
 

 

 

ДА ИНВЕСТИРАШ В БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ 
 

Китайска поговорка казва, че ако мислиш за година напред – засей едногодишна култура. Ако 

мислиш за десетилетие напред - засади дърво. Но ако мислиш за век напред - образовай хората. 

Образованието е едно от най-важните неща, които родителите могат да дадат на децата си. 

Образованието на детето е по същество инвестиция в бъдещето на това дете. Бъдещето на вашето 

дете е много по-важно от вашата вечна ангажираност с несъществени работи. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕТО - ПРОДУКТ НА НЕВЕЖЕСТВОТО 
(2 Коринтяни 2:11; Осия 4:6; Исая 5:13; Галатяни 4:1-7; Еклесиаст 10:7; 1 Коринтяни 10:1; 12:1) 

 

Експлоатацията и маргинализацията (обособяване в гета) са продукти на ужасно невежество. 

Колкото по-невеж е някой, толкова повече предпоставки има той (или тя) да бъде използван и 

експлоатиран от недобросъвестни хора. Дори Сатана използва незнанието на хората (2 Коринтяни 

2:11). Няма награда за невежеството. Невежеството струва скъпо и води до пропускане на 

възможности и до пропиляване на живота. Невежеството е винаги път към провала и поражението 

(Осия 4:6; Исая 5:13). Някой, който е принц, може да изживее живота си като обикновен гражданин, 

ако не знае за привилегиите си (Галатяни 4:1-7; Еклесиаст 10:7).  

Невежеството е като спирачка за прогреса, то поставя ограничения пред човешките постижения. 

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ЧРЕЗ ПРОМЕНЕНО ВИЖДАНЕ 

(Йоан 8:32,36; Притчи 23:23; 18:1,15,16; Псалми 19:7-11; 119:105; 2 Коринтяни 4:3,4; 

Деяния 26:24-28) 

 

Истината, която знаем, е в състояние да ни освободи (Йоан 8:32,36). Свободата винаги зависи 

право-пропорционално от светлината, която имаме. По-доброто качество и по-голямото количество 

на информацията, с която разполагаме, е предпоставка за по-големи достижения. Писанията ни 

насърчават да купуваме истината и никога да не я продаваме (Притчи 23:23). Свободата ще дойде 

когато разберем истината, която променя нашето виждане. 

Противно на изказването на цар Агрипа, многото учене не води учащия се до лудост, а го прави 

подготвен за живота и го екипира да се възползва от появяващите се възможности (Деяния 26:24-28; 

Притчи 18:15,16). 

 

ОБРАЗОВАНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ВЛОЖЕНИЕ 
(2 Коринтяни 9:6-7; Галатяни 6:6-10; Осия 8:7; 10:12; Притчи 8:10-11; 3:13-18; 4:7-9; Деяния 7:22) 

 

Образованието никога не е РАЗХОД, то е ВЛОЖЕНИЕ (инвестиция). То е настоящето семе, което 

ще донесе бъдещата реколта. Ако сееш невежество – ще пожънеш бедност. Ако сееш образование – 

ще пожънеш успешно бъдеще. Нашата реколта винаги ще бъде продукт на нашите семена; 

пропорционално на това, което сме посели. Ако сеем вятър - ще пожънем буря (2 Коринтяни 9:6-7; 

Галатяни 6:6-10; Осия 8:7; 10:12). Образованието на детето ви ще ви се отплати многократно. 

Да завещаеш на детето си образование е по-добре, отколкото да му завещаеш богатство (Притчи 

8:10,11; 3:13-18). Това ще му проправи път към честта и богатството и ще ни позволи да дадем своя 

реален принос за поколенията (Притчи 4:7-9). Моисей, законодателят на Израел, беше образован, 

„обучен в цялата египетска мъдрост“, и това, отчасти, помогна в служението му (Деяния 7:22). 
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ПОСЛЕДНИ ДУМИ ОТ ПИСАЛКАТА НА ПАСТОРА 
 

1. Онези, които са склонни да търсят ЛЕСНИ ПЪТИЩА винаги биват ЛЕСНО ПРОСТРЕЛВАНИ и ЛЕСНО 

ПОВАЛЯНИ! 

2. Онези, които истински познават Господа, винаги ще покорят гигантите. 

3. Онези, които истински вярват в Господа, винаги ще вкусят от гроздето на обещаната земя. 

4. Онези, които истински уповават на Святия, винаги ще успяват славно. 

5. Пътят на най-малкото съпротивление води към нанадолнището. Вършенето на лесни и удобни 

неща те прави посредствен. Вършенето на трудното и необходимото ти гарантира успех. 

6. Или ще вървим напред с ВИДЕНИЕ или ще изпаднем в ЗАБВЕНИЕ. 

7. Мъглата на времето има сила да затъмни видението ни за вечността. Дръж очите си отворени и 

фокусирани върху невидимата реалности, тогава видимите сенки ще избледнеят до 

незначителност. 

8. Облакът на съмнението може да потопи в мрак пътя на вярата и да намали видимостта ни до нула. 

Ако праведния трябва да живее и ходи чрез вяра, то пътят ни трябва да е чист, иначе ще се 

забавим по обиколни пътища и ще пристигнем твърде късно. 

9. Онези, които воюват в духовните битки ИНЦИДЕНТНО (нередовно, само при някакъв случай) ще 

свършат като ИНЦИДЕНТ в битките на живота. Труповете им ще лежат по фронтовата линия на 

житейските битки. 

10. Онези, които се радват на СЛУЧАЙНОТО ЩАСТИЕ от Дявола, ще свършат играта на живота си като 

НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ. 

11. Когато се предаваш на ЗЛО, автоматично се записваш в отбора на ЗЛИЯ. 

12. Ако ТРОПаш на вратата на Дявола, бъди готов да паднеш в неговия ТРАП след като отвори вратата. 

13. Ако отказваш да СКЪСАШ с греха, бъди готов да се СКЪСАШ от плач. 

14. Ако се откажеш от Божия дъжд на БЛАГОСЛОВЕНИЕ върху земята ти, бъди готов да работиш с 

голямо НАПРЯГАНЕ. 

15. Ако откажеш да се довериш на Святия Дух ще бъдеш в ЗАСТОЙ, но няма да имаш ПОКОЙ. 

16. Бъди мъж или жена на честта. Ако се колебаеш между две възможности – избери по-възвишената. 

Божият път е винаги възвишен. 

17. Накрая, за да имаш успех в пътешествието на живота:  

 Нареди по приоритет плановете си и планирай приоритетите си 

 Планирай своята работа и работи за своите планове 

 Разпределяй навреме и разпределяй времето си 

 Бъди целеустремен в своето старание и се старай да бъдеш целеустремен  

 Казвай това, което имаш предвид, и имай предвид това, което казваш. 

 


