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ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА ЛАЗАР



В едно село, близо до Йерусалим, живеел приятел на 

Иисуса на име Лазар. Лазар имал две сестри -Мария и 

Марта. Иисус много обичал Лазар и неговите сестри и по 

пътя за Йерусалим често отсядал у тях.

Веднъж, когато Иисус и учениците Му били далеч от 

Йерусалим, при Него дошъл човек, запъхтян от бързото 

ходене, и казал: „Господи, Твоят любим приятел се 

разболя!" Иисус веднага разбрал, че се е разболял Лазар. 



Мария и Марта изпратили човека да Го извести, защото 

се страхували, че техният любим брат ще умре. Те 

виждали как Лазар с всеки изминал ден ставал все по-зле 

и по-зле, а лекарите не можели да му помогнат. Никой, 

освен Иисус, не бил способен да излекува Лазар.

Иисус казал на дошлия при Него човек и на учениците 

Си: „Лазар е тежко болен, но няма да умре.“Още веднъж 

искал Той да покаже на хората, че е Син Божи. Иисус 

казал на учениците Си: „Да вървим!" 



И всички заедно тръгнали на път. По пътя учениците 

говорели за Лазар: „Жив ли е още?" Иисус отвърнал: 

„Нашият приятел Лазар спи, но Аз отивам да го събудя."

Учениците не разбрали думите на своя Учител. „Господи -

казали те, -щом като спи, значи е оздравял." „Лазар е 

умрял" - отговорил Иисус. Сега учениците разбрали, че 

Иисус отива да възкреси Лазар, а не да го събуди. 

Учениците Му знаели, че техният Учител може всичко, 

дори да възкресява мъртви.



Най-после  Иисус  и  учениците

стигнали до селото, където живеел Лазар. Но не отишли в 

неговия дом, а останали да чакат в края на селото. Много 

хора минали покрай тях и всички те отивали при Мария 

и Марта. Тези хора разказали на Иисус и на учениците 

Му, че Лазар е умрял и е погребан. Сега отивали при 

Мария и Марта, за да оплачат заедно с тях Лазар.



Щом разбрала, че Иисус и учениците Му са в края на 

селото, Марта бързо изтичала при Него. Мария останала 

вкъщи. „Господи - казала Марта, приближавайки до 

Иисус, -ако Ти беше тук, нашият брат нямаше да умре." 

Иисус отговорил: „Брат ти ще възкръсне. Този, който 

вярва в Мен, живее вечно." Иисус имал предвид, че 

душата на вярващия отива на небето и живее там вечно. 

„Да, Господи, аз зная това" рекла Марта на Иисуса. 

После бързо изтичала при Мария, за да й каже, че Иисус 

е в селото. „Учителят е тук. Той те вика."



Мария побързала, за да посрещне Иисуса, и много хора 

тръгнали с нея, мислейки, че тя отива на Лазаровия гроб. 

Но всички видели как Мария се приближила към Иисуса 

и паднала на колене пред Него: „Господи - казала тя и 

заплакала, - ако Ти беше тук, моят любим брат нямаше да 

умре." Хората, дошли с Мария, също не сдържали сълзите 

си: всички много обичали Лазар. Те мислели, че Иисус е 

дошъл твърде късно и вече не може да помогне.



„Къде сте погребали Лазар?" -попитал Иисус. „Господи -

отговорила Мария, - ела, ще Ти покажа." Когато стигнали до 

гроба, Иисус заплакал от мъка. „Вижте, Иисус плаче.

Той много обичаше Лазар"- говорели хората, като Го сочели.

Гробът на Лазар бил в една пещера, чийто вход се закривал 

от голям камък. „Махнете камъка!" - казал Иисус на хората. 

Мария възразила: „Господи, но вече минаха четири дни, 

откакто е погребан." Тя мислела, че вече нищо не може да 

помогне на Лазар.



Но Иисус настоявал на Своето. Няколко силни мъже се 

приближили до камъка, отместили го и отворили входа на 

пещерата. Иисус се помолил на Своя Небесен Отец, застанал 

пред пещерата и извикал: "Лазаре, излизай!" И станало чудо... 

Лазар излязал от гроба. Той бил жив. Щастливите Мария и 

Марта се хвърлили да прегръщат любимия си брат и да 

благодарят на Иисуса за чудното възкресение.
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