ПРЕНОС НА МОШТИТЕ НА СВЕТ
И ПРАЗНИКОТ НА СВЕТИ КИРИ

Слепиот
Стефан спие
на Овче Поле
Очите му се
крвави, телото му се
тресе
Тогаш, човек некој на сон
му се јави,
Никола сум, рече, од
Мир Ликијски,
Мојата десна рака
погледни ја, Стефане,
Гледај, во неа се очите
твои зачувани!
Ќе ти ги дадам тогаш
кога Бог ќе посака
И еве го повторно Свети
Никола!
Две кралски очи на
десната му дланка:
Еве, рече, кралу, денот и
тебе ти осамна!
Па, очите слепи светецот
ги допре
И мракот од очите како
завеса се тргна.
Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Н

а датумот 22 мај Светата Црква го слави преносот на чесните мошти на Свети Никола Чудотворец Мирликиски.
Во времето на византиски-

от цар Алексеј Комнен и
цариградскиот патријарх
Никола Граматик, во 1087
година, источно едноплемените муслимански народи ја нападнале Византија и
ги покориле христијанските земји сè
до Антиохија и Ерусалим. Тогаш бил опустошен и градот Мир во
Ликија (Мала Азија), каде
почивале светите мошти на
Св. Никола. Но, Бог е заштитник на праведниците во тешко време. (Псал. 36,39)
На Господа му било угодно
моштите на Св. Никола да се
пренесат од опустошениот
Мир во Бари, за да не останат
на земјата покриени.
Св. Никола му се јавил ноќе
на сон на некој чесен свештеник во Бари и му рекол
неговите мошти да се пренесат и да се положат во овој
град, "бидејќи не можам да
бидам во Мир, во опустошено
место. Вака сака да биде Господ Бог мој". Веднаш биле подготвени три брода и неколку
свештеници и богобојажливи
луѓе заминале на пат за да ги
донесат моштите на светителот од Мир.
Ја нашле црквата со моштите на Св. Никола. Монасите
им ја покажале гробницата
во црквата во која под поплочен под лежеле исцелителните мошти. Дојденците
веднаш го раскопале подот и
ја нашле гробната јама на светителот. Кога ја отвориле, виделе дека е полна со миро
кое течело од моштите. Со таков скапоцен Божји дар, луѓето од Бари испловиле од
Мирликиското пристаниште
на 11.4. и среќно пристигнале
во Бари во недела на 9. 5. Радосно и многу свечено била
дочекана оваа "неизмерно
скапоцена духовна ризница",
која ја положиле во црквата
на Св. Јован Крстител, покрај
морето.
Веднаш моштите направиле многу чуда. Свети Никола
зборува: "Ете, по волјата Божја
дојдов во овој град во недела,
во три часот попладне, и веќе
со благодетта Божја дадов ис-

СК АПОЦЕНА ДУ Х
ЗА БЕСМР
целение на 111 луѓе".
Граѓаните на Бари му изградиле голема и прекрасна
црква и ја украсиле ска поцено. Потоа направиле кивот
(сандак) од сребро, па го позлатиле и го накитиле со благородни камења.
Подоцна, моштите биле положени во сребрениот кивот
и пренесени во новата црква
на Св. Никола. Кивотот го поставиле во олтарот на 9.5.
При тоа го пренеле и стариот
кивот на светителот, кој бил
донесен од Мир, го поставиле
во црквата и во него ставиле

Никола, и тоа двојното пренесување: она од Мир во Бари,
и ова од црквата "Св. Јован
Крстител" во црквата "Св. Никола Чудотворец". Подоцна,
по барање на Свети Никола
неговите мошти биле ставени
под светиот престол во олтарот и од нив течело свето миро.
На овој ден се спомнува и
чудото на Св. Никола над Стефан Дечански, крал српски,

СВЕТИТЕ РАМНОАПОСТОЛНИ БРАЌА
КИРИЛ И МЕТОДИЈ
"Zarem ne vrne do`d za site ednakvo? Zarem sonceto ne
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...".
дел од раката на светителот.
И од тогаш е востановено секоја година на 9.5. да се празнува празникот Пренесување
на чесните мошти на Свети
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кој бил ослепен. Светителот
му го вратил видот на слепиот
крал.
На 24 мај се слават најголемите синови на македон-

И НИКОЛА
Л И МЕТОДИЈ

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

ОВНА РИЗНИЦА
ТНИ ДЕЛА
скиот народ - Светите браќа
Кирил и Методиј. Тие се славни рамноапостолни проповедници на Христовата наука,
сесловенски просветители,
учители, преведувачи на Светото Писмо и други свети
книги на јазикот на нашите
прадедовци, верни синови на
македонскиот народ, бранители на македонската национална и црковна слобода.

врне дожд за сите еднакво?
Зарем сонцето не грее за сите
еднакво? Зарем сите еднакво
не вдишуваме? И како не се
срамите да признаете само три
јазици и зошто сакате сите
други народи и племиња да
бидат слепи и глуви...". Се изборил за признавање на јазикот. Св. Кирил не живеел
долго. Пред смртта, разделувајќи се од својот роден брат
Св. Методиј, му оставил порака, да не го напушта учењето
заради гората (манастирот
Олимп). Се упокоил во Господа
на свои 42 години, на 14.2.869 г.,

на своите далечни прадедовци, од местото каде се родил
и израснал, каде се формирал
и творел на нашето тло, во
базиликата посветена на Св.
Климент Римски, во Рим, останаа моштите на учителот и
продолжуваат да почиваат и
денес, и по повеќе од единаесет века од неговата смрт.
Македонскиот народ од
земјата и од дијаспората чувствува должна почит кон делото на Светите Кирил и Методиј и се поклонува пред
чесните мошти на гробот на
Св. Кирил во Рим и им изразува благодарност, чест и почитување на делата на Светите
Браќа. Почнувајќи од 1970 година па до денес претставници на македонскиот народ
и на МПЦ доаѓаат да им од-

то свештенство му правело
пречки во работата. Учениците биле измачувани на најразлични начини. Во местото
Елванген, во близина на Штутгарт (Германија), Св. Методиј,
осуден од германско-латинското свештенство, поминал
околу три години во затвор
(од 870 до 873 г.). Во затворот
бил изложен на најсурови репресии од германските епископи за да се откаже од својата света мисионерска дејност и писменоста на јазикот
на својот народ. Тој од затворот излегол уште поискален.
И таков останал сè до крајот,
до напуштањето на земниот
живот кога на 19.4.885 г. во
Велехрад, Велика Моравија,
се упокоил и преминал во
Небесното Царство. На ѕидовите од манастирската келија
во затворот во Елванген, во
чест на Св. Методиј, во знак
на благодарност, од Република Македонија, македонскиот народ и МПЦ, се наоѓа
осветена спомен-плоча испишана на македонски и на германски јазик.
Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд

АПЕЛ

БЛАЖЕНО УСПЕНИЕ НА СВЕТИ НИКОЛА ЧУДОТВОРЕЦ
Им се оддава почит на 24
мај, во Рим, на Гробот на Свети
Кирил, како и во Христовата
Црква во цел свет.
Македонските светители
Кирил и Методиј се родиле,
растеле и духовно зрееле во
нашата средина, твореле на
наше тло, во средината на нашите прадедовци и на нивни
јазик го превеле Светото Писмо и другите свети книги.
Св. Кирил, наречен Филозоф Константин, со логичноста на мислењето, ја победил
тријазичната ерес: "Зарем не

"Ete, po voljata
Bo`ja dojdov vo ovoj
grad vo nedela, vo tri
~asot popladne, i ve}e so
blagodetta Bo`ja dadov
iscelenie na 111 lu|e".
но за тој краток период на
земниот живот оставил безброј бесмртни дела.
Далеку од родната Македонија, далеку од средината

дадат почит на Денот на Св.
Кирил и Методиј, во мај. Освен чесните мошти тука се
наоѓа осветена спомен-плочата на гробот на Св. Кирил
од името на Република Македонија, македонскиот народ
и МПЦ.
По смртта на својот брат
Св. Методиј, со останатите
ученици (Св. Климент и Наум
Охридски, Сава, Горазд, Ангелариј), го напуштил Рим (како
епископ, а подоцна бил избран за архиепископ) и дошол
во Панонија, каде германско-
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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.
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