,, Че и ний сме
дали нещо на
света"
Изготвено от Х клас

Живота на св. св. Кирил и
Методий

Св. св. Кирил и Методий са двама братя теолози,
родени в Солун, Византия, през IX век, които
развиват мисионерска дейност като проповедници
на християнството сред различни народи.
За своята работа, която значително ще повлияе на
културното развитие на славяните, са наречени
апостоли на славяните. На тях се дължи
създаването на азбуката глаголица – първата
азбука, която служи за писменост на езика
староцърковен славянски. Азбуката кирилица,
създадена на основата на тази глаголица, се
използва и до днес в различни славянски езици.

Солунските братя, както още са известни
братята Кирил и Методий, са канонизирани като
светци за превода и популяризирането на
Библията на старобългарски език (придобил
популярност като староцърковнославянски език)
и разпространяване на християнството сред
ранносредновековните славяноезични народи.
Титулувани са като равноапостоли и Славянски
апостоли. На 30 декември 1980 г. с
апостолическото послание Egregiae Virtutis, папа
Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на
Европа. Православната църква ги почита и като
едни от светите Седмочисленици заедно с
техните ученици и последователи Климент,
Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Мисии на светите братя

В края на 855 г. и началото на 856 г. Кирил
бил изпратен от управниците на
Византийската империя със специална
мисия при сарацините в Багдадския
халифат. Тази мисия е имала за цел да
защити християнството от нападките на
мюсюлманите. Отиването на Кирил с
мисия у сарацините е важен момент в
неговия жизнен и творчески път, защото
с тази мисия той поставя началото на
своята бележита дейност сред поблизки и далечни народи.

860 г. – Втора мисия при хазарите. В тази
мисия взема участие и Методий.
Обикновено се говори за мисия у
хазарите, но от описанието на дейността
на солунските братя става ясно, че
задачата им е била много по-широка, че
тя обхваща не само земята на хазарите,
но и други области на Южна Русия.
Кирил и Методий правят център на
дейността си в тези земи град Херсон,
разположен на северния бряг на Черно
море, недалеч от днешния град Одеса

Трета мисия. В началото на 860-те години в Централна Европа се оформя съюз между
Немското кралство и България. През същата 862 година княз Ростислав провожда пратеници
при византийския император Михаил III с молба за помощ срещу немските духовници, които
се опитват да наложат диктат над местното население и да разклатят държавата. Той моли
да му бъдат изпратени християнски мисионери, които да проповядват на славянски език.
Така той иска да премахне немското влияние в страната си. Византия се съгласява, тъй като
по този начин цели да спечели съюзник и да неутрализира немското влияние. Ромеите
решават да изпратят братята Кирил и Методий, тъй като те са се доказали като мисионери.
През пролетта на 863 година те са посрещнати тържествено във Великоморавия заедно с
учениците си във Велеград. Там те създават много училища, проповядват на славянски език,
обучават много ученици. Константин-Кирил Философ поставя основите на славянската
литургия, която, макар да има някои византийски елементи, като цяло притежава самобитен
облик.

Константин-Кирил Философ защитава
блестящо правото на славяните и всеки
народ да има свой книжовен език и папа
Адриан II освещава славянските книги с
литургия на славянски език, така се
разчупва закостенялата триезичната
догма. След смъртта на Кирил, Методий
е ръкоположен за архиепископ и папски
легат на среден Дунав и Панония. Това
настройва немското духовенство
враждебно и на църковен съд в
Регенсбург го осъждат на заточение в
манастир в Швабия, където е бил
измъчван.

През 873 г. със застъпничеството на папата
Методий е освободен и отново става
архиепископ на Великоморавия. Седалището
му до смърттата му в 885 г. е във Велеград и
днес е известно място за поклонение сред
съвременните чехи и словаци.
През 885 година под натиска на немците
папа Стефан V издава була, с която
забранява богослужението на славянски
език. Учениците на св. Методий са изгонени
от страната, като някои дори са продадени в
робство на венецианските пазари. Западните
славяни са лишени от богослужение на
роден език от немското духовенство и им е
наложена латинската азбука.

24 май Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост.

Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост е български
официален празник.На този ден в България се
чества българската просвета, култура и
създаването на глаголицата от Кирил и
Методий, известни още и като Солунските
братя. Преводите на Библията Кирил и
Методий записват на глаголица.
„Спасявайки

делото на св. св. Кирил и
Методий, България е заслужила
признателността и уважението не само на
славянските народи, но и на света. И това ще
бъде така, докато човечеството влага
истинско съдържание в думите напредък,
култура и човечност... “

— проф. Роже Бернар

Свързването на датата 24 май с Деня на славянската
писменост и българската култура произлиза от това, че след
1916 г., когато в България е установен Григорианския
календар като държавен, граждански календар, денят на Св.
св. Кирил и Методий, отбелязван от Българската
православна църква на датата 11 май по църковния
литургичен календар, се пада на 24 май по държавния и
така тази дата добива по-голяма гражданственост. След
1968 г. църквата чествува Св. св. Кирил и Методий на 11 май
и така 24 май остава само Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост.

Благодаря за вниманието.

