
ДО ДОБРАТА СЪПРУГА: ЗА  МЪЖА  СЕКТАНТ 

 

ТВОЯТ мъж е станал сектант и във вашия дом са започнали раздори и разногласия. 

За нищо не сте единодушни. Ето така вярата ни пронизва целия наш живот и влияе върху 

всички наши мисли и чувства, дори и върху онези, които на пръв поглед нямат никаква 

връзка с нея. Така е било открай време: възгледите на православните винаги са се 

различавали от възгледите на еретиците - и по отношение на държавата, и по отношение 

на войската, общественото устройство и всичко останало. 

Моли се на Бога и Бог ще ти помогне. Не се отричай от своя мъж, не го осъждай, не 

говори и не мисли лошо за него, защото по този начин няма да го поправиш. Бащата на 

свети Григорий Богослов бил паднал неволно в ерес (ереста на ипсистарианите). 

Благочестивата му жена Нона силно скърбяла за това и много се молила на Бога - Той, 

Всемогъщият, да просвети мъжа й със светлината на истината. И топлата молитва на 

жената помогнала на съпруга й да се върне към истинската вяра. Има и друг пример: 

жената на цар Иустиниан, Теодора, успяла да обърне своя мъж в монофизитската ерес - 

за щастие не задълго. По-късно Иустиниан и Теодора по молитвите на цялата Църква се 

върнали към православното учение. От тези два примера, както и от много други се 

вижда, че жената може да повлияе на вярата на своя мъж и в добра, и в лоша посока. И ти 

със своето влияние ще победиш, не се съмнявай в това. Казано е: „Искайте, и ще ви се 

даде”. 

Когато искаме нещо лошо, то не ни се дава. А доброто ще ни бъде дадено - рано 

или късно. Защото Бог желае да искаме непрестанно от Него добро и само добро. Когато 

искаме нещо добро за нас и за нашите ближни, особено ако това е истинска вяра, тогава 

ние търсим Небесното Царство. А това е първото и главно нещо, което ни е заповядано 

да търсим. В църковните молитви ние често искаме от Бога непосрамваща вяра, твърда 

надежда и нелицемерна любов. Съществува и посрамваща вяра, която рано или късно ще 

посрами еретиците и сектантите, било на земята, било на Божия съд. А православната 

вяра е вяра непосрамваща. 

А на това, че съседката ти се подиграва и говори: „Ето, ние с мъжа ми не 

принадлежим към никаква вяра, а живеем в съгласие" - не обръщай внимание. И между 

престъпниците може да има съгласие за известно време. И червеите, които ядат мършата, 

живеят в мир, докато я изядат, а след това започват да се гризат един друг. Не началото е 

съдия на края, а краят на началото. 

 Бог да ти даде храброст и утеха! 

 


