
Κεθάιαηο 3

Περίοδος ηες μεγάιες αθμής ηοσ Βσδακηίοσ 

(717-1025)



Ι. Παγίωζε ηες Βσδακηηκής θσρηαρτίας 
ζηα Βαιθάκηα θαη ηε Μ. Αζία

4. Η δηάδοζε ηοσ Χρηζηηακηζμού 

ζηοσς Μοραβούς θαη ηοσς Βούιγαροσς



Α. Ο εθτρηζηηακηζμός ηωκ Μοραβώκ

1. Ο εγεμόκαξ ηεξ Μμναβίαξ Ραζηηζιάβος

δεηά ηεναπμζηόιμοξ από ημ Βοδάκηημ γηα 

κα δηδάλμοκ ημ Χνηζηηακηζμό ζηε πώνα 

ημο (ζηενίδεηαη ζημ Βοδάκηημ γηα κα 

απςζεί ημοξ Γενμακμύξ θαη ημοξ Βμύι-

γανμοξ)



Α. Ο εθτρηζηηακηζμός ηωκ Μοραβώκ

2. Οη αδειθμί Μεζόδηος θαη Κωκζηακηίκος
(=Κύνηιιμξ) ακαιαμβάκμοκ κα εθπνηζηηακίδμοκ 
ημοξ ιάβμοξ (863):

α/ θηηάπκμοκ ημ ζιαβηθό αιθάβεημ

β/ απμδίδμοκ ζηα ζιάβηθα ηε Θεία Λεηημονγία 
θαη άιια ηενά βηβιία

γ/ μνγακώκμοκ ηε ζιαβηθή εθθιεζία

δ/ μομύκ ζημοξ ιάβμοξ ζημ πμιηηηζηηθό ζύ-
ζηεμα ηςκ Ειιήκςκ θαη ημο Χνηζηηακηζμμύ



Κύρηιιος θαη Μεζόδηος

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9642




Παιηό ιαβηθό Αιθάβεηο





Κσρηαθή προζεστή

Оче наш који си

на небесима

да се свети име

твоје

да дође царство

твоје

да буде воља

твоја и на земљи

као на небу

Хљеб наш

насушни дај нам

данас

и опрости нам

дугове наше

као и ми што

опраштамо

дужницима

својим

и не уведи нас у

искушење

но избави нас од

злога

Отче наш Иже

еси́ на небесе́х

Да святи́тся имя

Твое́

да прии́дет

Ца́рствие Твое

да будет воля

Твоя

я́ко на небеси́ и

на земли́

Хлеб наш

насу́щный даждь

нам днесь

и оста́ви нам

до́лги наша

я́коже и мы

оставля́ем

должнико́м нашим

и не введи́ нас во

искушение

но изба́ви нас от

лука́ваго

Ѿче на́шъ иже еси на

н е б е се хъ

да с вѧ ти́тсѧ и́мѧ

Твое́

да прїидетъ ц а рствїе

Твое́

да буде тъ волѧ Твоѧ́

ѧко на н е б е си и

на земли́

Хлѣб́ъ на́шъ насущныи

да́ждъ на́мъ дне́сь

и оста́ви на́мъ

дол ъ гы на́ша

ѧко и мы оставлѧе́мъ

дол ъ жникомъ

на́ши мъ

и не в ъ веди на́съ в

напа́сть

но изба́ви на съ ѿ

лука́ваго

ѧко твое есть

ц а рствїе

и сила и слава во

в е ки



Β. εμαζία ηοσ εθτρηζηηακηζμού

Εκίζποζε ηεξ εκόηεηας ηωκ ιάβωκ 

= ίδηα θοιή με ίδηα πίζηε



Γ. Ο εθτρηζηηακηζμός ηωκ Βοσιγάρωκ

1. Ο πάπαξ ζέιεη κα επεθηείκεη ηεκ επίδναζε ηεξ 

Ρςμαημθαζμιηθήξ Εθθιεζίαξ ζηε Βμοιγανία

2. Ο βοδακηηκόξ ζηναηόξ οπμπνεώκεη ημ 

Βμύιγανμ εγεμόκα Βόρε κα δεπηεί ηε βοδακηηκή 

εθθιεζία θαη κα βαπηηζηεί, με ακάδμπμ (=κμκό) 

ημ Μηπαήι Γ΄ (864)

3. Ο Βόνεξ δεηά ηε βμήζεηα ημο πάπα γηα ζέμαηα 

ηεξ Βμοιγανηθήξ Εθθιεζίαξ



Βάπηηζε Βόρε



Βόρες



4. Ο παηνηάνπεξ Φώηημξ (οπεναζπηδόμεκμξ 

ηε Βοδακηηκή Εθθιεζία): 

α/ θαηαγγέιιεη ηεκ επέμβαζε ηεξ Ρώμεξ ζηε 

Βμοιγανία

β/ θαηεγμνεί ηε νςμασθή εθθιεζία γηα ιεη-

ημονγηθά θαη δμγμαηηθά ιάζε

Γ. Ο εθτρηζηηακηζμός ηωκ Βοσιγάρωκ





5. ύκοδος 867: 

α/ ακαζεμαηηζμόξ πάπα

β/ απόννηρε ημο δόγμαημξ όηη ημ Άγημ 
Πκεύμα εθπμνεύεηαη (= πνμένπεηαη) θαη 
από ημκ Υηό (= filioque)

γ/ θαηαδίθε ηεξ επέμβαζεξ ηεξ Ρώμεξ ζηε 
Βμοιγανία

6. ύκοδος 870: ε Βμοιγανηθή Εθθιεζία 
οπάγεηαη ζηε δηθαημδμζία ημο παηνηανπείμο 
ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ

Γ. Ο εθτρηζηηακηζμός ηωκ Βοσιγάρωκ



Πάπας Νηθόιαος Α΄
(858-867) Πάπας Αδρηακός Β΄

(867-872)



Δηαθορές 
Γθθιεζηώκ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9641



