
ДО ЕДНА МАЙКА: ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ 

 

 

Вашият син е загинал в самолетна катастрофа. Сега Вие мислите само за едно: дали 

синът Ви е все пак жив; има ли живот след смъртта; кой може да ни увери в това? 

Поставям се на Вашето място и дълбоко Ви съчувствам. Но все пак Вашият въпрос 

ме учудва, още повече, че от всяка Ваша дума лъхат вяра и благочестие. Аз не знам как 

някой може да се нарича Христов последовател, ако се съмнява във вечния живот. Вижте, 

най-важното, което Христос е открил на хората, е един съвършено нов живот, нов свят, 

ново царство. Това е най-великото и най-радостното от всички откровения, откакто 

човечеството съществува. Да се отрече това откровение означава да се отрече Христос и 

целият смисъл на нашия земен живот. А да се приеме - това означава да се приеме 

истината за Бога като Родител, за ангелите като духове, за всевиждащия Божи промисъл 

в света, за Божия съд, за живота на душата след смъртта на тялото, за радостния смисъл 

на нашия земен живот. Господ ни е открил всички тези истини и ги е засвидетелствал със 

Своята личност, със Своите думи и дела, с доброволната Си смърт за нас, с 

възкресението и възнесението Си. „Отивам да ви приготвя място” - е казал Той на 

учениците си преди Своята смърт. „И кога ида, и ви приготвя място, пак ще дойда и ще 

ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз” (Иоан. 14:2-3). Нима Той отива да 

им приготви място в гроба? Наистина това не би било никаква утеха - да приготвяш на 

някого място във вечната смърт. Не, Той отива в другия свят и в другия живот през гроба 

и отвъд гроба. 

Съществуването на друг свят и друг живот са засвидетелствали и много свети мъже 

и жени. „Кой се е върнал оттам, за да ни увери?" - питате Вие, повтаряйки въпроса на 

невярващите. Ако не беше Вашата скръб, бихте заслужили благ укор за това. Кажете ми, 

кой от светците, чиито имена са вписани в календара, не е дал знак за себе си? Или не 

знаете, че Църквата не причислява към светците никой, който по един или друг начин не 

се е явил от онзи свят? Съвсем скоро четох за една млада французойка, която приела 

Православието след като, по нейното собствено свидетелство, й се явил свети Серафим 

Саровски, чиято стогодишнина беше отпразнувана миналата година. 

И така, нямате никакви причини за съмнение. Напротив - имате всички основания да 

вярвате в Небесния Живот, в който Вашият син е преминал малко по-рано от Вас. 

 


