
ДО ЕДИН УНИАТ:  ЗА СМЯНАТА НА ВЯРАТА 

 

 

Един свещеник от вашия град те е изплашил с думите: проклет да бъде всеки, 

който смени вярата, в която е роден. Страхувайки се от проклятие, ти питаш: наистина ли 

е така? 

Ако наистина беше така, проклети щяха да бъдат всички наши езически предци, 

които са изоставили вярата си в идолите и са се кръстили в Христовата вяра. Проклети 

щяха да бъдат - със страх изговарям това, - и (светите апостоли, които са оставили 

иудаизма и са подбудили и мнози-ша други да го оставят. Проклети щяха да бъдат и 

светите наши отци Кирил и Методий - славянските просветители, които първи са донесли 

светлината на истинската вяра на нашите славянски предци в Карпатите и Моравия. 

Проклет щеше да бъде и свети цар Борис, който е покръстил българите; и свети 

Григорий, който е покръстил арменците; и света Нина, която е покръстила грузинците; и 

свети Патрик, който е покръстил ирландците; и свети княз Владимир Киевски, който е 

покръстил русите. Но ако светците са проклети, тогава кой е благословен? Страшно е 

проклятието да се свързва с най-благословените Божии чеда- да пази Господ и да бъде 

милостив към нас! 

Но нека разгледаме този въпрос и от друга страна. Може би този, който толкова те 

е изплашил с това проклятие, би се защитил, казвайки: „Аз не съм имал предвид 

езичниците, а християните, т.е. тези, които са приели кръщение в една християнска 

църква и после преминават в друга". Какво можем да отговорим на това ти и аз? Да се 

помолим на Господ Бог и тогава да запитаме този господин: ако някой е бил лутеранин, 

но остави лутеранството и стане униат, ще бъде ли проклет? „Не, хиляди пъти не!" - ще 

каже този господин. 

Затова, когато чуеш от него тези думи, обърни се на изток и кажи: „Наистина не е 

проклет онзи, който е роден като униат, но се е върнал към изконната вяра на своите 

предци - към православната вяра, вярата на светите Кирил и Методий, св. Владимир 

Киевски, св. Вацлав Чешки, св. Прокопий Карпатски, св. Борис Български, св. Сава 

Сръбски, св. Петър Черногорски. Не е проклет, а е благословен, както са благословени 

тези свети мъже". А те са благословени на двата свята - между ангелите на небесата и 

между Божиите народи на земята, сега и вовеки. Амин!  

Мир на теб и радост от Господа! 

 


