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(20-26)  И Той, като подигна очи към учениците Си, казвате: блажени вие, бедни духом,

защото  ваше  е  царството  Божие.  Блажени,  които  гладувате  сега,  защото  ще  се

наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се развеселите. Блажени ще бъдете,

кога  ви  намразят човеците,  кога  ви  отлъчат и  похулят  и  изхвърлят  името  ви,  като

лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е

наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче, горко вам,

богати,  защото  си  получавате  утехата.  Горко  вам,  преситените  сега,  защото  ще

изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.

Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните

бащи с лъжепророиите.  Господ, след като ръкоположил учениците, чрез блаженствата и

учението ги привежда към по-духовно състояние. Защото Той говори, обръщайки се към

тях.  И първо, облажава бедните; под това, ако искаш, разбирай  смиреномъдрите, а ако

искаш  —  водещите  несребролюбив  живот.  Изобщо  всички  блаженства  ни  учат  на

умереност, смирение, унижение, понасяне на поругания. Както горко се определя за дял

на тези, които са богати в сегашния век (за които казва, че си получават утехата, тоест тук,

в настоящия век, вкусват радости, веселят се, наслаждават се на удоволствия и получават

похвали).  Да се уплашим, братя,  защото горко на  тези,  които имат похвала от хората.

Защото трябва да заслужим похвала и от хората, но преди всичко от Бога.

(27-36)  Но вам, които слушате, казвам; обичайте враговете си, добро правете на ония,

които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които

ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата; а на оногова,

който  ти  отнеме  горната дреха,  не  пречи  да  ти вземе  и  ризата.  Всекиму,  който ти

проси, давай, и от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад.  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.  На Апостолите предстояло  да

бъдат изпратени на проповед, и затова очаквали да имат много гонители и клеветници. И

ако Апостолите, отегчавайки се от гонението, след това, в желанието си да отмъстят на
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оскърбителите,  бяха  замълчали  и  престанали  да  учат,  то  слънцето  на  Евангелието  би

угаснало.  Затова  и  Господ  предварително  убеждава  Апостолите  да  не  пристъпват  към

отмъщение на  враговете,  но  да  понасят  мъжествено  всичко,  което  се  случва,  когато  ги

обиждат или замислят зло против тях. Така постъпил и Сам Той на кръста, казвайки: Отче!

прости им, понеже не знаят, що правят (Лук. 23:34). След това, за да не кажат Апостолите, че

такава заповед - да обичаме враговете  - е невъзможна, Той казва:  което желаещ за себе

си, това прави и на другите, и към другите се отнасяй така, както искаш и те да се отнасят

към теб. Ако искаш враговете ти да бъдат сурови към теб, несъстрадателни и гневливи, бъди

и ти такъв. А ако, напротив, желаеш те да бъдат добри, състрадателни и незлопаметни, то не

смятай за невъзможно и ти самият да бъдеш такъв. Виждаш ли вродения закон, написан в

сърцата ни? Така и Господ е казал:  Ще вложа Моя закон във  вътрешността им и ще го на

пиша в сърцата им (Иер. 31:33).  След това им предлага и друга подбуда, а именно: ако вие

обичате  тези,  които  ви  обичат,  то  вие  сте  подобни  на  грешниците  и  езичниците;  а  ако

обичате  онези,  които  ви  мразят,  вие  сте  подобни  на  Бога,  Който  е  благ  и  към

неблагодарните и злите. И така, какво желаете: да бъдете подобни на грешниците или на

Бога? Виждаш ли божественото учение? Той  първо те убеждава чрез  естествения  закон:

каквото желаеш  на себе си, това прави и на другите; след това те убеждава и с  края, и с

наградата, защото за награда ви обещава това, че ще бъдете подобни на Бога.
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