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1. УВОД- 

Църквата има отговорност за 
правилното духовно възпитание на децата, 
но нейната първа отговорност е да помогне 
на родителите да възпитат правилно децата 
си.  

Преди една неделя, говорихме за това, 
че децата са наша голяма отговорност. 
Говорихме, че основната отговорност за 
правилното възпитание на децата в духовна 
посока се пада първо на родителите. 
Говорихме, че децата ти са мълчаливи 
зрители и съдници, на твоето отношение 
към Църквата и вярващите.  

Децата внимателно наблюдават от една 
страна поведението на вярващите в църква 
към тях. Грубото отношение към тях, може 
да ги отврати от църква. Затова искам да се 
обърна към всички вярващи, независимо как 
се чувстваш! Независимо, какво мислиш! 
Независимо, колко ти е криво! Нямаш право 
да изглеждаш зле в очите на децата! Трябва 
да се усмихваш, дори да умираш. Трябва да 
си ведър, дори когато ти се иска да крещиш! 

От друга страна децата внимателно и 
този път продължително( 7 дена в 
седмицата) наблюдават поведението на 
родителите. Всяко лошо отношение у тях 
към църквата и Бог, поставя голяма 
въпросителна в сърцата им. Защо, мама и 
тате ходят там където не им харесва.  
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И ако някой си мисли, че няма значение 
какво мисли детето за църква, а по-важно е 
какво го уча за Бог, искам да ти кажа, че не 
можеш да учиш детето, че Църквата няма 
нужда да я уважава, но че Бог е негов баща. 
Ако Бог е Баща, то Църквата трябва да е 
Майка за нашите деца. Ако поради някакви 
причини имиджа на Църквата е паднал в 
твоите очи, искам да ти напомня нещо: 
Църквата не е моя или твоя. Исус казва за 
нея: 
Maт 16:18  Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър(Значи: 

Канара.) и на тая канара ще съградя Моята църква; 
и портите на ада няма да й надделеят.  

Църквата е Христова: „Моята Църква”! 
Който е в Църквата е Христов, защото е в 
„Неговата Църква”! Този който е извън нея, 
не зная какъв е!? Освен това за 
Нея/Църквата Исус обеща победа над 
„портите на ада”: „…портите на ада няма да 
И(на Църквата) надделеят”. Може и да имаш 
победа извън Нея, но аз не се наемам да я 
обяснявам.  

Децата внимателно ще наблюдават 
моето отношение към тях в Църква и твоето 
(родителю) отношение към Църквата. И тези 
техни набюдения ще оформят тяхното 
бъдещо отношение към Бога.  

Аз искам да благодаря на онази майка 
която миналата седмица ми показа, че е 
доволна от моето отношение към децата и в 
Църква и искам да кажа на всеки от 
църквата, че ако майките не са доволни от 
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нашето отношение към децата им, това не 
очертава добро бъдеще за децата. А ако 
някое от тези деца отиде в света, аз не искам 
да ми тежи вината, че не съм бил 
внимателен, нежен и любящ към тях. 
Родителите също имат отговорност за 
своите деца. Бог ни дава децата, та ако не 
доведем никой друг от света в Божието 
Царство, то поне децата ни да са тези които 
ще доведем. 

Напомням ви всичко това защото в по-
миналата неделя, започнах да ви споделям 
принципи които определят начина по който 
трябва да се възпитават децата. 

Първи принцип беше че,  

Родителите възпитават децата си 

във вяра и любов към Бога! 

Не държавата, не телевизията, не 
улицата, не баба и дядо, а РОДИТЕЛИТЕ!!!   

Днес ще разгледаме и втория и трети 
принципи. Ще го направим с помощта на 
Святия Дух, Когото горещо призовавам да 
води моите думи и вашите мисли в 
правилната посока. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И така ВТОРИЯТ ПРИНЦИП е: 

Църквата е Партньор на Родителите 

във Възпитанието на децата! 

Важно ли е това? Да, по няколко причини: 
1- Някои деца нямат вярващи родители!  
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2- Някои родители са разделени и онзи 
който се грижи за децата, попада под 
голям стрес и има нужда от много помощ 

3- Има много неща, които родителите могат 
да научат от Църквата, за правилното 
възпитание на децата. 

4- Дори най-доброто домашно възпитание 
може да бъде подкрепено от 
възпитанието в общуването на Църквата 

5- Някои аспекти от Божия характер се учат 
по-добре когато са изявявани в средата 
на вярващите 

Отваряме страниците на Словото и четем: 
Втор. 31:10-13  Моисей им заповяда, казвайки: В края на 

всяка седма година, в годината определена за 
опрощаването, в празника на скинопигията,  31:11  когато 
целия Израил се събира да се явява пред Господа твоя Бог 
на мястото, което Той избере, да прочиташ тоя закон 
пред целия Израил на всеослушание. 31:12  Събирай 
людете, мъжете, жените, децата и чужденеца, който е 
отвътре градовете ти, за да чуят и се научат, та да се боят 
от Господа вашия Бог, и да внимават да изпълняват 
всичките думи на тоя закон;  31:13  да чуят и чадата им, 
които не знаят, та да се научат да се боят от 
Господа вашия Бог до тогава, до когато живеете в 
земята, към която преминавате през Иордан, за да я 
завладеете.  

Мойсей отваря опция, че в Израил има 
деца, които не са чули закона! Означава ли 
това, че бащите на тези деца не са ги учили на 
закона? Ние можем само да гадаем, поради 
какви причини, тези деца са „незнаещи”, но 
дори Мойсей предполага че има такива и те 
трябва във общото събрание, да станат 
знаещи. 
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Явно в древен Израил, е имало и деца, 
които са били оставяни да живеят в храма или 
са били поверявани на духовни водачи, и 
живеейки с тях, прислугвайки, да се учат от тях: 

Спомнете си за Самуил. Майка ми 
доброволно го остави за да се учи от примера и 
знанията на Илии. 

Спомнете си Савел. Той беше поверен на 
един известен Еврейски учител –Гамалаил, от 
когото да се учи, на духовен живот и познаване 
на Писанията . В Деяния на Апостолите 22: 3 
Павел изповядва за себе си, че е: 

Аз съм юдеин, роден в Тарс Киликийски, а възпитан в 
тоя град при Гамалииловите нозе, изучен строго в 
предадения от бащите ни закон. 

„при Гамалаиловите нозе” означава, 
образован и изграден като характер от 
Гамалаил.  

Виждате ли, че още в Стария Завет е било 
прието, децата освен от родителите, да бъдат 
възпитавани и от способни и даровити учители, 
които са ги учили на Закона, и живот на вяра и 
страх от Бога.  

 Днес ние със сигурност сме продължители 
на тази традиция, в лицето на Неделните 
училища и учители. Понякога родителите се 
дразнят и дори хокат неделните учители, но 
помнете родители: един ден децата ви или ще 
познават Писанията или няма да знаят много за 
тях и това както едното, така и другото ще е 
благодарение на Неделното училище. Сигурен 
съм че много малко от вас имате време или 
желание да прекарвате дълго с децата си 
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изучавайки с тях Словото. Вместо да ги съдите , 
вместо да ги критикувате, помогнете им, или ако 
не искате да им помогнете, поне не им пречете. 
Молете се за тях!  

 
ТРЕТИЯ ПРИНЦИП ГЛАСИ: 

Църквата поучава Родителите, как 

да възпитават Децата си! 

Едно от най-важните призвания на 
Църквата е да се грижи и подържа цялостта и 
единството в семейството. Семейството е 
зоната в която Църквата трябва да има думата 
и авторитета да влияе. Защо?  

Защото всеки пораснал и зрял мъж или 
жена , не трябва да спират да се учат и растат:  
Кол. 1:10  за да се обхождате достойно за Господа, да Му 

угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко 
добро дело и като растете в познаването на Бога;  

Някои мислят, че да си родител е просто и 
лесно. Такива често експериментират върху 
децата си и докато се научат могат да похабят 
един или повече животи. Църквата има 
задачата, да учи Библейска мъдрост за 
възпитаване на децата.  
Втор.  4:9  Само внимавай на себе си и пази добре душата си, 

да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и 
да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на 
живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците 
си; 4:10  предавай им за деня, в който ти застана пред 
Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: Събери 
Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се 
научат да се боят от Мене през всичкото време догдето 
живеят на земята, и те да учат чадата си на това .  
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Вижте реда: Първо Мойсей пази мъдростта 
на Закона в сърцето си. Той учи народа на тази 
мъдрост , а народа учи децата си и внуците си 
на   

 Какво трябва да каже църквата на 
младите и несемейни: 

Молете се за семейство, но знайте, че ако 
Бог не ви дава още да създадете такова, една 
от причините може да е, защото не сте готови 
да бъдете родители. Едно дете е една Вечна 
Душа, която Бог ще повери един ден  в твоите 
ръце.Какво ще направиш с нея, е огромна 
отговорност пред Бога. 

Пр.През изминалата седмица с един мой 
брат станахме неволни свидетели, на това как 
една несемейна майка, която не знае какво да 
прави, без да разбира, загрижена за себе си, 
пред очите ни си играеше със съдбата на 
своето невръстно дете. Молете се за такива 
майки- които са объркали своя живот, но имат в 
ръцете си и още един живот, който не зная 
защо, но Бог им е поверил.  

 

 Какво трябва църквата да каже, на 
младите семейни без деца: 

Молете се Бог да ви даде здрави и лесни за 
възпитание деца! Едно дете може да е благодат 
от Бога, но може да е и болка и страдание. 
Всичко обаче е в ръката на Бога и се дава от 
него. Той знае с какво можете да се справите и 
това ще ви даде. Вие не мислете как ще се 
справите, а искайте и молете Бог да ви даде 



 9 

мъдрост, за да сте адекватни когато децата 
дойдат в живота ви. 

 Какво трябва да каже Църквата, на 
семейните с деца: 

Благодарете на Бога за децата ви, каквито и 
да са! Бог може да не ви е дал непременно, 
онова което сте искали като дете, но Той ви е 
дал онова което трябва да ви бъде дадено. 

Пр.Един млад вярващ мъж, търпял много 
подигравки от колегите си, защото все 
благодарял на Бога. Първо те го подигравали, 
че не е семеен. Когато се оженил, започнали да 
го подиграват, че няма деца. Когато обаче жена 
му родила, детето му било със сериозно 
увреждане. Угрижен за това как ще каже на 
колегите си, той се молил за мъдрост. Когато им 
казал, че има дете, но е с увреждане, те отново 
започнали да го укоряват, че все благодари на 
Бога. Един го попитал: Добре, ами сега за какво 
ще благодариш на твоя Бог?  Мъжа помислил 
и казал: Искам да благодаря на Бога, че е дал 
това дете аз да го гледам, а не вие! 

Благодарете винаги на Бога, за децата си и 
често ги предоставяйте на Бога. Молете се 
винаги за тях. Не толкова за кариерата им, за 
просперитета им, за успеха им, за здравето им 
дори, колкото да са със силна и побеждаваща 
вяра в Бога всеки ден. Ако това имат, те ще 
имат  и всичко друго: 
Притчи 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за 

него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.  

Още нещо: 
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Не позволявайте Децата ви да ви стават 
бог. Когато се появят децата, всичко започва да 
се върти около тях. Ако днес те са ваши богове 
и вие за да им служите, пренебрегвате Бог и Го 
ограбвате, сериозна опасност ви грози. Тези 
ваши деца, утре най-вероятно ще властват над 
вас и вие няма да можете да промените нищо. 
Няма нищо лошо, ако детето ти бъде лишено от 
някакво удоволствие, заради Бога. Няма нищо 
лошо, ако детето разбере, че мама и тате, 
предпочитат църква пред кино или разходка, 
макар второто и третото да са много по-приятни 
от първото. Така се оформя правилна 
ценностна система у детето. 

 

 Какво трябва да каже Църквата, на 
самотните родители с деца: 

Търсете максимум и във всичко помощ от 
Бог и Църквата. Има голяма опасност за децата 
ти. Не се страхувай или срамувай да търсиш 
помощ. Бог те обича, теб и децата ти. Само не 
трябва да спираш да уповаваш на Него. Бог има 
ангели за теб, които да ти помагат. Те ще са 
там, ако ги търсиш и викаш.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво да кажем в заключение? Разбира 
се темата далеч не е изчерпана, но ако 
запомним поне малко от чутото, тогава има 
надежда. Какво да помним? 
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Църквата трябва да е Партньор и 
Наставник на Родителите! Родителите има 
какво да научат от поученията в Църква.  

Бог е дал в нашата църква и Родители и 
Деца. Питам се: ХЕБЦ такава ли е за 
Родителите-Партньор и Наставник? Ти може 
да поклатиш глава и критично да кажеш: Не 
е!  

Преди това обаче, си задай въпроса: Аз 
с какво съм допринесъл за да Е и Партньор 
и Наставник? Лесно е да си Критик! Трудно е 
да си Практик!  

Пр. Един баща ме попита, защо няма 
събиране за семействата? Отговорих: 
защото с малки деца е трудно да ги събера. 
Той тогава ми предложи: защо не съберем 
татковците, като майките ще се пожертват за 
два- три часа, да гледат децата. След това 
татковците ще направят тази жертва, за да 
могат майките да се съберат. Това ми 
харесва като идея, но когато стане време за 
действие, лесно се намират критици и 
безразлични, а трудно ентусиасти и 
организатори. Затова искам да кажа: Търся 
ентусиазирани мъже и жени, които да са 
убедени, че такова събиране си заслужава и  
да поемат организацията. Ние ще помагаме!  

  


