Изготвено от Есин Халил

 Солунските братя, както още са известни братята

Кирил и Методий, са канонизирани като светци за
превода и популяризирането на Библията на
старобългарски език (придобил популярност като
староцърковнославянски език) и
разпространяване на християнството сред
ранносредновековните славяноезични народи.
Титулувани са като равноапостоли и Славянски
апостоли. На 30 декември 1980 г. с
апостолическото послание Egregiae Virtutis, папа
Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на
Европа. Православната църква ги почита и като
едни от светите Седмочисленици заедно с техните
ученици и последователи Климент, Наум,
Ангеларий, Горазд и Сава.

 Роден е 827 г. в Солун, Византия, като едно от

седемте деца на висшия византийски военачалник,
друнгария Леон, на Солун и областта, и на жена му
Мария. Това многобройно семейство според
житиеписеца на Константин е „от добър и почтен
род, отдавна познат на бога, на царя и на цялата
солунска област“. Те са високопоставени поданици
на Византийската империя.Етническият му
произход е неизвестен, като според различни
съвременни автори той е славянски,ромейски или
смесен.Бащата умира рано и децата минават под
покровителството на великия логотет Теоктист,
който е много близък на семейството, и е втората
личност след владетеля в Империята. През 843
година, запознат с големите качества на
Константин, логотетът го кани в Константинопол и
го записва в прочутата Императорска школа,
наречена по-късно Магнаурска.

 Константин още при първоначалното си образование в Солун показва

склонност към философията и поезията. Вероятно тогава написва и първото си
литературно произведение – „Похвала на св. Григорий Назиански“, последвано
от още едно произведение – „Соломонова молитва“.На около 17 години
(842/843) той отива в Константинопол.Талантът му и духовните му интереси са
забелязани и оценени и през 842/843 – 847 г. Константин учи философия,
граматика, реторика, музика, аритметика и астрономия в Магнаурската школа,
където получават образованието си децата на императора и на висшата
византийската аристокрация. За времето си школата е най-висшето учебно
заведение във Византия. Сред преподавателите на Константин са известни Лъв
– математик, философ и граматик, един от най-учените мъже на Византия през
IX век, създател на механични съоръжения и бивш солунски митрополит, както
и неотстъпващият му по ерудиция и слава, бъдещият патриарх Фотий.По време
на следването си младежът е забелязан и от цариградските управляващи и
Патриаршията. Те не остават доволни от самоволното му замонашване след
завършване на университета в един от манастирите около Босфора или
Мраморно море и бързо го привличат на свое разположение в
Цариград.Константин владее на високо ниво старославянски, гръцки, латински,
еврейски (който усъвършенства при започването на хазарската мисия по време
на престоя си в Херсон и дори пише граматика за него), ползва сирийски и
арабски, вероятно придобива познания и по хазарски, алански и персийски,
немски и други езици.

 Съгласно една от теориите, Константин-

Кирил, с помощта на брат си Методий,
създава глаголицата още през 855 г., в
манастира „Свети Полихрон“ в Мала Азия.
Кирилицата пък се смята за дело на
ученика на братята – Климент
Охридски.Господстващо сред учените
обаче е разбирането, че още през 855 г. в
манастира „Полихрон“ Константин-Кирил
и Методий започват подготовката по
създаването на графична система,
отразяваща особеностите на славянския
език, като окончателно я завършват през
862 – 863 г.

 Рождената дата на Методий се отнася към 815 г. Той

е кръстен Михаил.За детството на Методий се знае
по-малко, отколкото за това на по-малкия му брат
Кирил. Житията на двамата братя свидетелстват, че
те са родени в Солун, в семейството на
византийския друнгарий (морски офицер),
подстратега и управител на Солунска област Леон
(роден в Солун и вероятно от гръцки произход),
известен в българската историография като Лъв и
жена му Мария (вероятно славянка). Според
„Пространното житие“ на Методий, когато решил да
ги прати във Великоморавия императорът им
казал: „Вие двамата сте солунчани, а всички
солунчани говорят чисто по славянски“.

 Общият ден на честване на Кирил и Методий е 14

февруари за католическата, евангелийската и
англиканската църква. В Лутеранската църква в
Мисури почетният ден е 11 май. Православният
почетен ден на Методий е на 6 април и на 11 май
по стар стил (заедно с Кирил).На 5 юли в Чехия и
Словакия е национален празник, денят на тяхното
пристигане във Велика Моравия (863).На 24 май в
България е национален празник, посветен на
двамата братя, който също така се отбелязва като
официален празник в Русия, Северна Македония и
други държави, ползващи славянската
писменост.Папа Йоан Павел II номинира Кирил и
Методий през 1980 г. за „патрони на Европа“,
Покровители на Европа

 В края на 855 г. и началото на 856 г. Кирил

бил изпратен от управниците на
Византийската империя със специална
мисия при сарацините в Багдадския
халифат. Тази мисия е имала за цел да
защити християнството от нападките на
мюсюлманите. Отиването на Кирил с
мисия у сарацините е важен момент в
неговия жизнен и творчески път, защото с
тази мисия той поставя началото на своята
бележита дейност сред по-близки и
далечни народи.

 860 г. – Втора мисия при хазарите.В

тази мисия взема участие и Методий.
Обикновено се говори за мисия у
хазарите, но от описанието на
дейността на солунските братя става
ясно, че задачата им е била много поширока, че тя обхваща не само
земята на хазарите, но и други
области на Южна Русия. Кирил и
Методий правят център на дейността
си в тези земи град Херсон,
разположен на северния бряг на
Черно море, недалеч от днешния
град Одеса

