
НОВИЯТ АДАМ И НОВАТА ЕВА

След падението на човека, в зората на човешката
история,  като  че  ли  човешкият  род  се  оказва  в  безиз-
ходна  ситуация.  Но  още  на  първите  страници  от  Биб-
лията,  след греха на нашите прародители, Бог дава на-
дежда на човечеството.  Бог  няма нито да изостави чо-
века, нито да го остави на силите на Лукавия, а по опре-
делен начин ни дава възможност да предусетим плана за
спасение, който ще се осъществи, когато му дойде време-
то. Ето тези значими думи: „Ще поставя и вражда между
теб и жената  и между твоето потомство и нейното по-
томство; то ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш пе-
тата“ (Битие, 3,15). Църквата, през цялата си богата исто-
рия,  разсъждавайки  върху  този  текст,  открива  Божия
план  за  спасението.  Чрез  неподчинението  на  Адам чо-
вешкият род пада дълбоко. А когато доойде Новият Адам,
Исус  Христос,  чрез  своята  послушност  до  „смърт  на
кръста“ (Посл. филип., 2,8), ще поправи вината на стария
Адам – „ще спаси людете си от греховете им“ (Матей,
1,21) и ще унищожи дяволските дела. Исус Христос е Но-
вият  Адам,  глава  на  откупеното  човечество.  И  както
казва св. Йоан в своето Евангелие: „ние всички приехме
от неговата пълнота, и благодат върху благодат“ (Йоан,
1,16).

А Дева Мария, чрез пълното си предаване на во-
лята Божия и свободната си вяра и пълно покорство, вли-
за пряко в Божия план на изкуплението. Тя казва своето
ДА на Бога в името на цялото човечество и така чрез
своето послушание става Новата Ева, Майка на живите.
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Според вечния Божи план, Църквата изчаква вре-
мето на очистване, когато Девата съвсем ще смаже глава-
та на Змията. Тогава обновената Църква и човечеството
ще посрещнат бляскава утринна светлина, каквато дото-
гава никой не е виждал. Време на мир и праведност ще
бъде отговорът на всички нападения на ада срещу клето-
то човечество, върху което са връхлетели силите на зло-
то.  Но преди това  ще настане последната  битка  между
светлината  и  тъмнината,  между  любовта  и  омразата,
между доброто и злото, между живота и смъртта.
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