
Berget Athos, kopparstick, Venedig(?), 1707 [Alvin-id. 94709]  

Kommentarer till bilder och texter på kopparsticket av FD Eva B. Nyström 2012-04-19 

Överst, från vänster till höger: 

[Större ikon, inramad] Alla heligas gudomliga kör; Det heliga evangeliets oförgängliga frukt. 

[mindre ikonbilder] Kristi födelse; S:ta Anna; Johannes Förelöparen; De 40 heliga martyrerna; S:t 

Panteleimon; Gregorius och Basilius.  

Jesus Kristus på tronen. 

[mindre ikonbilder] S:t Nikolaus; Ärkeänglarna; S:t Stefanus; Kristi dop; S:t Georg; S:t Dimitrios. 

[Athos från östsidan] Vårt heliga och gudabeskyddade berg Athos med de heliga kloster som finns på 

östsidan […] graverad och tryckt till gagn för de ortodoxa kristna år 1707.  

 

Den heliga ikonen, den undergörande Jungfrun vid porten (Ἡ θαυματουργῶς Πορταίτισσα), kom över 

havet till klostret Iviron, till skydd för Berget och de fromma kristna livet igenom, Amen.  

[mindre ikonbilder] Bebådelsen; Jungfru Marie insomnande; Marias ingång i templet; Kristi 

förvandling; Petrus och Paulus; S:t Athanasius från Athos. 

Gudamodern på tronen. 

[mindre ikonbilder] Kristi korsfästelse; Kristi uppståndelse; Kristi himmelsfärd; Pingsten; Jesus rider in 

i Jerusalem; Jesus bärs fram i templet. 

[Två böner, inom den större ramen] Verser till Ivirons portväkterska (Jungfrun vid porten): 

Gudaföderskan till Kristus. Hörsamma moderns böneord. Gud, mäktige härskare, du min son, som 

fick din form i mig, befria ditt folk från deras synder […] / Förelöparen till Kristus. Kristus, när du hört 

moderns bön, hörsamma också mig […]  

Nederst, från vänster till höger: 

[längre text] En presentation av Athosklostren och en uppmaning att komma dit och finna ro… 

[lista] Kloster på västsidan (här nämns även de helgonfester som firas vid vart och ett; siffrorna pekar 

mot de små ikonerna längre upp på planschen): Dionysiou, Xiropotamou, Simonos Petra, Dochiariou, 

Agiou Pavlou, Ksenofondos, Osiou Grigoriou, Agiou Panteleimonos (Rousiko), Konstamonitou, Agia 

Anna. 

[lista] Kloster på östsidan: Megisti Lavra, Iviron, Vatopedi, Chilandariou, Pandokratoros, 

Koutloumousiou, Protaton, Zografou, Karakalou, Esfigmenou, Filotheou, Stavronikita. 

[Därefter en längre text på bulgariska] 

 

I nedre marginalen finns två korta böner: Guds Heliga, var våra förespråkare resp. Heligaste 

Gudaföderska, bistå din tjänare. 


