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1. Εισαγωγή 

   Το Κοράνι ως κείµενο του κλασικού αραβικού πολιτισµού είναι το κορυφαίο εξαιτίας της 

καθαρότητας της αραβικής γλώσσας που αντικατοπτρίζεται σε αυτό αλλά και το ιερότερο κείµενο, η 

ψυχή, για τους πιστούς της θρησκείας του Ισλάµ δηλαδή τους µουσουλµάνους.1 Βέβαια για έναν 

επιστήµονα ή µη µουσουλµάνο είναι απλώς ένα κείµενο της µεσαιωνικής περιόδου, του 7 ου αιώνα.2 

   Από θεολογική µουσουλµανική άποψη αποτελεί τον Προαιώνιο λόγο του Θεού που κατέβηκε 

(νάζαλα) και τον ενστερνίστηκε ο Μωάµεθ3 και συνεπώς εµπεριέχονται όλες εκείνες οι αλήθειες που 

ένας πιστός πρέπει να γνωρίζει και να σκέπτεται αλλά και να ακολουθεί. Το Κοράνι µαζί µε την 

Σούννα (η µουσουλµανική παράδοση) είναι οι βάσεις της θρησκείας του Ισλάµ, οι οποίες καθορίζουν 

τα πιστεύω, τις υποχρεώσεις και τις πράξεις κάθε µουσουλµάνου, όπως εκφράζονται µέσω του Φίκχ 

(ισλαµικό Δίκαιο) εποµένως και της Σαρία (ισλαµικός νόµος), οι οποίες αποτελούν τις αρχές και αξίες 

οποιασδήποτε ισλαµικής κοινωνίας.4  

   Έχοντας ως γνώµονα τα προαναφερθέντα θα προσπαθήσουµε µέσω της παρούσας εργασίας, της 

οποίας η θεµατολογία είναι το Πρόσωπο του Ιησού στο Κοράνι, να δούµε ποιές πληροφορίες 

µπορούµε να αντλήσουµε µέσα από το κορανικό κείµενο για τον βίο του Ιησού κι έτσι να 

αντιληφθούµε την άποψη που κατέχει ένας µουσουλµάνος για την ύπαρξη του Χριστού, και 

κατ΄επέκταση για τη θέση του έναντι του χριστιανικού δόγµατος και δη της Ορθοδοξίας µέσα από την 

βασική πηγή της θρησκείας του. 

   Επειδή σαφώς ένα τέτοιο θέµα δεν µπορούµε να το εξαντλήσουµε σε µια εργασία που απαιτεί 

συγκεκριµένη έκταση παρά µόνο θα το θίξουµε ακροθιγώς και θέλοντας να είµαστε όσο το δυνατόν 

πληρέστεροι στο τι πιστεύει το Ισλάµ για τον Ιησού θα παραθέσουµε όλα τα χωρία που εντοπίζουµε 

στο Κοράνι σε γλώσσα ελληνική, έτσι ώστε ο σχολιασµός που θα δώσουµε εν συνεχεία θα είναι µεν 

συνοπτικός, αλλά θα µπορεί να διευρυνθεί από τον αναγνώστη µέσω της µελέτης των αποσπασµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Βλ. Κονδύλη, Ε., Εισαγωγή στη Λογοτεχνία των Αράβων, Αθήνα: Συµµετρία, 2012 (Ελληνικά Γράµµατα 12001), σελ. 72-73 και 
Γιαννουλάτος, Α., Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών µελετηµάτων, Αθήνα: Ακρίτας, 32006, 
σελ. 384.  
2 Βλ. Χουράνι, Α., Η Ιστορία του Αραβικού Κόσµου, Αθήνα: Ψυχογιός, 2009, σελ. 38. 
3 Βλ. για την εποχή του Μωάµεθ και την ζωή του στο: Ζιάκα Α., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, Η συνάντηση του Χριστιανισµού µε το 
Ισλάµ, Τόµος Β΄, Θεσ/νίκη: Πουρναρά, 2010, σελ. 22-24,  Ζιάκας, Γρ., Ιστορία των Θρησκευµάτων Β΄: Το Ισλάµ, Θεσ/νίκη: 
Πουρναρά, 72002,σελ. 61-140 και Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 (Ελληνικά Γράµµατα 12008), 
σελ. 54-70. 
4 Βλ. αναλυτικότερα: Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 (Ελληνικά Γράµµατα 12008), σελ. 136-144 
και 156-162, Ζιάκας, Γρ., Ιστορία των Θρησκευµάτων Β΄: Το Ισλάµ, Θεσ/νίκη: Πουρναρά, 72002, σελ. 164-267, καθώς και 
Γιαννουλάτος Α., ό.π., σελ. 236-238, 244-245, 247 και Γιαννουλάτος, Α., Ισλάµ: Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήνα: Ιδιωτική 
Έκδοση, 2000, σελ. 115-132, 141-142 και 212-218.   
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2. Τα κορανικά χωρία για τον Ιησού. 

 

Το Κοράνι διαιρείται σε 114 κεφάλαια, των οποίων η ονοµασία είναι σούρες ή στάδια5 και καθένα  

φέρει έναν τίτλο6. Αντίστοιχα η κάθε σούρα αποτελείται από εδάφια - στίχους ή άγιάτ, όπως 

ονοµάζονται στα αραβικά. Η κατάταξη των κεφαλαίων δεν γίνεται µε βάση την χρονολόγησή τους7, 

αλλά από το εκτενέστερο στο βραχύτερο µε εξαίρεση το πρώτο κεφάλαιο που έχει τον ρόλο προλόγου 

και προηγείται όλων.8 Οι σούρες είναι ταξινοµηµένες µε αύξοντα αριθµό στο Κοράνι, ακολουθεί ο 

τίτλος, ο τόπος αποκάλυψής τους και ο αριθµός των εδαφίων. Για τα κάτωθι κορανικά αποσπάσµατα 

που παραθέτουµε στην ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιούµε το Κοράνι που τυπώθηκε δίγλωσσο9 

(αραβικά, έννοιες στα ελληνικά) από το Συγκρότηµα του Βασιλιά Φαχντ της Σαουδικής Αραβίας.  

Διατηρούµε ακριβώς τη σειρά του ελληνικού Ευρετηρίου στην παράθεση των χωρίων που αφορούν το 

πρόσωπο του Ιησού, δηλ. αύξων αριθµός της σούρας, µεταγραφή και ερµηνεία της σούρας στην 

ελληνική γλώσσα, συνολικός αριθµός εδαφίων κι έπεται ο αριθµός του εδάφιου που σχετίζεται µε το 

θέµα µας.                    

2, Σούρα αλ- Μπάκαρα, η Αγελάδα, 286 

87 Και δώσαµε στο Μωυσή το Βιβλίο και στη συνέχεια στείλαµε αποστόλους και διαδόχους του. 

Δώσαµε στον Ιησού το γιο της Μαριάµ τα φανερά σηµεία. Τον ενισχύσαµε µε το Άγιο Πνεύµα. 

Μήπως κάθε φορά που σας έρχεται ένας απόστολος και σας φέρνει µια διδασκαλία, που η ψυχή σας 

αποκρούει, θα τον περιφρονείτε αλαζονικά; Μερικούς τους διαψεύσατε κι άλλους τους σκοτώνετε. 

136 Να δηλώσετε: ¨ Πιστέψαµε στον Αλλάχ και σ΄ό,τι αποκάλυψε σε µας (το Κοράνιο) και στον 

Αβραάµ, Ισµαήλ, Ισαάκ, Ιακώβ και στις φυλές και σ΄ό,τι δόθηκε στον Μωυσή και τον Ιησού, και 

σ΄ό,τι δόθηκε σ΄όλους τους προφήτες απ΄τον Κύριό τους. Δεν κάνουµε καµιά διάκριση ανάµεσα 

σ΄οποιονδήποτε απ΄αυτούς. Κι εµείς σ΄Αυτόν (στον Αλλάχ)υποταχτήκαµε.( Είµαστε Μουσουλµάνοι). 

253 Προτιµήσαµε ορισµένους απ΄εκείνους τους Αποστόλους. Σε µερικούς δώσαµε περισσότερα από 

τους άλλους, σε µερικούς απ΄αυτούς µίλησε ο Αλλάχ , κι ανέβασε άλλους σε υψηλότερη βαθµίδα. 

Στον Ιησού, το γιό της Μαριάµ δώσαµε φανερά Σηµεία και τον δυναµώσαµε µε το Άγιο Πνεύµα. Αν 

ήθελε ο Αλλάχ, δεν θα πολεµούσαν µεταξύ τους οι επόµενες γενιές, έπειτα από ολοκάθαρα σηµεία που 

τους έφθασαν, κι όµως διαφώνησαν µεταξύ τους. Έτσι µερικοί απ΄αυτούς γίνηκαν πιστοί, κι άλλοι 

άπιστοι. Μπορούσε ο Αλλάχ - αν ήθελε - να µη τους έκανε να πολεµούν µεταξύ τους. Κι όµως ο 

Αλλάχ κάνει αυτό που θέλει.           

3, Σούρα αλ- Ιµράν, Ο Οίκος Ιµράν, 200 

                                                             
5 Βλ. αναλυτικότερα για την έννοια του όρου στάδια στο: Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 
(Ελληνικά Γράµµατα 12008) σελ. 137 
6 Βλ. για µεταγενέστερη ονοµατοδοσία τίτλου την υπ. 364 στο: Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 
(Ελληνικά Γράµµατα 12008) σελ. 137  
7Βλ. διεξοδικότερα για το πρόβληµα της χρονολόγησης στο: Γιαννουλάτος, Α., Ισλάµ: Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήνα: 
Ιδιωτική Έκδοση, 2000, σελ.104-106.    
8 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που εκφράζεται από την Αραβολόγο Κονδύλη Ελένη για τον τρόπο κατάταξης των 
κεφαλαίων τονίζοντας αν και αινιγµατικός ,να είναι αραµαϊκής έµπνευσης. Βλ.: Κονδύλη, Ε., Εισαγωγή στη Λογοτεχνία των 
Αράβων, Αθήνα: Συµµετρία, 2012 (Ελληνικά Γράµµατα 12001), σελ. 74. 
9 Βλ. για το αν µπορούµε να έχουµε µετάφραση του Κορανίου στο: Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 
(Ελληνικά Γράµµατα 12008) σελ. 138-139 και υπ. 367. 
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35 Κοίτα! Η γυναίκα του Ιµράν είπε: "Ώ! Κύριέ µου! Σου αφιέρωσα εκείνο που βρίσκεται στη κοιλιά 

µου, για δική Σου έκτακτη εξυπηρέτηση. Δέξου λοιπόν τούτο από εµένα γιατί Εσύ ακούς και 

γνωρίζεις τα πάντα". 

36  Κι όταν την γέννησε είπε: "Ω! Κύριέ µου! Κοίτα! Λευτερώθηκα από µια κόρη". Ο Αλλάχ βέβαια 

γνώριζε τι γέννησε. Και µε κανένα τρόπο το αγόρι δεν εξισώνεται µε το κορίτσι. "Την ονόµασα 

Μαριάµ, και την εµπιστεύοµαι καθώς και τους απογόνους της, στη δική Σου προστασία απ' τον 

Σατανά τον απόβλητο". 

37  Και τη δέχτηκε ο Κύριος της µε ευµενή υποδοχή κι έκαµε ώστε να µεγαλώσει µε καλό τρόπο, και 

την άφησε στις φροντίδες του Ζαχαρία. Όσες φορές ο Ζαχαρίας επισκεπτόταν στο κελλί της, έβρισκε 

να υπάρχουν εκεί αρκετά τρόφιµα, κι είπε: "Ω! Μαριάµ! Από πού έρχονται αυτά σε σένα;!" Κι εκείνη 

απάντησε: "Από τον Αλλάχ, γιατί ο Αλλάχ προµηθεύει τα προς συντήρηση σ' όποιον θέλει, χωρίς 

λογαριασµό. 

42 Κοίτα! Οι άγγελοι είπαν: "Ω! Μάριαµ! ο Αλλάχ σε διάλεξε και σ' εξάγνισε, προτιµώντας σε 

ανάµεσα απ' όλες τις γυναίκες των εθνών. 

43 "Ω! Μαριάµ! Να υπακούεις πάντοτε στον Κύριό σου, να υποτάσσεσαι σ' Αυτόν, να προσεύχεσαι 

µαζί µε αυτούς που προσεύχονται σ' Αυτόν. 

45  Κοίτα! Οι άγγελοι είπαν: "Ω Μαριάµ! Ο Αλλάχ σου αναγγέλει ευχάριστα νέα µ' ένα Λόγο του, το 

όνοµά του θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός Ιησούς), το παιδί της Μαριάµ, θα τύχει δε µεγάλης 

τιµής σ' αυτόν τον κόσµο και στο µελλοντικό, και σύντροφος µ' εκείνους που βρίσκονται πολύ κοντά 

στον Αλλάχ. 

46 "Θα µιλάει στους ανθρώπους απ' τη παιδική του ηλικία κι όταν γίνει ώριµος (άνδρας). Και θα 

ανήκει στην συντροφιά εκείνων που κάνουν το καλό". 

47 Κι εκείνη ρώτησε: "Ω! Κύριέ µου! Πώς είναι δυνατό ν' αποχτήσω παιδί, ενώ κανείς άνδρας δεν µε 

πλησίασε;" Είπε: "Έτσι θα γίνει, ο Αλλάχ δηµιουργεί ό,τι θελήσει. Όταν σχεδιάσει κάτι, διατάζει και 

λέγει, "Γεννηθήτω" και γίνεται. 

48  Και θα του διδάξει (ο Αλλάχ) το Βιβλίο (ή τη γραφή) τη Σοφία, τον Νόµο και το Ευαγγέλιο. 

49  Και (θα ορίσει αυτόν) έναν απόστολο για τα Παιδιά του Ισραήλ (λέγοντας): 'Έχω έρθει σε σας µε 

Σηµάδι απ' τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως είναι), θα φτιάξω για σας τη µορφή του πτηνού θα 

φυσήξω σ' αυτό και µε την άδεια του Αλλάχ θα πάρει ζωή, θα θεραπεύσω τους εκ γενετής τυφλούς και 

τους λεπρούς και µε την άδεια του Αλλάχ  θ' αναστήσω τους πεθαµένους και θα σας φανερώσω ό,τι θα 

τρώτε κι ό,τι θα αποθηκεύετε στα σπίτια σας. Μέσα σ' αυτά υπάρχει Σηµάδι για σας, αν πραγµατικά 

πιστεύετε. 

50  (Έχω έρθει σε σας) για να επαληθεύσω τον Νόµο που υπήρχε πριν από µένα. Και να σας επιτρέψω 

τη χρήση ορισµένων που πριν ήταν απαγορευµένα για σας. Έχω έρθει σε σας µε ένα Σηµάδι, απ' τον 

Κύριό σας. Γι' αυτό να σέβεστε τον Αλλάχ και να µου υπακούετε. 

51 "Είναι ο Αλλάχ, Αυτός που είναι Κύριος µου και Κύριος σας. Γι' αυτό να Τον λατρεύετε. Αυτός 

είναι ένας δρόµος, που είναι ίσιος". 

52 Όταν ο Ιησούς αντιλήφτηκε την απιστία από µέρους τους, είπε: "Ποιος θα µε βοηθήσει στο έργο 

του Αλλάχ;" Αποκρίθηκαν οι µαθητές: "Εµείς είµαστε οι βοηθοί του Αλλάχ. Πιστεύσαµε στον Αλλάχ, 

και να µαρτυρήσεις ότι είµαστε Μουσουλµάνοι. 
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53 "Κύριέ µας! Πιστεύσαµε σ' ό,τι έστειλες κι ακολουθήσαµε κάτω τον Απόστολο. Γι' αυτό γράψε µας 

(στη χορεία) των µαρτύρων (που οµολογούν όλους τους προηγούµενους Αποστόλους)". 

54 Κι οι άπιστοι σχεδίασαν εναντίον του Αλλάχ, κι ο Αλλάχ επίσης σχεδίασε εναντίον τους, κι ο 

καλύτερος απ' τους σχεδιαστές είναι ο Αλλάχ. 

55  Κι ο Αλλάχ είπε: "Ω Ιησού! θα σε πάρω και θα σ' ανυψώσω ίσαµε Εµένα και θα σε καθαρίσω απ' 

τις εξαπατήσεις  αυτών που βλαστηµούν και θα κάνω ώστε αυτοί που σε ακολουθούν να γίνουν 

ανώτεροι απ' τους άπιστους µέχρι τη µέρα της Κρίσης, έπειτα όλοι εσείς σε Μένα θα επιστρέψετε, και 

θα δικάσω ανάµεσά σας για ό,τι σεις διαφωνούσατε. 

84  Πες: "Πιστέψαµε στον Αλλάχ, και σ' ό,τι µας έχει σταλεί, και σ' ό,τι έχει σταλεί στον Αβραάµ, 

Ισµαήλ, Ισαάκ, Ιακώβ και στις Φυλές, και σ' ό,τι δόθηκε στον Μωυσή, στον Ιησού και στους 

Προφήτες, απ' τον Κύριό τους. Καµιά διάκριση δεν κάνουµε ανάµεσα τους. Κι εµείς σ' Αυτόν 

υποτάσσουµε τη θέληση µας. 

4, Σούρα αλ- Νισά, Οι Γυναίκες, 176 

157  Γιατί ακόµη καυχήθηκαν: "Φονεύσαµε τον Χριστό Ιησού, το παιδί της Μαριάµ, τον Απόστολο 

του Αλλάχ". Κι όµως δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον σταύρωσαν, αλλ' έτσι φαίνεται σ' αυτούς. Εκείνοι 

όµως που είχαν διαφορετική γνώµη (που διαφώνησαν) σ' αυτό (το θέµα), είναι γεµάτοι αµφιβολίες, 

γιατί δεν γνωρίζουν (θετικά), αλλά µόνο εικασίες ακολουθούν, και µια βεβαιότητα ότι δεν τον 

σκότωσαν, 

158  αλλά ο Αλλάχ τον σήκωσε ψηλά κοντά Του, (τον πήρε σ' ένα µέρος που να µην µπορούν οι 

εχθροί να τον βρουν) γιατί ο Αλλάχ είναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

159 Και δεν υπάρχει κανείς απ' τους οπαδούς της Βίβλου που να πεθαίνει χωρίς να πιστέψει ότι ο 

Χριστός είναι άνθρωπος, και την Ηµέρα δε της κρίσης θα είναι µάρτυρας εναντίον τους 

163  Σ' εµπνεύσαµε, καθώς εµπνεύσαµε τον Νώε και τους µετά απ' αυτόν Προφήτες. Εµπνεύσαµε τον 

Αβραάµ, τον Ισµαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τις Φυλές, τον Ιησού, τον Ιώβ, τον Ιωνά, τον Ααρών 

και τον Σολοµώντα. Στο Δαβίδ δώσαµε τους ψαλµούς. 

171 Ω! Οπαδοί της Βίβλου! Μη κάνετε κατάχρηση της θρησκείας σας, και µη λέτε για τον Αλλάχ 

τίποτε άλλο, παρά µόνο την αλήθεια, ο Χριστός Ιησούς, ο γιος της Μαριάµ, δεν είναι περισσότερο από 

Απόστολος του Αλλάχ, κι ο Λόγος Του προς τη Μαριάµ, κι ένα Πνεύµα απ' Αυτόν (τον Αλλάχ). 

Πιστεύετε λοιπόν στον Αλλάχ και στους Αποστόλους Του και µη λέτε "Τριάδα". Παραιτηθείτε, θα 

είναι το καλύτερο για σας. Γιατί ο Αλλάχ είναι ο Θεός. Ας είναι δοξασµένος. Μεγάλη η Αξιοπρέπειά 

Του, προ παντός απ' το να έχει παιδί. Σ' Αυτόν ανήκουν όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Κι αρκεί ο Αλλάχ για ρυθµιστής των υποθέσεων. 

172 Δεν απαξιούσε ο Χριστός να υπηρετεί και να λατρεύει τον Αλλάχ κι ούτε οι άγγελοι εκείνοι που 

τους προτιµά ο Αλλάχ. Όσοι περιφρονούν τη λατρεία Του, κι είναι υπεροπτικοί, τότε, όλους µαζί θα 

τους συγκεντρώσει µπροστά Του (για απολογία). 

5, Σούρα αλ- Μάιντε, Το Στρωµένο Τραπέζι, 120 

17 Άπιστοι είναι πραγµατικά εκείνοι που λένε ότι ο Αλλάχ είναι ο Χριστός, ο γιός της Μαριάµ. Λέγε: 

"Ποιός έχει την ελάχιστη δύναµη έναντι του Αλλάχ που αν ήθελε µπορούσε να θανατώσει τον Χριστό, 

το γιο της Μαριάµ, και την µητέρα του και όλους που βρίσκονται στη γη; Γιατί στον Αλλάχ ανήκει η 

κυριαρχία των ουρανών και της γης, κι ό,τι βρίσκεται ανάµεσά τους. Δηµιουργεί ό,τι θέλει. Κι ο 
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Αλλάχ είναι Παντοδύναµος. 

46 Και πάνω στα χνάρια τους στείλαµε τον Ιησού, το γιό της Μαριάµ, επικυρώνοντας τις Γραφές 

(Ταουρά) που είχαν σταλεί, πριν απ' αυτόν, και Του δώσαµε το Ευαγγέλιο, που σ' αυτό υπάρχει η 

καθοδήγηση και το φως, καθώς και η επικύρωση των Γραφών (Ταουρά) που είχαν σταλεί πριν απ' 

αυτόν: Καθοδήγηση και προειδοποίηση, για όσους σέβονται τον Αλλάχ. 

72 Βλαστηµούν βέβαια όποιοι λένε ότι: "Ο Αλλάχ ειν' ο Χριστός ο γιος της Μαριάµ", ο Χριστός είπε: 

"Ω! παιδιά του Ισραήλ! λατρεύετε τον Αλλάχ, τον Κύριό Μου και Κύριό σας". Και σίγουρα όποιος 

συνδυάζει άλλους θεούς µε τον Αλλάχ, - τότε ο Αλλάχ θα τους απαγορεύσει γι' αυτόν, τον Παράδεισο 

και σπίτι του θα είναι η Φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρχει κανείς για να βοηθήσει τους κακοποιούς. 

75 Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάµ, δεν ήταν τίποτ' άλλο, παρά ένας Απόστολος. Τόσοι και τόσοι 

απόστολοι πέρασαν πριν απ' αυτόν. Η µητέρα του ήταν µια φιλαλήθης (κι ενάρετη) γυναίκα. Και οι 

δύο τους έτρωγαν το (καθηµερινό φαγητό). Κοίταξε, πώς ο Αλλάχ τους φανέρωσε τις Εντολές Του. Κι 

έπειτα δες µε ποιους τρόπους (οι βλάστηµοι) αποµακρύνονται απ' την αλήθεια! 

78 Κατάρες ξέφυγαν απ' το στόµα του Δαυίδ και του Ιησού, του γιου της Μαριάµ, για εκείνους απ' τα 

Παιδιά του Ισραήλ, που αρνήθηκαν την Πίστη: Και τούτο για ό,τι παράκουσαν κι επέµεναν στην 

παρανοµία. 

110 Τότε είπε ο Αλλάχ: "Ω! Ιησού, γιε της Μαριάµ! Θυµήσου την χάρη Μου σε σένα και στη µητέρα 

σου. Κοίτα! σ' ενίσχυσα µε τ' Άγιο Πνεύµα, για να µπορέσεις να µιλήσεις στους ανθρώπους, και την 

παιδική ηλικία και κατά την ωριµότητα. Κοίτα! σου έµαθα το Βιβλίο και τη Σοφία, και το Νόµο και το 

Ευαγγέλιο, κι ακόµη έφτιαξες - µε την άδειά Μου - από πηλό τη µορφή ενός πουλιού, που µ' ένα 

φύσηµα σου, έγινε µε την άδειά Μου - ένα πουλί, και γιάτρεψες - µε την άδειά Μου - τους εκ γενετής 

τυφλούς καθώς και τους λεπρούς, κι ανάστησες - µε την άδειά Μου - τους νεκρούς. Και κοίτα! 

εµπόδισα τα Παιδιά του Ισραήλ να σε βλάψουν, όταν τους παρουσίασες τα θαύµατα, οι άπιστοι όµως 

όπως ήταν ανάµεσά τους, είπαν: "Αυτά δεν είναι παρά φανερή µαγεία". 

111"Και κοίτα! ενέπνευσα τους Μαθητές να έχουν πίστη σε Μένα και στον Απόστολο Μου, είπαν: 

"Πιστεύσαµε και να είσαι µάρτυράς µας, ότι είµαστε µουσουλµάνοι - υποταγµένοι δηλ. στον Αλλάχ". 

112 Κι είπαν οι Μαθητές "Ω! Ιησού γιε της Μαριάµ! Μήπως µπορεί ο Κύριος σου, να µας στείλει απ' 

τον ουρανό, ένα στρωµένο (µε φαγώσιµα) Τραπέζι;" Είπεν (ο Ιησούς): "Φοβηθείτε τον Αλλάχ, αν 

είστε πιστοί". 

113 Είπαν: "Το µόνο που επιθυµούν είναι να φάµε απ' αυτό και να ικανοποιηθούν οι καρδιές µας και 

να διαπιστώσουµε ότι πράγµατι µας λες την αλήθεια και να είµαστε απ' τους µάρτυρες στο θαύµα 

αυτό". 

114 Είπεν ο Ιησούς ο γιος της Μαριάµ: "Ω! Θεέ, Κύριέ µας! Στείλε µας απ' τον ουρανό, ένα Τραπέζι 

στρωµένο (µε είδη διατροφής), κι ας γίνει - για το πρώτο και το τελευταίο, από µας - µια ιεροτελεστία 

για µας και µια υπόδειξη από Σένα. Και φρόντιζε για τη συντήρησή µας, Εσύ είσαι ο καλύτερος 

Υποστηρικτής (για τις ανάγκες µας)". 

115 Είπεν ο Αλλάχ: "Θα σας στείλω κάτω σε σας. Αν όµως κανείς από σας, µετά απ' αυτό 

δυσπιστήσει, τότε θα τον βασανίσω µε τέτοια βάσανα όπως δεν έχω βασανίσει ποτέ κανέναν σ' όλο 

τον κόσµο. 

116 Και πρόσεξε, όταν ο Αλλάχ θα πει: "Ω! Ιησού, γιε της Μαριάµ! µήπως είπες στους ανθρώπους: 
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"Λατρεύετε εµένα και την µητέρα µου σαν Θεούς εκτός απ' τον Αλλάχ;" "Δόξα σε Σένα! είπε ο Ιησούς 

"ποτέ δεν θα έλεγα ό,τι δεν είχα δικαίωµα (να πω). Κι αν είπα τέτοιο πράγµα, Εσύ θα το γνωρίζεις 

αµέσως. Γιατί ξέρεις τι κρύβει η καρδιά µου, ενώ εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει στη δική Σου. Γιατί Εσύ 

είσαι ο Γνώστης όλων, όσα είναι κρυµµένα. 

117 "Ποτέ δεν τους είπα τίποτε παραπάνω από όσα µε διέταξες να πω: "Να λατρεύετε τον Αλλάχ, τον 

Κύριό µου και τον Κύριό σας", κι ήµουν µάρτυρας γι' αυτούς εφ' όσον βρισκόµουν κοντά τους. Όταν 

όµως συµπλήρωσα την διαµονή µου στη ζωή, Εσύ τότε ήσουν πια ο Φύλακάς τους κι Εσύ είσαι ο 

Αυτόπτης µάρτυρας για όλα τα πράγµατα. 

118 "Αν τους βασανίσεις, είναι υπηρέτες Σου, κι αν τους συγχωρέσεις, Εσύ Είσαι ο Παντοδύναµος, ο 

Σοφός". 

6, Σούρα αλ- Εν' άµ, Τα Ζωντανά- Τα Κοπάδια, 165 

85 Κι ο Ζαχαρίας (Ζακαρία), ο Ιωάννης (Γιάχια), ο Ιησούς, κι ο Ηλίας. Όλοι τους είναι απ' την τάξη 

των ενάρετων (όσιων). 

9, Σούρα αλ- Τέβµπε, Η Μετάνοια, 129 

30 Κι είπαν οι Εβραίοι ότι ο Έσδρας ήταν γιος του Αλλάχ. Κι είπαν οι Χριστιανοί ότι ο Μεσσίας ήταν 

γιος του Αλλάχ. Αυτά είναι λόγια που βγήκαν απ' τα χείλια τους και που µιµούνται τα λόγια εκείνων 

που αρνήθηκαν, (παλιά) από πριν την Πίστη. Ας πέσουν στη καταστροφή που έχουν αποµακρυνθεί 

απ' την Αλήθεια στρέφοντας προς το ψεύδος! 

31 Πήραν τους ιερείς και τους αναχωρητές (µοναχούς) τους, για κυρίους, αντί τον Αλλάχ και (πήραν 

για Κύριο) το Μεσσία το γιο της Μαριάµ, και αν είχαν διαταχθεί να µη λατρεύουν παρά µόνο τον 

Αλλάχ, τον Ένα. Δεν υπάρχει θεός παρά µόνο Εκείνος (ο Αλλάχ). Δόξα στην Παντοδυναµία Του! - 

πολύ µακριά είναι Εκείνος για να έχει συνεταίρους µ' Αυτόν. 

19, Σούρα Μέριεµ (Μαριάµ), Η Μαρία, 98 

29 Εκείνη όµως έδειξε προς το µωρό. Είπαν: "Πώς - είναι δυνατό - να µιλήσουµε µε ένα παιδί που 

είναι στην κούνια"; 

30 Είπε (το παιδί): "Είµαι στ' αλήθεια -ένας δούλος του Αλλάχ. Μου έδωσε το Βιβλίο (την 

αποκάλυψη) και µε έκανε ένα προφήτη. 

31 "Και µε έχει κάνει ευλογηµένο οπουδήποτε κι αν βρίσκοµαι, και έχει επιτάξει σε µένα την 

Προσευχή και τη φιλανθρωπία εφ' όσον βρίσκοµαι στη ζωή. 

32 "Και (Αυτός) µ' έχει κάνει καλοκάγαθο στη µητέρα µου, και όχι υπεροπτικό ή άθλιο, 

33 "(Γι' αυτό) η Ειρήνη είναι πάνω µου κατά την ήµερα, που γεννήθηκα, και την ήµερα που θα 

πεθάνω, και την ήµερα που θα εγερθώ για (µια άλλη) ζωή"! 

21, Σούρα αλ- Ενµπιγιά, Οι Προφήτες, 112 

90 Κι εισακούσαµε (την προσευχή του) και του χαρίσαµε τον Γιάχια = (τον Ιωάννη) Και θεραπεύσαµε 

για χάρη του (τη στειρότητα) της γυναίκας του. Αυτοί (οι τρεις) συναγωνίζονταν για τις καλές 

πράξεις. Και Μας καλούσαν (στις προσευχές τους) µε αγάπη και ευλάβεια και ταπείνωναν τον εαυτό 

τους µπροστά Μας. 

23, Σούρα αλ- Μου΄µινούν, Οι Πιστοί, 118 

50 Και κάναµε το γιο της Μαριάµ και τη µητέρα του Σηµείο (θαύµα), και τους δώσαµε καταφύγιο σε 

υψηλή τοποθεσία, (που παρείχε) ηρεµία και ασφάλεια κι εφοδιασµένο µε πηγάδια (νερού). 
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33, Σούρα αλ- Εχζάµπ, Τα Κόµµατα- Οι Συνασπισµένες Φυλές, 73 

7 Και θυµίσου που πήραµε από τους Προφήτες τις συµφωνίες τους, κι από σένα, κι από τον Νώε, και 

τον Αβραάµ, και τον Μωυσή, και τον Ιησού το γιο της Μαριάµ. Και πήραµε απ' αυτούς µια σοβαρή 

Συµφωνία, 

42, Σούρα αλ- Σούρά, Η Σύσκεψη- Η Συµβουλή, 53 

13 Νοµοθέτησε για σας την ίδια θρησκεία που είχε συστήσει στο Νώε, - και που σου την έχουµε 

στείλει εµπνέοντάς σε - (την ίδια) που είχαµε συστήσει σχετικά µε τον Αβραάµ, στον Μωυσή, και 

στον Ιησού. (Δηλαδή) να παραµένετε - σταθερά - στη Θρησκεία και να µη χωριστείτε σ' αυτή (σε 

αιρέσεις). Γι' αυτούς που αποδίδουν συνεταίρους (στον Αλλάχ) σκληρός είναι (ο δρόµος) στον οποίο 

τους προσκαλείτε, ο Αλλάχ διαλέγει για τον Εαυτό Του, όποιον θέλει, και οδηγεί στον Εαυτό Του 

εκείνον που µετανοεί. 

43, Σούρα αλ- Ζούχρουφ, Ο Στολισµός- Τα χρυσά κοσµήµατα, 89 

57 Κι όταν αναφέρεται - σαν παράδειγµα - ο υιός της Μαριάµ, (ο Ιησούς), να τώρα που ο λαός σου (Ω 

Μουχάµµεντ!) διαµαρτύρεται γι' αυτό, (φωνάζει δυνατά κοροϊδεύοντας)! 

58 Και λένε: "Είναι οι θεότητές µας καλύτερες, ή εκείνος;" Και δεν σου είπαν αυτό παρά µόνο για 

συζήτηση. Μάλιστα, είναι ένας φιλόνικος λαός. 

59 Δεν είναι τίποτε (περισσότερο) από ένας δούλος (του Αλλάχ), που τον περιβάλαµε µε τη Χάρη µας, 

και τον κάναµε ένα παράδειγµα για τα Παιδιά του Ισραήλ. 

60 Κι αν το θέλαµε θα κάναµε στη θέση σας αγγέλους, να κυριαρχούν τη γη. 

61 Κι αυτός (ο Ιησούς) θα είναι ένα βέβαιο Σηµάδι ότι (πλησιάζει) η Ώρα. Γι' αυτό µην αµφιβάλλετε 

γι' αυτήν, αλλά να µε ακολουθείτε. Αυτός είναι ο Ίσιος (ο σωστός) Δρόµος. 

63  Κι όταν ήλθε ο Ιησούς, µε τα Καθαρά Σηµεία , είπε: "Έρχοµαι σ' εσάς µε τη Σοφία, για να σας 

φανερώσω (να σας εξηγήσω) µερικά απ' αυτά που είχατε διαφορές και φιλονικούσατε. Γι' αυτό 

φοβηθείτε τον Αλλάχ και υπακούστε µε". 

64 Πράγµατι, ο Αλλάχ είναι ο Κύριος µου και ο Κύριος σας. Γι' αυτό να Τον λατρεύετε. Αυτός είναι ο 

Ίσιος (ο σωστός) Δρόµος". 

57, Σούρα αλ- Χαντίντ, Ο Σίδηρος, 29 

27 Έπειτα - πάνω στα ίχνη τους - κάναµε ν' ακολουθήσουν (κι άλλοι από) τους Αποστόλους Μας. Και 

µετά, στείλαµε τον Ιησού, το γιο της Μαριάµ και του δώσαµε το Ευαγγέλιο, και βάλαµε στις καρδιές 

εκείνων που τον ακολούθησαν, (τον) Οίκτο και (την) Ευσπλαχνία. Αλλά τον Ασκητισµό 

(αποµάκρυνση από τον γάµο) (τον Μοναχικό βίο) που τον επινόησαν µόνοι τους, δεν είµαστε Εµείς 

που τον παραγγείλαµε σ' αυτούς. (Το µόνο που ορίσαµε ήταν) να επιδιώκουν την Καλή Ευχαρίστηση 

(να ευχαριστήσουν) τον Αλλάχ. Αλλά δεν ακολούθησαν - σωστά-(το δρόµο) όπως έπρεπε να τον 

τηρήσουν. Γι' αυτό δώσαµε σ' εκείνους που πίστεψαν-ανάµεσά τους - την (δίκαιη) αµοιβή τους, ενώ 

πολλοί απ' αυτούς είναι διεφθαρµένοι. 

61, Σούρα αλ- Σαφ, Η Πολεµική Παράταξη- Η Γραµµή, 14 

6 Και (ανάγγελλε στον λαό σου) τον Ιησού - το γιο της Μαριάµ - όταν είπε: "Ω! Παιδιά του Ισραήλ! 

Είµαι ο απεσταλµένος του Αλλάχ σ' εσάς, για να επικυρώσω το Νόµο (τη Βίβλο) (που ήλθε) πριν από 

εµένα, και να σας αναγγείλω την ευχάριστη είδηση για έναν Απόστολο που θα έλθει µετά από µένα, 

και που το όνοµά του είναι Άχµεντ". Αλλά όταν τους παρουσίασε τα (ολοφάνερα) Σηµεία, είπαν: 
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"Αυτή είναι φανερή µαγεία"! 

14 Ω! Εσείς που πιστεύετε! Ας βοηθήσετε (την θρησκεία του Αλλάχ), όπως είπε ο Ιησούς ο γιος της 

Μαριάµ στους Μαθητές του؛ "Ποιοί θα είναι οι βοηθοί µου (Ενσάροι) (για το έργο) του Αλλάχ" Είπαν 

οι Μαθητές: "Εµείς είµαστε οι βοηθοί (στο έργο) του Αλλάχ!" Τότε πίστεψε µια µερίδα από τα Παιδιά 

του Ισραήλ, ενώ µια άλλη µερίδα αρνήθηκαν. Ενισχύσαµε όµως αυτούς που πίστεψαν κατά των 

εχθρών τους, και αναδείχθηκαν νικητές. 
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3. Σύνοψη πληροφοριών των εδάφιων για τον Ιησού - Συµπεράσµατα10 

Με βάση τις σούρες και τα εδάφια, που παραθέσαµε στο κεφάλαιο 2, οι πληροφορίες που λαµβάνουµε 
για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 

1. Η Γέννηση του Ιησού: Οι µουσουλµάνοι δέχονται την παρθενική σύλληψη του Ιησού από την 
Παναγία. Το πρόσωπο της Μαρίας χαίρει ιδιαίτερης ευλάβειας από τους µουσουλµάνους αν και θα 
πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι δεν την αποδέχονται ως Θεοτόκο. 

2. Η αποστολή του Ιησού: Από το Κοράνι πληροφορούµαστε ότι ο Ιησούς είναι ένας από τους 
προφήτες που απέστειλε ο Αλλάχ για να κηρύξουν και να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην Αλήθεια. 
Βασικό τους καθήκον τονίζεται η εξαγγελία στην µοναδικότητα του Θεού και η αποφυγή της 
ειδωλολατρείας, που είναι και το µεγαλύτερο αµάρτηµα για την θρησκεία του Ισλαµ. Βέβαια, 
απόστολος και σφραγίδα όλων των προφητών είναι ο Μωάµεθ, αν και του δίνονται προσφωνήσεις που 
δεν τις συναντούµε ούτε στον Μωάµεθ.  

3. Απόλυτη άρνηση της θεότητας του Ιησού: Θα πρέπει να τονίσουµε ότι στο Ισλάµ κάθε σύγκριση 
ή παραλληλισµός του Αλλάχ µε τον άνθρωπο είναι η απόλυτη ύβρις. Δεν υφίσταται η έννοια της 
Θεώσεως του ανθρώπου. Το απρόσιτον µεταξύ Αλλάχ και ανθρώπων είναι βασική αρχή της ισλαµικής 
πίστης και οποιαδήποτε διαφορετική νύξη είναι βλασφηµία. Η έννοιες Πατέρας και Αγία Τριάδα είναι 
απορριπτέες από την διδασκαλία του Ισλάµ. Ο Ιησούς είναι απλά ο γιός της Μαρίας και ένας από τους 
προφήτες της εκλογής του Αλλάχ. Ιδιαίτερης µνείας είναι η άποψη που υπογραµµίζεται από τα 
κορανικά χωρία που τιτλοφορούνται "Η Τράπεζα"  ότι ουδέποτε ελέχθει από τον Ιησού ότι είναι υιός 
του Θεού και υποστηρίζεται ένθερµα από την µουσουλµανική παράδοση. Επίσης, αµφίβολη είναι η 
ερµηνεία που δίνεται για το Άγιο Πνεύµα στο Κοράνι και στην ισλαµική θεολογία και το 
αναγνωρίζουν και οι ίδιοι ως ένα βασικό τους δυσεπίλυτο πρόβληµα, όµως µε βεβαιότητα 
απορρίπτουν το Τριαδικό δόγµα, εµµένοντας στην θεώρηση ταυτισης του αγίου πνεύµατος µε δύναµη-
πνοή -ενέργεια του Αλλάχ. 

4. Αναγνώριση ιδιαίτερων χαρισµάτων στον Ιησού: Αν και είναι απόλυτη η άρνηση της θεότητάς 
του είναι σηµαντικός ο τίτλος Μεσσίας και λόγος Θεού που του αποδίδεται. Στο Κοράνι 
ενσωµατώθηκαν οι διάφορες χριστολογικές αιρετικές ερµηνείες που απηχούσαν εκείνη την εποχή στην 
Αραβία. Θίγεται η υπερφυσική γέννησή του από την "άσπιλη Μαρία" και "πνεύµατος Θεού", η σοφία 
του, προσφωνείται µε το όνοµα της µητέρας του, πράγµα άγνωστο µε το αραβικό έθος, βεβαιώνεται η 
θαυµατουργική του δράση και η κλήση του στο προφητικό του αξίωµα από την γέννησή του και ο 
εξέχων θαυµασµός προς το πρόσωπό του από τον Μωάµεθ.  

5. Απόρριψη της σταύρωσης και ανάστασης του Ιησού: Πολλές είναι οι ερµηνείες που δίνονται από 
τα κορανικά χωρία πάντως είναι σαφές ότι το Ισλάµ απορρίπτει τον σταυρικό θάνατο του Χριστού και 
δέχεται την άρνηση της ιστορικότητας της σταύρωσης.  

6. Αποδοχή της ανάληψης του Ιησού: Στην πραγµατικότητα το µόνο που επιβεβαιώνεται από το 
Κοράνι είναι η επιστροφή του Ιησού στον Αλλάχ µε τρόπο που τον δόξασε  και δεν δικαίωσε τους 
Εβραίους. 

 

 

 

 

                                                             
10  Βλ. αναλυτικότερα για τα αναφερόµενα της σύνοψης στο: Γιαννουλάτος, Α., Ισλάµ: Θρησκειολογική επισκόπησις, Αθήνα: 
Ιδιωτική Έκδοση, 2000, σελ. 135-157.    
 



 

12 
 

4. Βιβλιογραφία 

Α. Πηγές 

Το Ιερό Κοράνιο και µετάφραση των Εννοιών Του στην Ελληνική Γλώσσα, Συγκρότηµα του Βασιλιά 

Φαχντ, Μεδίνα Μουνάββαρα, εκτύπωση µε την εποπτεία του Υπουργείου Ισλαµικών Υποθέσεων, 

Βακουφίων και Ιερού Κηρύγµατος της Σαουδικής Αραβίας, 2000µ.Χ. 

 

Β. Εγχειρίδια 

Γιαννουλάτος(Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας), Α., Ίχνη από την αναζήτηση του 

υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών µελετηµάτων, Αθήνα: Ακρίτας, 32006.  

Γιαννουλάτος(Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας), Α., Ισλάµ: Θρησκειολογική επισκόπησις, 

Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, 2000. 

Ζιάκα Α., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, Η συνάντηση του Χριστιανισµού µε το Ισλάµ, Τόµος Β΄, Θεσ/νίκη: 

Πουρναρά, 2010. 

Ζιάκας, Γρ., Ιστορία των Θρησκευµάτων Β΄: Το Ισλάµ, Θεσ/νίκη: Πουρναρά, 72002.  

Κονδύλη, Ε., Αραβικός Πολιτισµός, Αθήνα: Συµµετρία, 2011 (Ελληνικά Γράµµατα 12008). 

Κονδύλη, Ε., Εισαγωγή στη Λογοτεχνία των Αράβων, Αθήνα: Συµµετρία, 2012 (Ελληνικά Γράµµατα 
12001). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


