
Проповед на Неделя на Слепородения 

 
Братя и сестри, 

 

На днешната шеста неделя след Пасха Църквата ни припомня велико 

чудо, сторено от нашия Господ Иисус Христос, а именно изцелението на 

човек, сляп по рождение. Това чудо е извършено в съботен ден. За юдеите, 

спазващи буквално Мойсеевия закон, е недопустимо да се извърши дори 

изцеление в този ден, защото всяка дейност, сторена в събота, осквернява 

съботния ден. Знаем, че юдеите са стигали до такава крайност – техните 

тълкуватели са учели да не се прерязва пъпна връв в съботния ден. 

Но ето, Истинският Законодател и Божествен Учител – Богочовекът 

Христос отваря очите на слепородения. Онзи, Който е истинската светлина, 

довежда светлината до очите на слепия. За Всемилостивия Творец на света не 

е трудно да отвори очите на човек, пребивавал в тъмнина през всичките си 

дни. 

Това е божествено чудо, чудо, сторено от Всеподателя на всички блага, 

от Онзи, Който е дал природните закони и Който единствен може да ги 

наруши, за да стори чудо. Защото чудото е именно това – от Бога дадено 

прекъсване на естествения ход на нещата, на природния закон. 

Юдеите немеят пред чудесата, те търсят личби и знамения, така както 

античните гърци търсят мъдрост. Но дори и това небивало чудо не може да 

ги убеди в Небесната мисия на Богочовека. Юдейските началници не Го 

приемат дори за пророк. 

Те, които трябваше да посрещнат първи дългоочаквания Месия, те се 

оказаха слепи за Неговата слава, за явната Му мисия. Нещо повече, те се 

превърнаха в богоборци и богоубийци, когато разпънаха на кръста Сина 

Божий. 

А всички ние, които не сме телесно слепи, нека да бъдем достойни за 

званието „християнин“. Нека делата ни свидетелстват, че нашите духовни 

очи са отворени за спасението и вечния живот. Нека и думи, и мисли да бъдат 

насочени към това спасение, към небесната ни прародина, към светиите, 

ангелите и цялата небесна Църква. Нека се стараем пяната на злободневието, 

на ежедневната суета, на тежките грижи и болки, които неизменно 

съпътстват земния ни път, да се стараем тя да не вземе връх и да потопи 

духовния ни живот в мрак. Защото сме призвани към светлина, към 

светлината на Божието Царство. Защото сме скъпо купени. Амин! 
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