
Проповед на Лазарова събота 

Братя и сестри, 

        Велика е радостта на днешния празничен ден. С възкресяването на 

четиридневния Лазар, Господ предуказва Своето Собствено Възкресение. 

С извличането на Лазар от хладината на гробницата, се обнадеждава 

цялото човечество - защото няма сила по-голяма от Божията. 

           А Бог е с нас. 

          Богочовекът е пред нас, просълзен пред гробницата на Своя скъп 

приятел, когото обича. В гробницата не е само Лазар, в гробницата е 

погубеният, похитеният, измамен и обречен на смърт и тление човешки 

род. 

          Но спасението наближава. 

          Съвсем скоро, след броени дни, Изкупителят ще прикове греховете 

ни на Кръстното дърво, ще слезе в ада, ще го плени и ще възнесе 

човешката природа вдясно на Отца. 

          Съвсем скоро ще се сбъдне предреченото още след изгонването на 

прадедите от рая - предреченото знание, че Семето на жената ще смаже 

главата на змията. 

          А днес съзираме триумфиращата Божествена сила на Спасителя, 

чийто глас извика мъртвия към живот: "Лазаре излез!" 

         Потресени и смаяни сме, заедно с множеството, дошло да утеши 

сестрите Лазарови. Величаем невижданото чудо. Бог възкресява дори онзи, 

който вече е обхванат от тление. 

         Почитаме възкресения Господен приятел, бил 3 десетилетия след 

своето възкресяване епископ на град Кития, на остров Кипър. На неговия 

саркофаг е имало надпис: "Тук почива Лазар, приятелят Господен". Знаем, 

че в края на 9 век, мощите на възкресения Лазар, братът на Марта и Мария, 

са пренесени в Константинопол. 

          Честваме победата над смъртта, Господнята победа над злия, у 

когото е властта на смъртта. Затова и днешната служба е заредена с 

истинска възкресна радост. 

         В лицето на Лазар и всички ние сме призовани да се съживим от 

нерадението на греховния сън, да станем и да се покаем като дошлия в 

единадесетия час, та да може Възкресението Христово да ни срещне 

изправени в очакване на нашия Спасител, който ще възкреси и 

умъртвените ни от грехове и страсти души. 
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