Γιατί είναι μοναδικός ο Χριστιανισμός;
Ο Χριςτιανιςμϐσ αντλεύ την μοναδικϐτητϊ του, ϋναντι των ϊλλων
θρηςκειών, απϐ τισ μεγϊλεσ και ουςιαςτικϋσ διαφορϋσ του απ' αυτϋσ.
Μερικϋσ τϋτοιεσ διαφορϋσ εύναι:
Ο ιδρυτόσ: τα εξωχριςτιανικϊ θρηςκεϑματα ϋχουμε ςυνόθωσ
ιδρυτό κϊποιο ϊνθρωπο χωρύσ Θεύο κϑροσ, ό κϊποια
απρϐςωπη παρϊδοςη. το Χριςτιανιςμϐ ιδρυτόσ εύναι ο ύδιοσ ο
Θεϐσ ςτο πρϐςωπο του Χριςτοϑ. Ο Θεϐσ ϋγινε ϊνθρωποσ για να
ανεβϊςει τον ϊνθρωπο ςτο Θεϐ.
Η λϑτρωςη: τα ϊλλα θρηςκεϑματα δεν υπϊρχει λυτρωτόσ. Η
λϑτρωςη ς' αυτϊ αποτελεύ αναζότηςη και νοςταλγύα τησ
ψυχόσ, που δεν εκπληρώνεται. Τπϐςχονται λϑτρωςη χωρύσ να
εύναι ςε θϋςη να την προςφϋρουν. το Χριςτιανιςμϐ υπϊρχει
λϑτρωςη του ανθρώπου, η οπούα πραγματοποιεύται ςτο
Πρϐςωπο του Χριςτοϑ. Ο Χριςτϐσ εύναι ο Μοναδικϐσ
Λυτρωτόσ, γιατύ ενώνει ςτον εαυτϐ Σου, το Θεϐ και τον
ϊνθρωπο. Έτςι ςυνδϋεται και πϊλι ο ϊνθρωποσ με το Θεϐ και
ςώζεται.
Η αντοχό ςτο χρϐνο: Η διδαςκαλύα του Χριςτιανιςμοϑ εύναι η
μϐνη που διατηρεύται ϊφθαρτη, αναλλούωτη και ζωντανό
χωρύσ να επηρεϊζεται απϐ το πϋραςμα των αιώνων. Σοϑτο
ςυμβαύνει, γιατύ εύναι η μϐνη που προςφϋρει την αληθινό
γνώςη του Θεοϑ. τισ εξωχριςτιανικϋσ θρηςκεύεσ, οι ϊνθρωποι
δεν γνωρύζουν τον αληθινϐ Θεϐ, αλλϊ τον νοςταλγοϑν και γι'
αυτϐ επηρεϊζονται απϐ το χρϐνο και αναπροςαρμϐζονται
ςυνόθωσ για να εξυπηρετοϑν τισ τωρινϋσ ανϊγκεσ των οπαδών
τουσ.

Η εκδόλωςη τησ αγϊπησ: το Χριςτιανιςμϐ η αγϊπη
εκδηλώνεται χωρύσ διϊκριςη προσ ϐλουσ τουσ ανθρώπουσ,
φύλουσ και εχθροϑσ. τισ ϊλλεσ θρηςκεύεσ ό δεν υπϊρχει η
αγϊπη οϑτε ςαν λϋξη, ό αν υπϊρχει, εκδηλώνεται μϐνο προσ
ςυγκεκριμϋνα πρϐςωπα.
Οι Άγιοι: τα ϊλλα θρηςκεϑματα δε ςυναντοϑμε Αγύουσ.
Οριςμϋνα ϋχουν να παρουςιϊςουν ανθρώπουσ με αρετϋσ και
καλοςϑνη, Αγύουσ ϐμωσ δεν ϋχουν. το Χριςτιανιςμϐ ϋνα
πλόθοσ ανθρώπων εμπνεϑςτηκαν απϐ το Θεώκϐ μεγαλεύο του
Χριςτοϑ και αφοϑ ϋφταςαν ςε μεγϊλο βαθμϐ πνευματικϐτητασ
ανακηρϑχτηκαν Άγιοι.
Η λατρεύα: τη Χριςτιανικό Θρηςκεύα η λατρεύα εύναι
πνευματικό και η ψυχό επικοινωνεύ με το Θεϐ. τισ ϊλλεσ
θρηςκεύεσ η λατρεύα εύναι υλικό και πραγματοποιεύται με
εξωτερικοϑσ τϑπουσ ϐπωσ εύναι οι θυςύεσ ζώων κ.ϊ.
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Χριςτιανιςμϐ υπϊρχει κατ' αποκϊλυψη του Ίδιου του θεοϑ, ο
Σριαδικϐσ θεϐσ, ο Μϐνοσ αληθινϐσ θεϐσ.
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