
Γ.4. Η διάδοση του
Χριστιανισμού

σε
Μοραβούς

και
Βουλγάρους



Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

Μοραβία: σήμερα ανήκει στην Τσεχία



Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

Ραστισλάβος ηγεμόνας Μοραβίας

• Δημιουργεί τη Μεγάλη Μοραβία, 
αντιστεκόμενος σε Φράγκους (Γερμανούς) 

και Βουλγάρους
• Ιεραποστολές στη Μοραβία από Λατίνους και

Γερμανούς à σκοπός η γερμανική επέκταση



Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών
862:  Ραστισλάβος ζητά ιεραποστόλους

«Μολονότι ο λαός μας απαρνήθηκε την ειδωλολατρία
και τηρεί τον χριστιανικό νόμο, εν τούτοις δεν έχουμε
διδάσκαλο τέτοιον που να μπορεί να μας εξηγήσει
την ορθή πίστη στη δική μας γλώσσα, ώστε, 
βλέποντας αυτό και οι άλλοι λαοί, να μας μιμηθούν. Γι
αυτό στείλε μας, δέσποτα, επίσκοπο και τέτοιον
διδάσκαλο. Διότι από εσάς απορρέει προς όλες τις
χώρες ο καλός νόμος»



Κωνσταντίνος (Κύριλλος) & Μεθόδιος

Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ βλέπουν:
Πατριάρχης Φώτιος οφέλη - επιρροή

επιλογή αδελφών
Κωνσταντίνου και Μεθοδίου
από τη Θεσσαλονίκη



Κωνσταντίνος Φιλόσοφος
• Σημαντικές σπουδές
σε Θεσσαλονίκη & Κων/πολη
• Διπλωματικές αποστολές
στους Άραβες
• Έφεση στις ξένες γλώσσες

Μεθόδιος
Διοικητής σε σλαβική περιοχή
(εξοικείωση με ήθη, έθιμα, γλώσσα)



Έργο Κωνσταντίνου & Μεθοδίου
Έφτασαν το 863
Δημιούργησαν σλαβικό
αλφάβητο

Απέδωσαν στη σλαβική
τη Θεία Λειτουργία και τα
ιερά βιβλία

Άνοιξαν τον δρόμο για
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό



Αντιδράσεις στο έργο τους

«Τριγλωσσίτες» ή «Πιλατιανοί»:
«μόνο τρεις είναι οι ιερές γλώσσες:

εβραϊκή, ελληνική, λατινική»

Απάντηση Κωνσταντίνου (Κυρίλλου): 
«Μήπως ο ήλιος δεν λάμπει για όλους τους
ανθρώπους;... Πολλοί λαοί έχουν δική τους

γραφή και κάθε λαός τιμά τον θεό στη δική του
γλώσσα»



Σημασία του εκχριστιανισμού των
Σλάβων

Α. οι Μοραβοί κατανόησαν το χριστιανικό κήρυγμα

Β. οργανώθηκε η σλαβική εκκλησία

Γ. οι Σλάβοι μυήθηκαν στο πολιτιστικό σύστημα των
Ελλήνων και του Χριστιανισμού

Δ. ενισχύθηκε η ενότητα των Σλάβων
(μία φυλή = μία πίστη) 



Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

Βόρης (Boris) 
Αρχικά είχε συμφωνήσει με τους
Φράγκους:
• σε κοινή αντιμετώπιση του
Ραστισλάβου
• ότι θα ασπαστεί τον χριστιανισμό από
Φράγκους κληρικούς à
(γιατί: ο Πάπας επεδίωκε επέκταση της επιρροής της
ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στο Βυζάντιο)

ΟΜΩΣ: à



Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
(Μετά τη συμφωνία με τον Ραστισλάβο για
εκχριστιανισμό των Σλάβων) à

ο βυζαντινός στρατός
πιέζει τον Βόρη να ασπαστεί τον

χριστιανισμό
από την Κωνσταντινούπολη (όχι τη Ρώμη!)

Ο Βόρης (Boris) βαπτίζεται χριστιανός



864: Ο Boris γίνεται Μιχαήλ

Ανάδοχος: ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄



Νέα επέμβαση Πάπα στη Βουλγαρία

Βόρης-Μιχαήλ ζητά αυτοκέφαλη
βουλγαρική εκκλησίαà απορρίπτεται

Ζητά από Πάπα νέα επέμβαση στα
θέματα της Βουλγαρικής Εκκλησίας

Οργή Πατριάρχη Φωτίου



Αντίδραση Πατριάρχη Φωτίου
• Καταγγέλλει την επέμβαση του Πάπα
• Κατηγορεί τη ρωμαϊκή εκκλησία
για λειτουργικά και δογματικά λάθη:

ΣΥΝΟΔΟΣ 867 :
α) αναθεματίζει τον Πάπα
β) απορρίπτει το δόγμα filioque (Σύμβολο της
Πίστης) 
γ) καταδικάζει την επέμβαση της Ρώμης



filioque

s



ΣΥΝΟΔΟΣ 870 

Η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε
στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης

Ποια η σημασία του γεγονότος αυτού;

Ποια η σημασία του εκχριστιανισμού
Σλάβων και Βουλγάρων; 


