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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

О Т В О Р Е Н А  И С Т О Р И С К А  Ч И Т А     Н К АО Т В О Р Е Н А  И С Т О Р И С К А  Ч И Т А  

ДЕДО КИРИЛ Е ЕК   СПЕРТ ЗАДЕДО КИРИЛ Е ЕК  
"МАКЕДОНЦКИТЕ    РАБОТИ""МАКЕДОНЦКИТЕ 

Пред извесно време, Архиепи-
скопот Охридски и Македонски 
Г.Г.Стефан, поглавар на Маке-

донската православна црква, истакна 
дека само "запишаното се памети, а 
сликаното сведочи дека било" и ќе 
остане во историјата забележано. Со 
овие зборови Г.Г. Стефан го овековечи 
делото на најстариот архијереј на МПЦ, 
митрополитот Полошко-кумановски 
Кирил, чија дејност се темели на 40-
годишна успешна архипастирска љубов 
и чување на националниот идентитет 
на македонскиот народ и на Маке-
донската православна црква. Во пуб ли-
куваната монографија се наведени 
сведоштва за четиридецениското ар-
хијерејство на митрополитот од Царев 
Двор и Преспа, од Призрен до Москва, 
преку Торонто и Мелбурн, до Детроит и 
Сиднеј.

"Во неа се поместени многу настани 
од животот на митрополитот Кирил, од 
неговото раѓање и детство, за ро ди-
телите и неговото семејство, за времето 
на неговото школување, за замона шу-
вањето и изборот за архијереј, време 
кое е многу значајно во поновата ис-
торија на МПЦ", истакна поглаварот на 
МПЦ, Г.Г.Стефан.

"Не постои народ, кој во 
своите редови нема свои 
гении, херои и светители, за 
кои гордо не се 
прераскажува и не се 
создаваат бројни корисни и 
поучителни слова, 
посланија и преданија. Се 
разбира, таков е и 
македонскиот народ, кој за 
време на својата 
страдалничка и токму 
заради тоа и свештена 
историја, има бројни 
патријарси, кои со својата 
величина и самопрегорна 
работа силно влијаеле на 
културното и 
цивилизациското 
издигнување и 
напредување на 
Македонецот", истакна 
владиката Агатангел на 
промоцијата на 
монографијата посветена на 
митрополитот Кирил.

ДУХОВНИТЕ 
АМАНЕТИ

"Монографијата која е пред нас за 
своја фабула ја има биографијата на 
големиот македонски великан, на 
самопрегорен делатник, на столбот на 
македонскиот опстој, на човекот чиј 
живот е отворена историска читанка, 
на митрополитот Полошко-кумановски 
г. Кирил. Промислата Божја определила 
и јас да ја имам таа прекрасна при ви-
легија лично да го познавам овој ис-

клучително талентиран и надарен чо-
век. И уште повеќе, дедото Кирил беше 
тој кој секогаш беше присутен при 
најсвечените и најзначајните моменти 
од мојот живот. По моето завршување 
на Богословското училиште, со бла го-
слов на блаженоупокоениот Архие-
пископ Охридски и Македонски Г. Г. 
Доситеј, митрополитот Кирил ме ра ко-
положи и ме воведе во светата тајна на 
свештенството, потоа ме воведе и при 
моето замонашување, се разбира, и 
при хиротонијата во епископски чин", 
истакна на промоцијата митрополитот 
Повардарски г. Агатангел. 
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О Т В О Р Е Н А  И С Т О Р И С К А  Ч И Т А     Н К А Н К А

ДЕДО КИРИЛ Е ЕК   СПЕРТ ЗАСПЕРТ ЗА  
"МАКЕДОНЦКИТЕ    РАБОТИ" РАБОТИ"

"Дедо Кирил е експерт за 'маке дон-
цките работи', не верувам дека некој 
повеќе од него ги познава душата и ду-
ховните потреби на македонскиот на-
род. Токму заради тоа верувам дека е 
избран од Бога за да го води маке дон-
скиот човек низ бурните и тешки вре-
миња, присилно наметнати од бого-
борливото и државно промовираното 
безбожие и од нападите на фарисејски 
насмеаните соседи. Воспитан уште од 
мал од своите побожни и предобри 
родители, на правилен и корисен пат-
риотизам кон својата земја и духовната 
мајка - Црквата, дедо Кирил ќе се гради 
себеси врз преданијата на древните 
македонски општествени дејци и врз 
духовните аманети на охридските ар-
хиепископи, а особено на последниот 
охридски архиепископ Арсениј, чии по-
следни зборови до стадото прекрасно 
ги опеал големиот македонски поет 
Глигор Прличев. Зборовите на вла ди-
ката Арсениј сигурно не завршиле за-
копани во земја со неговото про теру-
вање и земно скончание, туку очи-
гледно продолжиле да живеат онаму 
каде најдиректно биле упатени, а тоа е 
во македонската душа од сите ге не-
рации и до колективното сеќавање и 
свест на македонскиот човек. Она што 
особено го одликува дедо Кирил, уште 
од млади години, е неверојатната ве р-
ност и преданост на македонската кау-
за која, пред сè, се состои во зачувување 
на националната свест на Македонецот, а 
потоа и во негово издигнување и про-
мовирање на духовен и религиозен 
план. Ретко може да се сретне таков 
човек кој ќе држи исто темпо на своите 
уверувања но, се разбира, и во напорот 
и желбата за практично дејствување и 
спроведување на зацртаниот план. За 
него зборовите 'мајка - црква' не значат 
само обична флоскула, која се користи 
за обични и секојдневни потреби. По-
викот на мајката - Црква за влегување 
во нејзиниот клир за дедо Кирил значи 

раководи, а во исто време да се гради и 
да се возобновува Македонската пра-
вославна црква и славната Охридска ар-
хиепископија", беседи владиката Ага-
тангел.

ДИРЕКТЕН БРАНИК
"Ваквата поставеност, однесување и 

дејствување на дедо Кирил - вели г. Ага-
тангел - е по промисла Божја, а во содеј-
ство на целиот тогашен Синод на МПЦ, 
на чело со блаженоупокоениот Архие-
пископ Охридски и Македонски Г. Г. До-
ситеј, ќе биде точно и правилно насе-
тено и проценето. Митрополитот Кирил 
ќе се зафати со реално нај теш кото. Не-
му Бог ќе му промисли да ги организира 
и изгради од корен ма ке донските цр-
ковни општини во дија спо рата. Маке-
донското иселеништво, по веќе отколку 
тука во матичната земја, ќе биде со го-
дини нагризувано и ин док тринирано 
од лицемерните и себичните политики 
на соседите. На овој пат ќе треба од-
лучно да се застане и во име на вис ти-
ната и правдата со сите сили да се по-
беди опскурноста и мрачното зло, кое 
одблизу се заканувало со асими ла ција. 
На време е испратен дедо Кирил за да ја 
спречи оваа катастрофа и со силна вера 
и молитва во срцето и ус ните и со добра 
порака ќе се појави то гаш младиот и 
корпулентен митрополит и со силината 
на божествената про по вед набрзо ќе го 
отера непредвидливиот виор кој како 
Дамоклов меч виси над главата на ма-
кедонскиот човек. Ваквата негова од-
лучност и пламена истрајност во про по-
ведта ќе наиде на гнев и безумен отпор 
кај непријателите на вистината, но сè 
тоа ќе биде сфатено како ново семе кое 
ќе даде стократен плод на плодната 
македонска право славна нива. Во ди-
јаспората МПЦ ќе продолжи да се гради 
и изградува и со текот на времето ќе ги 
трасира ос нов ните постулати на своето 
дејствување, од кои и ден денес нема 
отстапување. По успешно остварената 
и завршена мисија во странство, меѓу 
нашите исе леници, повторно по чове-
кољубивата промисла Божја, владиката 
Кирил се враќа во матичната земја и 
овде му е доверено од Синодот на МПЦ 
рако во дењето на Полошко-кумановската 
епар хија. Оваа епархија се наоѓа долж 
гра ницата со нашиот северен сосед, а 
дедо Кирил е поставен за директен бра-
ник, во првата линија на фронтот, таму 
каде е најсилна заканата и каде е нај-
страшна опасноста. Се разбира, иако 
ова е симболично кажано, сепак и тоа 
си има своја логика и објаснување. Во 
битките најдобрите, најснаодливите и 
најсил ните војници се испраќаат во 
првите редови, па така и овој добар вој-
ник Христов е испратен на самото чело 
со задача да се бори против лагата и 
лицемерието, а да ја промовира и бра-
ни вистината и добрината. Неговото 
оружје не се калашниковот и сабјата, 
туку штитот на верата со кои се гаснат 
сите вжештени стрели на лукавиот. Об-

леката негова е оклопот на правдата, 
појасот му е самата вистина, шлемот му 
е спасението, а духовниот меч е се по-
бедливото слово Божјо. Со ваква мо лит-
ва, прозба и состојба на духот е во о-
ружен овој миленик и пратеник Бож ји, 
за да проповеда смело, како и што му 
прилега", оценува митрополитот по-
вардарски.

ЌЕ ПРОГОЛТА 
"Во Македонија владиката Кирил уш-

те еднаш ќе ги покаже своите ис клу-
чителни квалитети и надарености во 
организирањето и духовното рако во-
дење на довереното македонско Бож јо 
стадо. Во меѓувреме ќе претрпи мно гу, 
ќе проголта доста, но затоа и на гра дата 
ќе му биде голема, а радоста бес крајна 
и нераспадлива. Ниту еден човек не е 
толку напаѓан и клеветен како ми тро-
политот Кирил. За жал, нападите по-
некогаш доаѓаа не само однадвор, туку 
и одвнатре, од она место каде нај малку 
се очекуваше да се појави опас носта. 
Логиката на овие напади е по ве ќе од 
јасна, нејзината девиза е 'ќе ги поразам 
првенците, а останатите од страв ќе се 
разбегаат и покорат'. Но, во тие мо мен-
ти, по директна интервенција Божја, се 
случуваат чуда, и од пред на видум без-
излезните ситуации се отвора ши ро-
киот пат на излезот и спасението, а по-
разот се претвора во тивка и слатка 
победа. Бројни битки водеше овој ве-
личествен и надарен човек. Божјата 
про  мисла го определи да й се најде на 
својата татковина тогаш кога е најтешко, 
кога опасностите и лукавите искушенија 
се најголеми. Мораме да признаеме де-
ка за да се води и брани еден народ по-
веќе од 40 години не е воопшто лесна и 
едноставна работа. За да се биде од лу-
чен во најтешките времиња, кога се за-
канува страшното ропство со сите не го-
ви придружни демонски стапици, един-
ствено е сведоштво за големата желба 
за слобода, која е основниот чо вечки 
порив и основната човечка по треба. Во 
ситуација кога од сите страни демне 
опасноста и во исто време да се гради и 
да се сведочи вистината, на вистина е 
потребна состојба на духот како на свет 
маченик и цврстина на волјата како на 
апостол - мисионер. А, да се укрепува, 
утврдува и просветува со Христовата 
наука народот Божји по требно е изос-
трено око и широко срце кое сè може 
да опфати и истрпи, како и срцето на 
искусен старец - подвижник и духовник. 
Дедо Кирил е нашиот учи тел и неговата 
личност е урнекот по кој ќе треба и ние 
помладите да се по ду чуваме и угледу-
ваме. Затоа мислам дека оваа бесценета 
монографија излегува во вистинско 
време, токму тогаш кога ќе треба пов-
торно да се потсетиме на вечните ма-
кедонски аманети, оставени од нашите 
најголеми водачи и патријарси, а кои 
низ вековите достојно и со многу на-
соченост и љубов се чувале во срцата 
на великите македонски дејци", истакна 
г. Агатангел. 

целосно, беспоговорно и безрезервно 
служење и предаденост. За владиката 
Кирил ништо не е побитно од овој по-
вик, ниту своите лични амбиции, ниту 
личните желби, ниту своето обра зо ва-
ние. Сè ова, со еден збор ќе биде ста-
вено во втор план, за да се оствари во 
некое подобро време, тогаш кога од 
него било побарано да се врати од ту-
ѓина и да се зафати со работа на Божјата 
нива во љубената Македонија. Дедо Ки-
рил тогаш сериозно ќе ја сфати поста-
вената задача, македонскиот народ 
тре ба да се организира и духовно да се 


