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Делото на св. св. Кирил и Методий и техните ученици-стр.50 
 

     
1.Предпоставки за делото на св. св. Кирил и Методий. 

  

    В средата на ІХ в. Папството и Византия си съперничат за това коя от двете сили да 

наложи християнството в славянските държави. Докато Римската църква използва латинския  

език, Византийската съдейства за създаването на славянска азбука и за превеждането на 

богослужебните книги на славянски език.  

    С тази епохална задача се заемат светите братя Константин (Кирил) и Методий. 

Благодарение на техните усилия са поставени основите на славянската средновековна култура. 

    На свой ред учениците им изиграват решаваща роля за утвърждаването на средновековната 

българска държава като духовен център на славянския свят. 

 

2.Създаването на славянската писменост. 

 

    Светите братя Константин (Кирил) и Методий са родени в Солун в семейството на висш 

византийски чиновник. Още от малки те познават до съвършенство езика на солунските 

славяни. Методий избира да стане управител на византийска провинция. Константин 

предпочита да се занимава с наука и получава блестящо образование във висшето 

императорско училище в Константинопол – Магнаурската школа. 

    Към средата на ІХ в. солунските братя се оттеглят в манастира „Полихрон“ в Мала Азия. 

Тук през 855 г. те създават първия вариант на славянската азбука, наречен, глаголица.    

Превеждат основните богослужебни книги от гръцки на славянски език.  

     През 863 г. двамата братя са изпратени от византийския император във Великоморавия. 

Тяхната задача е да проповядват християнството на говорим славянски език.  

     Стремежът на Константин и Методий да поставят славянския език наравно с 

използваните по това време латински и гръцки, се сблъсква с острата реакция на римското 

духовенство.     Константин умира през 869 г. в Рим. Малко преди смъртта си той приема 

монашеското име Кирил. 

     Методий остава до смъртта си през 885 г. архиепископ на Великоморавия. 

     За изключителните им заслуги папа Йоан-Павел ІІ ги обявява през 1980 г. за светци 

съпокровители на Европа . 

 

 

3.Учениците на св. св. Кирил и Методий – стр.51 

 

ТАЗИ ТОЧКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

 

Да се препише и текста от стр.51 
 

Средновековните текстове разказват 
„Създаването на славянската азбука“ 


