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Ὁ Ἰσλαμισμός ἀνήκει στίς μονοθεϊστικές 
θρησκεῖες. Οἱ πιστοί μουσουλμάνοι  πιστεύουν 
στόν Ἀλλάχ καί σέ ὅ,τι κήρυξε ὁ προφήτης 
Μωάμεθ. Ἡ λέξη ἰσλάμ σημαίνει ὑποταγή στό 
Θεό. Ὁ καθένας πού ἀποδέχεται αὐτή τή στάση 
ὑπακοῆς στόν Ἀλλάχ ὀνομάζεται μουσλίμ, 
δηλαδή μουσουλμάνος. Ὑπάρχουν καί κάποιες 
ἄλλες ὀνομασίες πού τούς χαρακτηρίζουν ὅπως 
Μουσουλμανισμός καί Μωαμεθανισμός. Ὁ ὅρος 
Μωαμεθανισμός θεωρεῖται λανθασμένος διότι 
δέν λατρεύεται τό πρόσωπο τοῦ Μωάμεθ ἀλλά οἱ 
διδασκαλίες του. Κεντρικό πρόσωπο λατρείας 
εἶναι ὁ Ἀλλάχ. Γιά νά διαμορφωθεῖ αὐτή ἡ 
θρησκεία δανείστηκε στοιχεῖα ἀπό τήν προ-
ισλαμική ἀραβική θρησκεία, τόν ἰουδαϊσμό καί 
τόν χριστιανισμό. (Ἡ προ-ισλαμική θρησκεία 
εἶναι ἕνας συνδυασμός ἀνιμισμοῦ καί πολυ-
θεϊσμοῦ. Ὁ ἀνιμισμός εἶναι ἡ πίστη ὅτι ὅλα τά 
ὄντα εἶναι ἐμψυχωμένα μέ κάποιο πνεῦμα πού τά 
κατοικεῖ. Ὑπῆρχε διαδεδομένη αὐτή ἡ πίστη τῶν 
πνευμάτων τά ὁποῖα κατοικοῦσαν στά δέντρα 
καί στίς πηγές τῶν ὀάσεων.) Σέ φιλοσοφικό 
ἐπίπεδο ὁ μουσουλμανισμός ἐπηρεάστηκε ἀπό 
τήν ἑλληνική σκέψη τόσο τήν πλατωνική ὅσο καί 
τήν ἀριστοτελική. Σήμερα ὁ ἰσλαμισμός ἔχει 
ἐξαπλωθεῖ σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἀπό τήν 
Ἰνδία, Νοτιοανατολική Ἀσία καί Ἰνδονησία ἕως 

τήν Ρωσία, τά Βαλκάνια καί τήν Εὐρώπη. Θά 
πρέπει σ’ αὐτό τό σημεῖο νά σημειωθεῖ ὅτι στήν 
Ἑλλάδα ὑπάρχουν μουσουλμάνοι κυρίως στήν 
Δυτική Θράκη οἱ ἐπονομαζόμενοι Πομάκοι. 

Ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν Μωάμεθ
Ὁ Μωάμεθ γεννήθηκε τό 570μ.Χ. Λίγα μόνο 

γνωρίζουμε γιά τήν παιδική του ἡλικία. Νέος 
μπῆκε στήν υπηρεσία μιᾶς πλούσιας χήρας, τῆς 
Χαντίτζα, τήν ὁποία παντρεύτηκε. Ἡ οἰκογένειά 
του λάτρευε ἰδιαίτερα τόν Ἀλλάχ. Ὁ ἴδιος εἶχε 
θρησκευτικές ἀναζητήσεις γι’ αὐτό ἀπομονω-
νόταν γιά νά προσευχηθεῖ. Ἔτσι ἔζησε ὥς τήν 
ἡλικία τῶν σαράντα ἐτῶν. Τοῦ συνέβη τότε ἕνα 
γεγονός πού τοῦ ἄλλαξε τήν ζωή. Μιά νύχτα πού 
προσευχόταν στά βουνά τοῦ ἐμφανίστηκε ὁ 
ἀρχάγγελος Γαβριήλ κρατώντας ἕνα κείμενο καί 
τόν διέταξε νά τό ἀπαγγείλει. Ἀκολούθησαν καί 
ἄλλα τέτοια ὁράματα. Θεώρησε ὅτι ὁ Θεός τοῦ 
ἀποκαλύπτεται γιά νά μεταφέρει στούς ἀν-
θρώπους τήν ἀλήθεια. Διακήρυττε λοιπόν ὅτι ὁ 
Ἀλλάχ εἶναι ὁ ἕνας καί μοναδικός Θεός μεταξύ 
τῶν πολλῶν θεοτήτων. Ἔτσι ξεκίνησε ἡ σύγ-
κρουση ἀνάμεσα στούς πολυθεϊστές καί τόν Μω-
ά μεθ. Τό 622 μ.Χ. ἐγκατέλειψε τήν Μέκκα γιά νά 
μεταφερθεῖ στήν Μεδίνα. Αὐτή ἡ χρονολογία 
θεωρεῖται ἡ ἀρχή τοῦ μουσουλμανικοῦ 
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ἡμερολογίου. Μέ τήν εἴσοδό του στήν Μεδίνα 
ἐπέβαλλε τήν νέα θρησκεία, τό ἰσλάμ. Τό 630 
μ.Χ. ἐπιτίθεται στήν Μέκκα, τήν καταλαμβάνει, 
μετατρέποντάς την σέ κέντρο τῆς νέας θρησκείας. 
Πεθαίνει τό 632 μ.Χ.

Τό Κοράνι
Τό ἱερό κείμενο τῶν Μουσουλμάνων ὀνομά-

ζεται Κοράνιο. Προέρχεται ἀπό τήν ἀραβική 
λέξη κουράν (qurᾱn) ἡ ὁποία σημαίνει ἀγγελία, 
ἀνάγνωση, κήρυγμα. Περιέχει τόν ἴδιο τό λόγο 
τοῦ Θεοῦ ἔτσι ὅπως τόν ἀποκάλυψε ὁ ἀρχ άγγε  λος 
Γαβριήλ στόν Μωάμεθ. Τό κείμενο χαρα κτη-
ρίζεται ὡς θεόσταλτο. Ἀποτελεῖται ἀπό 114 
κεφάλαια τά ὁποῖα ὀνομάζονται «σοῦρες». Τό 
κοράνιο θεωρεῖται ὡς τό μοναδικό αἰσθητό 
σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώ-
πους ἀφοῦ ἡ μουσουλμανική θρησκεία δέν 
διαθέτει οὔτε ἱερατεῖο ἀλλά οὔτε καί μυστήρια, 
δέν ὑπάρχει λειτουργική ζωή. Μερικές ἀπό τίς 
διδασκαλίες τοῦ κορανίου εἶναι οἱ ἑξῆς:

➢ Ὁ Θεός εἶναι ἕνας, ὁ Ἀλλάχ καί ὁ Μωάμεθ 
εἶναι ὁ προφήτης του.

➢ Οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργήματα του Ἀλ-
λάχ καί ἔχουν ὡς ἔργο τους νά ἐκτελοῦν τίς 
ἐντολές του.

➢ Ἡ ζωή καί οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων 
προκαθορίζονται ἀπό τή βούληση του Ἀλλάχ ὁ 
ὁποῖος ἄλλον ὁδηγεῖ στό σωστό δρόμο καί ἄλλον 
τόν ἀφήνει νά πλανηθεῖ.

➢ Ἡ ἀνταμοιβή ἡ ὁποία συνίσταται τόσο 
στήν παραδείσια κατάσταση μέ πάμπολλες 
ἀπολαύσεις ὅσο καί στήν κόλαση στήν ὁποία 
περιλαμβάνει ἀρκετά βασανιστήρια. Ἰδιαίτερα 
τονίζεται ἡ κατάσταση τοῦ παραδείσου ἀπό 
κείνους πού δίνουν τήν ζωή τους σέ μάχη ἐνα-
ντίον τῶν ἀπίστων. Αὐτό εἶναι τό φαινόμενο τῶν 
καμικάζι ὅπου καί στίς μέρες μας βλέπουμε 
ἀνθρώπους νά τυλίγονται μέ ἐκρηκτικά καί νά 
σκοτώνονται.

Ἡ διδασκαλία τοῦ κορανίου γιά τόν 
Ἰησοῦ Χριστό καί γιά τήν Παναγία

Ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται στό κοράνιο στά χωρία 

4.154-156, 5.79. Ἀπορρίπτουν τήν θεότητά Του 
(4.169), τόν ἀποκαλοῦν ὅμως «Μεσσία», «Λόγο 
του Θεοῦ», «δεύτερο Ἀδάμ». Ἦρθε στόν κόσμο 
μέ ὑπερφυσικό τρόπο ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, 
προφήτευσε ἀπό τήν βρεφική του ἡλικία καί 
ἔκανε πολλά θαύματα. Σύμφωνα μέ τό Ἰσλάμ δέν 
σταυρώθηκε, οὔτε ὅμως ἀναστήθηκε. Οἱ ἀντίπα-
λοί του ἁπλά σκότωσαν τόν Ἰούδα πού ἔμοιαζε 
μέ τόν Χριστό ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐπέστρεψε 
στόν Θεό. Σέβονται πολύ τήν Παρθένο Μαρία, τή 
δέχονται ὡς μητέρα Του ἀλλά ὄχι ὡς Θεοτόκο.

Οἱ Πέντε στύλοι
Οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν πέντε βασικά 

καθήκοντα πού πρέπει νά τηροῦν ὑποχρεωτικά 
καί ὀνομάζονται «πέντε στύλοι». 

I. Πρέπει νά ἐπαναλαμβάνουν τή φράση  
«δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός παρά μόνο ὁ Ἀλλάχ καί 
ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ προφήτης του». Αὐτή ἡ φράση 
ὁμολογίας ἐπαναλαμβάνεται ἀπό κάθε πιστό 
μουσουλμάνο.

II. Ἡ προσευχή. Κάθε μουσουλμάνος πρέπει 
νά προσεύχεται σέ κάποια χρονικά διαστήματα 
της ἡμέρας στρέφοντας πρός τήν μεριά τῆς 
Μέκκας.

III. Ἡ ἐλεημοσύνη. Κάθε μουσουλμάνος ἔχει 
καθῆκον νά ἐλεεῖ τόν συνάνθρωπό του δείχνο-
ντας κατ’ αὐτό τόν τρόπο τήν ἀγάπη καί τήν 
συμπαράσταση σ’ ἐκεῖνον πού πάσχει.

IV. Νηστεία. Λόγω ὅτι ἔχουν τό σεληνιακό 
ἡμερολόγιο, ὁ μήνας Ραμαντάν ὅπως λέγεται, 
ἔχει σταθερή θέση μέσα στό ἔτος. Ἀπέχουν κατά 
τόν μήνα αὐτό ἀπό τροφή καί ἀπό κάθε εἶδος 
ευχαρίστηση πού προκαλοῦν οἱ αἰσθήσεις. Ἡ 
νηστεία διαρκεῖ ἀπό τήν αὐγή ὡς τήν δύση τῆς 
ἡμέρας.

V. Ἱερή ἀποδημία. Κάθε μουσουλμάνος ἔχει 
τήν ὑποχρέωση ἔστω καί μιά φορά στή ζωή του 
νά πάει νά προσκυνήσει στά ἱερά μνημεῖα τῆς 
Μέκκας.

Ὁμοιότητες καί διαφορές 
Μουσουλμανισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ
Στίς δύο θρησκεῖες συναντᾶμε ὁμοιότητες καί 
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διαφορές. Καί στίς δύο βρίσκουμε τήν νηστεία, 
τήν προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, πίστη γιά τούς 
ἀγγέλους, ἀναγνωρίζουν τήν ὕπαρξη τῶν δαιμό-
νων, πίστη γιά τήν μετά θάνατο ζωή, πίστη γιά 
τήν κόλαση καί τόν παράδεισο, ἔχουν ἁγίες 
γραφές, εἶναι καί οἱ δύο μονοθεϊστικές Θρησκεῖες. 
Ὑπάρχουν καί διαφορές πού εἶναι πολύ ση-
μαντικές. Στόν μουσουλμανισμό ὁ Θεός εἶναι 
ἕνας. Στόν χριστιανισμό ὁ Θεός εἶναι ἕνας καί 
τρι αδικός. Φῶς ὁ Πατήρ, Φῶς ὁ Υἱός, Φῶς τό Ἅγιο 
Πνεῦμα. Τρία πρόσωπα ἕνας Θεός. Τό πῶς τά 
πρόσωπα εἶναι τῆς μιᾶς Θεότητος, μίας Οὐσίας, 
μίας  Ἐνέργειας, πῶς ἔχουν τήν ἴδια γνώμη, πῶς 
εἶναι ἀχώριστα, πῶς προβαίνουν στήν ἴδια 
πράξη, πῶς ἔχουν τήν ἴδια θέληση, ὅλα αὐτά 
εἶναι πέραν κάθε λογικῆς. Αὐτά ἀποκαλύπτονται 
στίς κεκαθαρμένες, φωτισμένες καί τετα πει-
νωμένες καρδιές. Οἱ μουσουλμάνοι πιστεύουν 
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἕνας προφήτης καί 
τίποτα παραπάνω. Ἐπίσης δέν δέχονται τήν 
ἀνάστασή του καί δέν Τόν δέχονται ὡς Υἱό τοῦ 
Θεοῦ. Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
εἶναι ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος εἶναι 
Θεός καί ἄνθρωπος, ἦρθε στή γῆ, ἔγινε ἄνθρω-
πος, σταυ ρώθηκε, ἀναστήθηκε, δίνοντας τέλος 
στόν Θάνατο. Γι’ αὐτό τό διαλαλοῦμε περίτρανα 
τήν ἡμέρα της ἀναστάσεως: «Χριστός ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας». Μιά ἀκόμη 
διαφορά τήν συναντᾶμε στήν Βίβλο. Ἡ Βίβλος 
γιά τούς μουσουλμάνους περιέχει ὁρισμένες ἀ -
λή θειες. Τό κοράνιο εἶναι τό βιβλίο ἐκεῖνο πού 
ἔδωσε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στόν Μωάμεθ καί 
δέν ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο απ’ αὐτό. Στόν χρι-
στιανισμό ἡ Βίβλος μαζί μέ τήν ἱερά παράδοση 
συνιστοῦν τήν ἀλήθεια. Αὐτά τά δύο δέν δια-
χωρίζονται ἀλλά παραμένουν ἑνωμένα συμπλη-
ρώνοντας  τό ἕνα τό ἄλλο. Ὁ Θεός στόν χριστια-
νισμό προγνωρίζει ἀλλά ποτέ δέν προκαθορίζει 
ἐν ἀντιθέσει μέ τούς μουσουλμάνους πού ὁ Ἀλ-
λάχ προκαθορίζει. Μέ τό νά προκαθορίζει ὁ Θεός 
χάνεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπίσης, ὁ 
παράδεισος γιά τούς Μουσουλμάνους ἔχει ὑλικές 
ἀπολαύσεις ἐνῶ γιά τόν χριστιανισμό ὁ παρά-
δεισος εἶναι πνευματική κατάσταση. Γιά τό χρι-
στιανισμό ἡ ἰσότητα μεταξύ τῶν δύο φύλων εἶναι 

ἀδιαπραγμάτευτη. Στόν μουσουλμανισμό ἡ 
γυναί κα θεωρεῖται κατώτερη τοῦ ἀνδρός. Τέλος 
στόν μουσουλμανικό χῶρο δέν ὑπάρχουν εἰκόνες 
καί λειτουργική ζωή κάτι πού δέν ἰσχύει στόν 
χριστιανισμό, ἀφοῦ καί εἰκονίζονται ἱερά 
πρόσωπα ἀλλά καί μυστήρια ὑπάρχουν πρός 
ἐνίσχυση τῶν πιστῶν.

Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός;         
Σήμερα στήν ἐποχή τῆς ὑπερπληροφόρησης ὁ 

ἄνθρωπος μπερδεύεται καί δέν ξέρει τι νά 
πιστέψει. Θέλει νά γνωρίσει τόν ἀληθινό Θεό γιά 
νά ἀκουμπήσει πάνω του τά τόσα προβλήματα 
τῆς καθημερινότητας, ὅμως δέν ἔχει κάποια κρι-
τή ρια γιά νά ἐπιλέξει. Γι’ αὐτό γεννιόνται μερικά 
ἐρω τήματα πού χρειάζονται ἀπάντηση, ὅπως γιά 
ποιό λόγο ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἡ ὀρθή; Ποιό 
εἶναι τό κριτήριο γιά νά μπορέσει κάποιος νά 
πιστέψει στόν ἀληθινό Θεό; Φυσικά δέν πρέπει 
νά ἀδιαφοροῦμε στό γεγονός ὅτι ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες ἀνά τήν υφήλιο καί οἱ ἑκατοντάδες τῶν 
αἱρέσεων δίνουν κάποια ἐρεθίσματα καί ἐπι χει-
ρήματα ἄλλοτε πειστικά καί ἄλλοτε ὄχι στό θέμα 
ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ. Ἄς δοῦμε ὅμως τό θέμα 
πιό εἰδικά. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἐσωτερικά τήν 
ἀνάγκη νά ἀναφερθεῖ σέ μιά ἀπόλυτη πραγ-
ματικότητα καί ὅταν βρεῖ αὐτή τήν πραγμα-
τικότητα θά μπορέσει νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό κάθε τι 
πού θεωρεῖται ἀντίθετη πρός αὐτήν. Μιά τέτοια 
ἀπόλυτη  πραγματικότητα μπορεῖ νά μήν εἶναι ὁ 
Θεός ἀλλά κάτι ἄλλο πού τό ἀνυψώνει ὁ ἴδιος ὁ 
ἄνθρωπος ὡς Θεό. Ἔτσι παραδείγματος χάριν 
μπο ρεῖ νά βάλει ὁ ἄνθρωπος ὡς τέτοιο τόν πλοῦ-
το, τήν δύναμη, τήν ὀμορφιά, τήν εὐχαρίστηση ἡ 
ὁποία προέρχεται ἀπό τίς αἰσθήσεις, κάποιο 
πρόσωπο, ὅπως κάποιον καλλιτέχνη, ἠθοποιό, 
ποδο  σφαιριστή, γενικά κάποιο ἴνδαλμα κ.λπ. Ἡ 
ζωή τοῦ καθενός περιστρέφεται γύρω ἀπ’ αὐτή 
τήν ἀπόλυτη πραγματικότητα πού κάθε φορά 
τοποθετεῖ καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού εἶναι σχετικά 
βρίσκονται γύρω απ’ αὐτό. Στίς θρησκεῖες γιά νά 
χαρα κτηρίσουν αὐτή τήν ἀπόλυτη πραγματικό-
τητα χρησιμοποίησαν πολλά ὀνόματα. Ἕνα απ’ 
αὐτά τά ὀνόματα, τό ὁποῖο εἶναι πιό γνωστό σέ 
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μᾶς εἶναι «Θεός». Κάθε θρησκεία χρησιμο ποιεῖ 
τόν ὅρο Θεό μέ τόν δικό της τρόπο γι’ αὐτό δια-
κρίνονται σέ πολυθεϊστικές, μονοθεϊστικές καί 
πανθεϊστικές θρησκεῖες. Ἐπανερχόμαστε πάλι 
στό ἀρχικό ἐρώτημα πού θέσαμε, ποιός εἶναι ὁ 
ἀληθινός Θεός; Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπικυ-
ρώνει μέ τά λόγια Του «ὅτι ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ 
ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάννης 14,6). Ὁ Χριστός 
δέν ἀνακαλύπτεται μέσα ἀπό πειράματα ἀλλά 
ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο. Ζητᾶ ἀπό τόν 
ἄνθρωπο ὁ Θεός νά τόν πιστέψει μέ ὅλη του τήν 
καρδιά (Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ’ ὅλης 
της καρδίας σου, εξ’ ὅλης τῆς ψυχής σου, εξ’ 
ὅλης τῆς ἰσχύος σου, εξ’ ὅλης τῆς διανοίας σου 
καί τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Λουκᾶς 10,27). 
Ἀπόδειξη ὅτι ἀγαπάει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό εἶναι 
ὅτι θά ἀγαπήσει τόν πλησίον του σάν τόν ἑαυτό 
του.  Ὁ Θεός δέν προσφέρει κάποια ἀφηρημένη 
γνώση γιά τήν ἀλήθεια, ἀλλά ὁ ἴδιος εἶναι ἡ 
ἀλήθεια. Γι’ αὐτό λέει ὅτι κανένας δέν μπορεῖ νά 
πεῖ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός παρά μόνο μέ τήν 
φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 12,3). Ἡ 
οὐσία του Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ μέ 

στοιχεῖα τοῦ κόσμου∙ ἐάν γινόταν κάτι τέτοιο δέν 
θά ἦταν ἀληθινός Θεός ἀλλά ἕνας ἄνθρωπος. 
Χρειάζεται ἡ ἐλεύθερη προαίρεση του ἀνθρώπου 
- δηλαδή νά κινηθεῖ ἐλεύθερα ὁ ἴδιος πρός τόν 
Θεό χωρίς κάποια πίεση ἀπό ἄλλον - ὁ συνεχό-
μενος ἀγῶνας κατά τῶν παθῶν, συμμετοχή στά 
μυ στήρια τῆς ἐκκλησίας (βάπτισμα, χρίσμα, ἐξο-
μολόγηση, θεία εὐχαριστία). Μέ τά δύο πρῶτα 
μυστήρια ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται στήν ἐκκλησία. 
Μέ τό μυστήριο της μετανοίας συνεχῶς ἀνα-
καινίζεται, ἀνανεώνεται, ἐνῶ μέ τό μυστήριο τῆς 
θείας εὐχαριστίας ἑνώνεται μέ τόν Θεό, τόν 
ἀναστημένο Χριστό. Ὁ Χριστός κατάργησε τόν 
θάνατο μέ τήν ἀνάστασή του καί ὑπῆρξε ἡ ἀρχή 
τῶν ἀναστημένων κοιμηθέντων. Ἡ ἀνάσταση 
εἶναι τό κεντρικό καί τό κυρίως γεγονός τοῦ 
χριστιανισμοῦ καί δίχως αὐτήν ἡ πίστη μας θά 
ἦταν μάταιη ὅπως χαρακτηριστικά λέει ὁ ἀπό-
στολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος (Α´ Κορ. 15,17).

Επιμέλεια

Παναγιώτης Μηνιάτης θεολόγος


