
Кратка история на Зографския манастир 

Според Сводната грамота (хрисовул, съставен в периода XVI-XVII век): 

По време на царуването на Лъв Мъдри в неговото царство живеели трима 

братя - Мойсей, Арон и Иоан Селима родом от Първа Юстиниана, от града 

Лихнидион, сега наричан от всички Охрид. Те се поселили в светата Атонска 

гора, на южната й страна, и тук съградили три пирга (кули), отдалечени един 

от друг. Братята се събирали заедно само веднъж седмично, заедно с идващите 

при тях. Даже мнозина идвали чак от царските чертози и оставали да живеят 

при тях. Тогава направили съвет и намерили място за построяване на обител в 

една гориста долина. И те, след като изсекли горския храсталак, намерили един 

зелен мрамор, блестящ като сняг, и построили обща обител в лето Господне 

6427 от Сътворението на света (= 919 г. от Р.Хр.), наименувана "Св. Георги", 

който, според преданието сам се нарисувал на една икона и от тогава тази 

обител се нарекла Зограф, както се споменава и до днес. 

 

По време на царуването на император Лъв Мъдри и цар Симеон Велики имало 

трима братя по плът, а най-вече по дух - Моисей, Аарон и Иоан, родени в Охрид, 

от рода на цар Юстиниан. 

От голяма любов към Бога те дали обет на Премъдрия Промислител да оставят 

света и това, което е в него - слава, богатство и знаменитостта на своя род, и да 

приемат върху себе си Ангелски образ - монашество. 

За да отблъсват успешно от себе си демонските изкушения и да умъртвяват 

страстите на собствената си плът, те избрали да живеят в дълбоко уединение, на 

южната страна на Атонската пустиня. 

Направили за себе си три заслона недалече един от друг, за да се подвизават в 

бдение и въздържание със слово и божествени песнопения. 

Навсякъде се разнесла славата за техния добродетелен живот, идвали мнозина 

и от самите царски чертози и се присъединявали към техния чин и добродетели. 

Това богоизбрано стадо се увеличавало с всеки изминал ден и те се 

посъветвали да изградят от царското си съкровище обща обител. 

По Божи промисъл открили в горските дебри място с неизречено благоухание 

и в годината 919 от Рождество Христово съградили малък съборен храм, на който 

искали да дадат име. Едни казвали да бъде на Великия Николай, Мирликийски 

Чудотворец, други на свети Климент - Охридския чудотворец. Заради братската 

любов, въздържайки се от несъгласие, решили, че е по-добре да се обърнат с 

молитва към Бога и Той Сам да определи на чие име да се посвети църквата. 

И ето, в дълбока нощ, в часа на най-пламенната им молба необикновена 

светлина, по-силна от слънчевата, се разляла от новопостроения храм, а когато 

дошло утрото, те влезли в храма и видели нещо чудно и изключително. На 

приготвената дъска, положена на Светия Престол, имало самоизписан образ на 

свети великомъченик Георги, от който през тази нощ излизало небесното сияние и 

осветявало смирената пустиня. 



Заради тази самоизписана икона нарекли храма „Свети Георги Зограф“ - т.е. 

„живописец“. 

Окрилени от това голямо чудо, тримата братя утвърдили с царски грамоти 

владенията на новия манастир и пожертвали за него богати дарове. Наскоро 

манастирът достигнал цветущо състояние. 

Така възникнал манастирът „Зограф“ - с дадено от Бога име и 

засвидетелствано от Него чрез велико чудо. 

  

 

 


