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Манастирът Водопед е най-богатия и обширен в Атонската Св. Гора. Той е
разположен на североизточната страна на полуострова, при брега на
залива Контесо, който го мие от северната му страна, посред цветущи
градини и лозя. А от другите три страни е заобиколен с чести, прекрасни
зелени гори. От Есфигмен той се намира на разстояние около 2 часа, а от
Карея – на 3 часа. Названието „Ватопед” е гръцко, а на български значи
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Карея – на 3 часа. Названието „Ватопед” е гръцко, а на български значи
„дете в капината”. Това се обяснява от следния разказ. Император
Теодосий Велики имал двама синове от царица Плакида – Аркадий и
Онорий и една дъщеря, Плакида. Един път Аркадий се връщал от Рим в
Константинопол, понеже в това време в Рим царували съимператорите на
Теодосий, зет му Константин и Онорий, братът на Аркадий. След
неколкодневно благополучно пътешествие, корабът, в който бил Аркадий,

пристигнал до остров Имврос, който е недалеко от Св. Гора. За нещастие
се появила силна буря, от която много се опасявал за живота си Аркадий.

От страх и ужас той постоянно отивал ту в единия, ту в другия край на
кораба и викал: „Пресвета Богородице, помилую ме”.



Когато се спрял в единия край на кораба, ненадейно духнал силен
вятър и заклатил ужасно кораба. Аркадий, за да предвари опасността,

която го дебнела, поискал да се отмести, но о, нещастие! Спънал се в
омотаните там въжета и паднал в морето, гдето го поднели вълните в
самата бездна. Спътниците на Аркадий, на които било поръчано да го
пазят, от страх за загиналия царски син изпаднали в ужас и за кратко
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пазят, от страх за загиналия царски син изпаднали в ужас и за кратко
време пристигнали до това място, кдето е манастира Ватопед. След
като излезли на сушата, някои от тях случайно се върнали покрай
брега из кестеновата гора, и що да видят! Под сянката на един трън
обвит с капина, видели измокрен царския син, който спял тихо и
спокойно. Велможите, учудени от тази неочакваност, се отдалечили от
спящия Аркадий и с неизразима радост и благодарност прославили
Бога и Божията Майка. Царският син Аркадий, когато се пробудил сам
разказал всичко подробно, как той чудесно бил избавен с помощта на
Божията Майка от грозната погибел. Мястото, където бил намерен
Аркадий, сега е заето от олтара на съборната църква.



По онова време Тедосий Велики, от благодарност към Пресвета
Богородица за избавлението на сина си Аркадий, въздигнал манастир
с нов прекрасен вид. Първоначалното основаване на Ватопед се
отнася към времето на Константин. През 862 г., когато арабите
нападнали империята, то в това време и Ватопед бил разорен и
опустошен. Едни от монасите били избити, а други с бяг си спасили
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опустошен. Едни от монасите били избити, а други с бяг си спасили
живота. От това време той останал в запустение, та чак до времето на
Атанасий Атонски. Когато дошли при св. Атанасий (в X в.) от
Адрианопол троица знаменити и богати граждани, с цел да направят
на свое иждивение манастир, той им показал развалините на
Ватопедския манастир, като им казал, че те за възобновяването му ще
получат многократна заплата от Бога. Тези трима благодетели
послушали добрия му съвет и възобновили Ватопед, който достигнал
предишното си състояние и даже придобил по-добър вид и
благолепие. Тези трима ктитори и благодетели по-късно в същия
манастир приели монашески чин и свършили живота си
подвижнически.



Византийските и сръбските царе, а особено влашките князе много
облагодетелствували Ватопедския манастир. Но най-вече в XIII в. бил
много облагодетелстван от сръбските царе: Стефан (в монашество
Симеон и синът му Сава, сръбски Архиепископ). Св. Сава, след като
приел монашество в Нагорни Русик, не за дълго време отишъл във
Ватопедския манастир, гдето продължил монашеските си подвизи до
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Ватопедския манастир, гдето продължил монашеските си подвизи до
устройването на Хилендарския манастир. Във Ватопед построил 7

църкви, а именно: Св. Преображение Господне, Св. Йоан Предтеча,

Св. Георги, Св. Теодор, Св. Безсребреници, Св. Никола и църквата
„Св. Богородица” вън от манастира, гдето погребват покойните братя.

Най-страшно опустошение и разорение Ватопед претърпял в
царуването на император Михаил Палеолог, който приел унията с
Латинската църква и насилствено принуждавал православните да се
съединят с Римската църква. Ватопедският манастир по това време
постоянствувал твърдо в защита на Православието, затова бил
разграбен и разорен, като 12-те души йеромоноси, които съставлявали
духовния събор, били измъчвани до смърт.



Игуменът Евтимий бил завързан и отведен на една скала в морето и
там потопен (удавен); другите монаси се разбягали. От избягалите
монаси 18 души били заловени и по заповед на папата били обесени
на един дъб, който се намира на един час разстояние до манастира, от
западната страна на пътя, който води от Карея за Зографския
манастир. Доскоро този дъб е съществувал, на него имало голям
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манастир. Доскоро този дъб е съществувал, на него имало голям
дървен кръст в памет на обесените св. преподобномъченици, но
напоследък бил отнесен в Русия. В настояще време, мястото на този
дъб е почти забравено. Най-после, когато стъпил на престола
Михаиловият син, благочестивия император Андроник Стари, той
възобновил манастира, в който накрая преживял старите си години
тихо и спокойно, под скромен монашески чин. Впоследствие Ватопед
бил богато облагодетелствуван от византийските императори Михаил
Палеолог, Андроников син и зет му Йоан Контакузин. От тях
манастирът бил снабден с богати владения и имоти; за потвърждение
на това служат царските им грамоти.



Тъй също в 1526 г. влашкия войвода Неанг възобновил манастира и
направил църква в чест на „Положение честния пояс на Божията Майка”;

за последен път Ватопед бил подновен в края на миналото столетие.

Ватопетския манастир по форма представлява триъгълник, обграден със
здрави каменни стени и кули; по вътрешното си пространство той е по-

обширен от другите Атонски манастири, с изключение на Лаврата на св.
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обширен от другите Атонски манастири, с изключение на Лаврата на св.

Атанасий. Освен главният трипортален вход, който е на западната стена,

има още обширен двор насаден с кипариси, в който се намират главната
съборна църква, камбанария, водосветилница, трапеза, часовник,
съсъдопазителница и библиотека. Съборната църква „Благовещение св.

Богородица” е най-обширната от всички други светогорски църкви. В нея
се влиза през обширно предверие, украсено с мраморни стълбове и арки,

в тях са направени много хубави тронове. От предверието навътре има
два обширни притвора – външен и вътрешен, те са постлани с
разноцветни мраморни плочи. От двете страни на притворите се намират
две отделения и параклиси: от дясната страна е посветен на св. Димитър
Солунски.



При второто отделение, на лявата страна се намира не голяма църква
посветена в чест на св. Богородица, наречена „Отрада” или „Утешение”.

Във вътрешния притвор се намират главните входни врати на сегашната
съборна църква. Фактически църквата се подпира на четири кръстообразно
стоящи порфирови стълба, доставени от Рим от самия Онорий.

Иконостасът, който отделя средната част на църквата от олтара е двоен:

външният е изработен превъзходно, прекрасно марангозен и позлатен по
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външният е изработен превъзходно, прекрасно марангозен и позлатен по
най-новия стил; а вътрешният е от ред мраморни стълбове, които
представляват вехт открит иконостас. Седем кубета украсяват
кръстообразната църква, изработени са от чисти мраморни плочи. Цялата
църква е зографисана по почерка на знаменития живописец Панселин и по
новата живопис на византийското иконописно училище. Ватопедската
съборна църква „Благовещение” служи като кивот на драгоценна светиня за
сърцето на всеки един християнин. От северната страна в отделението на
св. Димитър, при откритата стена, по-долу се намира чудотворната икона
на Божията Майка, наречена „Предвъзвестителница” или „Живоприятна”.

За тази икона разказват следното. Дъщерята на Теодосий Велики Плакида,

съпруга на Константин, който царувал в Рим, пожелала да отиде в
Константинопол и да се види с брат си Аркадий.1896 г.



Междувременно тя изпросила позволение да отиде и види Атонската Св.

Гора, особено Ватопедския манастир, който бил издигнат с тяхно
иждивение. Когато Плакида пристигнала във Ватопед, много тържествено я
посрещнали и я повели към съборната църква. От смирение или по чувство
на недостойнство, или по тайния Божия промисъл, тя влиза в съборната
църква не от главните църковни врата, а от по-малките, които са на
северната страна. С умилително благоговение тя поискала вече от
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северната страна. С умилително благоговение тя поискала вече от
притвора да влезе в съборната църква, но ненадейно чула тайнствен глас,

който и забранявал влизането; в случай на непослушание, щяло да
последва наказание. Уплашена Плакида със страх и ужас паднала на
колене и се молила Богу за помилване. В чест на това чудесно събитие
Плакида въздигнала сегашната пределна църква „Св. Димитър”, а на това
място, гдето чула тайнствения глас заповядала да изобразят лика на
Божията Майка и постоянно пред него да палят свещ. Така също във
вътрешния притвор, при входа на същото отделение „Св. Димитър”, има
икона на Божията Майка наречена „Закланата”. За тази икона се разказва
следното. Един манастирски еклисиарх, дякон, дълго време изпълнявал
длъжността си чисто и порядъчно. По някой път той отивал в трапезата не в
обичайното време, а подир всички.



Един път по причина на послушанието си в църквата се забавил много
и отишъъл при трапезаря да търси обяд. Последният останал крайно
недоволен от ненавременното идване на еклисиарха, направил му
забележка, като му казал, че трябва да отива навреме в трапезата и
заедно с всички братя, а не така, когато той си поиска. Еклисиархът
останал крайно оскърбен от думите на трапезаря и започнал
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останал крайно оскърбен от думите на трапезаря и започнал
насилствено да му иска обяд. Обаче трапезарят категорично му
отказал, като казал, че за него няма вече късче хляб. Тогава гладният
и разгневен еклисиарх излязал от трапезата силно развълнуван от
гневни помисли против трапезаря. В това разположение на духа той се
върнал в църквата, гдето мислите му освен що не му се отнели, още
повече го мъчили; той цял ден не бил в себе си... В такова
разстройство на духа и съвършено изстъпление, той се доближил до
иконата на Божията Майка, застанал пред нея и започнал хулно и
укурително да говори: „До кое време ще ти служа Богородице? ...

Трудя се! Трудя се, а за всичко това освен що нямам и нищо, но се
лишавам още и от късче хляб за подкрепление на силите ми!”



При тези думи той взел ножа, с който чистел пред нея светилниците,

замахнал и силно пробил образа на Божията Майка от който потекла силно
кръв; образът на Божията Майка се покрил с бледнина, като образ на
умираща от смъртна рана. Веднага иконоубиецът затреперал, паднал
пред иконата и бил поразен от неизясним ужас; всичките му телесни
членове треперели като на Каин. Като научили за това игуменът и братята
отишли в църквата и с изумление забелязали, че кръвта, която потекла от
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отишли в църквата и с изумление забелязали, че кръвта, която потекла от
лицето на Божията Майка още не била засъхнала. Убиецът в това време
съвсем ослепял и се побъркал умствено. От чувстно на искрена бащинска
жалост към него, игуменът и братята на следващия ден направили
всенощно бдение за неговото спасение и помилване; но при всичко това
нещастният еклисиарх цели три години си останал умствено побъркан,

членовете му треперели и очите му били слепи. Най-после когато се
изминали три години, утешителницата на каещите се, Св. Богородица се
явила, в съня на игумена и му казала, че заради техните молитви прощава
на престъпника, но между това прибавила, че ръката, която дръзнала да
извърши престъплението към нея, ще бъде осъдена на второто Христово
пришествие.



На другия ден еклисиархът действително се поправил умствено,

прогледнал и спряло треперенето на членовете му. Останалото време от
живота си той прекарал в дълбоко покаяние; преди смъртта му се му явила
Божията Майка и го утешила с упрощение. Каещият се умрял; след като
изминали три години, открили костите му и действително се оказало, че
ръката, която дръзнала да прободе образът на Божията Майка останала
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ръката, която дръзнала да прободе образът на Божията Майка останала
неизгнила, черна като въглен, каквато си е и досега. В отделението на
Божията Майка, тъй наречено „утешение”, на стената при лявата певница,

има чудотворна икона на Божията Майка – „Утешение”. Лицето на Божията
Майка изразява състадателност, любов и човство на удоволствие; взорът
ѝ изразява кротост и милосърдие, но рицето на младенствующия Бог не е
такова: то изразява движение от гняв във всичките си черти; погледът му е
пълен със строгост и неумолим съд. От тази икона един път, когато
игуменът с братята били на утрешно правило, те чули глас, който им казал:

„Не отваряйте днес манастирът, но идете на манастирските стени и
прогонете враговете”. Игуменът обърнал особено внимание на иконата та
Божията Майка и нему се открило ужасно чудо. Той видял, че ликът на
Божията Майка се уживил, както и на Богомладенеца.



Предвечният Младенец си прострял дясната ръка и закрил устата на
пречистата си Майка. Обърнал се към нея и ѝ казал: „Не! Майко Моя, не им
говори това, те има да се наказват!” Но Божията Майка се постарала да
удържи ръката на своя син Иисус Христос и отклонила лицето си от него
надясно, и отново казала втори път същите думи: „Не отваряйте днес
манастирските порти...” и проч. Трогнат от това ужасно чудо, игуменът
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манастирските порти...” и проч. Трогнат от това ужасно чудо, игуменът
събрал всички отци и братя, разказал им за чудото, което се случило – как
Божията Майка му казала да се отбраняват от разбойниците. Тогава
всички забелязали, с крайно изумление, че лицето на Божията Майка,

както и на Спасителя Исус Христос, било изменено в съвсем друго
положение. Тогава незабавно отишли на манастирските стени и с помощта
на Божията Майка сполучили да прогонят разбойниците. От това време до
сега тази чудотворна икона се нарича „Утешение”, а положенията на
лицата на Божията Майка и Исус Христос останали такива, както били по
време на трикратния глас към игумена, когато слушал във време на
чудото. На една от стените в сегашната църква са запазени живописни
изображения от знаменития живописец Панселин, а именно: Св. Георги и
Св. Димитрий.



Над престола в олтара на съборната църква има кивот, който се подпира
от четири чисти мраморни стълбове; олтарът е цял изписан със свещени
изображения, украсен с кръстове, мозаични икони, драгоценни кандила,

светилници, шити завеси и други тем подобни украшения. В него се
намира чудотворната икона на Божията Майка – наречена „Ктиторка”,

намира се още Пояса на Божията Майка и други разни светини. Иконата,
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намира се още Пояса на Божията Майка и други разни светини. Иконата,

която се нарича „Ктиторка”, била подарена на Ватопед от византийския
император Теодосий Велики. Тя се намира в олтара зад престола на
горното място, гдето обикновено сяда владиката във време на
Апостолското четене, когато служи. Тази икона заедно с част от
животворящия кръст Господен, който бил подарен от Константин Велики,

70 години се намирал в кладенеца под дюшемето на олтара; там били
скрити от църковния кандилопалител, на когото било поверено да има
надзор за светините в олтара. Това било по времето, когато арабите
нападали и ограбвали Атонските манастири в 862 г. След преминаването
на 70 години иконата на Божията Майка и Св. кръст били намерени в
кладенеца под олтара ни най-малко повредени.



Самата свещ, която била поставена от благочестивия
съсъдохранител, още горяла. Тази същата свещ и досега стои пред
иконата, гдето постоянно се пали свещ. В памет на това щастливо
събитие – намирането на ктиторската икона на Божията Майка, което
се случило в понеделничен ден, всяка неделя в съборната църква
тържествено се извършва молебен на Божията Майка, а на следващия
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тържествено се извършва молебен на Божията Майка, а на следващия
ден се отслужва Божествена литургия в съборната църква, с
раздаването на коливо за поменуване на усопшите и за чест на
всепречистата Божия Майка. През XIII в., а именно в царуването на
унията Михаил Палеолог, когато било много лошо за Православието
на изток, както и за Атонската гора, ктиторската икона на Божията
Майка била похитена от Ватопедския манастир; но впоследствие
около XIV в. пак била намерена в град Гелибол при Дарданелския
проток и била изпратена в манастира от влашкия войвода Стефан и
поставена на първото си място. 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 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
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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. Над
игуменската катедра в олтара на стената висят икони, подарени от
царица Теодора, съпруга на Теофил Иконоборецът, известни под
названието „Играчките на царица Теодора”. От дясната страна е
изобразен Божественият Младенец, който прегръща Всепречистата си
Майка, а от лявата страна – Спасителят Благославящ. В олтара има
още три забележителни икони, изработени от чисти дребни мозайки:

разпятие Христово, Св. Прамайка Анна и Св. Йоан Златоуст.



Така също има още три икони, наречени софийски: Св. Троица, Св.

Богородица и Благовещение Св. Богородица, които украсявали
Софийската църква в Солун. Между тях е забележителната чаша
Иасписова, подарена от гръцкия император Мануил; на тази чаша
преписват противодействие на всяко отровно нещо. Близо до входните
врати на съборната църква се издига величествена камбанария, която
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врати на съборната църква се издига величествена камбанария, която
е на-голямата от всичките светогорски камбанарии. Направо слещу
вратата на църквата, недалеко под една малка площадка, се намира
братската Трапеза. Освен съборната църква „Благовещение” във
Ватопед има още следните параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2)

Рождество Св. Богородица; 3) Преображение Господне; 4) Св. Йоан
Предтеча; 5) Св. Димитър; 6) Св. Никола; 7) Св. Онуфрий Велики; 8)

Св. Апостоли; 9) Св. Архангели; 10) Св. Йоан Златоуст; 11) Св. Три
светители; 12) Св. Безсребреници Козма и Дамян; 13) Св.

Великомъченици Теодор Тирон и Теодор Стратилат; 14) Св.

равноапостоли Константин и Елена; 15) Св. Георги; 16/-ят е посветен
в чест на Пояса на Св. Богородица.



Във Ватопедския манастир има още две чудотворни икони: една в
духиарницата, наречена „Елеоточива”, а другата над манастирската порта.

Първата се нарича Елеоточива поради следния интересен случай. През една
година, когато в този манастир изпълнявал духиарска длъжност благочестивия
Генадий (на когото паметта се почита на 17 ноември), случило се недостиг на
дървено масло и останало всичко на всичко само в един съд. Преподобният
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Генадий като желаел да остави останалото малко масло за църковните
кандила, престанал да дава масло на братята. Преподобният Генадий, като
верен син мислел така, но игумена като се уповавал на Божията Майка, в името
на която е посветен манастира, заповядал на духиара да дава масло на
братята. Преподобният Генадий, като верен син на послушанието си,

доброволно се подчинил на волята и заповедта на игумена. Един път, когато
преподобния Генадий отивал в духиарницата (мазата) си мислел, че ще
намери съдовете празни. Но напротив – той видял, че всичките съдове били
пълни, та даже препълнени, така щото маслото потекло из магазийските врата.

Тогава всички прославили Бога и Божията Майка, която полагала такива грижа
за своите почитатели и от сърце и душа изразили благодарност пред нейната
чудотворна икона.



От тогава и досега тази икона стои в духиарницата неподвижна на същото
място, гдето била по-напред; и днес излиза чудно благоухание от нея. Някои
наричат тази икона още „Келарница”, а до преди да се случи това чудно
събитие, иконата се наричала „Одигитрия”, т.е. пътеводителница. Втората
чудотворна икона на Божията Майка се намира над манастирската порта, за
която се разказва следното. През 1822 г. Св. Гора била нападната от
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разбойници, които най-много се устремили към Ватопедския манастир. В това
време един от тях се доближил до портата и като видял образа на Божията
Майка, стрелял по иконата. Но незабавно го загризала съвестта дотолкова,

щото веднага се обесил на едно маслиново дърво пред манастирската порта;

този нещастник бил сродник на началника на разбойниците. Тук особено
действайл Божия промисъл за манастира: когато разбойникът се обесил, видял
го един от другарите му и докато се притече на помощ на брат си, той предал
дух на подземните Богове. Очевидецът после обяснил подробно на началника
си, че обесения сам си е виновен. Началникът им като разбрал за злодеянието,

извършено към образа на Божията Майка, заповядал да не го погребват, а да
го хвърлят като убиец. На иконата и досега се вижда рана на ръката на
Божията Майка, която ѝ нанесъл разбойникът.



Във Ватопедския манастир за свят подвижнически живот се почитат
следните Св. Преподобни отци: 1) Преподобни Генадий, бившия
свидетел на умноженото масло с момощта на Божията Майка; 2) Св.

Преподобни Неофит, комуто Св. Богородица явила за блажената му
кончина; 3) Св. Преподобни Никодим, учител на Св. Григорий Палама,

последствие митрополит Солунски; 4) Св. Агапий, който бил 12 год. в
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последствие митрополит Солунски; 4) Св. Агапий, който бил 12 год. в
плен и чудесно избавен с помощта на Божията Майка и станал причина
за спасението на бившия си господар, който пък с двамата си сина
приел кръщението във Ватопедския манастир и станали монаси. Най-

нов светия е Св. Преподобни Отец Евдоким, на когото от намерените
неотдавна мощи излиза благоухание. Библиотеката във Ватопедския
манастир е най-богата, отколкото онези в другите манастири; в нея се
намират много стари ръкописи, които рядко се намират. Особена
драгоценност в тази библиотека представлява екземпляра на
Птоломеевата география с картите. Ватопедският манастир е
идиортома, сиреч необщежителен. Монасите му са изключително
гърци, но има и няколко българи.



Преди 30 години в този манастир имало 60 души български монаси, но
сега едва ли са останали 5-6 души българи, а други не приемат. В
северната страна на манастира, в махалата при най-добрите
арфандарици, тоест гостоприемни стаи повечето от тях направени от
ктитори българи, родом от Търново, Габрово и други места, но
благочестивите гърци изкуствено премахнали каменните надписи,
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благочестивите гърци изкуствено премахнали каменните надписи,

които били поставени над вратите на стаите; по причина, че уж било
нужно да се поправят стаите отново. Владението на манастира е
около 2 ч. на дължина, а на широчина – 1 час. Вън от Св. Гора
имуществата му са богати. Недалеко от Ватопед, на четвърт час път
по пътя към Пандократор на морето, се виждат развалините от
богословското училище, основано в 1754 г. То било забележително с
добрите си преподаватели професори, а именно: Евгений Булгарис и
Никифор Богослов. Те и двамата свършили живота си в Русия.



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).




