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1. УВОД- 

От къде да черпим мъдрост за 
възпитанието на децата си? Днес Библията е 
критикувана, и има много силна 
конкуренция.  Конкуренцията основно е 
интернет  и той учи, родителите на 
предразсъдъци, спрямо Библейското 
възпитаване на подрастващото поколение. 
Какво мислим ние? 

СЛАЙД 2 
Нека си преговорим от миналата неделя 

онова за което говорихме: Предразсъдъци и 
страхове от които страдат родители относно 
възпитанието на децата им.  

1) Просто НЕЖЕЛАНИЕ!- Не искам да 
възпитавам! Не мога да възпитавам! Аз съм 
бил зле възпитаван, затова не искам да 
правя същата грешка. Възпитанието не е 
лъжица за моята уста!Ако подобни мисли ти 
минават през главата, тогава знай, че ти 
може да не искаш, да бягаш, да се криеш от 
възпитанието, но ти го правиш- съзнателно 
или не, ти възпитаваш децата си. Ако си 
безотговорен, ще възпиташ безотговорност! 
Ако си слаб, ще възпиташ слабост! Ако си 
обратно, силен и отговорен, ще възпиташ 
сила и отговорност.  

Ако се откажеш от възпитаване на децата 
си, тогава Словото те предупреждава и 
практиката също, че злото е заложено в 
детето още в зачеването му. Ти родителю, 
трябва да вложиш сили, интелект и мъдрост, 
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за да възпиташ детето си в добро и правда, 
за да му се радваш когато то порасне и се 
научи да върши добро и правда.  

 
2) Втория предразсъдък е, че ВЯРАТА ЩЕ 

КОМПЛЕКСИРА ДЕТЕТО ми! 
Вярата, ще направи детето ми свито, 

притеснително, ограничено, и т.н. 
Пр. Преди години Даниел беше малък и 

майка ми един ден го води в къщи и се смее. 
Питам какво стана, а тя отговаря: 
Влязохме в рейса от Младост за центъра и 
Даниел, като запял един от църковните 
химни. Всички се заоглеждали- кое е това 
дете и каква е тази песен. А той пее ли пее 
и изобщо не се интересува какво е 
мнението на пътуващите. Когато чух 
историята ми стана приятно, защото аз в 
детството си трябваше да внимавам, 
защото да си вярващ в моето детство, 
означаваше да си престъпник и предател 
на Родината.  

Срама, ограничеността, скептицизма и 
другите такива чувства се създават в детето 
от някого, те не са вродени в него. Ако 
детето ти има такива комплекси, тогава или 
ти-родителю или може да са невярващите 
баба или дядо да са ги създали в него.  

Искам да продължим днес с 
следващите родителски 
предразсъдъци: 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес продължаваме с предразсъдъци 3 и 4: 
 
СЛАЙД 3 
3. Третия предразсъдък е 

НЕСИГУРНОСТТА, ЧЕ НЕ ЗНАМ ДАЛИ 
ПРАВИЛНО ВЪЗПИТАВАМ ДЕЦАТА СИ: 

Родителя може да каже: Аз не зная доктрини, 
Словото и много други неща свързани с 
Християнския живот и поведение. Как да 
отговоря на много и понякога доста сложни 
въпроси на моето дете? 

Ане. Един пастор посетил неделното си 
училище. Те изучавали Стария Завет и той 
решил да пробва знанията им. Запитал 
тогава децата: деца, кажете ми кой събори 
стените на Йерихон?  

Настъпила пълна тишина и никое дете не 
могло да отговори. Пастора не останал 
доволен и затова поставил въпроса пред 
дяконите. Той им казал, че никое от децата не 
могло да отговори, Кой е съборил стените на 
Йерихон. 

(СЛАЙД 4и 5) Трябва да отворя скоба за 
някои които не знаят тази история и да 
обясня. Йерихон е първия град, който Евреите 
превземат при завоюването на Обещаната 
от Бога земя Ханаан след пресичането на 
река Йордан. Историята на превземането на 
този град от Исус Навин( военачалника на 
Израил) е описана в книгата на Исус Навин 
гл.6.Интересното в тази история е че Израил 
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превзима града, не с военна стратегия, а с 
хвалебна стратегия. Там военните обикалят 
града, заедно със свещениците, които свирят 
с тръби. Така шест дни. На седмия те правят 
това седем пъти и на седмия път заедно с 
тръбите целия Израил с вик прославя Бога, а 
Бог прави така, щото стените на града 
падат, а войниците превземат града.) 

И така в Ръководството на тази църква, 
дискутирали доста разпалено защо децата не 
знаят кой е съборил стените на Йерихон. 
Дали учителите са виновни или децата не са 
послушни. Един от дяконите бил баща на 
дете от неделното училище. Той бил 
бизнесмен и по време на диспута не казал 
нищо. Накрая той взел думата и казал: 

Пастирю, братя, съжалявам за стените на 
Йерихон. Не зная кой е виновен да бъдат 
съборени, но защо не съберем едно дарение, да 
вдигнем набързо тези стени и да приключим с 
проблема? 

Заключението е, че може да си и в 
ръководството на една църква и пак да не 
знаеш основни неща от Словото или за вярата. 

Аз мисля, че никой не е бил насилван в 
нашата църква, да знае всичко за вярата или да 
цитира Библейски глави наизуст.  

Но ако искаш да възпитаваш децата си в 
послушание и любов към Бога, тогава мисля, че 
нямаш за какво да се страхуваш по две 
причини: 
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Първата е че никога не е късно да започнеш 
да се учиш. Библейската мъдрост не плува по 
повърхността на Библейските текстове. Тя 
трябва както маслото се изкарва от млякото с 
много бъркане, така и Библейската мъдрост се 
извлича от там с много четене.  Когато четеш и 
препрочиташ с молитва, Божия Дух започва 
постепенно да отваря очите ти за неща, които 
не си виждал преди, а сега след втори и трети и 
десети и двадесети път прочитане на същия 
текст, започваш да ги виждаш. Вярно е че 
детето ти няма да те чака да прочетеш 20 пъти 
една глава преди да му кажеш някоя открита от 
тебе мъдрост. Но започни да четеш и виж какво 
ти открива Духа и го сподели на разбираем за 
детето език или на практика приложи 
наученото, а то ще види и ще те имитира един 
ден. За родителите не е важно за знаят много 
неща, на които да научават децата си, но е 
важно да се един ден напред. Какво означава 
това? Това означава , че родителя трябва да 
знае от днес, за утре какво още иска да научи 
децата си. Но това е важно, защото много по-
ценно за детето е да го научиш на доверие и 
обич към Бога, отколкото то да се учи при някое 
световно светило. Нямам нищо против 
образоването в престижни училища или 
университети, но да  дадеш знание на 
безбожник, е като да … дадеш огън на дете. 

Втората причина да не се страхуваш да 
възпитаваш децата си дори да ни си добре 
запознат с вярата и богословието е следната: 
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Дори да не сме уверени в знанията си за 
Библия и Бог, ние пак можем да научим децата 
си, на неща като скромност и откровеност. 
Когато не знаеш отговора добре е да покажеш 
честност и откровеност, вместо да говориш 
глупости и да проявяваш лицемерие. На всички 
млади родители препоръчвам да си купят две 
книги: Библейски речник и Речник на 
Библейските символи. Много по-добре е когато 
не знаеш кои са аморейците или какво е мирта 
да отвориш една от тези книги или да сложиш 
думата в Гугъл за да ти каже той какво 
означава, отколкото да лъжеш и да 
претендираш, че знаеш. Може дори заедно с 
детето да потърсите, за да се научи то, че ти 
гледаш сериозно на въпросите му. Не 
позволявай на чувството ти на незнание и 
неадекватност, да те спират в процеса на 
възпитание на детето. Бог иска това от теб и 
Той ще ти помогне в пътя и усилията , които 
полагаш.   

 
4. Другото което родителите често може 

да използват като извинение, да не 
възпитават децата си духовно е 
оправданието че те не са достатъчно 
спокойни, да стоят и слушат за Бога и 
Библията: 

Много родители са „вдигнали ръце” от децата 
си, защото те са просто непослушни: Ако само 
кажа „не” то веднага прави на обратното и аз 
не мога да го спра!? 
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Често става така, че интелигентни 
родители, които имат познание в много области, 
се оказва, че не знаят как да се оправят с 
децата си, поради непослушанието им. Много 
вярващи родители са се примирили, с идеята, 
че не може (или не трябва) да очакваш 
послушание от дете. Те четат в интернет  и от 
там достигат до заключения, че ако детето не 
прави каквото му се казва да прави, тогава ти 
опитваш или да обърнеш заповедта си в шега 
или започваш да се пазариш като ги изкушаваш 
с нещо или … какво ли още не. 

Аз вярвам, че ние като Християни, трябва 
да възстановим това чувство, че детето ми 
трябва да бъде научено на ПОСТРУШАНИЕ! 
Нищо не се е променило в децата от преди до 
сега. Нищо не е толкова различно, че да 
направи Притчи, невалидни и безсмислени. 
Нека да припомня някои от тези правила: 
 Притчи 13:24  Който щади тоягата си, мрази сина си, А 

който го обича наказва го на време.  
Притчи 19:18  Наказвай сина си докато има надежда, И не 

закоравявай сърцето си да го оставиш да загине.  
Притчи 22:15  Безумието е вързано в сърцето на детето, Но 

тоягата на наказанието ще го изгони от него.  
Притчи 23:13  Да не ти се свиди да наказваш детето, 

Защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре.  23:14  
Ти, като го биеш с пръчката, Ще избавиш душата му от 
ада.  

Притчи 29:15  Тоягата и изобличението дават мъдрост, А 
пренебрегнатото дете засрамва майка си.  

Притчи 29:17  Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! 
ще даде наследство на душата ти.  

Сега трябва да внимавам какво ще кажа! 
Както за децата, така и за родителите. 
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1-Мама и тате имат право да наказват 
децата си поради непослушанието им. 
Наказанието е свързано с вид болка. Болката 
може да е физическа-поради шамаросване по 
задните части или изтегляне на ухото, защото 
то чува , а не прави нищо. 

2-Тук обаче трябва да добавя нещо важно: 
Ако мама или тате имат склонност към 
необуздан гняв, те трябва сериозно да се 
замислят преди да наказват. Нека те никога не 
забравят, че до голяма степен детето им е 
тяхно копие.  

3- Физическото дисциплиниране, не трябва 
да бъде първата възпитателна мярка. То е 
последна, решителна, твърда и пречупваща 
мярка. Тя трябва да е предшествана, от време 
отделено за разговори, прегръдки, целувки, 
уверяване в любов. Родителите ще са егоисти, 
ако се оправдават с извинението: Нямам време 
за глезотии!  и направо пристъпват към 
физическо наказание.  

Пр. Аз бях доста строг като баща и явно 
съм прекалил с наказанията, защото няма да 
забравя деня, когато прочетох страха в очите на 
детето си от мен. Тогава Бог ми каза: Нали не 
искаш това да виждаш в очите на детето си! 

Бог е също строг и справедлив. Такива 
трябва да са и родителите. Така те рисуват 
образа и характера на Бог в съзнанието на 
децата си. Строгостта изисква да не си 
безразличен към греха и злото в детето си, а да 
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се бориш с тях. Справедливостта пък означава, 
да имаш достатъчни доводи да наказваш. 

Пр. Веднъж, наказах едно от децата си. 
След наказанието, реших че е редно те да са 
напълно наясно, защо съм приложил наказание! 
Затова преди да изляза от стаята им, се 
обърнах и попитах: Знаеш ли защо те наказах? 
Чух задоволителен за ушите ми отговор „Да!” и 
бях готов да напусна стаята за ги оставя да 
медитират върху събитието, но нещо ме накара 
да се усъмня в това „да” което чух. Отново се 
обърнах и този път въпроса ми беше:  

Защо те наказах?  
Тишина!  
Повторих въпроса с очакващ отговор тон! 
Тогава през плач, чух друг отговор: Не зная 

защо ме наказа!?!? 
А защо когато те попитах: Знаеш ли? , ти 

отговори „да”?  
Защото зная, че ти така искаш? 
Вижте Бог също ни се представи със Своя 

Син. И Словото ни пояснява, че Бог не изисква 
нещо, което Самия Той не е практикувал и не  
разбира добре. Исус бидейки на земята 
трябваше да се научи на  … послушание. Той 
изисква от нас послушание и очаква да покажем 
пример на послушание, но и да възпитаме 
послушание у децата си. Но послушанието се 
учи първо у дома, спрямо родителите, а след 
това спрямо Бога е лесно.  

 



 11 

Фил. 2:8  и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си 
и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.  

И ОЩЕ: 
Евр. 5:8  ако и да беше Син, пак се научи на послушание от 

това, което пострада,  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Завършвам с две препоръки и едно 
обещание! 

Първо – Родители мислете сериозно за 
това, че както вие днес възпитавате децата 
си в послушание към вас, така те утре ще 
възприемат Бог. Ако сте ги научили да са 
послушни на вас днес, те утре ще са 
послушни и на Бог. За мен това е цел № 1 
като родител. 

Второ- Родители помнете че от 
спасението на децата ви зависи и радостта в 
живота им. Във възпитанието което вие им 
давате днес, е балансирано и спасението им 
и радостта им! 

 А обещанието е:  
Притчи 23:24  Бащата на праведния ще се радва много, И 

който ражда мъдро чадо ще има радост от него. 23:25  
Прочее , нека се веселят твоят баща и твоята майка, И да 
се възхищава оная, която те е родила.  

 
 
Детски разказ:  
За тримата старци: Богатство, Успех и 

Любов 


