
Хришћанство 



• Хришћанство је једна од три највеће монотеистичке 
религије која је настала на простору некадашњег 
Римског царства током 1. векa нове ере. Рођење 
Исуса Христа представља почетак нове ере и новог 
рачунања времена . 

• Засновано је на учењу и животу Исуса Христа. Сви 
који верују у њега  су његови следбеници и зову се 
хришћани. Сви хришћани заједно чине Христову 
цркву која, по Новом завету Светог писма, 
представља Исусово тело. 
 

Хришћанство 



Цар Константин Велики је 
30. априла 313. године 
Миланским едиктом 
прогласио равноправност 
хришћанства са осталим 
религијама, и оно 387. 
године постаје и званична 
државна религија у 
Римском царству 

 



• Риба — стари симбол 
хришћанства (и данас у 
употреби). 

• Најраширенији симбол 
хришћанства данас у 
употреби је крст 

 

Симбол Хришћанства 



Библија 

• Библија или Свето писмо назив је за 
хебрејску Библију и хришћанску коју чине 
Стари завет и Нови завет. 

 



• Бројне несугласице између 
источног и западног 
Римског царства, 
проузроковале су поделу 
хришћанске цркве. Велики 
раскол  се десио 1054. 
године . С једне стране је 
остала Православна црква 
, која одбацује и не 
признаје универзални 
ауторитет, непогрешивост 
и примат папе, и која је 
данас организована 
углавном на националном 
нивоу. На другој страни, 
настала је Римокатоличка 
црква, над којом папа има 
потпуну јурисдикцију. 

 

Велики раскол 



Православље 

• Православна црква 
— друга највећа 
хришћанска црква; 
чине је аутокефалне 
и аутономне цркве; 

•  има око 340 
милиона крштених 
људи; 



Римокатолицизам 

• Римокатоличка црква 
— највећа од свих 
хришћанских цркава; 
чине је Западна црква 
и 22 источне католичке 
цркве; 

•  има преко милиjарду  
крштених људи; 



Подела Католичке цркве 
 • У 16. веку у западном 

хришћанству се јавља 
снажан верско-политички 
покрет реформације чији је 
вођа био Мартин Лутер. 
Реформација је западно 
хришћанство поделила на 
две основне струје: 
католицизам и 
протестантизам. Повод за 
побуну Мартина Лутера 
билo је опраштање 
гријехова, чак и будућих, 
верницима за новац.  
 



Протестантизам 

• Протестантизам је 
трећа највећа 
хришћанска 
вероисповест на 
планети. 



Распрострањеност 
 

 
Хришћанство је данас најраспрострањенија религија на 
свету, са највећим бројем верника. Цркве католичке 
исповести делују у Шпанији, Француској, Италији, 
Аустрији, Пољској, Мађарској, јужној Немачкој, 
Словенији, Хрватској, Чешкој, Словачкој, готово целој 
Латинској Америци 
Протестантске цркве покривају све скандинавске 
земље, северну Немачку и Холандију.  
Православље је заступљено у Европи (Србија, Црна 
Гора, Бугарска, Грчка, Румунија, Република Македонија, 
Молдавија, Русија, Украјина, Белорусија и Грузија, 
деловима Хрватске, Босне и Херцеговине, Албаније, 
Јерменије, Естоније, Летоније, Кипра. 

 



KRAJ 


