
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία η οποία 
βασίζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και 
συγκαταλέγεται στις αβρααμικές θρησκείες, οι οποίες έλκουν 
την καταγωγή τους από τη μήτρα του ιουδαϊκού μονοθεϊσμού. 

Είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο αποτελώντας την 
πλειοψηφούσα πίστη στο μεγαλύτερο μέρος στην Αφρική ,την 
Νότια και Κεντρική Αμερική,την Καραϊβική, τις Φιλιππίνες, 

την Νέα Γουινέα,την Βόρεια Αμερική ,τον Καύκασο και 
σημαντικό κομμάτι της Ευρώπης με περισσότερους από 2,4 

δισεκατομμύρια πιστούς, δηλαδή το ένα τρίτο της 
ανθρωπότητας. 



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
Το Χριστιανικό δόγμα, η θεμελιώδης δηλαδή αρχή του Χριστιανισμού, 
περιγράφεται μέσα από το Σύμβολο της Πίστεως, εκτός από κάποιες 
ριζοσπαστικές προτεσταντικές Εκκλησίες που δεν αποδέχονται το Σύμβολο 
Πίστεως. Αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει την Πίστη σε ένα τριαδικό Θεό, ο οποίος 
είναι το ο Θεός-Πατέρας, ο Ιησούς - ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν 
παραλλαγές του ανάλογα με το δόγμα ή την ιστορική εποχή.
Ο Χριστιανισμός ως μονοθεϊστική θρησκεία πιστεύει πως υπάρχει μόνο ένας 
Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντος. Ταυτόχρονα, ο 
Χριστιανισμός πρεσβεύει ότι ως θρησκεία εξ αποκαλύψεως, ο Θεός 
αποκαλύπτει στην πορεία της ιστορίας το τριαδικό του μυστήριο, δηλαδή την 
ύπαρξη ενός αλλά τρισυπόστατου Θεού (Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα).



ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Εκκλησίες του Χριστιανισμού
Στην πορεία τους οι υποστηρικτές του Χριστιανισμού χωρίστηκαν σε διάφορα δόγματα. Τα τρία μεγαλύτερα 
είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός, η Ορθόδοξη εκκλησία, και ο Προτεσταντισμός. Υπάρχουν και άλλα χριστιανικά 
δόγματα, τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες.

Οι αποφάσεις της πρώτης συνόδου της Νίκαιας (325) αποτελούν μέρος της ρωμαιοκαθολικής και της 
ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, καθώς και των περισσοτέρων κυρίων προτεσταντικών δογμάτων.[12] 
Κατά την σύνοδο της Εφέσου το 431 οι Νεστοριανοί (Ασσυριακή εκκλησία) καταδικάστηκαν ως αιρετικοί 
από τη σύνοδο και έτσι αποσχίστηκαν. Κατά τη μετέπειτα σύνοδο της Χαλκηδόνας (451) έγιναν και οι 
αποσχίσεις των εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Συριακή ορθόδοξη εκκλησία, Κοπτική , Αρμενική 
αποστολική εκκλησία).

Υπάρχει πληθώρα άλλων δογμάτων, τα οποία φέρουν τον τίτλο του χριστιανισμού, τα οποία αρνούνται να 
κατηγοριοποιηθούν κάτω από ένα συγκεκριμένο κλάδο για θεολογικούς λόγους. Η ευρεία διάκριση μεταξύ 
Δυτικής και Ανατολικής εκκλησίας έχει τις βάσεις της στο Μεγάλο Σχίσμα του 1054, όταν και δημιουργήθηκε 
η ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Όσοι δεν αποκόπηκαν μετονομάστηκαν σε ανατολική ορθόδοξη εκκλησία. Το 
επόμενο μεγάλο σχίσμα συνέβη στην ρωμαιοκαθολική εκκλησία με τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση του 
Μαρτίνου Λουθήρου (1517) και την δημιουργία του Προτεσταντισμού. Ο Προτεσταντισμός με τη σειρά του 
διαιρέθηκε σε πάρα πολλές μικρότερες ομάδες ομολογιών (denominations).



ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ
● Ο Προτεσταντισμός αποτελεί έναν από τους μεγάλους κλάδους του 

Χριστιανισμού, με συνολικά πάνω από 900 εκατομμύρια πιστούς 
παγκοσμίως, περίπου το 40% των Χριστιανών.Αυτοί χωρίζονται στους 
νεοπροτεστάντες/χαρισματικούς προτεστάντες δηλαδή τα δόγματα που 
δημιουργήθηκαν τον 19ο και τον 20ο αιώνα μ.Χ με στόχο τον 
επανευαγγελισμό του κόσμου όπως Ευαγγελικοί,Βαπτιστές,Πεντηκοστιανοί,
Αντβεντιστές(που αποτελούν περίπου 800 εκατομύρια πιστούς και 
συναντώνται κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική,την Λατινική και Κεντρική 
Αμερική,την Καραιβική και τον νότο των ΗΠΑ) και τους παραδοσιακούς 
προτεστάντες(Λουθηρανοί,Αγγλικανοί,Καλβινιστές,Μεθοδιστές κτλ απο 
αριθμούν περίπου 100 εκατομύρια άτομα και υπάρχουν κυρίως σε Βόρεια 
και Δυτική Ευρώπη,Βόρεια Αμερική,Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία). Ως κίνημα 
Μεταρρύθμισης εμφανίστηκε το 16ο αιώνα στη Γερμανία, με πρωτεργάτη 
του το Μαρτίνο Λούθηρο. Το όνομα προέρχεται από την λατινική λέξη 
«Protestantismus», διαμαρτυρία εξού και οι εναλλακτικές ονομασίες 
Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία ή Διαμαρτυρόμενοι.



ΔΟΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ
● Η Αγία τους Γραφή έχει 66 βιβλία και όχι 76, όπως των ορθοδόξων.

● Δέχονται το Ευαγγέλιο ως μοναδική πηγή της πίστης.

● Δέχονται το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία

● Το βάπτισμα θεωρούν ως μια τυπική τελετή μετάδοσης της Θείας Χάριτος

● Τη Θεία Ευχαριστία θεωρούν ως μια απλή τελετή για να θυμούνται τον 
Κύριο.Χωρίς σημασία για εκείνους το σώμα και το αίμα Του.

● Όχι εξομολόγηση σε άνθρωπο, αλλά ομολογία αμαρτιών στην προσευχή

● Έχουν καταργήσει την ιεροσύνη (αντί για ιερείς έχουν ποιμένες)

● Το Ευχέλαιο θεωρούν ανθρώπινη επινόηση

● Τον Γάμο θεωρούν ως φυσική ένωση δύο προσώπων, χωρίς ιερό 
χαρακτήρα

●  



● Τα ιερά λείψανα θεωρούν κόκκαλα

● Απαγορεύεται η χρήση ιερών εικόνων

● Την Παναγία θεωρούν απλή γυναίκα, όχι αειπάρθενο.

● Αρνούνται την οργάνωση της εκκλησίας

● Θεωρούν πως η πίστη του χριστιανού είναι αρκετή για τη σωτηρία τους

● Τον αγιασμό θεωρούν νερό

● Δεν αποδέχονται τα μνημόσυνα. Δεν είναι απαραίτητα για τους νεκρούς.



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ

● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

● Ορθόδοξες Λειτουργίες:

● Χρησιμοποιούνται αγιογραφικά αναγνώσματα για προσευχές.

● Υπάρχουν τελετουργίες

● Οι προσευχές ψάλλονται

● Στην λατρεία των Ευαγγελικών:

● Έχει σύγχρονη μουσική

● Τείνει να επικεντρώνεται σε κήρυγμα

● ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

● Ορθόδοξοι: Οι ορθόδοξοι πιστεύουν ότι η αγιότητα μπορεί να ενοικήσει σε 
φυσικά αντικείμενα

● Ευαγγελικοί: Δεν αποδέχονται αυτήν την ιδέα



● ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

● Ορθόδοξοι: Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια εκκλησιαστικών Λειτουργιών

● Ευαγγελικοί: Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής μπορεί να πάρει πολλαπλές 
μορφές

● ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:

● Ορθόδοξοι: Πιστεύουν πως υπάρχει μόνο μια Εκκλησία

●                    Διοικείται από επίσκοπους

● Ευαγγελικοί: Η Εκκλησία διοικείται από ένα εκκλησίασμα

● ΣΩΤΗΡΙΑ

● Ορθόδοξοι: Διαδικασία που ξεκινά με την ενέργεια του Θεού μέσα σε κάθε 
άνθρωπο. Είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με τον Θεό που διαρκεί ως 
την αιωνιότητα

● Ευαγγελικοί: Μοναδικό συμβάν.Σημαίνει “τι συμβαίνει όταν πεθαίνεις;”


