
ДО ИЗГОНЕНИТЕ ОТ РАЯ:  ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪРТВИТЕ 

 

Нима не сте чули? Нима още не сте чули, че раят отново е отворен? Но не раят на 

земята, а на Небесата. И не във времето, а във вечността. И че в  този вечен рай вече са 

въведени престъпникът, разбойникът и бедният; престъпникът Адам, разбойникът от 

кръста и бедният Лазар. Христос възкръсна  и със Своето възкресение отвори вратите на 

небесния рай за децата Адамови.  И мнозина вече се влезли в този рай, който повече няма 

да бъде изгубен и от който повече няма да има изгонване. Ако сте чули това и все пак 

изпитвате  страх от смъртта, то все едно, че не сте чули. А ако сте чули тази радостна 

вест и сте я приели в сърцето си, то тогава вашето възкресение е на прага, т.е. във вас е 

започнало възкръсването, което ще завърши с възкресение. Ако тази радостна вест е 

станала живот на вашия живот, то тогава за вас смъртта е просто  играчка, както 

вързаният роб - за победителя във войната. 

Нима не сте чули? Нима още не сте чули, че Възкресителят е изпълнил Божието 

обещание, дадено на първия изгнаник, Адам? Обещанието, че от семето на жената ще се 

яви Някой, Който ще смаже главата на онази лукава лъжа, на онази змия от 

преизподнята.
3
 Яви се Богочовекът - Бог, снизходил до човека, и човек, въздигнат до 

Бога, - яви се в долината на плача и риданието, между изгонените от рая. И донесе 

освобождение на робите, живот на мъртвите, здраве на болните, радост на скръбните, 

любов на озлобените - всички най-скъпоценни дарове, всички най-сладки плодове от 

Дървото на живота. С убруса на милостта избърса сълзите на плачещите. С Божествената 

си сила възкреси дъщерята на Иаир, сина на вдовицата, Лазар, душите на грешниците и 

умовете на апостолите. Цялата природа Му отдаде поклонение, а робите на природата се 

зарадваха. Ако сте чули това, защо още сте печални? Защо ходите с наведени глави и 

стъпвате по сълзите си? Ако сте приели в сърцето си тази радостна вест, трябва да е 

дошъл краят на вашето ридание. 

Нима не сте чули? Нима още не сте чули, че грехът на първия изгнаник от рая, 

праотеца на всички изгонени, вече е изкупен - изкупен и умит с кръвта на кръстната 

Любов? Този грях означавал отпадане на чедата от Отца, на брат от брата, раздор и 

ненавист от век във век и от хилядолетие в хилядолетие. Любовта на децата към Отца 

угаснала и на брат към брата помръкнала. Нима не сте чули, че Христос е спрял вятъра 

на греха и усмирил бурята на лудостта, които векове наред са гасили огъня на първата 

любов? Нима не сте чули, че в угасналото огнище на любовта Той е запалил нов огън? А 

ако сте чули, защо още ви измъчва бремето на изгнаничеството: бремето на съмнението в 

Отца и бремето на омразата към брата? Защо не изхвърлите тези две торби с пепел от 

душата си, от огнището на душата си? Ако сте чули тази радостна вест и сте я приели в 

сърцето си, то тогава на падналата ви душа отново са израснали две крила, подобни на 

орлови: боголюбието и братолюбието. Вашето същество е станало крилато и с двете си 

чудесни крила ще може да се издигне в небесата, в небесния рай, в царството на 

крилатите херувими, в безсмъртното отечество на Господа Възкресителя! 

 


