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Отново и отново изпитваш своята вяра в отвъдния живот и намираш, че тя не е 

силна. Ако не е силна, укрепвай я, докато вечният живот не стане за теб несъмнена 

реалност, за която Христос е умрял и възкръснал. Колкото сме по-млади и неразумни, 

толкова по-реален ни изглежда видимият свят. А колкото по-възрастни и опитни ставаме 

- толкова по-нетраен и нереален. Преживяването на житейски разочарования и несгоди 

може да се нарече по-скоро щастие, отколкото нещастие, защото то води човека към 

истината за преходността на този свят. Зрелият и опитен човек гледа на видимия свят 

така, както и апостол Павел: „смътно като през огледало” (1 Кор. 13:12). И наистина 

видимият свят е загадка. В него като в огледало, в образи и символи се отразява 

отвъдният свят, вечната и непреходна реалност. Впрочем подобно на незрелия и 

неопитен човек материалистите считат този свят за единствено реален. Затова те не 

приемат догмата за съществуването на друг, вечен свят и вечен живот. И макар 

лъжовността на този свят да се разкрива на всяка крачка, те упорито вярват в неговата 

реалност. По такъв начин те изгубват и двата свята: този, като го приемат за това, което 

не е, и онзи - като го отричат. С една дума те отричат и двата свята: този - с неправилна 

представа за него, и онзи - с отричането му. 

Наистина жив може да бъде наречен само човекът, който вярва във вечния живот. 

А онзи, който вярва само в този земен живот - в това огледало на истинския живот, - не 

вярва в нито един от тях, а във вечната смърт и прилича на осъден, който всеки час 

очаква изстрел и - смърт. 

О, ако само знаеш колко много доказателства за съществуването на отвъдния свят 

има Църквата. Ако знаеш колко свети души са се явили от онзи свят, за да ни уверят в 

блажената и спасителна реалност на вечния живот! Добре е казал някой: „Ако не 

съществуваше вечен живот, то тогава би било безумие да се говори за разлика между 

правдата и неправдата, да се очаква награда за доброто и наказание за злото, и изобщо да 

се смята, че сме живи". 

Но нека се възвисим до вярата на мъдрия Павел, който чрез явяването на Христос 

от онзи свят се убедил в съществуването на вечен живот. Нека се придържаме твърдо към 

неговата вяра, че това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното - да се 

облече в безсмъртие. И заедно с него да въздадем благодарност Богу, Който ни дарява 

победата чрез Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 15:53, 57). 

 


