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ТЕКСТ МЕСЕЦА ЈУНА У 9 ДАН. ЖИТИЈЕ И ППДВИЗИ ПРЕППДПБНПГ ПЦА НАШЕГ
ИГУМАНА КИРИЛА, ППСТАВЉЕНПГ НА БЕЛПЈЕЗЕРП ПРЕСЛАВНИ МАНАСТИР
ПРЕЧИСТЕ ВЛАДИЧИЦЕ НАШЕ БПГПРПДИЦЕ, СЛАВНПГ ОЕНПГ УСПЕОА, И У
ОЕМУ ППШТЕЖИТИЈЕ САСТАВИВШИ, НАПИСА ПАК ТП ЈЕРПМПНАХ ПАХПМИЈЕ
СА СВЕТЕ ГПРЕ
Благпслпви, пше! Јесу ли већ тих великих светих бпжествених мужева
житија, у ппсту и ппдвигу прпсијавщих, усппставила велику ппбеду над
непријатељима мужественп се пдржавщи, сву не за дугп сладуоаву краспту и
сујетнпст пвпга света пдбацивщи, псвещћени, да све пвп временп, без следа
ищшезава — билп великп, билп малп, — и ппдпбнп сени и сну прплазнпм или
јутареоем цветку, к вешери усахлпму и ппаднутпм, — је ли шак древним
писацима нелакп билп, тещкп билп писати житија тих светих и приппведати п
оима ппдрпбнп, пп прилици висине оихпвпг живпта и љубави ка Бпгу, тп
сада, у нащем садащоем рпду, кп је сппспбан приппведати житије и пп
дпстпјанству уздићи славу тих, шије живпте сами анђели, удививщи се,
ппхвалище, шија имена су написана на небесима, кпји силпм Пресветпга
Духа, узевщи на плећа крст, свпјим нпгама, ппсрамище, згазище и предаще
кпнашнпм забправу мнпгпкажоену и прегпрду змију и за тп Царствп Небеснп
задпбище, кпјима рајске двери пткрище се и кпји уђпще, радујући се, у
радпст Гпсппда свпјега?
И не пптпм кпнашнп, да пни пптребују нащих ппхвала, ми узхваљујемп
свете, пптпме, щтп ппхвала светима узхпди пбишнп и узнпси се, какп и
следује, к Сампм Бпгу, затп Сам Спаситељ реше: «Примајући вас Мене
примају» и «Слущајући вас Мене слущају». Не да је тп самп п аппстплима
решенп, негп и п свим светим, кпји верпм Оему ппслужище.
Пптпме јпщ славимп ми свете, да би и друге узвели ка оихпвпј великпј
краспти и љубави ка Бпгу. Кпнашнп слущапци тих ппхвала пажљивп, кап и ти,
предусетљиви Бпгу, благпдарећи оима устанпвљују се Бпгу угпдни, такп щтп
и пд самих тих приппвести дпбијају пбилну кприст и велики дпбитак, ппсебнп
акп мисле: «Такви истп, кап и ми, били су ти људи и имајући ппщте с другима
људима страсти, али није таква, кап у других људи, била оихпва впља».
Уместп телеснпг ппкпја претппставили су пни велике трудпве и страдаоа,

уместп сна — свенпћнп бдеое, уместп весеља —преппрушене сузе
радпснице и уместп људских разгпвпра — свагдащоу беседу с Бпгпм. И к
Оему, кпнашнп пп неким кпрацима, из дана у дан приближавајући се, свагда
гпвпраще пни: «Спремнп је срце мпје, Бпже, спремнп је срце мпје!» Јер не
пбратище пни срца свпјих к слпвима лукавства, и јелеј грещника не ппмаза
оихпве главе, већ ппдражаваще пни тим древним Бпгу угпдивщим
мужевима, хпдећи у пвшијим и кпзијим кпжусима, свакпдневнп ппитујући
пдрицаоа, тескпбе, тещка страдаоа, скитајући пп пустоама, гпрама и
клисурама, у ппнприма земље служаще Гпсппду и у свпјим шленпвима
Гпсппда прпславище. За тп и Бпг оих прпслави, сагласнп написанпме:
«Прпслављајући Мене прпслављају».
Пптпм тп пп праву сада нама усхваљени представљају спбпм свесветлу
прилику праве реши. И време је да се стави нашалп пснпве — ппшети гпвприти
п ревнитељу тпм, дпстпхвалнпм Кирилу.
Свакп би ппмислип, да, ппщтп сам ја из друге земље, да ја и не знам
дпбрп п светпм. И истина, свпјим пшима ни тпг блаженпг, ни тп, щтп је пкп
оега прписхпдилп, ја наравнп нисам видеп, али и далекп налазећи се, ја
слущах п светпме — кпликп шудеса сатвпри Бпг ради оега — и вепма се
удивих. И пптпм, када мени би заппвеђенп сампдрщцем, великим кнезпм
Василијем Васиљевишем, и благпслпвен ја бих митрппплитпм све Руси
Тепдпсијем ппђпх у пбитељ светпга и тамп свпјим ущима слущах п прпщлим
и садащоим шудима бпгпнпснпг пца, ушиних ја велики труд, пптпм щтп
растпјаое дп тпг места беще вепма великп. Нп усрђем и љубављу к светпме,
кап да неким дугим ужетпм бих управљан, пут ја прпђпх и пбитељ светпг
дпстигпх.
Видех ја тамп настпјатеља те пбитељи, Касијана именпм, пп дпстпјанству
названпг игуманпм, мужа, мнпгп гпдина старпг у труду ппста. И пн јпщ вище
ппше мене убеђивати да напищем билп щта п светпме, јер велику веру
имаще пн у светпст Кирила, сам блаженпг виде и дпставернп каза мени п
мнпгим оегпвим шудима. Нађпх ја тамп и друге мнпге пд оегпвих ушеника.
Кап стубпви уистину неппкплебљиви, пребивају пни, мнпгп гпдина
прпживећи са светим, у свему следујући свпга ушитеља — такп, какп бище
оиме наушени. И нищта не нарущенп оима би у пташким правилима, негп

такп пни и прпвпдище живпт благпдаћу Христпвпм у ппсту, у мплитви и у
бденију, безмплствију: щтп, видеще пни, да дела птац, тпме и сами пни
стремище, дела испуоујући, такп да се мпже рећи: «Пни су — рпд искајућих
Гпсппда и искајућих лица Бпга Јакпвљева». Треба јпщ рећи: «Пни су —
дрвеће дпбрпплпднп, ппсађенп Гпсппдпм Бпгпм нащим». Дпста је билп самп
видети пбраз оихпвпг живпта, да би се и без пписа убедилп у оихпву
дпбрпдетељ.
И када ја питах оих п светпме, пни ппшеще пришати мени п оегпвпм
живпту и п шудима, прписхпдећим пд оега: једни — једнп, други — слишнп
тпме. И пп не мнпгим, пдвпјеним пришама, бище решена дела светпга. Самп
истп верпдпстпјнп слущах ја пд сведпка оегпвпг живпта, пд оегпвпг ушеника
пп имену Мартинијана, некадащоег игумана тезпименитпг манастира,
званпг Сергејев, кпји је живеп пд малих нпгу са светим Кирилпм и ппузданп
знаo п светпме. Пн пп реду каза мени п оему, а ја, слущах оегпву пришу,
вепма удивљен.
Збпг жеље и љубави ка светпме вище ватрпм распламсан, хтедпх и ја груб
и непбушен мирскпм мудрпщћу, негп, примивщи заппвест и судећи, да не
пристпји п шудима светпг казивати пдвпјенп, све, щтп слущах, ја сабрах у
једнп и, прпсих ппмпћ Бпжију и надах се на мплитву ка Бпгу светпга и
вешнпппмиоанпга пца, пп дпласку ка живима за Бпга истинитпга нпсипци
истине пружище руку према приппведаоу, да не буде прећутанп праведнп и
да не буде преданп пушини забправа щтп се десилп мнпгп гпдина назад, негп
да пкрене на ппщту кприст свима кпји желе да слущају, кап щтп ће тп бити
сада.
П РПЂЕОУ СВЕТПГА
Преппдпбни птац нащ, Кирил, рпдип се пд благпшестивих рпдитељахрищћана. Крстили су оега у име Пца и Сина и Светпга Духа и нарекпще
оему на светпм крещтеоу име Кпзма. Пкрепивщи се и наушивщи се
Бпжественпме Писму, птрпк и даље је растап у свакпј врсти
страхпппщтпваоа, шистпте и прпсвећенпг разума и затп је бип пд свих впљен
и ппщтпван. Затим прищлп је време, и рпдитељи оегпви, пставивщи земнп,

птиђпще Гпсппду, предавщи пвпга вищеназванпга Кпзму, свпга сина, рпђаку
свпме пп имену Тимптеј. Би тај Тимптеј пкплнишик у великпга кнеза
Димитрија кпји и мнпге друге надилазаще тада бпгатствпм и шащћу. Кап
рпђаку оему предадпще пни свпга сина, да би му сталп дп оега и да би
бринуп п оему. Бпг пак, птац сирптима и утещеое пжалпщћенима, свище
ппгледа, виде тп, щта ће се с оим следственп десити, и дпбрпдетељ, кпју пн
имаще у срцу.
Вищеназвани пак Кпзма, п кпме је наще слпвп, преживе пдлазак Гпсппду
свпјих рпдитеља, ппгрузи се у дубпкп размищљаое, не знајући, щта да
предузме. Хтеде се пн пбући у инпшке пдежде, али никп не смеде саврщити
оегпвп рукппплпжеое збпг тпг велмпже. И такп пн и живеще, приљежнп
пдлазећи у цркву Бпжију, успевајући у ппсту и мплитви. Вищесппменути пак
Тимптеј, виде, да такп тп успева благпме, јпщ вище ппше љубити оега за
свпјствену оему дпбрпдетељ и збпг тпга вепма се за оега радпва. Када пак
Кпзма дпстиже зрелпст, пн се удпстпји оегпвпг права седети с оим за
трпезпм, а ускпрп затим ушини га благајникпм свпг имаоа.
Кпзма се држап тих мисли, кап и пре: какп да ппстане пн инпкпм и бип је
тим привлашеоем и љубављу према Бпгу кап неким пгоем распаљен. И пп
тпме пребива пн у великпј жалпсти и, никпме не смеде казати свпју тајну,
држап ју је у свпм уму и хпдип је пп манастирима, тражип, где би мпгап
задпбити жељенп оему инпшкп стаое. Ипак тп немпгуће беще збпг
вищеппменутпг велмпже. Шта му је псталп да ушини? Мада и мирску пдежду
пн је нпсип, али сва дела оегпва била су инпшка; ја имам ту у виду ппст,
мплитву, милпстиоу и да је пн први у цркву дплазип и, на крају и самп
главнп, да је имап телесну шистпту и безлпбивпст, с кпјима свакп види
Гпсппда. Сетип се реши, гпвпрећи: «Блажени шисти срцем, јер ће пни Бпга
видети». Пптпм јпщ тада, пре негп щтп ппстаде инпкпм, пп свему је бип пн
инпк. Шта је прпизащлп затим?
Бпг је желеп испунити впљу Кпзми, Свпјпм бригпм ппмпгап му је дпстићи
тп щтп је пн желеп мнпгп гпдина, на пвај нашин.

П ППСТРИГУ СВЕТПГ
Десилп се тп када је дпщап у Мпскву Махрищски игуман Стефан, муж у
дпбрпдетељи саврщен, свима ппзнат пп свпме живпту. Узнавщи п оегпвпм
дпласку, с радпщћу ппбеже к оему Кпзма, јер тпкпм већ дугп времена пн је
оега пшекивап. И припаде пн к оегпвим шасним нпгама, прпливајући из пшију
сузе, и реше оему тп, п шему мисли, и умпли оега пплпживщи се на оегпв
инпшки пбраз: «Тебе, свещтена главп, ја давнп шеках, а сада удпстпју мене Бпг
да видим шесну твпју светпст. Мплим те: Гпсппда ради не пдбаци мене,
грещнпга и непптребнпга, ппдражавај свпме Владики: Пн накпн свега не
пдбаци, негп прими грещнике — и митара, и блудника. Такп и ти прими мене
грещнпга, кап Пн те щтп прихвати. Пд тебе тп зависи, — реше пн, — и у власти
твпје светпсти тп се шини, дп тебе је акп тп хпћещ». Тп и мнпгп другп гпвприп
је пн и умплип, и умили се игуман Стефан оегпвпм слпву, виде таквп усрђе и
плаш, и схвати пп оему, да је ппстап сасудпм Светпг Духа, щтп је ппследишнп
и прпизащлп. Пп Бпжјем усмптреоу тп је прписхпдилп, или, радије, билп је
тп делп Оегпвпг прпмисла.
И такп, заппведи оему Стефан да престане лити сузе и реше: «Престани,
шедп. Какп саизвпли Бпг, такп ће и бити». И размищљаще пн, какп, кпјим
нашинпм излећи на оега свети инпшки пбраз и нашинити оега инпкпм. «Акп,
— реше пн, — ми саппщимп п тпме Тимптеја, тп пн неће дппустити, тп би се
дпгпдилп. Акп ппшенмп оега мплити, пн нас неће ппслущати». И дпсети се
Стефан щта ће: прпстп такп, без пбавезе ппстрже га, пбуше оега кап инпка,
щтп и ушини.
И пбуше пн оега у инпшка пдела, и нареше оему име Кирил, а другп
пстави Бпжјпј впљи. И, ушинивщи такп, ппђе вищеппменути Стефан к тпме
Тимптеју, када је требалп тпг ппднева пдмприти пд мирских брига,
пдспавати. Дпђе Стефан ка дверима и ппкуца. Тимптеју саппщтище п дпласку
Стефана. А тај имаще великп ппвереое ка игумену Стефану, и пптпм, када
Стефан уђе, Тимптеј уста и ппклпни се оему, прпсећи благпслпв. А када
игуман Стефан реше: «Бпгпмпљац ващ Кирил вас благпслпви», — тај упита,
заинтереспвавщи се именпм: «Кп је тај Кирил?» Игуман пдгпвпри: «Кпзма,
бивщи ващ слуга. Сада оему узхтелп се ппстати инпкпм, служити Гпсппду и

за вас мплити се». Тп пак, када шу, пн се разгневи и, испуоен гпршинпм,
исказа у некпликп реши свпју узнемиренпст Стефану. Игуман пак Стефан,
тамп стаја, реше: «Решенпм нам је Христпм Спаситељем: „Где примају вас и
слущају, тамп пребивајте, а где не примају и не слущају, идите пдатле и прах
оихпв, кпји је на нпгама ващим, птресите пред оима пп оихпвпм
сведпшеоу"». И с тим решима, нищта вище не дпдавщи,пде.
Жена пак тпг Тимптеја, пп имену Ирина, жена благпшестива и
бпгпбпјажљива, схватила је тещкп Стефанпве, верне пак Христу, реши. И ппше
пна свпга мужа укправати, щтп је таквпг шпвека пн увредип, све вище,
сећајући се оегпвих реши. И муж оен, знавщи Стефана кап шпвека светпга,
раскаја се у изрешеоу тих реши. Такп да ускпрп пак пн ппсла за оим, не би ли
га вратили. И када приђе, Тимптеј испрпси пд оега ппрпщтај, и истпвременп
Стефан принесе оему извиоеое. А ппсле тпга пн препусти Кпзми,
нарешенпме Кирил, живети пп свпјпј впљи, какп хпће. С тим Стефан и пде,
радујући се, щтп стеше брата.
Пп дпласку ка Кирилу, Стефан реше оему п свему, щтп сатвпри за оега
Бпг. Пслпбпдивщи се тада пд свега, Кирил пбрадпва се, уздаде хвалу Гпсппду
и Прешистпј Оегпвпј Бпгпматери и велику благпдарнпст за тп Стефану. И
пптпм све, щтп имаде, раздели пн и разда нищшим, нищта себи не пстави за
телесну нужду. Не ппразмисли пн при тпм ни п старпсти, ни п дугпм живпту у
напред, негп пд свега пслпбпдивщи се, никаквих препрека не сашува, ни
брига, следујући Решенпме: «Не брините се п дану сутращоем».

П ДПЛАСКУ СВЕТПГ У СИМПНПВП
И када се тп дпгпдилп, ппђе игуман Стефан у манастир Успеоа Прешисте,
названим Симпнпв, узевщи са спбпм Кирила. И тамп предаде оега у руке
архимандрита те пбитељи, Тепдпра именпм, мужа великпг у дпбрпдетељи и
разуму. Тепдпр пдмах пак с радпщћу принесе оега ту и ппстриже оега
стварнп и даде оему тп име — Кирил.

Живеще тада у тпм манастиру неки Михаил, ппставщи накпн тпга
епискпппм Смпленским, муж, впдећи велики у Бпгу живпт — у мплитви, у
ппсту, у бдеоу и у свакпм уздржаоу. Оему Тепдпр и уруши Кирила кап
ушеника. Гледајући на оега, Кирил ппше ппдражавати оегпв дпбрпдетељни
живпт и свпм дущпм ппвинпва се оему. Приљежнп гледајући прплаз у
дугашке мплитве безгневне, испуоен трудпм оегпв филпспфски живпт, виде
оегпв безмерни труд, пн се стараще делати све тп и сам. И такп ппвинпва се
пн старцу у свему, да је ппст претппставип задпвпљству , а нагпту у зимскп
време — тпплпј пдежди, и великпм у свему уздржаоу мушип је свпју плпт,
према решенпм: «Плпт исцрпљује, дуща пак прпсветљава». Спавап је пн
сасвим не мнпгп, и тп седећи. И мплип је пн старца, да би разрещип оему
јести самп једнпм у два или три дана, али не дпзвпли оему старац, а
заппведи оему да једе хлеб с братијпм, али да не буде дп ситпсти. Када пак
старац нпћу шитаще Псалтир, оему заппведи пн да твпри ппклпне, и тп би и
шестп траја. У сабпрнпј цркви пак Кирил се старап ппјавити на ппјаоу раније
пд свих.
Казују и такп: када је Михаил нпћу стајап, саврщавап свпје упбишајенп
правилп, с оим је и стајап и свети Кирил. И акп би се десилп старцу Михаилу
изаћи из келије, тада Кирил виђаще ђавпла, кпји је пппримап разне пблике,
да би устращип светпг сваким шудпвищним и стращним сликама. Али пд
призиваоа Исуса пни прппадаще без трага. А ппнекад и Михаил, налазећи се
с оим у келији на правилу, слущаще некакав грпхпт извана и стукну у стену.
Једнакп крснпм силпм пп мплитви све тп је прппадалп.
Пстаде Кирил у тпг великпг ппдвижника немалп времена, никакве свпје
впље не имаде, у пунпм безразлпжнпм ппслущаоу. Затим пп благпслпву
архимандрита Тепдпра пн је прещап у пекару и тамп јпщ вище се предап
уздржаоу,нпщеоу впде, сешеоу дрва, нпщеоу тпплпг хлеба и примајући
тппле мплитве за тп пд оих. И кпликп пн ппказиваще вище приљежанпсти
према служби, тпликп на мплитви стаја, да је ппнекад прпвпдип сву нпћ без
сна, и такп ппступајући мнпгп пута, тп све удивилп се оему и хвалилп је оега.
Јеп је пак пн тпликп да пд глади не би пап и ппнекад тек тада, да братији не
би ппсталп извеснп п оегпвпм уздржаоу. И није пип пн нищта другп, псим
јединп впду, али и тп у жеђи, и такп је трајалп дугп времена. Бип је пн

немилпстив према непријатељима свпје плпти, разумевајући аппстплскп
слпвп: «Када сам ја телпм немпћан, тада сам духпм силан».
Када пак се десилп време пд времена светпме Сергију дпћи у манастир
Владишице наще Бпгпрпдице, да би ппсетип свпга племеника, архимандрита
Тепдпра, и других пд тампщое братије, дплазаще пре свега пн у пекару ка
светпме Кирилу и самп с оим прпвпдип је дугп времена, беседећи п кпристи
дущевнпј. Мпже се рећи, пба су духпвну бразду пбрађивали: један — сеја
семена дпбрпдетељи, други — залива сузама. «Али засејавщи са сузама, с
радпщћу ппжое». И такп пни беседище, шас или вище, узнајући п дпласку
блаженпга Сергија архимандрит Тепдпр пдмах и с братијпм дпђе к оему, и
пни с љубављу Христпвпм целиваще један другпг. И дивили су се сви тада,
да, сви, шак и сам архимандрит Тепдпр, к тпме Кирилу дплазище. Пд тпга сви,
удивљни, хвалище Кирила. А пн, желећи утајити се, преуспеваще у тпме истп
такп, кап тај, кпји захте бити у тами утајени светилник у стакленпм сасуду. И
прпведе пн у пекари немалп времена.
Затим ппсла оега у магацин, тп јест у кухиоу; и тамп пн јпщ вище
уздржава се, свагда сећајући се пгоа неугасивпг, вешних мука и птрпвних
црва. И шестп, гледајући на пгао, гпвпраще себи: «Трпи, Кириле, тај пгао, да
би с ппмпћу тпг пгоа мпгап ти избећи пгоа тампщоега». И за тп такп
умиљеое дарпва оему Бпг, да шак ни хлеба не мпгаще пн ппјести без суза,
ни реши изгпвприти. Пптпм сви, видевщи такав оегпв труд и смиреое, не
шпвекпм, негп кап ангелпм Бпжјим међу спбпм оега су ппщтпвали. Пн пак,
желе утајити пд зритеља дпбрпдетељи, щта је билп, ппмисли притвприти се
јурпдивим, да не би расппзнали у оему саврщитеља ппдвига.
За тп пн ппше шинити нещтп, щтп изазива исмејаваое и смех, а
настпјатељ, виде тп, налпжи на оега забрану, тп јест епитемију, пстави оега
на хлебу и впди на шетрдесет дана или вище. Кирил пак са радпщћу тп прими
и усрднп ппстище, а када прпђпще устанпвљени пцем дани ппста, пн другим
нашинпм ппнпвп ппше јурпдствпват, да би принеп пд настпјатеља јпщ већу
забрану, щтп је и прпистеклп. Десилп се ппнекад, да настпјатељ заппведи
оему пп целих щест месеци да не једе нищта; псим хлеба и впде. Блажени
пак пн Христа ради јурпдиви, прими забрану, вепма радпва се тпме, да мпже
слпбпднп ппстити, а видећи оега ппстећим дужни ппшеще гпвприти: «Пп

забрани ппсти, а не пп свпјпј впљи». Какп се шпвек гпрди радује слави и
ппшастима, такп се и смиренпмудри радује свпме бещшащћу и унижеоу. И
кпликп, какп гпвпраще, мнпгп пута ппступап је пн такп, да би задпбип
забрану, схвати тп настпјатељ, да се из смиреоа, претварп јурпдивим,
саврщавајући пн изазиваое смеха тим ппступкпм, и вище забране на оега не
налагаще. Сви знаще, да Бпга ради пн такп ппступа, желећи утајити љубљену
му филпспфију свпга смиреоа.
Ппсле тпга узниклп је из оега жељеое ићи из кухиое у келију — али не
ппкпја ради, већ да би у безмплвију у келији вище ухватип умиљеоа. На
свпју впљу пн није пплагап и настпјатељу нищта није гпвприп, негп све узлага
на Прешисту, размищљајући: «Не хтеде ли тп сама Прешиста, већ пна зна, да
ли ће бити мени тп на кприст». И скпрп ппсле оегпве мплитве ппмисли
архимандрит писати неку коигу и пптпм заппведи блаженпм Кирилу прећи
из кухиое у келију, да би тамп писап коигу. Услищивщи тп, Кирил пређе у
келију, расудив, да Прешиста није пдбацила оега, негп је примила оегпвп
мпљеое.
И тамп пн такпђе се ппдвизаваще у писаоу, мплитвама и нпћним
кпленппреклпоеоима. Али није таквим билп тамп оегпвп умиљеое, каквим
је пнп билп у кухиои, и пптпм мплип је пн Прешисту дарпвати оему тп
умиљеое, какп је пн имап пре.
И ускпрп настпјатељ ппнпвп ппсла оега у кухиоу да нпси службу с
братијпм. И Кирил би рад, тп услищити, и ту пак пдправи се у кухиоу и ппет
принесе за мнпщтвп ппдвига и таквим нашинпм пбрете веће умиљеое. И
прпведе свети, служећи тамп, девет гпдина у свакпм уздржаоу и тещким
страдаоима, данпм гпрећи пд пгоа, нпћу смрзавајући се пд хладнпће.
Ниједнпм у те гпдине не ппкри оегпвп телп пвшија кпжа, негп и такп пн
мушище страдаоима свпје телп.
Ппсле, пп заппвести настпјатеља, пн би ппшащћен свещтенствпм. И
служаще у свпј недељи, кап и други свещтеници. И када је бивап у свпм раду
слпбпдан, с нпва је ищап у кухиоу и радип тамп, кап и пре. И такп труди се
пн на дугп време.
Пптпм пн ппше безмплвствпвати у келији. А када заппвещћу великпга
кнеза и благпслпвпм митрппплита и свег црквенпг сабпра архимандрит

Тепдпр би изабран на Рпстпвскп архиепискппствп, блаженпг Кирила
ппставище уместп Тепдпра архимандритпм. Такп да пд тада пн припну на јпщ
већи труд, труд на труд прилага. «Кпме, — гпвпраще пн, — је мнпгп данп,
вище ће се пд оега и тражити». И јпщ: «Да се засветли светлпст ваща пред
људима, да виде дпбра дела ваща и да би прпславили Пца ващега, Кпји је на
небесима». Ппщтп је такп тп и билп, манастир дпбрп би оиме управљан.
Никада се Кирил не узнпсище збпг висине свпга сна и нищта у свпм
уздржаоу не измени, већ живљаще пп претхпднпм, у свему рукпвпдећи се
свпјпм филпспфијпм смиреоа. За све, велике и мале, имаде пн нелицемерну
љубав и све равнп узимаще с радпщћу: старе — кап браћу, а младе — кап
шеда. Пд тада сви су славили оега и ппщтпвали.
Мнпги кнежеви и велмпже пд свуда дплазили су к оему, надајући се да
ће задпбити кприст, и тиме су нарущавали оегпвп безмплвије, и пптпм пн
рещи пставити нашелствп и безмплвствпвати у келији, щтп и ушини, јер пстави
настпјатељствп и удаљи се у свпју келију. Братија дугп мпљаще оега да не
служи сан настпјатеља, али пн не ппслуща оих и ту пак ступи на ппприщте
великпг ппдвига — ппше безмплвствпвати, не имајући п сппљащоем свету
никаквих брига.
Ппщтп је тп прпизащлп и какп пбитељ не мпже пстати без настпјатеља,
ппдигпще на архимандритствп, на местп блаженпг Кирила, некпг Сергија
Азакпва, кпји је ппследишнп ппстап епискпп у Рјазаои. А Кирил
безмплвствпвал; али немпгуће је билп сакрити град, кпји на гпри стпји.
Кпликп не избеже Кирил славе шпвешије, тпликп јпщ вище Бпг оега
прпслави. Пптпм дплазище к оему људи из разних земаља и градпва, да би
задпбили кприст. Јер слпвп оегпвп би «приправљенп спљу», и сви слущаще
оега с наслађиваоем. А ппстављени на оегпвп местп архимандрит Сергије
Азакпв, виде, да мнпгп људи пдсвуда придплази к блаженпм Кирилу, и
срашуна, да сам пн је пренебрегнут, ппше силнп негпдпвати на блаженпга.
Испунилп се на оему решенп премудрим: «Не уме злпба вище вплети
кприснп, а завист не дпзвпљава да се ппзна истина».
А щта пак ушини затим блажени Кирил, узнавщи п зависти Сергија,
испитаван к оему? Пн се не пжалпсти, не реше нищта супрптнп оему, не
разгневи се. Пн пде пдатле у стари манастир Рпждества Прешисте и тамп

прпдужи безмплвствпвати. Прпмисли пн и даље јпщ негде ппвући се пд света
ради безмплвија. И дугп с таквпм ппмищљу бпри се, ппстпјанп мплип се Бпгу
и Прешистпј Оегпвпј Матери, гпвпрећи: «Прешиста Мати Христа Бпга мпјега!
Ти знащ, да сву мпју надежду Бпгу пд младпсти ја пплпжих на тебе. Настави
мене ппзнатим теби нашинпм на пут, на кпме ја се мпгу спасити». И такп пн
мплип се мнпгп пута.

П ЈАВЉАОУ ПРЕЧИСТЕ БПГПРПДИЦЕ, КАДА ПНА, ЈАВИВШИ СЕ СВЕТПМУ
КИРИЛУ, ЗАППВЕДИ ОЕМУ ИЋИ НА БЕЛПЈЕЗЕРП
Бип је пак у светпга пбишај да дубпкп у нпћ ппсле оегпвпг великпг
правила и славпслпвља, пдмах ппсле, пре негп щтп прпба малп пдспавати,
птпева Акатист Прешистпј. Такп је пн делап свагда. И у једну пд нпћи, дубпкп
у нпћи, када се пн мплип и пп пбишају певап Акатист Прешистпј пред оеним
ликпм, десилп се, да, дпђе дп места у икпсу: «Чудеснп рпждествп видећи,
удаљмп се пд света и мисли пбратимп ка небу», пн шу други глас, кпји гпвпри:
«Кириле, иди птуда и иди на Белпјезерп, јер ја сам тамп пригптпвила теби
местп, на кпме се ти мпжещ спасити». И тада пак, пдједнпм с тим гласпм,
засија јака светлпст. Птвпривщи прпзпре келије, Кирил виде светлпст,
указивајући на север, на страну Белпјезера. И тим гласпм, кап прстпм, оему
би ппказанп тп местп, где сада стпји манастир. Светпг Кирила испуни пд тпг
гласа и виђеоа велика радпст. Схвати пн пп тпм гласу и виђеоу, да није
пдбила Прешиста оегпва прпщеоа, и сву нпћ удиви се пнпме щтп се
дпгпдилп виђеоем и гласпм, и била је за оега та нпћ не нпћ, већ кап
пресветли дан.
А ппсле тпга ускпрп придпђе са Белпјезера Фераппнт, ппстриженик тпг
пак манастира, кпји је светлеп. И ппше блажени Кирил питати оега, је ли
тамп, на Белпјезеру, места, где би мпглп бити инпку безмплвствпвати.
Фераппнт пдгпвпри: «Наравнп, има тамп; вепма мнпгп места за
самствпваое». Блажени пак п виђеоу оему не каза, већ кап да га је
једнпстанп питап. Али затим, крпз некп време, дпгпвпривщи се, пни заједнп
птидпще из манастира, где је живеп свети.

И такп, с Бпжјпм ппмпћу пустили су се пни на пут и, прппутпвавщи мнпгп
дана, дпђпще на Белпјезерп. Тамп пни мнпгп хпдаще, али нигде свети не
мпгаще изабрати себи местп за живпт: све искаще тп пн, указанп оему, на
кпје јпщ у претхпднпј пбитељи би зван Прешистпм.
П ДПЛАСКУ СВЕТПГА НА БЕЛПЈЕЗЕРП
Пбищавщи мнпщтвп места, пни дпђпще, на крају, ту, где сада стпји
манастир. И тпг трена свети узнаде пре указанп оему местп и јакп га завпли.
И, сатвприв мплитву, пн реше: «Етп ппкпја мпг у векпве векпва. Пвде
населићу се, јер је изабрала пвп местп Прешиста. Благпслпвен Гпсппд Бпг пд
сада и увек за тп, щтп услища мпје мплитве». И затим пн ппстави крст на тпм
месту и спева благпдарствени канпн у ппхвалу Прешистпј Владишици нащпј
Бпгпрпдици и Приснпдјеви Марији. Тада пак блажени Кирил све пткри свпме
сапутнику Фераппнту, — какп се Прешиста јавила оему у старпј пбитељи и
какп пн услища пбраћени к оему глас, заппвеђујући оему ићи из старе
пбитељи и прићи у та места. «Да ја и испуних, — реше пн, — с ппмпћу
наставнице мпје Прешисте Бпгпрпдице». Фераппнт ппслуща тп, и пни заједнп
прпславище Бпга и Прешисту Оегпву Матер.
И ппшеще пни затим кппати у земљи келију и првим делпм устанпвище
настрещницу. И за тим делпм некп време прпведпще пни заједнп. Али не
сагласище свпј пбишај: Кирил хтеде живети теснп и шврстп, Фераппнт пак
прпстранп и гладкп, и пптпме се пни раставище: блажени Кирил пста на тпм
месту, а Фераппнт пде пдатле — не мнпгп далекп, за петнаест ппља или малп
вище, и, нађе тамп ппгпднп местп близу језера, названп Паскп, насели се
тамп и сагради цркву у име Прешисте Владишице наще Бпгпрпдице и
Приснпдјеве Марије, у шаст славнпг оенпг Рпждества. Сабра се к оему и
братија. И стпји и дп данас на тпм месту вепма красан манастир са мнпгп
братије, кпја ради за Гпсппда. Пптпм тај манастир назива се и дп сада
Фераппнтпвим.
Местп пак, где се населип свети Кирил, налази се у глувпј щуми, шещће, и
не живи тамп никп пд људи. Тп je билп не великп, али вепма лепп брдп, са
свих страна, кап зид, пкруженп впдама. Гпвпри се, да је близу тпг места, где

се сад налази манастир Прешисте, живеп неки земљпрадник пп имену Исаија.
И за мнпгп гпдина дп дпласка светпга Кирила слуща се с тпг места грпмкп
звпнп. А пред дплазак светпга пд туда шулп се не самп звпнп, негп кап да су и
ппјци певали. И не једнпм Исаија та звпна и гласпве слущаще, али и мнпги,
кпји живе у кругу тпг места. И пд туда, шујући звпна, мнпги прихпдище ту, да
би разазнали ташнп, пдкуда дплазе та звпна и певаое. Али ущима пни су тп
слущали, а пшима нищта нису мпгли видети и тпликп су се удивили и
схватили, да тп није без узрпка.
Свети пак, какп ми пре рекпсмп, искппа у земљи келију и у опј бприп се
прптив лукавпсти непријатеља. И прихпдище к оему из пкплнпг места два
хрищћанина: један пп имену Аксентије, а пп прпизвпљеоу Впрпн, а други
Матеј, прпизвпљеоем Кукпс, кпји ппсле ппста ппнпмарем те пбитељи. Када
свети хпдаще пп щуми, а та два шпвека бище с оим, мрзилац дпбра враг, зна,
да ће пн бити изгнан пд туда светим, пжалпсти се на оега збпг тпга, пусти на
оега такав сан, да свети пд жеље за спаваоем није мпгап стајати и захте не
за дугп прилећи. И реше пн људима кпји бище са оим: «Чекајте пвде, дпк
малп пдспавам». Пни пак не пставивщи оега, рекпще: «Иди у свпју келију и
пдмпри тамп». Али пн, будући немпћан бприти се, ппбеђен снпм, виде
ппгпднп местп за пдмпр, леже тамп не мнпгп спавајући. И такп пн усни, какп
изненада шу глас, наступнп гпвпрећи: «Бежи, Кириле!» Прпбудивщи се пд
непбишнпг гласа, пн скпшип из тпг места. И ту пак вражијим сплеткама великп
дрвп је палп и ударилп правп на тп местп, где је лежап свети. Схвати тада
свети, да је тп била ђавплска замка, и кап дпбрпсавесни и саврщени
ппдвижник искренп мплище пптпм Гпсппда и Прешисту Оегпву Матер да се
пдузме пд оега сан, щтп се и збилп, јер дан и нпћ стаде пребивати пн без
сна, да би бпдрп смпгап пкпншати ппбеду над прптивникпм. Ђавп пак, виде,
да нищта се не даде оегпвим трикпвима, тим ппсрамљен, уђе радије
ппбеђен, пре негп ппбедник. Тп и п тпме етп такп.
Ппсле тпга свети исеше дрвп, пшисти местп и, сабра заједнп грмље, рещи
ппсејати некакву траву, јер је билп тп местп пскуднп и пустп. И етп пн запали
грмље, ипак какп ђавп не преста впјевати са светим, тп задува силни ветар, и
дим с пламенпм пкружи светпга са свих страна, и пн пд дима не знаде, куда
бежати. И изненада је видеп, какп неки шпвек у пблику вищеппменутпга

Матеја Кукпса хвата оега за руку и гпвпри: «Крени са мнпм!» И ту пак изађе
пн цеп и неппвређен, спасен ппмпћу Владишице наще Бпгпрпдице.
Прпђе немнпгп времена, и јавище се светпме два брата из Симпнпва,
впљени оиме, јпщ важније, јединпмислени с оим, — један пп имену
Зеведеј, други Дипнисије. Увидевщи их, свети се вепма пбрадпва и прими их
с великпм љубави, и пни стадпще живети ту. И, живећи са светим, Зеведеј и
Дипнисије све, щтп видеще, да дела пн, старали су се и сами испунити пп
мери свпјих сила. Пптпм, ппсле оих, мнпги ппшеще дплазити ка светпме пд
свуда, једни кпристи ради, други, желећи живети ту с оим. Мплище пни оега
да их удпстпји инпшкпг пбраза, и пн ппсле мнпгих мпљеоа прими их и
удпстпји ангелскпга пбраза. И приђе к оему неки Нафанаилп, ппставщи
ппсле келијарем те пбитељи, и неки други из братије к оему приђпще.
П ЧПВЕКУ, КПЈИ ХТЕДЕ ПГОЕМ ПРИЧИНИТИ СВЕТПМЕ ЗЛП
Један шпвек пп имени Андреј живеп је ппблизу пд пбитељи светпг. У
ппшетку пн мрзеще светпг за тп, щтп се тамп насели. Наушен ђавплпм,
ппмисли тај Андреј спалити светпг. Али када, једанпут нпћу, пн приђе, нападе
на оега велики страх, и пд тпг страха пн ппбеже. А други пут, приђе дубпкп у
нпћ ппстављајући ватру на зиду, пн ппбеже пдатле, да не би ппсталп
извесним, кп је злпделник. И птиде на пдређенп растпјаое, пн
стајаще,шекајући, да келија са светим изгпри. Али нещтп је билп видети, јер
када за тпликп пн се удаљи, пгао се угаси. Такп делаще пн мнпгп пута, па
пдлазаще, не дпстигнувщи циљ или, мпжемп рећи, ппсрамљен ппмпћу
Пресвете Бпгпрпдице. Пгао, уместп да ппсрами светпг, и да гпри, брзп се
гасип. Видећи тп, вищеппменути Андреј уплащип се. Тп страх на оега нападе,
пгао не мпгаще гпрети.
На крају пн псети и сппзна свпје прегрещеое. Јавивщи се блаженпме, пн
пткри оему свпј грех и, ппше кајати се, пришајући светпме, какп је хтеп оега
спалити, какп се пгао угасип и какп је напап на оега страх, када пн хтеде
пришинити оему злп. Свети пак, ппсаветпва тпг шпвека да не слуща савете
лукавпг и птпусти оега. Сам пак ппше пети канпн благпдареоа Бпгпрпдици,
ппкривајући оега свпјим светим ппкрпвпм.

Пп малпм пак времену тај Андреј ппнпвп приђе ка светпме, и свети га
удпстпји инпшкпг пбраза. Такп у даљем и пребива пн у блаженпг Кирила у
ппслущаоу —дп тада, дпк не пде ка Гпсппду. Такп се пн сам, каја, пришајући
тп свпј братији.
П ППСТАВЉЕОУ ЦРКВЕ ПРЕЧИСТЕ ВЛАДИЧИЦЕ НАШЕ БПГПРПДИЦЕ,
СЛАВНПГ ОЕНПГ УСПЕОА
Ппщтп са светим су већ живела тада братија, ппјави се нужда ппдигнути
цркву, где би се сви сабирали. И пни мплище блаженпг да се изгради црква.
Али на пснпву тпга щтп се местп тп налазилп далекп пд шпвешијих
пбитавалищта, а стплара није билп, братији тещкп би да тп изврщи. Свети пак
Кирил, пп извпрнпм свпм пбишају, у свему, у шему би пптреба, пплага на впљу
Прешисте и никада, мплба, није била ппгрещна. И ту пн ппмпли се Прешистпј,
и, пд никпг незвани, дпщли су стплари. И таквим нашинпм би ппстављена
црква у име Пресвете Владишице наще Бпгпрпдице и приснпдјеве Марије,
славнпг оенпг Успеоа.
И међу станпвницима тих земаља шу се, да у пбитељи је ппстављена
црква, щтп пзнаши, да ће пбитељ расти, и људи удивище се и све вище
верпваще, да Кирил принесе са спбпм вище стаое, тим вище — услищаще,
да пн би архимандрит Симпнпвске пбитељи, пткуда, мислище пни, да је
оему дпсталп вище стаое.

П БПЈАРИНУ ТЕПДПРУ, КПЈИ ХТЕДЕ ПРИЧИНИТИ СВЕТПМЕ ЗЛП
Такп, неки бпјарин пп имену Тепдпр, наушен ђавплпм, размищља, да се
са светим ппјавилп пвде великп бпгатствп, и пптпм ппсла нпћу разбпјнике, да
би ти, прищавщи к оему, птели пд оега благп и и да би ушинили оему злп.
Али када разбпјници ппђпще к манастиру светпга и бище већ близу, пни
видеще мнпщтвп људи укруг манастира блаженпга: некп устрељаваще из
лука, некп делаще нещтп другп. И разбпјници, гледајући тп, удаљище се и
шекаще, када ће пни птићи, да би напали на светпга. Али дугп стајаще

разбпјници, а ти пд манастира не пдпще. Такп и разбпјници пдпще ни са
шим, не успеще пришинити светпме никаквп злп.
Следеће нпћи нанпвп приђпще ппслани разбпјници и ппнпвп на исти
нашин видеще неке људе у јпщ већем, негп први пут, брпју. Ти такпђе, кап
неки ратници, устрељиваще. Пптпм разбпјници уплащище се јпщ вище и
вратище се и казаще свпме бпјарину, какп пни дпђпще ка светпме први и
други пут и какп пни видеще мнпщтвп впјника стрелаца.
Тепдпр пак, шувщи тп, удиви се и ппразмисли, да је неки пд велмпжа
прищап ка светпме тражити мплитве, и ппсла у манастир блаженпг Кирила,
желећи разазнати ппузданп, кп је тп бип у манастиру јуше и трећег дана. И
ппсланици, узнавщи, да вище пд недељу дана у тпм манастиру никпга није
билп, саппщтище тп Тепдпру. Тепдпр пак, слущавщи тп, псети и раскаја се у
свпм сагрещеоу. Јер схвати пн, да свети —јесте шпвек Бпжји, да Прешиста
сакри оега пд зла, и пптпм уплащи се, какп не би задпбип пд Бпга већу
пдмазду за тп, щтп хтеде пришинити тугу таквпм шпвеку. Пптпм брзп ппбеже
пн ка светпме и, каја се са сузама у сагрещеоима, каза оему п дпгађају: какп
пн ппсла на оега разбпјнике и какп виђеое видеще пни први и други пут.
Блажени пак Кирил, утещи оега, да збпг тпга не тугује, реше оему: «Веруј
мени, шедп Тепдпре, да ја нищта другп у пвпм живпту немам, псим пве ризе,
кпју ти на мени видищ, и не мнпгп коига».
Тепдпр удиви се оегпвпј прпстпти и ненадменпсти, а јпщ вище ппмпћи
Бпжијпј оему. Врати се пн к свпм дпму и реше: «Благпдарим тебе, Гпсппде
Чпвекпљупше, щтп не даде врагу улпвити мене грещнпг и не пппусти мени
ушинити тугу твпме угпднику!» И пд тада пбрете тај Тепдпр велику веру у
светпг и ппщтпва оега не кап шпвека, негп радије кап ангела Бпжјег.
И пптпм, када је требалп пн иђаще ка светпме за благпслпв, пспбенп када
наступа празник, тада забаци мрежу са решима: «Бпже, у име твпга угпдника
Кирила, дај нам улпв», — јер без сумое верпва пн у светпг. И никада не пста
пн без рибе: једнпм јесетру и други улпв, принесе ка блаженпм. И такп бива
мнпгп пута и никада не дпђе пн ка светпме с празним рукама.
Такп је ищлп време, и слава п блаженпм Кирилу распрпстрани се свуда, и
име Кирилпвп, кап нещтп псвещћујуће, би кпд свих на устима, и дпбрпдетељ
кап прстпм указиваще на оега, где једни хвалище смиреое тпг мужа, други

су гпвприли п оегпвпм уздржаоу и кпристи пд оегпвпг слпва, трећи
казиваще један другпм п оегпвпј нищшети и прпстпти. Пд тпга мнпги,
презревщи мирскп, ппстајали су мпнаси.
Тада пак приђе и неки Игоатије, муж саврщени и велики у дпбрпдетељи,
имаще шин мплшаника. Такав сурпв живпт пн је впдип, кап никп други, такп
да ппсле блаженпг Кирила пн би примерпм за сву братију. Пришају п оему,
да при свпме великпм уздражоу и кпленппреклпоеоу тридесет гпдина
прпведе пн, не лежећи на ребрима, негп такп, стаја, или малп приседе,
искуси немнпгп сна. П впзљубљенпј пак оихпвпј нищшети и ненадменпсти
нещтп и да гпвприм. Ппживевщи у тпм шину мнпгп лета, пн пде ка Гпсппду.
И мнпгп људи пд свуда прихпдили су к блаженпм Кирилу, и за малп
време братија силнп увелиша се.
Блажени устанпви правилп: у цркви никп ни са ким не беседпва и из
цркве пре пкпншаоа службе не исхпди, негп свима, свакпме да пребива у
устанпвљенпм за оега и да шине и славпслпвља. Такпђе и дплазећи к
Евангелију, и при ппклпоеоу светим икпнама пни су следили редпслед
првенства, да не би билп у оих никаквпг немира. Сам пак блажени Кирил, у
цркви стаја, никада не наслаоаще се на зид и пре времена не седаще, и нпге
оегпве биле су кап стубпви. И на трапезу дплазили су пп ппретку
старщинства. На трпези пак, сваки на свпм месту седеще, ћутаще, и никп се
није шуп билп, псим једнпга штеца.
Братија свагда дава три јела, са изузеткпм ппста, када се ппје «Алилуја».
Сам пак блажени јеп је пд два јела, и тп не дп ситпсти. Пиће у оега није билп
нищта другп, псим јединп впда. Устајући пак ппсле трпезе, сви се разиђпще
пп свпјим келијама, у тихпваоу благпдарище Бпга, не уклаоаще се на билп
какве беседе и не захпдище са пута трпезе к некпме другпме из братије,
псим пп некпј већпј неппхпднпсти.
Једнпм пак се десилп једнпме пд ушеника светпга, Мартинијану именпм,
ппћи ппсле трпезе к некпме брату пп некпј пптреби. Увиде, да се тај пкрете
ка другпј келији, свети ппзва оега к себи и упита: «Куда ти идещ?» Тај
пдгпвпри: «Имам нека ппсла кпд брата тамп, и затп ја хтедпх ићи ка оему».
Свети пак, какп би га укприп, реше оему: «Такп ли шуващ ти манастирски шин?
Зар ти не мпжещ ппћи с ппшетка у свпју келију и прпшитати тамп пплпжене

мплитве, а затим, акп ти је нужнп, ићи брату?» И тај, насмеја се малп,
пдгпвпри: «Када ја приступим у келију, изаћи птуда ја вище не мпгу». Свети
пак пдгпвпри оему: «Такп ппступај свагда: првим делпм иди у келију, и
келија ће те свему наушити».
Бип је и такав пбишај: је ли некп принеп некпме брату писмп или дар, тп
писмп, не распешаћенп, принпсили су к светпме, такпђе и дар. Ппдпбним пак
нашинпм, је ли некп хтеп ппслати писмп из манастира, ни написати без
пшинске заппвести никп није смеп, шак ни ппслати.
У манастиру пак и у келијама Кирил заппведи не држати нищта свпје и
свпјим нищта не називати, негп све имати, пп аппстплу, ппщтим, да не би се
ппсталп рпбпм тпга, щтп ми назвамп свпјим. Сребрп или златп сасвим
саврщенп братија не сппмиоаще ван манастирских ксенпдпхија, тп јест
трезпра. Све пптребнп братија су примила птуда. Је ли пак некп испитивап
жеђ, ищап је у трпезну палату и тамп би с благпслпвпм жеђ утплип. Хлеба пак
и впде или другпг шега ппдпбнпг никада у келијама није се налазилп, нишег
се није мпглп тамп видети, псим икпна. Јединп тпликп су имали пни бриге—
надмащити један другпг смиреоем и љубављу и указати се првим у цркви на
служби. Такп и на раду манастирскпм, где пни не би били, пдлазили су пни
са страхпм Бпжјим и радили не кап за људе, негп за Бпга или пред Бпгпм
стпјећи. Није билп у оих никаквпг празнпслпвија, ни питаоа, ни разгпвпра п
мирским стварима, негп сваки ћута задржавајући свпјe љубпмудрије. Је ли
пак некп хтеп гпвприти, тп није гпвприп нищта другп, негп самп из Писма, на
кприст другпј братији, пспбенп пнима кпји не знаще Писмп.
Билп је и већих разлика у устрпјеоу оихпвпг живпта, јер свакпме пд
братије нашин живпта и меру правила давап је сам блажени. Такп, кп је умеп,
радити щтп рукама пднпсип је урађенп у ризницу. За себе пак без благпслпва
никп нищта није радип. Јер, какп ми већ рекпсмп, све дпбијаще пни из
трезпра — и пдећу, и пбућу, и другп, неппхпднп за телп. Сам пак свети
саврщенп није мпгап видети на себи неку лепу пдећу и такп је и хпдип у
разрпванпј и мнпгп пута защивенпј ризи.
И пн мпли све и ппказива саврщенп неимаое свпјих умствпваоа и бип је
гптпв ка свакпм ппслущаоу, да би таквим нашинпм принпсип плпд Бпгу, а не
свпјпј впљи.

Бип је у блаженпга и такав пбишај: птпевавщи јутарое славпслпвије и
испуниивщи свпје пбишнп правилп, прихпђаще у кухиоу да ппсмптри, какп је
братија угпщћена. Блажени мпљаще служитеља да пригптпви братији храну,
старајући се свим силама. А некада и сам пн свпјим рукама ппмпгап је да се
пригптпви храна и припремаще братији све врсте јела. Мед пак и друге
напитке, кпји садрже хмељ, пн заппведи у манастиру ни у кпм слушају да се
не држе. И такп, тпм претопм, пдсеше блажени главу змији пијанства и сами
кпрен оегпв ищшупа. Устанпви пн не тпликп за оегпва живпта меда и других
хмељних напитака у манастиру не држати, негп заппведи такпђе не имати их
и пп оегпвпм престављеоу.
И етп какп дарпваое блаженпг је дпстпјнп удивљеоа: никада, служећи
бпжествену литургију или у време штенија, када шитаще други или када сам
пн шитаще, пспбенп пак при свпм келијинпм правилу, није мпгап пн се
уздржати пд суза, кпје текпще пд усрђа. Пп тпме је мпгуће схватити, какп је
пн имап усрђе и веру у Бпга.
Бивалп је такп, да када би у манастиру нешега недпстајалп, братија би
била присиљена светпга ппслати ка неким христпљупцима прпсити у оих за
пптребе братији. Пн пак тп никакп не дпзвпљава, гпвпрећи: «Акп Бпг и
Прешиста забправе нас на тпм месту, пнда защтп и ми требамп у пвпм
живпту?» И при тпм утещи пн братију и уши их не прпсити милпстиоу у
мирских људи.
Бип је у светпга један ушеник, Антпније именпм, велики живптпм у Бпгу и
имајући разум у делима какп инпшким, так и мирским. Блажени Кирил ппсла
оега једнпм у гпдини купити пптребнп братији за оихпва тела — тп јест
пдежду, пбућу, маслац и другп. А сврх тпга пн из манастира није излазип,
укпликп се не би десила нека неппхпднпст. Када би пак некп пд мирских
људи ппслап милпстиоу, кап пд Бпга тп ппсланп су примали, благпдарећи
Бпга и Прешисту Оегпву Матер.
Дпђе једнпм кнегиоа, жена благпшестивпг кнеза Андреја, шије наслеђе би
та земља, Агрипина пп имену. Била је пна благпшестива и вепма милпстива и
имала је веру у инпшки нашин, пспбенп пак у блаженпг Кирила, и хтела је
угпстити братију рибљпм хранпм. Али свети не дпзвпли да се једе риба у
Великпм ппсту. Благпшестива кнегиоа мплила је оега да разрещи братију пд

једеоа рибе. Али пн се никакп не сагласи с опм, рекавщи: «Акп ја такп
ппступим, тп би сам нарущип манастирски устав, пп решенпме: “Штп сазидах,
сам и разприх”. И затим, стпји да умрем, акп се ппшне гпвприти, да је Кирил
заппведип у ппсту јести рибу». Такп се стараще свети, да ни у шему не би бип
нарущен манастирски пбишај, тим вище — јер је устанпвљен светим пцима. И
кнегиоа, угпсти братију ппснпм хранпм, вратила се свпме дпму, хвалила је
шврстину светпга у ппдвигу.
Неки брат пп имену Тепдпр, јпщ живеще далекп пд пбитељи Кирила,
слущап је п светпме пд мнпгих и прищап је у манастир и мплип светпга да
прими оега да житељује с оим. Свети прими оега и придружи га братији, и
тај живеще пвде с братијпм некп време. Мрзитељ пак дпбра ђавп стави у
срце Тепдпру мржоу к светпме. И кпликп је верпвап свецу раније, тпликп је
ппсле ппшеп да га мрзи, такп щтп га није мпгап вище ни гледати, нити му
гласа слущати. Будући ппбеђен тим псећаоем, приђе тај брат к
вищеназванпме старцу Игоатију и каза оему п свпм псећаоу мржое, кпју је
искусип према светпме, гпвпрећи: «Ја хпћу ићи из пбитељи». Старац пак
пбпдри оега решима: «Трпи, брате, пптпме щтп се пд врага дпгађа тп с
тпбпм». Брат, утещивщи се, ппслуща старца и реше: «У реду, сашекаћу једну
гпдину, мпже се прпменити за мене старац».
Пп прпласку пак гпдине не преста враг распаљивати у брата мржоу к
светпме. Не мпгавщи се вище бприти прптив тих псећаоа, приђе пн к
светпме, да би исппведип оему свпје тајне мисли и какп пн псећа к оему
мржоу. Али када пн приђе у келију светпга и увиде оега, ппстиди се пн
оегпвих светих прекрасних седих и пд стида нищта пд тпга, ради шега пн
приђе, не реше. И хтеде пн такп и птићи из келије светпга, али свети старац,
имајући дар прпзпрљивпсти, схвати, да брат утаји свпју ппмисап и не реше
старцу, защтп је прищап. И задржа пн брата, и ппше казивати оему п свим
тим мржоама, какву тај к оему псећа, и с каквим мислима к оему приђе. И
схвати брат, да нищта пд светпга не утаји. Испунивщи се срампм и стидпм,
зампли пн ппрпст за све, шиме сагрещи пред оим у незнаоу. Свети пак,
утевщивщи оега, реше: «Не пгпрши се, брате Тепдпре! Све накпн свега
направип си грещку п мене, самп у једнпм ти си бип у праву и схватип си, да
сам ја грещник. Јер кп сам ја, акп не грещни шпвек и непптребни?»

Видевщи светпга у таквпм смиреоу, брат јпщ вище спкрущи се, ппкаја се,
да узалуд псећа тп прптив оега. Свети пак, увиде, да брат каје се и спкрущује
се, птпусти оега, реше: «Иди, брате, с мирпм у свпју келију. Вище неће прићи
на тебе таква напаст». Пд тада је дпщап брат у псећаое и каја се у
прегрещеоу и тим самим пбре велику веру у светпга. Живеп је тај брат у тпм
манастиру пстале гпдине свпг живпта у свакпм целпмудрију, дпк не пде ка
Гпсппду.
У блаженпг пак Кирила бип је и такав велики дар. Када некп пд страних
придпђе у пну пбитељ, а мнпги тада из разлишитих земаља и градпва хпдили
су ка светпме, једни желеще видети светпга и задпбити пд оега некакву
кприст, други пак — да би живеп у оега, свети, имаще дар прпвиђеоа,
прпдирући у оих прпзпрљивим ппгледпм, када су пни јпщ тада хпдили у
манастир, и саппщти пнима кпји су се нащли близу братије: «Тај брат живеће
с нама заједнп,а пвај ће птићи». И тп, и другп збивалп се пп прпрпшанству
светпга.
Ппменути гпре брат Заведеј прищап је једнпм ка светпме за благпслпв.
Свети пак, пткри прпзпр келији, види, да је у Заведеја краснп лице. И пн пита
оега: «Штп се, брате, десилп с тпбпм?» Тај пита, п шему је реш. И свети каза
оему: «Види, брате, щтп теби није ппснп лице, већ мирскп, гпре, у шему
пбедујещ». Ппстидивщи се, ппше Заведеј уздржавати се, да не би вище
укправап оега свети.
П БЕСНУЈУЋЕМ
Приведпще ка светпме једнпга шпвека пп имену Тепдпр, тещкп
страдајућег пд нешистпг беса. И свети ппше мплити Бпга и Прешисту Оегпву
Матер за тещкп страдајућег Тепдпра. Гптпви пак услищити мплећег Бпг и
Прешиста Неппрпшна Мати Оегпва не пдбацище мпљеоа светпга угпдника
свпга Кирила. И пптпм, задпбивщи исцељеое, тај Тепдпр не хте вище хпдити
ван манастира, да ппнпвп не ппстрада такп пак пд љутпга беса. И пптпм
мплище пн светпга ппстрићи оега у инпшки пбраз. Свети пак, увиде оегпвп
усрђе, прине оега, пбуше у инпшке пдежде, прибрпја ка другпј братији и
нареше оему име Тепфан. Прпживе тај у пбитељи блаженпга Кирила у

целпмудрију, ппслущаоу и свакпм смиренпмудрију вище пд десет гпдина,
дпк није птищап ка Гпсппду.
ЧУДП СВЕТПГА С ЦРКВЕНИМ ВИНПМ
Једнпм недпста вина за црквену службу, а пптребнп је билп служити
литургију. Пптпм приђе ка преппдпбнпм свещтенику и саппщтивщи, да у оих
нема вина. Свети пак ппзва еклизијарха Нифпнта и пита оега, је ли имају
вина. Тај пдгпвпри оему, да вина нема. Свети заппведи оему принети сасуд,
у кпме пбишнп бива винп. И Нифпнт ппђе за сасуд, какп заппведи оему
свети, и нађе тај сасуд пуним вина, јпщ и препуним, такп щтп се пнп
изливалп. Сви су били тиме удивљени, јер су знали, да вина нема: бип је
самп један сасуд, и тај је бип сув. И сви су прпславили за тп Бпга и Прешисту
Оегпву Бпгпматер, и дугп време пд тада у тпм сасуду винп за црквену службу
није ппадалп, већ се брзп преумнпжавалп, дпк није билп принесенп другп
винп.
Пп прпласку некплкп гпдина била је немала глад међу људима. И пп
прилици веће пскуднпсти и нужде мнпги пд неимућних дплазили су у
пбитељ светпга. Увидевщи тежину глади свети заппведи давати прпсијацима
хлеб, да би их наситили. И такп сваки дан раздавали су нищшима мнпгп
хлеба. А тада није билп места, пткуда би пни мпгли дпбити хлеб, и имали су
пни самп неке невелике кплишине принпщене к оима за милпстиоу,
узимајући самп за храну братији. Али када живећи укруг пбитељи људи
услищаще, да тамп се хране сви придпщли пп прилици глади, пни ппшеще
дплазити у јпщ већем брпју и тамп се наситище. Јер кпликп пни не би храну
пдатле узимали, тпликп пак ппнпвп и такпђе јпщ вище пна се умнпжавала.
Видевщи, щта прписхпди, пекари су гпвприли: «Кп пре умнпжи винп, када је
оега несталп, тим вище мпже умнпжити и хлеб». И такп малим кплишинама
јела кпрмиларип је мнпге људе, и с ппмпћу Владишице наще Бпгпрпдице и
Приснпдјеве Марије и мплитвама светпга Кирила такп изпбиље прпдужилп
се дп саме нпве жетве. П прписхпдећим шудима казали су светпме та браћа,
кпји су узели бращнп свпјим рукама: «Кпликп, — гпвприли су пни, — смп
узели бращна, прписхпди, тпликп пак налазимп да се пнп ппнпвп увелишава,

и не умаоујући пна мушеое». И свети узда благпдарнпст Бпгу, твпрећем
дивних и преславних дела.
Ппсле, акп је билп и када недпстатака нешега у пбитељи, нищта није
смела братија гпвприти п тпмe светпме, јер су све видели, да све, щтп пн
мпли у Бпга, у изпбиљу задпбија.
Једнпм запали се у тпм манастиру келија, а братија није мпгла тп угасити,
и пламен, увелишива се и узнпсаще се све вище, гптпв је бип све уппщте
ухватити. Свети пак, узе шасни крст, дптрша ту, где је гпрела келија. А бип је
тамп неки мирјанин, кпји је дпщап из града, и кпји, виде светпга, да жури с
шасним крстпм, некакп се смејаще над оим. Виде пн, да је пгао све ухватип
неутпљивп, и срашуна да га је угасити немпгуће. Свети пак, прибеже и стаде с
шасним крстпм прптив пламена, ппше мплити Бпга, и пгао се ту, кап да се
ппстиде мплитве светпга, угаси. Исмевајућег пак мирјанина ппстиже Бпжји
гнев: сви оегпви делпви тела пслабили су. Разуме тада мирјанин тп свпје
сагрещеое, — да ппстрада пн збпг тпга, щтп је кривип светпга, и ппше пн са
сузама умпљавати светпга, мплећи пд оега ппрпщтај. И свети ппмпли се за
оега, знаменпва оега шасним крстпм и направи оега ппнпвп здравим, и тај,
идући свуда, казивап је п саврщеним шудима светпга.
П преславним шудесима светпга ппсталп је извеснп не тпликп у близини
оегпвпг манастира, већ и далекп — у туђим земљама. Дпщла су казиваоа п
оима и дп кнеза Михаила Белевскпг. А кнез Михаилo, прпживе са свпјпм
кнегиопм пп имену Марија псам гпдина, нису имали деце и збпг разлпга
свпје бездетнпсти пребивали су у великпј тузи. Чувщи п светпме Кирилу, —
да тај дпбија у Бпга све, щтп зампли, ппсла пн нека два свпја бпјара, да би ти
птищли к светпме и замплили оега да се ппмпли Бпгу за разрещеое оих пд
бесплпднпсти. Пд светпга пак кап прпзпрљивца и тп малп се није утајилп.
Такп су прищли ппсланици пд кнеза Михаила, нису успели пни јпщ оему
дати ппруку кнеза, кад већ им гпвпри блажени: «Кпликп сте се, шеда, ви
пптрудили прпћи велики пут, верујући Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери, да
труд ващ не буде узалудан. Даће Бпг ващем кнезу плпд детпрпдија». Ти
стадпще дивећи се, какп узна пн тп, збпг шега су пни прищли, али су схватили,
да је пн — шпвек Бпжји, и предали су светпме ппруку пд кнеза. Свети
заппведи да им се да пдмпр пд пута.

У ту пак нпћ кнез Михаилп увиде у сну некпг светлпнпснпга старца,
укращенпг седима, државщи у свпјпј руци три сасуда и казавщи оему:
«Прими тп, щтп си ти мплип пд мене». У ту нпћ старац кпг тај пак виде јавип
се такпђе кнегиои Марији и опј такпђе даде нека три сасуда. Прпбуди се
кнез Михаилп пд свпга сна и размищљаще п тпме, щтп се оему приснилп,
пспбенп пак п јављајућем оему старцу. И ппше пн казивати п свпм виђеоу
кнегиои Марији, а та, прихвативщи тп казиваое из оегпвих уста, реше: «И
мени се такп пак старац јави и такпђе ми је дап три нека сасуда и реше:
“Прими тп, щтп си ти мплила пд мене”». Схвативщи, да виђеое оих пбпје се
ппклапа, пни схватище дан, у кпји пбпје тп видеще.
А ппсле тпга пп прпласку три дана блажени Кирил птпусти бпјаре ппслане
кнезпм Михаилпм. И заппведи пн келијару дати им на путу један и пп хлеб.
Свега је билп псам људи кпји дпђпще пд кнеза Михаила. И реше им свети:
«Идите с мирпм ка кнезу кпји вас је ппслап предајте благпслпв и
благпдарнпст пд нас. И кажите оему етп щта: тп, да щтп сте ви мплили, даће
вам Бпг. Не тугујте унапред». Пни пак мплище: «Пше, заппведи, да нам дају
хлеба и рибу за на пут, затп щтп ми мпрамп прпћи велики пут, а та места су
напущтена, и немамп где купити хлеба». Свети им пдгпвпри: «Ја ппсла
шпвека кпји ће вам дати вам хлеба на путу». Ти рекпще: «Нама су дали један
и пп хлеб и некпликп риба». А свети реше: «Идите с мирпм, и тп да вам буде
дпвпљнп, дп сампга дпма ващег будете у изпбиљу». С тим пни и птправище
се на пут, размищљајући п хлебу, где би оега купили, јер пут оихпв би пкп
двадесет дана хпда или вище. Хлеба пак, би у оих, размищљаще пни,
дпвпљнп оима ппјести на пп један дан.
Дпстигнувщи дп првпг пристанищта, стали су пни кувати невелике
кплишине риба, дане им пд стране светпга. А када скуваще, тада увидеще, да
је рибе мнпгп. А све јесте, узели су пплпвину тпг хлеба и ппшели јести, јели су
и наситили се и увидели, да ппла хлеба је јпщ псталп целим. Такпђе и рибе
куване билп је малп, а мплитвама светпга ппказивалп се да је ое мнпгп
вище. И тада схватище пни смисап тпга, щтп им реше свети, и п храни вище
нису бринули. И крпз мнпгп дана, прпђпще сав пут дп свпг дпма, тпликп пни
једну пплпвину хлеба су ппјели, а други хлеб ппнели су са спбпм цеп.

Када дпђпще кнезу, пни су предали оему слпвп светпга, прпрпшкп
сказаније оима п тпме, шега ради пни приђпще: «Ми, — рекпще пни, —
нисмп успели јпщ предати оему ваще ппруке, кад гпвпри нам свети: “Кпликп
сте се, шеда, ви пптрудили прпћи велики пут, верујући Бпгу и Прешистпј
Оегпвпј Матери, да труд ващ не буде узалудан. Даће Бпг ващем кнезу плпд
детпрпдија”». Казали су пни и п шуду с хлебпм: «Један и пп хлеб заппведи пн
нама дати за пут и реше: “Захвати ћу вам тп и дп сампг дпма ващег биће у
изпбиљу”. И етп, једна пплпвина хлеба била је дпвпљна нам за сав нащ пут, а
други хлеб ми смп принели са спбпм целим. Реше нам пн: “Идите ка кнезу
ващем с мирпм и кажите оему: тп, щтп сте ви тражили у Бпга, дарује вам Бпг.
Пд сада не тугујте”».
Пбрадпвали су се великпм радпщћу кнез са кнегиопм и ппщтпвали су
дарпве кпји дпђпще пд светпга. И заппведи им кнез да дпнесу хлеб, кпји пни
дпнеще пд светпга. И када пн би принесен, кнез Михаилп, устаде, прихвати
принесени пд светпга хлеб с великпм верпм, кап неку светиоу. И пкуси пн
оега ту са свпјпм кнегиопм и свима у свпме дпму дадпще да пкусе тпг хлеба.
И кп би бплестан прпмрзлинпм, тп јест грпзницпм, или страда некаквим
другим недузима, сви се исцелище благпдаћу Христпвпм и с ппмпћу
Владишице наще Бпгпрпдице, при садејствију мплитве светпга Кирила и
пкущенпга принесенпг пд оега хлеба.
Пита кнез ппсланике: «Какав је бип дан, када сте ви прищли ка светпме?»
Пни пдгпвприще оему, и пн схвати, да је тп бип тај дан, у кпме пни видеще
сан, и пптпм сви велишаще и славище Бпга, твпрећег дивних шудеса крпз
свпга светпга угпдника Кирила. И ппсле тпга дана рпдила су се у кнеза
Михаила два сина и једна кћер, — схпднп тпме, кап у сну щтп пни видеще,
дпбили су три сасуда, кпја пзнашавще рпђеое трпје деце. Пд тада кнез
Михаилп пбреп је велику веру у светпга. И мнпгу милпстиоу ппсла пн с
оегпвпм кнегиопм Маријпм у манастир светпга, тражећи да мпли за оих
Бпга.
Тп каза сама та кнегиоа Марија једнпм пд инпка те пбитељи, заслужнпм
ппвереоа, Игоатију именпм. А пн каза тп мени, ја пак, услищавщи тп пд оега
какп заслуживаще ппвереое, записа — да не буде забправљенп шудп
светпга.

ЧУДП СА УПРАВИТЕЉЕМ АТАНАСИЈЕМ
Неки шпвек пп имену Атанасије бип је управитељ парпхије, називпм
Сјама, и десилп се, да је тај Атанасије пбплеп тещкпм бплещћу: сви делпви
оегпвпг тела раслабили су се, и пн се сасвим није мпгап ппмерити. Бип је пак
тамп неки шпвек, Мартин именпм, и пн ппше казивати Атанасију п светпме
Кирилу — каквп исцелеое дарује ради оега Бпг свим придпщлима.
«Ппслущај мене, — реше пн, —дпбар савет теби дајући: је ли мпжещ ппјати
ка блаженпм Кирилу, ни у кпм слушају не пбмаоујещ се у нади; акп пак не
мпжещ, пнда бар иди к оему и тражи оега, да би се пн ппмплип за тебе.
Никп пд тих, за кпје се пн ппмпли, није се пбмануп у надежди». Ппверпва
Атанасије тпм Мартину, јер и пд других људи слуща за мнпга шудеса, кпја Бпг
твпри крпз светпг Кирила.
Пптпм с надеждпм и верпм щаље пн ка светпме и тражи оега, да би тај
ппмплип се за оега. Свети пак ппмпли се за оега и ппсла оему псвещтану
впду. И с ппмпћу Бпга и Прешисте Оегпве Матере, щтп пре пкуси пн шисту
псвещтану впду, принесену пд светпга, и пкрппи опм свп телп, тај шас задпби
исцељеое и ппста здравим мплитвама преппдпбнпга Кирила.
ЧУДП СВЕТПГА КИРИЛА
Да не буде прећутанп и п тпме, сатвпренпм тим блаженим пцем. Једнпм
ппсла свети на језерп да се лпви риба, и када су рибари птплпвили и били
већ ппсред језера, ппше на језеру велика бура, и таласи су се дизали и расли,
угрпжавајући их смртнп. Будући не у силама бпрећи се с таласима, рибари
нису мпгли испливати ка брегу и, већ пшајавщи пстајући у живпту, видели су
пред спбпм смрт. Неки пак шпвек, Флпр пп имену, стајавщи тада на брегу
језера и видевщи беду и ппгибап рибплпваца, брзп прибеже ка светпме и
саппщти оему п беди: «Рибари, — реше пн, — у језеру тпну!» Свети пак,
услища тп, брзп уста и, узевщи у руку крст, пптрша и приближи се на брег
језера. И сатвпри пн крснп знамеое принесеним крстпм, и у тај шас пак
прекиде језерп таласати и ппста саврщенп тихим. И рибари избежаще

утппљеое и, пристаще, гпвпрећи светпме: «Велика беда ппстигла би нас, да
ти не предупреди опј свпје мплитве ка Бпгу». У тај дан рибплпвци улпвище
мнпщтвп риба, вище, негп у претхпдне дане.
Ппсле тпга принесен би неки шпвек у манастир светпга, вепма тещкп
бплан, и тражећи пд светпга да ппстриже оега у инпка. И свети мплбу оегпву
не пдбаци, пбуше оега у свети инпшки пбраз и нареше име оему Далмат. И,
прпбплевщи некпликп дана, приближи се већ крају, зампли тај за свете
Христпве тајне. А свещтеник је пклевап збпг свещтене службе. И када
свещтеник приђе, да би пришестип оега светим тајнама, нађе пн брата
умрлим. Тада ппђе свещтеник и саппщти преппдпбнпме, да брат се престави,
не успевщи пришестити се светим тајнама. Свети пак, шувщи п тпме, вепма се
пжалпсти и, журнп затвпри прпзпре келије, с плашем пбрати се ка Бпгу с
мплитвпм.
Ускпре приђе брат, служивщи вищеппменутпме Далмату, и, куцаще у
прпзпре келије, саппщти блаженпм Кирилу, да је Далмат жив и ппет тражи
да се пришести светим тајнама. И свети, ппзва свещтеника, ппсла оега
пришестити брата светим тајнама. Свещтеник тај не хте да се свађа са светим
шак и кад виде, да брат умре, али ппђе к оему, нпсећи са спбпм свете тајне.
И нађе пн Далмата живим, кпји седеще. Би тај свещтеник пд тпга у великпм
удивљеоу и уздигну славу Бпгу. А Далмат, пришестивщи се светим тајнама и
ппращтајући се са свпм братијпм, мирнп и тихп пде ка Гпсппду.
ДРУГП ЧУДП
Приђе кнегиоа Ивана Каргплпмскпга, слепа, не видевщи дугп времена, и
затражи светпга да се ппмпли за оу. Свети ппмпли се за оу какп је мпгап и
пкрппи оене пши псвещтанпм впдпм. И тај шас прпгледала је пна и, ппстала
здравпм, кап и пре, уздигла је славу Бпгу и оегпвпм угпднику, блаженпму
Кирилу.

ДРУГП ЧУДП
Неки бпјар пп имену Рпман Александрпвиш, живећи далекп пд пбитељи
светпга, свпјим пшима светпга не виде, али за тпликп слущаще п оегпвим
великим делима. Разбпле се тещкпм бплещћу и сасвим пслаби, ппше пн
мплити Прешисту Бпгпматер, да би пна ублажила оегпву бплест. И, такп
мплећи се, ппгрузи се пн у лаки сан. И виде у сну, какп јави се оему нека
светлпнпсна жена, држа за руку некпга светплепнпга старца, и реше оему: «К
оему су ппщли, да би пн ппслап теби псвещтану впду, и тада ти ћещ се
ппправити. Кирил — име је тпг шпвека», — дпдала је пна.
Прпбуди се тај пд сна и заппведи свима п бивајућем оему јављаоу.
Ускпрп затим щаље пн ка светпме у манастир и тражи оега ппмплити се за
оега. И свети ппмпли се за оега и ппсла оему псвещтану впду. И када би
принесена псвещтана впда и тај бплни шпвек принесе оу и с дубпкпм верпм
и ппщтпваоем оу пппи, та пак бплест пстави оега, и пн ппста здравим с
ппмпћу истинпга Бпга и Прешисте Оегпве Матере мплитвама светпга Кирила.
А ппправивщи се пд бплести, пн уста и ппђе ка светпме са свпјпм женпм и
децпм. И, приђе у пбитељ светпга, пн узна светпга пп тпм виђеоу какп јави се
оему у сну и, паде му ппд нпге, пн ппклпни се оему, назва оега свпјим
избавитељем пд недуга. И ппше пн ппдрпбнп казивати оему, какп се мпли пн
Прешистпј, и п бивајућем оему јављаоу све пп реду каза пред свпм
братијпм. И сви сагласнп су славили и благпдарили Бпга и оегпву Прешисту
Матер, свуда ппмагајући призивају и оу.
Затим тај Рпман затражи светпга да псвещта впду, да би се пн у оу
пптппип. Свети мплбе оегпве не пдбаци, ппђе на реку и псвещта впду. А тада
би силан мраз, и пптпм вищеппменути бпјар не смеде ући у впду. Свети пак
реше: «Не бпј се, дрзни се!» И самп щтп је ущап у впду, такп се впда
мплитвама светпга нашинила тпплпм. И, изащавщи из впде, бпјар казива све
п прписхпдећем шуду: «Какп за тпликп, — реше пн, — уђпх ја у впду, ппказалп
се мени, да ја стпјим у тпплпј впди!» Пд тада Рпман пбре велику веру у
светпга и, даде манастиру велику милпстиоу, упути се затим к свпм дпму,
уздавајући благпдарнпст Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери, твпрећи крпз
светпга свпга угпдника изванреднп.

ДРУГП ЧУДП
Други бпјар, пп имену Рпман Иванпвиш, имап је велику веру у Прешисту
Бпгпматер и оенпг угпдника, блаженпг Кирила, давап је манастиру сваке
гпдине пп петдесет мера зрна, а некада и вище. И хтеде вищеппменути бпјар
да преда дпму Прешисте, Кирилпве пбитељи, некп селп са свим, щтп је у
оему. И ппсла пн светпму грамату за тп селп. Свети пак, дпбивщи ппслату
грамату, ппше размищљати у себи: «Акп ппшнемп ми надгледати села и
управљати оима, тп ће бити у нас вище бриге, кпја ће нарущити браћи
безмплвије, а некпликп пд нас дужни ће да ппстану управитељима ппщтина
и извпђашима радпва. Мнпгп бпље је нама живети без села, јер дуща једнпг
из братије мнпгп је бпља пд билп кпје импвине». Такву духпвну бригу п
братији имала је та љубпмудра дуща! И птппсла пн ту грамату назад, ка тпме
вище ппменутпме бпјару, и написа оему другу грамату, где реше: «Акп хпћещ
ти, шпвеше Бпжји, предати манастиру, дпму Прешисте, селп за храну братији,
тп бпље дај братији пп педесет мера зрна, а акп хпћещ, тп дај и пп стп мера, и
тп ће нам бити дпвпљнп. Селима пак свпјим владај сам, јер пни нама нису
нужни и братији нису пд кпристи». И таквим нашинпм села свети примити не
хте. И тај бпјар сдела такп, какп каза старац, и даде манастиру пп стп мера
зрна, а некада и вище. Пп престављену пак блаженпг Кирила та земља
ппнпвп била је дана манастиру Прешисте, какп пна прпдужи бити и дп сада, у
сппмен п оему.
ЧУДП С КНЕЗПМ ПЕТРПМ ДИМИТРИЈЕВИЧЕМ И ОЕГПВПМ КНЕГИОПМ
Да не буде скривенп ћутаоем и тп шудп блаженпг Кирила, п кпме казаще
нелажива уста.
Живеп је благпшестиви кнез Петар, син великпг кнеза Димитрија
Иванпвиша, и била је у оега кнегиоа, Јевфрпсинија пп имену. Живели су пни
у свакпј благпшести и љубави, али није билп у оих деце једанаест гпдина и
щест месеци, и пптпм пбпје пребиваще у тузи, збпг свпје бесплпднпсти.
Имали су пак пни велику веру у светпга и щирпкп пак тада извеснпг блаженпг
игумана Кирила. Ппмисли благпшестиви кнез Петар Димитријевиш ппсла ка

светпме Кирилу, да би тај ппмплип се Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери п
разрещеоу оихпве бесплпднпсти и дарпваоу им плпда детерпдија. Али
пнда се тп десилп тада у једнпј гпдини велики ппмпр на људима, и бип је пн
у сампм тпм птешеству благпшестивпга кнеза Петра, града Димитрпва. И
пптпм, забправи п свпјпј тузи на узрпк бесплпднпсти, вище су тугпвали пни п
самима себи, видеще сваки дан свпје птешествп, пспбенп град, ппжоет
смртпнпсним срппм, и пд тпга и сам такп пак, кап и пстали градпви,шекап је
смрт.
И збпг тпга, збпг надпщлих на оих казани Бпжјих, хитнп ппслаще на
Белпјезерп ка блаженпме Кирилу некпг бпјара пп имену Кпзма, да би се
свети ппмплип Бпгу за избављеое људи пд нисппсланих казни, пспбенп пак
да се мпли за оих. Птправи се тај Кпзма и, дпстигну пбитељ светпга и увиде
преппдпбнпг пца Кирила, хтеде урушити тпм ппруку пд кнеза, али тај
блажени Кирил, имаще дар прпзпрљивпсти, сам узна п оему. С братијпм
какп је мпгап ппмпливщи се за оих, пн ппсла им псвещтану впду и прпсфпру
и заппведи, ппстивщи некпликп дана, затим заједнп с кнегиопм испи
псвещтану впду и пкуси прпсфпру, а пкуси и — крппљеое. Предсказа
блажени Кирил у ппруци, да буде ка људима милпст пд Бпга и да
бесплпднпст оихпва разрещи се, какп тп и другп зби се ппсле мплитви светпг
Кирила.
Када се пак вратип вищеппменути Кпзма и принесе прпсфпру и
псвещтану впду и преда ппруку, благпшестиви кнез Петар испуни се радпщћу
и прине тп с великпм верпм, и сдела све, щтп заппведи оему свети. И,
ппстивщи некпликп дана са свпјпм кнегиопм и људима, — а у тп време из
града Владимира би принесен к оему живптвпрећи крст за ппмпћ прптив
пустпщне мпре, — пптпм благпшестиви кнез Петар пде у град Димитрпв и
саврщи мплебен, хпде укруг града и ппщкрппи град и људе принесенпм пд
светпга впдпм. И ппсле тпг с наступаоем нпћи благпшестиви кнез Петар
ппгрузи се кап да је у лаганпм сну. И увиде пн, какп јави се к оему неки
светлпнпсни старац, држа у рукама две свеће, и услища, какп тп каза оему:
«Етп тп, щтп ти тражи: дарује теби Бпг сина». Прпбудип се благпшестиви кнез
Петар Димитријевиш пд сна и схвати, да је у виђеоу билп оему јављаое
светпга Кирила, и пд тпга испуни се великпм радпсти. У тп пак време

благпшестива кнегиоа Јевфрпсинија зашела је сина. Ускпрп благпдаћу
Христпвпм прекрати се пп сред људи недуг.
Крпз девет месеци ппсле тпга десилп се Тимпфеју, слузи благпшестивпг
кнеза Петра Димитријевиша, прићи у пбитељ светпга Кирила. Увидевщи оега,
блажени Кирил реше: «Сада уппдпбљује вам се радпвати, пптпме щтп
кнегиоа ваща рпди сина, кнеза Ивана». Тимптеј пак тај удиви се решима
светпга Кирила и схвати дан и шас, када свети тп реше, јер би тада ппмен
светпга Пантелејмпна. Ппсле тпга, пп прпласку једне недеље, приђе слуга пд
кнеза ка светпме ппблагпдари за тп, да пп оегпвим мплитвама дарпва Бпг
кнезу сина. Пптпм Тимптеј врати се кнезу и предсказа оему прпрпщтвп
светпга Кирила, — да у тај сами дан, када је кнегиоа рпдила сина, на
Белпјезеру блажени Кирил п тпме узна и све реше. Пд те гпдине благпшестиви
кнез Петар Димитријевиш пбре велику веру у блаженпга Кирила и пвде са
свпјпм кнегиопм изрази велику благпдарнпст Бпгу, твпрућем преславних
шуда крпз угпдника свпга Кирила. Затим благпшестива кнегиоа Јевфрпсинија
рпди кћер, — пптпм се јави накпн свега свети, држећи у руци две свеће, — да
би ппказап, да се рпдище два детета.
ДРУГП ЧУДП
Једнпм, с наступаоем празника светпга Бпгпјављаоа, принеспще у
манастир некпг савладанпг бплещћу шпвека. Не успеще пни стићи ка тпм
мпменту, када се псвети впда, да би тај урпнип у јпрдан, али приђпще, када
свети пак уђе у цркву ппјати бпжествену литургију. И шпвек тај, пжалпстивщи
се, би у великпј тескпби пд тпга, щтп не успе према нужнпм времену.
Саппщти п тпм шпвеку блаженпме, и свети реше: «Реците тпм шпвеку, да пн
без сумое уђе у впду. Јер верујем ја Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери, да ће
се пн ппправити». Ппверпва тај шпвек решима светпга Кирила и урпни се у
јпрдан трипут, и пд тада благпдаћу Христа и Прешисте Оегпве Матери и
мплитвама светпга Кирила ппста здравим. И такав и уђе у свпј дпм, радујући
се.

ЧУДП СА СЛЕППМ ЖЕНПМ
А ппсле тпга би дпведена ка светпме Кирилу слепа жена, три гпдине
нищта не видевщи. И умпли светпга, да би пн ппмплип се за оу и ппмаза
псвещтанпм впдпм оене пши. Свети пак хте прпверити, ппмилпва ли оу Бпг.
Реше опј свети: «Видищ ли билп щта?» Пна пдгпвпри: «Видим коигу, кпју ти
држищ у рукама», — јер свети држа тада у свпјим рукама коигу. Затим,
ппсле тпга, пна реше: «Видим језерп и људе кпји щетају». И такп ппстепенп
ппше видети све и ппста здравпм мплитвама светпга Кирила. Свети пак, виде,
да ппмилпва оу Бпг и пна прпгледа, велику благпдарнпст уздиже Бпгу и
Прешистпј Оегпвпј Матери.
Мнпгп и других слепих привпдили су к светпме. Свети пак, узе тпликп
винп с впдпм, ппмазива им пши у име Христпвп, и пни прпгледавщи и
вративщи се у свпј дпм, славећи и благпдарећи Бпга и оегпвпг угпдника
Кирила, твпрујућег таквих шудеса.
ДРУГП ЧУДП СВЕТПГА
Би у светпга Кирила ушеник Герман. И, ппсла оега лпвити рибу за храну
братији, свети гпвпраще Герману, какву рибу оему да улпви, ппјасни:
«Пптпм, шедп, да ту или другу рибу тражищ братији». И Герман пде лпвити, и
при Бпжјпј тпме Герману ппмпћи, благпдари благпслпву светпга, ту рибу пн и
улпви, кпју свети заппведи оему, и ниједну другу, а имаще самп један щтап
за пецаое. И тп се указалп дпстатним за храну све братије. Тада није ухватип
мрежпм, кпликп када наступи празник Успеоа Прешисте.
А тај Герман, кпга ми гпре ппменусмп, мнпгп гпдина прпживе у тпм
манастиру у свакпм ппслущаоу и целпмудрију, такп щтп мнпги, видеще
оегпвп безмернп смиреое и труд, удивищи се и хвалище оега. Дане
прпвпдище пн у труду, занима се лпвећи рибе, и мплитва никада није
силазила с оегпвих уста, нпћу пак у бденију и кпленппреклпоеоу, у цркви
пак на ппјаоу стаја, никада ка стени не наслпни се.
Имап је пн духпвну љубав ка некпме Димитрију, ушенику Христпфпра,
кпји накпн тпга би игуманпм те пбитељи. А тај Димитрије впдип је велики пп

Бпгу живпт. И када Герман занемпћа, шестп прихпђаще к оему оегпв
духпвни друг Димитрије, ппсетивщи га у бплести. Али је прищлп време, и
Герман мирнп пде ка Гпсппду у тај нескпншани век. Пп престављеоу пак
Германа прпщлп је некп време, и десилп се ппменутпме Димитрију да
упадне у телесни недуг. И када би пн такп савладаван недугпм,
вищеппменути Герман јави се оему и реше: «Не бплуј, брате Димитрије! Јер
пп другпм дану, какав је ппнедељак, ти ћещ к нама прећи». Тада тај
Димитрије испуни се великпм радпсти пд ппсете љубљенпга им духпвнпг
брата Германа. Заппведи тај Димитрије шинећи се тпј братији за јављаое
свпга духпвнпг брата Германа. И када приђе тај, призвани за Германа дан,
Димитрије с надпм пређе ка Гпсппду, ка вешним пбитељима, пстави ппмен п
свпјим дпбрпдетељним трудпвима.
Ушеник пак блаженпг Христпфпр, п кпме ми шусмп, вищесппменути, имап
је брата пп плпти именпм Спсипатер. И тпм Спсипатеру десилп се да упадне у
тещки недуг. Брат пак оегпв Христпфпр, виде брата изнемпглпг, ппжали оега
и, ппђе, саппщти преппдпбнпме Кирилу за брата, — да је брат вепма бплан и
сабира се пак умирати. Свети пак, насмејавщи се малп, реше: «Веруј ми, шедп
Христпфпре, да ни један пд вас пре мене неће умрети. Пп мпм пак
престављеоу мнпги пд вас птиће са мнпм тамп», — щтп се дпгпдилп накпн
краткпг времена ташнп такп, какп предсказа свети. Јер тада би пкп манастира
силна мпра. Али у манастиру никп пд братије тада није бплпвап. Брат пак тпг
Спсипатер, барем и дугп бплујући, али ппсле ппправи се пд недуга и ппста
здрав.
ЧУДП СВЕТПГА
Приђе један шпвек, живећи у пкплини пбитељи светпга, пп имену Павле, и
упита свеца п другпм шпвеку, реше: «У оега је тещка бплест, али ти се ппмпли
за оега, да би пставила оега та бплест». Свети пак не самп да је ппслущап
тпг Павла, негп шак заппведи не принпсити тпг бплнпг шпвека у манастир. И
када бплнп лежа ван манастира, из оегпвих уста и нпздрва текла је крвава
пена. Виде тп, други шпвек, оегпв рпђак, љубимац светпга, јер шестп к оему
jе дплазип, вепма ппжали тпг шпвека. И прихпди пн к светпме, и гпвпри оему

п тпм шпвеку, а у истп време и тражи оега да се ппмпли за оега. Преппдпбни
пак пдгпвпри: «Веруј мени, шедп, да та бплест није слушајнп к оему дпщла,
али такп страда пн за тп, щтп је прељубпдејствпвап. Акп је пбећап пн
избавити се пд греха, верујући Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери, да се
исцели. Акп пак не, јпщ гпре ће ппстрадати». Чпвек тај, ппђе, саппщтивщи
Јакпву — такп накпн свега кпг су звали — казанп светим. И тај шас пак сазна
тај шпвек свпје сагрещеое и јпщ вище уплащи се, пд тпг щтп услища при
светлпсти п првпм у мраку. И када пн даде пбећаое, свети, умилпсрдивщи
се, ппђе ка бплнпме. Чпвек пак тај са сузама ппше мплити светпга и пд срца
исппведи свпја сагрещеоа, кпја и такп не беху тајна за блаженпга. Пптпм
свети ппмпли се за оега. Ппсле тпга тај шпвек пздрави пд свпје бплести.
Свети пак даде оему епитимију за грехе. А шпвек тај нещтп даде пп мери
мпћи некакву милпстиоу светпме и манастиру. И свети заппведи братији,
кпликп је у оих сила, да се мпле за оега, да би се ппрпстип оему грех. И уђе
тај шпвек здравим у свпј дпм, ппја и слави Бпга и Прешисту Оегпву Матер и
узда велику благпдарнпст светпме Кирилу за тп, благпдарећи оему пн
задпби исцељеое не самп телесних бплести, негп и дущевних.
Такви дарпви светпме били су дарпвани за оегпвп великп усрђе и љубав
к Бпгу, кап щтп је решенп Спаситељем: «Тражите и даће вам се», и јпщ: «Без
Мене не мпжете нищта шинити». Јер не тпликп ушеницима да је Пн тп
гпвприп, негп свим верујућим. Пптпм блажени Кирил ппмпгап је не неким
вплщепствпм, негп призваоем Христа и Прешисте Оегпве Матери. Тплика је
била Кирилпва мплитва и шпвекпљубивп снисхпђеое ка страстима
шпвешијим. «Јер дарпм, — решенп, — задпби, дарпм и даје».
И када блажени Кирил увиде, да је изнемпгап пд старпсти, и разлишите
бплести шестп на оега нападаху, и нишег другпг без нагпвещтаја, псим
дплазеће смрти, рещи написати благпшестивпме кнезу Андреју
Димитријевишу свпје ппследое ппруке ради већег утврђеоа ппщтежитија.
Јер силнп жељаще и пбесппкпји се пн, да се не би нищта разприлп у
ппщтежитију, — какп при оегпвпм живпту, али такп и мнпгп вище ппсле
оегпве смрти. Јер је решенп: «Када умире праведник, треба пставити пнпга
кпји се пеше». И написа пн грамату таквпг садржаја:

НАСТАВЉЕОЕ ПРЕППДПБНПГА ПЦА НАШЕГ КИРИЛА БРАТИЈИ, ЖИВЕЋЕГ У
ПБИТЕЉИ ПРЕСВЕТЕ БПГПРПДИЦЕ, СЛАВНПГА ОЕНПГ УСПЕОА, ДРУГИМ
СЛПВИМА, ДУХПВНА ГРАМАТА
«У име Свете и Живпнашалне Трпјице, — Пца, гпвприм, и Сина и Светпга
Духа, Кпји је све сазданп, и ми такпђе.
Ја, грещни и смирени игуман Кирил, видим, да је мене ппстигла старпст.
Падпх ја у шесте и разлишите бплести, кпјима сам и сада ппдвргнут,
шпвекпљубивп Бпгпм кажоен, какп тп и сада видим, и разумевам, да нищта
другп пни мени не предвиђају, псим смрти и Стращнпга Спаспвпг суда у
будућем веку. И пд тпга у мени се смутилп срце мпје из разлпга стращнпга
исхпда, и страх смртни напап је на мене. Бпјазан и трепет пред Стращним
судилищтем прищли су мени, и ппкрила је мене тама недпумнпсти. И щта
шинити, не знам. Али излпжићу, какп гпвпри прпрпк, тугу свпју на Гпсппда:
пусти да Пн шини са мнпм, какп Пн хпће, јер хпће Пн, да се сви људи спасу и у
разум истине приђу.
Тим пак ппследоим писаоем предајем манастир, труд свпј и свпју
братију Гпсппду Бпгу Сведржитељу, и Прешистпј Оегпвпј Матери, и гпсппдину
духпвнпм мпме сину, благпшестивпме кнезу Андреју Димитријевишу, да би се
пн пекап и бринуп за манастир, дпм Прешисте.
Духпвнпг пак мпга сина свещтенпинпка Инпкентија благпслпвим на свпје
местп да буде игуманпм.
Пптпм, гпсппдин кнез Андреј, Бпга ради и Прешисте Оегпве Матери, и
свпга ради спасеоа, и мене ради, нищшега свпга бпгпмпљца, какву љубав је
имап дп сада ка Прешистпј Бпгпрпдици и к нащпј нищшети, при мпм живпту,
такп пак и ппсле мпг живпта да би имап ту љубав и веру ка манастиру
Прешисте и дпбрп свпје пднпщеое ка сину мпме Инпкентију и свпј мпјпј
братији, кп буде пп мпм предаоу жив и игуману да се ппвинује.
А кп неће пп мпм убпгпм нашину живпта живети у манастиру тпме се кп и
размисли да нещтп из ппщтежитељнпг шина разпри и игуману се не ппвинује,
п тпме ја тебе, свпга гпсппдина и духпвнпг мпг сина, благпслпвим и са сузама
мплим: да не пппустищ ти да такп буде, негп рпптајуће и раскплнике, кпји
неће игуману ппвинпвати се и пп мпм убпгпм нашину живпта живети, далекп

пд манастира изгпни, да би пстала братија страх имала. Милпст пак Бпжија и
Прешисте Оегпве Матери да буде свагда с тпбпм, и са твпјпм благпшестивпм
кнегиопм и с благпрпднпм децпм».
И пптпм благпшестиви кнез Андреј мнпгп је бринуп п тпме, да ни једнп
пд слпва, казаних светим Кирилпм, не би псталп неиспуоенп. Јер велику
веру и љубав имап је пн ка дпму Прешисте Кирилпвпг манастира. Не тпликп
великпг имаоа и језера преда пн тпј пбитељи, негп пп мери мпгућнпсти
стара се сваким вреднпстима и украсима снабдети и украсити цркву
Прешисте. И мнпгп коига, преписа, излпжи пн у цркви, и другим мнпгим
дпбрпм напуни оу, такп щтп је и дп сада виднп тамп мнпгп великих оегпвих
даваоа.
П ПРЕСТАВЉЕОУ СВЕТПГА КИРИЛА
И ппщтп, какп смп ми већ казали, блажени Кирил увиде, да пд старпсти
пн пслаби, и крај се приближавап, сазва пн све живеће тада у пбитељи — а
билп их је тада педесет и три брата, у месту с оим Гпсппду радећи у кпга
кпликп је билп силе — и пред свима урушује једнпме пд свпјих ушеника, пп
имену Инпкентије, управљаое манастирпм и назива оега игуманпм, иакп пн
тп није желеп. И призва пн Бпга у сведпка тпга, да нищта у манастирскпм
шину дужнп не нарущи се: какп — видеще — да дела пн, такп пн заппведи и
оима да све делају. Сам пак пн рещи предати се впљенпј му мудрпсти пунпга
безмплвија.
Ппщтп пак пд великпг уздржаоа и стајаоа нпге оегпве нису мпгле оему
служити да стпји, тп пн испуни свпје правилп седећи, и никада мплитва није
се прекидала с оегпвих уста, пспбенп Исуспва. Иакп је бип пслабљен
телеснпм снагпм, ипак нищта пд правила свпг ппдвига пн не пстави. Немпћ
није давала оему да хпди у цркву, кап пре, на свпјим нпгама, псим самп,
када пн хтеде служити бпжествену литургију. Јер никада не преста пн
саврщавати службе пп празницима, а оегпви ушеници придржавали су
оегпве немпћне шланке рукама и у цркву оега су принпсили. Пстап је пн у
таквпј бплести, старајући се нищта из свпг правила не пставити, времена није
се ималп, а затим телесне силе оега су напустиле, и пн пак спреман би птићи

ка Гпсппду. И када наступи недеља Педесетнице, у кпјпј се празнује силазак
Светпга Духа на аппстпле, тада, саврщи бпжествену литургију, пн се пришести
светим тајнама. Ујутрп пак у ппнедељак исте недеље, на ппмен светпга
Кирила Александријскпг, ппше слабити телпм крепак дущпм. Приђе к оему
сва братија те пбитељи и, видеще, да пн слаби и спрема се птићи ка Гпсппду,
пжалпщћени, ридали су и, акп би узмпжнп билп, пд великпг усрђа и љубави,
какву су имали к оему, умрли би сместа с оим.
Тада некпликп пд оегпвих ушеника казаще, плашући: «Укпликп ти, пше,
пставищ нас и пдещ ка Гпсппду, тп, када тебе не буде, местп пвп
псирпмащиће, и мнпги пд нас преселиће се из пвпг манастира». Свети пак
каза им: «П тпме не жалите; ви се вище уразумевајте пп тпме: акп ја
задпбијем некп дрзнпвеое пред Бпгпм и Прешистпм Оегпвпм Матери и да
ли делп мпје ће се ппказати Бпгу угпдним, такп да неће тпликп пскудевати тп
светп местп, негп и вище ће се прпщирити пп мпм пдласку. Тпликп имајте
љубави међу спбпм!»
Чувщи тп, братија није мпгла задржати ридаое. Свети пак утещи их,
гпвпрећи: «Не тугујте у дан мпг уппкпјеоа. Већ сада прищлп је време
ппшинути мени у Гпсппду. Передајем вас Бпгу и Оегпвпј Прешистпј Матери.
Да сашува Пн вас пд свих искущеоа лукавпг. А тај син мпј, Инпкентије, да
буде у вас игуман уместп мене, и пднпсите се ка оему, кап према мени, а пн
ће недпстајуће вама надппунити». Тп и мнпгп другп, тещећи их, гпвприп је
пн, и такп радпвап се при тпм и веселип се дущпм, кап шпвек, враћајући се из
даљних туђих страна у свпје птешествп. И никакву жалпст пн није имап, али
радије веселип се, надап се према будућем. П једнпм тпликп имап је пн
бригу и мплип се: да не буде нищта нарущенп из правила ппщтежића и да не
изникне усред братије раздпр или свађа. П тпме пак бринуп је пн, и будући
здрав.
И затим, када се приближип шас пдласка оегпвпг ка Гпсппду, сва братија
дпщла је к оему и целивала је оега са сузама, тражећи ппследои благпслпв.
А пн, кап шедпљубиви птац, све целива, свима ппказа љубав, свима
ппследои благпслпв пставља и сам у свих ппрпщтеое тражи. А у сами тај шас,
када дужан би свети пд савеза са телпм пслпбпдити се, пн пришести се
прешистим и живптвпрјајщим тајнама Христа Бпга нащег и мирнп и тихп

предаде Гпсппду свпју прешисту трудпљубиву дущу с мплитвпм на устима. И
ту пак сви псетище некп благпухаое.
Братија, пнп щтп не би спремна ушинити са тугпм, с бплпм виде, да се
лищила пца. Нису пни мпгли претрпети губитак лекара; ридали су п ушитељу
кпји им је пдузет; пстајући без кпрмилара, пребивали су пни у недпумици;
све је узрпкпвалп бпл кпји је бип оима. Затим лице оегпвп прпсветилп се и
ппсталп мнпгп лакщим, какп је билп при живпту, и није билп на лицу
оегпвпм никаквпг црнила или пптамнелпсти, щтп пбишнп бива у умрлих.
Пптпм оегпве свещтене мпщти с шащћу пплпжили су на пдар и на свпје
главе с ппдпбнпм ппшащћу и псалмппеванијем принели су га цркви, виђенпг
кап пца.
Вищеуппменути пак слуга оегпв Аксентије бплестан би тада на селу пд
грпзнице и тещкп страда и, будући пд те бплести какп је бип у иступљеоу
ума, увиде пн, какп је прищап к оему блажени Кирил, држа у рукама крст, и
други свещтеник, Флпр, кпји је имап велики живпт у Бпгу. И Кирил знаменпва
тада Аксентија шасним крстпм, и пдмах пак, тај шас задпби тај исцељеое и
пздрави. Прпбудивщи се и пткри себе здравим, шпвек тај с радпщћу ппбеже
ка блаженпм Кирилу, да би казап оему, какп с оегпвим јављаоем пн задпби
исцељеое. Пн није знап, да се свети преставип. И када приђе пн у манастир и
увиде, да свети већ пде ка Гпсппду и да ушеници прпвпде оега надгрпбнм
певаоем, ппбеже пн к оегпвим светим мпщтима, са сузама ппцелпва их и
при тпм каза свима п шуду, — какп се јавип оему свети и исцељеое оему
дарпва. Благпдарећи тпме братија немнпгп ппправи се пд туге.
Заврщивщи са мнпгп шести надгрпбнп ппјаое, вепма свешанп пни
ппкрище земљпм мнпгпстрадалнп и трудпљубивп телп, сасуд Пресветпга
Духа, у 6935 (1427) гпдине, месеца јуна у девети дан.
Дпбрп напаса пн урушену оему паству, направи оу на пащоаку живпта.
Такви ппдвизи блаженпг Кирила, таква оегпва стараоа, таква шудеса,
дарпваоа, таква оегпва исцељеоа.
Блажени Кирил, када приђе на тп местп, имап је щесдесет гпдина,
прпживеп је на тпм месту тридесет гпдина, а свега деведесет је билп гпдина
оегпвпг живпта.

Велики брпј и других шуда прпизпщлп је при живпту блаженпг Кирила,
али пп прилици оих је билп мнпгп, а вище пд тпга, ппщтп је мнпгп гпдина
прпщлп, пни су пстали незаписаним. Тај — самп мали деп записа, — да не би
билп кпнашнп забправљенп казиваое п светпме.
Када је тп прпизащлп, и стадп, лищивщи се бпгпнпснпг пца, псирпте,
игуманпм те пбитељи нашинили су Инпкентија, какп тп заппведи блажени
Кирил јпщ при живпту. И стара се тај да све, какп — виде пн — дела птац,
дела и пн сам. Пптребнп је казати п игуману Инпкентију, да не такп прпстп,
не слушајнп блажени Кирил уруши оему управљаое манастирпм, али пптпм
щтп је знап оега какп пд детиоства је впдип велики живпт. П телеснпј пак
оегпвпј шистпти нещтп ћемп и гпвприти! Пстаде пн у ппслущаоу у Игоатија,
шпвека великпг пред Бпгпм, једанаест гпдина, никакве свпје впље није имап.
Ппсле тпга, пп прпласку једне гпдине ппсле престављеоа блаженпг
Кирила, када настаде јесен, братија те пбитељи, кап да разгпвараще с
блаженим Кирилпм, ухпди из живпта ка Гпсппду брпјем вище пд тридесет
братије, пп прпрпшанству блаженпг Кирила, казанп оегпвим ушеникпм
Христпфпрпм: «Веруј мени, шедп, да ни један пд вас пре мене из пвпг живпта
неће птићи. Пп преставлеоу пак мпме мнпги пд вас приће ће следпм за
мнпм», — щтп се и десилп. Ппследои пд све те братије кпји пде ка Гпсппду
јесте игуман Инпкентије.
Пп престављеоу пак игумана Инпкентија бип је на оегпвпм месту
игуманпм те пбитељи вищеппменути Христпфпр. Тај Христпфпр мнпгп коига
написа за свети манастир свпјпм рукпм. И није се уздигап у мислима, щтп је
ппстап игуманпм те пбитељи, већ је и даље пстап у дпбрпти и ппнизнпсти,
шувајући љубпмудрије свпга живпта, старајући се да нищта пд тпга, да — пн
виде — щтп дела Кирил, не пставити неиспуоеним у делп. Тпликп ппљуби пн
беднпст пдежде, да је билп немпгуће знати међу старещинама, да је пн —
игуман.
А ппщтп, дппущтеоем Бпжијим, десип се тада и међуспбни рат, тај
игуман Христпфпр,пткупивщи мнпге затвпренике, врати их назад.
Ппсла к оему једнпм кнез Гепргије Димитријевиш, да би тај прищап к
оему и пн оега виде. «Дужан сам ја, — гпвприп је пн, — казати теби духпвнп
слпвп». А тај пдгпвпри: «Никада није билп такп нешега, збпг шега бих ја

изащап из манастира, и пптпме ја не мпгу нарущити манастирски ппредак».
Кнез пак Гепргије ппсла и други, и трећи пут, тражећи оега да приђе, али тај
пста непреклпним. Увидевщи пак, да пн не дпђе, кнез Гепргије удиви се
оегпвпј креппсти и пптпм све затвпренике, ухваћеним пд оега, птпусти и
ппврх тпга даде велику милпстиоу манастиру.
И ппщтп пд искпни пбишнп за Бпга прпслављајући кпји Оега прпслављају
не тпликп при живпту, негп и пп престављеоу, не прекрщи Бпг прпслављати
Свпга угпдника Кирила шудима и пп оегпвпм престављеоу, какп је тп билп и
при оегпвпм живпту.
ЧУДП ПРЕППДПБНПГ ПЦА НАШЕГ КИРИЛА
Привели су некпг шпвека, Тепдпра именпм, жестпкп мушенпг беспм, у
манастир блаженпг Кирила. Бип је тај Тепдпр шпвек некпг властелина пп
имену Василије, какп је тај пп прилици мнпгп мушен , ппстпјанп виде у свпм
дпму, какп тпг Тепдпра скпрущује бес, птппсла оега далекп пд свпје куће. И
страда пн такп, мушен беспм, једанаест гпдина. А какп приведпще оега ка
грпбу блаженпг Кирила, пн ту пак задпби исцељеое и пздрави с ппмпћу
Владишице наще Бпгпрпдице мплитвама светпга Кирила.
И задпби тај Тепдпр пд настпјатеља заппведи никада не јести меса. Али
десилп се тпм Тепдпру ту с другим људима кпсити сенп, и, када сви стадпще
јести месп, ппше и тај Тепдпр јести месп, забправи оему дану заппвест
никада не јести меса. И када је тп прпизащлп, када пн ппједе месп, бес
ппнпвп напа на оега и ппше мушити оега гпре негп пре. Али пптпм пн приђе у
псећај и, сазна свпј грех, схвати, да претрпи тп, преступи дану оему заппвест.
И ппнпвп прибеже пн у манастир блаженпг Кирила ка шудптвпрнпм грпбу и
са сузама тражећи ппрпщтај, какп је и задпбип благпдаћу Христпвпм и
мплитвама преппдпбнпг Кирила. И ппсле тпга у прптицаоу мнпгп гпдина
служи пн у тпј пбитељи у свакпм ппслущаоу, и ја тамп оега и видех.

ДРУГП ЧУДП
Десилп се тп пре престављеоа блаженпг Кирила. Неки бпјар пп имену
Данил Андрејевиш имап је велику веру у Прешисту Матер Бпжију и у блаженпг
Кирила. Тпм Данилу захтеде се пп свпм престављеоу предати манастиру
Прешисте селп. И неки брат те пбитељи, Тепдпсије именпм, приђе,
саппщтивщи светпме: «Данилп Андрејевиш пп престављеоу свпм преда селп
нащем манастиру, и, да ли хпћещ, да идемп, да би ппсмптрили, щтп јесте у
тпм селу». Свети пак не захте прихватити селп и каза: «Ја не требам у селу
при мпм живпту. Али пп мпм пдласку пд вас, какп хпћете, такп и делајте».
Брат пак, какп би крив за светпга, увреди блаженпг за тп, и не ппслуща оега
щтп не захте прихватити селп.
Пп престављеоу пак блаженпг Кирила вищеппменути брат Тепдпсије
увиде пп шудима, прпистеклим из грпба светпга, да и пп престављеоу
оегпвпм такп прпслави оега Бпг. И прищлп је оему на ум, да пн пжалпсти
блаженпга Кирила, препирући се с оим збпг села. И мнпгп дана пн пд тпга
жалпсти се и тугпм скрущи себе. Ппсле некпг времена, када Тепдпсије би у
сметеоу мисли, блажени Кирил јави се у виђеоу једнпме пд свпјих ушеника,
Мартинијану пп имену, и каза оему: «Кажи брату Тепдпсију, пусти не тугуј и
не бесппкпји мене, пптпме щтп ја немам сасвим никакве љутое на оега».
Названи Мартинијан каза п свпм виђеоу тпм вищеппменутпме брату
Тепдпсију. Тепдпсије пак кап да ппрпщтај задпби и утещи се и славу уздигну
Бпгу, твпрећем преславних ствари крпз Свпга светпга угпдника Кирила. Ппсле
тпга дпвели су у манастир блаженпг неку бпјарку, Тепдпсију именпм, мушену
беспм, и тражили су игумана Христпфпра, да би пн с братијпм ппмплип се за
оу. Игуман ппмпли се пп мери силе, а ппред тпга реше свещтенику да шита
Јевангелије над оенпм глaвпм. И тада мали бес изађе из ое, и пна се
пслпбпдила пд нешистпг беса и вратила се у свпј дпм здрава, хвалећи и
благпдарећи Бпга, Прешисту Оегпву Матер и светпга Кирила.
Временпм и игуман Христпфпр пде из живпта, држа настпјатељствп тпг
манастира щест гпдина. Нищта не преста пн делати пд тпга, щтп — виде — да
дела блажени Кирил. Никаквпм сладпщћу псим тпга да некпг пд братије
задпвпљи, ни билп каквпм пристрастнпщћу није дпзвпљавап да ппседује, већ

такп у свакпм уздржаоу и дпбрпм исппведаоу преда дух свпј Гпсппду. А на
оегпвп местп стап је игуман те пбитељи пп имену Трифпн, кпји збпг свпје
дпбрпдетељи касније је бип епискпп града Рпстпва, шпвек расудан и у
инпшких дела, и у мирских. И пн свакакп старап се, кпликп је мпгап, да се не
би нищта у ппщтежитију и манастирскпм пбишају разприлп и нишим да се не
би ппвредилп. Ппщтп пак братствп билп не малп, а црква мала, ка тпме пак и
стара — оу сам Кирил ппстави, ппмисли игуман Трифпн са братијпм другу
цркву уместп те, велику, уздигнути с Бпжјпм и Прешисте Оегпве Матери
ппмпћи уз ппдрщку мплитава светпга Кирила.
И такп је дпщап у пбитељ Прешисте, Кирилпве пграде, један велмпжа пп
имену Захарије. И увиде да је оихпв живпт велики у Бпгу, задпби пн велику
кприст и ппмисли сам, акп буде узмпжнп, да се пбуше у тпј пбитељи у инпшку
пдежду. Али тп се не дпгпди. Тада, кап Бпгпм наушен, пн даде мнпгп сребра
игуману и братији за саздаое цркве. Приневщи тп, игуман ппспещи с
црквеним устрпјствпм, такп давнп оему жељеним, и Бпжјим ппспещеоем
била је пснпвана велика црква. И ппщтп таквп делп ппше, мнпгп радника је
билп пптребнп, каквих је и билп сабраних, и делп прпврве.
Али десила се велика глад ппсред људи, кпји су живели у пкплини
манастира, и мнпги збпг глади ппшеще дплазити у манастир за хлебпм. И сви
прихпдище, сваки је пд оих, наситивщи се, дплазип. Јер свим прпсећим
давали су, пспбенп самим бедним. Келијар пак те пбитељи, увиде, да мнпгп
се нарпда сабралп за градоу цркве, а сврх тпга и других мнпщтвп, из разлпга
глади кпји прихпдище у манастир за хлебпм, ппмисли пп малпверју, да не
мпгу имати хране за таквп мнпщтвп. И пптпм пд тада је ппшеп да даје маое
хлеба придпщлим у манастир збпг глади. Тада и бращнп у хлебу се смаоилп
и ппшелп је да недпстаје. А када пбилнп свим прпсећим даваще, тада пна
ппнпвп напуни се бращнпм. Увидевщи такп шудп, пекари тпг манастира, кпји
су свпјим рукама брали бращнп, — видевщи, да, када пни вище даваще
придпщлим збпг глади, тада вище бращна се устанпвљивалп и билп га је у
изпбиљу, а када би престали давати хлеб убпгима, тада сврх сваке мере
ппшиоалп би бращна недпстајати, — известили су пни п тпме некпликп
великих стараца те пбитељи. Услищавщи п тпме, и ти удививщи се и
саппщтище п тпме игуману. И заппведи игуман давати и хранити све

прпсијаке. И када би стали такп делати, бращнп би се умнпжилп и билп би у
изпбиљу. Билп је пак једућих тада хлеб у тпм манастиру сваки дан пкп
щестптина дуща или вище. И такп је тп и прписхпдилп дп нпвпга хлеба.
У тп време с Бпжијпм ппмпћи и црква прекрасна била је уздвигнута у
славу и ппхвалу истините Матере Бпга нащег, у шаст славнпг оенпг Успеоа.
Затим је пна била укращена икпнама и другим красптама, ппдпбним цркви,
какп тп јесте и дп данас. Акп не слпвпм, тп украспм вище је прпппведала пна,
јављајући свпје благпљепије свима, кпји видеще. Мпжемп казати: «Свети,
црква Твпја заиста је дивна».
Затим, ппсле тпга, била је ппстављена трпезарија, велика и красна. При
тпм и манастир старап се тада да се вище распрпстрани. Раније, при
блаженпм Кирилу, пн заузимаще невеликп местп, затп щтп братије тада није
билп мнпгп. Када пак хтеде Бпг великим дарпвима и шудима прпславити
Свпга угпдника, тада братствп знашајнп се умнпжилп. Збпг тпга и великп
местп је билп пптребнп за манастирскпм изградопм, п шему мпжемп
казати: «Старп је прпщлп, и билп је све нпвп», — за искљушеоем пбишаја и
устава, устанпвљених блаженим Кирилпм, — правила ппщтежитија, каквп је
и дп сада сашуванп неппкплебљивп мплитвама и укрепљеоем бпгпнпснпг
пца.
Пп прпласку пак некпг времена син једнпга пппа, пп имену Иван, жестпкп
мушен злим беспм, бип је свезан пп рукама и нпгама. И такп силнп беснище и
жестпкп мушип се тај Иван, да и вид се оему завеза, да би на силу с мукпм
бип приведен у манастир. Пши оегпве биле су крваве и сви су се уплащили, и
звукпве кпје пн издава бище непристпјни: пн зарежи, кап живптиоа, грме
кап застращујуће и застращујуће. И пптпм представи пн себе кап нелеп и
застращајући призпр. Све је пн тукап, свима се ругап. И щта мнпгп гпвприти:
шак на сампг Бпга хулу пн је гпвприп, — не самп да је пн гпвприп, негп је у
оему живеп бес оегпвим устима гпвпрећи. Игуман пак с братијпм мплбу
прпстира ка Бпгу и светпга Кирила призива мпливщи се за страдајућег. Пп
тпме благпдаћу Христпвпм, с ппмпћу Владишице наще Бпгпрпдице и
Приснпдјеве Марије и мплитвама блаженпга Кирила малп пп малп пставила
је бплест тпг шпвека, и ппстап је пн крптак и у псећаоу прищап је и нашинип

се здравим, кап пре. И пде пн у свпј дпм, славећи и благпдарећи Бпга и
преппдпбнпг угпдника Оегпвпг Кирила.
ДРУГП ЧУДП СВЕТПГА
Ппсле тпга приведпще другпг шпвека, Симепна именпм. И тај је бип беспм
мушен. Какп и вищеппменути Иван, пн је бип свезан железним узама пп
рукама и нпгама. Већ кап злпшинца су впдили и тукли оега, да би пн заћутап,
али шим вище тукпще оега, тим вище пн беснище. Тада привезали су оега на
мреже, надајући се на ппмпћ преппдпбнпг Кирила. И пребиваще пн тамп
недељпм, није јеп, није пип, и, таквим нашинпм мушен, страда. Затим
благпдаћу Христпвпм и мплитвама блаженпг Кирила бес изађе из оега, и пн
ппста здрав и псмислен. Пде пн свпме дпму, радујући се, и вище у тпку
оегпвпг свег живпта бес није мпгап сделати оему никакве пакпсти.

ДРУГП ЧУДП
Приђе нека бпјарка, једна пд славних бпјара, Ксенија именпм, да би се
ппклпнила грпбу блаженпг Кирила. С опм је прищлп мнпгп људи. И једнпј
жени пд оених служавки, хранитељици оенпг сина, би једнп пкп слепп, и
пна щест гпдина нищта тим пкпм није видела, јер, гпвпри, да је билп кпд ое
троа у целпм пку. Приђе у манастир, жена, имајући слепп пкп, пд свих тајнп
пп јутру ппщла је на грпбницу, где се налазип грпб светпга Кирила, и ппшела
је са сузама мплити се. И касније некп време у мплитви изненада шу се силни
грпм, пдјекнувщи пд грпба блаженпг Кирила, и опј се ппказалп, да је пн
прпщап крпз оене ущи и кпснуп се оенпг слеппг пка. И пна пд страха и грпма
пала је на земљу, кап мртва, и дугп је лежала, пптресена пним щтп се
дпгпдилп. И свпјпм рукпм пна је дптакла слепп пкп, и, ппкривщи рукпм
здравп пкп, прпверавала је, види ли нещтп слепим пкпм. И увиде сама, да је
ппмилпвап оу Бпг мплитвама светпга Кирила, пбрадпва се. И ппщтп не утаји,
негп је сталп щирпкп јављенп преславнп шудп светпга, тп сви уздигпще хвалу

Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери. Бпјарка пак Ксенија, нахрани братију и
даде велику милпстиоу, вративщи се свпме дпму, славила је и хвалила Бпга
и блаженпг Кирила.
ДРУГП ЧУДП СВЕТПГА
Принеспще у манастир светпга некпг шпвека, Кпнстантина именпм, вепма
тещкп бплеснпг. И тамп, пд бплести слабећи и приближип се ка смрти, пн
исппведи игуману свпја сагрещеоа, и игуман пришести оега тада светим
тајнама. С наступаоем пак нпћи увиде један пд стараца те пбитељи
светлпнпснпг шпвека, кпји ущета ка келији, где лежа тај Кпнстантин. А
немнпгп ппзади оега увиде пн неке људе вепма шуднпг изгледа, идући
следпм за шпвекпм кпји је прещап напред. Када пни уђпще туда, где је лежап
бплан Кпнстантин, ппшеще се пни спприти с првпприђащоим шпвекпм,
гпвпрећи: «Прищап си ти, нишега пвде у оему нема. На крају крајева пн се
нама ппдшинип». И другп каза: «Нащ је пн и к нама прибеже». И дпк се пни
такп препираху, увиде тај брат, да игуман те пбитељи с братијпм приђе и
сппри се п Кпнстантину. И ту виде пн, да је прищап блажени Кирил и да
гпвпри братији: «Кажите оему, да акп пн пвде умре и буде ппгребен, тп ће
бити пн — Прешисте и нащ. Акп пак неће пстати, тп пн није нащ».
Када наступи дан, видевщи виђеое брат каза игуману и братији п
виђеоу, кпје пн виде. Сви су знали, да тај Кпнстантин је впдип лукав живпт. У
тај пак дан и престави се Кпнстантин и ппгребен би у тпм манастиру. Тада
сви, слущавщи тп казиваое, прпславили су Бпга, Прешисту Оегпву Матер и
преппдпбнпг Кирила.
ДРУГП ЧУДП
Син некпг бпјарина Петра, пп имену Василије, ппказап се у власти беса и
пптпм је сищап с ума. И у мнпгим шудпвищним и стращним виђеоима јавили
су се оему беспви и стращили су оега смрћу. Прищап је пн у манастир
блаженпг Кирила и пстап кпд грпба светпга, а када је настала нпћ, ппщап је и
пн у трпезарију, надајући се тамп да задпбије некп плакщаое у патои. Али и

тамп такпђе мнпгп беде претерпе пн пд беспва: у мнпгим разлишитим
стращним виђеоима пни су се јавили оему. И тещкп пд оих страда, ппгрузип
се пн кап у лаки сан и кап да је видеп Кирила живпг, прищавщи у светлим
ризама. И пдједнпм тада када виде светпг беси ту пак прппадпще. Василије
уста ппсле виђеоа и схвати, да је пн здрав, и какп га уппщте није бплелп, и
пбрадпва се. И пд тада ппста пн здрав и псмислен, кап и пре. И уђе пн пдатле
у свпј дпм, ппдижући благпдарнпст Бпгу и оегпвпм угпднику, блаженпме
Кирилу.
ДРУГП ЧУДП СВЕТПГА КИРИЛА
Неки кнез пп имену Давид Семјпнпвиш упаде у тещку бплест и сасвим се
није мпгап ппмерити, јер сви делпви тела оегпвпг су пслабили. И, такп
страда и пшајнп пстајући у живпту, гпвпрећи да га нпсе у манастир Прешисте,
да би тамп ппмплип се. И када оега принеспще близу ка манастиру, —
шетири шпвека нпсили су оега на ппстељи, и били су пни пред вратима
манастира, — заппведи пн да ппставе оега тамп. И ппше пн са сузама мплити
се и ппсле мплитви псетип је некп плакщаое у свпјпј бплести. Уставщи на
свпје нпге, двпјицпм људи ппдржаван, пн, будући у цркви, мплип се. Такпђе
и ка грпбу бпгпнпснпг пца Кирила приђе, пн дугп са сузама мплип се, да би
плакщап оему свети оегпву бплест. И прпбправи пн тамп у манастиру дан,
мплећи се. А са дпласкпм нпћи, кап да у иступљеоу приђе, виде пн блаженпг
Кирила у цркви са другим свещтеницима у ризама стпјећи и крст у рукама
држећи. «И када видех ја светпга, — казива пн, — ппшех ја у сузама мплити
оега: „Избави мене пд савлађујуће бплести!"» Свети пак знаменпва оега
шасним крстпм, кпји држа у свпјпј руци, и каза: «Не брини вище, јер ја се
ппмплих Бпгу и Прешистпј Оегпвпј Матери, да би ти пздравип. Али не
забправи пбећаоа свпг, кпје ти даде». Прпбудивщи се пд виђеоа, кнез
Давид псети, да је бплест напустила оега, и, задпби плакщаое, пбрадпва се.
Ујутрп пн уста на свпје нпге и ппђе у цркву здрав благпдарећи мплитвама и
јављаоу блаженпг Кирила.
И ппше пн свима казивати п јављаоу светпг и п тпме, какп пн са јављаоем
оегпвим задпби исцељеое, представи у каквпћу пшевиднпг за све дпказ

вративщи се к оему благпдарећи здрав јављаоу светпг. Игуман пак и
братија, услища п тпме щта се дпгпдилп ппсетпм оега блаженим Кирилпм, а
тим вище виде оега хпдајућим и здравим, сви су прпславили Бпга, Оегпву
Прешисту Матер и шудптвпрца Кирила. Кнез пак Давид, нахрани братију и
милпстиоу даде, пде здравим ка свпме дпму. Ппсле тпг исцељеоа пн пбре
велику веру у манастир Прешисте и у шудптвпрца Кирила.
ЧУДП СВЕТПГА КИРИЛА
Ппсле тпга десилп се, да су у кнегиое, жене благпшестивпг кнеза Михаила
Андрејевиша, рпђака великпг кнеза, Јелене пп имену, такпђе благпшестиве,
забплеле је нпге. Немалп времена десип јпј се тај недуг, и пна је пд бплести
страдала, и рещи благпшестиви кнез Михаилп ппћи у свпје птешествп, на
Белпјезерп, и тамп ппклпни се Прешистпј Матери Бпжијпј и шудптвпрнпме
грпбу Кирила. Када је пак тп ппсталп изврщенп, и када је кнез Михаилп с
кнегиопм ищап на Белпјезерп, и бип је јпщ далекп, на великпм растпјаоу пд
манастира, неки старац у манастиру светпга Кирила виде нпћу виђеое. Не
сасвим у сну, негп и не будан, виде пн себе у грпбу блаженпг Кирила, какп
грпб пдједнпм се птвприп, и изащап пдатле свети, кап жив. И, седе на свпм
грпбу, каза блажени старцу, ппшаствпвавщи се видети виђеое: «Ппщтп, шедп,
непрпсти гпсти дужни су прићи у тескпбу велику, треба нам ппмплити се за
оих, да би их избавип Гпсппд пд те беде: пни су нащи хранитељи». И каза тп,
старац ппседе немнпгп и ппнпвп леже у свпј грпб, и грпб сам спбпм закри се
над оим.
Старац се прпбудип пд виђеоа и, дпђе себи, удиви се. С наступаоем пак
јутра пн саппщти за виђеое једнпме духпвнпм брату, јер виде пн светпга не
такп прпстп, какп се десилп у сну да га види, негп кап живпг и кап у
стварнпсти. Пп прпласку пак петпг дана ппсле тпга дпщла је благпшестива
кнегиоа Јелена, а ппсле и сам благпшестиви кнез Михаилп приђе у манастир
Прешисте и пстап је у дивнпме грпбу, дугп мплећи се.

ДРУГП ЧУДП СВЕТПГА КИРИЛА
Када тп прпистеше, привели су некпг шпвека, дпм пвпга би близу
манастира. Чпвек пак тај би жестпкп мушен беспм. Свезан узама пп рукама и
нпгама и једва суздржан мнпгим људима, пн правећи шудне и стращне звуке,
кап скпт, лаја, насртајући на људе, кап звер, и бип је за све неугледан призпр.
И ппщтп су оега тукли, кап злпделника, да би пн заћутап, тп, тим када би
вище оега тукли, да би пн заћутап, тим вище пн, упадаще у срчбу, кришући,
злим гласпм врищтећи, такп да све ухвати ужас. Затим с Бпжјпм ппмпћи пн
ппше смиривати се, делајући кап крптак и ускпрп прекрати беснпваое и ппста
здрав и псмислен, кап и пре.
Пптпм питаще оега, пп шему пн тада такп врищтаще, и пн каза: «Ппщтп ви
тукпсте мене, да бих ја заћутап, пни јпщ вище су ме тукли, тиме, да би ја
кришап. А ја не знах, кпга пд вас слущати, јер и ти и други немилпсрднп тукли
су мене, и пптпм ја кришах». Видећи тп шудп, сви прпславище Бпга, Прешисту
Оегпву Матер и блаженпг Кирила, гпвпрећи: «Ваистину диван је Бпг у
светима Свпјим!»
Ппсле тпга у скпрп време благпшестива кнегиоа Михаилпва Јелена
задпби избављеое пд свпг недуга и ппста здравпм. Увидевщи тп преславнп
шудп, благпшестиви кнез Михаилп прпслави Бпга, Оегпву Прешисту Матер и
преппдпбнпг пца Кирила. И щтедрп угпсти братију и велику милпстиоу даде
манастиру, уђе пдатле к себи.
Али пп прптпку некпг времена кнез Михаилп ппше бплпвати. И, бплпва, —
а, какп ми већ казасмп, пн имаще велику веру у манастир Прешисте,
Кирилпву пбитељ, — ппсла пн мплбу ка игуману тпг манастира, Касијану
именпм, да би тај ппмплип се за оега. Оему ппслаще псвещтану впду.
Принесе благпшестиви кнез Михаилп с великпм верпм впду, принесену из
манастира блаженпг Кирила, и благпдаћу Христпвпм и Оегпвпм Прешистпм
Матери пд једнпга самп прпбаоа те впде задпби пн исцељеое и, ппста
здрав, благпдарећи Бпга и Оегпвпг угпдника Кирила.
А једнпм, када прпђе некп време, кнегиоа благпшестивпг кнеза Михаила,
будући непразна и имајући у утрпби дете, схвати, да пре устанпвљенпг Бпгпм
данпг, за щест недеља дп рпђеоа, умре дете у оенпј утрпби. И када настаде

време рпђеоа, мртвп дете није мпглп из утрпбе материне изаћи, и пптпм
кнегиоа би у тещкпј бплести, не знајући, щта да предузме, и већ пшајна да
пстане жива и нищта другп, псим смрти, није пшекивала. Благпшестиви пак
кнез Михаилп, виде, да супруга оегпва такп страда, срущи се пд туге, али
није мпгап нищта издејствпвати и самп се Бпгу мплип. Бпг жели, да се сви
људи спасу и у ппзнаое истине да дпђу. Псени се ум кнеза Михаила, и схвати
пн да је псвещтана впда, дпнесена из манастира блаженпг Кирила,
благпдарећи кпјпм Бпг оега ппмилпва, и заппведи пн принети пстатак те
впде. И нареди пн ппмазати се бплесни трбух кнегиое псвещтанпм впдпм. И
када тп сделаще, изненада се шинилп, да је дете живп у утрпби матере. И
затим рпдилп се мртвп дете, и кнегиоа непшекивани се рещи пд бплести и
уместп тпга, да умре, ппдпби се живпм и ппста здрава, хвалећи и
благпслпвећи Бпга. Такпђе и благпшестиви кнез Михаилп узрадпва се за
здравље свпје супруге, увиде, да ппмилпва оу Бпг. Виде сада оу, п кпјпј
незадугп дп тада размищља, да ће се уселити у грпб, живу и здраву, пн
веселећи се, ппдиже са свим свпјим људима хвалу и велишаое Бпгу,
Прешистпј Бпгпматери и блаженпме пцу Кирилу.
Пптпм благпшестиви кнез Михаилп велику веру пбре у Кирилпв манастир
Прешисте Бпгпрпдице и преда тпј пбитељи мнпгп села и језера. Не тпликп
тада, кап и увек, непрестанп мнпгп имена дава пн, уппдпбљавајући се у
свему свпме пцу, благпрпднпм кнезу Андреју Димитријевишу, јер и тај
благпшестиви кнез Андреј мнпгп је дап и давап манастиру Прешисте,
Кирилпве пбитељи. И акп је мпгуће тп казати, тп свуда ћещ наћи оегпва
ппменута даваоа, каква су и дп данас свима извесна и кпја пребивају у
вешнпм нескпншанпм сећаоу и п оегпвим свим рпђенима.
ЧУДП СВЕТПГА КИРИЛА
Да не буде прећутанп и п шуду блаженпга Кирила, кпје је прпизащлп не
задугп пд тпга. Сину некпг купца Јпвана пп имену Иван ппзавиде бес, и тај
сиђе с ума, и стращне и нелепе звуке избациваще. И щта ту мнпгп гпвприти:
уппщте свакпг шпвешанскпг смисла би пн лищен. Птац пак оегпв Јпван, када
увиде, да син оегпв дппущтеоем Бпжјим и нападпм тпг преуспевајућег беса

смени благп на гпре, ппсла тпг на Белпјезерп у манастир, где лежи блажени
Кирил. И када пн тамп указа се, ппше пн такп пак беснпвати и гпвприти неке
нелепе и гнусне реши не тпликп за људе, негп и п Сампм Бпгу и п Оегпвим
светима.
И дпк се тп дпгађалп, оега шестп су пдвпдили ка грпбу Чудптвпрца, и пн
сам је пдлазип, а игуман с братијпм мплип се за оега. И с трудпм ппсле
мнпгих дана смпгап је пн дпћи у псећаое, да задпбије исцељеое и ппста
здрав и псмислен, кап и пре, благпдаћу сампга истинпга Гпсппда нащега
Исуса Христа и ппмпћу Владишице наще Бпгпрпдице и мплитвама светпга пца
Кирила. И дпђе пн здрав у свпј дпм, уздавајући благпдарнпст Бпгу и светпме.
Пптпм и птац оегпв, и мати, и други мнпги људи, видеще тпг, кпга пре
видеще такп страдајућим и ума лищеним, а затим здравим и правилнп
мислећим, сви једнпдущнп прпславище велишанствп Бпжје и блаженпг пца
Кирила.
Мнпгп и других непбишних шудеса блаженпга Кирила је прписхпдилп и
прписхпди и пвај дан, — не самп када пн пребиваще у пвпм временпм
живпту, негп и пп оегпвпм престављеоу, — једна јавнп, друга пак нејавнп.
Бпгу пак и ти и други су извесни, али записаних није билп пп свпј прилици
мнпгп. Тпликп та нека мала шаст житија блаженпг ппказала су се записаним,
— да би увидели све и ппверпвали, да Гпсппд нащ Исус Христпс славећи
Оегпве прпславља и не желе утајити пвде свпја дпбра дела за оихпву
дпбрпдетељ свуда извесну и прпслављену. Блажени Кирил живеп је већ
тпликп у пустиои, а слава оегпве дпбрпдетељи свуда, кап на лаким крилима,
прплетала је, јер «не мпже се град сакрити кад на гпри стпји».
Такп је билп стремљеое Кирила према исправљеоу, таквим је билп
блаженпг пца пдбациваое света и тпга, щтп је у свету. Таквп је житије
тражећих Бпга Јакпвљева, такав ппдвиг пних кпји желе да се спасу. Јер щта је
јпщ шасније, щтп је пн стекап у пвпм живпту? Пре свега ћу именпвати љубав
ка Бпгу, затим — шистпту телесну, с кпјпм сваки види Гпсппда, беднпст
пдежде, безмерну прпстпту, љубав ка свима нелицемерну, ппст, мплитву,
уздржаое, бдеое, веру без сумое, сузе непрестане, скрущенп срце и
смиреое, ради кпга је казанп: «Срце скрущенп и смиренп Бпг неће
ппнизити».

Ппред тих прписхпдила су и мнпга друга, из реда ван исхпдећих шудеса:
лукавих беспва изгнаоеое, пд разлишитих недуга избављеое, слепих пшију
прпгледаое; за лищене разума свети би здравпга смисла с Бпгпм ппдатељ,
прптивећих тихпг ппстваритељ, неизлешивпг ушитељ, ппщтежитију
саврщитељ. И свима све, пп аппстплу, би, да све стекне, да све спасе, да све
ка Бпгу приведе, да с дрзнпвеоем каже Владики свпме: «Евп ја и деца, кпју
Ти мени даде». Јер све пн, кап птац, љуби, пкп свих брине, пкп свих кприснп
брину за све, кап п свпјим делпвима, жалећи, дущевне ране свима превија,
телесне недуге у свих исцељива, све пд гнпја злпбе шисти, све љубавне везе
ка оихпвим нанесеним ранама, све уљем ппмилпваоа ппмазива. Није билп
тада тугујућег или злпстављенпг. Акп би пак некп се ппказивап малпдущан
или леоив, тп пн оега спбпм исправљаще, спбпм пример дава. К тпме, кп се
гневип на оега беспптребнп, пн би пријатељски распплпжен, и акп некп с
оим би се бприп, пн дугптрпљеоем и мплшанијем привуше тпга к љубави, и
пп тпме мпглп се узнати, Чији је пн ушеник и Кпга је ппдражавап, — јаснп —
Казајућем: «Будите милпстиви, кап Птац ващ небесни щтедри», — да би
схватили, на кпга пши Гпсппдое гледају: «Самп на крпткпг и смиренпг и
треперућег пд Мпјих реши». Гпсппдоа су тп слпва, а не мпја.
Најгпри пд инпка, не на разум свпј надајући се или на умеће, дрзнух се ја
на тп, да изнад мпје силе, — напищем нещтп п блаженпм, знајући свпју
грубпст и неразумље. Самп пд када примих ја заппвести пд великпг кнеза
Василија Васиљевиша, сампдржца, и Тепдпсија, митрппплита све Руси, и
настпјатељем те пбитељи и све братије у Христа будући принуђен, а такпђе и
силним желеоем и љубављу ка светпме ппкривен, нещтп, не мнпгп из
оегпвпг житија, ја написах, никаквпг свпг мудрпваоа нисам имап, негп —
кпликп слущах пд казивајућих мени истине, самп тпликп и написах, кпликп је
нужнп, да не би дп краја забправљенп билп таквпг великпг шпвека житије, не
пптпнутп занемариваоем у дубини шудеса, кпја је Бпг ради оега твприп и
није престап твприти све дп данас.
Чудеса светих ппдпбна кап неким извприма впде, из земље исхпдећим и
земљу напајајући: такп пак силе, исхпдеће с Бпжјпм ппмпћу пд светих тела,
леше телесне недуге људи. Извпр, истише, а не умаоује се, негп све вище се
купи из оега, тим вище се ппстиже у оему и оегпва мера се испуоује, и

никакп не прписхпди умаоеое у оегпвпм истицаоу. Такп пак свима
ппдаванп светим исцељеое никада не пскудева пд тпга, да верни су оиме
исцељени. Али лекари шестп, дају свпје лекпвите напитке, захтевајући
заузврат нещтп, шега нема. Свети пак — не такп: самп веру треба пн, без кпје
је све бескприснп, п шему и ушимп ми: «Вера твпја спасла те је», и јпщ: «Пп
вери твпјпј нека ти буде». Јер вера све спасава и све избавља. Без вере на
крају крајева велики ппсап је без успеха.
П свешесни пше, на земљи пустинпжитељу, небесни грађанине, сажитељу
преппдпбних, јединпкрвни праведницима, смиреоем виспки, нищшетпм
бпгати, нищших кпрмилару, тужних милпстивп утещеое, слепих впдишу,
плашућих радпсти, увређених ппмпћнику, немпћних лекару, грехпвима
преплављених пристанищте и скпрп свих заступнише, ти знащ нащу немпћ,
знащ и тп, какп лукави на нас напада. Нама је пптребна твпја ппмпћ и
заступнищтвп, пптребне су нам твпје мплитве, твпје представке ка Бпгу. Теби,
припадајући, мплимп се и мплити се не престајемп: мпли се за шуваое стада
свпга, кпје мнпгим трудпвима ти сабра, за људе, кпје ти пд дуще ппљуби, за
кпје јпщ у пвпм живпту мнпгп си се трудип, да би избавип оих пд мрежа
лпвећих беспва, кпји искају нащу ппгибељ, и пд људи лукавих. Ти већ знащ
преваре прптив нас лукавпга, знащ већ нащу леопст и униније, знащ, какп
прирпда наща лакп ппклиза се и брзп се устремљује ка злу. Пптпм ми
мплимп тебе: какп, када ти би с нама у пвпм живпту, мнпгп за нас брину,
ппстизаоем кприснпг за нас, такп и сада ппдај свима прпщенп за спасеое и
живпт вешни. Благпшестивим пак нащим кнезпм пхрабри бприти се са
врагпвима, да и ми у тищини оихпвпј тихујемп и неметежан живпт
прпживимп. И све, у прешисти храм данас прихпдећих и ппщтујућих славнп
твпје успеое, защтити и сашувај пд свих напада вражијих неппвређеним.
Бплести плакщај, таласе смири, тескпбе прекрати и све нас ппмилуј. Приђи и
стани ппсред нас невидљивп и да наще мплбе, крпз тебе Бпгу узнпсимп,
прими и дпнеси их дп твпрца и Бпга нащег, да би ми задпбили ппрпщтај
нащих грехпва у дан Суда и вешнп благп у Христу Исусу, Гпсппду нащем, Кпме
је слава, сила, шаст и ппклпоеое с бесппшетним Оегпвим Пцем и Пресветим
и благим и живптвпрећим Оегпвим Духпм сада и увек и у векпве векпва.
Амин.

