
Проповед на Лазаровден 
 

Братя и сестри, 

 

С Божията благодатна помощ достигнахме до днешния голям празник – 

деня, в който честваме възкресяването на чертиридневния Лазар. Това е 

дивно чудо, сторено от нашия Господ Иисус Христос, предадено от 

евангелист Йоан. Нека знаем, че другите евангелисти  - Матей, Марк и Лука 

умишлено не пишат за това изумително чудо, защото в техните дни 

възкресеният Лазар все още е гонен от злобата на юдеите, които искат да 

убият приятеля Господен. Не им стига, че убиват Спасителя на Кръста, но 

искат да убият и онзи, върху когото е явена най-велика Божия милост – 

възкресения Лазар 

Свети Йоан Богослов пише, че Иисус се просълзява пред гробницата на 

Лазар, а събралите се юдеи казват помежду си: „Гледай, колко го е обичал.“ 

Христос плаче пред Лазаровия гроб. Плаче не само за обичния Си 

приятел, братът на преданите Марта и Мария. Той плаче за грешния човешки 

род, наследил след прародителския грях болестите и смъртта. Христос се 

просълзява от любов към това погинало и похитено творение. Твърде добро, 

но паднало от високото си назначение. 

Това любимо Божие творение – човекът, вместо да наследи отреденото 

му безсмъртие – наследява смъртта, като отплата за греха на 

непослушанието. Венецът на творението – човекът наследява тление, за 

което не беше създаден. 

Затова и Богочовекът, приел нашата природа, пролива сълзи за 

окаянството на тази наша немощна природа, призвана към небе, а наследила 

земя и пръст. 

Но това не ще продължи дълго. Иде Освободителят, Съвършеният, Лъвът 

от Юдиното коляно, от Давидовия род, Победителят на смъртта и дявола, 

Онзи, Който бе намерен достоен да разгърне книгата на Божието 

Домостроителство, Изкупителят, Изтребителят на преизподнята – Господ 

Иисус Христос. 

И както само с една дума възкреси Лазар, така ще възкреси и всички нас в 

деня на всеобщото възкресение, когато на всички делата ще се открият и 

всички ще бъдат преобразени. Това и изричаме всеки път в Символа на 

вярата: „Чакам Възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век.“ 

Жадуваме и копнеем за живот при Онзи, Който е Източник на Живота. 

Милеем да сме в светлината на Онзи, Чието Име крепи цялата вселена. 

Молим се да имаме дял с Онзи, Който се просълзи край гроба на покойния 

Лазар. 

Всичките ни молитви са насочени към това – да бъдат простени греховете 

ни и избелени от сиянието на Духа, за да наследим небесната си прародина. 



Затова усещаме смъртта като враг. И тя наистина е враг, тя е чужда, тя е 

болест, недъг, непонятен и омразен противник. Затова и се страхуваме от нея, 

защото тя е противоестествена, тя е служителка на врага на нашето спасение, 

служителка на адските дълбини. 

Но мисълта за нея, за неизбежния край на земното ни битие, може да е 

полезна, да е градивна за нас. Защото нашият живот тук е преходен, 

чувството ни за безсмъртие е вярно, точно, но то е точно по отношение на 

вечния живот. Ние тук не можем да бъдем безсмъртни. Тук сме смъртни. 

Умират хора по болници и домове, всеки ден чуваме за това, но хората 

умират винаги, винаги смъртта обикаля, а обикновено ние не се сещаме за 

това, че сме смъртни. Тези тъжни и тягостни дни трябва да ни подсетят, че е 

илюзорно да живеем като се окопаваме в земното, а немарим за подготовката 

ни за вечността. 

Нека да се покаем докато е време. Краят ни наближава, дори да не е днес, 

да не е утре. Нека не забравяме това  и това знание да ни послужи за 

спасение. Амин! 
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