
ДО ДЕВОЙКАТА МАРИЯ Ж. ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕВАНГЕЛСКАТА 

ПРИТЧА ЗА ДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ 

 

Пет мъдри и пет неразумни девици. Чети: пет мъдри и пет неразумни 

човешки души. Мъдрите имали чисти светилници и елей, а неразумните 

само чисти светилници. Светилникът символизира тялото, а елеят - 

милост. На гръцки милост е „елей". Оттук идва и думата „полиелей", т.е. 

„много милост". Полиелеят се запалва на утренята, когато се пеят псалми 

за голямата Божия милост към избрания народ, като се повтарят думите: 

Защото е вечна милостта Му. Алилуя\
&? 

И тъй, мъдрите девици са имали девствено тяло с девствена душа, но освен 

това и голяма милост; милост към по-слабите от тях, които все още са в 

плен на греха. Неразумните строго са пазили телесна девственост, но са 

гледали немилостиво и презрително на по-слабите, горделиво са ги 

осъждали и с презрение са се отвръщали от тях. „Справедливо са наречени 

неразумни - казва св. Нил Синайски, - защото като са успели в това, което 

е твърде трудно и едва възможно - девството, те са пренебрегнали малкото 

и лесното". Пренебрегнали са милостта, състраданието, прошката. 

Светилници чисти, но празни и тъмни! Когато дойде смъртта и тялото се 

върне в земята, а душата тръгне към своята вечна родина, елеят на 

милостта трябва да я води и да осветява пътя й. Ако някой няма този елей, 

мракът ще го обземе. Порта от мрак. Как ще се мине през тази тежка 

порта? Душата е в страх и трепет: около нея - страшни сенки и призраци. 

Като кошмарни сънища, измъчващи спящия. Кой ще изпрати поне лъч 

светлина? Кой ще я помилва? Ще я помилва Бог, но Той милува 

милостивите. Защото е казано: Блажени милостивите, защото те ще 

бъдат помилувани. Онези, които са имали милост към творенията, ще 

бъдат помилвани от Твореца. Не е ли това справедливо и утешително? И 

страшно за немилостивите? 

В съседство с нас живееше една стара мома. За нея се знаеше, че цял живот 

е пазила телесна чистота. Дотук - добре и похвално. Но ден след ден тя 

сипеше отровни стрели върху онези, които живееха в брак и „грешаха". От 

сутрин до вечер се хвалеше със своето девство и хулеше онези, които й 

изглеждаха по-лоши от нея. Веднъж един свещеник в разговор ни каза за 

нея: „Ако не знаете какво представлява неразумната девойка от 

евангелската притча - ето я!" И наистина безумието изглежда по-голямо, 

когато човек има само една добродетел, а всички останали му липсват. 

Както нощният мрак изглежда по-гъст на пътника, когато той се взре в 

светлината на фенера, пък след това се огледа наляво и надясно. 

Мъдростта не се състои в една добродетел, а в тяхната съвкупност. Както е 

казал Премъдрият: Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му 

стълба (Притч. 9:1). Мъдра е онази душа, която притежава поне седемте 

главни добродетели. 



Тази Христова притча има и дълбоко духовно значение. Под петте 

неразумни девойки разбирай петте безсловесни сетива. Който живее само с 

онова, което вижда и чува, без никакъв вътрешен контрол на разума, той 

има неразумна душа. Когато смъртта спусне завеса над сетивния свят, 

такава душа остава в пълен мрак. А под петте мъдри девойки разбирай 

петте вътрешни сетива, които разумно контролират външните и ги 

управляват. Вътрешните сетива събират в този живот светлина, която 

остава да свети в душата и тогава, когато смъртта спусне завеса пред 

външните сетива. Но дали ти на твоята възраст ще разбереш това? С 

времето - непременно. Мир на теб и здраве от Бога! 


