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Η θρησκεία παίζει κεντρικό ρόλο στην 

οργάνωση της ζωής των πιστών παντού στη 

γη. Όλες οι θρησκείες επιχειρούν:να 

νοηματοδοτήσουν τον σκοπό της ύπαρξης 

των ανθρώπων, να εξηγήσουν τι συμβαίνει 

στην μεταθάνατον ζωή, και να δηλώσουν αν 

υπάρχει Θεός και αν ναι πως συνδεόμαστε με 

Αυτόν.

Θρησκεία




Πολυπληθέστερες θρησκείες στον κόσμο κατά την 
Adherents.com, έναν ιστότοπο που έχει στόχο τη 
συγκέντρωση και παρουσίαση πληροφοριών αναφορικά με 
τα δημογραφικά θρησκευτικά μεγέθη, όσο και από τα 
δεδομένα των ίδιων θρησκειών.

 Χριστιανισμός - 2,2 δις πιστοί (Καθολικισμός – 1,2 δις, 
Προτεσταντισμός – 800 εκ., Ορθόδοξοι – 300 εκ)

 Ισλαμισμός – 1,6 πιστοί

 Βουδισμός – 300 εκ. πιστοί

 Αφρικανικές θρησκείες – 100 εκ πιστοί 

 Ιουδαϊσμός – 14 εκ. πιστοί 

Στατιστικά στοιχεία 





Είναι μονοθεϊστικές θρησκείες

Έχουν ως βασική εντολή «Να αγαπήσεις τον Θεό 
σου με όλη την ψυχή σου και μ’ όλη τη δύναμή 
σου».

Η κάθε θρησκεία έχει ιδιαίτερο Θεό και προφήτη.

Έχουν Ιερές Γραφές.

Και στις 3 θρησκείες ο πιστός έρχεται πιο κοντά 
στο Θεό με την ελεημοσύνη.

Έχουν τον θεσμό της νηστείας.

Ομοιότητες χριστιανισμού-

Ιουδαϊσμού-Ισλαμισμού





Πίστη σε Αγγέλους και δαίμονες

Πίστη στη μεταθάνατον ζωή

Πίστη στον Παράδεισο και στην Κόλαση

Στο Ισλάμ και στο Χριστιανισμό ο 

Χριστός, η Παναγία και ο Μωυσής είναι 

ιερά πρόσωπα

Κοινά πιστεύω στις 3 θρησκείες





Ιερές γραφές

Οι Ιερές γραφές είναι πολύ σημαντικές για κάθε θρησκεία, αφού 

εκφράζουν την πίστη της κάθε μίας.



Χριστιανισμός-

Βίβλος

Για τους Χριστιανούς  οι 

Ιερές Γραφές τους είναι η 

Βίβλος ή Αγία Γραφή, η 

οποία αποτελείται από 

την Παλαιά και την Καινή 

Διαθήκη.



Ισλαμισμός-Κοράνι
Για τους Ισλαμιστές ή 

Μουσουλμάνους οι Ιερές Γραφές 

τους είναι το Κοράνι το οποίο 

διαιρείται σε 114 κεφάλαια που 

επεκτείνονται σε 6200 στοίχους. 

Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται σούρα. 

Ιερή Γραφή είναι επίσης και η 

παράδοση του προφήτη.



Ιουδαίοι-Τανάκ

Δηλαδή η Εβραϊκή Βίβλος. Το Τανάκ

περιλαμβάνει τα βιβλία της Παλαιάς 

Διαθήκης (Εβραϊκές Γραφές) σύμφωνα 

με τον εβραϊκό κανόνα των 

θεόπνευστων βιβλίων.

Ονομασία 

Τορά→ ο Νόμος

Νεβιείμ→ οι Προφήτες

Κετουβείμ→τα Αγιόγραφα ή Γραπτά





Τόποι λατρείας 

Όλοι οι άνθρωποι όλων των θρησκειών έχουν την ανάγκη να λατρεύουν 

τον Θεό τους σε έναν ιδιαίτερο χώρο.





Χριστιανικοί ναοί-εκκλησίες

Εξωτερικό ορθόδοξου 
χριστιανικού ναού

Εσωτερικό ορθόδοξου 
χριστιανικού ναού





Ισλαμισμός-τζαμιά

Εξωτερικό ισλαμικού ναού Εσωτερικό ισλαμικού ναού





Ιουδαϊσμός-συναγωγές

Εξωτερικό ιουδαϊκού ναού Εσωτερικό ιουδαϊκού ναού





Μεγάλες γιορτές





Χριστιανικές γιορτές

 Χριστούγεννα 

 Βάπτιση του Κυρίου

 Πάσχα 

 Πεντηκοστή

 Επιφοίτηση του Αγίου 

Πνεύματος  

 Η κοίμηση της Θεοτόκου





Ισλαμικές γιορτές

 Εγίρα 

 Ραμαντάν

 Ιντ-αλαντάχ

 Ιντ-αλ-καμπίρ 





Ιουδαϊκές γιορτές

 Πεσάχ

 Σαβουότ

 Σουκότ

 Χάνουκα

 Πουρίμ

 Ρος Ασανά

 Γιομ Κιπούρ





Άλλες πληροφορίες 





Η ιερή μέρα των Ισλαμιστών είναι η 

Παρασκευή 

Η ιερή μέρα των Ιουδαίων είναι το 

Σάββατο

Η ιερή μέρα των Χριστιανών είναι η 

Κυριακή

Ιερές μέρες 





Αγαθοεργία-Ελεημοσύνη 





Άλλες εικόνες 

Εβραϊκό Πάσχα Αραβουργήματα 


