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Говорейки за Своето Второ пришествие, Христос нарича хората ту стопани, ту слуги. 

Той предупреждава всеки с бдителност и внимание да очаква Него, Господа на славата и 

Съдията на света. Всеки човек е господар и стопанин на духовните блага, които са в 

душата му. Като такъв, той трябва да пази своето вътрешно богатство с поне толкова 

усърдие и предпазливост, с колкото един стопанин пази своето външно, земно богатство. 

„Ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои 

буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата” (Мат. 24:23). Но който не знае кога 

ще настъпи това време, трябва да внимава постоянно, и денем, и нощем. Така постоянно 

трябва и ние да пазим душите си от демоните, от злите и невидими крадци, за да не 

разграбят нашето съкровище и да не оставят душата ни празна и пуста в деня на 

Христовото пришествие. 

Господ ни нарича слуги, защото в този век ние използваме богатство, дадено ни 

назаем от Бога. На това място Той говори най-вече за народните водачи, които в името на 

Бога и като слуги Божии са длъжни да се грижат за народа. По-нататък Христос разделя 

народните водачи на верни и лоши. Верният и мъдър слуга - цар или свещеник, родител 

или учител - ще живее в непрестанно очакване на своя господар - т.е. Христос - и ще се 

старае да раздава на Божиите чеда храна навреме, т.е. правилно и методично. Това 

означава да ги храни със съвети и примери от Божието учение, да ги пази от всяко зло и 

да ги подготвя за Небесното Царство. А лошият слуга казва в сърцето си: „няма да си 

дойде скоро господарят ми” и започва да бие и глобява народа, да прекарва времето си в 

преяждане и пиянство. Но господарят ще дойде неочаквано и ще накаже лошия слуга. 

Виждам, че Ви смущава именно това наказание. Как господарят ще накаже лошия и 

неверен слуга? Ще го разсече на две. Питате: какво би могло да означава „ще го разсече 

на две"? Мисля, че означава: ще отдели душата от тялото му и тялото ще предаде на 

земното тление, а душата - на адския огън, „където ще бъде плач и скърцане със зъби”.
 

Ето какво ще се случи с лошия слуга, който не очаква завръщането на господаря 

си, който поставя не себе си в служба на народа, а народа в служба на себе си. 

От Бога Вам здраве и спасение! 

 


