
ДО ЕДИН СВЕТОГОРЕЦ:   ЗА ОБЩЕЖИТИЕТО 

 

Чух, чух. И целият сръбски народ чу с тъга, че общежитието в „Хилендар" отново е 

унищожено. Кой друг би могъл да го унищожи, ако не законниците, които са забравили 

защо са дошли в Света гора и несъзнателно : навличат проклятие на душите си. Сега те 

могат да се радват, смятайки, че са победили Света Богородица, Царицата на Света Гора, 

и св. Сава, основателя на „Хилендар". Но времето ще покаже може ли сляпата сила да 

удържи победа над светлината на Божиите светии. „Бог забавя, но не забравя" - казва 

народът. А някъде в Псалтира е писано: „У врага съвсем не стигна оръжие”.
 
Св. Сава е 

следвал монашеските правила на св. Василий Велики. А св. Василий писал за 

монашеското общежитие следното: „Бог ни е създал подобно на членовете на едно тяло, 

за да се нуждаем от помощ един от друг. Защото как бихме могли да се упражняваме в 

смирение, благочестие и търпение там, където няма никой, спрямо когото да проявим 

тези добродетели? Чии нозе ще умиеш? На кого ще бъдеш слуга? Как можеш да бъдеш 

последен от всички, ако живееш сам?" 

Ако в селските задруги у нас виждаме идеалното общежитие, начело с 

домовладиката като игумен, нима то не трябва да се покаже още по-съвършено при 

монасите? Света Гора трябва да научи света, че духовното родство е по-тясно и по-силно 

от телесното. И ако задругите от сродници по плът могат да живеят в общежитие, 

толкова повече трябва да живеят така братята по дух. Светогорските монашески братства 

биха могли да принесат голяма полза на враждуващия и объркан свят, ако с примера си 

му напомнят за древното християнство, за първите християни, „при които никой нищо от 

имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо” (Деян. 4:32). Всеки посетител на 

Света гора знае колко по-висока е духовността в общежителните манастири, отколкото в 

онези, които нямат общежително устройство. Наистина, с какво може да бъде полезен на 

себе си или на другите онзи монах, който, показвайки се като познавач на човешките 

закони и на вестникарските статии, по духовните въпроси е безгласен като риба? А 

такива се срещат най-често в манастирите, които живеят без благодатта на общежитието. 

Но Бог и Богородица ще помогнат монасите-духовници на Света гора да вземат 

връх над монасите законници. Тогава Света гора отново ще си възвърне стария ореол на 

истинска святост, който е имала през вековете. Тогава тя отново ще се изпълни и 

преизпълни с Божия благослов и пълнотата на благословението й ще се разпростре върху 

всички земни народи. А за да се случи това още утре, са нужни само малко повече добра 

воля, братолюбие и страх Божи! 

 

 


