
ΟΝΟΜΑ: 

  
 

 

 

 

Α. ΙΣΛΑΜ = υποταγή στο Θεό. 

ΑΛΛΑΧ = ο Θεός [ από το άρθρο al + il, eloah που σημαίνει Θεός] 

ΜΟΥΣΛΙΜ = ο υποταγμένος στο Θεό. 

 

Ο ισλαμισμός είναι ένα μείγμα από στοιχεία: 

 Αραβικής  πολυθεϊκής θρησκείας 

 Ιουδαϊκής θρησκείας και 

 Χριστιανικής θρησκείας με πολλά αιρετικά  (μανιχαϊκά & 

γνωστικά ) στοιχεία. 

και καθορίστηκε σαν ξεχωριστή θρησκεία από το Μωάμεθ.   

 

 
Β. ΜΩΑΜΕΘ  

1. Το 570 μ.Χ. γεννήθηκε από μια φυλή που ήταν φύλακες του 

ειδωλολατρικού ιερού της Κάμπα. 

2. Το 610 .Χ. σε ηλικία 40 ετών υποστηρίζει ότι λαμβάνει 

αποκάλυψη από έναν άγγελο σχετικά με το Θεό.  

3. Το 622 μ.Χ. μεταναστεύει από τη Μέκκα στη Μεδίνα και από τότε 

το Iσλάμ είναι μια ιδιαίτερη θρησκεία. 

 

 
Γ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Έχουν διαφορετικό μεταξύ τους Θεό. 

Χριστιανισμός= Ο Θεός είναι η Αγ. Τριάδα (Πατήρ, Υιός και                               

Αγ. Πνεύμα). 

Ισλάμ= Ο Θεός είναι ο Αλλάχ. 

 

2. Χριστιανισμός = Έχει εικόνες, γιατί ο Θεός παίρνει σάρκα 

(ενσαρκώνεται) και γίνεται και άνθρωπος (Θεάνθρωπος). 

Ισλάμ= Δεν έχει εικόνες γιατί κανείς δεν έχει δει το Θεό, ώστε 

να τον ζωγραφίσει (θρησκεία  ανεικονική). 

 

3. Χριστιανισμός = Ο Χριστός είναι ο Θεός και σωτήρας του 

ανθρώπου. 



Ισλάμ= Ο Χριστός είναι απλώς ένας προφήτης στην πυραμίδα 

των 5 προφητών :Νώε, Αβραάμ, Μωυσής, Ιησούς και Μωάμεθ 

στην κορυφή της πυραμίδας. 

 

4. Χριστιανισμός = Η Παναγία είναι Θεοτόκος (αυτή που 

γέννησε το Θεό). 

Ισλάμ = Η Παναγία είναι Χριστοτόκος (αυτή που γέννησε το 

Χριστό, απλώς ένα προφήτη). 

 

5. Χριστιανισμός = Στην Εκκλησία δε γίνεται μόνο προσευχή , 

αλλά τελούνται τα μυστήρια μέσω των οποίων οι πιστοί 

λαμβάνουν τη χάρη του Θεού και μπορούν  να κοινωνούν μαζί 

του δηλ. να ενώνονται μαζί του. 

Ισλάμ = Στα τζαμιά γίνεται μόνο προσευχή. Η ιδέα ότι ο 

άνθρωπος ενώνεται με το Θεό είναι βλασφημία για τους 

μουσουλμάνους. 

 

6. Χριστιανισμός =  Ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και 

αναλήφθηκε στους ουρανούς. 

Ισλάμ = Ο Χριστός μόνο αναλήφθηκε . Δεν αναστήθηκε, γιατί 

δε σταυρώθηκε (κάποιον άλλον σταύρωσαν οι αντίπαλοί του). 

 

 

 

 

 

 

 
 


