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ПОКЛОННИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ДО ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ В 

ГЪРЦИЯ ОКОЛО СОЛУН И ВЕРИЯ 

 

Манастир св. Анастасия Узорешителница и Лечителка 

се намира по пътя за Халкидики. Старинен манастир, в 

който се пази главата на света Анастасия и дясното й 

стъпалото, изложени за поклонение, както и старинни 

големи икони на светицата. В манастира се покоят също 

мощите на свети Теона - Солунски митрополит. Празникът 

на мaнастира е на 22 декември. 

 

 

 

 

 

Манастир Панагия Сумела съгласно преданието, е нарисувана от Св. евангелист Лука 

и след смъртта му е занесена в Атина в параклис, посветен на Св. Богородица. От там 

по чудно изявената воля на Света Богородица монасите Варнава и Софроний я 

пренасят в манастир, построен в планината Мела на място и по път посочван от 

Божията Майка. В Мела иконата била утеха, закрила и помощ на понтийските гърци, 

населявали от векове крайбрежието на Черно море.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След малоазийската катастрофа през 1922 г., когато хиляди гърци напускат територията 

на Турция, спасявайки се от смърт, те успели да изнесат тайно в Гърция чудотворната 
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икона от манастира Сумела и след падането на Трапезунд е отнесена в Атинския музей, 

където останала повече от 30 години. В 1952 г. съюзът на понтийците получава 

иконата, общината на Верия дарява 500 дка земя за построяване на манастир в 

планината Вермио и днес в голяма, красива  църква Успение на Света Богородица се 

намира чудотворната икона Света Богородица Сумела заедно с частица от Христовия 

кръст и старинно Евангелие. В манастира няма други монаси освен Света Богородица. 

Пристигнахме в манастира и веднага отидохме да се поклоним и помолим на Панагия 

Сумела. Иконата се намира в южната абсида на храма под красива мозайка във 

византийски стил изобразяваща Преображение Господне.  

 

Скит  Св. Йоан Кръстител, старинен манастир, чиято древна история се 

свързва в преданието с пътуването на апостол Павел до Солун и Верия. Св. апостол 

Павел  е минал от тук, следван от учениците си и от апостол Лука. Преданието говори, 

че където апостол Павел е забил тояжката си е основан манастир, възникнал като зрял 

плод от Евангелското Слово Божие. Един от тези манастири е и скита Св. Йоан 

Кръстител, ставропигиален манастир, посветен на отсичане пречестната глава на 

послушника на Самото Слово Божие Предтечата Господен. Празникът на манастира е 

на 29 август. След като се спуснахме от планината Вермио, преминахме река Алякмон 

и се изкачихме на планината Пиерия. Скитът е старинен и закътан в планината, ограден 

от гори. От него се открива чудна гледка към виещата се между склоновете на 

планините река.  

Тук се намират пещерите, в които са се подвизавали Св. 

Григорий Палама и Св. Дионисий. В скита са 

монашествали още Св. Фотий патриарх 

Константинополски, Св.Теона митрополит Солунски, 

родните братя на Св. Григорий Палама Макарий и 

Теодосий пристигнали с него, Св. Теодосий Търновски, 

преподобни Никанор Тесалонийски, Св. Козма Етолийски 

и Св. Климент епископ Охридски, чиято глава, по негово 

желание, от 12 в. се намира тук. Светецът е пожелал 

главата му да се върне на мястото на подстрижението му. 

Главата посещава често околните села и при бедствия, епидемии по животните помага 

на селяните, изливаща благодат.  
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От тук тръгва богословски обусловеното учение на Св. Григорий Палама за 

умната молитва. Той разработил учението за съобщаемостта на нетварните божествени 

енергии по примера най-вече на нетварната Таворска светлина. Чрез умната молитва, в 

която участват в еднаква степен душата и тялото, човек може да види Бога, да го 

възприеме чрез Неговите енергии (Божествената светлина), т.е. да се обожи по 

благодат. Залог за такова молитвено съединяване с Бог е единството на Божествената и  

човешката природа в Христа – Бог е непознаваем, но Неговото откровение в Христос е 

пълно откровение, което установява единството на Бог с човека. Според учението на 

Палама  Божествените енергии се съобщават не само в мистическия опит, но и при 

Кръщението и при Евхаристията. Спасението по Божия милост и с Божията благодат не 

може да е едностранно, а с участие на тялото и на душата с вяра и с делата на вярата.  

Игумените на манастира са светогорци. Манастирът е запазен в настоящия си 

вид от 1835 г. Иконостасът е  старинна много красива изработка. Тук в олтара се 

съхраняват мощи на Св. Йоан Кръстител, ръката, която се е допряла до главата на 

Иисус Христос, част от коляното на Св. Йоан Златоуст и свети мощи на други светци. В 

двора на манастира има малка църква - параклис Преображение Господне, в която се 

поклонихме. Бившият игумен Григорий ни посрещна в църквата, благослови ни и ни 

разказа  за манастира и за делото на спасението и живота на християнина в света.  

Христос не дойде да прави чудеса, но направи чудеса, за да покаже, че е дошъл, 

за да стане ясно, че Месията е тук, казва старецът Григорий. Вярата отвежда до чудото, 

а не чудото до вярата. Мъжете и жените са равни пред Бога. Всеки трябва да спазва 

Божиите заповеди, независимо дали сме монаси или светски хора, а не само да имаме 

изисквания към клириците. Всички сме длъжни да живеем по евангелски, 

свидетелството е дадено за всички християни. Днес се е изменила само формата на 

изповедничество. По-рано е имало мъчения, днес християните са подложени на ирония 

и подигравки. Ако ходим в неделя на църква другите ще ни се подиграват, но ако 

искаме живот вечен не трябва да слушаме мнението на света, а на Бога. Ще дойде 

време, когато всеки, който не води грешен живот ще го определят като луд.  

Не ни се искаше да се разделяме с монаха Григорий, нито да напуснем този 

духовен уединен, тих и благословен манастир, през който са минали и са се 

подвизавали 12 светии.  

Църквата Св. Антоний в град Верия, старинна  църква, посветена на местния 

светец Антоний от Верия, който до двадесетата си годишнина живял при 

благочестивите си родители, а след това пожелал да отиде в мaнастир. Отишъл в 



Поклонническо пътуване до православни манастири в Гърция 

Поклоннически пътувания 4 

манастир Св. Йоан Кръстител, който току-що посетихме. Монашествал и се подвизавал 

като примерен монах 20 години. След тези години прекарани в манастира поискал 

благословение от духовния си отец да стане отшелник. Игуменът след като размислил  

му дал благословение и го пуснал да се подвизава в отшелничество. Подвизавал се и се 

борил с несгодите и дяволските изкушения и нападения 50 години и предал мирно Богу 

дух на 1 януари, след като запалил кандилото и се помолил. Тялото му останало 

неоткрито 16 дни, а на седемнадесетия ден кучетата, на един богаташ от Верия, излязъл 

на лов, открили тялото на светеца.  Веднага предупредили архиерея от Верия, който 

бил чувал, че по тези места се подвизавал отшелник и с хоругви  отишли при светеца. 

Имало спор къде да оставят мощите му, затова решили да впрегнат два телеца в 

каруцата с мощите и където ги заведат, там да ги оставят. Каруцата минала 

кръстообразно през едно село и го нарекли Ставрово – кръст, при друго каруцата 

направила голям завой и го кръстили Завоя, през трето каруцата не минала и го нарекли 

Забравеното. Мощите се покоят в църквата Св. Антоний от Верия  и ние се поклонихме 

и помолихме пред тях. Светецът помага особено много на психични и душевни 

заболявания и обсебени от духове. При храма има килия, в която болните пренощуват. 

 

Манастир Света Богородица Довра, в който има частица от мощите на свети 

Архиепископ Лука - в живота Владимир Войно-Ясенецки, лекар - хирург, канонизиран 

от Руската Православна Църква в 1995г. Свети Лука е 

роден на 27 април 1877г. Завършва гимназия и 

„рисувално училище”, а в 1903г. медицински факултет. 

Защитава докторска дисертация, работи като блестящ 

хирург в Ташкент и преподава медицина в  медицинския 

факултет. Оглавява катедра по оперативна хирургия и 

топографическа анатомия в Държавния Туркестански 

университет.  Ръкоположен за йерей и две години по-

късно приема монашеско подстрижение и името на Св. 

апостол Лука. Приема Архиепископски сан в най-

тежките за Руската Православна Църква времена, в 

епохата на жестоки репресии и гонения. Подобно на апостол Лука и той е лекар, 

художник и писател, написал и оставил книги на медицинска и духовна тематика. 

Особено интересна е книгата му „Дух, душа и тяло”. Неведнъж бил в затвор и 

заточение, но и там продължавал открито да изповядва Христа, безстрашно да 
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проповядва Словото Божие и никога не преставал 

безвъзмездно, като светците безсребреници, да лекува 

хората. Бялата престилка на лекаря, по свидетелството на 

колегите му, по време на операциите и приемането на  

болните била облечена върху архиерейското му облачение. 

Стотици, а може би и хиляди човешки живота е спасил 

светител Лука. Изключителен по своите способности 

лекар-хирург, учен, автор на знаменития труд “Очерк по 

гнойна хирургия”, по който и досега се обучават 

студентите по медицина. Представил се в господа през 

1961г. 

През ноември 1995 г. Архиепископ Лука Кримски и Симферополски (Войно-

Ясенецкий) бил прославен от Руската Православна Църква в Украйна. На търсещите го 

с вяра и молитва Архиепископ Лука продължава да подава изцеление и помощ от 

светите си мощи, които се покоят в Свето-Троицкия катедрален събор в град 

Симферопол и да чудотвори. 

Пристигайки в манастира заварихме голямо оживление и многолюден народ. 

Току що беше извършено кръщение на малко момиченце и всички, присъствали на 

светото тайнство, излизайки от храма, поздравяваха родителите и кръстниците, имаше 

и много свещеници. Вечернята служба беше започнала и храмът беше пълен с 

богомолци и се образува голяма опашка от чакащи да се поклонят на частица от 

мощите на свети Лука, които току-що бяха изнесли за поклонение и благословение.  

 

31.05.2008 г. 

поклонничка Нася 

 


