
 

 
Тема: Преди Новата Година 

 

 

Матей 25:1-13 

 

 

Дата:29/12/2019г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

(СЛ 2) Пр. Един треньор по скокове във вода 

младеж, който започва да се учи, но е и със 
самочувствие. Тренера му обяснява, че когато 
скача във водата, най-важното е как главата 
влиза във водата. Ако главата влезне правилно, 
то и останалата част от тялото ще влезне 
добре. Скача младежа и излизайки вместо да 
чуе коментара на треньора, той пита: 

Краката ми бяха ли заедно? 
Треньора повтаря правилото за главата, 
но и при следващия скок младежа пита: 
А ръцете ми как бяха? 
Треньора се ядосва и повтаря: 
Младежо, сто пъти ли да ти повторя: 
Ако главата ти стои правилно, и 
останалото ще е правилно! 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В края на тази година, едно е много важно 
да разберем, за знаем и да помним: 

Най-важното е главата/умът ни да е 
правилно настроен, а останалото ще се оправи 
лесно. Ако годината ти е била трудна, може 
това да е било поради това, че главата ти не е 
била правилно насочена.  

Словото отбелязва тази истина още в 
шеста глава на Битие: 
(СЛ 3) Битие 6:5  И като видя Господ, че се умножава 
нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на 
сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло,  

Яков го казва много правилно и макар да го 
казва за мъжете, то е валидно и за жените: 
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(СЛ 4) Яков 3:2  Защото всички ние в много неща грешим; 
а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен 
да обуздае и цялото тяло.  

В края на тази година много искам да 
поставим мислите и сърцата си в правилната 
посока.  

Исус разказва една алегория, за десетте 
девици- пет разумни и пет неразумни. От нея 
ние можем да научим няколко важни неща: 

(СЛ 5)А) Първото е, че и десетте имаха 

лампи/светилници! 1-7ст 

1)И двете групи са събрани на едно и също 
място 

2)И двете групи са имали готовност да 
посрещнат Христос 

3) И двете групи са заспали 
4) И двете групи са изненадани и стреснати 

от вика „Младоженеца идва, излезте да Го 
посрещнете 

И в този ключов момент, те вече се 
разграничават, защото неразумните, явно са 
говорили, че очакват Исус, но не са вярвали, че 
Той в действителност ще дойде. Защо? 
Причините може да са много: 

-защото те са вярвали, че ще дойде, но не 
са вярвали, че това може да се случи по тяхно 
време. Те без да разберат са повярвали, на 
онези за които ап.Петър казва:  
(СЛ 6) 2Пeтрово 3:3  Преди всичко знайте това, че в 
последните дни ще дойдат подиграватели, които с 
подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:  3:4  
Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се 



 4 

поминали бащите ни всичко си стои така, както от началото 
на създанието.  

-защото не са вярвали, че ще има 
пришествие . Вярва ли са нещо друго, нещо 
удобно за вярване- например, че Божието 
царство ще е тук и сега на земята. 

-защото не са искали да повярват в 
предстоящото пришествие, понеже живота им е 
добър и лесен и с много удоволствия, затова 
едно пришествие на Господ, ще им развали 
комфорта.  

Поради тази или някоя подобна, тези пет 
девици са останали неподготвени и са наречени 
неразумни. И когато събитието настъпва, те 
нямат нито време, нито възможност да 
приготвят светилниците си.  

Кои са тези хора, които се оказват в това 

неудобно и изключително неприятно състояние. 
Ние виждаме, че те са свързани някак с 
църквата. Как може човек да е свързан с 
Църквата и да се окаже неподготвен при 
грабването? 

-като е кръстен във вода, но никога не се е 
покаял за греховете си 

-като е кръстен във вода, но никога не е 
получил новораждане от Духа(кръстен в Духа) 

-като споделя живота на църквата, но 
никога не е направил крачка, за да стане част от 
Църквата. 

-като помага на Църквата, но поради страх 
от Бога, не онзи страх, който е начало на 
мъдростта, а страх поради неправедния си 
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живот(навици), неправедния си бизнес, 
неморалните си връзки, страх да не го 
разберат, че е вярващ и други от този род.  

- като споделя живота на Църквата, но го 
прави традиционно, по наследство или от 
респект към някой роднина, който е бил пример 
за вяра и послушание към Бога.  

- като е заблуден, че понеже е кръстен като 
бебе, понеже така е искала баба му, той/тя са 
християни и няма нужда от друго. Те се считат 
Християни, но нямат нищо общо с църквата. На 
някои от концертите дойдоха хора при мен и с 
гордост ми заявиха: Ние идваме всяка година! 

Аз много се съмнявам, че такива идвания 
на Рождество и на Великден, променят човека 
или го приближават до Христос.  

Такива хора може да се считат за 

Християни, може да посещават църква, може да 
са членове на църква, може да са активни 
участници в църковния живот и въпреки това да 
не са готови за грабването.  

Има и нещо за което Исус предупреждава: 
(СЛ 7) Maтей 7:20  И тъй, от плодовете им ще ги познаете.  
7:21  Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в 
небесното царство, но който върши волята на Отца ми, Който 
е на небесата.  7:22  В онзи ден мнозина ще Ми рекат: 
Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в 
Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име 
направихме много велики дела?  7:23  Но тогава ще им заявя: 
Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които 
вършите беззаконие.  

Това, че имаш лампа, не означава, че си от 
Невястата. Това, че ходиш на Църква, не 
означава, че автоматично ще влезнеш в 
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Божието царство. Това, че се водиш член на 
Църква, не означава, че ще си гражданин на 
Небесното Царство. Внимавай, да не би 
църковната ти ангажираност, да те заслепи и да 
не видиш, че главата ти е не е насочена 
правилно към целта. 

 

(СЛ8) Б)Второто е, че половината само 

бяха с масло-3-4 ст. 

Маслото е било важния елемент, в лампата, 
за да може тя ефективно да действа. Все едно 
днес да имаш десет крушки, свързани с жица и 
ключ, но да няма ток. Тези крушки не ти вършат 
работа.Така е била лампата в онова време. Без 
масло, тя не гори. Тя може да е много красива, 
много скъпа или дори с два фитила, за да свети 
по ярко. Не лампата и не фитила светят, а 
маслото, в което фитила е накиснат, то гори и 
пламъка му свети. 

Какъв е смисъла на маслото, което явно 
беше от значение, а липсваше в лампите на 
половината от девиците?  
(СЛ 9) Питаме Яков: Кое е маслото? 

Той ни отговаря:  
Яков 1:21  Затова, като отхвърлите всяка нечистота и 

преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, 
което може да спаси душите ви,  1:22  Бивайте и 
изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете 
себе си.  1:23  Защото ако някой бъде слушател на словото, 
а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа 
естественото си лице в огледалото;  1:24  понеже се 
оглежда, отива си, и завчас забравя какъв е бил.  1:25  Но 
който вникне в съвършения закон на свободата и 
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постоянства, той, като не е забравлив слушател, но 
деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.  

Словото и неговото изпълнение от страна на 
слушателя е маслото в лампите ви. 
(СЛ 10) Питаме Павел: Кое е маслото? 
1Кoринтяни 15:1  Още, братя, напомнювам ви 
благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което 
стоите,  15:2  чрез което се и спасявате, ако го държите според 
както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно 
повярвали.  15:3  Защото първо ви предадох онова, което 
приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;  
15:4  че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според 
писанията;  

Благовестието е маслото ви, отговаря 
Павел! 
(СЛ 11) Питаме Исус: Как да наследя Божието 
Царство? 

А Той ни отговаря: 
Йоан3:5  Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не 

роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието 
царство.  3:6  Роденото от плътта е плът, а роденото от 
Духа е дух.  

Новораждането в Духа е маслото ви!!! 
 
И така можем ли от тези отговори да си 

направим масло за нашия светилник? 
Исус ни казва, че за да влезнем в Божието 

Царство, трябва първо да се родим от Духа или 
да се новородим. Това означава да дадем 
възможност на Божия Дух да живее и работи в 

нас, като Го поканим в живота си. Това означава 
пълно доверие в Христос. Това доверие ни води 
до казаното от Павел, че спасението е чрез 
приемане на благовестието Христово. Ние не 
можем да се доверим/повярваме, без да 
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приемем благовестието на Христос, такова 
каквото Павел го изявява- Христос умрял за 
нашите грехове, погребан и възкресен в третия 
ден. И след това…? Да след това има значение, 
защото именно какви сме „след това“, ще е най-
ясното доказателство, че в нас е настанала 
истинска промяна, а не само духовна козметика, 
която времето, грижите и изкушенията  
размазва и измива.    

 

(СЛ 12) В) Трето, няма как да светиш с 

чуждо масло- 8-10ст. 

Пр. както един познат на шега ми казваше: 
когато дойде грабването, аз ще се хвана за теб. 
Не става! Няма да свариш! А и да свариш, в 
ръцете ти ще останат само дрехите ми.  

Уникално е, че и овците и козите се хранят 
от една хранилка. Уникално е, че житото и 
плевелите растат едновременно, но Господния 
ден ще донесе разделение и сърцата и на 
едните и на другите ще бъдат разкрити.  

Да се заредиш с масло, означава да 
напълниш сърцето и ума си Божието Слово, 
като го спазваш и като му се подчиняваш, та 
дори да се умориш от чакане на Младоженеца, 
ако чуеш вика, да си готов веднага да скочиш 
готов да Го посрещнеш.  

Интересно е, онова което разумните 
съветват неразумните: 
(СЛ 13) Maтей 25:9  А разумните в отговор казаха: Да не 
би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при 
продавачите и си купете.  
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Още ранните отци на Църквата са смятали, 
че тези продавачи са пророците и апостолите, 
които под водителството на Святия Дух са 
написали боговдъхновеното Слово от което 
черпим духовна мъдрост и светлина за 
спасението. Уви времето в което някои ще се 
заровят в Словото за да открият път за лично 
спасение, е времето в което спасителната 
благодат ще спре и благодатното време, ще се 
е изчерпало, т.е. вратата на спасение, ще е 
тогава затворена. Те колкото и да се молят за 
прошка, за новораждане, за милост, тогава ще е 
късно. Спасението се дава на онези които искат 
поради вяра. Когато дойде онова време, тези 
хора ще викат и плачат, не поради вярата си, а  
не поради страха си от наближаващо 
осъждение. Вратата обаче, ще е затворена. Те 

няма да разберат и ще викат“Господи отвори!“ 
Но тогава ще открият този пасаж, който сега 
четем и в него, Господ ще им отговори:  

„Не ви познавам!“ 
Страшен отговор. Ужасяващ отговор! Не 

искаш да го чуваш! Не искаш да приемеш, че 
може да е истина! Ако не искаш да го чуеш, 
тогава днес чуй следващите думи на Исус: 
(СЛ 14) Матей 25:13  И тъй, бдете; защото не знаете ни 
деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].  

Внимавайте! Не омаловажавайте Божието 
Слово. Отваряйте сърцата си, за да ви говори и 
изпълнявайте онова на което то ви учи. Както 
ап. Павел казва: 
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(СЛ 15)Колосяни 3:16  Христовото слово да се вселява във 
вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми 
и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в 
сърцата си.  3:17  и каквото и да вършите, словом или делом, 
вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез 
Него на Бога Отца.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Както казах в началото желанието ми е в 
последните дни на тази година да се 
фокусираме правилно. Да си напомним какъв е 
смисъла на нашия живот, да поставим правилно 
приоритетите си и да знаем, че преследваме 
правилната цел: 

Пр. Едно ловджийско куче, видяло елен и 
хукнало да го преследва, но докато 
преследвало елена, пътя му дива свиня и то 
хукнало да гони свинята. Докато гонело 
свинята, на пътя се показала лисица и то 
оставило свинята и подгонило лрисицата, но 
тогава пред него минала мишка и то оставило 
лисицата и подгонило мишката. Хванало я и я 
занесло при ловджията. Дали ловджията се е 
зарадвал на улова? Едва ли!  

Нека добре се фокусираме върху 
правилната цел и да не допускаме по-нищожни 
и маловажни цели, появили се от една или 
друга страна, да ни разсейват и отклоняват. 

Нека успеха на твоята кариера да не те 
отклонява от Царството Божие. Нека грижите ти 
за насъщния не те отклоняват. Нека желанието 
ти да се задомиш да не те отклонява. Нека 
стремежа ти да се образоваш да не те 
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отклонява. Нека подържането на бизнеса ти да 
не те отклонява. Нека спорта не те отклонява. 
Нека хоби да не ни отклонява. Нека мястото и 
вилата да не ни отклоняват. Нека нищо да не 
позволяваме да стои на пътя ни към Божието 
Царство или към идването на Младожнеца, ако 
Той дойде днес или в наши дни.  

Павел го е разбрал и го формулира така: 
(СЛ 16) Филипяни 3:13  Братя, аз не считам, че съм 
уловил, но едно правя, - като забравям задното, се простирам 
към предното,  3:14  пускам се към прицелната точка за 
наградата на горното от Бога признание в Христа Исуса  

 


