
Проповед на Неделя втора след Неделя подир Въздвижение 

Братя и сестри, 

     Бъдете милосърдни, както вашият Отец е милосърден. Тези думи Спасителят 

Христос произнася непосредствено след Своята заповед да обичаме враговете си 

и да им правим добро. В Стария Завет, който беше само сянка на бъдещите блага, 

е положена заповедта за любов към ближния. За старозаветните хора ближните са 

винаги и само единоверците, онези, които са от нашия народ и вяра. 

      А ето - Христос, Който дойде за да изпълни закона, повелява да обичаме 

всички, всички хора по света, да обичаме дори и враговете си, и не просто да не 

им пакостим, но и дори да им отвръщаме с добро. 

     Това е същината на този божествен морал, на който ние, според вярата си и 

мярата на нашата благодат, трябва да бъдем изповедници и носители. 

     Носители на този морал, но не на думи, а на дела. Как да обичаме този, който 

ни обижда? Как да благославяме този, който ни се подиграва и хули? Как да 

претърпим злите дела на онези, които не спират да враждуват срещу нас? Как да 

обърнем злото в добро? И можем ли да го обърнем? 

     Ние сме слаби и немощни, далеч от смирение и кротост. Едва помисляме, че 

можем да се сдържим, и веднага се случва нещо, което предизвиква гнева ни. 

     Как да изпълним на дело закона на любовта към враговете? 

     За нас това е невъзможно, но за Божията благодат в нас всичко е възможно. И 

на първо време - да ги благославяме, колкото пъти се сетим за тях - да ги 

благославяме, да ги поменаваме в молитвите си и ако можем - да търсим да им 

сторим добро. 

     Ако това не беше възможно, Бог не би ни дал тази заповед, ведно с наредбата 

да обърнем и другата страна, ако ни удрят. 

     Самата благословия, когато я произнесем, ще потуши яростта ни и ще преломи 

огнения пламък на гнева и укора. 

     Редно е и да си спомним, че дори сега да сме прави, то е имало хиляди пъти, 

когато не сме били прави или сме служили за съблазън на ближните. 

     Милостта да се възцари в нашите сърца и да ги смекчи и облагодати, и тази 

милост да не дава да говорим дори и една скверна дума за грешника събрат, 

паднал като нас. 

     Да оставим съденето на чуждите грехове на Бога, а наш дял да бъде милостта, 

като се надяваме Бог да прости безчислените ни съгрешения. 

     Бог на любовта и молосърдието да е с всички нас! 

     Амин! 
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