
 

ДО ОБИДЕНИЯ СЪСЕД:  ЗА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ МАТЕЯ (5:44) 

 

Всяка Христова заповед изглежда трудна за онзи, който нито веднъж не се е опитал 

да я изпълни. Например Господ е казал: ‘Правете добро на тия, които ви мразят’, а ти се 

учудваш и казваш: „Нима това е възможно? Нима то не е в противоречие с човешката 

природа?" Никога не би поставил този въпрос, ако поне веднъж в живота си беше опитал 

да направиш нещо  добро на човек, който те мрази. Ако беше опитал, щеше да видиш, че 

тази  Господня заповед е изпълнима и в съгласие с човешката природа. 

Един наш селянин ни разказа следното: „Между мен и моя съсед беше  избуяла 

такава омраза, че не можехме да се гледаме. Една зимна вечер моето синче ми четеше 

Новия Завет. Прочете и думите на Спасителя: ‘Правете добро на ония, които ви мразят”. 

Достатъчно! - викнах аз на детето. Цяла нощ не можах да заспя, мислейки и премисляйки 

как бих могъл да изпълня тази Божия заповед. Как бих могъл да направя някакво добро 

на моя съсед. 

Но където има добро намерение, там Бог помага. Един ден чувам плач и вайкане у 

съседите. Разпитах и научих, че данъчните власти са конфискували добитъка на моя 

съсед заради неплатени данъци. В сърцето ми като мълния се стрелна мисълта: ето ти 

случай да направиш добро на съседа. Веднага отидох в съда, платих данъците на човека, 

който ме мразеше най-много от всички на света и върнах стоката му обратно у дома. 

Когато той научил за това, видели го дълго да ходи замислен около къщи. По мръкнало 

съседът ме повика и аз отидох до оградата. 

- Защо ме викаш? - попитах. В отговор той избухна в сълзи и ридания. Дълго не 

можа да каже ни дума от плач. Оттогава живеем в любов като родни братя". 

Ето колко чудни и сладки са плодовете от извършването на Господните заповеди. 

 


