БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА
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ТЪРЖЕСТВЕНО ВЛИЗАНЕ НА
ИИСУС В ЙЕРУСАЛИМ

Ето още една притча, която Иисус разказал на своите ученици.
Веднъж в едно село устроили голям и весел празник: женели се
юноша и девойка. Приятели на младоженеца трябвало да го
въведат след сватбата в дома, където вече го чакала
младоженката. Било много късно, навън - съвсем тъмно.
Според обичая на страната десет девойки с фенери в ръце
трябвало да осветяват пътя, по който младоженецът щял да
отиде до своя дом.

За да свети фенерът, в него трябва да има достатъчно масло,
иначе пламъкът гасне. Затова девойките били длъжни да
приготвят съдинки с масло и от време на време да доливат във
фенера, за да не угасва.
Девойките много се радвали, че ще вървят заедно с
младоженеца и ще му осветяват пътя, защото в дома му ги
очаквал голям празник. Те облекли най-красивите си дрехи. Но
се наложило дълго да чакат младоженеца и се изморили много.

Отначало те приседнали край пътя, после една от тях полегнала,
полегнала и друга и скоро десетте вече здраво спели. Фенерите
продължавали да горят и маслото в тях бързо свършило.
Изведнъж девойките се събудили от възгласи: „Младоженецът идва!
Младоженецът идва! По-бързо - при него!" Това били приятелите на
младоженеца. Десетте девойки грабнали фенерите си и хукнали да
осветяват пътя. Но маслото в тях почти било свършило и те горели
едва-едва. Пет от девойките отворили своите съдинки и бързо
долели масло във фенерите си.

Пламъкът се разгорял и фенерите засветили силно.
Другите пет девойки не били толкова предвидливи и не носели
съдинки с масло. Затова техните фенери почти изгаснали. „Дайте
ни малко масло за фенерите, иначе не ще можем да отидем заедно с
младоженеца" - започнали да молят те приятелките си. „Не отговорили другите, -няма как да ви дадем масло. Тогава не ще
имаме за нашите фенери. Знаете ли какво, я изтичайте бързо при
търговците на масло и си купете колкото ви трябва за вашите
фенери."

На петте девойки не им оставало нищо друго, освен да изтичат
при търговците на масло. Те мислели, че ще се върнат навреме,
за да придружат младоженеца до дома му. Но ето, на пътя се
появил младоженецът със своите другари. Първите пет девойки
взели фенерите си и тръгнали с него. Всички влезли в дома и
празникът започнал. А какво станало с другите пет девойки? Те
купили масло и фенерите им отново засветили ярко, но вече не
за младоженеца. Когато пристигнали в дома му, празникът бил в
разгара си.

„Отворете ни, молим ви, вратата!" - започнали да викат те.
Младоженецът ги чул, но приближил до вратата и казал: „Кои сте
вие? Аз не ви познавам" - и не им отворил. Петте девойки така си и
останали навън. Те дошли много късно, защото не се погрижили
навреме за своите фенери.
Тази притча Иисус разказал на Своите ученици и на всички, дошли
да Го слушат. Под младоженец Иисус разбирал Самия Себе Си. Той
знаел, че скоро ще отиде на небето, но ще мине време и пак ще се
върне на земята.

Ще бъдеш ли готов да Го съпровождаш до Неговия дом в небесата?
Достатъчно ли ще Го обичаш? Ако да, то ти винаги ще можеш да
бъдеш редом с Него. Иначе току-виж с теб се случи същото, което се
случило с петте момичета, които много закъснели.
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