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Γ.Ι.4. Η δηάδοζε ηοσ Χρηζηηαληζκού ζηοσς Μοραβούς θαη ηοσς Βοσιγάροσςi 

 

 

Όροη – θιεηδηά 

Εθτρηζηηαληζκός Μοραβώλ – Ραζηηζιάβος – Φώηηος – Κφλζηαληίλος  (Κύρηιιος) – 

Μεζόδηος – ζιαβηθό αιθάβεηο – ελίζτσζε ελόηεηας ιάβφλ – εθπόρεσζε ηοσ Αγίοσ 

Πλεύκαηος θαη εθ ηοσ Υηού – ζύλοδοη ηοσ 867 θαη ηοσ 870 

 

 

α. Ο εθτρηζηηαληζκός ηφλ ιάβφλ ηες Μοραβίας (Μοραβώλ) 

 Ο εθτρηζηηαληζκός ηφλ ιάβφλ μεθίλεζε από ηε Μοραβία (= πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο 

Σζερίαο). 

 Ο εγεκόλαο ηωλ ιάβωλ ηεο Μνξαβίαο, Ραζηηζιάβος, δήηεζε από ην Βπδάληην 

ηεραποζηόιοσς, γηα λα δηδάμνπλ ζην ιαό ηνπ ηνλ Υξηζηηαληζκό (862-863). 

 Γηαηί ν Ραζηηζιάβνο δήηεζε ηεξαπνζηόινπο από ην Βπδάληην θαη όρη από ηε Γύζε; 

 Γηαηί, έρνληαο ωο ζύκκαρν ην Βπδάληην, ήζειε λα αληηζηαζεί ζηελ απεηιή ηωλ Γεξκαλώλ 

θαη ηωλ Βνπιγάξωλ. 

 Ο απηνθξάηνξαο Μηραήι Γ΄ θαη ν παηξηάξρεο Φώηηνο αληαπνθξίζεθαλ ζην αίηεκα ηνπ 

Ραζηηζιάβνπ. Γηαηί; -Ήζειαλ λα επεθηείλνπλ ηελ επηρροή θαη ηελ πλεσκαηηθή αθηηλοβοιία 

ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Κεληρηθή Εσρώπε. 

 Σνλ εθρξηζηηαληζκό ηωλ ιάβωλ ζηε Μνξαβία αλέιαβαλ δύν αδειθνί από ηε Θεζζαινλίθε, ν 

Μεζόδηος θαη ο Κφλζηαληίλος (= Κύρηιιος), νη νπνίνη γλώξηδαλ πνιύ θαιά ηε ζιαβηθή 

γιώζζα. 

 Οη δύν αδειθνί έθζαζαλ ζηε Μνξαβία ην 863. 

 Ο Κωλζηαληίλνο (= Κύξηιινο): 

 Δπηλόεζε έλα ζιαβηθό αιθάβεην. 

 Απέδωζε ζηα ζιαβηθά ηε Θεία Λεηηοσργία θαη ηα ηερά βηβιία. ηελ ελέξγεηα απηή 

αληέδραζε ε Ρωκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία (πάπαο). 

 

 

β. εκαζία ηοσ εθτρηζηηαληζκού [ηφλ Μοραβώλ ιάβφλ] 

Γηα ηνπο ιάβνπο: 

 Η ρξήζε ηεο ζιαβηθήο γιώζζαο βνήζεζε ηνπο ιάβνπο ηεο Μνξαβίαο θαη άιιωλ πεξηνρώλ λα 

θαηαλοήζοσλ ην ρξηζηηαληθό θήξπγκα θαη ηε Θεία Λεηηνπξγία. Έηζη δηαδόζεθε εύθνια ν 

ρξηζηηαληζκόο. 

 Ο εθρξηζηηαληζκόο ηωλ ιάβωλ ζπληέιεζε ζηελ ελόηεηά ηνπο (θπιή + ζρεζθεία). 

Γηα ην Βπδάληην: 

 Οη δύν αδειθνί νξγάλωζαλ ηε ιαβηθή Δθθιεζία ζηα πρόησπα ηεο Βπδαληηλήο. Έηζη νη ιάβνη 

γλώρηζαλ ηνλ πνιηηηζκό ηωλ Διιήλωλ θαη επεξεάζηεθαλ από απηόλ. Με έκκεζν ηξόπν 

δειαδή ην Βπδάληην αζθνύζε επηξξνή ζηνπο ιάβνπο. 
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γ. Ο εθτρηζηηαληζκός ηφλ Βοσιγάρφλ 

 Γηα ηνλ εθρξηζηηαληζκό ηωλ Βνπιγάξωλ ζσγθρούζηεθε ε Βπδαληηλή Δθθιεζία κε ηε 

Ρωκαηνθαζνιηθή (πάπα). 

 Ο πάπαο ήζειε λα εθρξηζηηαλίζεη ηνπο Βνπιγάξνπο, γηα λα βξίζθεηαη, κέζω απηώλ, πην θνληά 

ζην Βπδάληην θαη λα αζθεί επηρροή πξνο όθειόο ηνπ. Γελ ηα θαηάθεξε όκωο. 

 Ο βπδαληηλόο ζηξαηόο σποτρέφζε ηνλ βνύιγαξν εγεκόλα Βόξε λα δετηεί ηνλ ρξηζηηαληζκό 

από ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε. 

 Ο Βόρες βαπηίζηεθε τρηζηηαλός κε αλάδνρν ηνλ απηνθξάηνξα Μηραήι Γ΄ (864). 

 Ωζηόζν, κε πξόζθιεζε ηνπ Βόξε, ο πάπας επελέβε ζηα ζέκαηα ηεο Βνπιγαξηθήο Δθθιεζίαο. 

 

 Ο παηξηάξρεο Φώηηος: 

 Καηήγγεηιε ηελ επέκβαζε ηνπ πάπα ζηε Βνπιγαξηθή Δθθιεζία. 

 Καηεγόρεζε ηε Ρωκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία γηα ιεηηνπξγηθά θαη δνγκαηηθά ιάζε. 

 Η ύλοδος ηοσ 867, κεηαμύ άιιωλ: 

 Αλαζεκάηηζε ηνλ πάπα. 

 Απέρρηυε ην δόγκα πεξί εθπορεύζεφς ηοσ Αγίοσ Πλεύκαηος θαη εθ ηοσ Υηού (filioque 

= θαη εθ ηοσ Υηού = θαη από ηολ Υηό [ηολ Χρηζηό, δειαδή]). Δλώ, δειαδή, νη νξζόδνμνη 

πηζηεύνπλ όηη ην Άγην Πλεύκα εθπνξεύεηαη (= πξνέξρεηαη) από ηνλ Παηέξα, νη Καζνιηθνί 

πηζηεύνπλ όηη πξνέξρεηαη θαη από ηνλ Τηό. 

 Καηαδίθαζε ηελ επέκβαζε ηεο Ρωκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηε Βνπιγαξία. 

 Με απόθαζε ηεο πλόδνπ ηνπ 870 ε Βοσιγαρηθή Εθθιεζία πέξαζε νξηζηηθά ζηε 

δηθαηοδοζία ηνπ παηξηαξρείνπ ηεο Κφλζηαληηλούποιες. 

 

Ερφηήζεης 

Βηβιίν, ζει. 40, Δξωηήζεηο 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Πώο πξαγκαηνπνηήζεθε ν εθρξηζηηαληζκόο ηωλ ιάβωλ ηεο Μνξαβίαο; 

2. Πώο πξαγκαηνπνηήζεθε ν εθρξηζηηαληζκόο ηωλ Βνπιγάξωλ; 

3. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ εθρξηζηηαληζκνύ ηωλ ιάβωλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ιάβνπο; 

4. Γηαηί ηηκνύληαη ηδηαίηεξα από ηνπο ιάβνπο νη Άγηνη Μεζόδηνο θαη Κύξηιινο; 

5. Πώο αληέδξαζε ε Δθθιεζία ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο ζηηο επεκβάζεηο ηνπ πάπα ζηε 

Βνπιγαξηθή Δθθιεζία; 
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 Εποπτικό υλικό: Παρουσίαση (ΔΙΑΔΟΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΜΟΡΑΒΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΟΤ). 


