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1. УВОД- 

Павел пише Посл.към Тимотей към края 
на живота си. 

Тимотей е духовен син на Павел. Той е 
обърнат към Христос чрез него и затова 
Павел гледа на него с много любов и 
внимание.  

Този мъж служи с Ап.Павел докато той е 
жив, а след това се връща в своя град Ефес 
и става презвитер/епископ на църквата там. 

Името му означава „Страхуващ/Почитащ 
Бога” 

Името подсказва за това каква е била 
духовната нагласа на майката.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В миналото майките са стояли в къщи за да 
управляват дома и да възпитават деца. 
Феменизма оказва влияние и във втората 
половина на 20 век майките масово тръгват на 
работа след като имат деца.  

Днес ние ще мислим за влиянието на 
вярващата майка върху живота на детето и. 

Четем за Тимотей: 
 2Ti 1:5  Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна 

вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в 
майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.  

Може проповядването на Павел да е 
довело Тимотей до покаяние, но това е станало 
и поради важното влияние на майката която е 
сеела семето на вярата в сърцето на сина си. 
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Нека се опитаме да извлечем от редовете 
на Посланието нещо което да ни подскаже за 
характера и възпитанието, на тази майка: 

 

А)Вярващата майка трябва да има 

„НЕЛИЦЕМЕРНА ВЯРА” –ст.5 

2Tим 1:5  Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна 
вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка 
ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.  

 
Какво означава „майка с нелицемерна вяра” 

 -вяра която не води вярващия на църква, а след това го 

кара да злослови вярващи пред децата си 

-вяра която държи библията на шкафчето до леглото, но 

никога не я отваря за да прочете нещо заедно с децата 

си 

-вяра която проповядва любов, но обича само тези 

които са ми симпатични 

-вяра която говори за жертва, но гледа на църквата 

единствено само като на средство за лична изява и 

изгода 

-нелицемерната вяра на майката, е онази, която не само 

води детето си на църква, но го учи, че църквата е място 

където Бог ни среща, говори и благославя 

-нелицемерната вяра на майката, е онази която показва 

на детето, че служението на Бога наистина заема 

първото място в живота и, а не когато стане дума за 

служба, на Бога да се изливат първом куп обвинения, 

недоволства, критики, към всеки и всички, а след това 
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да извърши служението, сякаш това е най-тежкото 

нещо, което е вършила в живота си.  

„Нелицемерна”е  означава в църква да се представяш с 

маска, а в къщи да я снемаш и да си с истинското си 

лице.  

Пр. Едно дете държало ръката на майка 
си докато се връщат от църква. Майката 
негодувала на глас : 

-днес пастира не беше много подготвен 
-хористите пяха фалшиво 
-онзи защо пее в хвалението като не може 
По едно време детето не издържало и 

попитало: 
Мамо за левчето което пусна в дискуса, 

какво очакваш” 
Това че имаш вяра не означава че си 

винаги искрен.  
Майки учете се на искрена вяра. 
Питай се : Каква вяра показвам на децата 

си?  
Децата са психолози. Те добре схващат 

кога родителя е истински и  кога е с маска. Ние 
можем много да ги объркаме, като им пращаме 
противоречивото послание на „лицемерната 
вяра”.  

Пр. Марк Твен е казал: Ние сме като 
луната, имаме тъмна страна, която не 
искаме никой да види. 
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Б) Вярващата майка трябва да 

обича и уважава Божието Слово и да 

обучава децата си на него - 3:14-17 

2Ti 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.  3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и 
полезно за поука, за изобличение, за поправление, за 
наставление в правдата;  3:17  за да бъде Божият човек 
усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро 
дело.  

 

 -Божието Слово има сила да…: 
Яков 1:18  От собствената Си воля ни е родил чрез 

словото на истината, 
 
-то има сила да …. 

Йоан 17:17  Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.  

 
1)Вярващата майка трябва да расте в 

любов към Божието Слово 
-не можеш да сееш семе, което нямаш 
-ако телевизора винаги замества Божието 

Слово … 
-мога ли да насърча майките да почнат да 

изучават Словото … дори да го правят с децата 
си 

-виж наклонностите на детето си и ги 
насочвай към Исус(музика, природа, техника, 
красота и т.н.) 

Пр. Едно семейство на масата чело   



 6 

Maт 26:64  Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от сега 
нататък ще видите Човешкия Син седящ отдясно на 
силата и идещ на небесните облаци.  

На другия ден пътували с колата и 
детето гледайки небето и облаците, казало : 
Мамо, виж Исус!” 

 
2) Вярващата майка ще използва 

Божието Слово за да води децата си към 
спасителна вяра 
2Tи 3:15  и от детинство знаеш свещенните писания, които 

могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в 
Христа Исуса.  

 
-Днес много родители разчитат на 

Неделното училище в църква за да възпитава 
децата им 

-Аз много разчитах на летните Християнски 
лагери да свършат моята работа и да доведат 
децата ми до Исус. 

-Божието Слово е истината която умъдрява 
за спасение. 

Майки използвайте БС за да насочвате 
техните умове от рано за това което трябва да 
стане с тях в по-зряла възраст.  

Детето трябва да знае: 
-молитвите ти са чути 
-Исус иска да бъде твой приятел 
-Бог те обича дори когато те боли 
-Бог има сила да изцели 
На какви Библейски истини учите децата 

си? 
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Ако майката чете Словото с детето си, то от 
рано ще разбере че: 

-ние грешим 
-Бог не обича греха, но… обича нас 
-Той прощава когато отидем при Него и 

поискаме прошка 
Пр.Няма да забравя историята на 

с.Маргарита учеща циганчетата във 
Владиславово на Божията любов. 

Някой и открадва обувките. След време 
циганите откриват крадеца и с ритници го 
вкарват в стаята. Всички са готови да го 
накажат строго. С.Марго ги спира и високо 
заявява: аз ти прощавам , но не прави повече 
така. И след това казва на децата, че ние 
също грешим пред Бога, но той е готов да ни 
прости.  

 
3) Вярващата майка ще научи децата си 

как да живеят чрез Словото 
Словото има сила за спасение, но има сила 

и мъдрост за живот и святост 
2Пет 1:3  Понеже Неговата божествена сила ни е подарила 

всичко що е потребно за живота и за 
благочестието, чрез познаването на Този, Който ни 
е призовал чрез Своята слава и сила:  1:4  чрез които се 
подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, 
за да станете чрез тях участници на божественото 
естество, като сте избягали от произлязлото от 
страстите разтление в света;  

И още : 
2Tим 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за 

поука, за изобличение, за поправление, за 
наставление в правдата;  
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И още: 
Евр. 4:12  Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро 

от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до 
разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва 
помислите и намеренията на сърдцето.  

 

В) ВЯРВАЩАТА МАЙКА ИМА 

ГОЛЯМО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЪДЕЩЕТО 

НА ДЕЦАТА СИ 

Спържън е казал: 
За никой човек не е възможно да определи, 

какво дължи на своята вярваща майка. Аз не 
намирам достатъчно силен израза, за да оценя 
многото благословения, които Господ е положил 
върху мен, като ме е направил син на една жена 
която се молеше за мен и със мен. Как бих 
могъл да забравя нейните насълзени очи, 
когато тя ме предупреждаваше да бягам от 
идващия гняв? Как мога да забравя , когато тя 
превиваше колене и с ръце обвити през 
раменете ми, тя се молеше: Господи, сина ми 
да живее за Тебе!” 

 
Пр. Един от президентине на САЩ-Теодор 

Рузелт казва: „Майките, само майките на 
Америка, които са по-добрите граждани от 
техните синове, които се бият за Родината си.” 

Защо? 
Защото майката учи детето си как да живее. 
Ако вие майки не одобрявате характера на 

децата си, знайте, че всъщност гледайки към 
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тях вие се виждате, като в огледало. Децата са 
наше копие. Децата ни са това което сме ние. 

Пр. За Джон Нютън, бореца против 
робството и автора на 234 песен и майка му 
Елизабет.    

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ако ти се чувстваш неудачна във 
възпитанието на децата си! Тогава от къде 
можеш да почнеш? 

-ако те са от 1-12 год. възраст, започни с 
молитва и обучение.Води ги повече и по-
близо до Словото 

-ако те са 12-20- моли се Бог да ги пази и 
говорете 

-ако са 20 и повече- моли се Бог да 
направи това което вие сте пропуснали 

Но още днес искай от Бога сили и 
благодат за да бъдеш майка като Евникия 
със „нелицемерна вяра”. Децата първом 
гледат и след това слушат и така разбират. 
Ако те чуват за вяра, а виждат неверие, 
тогава ние ги объркваме и те няма да се 
доверят да приемат нашата вяра.  


