духовно спілкуватися з дітьми?
3. Яким чином спілкування з віруючими може стати 

пріоритетом у моїй сім’ї?
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Відображайте Божу любов
Навчати дітей любити Бога також означає ставитися 

до них відповідно до Божих настанов:

“А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх 
в напоминанні й остереженні Божому!” (ЕФЕСЯН 6:4).

Павло закликає нас замислитися про духовне й ду-
шевне благополуччя своїх дітей. Але про це так легко за-
бути в перегонах за успішністю!

“Що це за результати? – Джейкоб крикнув 10-річ-
ному Гарету, який тільки що приніс додому свої 
річні оцінки. – Ти дійсно такий безтолковий? Якщо 
ти не візьмешся за навчання, добра не чекай!” 
Хлопчик розплакався.

Коли ми покладаємо необґрунтовані очікування на 
наших дітей або приділяємо надто багато уваги високій 
успішності, ми викликаємо почуття відторгнення в їхніх 
серцях, що може призвести до жорстокості та гніву. Але 
Слово Боже нагадує: “Не провокуйте своїх дітей на гнів. 
Не засмучуйте їх. Не змушуйте їх почуватися відкину-
тими”.

Замість цього ми покликані уподібнюватися Богу 
в тому, як Він любить і милує Своїх дітей. Подібно до 
Божої любові, наша любов до дітей не повинна бути обу-
мовленою і основаною на старанності. Замість цього 
треба бути: “щедрими і милосердними, довготерпели-
вими і многомилостивими, і справедливими”.

Отримуючи Божу милість, проявляймо таке ж відно-
шення до дітей.
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...................................................................................................

Подумайте:

1. Що я можу робити, щоб охороняти духовний і ду-
шевний стан моїх дітей, а не посилювати їх стрес?

2. Чи справляю я враження у своїх дітей, що буду лю-
бити їх менше, якщо вони погано вчитимуться? 
Як я можу запевнити їх у своїй безумовній любові?

3. Як я можу проявляти Божу милість і любов до сво-
їх дітей кожного дня? Як це буде виглядати, звучати 
і відчуватися?
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Головне в навчанні –
пізнавати Бога через 
Його творіння

Що є таким важливим у перегонах за ус-
пішністю, що батьки про це так хвилю-
ються?

Деякі вкажуть на швидкий розвиток та конкуренцію 
суспільства, в якому ми живемо. Тут високі стандарти, 
і всі борються за перше місце. Від дітей вимагають без-
доганних оцінок, записують на факультативи, на за-
няття з репетиторами, щоб вони вступили в кращі на-
вчальні заклади і в майбутньому влаштувались на кращу 
роботу.

Головне в навчанні –
пізнавати Бога через 

Третє
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Інші ж вказуватимуть на школи, які постійно підви-
щують свої академічні стандарти. “Математика стала 
такою складною! Я не розумію деяких шкільних задач 
моєї доньки”, – каже батько 8-річної Юлії. Деякі батьки 
виявляють, що сучасні методи оцінювання вимагають 
більше самостійної роботи. “На екзаменах запитують 
те, про що не вчили в класі. Ось чому нам потрібно так 
багато додаткових занять”, – говорить мама 12-річного 
Еліота.

Звичайно, мало хто з нас може змінити суспільство, 
в якому ми живемо. Є серйозні зовнішні фактори, які 
впливають на рівень нашого стресу.

Але Біблія вказує, що ключовий фактор – внутріш-
ній – наше гріховне серце.

Чи не стала освіта нашим ідолом?

“Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був Я їм, 
зробили собі лите теля” (ВИХІД 32:8).

Читаючи про те, як ізраїльтяни поклоняються золо-
тому теляті, яке вони зробили, ми можемо сказати собі: 
“Я б ніколи до такого не дійшов!” Але що, якщо золоті 
телята нашого часу невидимі? Що, якщо сучасні ідоли 
ховаються всередині наших сердець і думок?

Те, що ми перетворюємо в ідолів, саме по собі може 
бути непоганим і навіть корисним до тих пір, поки не 
стане нашою основною ціллю. Це, наприклад, можуть 
бути гідні завдання, які ми перетворили у високі цілі. 
Завжди всередині людини іде боротьба. Наші грішні 
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серця схильні взяти добрі наміри – такі як освіта і праг-
нення забезпечити дітям світле майбутнє – і перетво-
рити їх в нашу головну ціль, яку потрібно досягти лю-
бою ціною.

Якщо освіта стає нашим ідолом, ми сердимося кож-
ного разу, коли діти приносять двійку, або навпаки, дуже 
пишаємося гарними оцінками. Коли освіта – наш ідол, 
ми будемо відчувати або нестерпну закомплексованість, 
або негідну самовпевненість, порівнюючи своїх дітей 
з іншими. Якщо освіту дітей ставимо головним пріори-
тетом у житті, всіма силами забезпечуючи успіх дітям, 
то ставимо під загрозу наші духовні пріоритети.

Ми не можемо одночасно служити Богу і нашим ідо-
лам. Ісус ясно дав зрозуміти: “Ніхто двом панам слу-
жити не може, бо або одного зненавидить, а другого 
буде любити, або буде триматись одного, а другого знех-
тує” (МАТВІЯ 6:24). Господь сказав, що ми не можемо од-
ночасно бути посвяченими Богу і матеріальним речам. 
Сер Френсіс Бекон сказав: “Гроші – добрий слуга, але 
поганий господар”. Ми також можемо сказати: “Освіта – 
гарна прислуга, але погана господарка”.

Чи не стала освіта і наше бажання допомогти дітям 
мати успіх нашим ідолом?

Нашому розуму легко переконати нас, що ми не ма-
ємо жодного ідола. Проте Писання нагадує, що: “Людське 
серце найлукавіше над все та невигойне” (ЄРЕМІЇ 17:9).

Бог неодноразово закликав Свій народ бігти від ідо-
лопоклонства і поклонятися Йому одному. Це довгий 
процес, коли ми просимо Бога відкрити нам наші гріхи, 
як це зробив Давид у Псалмі 139:23-24:

17Головне в навчанні – пізнавати Бога через Його творіння  



“Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди Ти 
мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою 
злою, і на вічну дорогу мене попровадь!”

..............................................................................................

Подумайте:

1. Які ідоли захопили моє серце в академічних змаган-
нях?

2. Що я можу зробити, щоб відвернутися від своїх ідо-
лів і щодня підкорятися Богу?

..............................................................................................

Чи можна дивитися на освіту  
по-іншому?
Хоча ми можемо перестати робити з освіти ідола, 

шкільна система, академічні вимоги й екзамени, на 
жаль, не зникнуть! Але ми можемо змінити наш погляд 
на освіту і на те, як справлятися з цими стресами.

Перше питання, яке Дженніфер задавала Амосу, 
коли 14-річний хлопчик приходив додому зі 
школи, було: “У тебе є домашнє завдання?” Зараз 
вона навмисно ставить інше питання: “Що ти діз-
нався про Боже творіння сьогодні?” Коли вона 
вперше запитала про це Амоса, він голосно розсмі-
явся. “Що за питання, мам? У мене сьогодні були 
уроки англійської, китайської, математики, біо-
логії, хімії та історії… Про Бога нам розповідають 
тільки по неділях!” Мама усміхнулася: “Ні, сину. 
Всі ці навчальні предмети про Боже творіння!”
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Освіта дає нам дорогоцінну можливість дивуватися 
Божому творінню і Його Творцю. Псалом 19:2-3 каже: 
“Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його рук роз-
казує небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі по-
казує думку”.

Завдяки навчальним предметам ми можемо більше 
дізнатися про Бога. На уроках мови ми дізнаємося про 
різноманітність рас і культур, яким Бог дозволив засе-
ляти світ. Завдяки математиці та природничим наукам 
ми дізнаємося про порядок у творінні й про те, як воно 
було майстерно влаштовано. Вивчаючи рослини й тва-
рини бачимо Божу творчість. Історія розкриває гідність 
і гріховність людства. Цей список можна продовжувати.

Бог – це художник, музикант, математик, учений, ін -
же  нер… Одним словом, головне в освіті – не гарні оцін-
 ки. Головне – пізнання Бога.

Перетворити освіту в погоню за гарними результа-
тами означає втратити можливість допомагати нашим 
дітям досліджувати Боже творіння й пов’язувати його 
з Ним. Коли ми розглядаємо навчання як просто уроки, 
які потрібно відсидіти, то втрачаємо шанс дати нашим 
дітям найкращий урок з усіх: Бог – Господь усього тво-
ріння, у тому числі й нашого навчання.
..............................................................................................

Подумайте:
1. Як я міг доносити своїм дітям ідею, що головне 

в освіті – результати?

2. Як я можу вести більш змістовні бесіди зі своїми діть-
ми і допомогти їм зрозуміти, що головне в освіті – це 
можливість пізнавати Боже творіння і самого Бога?
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Четверте

Спокій у пануванні Бога

Діна сиділа, схиливши голову. Її 9-річний 
син недостатньо постарався на екзамені з анг-
лійської мови і отримав не “відмінно”, а лише 

“добре”. Діна хвилювалася, але потім вона згадала слова 
Павла в Посланні до римлян 12:2: “Я не хочу відповідати 
принципам цього світу. Я хочу змінитися, оновити свій 
розум”. “Я не хочу занадто гостро реагувати, – почала 
молитися вона. – Але, Господи, чи повинна я взагалі ні-
чого не говорити Марку? Хіба він не стане ще гірше вчи-
тися? Що мені робити, Господи?” 
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Що значить бачити Бога паном навчання? Просто мо-
литися за дітей і нічого не робити? Біблійна мудрість го-
ворить, що є три способи, якими ми можемо допомогти 
нашим дітям поставити Бога в центрі свого навчального 
процесу.

Вчитися для Бога

“І все, що тільки чините, робіть від душі, немов 
Господеві” (ПОСЛАННЯ ДО КОЛОССЯН 3:23).

Зараз основне заняття наших дітей – вчитися. Ми мо-
жемо показати їм, що є більш значна ціль, ніж високі 
бали. Слово Боже каже, що вони повинні вчитися для 
Господа. 

Зверніть увагу: наші діти вчаться не для нас, щоб ви-
правдати наші очікування. Також вчаться вони не для 
себе, тобто не для власної слави. Їх головною метою має 
бути прославлення Бога. 

Якщо наші діти добре вчаться, у нас може виникнути 
спокуса хвалити себе або їх здібності. Але ж тільки Бог 
заслуговує слави, адже Він створив наших дітей і дав 
їм таланти. Якщо навчальний процес дається важко, то 
першим, до кого повинні звернутися ми та наші діти, 
є Бог – джерело сили та мудрості. 

Ми не повинні оцінювати наших дітей за їхніми здіб-
ностями. Їх оцінить Бог, Який створив їх унікальними, 
і в Якого є план для кожного з них, незважаючи на те, як 
вони складуть іспити. Пам’ятаючи про це, ми зможемо 
спокійно відреагувати на далеко не ідеальні результати 
наших дітей. 
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...................................................................................................

Подумайте:
1. Як я можу заохочувати своїх дітей вчитися не зара-

ди мене або їх слави, а для прославлення Бога?

2. Що я можу зробити, щоб діти не оцінювали себе 
згідно своєї успішності, а довірилися Богу?

...................................................................................................

Бути працьовитим
Ми можемо спонукати дітей вчитися “від душі” 

(ПОСЛАННЯ ДО КОЛОССЯН 3:23). Це означає бути старан-
ними. Як сказано в Книзі Приповістей 13:4: 

“Пожадає душа лінюха, та даремно, душа ж роботя-
щих насититься”.  

Біблія не наказує дітям вчитися відмінно, але за-
кликає їх бути старанними і докладати всі зусилля. 
Заохочувати дітей старанно навчатися не суперечить 
нашій цілі ставити Бога в центрі навчального процесу. 
Навпаки, Богу буде приємно, якщо діти відповідально 
ставитимуться до завдання. 

Іншими словами, наша мета як батьків – спонукати 
дітей не до того, щоб бути кращими, а до того, щоб чи-
нити краще. Якщо вони стараються з усіх сил, хваліть їх, 
навіть якщо вони не перші в класі. 
...................................................................................................

Подумайте:
1. Чи хвалю я своїх дітей тільки тоді, коли вони добре 

вчаться в школі? 
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2. Як мені не забувати хвалити їх за те, що вони стара-
ються з усіх сил?

3. Як я можу підбадьорювати своїх дітей бути старан-
ними в навчанні?

...................................................................................................

Довіряти Богу майбутнє наших дітей
Бачити Бога Господарем у навчальному процесі озна-

чає довірити Йому майбутнє наших дітей. 
Кожного разу, коли ми хвилюємося з приводу оці-

нок дітей, куди поступати, або чи достатньо ми їм до-
помогли, Біблія направляє нас до Бога. Слово Боже пере-
конує, що Він – найкращий захист, як і для нас, так і для 
наших дітей.

“У Господньому страхові сильна надія, і Він приста-
новище дітям Своїм” (ПРИПОВІСТІ 14:26).

“Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявля-
ються Богові ваші бажання молитвою й проханням 
з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, 
хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі” 
(ПОСЛАННЯ ДО ФИЛИП’ЯН 4:6-7).

Ми можемо відганяти хвилювання й тривоги і збері-
гати спокій перед випробуваннями, тому що Бог – наш 
притулок. Ми можемо в молитві довірити все Тому, Хто 
забезпечив наше вічне майбутнє в Христі Ісусі, і Який 
більше ніж здатний забезпечити майбутнє на землі нам 
і нашим дітям. 

Легко почати турбуватися, коли спілкуєшся з дру-
зями і чуєш, що чиясь дитина поступила в ліцей, гімна-
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зію або інший престижний навчальний заклад. Тривога 
може з’явитися в серці навіть тоді, коли ми намагаємося 
боротися з нею. Наша довіра Богу зникне, перш ніж ми 
зрозуміємо це. Ось чому заклик: “перемініться відно-
вою вашого розуму” (ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН 12:2) є що-
денним процесом. Коли приходить паніка, огортає за-
непокоєння, ми можемо бігти до Нього і пам’ятати, що 
наш страх перед Ним має бути більшим, ніж страх перед  
світом.

Боятися Господа – це визнати Його панування над на-
шим життям і життям наших дітей. Це означає визнати 
те, що ми не можемо ідеально влаштувати майбутнє на-
ших дітей. Це означає приносити до Нього всі наші три-
воги й довіряти Йому.

Зрештою Господь керує життям кожного з нас. У нас 
немає ні досконалих знань, ні досконалої сили, ні доско-
налої влади. Проте все це є в Нього. Бог ніколи не за-
лишить Своїх дітей. Він – допомога і щит для тих, хто 
боїться Його і вірить в Нього. Ми можемо з молитвою 
довірити Йому навчальний шлях наших дітей, знаючи, 
що Він любить їх набагато більше, ніж ми.
...................................................................................................

Подумайте:

1. Наскільки я довіряю Богові навчання моїх дітей? 

2. Що я можу зробити, щоб моя довіра зміцнювалася?

3. Як я можу продовжувати боятися Бога, коли планую 
час і можливості своїх дітей?
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Життя за Божою 
мудрістю

Отже, підсумуємо:

1. Діти – це Божий дар.

2. Кожна дитина створена Богом неповторною.

3. Ми не повинні порівнювати наших дітей з іншими.

4. Дитина – особистість, а не продукт.

5. Нам дано привілей направляти і навчати їх.

Життя за Божою 
мудрістю

за Божою за Божою 
мудрістю

П’яте
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6. Наш головний пріоритет – навчити дітей пізнавати 
Бога і любити Його.

7. Ми повинні докладати всі зусилля, щоб у житті на-
ших дітей Бог був важливішим за навчання.

8. Ми повинні виділяти нашим дітям час для відпо-
чинку і роздумів про Бога.

9. Ми не повинні провокувати наших дітей на гнів, 
відвертаючись від них і сприяючи росту жорстоко-
сті в їхніх серцях.

10. Причиною надмірного хвилювання з приводу нав-
чання дітей можуть бути ідоли в наших серцях.

11. Бог закликає нас відкинути ідолів освіти чи успіху.

12. Освіта – це прекрасна можливість дізнатися про 
Боже творіння і про самого Бога.

13. Він – Господар навчального процесу.

14. Наші діти повинні вчитися для Бога, не для нас чи 
себе.

15. Вчитися для Бога означає славити Його, звертатися 
до Нього за силою і пам’ятати, що не бали оцінюють 
наших дітей, а Бог.

16. Вчитися для Бога означає прикладати зусилля.

17. Мета для дітей – старатися з усіх сил, а не бути най-
кращими.

18. Ми повинні хвалити їх, коли вони стараються.

19. Ми можемо довірити Богу майбутнє наших дітей.

20. Бійтеся Господа і довіряйте Йому щодня, тому що 
Він – наша поміч і захист в академічному процесі.
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Не існує гарантованої формули успішного навчання. 
У кожній сім’ї різні обставини і різні діти. Проте Біблія 
дає вічну і незмінну мудрість, яку ми всі можемо взяти 
для себе. 

Звичайно, можна отримати відмінну освіту і без Бога. 
Але чи отримають при цьому наші діти найцінніший 
скарб у житті? 

Стефані завжди буде пам’ятати день, коли її донька 
вступила до престижного університету в іншій 
країні. Стефані присвятила навчанню доньки всі 
свої сили та час. Проте її серце розбилося, коли 
донька заявила в аеропорту: “Мамо, я більше не 
вірю в Бога”.

Дійсно, яка ж користь дітям, якщо вони здобудуть 
ввесь світ, але душу свою занапастять? (МАРКА 8:36). Чи 
варто настільки захоплюватися навчанням дітей, щоб 
при цьому забути про найголовнішу ціль, встановлену 
Богом, – любити Його? Як батьки ми отримали привілей 
виконувати священну відповідальність – навчати дітей. 
Отже, давайте зробимо крок назад і задумаємося: що ж 
найголовніше, що вони не повинні пропустити? Що їм 
потрібне в житті найбільше? Живі і зростаючі відносини 
з Господом Ісусом Христом! 

Звичайно, перебуваючи в стані стресу, пов’язаного 
з навчанням, легко забути про вічну перспективу. Для 
того, щоб допомогти нам мати страх і довіру Богу, ось 
деякі поради:
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Регулярно досліджуйте своє серце

1.	 Роздумуйте.	Регулярно спілкуйтеся з Богом і від-
водьте час Його Слову. Подумайте над питаннями, 
запропонованими в цій брошурі, і запишіть свої 
думки. Час від часу переглядайте ці питання.

2.	 Моліться	 за	 себе.	 Попросіть Божого прощення, 
якщо ви не слідували біблійній мудрості віднос-
но навчання своєї дитини. Просіть Бога показува-
ти вам зміни, які потрібно зробити. Наприклад, як 
розумно витрачати час і ресурси, як зосередити сі-
мейні розмови на Бозі або як передавати правиль-
не ставлення дітям. Просіть Бога навчити вас бути 
слухняними і довіряти Йому.

3.	 Моліться	за	своїх	дітей.	Просіть Бога допомогти ва-
шим дітям через навчання пізнавати Його, вчитися 
для Нього і робити це старанно. 

Будьте цілеспрямовані

1.	 Біжіть	від	спокуси.	Уникайте ситуацій, які можуть 
спокусити вас опинитися в академічній гонці, на-
приклад, розмови, які можуть викликати у вас зайві 
хвилювання. 

2.	 Змінюйтесь.	Просіть Бога допомогти вам змінити 
ваші погляди та пріоритети. Дозвольте Йому оно-
вити вас через Своє Слово і Святого Духа. Попросіть 
Його допомогти вам змінити тон і підбір слів під час 
розмов зі своєю дитиною, а також ваші рішення і дії 
відносно навчання (ПОС Л А НН Я ДО РИМ Л ЯН 12:2).
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Будьте підзвітними 

1.	 Чоловікові/дружині.	 Разом пізнавайте біблійну 
мудрість, досліджуйте, на якій основі будується 
ваше сімейне життя. Питання для роздумів можуть 
бути корисними в цьому.

2.	 Вашому	оточенню. Знайдіть інших віруючих бать-
ків, які зможуть надати вам духовну підтримку 
і яким ви зможете бути підзвітними. Регулярно мо-
літься з ними й діліться своїм досвідом.

Коли ми повністю віддамо свої страхи й очікування 
Богу – буде менше приводів для хвилювання. Ми змо-
жемо повірити, що, незалежно від результату, Бог кон-
тролює майбутнє наших дітей. 

Деякі діти досягнуть успіху в навчанні. Інші – ні. 
Одним легко даються деякі предмети, але інші – важко. 
Бог з любов’ю створив наших дітей, кожен з них – уні-
кальна і вічна душа. Наша мета як батьків – допомогти 
їм пізнавати Бога і любити Його всім серцем, розумом 
і  душею. Ми можемо навчити їх сприймати освіту як 
спосіб пізнання Божого творіння, вчитися для Бога, бути 
старанними і робити все найкраще, що їм посильне. 

Продовжуючи турботу про наших дітей, давайте не 
забувати про головний пріоритет: вчити їх любити Бога 
і ставити Його на перше місце. Нам потрібно пам’ятати 
про основну мету – допомогти їм розвивати особисті, 
близькі відносини з Христом. 

Поки наші діти живуть з нами, ми можемо показати 
їм, що нам теж потрібна Божа мудрість. Біблійний підхід 
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до навчання може допомогти духовно зростати як на-
шим дітям, так і нам. Нехай діти бачать нашу залежність 
від Бога і також довірять своє життя Йому. 

Господи, я визнаю Тебе Творцем моїх дітей. Я дякую, 
що вони створені унікальним і дивним чином, і знаю, 
що в Тебе є план для кожного з них. Покажи мені, як 
я можу навчити їх любити Тебе всім серцем, душею 
і силою. Допоможи мені виділяти час і ресурси, щоб 
ставити Тебе на перше місце. Допоможи нам ра-
зом проводити час з Тобою, щоб вони пам’ятали про 
Тебе. 

Господи, видали ідолів із мого серця і допоможи 
мені побачити в освіті можливість для моїх дітей 
дивуватися Твоєму творінню і відкривати Твої чу-
дові діла, щоб вони могли старанно вчитися, про-
славляючи Тебе. Я молюся, щоб вони робили краще, 
що в їх силах, і вчилися довіряти Тобі. Будь ласка, 
будь моєю допомогою і моїм щитом. Використовуй 
все, навіть мої помилки, щоб направляти моїх дітей 
до Тебе. Благослови, щоб головним для них були осо-
бисті стосунки з Тобою, живим Богом. 

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/

