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Γενικά  

Ισλάμ σημαίνει υποταγή στο Θεό , σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Θεός στον προφήτη του 

Μωάμεθ. 

Η θρησκεία αυτή επηρεάζει όλες τις όψεις της ζωής των μουσουλμάνων.   

Οι πιστοί είναι περίπου 700.000.000 που ζουν σε αρκετές χώρες . 

α) Προ ισλαμική θρησκεία στην Αραβία  

Συνδυασμός ανιμισμού,δηλ. λατρείας πνευμάτων και πολυθεϊσμού. Ανώτερος μεταξύ των 

θεοτήτων , ο Αλλάχ. 

Επίσης διαδεδομένη ήταν και η λατρεία λίθων ,για αυτό προσκυνούν στην Μέκκα , την 

Καάμπα , ένα οικοδόμημα κτισμένο πάνω σε ένα ιερό λίθο ,που στέγαζε επίσης αγάλματα 

πολλών θεοτήτων . Υπήρχαν επίσης και Ιουδαϊκές και χριστιανικές κοινότητες , για αυτό θα 

λέγαμε ότι ο ισλαμισμός , είναι ένα κράμα όλων αυτών.Καάμπα , βλέπε φωτογραφία σελ. 

243.  

β)  Μωάμεθ :  ο προφήτης των Αράβων 

Παντρεύτηκε μια χήρα στην οποία ήταν υπηρέτης ,την Χαντίτζα. Σύμφωνα με το Κοράνι 

εμφανίστηκε σ αυτόν ο άγγελος Γαβριήλ και του είπε να απαγγείλει ένα κείμενο . Είδε και 

άλλα οράματα και αυτά όλα έγιναν αιτία να θεωρηθεί προφήτης . 

Δίδασκε , ότι όποιος δεν πιστεύει ότι ο Αλλάχ , είναι ο μόνος Θεός , βλασφημεί. Όμως  

περιβάλλον του στην Μέκκα , ήταν πολυθειστικό και εχθρικό . Για αυτό , έφυγε και πήγε 

στην Μεδίνα . Το γεγονός αυτό ονομάστηκε  Εγίρα ή Χίτζρα,  το 622 μ. Χ . Αυτό ήταν και η 

αρχή του μουσουλμανικού ημερολογίου. Στη Μεδίνα κατάργησε την ειδωλολατρία και 

οργάνωσε την πόλη , με τη νέα θρησκεία που τόνιζε την ισχυρή αίσθηση της αδελφότητος 

των μελών , λόγω του κοινού πατέρα . Για αυτό  , το Ισλάμ έχει εξαιρετική στρατιωτική 

δύναμη. 

Αργότερα ο Μωάμεθ , επιτέθηκε στην Μέκκα και μετέτρεψε την Καάμπα σε χώρο λατρείας 

του Αλλάχ και πόλη κέντρο της νέας θρησκείας. 

Συνιστώ να διαβάσεις και από το βιβλίο ως εδώ , ή και κείμενα από το Κοράνι στο τέλος του 

κεφ.  

Να απαντήσεις στην ερώτηση 1 του κεφ. 

Για επικοινωνία χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική σελίδα : 

siakidouanastasia@gmail.com 


