
Të nderuar, 

Dymbëdhjetë shekuj me alfabetin e vet, dymbëdhjetë shekuj me alfabetin. Pa atë, ne 

sllavët, me fjalët e Kirilit: "Sikur të kemi shkruar mbi ujë". Dhe ata, vëllezërit e shenjtë 

Kirili dhe Metodi, dukej se e kishin shkruar letrën në gur. Ata krijuan gjuhën 

glagolitike dhe më pas qiriliken, e cila është baza e gjuhëve moderne të të gjithë 

popujve sllavë në pjesën më të madhe të Evropës. Na mbajtën një fjalim, na dhanë 

zë, na dhanë besim në gjuhën e tyre. 

Për Kirilin dhe Metodin është shkruar se ata ishin shekuj para kohës së tyre. Prandaj 

kremtimi i misionit të tyre duhet të jetë dinjitoz dhe largpamës. Ata nuk krijuan një 

shkronjë, një alfabet, një fjalë për ndarje. Ata dhanë veten për të krijuar një të mirë 

universale. Nuk është rastësi që Vatikani i shpalli ata Patron, Mbrojtës të Evropës dhe 

veprat e tyre me vlerë qytetëruese. 

E nderojmë, por në fakt jemi të nderuar të adhurojmë te varri i Shën Kirilit këtu në 

Romë. Fatkeqësisht, varri i vëllait të tij Shën Metodit ende nuk dihet. Është detyra 

jonë të respektojmë, festojmë dhe mësojmë prej tyre. Sepse i madh është mesazhi i 

edukatorëve të urtë mbarësllavë Kirili dhe Metodi në betejën se çdo komb ka të 

drejtë të shkruajë, të flasë dhe t'i lutet Zotit në gjuhën e tij. Fitorja e tyre nuk do të 

jetë e kotë. 

Vëllezërit e shenjtë Kirili dhe Metodi hodhën themelet e shkrim-leximit dhe kulturës 

sllave 12 shekuj më parë. Ndaj 24 majin e festojmë si ditë për nder të atyre që 

mbollën pemën madhështore të sllavizmit. Misioni u vazhdua gjatë shkujve dhe ajo 

pemë është degëzuar gjatë shekujve. 

Edhe sot, kur flas para jush në gjuhën maqedone, një nga gjuhët që i përket grupit të 

gjuhëve sllave, a ka një rast më të madh dhe një moment më të mirë për të dëgjuar 

fjalët e Blaze Koneskit, Slavko Janevskit, Aco Shopov. ... kënduar nga tenori ynë më i 

njohur në botë, nga ambasadori ynë i kulturës në këtë vend të bukur, Blagoj Nacoski. 

Në fund, dua të njoftoj se muaji i mjaltit erdhi me ne edhe në festën në Romë. 

 

Faleminderit! 


