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Τι είναι το Ισλάμ;

Η λέξη «Ισλάμ» είναι μια αραβική λέξη 
που σημαίνει ειρήνη και υποταγή.  Ένας 
ασκούμενος μουσουλμάνος προσπαθεί 
να υποταχθεί ολόψυχα στον Θεό, 
επιτυγχάνοντας έτσι ειρήνη σε αυτή τη 
ζωή καθώς και στη μετά θάνατον ζωή. Ο 
«Μωαμεθανισμός» είναι μια εσφαλμένη 
ονομασία για το Ισλάμ και προσβάλλει το 
ίδιο το πνεύμα και το μήνυμά του. 

Το Ισλάμ είναι η τελευταία από τις τρεις 
Αβρααμικές θρησκείες με τον Ιουδαϊσμό και 
τον Χριστιανισμό να έχουν προηγηθεί.  Ως 
εκ τούτου, είναι μια θρησκεία που βασίζεται 
στην αποκάλυψη που αναφέρει την πίστη 
στον  Ένα Θεό και την καθοδήγηση που 
αποκαλύφθηκε από τον Θεό στους προφήτες.  
Οι προφήτες του Ισλάμ περιλαμβάνουν 
προφήτες όπως ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο 
Σολομών και ο Ιησούς: επομένως το Ισλάμ 
δεν είναι μια νέα θρησκεία αλλά η τελική 
τελειοποίηση και εκπλήρωση της ίδιας 
βασικής αλήθειας που αποκαλύφθηκε από 
τον Θεό μέσω όλων των προφητών Του σε 
κάθε έθνος (Κοράνι, 3/84). 
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Γύρω στο έτος 610 μ.Χ., ένας άντρας ονόματι 
Mουχάμμαντ  περνούσε χρόνο μόνος του στη 
σπηλιά της Χίρα,όπου ξέφευγετακτικά από 
τη φασαρία της πολυσύχναστης εμπορικής 
πόλης της Μέκκας για να συλλογιστεί τα 
μυστήρια της ζωής. Ο Μουχάμμαντ ήταν 
γνωστός ως «ο έμπιστος» μεταξύ των φίλων 
και της οικογένειάς του, καθώς ήταν πάντα 
τίμιος και ειλικρινής στις συναλλαγές του 
με τους άλλους.   Ήταν προς το τέλος του 
σεληνιακού μήνα του Ραμαζανιού, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας που τώρα είναι γνωστή 
και γιορτάζεται ως η Νύχτα του Καντρ, όταν 
οι αποκαλύψεις του Κορανίου άρχισαν να 
μεταδίδονται μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ 
στον Προφήτη Μουχάμμαντ (Eιρήνη Επ' 
αυτού).  Συνέχισε να λαμβάνει αυτές τις 
αποκαλύψεις για είκοσι τρία χρόνια Οι στίχοι 
απομνημονεύτηκαν και γράφτηκαν από τους 
συντρόφους και τους οπαδούς του Προφήτη 
Μουχάμμαντ, και είναι το ίδιο Βιβλίο (το 
Κοράνι) που διαβάζουν οι Μουσουλμάνοι 
σήμερα.  

Εκτός από το Κοράνι, οι μουσουλμάνοι έχουν 
τις καταγραφές της ζωής και των πρακτικών 
του Προφήτη (Σούννα.) Αυτό περιλαμβάνει 
πράγματα όπως τον τρόπο προσευχής και 
την ιεροτελεστική πλύση, τοις λεπτομέρειες 
σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του 
προσκυνήματος και πολλές άλλες πρακτικές 
που απεικονίζουν την πίστη σε ένα και μόνο 
Θεό.    Τα ρητά και οι πράξεις του Προφήτη 
που μαρτυρήθηκαν από τους ανθρώπους 
της εποχής μεταδόθηκαν και καταγράφηκαν 
επίσης. Αυτά είναι γνωστά ως χαντίθ(hadith) 
και χρησιμεύουν ως οδηγός για το πώς να ζει 
κάποιος τη θρησκεία του Ισλάμ.



Σε τι πιστεύουν οι μουσουλμάνοι; 

1.Πίστη Στον Ένα Θεό: Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν στον Ένα, Μοναδικό, Ασύγκριτο, 
Ελεήμονα Θεό, τον Μοναδικό Δημιουργό, 
Συντηρητή και Θεματοφύλακα του 
Σύμπαντος.  Οι μουσουλμάνοι προτιμούν 
να χρησιμοποιούν το αραβικό όνομα για τον 
Θεό, «Αλλάχ», επειδή δεν έχει πληθυντικό, 
θηλυκό ή υποκοριστικό που θα μπορούσε να 
συσχετιστεί με την ειδωλολατρία (δηλαδή 
θεοί, θεές ή ημιθεοί).

2. Πίστη Στους Αγγέλους: Οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν ότι ο Αλλάχ δημιούργησε τους 
αγγέλους έτσι ώστε να μην διαπράξουν 
αμαρτίες και χωρίς φύλο (θηλυκό ή 
αρσενικό).

3. Πίστη Στους Προφήτες: Με την 
πεποίθηση ότι ο Αλλάχ έστειλε τους 
αγγελιοφόρους και τους προφήτες Του σε 
όλους τους ανθρώπους, οι Μουσουλμάνοι 
πιστεύουν στους Βιβλικούς προφήτες, οι 
οποίοι αναφέρονται επίσης στο Κοράνι, 
όπως Αδάμ, Ισμαήλ, Ισαάκ, Μωυσή, Δαβίδ 
και Ιησούς (Ειρήνη επ' Αυτών).  Όλοι οι 
προφήτες ήταν ανθρώπινα όντα σαν εμάς 
που, ως επιλεγμένα παραδείγματα για τον 
λαό τους, δεν διέπραξαν κανένα (βαρύ) 
αμάρτημα.  Οι μουσουλμάνοι δέχονται 
τον Ιησού ως προφήτη, πιστεύουν στην 
παρθενική του γέννηση και του αποδίδουν 
μέγιστο σεβασμό.  Το όνομά του (Ίησα/
Ιησούς) αναφέρεται στο Κοράνι σχεδόν 
εκατό φορές.  





 4. Πίστη Στα Βιβλία: Η πίστη στα Ιερά 
Βιβλία του Αλλάχ που στάλθηκαν πριν από 
το Κοράνι και στο Κοράνι ως τα τελευταία 
λόγια του Αλλάχ αποτελεί έναν πυλώνα 
της μουσουλμανικής πίστης.  Το Κοράνι 
αποκαλύφθηκε στον τελευταίο προφήτη, 
τον Μουχάμμαντ, μέσω του Αρχαγγέλου 
Γαβριήλ. Επιβεβαίωσε και οριστικοποίησε 
όλες τις προηγούμενες αποκαλύψεις που 
στάλθηκαν στην ανθρωπότητα μέσω των 
απεσταλμένων του Αλλάχ. Το Κοράνι 
είναι ένα θαύμα από πολλές απόψεις, 
συμπεριλαμβανομένου του ότι οι έννοιές 
του εξακολουθούν να ισχύουν στη σύγχρονη 
εποχή, και οι στίχοι του δεν βρέθηκαν ποτέ 
να έρχονται σε αντίθεση με τη σύγχρονη 
επιστήμη. 

5. Πίστη στην Μοίρα και στο Θείο 
Διάταγμα: Ένας Μουσουλμάνος πιστεύει 
στο Θεϊκό Διάταγμα, το οποίο σχετίζεται 
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με την απόλυτη δύναμη του Αλλάχ. 
Σημαίνει ότι ο Αλλάχ είναι Παντογνόστης, 
Παντοδύναμος και Πανταχού Παρών. Έχει 
γνώση και δύναμη να εκτελεί τα σχέδιά Του.  
Ο Αλλάχ δεν είναι αδιάφορος για αυτόν τον 
κόσμο.  Ο Αλλάχ είναι ο Σοφός, Δίκαιος και 
Αγαπών, και ότι κάνει έχει σοφία, αν και 
μερικές φορές μπορεί να μην το κατανοούμε 
πλήρως.  

6. Πίστη στην Ανάσταση: Ο ακόλουθος 
στίχος εξηγεί τη σημασία του να πιστεύουμε 
στις αρχές της πίστης, συμπεριλαμβανομένης 
της Εσχάτης Ημέρας: 

«Ευσέβια δεν είναι μόνο να στρέφεται 
ανατολικά και δυτικά Τα πρόσωπά σας αλλά 
η ευσέβεια είναι εκείνου που πιστεύει στον 
Αλλάχ και στην Έσχατη Μέρα, στους Αγγέλους 
και στο Βιβλίο και στους προφήτες· Να δίνει 
από την περιουσία του, ενώ την αγαπάει για 



τους συγγενείς του, και για τα ορφανά και για 
τους άπορους, και τους οδοιπόρους, και για 
τους ζητιάνους και την απελευθέρωση των 
σκλάβων. Είναι να εκτελεί την προσευχή να 
καταβάλλει τη Ζεκάτ, και αυτοί που κρατούν 
την υπόσχεσή τους, αν έχουν υποσχεθεί 
(και προσδιορίζω) τους υπομονετικούς στις 
δυσκολίες και στους πόνους και όταν πολεμάνε 
για το όνομά του Αλλάχ.  Τέτοια είναι εκείνοι, 
που πιστεύουν την αλήθεια και είναι ευσεβείς.»   
(Κοράνι, 2/177). 

Ποια είναι τα πέντε 
Θεμέλια του Ισλάμ;

 1. Σαχάντα (Η Μαρτυρία της Πίστης)

Υπάρχουν πέντε θεμέλια του Ισλάμ. Το 
πρώτος είναι η δήλωση της πίστης, η 
shahadah(σαχάντα), μια απλή φόρμουλα 
που όλοι οι πιστοί προφέρουν: «Δεν 
υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ, 
και ο Μουχάμμαντ είναι ο δούλος και ο 
αγγελιοφόρος του Αλλάχ».  Αυτά τα λόγια 
πρέπει να ειπωθούν με ειλικρινή πεποίθηση 
και χωρίς εξαναγκασμό.  Η σημασία αυτής 
της μαρτυρίας είναι η πεποίθηση ότι ο μόνος 
σκοπός της ζωής είναι η υπηρέτηση και η 
υπακοή στον Θεό, και αυτό επιτυγχάνεται 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Προφήτη 
Μουχαμάντ, του αγγελιοφόρου σε όλα 
τα ανθρώπινα όντα μέχρι την Ημέρα της 
Κρίσεως.   Όποιος διακηρύσσει το shahadah 





είναι μουσουλμάνος ακόμα κι αν δεν τηρεί 
άλλα καθήκοντα που απαιτούνται από τους 
μουσουλμάνους στο Ισλάμ.

2. Σαλάχ (Οι Πέντε Καθημερινές 
Προσευχές)  

Οι καθημερινές προσευχές προσφέρονται 
πέντε φορές την ημέρα ως καθήκον προς τον 
Αλλάχ.  Η προσευχή ενισχύει και αναπτύσσει 
την πίστη στον Αλλάχ και εμπνέει τους 
ανθρώπους σε μια ανώτερη ηθική. Ο Σαλάχ 
καθαρίζει την καρδιά και αποτρέπει τον 
πειρασμό για κακές πράξεις και αδικήματα. 
Οι μουσουλμάνοι άντρες ενθαρρύνονται 
σε μεγάλο βαθμό να εκτελούν τις πέντε 
καθημερινές προσευχές τους στο τζαμί μαζί 
με την κοινότητα (με το εκκλησίασμα). Οι 
μουσουλμάνες γυναίκες  είναι ελεύθερες να 
προσεύχονται όπου τις είναι πιο βολικό.  
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3. Σαβμ (Νηστεία του Μηνός του 
Ραμαζανιού) 

Οι μουσουλμάνοι κρατούν το Ραμαζάνι, 
τον μήνα της νηστείας, όχι μόνο 
εγκαταλείποντας το φαγητό, το ποτό και 
τις συζυγικές σχέσεις από την αυγή έως τη 
δύση του ηλίου, αλλά και αποφεύγοντας τις 
κακές προθέσεις και τη λαγνεία. Η νηστεία 
κατά το μήνα του Ραμαζανίου διδάσκει την 
αγάπη, την ειλικρίνεια και την αφοσίωση. 
Αναπτύσσει την υγιή κοινωνική συνείδηση, 
την υπομονή, την ανιδιοτέλεια και τη 
δύναμη της θέλησης. Βοηθά επίσης τους 
πλούσιους να κατανοήσουν τις δυσκολίες 
όσων υποφέρουν από την πείνα.

4. Καταβολή του Ζακάτ(Κάθαρση του 
Πλούτου/Υποστήριξη των Απόρων)   

Η ισλαμική λατρεία δεν περιορίζεται 
μόνο στην πνευματική σφαίρα. Οι υλικές 
υποχρεώσεις ισχύουν για όσους έχουν τη 
δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά. 
ΗZακάτ είναι η ετήσια πληρωμή του 
2,5% των καθαρών αποταμιεύσεων και 
των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων 
κάποιου που διατηρούνται για ένα έτος 
ως θρησκευτικό καθήκον και ως κάθαρση 
του πλούτου κάποιου.  Το ποσό αποδίδεται 
απευθείας σε φτωχότερα τμήματα της 
κοινότητας.  Οι μουσουλμάνοι καλούνται 
να βοηθήσουν τους φτωχούς, τα ορφανά 
και τους άπορους παρέχοντάς τους 
τουλάχιστον ένα σταθερό χρηματικό ποσό 
προκειμένου να διευκολύνουν τη ζωή τους 
σε μια προσπάθεια να απαλλαγούν από την 
ανισότητα.  Το Ισλάμ ενθαρρύνει πάντα τους 





Μουσουλμάνους να μοιράζονται τις υλικές 
ευκαιρίες τους με τους λιγότερο τυχερούς.   
Ωστόσο, το ελάχιστο από αυτό το μοίρασμα 
είναι το Ζακάτ

5. Χατζ (Το ταξίδι για Προσκύνημα στη 
Μέκκα)

 Ένας πιστός που έχει τις κατάλληλες 
συνθήκες υγείας και οικονομικές δυνατότητες 
πρέπει να εκπληρώσει αυτό το καθήκον 
μια φορά στη ζωή του. Τα τελευταία 1.400 
χρόνια, το ισλαμικό θαύμα της πραγματικής 
αδελφοσύνης όλων των φυλών και εθνών 
έχει φανεί σε δράση καθώς οι Μουσουλμάνοι 
συγκεντρώνονται για προσκύνημα , το Χατζ, 
κάθε χρόνο στην ιερή πόλη της Μέκκας όπου 
βρίσκεται ο Οίκος του Αλλάχ, η Κάαμπα.  
Ως ο μόνος τόπος προσκυνήματος και η 
κατεύθυνση που πρέπει να αντιμετωπιστεί 
για τις πέντε καθημερινές προσευχές, η 
Κάαμπα, ένα αρχαίο κυβικό κτήριο που 
χρονολογείται από την εποχή του Αβραάμ, 
και γύρω από το οποίο περιφέρονται 
περίπου τρία εκατομμύρια μουσουλμάνους 
κάθε χρόνο, όλοι με λευκό ένδυμα, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου του Χατζ.

Αυτές είναι οι τελετουργικές υποχρεώσεις 
του Ισλάμ, καθεμία από τις οποίες έχει 
μια εσωτερική πνευματική επίδραση για 
τους ειλικρινείς: επομένως, η πίστη και η 
ειλικρίνεια είναι βασικά συστατικά αυτών των 
πράξεων. Εκτός από αυτές τις τελετουργικές 
υποχρεώσεις, οι μουσουλμάνοι κάνουν 
προσωπικές προσευχές γνωστές ωςΝτουά 



Η Σωτηρία στο Ισλάμ

Στο Ισλάμ, κάθε άνθρωπος γεννιέται 
αναμάρτητος: δεν υπάρχει προπατορικό 
αμάρτημα. Κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για 
τις πράξεις του και κανείς δεν φορτώνεται 
το βάρος των άλλων (Κοράνι, 6/164).  Κάθε 
άτομο εμπνέεται από τη γνώση του Αλλάχ 
και έχει φυσική τάση προς το Ισλάμ πριν από 
τη γέννησή του. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη 
μας να αναζητήσουμε την καθοδήγηση του 
Αλλάχ και να κρατήσουμε τις καρδιές μας 
απαλλαγμένες από διαφθορά.  Ο Αλλάχ 
είναι ο κριτής όλων, και κανείς δεν έχει 
το δικαίωμα να χορηγήσει σωτηρία ή να 
υπαγορεύσει τιμωρία εκτός από Αυτόν.
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Το Τζαμί  

Το τζαμί, στην πιο βασική του μορφή, είναι 
απλώς ένας καθαρός χώρος προορισμένος 
για προσευχές. Τα τζαμιά σε όλο τον κόσμο 
έχουν λάβει διάφορες αρχιτεκτονικές 
μορφές που αντικατοπτρίζουν τους τοπικούς 
πολιτισμούς Κυμαίνονται από ανεξάρτητα 
περίπτερα στην Κίνα και περίτεχνες αυλές 
στην Ινδία έως τεράστιους θόλους στην 
Τουρκία και κατασκευές από γυαλί και 
χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς μπαίνεις σε ένα τζαμί, μπορεί να 
εντυπωσιαστείς από την αρχιτεκτονική και 
την καλλιγραφική διακόσμηση που βασίζεται 
στην αραβική γραφή ή από την ευρυχωρία 
αυτού του μέρους όπου οι μουσουλμάνοι 



συγκεντρώνονται εδώ και αιώνες για τις 
πέντε καθημερινές προσευχές και άλλες 
θρησκευτικές λειτουργίες. Η προσευχή της 
Παρασκευής, η οποία είναι προαιρετική 
για τις γυναίκες και υποχρεωτική για τους 
άνδρες στο τζαμί, είναι μια εβδομαδιαία 
ομαδική προσευχή που περιλαμβάνει ένα 
κήρυγμα (χούτμπα/khutbah) από τον ιμάμη 
που εξετάζει κοινωνικά ζητήματα καθώς 
και κατευθύνει τους μουσουλμάνους σε μια 
ενάρετη ζωή.  Ο ιμάμης, για παράδειγμα, 
απαγγέλλει τον ακόλουθο στίχο από 
το Κοράνι στο τέλος κάθε κηρύγματος: 
«Ο Αλλάχ διατάζει τη δικαιοσύνη, την 
αγαθοεργία και την βοήθεια στους συγγενείς 
και απαγορεύει κάθε μεγάλη αμαρτία άδικο 
και παράνομο. Σας προειδοποιεί ώστε να 
θυμηθείτε.»  (Κοράνι 16/90) 

Στο Ισλάμ, δεν είναι απαραίτητο να είσαι 
σε τζαμί για να προσευχηθείς, αφού ο Θεός 
δεν είναι περιορισμένος σε ένα κτίριο, όπως 
είπε ο Προφήτης Μουχάμαντ, «Ολόκληρη η 
γη αποτελεί ένα τζαμί».   Τούτου λεχθέντος, 
ένα παραδοσιακό τζαμί αποτελείται από 
ένα θολωτό κτίριο και έναν μιναρέ από 
όπου τελείται το κάλεσμα για προσευχή. 
Δεν υπάρχει βωμός, μόνο ο απλός χώρος 
για να προσευχηθούν μαζί οι μουσουλμάνοι 
και συχνά ένα μιχράμπ(κόγχη) που δείχνει 
την κατεύθυνση της Μέκκας στην οποία 
κατευθύνονται οι μουσουλμάνοι για τις 
προσευχές τους.
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Η Προσευχή και το Κάλεσμα για 
την Προσευχή

Οι πέντε καθημερινές προσευχές που 
εκτελούνται από τους μουσουλμάνους είναι 
κεντρικές για την πρακτική του Ισλάμ. Μετά 
την εκτέλεση της ιεροτελεστικης πλύσης, 
μια φυσική προετοιμασία κατά την οποία 
πλένονται μέρη του σώματος, όπως το 
πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, αρχίζει η 
προσευχή και περιλαμβάνει καθορισμένες 
κινήσεις και απαγγελίες από το Κοράνι 
στην αρχική του μορφή στα αραβικά. Ένας 
κύκλος προσευχής ονομάζεται ράκα(rakah) 
και εκτελούνται ποικίλοι αριθμοί ρακάγια 
κάθε μια από τις προσευχές.  

Η προσευχή στο Ισλάμ περιλαμβάνει το 
σώμα, το μυαλό και την ψυχή σε μια πράξη 



ανάμνησης και παράδοσης εν μέσω των 
καθημερινών υποθέσεων. Είναι λίγα λεπτά 
μακριά από τις ανησυχίες της καθημερινής 
κοσμικής ζωής που μπορούν να εμφυσήσουν 
σε άλλες δραστηριότητες μια αίσθηση 
γαλήνης και σκοπού.     Όσον αφορά το 
εκκλησιαστικό σκηνικό της προσευχής, 
οι μουσουλμάνοι στέκονται στη σειρά 
ακουμπώντας ώμο με ώμο, πράξη που 
συμβολίζει την ισότητα όλων των πιστών.

Ο χρόνος των προσευχών υπολογίζεται 
σύμφωνα με την κίνηση του ήλιου: για 
παράδειγμα, η ώρα της μεσημεριανής 
προσευχής ξεκινά όταν ο ήλιος έχει μόλις 
περάσει το κατακόρυφο του. Επομένως, 
ο χρόνος για αυτές τις προσευχές αλλάζει 
με την αλλαγή των εποχών ανάλογα με 
το πού βρίσκεται κάποιος στον κόσμο. 
Έτσι, δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή χωρίς 
να γίνετε προσευχή σε όλο τον κόσμο. 
Για την υπενθυμίσει των ωρών της 
προσευχής στους ανθρώπους, το κάλεσμα 
για προσευχή (το εζάν) απαγγέλλεται στα 
αραβικά που προβάλλεται από τον μιναρέ.  
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Αυτό πραγματοποιήτε 
από τον μουεζίνηπου 
επιλέγεται για την 
εργασία με βάση 
τις δεξιότητες 
απαγγελίας και τον 
καλό χαρακτήρα. Ο 
πρώτος μουεζίνης 
ήταν ο Μπιλάλ, ένας 
Αιθίοπας μαύρος 
μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ο ς , 
σύντροφος του 
Προφήτη ουχάμμαντ 
που ήταν γνωστός 
για την όμορφη φωνή 
του.  



Μετάφραση του  
Καλέσματος για Προσευχή

Ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος 
Ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος

Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν 
υπάρχει θεός εκτός από τον Αλλάχ. 
Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν υπάρχει θεός 
εκτός από τον Αλλάχ.

Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Μουχάμμαντ είναι 
ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ. 

Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Μουχάμμαντ είναι 
ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ. 

Ελάτε στην προσευχή! Ελάτε στην προσευχή! 
Ελάτε στη σωτηρία!  Ελάτε στη σωτηρία! 

Ο Αλλάχ είναι ο Μεγαλύτερος!  Δέν υπάρχει 
θεός παρά μόνο ο Αλλάχ.

Καταθέτω μαρτυρία ότι δεν υπάρχει θεός 
εκτός από τον Αλλάχ.

Ο κύκλος των χρόνων προσευχής, οι οποίοι 
βασίζονται στους ρυθμούς του φυσικού 
κόσμου, παρέχουν ένα πλαίσιο ζωής και ένα 
θεμέλιο για εκείνες τις στιγμές της ζωής 
που μας βγάζουν περιστασιακά από αυτό το 
χωροχρονικό συνεχές και μας επιτρέπουν να 
πλησιάσουμε τον Αλλάχ.
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