


Двамата братя са родени в Солун. Методий през 815г., а Константин - Кирил 

през 826г. от благоверни и благочестиви родители, богати и първи в този град. 



Кирил и Методий били сред най-образованите хора в тогавашна Европа. 

Съвсем млад Кирил станал професор в най – висшето училище на Византия – 

Магнаурската школа в Цариград. Заради обширните си знания бил наречен 

Философ / Константин Кирил Философ/. 

Методий подобно на баща си станал управител на славянска област в 

Македония, но в крайна сметка става монах и игумен в манастира Полихрон 

край малоазийската планина Олимп. 

 



След 851г. Константин също постъпва в манастира Полихрон, където се 
отдава на идеята за създаване на славянската азбука и литературен език. 
През 855г. Създали славянската азбука  като за основа използвали говора на 
Солунските славяни.  

Азбуката нарекли „глаголица“. С помощта на своите ученици превели на 
славянски език богослужебните книги. 



През 867г. Двамата братя отишли в Рим, за да защитят своето дело и да 

получат официално признание от папа Адриан II. 

Папата благославя мисията им и освещава славянските богослужебни книги. 

Престоят на братята в Рим продължава повече от година, през която 

славянската проповед оглася храмовете, а учениците на Кирил и Методий 

получават санове от самия папа. 

В Рим Кирил заболял тежко и н 14 февруари 869г. умира. Той е погрбън в 

църквата Св. Климент. 

След смъртта на Кирил, Методий продължил делото. Той бил ръкоположен от  

папата за архиепископ на Среден Дунав и Панония. Методий продължава да 

превежда библейските книги и създава оригинални проповеди, молитви и 

песнопения до самата си смърт – 6 април 885г. 



Учениците на Кирил и Методий  - Климент, Наум и Ангеларий, най-видните им 

последователи, отиват в България. Тримата видни духовници са посрещнати от 

княз Борис I Михаил. Князът не само посреща тържествено „учителите“, но им 

създава най-благоприятните условия з просветителската и творческа дейност. 



За да могат обикновените хора да четат божието слово на говорим български 

език, а не на непонятния гръцки език. Такава била волята на великия Княз Борис I, 

който приел за своя вяра християнството и искал всички в държавата му да 

станат християни. 

 

 



Още през 1851г. техният ден 11/24 май, от църковен празник прераства в най- 

яркият израз на националната идентичност, на българското преклонение пред 

образованието, науката и културата. 

Днес Св. Св. Кирил и Методий са признати за духовни учители от целия 

християнски свят. 



Презентацията  изготви: Валентина Бояджийска - V „а“ клас 

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември 


