
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  Από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου (4 δίωρα) 
 

Ι.  Αν, πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος; 
i. Σύγχρονες καταστροφολογικές αντιλήψεις 
ii. Αντιλήψεις θρησκειών για το τέλος του κόσμου 

 
 Ισλάμ  
 Το τέλος του κόσμου:  

 
«(Μη νομίζεις, ω Μουχάμμεντ) ότι ο Αλλάχ δεν προσέχει τις πράξεις των αδίκων, 
μόνο τους αναβάλλει για την Ημέρα, που τα μάτια –προσεχτικά- θα ατενίζουν με 
φρίκη» (Κοράνιο 14,42) 
  
«8. Και όταν –τέλος- η σάλπιγγα θα βουίξει, 9 αυτό θα είναι –εκείνη η δύσκολη  
 Ημέρα, 10 που για τους Απίστους δεν θα είναι εύκολη» (Κοράνιο 74,9) 
 
 Προσδοκία ανάστασης των νεκρών (Κοράνιο, 2, 85, 113 174, 212 και 50, 

42) 
 

«85. Σκοτώσατε όμως ο ένας τον άλλο, διώξατε κάποιους από τη χώρα τους, 
ενωθήκατε για την προσβολή και την καταπίεση τους, και, από την άλλη, μόλις 
υποδουλώθηκαν, τους εξαγοράζετε, ενώ από την αρχή δεν επιτρεπόταν η εκδίωξη 
τους από τη χώρα τους. Θα πιστέψετε λοιπόν ένα μέρος από τη δική σας Βίβλο και 
θα αρνηθείτε το υπόλοιπο; Ποια θα είναι η πληρωμή όσων κάνουν τέτοια 
πράγματα; Η ντροπή του κόσμου τούτου και κατά την ημέρα της Ανάστασης (των 
νεκρών), η υποβολή στα σκληρότερα βασανιστήρια. Ο Κύριος γνωρίζει τις πράξεις 
σας» (Κοράνιο 2,85) 

 
«113 Οι Εβραίοι λένε ότι οι Χριστιανοί πλανώνται, όπως και οι Χριστιανοί λένε πως 
οι Εβραίοι πλανώνται και οι δύο όμως διαβάζουν τις Γραφές. Το ίδιο λένε και όσοι 
δεν ξέρουν τις Γραφές. Ο Κύριος θα αποφασίσει για τη διαφωνία της ημέρα της 
Κρίσεως» (Κοράνιο 2,113) 

 
«174 Εκείνοι που από αισχροκέρδεια αποκρύπτουν από τους ανθρώπους τις 
εντολές του Βιβλίου που ήρθε από ψηλά, γεμίζουν τα σπλάχνα τους με φωτιά. Ο 
Θεός δεν θα τους απευθύνει τον λόγο της ημέρα της Κρίσεως ούτε θα συγχωρέσει 
τις αμαρτίες τους. Τιμωρία φοβερή τους περιμένει» (Κοράνιο 2,174) 

 
«212 Η ζωή του κόσμου τούτου ανήκει στους απίστους και σε όσους εμπαίζουν τους 
πιστούς. Όσοι φοβούνται τον Κύριο, όμως, θα βρεθούν πάνω από αυτούς κατά την 
ημέρα της Κρίσεως. Ο Θεός χαρίζει τα πλούτη Του χωρίς μέτρο σε όποιον Εκείνος 
θέλει» (Κοράνιο 2,212) 
«42 Η ημέρα κατά την οποία οι άνθρωποι θα ακούσουν την κραυγή του, θα είναι η 
ημέρα της ανάστασης από τους τάφους» (Κοράνιο 50,42) 
 

 



 Ζωηρές περιγραφές παραδείσου και κολάσεως  
 
«15 Πες τους: Μήπως αυτό είναι καλύτερο από τον αιώνιο κήπο που 
υποσχέθηκε ο Θεός στους ευσεβείς, ο οποίος θα δοθεί ως αμοιβή και 
ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους» (Κοράνιο 25,15)[παράδεισος] 
 
«24 Αν όμως δεν το κάνετε αυτό (και βεβαίως δεν θα το κάνετε), να φοβάστε 
τη φωτιά που περιμένει τους απίστους, τη φωτιά που θα καταπιεί 
ανθρώπους και πέτρινα είδωλα» (Κοράνιο 2,24) [κόλαση] 
 
«80 Και ειπαν: Ακόμα κι αν μας αγγίξει η φωτιά, αυτή θα κρατήσει  λίγες 
μόνο μέρες» Πες τους: «Πήρατε από τον Θεό καμιά αμετάκλητη υπόσχεση ή 
λέτε για τον Θεό όσα δεν ξέρετε;» (Κοράνιο 2,80) [κόλαση] 
 
«126 Τότε είπε ο Αβραάμ στον Θεό:» Κύριε, κάνε ασφαλή τη χώρα τουτη και 
δώσε τροφή των καρπών Σου σε όσους πιστεύουν στον θεό και στην ημέρα 
της Κρίσεως» Κι ο Θεός αποκρίθηκε: « Εγώ τούτα θα τα παραχωρήσω στους 
απίστους, αλλά θα τα απολαύσουν για καθορισμένο χρόνο έπειτα θα τους 
ρίξω στην Κόλαση της φωτιάς. Πόσο τρομερή είναι η πορεία τους» (Κοράνιο 
2,126) [κόλαση] 

 
 Ινδοϊσμός : Ο άνθρωπος πορεύεται στη λύτρωση όπως η σταγόνα που 

επιστρέφει στον ωκεανό της υπέρτατης πραγματικότητας 
 

 Βουδισμός: Η Νιρβάνα ως απαλλαγή από τις επιθυμίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


