
ДО ДЕВОЙКАТА, КОЯТО СЕ КОЛЕБАЕ 

МЕЖДУ БРАК И МАНАСТИР 

 

Щом се колебаеш, дъще, знай, че си по-скоро за брак, отколкото за 

манастир. Монашеският живот е за онези, които нямат колебания. Свети 

Сава не се е двоумил. Нито света Теодора, нито Ксения, нито Евтимия, 

нито толкова други, които са били наистина изкусни в монашеския живот. 

Защото не всички могат да възприемат това, а онези, на които е дадено. 

Казваш, че често вечер седите с твоята майка край огъня и претегляте 

съображенията за и против. А аз ти казвам - колкото и съображения да има, 

все пак не те ще определят в коя посока ще тръгнеш, а влечението. 

Любовта е над всички съображения. И ако любовта към Христос не те 

отведе в усамотената тишина на манастира, любовта към света ще те 

задържи в света и ще те упъти към брак. Но и в този втори случай ти 

можеш да бъдеш благословена с благослова на Сара и Рахил, а и на самата 

твоя майка. 

Голямата любов към Бога не понася света, не обича хорското общество, а 

търси усамотение. Тази любов е подтикнала хиляди души да се оттеглят от 

широкия светски път в глухата пустиня. За да бъдат насаме с възлюбения 

Господ. За да имат тайна среща със своя Творец, Който цял е любов - и по 

име, и по същност. Монасите и монахините приемат върху себе си и пост, 

и унижение, и бедност, и послушание, и всички останали обети, само и 

само да се срещнат със своя Господ. А на този тесен път душата се 

удостоява с тази духовна среща тогава, когато се освободи, очисти и 

украси. 

От какво има да се освободи душата на усамотилия се? От всички земни 

връзки и пристрастия. От какво има да се очисти? От всяка т. нар. любов, 

телесна и земна - от любовта към плътта, към сродниците и приятелите, 

към своето село или град, към имущество, облекло, храна, накити и т.н. С 

какво да се украси? Само и единствено с любовта към Христос, която 

съдържа в себе си всички останали украшения - бисера на вярата, 

коприната на надеждата и скъпоценните камъни на всички останали 

добродетели. Постническото тяло на монаха служи само като изтънял и 

лек покров на тези неизмерни небесни блага. 

Пиша ти това не за да те привлека към монашески живот, а по-скоро за да 

те отклоня от него. Защото ако с колеблив дух се отдалечиш от света, 

копнежът по него ще се усили и опасявам се, ще те завладее. И ще бъдеш 

тялом в манастира, а духом в света. А светът, отразен в огледалото на 

душата, мъчи повече, отколкото в реалността. 

Благодари на Бога, че освен този тесен монашески път Той е посочил и 

друг, малко по-широк път към спасението и вечния живот. И тръгни, дъще, 

по този по-широк път, който повече отговаря на твоите склонности. Поеми 



по него, но пак със страх Божи, с пълно упование и предаване на Бога. 

Защото знай, че без Бога и този по-лек път е непоносим. 

Божието благословение да бъде с теб! 


