Серия:
Тема:

Ден на Християнското
Семейство

Текст:Матей 19:13-15

Дата:18/11/2018г.

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА
БАПТИСТКА ЦЪРКВА
гр.Варна;
Бул.”Сливница 98/100

2

1. УВОДДетска Проповед:
Имало едно време един много умен цар. Той
живял щастливо в двореца си. Един ден
през прозореца влетяла една пчеличка. Той
решил да я убие, но тя му казала: Царю, ако
ме оставиш да живея, един ден ще ти се
отплатя подобаващо!
- Та аз си имам всичко! Какво една
нищожна пчеличка може да ми даде на
мен!?
Но понеже бил умен, той я пуснал на
свобода. Междувременно в двореца
пристигнала една царица и дошла да
провери мъдростта на известния цар. Тя
всеки ден дотягала на царя с въпроси и
гатанки. Царя успявал да отговори на
всички тях. Всеки път обаче царицата
казвала, че това е просто и другия път
задачата ще е по-сложна. На царя му
омръзнало ,но не искал някой от народа
му да си помисли, че той е глупав затова
търпял и отговарял на въпросите на
натрапчивата царица.
Нейните задачи били такива: Тя напълнила
една стая с момчета и момичата. Те били
подстригани еднакво и облечени еднакво. По
нищо не си личало кое е момче и кое
момиче.
Тогава царя поставил леген с вода и казал
на всички да минат и да си измият лицата.
Момчетата плискали навсякъде вода когато
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се миели, а момичетата слагали внимателно
ръцете си във водата и така царя бърза
могъл да отдели момчетата от момичетата.
Тогава царицата обявила, че предстои
последен тест. Тя накарала своите скултури
да изработят от специален плат изкуствени
цветя. Да им сложат аромати, та да миришат
като истински. Тогава тя заповядала всред
много изкуствени цветя да сложат едно
естествено. Подала букета на царя и му
казала да намери истинското цвете.
Фалшификатите били толкова добри, че
дори царицата не можела да се ориентира и
открие, кое е истинското цвете.
Царя взел огромния букет и започнал да
гледа. Гледал той и мирисал, но всичко
изглеждало толкова реално, че било
невъзможно царя да открие и каже, кое е
фалшиво и кое истинско.
Тогава се чуло жужене и около букета
закръжила старата позната на царя –
пчеличката. Тя обиколила букета и се
вмъкнала в цвета на истинското цвете,
защото само там имало прашец и сок. Царя
се усмихнал и изтеглил цветето от букета.
Специалистите веднага установили, че това
е истинското цвете, а царя запазил тайната
чрез която открил кое между многото
изкуствени цветя е истинското. Тогава той
бил признат за най-мъдрия цар на цялата
земя.
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Спомняте ли си деца, кой цар беше обявен
за мъдрец в Библията? И как той стана
толкова мъдър?
3Царе 3:7 И сега, Господи Боже мой, Ти си направил слугата
Си цар вместо баща ми Давида; а аз съм малко момче; на
зная как да се обхождам. 3:8 И слугата Ти е всред Твоите
люде които Ти си избрал, люде много, които поради
множеството си не могат да се изброят, нито да се
пресметнат. 3:9 Дай, прочее, на слугата Си разумно
сърце, за да съди людете Ти, за да различава между добро
и зло; защото кой може да съди тоя Твой голям народ;
3:10 И тия думи бяха угодни Господу, понеже Соломон
поиска това нещо.

КРАЙ
ОСНОВНА ПРОПОВЕД:
В тази глава Исус говори за една много
важна иституция. Институция, която днес
масово е отхвърляна и незачитана, защото е
отговорност и изисква отдаване. Изисква
жертви. Той говори за брака-семейството.
Исус защитава семейството и със
особена грижа говори за това единство. И
Стария и Новия Завет в Библията се отнасят
с респект и уважение към семейството.
Семейството според Словото е уникална
единица, в която Бог в разрез с
(СЛ 2)математическите закони 1+1=1. И
защо? За да може от това единство да
произлязат деца. Какво са децата? Ние сме
свикнали с тях! Обичаме ги! Обгрижваме ги!
Дори ги обожаваме! Те ни радват или
ядосват! И ние ги приемаме като една
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даденост. Истината за всяко едно дете е, че
в него има заложено Божие безсмъртно
творение, наречено - ДУША. Това творение е
особено ценно за Бога. Ставайки родители
на нас Бог ни доверява един от своите
безкрайно скъпи продуктиБЕЗСМЪРТНА ЧОВЕШКА ДУША.
Пр. За да разберем какво са за Бога
нашите деца, може би ще е добре да си
представим, че нашето новородено дете,
трябва да го дадем някой да го отгледа.
Нещо подобно се е случило в семейството
на моя баща. Дядо ми и баба ми решават
едното си дете да го дадат на някаква
роднина. Тя го гледа известно време и някой
казва на дядо ми, че родината къпе детето и
след това сред зима го слага мокро до
отворен прозорец. Дядо веднага прибира
детето и го дават на други роднини, които
оценяват това и се грижат добре за детето.
(СЛ 3) Нещо много близко до това се случва
и когато Бог даде дете да се роди в дадено
семейство. Той доверява на тези двама т.н.
родители, да се грижат за Неговото
творение- душата на едно създание. Ние го
обичаме, но често имаме погрешна
представа, за това какво точно иска Бог от
нас да направим с тази душа. Ние често
сменяме приоритетите и вместо за душата
правим всичко възможно за тялото, като
съвсем не мислим за душата.
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(СЛ 4) В нашия текст Исус непосредствено
след като е говорил за важността на
семейството, Той отправя покана към
децата. Исус с този жест ни показва, че
децата са важни за Бога. Те са поканени и
приети от Бога.
Затова и аз днес искам да помислим
върху нашата родителска отговорност за
децата изобщо!
2. ИЗЛОЖЕНИЕИ друг път съм казвал и днес ще го
повторя, че за духовното израстване на децата
основната отговорност остава на родителите
(ако са вярващи). Следващи в списъка са баби
дядовци(ако са вярващи). Следваща е
църквата. Църквата трябва да мисли и да
полага усилия да привлича деца към вярата. За
това са нужни хора и дарби.Нека първо да
проследим какво се очаква от вярващите
родители да направят спрямо децата си. Тук
искам всички да слушат внимателно, защото
много е възможно родителите да полагат
усилия за да възпитават децата си в любов към
Бога, а някои от вярващите в църквата да рушат
и пречат в този труден процес.
И така, като родители ние сме
ОТГОВОРНИ. За какво?
А) Отговорни за
ЕВАНГЕЛИЗИРАНЕТО на децата си
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Да евангелизираш някого означава да го
водиш да се приближи до Исус. Да знае за Него!
Да е чул основни истини за Исус и Неговото
дело за спасението на човеците.
Текста НЕ ни дава основание да мислим, че
Исус спаси тази деца. Ние четем и разбираме,
че Той само възложи ръце на тях. Каквото и да
е направил Исус за тези деца, сцената ни
подтиква да направим заключението, че тези
родители са били загрижени и са водили децата
си за да се приближат до Исус и да бъдат
докоснати от Него.
От Словото не е трудно да видим, че Бог
иска да се докосне до децата ни и Той разчита,
че ние като родители, ще си свършим работата
за да ги приближим до Него.
Eфес. 6:4 И вие, бащи, не дразнете децата си, но
възпитавайте ги в учение и наставление Господне.

А СЗ заповядва:
Втор. 6:6 Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в
сърцето ти; 6:7 и на тях да учиш прилежно чадата си,

Пр. Удивлявам се когато чувам до каква
степен днешните невярващи родители са
загрижени, не че децата им не вярват, а че
децата им може да ходят на църква и те са
сериозно загрижени, ако децата им започнат да
го правят редовно, а не дай боже да четат
Библия или да се променят в резултат на
вярата!?!?
Пр. Като млад родител аз не исках да
натяквам на децата си, но те усещаха, че аз с
нетърпение и скрита надежда, очаквах нещо да
ги предизвика към покаяние и новораждане. Аз
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не им натяквах, но не бях пропуснал да им
кажа: Казах им за Исус! Казах им какво той е
направил за тях! Научих ги да четат Бибилиите
си! Водих ги на Църква! Научих ги да се молят и
да вярват в Божията сила! Каза им какво трябва
да стане в живота им. Една мисъл често ме
стряскаше преди те да предадат живота си в
ръцете на Христос: Дали ги водих достатъчно
към Христа? Дали има предадох достатъчно
познание и разбиране за Исус? Дали ще има
тази радост и за мен да ги видя повярвали? …
Апостол Павел в посланието си към
Ефесяните 6 гл насърчава бащите. Обърнете
внимание, възпитаването на децата в
Христовото учение е наш –бащински дълг. Ако
ние си намираме извинение и бягаме от този
дълг, ще си носим отговорност и последствия от
това бягство. Кога бащите биха „дразнили”
децата си?
(СЛ 6) Eфес. 6:4 И вие, бащи, не дразнете децата си,
Когато в църква бащите говорят и вършат
едно, а в къщи съвсем друго. Това обърква и
дразни децата. Те не знаят на кой баща да
вярват- онзи от църква или онзи от къщи. Редно
е онова което се проповядва в църква, да се
потвърди, разясни и насърчи от бащите в къщи.
Тогава децата разбират, че това е истината и
родителите им вярват и живеят според тази
истина. Това е достатъчно за тях, да се
ориентират в кой път да вървят.
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Б) Отговорни за СПАСЕНИЕТО на
децата
Факта че децата бяха доведени от
родителите си до Спасителя, сам по себе си
означава, че тези родители са искали децата им
да имат Спасител.
Чуйте какво казва Павел на Тимотей:
2Tим 3:14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за
което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се
научил, 3:15 и от детинство знаеш свещенните писания,
които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в
Христа Исуса.

Споделяме ли с децата си Свещенните
писания? Учим ли на тези Писания децата и
внуците си? Те един ден ще са наши
обвинители, ако не го правим! Ако го правим
един ден, те ща са ни безкайно признателни, че
сме им придали тази мъдрост, която ги е водила
до Спасителя и спасението.
ПР. Когато моите деца предадоха живота
си в ръката на Спасителя, аз бях найщастливия баща на земята, защото чувствах
едно голямо удовлетволение, че съм изпълнил
една от основните задачи на моя живот спрямо
тях. Тази задача, не е да им осигуря храна,
дрехи, образование и евентуално по един
апартамент на всяко от тях(за да не се карат), А
ДА ГИ ВИДЯ СПАСЕНИ! Да съм сигурен, че
един ден в небето, поне децата ми няма да ме
обвинят, че не съм направил нищо за да се
спасят.
Разбира се родителите на 0-7 годишните
може да са по-спокойни по въпроса за
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спасението на децата си, но това е възрастта в
която те трябва да наблягат на Библейските
разкази. Времето в което децата да слушат , да
задават въпроси! Да преживяват историите от
Библията след вълнуващите разкази на мама и
тате! Да се научат да четат от Библията.
ПР. Ако вие сте семейство, днес имате
чудесната възможност, да отидете при с.Роси в
библиотеката и да получите по една Библия за
всеки родител и по една детска Библия за всяко
от децата ви. Ще получите и други книги и
литература.
Родителите на 8-12 годишните може вече
да започнат да се притесняват, защото децата
навлизат във възраст, когато започват да
разбират и избират. В тази възраст те може да
покажат нежелание да идват на църква.
Нежелание да четат Библия. Нежелание да
слушат за Бога. Това са тревожни симптоми.
Тези прояви на детско неподчинение и избор в
грешната посока, трябва да светнат червена
лампа в нашите умове. Дали сме ги
възпитавали правилно? Дали сме дали
правилни сигнали за вяра и обич към Бога?Дали
сме научили децата си, както казва Исая:
(СЛ 8) Исая 7:16 Защото, преди да се научи детето Да
отхвърли лошото и да избира доброто,

Идва време, когато детето започва да
ИЗБИРА. Какво избира твоето дете? Днес
децата избират. Някои могат да избират
Интернет, Смартфони, Маркови маратонки.
Други избират Цигари, Алкохол, Дрога,
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Дискотеки. Какво избират да изберат твоите
деца? Ти не може да си безразличен към техния
избор. Ако си безразличен, значи си
безотговорен. Ако ги виждаш че клонят към
греха и си казваш, „Нищо, те са още малки!”,
значи не познаваш Библията си. Там пише:
(СЛ 9) Притчи 22:6 Възпитавай детето отрано(докато е
малко) в подходящия за него път, И не ще се отклони от него,
дори когато остарее.

Ако детето ти е 13 години и нагоре, и още
не е приело Исус за личен спасител и Господ.
Още не е поискало прошка на греховете си и не
проявява интерес към подобно действие…!??!
Родителю, тогава не червена лампа, а двоен
червен семафор трябва да ти свети и звънец да
ти звъни в сърцето и ума. Детето ми познава
греха, а познава ли Спасителя? Детето ми е
отговорно за греха си, а не е свободно от
вината и осъждението му!!! Душата на детето
ми е в сериозна опасност!!! Това не е шега!
Децата имат нужда от Спасител и спасение!
Тази нужда е актуална, когато детето разбира
какво е грях! Разбира какви са последствията на
греха! Разбира защо има нужда от спасение!
Разбира Кой спасява! Разбира какво в него има
нужда от спасение-душата!
Ако твоето дете се интересува от спасение,
ти родителю, трябва да зададеш правилните
въпроси и да насочиш детето си в правилната
посока към небето! Помни това е много важен
момент. Ако детето не разбира още, не го
насърчавай да пристъпва към нещо което не
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разбира. Ако не разбира но пита, ти трябва да
се молиш за него и да отговориш правилно. Ако
пита и разбира, трябва веднага да му кажеш
какво да прави. Бог работи в душата му, няма
да е оправдано поради теб, Бог да се бави. То
трябва да поиска прошка за греховете си. Дори
да не се сеща някакви особени грехове, то
трябва да знае, че дори в ума си човек греши и
за това трябва да иска прошка от Бога и с вяра
в Исус да получи уверение, че Бог го обича и му
е простил всички грехове. Тъжно е ако самия ти
не знаеш какво трябва да се прави, за да бъде
детето ти спасено. Тогава по-добре питай някой
който може да ти даде отговор.
Тук за малко искам да отделя време да
коментирам за децата, които не са доживели
осъзната откъм греха възраст. Те не са спасени
по начина по който възрастните се спасяват, но
в Исус те са в безопасност. Давид когато
изгубва невръстния си син, изказва едни думи,
които могат да ни послужат за да вярваме, че
децата се спасяват и Бог е милостив за тях:
(СЛ 10) 4 Царе 12:23 Но сега то умря. Защо да постя?
Мога ли да го върна надире? Аз ще ида при него, а то няма
да се върне при мене.

Когато дете иска прошка, това е вълнуващо
и Бог не се бави, защото детската чистота и
простота е пословична. Затова Словото ни учи
да станем смирени и незлобиви като децата и
само така можем да влезнем в Божието
царство:
(СЛ 11) Maт.18:3 Истина ви казвам; ако се не обърнете
като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
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Затова понякога когато зрели може и жени
търсят спасение, Бог се бави, защото ние
мъдруваме, философстваме и уверявамеи
спорим с Бога, как и кога и при какви условия
Той трябва да ни спаси.
Станете като децата! Смирете се като
децата! Приемете Исус с детска вяра и любов.
Шега: Неделна учителка след като е
разяснявала как се спасяваме, пита класа си:
-деца, ако си продам апартамента, колата и
всичко, и дам парите на Църквата, ще отида ли
в небето?
-НЕ-е-е-е-е!- бил отговора
-а деца, ако всеки ден чистя църквата и
помитам двора, и подреждам столовете, ще
отида ли в небето?
-Не-е-е-е!-бил отново отговора
-Добре тогава, как мога да отида в небето?попитала учителката
Тогава отзад някъде петгодишен многознайко
извикал: ами първо трябва да умреш!
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕДнес независимо на каква възраст си.
Ако седиш на стола и слушаш и не познаваш
Исус като личен Спасител. Искам да ти кажа,
че дори за момент не трябва да мислиш, че
Исус не Го е грижа за теб! Той те обича и е
насочил цялото си внимание към теб,
защото още при раждането ти, Той е вложил
в твоето тяло, едно безсмъртно свое
творение- твоята душа! Той иска тази твоя
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душа да бъде както на земята в краткото
време на живота, така и на небето с Него
през безкрайната Вечност. Исус когато
умираше в мъки на кръста, имаше и теб във
предвид. Той беше издигнат на кръста и
заради твоите грехове, за да можеш и ти да
направиш правилния избор и да Го поканиш
за Господ и Спасител в живота си. Ако ти
седиш сега на стола, а душата ти в мислите
ти е на кръстопът, аз се моля за теб Бог да
ти отвори ума и сърцето за Него и да
разкъса веригите на Сатана, с които той
вързва ума ти за да не се интересуваш, да
отлагаш във времето или да си мислиш, че
някак ще можеш и без покаяние да влезнеш в
небесното царство:
(СЛ 12) Йоан 3:5 Исус отговори: Истина, истина ти
казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да
влезе в Божието царство.

Ако днес ти усещаш, че през ума ти
преминават мисли като:
(СЛ 13) Време е да приема Исус!
Не трябва да отлагам, време ми е!
Искам и аз да оправя отношението си с
Исус, защото Той и за мен е дал Себе си в
жертва!
Или
Ако днес приключи живота ми, аз дали
съм спасен/а?
Ако мисли като тези или подобни вървят
в умът ти, значи Бог те призовава. Ако Бог те
призовава, ти не трябва да отлагаш. След
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службата остани, намери ме и само ми кажи:
Искам да се моля Исус да стане и мой
Спасител!
Аз ще се радвам да говорим и да се
молим, но което е по-важно, че цялото небе
ще се радва , за това че ти си решил/а! Бог
иска още днес да ти прости.
(СЛ 14)Ако ти днес поискаш, ще се убедиш,
че Той е готов и можещ да ти дари спасение.
Той все още дарява щедро всеки който
дойде със смирено и търсещо сърце. Като
едно дете. Не се колебай и не губи ценно
време. Ти си обичан, можеш да си уверен, че
си приет и ако поискаш ще бъдеш спасен.

