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Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

NERAKOTVORNIOT LIK NA  

Во сирискиот град Едеса жи-
веел кнезот по име Авгар. 
Боледувал од неи злечивата 

болест лепра. Го фа тило смртен 
страв. Но, тој слу шнал за Христос, 
за Неговите големи чуда, за ле-
карот на сите болести. Неговото 
срце затре перило со надеж кон 
Бога, дека ќе ја услиши молитвата 
Негова и ќе ги слушне зборовите 
од устата Негова. Испратил мол-
ба до Христос, преку познатиот 
сликар Ананиј. Писмото на кне-
зот Авгар до Господ Исус Хри стос 
гласело: “Од Авгар кнез Еде ски 
до Господ Исус, благиот Спасител 
кој во тело се појави во Еру-
салимските покраини, да се ра-
дуваме! До мене допре гласот за 
Тебе и за преславните чуда Твои, 
да Ти без лекови и тревки ги изле-
куваш болестите: на слепите им 
даваш вид, на сакатите од, лепр-
озните ги исчистуваш, од луѓето 
нечи стите духови ги про теруваш 
... и мртвите ги во скре снуваш. 
Слу шајќи го тоа за Тебе, јас до ј-
дов до двоен заклучок за Тебе: 
Ти, или си Бог, кој слегол од небо-
о, или си Син Божји, бидејќи а-
кви рекрасни чуда равиш. За-
оа и Ти ја уаувам оваа моја 
смирена молба, да се орудиш 
да дојдеш кај мене и да ја изле-
куваш мојаа неизлечива боле-
с, од која веќе многу години ср-
а дам. Исто така, го слушам и тоа 

”Блажен си, Авгаре, шо си оверувал во мене и 
нев и дувајќи ме. Зашо е ишувано за мене: оние кои 
ќе ме вида нема да веруваа, а оние кои нема да ме 
вида ќе оверуваа во мене и ќе наследа живо 
вечен”.

дека Евреите Те мразат и сакаат 
да Ти направат некое зло. Јас, 
пак, го имам градот, иако не сосе-
ма голем, но убав и со изобилство 
од секое богатство. Дојди, значи, 
кај мене и живеј со мене во мојот 
град, во кој за нас двајцата ќе се 
најде тоа што ни  е потребно”. 
Писмото изобилува со многу си-

лни зборови, полни со вера и љу-
бов во вистинскиот Бог. 

Сликарот Ананиј пристигнал во 
Ерусалим. Го видел Христос ме ѓу 
луѓето како ги поучува. За станал на 
голем камен, се обидел да Го 
наслика, но не успеал “за шо Исус 
го менуваше Своео пресвео лице 

со божесвенаа, недосижнаа 
...  слава и благо де”. Господ му 
наредил на апо стол Тома да го 
донесе чо векот кон Него: “Каде ти е 
пи смото од твојот кнез Авгар, кој 
ми го донесе од Едеса?” - го пра шал 
Хр истос. Ананиј, изне наден од та-
квата видовитост на Исус, трепе-
рејќи му го предал писмото. Спа-

сителот го прочитал пи смо то на 
Авгар и му одговорил со овие 
зборови: “Блажен си, Авгаре, шо си 
оверувал во мене и неви дувајќи ме. 
Зашо е и шувано за мене: оние 
кои ќе ме вида нема да веруваа, 
а оние кои нема да ме вида ќе ов-
еруваа во мене и ќе на следа 

живо вечен. Ти ми пишуваш да 
дојдам кај тебе, но потребно е јас да 
го извршам тоа заради што сум 
испратен, по извршувањето да се 
вратам кај Отецот кој ме испрати. 
Кога ќе бидам вознесен кај Отецот, 
јас ќе ти испратам еден од моите 
уче ници, кој сосема ќе те исцели од 
твојата болест, и преку крште-
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вањето ќе ти подари живот вечен 
на тебе и на оние кои се со тебе”. 
Господ Христос го запечатил пи-
смото со печат на кое со еврејски 
букви било напишано: Божјо ви де-
ние, Божествено чудо. Потоа, 
Господ наредил да се донесе вода 
“а, Тој го зами Своео пре свело 
лице, и го избриша со о да денаа 
Му чевреса кра за лице. И, о 
чудо! Просаа вода се ре вори 
во боја, и на крата за лице се 
наслика совр шено Негови о р е-
чис лик”. Господ му ја предал таа 
крпа за лице со Својот лик на 
Ананиј и писмото и му рекол: “Од-
неси го и предај го на оној кој те 
испрати”. (Ова се слу чило пред 
страдањата на Хри стос, во по-
следните де нови на Неговиот 
земен живот). Ананиј се вратил во 
Едеса кај својот кнез и му го предал 
Госпо довото писмо и нера ко-
творната икона со ликот на Христос 
на крпата. Кнезот со ве ра и љубов 
ги целивал и “о клонувајќи се на 
лико Хрисов, ој веднаш се 
исцели од болес”. Само еден мал 
дел од лепрата оставил траги на 
неговото лице и нив ги сне мало 
откако Господ го испратил Св. ап. 
Тадеј. Апостолот го крстил кнезот и 
целиот град. Кнезот ги скршил 
идолите, го врамил Хри стовиот лик 
во златна рамка и го накитил со 
бисери. Над портата на градот го 
ставил Христовиот лик, а под 
иконата напишал: “Хри се Боже, 
никој не ма да се за срами, кој се на-
дева во Тебе”. 

Подоцна еден епископ, ноќе ја 
заѕидал иконата над портата, таа да 
не се гледа (за да ја за шти ти од 
незнајбожниот кнез - пра внук на 
Авгар). По многу ве кови, Пресвета 
Богородица му откри на Едескиот 
епископ Евла виј ка де е заѕидана 
иконата. Таа била пронајдена и со 
нејзината Боже ствена сила била 

победена Пер сиската војска, која 
сакала да го преземе градот Едеса. 
Пре несу вањето на неракотворниот 
лик Христов и на Неговото писмо 
до Авгар од Едеса во Цариград 
било извршено во 944 година. Се 
слави на 29 август, по нов ка-
лендар.

СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

“Пријдее чеда и ослушаје ме 
мене, да ве научам во сраво 
Госодов”.

Овие силни зборови се напи-
шани во свитокот кој во своите 
раце го држи македонскиот све-
тител - пустиножител, препо до бни-
от отец наш и Чудотворец Свети 
Јоаким Осоговски. Во вто рата 
половина на XI век тој се движел на 
Осоговската Планина, покрај Крива 
Паланка, на местото наречено 
Сарандопор, поради што уште го 
нарекуваат и Са рандопорски. 

Преподобниот и богоносен 
отец наш Јоаким Осоговски - Сара -
ндо порски, уште од мла доста го 
сакал строгиот живот во движење, 
во осаменост. Не се знае од кое 

место дошол во Осо говијата, во 
областите на Осо го вските Планини 
и пустини. Една вечер, доцна 
пристигнал во до мот на некој богат 
човек - бо лјарин од таа област, во 
селото Градец. Во тоа село имало 
мала црква и Јоаким влегол во неа, 
за топло да му се помоли на Бога. 
Болјарот му укажал за местото кое 
било под падините на Осо говските 
Планини, покрај реката наречена 
Скупица. Таму, покрај потокот 
наречен Бабин дол, има ло осамена 
пештера, погодна за пустински 
живот, за животот кој го сакал 
Јоаким. Слушајќи за ова место, им 
се заблагодарил на Бог и на Божјата 
Мајка, и тргнал на пат кон тоа место. 
Во таа пештера тој се населил и го 
по чнал својот испоснички по двиг. 
Подоцна, се преселил во местото 
наречено Сарандопор, во друга 
пештера, каде што останал до кр а-
јот на својот живот, подвизувајќи се 
сесрдно и строго. Деновите и 
ноќите ги ми нувал во постојана 
молитва кон Бога, во глад и жед, во 
злострадање, во постење, бде ење, 
коленичење и про левање топли 
солзи, беседејќи со Бога. Пред 
крајот на неговиот земен живот, го 
посетиле двајца мажи, ловџии. 
Светителот ги бла го словил и тој 
ден тие уловиле бо гат лов. Пре-
подобниот Јоаким ги замолил по-
вторно да го посетат. По одредено 
време тие луѓе повторно дошле кај 
него, но го нашле мртов. Го по-
гребале неговото тело до пе-
штерата и му доаѓале на гробот. 
Преподобниот Јоаким се упокоил 
кон крајот на XI век, или на по-
четокот на XII век, околу 1105 
година.

За време на владеењето на 
византискиот цар Манојло I 
Комнен (1143–1180 година), са-
кал Господ многу да го прослави 
својот бого угодник, па тогаш му е 

СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

обно вено неговото свето место 
каде што се подвизувал. На мес тото 
каде што Светителот се подвизувал 
дошол свештеникот Теодор од 
Овче Поле. Тука се за монашил и го 
добил името Теофан. Тој околу себе 
со брал голем број браќа и со нив на 
Свети Јоаким му подигнал црква и 
манастир и станал прв игумен. 
Тогаш на сон му се јавил Свети 
Јоаким и му рекол дека тој сака да 
се нарече ктитор на тој манастир, и 
дека самиот ќе управува во него. На 
Теофан Све тителот му го открил 
местото каде што скриени се 
наоѓале неговите свети мошти. Тој 
му го покажал и дрвото во шумата 
од кое сака да му направи ковчег и 
во него да ги пренесе светите 
мошти во мана стирот. Сè ова 
игуменот Тео фан го извршил со 
целосна послушност, и така, со 
браќата свечено во литија ги 
пренел моштите на Свети Јоаким 
во манастирот. Значи, моштите 
биле положени во црквата по-
светена на Свети Јоаким. Од нив се 
случувале и се случуваат многу 
чуда низ сите векови. 

Светителот се слави на 16 август 
по стар, или на 29 август по нов 
календар. 

Манастирот посветен на Свети 
Јоаким Осоговски, македонски 
светител и светител на целиот хри-
стијански свет е народна светина, 
која гордо опстојува повеќе од 
осум векови. Тој е наша света обвр-
ска, народна задужбина и аманет 
пре даден од предедовците. Пора-
ди тоа, да ја чуваме неговата све-
тост, чесност и големина, чиста и не-
повредена.

Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство Митр-
ополит Европски г. Горазд


