
 

    10. ДА СИ ДОЙДЕМ НА ВЪПРОСА 

      Бог е първият и най-велик от всички психолози по 

образованието. Такова беше моето заключение, което направих след 

като служих пет години в източна Африка като директор на колеж за 

обучаване на учители. Чрез моите наблюдения по онова време, аз 

започнах по един нов начин да оценявам психологическите принципи 

на Писанието в областта на образованието. От всички принципи аз 

ще изтъкна само два, които са свързани със ситуацията, пред която 

ние сме изправени в нашата съвременна култура. 

      Първият принцип се намира в Псалом 94:12 : "Благословен е 

мъжът, който ти дисциплинираш, о Господи мъжът, който ти учиш 

чрез Твоят закон" (букв. прев. от англ.) Тук псалмистът поставя 

божията дисциплина преди Неговото обучение. Това правило е от 

решаващо значение и не може да бъде заменено. Без дисциплина не 

може да има истинско обучение. Безброй пъти съм виждал действието 

на тези принципи в училищната обстановка. Учител, който не може 

да поддържа дисциплината, не може да изпълни своята задача. 

      Това посочва един основен проблем в много съвременни 

образователни проблеми:дисциплината е била изоставена и с това 

обучението е спряло.В резултат на това ние сме изправени пред 

ситуация, в която учениците често завършват образованието си 

неграмотни. За всички нас е важно да осъзнаем, че Бог не прави 

тази грешка. Той никога не се опитва да обучава тези, които 

отказват Неговата дисциплина. 

      Вторият принцип се намира в Псалом 111:10: "Началото на 

мъдростта е страх от Господа; всички, които се управляват по 

Него, са благоразумни". Псалмистът тук се справя с две от най-

ценните качества, които човек може да достигне: мъдрост и 

благоразумие. Той показва, че всяко от тях има морална основа. 

Основата на мъдростта е страх от Господа; основата на 

благоразумието е следването на Божието поучение. Там, където 

липсват тези основи, е глупаво да търсим истинска мъдрост и 

благоразумие. 

      Важно е да разберем как качествата мъдрост и благоразумие 

се различават от човешката интелигентност и интелектуално 

образование. Има много интелигентни и интелектуално образовани 

хора, на които им липсва мъдрост и благоразумие. Това може да 

бъде оспорено, всъщност повечето от проблемите днес са поради 

образовани глупаци. Интелигентността е способност на ума, но 

мъдростта извира от сърцето. Интелектът е инструмент, чиято 

употреба се управлява от сърцето. 

Обучаването на интелекта и занемаряване на обучаването на сърцето 

е процес, който повече създава проблеми, от колкото разрешава. 

Бивш Американски президент веднъж отбеляза, че ако един крадец, 

който е необразован, някога е откраднал вагон и ако вие 

образовате същия човек, рано или късно той ще открадне цялата 



железопътна линия. 

      Представяйки тази тема пред моите африкански ученици, аз 

използвах картина, която подхожда повече на тяхната околна среда. 

Аз сравних високо образования интелект с много остър нож. Човек 

може да употреби този нож, за да разреже хляба за своето 

семейство, но друг може да го употреби, за да убие съседа си. 

Като на учители аз им обясних, че ние имаме отговорността не само 

да снабдим нож за човека, но и да развием в него тези аспекти на 

характера, които ще му осигурят правилната му употреба. 

      Една от най-належащите нужди в нашата съвременна култура е 

възстановяването на моралните основи на образованието, които са 

били изопачени от лъжливото хуманистично схващане за ценностна 

система. 

      Повече и повече християнски общества търсят да постигнат 

това, като основават училища, в които съответното ударение пада 

върху дисциплинирането и развиването на характера. Това е 

похвален опит да прехвърлим християнската отговорност на 

членовете на нашите общества, но това в своята същност не може да 

посрещне по-големите нужди на нашето цяло общество. За това ние 

трябва да продължаваме да викаме към Бога за едно суверенно 

посещение на Святия Дух, което да обърне множествата от тъмнината 

към светлината; от властта на Сатаната към властта на Бога.И ще 

ни възвърне към праведността, която от своя страна ще ни издигне 

като нация. 

Дерек Принс 

Поучителните писма се разпространяват безплатно. 


