
Славянските букви 

 Солунските братя - Кирил и Методи са 

основоположниците на книжовността и 

литературата в Средновековна България. 

Благодарение на тях ние откриваме перспективата 

за самостойно културно и духовно развитие на 

нашия народ. А благодарение на словото, 

създадено ни от Бога - Твореца създател на 

видимото и невидимото, утвърждаваме 

християнските ценности и нравствени правила. 

Когато Солунските братя  създават 

славянската писменост, ние разбираме същността 

на християнството. По този начин хората разбират молитвите в църквите, говорят 

на славянски език и се доближават до своя създател чрез праведен живот. През 

Средновековието светците пишат за силата на словото и чрез творбите ни 

показават духовната сила и премъдростта. Такива примери са произведенията 

,,Пространно житие на Св. Кирил‘‘ и ,,Азбучна молитва”. В тези творби е 

представена вярата в Бог и утвърждаването на християнската вяра чрез словото. 

В стихотворението ,,Азбучна молитва‘‘ Константин Преславски ясно откроява 

идеята за силата на словото. Заглавието на самото произведение обединява 

славянската азбука и молитвата към Бога в едно. Ценностите на творбата са 

свещеното Божие слово, изречено на свой език, което ще влезе в сърцата на 

хората и прераждането на българските християни към нов живот. 

Славянските букви се оказват ключът на българското общество , както и към 

вписването му в световната християнска история. Създаването на славянската 

азбука е едно грандиозно по своето значение дело. Чрез словото българите 

започват да разбират това, което се чете в църквите. Говорят на собствения си 

език и имат азбука. Словото приобщава към вярата и праведността. Със словото 

Създателят указва пътя към спасение на грешните и заблудени човеци. 

Писменото слово е вечно, а устното -  преходно. Затова християнската вяра 



възприема писмеността и книгите като божествен дар. Божието слово е достъпно 

на хората под формата на Свещено писание. 

Силата на словото ни показва колко важна е азбуката за един народ. Колко важно 

събитие се е случило чрез създаването на азбуката. Как един народ научава и 

разбира ценностите на християнството. Вижда правилния път към Бога, учи се на 

добрина. Внушава на своите съвременници, че християнската нравственост 

трябва да се превърне в неразделна част от живота ни. И как всички ние 

откриваме  божествената истина и извечните християнски стойности. 
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