
24 май е празник, какъвто нямат другите 

народи по света - празник на писмеността, 

просветата, културата. Празник на духовното 

извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез 

постиженията на науката и културата.Буквите, създадени от 

Кирил и Методий, преводите, които правят на най-важните 

богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да 

слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само 

за формиране на българския народ и за неговия просперитет. 

Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, 

служещо на великата общочовешка идея за равенство на 

всички в духовната област. 
Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските 

братя, са Методий и Константин Философ, създатели и 

разпространители на първата славянска азбука - глаголицата.  

На името на Кирил е наречена създадената по-късно 

кирилица. Канонизирани са като светци за превода и 

популяризирането на Библията на старобългарски език и 

разпространяване на християнството сред славяните.  

 

Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за 

покровители на Европа.  

Православната църква ги тачи и като 

едни от светите Седмочисленици. Кирил 

умира в Рим през 869 г. и е погребан в 

криптата на базиликата св. Климент (San 

Clemente). Методий, изтощен от дългата 

борба с враждебното на славянската 

кауза немско духовенство, от униженията 

и затвора, в който е хвърлен заради това, 

умира като архиепископ на 

Великоморавия, в столицата ѝ Велеград 

през 885 г. и най-вероятно е погребан там. 

 
 
 

 
   



  

 
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... СОЛУНСКИТЕ 

БРАТЯ СА ПОКРОВИТЕЛИ НА 

ЕВРОПА?! С писмо на папа Йоан Павел 

II от 2.юни 1985 г. солунските братя 

Кирил и Методий са обявени за 

покровители на Европа, като апостоли на 

християнството сред славянските народи 

и като духовен мост между културните и 

религиозните традиции на Източна и 

Западна Европа. А общо за покровители 

на Европа за провъзгласени шестима 

светци. Двама от тях са светите братя 

Кирил и Методий. Указът на папата е 

издаден по повод 1100-годишнината от 

смъртта на Св. Методий. Поради своето 

дело светите Кирил и Методий са 

признати от всички славянски народи 

като отци 

на 

тяхната 

християн

ска вяра 

и 

култура. 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА 

ТАЙНСТВЕНОТО 

ЕВАНГЕЛИЕ НА 

ФРЕНСКИТЕ КРАЛЕ?! 

В катедралата на град 

Реймс векове наред се 

е пазело едно 

уникално евангелие. 

От 1574 до 1824 г. над 

него са се заклевали френските крале 

при коронацията си. Първите 32 

страници са на КИРИЛИЦА и са препис 

от старобългарски ръкопис от Х век, а 

следващите 62 страници – на 

ГЛАГОЛИЦА – НАШАТА ПЪРВА 

АЗБУКА! Дълго време никой не можел да 

разчете старобългарския текст, но се 

смятало, че евангелието е написано на 

свещен език. През 1717 г. руският цар 

Петър Първи п осетил катедралата в 

Реймс и му показали евангелието, 

подвързано с червена кожа и богато 

украсено със злато, седеф и скъпоценни 

камъни. Петър Първи прочел без 

затруднение откъс от старобългарския 

текст на кирилица пред смаяните 

френски свещенослужители. Така 

загадката на тайнственото евангелие на 

френските крале била разкрита. 

  

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ СЕ 

ЖЕРТВА ЗА СЛАВЯНСКОТО ДЕЛО 

Приема да отиде във Великоморавия, 

въпреки че е болен. Неговата 

всеотдайност на делото дава отличен 

резултат в западните славянски страни. 

Но особено силна е изявата му в спора с 

триезичниците в Рим. Противниците на 

славянската азбука и богослужение 

твърдят, че Бог може да се слави само на 

три езика – еврейски, гръцки и латински, 

тъй като върху кръста, на който е 

разпънат Христос, имало надписи само 

на тези три езика. И тогава Свети Кирил 

Философ извежда великия богословски 

аргумент: „Бог не изпраща ли дъжд 

еднакво за всички? Също тъй и слънцето 

не свети ли на всички? И не дишаме ли 

еднакво всички въздух? И как вие не се 

срамувате, като признавате само три 

езика и като повелявате, щото всички 

други народи и племена да бъдат слепи 

и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен 

ли смятате, та той не може да даде 

всичко това, или завистлив, та не желае?” 



 

 
 
 
 

 
 

                                                                                             

 

  

     Глаголицата е създадена през 
855 г. от солунските българи 
Св.Константин и неговия брат 

 Св.Методий.
    Основна цел за написването на 
тази азбука е създаването на 
самостоятелна славянска църква в 
Моравия, по молба на княз 

 Ростислав.
    На територията на България 
тази писменост е ползвана между 
ІХ и ХІ век.В Република Хърватия 

глаголицата се използва и днес  .

      Кирилицата е старобългарска 
азбука, чийто автор е Св.Климент 
един от учениците на Св.Кирил и 

  Методий.
       На кирилица са написани
 основните съчинения на

старобългарската литература. 
Кирилицата е призната за една от 
най-съвършените фонетични 
системи. Универсално приложима е за 
особеностите на всеки  от човешките 

 езици.
        



  

 
   
                                                                                                                            

                                                                                                                         

Променя се животът… 

 

 

               Двамата братя 
превеждат на разбираем 
език свещените книги, 
като по този начин 
полагат литературните 
основи на съответните 
национални езици.  


