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1. УВОД- 

Обръщението тази сутрин е към всички 
родители, баби и дядовци.  

Библията не е безразлична към 
подрастващото поколение. Тя дава мъдрост на 
тези които възпитават, спрямо онези които са 
възпитавани. Тя полага усилия, древните 
истини да не се забравят от новите поколения. 
Забравливоста е жесток бич, за новите 
поколения. Тя беше виновна, за това Израил 
идващ от пустинята и настаняващ се в 
Обещаната земя, скоро да забрави чудесата, 
които Бог извършваше за тях, и да се обърнат 
към чуждите богове. Интересно е, че Бог им 
заповяда да изчистят земята от всички 
племена, които са я бяха населявали преди тях. 
Защо? За не пречи нищо, родителите да 
предадат историята от пустинята на младото 
поколение, за да остане то вярно на Бога на 
бащите си.   

(СЛ 7) 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Преди обаче да учим децата си, ние трябва: 
(СЛ 8) 

1) добре да сме научили духовните си уроци. 
Трябва добре да познаваме Словото. Не може 
да учи други, онзи който сам не се учи.  

2) Да сме развили такъв житейски опит и 
постоянство, че децата когато ни гледат, да не 
се чудят какво правим и кого лъжем.  

3) Да сме така усвоили Словото, че то да 
бъде наш съветник, винаги и децата ни да са 
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напълно наясно, от къде черпим мъдрост за 
живота.  

4) Джеймс Балдуин –американски писател, 
поет, драматург, казва: 

„децата никога не са били добри в слушането 
на възрастните, но за това пък, никога не са се 
проваляли в имитирането им. Затова родители 
и всички които възпитавате подрастващи, искам 
да си отговорим на няколко важни въпроса: 

- Очакваме ли децата да научат да бъдат 
добри, ако ние сме груби и демонстрираме 
омраза или неприязън към хората около нас- 
близки или далечни? 

-Очакваме ли децата да се научат да 
благодарят, ако ние никога и на никого не 
благодарим?  

-Очакваме ли децата ни да обичат Църквата 
и Бог, ако ние с нищо не показваме, че ние 
обичаме и Църква и Бог? 

-Очакваме ли децата ни да вярват в Бога, ако 
ние винаги и за всичко, сме разчитали на хора и 
никога на Бога? 

-Очакваш ли детето ти да дава, когато ти 
никога не си давал? 

-Очакваш ли детето ти да показва честност, 
ако ти никога не си бил пример за честност, за 
него? 

Въпросите от този вид, могат да продължат 
дълго. Идеята е, че моите деца са онова което 
съм аз. Аз неусетно им имплантирам моя 
характер, говор, вяра, любов, омраза и безброй 
още качества. 
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Ако ти често се хвалиш в къщи, че си излъгал 
продавачката в магазина до вас, не е редно да 
се чудиш, ако продавачката не след дълго ти 
каже, че детето ти вече трети път се мъчи да я 
излъже. Не трябва да се чудиш и когато вече на 
възраст, младежът който наричаш свое дете, 
бъде заловен в измама  и даден на съд. 

Примера! Примера е изключително важен за 
невръстните днес! Примера днес, изгражда 
човека утре. 

Научно изследване показва, че онова което 
родителите вършат с децата си още от първите 
дни след раждането, оставя дълбоки следи в 
съзнанието им, дотолкова, че макар и 
несъзнателно, то се отразява години по-късно 
във възможността на младежите да учат, да 
комуникират, да мислят, да бъдат решителни и 
активни. Родителя не може да избяга никак от 
отговорност при възпитанието на детето!   

Казано с други думи, ние можем всеки ден да 
четем Библията с децата си, но те ще я научат 
много повече от онова което виждат в нас, 
отколкото от онова, което чуват от нас. 
Родителю, ти си единствената разбираема 
Библия за твоите деца. Децата са ориентирани 
да подражават повече, отколкото да 
разсъждават върху теория. 

Осъзнаваш ли скъпи татко, че днес с 
поведението си, с грубия си тон, с 
непрекъснатата си сприхавост, с гневното си 
отношение, с язвителните си коментари, с 
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постоянното си  мърморене, ти рисуваш образа 
и характера на сина и дъщеря си утре?  

Тази сутрин бих желал да поставя две важни 
тема, свързани с възпитанието на децата ни: 

 

(СЛ 9) А) Първо, учи децата си на 

Библията 

(СЛ 10) 1)Живеем в ерата на информацията и 
технологиите. Живеем във времето, когато 
четиригодишно дете, намира начин да 
разкодира паролата на баща си, за да може да 
си гледа, онова което му е интересно на 
компютъра на баща си.  

Живеем във времето на електронната 
виртуална реалност, когато децата могат цял 
ден да прекарат пред екрана с любимата си 
игра и родителя няма да има изобщо грижа, 
детето да не се нарани или да не си изкълчи 
крака на люлките, защото то не се интересува 
вече от тях. Обзето от поредното ниво на 
играта, ние не можем да го накараме, да мисли 
за Библия или за Библейски истини и мъдрости.  
(СЛ 11) 2) Можем ли днес, да доверим децата 
на компютрите, за да научат от там истините за 
Христос и вярата в Бога? Аз не познавам, 
такава компютърна програма, която да води 
децата в света на Библията и в истините за 
Бога. Ако има такава кажете ми. Според мен, 
няма измислен достоен електронен заместител 
на родителя-учител за детето, на Божиите 
истини намиращи се в Библията. Ние –
родителите трябва да направим обучението на 
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нашите деца в Библейските истории и истини, 
наш основен приоритет. Иначе, рискуваме един 
ден да открием, че детето ни не иска да идва с 
нас на църква, не иска да слуша Слово Божие, 
не иска да се моли и да търси Бога, в живота си.  
(СЛ 12) Дали може да има по-голямо 
разочарование за един родител, да види, че 
отива в рая, без децата си. Да разбира, че един 
ден, децата му ще плачат и ще викат към 
родителите си: „Защо не направи нищо, за да 
ме въведеш в правия път, защо не ми прочете 
веднъж от Библията, защо поне веднъж не ми 
каза за покаянието и спасението? Защо ми 
говореше толкава много за учение, за 
професия, за кариера, а никога не ми каза за 
значението на вярата и Бог? Защо?“   
        3) Ако не обясниш на децата си, истината 
за Бог, живота и Вечността, ти си се провалил 
като родител. Бог очаква от нас да оставим 
„набожно поколение“- Малахия 2:15   

4) Вижте скъпи родители! Ние имаме една 
истина, която си заслужава труда и усилието да 
научим децата си на нея. Истина, която не е 
наша, а Божия и засяга цялото човечество. 
Истина която ако я преекспонираме, може да 
дотегне и да бъде отхвърлена. Ние обаче, може 
лесно да изпаднем и в другата крайност, а 
именно, съвсем да я изоставим и никога да не 
учим децата си на нея.  

Дори да не сте много добре запознати със 
Словото Божие, за вас ще е добре, да го четете, 
за да научите децата си, на Него.  
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(СЛ 13) Учете ги на Стария Завет. Учете ги на 
историите в Битие, Изход, Левит, Числа, 
Второзаконие, Книгите на Царете, Данаил, 
Неемия, Естир, Йов, Псалми, Притчи. Четете по 
една глава и търсете една история или един 
стих, който да кажете на децата си и да се 
помолите с тях.  
(СЛ 14) Учете ги на Новия Завет- Матей, Марк, 
Лука и Йоан, Деяния на Апостолите. Основите 
на Новия Завет. Една история или един стих.  
насърчавайте децата да запомнят стиха или да 
ви преразказват минали истории. 

Ангажирайте вниманието на децата си със 
Словото, защото иначе Дявола ще го ангажира 
с други неща, които след време, така ще ги 
объркат, че ще се чудите къде сте изтървали 
контрола. Познавам прекрасни и авторитетни 
вярващи, чийто деца са вън от църква и дори 
таят неприязън към църква и вяра. Защо ли? 

Възпитаването на децата е едно нещо, а 
възпитаването във вяра и доверие в Бога е 
друго. Първото изисква зрялост, второто 
вярност. Бъдете верни спрямо Бога и верни 
спрямо Словото. Не го изменяйте, не го 
модифицирайте. 

Пр.Един малчуган се връща от църква с 
родителите си и баща му го пита:  

Какво учихте днес в Неделното училище? 
Сина започва следния разказ: 

(СЛ 15) Евреите били на брега на Червеното 
море. Отзад идват Фараон с войските си. 
Отстрани са планините, а отпред е морето. 
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Фараон наближавал и Евреите били уплашени. 
Тогава Мойсей вдигнал жезъла и от морето 
излезли подводници. Евреите се качили в тях 
и те ги превели от другата страна. Когато 
дошли Египтяните, те открили огън по тях и 
ги унищожили. 

Чакай, чакай –с широко отворени очи 
извикал бащата- това ли ви учиха днес в 
неделното? 

Не, не е това, ама ако ти кажа, какво ни 
учиха, няма да повярваш!-бил лаконичния 
отговор на малчугана. 

Възможно е децата да питат, да се 
съмняват, да се удивяват. Няма лошо. Тези 
разкази са истина и колкото и днешните 
технократи да ги поставят под съмнение, те ще 
останат вечни и силни, като примери за 
Божията мощна намеса в живота на хората.  

Помнете, тези истории са имали 
изключителен мотивиращ ефект за Християните 
във всички времена, когато са били гонени и 
малтретирани, но и бързо се били забравяни 
или пренебрегвани, когато Християните са били 
свободни и привилегировани.  

Научете децата си, да четат и вярват на 
Божието Слово. А То има небесна сила в себе 
си, която ще действа в умовете и душите на 
децата ви, дори когато те са вече пораснали. Не 
се бави, времето бързо отминава и пропуснеш 
ли възможностите днес, утре може вече да е 
късно. 
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(СЛ 16) Б) Второ, учи децата на Исус 

(СЛ 17) 1- Исус трябва да бъде 

личността към която да насочваме 

децата си СЪЗНАТЕЛНО! 

Исус е Бог дошъл на земята, за да се изяви на 
човеците. Ако не приемаш Исус, не приемаш 
Бог. Исус перфектно изявява Отец на хората, за 
да могат те, опознавайки Исус, да познаят Бога 
(СЛ 18) Йоан 14:8  Филип Му казва: Господи, покажи ни 
Отца, и достатъчно ни е.  14:9  Исус му казва: Толкова време 
съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял 
Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?  
14:10  Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в 
Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; 
но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.  
14:11  Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; 
или пък вярвайте Ме поради самите дела. 

(СЛ 19) Пр. Когато децата ми станаха 
тинейджъри, аз със свито сърце ги наблюдавах, 
в каква посока ще се насочат. В българските 
традиции има един ритуал наречен 
„прощапулник“. Когато детето проходи, го пускат 
до отиде до различни предмети и го 
наблюдават какво ще привлече първо 
вниманието му първо. Онова към което детето 
първо протегне ръка за да го вземе, е един вид 
предопределение, към какво ще се насочи 
детето, когато израсне. 

Така и аз с трепет наблюдавах към какво те 
проявяват интерес: към света или към църква, 
към материалното или към духовното, към 
Словото или към славата. 
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Пращах ги на лагери, за да може чрез други 
служители да чуят Благата вест, за да не би аз 
някак да им натрапвам истината и те фалшиво 
да я приемат заради нас, а дълбоко в себе си 
да не вярват. Трябва да ви кажа, че не е лесно, 
да намериш баланса, да не си нахален и в 
същото време да не би да пропуснеш момента 
и децата ти да „изтърват влака“(образно 
казано). Най-радостните моменти в живота ми 
са били, когато те приеха Исус и видях, че не го 
правят заради мен или заради семейството, а 
заради убедеността, че искат Исус да е техен 
Спасител и да управлява живота им. Най-
щастливите моменти на моя живота, като баща 
са били онези в които видях, че децата ми 
поемат по пътя да служат с възможностите си 
на Исус и така тръгват по правилния път на 
живота: 

„Аз съм Пътят, Истината и Животът!“-казва 
Исус. 

Всеки от нас като родител, трябва да живее 
с тази мечта: детето ми да го видя тръгнало в 
този Път, повярвало в тази Истина  и живеещо 
чрез този Живот.  
(СЛ 20)  

2- Ако си вярващ, това не е гаранция, 

че и децата ти ще повярват. Те ще 

ти бъдат деца за цял живот, но да 

ги водиш към Исус ще имаш само 

между 5 и 7 години. 
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Казват, че децата са най-възприемчиви 
между 5 и 10 годишна възраст. Преди това не 
могат да избират между правилно и 
неправилно, а след това настъпва възрастта на 
естествената съпротива и те принципно са 
против всичко което идва от родителите.  

Родител който пропуска тази възраст за да 
насърчава децата си към вяра и послушание на 
Божието Слово, е просто безотговорен и си 
постила за бъдещи главоболия и сериозни 
грижи.  

Родители, децата ви ще пораснат преди да 
осъзнаете, че възпитанието е важно и 
основополагащо. Те за вас са малките и мили 
създания, които обичате от цяло сърце и искате 
най-доброто за тях. И все пак премислете, кое 
наистина е най-доброто: 

-дали кариерата 
-дали парите 
-дали образованието  
-дали брака им 
-дали здравето им дори 
Може би загледани и замечтани в техния 

успех и просперитет, ние лесно можем да 
пропуснем да гледаме и търсим развитието на 
тяхната вяра. Без вяра нито успеха им ще ги 
направи по-добри, нито просперитета им ще ги 
направи по-съчувствителни, нито здравето по-
щастливи. Вярата е добрата основа, която ние 
родителите можем да положим в техния живот, 
за да може всичко останало да им служи в 
правилна посока.  
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Исус казва едни думи. Аз искам да им дам 
една по-родителски насочена интерпретация. 
Може и да не ви хареса, може и да не я 
приемете. Избора е ваш: 

(СЛ 21) 
Maтей 6:31  И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще 

ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?   6:32  
(Защото всичко това търсят езичниците), понеже 
небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.  
6:33  Но първо търсете Неговото царство и Неговата 
правда; и всичко това ще ви се прибави.   

Ето и моята интерпретация: 
И тъй не се безпокойте за храната или 

облеклото на децата си. Нито днес нито в 
бъдеще. Атеистите се безпокоят за това. 
Небесния ви Отец, ще се грижи винаги за 
тези неща-както за вас, така и за децата 
ви. Но на първо място се грижете децата 
ви приоритетно да знаят истините за 
Божието царство и Неговата правда. 
Когато те са запознати добре с тези неща, 
Отец ще им прибави всички други неща, от 
които те се нуждаят.  
(СЛ 22) Да заложим правилните приоритети в 
сърцата и умовете на дечицата ни днес. Това 
е най-ценното, което можеш да им оставиш 
мили татко и мила майко, на твоите 
съкровища. Не злато, не имоти. Няма нищо 
лошо, ако можеш и това да им оставиш, но 
не ги ли научиш да имат страх от Господа и 
респект пред Него, каквото и друго да им 
оставиш, то няма да ги извисява, а ще ги 
дърпа към ада. Това е пълна загуба тогава!  
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3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 23)Чарлз Адамс – дипломат и политик от 19 
век, писал в дневника си: 
„Днес бях със сина за риба. Един цял ден, 
изгубен!“ 
Брук Адамс – сина на Чарлз също водещ свой 
дневник, пише за същия ден: 
„Днес бяхме с татко за риба. Най-прекрасния 
ден в живота ми!“ 
(СЛ 24) 
Притчи 22:6  Възпитавай детето отрано в подходящия за 

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

Пр. Един проповедник направил статистика 
между 253-ма християни, като ги запитал на 
каква възраст са повярвали. Вижте резултата: 
138 –повярвали преди да навършат 20 години 
85- между 20-30 год 
22-между 30-40 год 
4- между 40-50 год 
3- между 50-60 год 
1 – м/у 60-70 год 

0- Над 70 год. 
 
(СЛ 25) Бог ОЧАКВА ОТ НАС! Бог очаква 
нашето потомство да бъде вярващо, набожно! 
Ще изпълним ли това Божие очакване? 
БОЖЕ ПОМОГНИ! 


