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Солунските братя ни даряват с нещо много ценно и необхобходимо,както за 

онова време,така и за днешната ни реалност - писменността. През целия си 

живот те правят добрини за човечеството без лична облага. 

Кирил и Методий подаряват 

на славянските народи 

писменност, имат собствени 

ученици, на които отделят 

много време, внимание и 

любов. 



Смелостта, която са 

проявили двамата братя - да 

се опълчат на тогавашните 

разбирания за света и да се 

борят с трудностите, които са 

се препречвали на пътя им,  

за да  осигурят на народа 

писменност, заслужава почит 

и уважение за вечни 

времена.



Човечеството в днешно време често е неблагодарно и забравя колко 

много е струвало на хората от миналото да построят това, което ние 

днес имаме и приемаме за даденост. Славянска азбука, която е 

значела толкова много по онова време,днес често захвърляме 

настрана и ползваме латиницата в ежедневните си, чатове с приятели 

и дори учители, което не е особено благоразумно.



Да пишеш на свой учител на 

латиница, вместо на 

кирилица е изключителна 

проява на неуважене, защото 

днешните учители са 

пследователи на Светите 

братя Кирил и Методий. Това 

е точно все едно,ако сега 

например, имахме 

възможност да пратим 

събщение до просветителите, 

то да е  написано на 

латиница. 



Някои хора биха казали, че 

това,  да се пише на 

български с латинската 

азбука не е оскверняване на 

писменността ни, но дали не 

го изричат от подсъзнателна 

вина? Все пак, защо тези 

хора,велики за едни-съвсем 

обикновени за други, са 

пожертвали години от живота 

си, за нещо,което днес едва 

бива забелязано?



Представете си как би 

изглеждал животът ни,ако 

нямахме тази своя 

писменност. Да,много по-

различно от сега и това наше 

слово и преимуществото  да 

имаме собствена азбука, би 

било една бледа и 

недосегаема мечта.



Ценете и уважавайте всичко,което имате, защото за някои 

хора, то е просто мечта!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,БЪЛГАРИ!!


