
ДО ЕДИН АТОНСКИ МОНАХ: ЗА ЗАЩИТНИЦАТА НА СВЕТА ГОРА 

 

За какво тъгувате, светогорци? Защо са нажалени душите ви? Хора ли ви притесняват? 

Погледнете атонските борове - те са най-високи и най-гладки там, където растат на 

най-тясно място. 

Вие познавате истината и истината ви дава вътрешна свобода. От истината и 

свободата идва тишината на душата. А душевната тишина е извор на радост. Вие сте 

били носители на радост и сеячи на утеха на Балканите в течение на много векове. 

Нима сега вие търсите радост и утеха от нас, които живеем в примките на света? 

Целият свят не е в състояние да ви даде и частица от утехата, която дава безсмъртната 

Царица, първата Царска Дъщеря. Всички названия на нейните многобройни икони 

говорят за радост и утеха. 

Знаете, че Господ е предрекъл на апостолите: В света скърби ще имате. Какви са 

били апостолите, ако не пътуващи подвижници? Техен манастир е бил целият свят. Но 

в този голям манастир всеки от тях е имал по една килия, в която светът със своите 

съблазни и бури не е имал достъп. Вътре в сърцата си, като в заключени килии, те са 

пазили истината и свободата, тишината и радостта. В тези тайни килии техните души 

са се срещали с Животворящия Божи Дух. Затова те са могли безстрашно да 

противостоят на мрачната греховност на света и като светли лъчи да пръскат истина и 

радост. В сравнение със света, в Света Гора вие сте като в тихо пристанище. Макар да 

не напускате това място, светлината на вашата истина и благоуханието на вашата 

молитва се усещат в света. Вие сте прилепени към тази скала, която се нарича Света 

Гора, като стълпници към стълп, и наистина всички вие сте стълпници. Ако светските 

бури връхлетят някога този ваш стълб, нима ще се плашите? Вижте как белите вълни с 

рев се удрят в Атон и разбивайки се, се връщат назад. Така и немощните вълни на 

светската злоба заливат вашите свети обители, но после, посрамени, се връщат в 

своето корито. Отбива ги с мощния си жезъл Одигитрия. Когато хората ви 

притесняват и безпокоят, вие не гледайте тях, а гледайте към Нея, към Вашата чиста 

Воевода. Тя знае как да разчисти сметките с всички неприятели на Своята държава, на 

Своето достояние. Сигурно сте чели как от древни времена Тя люто е наказвала 

нападателите на Света Гора. Спомняте ли си как Тя ви покриваше със Своя покров по 

време на световната война? По-грижовно, отколкото лястовичка лястовичетата си. И 

нима хората са такива страшни врагове, че да се страхувате от тях? Те са прах и пепел 

в сравнение с духовете на поднебесната злоба, с които вие, здраво препасани, имате да 

се борите. А щом вашата Владичица ви спасява от лютите бесове, които никога не 

спят, нима няма да ви спаси от нищожната човешка злоба? И за вас е мислил 

пророкът, когато е казал: след нея водят при Царя девици105. Тя е първата Царска 

Дъщеря, а душите ви са девиците, които я следват до престола на Царя на царете. 

Нейната ръка ви води, Нейната риза ви покрива, Нейните очи ви гледат, Нейната 

любов ви сгрява, Нейният пример ви окуражава. 

Блажени сте вие, които неуморно прославяте Господа! Блажени сте вие, избраните 

граждани на Богородичната държава! Тя не иска от вас никакъв данък, но очаква в дар 

три жълтици от чисто злато. Първата жълтица - девическа честота, втората жълтица - 

девическо смирение. Третата жълтица -девическо послушание. За тези три девически 

дара тя ви обещава да ви възнесе от тази земна Света Гора в Светата Гора Небесна. 

От Бога вам благослов и спасение! 


