
ДО СИНА, КОЙТО Е ПАДНАЛ 

ПОД РОДИТЕЛСКА КЛЕТВА 

 

Пишеш, че си се скарал с баща си, че си се отделил от него и че при 

делбата той те е проклел. И питаш дали тази клетва има някакво значение. 

Има, без съмнение. Как би могла да няма значение родителската клетва? И 

от по-малки неща, дори от обикновени помисли бива разтърсен духовният 

свят, а камо ли от праведно изречените родителски клетви. Праведният 

Ной проклел Хамовото потомство поради това, че Хам се присмял на своя 

баща Ной. И това проклятие се проявава и тегне и до ден днешен над 

чернокожите племена, над хамитите. 

И в тукашната земя наскоро се изпълни една страшна майчинска клетва. 

Една майка укорявала своя развратен син. Изпадайки в гняв, той я наругал. 

Майката го укорила и за това, и тогава той я ударил с тояга. Заплакала тя, 

занареждала и в своята болка изрекла такава клетва срещу своя син: „Сине-

несине, както аз днес охкам и ридая, така и ти да охкаш и ридаеш в най-

радостния ден от твоя живот". След известно време майката умряла, а 

синът останал неразкаян и неопростен. Но майчината клетва се изпълнила. 

В деня на неговата сватба - най-радостния му ден - сватовете гърмели с 

пушки. Един заблуден куршум улучил младоженеца и той започнал да 

охка и ридае. Смъртта сложила край на неговите вопли и на неговия 

живот. 

Христос е потвърдил прастарата Божия заповед за почит към родителите, 

изричайки с пречистата Си уста: Почитай баща си и майка си. И така, 

никой да не мисли, че тази заповед е Моисеева, а не Христова. 

Но ако някой родител, езичник или безбожник, изрече клетва срещу своя 

син заради това, че синът е християнин, такава клетва би паднала върху 

главата на родителя, а не на сина. В твоя случай обаче виновен си ти и 

клетвата остава върху теб. Затова побързай и измоли от баща си, докато е 

още жив, да снеме клетвата от теб и да те благослови. 

За да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. 

Бог нека ти е на помощ! 


