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          И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях.  

          И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и 

грешниците обичат ония, които тях обичат. 

          И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам 

награда? Защото и грешниците правят същото. 

          И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, 

каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да 

получат същото. 

          Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да 

очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на 

Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. 

           И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. 

Братя и сестри, 

 

Да бъдем милосърдни, така както Небесният ни Отец е милосърден – за 

това четем в днешното евангелско четиво. 

Небесният ни Отец е благ към всички – към неблагодарните, към злите, 

към праведни и неправедни, послушни Нему и непослушни. Всички човеци са 

Негово творение, Негови чеда, но за да сме истински Божии чеда, трябва да 

сме милосърдни като Него. 

Кое е новото, за което говори Господ Иисус Христос? Неговата повеля е за 

обич към враговете, повелята да прощаваме и да обичаме със съвършена 

Христова обич, която е дълготърпелива, негневлива, постоянна и се радва на 

правда. 

Каква полза да правим добро само на ония, които ни правят добро? Нека 

правим добро и да се молим , и да благославяме и враговете си. Да даваме и на 

онези, за които знаем, че не могат да ни върнат нищо. Да обичаме не с 

егоистична човешка привързаност, която дири своето, търси възвръщаемост за 

всеки жест. 

Да се стремим към доброто, извършено заради Бога, като не пренебрегваме 

никой, дори най-нисшия, най-отхвърления, най-грешния, като помним, че 

винаги в молитвата преди Причастие казваме, че сме първи сред грешниците. 

Нека милосърдието ни надмине общоприетото правило да сме учтиви, 

добри и услужливи с тези само, които ни уважават. 

Христос ни учи на друго – да обичаме всички, и враговете си дори, да се 

молим за тях и да им помагаме, да ги благославяме. Ето това е милосърдието, 

към което се стремим, за да станем синове на Всевишния. 



На 30 септември честваме и епископ Михаил, българин по произход, първи 

Киевски митрополит, покръстител на Киевска Рус, близък на княз Владимир, 

духовник, оставил ни примера на безукорен християнски живот, прославен с 

нетление. 

По неговите молитви, по застъпничеството на свети Григорий, просветител 

на Армения, и най-вече по ходатайството на Царицата Небесна – света 

Богородица, Господ  да ни вразуми и настави да бъдем с благ дух, търпение, 

милост и Христова любов към всички. Амин! 
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