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Между светините на съборната църкава в Лаврата забележителни са:

част от пелените на Богомладенеца Иисуса Христа, гъба, тръст и
други. Тези части се съхраняват в един кръст, откъдето излиза
неизказано благоухание; в разни кръстове се намират части от
животворящия кръст Господен. От кръстовете има един украсен със

СВЕТА ГОРА – АТОН: 
МАНАСТИРЪТ ВЕЛИКАТА ЛАВРА

3333

седеф и безценни камъни, той е подарен на Св. Атанасий от
византийския император Никифор Фока, което се вижда от надписа.

Този кръст се пази в златен ковчег и обикновено се употребява за
водосвет. Освен това всяка година с този кръст на 14 септември
освещават хлебен квас за през цялата годна. Има следните части от св.

мощи: глава от Св. Василий Велики; глава от Михаил Синадски; глава
от Св. Александър; глава и лява ръка от Св. мъченица Минодора;

глава от Св. Йоан Кукузел; глава от Св. Свещеномъченик Евстратий;

дясна ръка и част от Св. Апостол Андрей;



кръв смесена със земя от Св. Димитър Солунски; стъпка от ногата с
тяло от Св. Кирик; кръв от Св. Йоан Предтеча; част от Св. Симеон
Страноприемец; части от Свв. Константин и Елена; част от Св. Ефрем
Сирин; глава и ръка от Св. Григорий Арменски; глава от Св. мъч. Яков
Персиянин; глава от Св. Преподобни Нил Мироточиви; глава от Св.
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Меркурий; лакът и лява ръка на Св. Теодор Стратилат; част от главата
на Св. Архидякон Стефан; дясна ръка от Св. мъченик Теодор
Византийски и много други разни части от светии.



Най-безценна светиня на Ватопедския манастир представлява
свещения кръст Господен, тръст, гъба, хламида и косми от Спасителя
Иисуса Христа. Тъй също се намират и Св. мощи: глава от Св.

Григорий Богослов, глава от Св. Андрей Критский, нога от Св.

Апостол Вартоломей, част от Св. Теодор Стратилат, подножна част от
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Апостол Вартоломей, част от Св. Теодор Стратилат, подножна част от
Св. Параскева Римлянка, част от Св. мъч. Кирик, части от главите на
Свв. Мъченици Сергей и Вакха, част от главата на Св. Харалампий,

част от дясната на Св. Пантелеймон, част от ръката на Св. Мъченик
Трифон, част от ръката на Св. Йоан Милостивий, част от ногата на
Св. Великомъченица Марина, част от главата на новия чудотворец
Евдоким, част от Св. Модест, част от ногата на св. миро от Димитър
Солунски.



При западната стена на вътрешния притвор в съборната църква на
Ивирон се намира мраморна гробница, в която закрито почиват
мощите на тримата св. ктитори: Йоан, Евтимой и Григорий. В
съборната църква, освен част от животворящия кърст Господен,

намират се още следните св. мощи: част от мишцата на Св. Теодор
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намират се още следните св. мощи: част от мишцата на Св. Теодор
Стратилат; лявата ръка на Св. Василий Амасийски; лява нога от Св.

Михаил Синадски; ръка от великомъченик Пантелеймон; нога и
подбедреница от Св. Фотиня; глава от Св Теодор Пергийски; лява
ръка от Св. мъченица Евпраксия; дясна ръка от Св. мъченица
Параскева; част от Св. Василий Велики; части от великомъченик
Георги, от Св. Йоан Златоуст, от Св. безсребърници Козма и Дамян,

от Св. Първомъченик Архидякон Стефан, от Св. Апостол Петър, от
Св. Евангелист Лука; от Св. Апостол Вартоломей; от Св. Атанасий
Александрийски, от Св. великомъченик Меркурий; от Св. Йоан
Ипатий,



от Св. Йоан Предтеча; нога от Св. Макрина; нога от Свещеномъченик
Киприян; по-голямата част от главата на Св. мъченик Фотий; глава от
преподобни Иротей Иверски; глава от Св. мъченик Никита; чело от
Св. Епифаний Кипърски; миро от Св. великомъченик Димитрий
Солунски. Освен тези безценни християнски светини намират се още
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Солунски. Освен тези безценни християнски светини намират се още
части от хламидата, гъба и тръст, с които иудейте се поругавали на
Иисуса Христа.



Светините, които са запазени в съборната църква на Хилендар са:

част от животворящия кръст Господен, подарен на св. Сава от
византийския цар Йоан Ватаци; част от трънния венец, кръв
Христова, тръст и пелени от детството на Иисуса Христа и част от
даровете, които поднесли влъхвите на Богомладенеца – смирна и
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даровете, които поднесли влъхвите на Богомладенеца – смирна и
ливан. Мощи има от следните светци: глава от св. Евтимий, патриарх
Цариградски; нога от Св. Преподобни Симеон Стълпник; нога от св.

Григорий Богослов; част от св. мъченица Евстратия; част от св.

мъченица Марина; ръка от св. Никифор Цариградски; нога от св.

Великомъченик Пантелеймон; част от главата на св. пророк Исай;

част от св. Йоан Предтеча; част от главата на св. Прокопий и части от
св. мъченици Екатерина и Варвара. В съборната църква е запазен
игуменския жезъл, който бил подарен на св. Сава от византийския цар
Алексий Комнин, син на Исак Ангел. Между другото забележително
е евангелието, писано на пергамент с разкошни златни букви.



Това Евангелие било подарено на манастира от взантийския цар Йоан
Ватаци. В църковната съсъдохранителница се намират две завеси за
църковните олтарни двери: едната от тях е подарена от
благочестивата княгиня Войхния, която от после приела монашеки
чин под название Евтимия в 1599 г. – това се вижда от изшития
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чин под название Евтимия в 1599 г. – това се вижда от изшития
надпис; а другата е изпратена от цар Йоан Грозни в 1566 г. Тъй също
е забележителен жезелът на св. Симеон, целият от слонова кост, с
бледо жълтеникат цвят; на върха му са написани думите: „Жесъл
принадлежащ светому, Симеону, родителю св. Сава“.



В съборната църква на Дионисий, освен част от животворящия кръст
Господен, се намират още следните св. мощи: част от дясната ръка на
Св. Йоан Предтеча; дясната ръка на Св. Йоан Милостиви; дясна ръка
от Св.Йоан Мълчаливи, епископ Килонийски; дясна ръка от Св.

Свещеномъченик Власий; дясна ръка от Св. Модест, патриарх
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Свещеномъченик Власий; дясна ръка от Св. Модест, патриарх
Йерусалимски; части от Св. Свещеномъченик Антим, от Св. Апостол
и Евангелист Лука, от Св. Параскева, наречена Пътница; глава от Св.

Григорий, епископ Акрагантийски; челюст от Св. Архидякон Стефан;

зъб от Св. мъченик Христофор; части от Св. безсрлебърници Козма и
Дамян, от Св. свещеномъченик Харалампий, от Св. патриарх Неофит,

от Св. царица Теофана, от Св. мъченица Томаида, миро от Св.

Димитър Солунски; честни вериги от Св. Апостол Петър.



В съборната църква на Кутлумуш се намират слeдните св. мощи: част
от животворящия кръст Господен; ръка от Св.мъченик Евстратий;

част от ногата на Св. праведна Анна; част от лявата нога и ръка на Св.

Кирик; пръст от Св.мъченица Марина; част от Св. мъченик Евстатий;

глава от Св. Агапий Стълпник; ръка и част от челото на Св.
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глава от Св. Агапий Стълпник; ръка и част от челото на Св.

Харалампий; лява ръка от Св. Григорий Богослов; част от главата на
Св.Елевтерий; част от ногата на Св.Анастасия Узорешителница; част
от Св. Параскева и част от Св. Пантелеймон.



В съборната църква на Пантократор, освен частите от животворящия
кръст Господен, се намират още следните части от св. мощи: пръст от
ногата на Св. Йоан Предтеча; част от ръката и ногата на Св. Апостол
Андрей; част от главата на Архидякон Стефан; част от коляното а Св.

Игнатий Богоносец; част от Св. Апостол Тит; главата на Св. Йоан
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Игнатий Богоносец; част от Св. Апостол Тит; главата на Св. Йоан
Милостиви; част от ръката на Св. Йоан Златоуст; част от Св.

Атанасий Константинополски; част от Св. Свещеномъченик
Харалампий; глава на Св. Йоаникий Велики; главата на Св. Теодор
Стратилат; пръст от Св. мъч Трифон; части от Свв. Мъченици
Меркурий и Аргемий, част от Св. Евстатий; части от Свв. Мъченици
Кирик и Юлита; част от Св. Великомъченик Панелеймон; част от Св.

Свещеномъченик Йероломонай; ръка от Св. мъченица Митродора;

части от преподобномъчениците избити в Синай; част от Свв.

Мъченици Агапий, Прокопий и Фотий, и главата на Св. безсребърник
Козма.



Ксиропотам притежава богати съкровища, светини и свещени
християнски старини. В него се намира най-голямата част от
Господния кръст, там където са били приковани пречистите нози на
Спасителя; запазило се е и едно цяло отверстие от набитите гвоздеи.

Този богат и неоценим дар бил подарен на манастира от
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Този богат и неоценим дар бил подарен на манастира от
благочестивия император Роман. Освен тази голяма част, намират се
още и други малки части от честното дърво, а при това и следните св.

мощи: част от лявата нога на Св. мъченик Прокопий; част от ръката
на Св. Преподобний Авксентий; част от лакъта на Св. Игнатий
Богоносец; част от ногата на Св. Григорий Арменски; пръст от Св.

мъч. Меркурий; част от Св. Андрей Критски; челюст от Св.Стефан
Нови; част от Св. Преподобни Йоасиф царевич Индийски; част от
ногата на един от 10 – тях Св. мъченици Критски; глава от едното
дете на Св. Саломия; част от Св. Харалампий; части от Св. Параскева,

Св. великомъченик Пантелеймон, от Самарянката Св. Фотиния,



от Св. Анастасия Александрийска, Св. Апостол Вартоломей, от Св.

Преподобни Нил Мироточиви, от Св. Григорий Богослов; челюст от
Св. Партений Ламсакский; дясна ръка от Св. мъченица Христина;

част от ръката на Св.Йоан Милостиви; глава от Преподобномъченик
Никола Нови; пръсти от Св. Йоан Златоусти и от Св. Василий
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Никола Нови; пръсти от Св. Йоан Златоусти и от Св. Василий
Велики; част от дреха, обляна с кръвта на Св. Димитър Солунски и
част от Св. 40 мъченици.



Освен част от животворящия кръст Господен в Зограф се намират и 
следните светини: глава от св. Преподобна Матрона Хиоска и две 
части от честните и́ нозе; челюст от св. Преподобномъченик Стефан
Нови; част от мощи и кръв от св. Георги; част от мощите на св.

Архидякон Стефан; части: от св. Игнатий, св. Антим, св.
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Архидякон Стефан; части: от св. Игнатий, св. Антим, св.

Свещеномъченик Харалампий; и от свв. Мъченици: Никита, Нестор,

Варлаам и Кирик; част от Великомъченик Теодор Стратилат; част от
св. Преподобни Теодосий Велики; част от свв. Мъченици Прокопий и
Меркурий; част от св. Апостол Андрей Първозванний; части: от св.

Великомъченик Яков Персиец, от св. Евтимий патриарх Цариградски,

от свв. Безсребреници Козма и Дамян, от св. Безсребреници Кир и
Йоан, от св. Панталеймон, от св. Мъченик Трифон; части от свв.

патриарси Петър и Атанасий Александрийски; част от св.

Свещеномъченик Климент, от св. Трапонт и от много други светии.



В съборната църква на Дохиар, освен част от животворящия кръст
Господен, се намират още следните св. мощи и части: от Св.

Харалампий, от Св. Мина, от Св. Кирик и Юлита, от Св. Йоан
Златоуст, от Св. Нил Мироточиви, от Св. Преподобни Петър Атонски,

от Св. Ахилия, от Св. Панталеймон, от Св. Давид Солунски; глава от
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от Св. Ахилия, от Св. Панталеймон, от Св. Давид Солунски; глава от
Св. Филотей; част от главата на Св. Йоан Предтеча; част от Св. Мария
Магдалина; част от челото на Св. Дионисий Ареопагит; от Св. Мина
Каликелада; от Св. Марина; от Св. Евпъл; част от пръста на Св. Яков
Персянин; част от Павел Тивейски; част от Св. Апостол Андрей; част
от Св. Теодор Стратилат; глава от Св. Преподобни Дионисий
Олимпийски; глава от Теодор Начертаний; глава от Св. Василий
Амасийски; част от Св. безсребреник Коамза; от Св. Йоан Милостиви;

от Св. Теодор Тирон; част от ръката на Св. Параскева и др. В този
манастир показват още и част от камъка, с който бил потопен
послушникът в морето.



В съборната църква на Каракал се намират следните светини: част от
главата на Св. Апостол Вартоломей; глава и кост от Св.

великомъченик Меркурий; част от ногата на Св. Йоан Милостиви;

две части от Св. Йоан Предтеча; част от лакъта на Св. Харалампий;

част от ногата на Св. мъченик Орест и част от Св. Аверки
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част от ногата на Св. мъченик Орест и част от Св. Аверки
Йерополски. Каракалският манастир е общежителен, като неговото
общежитие е установено в 1813 г. Има около 60 души монаси,

изключително гърци. Имуществото му в Света Гора, както и вън от
нея е малко.



В съборната църква на Филотей се намират овен една част от
животворящия кръст Господен и следните св. мощи: част от Св. Йоан
Златоуст; част от коляното на Св. Великомъченица Марина; част от
лявата нога на Св. Великомъченик Панталеймон; част от ръката на
Св. Преподобни Лука Еладски; част от Св. мъченици Исидор и
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Св. Преподобни Лука Еладски; част от Св. мъченици Исидор и
Харалампий; кръв от Св. великомъченик Димитър Солунски и част от
Св. Параскева.



В манастира Симеонопетра, освен части от животворящия кръст
Господен, се намират следните св. мощи: част от лявата ръка на Св.

Мария Магдалена; част от ръката на Преподобномъченица Евдокия;

част от ръката на Св. Великомъченица Варвара; част от ногата на Св.

Мъченик Кирик; глава от Св. Павел Изповедник; част от ногата на Св.
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Мъченик Кирик; глава от Св. Павел Изповедник; част от ногата на Св.

мъченик Сергей; част от ногата на Св. мъченик Сергей; глава от Св.

Модест, патриарх Йерусалимски; част от Св. Пантелеймон; част от
Св. Йоан Предтеча; част от Св. Трифон; част от Св. Свещеномъченик
Елевтерий; Част от Св. Яков Персянин; част от Св. Пророк, Наум;

части от Св. мъченица Параскева, Св. Свещеномъченик Харалампий,

Св. Симеон Стълпник, Св. безсребреници Козма и Дамян; кръв от Св.

Димитър Солунски и част от Св. Теодора Александрийска.



В манастира Свети Павел, особено в съборната църква, се намира:

злато, смирна и ливан – тези, които били принесени от влъхвите на
Богомладенеца Исус Христос. Тези свети вещи били подарени на
манастира от дъщерята на последния сръбски деспот Георги
Бранкович. В съборната църква, освен споменатите светини, намират
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Бранкович. В съборната църква, освен споменатите светини, намират
се още и следните св. мощи: лява нога – от коляното надолу на Св.

Григорий Богослов; част от лакъта с тялото на Св. Максим
Изповедник; глава от Св. Теодора Александрийска; част от Св.

великомъченик Пантелеймон; части от Св. 40 мъченици; лява нога от
Св. Преподобномъченик Каленик Нови; част от Св. Василий Велики.



В съборната църква на Ставроникита, освен части от животворящия
кръст Господен, се намират още и следните Св. мощи: ръка от Св.

прамайка Анна; част от тяло с кожа на Св. Василий Велики; дясна
ръка от Св. Свещеномъченик Елевтерий; част от Св. Йоан Златоуст;

част от Св. Григорий Богослов и от Св. Архидякон Стефан; части от
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част от Св. Григорий Богослов и от Св. Архидякон Стефан; части от
Св. 40 мъченици; части от Свв. Козма и Дамян; части от Свв.

мъченици Карп и Папили; част от Св. Йосаф, царевич Индийски;

част от ръката на Св. Теодор Стратилат; част от Св. Амвросий
Медиолански; миро от Св. Димитър Солунски; част от челюстта на
Св. Йоан Предтеча; смесена кръв, пръст от кости от Св. 20 хиляди
Никомидийски мъченици, които били изгорени и част от Св. Трифон.



В Съборната църква на Ксенофонт се намират следните св. мощи:

дясна ръка от Св. Марина; част от Св. великомъценик Георги; части
от Св. Модест; Св. Яков Персиянин, Св. Харалампий, Св. Параскева,

пръст от Св. Пантелеймон; части от Св. безсребърници Козма и
Дамян; кръв от Св. Димитър Солунски с дрехата; дясна нога ог Св.
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Дамян; кръв от Св. Димитър Солунски с дрехата; дясна нога ог Св.

Теодор Трион; глава от Св. мъченик Трифон и много други части от
св. мощи.



В съборната църква на Григориат се намират следните св. мощи:

части от дясната и лявата нозе и от дясната ръка на Св. Анастасия
Римлянка; ребро от Свещеномъченик Харалампий; глава от Св.

мъченик Кирик; глава от Св. Григорий Назианзин, баща на Св.

Григорий Богослов; глава от Св. мъченица Фитиния Самарянка; част
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Григорий Богослов; глава от Св. мъченица Фитиния Самарянка; част
от Св. Юлита, майка на Св. Кирик; част от Св. великомъченик
Пантелеймон.



В съборната църква на Есфигмен, освен част от животворящия кръст
Господен, има още и следните св. мощи: глава от св. Апостол Яков
Алфеев; част от главата на св. Партений епископ Лампсакийски; лява
нога от св. Мария Магдалина; част от главата на св. Анастасий
патриарх Царариградски; челюст от св. Яков Пресиянин; част от св.
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патриарх Царариградски; челюст от св. Яков Пресиянин; част от св.

Йоан Златоуст; части от св. мъченици Харалампий и Модет; част св.

Пантелеймон; от св. Великомъченица Варвара; части от св. мъченици
Меркурий и Евтимий; част от св. Великомъченица Марина и от св.

Трифон; част от св. Архидякон Стефан; част от св. Ермолай; глава от
св. Преподобномъченик Агатангел Нови и др.



Главната съборна църква в манастира е посветена на Св.

Вликомъченик и целител Пантелеймон, на когото честната глава се
намира в този манастир и представлява, тъй да се каже, утешение и
безценно украшение, както на църквата, така и на целия манастир.

Освен нея в тази църква се намират още следните светини: част от
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Освен нея в тази църква се намират още следните светини: част от
животворящия кръст Господен; част от Св. Йоан Предтеча, глава от
Преподобномъченик Стефан Нови; глава от Св. Преподобномъченица
Параскева; ребро от Св. Марина; части от Св. Георги, Св. Димитър, от
Св. Яков Персиянин, от Св. Йосиф Обручник, от Св. Апостол Тома,

от Св. Симеон Стълпник, от Св. Кирик, от Св. Трифон, от Св.

Евстратий, от Св. Никита, от Св. Теодор Тирон и от Св. Харалампий;

там се намира още част от камъка на гроба на Господен.



В съборната църква на Констамонит, освен част от животворящия
кръст Господен, се намират още части от Христовата багреница и
части от следните св. мощи: част от Архидякон Стефан; част от Св.

Свещеномъченик Василий; част от Св. Константин Велики и част от
Св. Трифон.
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Текстът на презентацията е

по изданието: Пътеводител

по Атонската Света Гора и
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по Атонската Света Гора и

Показател на светите й

паметници. Превел от

руското шесто поправено и

допълнено издание на

Атонския Св. Пантелеймонов

манастир иерод. Харалампий

Т. Преображенски. Издава

схимонах Иоаникий от

Ватопедската келия “Св.

Харалампий” в Карея, 1896 г.

Фотографиите са на

Мирослав Дачев (Архив на

Център за семиотични и

културни изследвания, 2004-

2017).




