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Матей 24:30-51
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия 
Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като 
видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила 
и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те 
ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от 
единия край на небето до другия.
32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните 
й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо 
лятото.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да 
знаете, че Той е близо при вратата.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, 
докле не се сбъдне всичко това. 



Матей 24:30-51
35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи 
няма да преминат.
36 А за оня ден и час никой не знае, нито 
небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
37 И както бяха Ноевите дни, така ще бъде 
пришествието на Човешкия Син.
38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха 
и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до 
когато Ное влезе в ковчега,
39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече 
всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия 
Син.



Матей 24:30-51
40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се 
взема, а другият се оставя.
41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се 
взема, а другата се оставя.
42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще 
дойде вашият Господ.
43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в 
кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би 
оставил да му подкопаят къщата.
44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато 
го не мислите, Човешкият Син иде.



Матей 24:30-51
45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото 
господарят му е поставил над домочадието си; за да им 
дава храна на време?
46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го 
намери, че прави така.
47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
48 Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят 
ми се забави,
49 и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с 
пияниците,
50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не 
го очаква, и в час, когато не знае,
51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с 
лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.



???АДВЕНТИ???



АДВЕНТ = ОЧАКВАНЕ



А) ПРАЗНУВАМЕ ПЪРВОТО 

ИДВАНЕ НА ИСУС

1-Кой е Месия?

Предопределен от Бога Спасител!

Спасител – Път, Истина и Живот! 

Ев.от Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и 
истината, и животът; никой не дохожда при 
Отца, освен чрез Мене.  

14:7  Ако бяхте познали Мене, бихте познали 
и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го 
видели. 



Б) ЧАКАМЕ ВТОРОТО 

ИДВАНЕ НА ИСУС

Ев. според Maтей 24:27 Защото както 
светкавицата излиза от изток и се вижда 
дори до запад, така ще бъде пришествието 
на Човешкия Син.  …. 

24:30  Тогава ще се яви на небето знамението 
на Човешкия Син; и тогава ще заплачат 
всички земни племена като видят Човешкия 
Син идещ на небесните облаци със сила и 
голяма слава.



Важен въпрос 1: Ти знаеше ли, че ще дойде такъв ден? 

Ев. според Maтей 24:30 Тогава ще се яви на небето 
знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат 
всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на 
небесните облаци със сила и голяма слава. 

24:31  Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те 
ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия 
край на небето до другия. 

24:32  А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й 
вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 

24:33  Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, 
че Той е близо при вратата.

24:34  Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, 
докле не се сбъдне всичко това. 

24:35  Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма 
да преминат.



Важен въпрос № 2: Кога ще стане това идване на 
Исус? – 36-39 стихове

Ев. според Maтей 24:36 А за оня ден и час никой 
не знае, нито небесните ангели, нито Синът, 

а само Отец. 

24:37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде 
пришествието на Човешкия Син. 

24:38 Защото, както и в ония дни преди потопа, 
ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня 
до когато Ной влезе в ковчега, 

24:39 и не усетиха, до като дойде потопът и 
завлече всички, така ще бъде и пришествието на 
Човешкия Син.



Римляни 3:12 Всички се отклониха, заедно се 
развратиха; Няма кой да прави добро, 
няма ни един".

Ев. според Maрк 7:21 Защото отвътре, от 
сърцето на човеците, излизат зли помисли, 
блудства, кражби, убийства, 

7:22 прелюбодейства, користолюбие, нечестие, 
коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, 
гордост, безумство. 

7:23 Всички тия зли неща излизат отвътре и 
оскверняват човека.



Важен въпрос №3: Какво ще се случи, когато 
настъпи Второто идване на Исус? – 40-44 ст.

Ев. според Maтей 24:40 Тогава двама ще бъдат 
на полето; единият се взема, а другият се оставя.

24:41  Две жени ще мелят на мелницата; едната 
се взема, а другата се оставя. 

24:42  Затова бдете, защото не знаете в кой ден 
ще дойде вашият Господ. 

24:43  Но това да знаете, че ако домакинът би 
знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял 
би, и не би оставил да му подкопаят къщата. 
24:44  Затова бъдете и вие готови; защото в час, 
когато го не мислите, Човешкият Син иде.



Важен въпрос №4: Кой се взема и кой се оставя? – 45-51 

Ев. според Maтей 24:45 Кой е, прочее, верният и разумен 
слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; 
за да им дава храна навреме?

24:46  Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го 
намери, че прави така. 

24:47  Истина ви казвам, че ще го постави над целия си 
имот.

24:48  Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: 
Господарят ми се забави, 

24:49  и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с 
пияниците, 

24:50  господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той 
не го очаква, и в час, когато не знае,

24:51  и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с 
лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.



В) ПРИЕМАНЕ ЧАСТНОТО 

ИДВАНЕ НА ИСУС

Откровение на Йоан 3:19 Ония, които любя, 
Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди 
ревностен да се покаеш. 

3:20 Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе 
някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза 
при него и ще вечерям с него, и той с Мене.





Мили Боже, моля те прости ми всички грехове! Аз 
също прощавам на всички, които са извършили 

зло спрямо мен. Много съм грешен, но се 
покайвам за всичките си грехове извършени в 

знание или не. Приемам Твоя план за спасение в 
живота и жертвата на Исус и Те моля, заради Исус 

да ми простиш.
Исусе Христе, влезни в сърцето ми и бъди 

Господар на моя живот. Искам да върша Твоята 
воля и да изпълнявам Твоите заповеди! 

Помагай ми моля, винаги когато се затруднявам 
да го върша.  

АМИН!



Празнуваш ли Христовото 

Първо Идване?

Очакваш ли Неговото 

Второ Идване?

Приемаш ли Неговото   

Частно Идване, 

ЗАРАДИ ТЕБ ЛИЧНО?


