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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. 

 
 

„Бъдете милосърдни, както и вашия Отец Небесен е милосърден!“ 

 

Братя и сестри, 

 

Чухме в днешното литургийно свето евангелие същината на 

християнската нравственост. Господ Иисус Христос излага повелята за 

безвъзмездно, безответно, абсолютно безкористно добро – и към врагове и 

към приятели. 

Защото, както Бог е благ и към зли и неблагодарни, така и ние, ако 

искаме да се наречем Божии чада, трябва да сме милостиви към всички. 

Да си любезен с онзи, който е учтив, не е трудно. Да си добър с 

приятелите си е напълно естествено. Да дадеш назаем, когато знаеш, че ще 

ти върнат, в това няма нищо трудно. 

По-трудно е онова, към което Христос ни призовава. Да обичаме 

враговете си, да се молим за онези, които ни проклинат. Да благославяме 

всички, които ни правят зло. Да правим добро на всички, които ни мразят. 

Да дадем назаем, знаейки, че този заем няма да ни бъде върнат... 

Ето това иска Христос от нас. 

И според мярата, с която успеем да покажем милосърдие, така както 

Спасителят повелява, с такава мяра ще ни се отсъди в деня на Страшния 

съд. 



Кой знае, може нашият Ангел – Пазител в онзи страшен час да сложи 

на везните някоя незначителна добринка, сторена тайно, някоя скрита 

молитвена въздишка, някоя дребна милостиня, и кой знае наистина, дали 

не ще натежи тази дребна лепта на дясната везна и да ни спаси от 

осъждането. 

Защото Бог прие и двете лепти на вдовицата ... 

Призовани да бъдем милосърдни, по думите на Христа, нека да 

намираме повод за добротворство. Да се помолим, да окажем внимание на 

някой болен – винаги можем да сторим нещо за ближния си. 

Да бъдем милостиви, така както Христос ни призовава.  

Божието благословение да е с всички вас!  

Амин! 
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