
ДО ЕДНО БЛАГОЧЕСТИВО СЕМЕЙСТВО, КОЕТО ПИТА: КАК Е 

ВЪЗКРЪСНАЛ ХРИСТОС? 

 

Нима не е достатъчно да знаем, че Христос е възкръснал? Защо да се 

измъчваме от въпроса: как е възкръснал? Но тъй като вие, скъпи мои, 

питате от любов и възхищение, а съвсем не от съмнение, и този ваш въпрос 

ми е мил. 

Както на изток слънцето изгрява изведнъж и денят заема мястото на ноща; 

както докосвате електрическия ключ в тъмна стая и изведнъж настава 

светлина; така е станало и възкресението на Господа от смърт към живот. 

Безумно и мигновено. 

И сега ли продължавате с любопитство да питате: как? Мисля, че така, 

както в началото на Сътворението светлината се е появила всред 

всеобщата тъмнина. Непросветените хора си мислят: каква ли страшна 

фабрика е била нужна, за да произведе светлина в света? Колко ли огромни 

трябвало бъдат машините в тази фабрика? И колко ли милиона конски и 

слонски сили са били нужни, за да приведат в действие тези машини? И 

колко ли милиони и милиони години е трябвало те да работят, докато 

накрая бликне светлина? Никаква фабрика, никакви машини, никакви 

милиони сили, нито години - изобщо никакво усилие. Само едно мощно 

слово и светлината се е появила и е изпълнила целия свят. Рече Бог: да 

бъде светлина. И биде светлина.  Дори не е казал дума, която да прозвучи, 

а само е помислил, защото Божията мисъл е същото, каквото е и речта. И 

помисли Бог: да бъде светлина; и биде светлина. Безшумно и мигновено. 

Такова е било и Христовото възкресение. Така се е появила тази нова 

светлина, която е осветила за разумните хора духовния свят. Както 

физическата вселенска светлина е открила за очите физическия свят, така и 

светлината на Господнето възкресение е открила на всички разумни хора 

духовния свят, родината на безсмъртните духове. Затова физическата 

светлина е по-ярка от духовната. И едната, и другата са се появили 

безшумно и мигновено по всемогъщата воля на Твореца, по Неговия 

всемъдър план, по новата неизказана милост и любов. 

Вие сте чували как надарените хора с чудна лекота и бързина сътворяват 

велики и гениални творби. А колко ли повече Дарителят на всички дарби, 

Творецът на всички гении? Нима не сте чели с каква лекота и бързина 

Господ е възкресил Яировата дъщеря или сина на наинската вдовица? Или 

Лазар във Витания? Каза слово - и стана! Защото у Бога няма да остане 

безсилна ни една дума, също както и мисъл. 

Така Христос е възкресил и Себе Си. Още по-леко и още по-бързо. И без 

дума. 

А сега ви моля, скъпи чеда, като знаете, че Христос е възкръснал, мислете 

повече над въпроса как и вие да заслужите възкресението. Та Той да 

възкреси и вас. 



Понеже Той възкръсна заради вас; за да засвидетелства, че и вие ще 

възкръснете чрез Него и ще бъдете подобни Нему във вечна слава и 

красота. 

И така, поклонете са на възкръсналия Господ и запейте утринната песен: 

Твоето възкресение, Христе Спасителю, ангелите възпяват в небесата; 

удостой и нас с чисто сърце да Те славим на земята! 


