
ДУМИТЕ КАТО НАЧАЛО, НАСТОЯЩЕ И ВЕЧНОСТ 

 

Думите…! Ние рядко си задаваме въпроси за тях, за силата им, за смисъла 

им. 

А, те са важни! 

Важни са, защото те имат минало, настояще и ще останат във вечността! 

Всичко започва от Библията: „В началото бе словото и словото бе у Бога, и 

Бог бе словото“. Този цитат ни показва началото на словото, което ни е 

дадено от Бог.   

Времето, когато Бог сътворява света чрез силата на словото.  Онова начало, 

когато сме започнали да разбираме Бога. Когато сме съвсем малки първо 

приемаме Бог в душите си, след това научаваме азбуката, която е създадена 

от братята Кирил и Методий.  

Нашият народ е духовен народ. Затова не е изчезнал през вековете.  

Следваме думите на Константин Кирил Философ, който казва: „Голи са без 

книги всичките народи: понеже без оръжие не могат с врага на нашите души 

да се сразят“.  

Без писменост, култура и традиции, няма бъдеще.  

Паисий Хилендарски ни призовава  в „История славянобългарска“ да знаем, 

помним и пазим своя език.  

Първите книги са били върху глинени плочки, после върху папирус, докато 

се появи печатната книга. В тях се пази и съхранява словото. 

 

 

Словото е това, което ни отличава като човеци. Словото е истина. То  ни 

служи да общуваме, да пишем, да изразяваме себе си, тук, и сега. 

И преди, и сега, думите са имали чудна сила. Те дават познание, а то 

отключва всички врати. Помага ни да прогледнем и прозрем истини.  

Благодарение на тях, ние знаем своята история и се гордеем с нея. Учим се от 

грешките си и изказваме своето мнение, което ни прави личности.  



Думите са тези, които ще ни надживеят. Те ще преминат във вечността.  А тя 

е  състояние, което не зависи от времето.  

Като българи, трябва да се гордеем с изграждането и предаването на нашето 

слово! 

Думите имат сила, но ние имаме силата да избираме думите си. 

От нас зависи,  нашият език да бъде съхранен. 

 

 


