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"Големите 
заслуги на 
Св. Кирил 

Солунски во 
полагањето на 

темелот на севкупниот 
духовен живот, на 

христијанизирањето, 
просветувањето, 

облагородувањето, 
препородувањето и 

воведувањето во редот на 
културните народи, ги обврзуваат сите 

народи на признателност и благодарност, 
но најмногу нас Македонците и 

Македонската православна црква, од чија 
земја тој произлегол, на чиј јазик ги превел 

првите книги, и која била удостоена со 
првиот архиепископ, ученикот на Св. браќа 

Кирил и Методиј, Св. Климент Охридски, 
кој достојно и ревносно го продолжил 

делото на својот бесмртен учител".

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

УПОКОЕНИЕ НА СВЕТИ КИРИЛУПОКОЕНИЕ НА СВЕТИ КИРИЛ

Ј А  З А П А Л И  С В Е Ќ АТ     А  Н А  Е В А Н Г Е Л С КО ТО  П Р О С В Е Т У В А Њ Е ,Ј А  З А П А Л И  С В Е Ќ АТ   

Светата православна црк-
ва на 14.2. по стар ка лен-
дар или на 27.2. по нов 

календар го прославува Упо-
коението на еден од најго ле-
мите синови на македонскиот 
народ, Св. Кирил Солунски, 
просветител, писател, учител, 
преведувач на богослужбени 
книги, филозоф, "кој уште во 
мракот на средниот век ја за-
пали свеќата на евангел ско то 
просветување, која никогаш 
нема да згасне". 

Реткиот филозоф и несо-
пирлив мисионер со изра зе-
ни умствени дарби е родо-
началник на христијанството 
и на културата на народите 

на овие простори. Св. Кирил 
и Методиј ја создале првата 
азбука (со 38 знаци), која до-
била име глаголица. На оваа 
азбука се напишани најваж-
ните книги, како што се: Све-
тото Евангелие, Службеник, 
Часослов, Евхологиј и др. Овие 
први книги претставуваат ка-
мен-темелник во развојот на 
писменоста. Првите зборови 
испишани со оваа азбука се: 
"Во почетокот беше Словото 
и Словото беше во Бога, и Бог 
беше Слово". Мудриот Св. Ки-
рил го превел целиот црко-
вен чин и ги вовел своите уче-
ници во тајните на црковната 
богослужба. Св. Кирил и Ме-

тодиј го превеле Светото Пис-
мо. Јазикот го внеле во Бо-
жествената Литургија и во 
пис меноста. Евангелскиот глас 
на Св. Кирил се слушаше во 
целиот род. Неговите мудри 
зборови за вистината на 
Христовата наука, искажани 
на родниот јазик, навлегле и 

КОЈА НИ    КОГАШ НЕМА Д А ЗГАСНЕКОЈА НИ  

"Nie zaedno oravme edna brazda, dovr{uvaj}i gi 
moite dni, jas pa|am na nivata, a ti ja saka{ gorata 
(manastirot Olimp); sepak poradi gorata nemoj da go 
napu{ti{ u~eweto".

вил безброј бесмртни дела. 
Св. Методиј, за жал, не можел 
да ја исполни желбата на мај-
ка им Марија да го пренесе 
телото на покојниот брат на 
Исток, во манастирот каде не-
когаш заедно му служеле на 
Бога, бидејќи папата, за да й 
угоди на Римската епархија, 
решил да го погребаат во една 
од базиликите во Рим, која му 
била посветена на Св. Кли-
мент Римски (чии мошти ги 
пронашле Св. Кирил и Мето-
диј и ги донеле во Рим). Зна-
чи, гробот се наоѓа во бази-
ликата "Сан Клементе". На не-
говиот гроб секоја година, 
поч нувајќи од 1969 г. до де-

ги крепеле срцата на нашиот 
страдален народ. Големиот 
"Апостол и столб на Бого чо-
вековата Црква", великан на 
културата и на црквата, пред 
повеќе од 1.100 години го вне-
се во црковната богослужба 
јазикот на Македонците и за-
едно со својот брат Св. Ме-
тодиј и со нивните ученици 
Св. Климент, Наум, Сава, Го-
разд и Ангелариј, не доз во-
лија нашите предци да бидат 
претопени, германизирани и 
елинизирани и ги победија 
оние кои без милост, со гру-
бост, со подлост, со измис ле-
ни лаги сакаа да го избришат 
името македонско и затоа тие 
засекогаш остануваат бра ни-
тели на нашата национална и 
црковна слобода. 

Св. Кирил - наречен Фи ло-
зоф Константин, со логич нос-
та на мислењето, ја победи 
тријазичната ерес, ги победи 
оние кои сметаа дека е можно 
да се служи богослужба само 
на латински, еврејски и грчки 
јазик, храбро бранејќи го свое -
то дело: "Зарем не врне дожд 
за сите еднакво? Зарем сон-
цето нè грее за сите еднакво? 
Зарем сите еднакво не вдишу-
ваме? И како не се срамите да 
признаете само три јазици и 
зошто сакате сите други на-
роди и племиња да бидат сле-
пи и глуви...". Се изборил за 
признавање на јазикот. 

Св. Кирил не живеел долго. 
Пред смртта, разделувајќи се 
од својот брат Св. Методиј, ги 
искажал последните зборови: 
"Ние заедно оравме една браз -
да, довршувајќи ги моите 
дни, јас паѓам на нивата, а ти 
ја сакаш гората (манастирот 
Олимп); сепак поради гората 
немој да го напуштиш уче ње-

то". Се упокоил во Господа на 
свои 42 години, на 14. 2. 869 
година, но за тој краток пе-
риод на земниот живот оста-

 ГРОБОТ НА          СВЕТИ КИРИЛ  ГРОБОТ НА   
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

АПЕЛ
Манастирот "Си Свети" 

има огромно културно и 
историско значење, тоа е 
свето место на многу чуда. 
Редакцијата "Македонско 
сонце" упатува апел до сите 
Македонци во државава и до 
оние кои се наоѓаат насекаде 
во светот да го дадат својот 
финансиски придонес за 
негово обновување и 
одржување, за да го зачуваме 
од забот на времето.
Чудата на манастирот 
"Си Свети" се бројни за: 

исцеление, имање пород, 
одржување во живот, среќа, 
радост и сл.  
МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" 

("СИТЕ СВЕТИИ")
Жиро-сметка: 
530-0003005453-64 
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. 
ОХРИД 

Ј А  З А П А Л И  С В Е Ќ АТ     А  Н А  Е В А Н Г Е Л С КО ТО  П Р О С В Е Т У В А Њ Е , А  Н А  Е В А Н Г Е Л С КО ТО  П Р О С В Е Т У В А Њ Е ,
својот велик учител, Кирил. 
Моштите заедно ќе зрачат уште 
повеќе со силата на Хрис то-
вата светлина и повеќе ќе ја 
осветлуваат, греат, чуваат и 
возрастуваат Македонија. Ќе 
ја спојат неизвесната иднина 
со темелното минато, ќе ја 
потврдат Вистината и патот 
кон сигурноста на иднината. 
Охрид, светиот град, широко 
ќе ги отвори портите да ги 
прими на великодушен дар 
Светикириловите мошти. Ќе 
ги благослови сите хрис ти ја-
ни кои ќе дојдат да им се по-
клонат, пред тој бесмртен из-
вор на силата и благодетта, 
пред творецот на писмото, 
пред филозофот и светецот, 
пред идеалот на нашето бого-
познание". (Дел од беседата 
на Дебарско-кичевскиот ми-
трополит Тимотеј, на гробот 
на Свети Кирил во Рим).

КОЈА НИ    КОГАШ НЕМА Д А ЗГАСНЕ КОГАШ НЕМА Д А ЗГАСНЕ

направена со големо задоц-
нување. Прв пат таква почит 
пред гробот на Св. Кирил му 
се оддаде во 1969 г., точно на 
14.2. - по стар календар (на 
денот на неговото упоко ју ва-
ње), кога всушност и се од-
бележа 1.100 годишнината од 
неговата смрт. Но, од 1970 г. 
делегациите доаѓаа да му од-
дадат почит на Денот на Св. 
Кирил и Методиј, во мај. На 
23.5.1970 г. (ден спроти праз-
никот на Св. Браќа Кирил и 
Методиј), во вечниот град Рим, 
во базиликата "Св. Климент 
Римски", во присуство на прет-
ставници на македонскиот на-
род и МПЦ, свечено е от крие-

на спомен-плочата на гробот 
на Св. Кирил (кој тука е упо-
коен пред 11 векови) и му е 
оддадена почит од име на 
целиот македонски народ и 
од име на МПЦ. На спомен-
плочата, на македонски и на 
латински јазик, во бакар е 
испишано: "На Свети Кирил 
Солунски, сесловенски про-
светител со благодарност од 
македонскиот народ". При 
све ченоста на откривањето 
на спомен-плочата бил от слу-
жен и молебен. Откривањето 
на плочата го извршил Не го-
вото Блаженство Архиеписко-
пот Охридски и Македонски 
Доситеј. Цитираме неколку 
тро   гателни зборови од него-
виот говор на гробот на Све-
ти Кирил: "Големите заслуги 
на Св. Кирил Солунски во по-
лагањето на темелот на се-
вкуп ниот духовен живот, на 
христијанизирањето, про све-
тувањето, облагородувањето, 
препородувањето и воведу-
вањето во редот на култур-
ните народи, ги обврзуваат 
сите народи на признателност 
и благодарност, но најмногу 
нас Македонците и Маке дон-
ската православна црква, од 

на латински јазик. 
Далеку од родната Маке-

донија, далеку од средината 
на своите далечни прадедов-
ци, од местото каде се родил 
и израснал, се формирал и 
творел на нашето тло, во ба-
зиликата посветена на Св. Кли-
мент Римски, во Рим, останаа 
неговите мошти, на учителот 
каде почиваат и денес, и по 
повеќе од 11 векови од него-
вата смрт. Светата црква, се-
која година на 27 февруари 
по нов календар (14 февруари 
по стар календар), ја одбе ле-
жува блажената смрт на Све-
ти Кирил, смртта на бесмрт-
ниот светител. Поминаа пове-
ќе од 1.100 години како е упо-
коено неуморното тело на 
втемелувачот на нашето пис-
мо. Колку долги години миру-
ва телото на Св. Кирил, но не 
мирува неговиот дух, него ви-
те свети чудотворни мошти. 

"Денес, тука, во Базиликата 
на третиот римски папа Свети 
Климент, чии свети мошти са-
миот ти, Кириле од маче ниш-
тво ги донесе и положи, почи-
ваш блажено и се радуваш на 
пофалбите кои ти ги прине-
суваме, ние, твоите последо-

чија земја тој произлегол, на 
чиј јазик ги превел првите 
книги, и која била удостоена 
со првиот архиепископ, уче-
ни кот на Св. браќа Кирил и 
Методиј, Св. Климент Охрид-
ски, кој достојно и ревносно 
го продолжил делото на сво-
јот бесмртен учител".

Оддавањето почит на де-
лото на Св. Кирил и Методиј 
се врши во базиликата "Св. 
Климент Римски" и во "Св. 
Петар". Се одржува Света Бо-
жествена Литургија, се одржу-
ва слово за животот и за де-
лото на Светите Браќа, се от-
служува молебен, се чита и 
Повелбата на македонски и 

"Zarem ne vrne do`d za site ednakvo? Zarem 
sonceto nåe gree za site ednakvo? Zarem site ednakvo 
ne vdi{uvame? I kako ne se sramite da priznaete 
samo tri jazici i zo{to sakate site drugi narodi i 
plemiwa da bidat slepi i gluvi...".

нес, се поклонува црковна и 
државна делегација од Репуб-
лика Македонија. 

Македонскиот народ се по-
клонува пред чесните мош ти 
на гробот на Св. Кирил во Рим 
и им изразува благодарност, 
чест и почитување на делата 
на Светите Браќа. Заради теш-
кото минато низ кое помина 
македонскиот народ и Све-
тата МПЦ, оваа почит им е 

ватели од родната Маке до-
нија! Ликувај, зашто не го за-
боравивме твоето бесмртно 
дело и ти пееме на јазикот кој 
за нас го сочини самиот! Биди 
со нас и понатаму, помагај му 
на твојот народ, кој, како ни-
когаш досега, ја бара твојата 
закрила и благослов!... Ние, 
како Црква, бараме дел од 
све тите мошти на Кирил од 
Ри м да се пренесат во Охрид, 
македонскиот Ерусалим. Тие 
треба достојно да се положат 
до моштите на неговите нај-
ревносни ученици Свети Кли-
мент и Наум, Охридските чу-
до творци, зашто го продол-
жија и го крунисаа делото на 

 ГРОБОТ НА          СВЕТИ КИРИЛ   СВЕТИ КИРИЛ 


