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Египет спокийно може да се нарече страната на светците и мястото където светостта е
достигнала огромна сила и велика благодат. Това каза по време на Монашеската
конференция
Негово преосвещенство
Велички епископ Сиони
й,
викарий
на митрополита, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той каза още, че Египет
не е само безсмислено построените пирамиди на фарони и статуи на измислени Богове,
това е само едната страна. “Египет преди всичко е една монашеска пустиня. Египет е
родината на първите монаси”, каза епископ Сионий. По думите му това е мястото
където всички могат да се поклоният на първия инок Св. Павел Тивейски. Мястото
където е в Светата обител на Св. Антоний Велики, там е и гробът на Св. Мина.
Египетът е мястото където е живяла, пострадала и продължава живително да
благославя със своите нетленни мощи Св.Екатерина. Там е мястото където е живяла
Св. Варвара. Място на подвизи на милиони монаси. По думите му причината за това
Египет да е символ на монашеството, е скрит в град Александрия, тъй като от
най-дълбока древност града се е превърнал в град на богословието. “Много голямо
впечатление прави и днес силната вяра на египетския народ, силната им привързаност
към църквата” допълни епископ Сионий. Според него египетските християни много
приличат на българските, тъй като и те са били под иноверно робство.Той каза още, че
тяхната църква е много организирана и жива и има много мисии в Европа, Австралия,
Америка, където са се заселили много египетски християни. “Египетската църква, за
разлика от много други е разбрала, че не Византия е силата със своето лукавство,
лицемерие и гордост, а пустинята със своето покаяние, със своя тих и благословен
живот”, заключи епископът.
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