ПРИТЧА ПРО 10-х ДІВ
БУДЬМО ГОТОВІ ЗУСТРІТИ ІСУСА!
Матвія 25:1-13

Дорогі діти, невдовзі ми святкуватимемо Різдво Господа нашого Ісуса Христа. А зараз ми
увійшли в період церковного календаря напередодні Різдва Ісуса Христа, який зветься
Адвентом або Церковним новоліттям. В цей час ми готуємося радісно зустріти нашого
Спасителя у Його Різдві та очікуванні Його другого приходу, про який Він говорить у
Євангелії. Очікування Ісусового приходу передбачає належне приготування дітей Божих до
цього. Готуючись до Різдва, ви вивчаєте різдвяні колядки, пісні, вірші, які прославляють
Немовлятко Ісуса та подію Його народження. Ви знаєте, коли саме святкується Надвечір’я
Різдва та Різдво і щороку з радістю чекаєте цих свят. А от щодо другого приходу нашого
Спасителя ситуація дещо інша. По-перше, ми не знаємо коли саме це станеться, бо Ісус не
відкриває нам цієї таємниці. По-друге, так само, як ми, певним чином, готуємося до Різдва,

ми також повинні готуватися до Ісусового приходу. Спасителя каже, щоб ми не забували
про обітницю Його повернення на землю але старанно готувались до цього дня, щоб коли
Він з’явиться, ми не спали духовним сном, не охололи у вірі, а були бадьорими, добре
вкоріненими у Божому Слові, міцно трималися благословень свого Хрищення і покладалися
на Ісуса.
Щоб учні добре зрозуміли це, Ісус розповів їм притчу про десятьох дів. Дівам було наказано
належно приготуватися до весілля і прибуття молодого/нареченого. Наречений міг прибути
будь коли, однак точного часу його прибуття не знав ніхто. Він міг прибути вдень або вночі.
Якщо б це сталося вночі, то діви мусіли подбати про те, щоб зустріти його при світлі
каганців. Отож треба було подбати, щоб було досить олії, котру наливали до каганців, аби
вони горіли. Не всі діви приготувались до зустрічі з молодим належним чином. П’ять з них
виявилися мудрими, а інші п’ять байдужими. Перші придбали каганці і вдосталь олії до них.
Інші п’ять теж приготували каганці, однак не поцікавились чи було в них досить олії.
Наречений прибув не вдень, а вночі. Ще з вечора всі діви почали запалювати каганці в
очікуванні його прибуття. Каганці байдужих дів швидко погасли, бо вони не придбали олії,
щоб долити до них. Натомість каганці мудрих дів горіли постійно, адже вони завчасно
подбали про олію. Немудрі діви почали благати мудрих, аби ті дали їм олії, та мудрі
відмовили і сказали: «Не можемо вам дати, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще підіть до
продавців і купіть собі». Декотрі з немудрих дів заснули в очікуванні прибуття молодого, а
інші подалися до міста купувати олію. І якраз в цей час приїхав молодий. Щойно він прибув,
як браму за ним замкнули. Отож коли одні з немудрих дів прокинулись, а інші повернулись з
міста, вони опинились зовні поза зачиненою брамою. Вони просили, щоб їм відчинили
браму, але даремно – їх на весілля не пустили.
Молодий у цій причті – це Ісус. Мудрі діви – це діти Божі, котрі належно приготувались до
Його приходу. Немудрі – це не готові і ті, що не бажають готуватись до приходу Спасителя.
Далі у цій притчі Ісус каже: «Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син
Людський!». Дорогі діти, дбайте про зустріч Ісусом. Належне приготування до неї – це
тверда віра в Нього, покладання на Нього, слухання і вивчення Божого Слова. Хто чинить
так – належно готується до прибуття Ісуса і дістане нагороду – спасіння і вічне життя з
Господом. Натомість тих, хто не подбав про приготування, очікує Божий гнів і кара. Наш
Господь прийде і ми молись, щоб цей день настав, і кажемо: «Прийди, Господи Ісусе!».

ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Як зветься час перед Різдвом?
2. Про що в цей час ми говоримо в церкві?
3. Що нам відомо про дві події, які згадуються під час Адвенту?
4. Прочитайте притчу Ісуса про десятьох дів.
5. Розкажіть, як вчинили мудрі діви?
6. Розкажіть, як вирішили зустріти молодого немудрі діви?
7. Які з дів потрапили на весілля?
8. Хто такий молодий у притчі?
9. Хто такі мудрі і немудрі діви у цій притчі?
10. Як нам слід готуватись до прибуття Ісуса нині?
11. Коли Він прийде?
12. Про що ми молимось, очікуючи Ісуса?

