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АРХИМАНДРИТ СОФРОНИЈ  
- МОНАХ ВО СВЕТОТ И ЗА СВЕТОТ - 

„Господ е неискажливо милостив, но ни се дава во мера во 
која што ние обдарените со неограничена слобода, сме подгот-
вени да Го примиме“, напиша отец Софрониј. Тој зборува за 
тајната на човечката личност и Божјата промисла. Има луѓе 
кои, уште од самото крштевање, се целосно обземени од жедта 
за Апсолутот. Роден во Русија во 1896 година, отец Софрониј 
бил еден од нив. Уште од најрана возраст го мачеле големи 
метафизички прашања. Тој многу рано станува свесен за тра-
гичниот карактер на човековото постоење. Трагедијата ја согле-
дуваше низ големата руска литература, но и низ историјата, 
која го покажувала своето лице во апсурдните масакри од 
Првата светска војна и низ крвавата есхатологија на Октом-
вриската револуција. Тој беше инженерски офицер, но не отиде 
на фронтот. Подоцна два пати бил приведен во затворот на 
„чека“ - Љубјанка. 
Додека се треселе темелите на надворешниот свет, отец 

Софрониј доживеал вистински внатрешен потрес: „сеќавање на 
смртта“, и тоа не само memento mori познато од подвижничката 
традиција, туку вистинско вртоглаво нурнување на душата во 
естетскидната на ништожноста. Со неговата смрт, тој имаше 
чувство, во него и со него умира сè што беше опфатено со 
неговата свест: човечкиот род, космосот, па дури и Бог. Од тоа 
силно искуство, тој за себе извлекол две парадоксални работи: 
длабоко чувство за ништожноста на постоењето, како и првиот 
„испразен“ увид во тајната на личноста способна да го опфати 
создадениот и несоздадениот свет и реалноста на бесконечното 
Битие. За него велеа дека е „испразен“ затоа што едно утро, на 
седумнаесетгодишна возраст, се разбудил со идејата дека Апсо-
лутот не може да биде „личносен“, дека вечноста содржана во 
евангелската љубов не може да биде ништо друго освен обична 
сентименталност, душевност достојна за презир“. Оставајќи го 
живиот Бог од своето детство, тој се свртува кон нехристијан-
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скиот источен мистицизам. Со практикување на еден вид меди-
тација, тој работи на чистење на својата духовност од сè што е 
релативно. Побркувајќи ги поединецот и личноста, тој, како 
што подоцна кажува, „му служи на богот на филозофите кој 
всушност не постои“. 
Во исто време, тој се посветува на својата голема страст, 

сликарството, кое го учи на Државната школа за ликовни умет-
ности во Москва. Но, немирите на болшевичката револуција ја 
прекинуваат неговата работа. Отец Софрониј решава да ја 
напушти земјата. Прво заминал во Италија, потоа во Германија, 
а во 1922 година дошол во Париз. Наскоро има можност да 
изложува во познатите галерии на модерна уметност како што 
се Есенскиот салон и Салонот Тиљериј. Потрагата по невидли-
вото зад видливото во сликарството, иако му дава „моменти на 
возвишена радост“, сепак не може да го задоволи: „Средствата 
кои му стоеле на располагање се покажале како немоќни да ја 
искажат убавината која владее во природата.“ 
А тогаш, еден ден, му се јавува Оној што го напуштил. Еден 

библиски текст му дава целосно значење на ова шокантно 
искуство: Јас сум Оној кој е (1Мој.3.14) Како беспочетниот 
Бог, Создателот и Господарот на вселената, може да каже: "Јас 
сум?" „Пресвртна точка во историјата на човештвото“, ова от-
кровение на апсолутното Битие како ипостас дадено на Мојсеј, 
стана вистинскиот пат кон Дамаск за отец Софрониј. „Голем 
збор е зборот јас“, напишал тој. Тоа значи личност. Бидејќи Бог 
рече Јас, човекот може да каже ти. Во моето јас и во Неговото 
ти се содржи целото битие: и овој свет и Бог. Нема ништо од 
другата страна и надвор од Него. Ако сум во Него, тогаш исто 
така и јас сум, но ако сум надвор од Него - умирам“. 

„Највисокиот и првобитен факт на Битието“, овој Ипостасен 
принцип, има име и лице, со нечујна сила и светлина: Исус 
Христос. „Без Него не познавам ниту Бог ниту Човек“, пишува-
ше отец Софрониј. Тој во воплотениот Син на Отецот го гледа 
предвечниот Божји план за човекот: спасението како обожу-
вање. „Човекот е повеќе од микрокосмос - тој е микротеос“. 
Бидејќи Создателот, примајќи облик на слуга, се направил себе-
си сличен на човекот, човекот има можност во сè да постане 
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сличен на Бога. За отец Софрониј, светоста не е морална, туку 
онтолошка по природа: „Светител не е некој што достигнал 
високо ниво на човечки морал, или подвижнички живот - дури 
ни молитва (и фарисеите постеа и кажуваа „долги“ молитви), 
туку оној кој во себе го носи Светиот Дух“. 
Оваа бескрајна радост, ова самооткровение на Бога, за отец 

Софрониј, исто така е и извор на „болката што ќе биде лајтмо-
тив на целиот негов живот во Бога“. Затоа што, покажувајќи 
Му се каков што Е, Бог Му овозможува да се види себеси таков 
каков што е, во најскриената длабочина на своето битие. Освет-
лувајќи ја неговата душа, Светиот Дух му ја покажува длабо-
чината на неговиот грев и неговата внатрешна темнина. Тој грев 
не е едноставно прекршување на некоја морална норма, туку 
непознавање на вистинскиот Бог, отфрлање на љубовта на 
Отецот, „одвојување од онтолошкиот извор на нашето битие“. 
Согледувајќи го со ужас своето „внатрешно мртвило“, отец 
Софрониј влегува во „пеколот на покајанието“. Тоа е небесен 
дар, „поголем отколку да гледал ангели“, дар што тој го смета 
за негово трето раѓање, по телесното и духовното раѓање. Чув-
ството на недостојност, срам, очај, самоомраза - најекстремните 
чувства го спуштаат на земја. Како Петар по неговото одреку-
вање, тој лее горки солзи способни да му ги нагризат кожата и 
телото. Меѓутоа, наместо да го уништи, ова метафизичко стра-
дање, полошо од секоја физичка болка, ја обновува сотворената 
природа во него, и прави во него да се роди „еден поинаков 
поглед, поинакво сетило за слух, енергија на новиот живот“. 
Од огнот што ги изгорува и прочистува страстите, кон Свет-

лината што просветлува, постои премин со чија благодат отец 
Софрониј е удостоен во 1924 година. На Велика Сабота, непо-
средно по причестувањето, Бог го посетува, овозможувајќи му 
да ја види несоздадената Светлина на Неговото Царство. „Ја 
доживеав како допир на Божествената вечност. Нежна, испол-
нета со мир и љубов, таа остана со мене три дена. Таа ја растури 
темнината на ништавилото што се издигнуваше пред мене. 
Воскреснав, а со мене и во мене воскресна целиот свет. Един-
ственото вистинско ропство е ропството на гревот. Единствена-
та вистинска слобода е воскресенувањето во Бога.“ 



 
 
8 

Поврзано со неговото практично знаење за источниот мисти-
цизам, ова искуство на Светлината (кое тој постојано го продла-
бочуваше) му донесе силен и прецизен увид во различните 
форми на согледување, божествено, човечко или демонско. 
Поради способноста да ги разликува, по неговото преселување 
на Запад, отец Софрониј стана избран собеседник за многу 
духобаратели. Никој не можеше толку добро да ја покаже илу-
зорноста и опасностите на одредени облици на гностицизмот и 
„природниот“ мистицизам засновани на психотехнички методи: 
побркување на несоздадената Светлина (која доаѓа од Бога) и 
создадената светлина на интелектот (која е само нејзин одраз), 
самообожување преку идентификување на суштината на чове-
кот и суштината на Бога, внатрешен мир кој често е само една 
форма на „тивкост“, растворање на човечката личност во 
„неподвижниот океан на надличниот апсолут“, игнорирајќи ја 
некомпатибилноста на медитацијата (релаксација) и молитвата 
(крајна напнатост). За отец Софрониј „гледањето на нетварната 
Светлина е нераскинливо поврзано со верата во Божественоста 
Христова“. Гледањето доаѓа од таа вера и ја потврдува. Има 
многу следбеници на Генон, шинтоисти, будисти и други гности-
ци кои Христос ги преобратил преку отец Софрониј. 
Очигледно, Велигден 1924 година означува пресвртница во 

патот на отец Софрониј. Како што самиот кажа, Светиот Дух 
„излил во неговото срце вдахновение кое никогаш повеќе нема 
да го напушти“. Тој му ја дал „безумната храброст“ неопходна 
за да се биде христијанин. Започна нов живот. Тој целосно се 
предаде на молитвата, „живата средба на нашата создадена лич-
ност со божествената Личност“. Почувствувал дека стои пред 
радикален избор: или да бидеш посинет од Бога Отецот, или да 
останеш во темнината на небитието „Нема средно решение“, 
сметаше тој. Во неговото срце страшно се судриле љубовта кон 
Христа и страста на уметникот која „го поседувала како роб“. 
По неколкумесечни внатрешни раздори, тој, како Авраам 
подготвен да го жртвува она што му е најмило, го напушта 
сликарството. 
Полн со желба да му го посвети животот на Бога, отец 

Софрониј стапува во Институтот Свети Сергиј, кој штотуку 
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беше отворен. Но, студиите не го задоволуваат. Тој открива 
дека таму помалку се зборува за Бог, а повеќе за поводот и 
околу Него. Сѐ до крајот на животот тој ќе одржува критички 
однос кон академската теологија. Иако е корисна во истори-
скиот живот на Црквата, теолошката наука, според него, нема 
значење ниту во прашањата на личното спасение, ниту кога 
станува збор за вистинското познание на Бога. Причина: „Таа 
ни дава само интелектуално разбирање, но не нѐ вознесува во 
сферата на божественото Битие“. За отец Софрониј, верен 
ученик на свети Силуан, „Христијанството не е никаква доктри-
на, туку живот“, затоа теологијата не треба да биде шпекула-
тивна вежба, туку „состојба на битието вдахновено од Божјата 
благодат“. Познавањето на Бога, пак, не треба да биде позна-
вање на одредени податоци, туку „егзистенцијално искуство на 
заедницата со Бога“. Приматот на егзистенцијалното искуство, 
сепак, не ја исклучува суштинската неопходност, на една силна 
догматска свест. Како што пишува отец Софрониј, „правилниот 
живот е условен со точното разбирање на Христос и Света 
Троица“. Спротивно на тоа, секое отстапување од вистината во 
нашиот внатрешен живот ја искривува и нашата догматска 
перспектива. 
Во 1925 година отец Софрониј заминува на Света Гора. Се 

замонашува во рускиот манастир Свети Пантелејмон. За него, 
монаштвото е, според зборовите на св. Теодор Студит, кого 
често го цитира, „трета благодат“, небесен живот на земјата, 
духовно срце на Црквата. Тој набргу ја стекнува благодатта на 
непрестајна молитва, „дар Божји, кој е врзан за еден друг дар: 
покајанието. Исполнет и преобразен од молитвата, тој постану-
ва молитва, постанува застапништво. За него монахот е икона 
на Мајката Божја. Тој е оној кој се моли за целиот свет, во 
согласност со царското и пророчкото свештенство на Мелхисе-
дек. Тоа е универзално, достапно на сите христијани, духовно 
над хиерархиското свештенство според чинот на Арон. 
На Света Гора отец Софрониј го доживеа и искуството на 

губење на благодатта. Обележан со „законот на гревот“, чове-
кот не е во состојба „да ја зачува полнотата на дарот на божес-
твената љубов“. Порано или подоцна, како жртва на сопстве-
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ните страсти, чувствува дека Светиот Дух го напуштил во 
неговиот чувствителен облик. Зашто, доволен е некој мал чин, 
обичен бран на гордост, самозадоволно задржување на внимани-
ето на самиот себе, па срцето да се затвори и духот да се 
помрачи. Падот понекогаш е таков што човекот паѓа во тешко 
униние, духовна болест која отец Софрониј ја дефинира како 
„престанување на грижата за спасение“. 
Во однос на претходно примената благодат, оваа состојба во 

која Бог нè напушта може да се доживее како вистински 
„пекол“, вознемиреност, чувство на загрозеност, болка блиска 
на онаа што Христос ја чувствувал во Гетсиманија и на Голго-
тата. За да ја повратиме благодатта, односно за да се преобрази 
нашето битие избавувајќи се од страстите, потребна ни е 
извесна аскеза, извесна внатрешна борба, „процес на потполно 
смалување“ со кое ја изразуваме желбата во целост да го 
следиме Христа, да Му постанеме совршено слични. Љубовта 
Христова е блаженство со која ништо на овој свет не може да 
се спореди“, пишуваше отец Софрониј. „Но, истовремено, да се 
биде љубен од Христа значи да се пие од Неговата чаша. 
Божјата љубов е кенотична. Тој ни заповеда да Го сакаме до 
степен да се мразиме себеси“.  
Незаслужениот дар на благодатта, богооставеност, повторно 

задобивање на благодатта. За отец Софрониј, целокупниот 
духовен живот се состои во ова трикратно движење. Тој самиот 
никогаш нема да престане истовремено да ја живее „темнината 
на сопствената смрт и надежта во Бога кој нè спасува“. Ова 
осцилирање помеѓу пеколот и светлината, оваа парадоксална 
состојба во која душата час е вознесена до небесата, час 
срушена во темнината на пеколните низини, ќе го обележи 
неговиот долг пат „низ бури“ и ќе постане еден од клучевите на 
неговата духовност. 
Од ова пламено искуство, пак, отец Софрониј нема да извле-

че вистинска корист сѐ до најголемиот настан во неговиот жи-
вот, кога во 1930 година го запознава блажениот старец Силуан. 
Тој, префинет интелектуалец и вљубеник во метафизиката, без 
двоумење се наведна пред нозете на овој прост човек, со селско 
потекло и речиси неписмен. Блиску до бестрашност, живеејќи 
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на највисоко ниво на љубов кон своите непријатели, стариот 
Силуан ги познавал најекстремните духовни состојби: очајното 
видување на својата вечна отуѓеност, кое како со блесокот на 
молња е заменето со видението на Христа во блескавата Свет-
лина. Околу 1905 година, во времето кога Ајнштајн со својата 
теорија на релативност ги најавуваше научните револуции на 20 
век, со својата теорија на релативност, светиот човек од Христа 
ги прими зборовите за спасението адекватни за нашето време: 
„Држи го умот во адот и не очајувај“. 
За отец Софрониј, овој повик за постојано самоосудување е 

најсовршениот израз на кенотичниот Христов пат, најсигурниот 
и најнепосреден начин да се достигне совршенството. Кога ќе се 
наведнеме како недостојни за Бога, осудувајќи се на вечните 
пеколни маки - ја искоренуваме секоја страст во себе и го 
правиме нашето срце смирено и слободно да ја прими божес-
твената љубов. Зашто, како што отец Софрониј го формулирал 
учењето на старецот Силуан, „едно е подвижничкото смирение, 
а Христовото е сосема друго“. Првото, релативно, се состои во 
тоа да се гледам себеси како „полош од сите“. Тоа е плод на 
ужасна борба против помислите. Второто, пак, е апсолутно 
„атрибут на божествената љубов што се дава неограничено“. 
Таа е делувањето на Светиот Дух во нас, кога го доживуваме 
целокупниот Адам како самите себе. 
Старец Силуан се упокои во Господа на 24 септември 1938 

година. Следната пролет, отец Софрониј отишол да живее како 
пустиник во една ќелија во Каруља, во срцето на светогорската 
„пустина“. Требаше да се стави на проба верноста на својата 
љубов кон Отецот, да се разбуди спознанието за божествената 
реалност, но пред сѐ да се доведе до крајност сопственото 
покајание и кеноза. Таму, во самотија, тој доживеал мигови на 
чиста молитва, лице в лице со Бога, без слики или мисли кои го 
расипуваат вниманието. Умот (па дури и телото) е целосно 
собран во срцето, додека духот е одведен во безимената светла 
бесконечност на божествената вечност, од другата страна на 
секоја граница на просторот и времето. Меѓутоа, се јавува нов 
парадокс: токму во моментот кога „го доживува присуството на 
живиот Бог до таа мера што го заборава светот“, молитвата го 
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проширува неговото срце и неговата свест до димензиите на 
космосот. Одеците на војната допираат дури до дното на него-
вата пештера. Особено ноќе, повиците на напатеното човештво 
го прободуваат неговото срце. Како и старецот Силуан, и тој се 
моли за целиот свет, за целокупниот Адам, со исти солзи како 
да се работи за себе самиот. Во тој плач, тој го гледа дарот 
Божји, одраз на Христовата молитва во Гетсиманија кога 
„Смртно е нажалена Мојата душа“, а потта Му беше како капки 
крв, што паѓаа на земјата (Мт.26.38) и (Лк. 22.44). Така тој го 
сфати длабокото значење на Христовите зборови: Љуби го 
твојот ближен како самиот себе. Оваа заповед, според него, 
помалку означува до која мера треба да се љуби, а повеќе 
онтолошко заедништво на човечкиот род, скршено од гревот, 
кое треба да се обнови со љубов и во љубов. Да се сака со 
Христовата љубов значи да се вклучи во своето лично постоење 
животот на севкупното човештво, значи да се земе на себе 
целокупното зло на светот како свое зло. 

„Да се молиш за луѓето значи да ја пролеваш својата крв“, 
кажуваше старецот Силуан. Меѓутоа, таква една молитва, не 
оди сама од себе. Како дар на Духот, тоа претпоставува совр-
шено покајание. Важна е затоа што е спасоносна, но таа е исто 
така погодена од беспомошноста. Зашто, како што вели отец 
Софрониј, „ништо и никој не може да му ја одземе слободата на 
човекот да потклекне пред злото, и мракот да го претпочита 
пред светлината. Луѓето сами го градат својот пекол“. А 
најлошиот пекол, најголемиот грев - е војната. Што може да 
направи христијанин против проклетството? 
Во време кога, од Ирска преку поранешна Југославија и од 

Блискиот Исток до Кавказ, фанатиците од секаков вид, 
религиозни, националистички и етнички, ги натопуваат со крв 
ранохристијанските земји - повеќе од кога било треба да се 
потсетиме на двојните пораки на старец Силуан и отец 
Софрониј: најнапред, универзалноста на овоплотеното Слово 
Божјо - „јас не познавам ниту грчки, ниту руски, англиски, 
српски Христос“, рече отец Софрониј. „Христос е за мене сè, 
надкосмичко Битие. Штом ја ограничиме Неговата личност, 
спуштајќи ја, на пример, на ниво на разни националности, 
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губиме сè и паѓаме во темнина“, и од друга страна - љубов кон 
непријателите. За отец Софрониј тоа не е ништо помалку од 
камен-темелникот на Евангелието, единствениот лек за сите 
неволји, врховен критериум и неопходен критериум на вистин-
ската вера, вистинско соединување со Бога, вистина во Црква-
та. Оној што има сила да ги сака своите непријатели, Го познава 
Христа во духот и во вистината. Оној кој, напротив, сè уште го 
нема, е заробеник на смртта, и сѐ уште не е „православен“, 
односно сѐ уште не го познава Бога „таков како што е“. 
Како конкретно се препознава љубовта кон непријателите? 

Според отец Софрониј, тој повеќе сака да биде убиен отколку 
да убие. „Не треба да ги убиваме непријателите, туку да ги 
победиме со љубовта. Секогаш треба да се има на ум дека 
апсолутното зло не постои, дека единственото апсолутно е 
беспочетното добро. Заповедта да не се спротивставуваме на 
злото (Мт. 5.39) е најефикасен облик на борбата против злото“. 
Да се бориш со сила - значи да го замениш едното насилство со 
друго, да ја поддржиш динамиката на злото. Победата 
постигната со сила е секогаш срамна за човештвото. По својата 
природа, таа не може да трае вечно. Победата на мачениците и 
светителите, напротив, е вистинска слава. Таа останува во 
вечни векови. Доказ е и неодамнешната историја на Русија, за 
која отец Софрониј никогаш не престануваше да се моли. Таа 
историја, во неговите очи, има јасно парадоксален карактер: 
страдања, злосторства и бескрајни драми на земјата, и жетвата 
на светиите на небото и во Црквата! „Нема трагедија во Бога“, 
рече тој. Трагедија постои само за човек чиј поглед не може да 
ги надмине границите на оваа земја. Христос ја живееше 
трагедијата на целото човештво, но во Него самиот немаше 
трага од трагедија“, туку само несогледлив мир... 
Во 1941 година отец Софрониј бил ракоположен за свеште-

ник во манастирот Свети Павле. Една година подоцна, тој беше 
воздигнат до достоинство на духовник1. Од тој момент кај него 

 
1 Во грчката црква не е секој свештеник и духовник, односно не 
прима исповед и не раководи со духовните  чеда. ‐ Прим. прев 
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ќе се исповедаат монасите од неколку манастири. Тоа беше 
почеток на духовното очинство кое ќе продолжи да се 
проширува, особено по неговото заминување во Западна Евро-
па. Иронија на судбината или промислата: тој, кој беше офицер 
во трупите за камуфлажа и кој требаше да го направи 
видливото невидливо, сега работеше да го направи невидливото 
видливо за илјадници негови духовни чеда. Да, отец Софрониј 
бил вистински старец, Христов човек кој се труди да го 
отелотвори Словото во историјата и космосот, да ја трансфор-
мира историјата и космосот во Светлината на Словото; човек 
на тишината преку кој зборува самото Слово, кој нè раѓа за нас 
самите и за живот во Христа, бидејќи има слово што е 
вдахновено; човек од зборов, огнени како кај псалмопеецот, 
способен рамноправно да разговара со сите, од дете до 
најучениот филозоф или едноставен работник; човек-молитва, 
кој својата прва мисла ја дарува на Бога и од Него ги добива 
одговорите на илјада и едно прашање на своите посетители; 
човек духоносец, кој знае да ги чита срцата, да учествува во 
нивната радост и во нивните страдања, да ги отвори за дејството 
на благодатта. Разговорот со отец Софрониј значеше повторно 
да се биде неодоливо поттикнат на движење, надминување: од 
психолошкото кон духовното, од неизбежните детали и недо-
статоци на секојдневниот живот до „единственото неопходно“, 
од нашето ситничаво „јас“ до космичката димензија на сеоп-
штиот Адам, од логиката на овој свет до „обратната перспекти-
ва“ на Евангелието. 
Кон крајот на 1943 година, покорувајќи се на една стара 

молба на светопавловските монаси, отец Софрониј ја напуштил 
Каруља да се насели во пустинската ќелија на Света Троица, во 
близина на Новиот скит. Условите за живеење биле многу непо-
волни, бидејќи осамената пештера со својата црквичка била 
изложена на постојано продирање на вода. Здравјето на отец 
Софрониј не издржало, па по две години морал да се откаже. 
Извесно време поминал во скитот на Свети Андреј, кој припаѓа 
на манастирот Ватопед. Во тоа време ја почувствувал внатреш-
ната неопходност светот да го запознае со духовното искуство 
на старецот Силуан. Болен, вознемируван во свето молчениш-
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тво од антисловенската клима што владеела на Света Гора, тој 
го напуштил полуостровот Атос за да се насели во Франција во 
февруари 1947 година. Една година подоцна ги објавил списите 
на старецот Силуан. Придружени со многу длабока анализа на 
неговиот живот и неговите мисли. Зашто, примени одозгора, 
„зборовите на вечниот живот“ на старецот Силуан се толку 
едноставни, толку проѕирни, што нивната теолошка длабочина, 
високиот степен на духовно совршенство што тие го сведочат, 
најголемите епохални умови не ги забележуваат. Оттогаш пре-
ведена на безброј јазици, книгата Старец Силуан стана класично 
дело на православната аскетска литература. За отец Емилијан, 
игумен на манастирот Симонопетра на Света Гора, таа содржи 
„едно ново Добротољубие“. Увидите на отец Софрониј и 
неговото сведоштво ги даваат своите плодови. Во 1988 година, 
Цариградската патријаршија го канонизираше старец Силуан за 
светител. 
Поради болеста, недоволно закрепнат после една тешка 

операција во 1951 година, отец Софрониј не може да се врати на 
Света Гора, каде што, како последица на Студената војна, 
состојбата значително се влошила за монасите со словенско 
потекло. Му останала, единствено, онаа минијатурна Русија во 
егзил, Сант Женевиев де Боа во близина на Париз. Привлечени 
од духовниот сјај на неговата личност, околу старецот брзо се 
собраа многу луѓе кои припаѓаа на различно потекло. Откако 
залудно барал во Франција посоодветно место за развој на еден 
вид заеднички духовен живот, отец Софрониј заминува во 
Англија во 1959 година, заедно со неколку негови најблиски 
следбеници. Групата се населува во селото Есекс, во напуштен 
парохиски дом. Така се родил манастирот Свети Јован Крсти-
тел, на кој му била посветена првата црква, украсена со иконите 
на отец Григориј Круг. 
Завчерашниот општежителен монах, потоа пустиножител, а 

сега старец на среде светот: патот на отец Софрониј е исклу-
чителен. Во Англија сите негови напори ќе бидат насочени кон 
создавање на една „духовна обител“, обединета во љубовта и 
барањето по „единственото потребно“. На оној кој го запознал 
манастирот на отец Софрониј, сами по себе му се наметнуваат 


