30 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Светите братя Методий и
Кирил“, м. май
Въпроси за преговор:
1. Защо свети Георги е наречен великомъченик? – Заради това, че
неустрашимо изповядвал християнската вяра и понесъл страшни мъчения и
смърт за Христос.
2. Какви чудо извършил свети Георги със силата, която му дал Бог? - Той се
преборил със страшен змей и така спасил жителите на един град.
3. Как е изобразен свети Георги на иконите? – нарисуван е яхнал бял кон, с
копие в ръка да пронизва змей. Това изобразява победата над злото и затова е
наречен Победоносец.
4. Кога е Гергьовден? – на 6 май.

Светите братя Методий и Кирил
Дълги години след като Христовото учение се разпространява в целия свят,
по българските земи все още много хора не познават истинския Бог. Те
погрешно вярват в различни лъжливи божества като Тангра, Перун и др.
През 9 век българският цар Борис-Михаил сам приема кръщение и след него
е покръстен българския народ. Затова той е наречен Покръстител. Българският
владетел повярвал в Христос и осъзнал, че само християнството е единствената
спасителна за душите вяра. В България започват да се строят усилено църкви и
християните се събират в тях, за да славят нашия Спасител. Но за жалост
богослуженията са на гръцки език, защото в България няма утвърдена
писменост. Нямат своя писменост и другите славянски народи, а това е пречка за
разбирането на Словото Божие – то все още не може да бъде преведено.
Тогава двама мъже християни, със силна вяра в сърцата и любов към своите
ближни, създават славянската азбука. Тези свети мъже са двама родни братя, за
които вие вече сте учили. Това са братята Методий и Кирил. Те са родени в град
Солун, в благочестиво християнско семейство. Баща им е военоначалник във
византийската войска. Майка им е българка. Братята са отлично образовани и
възпитани в християнските добродетели. По-големият брат Методий става
монах, а по-малкият Константин завършва най-прочутата за времето си висша
школа в столицата на Византийската империя - Константинопол. По-късно,
когато Константин става монах, приема монашеското име Кирил.
Константин отива при своя брат Методий в неговия манастир и там създава
нашата азбука и двамата братя превеждат Библията и важни богослужебни книги
на разбираем за славяните език. След това те са изпратени сред славянските
народи да разпространят преведените от тях книги и да разясняват Христовото
учение. Светите братя имат много ученици, които преписват преведените книги
и ги разпространяват.
В България пристигат техни ученици, които са приети с голяма радост от
цар Борис-Михаил и от всички българи, които жадуват да чуят Христовото
учение на родния си език. Така, след като Словото Божие става разбираемо и

достъпно, сред нашия народ се утвърждава православната вяра. Българският
народ минава през много изпитания, живее под чуждо владичество, но съхранява
вярата си и оцелява. Както знаем, Бог помага на всички, които вярват истински и
Го славят.
Затова ние почитаме двамата братя просветители, които отворили очите на
славянските народи за истината. Всяка година на 24 май целият български народ
с цветя и песни слави тяхното дело. Всички училища и университети празнуват.
Църковният празник в памет на светите братя Методий и Кирил е на 11 май.
Тогава в православните храмове има тържествено богослужение.
Въпроси към урока:
1. Къде се родили светите братя Методий и Кирил? – в град Солун, в
благочестиво християнско семейство.
2. Кога и как целият български народ станал християнски? – през 9 век,
когато цар Борис-Михаил Покръстител покръстил българите.
3. Защо било необходимо създаването на славянската азбука? – за да може
да се преведе Библията и богослужебните книги и Словото Божие да стане
разбираемо.
4. Кой създал славянската азбука и превел богослужебните книги на
славянски език? – светите братя Методий и Кирил и техните ученици.
Задача: Разгледайте иконата на двамата братя Методий и Кирил. Поголемият брат Методий бил епископ, затова е облечен в епископски дрехи и
държи в ръка Библията (Помните ли кои от изучените светци са били епископи?
– свети Николай и свети Игнатий Богоносец. Какво значи епископ? – пръв сред
свещениците, техен началник) . По-малкият брат Кирил преди смъртта си станал
монах, затова е в тъмни монашески дрехи с покривало на главата, а в ръка държи
свитък с изписана на него азбука. Оцветете приложението и разкажете за делото
на двамата братя светци.

Светите братя Методий и Кирил
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