
ДО ЕДИН СЕМИНАРИСТ: 

ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИТЕ „СКЪПЕТЕ ВРЕМЕТО" (Еф. 5:16) 

 

Скъпете времето. Това гласят думите на светия наш отец апостол Павел. Питаш: какво 

значи „скъпете времето"? 

Йероним Блажени тълкува тези думи така: „Когато употребяваме времето за добри 

дела, тогава го скъпим". Св. Теофан Затворник казва: „Обърнете времето в своя полза, 

за своите вечни цели". Думите на апостол Павел имат значение, подобно на 

значението на Божиите думи: Търгувайте, докле се завърна (Лук. 19:13). А когато Той 

се върне, т.е. когато Христос дойде отново, за да съди света, ще ни попита как сме 

търгували с дадените ни таланти. Как сме използвали времето на своя живот? Дали 

сме давали евтино за скъпо като Иаков, или скъпо за евтино като Исав? Дали сме се 

поддали на съблазните на този преходен век и сме продали душата си за сладките 

земни горчилки, или пък сме дали всичко за душата си? 

Затова изпълнявай Христовите заповеди всеки ден според обстоятелствата. По този 

начин ще скъпиш дните, подарени ти от Бога. Защото да скъпиш нещо означава да не 

го пилееш, да не го продаваш евтино. И така аргатувай малко, за да царуваш вечно, 

защото нашият Творец ни е обещал вечно царуване във вечния живот. Даже и ако 

някой е окован и затворен в тъмница, нека да не мързелува и да не казва: аз не съм в 

състояние да направя нищо! Нека се кае и моли Богу от сутрин до вечер в тъмничния 

мрак. И това Бог ще му зачете толкова, колкото и на онзи, който с богатството си 

гради църкви. Нашият Творец вижда житейските обстоятелства на всеки човек и иска 

от него това, което може да направи при тези обстоятелства. 

Превий врата на всеки ден - нека послужи на душата ти. Изпълни го с диханието на 

Божия Дух, Който вдъхновява за всяко добро. Ако не направиш това, той ще те смачка 

като парцал и ще те завлече в пропаст. Подобно на буйния поток, който неизкусните 

не умеят да отбият към своята воденица, и той ги повлича надолу по течението си - в 

бездната. Така е и с времето на нашия живот тук на земята. Разумните спасява и вдига 

на крила, а безумните поваля и търкулва в пропаст. На едни служи, над други властва. 

За едни е седло, а за други - ездач. 

Христовата светлина нека те просвети! 


