ДО ЕДНА СТАРИЦА: ЗА
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ТЕЛАТА
Цялата наша вяра от край до края е вяра във възкресението. Тя възкресява мъртви души
(което, мисля, само по себе си е чудо) – как тогава да не може
да възкреси и телата? Ти изповядваш своята твърда вяра във
всемогъщия Бог, Творец на небето и земята, но все пак те
измъчва въпросът: как Бог ще възкреси остарелите и повехнали
тела? Пази се да не заприличаш на Христовите врагове,
садукеите, които уж вярвали в Бога, а отричали възкресението
на мъртвите. Не са ли телата еднакви в смъртта, независимо
дали са млади или стари? Не се ли разлагат и едните, и другите,
и не се ли превръщат в пръст, от която първоначално са
създадени? Но и едните, и другите еднакво леко ще възкръснат
в последния ден, в Деня на Съда, по думата на Създателя. Нито
старческата слабост на нозете, нито младежката бързоногост
ще забавят или ускорят вдигането на мъртвите от гробната
пръст. Словото Божие е всесилно: То съживява и умъртвява,
сътворява и унищожава. За Бога всичко е възможно.
Казваш наивно, че никак не би искала в Царството Христово да бъдеш в сегашното си
старческо и жалко тяло. Няма и да бъдеш, сестро, не се страхувай! Когато мъртвата душа на
някой безбожник възкръсне и оживее чрез вярата, новата му душа едва напомня на старата, но
неговата личност запазва самосъзнанието си в течение на целия му живот. Нещо подобно
става, когато някой свали дрипите и се облече в свила. Същото ще се случи и с телата. Има
тела небесни и тела земни; тела духовни, нетленни и тела плътски, тленни. Но каквито и да са
земните тела – млади или стари – те са несравними с небесните. Свети мъченик Иполит пише:
“Ние вярваме, че телата ще възкръснат не такива, каквито са сега, но чисти и неподлежащи на
повреждане. На всяко тяло ще се върне неговата душа”. Колко различен е цветът на едно
дърво от неговия корен! И все пак дървото се съдържа изцяло в корена, и пак изцяло се
съдържа в цвета. И както цветът по своята красота превъзхожда, така и възкръсналите ни тела
по своята красота ще превъзхождат земните.
И тъй, радвай се, дъще на възкръсналия Господ! И с радост се причастявай с Тялото и Кръвта
Христови. Така ще си приготвиш тяло небесно, подобно на Неговото; тяло, което със своята
красота и мощ ще превъзхожда всичко, което в този свят може с око да се види и насън да се
сънува.
Автор: Св. Николай Велимирович

