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Вовед

Бидете свети, затоа што Сум свет Јас,
Господ, вашиот Бог (3. Мојс. 19, 2)

Светоста не е привилегија на одредени 
луѓе, туку е наменета за секој христијанин, 
кој има вистинска вера, покајание и под-

вижнички начин на размислување и на живеење. 
Историјата на Црквата ни покажува дека голем 
број христијани не се задоволувале само со надво-
решно исполнување на заповедите, туку живееле 
со стремеж кон непрестајна молитва и евангелско 
совршенство. Нивниот начин на живот претставу-
вал образец на живеење за христијаните. Тие биле 
светлина на светот, согласно Христовата порака: 
Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие 
град, што се наоѓа на врв планина. Така треба да 
свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги ви-
дат вашите добри дела и да Го прослават вашиот 
Отец, Кој е на небесата! (Мт. 5, 14 и 16). И апосто-
лите употребувале за христијаните термин – свети: 
Вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, 
луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата 
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на Оној Кој ве повикал од темнината во Својата 
чудесна светлина (1. Петр. 2, 9; сп. Еф. 4, 12). Така 
е оформено православното предание, кое е испол-
нување со благодатта и дејство на Светиот Дух низ 
сите векови. Тоа предание се пренесува од колено 
на колено, пред сѐ, преку жив, тивок и ненаметлив 
личен пример. 

Сеќавањето и прикажувањето за животите на 
светите христијани е поволна и плодоносна поч-
ва, од која никнуваат нови генерации на светители. 
Благоуханието од тие плодови се шири, без прекин, 
до ден денес, а за тоа сведочи присуството на многу 
обожени христијански подвижници. Тие, и покрај 
тешкотиите и искушенијата на своето време, успе-
але и успеваат да живеат возвишен духовен живот. 
Некои од нив поучувале и со устен или пишан збор, 
други, пак, со смирена и силна молитва имале силно 
влијание врз околината, и вршеле духовни и телес-
ни исцеленија. Не е мал бројот и на оние кои биле 
прославени со мироточиви и нераспадливи мошти. 
И сето ова е со една и единствена цел: сведочење за 
вистинската смисла на човечкото постоење. 

Духовните подвизи на светителите ни се полез-
ни, затоа што ни пренесуваат еден поинаков дух и 
поинаков начин на мислење, сфаќање и живеење од 
оној на кој сме навикнале, особено во нашево вре-
ме. Помрачени од страстите, ние сакаме да стекне-
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ме вечен живот, но истовремено и да ги имаме сите 
удобности во овој свет и, ако е можно, без жртви 
и подвизи да се спасиме. Но светителите ни го по-
кажуваат вистинскиот христијански карактер, спо-
ред кој од преголема љубов кон Христа и кон ближ-
ните, треба да се жртвуваме, за да можеме да бидеме 
учесници во Царството Божјо. Затоа житијата на 
светителите ни го покажуваат патот кон оствару-
вање на целта, поради која сме создадени. Преку 
светителите, Божјата благодат богато се излева и 
на околината во која тие живееле и живеат, и на тој 
начин на многумина им помогнале и им помагаат 
да го најдат вистинскиот пат. Но тие помагаат и по 
нивното упокојување, молејќи се и застапувајќи се 
за нас пред Бога.

Од љубов и почит кон облагодатената душа на 
архимандритот Јоаникиј, но и како пример за сите 
нас и за идните генерации, го прикажуваме  негово-
то житие во ова печатено издание. Тој е современ 
светител, кој живеел во 20от век, и како миризлив 
цвет процветал од македонската земја. Од непро-
ценливо значење за еден народ е постоењето на све-
тител во неговата средина. Уште од старозаветно 
време гледаме од какво значење за еден народ прет-
ставува постоењето на светител: Господ не сакаше да 
го погуби Јуда, заради Својот слуга Давид, зашто Он 
беше ветил да му даде светило меѓу децата негови за 
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сите времиња (4. Цар. 8, 19). Житието на светиот 
отец наш Јоаникиј не е обичен остаток од нашето 
благочестиво минато, туку ни е жив и облагодатен 
образец, според кој треба да се раководиме. Исто-
времено, овој наш светител ни ги пренесува Божја-
та благодат и Неговиот благослов. 

Денес имаме особена потреба од вакви светли 
примери, затоа што сме сведоци на градење на еден 
поинаков начин на живеење, напоен со себељубие 
и егоцентризам. Причината за тоа е отфрлањето на 
Бога од нашите животи, како што е забележано и 
во Светото Писмо: Бидејќи не е Господ Бог во нас, нѐ 
снајдоа овие зла (5. Мој. 31, 17). Живеењето во пра-
вославната вера претставува животворен дух кој го 
одржува и го обновува човекот, а со тоа и народот. 
Прикажувањето на животописот на свети Јоаникиј 
и следењето на неговиот пример, може многу да ни 
помогне во зајакнувањето и утврдувањето на наше-
то православно подвижничко предание. Се наде-
ваме дека неговиот свет живот ќе ни биде постојан 
поттик за растење во љубовта кон Бога и кон ближ-
ните, со што ќе им дадеме жив пример и на идните 
поколенија, пренесувајќи им го начинот на живот, 
преку кој се реализираме како личности, создадени 
според Божјиот образ. 

По молитвите и застапништвото на светиот отец 
наш Јоаникиј, Господ да нѐ помилува и да нѐ удостои 
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со вечен живот во невечерниот ден на Царството на 
Отецот и Синот и Светиот Дух! Амин!

Во Скопје, на 8/21 август 2017 г.,
на свети Спасо Радовишки

Архиепископ  
охридски и македонски
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Предисловие

Би можело да се каже дека составувањето 
на Oпширното житие на преподобниот отец 
наш Јоаникиј Ракотински, беше природна 

последица на сите досегашни сведоштва, усни и 
писмени, за оваа охристовена личност, која со своја-
та богоподобност, ненаметливо, тивко и смирено, 
оставила неизбришливо благоухание во нашиот 
црковен живот и со светост ја збогатила нашата по-
нова историја. Да, беше последица, но и силна по-
треба кај верниот Христов народ, да се запознае со 
ангелообразниот живот и богољубивиот подвиг на 
овој пријател Божји, во исто време насладувајќи се 
од нив, како од најслатко рајско јастие.

Иако за овој голем духовник, учител, прерод-
беник, калиграф, светија, прилично долго време се 
говорело и по нешто се пишувало, особено во цр-
ковните кругови, сепак, поопширно и целосно жи-
тие досега не било објавено. Најверојатно, причи-
на за тоа било непостоењето на доволно податоци 
за неговиот живот, со исклучок на одредени пар-
цијални пишани сведоштва и разговори со неколку 
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повозрасни луѓе, коишто лично го познавале „дедо 
аџија“, како што останал запаметен отец Јоаникиј 
во меморијата на ракотинчани. 

Врз основа на тие оскудни извори, напишани 
се неколку статии за него. Прв кој почнал да ис-
тражува за „нераспаднатиот светец“ од Ракотинци 
бил свештеникот отец Богослов (Боге), кој во 1986 
година бил назначен за парохиски свештеник  во с. 
Ракотинци и околните цела. Уште од самото свое 
доаѓање во селото, отец Боге лично се запознал со 
чудото на тогаш сè уште нераспаднатото тело на 
архимандритот Јоаникиј. Свештеникот Боге по-
сакал да дознае нешто повеќе за животот на овој 
свет, богоуподобен човек, па побарал и поддршка 
од познатиот професор од Православната богосло-
вија во Драчево, г. Борис Бошковски. Тие двајцата 
заедно, во месец март 1986 година направиле едно 
првично истражување за животот и светлоликата 
личност на ракотинскиот подвижник. Сите насо-
брани материјали од ова истражување, отец Боге 
љубезно му ги отстапи на нашиот Старец, архи-
мандритот Партениј, игуменот на Свештената Би-
горска обител на Чесниот Претеча, кој, како иску-
сен хагиограф, во 2012 година доби послушание од 
Неговото блаженство, Архиепископот охридски 
и македонски, г. г. Стефан, да подготви, заедно со 
своето братство, житие на преподобниот Јоаникиј, 
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со цел впишување на неговото име во диптихот на 
светите.

Свое истражување за култот на отец Јоаникиј, 
меѓу ракотинчани направил и архимандритот Ме-
тодиј Златанов (сегашниот Mитрополит американ-
ско-канадски) и резултатите од него ги објавил во 
црковното списание „Премин“*. Со личноста на 
архимандритот Јоаникиј поревносно се занимавал 
и отец Игор Калпаковски, објавувајќи прилично 
доста податоци за неговиот живот†. Потемелна ста-
тија составила и проф. Јасмина Чокревска-Филип, 
но во неа само накратко се осврнува на животот на 
преподобниот, а повеќе се насочува кон анализа на 
евлогиите што тој ги донел од своето поклоничко 
патување во Светата Земја‡. Посебна студија, пак, 
за неговото дело „Лекарство“ (на современ јазик се 
пренесува како „Лекарственик“), напишала проф. 
д-р Лилјана Гушевска§.
* Архимандрит Методиј Златанов, „Светила што не згаснуваат: ар-
химандрит Јоаникиј (1839-1940)“, Премин, двоброј 25 - 26, година ΙV, 
Скопје, јануари 2005, 54-57.
† Презвитер Игор Калпаковски, Архимандритот, објавено на 
Премин Портал, на 16 јануари 2008: http://preminportal.com.mk/
duhovnost-2/prashanja-do-duhovnikot/1073-arhimandritot (последен 
пат посетено на: 2 септември 2017).
‡ Јасмина Чокревска-Филип, „Сеќавање на Јоаникиј Хаџи Чешмеџи-
ев архимандрит ракотински“, Патримониум.МК: Списание за култур-
ното наследство – споменици, реставрација, музеи, Скопје: Каламус 
2011, св. 9, 285–289.
§ Лилјана Гушевска, „Лекарственикот на архимандритот Јоаникиј“, 
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Сепак, пресвртница во собирањето подато-
ци за животот на загадочниот ракотински подви-
жник, настана со пронаоѓањето на неговата лична 
автобиографија, на 19 јули 2016 година од страна 
на неколку монаси од братството на Бигорскиот 
манастир. Имено, со благослов на игуменот, архи-
мандрит Партениј, беше направено истражување во 
селото Ракотинци, каде што беше разговарано со 
повеќе тамошни жители, од кои неколку повозрас-
ни, кои лично го познавале отец Јоаникиј. Во тој 
наврат, во еден помошен објект на селската црква 
„Успение на Пресвета Богородица“, беа пронајде-
ни документи – претежно од економски карактер 
(инвентарни книги, дневници на касата, купопро-
дажни ливчиња) – што лично ги водел игуменот 
на Ракотинскиот манастир „Свети Илија“. При 
внимателното расчитување на материјалот, во еден 
од дневниците на касата беше пронајдена негова-
та автобиографија*. Таа е пишувана со личен рако-
пис од отец Јоаникиј. Тоа може лесно да се воочи 
од споредбата со останатите документи пишувани 
од негова рака (дневници на касата, деловодници, 
инвентарни книги, познатото негово дело „Лекар-

Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена тра-
диција (по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски), 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2011, 327–334.
*http://bigorski.org.mk/vesti/nastani/pronajdena-avtobiografija-na-
prepodoben-joanikij/ (последен пат посетено на: 2 септември 2017).
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ство“), како и од тоа што уште на првата страни-
ца, по неколкуте основни фактографски известија 
пишувани во трето лице еднина, во продолжение 
текстот е пишуван во јас-форма. Автобиографија-
та содржи единаесет пишани страници, вклучу-
вајќи ја и насловната, со формат 21х34 см. Текстот 
е пишуван како одговор на едно барање од 1930 г. 
од тогашното српско Црковно управителство во 
Скопје, што се потврдува и од еден запис за при-
мени и испратени писма од деловодната книга што 
ја водел о. Јоаникиј. Текстот е напишан во с. Рако-
тинци, на 6/19 март 1930 година, а отец Јоаникиј се 
потпишал како: „Смирениот и грешен Старешина 
на Ракотинскиот Манастир“.

Токму врз основа на сите овие извори и иследу-
вања, се состави, во содејство со премудриот Бог, а 
по молитвите на преподобниот Јоаникиј, ова него-
во Пространо житие, за полза и поука на сите што 
ќе го читаат. 

На крај, смирено бараме прошка, најнапред од 
самиот светија, а потоа и од сите читатели, доколку 
нешто, по нашите слабости и неукост, ненамерно 
сме погрешиле и пропуштиле. 

Молитвите на свети Јоаникиј Ракотински да 
бидат со сите нас!

Црнорисците на  
Свештената Бигорска обител





Житие 
на преподобниот отец наш

Јоаникиј Ракотински
(1847 - 1940)



Забелешка на лекторот:
Во текстот не се применувани во целост стандардите на Правописот на 
современиот македонски јазик, а некаде има и отстапувања поради спе-
цифичноста и смислата на црковниот јазик и црковната терминологија, 
кои не се регулирани со правописните правила.
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Благодатта на Светиот Дух е животвор-
на сила Божја, која пребива во светата Хрис-
това Црква. Преку неа, семилостивиот Бог, 

Кој не ја сака смртта на грешниците, туку нивното 
спасение, го утврдува и го осветува верниот народ, 
го чисти од гревовите и од неправдите, водејќи го 
кон спасение и кон вечен живот. И нашиот народ, 
еве речиси дванаесет века од примањето на светото 
Крштение, трезвено и со страв Божји, како најска-
поцена драгоценост, го чува тој дар на Божјата бла-
годат во својата Охридска Црква. Поседувајќи ја со 
свештена почит таа светлозарна небесна благодат, 
наследена од предците, тој се удостојува и самиот да 
биде учител на побожноста, како што вели светиот 
Дионисиј Ареопагит: „Не учи, туку живее божестве-
но“. А тоа најдобро го сведочат светителите што се 
раѓаат од благородната утроба на многустрадална-
та народна душа, која и денес се покажува како до-
бра земја, подготвена да го прими во себе семето на 
евангелското учење и да роди обилни плодови на 
христијанска љубов и благочестие.
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Таков благословен плод на нашиот род, којшто 
како најсветла ѕвезда во поново време засветли на 
небото на Црквата Христова, е и светиот ракотин-
ски архимандрит Јоаникиј – посведочен христо-
носен монах, опитен испосник, богомудар игумен, 
боговдахновен духовник, народен учител и судија, 
исцелител на душите и огнен застапник пред Бога. 
А непремолчива и громогласна проповед за светоста 
на овој наш херојски подвижник, во последните вре-
миња е и чудесното откривање на неговите нетлени и 
чудотворни мошти.

Неиспитливата Божја промисла устроила Рако-
тинскиот манастир „Свети Илија“, Скопско, во сре-
дината на минатиот век, поточно во 1953 година, да 
се урне поради свлекување на земјиштето. И тогаш, 
на чудесен начин, земјата го исфрлила на површина 
нераспаднатото тело на блажениот отец наш Јоани-
киј, кое било погребано во 1940 година!

И, о чудо! Здогледувајќи го наполно нетленото 
тело на преподобниот, човечките души ги обзело 
необично чувство на стравопочит, зашто, според 
сведоштвата на очевидците, неговите свети мошти 
останале непобедени од разорителната сила на 
смртта! Смртта, која обично за три дена го разорува 
составот на живите битија, не можела толку години 
да уништи ниту едно единствено делче од телото 
на овој преславен маж. Неговата глава, коса и бра-
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да – неповредени, лицето – цело, кожата – цврста; 
дури и веѓите и трепките – недопрени, само очите 
– склопени. Смртта единствено успеала да го нате-
ра да молчи, а на телото не можела да му наштети, 
оти сиот негов органски состав се сочувал целосен: 
ниту од главата негова нешто недостасувало, ниту, 
пак, од останатите делови на телото нешто се рас-
паднало.
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Раното детство и младешката возраст

Овој наш свет, преподобен отец Јоани-
киј се родил на 7 јануари (20 по нов стил) 
1847 година, во една од најубавите древни 

престолнини на православниот свет, богоблаго-
словениот град Охрид, токму на денот кога светата 
Православна Црква го слави Соборот на чесниот и 
славен пророк, претеча и крстител Јован. Затоа на 
светото Крштение го добил името Јован (Георгиев 
Чешмеџиев), и подобно на својот небесен закрил-
ник, уште од мал се исполнил со Божјата благодат, 
растејќи и крепнејќи во духот (сп. Лк. 1, 80). Како 
питома фиданка, изникната од бедрата на право-
славните благочестиви родители Георгиј и Софија, 
избраниот сад на Господа, Јован, уште од најраните 
детски години бил напојуван со сладоста на Хрис-
товиот обожувачки Дух. Растејќи со годините и раз-
умот, тој воедно растел и во благодатта Божја, така 
што неговото срце од ден на ден се разгорувало со сѐ 
поголема и поусрдна љубов кон Бога и кон ближни-
те. Негова најголема радост и задоволство биле чи-
тањето на Светото Писмо и Житијата на светиите, 
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молитвата и соборните литургиски богослуженија 
во Божјите храмови и манастирите. Колку се слатки 
за грлото мое зборовите Твои, воскликнувало, заед-
но со светиот пророк Давид, срцето на младиот Јо-
ван, послатки се од мед во устата моја. Преку Твои-
те заповеди станав разумен; затоа го замразив секој 
пат на неправда. Твоето слово е светилник на нозете 
мои и светлина за патеката моја (Пс. 118, 103-105).

Иако сознанијата за детството и младоста се 
оскудни, сепак сеопфатниот карактер на Јовановата 
личност, како што ни раскажува понатаму и жити-
ево, ни сведочи за високиот степен на наобразба, не 
само во духовноста, туку и во световните науки, од 
што би можело да се заклучи дека тој, за време на 
младоста, многу добро ја обликувал својата духов-
на надградба и во некои од тогашните постоечки 
образовни заведенија. Од неговата „Автобиогра-
фија“, што ја напишал своерачно во 1930 година, 
точно дознаваме дека од 1855 до 1858 година тој учел 
во основно грчко училиште, тогаш единствено во 
Охрид, а ноќе се поучувал на словенската азбука и 
слово.

Во тоа време на тегобното Турско ропство, по-
крај внатрешната духовна борба со личните гревови 
и страсти, нашиот славјански христијански човек 
бил принуден да се соочува и со студените ветрови 
на насилство од поробителот, кој постојано тежне-
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ел да ја понижи, честопати дури и да ја одземе не-
говата чиста вера, без која нема ни духовност ни 
вечен живот. Истовремено, на патот кон Христа, 
пред православните Славјани се испречувале и ду-
ховните неправди: забрана за употреба на мајчи-
ниот славјански јазик во црковните богослужби и 
забрана за устројување на славјански училишта во 
световното научно образование. Крајно отежна-
тото описменување и образование на мајчин јазик, 
погубните ограничувања на основните верски по-
треби и општата сиромаштија, силно ја угнетувале 
народната душа. Но благодарение на сеправедното 
Божјо човекољубие и милост, и во тие усложнети, 
многу тешки услови, од народниот христијански 
вруток не престанувале да извираат цврсти ревни-
тели и проповедници на верата, кои не потклекну-
вале пред ништо во својот духовен пат кон возљубе-
ниот Бог Света Троица. Токму тоа големо народно 
искушение, причинето од иноверното турско вла-
деење и проследено со разни насилства, го украсил 
православниот македонски небосклон со сјајот на 
ореолите на бројните маченици, исповедници и 
преподобномаченици.

Меѓу тоа мноштво родољуби, сеоддани на своја-
та света вера и на својот христијански род, еден од 
најсветлите Христови херои, кој уште од детството 
непоколебливо и цврсто чекорел по тесната патека 
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на евангелските заповеди, бил токму свети Јоани-
киј. Восовршувајќи се во девственост, чистота и це-
ломудрие, тој и дејствително и чувствено, а особено 
молитвено, бил сосем сплотен со тешките искуше-
нија низ кои минувал неговиот народ во тие бурни 
времиња. Знаејќи дека преку постојаниот молит-
вен подвиг и непрекината љубовна врска со Бога ќе 
биде најблиску до својот христијански народ, како 
што нѐ поучува и примерот со кругот на авва Доро-
теј, тој посебно се скрушувал пред Бога и се молел 
за отстранување на сите пречки што се појавувале 
пред народот, во неговото патување кон Христос, 
нашиот Бог*.

Тешките животни опстојателства го натера-
ле семејството Чешмеџиеви во 1860 година да се 
пресели во Скопје, каде што трудољубивиот Јован 
прилежно го изучувал часовничарскиот занает кај 
својот брат Ставре. Откако се усовршил во оваа деј-
ност, тој во 1863 година заминал во Врање. Таму от-

* Користејќи ја геометриската претстава на кругот, aвва Доротеј дава 
сликовито појаснување на меѓусебните односи на верник со верник 
и на верниците со Бога. Најголемата и најоддалечена кружница од 
центарот ја претставува паднатата природа на Адамовите чеда, а 
центарот, пак, е Самиот Троичен Бог. Тргнувајќи од периферијата на 
кругот кон неговиот центар, долж радиусите на кругот, колку повеќе 
точките - верниците се доближуваат до центарот - Бога, толку повеќе 
се доближуваат и меѓу себе, а во центарот целосно се соединуваат 
меѓусебно и во Христа.
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ворил своја часовничарска работилница и работел 
две години, по што се вратил повторно во Скопје 
и останал да работи кај својот брат сè до 1873 го-
дина, правејќи добро со рацете свои за да има што 
да му подаде на оној, кој има потреба (Ефес. 4, 28).



35

Монашкиот потстриг  
и првите монашки години

Пребивањето среде метежот на овој 
свет, во оваа долина на плач и место на 
суетни желби и задоволства, не можело 

ни малку да го исполни богокопнежливото срце 
на младиот Јован, кое било допрено од Божестве-
ната покајничка и љубвеобилна благодат. Така, бо-
гобојазливиот Јован, кој веќе имал вкусено од сла-
доста на испосничкиот молитвен подвиг и уште 
од младоста го засакал духовниот живот повеќе од 
световниот, бргу ја увидел суетата на овој краткот-
раен живот и преодноста на овој свет, и започнал сѐ 
повеќе да се утврдува во намерата сиот свој живот да 
го посвети на Бога и на ближниот. Па, како еленот 
што жеднее по водни извори, така и неговата душа 
копнеела по возвишениот монашки живот (сп. Пс. 
41, 1). Молејќи Ги постојано Господ и Пресвета Бо-
городица да му го покажат патот на спасението, тој 
го напуштил многуметежниот свет и пристапил во 
обителта на свети Пантелејмон, во скопското село 
Нерези.

Така, по успешно поминатиот искушенички 
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период, на 17 јануари 1873 година, на споменот на 
преславниот родоначалник на монаштвото, свети-
от Антониј Велики, од страна на игуменот на мана-
стирот, високопреподобниот Антониј Венијамов, 
бил потстрижен во светиот монашки ангелски лик 
и го добил името Јоаникиј, прифаќајќи го како при-
зив токму тоа – во своето монашко подвизување да 
се угледа на големиот светител на Црквата Христо-
ва, Јоаникиј Велики. Ранет од Божествената љубов, 
Јоаникиј се прилепил до Бога, според зборовите на 
псалмот: Мене ми е добро да сум со Бога, на Господа 
ја полагам надежта моја (Пс. 72, 28), и под молит-
веното покровителство на светиот бесребреник 
Пантелејмон, радосно ги извршувал монашките 
послушанија, предавајќи се себеси целосно во по-
слушание на настојателот и браќата. Тој се покажал 
подготвен за сите трудови и секое послушание го 
извршувал ревносно и со благодарност. Истовре-
мено, тој неотстапно го исполнувал секојдневното 
ќелијно правило и се подвизувал во богомислие, 
во молитва и во воздржание од прекумерна храна, 
празнословие и секоја непристојност, притоа не 
пропуштајќи ги никогаш дневните и ноќните цр-
ковни богослуженија. Искреното себепредавање на 
Бога преку блаженото послушание, ја вселило изо-
билната благодат Божја во срцето на отец Јоаникиј, 
така што тој за кратко време двократно ги засилил 
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своите монашки подвизи, посветувајќи цели ноќи 
во молитва и во сеќавање на смртта, како и во гриж-
ливо проучување на Светото Писмо и делата на све-
тите отци. Постот и воздржувањето ги засакал како 
слатка храна за душата, трудот го имал како одмор, 
а сиромаштвото го чувал како богатство, не сврту-
вајќи се ни најмалку назад кон светската суета, што 
ја оставил неодамна. Тој целосно ја отсекол својата 
волја и во сѐ бил послушен на својот духовник и на 
Божјата волја.

Откако по замонашувањето поживеал уште 
година и половина во манастирот „Свети Пан-
телејмон“ во с. Горно Нерези, преподобниот, по 
благоволение на Божјата промисла, преминал во 
манастирот на свети пророк Илија во с. Бањани. 
Тука, според неговите зборови, тој „намислувал да 
остане за стален собрат на овој манастир“, служејќи 
Му ревносно на Бога, по примерот на големиот ста-
розаветен пророк. Меѓутоа, волјата Господова била 
тој навистина да се подвизува во манастир посве-
тен на свети Илија, само не во Бањанскиот, туку во 
друг, што самиот ќе го построи. Всушност,  неговата 
намисла засекогаш да остане во обителта на свети 
Илија во Бањани, била спречена на следниот начин: 
една вечер манастирот бил нападнат од разбојнич-
ка група Арнаути, кои сакале да ја скршат манастир-
ската порта и да го ограбат манастирот. Но отец 
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Јоаникиј, браќата и манастирските сејмени храбро 
се спротивставиле, така што Арнаутите морале 
привремено да отстапат. Следниот ден, утрото, 
отец Јоаникиј отишол во Скопје и повеќе не смеел 
да се врати во с. Бањани поради опасноста од раз-
бојниците, кои сакале да се одмаздат и да го убијат. 
Затоа бил принуден одредено време да престојува 
кај своите браќа и сестри по плот во Скопје.

Меѓутоа, човекољубивиот Бог Промислител, 
Кој е заштитник на сите, кои се надеваат на Него 
(Пс. 17, 30), не дозволил младиот подвижник долго 
да остане во светот. Па така, на 25 октомври (7 но-
ември по нов стил) 1874 година, во Соборниот 
храм на Пресвета Богородица во Скопје, за време 
на Утрената богослужба отец Јоаникиј се сретнал 
со игуменот на Марковиот манастир, отец Теофил, 
инаку некогашен долгогодишен собрат на Бигор-
ската обител. Бидејќи таа вечер и следниот ден бил 
споменот на светиот великомаченик Димитриј 
и главната манастирска слава, игуменот го пови-
кал отец Јоаникиј во манастирот да му помогне за 
празникот. „Како млад монах“, се потсетува пре-
подобниот во својата „Автобиографија“, „не сакав 
повеќе да живеам во градот, па одма се одлучив да 
одам во Марковиот манастир“. Препознавајќи ја во 
младиот Христов подвижник обилната Божја бла-
годат, игуменот Теофил, веднаш по завршувањето 
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на празникот, го замолил да остане како собрат во 
неговиот манастир, што преподобниот со радост го 
прифатил.

И во новото место на подвиг, преподобниот 
Јоаникиј блескал со највозвишените христијански 
добродетели, особено со благодарност, со смире-
ние и со љубов. Кроток и послушен, секогаш тивок, 
молчалив и смирен, тој со сите се однесувал љубезно 
и пријателски, така што многумина се грееле од зра-
ците на Христова љубов во неговото срце. Па така, 
во оној период од животот, кога обично страстите 
вријат во човекот и го гушат неговиот дух како како-
лот пченицата, христољубивиот Јоаникиј веќе бил 
образец на бестрастие. Телото му било умртвено од 
подвизи, духот смирен, зависта искоренета, гневот 
скротен, мрзливоста прогонета; кај него немало ме-
сто за прекумерно јадење и пиење, туку бил испол-
нет со крајно  воздржание во сѐ, ревност за молитва 
и љубов кон Бога и кон Божјите созданија. Небесна 
манна и рајска сладост за преподобниот биле мо-
литвата и созерцателното читање и проучување на 
светоотчекото слово. Воспитувајќи го својот дух 
со него и трудејќи се што поревносно прочитано-
то да го спроведе на дело, тој и самиот станал оду-
шевена книга на тајните сокровишта, во која Бог го 
напишал откровението на Троичната неовоземна 
љубов. Освен што многу читал, тој се занимавал и 
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со извесна книжевна дејност – творел, преведувал 
и препишувал. Од времето на неговиот престој во 
Марковиот манастир потекнува прекрасниот пре-
пис на Богородичниот акатист, што денес се чува во 
Заводот за заштита на спомениците на културата и 
Народен музеј во Охрид. На ова калиграфско дело, 
изработено со посветеност и љубов во 1874 година, 
преподобниот подоцна се потпишал како „Благо-
вейни отче Іоаникия Горгиовъ, Ракотинци“.

Но исконскиот непријател на човечкото спасе-
ние и на секое добро – ѓаволот, кој особено ги мрази 
и со најголема злоба војува против подвижниците 
на верата, ни во Марковиот манастир не го оставил 
на мира ревносниот Христов борец, туку му под-
готвил големо искушение. Така, една јунска ноќ во 
1875 година, игуменот Теофил бил во добро позна-
тиот за него дебарски крај, да проси милостина за 
својот крајно осиромашен манастир. Тогаш ѓаволот 
поттикнал некој одметник од турската војска, по 
име Саид, со својата разбојничка група да го напад-
не отец Јоаникиј и другите прислужници во Божји-
от дом. Мислејќи дека отец Јоаникиј е, всушност, 
игуменот, Саид со особена жестокост се однесувал 
кон него, па дури и му се заканил дека ќе го убие, 
доколку не му ги даде парите. Само Божјата правда 
го сочувала преподобниот, кој со смирение и муд-
рост успеал некако да го убеди насилникот дека тој 
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не е игуменот и дека не поседува никакви пари. Раз-
бојникот си заминал, но рекол дека пак ќе се вра-
ти по парите. Оваа случка го принудила кроткиот 
молитвеник и тихувател повторно да оди во Скопје 
кај својот брат по тело Ставре, кој во тоа време ва-
жел за еден од градските првенци, познат по своето 
трудољубие и чесноста. Отец Јоаникиј останал таму 
сè до празникот на светите првоврховни апостоли 
Петар и Павле, молејќи се со истата ревност како 
да е во манастир и повторувајќи ги зборовите на 
божествениот Давид: Испитај ме, Боже, и познај го 
срцето мое; испитај ме и запознај ги патеките мои; 
и види дали сум на пат на беззаконија, и упати ме на 
вечен пат (Пс. 138, 23-24).

И навистина, откако силно ја испитал верата и 
трпението на Својот угодник, како што се прочис-
тува злато во оган, и го нашол достоен за Себеси, 
премудриот Бог го упатил Јоаникиј во неговото 
последно место на подвиг и покајание, каде што и 
најмногу ќе се прослави со својот богоугоден жи-
вот. А тоа се случило вака:

Во пресрет на денот на светите апостоли, кме-
тот на селото Ракотинци, по име Трпе Петров, го 
поканил отец Јоаникиј во селскиот храм на Пресве-
та Богородица, да прислужува за време на светата 
Литургија на празникот. Желен на каков било на-
чин да земе удел во Тајната служба, кога се случува 
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најголемото и најспасително Божјо чудо, и кога 
лебот и виното, преку содејство на Светиот Дух, 
стануваат Тело и Крв Христови, а смртниот човек 
се причестува со бесмртниот Бог, преподобниот 
веднаш прифатил да појде во Ракотинци. По завр-
шувањето на Литургијата, селаните, според тамош-
ниот обичај, се собрале кај некои разрушени ѕидо-
ви, за кои од предание се знаело дека се остатоци 
од некогашен манастир на светиот пророк Илија, 
што бил разрушен од турските поробители. Таму 
ракотинчани имале можност подобро да го запоз-
наат посветениот Божји работник и, воодушевени 
од неговата духовна длабочина и од божественото 
просветление, веднаш посакале да го задржат во се-
лото како учител на нивните деца во вистинското 
благочестие и душеспасителната Христова наука. 
Така, во присуство на кметот и постарите жители, 
тие му ја соопштиле на преподобниот својата жел-
ба, преколнувајќи го да остане кај нив. Отпрвин тој 
се колебал, сметајќи дека е неподобно за монах да 
живее во село, но наеднаш предобриот Бог го вдах-
новил со помислата дека ако остане тука, би можел 
да го обнови разурнатиот манастир на свети Илија. 
Кога отец Јоаникиј ги споделил со селаните своите 
размисли во врска со ова, тие толку многу се израду-
вале, што ветиле дека ќе помагаат со сè што можат.

„Селаните не сакаа да ме пуштат веќе“, си при-
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помнува светиот во својата „Автобиографија“, „а 
пошто немав ни каде да се настанам, бидејќи нема-
ше ниту една зграда, решивме одма да изградиме 
една куќичка од два дела и одоздола штала за коњот, 
од кои едниот дел би служел за стан, а другиот за 
школо“.

Имајќи љубов за сите, мир со сите, благоразум-
ност кон сите и ревност за славата Божја, отец Јо-
аникиј мошне бргу ги освоил срцата на жителите 
на Ракотинци. Бил гостопримлив и пристапен за 
секого, а на усните имал зборови зачинети со солта 
на мудроста, со кои ги поучувал верните на патот 
на спасението. И бидејќи почувствувале силна ду-
ховна полза од неговите совети и поуки, селаните 
го препознале како голем новозапален светилник, 
и како духовен раководител на човечките души на 
патот од гревот кон добродетелта, од земниот кон 
небесниот вечен живот. Поради тоа, тие еднодушно 
побарале од тогашниот егзархиски Скопски митро-
полит, Неговото високопреосвештенство Кирил, 
да го даде својот архипастирски благослов за отец 
Јоаникиј да прими чин и да остане во селото како 
свештеник и учител, бидејќи тогаш немало ниед-
но училиште во тој крај. Митрополитот Кирил, 
кој бил богопросветлен духовник и голем борец за 
народната просвета, го прифатил барањето на по-
божните ракотинчани, така што го ракоположил 
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преподобниот во јероѓаконски чин на 13 јули (стар 
стил) 1875 година, на празникот Собор на свети ар-
хангел Гаврил, а на 20ти истиот месец, на споменот 
на свети пророк Илија, и во јеромонашки чин. Така, 
великиот пророк Господов си го благословил својот 
нов свештенослужител. Набргу, за новиот јеромо-
нах се расчуло по околните краеви, така што многу 
луѓе почнале да доаѓаат кај него за духовна поткрепа 
и помош.
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Обнова на манастирот „Свети Илија“

Во 1875 година, по Божјо повеление и со 
благослов на месниот епископ Кирил, пре-
подобниот Јоаникиј се зафатил со ново по-

слушание – обнова на некогашниот Ракотински 
манастир „Свети Илија“, којшто до темел бил раз-
рушен. По последното уривање, останале само не-
колку ѕидини, што немо сведочеле за некогашното 
негово постоење. Ракотинската обител на велики-
от пророк свети Илија барала темелна изградба, а 
за тоа биле потребни многу сили и умешност. Но 
преподобниот не паѓал со духот, туку заедно со се-
ланите од блиското село Ракотинци и со жителите 
од околните краеви, ревносно се зафатил со поди-
гањето на манастирскиот храм, како и на потребни-
те манастирски зданија.

Меѓутоа, богомразецот и човекомразец – ѓа-
волот, не можел да го поднесе богоугодното дело 
на богоносниот отец Јоаникиј, неговата градежна 
дејност и неговиот свет живот. Исполнет со злоба 
и омраза, тој честопати ги поттикнувал своите по-
слушни слуги да пројавуваат силна омраза и огор-
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ченост кон преподобниот подвижник. За да ја из-
бегне лутината на иноверните турски власти и да 
не предизвика неволи и зла во селото Ракотинци, 
свети Јоаникиј во неколку наврати бил принуден да 
запре со манастирската градба. Во една прилика, за-
прашан од турскиот валија кој е тој, свети Јоаникиј 
одговорил: „Јас сум православен христијанин и по 
Божја волја сум домаќин на овој манастир и надвор 
од него ништо друго не ме засега“. По овие зборови, 
непријателството на Турците малку попуштило, a 
кога свети Јоаникиј ја излекувал жената на валијата, 
којашто страдала од болест на ушите, тие и целос-
но го промениле односот кон него и кон неговите 
дела. Восхитени од исцелителната сила на препо-
добниот, тие почнале да го почитуваат, а и самите 
да доаѓаат на совет кај него. Така Бог, гледајќи ја нат-
човечката упорност и ревноста во делата на вера-
та, Самиот му содејствувал на преподобниот да ги 
надмине искушенијата, за градењето да продолжи. 
И како потврда дека силата Божја во немоќта се по-
кажува и ги поразува замките на непријателот, по 
четири години макотрпен труд и искушенија, во 
слава на Бога и на голема радост за православните 
христијани, најпосле се издигнал новиот храм пос-
ветен на светиот пророк Илија. Преподобниот се 
погрижил светилиштето да го украси и со икони и 
ѕиден живопис, па затоа ги повикал тогаш познати-
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те зографи Петар и Наце Николови од Велес, и на 19 
јули 1879 година*, токму спроти манастирската сла-
ва, овој ревносен монах, поткрепен од молитвеното 
застапништво на огненосниот Илија, се удостоил 
со радост да го дочека крајот на своето богоугодно 
градителско дело. Храмот бил осветен следната, 
1880 година, од тогашниот егзархиски митрополит 
Скопски, Теодосиј (Гологанов).

Со истата ревност и љубов, со која го изградил 
храмот, свети Јоаникиј ја продолжил својата ктитор-
ска дејност, сакајќи целиот манастир да го направи 
едно вистинско духовно прибежиште за народот, 
место каде што луѓето ќе се описменуваат и ќе се 
учат на богопознание, но и којшто ќе биде своевид-
но сокровиште каде што грижливо ќе се чува и за-
пазува народното и културното богатство. Затоа, во 
новоизградените манастирски зданија, покрај мо-
нашките ќелии, маѓерницата, трпезаријата, гостин-
ските одаи, казарницата и некои работилници, бил 
одвоен простор и за библиотека со скромен книже-
вен, па дури и архивски материјал. Преподобниот 

* На самиот влез од манастирскиот храм имало и ктиторски натпис, 
кој гласел: „Во имя о(т)ца и сина и с(вя)таго д(оу)ха аминъ. Сей с(вя)
тий храмъ во имя с(вя)таго сла(внаго) пр(о)р(о)ка Илия. ωбновихъ 
смиренний азъ Іωанникий їеромонахъ г. Чешмеджїевъ род. изъ г. Ох-
ридъ во 1875 лѣ. совершися во 1879 лѣ. 19. їоулїа. иждивенїемъ ωбщимъ 
православнымъ хр(и)ст(и)анωмъ. зографы Петре и Наце Николови 
изъ гр. Велесъ“.
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и самиот се зафатил со внимателно водење на мана-
стирските книги и со кореспонденцијата, грижејќи 
се притоа и за основната матична документација 
на селото. А како вистински љубител на народната 
традиција и на народното творештво, со високо из-
дигната свест за нивната вредност и значење, овој 
просветлен монах посветил дел од своето време и 
на тој израз на нашата самобитност, правејќи во 
својот манастир збирка на народни носии од тој 
крај. Истовремено, тој се грижел и за материјални-
те потреби на своите соселани, па олеснувајќи им 
барем малку во тешкотиите на секојдневниот жи-
вот, и ублажувајќи им ја бедата, човекољубиво ги 
отстапувал на користење манастирските ниви на 
најсиромашните семејства. Во меѓувреме изградил 
и воденица, што работела со силата на еден коњ. Со 
неа се ползувале и жителите од сите околни села, 
бидејќи била единствена во тој крај. На тој начин, 
милосрдниот Старец придонесувал не само за оп-
стојувањето на манастирот, туку и на целата рако-
тинска област.
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Татковската грижа на  
преподобниот за децата

Посебна била посветеноста на свети 
Јоаникиј кон децата. Имајќи ги постојано 
пред себе Христовите евангелски зборо-

ви: Вистина ви велам, ако не се повратите и не биде-
те како деца, нема да влезете во Царството небесно 
(Мт. 18, 3), а бидејќи и самиот бил со смиреност и 
детска незлобивост во срцето, тој со особена љубов 
пристапувал кон најмалите и татковски се трудел да 
им ги пренесе основните познавања и да им ја при-
ближи убавината и длабочината на нашата света 
православна вера. За таа цел, во својата обител, во 
1896 година подигнал и основно училиште за деца. 
Тука тој самиот ги поучувал и ги воспитувал мла-
дите души, ползувајќи го дарот на словото и на учи-
телството, што му биле дадени од Бога. „Од многуте 
куќи што ги имаше тогаш селото“ - си припомнува 
дедо Трајан Тошковски (роден 1924) од Ракотинци, 
„само Хаџи-Јоаникиј беше писмен. Тој и училиште-
то ни го направи. Ни беше и свештеник, и лекар и 
учител. Имаше голема чест меѓу луѓето, целото село 
му се поклонуваше. Тој беше и мајка и татко на це-
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лото село“*.
Во училиштето, основано од отец Јоаникиј, де-

цата најпрвин се описменувале, а потоа ги изучува-
ле основите на позначајните световни науки, како и 
Светото Писмо за да се утврдат во верата и благо-
честието и да се упатуваат кон добродетелен живот 
и примерно поведение. Во почетокот учеле само 
машки деца, а подоцна училиштето ги отворило 
своите врати и за девојчињата, давајќи им можност 
и тие да стекнат основно образование.

Неговата топла љубов оставила неизбришлив 
печат во детските срца. И ден-денес се пренесуваат 
прекрасните спомени за овој грижлив и благоду-
шен татко, кој во секоја прилика ги дарувал децата 
со слатки и бомбончиња, кој ги лекувал со своите 
усрдни молитви и богопросветлени лекарства, што 
останале зачувани во неговата книга „Лекарство“. 
А во спомените на учениците од тогашната Скоп-
ска гимназија, меѓу кои и нашиот подоцнежен ар-
хиепископ, Неговото блаженство Гаврил, останала 
сликата за еден достоинствен монах на бел коњ, со 
благороден лик, кој често ги посетувал и имал благ 
љубовен збор за нивните души.

* Разговор воден со Трајан Тошковски (роден во 1924 година во с. 
Ракотинци) во неговиот дом во Скопје, на 19 ноември 2015 година.
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Богомудар старешина на манастирот

Од првиот момент кога, според Божја-
та волја, преподобниот Јоаникиј бил по-
ставен за старешина на новоизградениот 

манастир, добивајќи на тој начин од Бога послуша-
ние да бдее и да раководи со духовното растење на 
довереното стадо, тој се трудел да биде пример во 
христијанските подвизи и во духовната надградба. 
Со целиот свој живот, светиот отец се уподобил на 
ангелите; не стекнувајќи ништо земно, тој воопшто 
не мислел за себе, туку единствена грижа му било 
како да Му угоди на Бога и да им послужи на ближ-
ните. И како што ангелите немаат ништо свое, така 
и тој одделувал од своите оскудни количини храна 
и облека, за да им помогне и да ги поткрепи сиро-
машните, а такви во тоа тешко време имало многу. 
Секако, не ја занемарувал ни насушно потребната 
духовна храна. Служел секоја недела и секој пого-
лем празник, и тоа во двете цркви наизменично, и 
во манастирската, посветена на свети Илија, и во 
ракотинската, посветена на Успението на Пресве-
та Богородица. Дење тој го сеел семето на евангел-
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ските добродетели меѓу луѓето, а ноќе го напојувал 
тоа семе со своите молитвени солзи, за во иднина 
да добие радосна, богоугодна жетва. И неуморни-
от духовен труд, дал изобилен плод. На поголеми 
црковни празници или неделни денови, во кона-
ците на манастирот се собирале и до осумстотини 
гости и поклоници. И селаните редовно доаѓале кај 
него за поука; се советувале со него и во добро и во 
зло, а тој никогаш не ги лишувал од потребното за 
спасението на нивните души, хранејќи ги со поуки, 
зачинети со солта на Божествената благодат. „Луѓе, 
видете што пишува во Евангелието“, често поучу-
вал преподобниот, „каков век иде! Најпрво ќе се 
исушат бресјата, ќе загинат водите, ќе има војни... 
Затоа почитувајте ги празниците, немојте да ги кле-
ветите и озборувате ближните“. Селото Ракотинци 
и другите околни села биле удостоени да се пол-
зуваат со благословот и благодатта на светителот; 
немало неродни години, бидејќи Господ, гледајќи 
го богоугодниот живот на селаните, го умножувал 
плодот на нивните раце.

Со својот свет и подвижнички живот, тој зас-
ветлил силно, како факел, осветлувајќи им го па-
тот и на оние што посакале да го подражаваат во 
неговиот рамноангелен подвиг. Една од неговите 
монашки рожби бил Спасо од Ракотинци, кој при-
мил монашки потстриг со име Софрониј, и служел 
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во манастирот сè до упокојувањето на блажениот 
старец Јоаникиј. Познат ученик и духовно чедо на 
овој христоносен учител е и преподобниот Мака-
риј, којшто подоцна станал старешина во Марко-
виот манастир, а извесен е и некој монах Антониј. 
Подоцна, во Ракотинци се замонашила и мајката на 
скопскиот свештеник Боро Ангеловски, добивајќи 
го монашкото име Февронија.

Славата на отец Јоаникиј како Божји лекар на 
душите и телата се пренесувала насекаде, според 
сведоштвото на Господ, кој рекол дека не може да се 
сокрие град на врв планина (Мт. 5, 14). Како моќен 
одблесок на божествената светлина на Сонцето на 
правдата – Христос Бог, праведноста и љубовта на 
преподобниот Јоаникиј светеле надалеку, така што 
многумина верни го избирале него за свој духовен 
отец. Покрај своите најблиски чеда, преподобни-
от им бил духовен раководител и учител и на други 
монаси и мирјани, кои му притекнувале отсекаде 
заради духовна полза, зашто тој, според зборовите 
на апостолот, бил за сите сè (сп. 1. Кор. 9, 22): ги по-
учувал, сочувствувал со нив како со свои најблиски, 
однесувајќи се кон старците како кон свои браќа, 
а кон помладите како кон свои деца. Неретко се 
случувало и Турци да се советуваат со светителот, 
што било од особена полза за неговата паства, би-
дејќи кога се влошувале односите меѓу турските 
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власти и христијанското население, тој се покажал 
и како чувар на Ракотинци и околните села, застапу-
вајќи се со својот авторитет за нивно помирување.

Тоа пожртвувано себепредавање за паствата не 
останало незабележано од страна на управата на 
црковната општина во Скопје, па така, во 1877 го-
дина, на духовната грижа на отец Јоаникиј му биле 
доверени и двете селски парохии: Сопиште и Усје*. 
Новите духовни должности дошле во многу тешко 
време, кога православното македонско население, 
по избувнувањето на Руско-турската војна, на се-
кој начин застанувало зад Русија, надевајќи се дека 
конечно ќе ја достигне долгоочекуваната слобода. 
Поради тоа, православните христијани биле подло-
жувани на страшни притисоци, измачувања, прого-
ни и убиства. И самиот свети Јоаникиј подоцна ќе 
запише дека „таа година (т.е. 1877), бидејќи беше 
Руско-турската војна, од зулумот турски повеќе не 
можеше да се живее... настапи критично доба за 
православниот народ поради војната“.

Во 1881 година, Црковната општина го назна-
чила преподобниот за старешина и на Марковиот 
манастир. Меѓутоа, поради неможноста совесно да 
одговори на сите свои духовни задолженија, кои во-

* Во 1877 година, по почетокот на Руско-турската војна, митропо-
литот Кирил бил принуден да го напушти Скопје, така што извесно 
време Скопската епархија била управувана од црковна општина.
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општо не биле мали – старешина на два манастира 
од една страна и парохиски свештеник на неколку 
села од друга – отец Јоаникиј почувствувал потреба 
од помошник во духовното дело, па затоа од Црков-
ната општина побарал благослов да го замонаши 
својот послушник Блажо, кој веќе имал стекнато из-
весно искуство во подвижничкиот живот, па дури 
некое време престојувал и на Света Гора. Откако 
му било одобрено, во 1882 година тој го потстрижал 
својот искушеник во светиот монашки чин, давајќи 
му го името на славниот египетски пустиножител 
Макариј Велики. Набргу потоа, отец Макариј бил 
назначен за старешина на Марковиот манастир, а 
преподобниот Јоаникиј се вратил во својата обител 
во Ракотинци.
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Посетите на Светата Гора Атонска

Богопрославената градина на Пресве-
тата Владичица наша Богородица, е место 
од каде што во целиот свет се шири благоу-

ханието на божествената тишина и нетварната пре-
образувачка светлина. Светата Гора Атонска, како 
незаменлива чуварка на вистинското Божјо откро-
вение и на светото Предание, отсекогаш била силна 
поткрепа за православното монаштво, но и за сиот 
род христијански. Благословот на Царицата Не-
бесна, преку оваа најсвета Гора, се излеал врз многу 
народи, просветил многубројни племиња. А колку 
повеќе, пак, врз нашата Татковина и нашиот народ, 
кои се удостоиле најнепосредно да се напојуваат од 
духовните струи на тој богоблагодатен вруток. Таа 
нераскинлива поврзаност на нашата осветена почва 
со небоземните предели на Атонската Гора е искон-
ска, оди многу наназад во минатото, уште од самите 
почетоци на светогорското монаштво.

Несомнено е дека и преподобниот Јоаникиј 
растел со тоа сознание и бил исполнет со огромна 
љубов кон земниот удел на Пречистата Богомајка. 
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Првите средби со светогорското монаштво тој ги 
имал уште во своето детство, бидејќи голема била 
духовната поврзаност на Охрид со Атонската Гора, 
така што светогорци честопати доаѓале во градот 
на светите рамноапостоли - пресветлиот Климент, 
првосветителот славјански, и божествениот Наум, 
родоначалникот на славјанското општежително 
монаштво. Таа поврзаност уште повеќе се утврдила 
кога Пресветата Богородица го избрала неговото 
срце и го удостоила да стапне по натопената од мо-
нашка пот и светост – Атонска земја. За две од свои-
те посети на Света Гора, преподобниот ни оставил 
и писмено сведоштво во својата Автобиографија: 
„Во 1886 година, бидејќи црквата не беше снабдена 
со сите црковни книги, се решив да одам во Света 
Гора и таму да ги набавам оние книги, кои ми беа по-
требни за црковното богослужение“. Во друга при-
лика, пак, тој и подолго време престојувал на Света 
Гора, не само за да купува книги, туку и привремено 
да се засолни од омразата и гневот на озлобените 
слуги на нечестивиот: „Во 1898 година, зулумот тур-
ски беше голем за тоа доба, па затоа решив да одам 
во Света Гора, и таму останав три месеци. Купив цр-
ковни книги и бидејќи (состојбата) се постивна, се 
вратив повторно во Ракотинци“.

Овие посети на Атос, го збогатиле преподобни-
от со нови скапоцени духовни богатства, кои уште 
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повеќе ја украсиле ризницата на неговата облаго-
датена личност. Ангелските лица на светогорските 
отци и нивните аскетски беседи, благоуханието на 
светогорските светињи, благолепието на тамош-
ните Божји храмови и свети богослужби, богатите 
манастирски книгохранителници, строгите под-
вижници во општежитијата, пустинските скитови 
и пештери, втиснале траен благодатен отпечаток во 
христољубивото срце на ракотинскиот подвижник.
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Поклонение во Светата Земја

Секој што во срцето свое со љубов си 
споменува за Божествените страдања на на-
шиот Спасител, Господ Исус Христос, сил-

но посакува барем еднаш да го посети светиот град 
Ерусалим, да стапне на местата каде што чекореле 
Неговите пресвети нозе, каде што Тој пострадал за 
нас, бил погребан, воскреснал и се вознел на небо-
то. Па така и преподобниот Јоаникиј смирено Му 
се молел на Господа – да го удостои да се поклони 
на светите места. Неговата молитва не била напраз-
на, зашто Бог ги исполнува желбите на оние што 
Му служат, па така тој во 1905 година бил удосто-
ен не само да се поклони на најголемите тамошни 
светињи, туку и да го дочека и да го прослави нај-
торжествениот празник на сесветлото Христово 
воскресение во самиот храм на Воскресението. Ги 
видел и строгите подвизи на прекрасните монаси, 
ангели во тело, и се насладил со нивните свети сло-
ва, а и од нивните молитви многу се исползувал. Го 
стекнал и благословот, покрај прекрасните споме-
ни и духовни искуства, да понесе со себе, во својата 
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Татковина, и неколку светињи, чесни сосуди, ико-
ни, и други предмети од Светата Земја*. Напоју-
вајќи ја така душата од живоносниот Источник, тој 
се вратил во својата обител. Од тоа време останал 
запаметен кај народот како Хаџи-Јоаникиј.

* Архимандритот Јоаникиј ја дарувал својата внука од брат, Стојна 
Ставрева, со скромни дарови од поклонението: еден мал крст, три 
камчиња од Светата Земја, скапоцена школка и еден корен со исце-
лителна сила, што се нарекувал Богородична рака, односно воскрес-
но растение, или ерихонска роза (Anastatica hierochuntica). Вообича-
ено коренот се потопувал во вода и од таа вода болниот се напивал 
или попрскувал по болното место од телото и добивал исцеление 
според својата вера.



61

Утешител и застапник за народот

Во херојскиот, но крајно тежок и мно-
густрадален илинденски и поилинденски 
период, преподобниот Јоаникиј, како добар 

пастир кој ја полага душата за овците свои (сп. Јн. 
10, 11), освен сострадалната болка за своето напате-
но словесно стадо, и самиот поднесувал страдања 
и големи непријатности од омразените пороби-
телни власти и одметници. Во својот животопис, 
тој пишува: „Од 1900, па сè до 1908 година, поради 
комитските побуни, често пати беше претресувано 
и селото Ракотинци и во манастирот заседнуваше 
турска војска по неколку месеци; а, при претресите, 
според тогашниот закон, го поведуваа и парохиски-
от свештеник, тој прв да влегува по селските домо-
ви; па така, секој ден, наместо да бидам на молитва, 
постојано бев во тревога да не би да ме повикаат за 
претрес на селото“.

Во продолжение ќе раскажеме еден случај од 
животот на преподобниот, од кој може јасно да се 
види како Бог, со Својата моќна рака, ги пази оние 
што на Него се надеваат. Имено, во 1900 година, во 
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Ракотинци биле поставени двајца полјаци муслима-
ни, по име Усеин и Даут од с. Цветово, за да го чува-
ат селото и неговиот имот. Меѓутоа, овие двајца ра-
сипници и разбојници, исполнети со секаква злоба 
и лукавство, наместо да го работат тоа за што биле 
најмени, вршеле насилство над селаните, ја грабале 
стоката, сееле раздор меѓу луѓето, така што брат од 
братот свој се чувал. Заблудени дека Ракотинскиот 
манастир поседува големо богатство, тие намисли-
ле да го убијат преподобниот и да го заземат мана-
стирот и неговите имоти. Но сезнајниот Бог, Кој 
на Своите верни последователи им ветил дека ни 
влакно од главата нема да им недостига без Негова 
волја (сп. Лк. 21, 18), го разобличил лукавството на 
двајцата сејмени и ги растурил нивните злобни пла-
нови. Имено, додека тие во некоја селска плевна се 
договарале како да го убијат отец Јоаникиј, Божја-
та промисла уредила некој Петко Еџков да се најде 
таму во моментот и да го слушне нивниот разговор. 
Така, планот на разбојниците му бил соопштен на 
преподобниот, па овој неустрашлив монах успе-
ал, со помош на епархиската управа, да издејствува 
овие двајца злотвори навреме да бидат фатени и да 
бидат казнети, за нивните престапи, од државните 
судски власти. Меѓутоа, тоа не ставило крај на зака-
ната. Подолг период по тоа, преподобниот живеел 
во постојана опасност од одмазда од страна на род-
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нините на затворените полјаци. Но и тука крепката 
Божја рака го сочувала неповреден, така што уште 
еднаш се потврдиле зборовите на псалмопевецот 
дека човек иноверец нема да се одржи на земјава; зло-
то ќе го одвлече неправедниот човек во погибел. Раз-
брав дека Господ ќе покаже правда за угнетените и 
милост за сиромасите. Да, праведниците ќе го испо-
ведаат името Твое, и непорочните ќе се населат пред 
лицето Твое (Пс. 139, 11-13).

Чувствителната душа на преподобниот Јоани-
киј особено многу страдала и се жалостела од коб-
ните последици на страшното искушение во кое 
православните народи на Балканот ги беше втурна-
ло мракобесието на Балканските и на Првата свет-
ска војна. Новата власт во нашата Татковина, која 
дошла на местото од претходната иноверна, небла-
гонаклонето се однесувала кон нашиот народ и со 
особено подозрение гледала на нашето домородно 
духовенство и свештенство, упорно настојувајќи 
да го замени со свое. Повторно настапило време на 
тешки искушенија и притисоци. Оваа горка чаша на 
сенародно страдание, не го одминала ни смирени-
от ракотински аскет, кој во неколку наврати морал 
да дава отчет за својата личност и дејност. Меѓутоа, 
на прашањето кој е, што е и кого поддржува, пре-
подобниот, за да се заштити себеси и својата паст-
ва, мудро одговарал: „Јас сум православец и не се 
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мешам во вашите борби“. Така, имајќи евангелска 
кротост, тој умеел да ги смири и подивените души, 
па и да ги придобие за Христа. Овој блажен монах, 
облагодатен со Христовиот мир, никого не осуду-
вал, туку гледајќи ги голготските искушенија на 
православниот народ и светата Христова црква, и 
самиот сочувствително ги трпел крстните страда-
нија, распнувајќи се заедно со нив. Како некогаш 
пророкот Језекиил врз рушевините на Ерусалим, 
така и тој плачел врз духовниот пустош, во којшто 
„злобната непријателска змија“ ги вовлекла брат-
ските христијански народи.

По природа обдарен со многу дарби, „дедо 
аџија“, како што го нарекувал народот, копнеел 
за стекнување уште посовршени добродетели и 
знаења, а пред сè – љубовта, според зборовите на 
апостолот: Покажувајте ревност за поголеми даро-
ви, а јас ќе ви покажам уште подобар пат (1. Кор. 12, 
31). Од Бога дадените таланти, тој трудољубиво ги 
умножувал: читал многу, добро го усвоил учењето 
потребно за свештеничкиот призив, а го совладал и 
турскиот јазик, што многу му олеснувало при извр-
шувањето на должностите и послушаниjата на кои 
се имал посветено. Сето тоа знаење, тој го облаго-
родил со подвигот на пожртвуваната љубов. Затоа 
Светиот Дух всадил и мудрост Божја во него, за да 
извршува суд (сп. 3. Цар. 3, 28), зашто помислите на 
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праведните се правда (Изреки 12, 5), вели мудриот 
Соломон. Големиот учител на божествените до-
бродетели, авва Антониј Велики, додава дека ра-
судувањето е најголем Божји дар. Оти луѓето, кога 
го немаат, не се во состојба секому да го распреде-
лат тоа што справедливо му следува; кога, пак, се 
совладани од човечките страсти, тие целосно ја на-
рушуваат праведноста, презирајќи ги сиромасите и 
не изобличувајќи ги тие што вршат неправда. А на 
преподобниот, правосудието му било дадено од не-
бесата, од Небесниот Судија. Во внатрешноста на 
умот, во тајното судилиште на помислите, тој умеел 
правилно да расудува за нештата. Умот му бил на-
лик на вага, која непоколебливо и точно ја одмерува 
тежината на секоја постапка. Кога луѓето не можеле 
да се спогодат во нешто, тој ги сослушувал и им ја 
кажувал праведната пресуда. Притоа, секогаш го 
изобличувал лукавството и го осудувал порокот, а 
давал предност и поддршка на добродетелта. Одли-
кувајќи се со милост во судењето, еднакво судел и на 
бедниот и на богатиот. Бил вистински миротворец, 
кој со евангелскиот мир зрачел меѓу луѓето. „Пома-
гаше во сè. Во негово присуство не сме се карале, 
сме се сакале. И во најлошото го чуваше народот“ 
– сведочат неговите современици.
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Бесребреник, исцелител и пророк

Престојот во манастирот на светиот 
бесребреник и исцелител Пантелејмон, на 
почетокот на монашкиот подвиг, засеко-

гаш ја збогатил духовната ризница на преподобни-
от Јоаникиј со уште една благородна дејност. Име-
но, сештедриот Бог го удостоил со дарот да исцелува 
болести, не само кај луѓето, туку и кај животните. 
Тој собирал секакви билки, од коишто подготву-
вал најразлични лекарства, но болните најмногу 
ги исцелувал со силата на Христовото име, раково-
дејќи се од евангелската заповед: Бесплатно добив-
те, бесплатно давајте (Мт. 10, 8). Насобраните ре-
цепти за приготвување на природни лекови, тој со 
извонреден краснопис ги запишал на четириесети-
на страници, во својата книга „Лекарство“, којашто 
се чува во архивот на Православниот богословски 
факултет во Скопје. На оваа скромна, но народно 
полезна збирка, стои како сведоштво неговиот сво-
ерачен потпис: „Сия Книга лекарство собралъ и пи-
салъ Іωаникий Священоинокъ. 1884 л. 30 Августъ.“

Свети Јоаникиј малку им зборувал на болните 
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за прописите на медицината, а многу повеќе за за-
вештанијата на светите пророци и апостоли и на 
светите отци – за тоа како треба да се чуваат себеси 
од гревовите, кои се причина за телесните болести, 
зашто боледувањето на душата е потешко од сите 
телесни страдања. И кога душата е оддадена на гре-
вовите, Бог честопати допушта телото да падне во 
тешки болести, зашто Он сака, на тој начин, очисте-
ни со покајание и задоени со љубов кон Него и кон 
својот ближен, во смирение и скрушеност засеко-
гаш да нѐ привлече кон Себе. Локалното население 
сведочи за многу исцеленија добиени под епитра-
хилот на свети Јоаникиј, како и преку елеопомазу-
вањето. Набргу преподобниот се прочул во околи-
ната како лекар. „Тој ни беше и повеќе од доктор“ 
– сведочи дедо Трајан Тошковски, кој се удостоил 
да поживее покрај овој светол Христов угодник – 
„беше вистински, голем исцелител. Тогаш во селото 
немаше друг лекар. Кога некој ќе се разболеше, го 
носеа кај Хаџи-Јоаникија, и откако тој ќе му прочи-
таше писмо (т.е. молитва), болниот оздравуваше. 
Се сеќавам, кога бев мал, толку многу се разболев, 
што не се знаеше ни дали ќе преживеам. Но мајка 
ми ме однесе кај Хаџи-Јоаникија и како ми прочита 
молитва, набрзо оздравев“.

Духовни чеда на старецот сведочат дека по усрд-
ната молитва, тој честопати ја привлекувал кон 
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„своите благословени гради“ главата на оној, кој 
страдал од болка, помисли, смутувања – и во срцето 
на човекот слегувала благодатта, тој се успокојувал 
во духот или, пак, болката едноставно престанува-
ла. Светиот го осенувал страдалникот со крстното 
знамение - и непријателот, уплашен и посрамен, бе-
гал од светијата, а страдалната душа, откако вдишу-
вала благодат, веднаш закрепнувала за нови духов-
ни битки со непријателот на човечкиот род, битки 
што секој од нас ги води до своето последно издиха-
ние. Со таквиот подвиг, преподобниот ја достигнал 
мерата на светите отци на Православната Црква, 
коишто му даваат сила на паднатото човештво да не 
погине во непријателските мрежи и да не го изгуби 
Божјиот образ во себе. Тој ги оттргнувал душите од 
бесовските челусти, им помагал на заблудените да се 
исправат од духовниот мрак, давајќи им и телесно и 
духовно здравје и враќајќи Му го на Творецот Него-
вото творение.

Наполно очистена од страстите со постојан 
подвиг: бдеење, воздржание, смирение, трпение 
и кротост, душата на преподобниот се удостоила 
да ја види невештествената духовна светлина, а ср-
цето му горело со божествениот оган. Тој оган се 
претворил во пламен што се издига до небесата, и 
бликнал во извор на благодатни дарови. Па така, 
преподобниот отец Јоаникиј бил од Бога просла-
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вен и со реткиот дар на пророштвото. Еден жител 
од с. Ракотинци, по име Спасе Трпевски, посведо-
чил дека еднаш, за време на жетвата, преподобниот 
Јоаникиј ги предупредил селаните да побрзаат со 
собирањето на житото, бидејќи по четири дена ќе 
настапат долготрајни дождови, што навистина се 
случило. Прорекол уште и дека дрвјата во околина-
та на селото ќе се исечат, многу извори ќе пресушат, 
а мештаните ќе се иселат. Го претскажал, исто така, 
и тоа дека по неговата смрт ќе настане свлекување 
на земјиштето што ќе го уништи манастирот и ќе ги 
открие неговите мошти. Сите негови пророштва, 
подоцна се исполниле во целост. 
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Игумен и архимандрит

Поради своите големи и макотрпни 
заложби на полето на духовното пастир-
ство, миротворството, просветата и сео-

пштата грижа за христијанскиот народ, на 31 јули 
(13 август) 1913 година, отец Јоаникиј бил произве-
ден во игумен, при што, иако му доделил висок чин, 
сепак, тогашниот Скопски митрополит Викентиј ја 
ограничил неговата пастирска дејност само на село-
то Ракотинци, колку само да може да го издржува 
манастирот во неговите основни потреби. Тоа до-
вело Ракотинскиот манастир, кој и претходно бил 
многу сиромашен, да западне во крајна оскудност и 
беда, за што сведочат и зачуваните дневници на ма-
настирската каса и инвентарните книги, што уредно 
ги водел самиот отец Јоаникиј. Меѓутоа, смирениот 
монах, кој веќе одамна бил извежбан во строгите 
аскетски подвизи и воздржувања, продолжил да 
ја храни и украсува својата ангелоподобна душа со 
Христовата љубов, живеејќи согласно зборовите на 
великиот апостол: Знам да живеам и во скудност, 
знам да живеам и во изобилство; научен сум на сè и 
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секако, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие 
да сум, и во немање. Сè можам преку Исуса Христа, 
Кој ме крепи (Фил. 4, 12-13).

Показател за неговиот висок духовен раст е и 
фактот дека, и покрај подозрението на тогашни-
те духовни и световни власти, бил исповедник и 
на членови од високата црковна јерархија, па така 
се споменува дека некогаш ги исповедал и самите 
скопски митрополити Варнава, подоцнежен срп-
ски патријарх, и Јосиф, којшто при една средба со 
овој угодник Божји, рекол: „Отче Јоаникие, јас сум 
епископ по чин, а ти по дело“. Во третото и четврто-
то десетлетие на XX век, тој бил најстар свештено-
служител, не само во Македонија, туку и во целото 
кралство на стара Југославија. Неговата пожртву-
вана пастирска љубов, големото благодушие, ду-
ховничката широчина на неговото срце, направиле 
тој, со одлука на Епархиската управа од 16 март 1933 
година, да биде одреден за исповедник на целото 
свештенство од Скопското и Качаничкото архие-
рејско намесништво. Меѓутоа, само три дена по до-
несувањето на оваа одлука, преподобниот замолил 
да биде ослободен од таа должност поради природ-
ната немоќ на неговите поодминати години. 

Конечно, во месец јуни 1935 година, како верно 
подобие на Добриот Пастир, Кој ја положи душата 
Своја за овците, преподобниот Јоаникиј бил удос-
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тоен со архимандритското достоинство, или поточ-
но кажано – архимандритскиот чин бил удостоен 
со него.
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Блаженото преселување во вечноста и  
некои чуда со неговите чудотворни мошти

По долгиот и маченички животен пат, 
целиот исполнет со непрестајно и посве-
тено служење на Бога и ближните, дошло 

време преподобниот старец Јоаникиј да се одмори 
од своите големи богоугодни трудови и подвизи 
и да премине во спокојот на вечното блаженство. 
Пред да го прими во Своите небесни обители за да 
се насладува со неискажлива рајска радост заедно со 
сите светии и праведници, благиот и човекољубив 
Бог му го открил на Својот добар и верен слуга и 
времето на неговата смрт. Известен одозгора за ско-
рото преселување, отец Јоаникиј ги повикал своето 
чедо и собрат Софрониј и манастирскиот прислуж-
ник Трајче и им рекол: „Јас сум веќе стар и треба да 
си одам од овој свет. Затоа, ќе ја направам оваа мала 
моја гробница, каде што ќе го положите моето тело, 
за и по смртта моја, луѓето да се поучуваат од мене“. 
Така, преподобниот, кој речиси еден цел век бого-
угодно проживеал на земјата, веќе почнал да гледа 
во идниот, непрестаен век на Царството Божјо. Си 
избрал место во манастирскиот двор и започнал са-
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миот да си го копа гробот, а кога селаните го замо-
лиле да му помогнат, тој ги одвратил со зборовите: 
„Ова е лично за мене, сам ќе си го направам“. Чудес-
на била неговата телесна сила и покрај длабоката 
старост од речиси стогодишна возраст.

Доведувајќи ја до крај јуначката борба против 
непријателот на човечкото спасение, и успешно за-
садувајќи го семето на Христовата вера во срцата 
на луѓето, светиот подвижник најпосле се удостоил 
со вишно звање и вечна награда на небесата. Така, 
на 11/24 јануари 1940 година, во својата деведесет и 
тригодишна возраст, богоблажениот архимандрит 
Јоаникиј, игуменот на Ракотинскиот манастир, пре-
минал кај Господа во Неговите рајски обители, за 
слава на Пресвета Троица и за наше молитвено за-
стапништво пред Неа и пред Пресвета Богородица, 
но и за сите оние што со вера и молитва притекну-
ваат кон него.

Тринаесет години по упокојувањето во Христа, 
неговите блиски, на коишто им беше предвестил 
дека неговото тело „нема долго да остане во земја-
та, туку ќе излезе надвор од неа, за поука на луѓето“, 
дочекале да го видат исполнувањето на ова проро-
штво. Имено, во јануари 1953 година, во селото на-
станало свлекување на земјиштето, при што целос-
но настрадал манастирот „Свети Илија“ – неговиот 
храм, конаците, но и гробот на преподобниот. То-
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гаш, според кажувањата на ракотинчани, „земјата 
се отворила и неговото живолико тело излегло на 
светлина“. Нераспаднатото тело на блажениот ста-
рец причинило голем восхит меѓу селаните и уште 
повеќе ги уверило во светоста на неговиот живот. 
На сите им било јасно дека Божјата благодат го со-
чувала нетлено телото на оној кој целиот свој живот 
го поминал со света и пожртвувана љубов кон Бога 
и кон Неговите живи икони – луѓето.

Така Господ ги прославува оние што Него Го 
прославуваат во телата свои. И отците на нашата 
света Црква учат дека божествениот живот на све-
тителите, својствен за целото нивно битие, не ги 
напушта ни по нивната смрт, туку продолжува да 
се пројавува во нивните тела и коски. Моштите на 
светителите се своевиден спроводник, преку кој се 
пренесува Божествената благодат. Бог се пројавува 
Себеси преку нив и на тој начин духовно го поткре-
пува Своето паднато создание, за тоа што почесто 
да го подига мислениот поглед кон височините, кон 
вечноста. Поради тоа, православните христијани, 
почитувајќи го и славејќи го споменот на светии-
те, исто толку ги почитуваат и ги слават и нивните 
свети мошти, преку кои им се даваат исцеленија и 
божествена поткрепа. Свети Никола Кавасила вели 
дека телесните останки на светителите „се вистин-
ски храм Божји и олтар“, а воедно претставуваат 
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сведоштво и залог дека човечките тела ќе воскрес-
нат и ќе наследат од Бога нетрулежност и блажена 
бесмртност – живот вечен.

По чудесното откривање на нераспаднатото и 
чудотворно тело на светителот, селаните, не сакајќи 
повторно да го погребаат в земја, со голема љубов 
и почит го положиле во една помошна барака при 
селскиот храм, посветен на Успението на Мајката 
Божја, каде што таа голема светиња останала сè до 
1986 година. Тогаш, за тамошен парохиски свеште-
ник бил назначен отец Богослов Димитриевски, кој 
со самото свое доаѓање во селото, лично се запознал 
со чудото на нераспадливото тело на архимандри-
тот Јоаникиј. Имено, тоа сè уште лежело во истата 
барака во која било положено пред 33 години. И, 
иако бараката била полураспадната, без прозорци, 
со разурнат покрив, изложена на сите атмосферски 
влијанија, сепак, телото на преподобниот не претр-
пело никакво распаѓање! „Лицето му беше светло, 
жолто како восок, со блажена насмевка, поубаво 
дури и од она на жив човек што спие“ – се сеќава 
отец Боге. „Па, дури и едната рака, што се беше од-
делила од телото, најверојатно при свлекувањето 
на земјиштето, и таа лежеше покрај телото – цела, 
недопрена од силата на смртта“. Восхитен од вак-
вата чудесна пројава на Божјата милост кон луѓето, 
побожниот и ревносен свештеник Боге посакал да 
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дознае нешто повеќе за животот на овој свет, богоу-
подобен човек. За полесно спроведување на својата 
благочестива намера, тој ја побарал и поддршката 
на познатиот професор од Македонската право-
славната богословија во Драчево, христољубивиот 
научник Борис Бошковски, кој бил некогашен уче-
ник на Битолската богословија и духовно чедо на 
свети Јован (Максимович) Шангајски и Сан-Фран-
циски. Тие двајцата заедно, во месец март 1986 го-
дина, направиле едно првично истражување за 
животот и светлоликата личност на ракотинскиот 
подвижник. Најмногу податоци добиле од стариот 
дедо Трајче, кој своевремено многу години му бил 
прислужник на свети Јоаникиј во манастирот „Све-
ти Илија“.

Откако го завршиле своето истражување, со 
една значителна архива на податоци се обратиле кон 
повисоката црковна јерархија. По внимателното со-
ветување, било одлучено дека, со оглед на околно-
стите и можноста за сквернавење на телото од стра-
на на тогашната богопротивна комунистичка власт, 
најдобро би било, за жал, светиот архимандрит Јоа-
никиј повторно да биде погребен. Оти власта, во ова 
необјасниво чудо што брзо се расчуло, веќе почнала 
да насетува голема опасност од ширење на култот 
кон преподобниот и воскреснување на верата кај 
народот. Така, со благослов на тогашниот архиепис-
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коп Ангелариј, пролетта 1986 година, свештеници-
те Ецо Јовановски, Методија Лазаревски и Боге Ди-
митриевски, во присуство на многубројни жители 
од с. Ракотинци, со побожност го пренеле чесното и 
нетрулежно тело на Христовиот угодник од црквата 
„Успение на Пресвета Богородица“, во обновениот 
манастир на свети Илија, каде што го положиле во 
нов гроб. При вршењето на Панихидата и миењето 
со вино и елеј, телото добило изглед на човек пото-
нат во спокоен сон, и почнало да шири силно благо-
ухание.

И, како што сведочат ракотинчани, набргу и но-
вото место на почивка на преподобниот станало со-
биралиште за верните и извор на бројни исцеленија 
за многумина, коишто со вера притекнувале таму. 
Но, за жал, тоа земно почивалиште било направено 
крајно нестручно и повеќе наликувало на обичен 
бетонски ров, делумно затворен со бетонски плочи, 
отколку на вистински гроб. Како последица на ос-
тавените процепи меѓу плочите, ровот се полнел со 
вода, особено во зимскиот период, така што тело-
то постојано пребивало во тиња и кал. Од сето тоа, 
а најмногу поради нашите гревови, Бог допуштил 
светиот да се распадне, така што најпосле во мрач-
ниот и каллив гроб останале само коските. А посте-
пено и големиот духовен пустош на комунизмот, во 
кој западнал народот, си го направил своето – спо-
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менот за чудесниот монах од Ракотинци почнал сè 
повеќе да бледнее.

Сепак, човекољубивиот Господ не сакаше до 
крај да нè лиши од благословот на Својот угодник и 
не допушти тој сосем да биде заборавен. По извесно 
време, изморен од испразнетоста на лажната мате-
ријалистичка идеологија, нашиот народ повторно 
почнал да бара утеха во спасоносната православ-
на вера и во нејзините чуда и светињи. Тогаш про-
мислата Божја уредила да бидат објавени и некои 
кратки сведоштва за богоблажениот архимандрит 
Јоаникиј, па тоа одново ги разгорело срцата на вер- 
ните и го разбудило во нив споменот за овој голем 
ревнител за Бога, исполнувајќи ги со голема почит 
кон него. Како што сè повеќе луѓе доаѓале во допир 
со сведоштвата за големата сила и за духовниот ав-
торитет на отец Јоаникиј, така кај народот растел 
култот кон неговата света личност. Зголемениот 
интерес за животот и личноста на преподобниот 
повторно поттикнал желба за подлабоко проучу-
вање и внимателно собирање на секакви сведоштва 
за него, при што се правеле напори да се разјаснат 
и прошират со нови сознанија оскудните податоци, 
кои останале како нејасни траги и мали нишки во 
шареноликиот килим на повеќедецениската исто-
рија на тоа напатено време.

Неколку црковни личности го зеле на себе по-
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слушанието да навлезат во тајната на земното по-
стоење и небесното делување на оној кој веќе поле-
ка почнал да се прославува и почитува кај народот 
како нов светија. Во тие години, со благослов на 
тогашниот архиепископ Михаил, членови од ви-
сокиот клир на Црквата направиле гробот на пре-
подобниот да биде отворен и неговото тело да биде 
преоблечено во нови одежди. Но, за голема жал, ос-
танало нерешено прашањето за непрописно напра-
вениот гроб, па останките на свети Јоаникиј морале 
да бидат вратени во истиот оној бетонски ров и пре-
дадени на понатамошно распаѓање. Со текот на вре-
мето, кај верниот народ Божји и кај клирот почнало 
да се создава силно негодување поради несоодвет-
ниот однос и крајно недостојната и бедна состојба 
во која се наоѓале неговите свети мошти. Најнапред, 
во месец јуни 2001 година, во знак на свештенопо-
читание, јеромонахот Фотиј од Бањанскиот мана-
стир на свети Никита (денес игумен на Беровскиот 
манастир „Успение на Пресвета Богородица“), со 
група верници извршил обредно миење на чесните 
мошти и нивно поливање со елеј и вино, по што тие 
биле повторно вратени во гробот. Покрај тоа, во 
последните времиња се појавила и друга опасност 
- моштите да бидат присвоени, односно земени од 
страна на индивидуалци, трговци со свети работи. 
По Божја промисла, група православни верници 



Житие

81

самоиницијативно ги откопале светите мошти и 
знаејќи ја ревноста на Бигорскиот игумен и брат-
ството во чувањето и грижата за светињите, тајно 
ги пренесле во свештената Бигорска обител, и тоа 
токму спроти денот на свети Андреј Првоповикан, 
на 13 декември 2008 година. Бигорскиот старец, кој 
претходно имал многу слушано и читано за светиот 
Јоаникиј Чудотворец, и чиј живот му бил особено 
драг, го сфатил доаѓањето на моштите како голем 
Божји благослов и како благодатна посета на препо-
добниот. Тој со најголема љубов го примил ова свето 
послушание од Бога и со достојна почит ја пречекал 
големата светиња, известувајќи ги за случувањето 
својот надлежен архиереј, Неговото високопреос-
вештенство, митрополитот дебарско-кичевски г. 
Тимотеј, како и Неговото блаженство, архиепис-
копот охридски и македонски г.г. Стефан, во чија 
епархија пребивала оваа голема светиња. 

Веќе следната вечер, на денот посветен на свети 
Андреј Првоповикан, започнало чистењето на мо-
штите, во кое зеле удел повеќе браќа од светата оби-
тел. Неопислива била нивната трогнатост поради 
трагичната и ужасна состојба во која се наоѓале кос-
ките на светиот. Зашто тие не само што биле ужас-
но валкани, покриени со тиња и кал, туку од нив се 
ширела и непријатна миризба на мувла. Веднаш им 
станало јасно дека само прашање на време било кога 
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тие конечно ќе се распаднeле, доколку и понатаму 
останeле во гробот. Но, за жал, повеќе не постои 
трага од ова потресно сведоштво, бидејќи фотогра-
фиите што го сведочеле овој настан биле уништени 
во пожарот, што го зафатил Бигорскиот манастир 
на 30 септември 2009 година. Сепак, според зборо-
вите на самите монаси, било потребно долго време 
за светите останки да се ослободат од сета онаа кал 
и нечистотија, во која со години престојувале. И 
најпосле, кога сè било готово, моштите заблескале 
со необична убавина, покажувајќи ја својата чудес-
на, килибарно жолта боја, која ја одразувала небес-
ната убавина и блесокот на светоста на преподобни-
от. Големата благодат што потоа се почувствувала, 
ги уверила сите во манастирот дека светиот несом-
нено се радува и го благословува ова дело.

Темелно исчистени, моштите биле сместени во 
посебен дрвен кивот и биле поставени под чесната 
Трпеза, во параклисот посветен на Благовештение-
то. За кратко време, благодарение на постојаните 
богослужби, од моштите почнало да се шири не-
искажливо благоухание.

Во извештајот што игуменот Партениј грижли-
во го подготвил за својот надлежен архиереј, мит-
рополитот дебарско-кичевски г. Тимотеј, покрај 
потврдата за пристигањето на моштите, истовреме-
но се потрудил да извести и за некои чуда пројавени 
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од нив. Всушност, тоа било несомнено сведоштво 
дека светителот и непосредно се објавил како вис-
тинско светило на светата Православна Црква. Не-
говото високопреосвештенство го примил овој из-
вештај со искрена духовна радост и благонаклоност, 
бидејќи во срцето одамна имал голема љубов и по-
чит кон преподобниот и ја признавал неговата све-
тост. Зашто, со негов благослов веќе била изработе-
на фреска на преподобниот со ореол на главата, во 
црквата на свети Атанасиј, во скитот на манастирот 
„Св. Наум Охридски“. Тој од своја страна се погри-
жил и архиепископот да биде известен за пројаве-
ните чуда од моштите на ракотинскиот чудотворец.

Првото чудо во Бигорскиот манастир, препо-
добниот Јоаникиј го направил над искушеникот 
М. (денес монах П.), кој, како што рекол самиот, со 
искрена молитва пред чесните мошти побарал од 
светиот да го исцели од израстокот, што и по опе-
ративниот зафат почнал повторно да расте во него-
вата уста. По застапништво на преподобниот, овој 
израсток исчезнал веќе следниот ден.

Потоа, на еден голем пријател на Бигорската 
обител, духовникот и архимандрит Порфириј, игу-
мен на манастирот на Претечата во Верија, кој веќе 
го имал грчкиот превод на краткото житие на пре-
подобниот, и кој во еден разговор со бигорскиот 
игумен бил известен за присуството на моштите во 
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Бигорската обител, му било дадено едно мало делче 
од моштите, поконкретно делче од најмалиот прст. 
По извесно време, отец Порфириј му соопштил 
на игуменот Партениј за чудото што светителот го 
пројавил преку она делче од моштите. Имено, жи-
телите од околината на манастирот во Верија има-
ат обичај да земаат понекогаш од моштите што се 
наоѓаат таму и да ги чуваат за благослов во своите 
домови на одредено време. Така, во една прилика 
игуменот Порфириј ѝ ги дал моштите на препо-
добниот Јоаникиј на некоја верничка и ѝ рекол дека 
тие му припаѓаат на сè уште непрочуен светител, но 
голем чудотворец. Набргу откако жената ги однела 
моштите во својот дом, на гости ѝ дошла нејзина-
та ќерка со својот сопруг Георгиј, кој имал серио-
зен здравствен проблем. Снимките покажале дека 
во едниот бубрег имал камен во форма на топче со 
пречник од неколку сантиметри, така што морал 
итно да се оперира. Тој ден бил петок, а операцијата 
била закажана за во понеделник. Меѓутоа, неговата 
тешта му ги принела моштите и му кажала за чудо-
творната сила на светителот, така што тој, иако не 
бил многу воцрковен човек, се поклонил со надеж 
дека Бог ќе му помогне по молитвите на преподоб-
ниот. Кога во понеделникот Георгиј отишол на опе-
рација, рутинската снимка пред хируршкиот зафат 
не покажала ниту трага од огромниот камен!
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Архимандритот Порфириј, од истиот манастир, 
раскажува за уште едно чудо што се случило преку 
светите мошти на преподобниот Јоаникиј. Имено, 
Божјата промисла уредила во неговиот манастир во 
Верија да дојде некоја жена, тешко болна од рак, и 
таа со силна вера во Бога побарала од отец Порфи-
риj да се помоли за нејзиното здравје. Тој ѝ го дал 
кивотот со моштите и ѝ рекол дека се тоа мошти од 
еден непознат светител, па ја посоветувал да го по-
чува во својот дом и да се моли пред нив за исцеле-
ние. По извесно време, жената ги вратила моштите 
со радосна вест дека преподобниот направил чудо 
со неа, исцелувајќи ја целосно од ракот.

Истата година, на денот на светите рамноапос-
толни Кирил и Методиј, во Бигорскиот манастир 
престојувала професорката З. Т. Додека со еден од 
монасите го разгледувала манастирот, го посетила и 
параклисот „Свето Благовештение“, и таму, уште од 
самото влегување, почувствувала нечие присуство, 
иако внатре немало никој друг. Тоа чувство било 
толку силно, што таа дури и неколку пати се свртела 
околу себе и, најпосле, на една од стасидиите забеле-
жала постар монах, со молитвено наведната глава. 
Оваа негова појава ѝ предизвикала неискажливо 
спокојство и радост. Таа му кажала за ова на мона-
хот што бил со неа и дури убаво ја опишала личноста 
што ја видела. Во тоа време никој, освен монасите, 
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не знаел за постоењето на моштите во параклисот, 
а и самата посетителка не знаела апсолутно ништо, 
ниту за изгледот, ниту за личноста на преподобни-
от Јоаникиј. Од сето тоа кажување, монасите биле 
уверени дека појавата што ја видела гостинката во 
параклисот била токму преподобниот.

Во последниот период од престојот на моштите 
во Бигорски, на неколку тешко болни од рак, меѓу 
кои и на посветената верничка Д. Б. од Скопје, им 
била прочитана молитва пред кивотот на препо-
добниот и, според нивното кажување, веднаш било 
забележано подобрување на нивната здравствена 
состојба, што ги зачудило дури и лекарите.

По двегодишниот престој на светите мошти на 
преподобниот Јоаникиј во Бигорскиот манастир, 
архиепископот Стефан одлучил, кога веќе започна-
ле подготовките за претстојното негово впишување 
во Диптихот на светиите, дека најпосле било дој-
дено времето ракотинската светиња да се врати во 
својата Скопска епархија, каде што преподобниот 
го поминал целиот свој монашки живот, во предана 
служба кон Црквата Христова. Така, во 2010 година 
моштите биле пренесени во манастирот посветен 
на свети Георгиј Победоносец, во местото Криви 
Дол во Скопје, за да го очекуваат мигот на конечно-
то торжествено прославување.



По неговите свети молитви,  
милостив Христе Боже наш,  

сочувај го родот наш христијански,  
а нас, грешните и недостојните,  

помилуј нè и спаси нè како  
Благ и Човекољубив!



Ακολουθια  
του Οσιου Πατρος ημων 
Ιωαννικιου του εν Ρακοτιντσι
ἐορταζομένου τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου

Ἐποιήθη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ὑπὸ
Ἀθανασίου ἱερομονάχου Σιμωνοπετρίτου,
Ὑμνογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
φιλοσίῳ αἰτήσει τοῦ  
πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου κ. Παρθενίου,
Καθηγουμένου τῆς 
Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Μπιγκόρσκι

Ἅγιον Ὄρος Ἄθως 
ιβιϛ΄



Последование 
на преподобниот отец наш

Јоаникиј Ракотински
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На Вечерната
Поставуваме 6 стиха и ги пееме подобните стихири

Глас 1: Радост на небесните чинови...

Пожелувајќи го градот што е на небото* и кој 
трае во веки, уште од младоста своја* сладо-

стите светски си ги презирал* и крстот Исусов на 
рамо* си го подигнал, отче Јоаникие,* подражателу 
на преподобните. 

На Пантелејмона, целебникот и бесребреникот,* 
си ја нашол обителта, како место за подвиг* и таму 
си се борел со послушание,* пост и постојана мо-
литва,* што ти ја сладеа душата ревносна,* отче, на 
Господа благоугоден.

Копнеж врз копнеж во душата си напластувал* 
и си се борел, себлажен, низа години долги,* та 
Христос со плата ти возврати* – богатство добро-
детели,* покажувајќи те на верните правило* во 
светоста, Јоаникие.
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Со прекумерната љубов твоја кон ближните,* ти 
доброволно си служел во животните грижи:* на де-
цата учител и исцелител* си се покажал, отче,* исце-
лувајќи ги со Божјата благодат* болките телесни и 
душевни.

Во сечесниот предел на Богородица,* светоиме-
ниот Атон, како елен си брзал* да ја угасиш жедта и 
оттаму* си ја збогатил душата* со богатството преку 
кое си научил* за длабочините на животот аскетски.

Со чудодејствија разни Христос те почести* до-
дека беше во тело, Јоаникие отче,* но и сега чудотво-
риш секому* кој пристапува побожно* и со љубов 
ги чествува твоите* мошти свештени, Преподобен.

Слава, глас 6

Во бурните денови Христос те покажа како мно-
гусветол светилник, украсен со борбите под-

вижнички и богољубивиот живот. Така и мноштва-
та си ги надградил духовно и благодат на чудеса си 
примил, лекувајќи ги болестите на телата и душите 
човечки. Откако, пак, се покажа како подражател 
во сѐ на твојот истоимен заштитник, Јоаникие пре-
восходен, ги остави на Црквата твоите благоухани 
мошти, како богатство неисцрпно. Ние, пак, почи-
тувајќи го твојот сесвештен спомен, синовски, од 
душа ти викаме: Подари ни со твоите молитви кон 
Христа и нам учество во радоста на Рајот, да достиг-
неме спасение, Преподобен.
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И сега, глас исти

Кој нема да те ублажи, Пресвета Дево? Кој нема 
да ја воспее твојата пречиста Рожба? Зашто 

Единородниот Син, Кој безвремено заблеска од 
Отецот, Самиот од тебе, Чиста, произлезе, неизре-
чено се воплоти, бивајќи по природа Бог и по при-
рода стана човек заради нас, не во две лица разде-
луван, но во две природи неслеани познаван. Него 
моли Го, Чиста, Себлажена, да ги помилува душите 
наши.

Вход. Светлино тивка... Прокимен на денот.

Читања за преподобни
Од Мудроста Соломонова читање

(3, 1-9)

Душите на праведниците се во Божја рака, до 
нив нема да се допре никаква мака. Во очите на 

неразумните, тие се како умрени, а нивниот крај се 
сметаше за пропаст и тоа што тие заминуваат од нас 
- како уништување, но тие живеат во мир. Зашто, 
иако пред лицата човечки и да се измачувани, на-
дежта нивна е полна со бесмртност. Бидејќи и мал-
ку казнети, тие ќе добијат големи благодетелства, 
зашто Бог ги испита и ги најде достојни за Себе. Он 
ги испита како злато во печка и ги прими како нај-
совршена жртва. Во времето на нивната посета, тие 
ќе сјаат и како искри по стебло ќе потечат. На пле-
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миња ќе им судат и со народи ќе владеат и Господ ќе 
се зацари во нив во вековите. Оние што се надеваат 
на Него, ќе ја познаат вистината, а кои Му се верни 
во љубовта, ќе живеат во Него, зашто Он има ми-
лост и милосрдност за Своите светии и промисла за 
Своите избраници.

Од Мудроста Соломонова читање
(5, 15-23; 6, 1-3)

Праведниците живеат довека, нивната награда е 
во Господа, за нив се грижи Севишниот. Затоа 

тие ќе го добијат царството на славата и венецот на 
убавината од раката Господова; Он ќе ги закрили со 
Својата десница и со Својата мишка ќе ги заштити. 
Он ќе ја земе Својата ревност и како силно оружје 
ќе ги вооружи сите созданија за одмазда против 
непријателите. Како оклоп ќе ја облече правдата, а 
како шлем ќе го стави нелицемерниот суд, светос-
та ќе ја земе како штит непобедлив, гневот Свој 
строг ќе го изостри како меч, и сиот свет ќе појде 
со Него во бој против безумните. Тогаш ќе полета-
ат добро вперените стрели и од облаците, како од 
силно затегнат лак, ќе ја погодуваат целта и како од 
бојна направа за фрлање камења ќе се исипе град, 
морската вода ќе беснее врз нив и реките без милост 
ќе ги издават. Духот на силата ќе стане против нив 
и како виор ќе ги разнесе. Затоа, слушајте цареви и 
разберете, поучете се судии од краиштата на земја-
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та. Внимавајте вие што владеете со множествата и 
кои се фалите пред народите - Господ е Оној, Кој ви 
ја подари власта, силата е од Севишниот.

Од Мудроста Соломонова читање
(4, 7-15)

Праведникот и рано да умре, ќе биде во мир, 
оти чесната старост не е во долговечноста, 

ниту се избројува со бројот на годините. Мудрос-
та - тоа се белите човечки коси, а непорочниот 
живот - возраст на староста. Откако Му угодил на 
Бога, праведникот е засакан и, откако живеел меѓу 
грешниците, Бог го прибрал, грабнат е, злобата да 
не го измени неговиот разум и подмолноста да не 
ја заведе неговата душа. Зашто, извршувањето на 
лошото го помрачува доброто, а страсното брану-
вање го развратува незлобивиот ум. Кој достигну-
ва совршенство во кратко време, тој живее долго, 
зашто неговата душа Му била угодна на Господа, 
затоа и побрзал да го избави од безбожноста околу 
него. А луѓето го видоа тоа и не го разбраа, дури и не 
помислија за тоа, дека Бог има благодат и милост за 
Своите светии и промисла за Своите избраници.

На Литијата
Пееме стихири самогласни, глас 1

Посилна е од сѐ Божјата љубов, која ја обзеде 
твојата душа, блажен Јоаникие. Зашто како 
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словесно јагне си последувал зад Владиката, велејќи 
му збогум на светот и на световните призрачни 
блага. Станувајќи, пак, преку подвигот, сад на Бо-
жествената благодат, мнозина си упатил кон спасение, 
а и сега од твоите чесни мошти непрестајно раздаваш 
исцеленија, за здравје на душите и телата, како че-
дољубив.

Глас 2

Како светлина Христова си се покажал, најбла-
жен отче, патеводејќи го од заблуда мноштвото 

верни што ти приоѓа и како душељубив раздавач, да-
ровите од неисцрпното богатство, како друг Јосиф 
благоразумно на народот Божји си ги раздавал, утвр-
дувајќи го на православните основи. Ние, пак, восхи-
тувајќи се на житието твое, Му повикуваме на Госпо-
да: благословен си, Боже, Кој во наши дни го покажа 
овој светилник Твој, најпреподобниот и чудотворец 
Јоаникија.

Глас 3

Прославувајќи Го Господа со телото и со духот, 
како што пишува богодушниот Павле, многу 

си се прославил од Него, отче Јоаникие, и си станал 
недремлив молитвеник и посредник за нас, кои бла-
годарно го чествуваме твојот свештен спомен и ги 
слушаме твоите поттикнувања: возљубете Го Влади-
ката и сите ќе се успокоите како мене, чеда мои.
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Глас 4

Како духовен лебед од светителољубивиот Ох-
рид си се јавил, преподобен Јоаникие, бого-

подобно пеејќи ѝ на Пребожествената Троица, Чиј 
најблагоговеен работник и ангелски служител си се 
покажал. Затоа, од верните и од друговерните, уште 
жив си бил чествуван, а сега се насладуваш со плата-
та за твоите трудови во најкопнежниот Рај; во него 
спомни си и за нас, кои го прославуваме твојот спо-
мен.

Слава, глас 5

Разумниот Младоженец Христос, Кој постојано се 
грижи за Својата Невеста, најсветата Црква, во 

секој род ги покажува светителите како сведоци на 
обновувачката благодат на Духот. Со нив се вброи 
и свештениот Јоаникиј од крајезерниот Охрид, тој 
посебно избран ластар, рамен со Светиите древни. 
Неговиот спомен радосно празнувајќи го, ги про-
симе неговите молби, за да најдеме и ние богата бла-
годат и милост Божествена.

И сега, богородичен, глас исти

Те ублажуваме, Богородице Дево и те славосло-
виме, ние верните должно, граде непоколеблив, 

стено неразрушлива, крепко застапништво и прибе-
жиште на душите наши.
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На стиховните
Глас 2: Кога Јосиф од Ариматеја...

Кога ропски јарем претежок* носеше Христо-
виот народ долги векови,* тогаш отче, тебе Бог 

те испрати,* како светилник најсјаен за човечките 
души,* кој со својот живот и слова просветува.* За-
тоа, тие викаа вака:* Слава Ти, Христе, Кој слугата* 
Твој за утеха ни го подари. 

Стих: Чесна е пред Господа смртта на Неговите светии.
Исполнет со Божји доблести,* сите си ги зачудил, 

отче Јоаникие,* што во тело ангелски си поживеал,* 
та, гледајќи те, велеа: Христос е и ќе биде* Истиот 
во веки, Кој во секое време* подига мажи богонос-
ни* за надоградување на Црквата* и за објава на све-
тоста.

Стих: Што да Му дадеме на Господа за сѐ што ни даде 
нам?

Со љубов, радосно приоѓаме* кон ковчегот со 
твоите мошти, Јоаникие,* водени од благодатта на 
Сесветиот Дух,* зашто и за нив ни напиша солун-
скиот пастир,* мудриот Григориј, славен Палама,* 
вистина е насекаде фален:* тие што приоѓаат верно,* 
примаат по мерката на верата. 

Слава, глас 4

Не остарува благодатта, не се намалува давањето 
на Божјите дарови, но неисцрпна е и се по-
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кажува јавно силата на Пресвета Троица, како врз 
благоговејните, така и врз неверните. Ова вистин-
ски го докажа твојот божевен живот, богоносен отче 
наш Јоаникие, зашто, живеејќи секогаш евангелски, 
се покажа како подражател на древните светители, 
чија благодат ја стекна рамномерно и прославен си 
од Господа, како Негов верен иконом. Затоа сега, 
кога во рајот се веселиш, спомни си и за нас, кои со 
песни и химни, радостотворно те уважуваме.

И сега, богородичен, глас исти

Погледни на молењата од Твоите раби, Сене-
порочна, запирајќи ги лутите против нас по-

дигања и од секаква жал ослободувајќи нѐ, зашто те 
имаме како единствено безбедно и извесно утвр-
дување и твоето застапништво го стекнавме. Да не 
се посрамиме, Владичице, тебе призивајќи те – по-
брзај на молитва за тие верно што ти пеат: Радувај 
се, Владичице, помош на сите, радосте и покрове и 
спасение на душите наши.

Сега го отпушташ... Трисвето.

Отпустителен тропар
Глас 3: На убавината од твојата девственост...

Живот богољубив мина, преподобен* Јоани-
кие, којшто си овенчан* од Исуса Владиката, 

Подвигоположникот.* Така, твориш чудеса преку 
моштите свои* за сите што доаѓаат* и верно ти се 
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молат.* Затоа, прими благодарен глас:* Радувај се, 
рамен со древните светии.

Богородичен

Тебе, која посредуваше за спасението на нашиот 
род,* те воспеваме, Богородице Дево,* зашто 

со телото што го прими од тебе,* Синот твој и Бог 
наш,* на крст прифати страдање* и нѐ избави од тле-
ние* како Човекољубец.

На Утрената
По првото стихословие

Седален, глас 1: Гробот Твој, Спасителе...
Весели се во Христа, Охридска цркво,* што лас-

тар израсна – со добродетели преполн,* Јоаникија 
славниот, маж со Духот исполнет* и рамночесен со 
светиите од веки,* кој ги запечати нивниот живот и 
подвиг* и така се прослави.

Слава и сега, богородичен подобен
Родителке по тело на Владиката Христа,* што 

смелост голема сама кон Него имаш,* непрестајно 
моли се, Богородице славена,* прошка да дарува на 
гревовите наши* и поправање на животот, нам, што 
ги пееме* твоите величија.
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По второто стихословие
Седален, глас 4: Си се јавил денес...

Лекар си богомудар* на душите и телата* на сите 
луѓе побожни,* чесен Јоаникие,* со силата на Духот 
божествена,* како управител со дадената ти благо-
дат.

Слава и сега, богородичен подобен
Огнен престол царев си* и сезлатен светилник,* 

кој со светлост божеска* им светли на душите* и го 
просветува разумот* на тие што пеат: Радувај се, 
Дево сепеана.

По полиелејот
Седален, глас 5: Собезначалното Слово...

Презирајќи ги мудро сластите животни* и Хри- 
стовата љубов пред сѐ бирајќи ја,* си се прилепил 
псаломски за Него, преподобен,* и си станал прием-
ник на дарови високи,* како светиите древни,* Јоа-
никие отче, затоа твојот спомен го чествуваме.

Слава и сега, богородичен подобен
Многуобразно, Дево, Христа Го разгневив,* пре-

ку помисли, зборови, дела секакви,* и се плашам од 
тамошниот Страшен суд,* но ти предвари скоро 
за да ме избавиш* со твојта мајчинска молба* и кон 
Бога смелост,* мене, твојот слуга, Богородице.

Степени, првиот антифон од глас 4. Прокимен.
Чесна е пред Господа смртта на Неговите светии.
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Стих: Што да Му дадеме на Господа за сѐ што ни даде 
нам?

По 50 псалм, стихира самогласна, глас 6

Твоето свештено живеење, Јоаникие отче, го 
славиме со восхит, благочестиво целивајќи ги 

твоите чесни мошти; од нив секому дај му според 
молбите негови и постојано моли се на човекољубе-
цот Христос, за спасение на тие што те чествуваат.

Пееме канон на Богородица, на 6, со ирмосите по двапа-
ти, глас 8.

Прва песна
Ирмос: Минувајќи ја водата како суво* и избегну-

вајќи го* египетското зло,* Израилецот вака вика-
ше:* на Избавителот и Бог наш да Му пееме.

Од многу напасти обземен,* кон тебе прибегну-
вам,* барајќи спасение.* О, Мајко на Словото и 
Дево,* од тегоби и опасност спаси ме.

Ме смутуваат страсните напади,* со многу уни-
ние* да ја исполнат душата.* Смири ме, Дево, со спо-
кој* од твојот Син и Бог, Пренепорочна.

Ти Го роди Бога Спасителот,* ти се молам, Дево,* 
да се спасам од зло,* зашто кај тебе прибегнувам 
сега,* душата и мислата отворајќи ја.

Со тело и душа боледувам,* удостој ме, Бого-
мајко,* со божествена посета* и од тебе мајчинска 
грижа,* како добра, на Добриот родителка.



Последование

103

Го додаваме и канонот на светиот, чијшто акростих е: Ἰω-
αννίκιον ὑμνῶ, Ρακότιντσι τὸ κλέος. Ἀ(θανάσιος), односно:  Јоа-
никиј го пеам, на Ракотинци славата. А(танасиј), на 8, глас 4.

Ирмос: Ќе ја отворам устата моја* и таа со дух ќе 
се исполни,* и слово ќе ѝ кажам на Царицата Мајка* 
и ќе се покажам како светло празнувам* и ќе ги воспе-
ам, радувајќи се,* нејзините чудеса. 

Јоаникие, отче чедољубив,* за твојот свештен 
спомен* сега собрани, со песни те чествуваме;* за-
тоа подај ни благодат изобилно,* и на твојот живот* 
подражание.

Откако си ги презрел* како сон животните насла-
ди,* преподобен, од младини си го возљубил* един-
ствено патот подвижнички,* и на Господа јаремот* 
најблаг, Јоаникие.

Ангел бестелесен* си се покажал, Јоаникие,* би-
дејќи секогаш пред очите свои си го имал* спасение-
то и стравот Господови,* и си ги исполнувал* запо-
ведите Негови.

Богородичен
Нашиот ум, Мајко,* очисти го, и храм најкрасен* 

покажи го, на Синот твој најсладок,* во кој споме-
нот Негов се слави,* преку кого се осветува* секој 
што се моли.

Катавасија, глас 3: Копното, безднородната земја,* 
сонцето го преплови во тој ден,* зашто како ѕид се 
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згусна водата од две страни* и народот пеш по море 
мина и богоугодно пееше:* Да му пееме на Господа, 
зашто се прослави.

Трета песна
Ирмос: На небесниот свод покривотворецу, Госпо-

ди,* и на Црквата градителу,* Ти мене утврди ме* во 
Твојата љубов,* посакуван крају,* на верните утвр-
дување,* единствен Човекољупче.

За заштита и покров на својот живот те поставив,* 
Богородителке Дево,* ти да ме управиш* кон твојот 
пристан,* на сите добра си причина,* на верните си 
потпора,* единствена сепеана.

Те замолувам, Дево, мојот душевен неспокој* и 
бурата од моите грижи* ти да ги растераш,* зашто 
Богоневесто,* Началникот на мирот,* Христа си Го 
родила,* единствена Пречиста.

Ти Го роди Добротворот, на сите добра Причини-
тел,* добродетели мноштво* на сите источи им.* Сè е 
можно за тебе,* зашто Силниот во крепост,* Христа 
си Го родила,* Најбогоблажена.

Од болести лути и од болни страданија* сум из-
мачуван Дево* и те молам, помогни ми.* Зашто 
на исцеленија* си неисцрпен извор,* вистинит и 
бесплатен,* Мајко Непорочна.

Друг, на светиот
Ирмос: Твоите песнословци, Богородице,* жив и 

изобилен изворе,* што за тебе хор составија, духовно 
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утврди ги* и во твојата божествена слава,* со венци 
на слава удостој ги.

Извојува победа над светот,* над ѓаволот и над 
себеси,* со силата Господова, Јоаникие, на Троица 
дом* со добродетели украсен,* со кои светиите се 
украсија.

Колку ли целби на луѓе* и животни си чудотво-
рел,* ти свештен Јоаникие, подражавајќи ја милос-
та* на Пантелејмон семилостивиот,* твојот небесен 
застапник?

Имајќи со љубов срце полно,* си им раздавал на 
бедните сè* што е за живот потребно, богатејќи се во 
добрина,* радувајќи се со радосните,* сострадајќи, 
отче, со расплаканите.

Богородичен
Јазвите телесни и страсни,* и душевните наши бо-

лести* исцели ги, Пречиста, нам што те прославува-
ме,* Тебе, Која пред Синот се застапуваш,* Кој при-
родата на бедните ја исправи.

Катавасија: Утврда на тие што Ти се надеваат,* 
утврди ја, Господи, Црквата* која си ја стекнал* со 
Твојата чесна крв.

Седален, глас 4: Скоро предвари...

Со подвигот го собори мисловниот Голијат,* со 
постот ги потчини сите страсти мудро,* преку 

молитва се удостои* на даровите на Духот и на раз-
новидни чудеса;* затоа на верните си постанал во-
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дач* кон спасението, свештен Јоаникие,* поради тоа 
те чествуваме.

Слава и сега, богородичен подобен
Надеж непосрамлива на доверените ти,* Един-

ствена што натприродно во плот Го зачна* Христа, 
нашиот Бог,* Него, Мајко, моли Γо, заедно со Јоани-
кија,* на вселената да ѝ даде мир и умилостивление,* 
и на сите нас пред крајот* на животот, исправление.

Четврта песна
Ирмос: Ја слушнав, Господи,* тајната на твојата 

промисла,* ги разбрав делата Твои* и Го прославив 
Твоето Божество.

Кормиларот Го роди,* Богоневесто, Мајко на 
Господа,* бурите од прегрешенијата* и метежите на 
страстите стиши ги.

Мене кој барам, подај ми ја* на милосрдноста 
твоја бездната,* ти која Го роди Милосрдниот* и на 
сите што ти пеат Спасителот.

Насладувајќи се, Пречиста,* од мноштвото бо-
гати твои дарови,* ти пееме благодарствена песна,* 
зашто те познаваме како Богомајка.

Имајќи те надеж и тврдина,* непоколеблива сте-
на на спасението,* се избавуваме, Сепеана,* од се-
каква можна непријатност. 

Друг, на светиот
Ирмос: Неиспитниот Божји совет* за воплоту-
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вањето од Дева* на Тебе, Вишниот,* пророкот Ав-
вакум* гледајќи го, викаше:* Слава на силата Твоја, 
Господи. 

Γорешто душата твоја* си ја одвраќал од соблазни-
те на непријателот,* и како подвижник* превосходен, 
отче* Јоаникие, него* храбро, со мудрост си го побе-
дил.

Откако во молитва разумна* си се извежбал, пре-
ку неа со Господа* си се соединил,* душата очисту-
вајќи ја,* Божествените нешта гледајќи ги,* и од не-
потребните отклонувајќи се.

Постојано слушајќи го* гласот Господов, кој вели:* 
- Јас сум смирен* и кроток Учител* - од вискомудри-
ето, како смирен,* Јоаникие си побегнал.

Богородичен
Единствена Сенепорочна, секогаш* подигај ги 

рацете кон Исуса,* за оние што твојата* мајчинска 
заштита* ја просат, во време на притесненија* и ис-
кушенија од одмаздникот.

Катавасија: Ги покри небесата добродетелта Твоја, 
Христе,* зашто си излегол од ковчегот на светиња-
та* - Твојата нетлена Мајка,*  во храмот на слава-
та Твоја си се јавил* како Младенец носен на раце* и 
се исполни сѐ со пофалба за Тебе.

Петта песна
Ирмос: Просвети нè, Господи,* со Твоите запове-
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ди,* и со мишката Твоја висока,* мир подај ни, Чове-
кољупче.

Чиста, подај ми* веселие на срцето,* давајќи ми 
ја твојата нетлена радост,* родителке на Причини-
телот на радоста.

Чиста,* од беди избави нè,* ти која Го роди веч-
ното Избавување* и Мирот кој го надминува секој 
ум.

Маглата* на прегрешенијата* со твојата светлина 
растерај ја,* ти ја роди Божјата предвечна светлина.

Чиста,* исцели ја немоќта душевна,* ти која ме 
удостои со твоја посета* и здравје со твоите молит-
ви подај ми.

Друг, на светиот
Ирмос: Се ужаснаа сите од божествената слава 

твоја,* зашто ти, неискусобрачна Дево,* си Го при-
мила во утробата Бога на сите* и си Го родила без-
времениот Син,* Кој сите што ти пеат со спасение 
ги наградува. 

А откако со желание умот и срцето си го испол-
нил,* со умиление во Светата Земја* да се покло-
ниш, Јоаникие,* во тоа си успеал, задржувајќи го* до 
смртта твоја обраќањето - аџија.

Место миро скапоцено, Гробот Господов* со сол-
зи топло си го оросил,* како втор Никодим и Јосиф, 
и на местото* на Божествената Голгота,* крај Крстот 
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си застанал, мисловно сораспнувајќи се.
На Илија пророкот, обителта во Ракотинци* со 

многу трудови си му ја обновил,* на Божјото по-
веление покорувајќи се смирено,* и на браќата во 
ропство,* како пример за православен живот си ја 
покажал.

Богородичен
Агнице Богоблагодатна, молењето прими го* на 

оние што против ѓаволот војуваат,* и мирот Хри-
стов, со твоите молитви,* на оние кои топло ти 
пеат* дарувај го, за да ти викаат: Радувај се, невесто 
неневесна.

Катавасија: Кога Го виде Исаија во праслика,* на 
престол превознесен Бога,* од ангели на слава опкру-
жен* - О, кутриот - велеше - јас!* Зашто Го видов во-
плотуваниот Бог,* Светлината невечерна* и Кој со 
светот владее.

Шеста песна
Ирмос: Молитва ќе излеам кон Господа* и Нему ќе 

Му ги кажам моите маки,* како душата моја со зло се 
исполни* и мојот живот до адот се приближи* и како 
Јона се молам:* од злодејствата на врагот избави ме.

Твојот Син од распадливоста ја спаси,* преда-
вајќи се сам Себе на смртта,* и смртната, распадлива 
моја нарав,* која беше заробена, Дево.* Него моли 
Го, Мајко,* од злодејствата на врагот да ме избави.
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Заштитничка и најбезбедна пазителка* те по-
знав во животот, Дево,* од искушенија немир што 
гониш,* и разрешуваш демонски напади.* Ти се мо-
лам постојано,* од пропаста на страстите избави ме.

Те стекнавме како стена на прибежиште* и се-
совршено на душите спасение,* леснотија во жалос-
тите, Дево,* му се радуваме на сјајот твој постојано.* 
О, Владичице, сега и нас* од страсти и опасност спа-
си нè.

На леглото сега немоќен лежам* и нема исцеле-
ние за моето тело,* но Бога, Спасителот на светот* 
и Избавителот од болести Го роди.* Затоа те молам, 
Добра,* од погубната болест подигни ме.

Друг, на светиот
Ирмос: Овој божествен и сечесен* празник извршу-

вајќи го, богомудри,* на Богомајката,* дојдете со раце 
да заплескаме,* и родениот од неа Бог да Го славиме.

Ревност поттикна измамникот,* кај оние што на 
тебе се подигнале,* отче преподобен* Јоаникие, но 
целосно беше погубен* од благодатта победничка, 
што тебе те чуваше.

Ако ве гонат - вели* Законодавецот и Господ* - 
место променете;* од послушание кон Него,* си ја 
напуштил за кратко обителта Ракотинска.

Како прибежиште ја најде* од гоненијата, препо-
добен,* светата Гора Атонска,* на Пречистата гра-
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дината,* збогатувајќи се многу во опитот подвиж-
нички.

Богородичен
Обиталиште на Троица* покажи ги оние што со 

вера* ти пеат, Богородице,* каде незаспивливо сла-
вословие* ќе принесуваме, како она непрестајното 
од ангелите. 

Катавасија: Повика кон Тебе* старецот, видувајќи 
го* со очи спасението* што на луѓето им дојде од 
Бога:* - Христе, Ти си Бог мој! 

Кондак 
Глас 4: Ти, Кој се вознесе на Крстот...

Последувајќи Го Господа од дете,* и посакувајќи 
ја монашката схима,* отче Јоаникие, си зачеко-

рил мудро,* имајќи ги како образец преподобните 
на Црквата,* на чиј живот еднаков си се покажал;* 
затоа Христос со чудеса многу те прослави* и твои-
те подвизи ги уважи.

Икос

Опсипувајќи ја душата твоја со љубов Божестве-
на, и Христа од душа последувајќи Го, на Еван-

гелието исполнител да постанеш си посакал, затоа 
светот и световната прелест си ја оставил, јаремот 
на подвигот на рамена понесувајќи го. И откако 
честољубиво си се изборил, светилник голем и уте-
шител на твоите поробени собраќа си постанал, со 
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чудодејствата нив поткрепувајќи ги, и страстите 
душевни и телесни исцелувајќи ги. А сега, кога од 
твојот сесвештен и благоухан гроб разни чудеса из-
вираат, благосклоно прими ја молитвата наша: за-
стапувај се, отче, за нас, твоите смирени чеда, пред 
Владиката човекољубив, Кој моќно* твоите подви-
зи ги уважи.

Синаксар
На 11от ден од месецот, спомен на преподобниот 

и богоносен отец наш Јоаникиј Ракотински, кој зас-
па во Господа во летото 1940то.

Стихови
На Јоаникиј истоимен, отче, 
подобен си му во чудата нему.
На единаесеттиот ден Јоаникиј те зеде таму.

Спомен

Овој новопојавен, преподобен и богоносен отец 
наш Јоаникиј, како што сведочи неговото опшир-

но составено житие, своето раѓање во овој преоден род 
го имал во преславниот град Охрид, но сега е граѓанин 
на небесниот, неразрушлив Град на светиите, таинстве-
ниот Сион. Иако живеел во сурови времиња, разгору-
вајќи ја својата свештена душа со божествениот оган, се по-
кажал еднаков на древните отци и подвижници, истоимен 
со великиот отец Јоаникиј, а се покажал и како голем молит-
веник и застапник за нашите браќа што се наоѓале под гор-
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кото ропство агарјанско. Покрај останатите дарови, обога-
тен и со чудотворството, се покажал како некој друг добар 
Самарјанин за оние што со вера му пристапувале, христија-
ни или иноверни. И откако направил многу чудесни нешта, 
ја запечати вистината, зашто, не времето и околностите ги 
провозгласуваат светиите, туку благородството на соврше-
ната и нелицемерна љубов кон Бога. Кога стаса, пак, до дла-
бока старост, заспа триблажениот со сонот на праведници-
те, извршувајќи многу чудеса од неговите свети мошти, кои 
долго време останале нетлени, за потоа, според судовите 
што само Господ ги знае, неговата сесвештена скинија да се 
распадне, испуштајќи духовно благоухание и покажувајќи 
ја слободата што ја стекнал пред Бога.

По неговите свети молитви, Христе Боже, помилуј нѐ и 
спаси нѐ. Амин.

Седма песна
Ирмос: Кога дојдоа некогаш* од Јудеја во Вавилон 

момчињата,* со вера во Троица* пламенот во печка-
та* го победија, пеејќи:* Боже на отците наши,* Ти 
си благословен.

Спасението наше* посакувајќи, Спасителе, да го 
устроиш,* во утробата на Дева* се всели и на светот* 
неа застапница ја покажа.* Боже на отците наши,* 
Ти си благословен.

Љубителот на милост,* Кого си Го родила, 
Мајко, моли Го* да се избавиме од престап* и душев-
на скверност,* ние кои со вера Му пееме:* Боже на 
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отците наши,* Ти си благословен.
На спасение ризница* и извор на нетление си 

ја покажал* таа што Те роди,* ко безбедна кула,* на 
покајание врата за тие што пеат:* Боже на отците 
наши,* Ти си благословен.

Богородице, удостој ги* да се излечат од својата 
немоќ душевна* и од телесна слабост* тие кои со љу-
бов* под твојот покров пристапуваат,* ти која нам 
ни Го роди* Спасителот Христос.

Друг, на светиот
Ирмос: Не ѝ послужија на тварта богомудрите* 

повеќе отколку на Создателот,* но огнената зака-
на* машки згазувајќи ја,* радувајќи се пееја:* - Пре-
воспеан, на отците Господи* и Боже, благословен си.

Тe позна како исцелител на својата* сопруга не-
верниот,* и силата Христова* им ја возвести силно* 
на истомислените, Јоаникие,* затоа оттогаш те по-
читуваа* чедата на мрачната Агара.

Имајќи ум богомислен, Јоаникие,* судија непо-
грешлив* за христијаните си постанал,* дарувајќи 
им мир* со твоето посредништво;* затоа сите, 
имајќи татко заеднички,* усрдно те слушаа.

На свештенството образ си станал,* Преподобен 
Јоаникие,* ангелски и непорочно* на Бога служејќи 
Му,* свештенодејствие извршувајќи,* и прошка на 
прегрешенијата просејќи,* за себе и за ближните.
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Богородичен
Царице Чиста, со твојата љубов мајчинска* пази 

ги тие што ти пеат,* и од секаква опасност* секогаш 
чувај ги,* душевна и телесна,* и со твоите пресвети 
молитви* за слаткиот рај удостој ги.

Катавасија: Тебе, Кој во огнот ги ороси* момчиња-
та што богословеа* и во Дева нетлено се всели,* Бога 
Слово, Те воспеваме,* благочесно пеејќи:* - Благосло-
вен е Бог на отците наши.

Осма песна
Ирмос: Небесниот Цар, на Кого Му пеат* небес-

ните војски, фалете Го,* и превознесете Го* во сите 
векови.

Дево, тие кои тебе те молат* за твојата помош, не 
презирај ги;* те слават и пеат* постојано, во веки.

Богато излеваш исцеленија* врз оние кои верно 
ти пеат, Дево,* и ја превознесуваат* преславната ти 
Рожба.

Немоќта на мојата душа* и телесните болки ги 
исцелуваш, Дево,* за да те прославувам,* Чиста, во 
веки.

Нападите на искушенијата* и страсните наезди 
ги изгонуваш,* затоа Дево* те славам во веки. 

Друг, на светиот
Ирмос: Момчињата благочестиви во печката*  

Рожбата Богородична ги спаси,* тогаш како прао-
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браз,* а сега дејствително,* и сета вселена ја подига 
да Ти пее:* - На Господа пејте Му, дела,* и превознесе-
те Го во сите векови.

Исцелител на душите и телата* те најдоа сите што 
во oбителта твоја* притекнуваа, Јоаникие,* и здрави 
се враќаа,* славејќи Го Господа, Кој со такви дарови 
те обдари,* и викаа: Тебе, Христе,* благомислено Ти 
благодариме.

Со христоподобното човекољубие, со кое* и не-
верните си ги поразувал,* сите си ги восхитувал,* 
отче Јоаникие,* и како човек Божји те исповедаа,* 
наоѓајќи ги во животните маки* како утеха, твоите 
слатки зборови.

Лагите на ѓаволот и заканите* на иноверните 
не возмогнаа* никако да го променат* твојот разум 
нескршлив,* со кој верните мудро, со зборови и 
дела,* си ги надградувал,* исполнувајќи го законот 
на љубовта.

Богородичен
Ах, штом убавината на крштението,* Дево, со 

прегрешенија ја осквернив,* и Синот Твој најсла-
док,* Кој ме ослободи,* многу Γо нажалив, Ти пови-
кувам:* моли Го да ми дарува* вистинско покајание 
пред да си заминам.

Катавасија: Го фалиме, Го благословуваме, Му се поклонуваме 
на Господа, пеејќи и превознесувајќи Го во веки. 

Со неиздржливиот оган соединети* на благочес-
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тието предводителите, момчињата,* од пламенот 
неповредени,* божествена песна пееја:* - Благослову-
вајте Го сите дела Господови, Господа,* и превознесе-
те Го во сите векови. 

Деветта песна
Ирмос: Вистинска Богородица,* те исповедаме,* 

преку тебе спасени, Дево чиста,* со бесплотните хо-
рови величајќи те.

Од текот на моите солзи,* не одвраќај се, Дево,* ти 
која секоја солза ја одземаш* од секое лице, Христо-
родителке.

Исполни го со радост* и моето срце,* ти која 
прими на радоста полнота,* што гревовна жалост, 
Дево, изгонува.

Претстателство и пристан,* биди им, Дево,* бе-
дем неразрушлив и радование,* на оние кон тебе 
што прибегнуваат.

Со зракот на твојта светлост,* просвети ги, Дево,* 
тие што благоверно те исповедаат,* на незнаењето 
мракот изгонувајќи го.

Подигни го од болест* оној што се кае,* неговите 
рани исцели ги* и од болест во здравје, Дево, приве-
ди го.

Друг, на светиот
Ирмос: Секој земнороден* да заигра со духот, про-

светен,* да торжествува, пак,* на бесплотните умо-
ви природата,* почитувајќи го* свештеното тор-
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жество на Богомајката* и да воспева:* - Радувај се, 
Себлажена,* Богородице чиста, Приснодево. 

Во срцето твое,* Јоаникие, засветли сјајно Хрис-
тос,* како на Тавор некогаш,* пред двајцата проро-
ци* и тројцата ученици,* и со светлината нетварна 
те исполни,* удостојувајќи те* да ги разбираш таин-
ствата* и да го предвкусиш вечниот живот.

А како топол* утешител те најдоа верните, Јоани-
кие,* во маките животни,* кои како облаци* си ги 
развејувал,* и татковски на нужното си укажувал,* 
со мудроста на Светиот Дух,* Кој богато во тебе се 
вселил.

Тогаш кога пристигна* времето на твоето пресе-
лување, Преподобен,* жалост предизвика* кај твои-
те најмили по дух чеда,* што загубија* превосходен 
чедољубив татко* од овој свет,* но сега имаат топол* 
молитвеник пред Господа.

Богородичен
Агнице света,* рацете кон Господа секогаш по-

дигај ги* за оние што те чествуваат* и тебе како за-
стапништво пред Владиката* те имаат;* за Негови-
те животворни заповеди* запазувајќи ги,* заедно со 
светиите,* како Јоаникија, на Рајот причесници да 
станеме.

Катавасија: Богородице, надеж на сите христијани,* по-
криј, пази, чувај нѐ, на тебе се надеваме. 

Во законот на сенките и писмото,* образ гледа-
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ме, верници:* секое машко што ќе отвори утроба,* се 
посветува на Господа.* Затоа, првороденото Слово* 
на Отецот беспочетен,* Синот првороден од Мајка* 
неискусомажна, Го величаме.

Егзапостилар
Глас 2: Со учениците да се искачиме...

Отче Јоаникие, на великиот аскет* истоимен, 
истонаравен и истоцелен си се покажал,* жи-

вот христољубив водејќи и дејствено* поучувајќи 
на љубов кон Господа и ближниот;* затоа во денот 
на Судот, заедно со светиите сите,* оддесно на Вла-
диката ќе застанеш.

Богородичен, подобен

Мисла, волја и разум, ум, срце и тело,* душа и 
секое движење на душевното дејство,* на 

тебе ги положив, Дево, ти чувај ме и покриј ме* од 
лукавството на невидливите и видливи непријате-
ли,* Владичице, разрешувајќи ме од долгот на мои-
те гревови,* зашто како Богомајка ти можеш* да на-
правиш сè што посакуваш.

На Хвалитните 
Пееме стихири подобни, глас 8: О, преславно чудо...

Сесвештен Јоаникие,* на Охрид рожбо преслав-
на,* на Црквата пофалбо,* на монасите славо,* 

на преподобните собеседниче,* богат со семејно 
благочестие,* него со време прекрасно си го одгле-
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дал,* пред очите имајќи ги* достигнувањата на све-
тиите,* на нив си посакал да бидеш подобен.

Преславен Јоаникие,* со подвижничко поведе-
ние* на страстите си им одолеал,* и љубовта на ду-
шата* твоја кон Господа си ја насочил,* и суетата на 
овој свет гледајќи ја,* од неа најмудро си се одрекол,* 
и на рамената твои* крстот монашки понесувајќи 
го,* си живеел како ангел на земјата воплотен.

Преподобен Јоаникие,* светилник сјаен си се 
покажал,* со добродетели украсен,* со кои чове-
кољубецот* Господ те обдари;* браќата твои си ги 
утврдувал* со дела и слова, но и со чудеса,* лечејќи 
болести душевни* и телесни, најразнообразно,* 
како пастир богомудар и добар Самарјанин.

Сечесен Јоаникие,* преку животот свој* си Го 
прославил Владиката,* та и Он ти возврати,* како 
што вети;* моштите – извор на исцеленија* им ги 
покажа на тие што притекнуваат.* Ние, преподо-
бен, славејќи те* во песни, согласно призиваме* по-
стојано за твоите татковски молитви.

Слава, глас исти

Со древните преподобни рамностојателен по-
кажувајќи се, преку набожниот твој живот, 

Јоаникие отче, си покажал дека не времето, туку 
кон Бога срдечната љубов станува залог за нашата 
светост. Затоа, како совршен исполнител на Еван-



Последование

121

гелието именувајќи те, и како збогатител на дарот 
на чудодејство, те претставуваме како непосрамлив 
посредник кон животворната Троица, просејќи 
преку тебе прошка на гревовите и живот вечен.

И сега, богородичен

Владичице, прими ги молитвите од твоите слуги 
и избави нѐ од секаква беда и жалост.

Големо славословие и отпуст.

На Божествената литургија
Апостол и Евангелие за преподобен.
Причесен: Праведниот останува во вечен спомен. 

Алилуја.

Величанија
Радувај се, охридски славен род,* обновителу на 

храмот на преславниот Илија,* радувај се, посред-
нику за тие што со љубов* ги целиваат твоите мо-
шти, Јоаникие.

Со чесниот Пророк и Крстител,* Бигорската 
обител, што те чествува побожно,* благослови ја и 
покриј, молејќи се на Бога,* преподобен, богоносен, 
свет Јоаникие.
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Стихови на составувачот:
Јоаникие, спомни ги сите, 

што со љубов го чествуваат  
твојот сечесен спомен.

Се состави, со Светиот Бог, ова Последование 
во Свештената обител Симонопетра, на Света Гора 

Атонска, на 17 ноември 2016.
Се преведе, пак, со Божјо содејство,  

од грчки на македонски јазик ова Последование 
во Свештената Бигорска обител,  

на 28 април 2017.
Стихови на преведувачите:

Јоаникие, пастир си, и учител и лекар, 
моли се на Бога за твоето стадо 

и од моштите твои, како од најсилен извор, 
бликни им на сите утеха од Рајот, 

да се исполнат со ревност и копнеж сите срца, 
имајќи го пример житието твое, 

та да минеме и ние низ ова бурно море, 
и земи нѐ таму, во радоста твоја.



Акатист 
на преподобниот отец наш

Јоаникиј Ракотински
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Акатист 
на преподобниот отец наш

Јоаникиј Ракотински
Кондак 1

Избран и прекрасен отче наш Јоаникие, мину-
вајќи го преподобно твојот живот, со постот 

како нов пустиножител се покажа, а со молитвите 
како телесен ангел заблеска. Оставајќи го светот, 
кон Христа се прилепи и со сострадална љубов ду-
хот го распна. Очистувајќи го срцето, гревот го по-
беди и како чудотворец се објави, затоа и ние ти по-
викуваме: 

Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотин-
ски чудотворче!

Икос 1

Ангелоподобен од мајчина утроба се покажа, 
подобен на оној што е најголем помеѓу роде-

ните од жена. Јован се нарече, и подвигот Претечев 
на рамо го понесе. Како тивок ветер од пустината 
на животот се појави, и спасението на родот наш го 
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предвести. Повторно од Охрид духовна просвета 
се роди и радост небесна се објави. Восхитени од чу-
десната промисла Божја, Јоаникие, ти пееме вака:

Радувај се, телесен ангелу!
Радувај се, на Рајот жителу!
Радувај се, на сопственото срце пустиножителу!
Радувај се, на трпението апостолу!
Радувај се, светило што во духовен мрак свети!
Радувај се, ветру што за љубовта во Бога пееш!
Радувај се, духовни нечистотии миеш!
Радувај се, телесни похоти скротуваш!
Радувај се, претечо на духовната обнова!
Радувај се, предвеснику на нашето исцеление!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 2

Од мудроста на свети Климент напоен, и со мо-
нашката ревност на свети Наум задоен, Бог од 

Охрид те изведе и кон север, во Скопје те доведе. 
Оттаму посака Нему да Му служиш и на родот Не-
гов утеха да му пружиш. Занемени од Божјата љубов 
што кон тебе се изли, низ солзи и ние кон Христа пе-
еме: Алилуја!

Икос 2

Како некогаш богобојазливиот старец Нико-
дим, така и сега преподобниот Јоаникиј преку 
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молитвата со Христа тајно беседи. Жеден за вечнос-
та, од суетата на светот се откажа и секоја земна на-
слада како ништожна ја покажа. Монашки подвиг 
возљуби и светот го отфрли. Не наоѓајќи збор во 
својата уста, преподобен отче, за твојата ревност да 
ја воспееме, тивко говориме:

Радувај се, охридски мудрецу!
Радувај се, ракотински пустинику!
Радувај се, минливите задоволства ги презре!
Радувај се, повикот на љубовта го возљуби!
Радувај се, Христов собеседнику! 
Радувај се, на ангелите сослужителу!
Радувај се, на спасителниот закон исполнителу!
Радувај се, нов Христов проповеднику!
Радувај се, на народот наш утешителу!
Радувај се, огнен молитвенику!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 3

Христа до крај Го возљуби и откако светот го 
остави, во Нерези над Скопје, кон љубовна 

средба со Бога побрза. Во манастирот на славниот 
исцелител Пантелејмон, исцеление за душата своја 
пронајде, и во тајните на третото небо прозре. Име-
то на великот Јоаникиј го понесе, и во подвигот на 
големите пустиножители рамен се покажа. Зачуде-
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ни од твојот подвиг, Бога Го славиме: Алилуја!
Икос 3

Монах смирен, на ангел подобен. Во послуша-
нието прв, во смирението најбрз. Кроток по 

срце, свет по душа. Најмал во потстригот, најголем 
во подвигот. Тивкиот Јоаникиј со мудрост божест-
вена хранет и од убавината на горниот Ерусалим 
насладуван, кон Бога се искачува и утеха за сите ста-
нува. И ние сега, прекрасниот подвижник, со песни 
непрестајни го славиме и смирено говориме: 

Радувај се, смирен страдалнику!
Радувај се, тивок подвижнику!
Радувај се, Христов тихувателу!
Радувај се, небесен патнику!
Радувај се, на монасите заштитнику!
Радувај се, на послушните покровителу!
Радувај се, непоколеблив исповеднику!
Радувај се, на тишината љубителу!
Радувај се, на понизените сострадалнику!
Радувај се, на изнемоштените утехо!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 4

Гледајќи ги поздвизите со кои душата своја ја кра-
сиш, Бог од манастирот на славниот исцелител 

те изведе, и кон поголеми нешта те приведе. Од Не-
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рези, во Бањани те прати, и во манастирот на слав-
ниот пророк Илија те насели. Во твоето срце не-
бесна љубов кон прекрасниот пророк всади, и под 
негова закрила те даде. Покриван од пламената вера 
на чудесниот Илија, ти Бога Го воспеваше: Алилуја!

Икос 4

Огнено пребивајќи во молитва, го предвкуси 
Рајот. Со духот, ревноста на Илија ја надми-

нуваше, и смирено пред славниот пророк, своите 
молитви ги приклонуваше. Без зборови проповеда-
ше, и со подвизите воспитуваше. Твојата ревност на 
Бога Му омиле, па затоа твојата вера со оган ја испита 
и твојата љубов пред тешки искушенија ја постави. 
Гледајќи на твоите подвизи, и ние извикуваме вака:

Радувај се, на нашето време огнен пророку!
Радувај се, на Илија  соподвижнику!
Радувај се, саду на Божјата благодат!
Радувај се, пребивалиште на Божјата милост!
Радувај се, на Рајот предвкусувачу!
Радувај се, неглаголив проповеднику!
Радувај се, Христов молчанику!
Радувај се, Божји избранику!
Радувај се, со покајно крштение се удостои!
Радувај се, низ солзите до небото се искачи!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
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Кондак 5

Завидувајќи на твојата непоколеблива вера, за-
видливецот, ѓаволот, испрати во манастирот 

неверни Арнаути за да го разграбаат и опустошат 
твоето молитвено прибежиште. Но, гледајќи го 
монашкито срце и слушајќи ги твоите чисти молит-
ви, Бог не им дозволи на неверните злобници да ти 
наштетат или да те расколебаат. Избавен од нечесна-
та рака, ти отче преподобен, Бога Го славеше и пее-
ше: Алилуја!

Икос 5

Бидејќи повеќе не можеше да останеш во Бањани, 
ти на Бога Му се предаде и во Неговата чудесна 

промисла не се посомнева. И сега Бог не те остави, и 
откако во светот твојата вера ја испита, во Маркови-
от манастир на великиот маченик Димитриј те пра-
ти. Мислејќи дека твојата голгота тука завршува, ти 
пред Бога се смири и во тихование се повлече. А ние, 
следејќи како Бог кон светителски венец те прине-
сува, ти пееме вака, отче Јоаникие:

Радувај се, Божји избранику!
Радувај се, смирен послушнику!
Радувај се, пастиру добар на словесното стадо!
Радувај се, крину на чесното свештенството!
Радувај се, грозду на вистинската лоза!
Радувај се, плоду на спасоносното дрво!
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Радувај се, мирисен темјану!
Радувај се, златосјајно кандило!
Радувај се, престојнику во благодатта Божја!
Радувај се, душегрижнику кој постојано плачеш!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 6

Како блескаво злато низ оган трипати прочисте-
но, Бог сакаше да ја покаже твојата света душа. 

Па затоа кон нови страдања те приведе и на тешки 
маки те предаде. И во Марковиот манастир злобни-
те Агарјани не те одминаа и твојата светост не ја по-
штедија. Бидејќи во твојот лик водач духовен видоа, 
од твојата беда богатство бараа. А ти, понизен оста-
нувајќи, тивко Бога Го славеше: Алилуја!

Икос 6

Одминувајќи ја повторно злобата агарјанска, 
со молитва за вечен спокој, манастирот го на-

пушти и на Божјата промисла се препушти. Бог, гле-
дајќи колку твоето срце кон спокој копнее и твојата 
душа за пустина духовна жеднее, кон крајот на голго-
тата те доведе и во мирното Ракотинци те испрати. 
А ние, гледајќи колку Бог ја возљубил твојата смире-
на душа, Јоаникие, ти пееме вака: 

Радувај се, на совршената љубов проповеднику!
Радувај се, на вечниот спокој велегласнику!
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Радувај се, извору на исцеленија! 
Радувај се, бисеру на Божјата светлина!
Радувај се, ѕвездо на незаодниот Исток!
Радувај се, изгонителу на бесовската темнина!
Радувај се, радост на прогонетите!
Радувај се, надеж на обесхрабрените!
Радувај се, брз помошнику на верните!
Радувај се, нов учителу на монасите!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 7

Учител благ, совршен пример, во твоето бого-
просветено лице виде нашиот изнамачен на-

род, кој во Ракотинци живееше и кон Бога копне-
еше. Во твоето лице спокојот го гледаа и во твојата 
монашка нарав Вистината ја спознаа. Од твоето 
присуство се насладуваа и така од третото небо 
предвкусуваа. Не можејќи од тебе да се разделат, за 
свој учител и свештеник те измолија и на Бога Му 
пееја: Алилуја! 

Икос 7

Повторно Бог под закрила на огнениот Илија 
те предаде, и во ракотинскиот манастир на 

славниот пророк со неискажлива благодат те обли. 
Наоѓајќи го мирот по кој постојано копнееше, во 
духовната пустина се насели и на највисокиот мо-
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литвен столб се искачи. Погледна онаму каде што 
и ангелите се плашат да погледнат и слушна работи 
што човечко уво не може да ги слушне. Затоа и сега 
од нас слушаш вака: 

Радувај се, светилнику на нашиот народ!
Радувај се, бисеру на родот православен!
Радувај се, огнен пророку!
Радувај се, тајновиден проповеднику!
Радувај се, славо на монасите!
Радувај се, украсу на свештениците!
Радувај се, поткрепо на подвижниците!
Радувај се, бедему на молитвеницте!
Радувај се, избранику на Божјата Мајка!
Радувај се, чедо на божествениот Илија!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 8

Откако видовме како преподобниот Јоаникиј, 
бивајќи избавен од нечестивата рака, станува 

жител на духовната пустина на огнениот пророк, со 
умот кон небото да побрзаме и во тајните на третото 
небо да погледнеме. Да видиме како чудесниот под-
вижник во прегратката Авраамова се радува и со ан-
гелите славословија принесува. Бога да Го величаме 
и да пееме: Алилуја!
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Икос 8

Љубовно жариште и тивко пристаниште за 
сите верни, и исцелител и молитвеник за сите 

болни си бил, отче Јоаникие. Во тебе страдалници-
те спасение гледаа и обесхрабрените надеж бараа. 
Од тешкото иноверно ропство во твоите молитви 
слобода наоѓаа и во твое присуство Христа Го жи-
вееја. Со тебе јаремот беше благ и бремето лесно. 
Живеејќи во твојот жив спомен и ние ти довикува-
ме:

Радувај се, заштитнику на христијаните!
Радувај се, исцелителу на болните!
Радувај се, плоду на Црквата Православна!
Радувај се, украсу на верата Христова!
Радувај се, тивко пристаниште на утехата!
Радувај се, тајно прибежиште во надежта!
Радувај се, познавачу на човечките души!
Радувај се, јаснозрителу на небесните тајни!
Радувај се, љубовно жариште на кротоста!
Радувај се, сладок извору на смиреноста!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 9

Пламено горејќи во срцето и постојано гледајќи 
кон Бога, како во прво време преславниот 

отец наш Климент, отвори училиште во кое невини-



Акатист

135

те детски души на љубов кон Христа ги поучуваше. 
Со смирение и кротост ги воспитуваше, во молитва-
та бодри да бидат ги учеше, во постот послушни да ос-
танат им проповедаше, и повикуваше непрестајно на 
Бога да Му пеат: Алилуја!

Икос 9

Каде се сега мудрите говорници на светот? Каде 
се оние што со слабостите се фалат и гревот за 

доблест го величаат? Молчат сега како неми риби 
безумните говорници, зашто во устата своја немаат 
збор со кој би можеле да ги опеат твоите подвизи, 
преподобен отче Јоаникие. Молчат тие, не знаејќи 
што да кажат за долготрпеливата твоја љубов, а ние 
смело говориме:  

Радувај се, нектарен цвету на вечното знаење!
Радувај се, мирису небесен на мудроста Божја!
Радувај се, младите срца кон бесмртност ги носиш!
Радувај се, за изнамачените души спокој просиш!
Радувај се, молитвен наставнику на монасите!
Радувај се, совршен примеру на наставниците!
Радувај се, пред тебе светот молчи!
Радувај се, со тебе небото се радува!
Радувај се, ангелска пофалбо!
Радувај се, праведничка веселбо!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
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Кондак 10

Издигнат духовно до третото небо, со огнена ко-
чија воведен во духовниот рај, прекрасен из-

бранику на Божјата Мајка, отче Јоаникие, си поста-
нал источник на небројни исцеленија и најголема 
слава на Ракотинци. Верните, гледајќи како преку 
тебе се слави името на Бога Вишниот, со неискажли-
ва радост на Христа Му благодареа и пееја: Алилуја!

Икос 10

Знаејќи за тајните на вечниот Ерусалим, ти си 
постанал вистински чудотворец, преподобен 

Јоаникие. За секого си станал сè, само сите кон Хри-
ста да ги приведеш и кон спасение да ги доведеш. На 
болните лекару, на изнемоштените утехо, на натаже-
ните радост. Гледајќи како болните се исцелуваат, а 
демоните од твоето име избезумени бегаат, ти пееме 
и велиме:

Радувај се, тајновидецу на неискажливата слава!
Радувај се, гласноговорнику на невидливата сила!
Радувај се, она што е недостапно го гледаш!
Радувај се, она што е неискажливо го слушаш!
Радувај се, жителу на духовниот рај!
Радувај се, насладувачу на вечниот Ерусалим!
Радувај се, извору на вода жива!
Радувај се, изгонителу на секоја нечиста сила!
Радувај се, со твоето име бесовите се прогонуваат!
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Радувај се, со тебе демоните се поразуваат!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 11

Непрестајно излевајќи исцеленија и секојднев-
но нудејќи утеха, отче наш Јоаникие, Бог ги 

преумножи годините твои на земјата. Гледајќи како 
огнено и во староста се трудиш на Господовата земја, 
Премудроста реши во прегратката Авраамова да те 
всели, та часот на смртта ти го откри. А ти, постојано 
благодарејќи Му за сите милости кои кон тебе се из-
леаја, пееше: Алилуја!

Икос 11

Бивајќи во мир отпуштен, како старецот и бого-
примец Симеон, сам си подготви почивалиште 

за сопственото тело, кое знаеше дека нема долго да 
остане во земјата. Зашто, очите твои го видоа спасе-
нието што Бог го приготви за Својот народ, и сла-
вата во која ќе се радуваат праведниците. А верните 
што околу тебе беа, духовно се веселеа бидејќи Бог 
преку тебе ги посетил, и ти повикуваа:

Радувај се, преку тебе Го познавме Христа Спаси-
телот!

Радувај се, преку тебе ја видовме вистинската 
Светлина! 

Радувај се, изгонителу на мракот духовен!
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Радувај се, исцелителу на телесните болести!
Радувај се, покровителу на нашата земја!
Радувај се, заштитнику на светоотечката вера!
Радувај се, нова славо за Црквата Православна!
Радувај се, најголема пофалбо на Ракотинци!
Радувај се, смирен монаху!
Радувај се, мудар свештенику!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!

Кондак 12

Спокојно го напушти светов суетен, преподобен 
отче Јоаникие, но нас никогаш не нè заборави. 

Веселејќи се со ангелите небесни, нов жител на гор-
ниот Ерусалим стана и сослужител на вечната Тајна 
се покажа. Украсен со нетлена светлина, над новиот 
Исток блесна и како најсјајна ѕвезда над нашето небо 
светна. Преку тебе Бога Го познавме, и Нему, заедно 
со тебе, Му пееме: Алилуја!

Икос 12

Од Охрид подигната, над Скопје пренесена, во 
Нерези родена, преку Бањани и Марков, во 

Ракотинци донесена, светилка што на врв планина 
свети и не може да се сокрие. Јоаникие славен, про-
светени од љубовта што низ тебе блеска, на Бога 
Му благодариме, што како незаодна ѕвезда во овие 
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краишта те прати, за народот преку тебе кон вечно-
то Сонце - Христос да се врати. И сега, стоејќи пред 
твоите свети мошти, со радост воскликнуваме и пе-
еме вака:

Радувај се, незаодна ѕвездо на вечното Сонце!
Радувај се, красно светило на љубовта божествена!
Радувај се, на Охрид утешителу!
Радувај се, на Скопје воспитанику!
Радувај се, на Нерези славо!
Радувај се, на Бањани пофалбо!
Радувај се, на Марков радование!
Радувај се, на Ракотинци веселие!
Радувај се, озарителу на нашите срца!
Радувај се, наследнику на ветените блага!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 13

О, чудесен молитвенику и чудотворецу, препо-
добен отче наш Јоаникие, прими го ова мало 

молење, кое сега од нашите нечисти усти ти го при-
несуваме, и не гнаси се од нас, кои со телесни страсти 
за земјата сме врзани. Застапи се со твојата слобода 
пред Бога за спасение и мир на родот православен,  
за да бидеме избавени од секоја душевна мака, ние 
кои тебе те славиме и на Бога Му пееме: Алилуја!

Овој кондак се чита трипати, а потоа повторно
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Икос 1

Ангелоподобен од мајчина утроба се покажа, 
подобен на оној што е најголем помеѓу роде-

ните од жена. Јован се нарече, и подвигот Претечев 
на рамо го понесе. Како тивок ветер од пустината 
на животот се појави, и спасението на родот наш го 
предвести. Повторно од Охрид духовна просвета 
се роди и радост небесна се објави. Восхитени од чу-
десната промисла Божја, Јоаникие, ти пееме вака:

Радувај се, телесен ангелу!
Радувај се, на Рајот жителу!
Радувај се, на сопственото срце пустиножителу!
Радувај се, на трпението апостолу!
Радувај се, светило што во духовен мрак свети!
Радувај се, ветру што за љубовта во Бога пееш!
Радувај се, духовни нечистотии миеш!
Радувај се, телесни похоти скротуваш!
Радувај се, претечо на духовната обнова!
Радувај се, предвеснику на нашето исцеление!
Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотински 

чудотворче!
Кондак 1

Избран и прекрасен отче наш Јоаникие, мину-
вајќи го преподобно твојот живот, со постот 

како нов пустиножител се покажа, а со молитвите 
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како телесен ангел заблеска. Оставајќи го светот, 
кон Христа се прилепи и со сострадална љубов ду-
хот го распна. Очистувајќи го срцето, гревот го по-
беди и како чудотворец се објави, затоа и ние ти по-
викуваме: 

Радувај се, преподобен отче Јоаникие, ракотин-
ски чудотворче!

Молитва

преподобен отче наш Јоаникие, исцелителу на 
сите телесни болести и ослободителу од сите 

духовни тешкотии, не оставај ме во тагата на моите 
гревови да загинам, посрамен од многуте прегреше-
нија на моето срце. Ослободи ме од уздите на телото 
и заштити ме од страстите на похотата. Не дозволу-
вај да подлегнам на сладострасните искушенија на 
кои сум постојано изложен. Отклони ги од моето 
срце сите стрели на лукавиот, кој ја сака единствено 
мојата погибел. Заштити ме со своето застапништво 
пред Бога, и не само од телесните, туку и од сите ду-
ховни немоќи ослободи ме мене окајаниот.

О, велик чудотворецу, пред тебе се поклонувам 
и само тебе ти се молам, заштити ја нашата Татко-
вина од наезда на иноплеменици и зачувај ја наша-
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та Црква од иноверните непријатели. Утврди ја 
православната вера во нашиот народ, водејќи го 
кон покајание и оставање на гревовите, бидејќи ти 
најде милост пред Бога и во тебе се прослави сила-
та Божја. Свештениците и монасите не оставај ги 
без твоето застапништво, утеши ги со ветените ве-
чни блага, и вразуми ги за правилно да го водат кон 
спасение повереното им од Бога стадо на словесни 
овци. Подвижниците укрепи ги во подвигот, почуј 
ги молбите на сите болни и побрзај да им помогнеш 
на изнемоштените. А најпосле, спомни си и за мене 
грешниот слуга Божји, кој недостојно стојам пред 
твојот свет лик, и не знам со кои зборови да ги иска-
жам многубројните гревови на мојата душа. 

Тајнику на душите човечки, кој се удостои да гле-
даш во длабочината на човекот, погледни и во моето 
острастено срце, кое стои далеку од Бога. Загреј ја 
мојата скаменета душа со љубовта Христова, та пре-
ку молитвата да напредува во верата Православна, 
заборавајќи на сите погибелни задоволства од овој 
свет. Молитвенику за сите обременети, избави ме од 
бремето на гревовната тага, кое повеќе не можам да 
го носам. Со своето застапништво, помогни ми да 
ги оттргнам пороците на моето тело, за да можам да 
се развеселам во покајниот плач на спасението. Ти 
кој со солзи изгради скала до небото, моли Го Бога 
од моето срце да потечат непресушни реки на пока-
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ен плач, во кои ќе го измијам мојот ум и ќе го очис-
там моето срце, та духовно зарадуван, да Му возда-
вам слава на Бога, сега и секогаш, во овој и во сите 
векови. Амин!

По милоста Божја и со содејство на  
Предвечната и Единосуштна Троица,  

овој акатист се состави и заврши на 27 јули 2017  
во денот на светиот Сампсон Странопримец,  

во најсветиот град Охрид.

••

Крај
и на Бога, Кој е чудесен во светиите Свои

слава, чест и власт во сите векови.
Амин.



Стихови
Од вишниот Сион, на светите градот, 
погледни на нас и испрати ни сладост, 

Јоаникие свети, најнежен татко, 
од преслаткиот Христос, нашата радост, 

Кого од младини Го возљуби силно 
и возвишен во Него, покажа живот.
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