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Ἐτιμήθη με την διαταγή για την εκτύπωση τούτου του Ispoë 
Κορανίου και μετάφραση τῶν εννοιών του ο Ὑπηρέτης τῶν δύο ἱερῶν 

Τόπων [Μέκκας και Μεδίνας) (Βασιλιάς της Σαουδικής Ἀραβίας 
Φαχντ μπιν AurvrovAalil AX Σαούντ. 
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καὶ μειάφραση των 

Ἐννοιών Του 
\ στὴν Ελληνική Γλώσσα, 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TOY ΒΑΣΙΛΔΙΑ ΦΑΧΝΤ 

TIA ΤΗΝ EKTYIIQEH ΤΟΥ IEPOY KOPANIOY 



ANR à δα AZ ΑΝ 

4 ΄ 

NS E NN NEA cr as 

Τούτο τὸ Icpé Κοράνιο και μετάφραση τῶν εννοιών τοῦ 

είναι δώρο από τον Ὑπηρέτη των δύο Ιερών Ἰύπων (Μέκκα - Μεδίνα) 

τον Βασιλιά Φαχντ μπιν ἀμπντουλαζίξ A Σαούντ 



TO IEPO KOPANIO 
και μετάφραση των Evvoiwv Του 

στην Ἑλληνική Γλώσσα 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TOY ΒΑΣΙΛΙΑ ΦΑΧΝΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TOY IEPOY KOPANIOY 

MEAINA - ZAOYAIKH APABIA ὁ 
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Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ 

(Στο όνομα του AAAAX του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου) 

ΠΡΟΔΟΓΟΣ 

Με την υπογραφή τοῦ αξιότιμου 

ελ-Σέιχ: Σάληχ μπιν Αμπντουλαζίζ μπιν 

Μουχάμμεντ AX ελ-Σέιχ, Ὑπουργού 

Ισλαμικών Ὑποθέσεων, Βακουφίων 

καὶ ἱΪἹερού Κηρύγματος, Γενικού επόπτη 

επί του Συγκροτήματος. 

H δόξα ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο όλων των Κόσμων, 

o οποίος αναφέρει στο lego Του Βιόλίο: “Πράγματι, σας ήρθε 

axé τὸν ΑΛΛΑΧ ἕνα φως (ο Μουχάμμεντ) και ένα ξεκάθαρο ||! 

Βιθλίο (το Κοράνιο)". | 
Η εἰρήνη και ἡ εὐλογία tou AAAAX στον πιο αξιοσέδαστο 

ὄλων τῶν προφητών και ἀαπεσταλμένων Του, στον Προφήτη 

μας Μουχάμμεντ, ο οποίος αναφέρει: 

"O καλύτερος από σας είναι αυτός που ἐμαθε το Κοράνιο και |} 

το δίδαξε". 

ME κίνητρο τις αξιοσέδαστες υποδείξεις και οδηγίες του 

Υπηρέτη τῶν δύο ἹΙερών Τόπων (Μέκκας και Μεδίνας) του ||! 

Βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντουλαζίξ AA Σαούντ (υ AAAAX va " 

τον φυλάει) σχετικά με τη φροντίδα tou για το Iep6 Βιύλίο του 

AAAAX, τὴν προσπάθεια διευκόλυνσης της ἐκδοσῆης TOU 

Κορανίου και της διάδοσής του μεταξύ τῶν Μουσουλμάνων σε 

όλη την υφήλιο, τη μετάφραση και ερμηνεία τῶν EVVOLOV του 
στις διάφορες γλώσσες του Κόσμου: με την πίστη του Ὑτουργείου 

Ισλαμικών Ὑποθέσεων, Βακουφίων και Iegod Κηρύγματος της 

Σαουδικής Αραόίας στη σπουδαιότητα της μετάφρασης τῶν 

evvouwv του ἱΪερού Κορανίου στις πιο σημαντικές γλώσσες του 

Κόσμου με σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησής του από 

|| τοὺς μη ομιλούντες την ἀαραόδική γλώσσα και την EXTÉAEON τῆς 

1] evroans tou Προφήτη σχετικά με τη διάδοση του μηνύματός 



του: 

"Γνωστοποιήστε 600 ακούτε από εμένα, κι ας είναι ἕνα και 

μόνο εδάφιο" και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών στους 
ομιλούντες την ελληνική γλώσσα αδελφούς μας, το Συγκρότημα 

του Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση του Iepod Κορανίου στὴν 

Μεδίνα Μουνάῤδόαρα, νιώθει ιδιαίτερη ευτυχία και χαρά va 

προσφέρει στον ἀαναγνώστη τούτη την ελληνική μετάφραση, τὴν 

οποία ετοίμασε και αποπεράτωσε μια επιτροπή Αράδων 

ελληνιστών καθηγητών του ιστορικού πανεπιστημίου του Καΐρου 
ελ- Ἐζχερ και επιμελήθηκε ο Τζιχάντ Μπιλάλ Χαλήλ, ειδικός 

πυπάλληλος του Συγκροτήματος για τον ἔλεγχο της ελληνικής 

απόδοσης. Και ἐεπωφελούμε την εὐκαιρία να εκφράζουμε τις 

θερμότατές μας ευχαριστίες στην xvoia/ Μαριάννα AATZH 

τὴν κάτοχο δικαιώματος ÉXÔOONS λόγω της παροχής ἀάδειας για 

τὴν ἐπανέκδοση της μετάφρασης από το Συγκρότημα. 

Ἐπίσης εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον 

Δοξασμένο και Ὑψιστο AAAAX για την ὀοήθεια που μας 
παρείχε για τὴν διεκπεραίωση ενός τόσο μεγάλου ἐργου, 10 

οποίο ελπίζουμε να είναι για χάρη του AAAAX, εποικοδομητικό 

και ὠφέλιμο για την ανθρωπότητα. 

Χωρίς aupéolia αντιλαμδανόμαστε ὀτι ἡ μετάφραση των 
evvouv του lego Κορανίου, 600 λεπτομερής και αν εἶναι n 

απόδοση των μεγάλων νοημάτων του παραμένει ελλιπής εξαιτίας 

τῶν θαυματουργών εκφράσεων ποῦ περιέχει το γνήσιο Κορανικό 

κείμενο. H ερμηνεία, την οποία εκφράζει ἡ μετάφραση, εἰναι 

αποτέλεσμα της αντίληψης και κατανόησης του Ϊερού Κορανίου 
από τον μεταφραστή, ο οποίος δεν μπόρεσε ν' ἀαποφύγει λάθη 

και ελλείψεις που ενυπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο ἔργο. 

Στο τέλος παρακαλούμε τον ἀαναγνώστη τούτης της μετάφρασης 

VO ενημερώσει το Συγκρότημα του Βασιλιά Φαχντ για την 

εκχτύπωση του ἹΪερού Κορανίου στην Μεδίνα Μουνάδόαρα για 

ὄσες ατέλειες παρατηρεί, ὀπως λάθη, ελλείψεις και περιττές 

ἐκφράσεις, για να λάδουμε υπόψη τούτες τις παρατηρήσεις στις 

ἐπανεκχδόσεις, με το θέλημα του AAAAX. 

O AAAAX είναι ο Οδηγός στην επιτυχία 

και Αὐτός εἰναι ο Καθοδηγητής στον Σωστό Δρόμο. 

Q ΑΛΛΑΧ δέξου από μας. Πράγματι Εσύ εἰσαι o Ακούων, 
ο Παντογνώστης. 
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Σούρα c-Déuya | 

εν ὦ Ὁ Ἐναρκτή
ρι.) ᾿ : 

1. Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

(Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχιίιμ). 

2. Η Δόξα ανήκει στον AAAAX, τον Ô “αλλ. 5 

'Αρχοντα όλων των κόσμων. ᾿ 

3. Tov Παντελεήμονα, τον ῷ SNS 

Πολυεύσπλαχνο. SOS 

4. ἴον Ἠγεμόνα της Ἡμέρας τῆς Oo NEA “ν᾿ A 

Koiong. 

5. Ecéva μόνο λατρεύουμε και Ἐσένα Θ κω. EE EP ΚΗ 

μόνο ικετεύουμε για να μας παρέχεις τη 
δοήθειά Σου. 

6. Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. (© Σύ ζῶα 

7. Tov δρόμο εκείνων, που τους χάρισες βου ΒΚ Αι) LS 

τὴν Ευλογία Σου, ὀχι exeivwv που OS τσ; ΠΡ 
περιέπεσαν στὴν Οργή Σου και που SAN sage grand) 
Παραστράτησαν. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

(Μπιομιλλάχιρραχμάνιρραχίμ) 

1. Α.ΔΛ. Μ.Ξ(Έλιφ, Λαμμ, Muu)' 

2. Αὐτό το όιόλίο εἰναι αναμφίδολο. 

Σ' Αὐτό υπάρχεν n καθοδήγηση για 

ἐκείνους που φούδούνται τον AAAAX. 

3. Γιὰ εκείνους που πιστεύουν στον 

Αόρατο, καὶ εκτελούν τις προσευχές, και 

προσφέρουν στους άλλους 6,71 Ἐμείς τους 

ἔχουμε δώσει. 

4. Καὶ για εκείνους που πιστεύουν σ' 

600 σου αποκαλήφθηχε, και που έχουν 

αποκαληφθεί πρίν ἀπο σένα, και που 

πιστεύουν ακλόνητα στη μετά θάνατο ζωή. 

S. Αὐτοί εἰναι που ακολουθούν τὴν 

καθοδήγηση του Κυρίου τους, και œutoi 

εἶναι οι ευδόκιμοι. 

6. Ὅσο για τους άπιστους, είναι TO 

ἰδιο γι αυτούς, εἰτε τους προειδοποιείς, 

εἰτε όχι. Δεν θα πιστέψουν. 

7. O AAAAX σφράγισε, τις καρδιές 

TOUS καὶ τὴν ακοή τους, και στὰ μάτια 

τους υπάρχει πέπλο. Μεγάλη θα εἶναι ἡ 

τιμωρία (που θα υποστούν). 

8. Μερικοί απ' τους ανθρώπους λένε: 

"Πιστεύουμε στὸν AAAAX και στην 

“Ἑσχατη ἡμέρα", αλλὰ δεν πιστεύουν 
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(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος lo 

(πραγματικά.). 

9. Προσπαθούν va εξαπατήσουν τον 

AAAAX κι ὀσους πιστεύουν, χωρίς όμως 

να το καταλαδαίνουν, ξεγελούν μόνο τον 

εαυτό τους. 

10. Στις καρδιές τους φώλιασε 

αρρώστια. Κι o ΑΛΛΑΧ τῆν ἔχει 

μεγαλώσει. Κι οδυνηρή εἰναι ἡ τιμωρία 

ποῦ TOUS περιμένει, γιατί ἔλεγαν ψέματα. 

11. Κι όταν τους εἰπε κάποιος: "Mn 

σκορπάτε κακίες στη γη". Απάντησαν: "Κι 

όμως, εμείς επιζητούμε μονάχα την ἀρετή". 

12. Αὐτοί είναι χωρίς αμφιόδολία, 

εκείνοι που αδικούν, κι OUWS δὲν TO 

αἰσθάνονται. 

13. Κι όταν τους εἰπαν: "Πιστέψτε, 

όπως πιστεύουν κι OL άλλοι ἀνθρωποι", 

απάντησαν: "Μήπως πρέπει να πιστεύουμε 

όπως πιστεύουν οι ανόητοι"; Ὄχι σίγουρα... 

γιατί αὐτοί οι LÔLOL είναι οι ἀνόητοι, αλλά 

δεν TO γνωρίζουν. 

14. Κι duo συναντούν ὀσους πιστεύουν, 

λένε: "Κι eueis πιστεύουμε". Αλλ' ἅμα 

ὀρεθούν μόνοι ανάμεσα σε πονηρούς, τους 

λένε: "Πραγματικά, είμαστε μαζί σας, με 

τους ἄλλους απλώς αστειευόμασταν". 

15. O AAAAX, θα τους ανταποδώσει 

τὴν κοροϊδία TOUS μέσα στὰ αδικήματά 

τους, και τους ἀφήνει να περιφέρονται 

σαν τυφλοί. 

16. Αὐτοί είναι εκείνοι που έχουν 
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(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 10 

ἀγοράσει τη πλάνη αντί του ορθού 

προσανατολισμού. H δοσοληψία τους όμως 

αυτή είναι μάταιη, κι ÉXOUV 

παραστρατήσει. 

17. Μοιάζουν μ' εκείνον που άναψε 

φωτιά, κι ἅμα ἐφεξε ολόγυρά του, πήρε 

o AAAAX to φως τους και TOUS ἄφησε 

σε ὀαθύ σκοτάδι. Ἔτσι που va μὴν 

μποροῦν να όλέπουν. 

18. Κουφοί, ὀουδοί και τυφλοί (στην 

πίστη) δὲν θα επανέλθουν (στο Θείο 

μονοπάτυ)). 

19. Ἤ.. (άλλη παρομοίωση): Ἕνα 

ὀροχερό σύννεφο απ’ τον ουρανό. Σ' αὐτό 

᾽πυπάρχουν σκοτάδια, όροντές κι ἀαστραπές. 

Πιέζουν τα δάχτυλα στ' αυτιά τους, από 

το φόδο του θανάτου από τους κεραυνούς. 

O AAAAX ὀμως περιύάλλει (εξουσιάζει) 

τους ἀπιστους. 

20. Παρά λίγο ἡ αστραπή va tous 

στερήσει τὴν όραση, κάθε φορά που το 

φως της όοηθά, ὀαδίζουν στη λάμψη της. 

Ἅμα ὀμως πέφτει το σκοτάδι πάνω τους 

μένουν ακίνητοι. AV όμως το΄ Bee 0 

AAAAX θα μπορούσε να TOUS στερήσει 

τὴν ἀκοή καὶ την όραση, γιατί οΑΛΛΑΧ 

εἰναι Παντοδύναμος. 

21. ὦ Ἄνθρωποι! Λατρέψετε τον Κύριό 

σας, (τον AAAAX) που δημιούργησε εσάς 

καὶ TOUS προγόνους σας, για ν' ἔχετε τὴν 

εὐκαιρία για να θεοσεόθήτε. 

22. Που σας ἐστρωσε τη γη και ἐφτιαξε 

τον οὐρανό για στέγη. Κι ἐστειλε κάτω 

de Vin 
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(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 1ο 

νερό απ' τον οὐρανό, και ἐόγαλε μ' αὐτό 

TOUS καρποὺς που θα σὰς συντηρήσουν. 

Και, μη παρομοιάζετε κανένα με τον 

AAAAX αφού γνωρίζετε την Αλήθεια. 

23. AV αμφιόάλλετε, σ' εκείνο που 

Ἐμείς αποκαλύψαμε (κατά καιρούς) τον 

δούλο Mac? (τον Μουχάμμεντ - Μωάμεθ) 

τότε παρουσιάσετε ένα Στάδιο (Σούρα) 

OUOLO μ' αὐτά εδώ, και καλέστε, αν ELOTE 

ειλικρινείς τους μάρτυρές σας εκτός από 

τον ΑΛΛΑΧ. 

24. Av όμως, δεν μπορείτε να το 

κάμετε κι ἀασφαλώς δεν μπορείτε, - τότε 

προφυλαχθείτε τη Φωτιά που για καύσιμα 

ÉXEL ανθρώπους και πέτρες, (τῶν εἰδώλων) 

και που προετοιμάστηχε για TOUS 
ἀπιστους. 

25. Και va χαροποιείς όσους πιστεύουν 

και κάνουν τα καλά ἐργα. To μερίδιό 

τους εἰναι Κήποι, που κάτω TOUS τρέχουν 

ποτάμια. Κάθε φορά, που θα τρέφονται 

UE τα φρούτα τους, θα λένε: "Ἔτσι 

τρώγαμε HAL πριν", γιατί τους παρέχονται 

όμοια πράγματα. Κι εκεί θ΄ ἐχουν αγνές 

γυναίκες (συζύγους) και θα μείνουν σ' 

αὐτούς για πάντα. 

26. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θεωρεί ανάξιο va 

χρησιμοποιεί τις παρομοιώσεις, από 

χκουνούπι μέχρι κάτι τι το μικρότερο. Ὅσοι 

πιστεύουν γνωρίζουν ὁτι ἡ αλήθεια 

προέρχεται απ' τον Κύριό τους, Ενώ 

ου άπιστοι λένε: "Τὶ evvoei o AAAAX με 

τη παρομοίωση αὐτή", μ' αὐτή πολλούς 

εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί, αλλά 

δεν εξαπατά παρά μόνο τους 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

διεστραμμένους. 

27. Ὅσοι αθετούν τη συμφωνία του 

AAAAX μετά που ἐχει επικυρωθεί, και 

διαχωρίζουν, ό.τι 0 AAAAX διέταξε ναναι 

ενωμένο, και κάνουν το κακό στῆ γῆη, 

avtoi ζημιώνονται. 

28. Πώς εἰναι δυνατόν va μη πιστεύετε 

τον ΑΛΛΑΧ; - σασταν μηδέν καὶ σας 

ἐδωσε ζωή. Ἔπειτα, θα επιφέρει το θάνατό 

σας και μετά θα σας ξαναπροσφέρει τη 

ζωή, και πάλι σ' Αὐτόν θα επιστρέψετε. 

29. Είναι Exeivos που δημιούργησε 

για σας ό,τι ὀρίσκεται πάνω στη γη, ακόμη 

ἡ δύναμή Του περιλάμδανε τους ουρανούς, 

γιατί ἐδωσε τάξη και τελειότητα στὰ επτά 

στερεώματα, κι εἰναι Παντογνώστης. 

30. Κοίτα! Ὅταν ο Κύριός σου εἰπε 

στους αγγέλους: "Eyw θα δημιουργήσω 

ένα τοποτηρητή στη γη", εκείνοι 

αποκρίθηκαν: "Μήπως θέλεις va ὄάλεις 

σ' αὐτή κάποιον, που θα τη όλάψει και 

θα χύσει αίμὰα - τη στιγμή που εμείς 

πανηγυρίζουμε το μεγαλείο Σου και 

Ἐσένα δοξάζουμε"; Ki o ΑΛΛΑΧ 

ἀπάντησε: "᾿Εγώ γνωρίζω εκείνο ποῦν σεις 

δεν γνωρίζετε". 

31. Και δίδαξε στον Αδάμ τα ονόματα 

όλων τῶν πραγμάτων, ἐπειτα εκθέτοντάς 

τὰ μπροστά στους αγγέλους, εἰπε: 

"Αποκαλύψτε Μου τα ονόματά TOUS αν 

ÉXETE δίκαιο". 

32. Κι αὐτοί Του απάντησαν: "Δόξα 

στὴν παντογνωσία Σου!" Δεν γνωρίζουμε 
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τίποτε περισσότερο ax OT Εσύ μας ὃ 2 ef 

δίδαξες. Πράγματι! Εἰσαι -Eov- ο te 

Παντογνώστης ο Σοφός, (Eioai Ἐσύ o 

τέλειος στη Γνώση καὶ στη Σοφίο). 

33. Eine: "Q! Αδάμ! Αποκάλυψε Ta ς 
ονόματά τους.." Ki ὀὁταν ma o Αδάμ LL ET LE AC 

TOUS τὰ ἀαποκάλυψε.ο AAAAX εἰπε: 
ie NE ; ANS PAT a “ἢ 
Μήπως δεν σὰς εἰπα OT γνωρίζω το ὡδὶ 5 ΑΘ οἰ δῖ» bo 

Αόρατο τῶν ουρανών καὶ τῆς γης, γνωρίζω GE «ae 

HOL O,TL φανερώνετε καὶ O,TL ἁαποχρύπτετε;" 

EN 

34. Και όταν είἰπαμε στους AYYÉAOUG: πον ΣΙ κ: Ab 55 

"Υπολλιθείτε στον Αδάμ". Τότε εκείνοι Dee > 
; ss 5 D Late RE Gi ab Si 

᾽πυηποκλίθηκαν, εκτός ax’ τον ἱμπλίς (τον OC balais 

σατανά) που αρνήθηχε κι ἦταν 

᾽πυπερήφανος κι ÉTOL ἐγινε (ένας) από τους 

ἀπιστους. 

35. Και πάλι είπαμε: "Q! Αδάμ! τα ἐμοφυρολιοιρκοι; 
Κατοίχησε ou κι ἡ γυναίχα σοὺ στον | ς ACTEURS NC EE 

Παράδεισο, και τρώτε απ' τὰ άφθονα Ἢ 

πράγματά του ὁπως (όπου και όταν) ϑαλώς, 

θέλετε, αλλά μὴν πλησιάζετε αὐτό το 

δέντρο, γιατί θα στε LOL. 

272 [3 τί 
36. Τότε ο Σατανάς κατάφερε να TOUS LEE RS GES LE Aie 

κάνει VO αμαρτήσουν και TOUS ἑόγαλε PRET put te 

απ' τὴν κατάσταση τῆς εὐτυχίας που AN Ὁ 55e NS ρα, 

τούσαν. Και τότε εἰπαμε: "Κατεόείτε όλοι | Order 
απ' εδώ, αφού ELOTE εχθροί ο ἕνας με τον 

άλλο. H yn θα εἰναι για σας (προσωρινή) 

εγκατάσταση και ἀαπόλαυση για ἕνα 

διάστημα. 

37. O Αδάμ τότε κατάλαδε, τους FA OS χαραίς 
EUTVEVOUÉ VOUS λόγους του Κυρίου του COR FA 

OL μετάνιωσε. Ki ο Κύριος δέχτηκε τὴ 

μετάνοια, γιατί είναι πολύ Ἐπιεικής καὶ 

ἢ 
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Φιλεύσπλαχνος. 

38. Εἰπαμε: "Κατεόείτε όλοι απ' εδώ. 

Κι αν - όπως εἰναι 6660 - φθάσουν 

οδηγίες από Ἐμένα, όσοι τις 

ακολουθήσουν, τότε oùte θα υπάρχει φόδο 

για αυτούς, κι αὐτοί οὐτε θα λυπηθούν." 

39. "Ki όσοι ἀαρνούνται την Πίστη και 

διαψεύδουν τα Σύμόολά Mas, θα γίνουν 

σύντροφοι της Φωτιάς, όπου για πάντα 

θα παραμείνουν". 

40. ὦ παιδιά του ἸΙσραήλ! θυμηθείτε 

τις ευεργεσίες που άφθονα σας μοίρασα. 

Να τηρείτε την (Συμφωνία σας) όπως κι 

Ἐγώ τηρώ τη Συμφωνία Μου μαζί σας 

και μονάχα Ἐμένα, να φούάστε. 

41. Και πιστέψτε σ' 6,11 αποκάλυψα, 

που επικυρώνει την ἀαποκάλυψη που ἔχετε. 
Και μὴν elote où πρώτοι που θα τὴν 

αρνηθείτε, οὔτε ν' ἀγοράζετε τα Σύμόολα 

(Αγιάτ) Mov με φτηνή τιμή. Και va 

pobdote Ἐμένα, μονάχα Ἐμένα. 

42. Και μη σκεπάζετε την Αλήθεια με 

TN ψευτιά, οὔτε ν' αποχρύπτετε τὴν 

Αλήθεια ενώ τη γνωρίζετε. 

43. Na κάνετε την προσευχή και va 

καταδάλλετε τη Ζεκάτ (Δηλαδή το 1/40 

τῶν ετησίων αποδοχών) και νὰ 

προσεύχεσθε μαζί μ' εκείνους που 

προσεύχονται. 

44. Μήπως παραγγέλλετε στους 

ανθρώπους τη δικαιοσύνη και ξεχνάτε va 

τὴν εφαρμόσετε στον EOVTO σας; Κι 
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ὠστόσο εσείς μελετάτε τις Γραφές. Πατί 

ὃεν συνετίζεστε; 

45. Ζητήσετε τη ὀοήθεια του AAAAX 

UE υπομονή και προσευχή: Eivar 

πραγματικά δύσκολο, εκτός γι' αὐτούς 

ποῦ εἰναι ταπεινοί. 

46. Και που έχουν στο νου τη 

ὀεδαιότητα ότι θα συναντήσουν τον Κύριό 

τους κι ότι θα ξαναγυρίσουν σ' Αὐτόν. 

47. ΩἹ παιδιά του Ἰσραήλ! Θυμηθείτε 

τις (ELÔLXÉS) ευεργεσίες, που σας ἕκανα, 

XL ÔTL ἐγώ προτίμησα (TOUS προγόνους 

σας) από ὀλους τους άλλους (που ἑζησαν 

τὴν ἐποχή τους για το Μήνυμά μου). 

48. Και φυλαχτείτε για τη μέρα που ἡ 

μια ψυχή δεν θα δοηθάει την άλλη, κι 

οὔτε μεσολάδηση οὔτε λύτρα θα γίνονται 

δεκτά AT’ αὐτήν, (ούτε κανείς) θα μπορεί 
va TOUS ὀοηθήσει. 

49. Κι ὁταν σας ἀαπελευθερώσαμε από 

τον Φαραώ και Tous ακολούθους του, κι 

απ' TO σκληρά ὀασανιστήρια, που ἐσφαζαν 

TO παιδιά σας κι ἄφηναν τις γυναίκες 

σας ζωντανές, (για va υπηρετούν), τούτο 

ήταν μια σκληρή δοκιμασία ax’ τον Κύριό 

σας. 

50. Κι όταν χωρίσαμε στα δύο τη 

θάλασσα για σας, και σας σώσαμε, και 

πνίξαμε τους ἀκολούθους του Φαραώ 

μπροστά στα μάτια σας. 

51. Κι όταν επί σαράντα νύχτες 

προσδιορίζαμε τη Διαθήκη για τον 

Vs Ÿ 6 jé 8) 
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sat at Es 
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Μωυσή.., εσείς στη διάρκεια της ἀπουσίας 

του, πήρατε το μοσχάρι (για λατρεία), 

και κάματε αδικία. 

52. ἀκόμα και τότε σας συγχωρέσαμε, 

μήπως γίνετε ευγνώμονες. 

53. Κι όταν δώσαμε στον Μωυσῇ τη 

Γραφή και το Κριτήριο (τη Διάγνωση... 

ἀνάμεσα στο καλό και TO ἀδικο) ίσως 

οδηγηθείτε σωστά. 

54. Κι ὁταν εἰπε ο Μωυσής στο λαό 

του: "Q! λαέ μου! αδικήσατε τον εαυτό 

σας, λατρεύοντας το μοσχάρι. Ζητήσετε 

συγχώρηση απ' τον Δημιουργό σας και 

σκοτώσετε τον εαυτό σας, (με μετάνοια). 

Αὐτό θα είναι το καλύτερο για σας κατά 

τη γνώμη του Δημιουργού σας". Τότε, 

(Εκείνος) σας συγχώρησε, γιατί Αὐτός 

εἶναι ο Πολυεπιεικής, ο Φιλεύσπλαχνος. 

55. Κι όταν εἰπατε: "ὯΙ! Μωυσή! Ποτέ 

δεν θα σε πιστέψουμε, ὥσπου νὰ δούμε 

φανερά τον ΑΛΛΑΧ. Και, θαμπωθήκατε 

τότε από τον κεραυνό, καθώς κοιτούσατε, 

56. Ἔπειτα σας αναστήσαμε ax τον 

θάνατό σας, μήπως και Mas 

ευχαριστούσατε, 

57. Και σας δώσαμε τη σκιά ax’ τα 

σύννεφα και στείλαμε κάτω σε σὰς τα 

μάννα και τα σάλωα᾽ λέγοντας: "Φάτε 

απ' τα καλά που σας προσφέρουμε "(αλλά 

παρήκουσαν). Εμάς τότε δεν Mas 

αδίκησαν, ενώ ἐόλαψαν τον εαυτό τους. 

58. Κι otav εἰπαμε: Μπείτε σ' αὐτό 

LA UT ot 
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TO χωριό και φάτε απ' Ta άφθονα αγαθά 

του, όπως επιθυμείτε. Μόνο περάστε τὴν 

πόρτα τοῦ με ταπεινοφροσύνη, και πείτε: 

"Αμαρτήσαμε. Και τότε θα συγχωρεθούν 

τα λάθη σας, καὶ θ' αυξήσουμε (τη μερίδα) 

ἐκείνων που κάνουν To καλό". 

59. Και παραποίησαν οι παραόδάτες 

το λόγο που τους ἀαποκαλύφθηκε και τον 

αντικατέστησαν με άλλο, γι’ αυτό στείλαμε 

από τον ουρανό μάστιγα σε ὄάρος των 

αδίκων επειδή επανειλημμένα, αθέτησαν 

τις διαταγές Μας. 

60. Κι όταν ο Μωυσής προσευχήθηκχκε 

γιὰ νὰ ξεδιψάσει το λαό του: εἰπαμε: 

"Κτύπα με το ραύδί σου το ὀράχο". Κι 

ανάόδλυσαν ar’ αὐτόν δώδεκα πηγές. Κάθε 

ομάδα γνώρισε το μέρος τῆς για νερό. 

(au εἰπαμε τότε): "Na φάτε και να πιείτε 

απ' τὰ ἀγαθά πον σας προσφέρει ο 

AAAAX και νὰ μὴν κάνετε στη γη, οὔτε 

τὸ πονηρό, οὔτε το κακό αδικούντες". 

61. Κι όταν eixate: "Q! Μωυσή! δεν 

αντέχομε συνέχεια στὴν ἰδια τροφή. It 

αυτό παρακάλεσε για μας το Κύριό σου 

VO μας προμηθεύσει, απ' O,TL φυτρώνει 

στη γη: τὰ χορταρικά και τ' αγγούρια, 

τα σιτάρια τις φακές και τὰ κρεμμύδια 

της". Κι εκείνος τότε σας ἀπάντησε: 

"Μήπως θέλετε ν' ανταλλάξετε ότι είναι 

χειρότερο μὲ ό.τι εἰναι καλύτερο; 

Πηγαίνετε τότε σ' οποιαδήποτε πόλη και 

θα όρείτε ό,τι ζητάτε!". Και περικλείστηκαν 

από ταπείνωση και δυστυχία και πάνω 

τους ἔπεσε ἡ οργή του AAAAX γιατί 

αρνήθηκαν ta σύμόολα του AAAAX και 

χωρίς λόγο σκότωσαν τους Προφήτες Του. 
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Ki αυτό γιατί 

παρανόμησαν. 

παρήκουσαν και 

62. Ὅσοι όμως πίστεψαν (στο Κοράνιο) 

x όσοι ἀκολούθησαν τις Ιουδαϊκές Γραφές 

κυ où Χριστιανοί κι où Σαδόδαίοι." κι όποιος 

ἄλλος πίστεψε στον AAAAX καὶ τὴν 

Ἔσχατη Μέρα κι ἕκανε το καλό, θα ἐχουν 

τὴν ανταμοιδή του Κυρίου τους. Σ' αυτούς 

δεν θα υπάρχει οὔτε φόδος, OÙTE λύπη. 

63. Ki ὁταν δεχτήκαμε τη συμφωνία 

σας και ὑυψώσαμε πάνω σας το ὀρος (του 

Τουρ Σινά) εἰπαμε: "Φυλάξετε στερεά 6,7 

σας δώσαμε καὶ νὰ θυμάστε πάντοτε ό.τι 

᾽υπάρχει σ' αυτά. Μήπως και, φοδηθείτε 

τον AAAAX". 

64. Κι όμως στη συνέχεια ξαναγυρίσατε 

πίσω. Κι αν δεν υπήρχε ἡ χάρη κι © 

οίκτος του AAAAX γιὰ σας, τότε σίγουρα 

θα ήσασταν με τους χαμένους. 

65. Κι ὄμως, γνωρίσατε καλά ὕποιοι, 

ἀνάμεσά σας, ἔχουν παρατυπήσει στὴν 

περίπτωση του Σαόδόάτου. Σ' αυτούς 

eiraue: "Na γίνετε πίθηκοι 

καταφρονημένοι (κι ἀαποδιωγμένοι)". 

66. Ἔτσι τὴν τιμωρία κάναμε 

παράδειγμα για TOUS συγχρόνους TOUS 

HOLTOUS ἀπογόνους τους, κυ ἕνα μάθημα 

για ὄσους φοδούνται τον AAAAX. 

67. Κι otav ο Μωυσής εἰπε στο λαό 

tou: "O AAAAX προστάζει νὰ θυσιάσετε 

μια ἀγελάδα". Exeivor ρώτησαν: "Mas 

κοροϊδεύεις" Τότε ἀπάντησε: O AAAAX 

φυλάξοι, αν εἰμαι AT τους αμαθείς" 
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68. Κι avtoi αποκχρίθηκαν. 

"Παρακάλεσε για μας τον Κύριό σου νὰ 

μας διευκρινίσει ποιὰ (αγελάδα) εἰναι 

αὐτή!". Καὶ τους ἀπάντησε: "(-O AAAAX- 

) λέγει ότι ἡ ἀγελάδα δεν πρέπει να εἶναι 

οὔτε γερασμένη, OÙTE και πολύ νέα, ἀλλά 

μέσης ηλικίας. Κάνετε τώρα 6,11 σας 

προστάζει!". 

69. Τότε αὐτοί εἰπαν: "Παρακάλεσε 

για μας τον Κύριό σου νὰ μας διευκρινίσει 

TO χρώμα της" TOUS ἀπάντησε, ότι: "Ὃ 

AAAAX λέγει: μια κατακίτρινη ἀγελάδα 

με καθαρό και πλούσιο χρωματισμό, που 

va προχαλεί το θαυμασμό των θεατών"". 

70. Και πάλι του εἰπαν: "Παρακάλεσε 

γιὰ μας τον Κύριό σου, νὰ μας διευκρινίσει 

ποιὰ είναι αυτή; Fo μας όλες où ἀγελάδες 

εἰναι όμοιες, και με θέληση του AAAAX 

θα τη ὀρούμε". 

71. (Μωυσής τους ἀπάντησε XL) εἰπε: 

"Λέγει (-O AAAAX-) μια αδάμαστη 

ἀγελάδα που νὰ μὴν ἔχει ποτέ 

χρησιμοποιηθεί για TO ὀργωμα τῆς YNS À 

το πότισμα των χωραφιών να είναι υγιής 

χαὶ χωρίς ελάττωμα. Κι αὐτοί εἰπαν: "Τώρα 

μᾶς ἔφερες τὴν αλήθεια". Και τότε τὴν 

ἐσφαξαν και παραλίγο να UN το ἕκαναν. 

72. Κι ὁτὰν θανατώσατε ἕναν ἄνθρωπο 

καὶ πέσατε σέ φιλονικία μεταξύ σας γιὰ 

TO POVO, Oo AAAAX τότε φανέρωσε εκείνο 

που κρύδατε. 

73. Κι εἰπαμε: 
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ἀαγελάδας)". Ἔτσι o AAAAX επανέφερε 

το ἄψυχο σώμα στη ζωή και σας ἐδειξε 

έτσι τα σημεία Του, ἴσως να συνετιστείτε. 

74. Και éneita où καρδιές σας 

σκλήρυναν ὥστε έγιναν σαν ὄράχος κι 

ακόμα χειρότερες στη σχληρότητα. Πιατί 

ἀνάμεσα στα πετρώματα ὑπάρχουν μερικά 

που πηγάζουν απ' αὐτά ποτάμια, κι άλλα 

που απ' τις σχισμές TOUS ξεχύνονται νερά, 

κι ἄλλα που ὀυθίζονται από φόδο στον 

AAAAX. O AAAAX ὅμως δεν αγνοεί 

εκείνο που κάνετε. 

75. Ἐλπίζετε (-Q! ἄνθρωποι της 

Πίστης-) ὀτι θα πιστέψουν σε σας; 

Βλέποντας ότι ένα μέρος απ' αὐτούς ενώ 

ἄκουσε το Λόγο του ΑΛΛΑΧ καὶ τον 

χκατάλαόε, OTN συνέχεια τον παραποίησε 

με επἰγνωση. 

76. Κι ἐτσι όταν συναντούν ὀσους 

πιστεύουν λένε: "Πιστεύουμε". Ὅταν όμως 

συναντιούνται μεταξύ τους κατ' ιδίαν λένε: 

"Θα τοῖς διηγηθείτε τι ἁαποκάλυψε σε σας 

o ΑΛΛΑΧ, Eivou δυνατόν τότε va 10 

μεταχειριστούν σαν επιχείρημα, εναντίον 

σας, μπροστά στον Κύριό σας!". Δεν 

καταλαόαίνετε λοιπόν; 

77. Αγνοούν ότι o AAAAX γνωρίζει 

εκείνο που κρύδουν κι εκείνο που 

φανερώνουν. 

78. Ανάμεσά τους ὄόρίσκονται 

ἀγράμματοι, που δεν γνωρίζουν από το 

ὀιόλίο παρά ψευδεπιθυμίες και δὲν κάνουν 

τίποτε παρά μόνο υποθέσεις. 
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79. Αλίμονο λοιπόν σ' αὐτούς που 

γράφουν το Bi6kio με τα χέρια τους και 

λένε: “Αὐτό eiv' ἀαπ' τον AAAAX", για 

va κερδίσουν άθλιο τίμημα. Κι αλίμονο 

σ' αυτούς για ό,τι γράφουν τα χέρια τους 

κι αλίμονο σ' αὐτούς για TO κέρδος που 

απ' αὐτό ὠφελήθηκαν! 

80. Κι εἰπαν: "H φωτιά δεν θα μας 

αγγίξει, EUUN μόνο για λίγες μετρημένες 

μέρες". Iles: "Μήπως πήρατε καμιά 

Ὀππόσχεση απ' τον ΑΛΛΑΧ γιατί ποτέ 

Του δεν αθετεί τις ὑποσχέσεις Του; Ἢ 

μήπως λέτε σχετικά μὲ τον ΑΛΛΑΧ 

εκείνο που δεν γνωρίζετε;". 

81. Βέδαια ὀχι, (οι ἀπιστοι) όσοι 

διαπράττουν το κακό και περιδάλλονται 

ax’ την αμαρτία θα είναι σύντροφοι της 

φωτιάς και θα μείνουν εκεί για πάντα. 

82. Ὅσοι όμως πιστεύουν και κάνουν 

καλές πράξεις αυτοί είναι σύντροφοι του 

Παραδείσου, εκείνοι θα μείνουν εκεί για 

πάντα. 

83. Και θυμηθείτε: Κάναμε συμφωνία 

με τα παιδιά του Ισραήλ (πάνω σ' αὐτό). 

Na μη λατρεύετε κανέναν παρά μόνο τον 

AAAAX. No φέρεστε LE καλοσύνη στους 

γονείς σας, και στους συγγενείς σας, καθώς 

και στὰ ορφανά και Tous φτωχούς. Na 

λέγετε καλά λόγια στους ανθρώπους, νὰ 

εκτελείτε την προσευχή και VO δώσετε 

τὴν πὍυηποχρεωτική ελεημοσύνη νὰ 

συνηθίσετε την τακτική (την ζεκχκάτ), 

ἐλεημοσύνη. Εκτός από ορισμένους 

ανάμεσά σας, εσείς ὅλοι μεταστρέψατε 

αρνούμενοι. 
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84. Και συμφωνήσατε να un χυθεί aiuo 

ἀνάμεσά σας, OÙTE νὰ εξορίσετε ο ένας 

τον ἄλλο AT’ τα σπίτια σας και σεις τότε 

TO επικυρώσατε και ELOTE μάρτυρες σ' 

αυτό. 

85. Ὕστερ' απ’ αὐτό εἰστε σεις, ο ἰδιος 

λαός, που αλληλοσκοτωθήκατε κι 

εξορίσατε ορισμένους απ' τα σπίτια τους, 

ὀοηθήσατε (τους εχθρούς τους) εναντίον 

τους, με ενοχή και εχθρική διάθεση. Και 

αν επιστρέψουν σε σας, σαν αἰχμάλωτοι 

τους εξαγοράζετε, παρ' όλο που δεν σας 

επιτρεπόταν VA Tous εξορίσετε. Μήπως 

πιστεύετε σ' ἕνα μέρος μονάχα του Βιόλίου 

HL ἀρνείστε TO πυπόλοιπο; Η ανταμοιδή 

τῆς συμπεριφοράς σας δεν θα εἰναι, παρά 

μόνο ἡ ντροπή στὴν τωρινή ζωή. Τὴν 

Ημέρα δε της Κρίσεως θα παραδοθούν 

στα πιο φρικτὰ ὀασανιστήρια. Γιατί o 

AAAAX δεν παραόλέπει, O,TL κάνετε. 

86. Αὐτοί εἰναι εκείνοι που αγόρασαν 

τη ζωή αὐτοῦ του κόσμου με το τίμημα 

της Μέλλουσας Ζωής. Η τιμωρία τους 

δεν θα ελαφρωθεί oùte θα ἐχουν καμιά 

Gone. 

87. Και δώσαμε στο Μωυσή το Βιόλίο 

καὶ στη συνέχεια στείλαμε αποστόλους 

για διαδόχους του. Δώσαμε στον Ιησού 

To yo τῆς Μαριάμ τα φανερά σημεία. 

Tov ενισχύσαμε ue το Ayio Πνεύμα. 

Μήπως κάθε φορά που σας ἐρχεταῖ ἕνας 

ἀπόστολος HOL σας φέρνει μια διδασκαλία, 

που ἡ ψυχή σας την αποχρούει, θα τον 

περιφρονείτε αλαζονικά; Μερικούς τους 

διαψεύσατε κι άλλους τους σκοτώνετε, 
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88. Τότε αὐτοί ἁπάντησαν: Οι καρδιές 

μας είναν περιτυλιγμένες". Κι όμως ο 

ΑΛΛΑΧ TOUS καταράστηκεγια τὴν απισ- 

τία τους αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 

89. Κι όταν tous ήρθε ένα Βιόλίο από 

τον AAAAX επιδεδαιώνοντας ότι εἰναι 

μαζί τους, παρ' όλο που παλαιότερα εἰχαν 

παρακαλέσει για νίκη κατά των ἀπιστων, 

κι αφού πήραν ό.τι τους εἰχε εξαγγελθεί, 

αἀρνήθηκχαν va το πιστέψουν. Ας πέσει TO 

ανάθεμα tou AAAAX πάνω στους 

ἀπιστους. 

90. Ἄθλιο εἰναι το τίμημα με το οποίο 

πούλησαν τον εαὐυτό TOUS, ὁτι από 

αυθαιρεσίας δεν πίστεψαν σ' εκείνο που 

Oo AAAAX ἐστειλε κάτω. ότι οΑΛΛΑΧ 

ἐστειλεὲ με τη θεία χάρη Του σ' exeivov 

nov ἤθελε απ' τους δούλους Του. Κι έτσι 
έχουν πάνω TOUS οργή πάνω στην οργή. 

Και ταπεινωτική τιμωρία ἀναμένει τους 

ἀπιστους. 

91. Κι όταν λένε σ' αυτούς: "Na 

πιστεύετε σ' εκείνο που ο AAAAX ἐστειλε 

κάτω". Απαντούν: "Πιστεύουμε σ' εκείνο 

που ἐστειλε κάτω για μας". Κι 

απορρίπτουν εκείνο που ὀρίσκεται πίσω 

του, που εἰναι ἡ Αλήθεια και που 

ἐπικυρώνει αὐτά που ἔχουν. Πες τους: 

"Πατί λουτόν, παλαιότερα. σκοτώσατε τους 

προφήτες τοῦ AAAAX, αν πράγματι 

πιστεύατε;". 

92. Τότε ήλθε σε σας ο Μωυσής με 

᾿ καθαρά Σημεία, εσείς όμως κατά τὴν 

ἀπουσία του λατρέψατε το μοσχάρι. Ἀδικα 

98 2 «1 F4 ‘ 
Load οἷ eg os d 

cas Bi ES 

id; M br JS 

LESTIA CN ner ELISA, 45 

jeté RAA IST 

So ce AAC ES 

O Lu 



(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 1o [181 ΛΔ À Ÿ 5 ja 6 3 qu 

λοιπόν συμπεριφερθήκατε. 

93. Κι ὀὁταν δεχθήκαμε τη συνθήκη 

σας κι ὑυψώσαμε πάνω σας τοΌρος (του 

Tove Σινά) κι εἰπαμε: "Πάρτε στα σοόαρά 

ό,τι σας δώσαμε κι ἀκούσετε προσεχτικά 

(τον Νόμο)". Απάντησαν: "Ακούσαμε και 

δεν υπακούσαμε" OL καρδιές TOUS όμως 

ήταν ακόμη ποτισμένες απ' τη λατρεία 

του μοσχαριού, λόγω της απιστίας τους. 

Πες τους: "Πόσο αισχρές πράγματι είναι 

OL προσταγές της πίστης σας, αν ἔχετε 

ὀέδαια κάποια πίστη". 

94. Πες τους πάλι: (Av ἡ μετά θάνατον 

EUTUXLOUÉVN διαμονή μὲ τον ΑΛΛΑΧ, 

εἰναι ειδικά για σας, κι όχι για κανέναν 

άλλο, τότε τολμήσετε νὰ ζητήσετε τὸ 

θάνατο αν εἰίστε ειλικρινείς". 

95. Κι ouws ποτέ δεν θα αναζητήσουν 
τον θάνατο, για ὀσα ἕκαναν τα χέρια 

τους. Κι o AAAAX γνωρίζει πολύ καλά 

τους κακοποιούς. 

96. Αλλά θα τους ὄόρεις πράγματι ν' 

ἀγαπούν τη ζωή περισσότερο κι απ' τους 

ειἰδωλολάτρες. Καθ' ἕνας απ' αυτούς θα 

επιθυμούσε να ζούσε για χίλια χρόνια" 

ὁμῶς ἡ μακροόιότητά του δεν θα τον 

γλιτώσει απ' την (οφειλόμενη) ποινή, γιατί 

o AAAAX ὄὀλέπει καλά εκείνο, που 

κάνουν. 

97. Πες: 'ποιος ήταν εχθρός του 

Γαόριήλ:". Αὐτός είναι που φερε κάτω 

τὴν ἀποκάλυψη (To Κοράνιο) - μὲ τὴν 

ἄδεια tou AAAAX - στην καρδιά σου, 

επικυρώνοντας εκείνα που κρατούσε στὰ 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 10 

χέρια του (από τα προηγούμενα ὄὀιόλία) 

καθώς και εἰναι καθοδήγηση και 

ευχάριστες ειδήσεις για τους πιστούς. 

98. Ὅποιος εἰναι εχθρός του ΑΛΛΑΧ, 

τῶν αγγέλων Του και τῶν αποστόλων 

Του, του Γαδριήλ και του Μιχαήλ, τότε 

κι o ΑΛΛΑΧ εἰναι εχθρός σ' όσους 

αρνούνται την Πίστη. 

99. Σου στείλαμε κάτω ολοφάνερα 

σημεία (Κουρανικά), και κανείς δεν ta 

αρνείται παρά μόνο οι διεστραμμένοι. 

100. Ἢ μήπως κάθε φορά που ἕκαναν 

συμφωνία, ἕνα μέρος ανάμεσά TOUS, τὴν 

πετούν, OL δὲ πιο πολλοί τους εἰναι 

άπιστοι. 

101. Κι όταν ἕνας ο αποσταλμένος 

(Μουχάμμεντ ) απ' τον AAAAX, ἥήρθε σ' 
αὐτούς, ἐεπικυρώνοντας εκείνο που ἔχουν, 

τότε, ἕνα μέρος απ' TOUS οπαδούς του 

Βιόλίου πέταξαν μακριά πίσω απ' τη ράχη 

τους, το Βιόλίο του AAAAX, (το 

Κοράνιο) σαν va ἦταν κάτι που δεν το 

γνώριζαν. 

102. Κι ακολούθησαν auto που ἔλεγαν 

οι πονηροί κατά τὴν εποχή του 

Σολομώντα. Δὲν ήταν όμως άπιστος ο 

Σολομών, αλλά οι δαίμονες, avtoi 

διδάσκουν στους ανθρώπους τη μαγεία 

κι αὐτά που στάλθηκαν κάτω στη 

Βαόδυλώνα στους δύο ἀγγέλους Χαρούτ 

και Mapovtf. Αὐτοί οι δύο δεν δίδαξαν 

κανέναν χωρίς νὰ του πουν: "Είμαστε μόνο 

ὡς δοκιμή πειρασμού. IV auto μη 

ὀλαστημήσεις". Και διδάχτηκαν, από τους 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

δύο την μαγεία με την οποία αποχωρίζουν 

τον ἄνδρα από τὴν γυναίκα του. Δεν 

μπορούσαν ὁμῶς νὰ ὄλάψουν κανένα, 

χωρίς τὴν ἄδεια του AAAAX. Ὡστόσο 

διδάχθηκαν εκείνο που τους ἐόλαπτε και 

δεν τους ὡφελούσε.Κιἐμαθανότι όσοι 

προτιμούσαν τὴν μαγεία, δὲν θα είχαν 

μερίδιο, στην ευτυχία της Μέλλουσας 

Ζωής. Και αλίμονο av ήξεραν, και πόσο 

εξευτελιστικά πούλησαν τον εαυτό τους ! 

103. Av όμως πίστεψαν και 

περιφρουρούσαν τον εαὐυτό TOUS AT’ TO 

χκαχό ἡ ανταμοιδή θα ἦταν μεγάλη απ’ 

τον AAAAX, av ὀέδαια το γνώριζαν. 

104. Q! Ἐσείς που ἔχετε πιστέψει! Μὴν 

λέτε (στον απόστολο): "Ράϊνα" αλλά 

"οὐνδουρνα", και HAOVOTE τον γιατί για 

τους ἀπιστους ὑπάρχει φοδερή τιμωρία. 

105. Ποτέ oùte οι άπιστοι, που 

ὀρίσκονται ἀνάμεσα στους οπαδούς του 

ὀιόλίου, OÙTE OL εἰδωλολάτρες ἀγαπάνε 

ότι κάτι τι καλό, θα πρέπει ναρθει κάτω 

σε σὰς απ' τον Κύριο σας. O ΑΛΛΑΧ 

όμως εκλέγει για την ευσπλαχνία Του, 

όποιους θέλει. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι Κύριος 

της Μεγάλης (απεριόριστης) εὔνοιας. 

106. Οποιονδήποτε κορανικό στίχο 

(Αάγια) χαταργούμε ἡ κάνουμε νὰ 

λησμονηθεί τον αντικαθιστούμε με κάτι 

καλύτερο ἡ με κάτι παρόμοιο: Δεν ἐμαθες 

ότι ο AAAAX είναι Παντοδύναμος,; 

107. Δεν ξέρεις πως στον AAAAX 

ανήχκει 1} χκυριαρχία τῶν ουρανών και 

τῆς γης; Κι ὀτι δὲν ἔχετε κανένα 
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προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ. 

108. Ἤ, μήπως θέλετε να ρωτήσετε 

και σεις τον απόστολό σας, όπως 

ρωτήθηκε προηγούμενα κι ο Μωυσήςξ 

Ki ὀποιος ανταλλάσσει με απιστία τὴν 

πίστη, εἰχε ἤδη παραστρατήσει από τον 

ορθό δρόμο. 

109. Μεγάλος αριθμός οπαδών του 

Βιόλίου, μετά που εἰδαν va λάμπει ἡ 

Αλήθεια, εὐχονταν από ζηλοφθονία, (μέσα 

στον εαυτό τους), να σὰς επαναφέρουν 

από τὴν πίστη στὴν απιστία. Συγχωρείτε 

ὄμως και παραόλέπετε, μέχρις ὅτου ο 

ΑΛΛΑΧ εκχπληρώσει το σκοπό Του, γιατί 

o AAAAX εἰναι Παντοδύναμος. 

110. Και να εκχτελείτε την προσευχή 

καθώς πρέπει και να καταόάλλεται τη 

ζεχκάτ. Ki ό,τι καλό κάνει ο ένας από 

σας στον άλλο γιὰ τὴν ψυχή σας, θα το 

ὀρείτε απ' τον ΑΛΛΑΧ. [ati o AAAAX 

ὀλέπεν καλά OÀG, όσα κάνετε. 

111. Κι eixav: "Κανείς δεν θα εισέλθει 

στον Παράδεισο, εκτός αν είναι E6paios 

ἡ Χριστιανός". Αὐτά είναι τα ὀνειρά τους. 

Πες τους: Παρουσιάστε τις ἀποδείξεις σας, 

αν εἰστε ειλικρινείς" 

112. Μάλλον, ὁποιος υποτάξει τη 

προσωπικότητά του στον AAAAX και 

κάνει TO καλό, θα ὄρει τὴν ἀαμοιδή του 

στον Κύριό του. Ze τέτοιους δεν θὰ 

υπάρχει φόόδος, κι οὐτε θα λυπηθούν. 
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Χριστιανοί δὲν ÉYOUV πάνω που va 

στηριχτούν" κι OÙ Χριστιανοί, ἁπάντησαν: 

"οι Ἑόραίοι δὲν ἔχουν πάνω που va 

στηριχτούν". Evo κάθε ομάδα απ' αὐτούς 

μελετά το Βιόλίο. Τα ἰδια διατυπώνουν 

κι ἐκείνοι (οι εἰδωλολάτρες) που αγνοούν 

τους ισχυρισμούς τους. O AAAAX όμως 

θα δικάζει, ἀνάμεσά τους, κατά τὴν 

Ημέρα της Κρίσεως σ' ό,τι διαφωνούν, 

(τις διαφορές τους). 

114. Iloios είναι πιο άδικος από 

εκείνον πού ἐχει απαγορεύσει νὰ 

αναφερθεί το όνομα του ΑΛΛΑΧ στους 

τόπους της λατρείας; Ποιανού πραγματικά 

εἰν' ο πόθος να τους καταστρέψει; Αὐτοί 

δεν ἔπρεπε VA εισέλθουν παρά μόνο με 

p660. Tnv ατιμία θα ἔχουν στον κόσμο 

αυτό, και τὰ υπερόολικά δασανιστήρια 

στον ἄλλο κόσμο. 

115. Στον AAAAX ανήκει n ἀνατολή 
χι ἡ δύση: Σ' ὁποια μεριά κι αν στρέψετε, 

εκεί εἰναι TO Πρόσωπο του ΑΛΛΑΧΡ 

Γιατί o AAAAX είναι Απέραντος (και) 

Παντογνώστης."Ὁ 

116. Κι εἰπαν: "o AAAAX γέννησε 

ἕνα υἱιό". Δόξα σ' Αὐτόν. Όχι! Σ' Αὐτόν 
avnxouv όλα, ὁσα ὄρίσκονται στους 

ουρανούς και στὴ γη, κι όλα σ᾽ Αὐτόν 

σπυποτάσσονται. 

117.0 ΑΛΛΑΧ εἰναι ο πρωτουργός 

τῶν ουὔρανών και τῆς γῆς. Όταν 

ἀποφασίσει για κάτι, λέει σ᾽ AUTO: 

ἽὝενν ηθήτω" καὶ γίνεται. 

118. Κι εἶπαν όσοι δεν καταλαδαίνουν: 
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"Tiati o AAAAX δεν μας μιλά;" ἡ, "Πατί 

δεν μας φανερώνει κάποιο σημείοΣ Ἔτσι 

ἐλεγαν, παρόμοια OL πρόγονοί τους. OL 

καρδιές Tous μοιάζουν. Κι όμως 

φανερώσαμε τὰ σημεία σ' αὐτούς που 

ζητούσαν τη ὀεθαίωση. 

119. Ἐμείς στείλαμε ἐσένα μὲ τὴν 

Αλήθεια σαν κομιστή και προειδοποιητή 

τῶν ευχάριστων νέων. Εσύ όμως δεν θα 

είσαι ὑπεύθυνος για TOUS συντρόφους της 

Κόλασης. 

120. Και ποτέ δεν πρόκειται, οι 

Εόδραίοι, οὔτε où Χριστιανοί, va σε 

χωνέψουν EXTOS αν εσύ ἀκολουθήσεις τὴν 

παρούσα μορφή της θρησκείας τους. Λέγε: 

Ἢ καθοδήγηση, (ο ισλαμισμός) του 

AAAAX, είἰναν ἡ μόνη αληθινή 

καθοδήγηση". Αν ακολουθήσεις τις 

επιθυμίες τους, ἔπειτα από τη γνώση που 

πήρες, οὐτε Προστάτη, oùte 60n86 θα 

όρεις εκ μέρους του AAAAX. 

121. Σε αυτούς που δώσαμε το Βιόλίο 

καὶ TO μελέτησαν καθώς πρέπει, είναι 

μόνο εκείνοι που πίστεψαν σ' αὐτό (τον 

Ἰσλαμισμό), 6001 ὁμως τον αρνούνται είναι 

ἐκείνοι που ζημιώνονται. 

122. Q! ἸΠαιδιά του Ἰσραήλ! !}} θυμηθείτε 

TO εὐεργετήματα ποῦ L' αυτά σας γέμισα, 

κι ότι σας προτίμησα (TOUS προγόνους 

σας) απ' όλο τον ἄλλο κόσμο (που ἐζησαν 

τὴν ἐποχή τους, για το Μήνυμα Μου). 

123. Φυλάξετε τον εαυτό σὰς ax’ τη 

Μέρα που ἡ a ψυχή δεν θα δοηθά τὴν 

ἄλλη, που οὔτε καμία αμοιδή!Σ dev θα 

RE οἵ» ἊΣ «A 

Dr 
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γίνεται δεχτή ἀπ' αὐτή, που OÙTE ἢ 

μεσολάόδηση θα τη ὀοηθήσει, και που οὐτε 

καμία ὀοήθεια θα ὑπάρχει (απέξω). 

124. Και κοίτα! Ὅταν ο Κύριος 

δοκίμασε τον Αὐραάμ με ορισμένες 

παραγγελίες ποῦ τις EXTÉAEOE, εἰπε: "Où 

ορίσω do ΪἹμάμη τῶν ανθρώπων". Και ο 

Αὐόραάμ παρακάλεσε: "Ακόμη και στους 

aroyovous μου!" Ki o AAAAX 

ἀποκρίθηκε: Ἢ συνθήχη Mouv ὀμως (n 

προφητεία ὀμως) δεν θα περιλάδει τους 

ἀδικους". 

125. Και κοίτα! Φτιάξαμε το σπίτι 

του ΑΛΛΑΧ - (την Κάσμπο) -Evav τόπο 

ὡς καταφύγιο για TOUS ανθρώπους 

(άσυλο) ασφάλειας κι (είπαμε) πάρτε το 

Maxäu!? του Αόραάμ σαν τόπο 

προσευχής κι αναθέσαμε στον Αὐόραάμ 

καὶ τον Ϊσμαήλ ν' ἀαπολυμάνουν τον (ιερό) 

οίκο μου, για TOUS λάτρες που το 

περιέρχονται γι' αυτούς που ἁαπομονώνουν 

τον εαυτό TOUS και που γονατίζουν και 

πὉποκλλίνονται όταν προσεύχονται. 

126. Και κοίτα! Ὅταν ο Αὐραάμ εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κάμε τον τόπο αυτό, χώρα 

εἰρήνης και θρέψε το λαό τῆς με. καρπούς, 

σ' OTOLOV πίστεψε στον AAAAX καὶ στην 

τελευταία μέρα (Tn μέρα τῆς χρίσεως) ο 

AAAAX αποκρίθηκε: Ναι), και στους 

άπιστους θα κάμω τη χάρη να τους αφήσω 

va τ᾽ ἀπολαύσουν για λίγο καιρό. "Ἔπειτα 

όμως θα τους οδηγήσω στην κόλαση τῆς 

Φωτιάς, Καὶ εἰναι ἄθλιος ο προορισμός 

τους", 

127. Και κοίτα! Ὅταν ο A6padu κι o 
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Ἰσμαήλ ἔστησαν τα θεμέλια του Οίκου 

(μ' αυτή την προσευχή εἰπαν): "Κύριέ μας! 

δέξου από μας. Marti, Eov εἰσαι o Ακούων 

(που 6ka τ' ακούς), ο Παντογνώστης (κι 

όλα τα γνωρίζεις). 

128. "Κύριέ. μας! Κάνε μας 

Μουσουλμάνους, (αφιερωμένους) σε Xe. 

Κι απ' τους ἀπογόνους μας κάνε éva λαό 

μουσουλμανικό, (υποταγμένο) σε Σένα, και 

δείξε μας τις τοποθεσίες για νὰ τελούμε 

τις (οφειλόμενες) ιεροτελεστίες. Και μας 

συγχωρείτε. Πιατί, εσύ εἰσαι ο Δεχόμενος 

τὴν μετάνοια ο Πολυεύσπλαχνος. 

129. "Κύριέ μας! Στείλε ἀνάμεσά τους 

ἕναν ἀπόστολο από δικό Tous ἄνθρωπο 

ποῦ ν΄ απαριθμεί σ' αὐτούς τα εδάφια 

του Βιόλίου Σου. Και va τους διδάσκει 

το Βιόλίο (το Κοράνιο) και τη φρόνηση 

και νὰ TOUS εξαγνίσει. Γιατί Ἐσύ εἰσαι ο 
Παντοδύναμος, o Σοφός. 

130. Και ποιος επιθυμεί v' 

αἀπομακρυνθεί ax’ τη θρησκεία, του 

Αὐόραάμ παρά μόνο όσοι εξευτελίζουν, τον 

ἑαυτό TOUS με παραλογισμό; Ἐμείς τον 

διαλέξαμε σ' αὐτό το κόσμο και στην 

Μέλλουσα Ζωή θα εἶναι μαζί ue τους 
δίκαιους. 

131. Και κοίτα ὁταν ο Κύριός του, 

τοῦ εἰπε: "Ὑποτάξου" (γίνε μουσουλμάνος), 

απάντησε: "Ὑποτάχτηκα στον Κύριο όλων 

τῶν κόσμων", 

132. Αὐτό ήταν το κληροδότημα που 

ο Αὐραάμ άφησε στα παιδιά του. Το ίδιο 

ἔκαμε κι ο Ἰακώδ. "Παιδιά μου! O 

AAC κα Κσ 
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AAAAX διάλεξε για χάρη σας τὴν 

θρησκεία. Νὰ μη πεθάνετε παρά μόνο 

στην πίστη του Ισλάμ". 

133. Μήπως ήσαστε παρόντες όταν O 

θάνατος παρουσιάστηκε στον Ιακώόδ; Ki 

otav εἰπε στα παιδιά του: "Ποιον θα 

λατρέψετε ὕστερα από μένα;". "Του 

απάντησαν: Pa λατρέψουμε το Θεό σου 

και Θεό των πατέρων σου του Αὐραάμ, 

Ἰσμαήλ και ἸΙσαάκ, τον Ἕνα (αληθινό) 

Θεό, σ' Αὐτόν θα υποταχτούμε. (στο 

Ickdu)". 

134. Αὐτό ἦταν Évas λαός που πέρασε 

παίρνοντας μαζί του TO κέρδος AT τις 

πράξεις του. Και σεις ax’ τις διυκές σας. 

Καὶ δεν θα ρωτηθείτε για ό,τι ἔκαναν 

EXELVOL. 

135. Ki einav: "Tivete E6çaior ἡ 

Χριστιανοί, για να εἶστε στο σωστό δρόμο. 

Απαντήστέ τους: "Ὄχι ! ακολουθούμε τὴν 

θρησκεία του Αὐραάμ, του όρθιου, και 

ποτέ δεν ἦταν από TOUS ειδωλολάτρες. 

136. Na δηλώσετε: "Πιστέψαμε στον 

AAAAX καὺ σ' ό,τι αποκάλυψε σε μας 

(το Κοράνιο) και στον Αὐραάμ, Ισμαήλ, 

Ισαάκ, Ιακώδ και στις φυλές και σ᾽ ότι 

δόθηκε στον Μωυσή και τον Inoov, καὶ 

σ' O,11 δόθηκε σ' όλους TOUS προφήτες 

απ' τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε καμιά 

διάκριση ανάμεσα 0’ οποιονδήποτε απ' 

αὐτούς. Κι eueis σ' Αὐτόν (στον AAAAX) 

᾽πυποταχτήκαμε. (Είμαστε Μουσουλμάνοι). 

137. Κι αν αὐτοί (οι Χριστιανοί κι οι 

Ἑόραίοι) πίστεψαν, σ' αὐτό που σεις 
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πιστέψατε, τότε ὀρίσκονται στο σωστό ἐξ 2: CS τοί: à AUS ̓Ξ: 

δρόμο, αν όμως, ἀρνηθούν, τότε αὐτοίείναι καὶ re Sat 

OÙ σχισματικοί. O AAAAX ὁμως θα σε Ὁ Ὁ 

προστατέψει ἀπέναντί τους. Και Αὐτόςείναι 
ο Axoüwv,0 Παντογνώστης (όλα τ' ἀκούει 

και όλα τὰ γνωρίζει). 

138. Πείτε: H Θρησκεία μας (το Ισλάμ) Ὡ: à 

είναι το Βάπτισμα του AAAAX. Ποιος < Ἄς 9 τῶν ἌΣ 

ἄλλος μπορεί να δώσει μια λατρεία à 

χαλύτερη απ' τον ΑΛΛΑΧ; Και εμείς 

Αὐτόν λατρεύουμε. 

139. Πες: Μήπως θα φιλονικήσετε μαζί ue. τοι Τὼ ΟῚ “7 2ἴ 1 

μας στη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ; ποὺ εἶναι ΤΥ 

ο Κύριός μας κι ο Κύριός σας; και που LES AGE RES 
είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας 

HOL σεις για τις δικές σας; Και εμείς σ' 

Αὐτόν εἰμαστε ειλικρινείς (στην πίστη μας 
vu Αὐτόν;) 

140. Ἢ μήπως θα πείτε, ότι ο Αὐραάμ κχ-:.: 

κι ο Ϊσμαήλ κι ο Ισαάκ κι ο Ἰακώὄδ, κι où LA 

φυλές ήταν E6paior ἡ Χριστιανοί; Πες: ÈS ss DENT ES 
Ποιος γνωρίζει, εσείς ἡ o AAAAX,; Και τος, EAP EEE $ 

ποιος εἰναι περισσότερο άδικος απ' 

EXELVOUS που ἀαπέκρυψαν τη μαρτυρία που PT 

Elxav απ' τον AAAAX; o AAAAX, όμως 6 bless juré 

δεν είναι ἀδιάφορος, σ᾽ ὁσα κάνετε. 

His Lac SAS ERA 

Aus Are tes 

141. Αὐτός ήταν ἕνας λαός που QUES A ai 

σχορπίστηκε παίρνοντας μαζί του, To ESS Le MG 

κέρδος απ' τις πράξεις του όπως και σεις Éé GREY; (δε 5 

ÉXETE ὀ,τι κερδίσατε απ' τις δικές σας OS 

πράξεις. Και dev θα ρωτηθείτε για τις 

πράξεις τους. 

᾿ ' LH “ “γος 142. Θα πουν οι ἀνόητοι απ τοὺς PACE NI AZ & 

ανθρώπους: "Ti tous ἕκανε v' αλλάξουν 
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τὴν Κίμπλα, που συνήθισαν, (όταν 

προσεύχονταν);" Απάντησε: Στον AAAAX 

ανήκουν ἡ ανατολή κι ἡ δύση, Αὐτός 

οδηγεί ὀὁποιον θέλει στον ἰσιο δρόμο. 

143. Ἔτσι σας κάναμε, ένα λαό 

ισορροπημένο και δίκαιο, για να γίνετε 

μάρτυρες στους ανθρώπους και ο 

ἀπόστολος (Μουχάμμεντ) είναι μάρτυρας 

σε σας. Και δεν σου προσδιορίσαμε τὴν 

Κίμπλα, την κατεύθυνση που παλιά 

χρησιμοποιούσες, παρά μόνο για να 

δοκιμάσουμε: ποιος ακολουθεί τον 

Απεσταλμένο από εκείνον που θα στρέψει 

ανάποδα τις φτέρνες του, απ' τη Πίστη. 

Βέδαια ἦταν (μια αλλαγή) σημαντική, 

εκτός για εκείνους που καθοδηγούνται 

απ' τον AAAAX. Και ποτέο AAAAX 

dev θ' ἀφήσει, τὴν πίστη σας va χαθεί. 

Πατί o AAAAX εἰναι για όλο τον κόσμο, 

ὅλο σιγουριά, γεμάτος καλοσύνη,(και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

144. Βλέπουμε να στρέφεις το 

πρόσωπό σου για καθοδήγηση στον 

ουρανό. Τώρα θα στρέψουμε ἐσένα προς 

τη μεριά της Κίμπλα που θα σ᾽ 

ευχαριστήσει. Ἔπειτα στρέψε το πρόσωπό 

σου προς τὴν κατεύθυνση όπου το 

απαράδατο Τέμενος της Κάαμπα, έτσι 

όπου κι αν ὀρίσκεστε, να στρέφετε τὸ 

πρόσωπό σας σ' αὐτή τὴν κατεύθυνσηῃ. 

Οι οπαδοί του Βιόλίου γνωρίζουν καλά, 

ότι αυτή (η αλλαγή) εἶναι ἡ αλήθεια απ' 

τον Κύριό τους. Και o AAAAX δεν 

παραόλέπει εκείνα που κάνουν. 

145. Οποιοδήποτε σημείο κι αν κάνεις 

μπροστά στο λαό του Βιόλίου, αὐτοί δεν 
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πρόκειται ν᾿ ἀκολουθήσουν τη δική σου 

κατεύθυνση της Κίμπλα, οὔτε και σὺ τη 

δική TOUS, οὐτε στὴν πραγματικότητα 

ακολουθούν ο ἕνας του άλλου την Κίμπλα. 

AV ακολουθήσεις τις επιθυμίες TOUS ὕστερ' 

από TN γνώση που δέχτηκες, τότε, εσύ 

θα εἰσαι ἕνας από Tous άδικους. 

146. Σ' αυτούς που δώσαμε το Βιόλίο 

το γνωρίζουν, ὀπως ξέρουν τα παιδιά τους, 

κι ὄμως μια ομάδα απ' αυτούς 

αποκρύπτουν τὴν αλήθεια που οι ἰίδιοι 

τῇ γνωρίζουν. 

147. H Αλήθεια πηγάζει ar’ τον Κύριό 

σου. Mnv εἰσαι, λοιπόν, καθόλου με 

ἐκείνους που αμφιδάλλουν. 

148. Καθένας ἐχει ἕνα σκοπό που γύρω 

του περιστρέφεται. Συναγωνίζεστε σ' ό.τι 

είναι καλύτερο. Παντού όπου κι αν 

ὀρίσκεστε, o AAAAX θα σας φέρει όλους 

κάποτε. Πατί o AAAAX σ' ὀόλα εἰναι 

δυνατός. 

149. Κι ax οπουδήποτε κι av 

ξεκινήσεις, στρέψε το πρόσωπό σου προς 

το μέρος όπου εἰναι το Ιερό Τέμενος. Αὐτή 

εἰναι πραγματικά ἡ αλήθεια απ' τον Κύριό 

σου. Ki o AAAAX δεν Eeyvé για ό,τι 

κάνετε. 

150. Κι ax οπουδήποτε κι av 

ξεκινήσεις, στρέψε το πρόσωπό σου 

προσευχόμενος προς την κατεύθυνση όπου 

εἶναι το απαράδατο Τέμενος. Και 

οπουδήποτε XL αν ὀρίσκεστε κατά τὴν 

προσευχή στρέψετε τα πρόσωπά σας προς 

τὰ εκεί, γιὰ VO μη δώσετε επιχείρημα 

TE 217 AA? 
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στον κόσμο σε ὄάρος σας. εκτός OT 

ἐκείνους που αδίκησαν. Και μην τους 

φοόόσαστε, αλλά ‘Euéva να φούόόσαστε, 

για νὰ συμπληρώσω τη χάρη μου πάνω 

σας χαι να ὄρείτε την καθοδήγησή σας. 

151. Exions στείλαμε για χάρη σας 

ἕναν Απόστολο από σας TOUS LÔLOUS, νὰ 

ἐπαναλάόδει σε σας τα Εδάφιά Mas, va 

σας εξαγνίσει και νὰ σας διδάξει το 

Κοράνιο και τη φρόνηση και va σας 

διδάξει ἀκόμη 000 δεν γνωρίζατε. 

152. Νὰ Με θυμάστε, για va σας 

θυμάμαι. Na eiote εὐγνώμονες σε Méva 

και μην αρνείστε την Πίστη. 

153. Q! Σεις που πιστεύετε! 

Αναζητείστε τη ὀοήθεια με ὑπομονή και 

προσευχή. Πατί o AAAAX εἰναι μ᾽ ὁσους 

επιμένουν υπομονητικά. 

154. Και μη λέτε ό.τι όσοι σχοτώνονται 

για τ' ὀνομα του AAAAX, ότι εἰναι 

νεχροί, αντίθετα εἰναι ζωντανοί κι όμως 

δεν TO αἰισθάνεστε. 

155. Νὰ εἰστε ὄέόδαιοι: Θα σας 

δοχιμάσουμε με λίγο φόόδο, και πείνα, 

HOL με μικρό χάσιμο απ' την περιουσία 

HOL από τις ψυχές των ανθρώπων και 

από tous καρπούς. Νὰ αγγέλλεις τὰ καλά 

νέα στους υπομονητικούς. 

156. Αὐτοὶ εἰναι που αν καμιά 

συμφορά TOUS πιάνει λένε: "᾿Ανήκουμε στον 

AAAAX χαι σ' Αὐτόν επιστρέφουμε". 

157. Αὐτοί εἰναι που θα πετύχουν την 
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συγχώρηση ax’ τον Κύριό τους και ἕλεος, 

καὶ είναι μόνοι OL καθοδηγούμενοι. 

158. Βεδαίως! H Σαφά" κι n Μάρουα 

(δύο μικροί λόφοι) είναι απ' τα Σύμόολα 

του ΑΛΛΑΧ ÉTOL όσοι επισκέπτονται τον 

Ιερό Oixo (για προσκύνημα) στην ἐποχή 

του, ἡ ἄλλοτε, δεν ἁαμαρτάνουν, να κάνουν 

το γύρο τους. Και ὀποιος αὐυθόρμητα 

προθυμοποιείται να κάνει το καλό, ας 

εἰναι δέδαιος ότι τότε ο AAAAX είναι 

Evyvœouwv(xar) Παντογνώστης. 

159. "Ὅσοι όμως αποκρύόδουν ta 

ολοφάνερα Σημεία και TN σωστή 

καθοδήγηση, που στείλαμε κάτω, από τότε 

που τὰ εξηγήσαμε στους ἀνθρώπους μέσα 

στο Βιόλίο, αὐτοί ὀεδαίως θα έχουν την 

κατάρα του ΑΛΛΑΧ, καὶ τὴν κατάρα 

όσων ÉXOUV το δικαίωμα να καταριούνται. 

160. Εκτός απ' όσους μετάνιωσαν και 

διορθώθηκαν και ειλιχρινά έδειξαν τὴν 

Αλήθεια, αυτούς θα τους συγχωρήσω, γιατί 

Ἐγώ eiuar ο Πολυεπιεικής (και) 

ο Πολνυευσπλαχνικός. 

161. "Ὅσοι όμως ἀαρνήθηκαν τὴν 

Πίστη, και πέθαναν άπιστοι, αὐτοί έχουν 

τὴν κατάρα του ΑΛΛΑΧ και τῶν 

ἀγγέλων κι OAV τῶν ἀνθρώπων συνολικά. 

162. Θα παραμείνουν σ' αὐτήν, για 

πάντα κι ἢ τιμωρία τους oùte θα 

λιγοστέψει κι OÙTE θ᾽ ἀαργήσει. 

163. Κι ο Θεός σας εἰναι Ἕνας Θεός. 

Δεν ὑπάρχει άλλος Θεός εκτός AT’ Αὐτόν, 

που εἰναι ο Παντελεήμονας oo 
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Πολυεύσπλαχνος. 

164. Προσέχετε: Στὴ δημιουργία τῶν 

ουρανών χαι της γῆς και τη διαδοχική 

αλλαγή της Νύχτας και της Μέρας, στα 

καράῤδια πον διασχίζουν τις θάλασσες 

μεταφέροντας στον κόσμο αὐτά που 

χρειάζονται, στο νερό της ὄροχής που 

στέλνει ο AAAAX απ' τοὺς ουρανούς 

κάτω στη γη για να την ξαναζωντανέψει 

που ήταν σχεδόν νεχρή, και που πάνω 

τῆς σκόρπισε κάθε είἰδους Cons, στὴν 

αλλαγή του άνεμου και τῶν σύννεφων 

που σέρνονται σὰν σκλάδοι του ἀνάμεσα 

στον ουρανό και στη γη. Αὐτά εδώ 

πραγματικά εἰναι τα Σημεία για ένα λαό 

φωτισμένο. 

165. Κι ἀκόμη ὑπάρχουν άνθρωποι 
που λατρεύουν ἄλλους μαζί με τον 

AAAAX, σαν ὁμοιους μ' Αὐτόν, και τους 

αγαπούν όπως θα ἔπρεπε ν' αγαπιέται 

μόνο ο AAAAX. H αγάπη ὀμως στον 

AAAAX εκείνων που πιστεύουν εἰναι 

δυνατότερη. Κι αν όσοι ἀασεδούν μπορούν 

va μάθουν αλίμονο! θα ὄλέπουν τα 

θασανιστήρια (που τους περιμένουν!) ότι 

κάθε εξουσία avnxer στον ΑΛΛΑΧ κι 

είναι πολύ σκληρός όταν επιδάλει τιμωρίες. 

166. Κι όταν où ακολουθούμενοι 

GOVOUVTOL όσους TOUS ακολουθοῦν κι 

αντικρίσουν (μετὰ θάνατο) την τιμωρία, 

θα χκοπεί κάθε δεσμός ανάμεσά TOUS. 

167. Κι όσοι ακολουθούν θα πουν "Av 

είχαμε ακόμη μόνο μια φορά την τύχη 

va ξαναζήσουμε, θα καθαρίζαμε τον εαυτό 

μας απ’ αυτούς, ὄπως κι ŒUTOL το ἰίδιο 
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μας αρνήθηκαν. Ἔτσι o AAAAX θα θέσει pu 

μπροστά TOUS τα ἀποτελέσματα των 

πράξεών TOUS ὡς αγωνίες ἐπάνω TOUS, κι 

οδυνηρά θ' avaotevétouv. Δεν θα 6youv 

ποτέ από τὴ φωτιά. 

168. Ω! Σεις οι ἄνθρωποι! Φάγετε απ' 

ό,τι ὀρίσκεται νόμιμο και καλό στη γη, 

και νὰ μὴν ακολουθείτε TA ἰχνὴ του 

Σατανά, που εἰναι για σας δηλωμένος 

εχθρός (σας). 

169. Πιατί δεν σας διατάζει παρά μόνο 

νὰ κάμετε ότι εἰναι κακό κι αισχρό, καὶ 

νὰ λέτε για τον AAAAX πράγματα που 

δὲν γνωρίζετε. 

170. Κι όταν τους εἰπαν. "Ν᾽ 

ακολουθείτε ό,τι οΑΛΛΑΧ αποκάλυψε", 

αποκρίνονται: "Ὄχι! θ' ακολουθήσουμε τις 

ἀπόψεις των πατέρων μας". Ακόμη κι αν 

OL πατέρες TOUS δεν καταλάδαιναν τίποτε 

καὶ δεν ακολουθούσαν τον ίσιο δρόμο. 

171. Το παράδειγμα τῶν ἀπιστων 

μοιάζει με αυτόν που φωνάζει σ' εκείνον 

που δεν ἀκούει παρά μόνο τις Ἀραυγές 

καὶ TOUS Ἀλαυθμούς χωρίς ὄμως va 

καταλαύαίνει τίποτα. Είναι κουφοί, άλαλοι 

και τυφλοί και τίποτε δὲν καταλαόδαίνουν. 

172. Q! Zeus που πιστεύετε! Τραφείτε 

UE τὰ αγαθά φαγητά που σας 

προμηθεύσαμε. κι ευχαριστείτε τον 

ΑΛΛΑΣΧ, αν Αὐτόν λατρεύετε. 

173. Σας ἀπαγόρευσε μόνο τα ψόφια 

ζώα!, το χυτό aiua,'f to κρέας του 

χοίρου, και κάθε άλλο στο οποίο 
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επιχλήθηκε ἄλλο ὀνομα EXTOS του 

AAAAX. Exeivos όμως που πιεζόμενος 

απὸ ανάγκη, κι όχι QT τὴν επιθυμία της 

ανυπακοής, οὔτε της παράδασης, "7 

᾽πυποχρεωθεί να φάει απ' αυτά, τότε εἶναι 

αθώος. Γιατί o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

174. Ἐκείνοι που αποχρύπτουν τις 

ἀποκαλύψεις τοῦ ΑΛΛΑΧ στο ὄιῤθλίο, 

καὶ τις πουλάνε με άθλιο τίμημα, αὐτοί 

δεν τρώνε παρά μόνο φωτιά στα σπλάχνα 

τους, 0 δὲ ΑΛΛΑΧ, δεν θ᾽ απευθύνει σ' 

αὐτούς το λόγο, κατά τη Μέρα της 

Ανάστασης, οὐτε θα τους εξαγνίσει. 

Τρομερά δε δασανιστήρια τους περιμένουν. 

175. Εἰναι οι ίδιοι εκείνοι που 

αγόρασαν τὴν πλάνη μὲ την καθοδήγηση 

και τὰ ὀασανιστήρια μὲ TN συγγνώμη. 

Πώς θα αντέξουν ἀραγε στη Φωτιά τῆς 

Κόλασης! 

176. (H καταδίκη τους εἰναι) γιατί o 

AAAAX ἐστειλὲ κάτω το Βιύόλίο με τὴν 

αλήθεια, όσοι όμως διαφώνησαν μὲ TO 

Βιόλίο είναι σχισματικοί μακριά από τὴν 

Αλήθεια. 

177. Ἑυσέόδεια δεν εἰναι μόνο va 

στρέφετε ανατολικά και δυτικά TA 

πρόσωπά σας αλλά η ευσέδεια εἰναι 

EXELVOU που πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και 

στην Ἔσχατη Μέρα, στους Αγγέλους και 

στο Βιόλίο και στους προφήτες᾽ Na δίνει 

από την περιουσία του, ενώ τὴν ἀγαπάει 

για TOUS συγγενείς του, και για TO 

ορφανά, και για τους απόρους, καὶ για 

τους οδοιπόρους, και τους ζητιάνους καὶ 
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για την ἀαπελευθέρωση των σκλάδων. Είναι 

νὰ εχτελεί την προσευχή να καταδάλλει 

τη Ζεχάτ, και αὐτοί που κρατούν τὴν 

πὉπόσχεσή τους, αν ἔχουν υποσχεθεί (και 

προσδιορίζω) TOUS υπομονετικούς στις 

δυσκολίες καὶ στους πόνους και ὁταν 

πολεμάνε για TO όνομα του ΑΛΛΑΧ. 

Τέτοιοι είναν εκείνοι, που πιστεύουν την 

αλήθεια και είναι ευσεόείς. 

178. Q! Σεις που πιστεύετε! Ο νόμος 

της αντεχδίκησης σε περίπτωση σκόπιμου 

φόνου είναι ορισμένος: Ο ελεύθερος για 

τον ἐλεύθερο, ο δούλος για το δούλο, ἡ 

γυναίκα για τη γυναίκα. Av ἡ αντεκδίκηση 

συγχωρηθεί και δεχθεί n αποζημίωση από 

κανένα EX τῶν δικών του σκοτωμένου, 

τότε ἡ απαίτηση πρέπει να γίνει με 

εὐγένεια και ἡ ἀποζημίωση va πληρωθεί 

με καλοσύνη. Αὐτό ανακούφιση και 

ευσπλαχνία απ' τον Κύριό σας. Κι όποιος 

όμως μετά απ' αὐτά ξεπεράσει τα ὀρια 
θα ÉXEL αυστηρή τιμωρία. 

179. ὦ ' Σεις, που έχετε κατανόησῃ: 

Στο Νόμο της αντεχδίκησης ὑπάρχει Ζωή 

για σας, για νὰ μπορείτε να 
αὐτοσυγκχρατιέστε. 

180. Είναι γραπτός νόμος για σας: 

Ὅταν ο θάνατος πλησιάζει οποιονδήποτε 

από σας, κι ἔχει ἀφήσει ἀγαθά, τότε να 

τα μοιράσει - δίκαια μὲ διαθήκη τα 

πυπάρχοντά του, στους γονείς και στους 

συγγενείς.. AUTO αποτελεί χρέος εκείνων 

που φούούνται τον AAAAX. 

181. Αν κανείς αλλάξει τη διαθήκη, 

μετά που τὴν ἐχει ακούσει, ἡ ενοχή 
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ὀαρύνει αὐτόν που ἔκαμε τὴν αλλαγή. 

Πατί o AAAAX ακούει καὶ γνωρίζει τὰ 

πάντα. 

182. Κι ὀποιος φοδάται μεροληψία και 

αδικία εκ μέρους του διαθέτη, καὶ 

συμδιδάσει TOUS ενδιαφερομένους δεν 

πυπάρχει ενοχή γῆ αυτόν. Πατί o AAAAX 

εἰναι Πολυεπιεικήῆς, Πολυεύσπλαχνος. 

183. Q! Zeus που πιστεύετε! Η νηστεία 

ἔχει επιόληθεί σε σας όπως ἐχει επιόληθεί 

στους προγόνους σας. Μήπως καὶ θα 

απομακρυνθείτε ἀπό τα αμαρτήματα. 

184. Où μέρες της νηστείας εἰναι 

μετρημένες. Αν όμως κανείς από σας εἰναι 

άρρωστος ἡ ταξιδεύει τότε να νηστέψει, 

ἀργότερα τις ανάλογες μέρες. Κι ὀσοι 

μποροῦν νὰ νηστέψουν χαι δεν TO 

κάνουν,}δ τότε να δώσουν για εξιλασμό 

ἀρκετή τροφή σ' ἕνα φτωχό. Ki όποιος 

θεληματικά δώσει περισσότερα, τόσο 

καλύτερα YV αὐτόν. Κι αν μόνο ξέρατε. 

πόσο καλύτερο είναι για σας, θα 

VNOTEVETE! 

185. To Ραμαντάν (Ραμαζάνι) eiv' o 

μήνας που εστάλη κάτω TO Κοράνιο σαν 

Οδηγός στο ανθρώπινο γένος, με φανερά 

σύμδολα από τη καθοδήγηση καὶ TO 

κριτήριο ἀνάμεσα στο καλό και TO κακό. 

Ὥστε, όποιος από σας έμαθε ὀτι ἄρχισε 

ο μήνας (Ραμαζάνι), τότε πρέπει νὰ 

νηστέψει. AV ὁμῶς εἰναι ἄρρωστος 1 σε 

ταξίδι, (και δὲν νηστεύει), τότε νὰ 

νηστέψει ἀργότερα τις ανάλογες μέρες. 

O AAAAX επιθυμεί για σας κάθε εὐκολία, 

καὶ δεν θέλει va σας δάλει σε δυσκολίες. 
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Και νὰ συμπληρώνετε TO Ορισμένο αὐτό 

χρονικό διάστημα, και νὰ δοξάζετε τον 

AAAAX διότι σας καθοδήγησε και ίσως 

va (Tov) ευγνωμονείτε. 

186. K av οι λάτρεις Μου σε ρωτούν 

για Méva, Ἐγώ πάντα 6pioxouar κοντά 

τους. Ακούω τὴν προσευχή που Μου 

απευθύνουν στις παραλλήσεις τους. Αλλ' 

ας υπαχούσουν μὲ προθυμία τη κλήση 

Μου, κι ας πιστεύουν σε Μένα, ώστε va 

δαδίσουν στο σωστό δρόμο. 

187. Ἐπιτρέπεται, τη νύχτα τῶν 

ἡμερῶν τῆς νηστείας, ἡ συζυγυική σχέση. 

Είναι το προφύλαγμα για σὰς και σεις 

TO δικό TOUS προφύλαγμα. ο AAAAX 

γνώριζε TO τι κάνατε κρυφά με αἰσθημα 

ενοχής σας. Αλλά δέχθηκε τη μετάνοιά 

σας και σὰς συγχώρεσε. Ἔτσι τώρα 

συνδεθείτε UE τις γυναίκες σας κι 

αναζητείστε ό,τι © AAAAX νομοθέτησε 

για σας, και φάτε καὶ πείτε σε σημείο 

ποῦ VO μπορείτε τη χαραυγή να ξεχωρίζετε 

τὴν ἄσπρη ακτίνα της χαραυγής από TO 

σκοτάδι τῆς νυκτός. "Ἔπειτα συμπληρώσετε 

τῇ νηστεία σας μέχρι τη νύχτα. Στο 

διάστημα αὐτό μὴ πλησιάσετε τις γυναίκες 

σας, και όταν ELOTE ἀαπομονωμένοι για 

προσευχή στὰ Τεμένη μη πλησιάσετε τις 

γυναίκες σας. αυτά ELVOL τα ἀαπαγορευμένα 

ὁριὰα τοῦ AAAAX. Mn τα πλησιάσετε 

καθόλου. Ἔτσι φανερώνει o AAAAX τὰ 

σημεία (τους νόμους Του) στους 

ανθρώπους, για va προφυλαχθούν. 

188. Και va un πάρει κανείς άδικα 

τὴν περιουσία του ἄλλου κι οὔτε νὰ τῇ 

χρησιμοποιήσει ὡς δωροδοκία στους 
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δικαστές σας μὲ σκοπό ν' αποκτήσετε 

μέρος απ' την περιουσία των άλλων άδικα 

και με επίγνωση. 

189. Σὲ ρωτάνε για τα Νέα Φεγγάρια. 

Απάντησε: Eivar σημάδια για va 

προσδιορίσουν χρονικά τὴν περίοδο στις 

εργασίες τῶν ανθρώπων, και του 

Προσκυνήματος (του Xatt). Αρετή δεν 

σημαίνει VO μπαίνετε στα σπίτια από πίσω. 

Αρετή εἰναι νὰ φούάστε τον AAAAX. 

Να μπαίνετε στα σπίτια απ' την κανονική 

εἰσοὃδο και να φοόάστε τον ΑΛΛΑΧ ίσως 

ευτυχήσετε. 

190. Και να πολεμάτε για χάρη του 

AAAAX 6006 σας πολεμούν, αλλά μὴν 

ξεπερνάτε τα ὀρια, γιατί o AAAAX δεν 

αγαπά τους παραύόάτες. 

191. Φονεύετέ τους όπου τους 

ὀρίσκετε και διώχτε τους, από κει που 

σας ἐδιωξαν. Η καταδίωξη στην 

ειἰδωλολατρία είναι χειρότερα απ' το φόνο. 

Και μην τους πολεμάτε δίπλα στο 

απαράδατο Τέμενος, εκτός αν αυτοί 

πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. AV όμως 

σας πολεμήσουν, σκοτώστε τους. Τέτοια 

εἰναι ἡ τιμωρία των ἀπιστων. 

192. Av όμως σταματήσουν, τότε 

δέδαια, o AAAAX εἰναι Πολυνεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

193. Πολεμάτε τους ὦσπου νὰ μὴν 

σας καταδιώξουν στην ειἰδωλολατρία και 

να Ὀυπερισχύσει ἡ Πίστη στον ΑΛΛΑΧ. 

AV όμως σταματήσουν τη δράση TOUS, 

τότε μὴν κάνετε πόλεμο παρά ενάντια 
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στους ἀδικους. 

194. Ο απαράόδατος μήνας εἰναι για 

τον ἀαπαράδατο μήνα!" το ίδιο καὶ για 

ὅλα τὰ απαρόάδατα ισχύει ο νόμος της 

εκδίκησης. AV κάποιος σας επιτεθεί, τότε 

να τοῦ επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο. Και 

va φούδάστε τον ΑΛΛΑΧ και νὰ γνωρίζετε 

ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι μαζί με τους 

εγκχρατείς. 

195. Και va ξοδεύετε από τὴν 

περιουσία σας για τον ΑΛΛΑΧ,2 χαι μη 

συμόάλλετε με τα ίδια σας τα χέρια στὴν 

καταστροφή σας. Αλλά να κάνετε πάντα 

το καλό, γιατί o AAAAX ayard τους 

αγαθοεργούς. 

196. Κι εκπληρώσετε to "Χατζ" καὶ 

τὴν “Ούμρα" για τον ΑΛΛΑΧ. Av ὀμως 

ἐεμποδιστείτε (στην εκπλήρωση) τότε 

στείλετε μία σφαγή,.2 ὀποια μπορείτε, για 

θυσία, και μην ξυρίσετε το κεφάλι σας 

μέχρις ότου ἡ σφαγή φθάσει στο 

θυσιαστήριο. Κι αν κανείς από σας είναι 

ἄρρωστος ἡ αἰσθάνεται κακοδιαθεσία στο 

κεφάλι του (που τον αναγκάζει να το 

ξυρίσει), τότε οφείλει ν' ἀαναπληρώσει τὴν 

ἐλλείψη αυτή, με νηστεία, με ἐλεημοσύνη 

στο φτωχό, ἡ va προσφέρει θυσία. Κι 

όταν ἡ κατάσταση είναι (πάλι) ειρηνική. 

Και αν θέλει κανείς από σας να κάνει το 

XaTt ὕστερα από τὴν Ovuoa, 

απολαμόάνοντας, τον εν τω μεταξύ χρόνο, 

τότε οφείλει νὰ κάνει μιὰ σφαγή, 600 

μπορεί. Κι αν κάποιος δεν μπορεί va 

σφάζει (γιατί δεν ὀρίσκει τα μέσα), τότε 

να νηστέψει τρεις μέρες κατά τη διάρκεια 

του (XGATÉ) κι επτά μέρες μετά την 

ὃ JM ὃ). 
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ἐπιστροφή του, δηλαδή συνολικά δέκα 

πλήρεις μέρες. Αὐτό ισχύει για 

οποιονδήποτε που OL δικοί του δεν 

ὀρίσκονται στὴν περιοχή του ἁαπαράδατου 

Ἰζαμιού (στη Μέκκα). Και va φούάστε 

τον AAAAX. Μάθετε δε, ότι o AAAAX 

είναι αυστηρός στὴν τιμωρία. 

197. Το Χατζ εἰναι où γνωστοί unvec?? 

Κι όποιος επιχειρεί το καθήκον του αυτό, 

πρέπει VO μὴν ἔχει συζυγικές επαφές οὔτε 

VO μιλήσει YL' αὐτές, οὔτε νὰ κάνει 

παράδαση, KL OÙTE να λοχομαχεί κατά 

το Προσκύνημα. Κάθε καλό που κάνετε, 

ο ΑΛΛΑΧ το ξέρει. Και τότε πάρετε 

προμήθειες για το ταξίδι σας, το πιο καλό 

όμως εφόδιο εἰναι ἡ ευσέόδεια. Γι’ αὐτό 

σεδαστείτε Με! Q σεις! που ἔχετε 

κατανόησηῃ. 

198. Δεν εγκληματείτε, αν (κατά το 

διάστημα του Προσκυνήματος) ζητήσετε 

κέρδη, προς 10 Env από τον Κύριό σας. 

Ὅταν χατεόείτε ἀπό το ὄουνό Αραφάτ, 

νὰ μνημονεύετε το όνομα του AAAAX 

κοντά στο Μάσ' αριλ χαράμ (Ἰερό Τόπο) 

καὶ νὰ Τον μνημονεύετε, που σωστά σας 

οδήγησε, ἀκόμη κι αν προηγουμένως 

ὀρισκόσαστε στην πλάνη. 

199. Τότε, κατεύείτε εκείθεν ὀπου 

κατεόδαίνουν ὀλοι où ἀνθρωποι.2 Και va 

ζητήσετε την επιείκεια του ΑΛΛΑΧ. Πατί 

o AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής, 

Φιλεύσπλαχνος. 

200. Ἔτσι, ὁταν θα éxete συμπληρώσει 

τὰ τυπικά τῶν ιεροτελεστιών σας, νὰ 

υμνήσετε τη Δόξα του AAAAX, όπως 
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συνηθίζατε va εγκωμιάζετε τους γονείς 

σας, κι ακόμη περισσότερο. ὑπάρχουν 

άνθρωποι που λένε: "Κύριέ μας! Δώσε μας 

ό,τι μας ανήκει απ' τη γενναιοδωρία Σου 

σ' αὐτό τον κόσμο". Αλλά δεν θα χουν 

όμως μερίδιο στη Μέλλουσα Ζωή. 

201. Κι άλλοι πάλι λένε: "Κύριέ μας! 

Δώσε μας από τὰ καλά του κόσμου τούτου 

καὶ τὰ καλά της Μέλλουσας Ζωής κι 

πὙπεράσπισέ μας απ' τα μαρτύρια της 

Φωτιάς". 

202. Σ' αυτούς, θα παραχωρῃηθεί το 

μερίδιο απ' ό,τι κέρδισαν. Κι οΑΛΛΑΧ 

εἰναι γρήγορος στους υπολογισμούς. 

203. Νὰ μνημονεύετε το ὀόνομα του 

ΑΛΛΑΧ στις μετρημένες μέρες (3 μέρες 

μετά τη σφαγή). Ὅποιος όμως ὄὀιάζεται 

VO φύγει, φτάνουν OL δύο μέρες, οπότε 

δεν ὑπάρχει καμιά μομφή εναντίον του. 

To ίδιο υσχύει γι' αὐτόν που αναδάλλει 

eg" όσον εἰναι ευσεόής. Na φούάστε 

λοιπόν τον ΑΛΛΑΧ και να εἰστε δέδαιοι, 

πως θα μαζευτείτε όλοι μπροστά Του 

(κατά τὴν μέρα της Κρίσεως). 

204. Ὑπάρχει ἕνας τύπος ανθρώπου, 

που μιλώντας σ' αὐτόν τον κόσμο, σε 

γοητεύει, και επικαλείται για μάρτυρα 

τον ΑΛΛΑΧ σ' ό,τι περικλείει ἡ καρδιά 

του. Ενώ είναι ο πιο αδιάλλακτος απ' 

TOUS ἐχθρούς. 

205. Μόλις ὁμως σου γυρίσει τὴν 

πλάτη του, ο σκοπός του οπουδήποτε κι 

av όρεθεί πάνω στη γη, είναι va σκορπίσει 

το καχό στή γη, νὰ καταστρέφει τη σοδειά 
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τῶν χωραφιών και τα Ewvrava!O AAAAX 

όμως δεν ἀγαπά την καταστροφή. 

ἶ , La τ 25 LITE ET LC 
206. Ki av λέγεται σ' αὐτόν: "Na 2 Yet gta 6.39.0 

; τ , σῆς, τῶν goss >14 
σέδεσαι τον AAAAX", υπερηφάνεια τον OU SEAL 

παρασύρει VO αμαρτάνει για TO ἐγκλημα. 

Π' αὐτόν όμως είναι ἀαρκετή ἡ Κόλαση. 

To άθλιο μέρος va ξαπλώσει πάνω. 

207. Ὑπάρχει κι ἕνας άλλος τύπος ἀξίζειςις, SANS 
ἀνθρώπου, που θυσιάζεται για va κερδίσει Ô à «“ἱ LA Dar 

τη Χάρη tou AAAAX. O AAAAX εἰναι 

μεγάλης καλοσύνης για TOUS 

αφοσιωμένους (προς Αὐτόν). 

ἦ ἣ “ νι.» “4 δι Ζ.,.χ2{ . 

208. Q ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστείτε AS At sr CAGE 
LATS όλοι τον Ισλαμισμό. Και μην αχολουθείτε «τ ν.- Lis Ἰ 54: 

τα ὀήματὰ του Σατανά, γιατί εἰναι} ” Ὦ » 499,9 À 14 , ; ΟΝ 6 
αναγνωρισμένος εχθρός σας. LI CA sc sas) 

ἢ , , 225, Tir σε. AL A 
209. Av ὀμως αμαρτήσετε, μετά που LL Rs US LS 

σας ήλθανε, LE την Αποκάλυψη, τὰ 

φανερά σημεία, τότε VA ξέρετε ότι ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Παντοδύναμος, Σοφός. 

210. Μήπως περιμένουν, μέχρις ότου 21: οὐρά χὰ (οὐ) 2.502 
ὃ ï { Ε εξ», 2725 cotes τῷ ἔλθει ο AAAAX σ' αυτούς, μέσα σε SA 45 en AIS, τ 

σωρούς από σύννεφα, με συνοδεία από TR sde 
» ΄ , ψ fc ἣ # Gi “.- ARTE 

ŒYYÉAOUG και ÉTOL VO γίνει το ζήτημα; 8.) να! 

(της μεταστροφής τους), Στον AAAAX 

όμως ξαναγυρνούν ὀλα τα πράγματα. 

Eu nome LOC Je Te 

211. Porno to Παιδιά του Ilopant, LS Ne ὥς derits Je 

πόσα πολλά φανερά Σημεία που τοὺς RÉEL salades 

στείλαμε. Exeivos ὀμως που ανταλλάσσει ἕν EU 

τὴν εὐνοια του ΑΛΛΑΧ, μετά που του φῶ 

αποκαλύφθηκε, τότε ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

αυστηρός στην τιμωρία. 
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212. Η Ζωή σ' αὐτό τον κόσμο εἰναι 

δελεαστική για TOUS ἄπιστους, που 

κοροϊδεύουν εκείνους που πιστεύουν. OÙ 

ευσεύείς Ouws θα εἰναι ψηλότερα απ’ 

αὐτούς την ἡμέρα της Ανάστασης. Πατί 

o AAAAX χορηγεί ta πλούτη Του, χωρίς 

μέτρο σ' ὀποιον θέλει. 

213. Où άνθρωποι κάποτε αποτελούσαν 

ἕνα και μόνο έθνος. Ο AAAAX ἐστειλε 

τους Προφήτες, μ' ευχάριστα μηνύματα 

αλλά και με απειλές. Μαζί τους ἐστειλε 

το Βιόλίο της αλήθειας, για να δικάζει 

τις διαφορές ἀνάμεσα στους ανθρώπους. 

O λαός όμως που δέχτηκχε το Bi6ñio - 

παρ' όὀλα Ta ολοφάνερα Σημεία που 

παρουσιάστηκαν σ' αὐτόν, δεν διαφώνησε, 

παρά μόνο από φθόνο ανάμεσά του. Ο 

AAAAX με τὴν ευλογία Του καθοδηγεί 

τους Πιστούς στην Αλήθεια, όσον αφορά 

στις διαφωνίες τους. Πατί ο ΑΛΛΑΧ 

οδηγεί, ὁποιον θέλει, σε loto δρόμο. 

214. Ἡ μήπως λογαριάζετε να μπείτε 

στον Παράδεισο, (τον Κήπο της 

Ευτυχίας), χωρίς να δοθούν οι δοκιμασίες 

που απ' αὐτές πέρασαν OL πριν από σας; 

Αντιμετώπισαν ὑυποφέροντας τα πάνδεινα 

και τη πτώχεια και κλονίστηχε ἡ ψυχή 

τους, αφού ακόμη κι ο Ἀπόστολος κι οι 

πιστοί που ήταν μαζί του εἰπαν: "Πότε 

(θα φτάσει) n ὀοήθεια του AAAAX;" Κι 

όμως στ’ αλήθεια ο θρίαμόος του AAAAX 

πλησιάζει. 

215. Ze ρωτάνε: Τὶ πρέπει va ξοδεύουν 

(σε ελεημοσύνη); Απάντησε: Οτιδήποτε 

ξοδεύετε για TO καλό, στους γονείς και 

στους συγγενείς, στα ορφανά και τους 
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δυστυχισμένους και για τους ταξιδιώτες. 

Κι οτιδήποτε κάνετε που εἰναι καλό ο 

ΑΛΛΑΧ ἤδη γνωρίζει τούτο καλά. 

216. Είναι γραμμένος ο πόλεμος για 

σας. Εσείς ὅμως τον ἀποστρέφεστε. Αλλά 

μπορεί όμως ν' αποστρέφεστε κάτι που 

εἰναι καλό για σας, και μπορεί ν᾿ ἀγαπάτε 

κάτι, που εἰναι κακό για σας. O AAAAX 

όμως γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε. 

217. Σὲ ρωτάνε: αναφορικά UE τον 

πόλεμο κατά τη διάρκεια του απαράδατου 

μήνα. Απάντησε: Ο πόλεμος σ᾽ αὐτόν εἰναι 

μεγάλο αμάρτημα, Μεγαλύτερο όμως 

ἀαμάρτημα στὰ μάτια του AAAAX, εἰναι 

νὰ εμποδίζεις την εἰσοδο στο δρόμο του 

AAAAX, και va Τὸν αρνείσαι, και νὰ 

εμποδίζεις την εἰσοδο στο απαράθατο 

Τέμενος, Και va διώχνεις απ' αὐτό τὰ 

μέλη Του. H καταδίωξη στην εἰδωλολατρία 

είναι χειρότερα απ’ το φόνο. Κι οὔτε θα 

πάψουν VO σας πολεμο ν, μέχρις 0 TOU σας 

αἀναγκάσουν αν TO χατορθώσουν ν᾽ 

ἀρνηθείτε την πίστη σας. Όποιοι όμως 

από σας ἀρνηθούν τὴν πίστη TOUS, καὶ 

πεθαίνουν ἀπιστοι, τότε τα έργα TOUS 

δεν πρόκειται νὰ ὠφελήσουν οὔτε σ' αυτή 

τη ζωή, αλλ᾽ oùte και στη Μέλλουσα. Θα 

γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς και θα 

παραμείνουν εκεί για πάντα. 

218. Ὅσοι όμως πίστεψαν, κι όσοι 

ξενιτέφτη καν και πολέμησαν για τὴν 

πίστη του AAAAX, avtoi ας ελπίζουν 

στη φιλευσπλαχνία του AAAAX. Tati ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Πολυνυεπιεικής, 

Φιλεύσπλαχνος. 
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219. Σὲ ρωτάνε για το κρασί καὶ τη 

χαρτοπαιξία. Απάντησε: "Και τα δύο, για 

τον ἄνθρωπο, είναι πολύ ὀλαόδερά, αλλά 

κι ὠφέλιμα. H ὀλάδη όμως εἰναι ἀσύγκριτα 

μεγαλύτερη απ' τὴν ὠφελεία". Και σε 

ρωτάνε πόσο μπορούν να ξοδεύουν (για 

ἐλεημοσύνη). Απάντησε: "Ὁ,τι περισσεύει 

QT" τις ανάγκες μας". Ἔτσι εξηγεί o 

AAAAX σε σας ta Ὁριά Του, για va τα 

ÉXETE υπ' όψη σας, 

220. σε τούτο τον κόσμο και το 

μελλοντικό. Και σε ρωτάνε ἀναφορικά με 

τὰ ορφανά. Απάντησε: "Το καλύτερο που 

ἔχετε είναι VO κάνετε γι' αυτά οτιδήποτε 

καλό. AV ανακατέψετε τα ενδιαφέροντά 
τους με TO δικά σας (σκεφτείτε) πως εἰν’ 

ἀδέλφια σας (απέναντι στον AAAAX). 

O AAAAX ξεχωρίζει τον κακοποιό, απ' 

αὐτόν ποῦ ἔχει καλές προθέσεις. Κι αν ο 

AAAAX το θέλει, θα σας ὄάλει σε 

δυσκολίες. Πραγματικά o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

221. Και μὴν παντρεύεστε άπιστες 

γυναίκες (ειδωλολάτρισσες) μέχρις ὁτου 

πιστέψουν. Mia σκλάδα που πιστεύει, είναι 

καλύτερη ἀπό μια ἀπιστη, ἀκόμα κι αν 

σας γοητέψει. Οὐτε VO παντρεύετε τις 

κόρες σᾶς με άπιστους, μέχρις ότου 

πιστέψουν. Ἕνας σκλάδος που πιστεύει 

είναι καλύτερος ἀπό ἕναν ἀπιστο, ἀκόμα 

κι αν σας γοητέψει. Tiati οι rotor σας 

καλούν στη Φωτιά, ενώ o AAAAX σας 

γνέφει με τις διαταγές Του προς τον 

Παράδεισο καὶ στη συγγνώμη, κι εξηγεί 

καθαρά τα Σημεία Του στοὺς ἀνθρώπους, 

ὥστε νὰ μνημονεύουν τη Δόξα Του. 
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222. Σε ρωτάνε για την περίοδο τῶν 

γυναικών. Απάντησε: Eivar ὄλαδερή 

μόλυνση. Γι’ αὐτό μην κάνετε συζυγικές 

σχέσεις με τις γυναίκες που ÉXOUV τὴν 

περίοδό TOUS και μην συνουσιαστείτε μ᾽ 

dUTÉS μέχρις ότου γίνουν καθαρές. Ὅταν 

όμως εξαγνιστούν, μπορείτε VA τις 

πλησιάσετε όπου σας διέταξε ο AAAAX. 

Πατί o AAAAX αγαπά εκείνους που 

μετανοούν, καθώς ἀαγαπά Tous καθαρούς 

χι αγνούς. 

223. Où γυναίκες σας εἰναι για σας, 

όπως ἡ καλλιεργήσιμη γη. Καλλιεργείστε 

τὴν ὀὁποτε XL ὅπως θέλετε. Ὅμως 

προηγούμενα κάνετε μια καλή πράξη για 

τὴν ψυχή σας και νὰ σεθαστείτε τον 

AAAAX, και μάθετε OT πρόκειται να 

Tov συναντήσετε (στη μέλλουσα Ζωή). Κι 

ανάγγειλε (ω Μουχάμμεντ) στους Πιστούς 

τὰ καλά νέα. 

224. Na μὴν σας εμποδίζουν οι όρκοι 

με το όνομα του ΑΛΛΑΧ va κάνετε TO 

καλό, ἡ νὰ ενεργείτε σωστά, ἡ Va 

αποκαταστήσετε τὴν εἰρήνη ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Πιατί o AAAAX 6ka 

τ᾽ ἀκούει κι όλα τα γνωρίζει. 

225. O ΑΛΛΑΧ δὲν θα σας 

καταδικάσει για απερισκεψίες στους 

όρκους σας, αλλά για την πρόθεση που 

ήταν μέσα στην καρδιά σας. Kio AAAAX 

είναι Πολνεπιεικής (κι) Ανεξίκακος. 

226. Tia ὀσους πήραν όρχο ν' ἀπέχουν 

απ' τις γυναίκες τους, ορίζεται μια 

αἀναμονή για τέσσερις μήνες, αν τότε 

ἐπιστρέψουν, o ΑΛΛΑΧ εἰναι πολύ 
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Ἐπιεικής(καῦ Πολυεύσπλαχνος. 

227. AV σκοπεύουν όμως οριστικά για 

TO διαζύγιο, τότε Oo AAAAX αχούει και 

γνωρίζει τα πάντα. 

228. Où χωρισμένες γυναίκες πρέπει 

να περιμένουν να περάσουν τρεις μηνιαίοι 

περίοδοι της μηνιαίας αδιαθεσίας τους. 

Κι αν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ καὶ την 

Ἔσχατη Μέρα δεν tous επιτρέπεται νὰ 

φυλάξουν μυστικό, 6,11 ο AAAAX 

δημιούργησε στη μήτρα τους. Κι où ἄνδρες 

τους, κατά TO χρονικό αὐτό διάστημα, 

είναι προτιμότερο, αν θέλουν τη διόρθωση 

της συζυγικής Cons, va τις ξαναφέρουν 

πίσω. Ki où γυναίκες, σύμφωνα μ' ό.τι 

εἰναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα 

ὁπως κι υποχρεώσεις, OL ἄνδρες δε, 

ὉὙπερέχουν ένα ὄαθμό πιο πολύ. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

229. Διαζύγιο επιτρέπεται μόνο δύο 

φορές: Μετά απ' αὐτό κι οι δύο θα πρέπει 

εἰτε νὰ μείνουν μαζί, με καλή πρόθεση, 

εἰτε νὰ χωρίσουν ευγενικά. Δεν εἰναι 

νόμιμο για σας να παίρνετε πίσω απ' τις 

γυναίκες σας ποτέ οτιδήποτε TOUS δώσατε 

τα δώρα ποῦ χαρίσατε, εκτός αν και τα 

δύο μέρη φοόούνται, ότι δεν θα μπορέσουν 

VO κρατήσουν τα προσχήματα όπως αὐτά 

καθορίστηκαν ax’ τον ΑΛΛΑΧ. Αν λοιπόν 

φοόηθείτε μήπως παραέόείτε Ta Op που 

έταξε ο AAAAX, τότε καὶ για τους δύο, 

ÔEV ᾽πυπάρχει καμιά ενοχή αν δώσει σ᾽ 

αὐτήν κάτι για τη λευτεριά της. Αὐτοί 

εἰναι οι περιορισμοί που διατάχτηκαν GT 

τον AAAAX καὶ μὴν τοὺς παραέόείτε. 

Ὅποιος παραῦεί τα όρια του AAAAX, 
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τότε θα ἀδικήσει (τόσο τον εαὐυτό του 

600 και TOUS GAAOUS). 

230. Ki av o άνδρας χωρίσει οριστικά 

(για τρίτη φορά) τη γυναίκα του δεν 

μπορεί, μετά απ' AUTO, νὰ τὴν 

Ἑαναπαντρευτεί, παρά μόνο αν αυτή ἐχει 

παντρευτεί ἄλλον ἄνδρα, κι αὐτός TN 

χωρίσει επιτρέπεται γι αὐτούς νὰ 

ξαναπαντρευτούν υπό τον 6p0 νὰ 

αἰσθάνονται ότι μπορούν να τηρούν τους 

ορισμούς του ΑΛΛΑΧ. Ki αὐτά εἰναι τα 

ὀρια tou AAAAX που τους ξεκαθάρισε 

σ' ἐκείνους που έχουν κατανόηση. 

231. Ὅταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις 

δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το 

ορισμένο χρονικό διάστημα, εἰτε 

ξαναφέρετέ τις πίσω, μὲ καλοσύνη 

αφήστε τις ελεύθερες, με καλοσύνη. Αλλ' 

όμως μη τις ξαναφέρετε πίσω για VA τις 

ὀλάψετε ἡ va αδικείτε. Ὅποιος λοιπόν 

κάνει τούτο, ἔχει αδικήσει τον EŒUTÔ του. 

Mn γελοιοποιείτε ta εδάφια του Βιόλίου 

του AAAAX, (με τις πράξεις σας). Na 

θυμάστε τις ευεργεσίες Του xa το γεγονός 

ότι ἔστειλε κάτω σε σας το Βιόλίο και τη 

Σοφία, για va σας διδάξει μ' αυτά. Na 

σέδεστε τον AAAAX και νὰ γνωρίζετε 

ότι o AAAAX είναι Παντογνώστης. 

232. Ὅταν χωρίζετε τις γυναίκες καὶ 

τελειώνει το ορισμένο χρονικό διάστημα, 

μη τις εμποδίζετε να παντρευτούν τους 

(προηγούμενους) ἄνδρες TOUS, αν κι OL 

δύο το παραδεχτούν, με καλοσύνη. Αὐτή 

n οδηγία εἶναι για όλους σας, που 

πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ xou την Ecyatn 

Μέρα. Αὐτή εἰναι για σας ἡ πιο ορθή κι 
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ενάρετη πορεία, γιατί o AAAAX γνωρίζει, 

ενώ σεις δεν γνωρίζετε. 

233. Και. οἱ μητέρες θηλάζουν ta 

παιδιά τοὺς για δύο ολόκληρα χρόνια αν 

κανείς ήθελε va ἐεκπληρωθεί το διάστημα 

του θηλασμού. Αλλά O πατέρας πρέπει 

ν' αναλάδει τα ἐξοδα της τροφής και 

του ρουχισμού TOUS με ἰσους όρους. Κανείς 

δεν φορτώνεται μεγαλύτερο ὄάρος ax’ 

660 μπορεί va ὀαστάξει. Καμία μητέρα 

VO μὴ συμπεριφερθεί άδικα για 

λογαριασμό του παιδιού της. OÙTE ο 

πατέρας για το παιδί του. Και για τον 

Ἀληρονόμο το ίδιο ισχύει. AY κι οι δύο 

αποφασίσουν ν' ἀαποκόψουν το θηλασμό, 

με κοινή συγκατάθεση, κι απ' εὐθείας 

OUVEVVONON, τότε δεν ὑπάρχει ενοχή γύ 

αὐτούς. AV ἁαποφασίσετε να θηλάσετε TO 

παιδιά σὰς μὲ τροφό, δεν θα 

κατηγορηθείτε, εφ' όσον πληρώσετε στη 

τροφό ό,τι σὰς πρόσφερε με καλοσύνη. 

Αλλά να σέόδεστε τον ΑΛΛΑΧ και μάθετε, 

ότι oO AAAAX όὀλέπει καλά ὀ.τι κάνετε. 

234. Av κανείς από σας πεθάνει κι 

ἀφήνει χήρα πίσω του, θα πρέπει (-n 

γυναίκα-) νὰ περιμένει να περάσουν 

τέσσερις μήνες και δέκα μέρες για νὰ 

διαθέσει τον εαυτό της. Ὅταν εκπληρωθεί 

αὐτό TO χρονικό διάστημα, τότε δεν ἐχετε 

καμία ενοχή, αν διαθέσουν τον εαυτό τους 

κατά τρόπο σωστό και λογικό. Κι ο 

AAAAX είναι γνώστης τῶν όσων κάνετε. 

235. Δεν έχετε καμιά ενοχή, αν 

πυποδηλώνετε στὶς γυναίκες ἀρραθώνα ἡ 

τον κρατήσετε στις καρδιές σας. Ο 

AAAAX ξέρει OTL τις ἀγαπάτε μ' ὀλη 
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σας τὴν καρδιά, όμως μη κάμετε μυστική 

συμφωνία μ' ŒUTÉS παρά με τίμιους όρους, 

καὶ μὴ πραγματοποιείτε το δεσμό του 

γάμου, μέχρις του εκχπληρωθεί το 

καθιερωμένο χρονικό διάστημα. Και 

μάθετε ὁτι ο AAAAX γνωρίζει ό,τι 

πυἠ7πάρχει στις καρδιές σας, και προσέξτέ 

Τον. Και μάθετε, ὁτι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

πολύ Ἐπιεικής (και) Αμνησίκακος. 

236. Καμιά ενοχή dev θα σας 

καταλογιστεί, αν χωρίσετε τις γυναίκες 

προτού ἔλθετε σε ἐεπαφή μαζί τους, ἡ 

πριν καθοριστεί ἡ προίκα τους. Χαρίστε 

τους όμως μια κατάλληλη αποζημίωση ο 

πλούσιος σύμφωνα με τους πόρους του, 

κι Ο φτωχός με τους δικούς του, μιὰ 

κατάλληλη ανταμοιθδή οφείλεται από 

ἐκείνους που επιθυμούν VA κάμουν τὸ 

σωστό. 

237. Κι αν τις χωρίσετε, προτού ÉABETE 

σ' επαφή μαζί τους, αλλά ἐπειτα AT TO 

καθοριομό μιας προίκας γι' αυτές, τότε ἡ 

μισή προίκα θ' ανήκει σ' αυτές εκτός αν 

δεν τὴν δεχτούν, ἡ εκτός αν (η μισή του 

ἄνδρα) χαριστεί απ' αὐτόν που τὴν 

πάντρεψε (ἡ av ο σύζυγος χαρίσει τη 

on του). Η παραχώρηση εἰναι σχεδόν 

τὸ πιο σωστό. Και μην ξεχνάτε να εἰσαστε 

γενναιόδωροι στις μεταξύ σας σχέσεις. 

Πατί o AAAAX ὄλέπει καλά ό.τι κάνετε. 

238. Na τηρήσετε αυστηρά τις 

προσευχρές, ιδιαίτερα τη μεσαία προσευχή 

καὶ πρόθυμα προσεύχεστε στον ΑΛΛΑΧ 

με ευσέόδεια. 

239. Av φοθηθείτε (ένα κίνδυνο) τότε 
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VO προσεύχεστε περπατώντας ἤ 

ἐπιθαίνοντας (πως σας EUXOÂVVEL πιο 

πολύ). Ὅταν ὄμως Eavabpioxeote σε 

ασφάλεια προσεύχεστε στον AAAAX με 

τον τρόπο που σας δίδαξε, αὐτά που 

πριν δεν ξέρατε. 

240. Κι εκείνοι από σας που 

πεθαίνοντας ἀφήνουν χήρες, θα πρέπει 

να δωρίσουν σ' αὐτές με διαθήκη τα μέσα 

συντήρησης καὶ κατοικίας TOUS για ἕνα 

χρόνο. Αλλ' αν φύγουν αὐτές απ' TO σπίτι, 

τότε δεν ÉXETE χαμιά ενοχή για ὀό,τι 

HOUVOUV μὲ τον EUUTO τους, αρκεί να 

είναι λογικό. Κι o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

241. Tia τις χωρισμένες γυναίκες 

(πρέπει νὰ παρέχεται) διατροφή πάνω 

σε μια λογική ὄάση. Αὐτό αποτελεί 
καθήκον για όσους εἰναι δίκαιοι. 

242. Ἔτσι o AAAAX εξηγεί καθαρά 

τους νόμους Του σε σας, για να μπορέσετε 

νὰ τὰ καταλάέετε. 

243. Γιατί, δεν στρέφεις τη μνήμη σου 

σ' EXELVOUS που παράτησαν τα σπίτια τους 

κατά χιλιάδες επειδή φοδήθηκαν το 

θάνατο; Κι εἰπε σ' αυτούς τότε οΑΛΛΑΧ: 

“Πεθάνετε" κι ἐπειτα τους ξανάφερε στη 

ζωή. Γιατί o AAAAX πραγματικά εἰναι 

γεμάτος καλοσύνη για την ἀνθρωπότητα, 

XL ὄμως OL πιο πολλοί ἄνθρωποι εἰναι 

αγνώμονες. 

244. Πολεμάτε vrép tou AAAAX και 

μάθετε ότι οΑΛΛΑΧ όλα τ' ακούει, κι 

ὁλα τὰ γνωρίζει. 
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245. Ποιος εἰναι exeivos, που θα 

δανείσει στον ΑΛΛΑΧ ἕνα καλό δάνειο, 

και που oO AAAAX θὰ πιστώσει το 

λογαριασμό του στο πολλαπλάσιο; Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που παρέχει την ανέχεια 

ή τὴν αφθονία και σ' Αὐτόν θα 

επιστρέψετε. 

246. Γιατί, να στρέφεις TN μνήμη σου 

στους Αρχηγούς των Παιδιών του Ἰσραήλ, 

μετά απ' την ἐποχή του Μωυσή. Είπαν 

σ' éva Προφήτη που ὀρισκόταν ἀνάμεσά 

τους: "Ὅρισε για μας ένα Βασιλιά για νὰ 

μπορέσουμε να πολεμήσουμε για TO όνομα 

του AAAAX". Κι εκείνος τους ἁπάντησε: 

"Μάλλον δεν θα πολεμήσετε, αν ορίζεται 

o πόλεμος για σας." Εἰπαν: "Πώς μπορούμε 

V' ἀρνηθούμε να πολεμήσουμε για τὸ 

όνομα του AAAAX, όλέποντας ότι 

διωχτήκαμε AT τα σπίτια μας μαζί με 

ta παιδιά μας;" "Ὅταν όμως διατάχτηκαν 

να πολεμήσουν, γύρισαν πίσω, εκτός από 

μια μικρή ομάδα ax’ αυτούς. Κι o 

AAAAX γνωρίζει καλά εκείνους που 

κάνουν καχό. 

247. Κι εἰπε τότε σ' αυτούς Προφήτης 

τους: Ὃ AAAAX σας ἔστειλε τον Τάλούτ 

(Σαούλ) για ὀασιλιά". Κι αυτοί ἁπάντησαν: 

"Πώς θα ασκεί εξουσία πάνω μας, όταν 

εἰμαστε προτιμότεροι AT ŒUTOV, νὰ 

ασκούμε την εξουσία, κι όταν ἀκόμη δεν 

εἰναι προικισμένος με ἄφθονα πλούτη;". 

Tous εἰπε: Ὃ AAAAX τον ἔχει διαλέξει 

για σας, καὶ τον προίκισε - ἄφθονα - με 

γνώση κι ἀνδρεία. Χαρίζει o AAAAX 

τὴν εξουσία Του, σ' όποιον θέλει. Ki o 

AAAAX φροντίζει για όλα, γιατί είναι 
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Παντογνώστης". 

248. Κι ακόμη εἰπε σ' αὐτούς ο 

Προφήτης τους: "Eva σημάδι της εξουσίας 

Του είναι ότι θα ἔλθει σε σας n Κιόωτός 

της Συμφωνίας, με εγγύηση, τῆς 
ασφάλειας από τον Κύριό σας. και θα 

μεταφέρουν σ' αὐτήν OL άγγελοι TO ιερά 

λείψανα, που ἄφησαν ἡ οικογένεια TOU 

Μωυσή κι ἡ οικογένεια του Ααρών" Σ' 

αυτή υπάρχει ένα Σύμόολο για σας, αν 

πραγματικά πιστεύετε. 

249. Κι όταν ο Ταλούτ ξεκίνησε με 

τους στρατιώτες, τους εἰπε: Ὃ ΑΛΛΑΧ 

θα σας δοκιμάσει στο ρέμα. Αν κανείς 

TEL απ' TO νερό του, δεν θα ἔλθει μαζί 

μου. Μόνο εκείνοι που δεν θα δοκιμάσουν 

απ' auto, θα προχωρήσουν μαζί μου. 

Ἐπιτρέπεται μόνο μια απλή ρουφηξιά με 

το χέρι". Τότε όμως όλοι ἤπιαν απ' αυτό, 

εχτός από λίγους. Ki όταν πέρασαν to 

TOTAL, εκείνος κι όσοι πιστοί ήταν μαζί 

του, εἰπαν: "Δεν μπορούμε ν' 

αντιμετωπίσουμε αὐτή τη μέρα τον 

Ἰζάλούτ (Γολιάθ0) και Tous στρατιώτες 

του". Εκείνοι ὁμως που ήταν πεπεισμένοι, 

ότι θα συναντήσουν τον AAAAX, εἰπαν: 

"Πόσο συχνά, με τη θέληση του AAAAX, 

μια μικρή ομάδα νίκησε μια μεγάλη; Ο 

AAAAX είναι μ' εκείνους που επίμονα 

᾽πυπομένουν". 

250. Κι όταν προχώρησαν, για va 

συναντήσουν τον Γολιάθ και τους 

στρατιώτες του, προσευχήθηκαν: "Κύριέ 

μας! Γέμισέ μας ὑπομονή, και στέριωσε 

τα ὀήματά μας, και ὀοήθησέ μας va 

νικήσουμε τους ἀπιστους". 
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251. Με τη θέληση του ΑΛΛΑΧ τους 

κατατρόπωσαν, κι O Δαόίδ σκότωσε τον 

Γολιάθ, o AAAAX tou ἐδωσε εξουσία 

καὶ σοφία και του δίδαξε από ὀ.τι ἤθελε. 

Κι αν o AAAAX δεν χρησιμοποιούσε με 

κάθε τρόπο μιὰ μερίδα ανθρώπων, 

εναντίον ἄλλων, ἡ γη πραγματικά θα 

καταστρεφόταν, κι όμως ο AAAAX εἰναι 

Γενναιόδωρος για όλο τον κόσμο. 

252. Αὐτά εἰναι τα Σημεία tou 

AAAAX nov σου (στον Μουχάμμεντ) τα 

διαδάζομε με αλήθεια. Eioou, αληθινά, évas 

απ' τους Αποστόλους. 

253. Προτιμήσαμε ορισμένους απ’ 

εχείνους τους Αποστόλους. Σε μερικούς 

δώσαμε περισσότερα από TOUS ἄλλους, 

σε μερικούς απ' αυτούς μίλησε ο AAAAX, 

χι αἀνέδασε ἄλλους σε υψηλότερη όαθμίδα. 

Στον Inoov, to yo της Μαριάμ δώσαμε 

φανερά Σημεία και τον δυναμώσαμε με 

το Ἅγιο Πνεύμα. Av ἤθελε ο ΑΛΛΑΧ, 

δεν θα πολεμούσαν μεταξύ τους ot 

ἐπόμενες γενιές, ἔπειτα από ολοκάθαρα 

σημεία που TOUS έφτασαν, κι όμως 

διαφώνησαν μεταξύ τους. Ἔτσι μερικοί 

απ' αὐτούς γίνηκαν πιστοί, κι άλλοι 

άπιστοι. Μπορούσε o AAAAX - αν ἤθελε 

- νὰ UN τοὺς ἕκανε VO πολεμούν μεταξύ 

τους. Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ κάνει αὐτό 

που θέλει. 

254. Q ! Σεις που πιστεύετε! Ελεείτε 

απ' τὰ ἀγαθά που σας ἐχουμε προμηθέψει, 

προτού ἐρθει ἡ μέρα που δεν θα 

ἐπιτρέπεται καμιά συναλλαγή, οὔτε φιλία, 

OÙTE μεσολάδηση, οι άπιστοι είναι OL 
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(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 30 

φταίχτες. 

255. O AAAAX! Δεν υπάρχει κανένας 

ἄλλος θεός παρά μονάχα Αὐτός, Ἔχει 

αιώνια ζωή, και προσέχει, για πάντα, όλο 

τον κόσμο. H αδράνεια δεν μπορεί va 

Tov κυριεύσει, οὐτε ο ὑπνος. Δικά Του 

εἶναι ὀόλα όσα ὑπάρχουν στους ουρανούς 

καὶ στὴ γη. Ποιος εἰναι λοιπόν εκείνος 

που μπορεί να μεσολαδήσει κοντά Του, 

αν δεν TOU το επιτρέψει; "Γνωρίζει ὀ,τι 

᾽πυπήρχε πριν και ὀ,τι θα ὑπάρχει μετά απ' 

αὐτούς. Κι οὔτε μπορούν va συλλάδουν 

τίποτε απ' ό,τι γνωρίζει Αὐτός εκτός 

ἐκείνου που Αὐτός θα θελήσει. Ο Θρόνος 

Του περιέχει τους ουρανούς καὶ τη Yyn 

καὶ δεν αισθάνεται κόπο, φυλάγοντάς τα 

- καὶ συντηρώντας τα. [Γιατί είναι o 

Ὕψιστος, ο Μέγιστος. 

256. Στη Θρησκεία δεν υπάρχει 

καταναγκασμός. Διότι ἡ Αλήθεια ἔχει 

ξεχωριστεί ολοφάνερα απ' την Πλάνη. 

Ἔτοι ὁποιος απεχθάνεται τοὺς ψευδείς 

θεούς, και πιστεύει στον AAAAX ἐχει 

αρπάξει τὴν πιο αξιόπιστη λαδή τῆς 

αλήθειας που ποτέ δεν σπάει. Κι o 

AAAAX ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

257. O AAAAX eiv' ο Προστάτης 

ἐκείνων που πιστεύουν. Θα TOUS οδηγήσει 

ax’ το δαθύ σκοτάδι, στο φως. Πα τους 

ἀπιστους OL προστάτες εἰναι OL δαίμονες, 

θα τους οδηγήσουν ax’ το φως στο δαθύ 

σκοτάδι. Θα εἶναι Σύντροφοι της Φωτιάς, 

όπου θα παραμείνουν για πάντα. 

258. Δεν ἐχεις σκεφθεί εκχείνον που 

λογομάχησε με τον Αὐραάμ για τον Κύριό 

3, 4221, 752: ́ “-.2 

Le BY καὶ il Ed | ù 

rie SSL ENGU A 9 Ys 

Epraiipées oi 
de 

#60 Ÿ5 4 AREA 

AE |F CS Ses iales 
PAL 

HAS CL ΔΝ 
2 

6 2 Ca 

EE Rite cafés af 
sa CSS 505 ESS ΘΝ 

2, - “2, euros TS DOS A Κὶ 
ΕΥ̓ΘῪΣ Ὁ © | 



(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 30 

του, ἐπειδῆ ο AAAAX, τον γέμισε μὲ 

δύναμη; Ο Αὐραάμ εἰπε: "O Κύριός μου 

είναι Exeivos που δίνει τη ζωή και τὸ 

θάνατο". Του απάντησε (o άλλος): "Eyw 

δίνω τη ζωή και το θάνατο". Κι ο Αὐραάμ 

εἰπε: "O AAAAX ὀμως κάνει τον ήλιο 
VO σηκώνεται απ' την Ανατολή, κάνε τον 

αν μπορείς ν' ανυψώνεται απ' τη Δύση". 

Ἔτσι μπερδεύτηκχε αὐτός που αλαζονικά 

απέρριψε την πίστη. Ἔτσι o AAAAX δεν 

χκαθοδηγεί Tous ἀδικους ανθρώπους. 

259.Ή δεν ἔχεις σκεφθεί σ' εκείνο που 

πέρασε από ἕνα χωριό, εντελώς 

καταστραμμένο και ἀνεστραμμένο. Κι εἰπε: 

"GO! πώς o AAAAX Ga ξαναδώσει ποτέ 

ζωή ὕστερ' απ' το θάνατο;". (του 

καταστραμμένου χωριοῦ); Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως τον θανάτωσε και τον άφησε νεκρό 

για εκατό χρόνια, ἔπειτα τον ανάστησε 

πόλι, καὶ τον ρώτησε: "Πόσο καιρό ÉUELVES 

étou" Tou απάντησε: "Ἴσως μια μέρα ή 

μέρος τῆς ημέρας". "Ὄχι!" του αποκρίθηκε 

ο AAAAX. "Ἔμεινες ÉTOL εκατό χρόνια, 

και κοίταξε τις τροφές σου XOL τα ποτά 

σου, κανένα σημάδι ηλικίας δεν δείχνουν, 

καὶ κοίταξε TO γάιδαρό σου, - θα σε 

φέρουμε σαν παράδειγμα στους 
ανθρώπους, - κοίταξε ακόμη τα κόκαλα, 

πώς θα Ta ενώσουμε και θα τα καλύψουμε 

με σάρκες". Κι όταν του τα έδειξε καθαρά, 

εἰπε: "Γνωρίζω ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος". 

260. Κι όταν ο Αὐραάμ εἰπε: "Κύριέ 

μου! Δείξε μον πώς δίνεις ζωή στους 

νεκρούς;". Κι Exeivos εἰπε: "Ὥστε δεν 

πιστεύεις;" "Μάλιστα" ἀπάντησε, αλλά για 

va ικανοποιηθεί ἡ καρδιά μου". Κι o 

4, 

τί 4e di 



(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 30 [57 sl Υ 5,48, 

AAAAX τότε του εἰπε: "Πάρε τέσσερα 

πουλιά, κοίταξέ τα ώστε να τα γνωρίζεις 

καλά, τότε σφάξε τα και να τα κόδεις σε 

μερίδες. Ἔπειτα ὀάλε τη κάθε μια απ' 

αὐτές χωριστά πάνω σε κάθε δουνό και 

κάλεσέ τα, τότε θα ἔλθουν πετώντας 

γρήγορα σε σένα. Και μάθε ότι o AAAAX 

είναι Παντοδύναμος (και) Σοφός. 

261. H παραύολή, για εκείνους, που 

ξοδεύουν από τις περιουσίες τους για τη 

χάρη του AAAAX. μοιάζει σαν το κόκκο 

του σιταριού, που από ἕνα φύτρωσαν επτά 

στάχυα, και που το καθένα δίνει εκατό 

κόκκους. Ἔτσι κι ο ΑΛΛΑΧ 

πολλαπλασιάζει τ' ἀγαθά σ' ὀσους θέλει. 

Γιατί o AAAAX είναι Απέραντος 

(Γεἐνναιόδωρος), Παντογνώστης (γνωρίζει 

τα πάντα). 

262. Ὅσοι ξοδεύουν από τις περιουσίες 

TOUS για χάρη του ΑΛΛΑΧ, και δεν 

ἐπιδιώκουν μ' αὐτά που ξοδεύουν καμιά 

ὀλάόδη ἡ σκοπό επίδειξης, γι᾿ αὐτούς 1 

αμοιθή εἰναι σίγουρη απ' τον Κύριό τους. 

Κανείς p660$ δεν θα τους κυριεύσει, OÙTE 

θα λυπηθοῦν. 

263. Ο καλός λόγος κι ἡ συγγνώμη, 

είναι προτιμότερα ἀπό ελεημοσύνη που 

τὴν ακχολουθεί ἡ ὄλάδη (με σκοπό 

EXUETUAAEUONS). Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πλούσιος (και) Μακρόθυμος. 

264.Q! Σεις που πιστεύετε! Μην 

διαγράφετε την ἐλεημοσύνη σας με τὴν 

επίδειξη και την ὀλάδη σαν κι εκείνον 

που ξοδεύει την περιουσία του για va 

εἐπιδειχθεί στους ανθρώπους, και δεν 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 30 

πιστεύει αυτός OÙTE στὸν AAAAX οὔτε 

στην ‘Eoxatn Μέρα, αὐτός μοιάζει με 

σκληρό κι Gyovo ὄράχο, που πάνω του 

έχει λίγο χώμα, κι όταν πέφτει ἄφθονη 

ὀροχή, του αφαιρεί το χώμα και μένει 

γυμνός ο ὀράχος. Δεν θα κερδίσουν τίποτε 

απ' ὀό,τι κέρδισαν. Κι o AAAAX δεν 

καθοδηγεί TOUS ἀπιστους ανθρώπους. 

265. Κι ὀσοι ξοδεύουν από τὴν 

περιουσία TOUS επιδιώκοντας τη Χάρη 

του AAAAX και τὴν ενίσχυση της πίστης 

στη ψυχή τους μοιάζουν με γόνιμο κήπο, 

σε ψηλό μέρος. Ἄφθονη ὀροχή πέφτει σ' 

αὐτόν καὶ τον κάνει να πολλαπλασιάζει 

τὴν παραγωγή. AV όμως δεν δεχτεί 

άφθονη ὄροχή, αρκετή του είναι XL ἡ 

ψιχάλα. Ο AAAAX ὄὀλέπει ὀλα ὁσα 

κάνετε. 

266. Μήπως κανείς από σας θα ἤθελε, 

ενώ ἔχει ÉVOV κήπο με φοινικόδεντρα XL 

ἀμπέλια, που από κάτω TOUS τρέχουν 

ποτάμια, γεμάτο μὲ καρπούς όλων τῶν 

ειδών, και VO τον πιάνουν τα γεράματα - 

καὶ χωρίς τα παιδιά του να ÉXOUV ἀρκετή 

δύναμη για να προσέξουν τον εαυτό τους 

- νὰ τον πιάσει ἕνας ἀανεμοστρόόιλος με 

φωτιά, και VA τον κάψει; Ἔτσι 

παρουσιάζει o AAAAX ολοκάθαρα σε 

σας τα Σημεία Του, για va τα προσέξετε. 

267. Ω! Zeus που πιστεύετε! Δώσετε 

ax’ τα αγαθά ποὺ τίμια κερδίσατε κι απ' 

TN παραγωγή, που για σας κάνουμε TN 

yn va ὄγάλει, και va μη διαλέξετε τὸ 

κακό απ' αὐτά με σκοπό να το χαρίσετε, 

όταν σεις OL LÔLOL δεν το δέχεστε, παρά 

μονάχα με κλειστά τα μάτια. Και μάθετε 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 30 

ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι Αὐτάρκης (και) 
Αξιέπαινος. 

268. Ο Σατανάς σας απειλεί με 

φτώχεια και σας διατάζει να εἰστε 

φιλάργυροι. Ο ΑΛΛΑΧ όμως σας 

᾽υπόσχεται την επιείκειά Του και τη χάρη 

Του. Ki o AAAAX εἰναι απέραντα 

Γενναιόδωρος (και) Παντογνώστης. 

269. Παραχωρεί σοφία σ' ὀποιον θέλει. 

Κι Exeivos που του χαρίστηκε ἡ σύνεση, 

απολαμόάνει πράγματι πολλά αγαθά. 

Ἀλλά μονάχα où άνθρωποι με κατανόηση 

νοιώθουν το μήνυμα. 

270. Κι Οτιδήποτε ξοδεύετε σε 

ἐλεημοσύνη ἡ ὡς τάξιμο να εἰστε δέδαιοι, 

ότι ο ΑΛΛΑΧ τα γνωρίζει όλα. Στους 

αμαρτωλούς όμως δεν ὑπάρχει δοήθεια. 

271. Καλόν είναι να φανερώνετε τὴν 

ἐλεημοσύνη σας. Καλύτερα, ὀμως εἰναι 

νὰ τὴν αποχρύπτετε και νὰ ελεείτε 

ανώνυμα, εκείνους που ἔχουν ανάγχκη. 

AUTO επανορθώνει για σας μερικές 

αμαρτίες. Ki o AAAAX γνωρίζει 6,11 

κάνετε. 

272. Δεν ἔχει ζητηθεί από σένα va 

TOUS φέρεις στον ίσιο δρόμο, αλλ' ο 

AAAAX είναι που καθοδηγεί, στον ἰσιο 

δρόμο ὀποιον θέλει. Οτιδήποτε καλό 

κάνετε, TO κάνετε για τον εαυτό σας, 

και θὰ TO κάνετε μόνο και μόνο 

αναζητώντας τὴ χάρη του ΑΛΛΑΧ. 

Οτιδήποτε καλό ξοδεύετε ξαναγυρίζει 

πίσω σε σας, κι ÉTOL δεν θα αδικηθείτε. 
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(2) Σούρα ελ- Μπάχαρα Μέρος 30 

273. (Δώστε ελεημοσύνη) στους 

φτωχούς, που για χάρη του AAAAX 

περιορίζονται και αδυνατούν νὰ 

περιφέρονται OTN γη, για εμπόριο À 

ἐργασία, ο αμαθής άνθρωπος τους νομίζει 

πλούσιους, ίσως εξ αιτίας τῆς 

μετριοφροσύνης TOUS, ἐπειδή δὲν ἔχουν 

ανάγκες. Συ πρέπει νὰ TOUS γνωρίζεις 

απ' την εμφάνισή τους. Δεν ζητιανεύουν 

ενοχλητικά κι αδιάκριτα απ' όλους. Ἔτσι 

οτιδήποτε καλό ξοδεύετε, VO εἰστε 

θέθαιοι, ὁτι ο ΑΛΛΑΧ το γνωρίζει. 

274. Ἐκείνοι που από φιλανθρωπία 

ξοδεύουν από τις περιουσίες τους καὶ τη 

νύχτα και τη μέρα, κρυφά και φανερά, 

έχουν τὴν αμοιδή τους στον Κύριό τους, 

πάνω TOUS δεν θα πέσει OÙTE φόδος OÙTE 

θλίψη. 

275. Αὐτοί που δέχονται τα κέρδη 

τῆς τοκογλυφίας, δεν θα σηκωθούν (στην 

ἐσχατη μέρα) παρά μόνο, όπως σηκώνεται 

κάποιος μπερδεμένος στη τρέλα που τον 

ἐπιασε από TO άγγιγμα του Σατανά, κι' 

αυτό, γιατί εἰπαν: "To εμπόριο είναι σαν 

τὴν τοκογλυφία". Ενώ ο ΑΛΛΑΧ 

ἐπέτρεψε το εμπόριο, κι ἀαπαγόρευσε τῇ 

τοχογλυφία". Κι ὀποιοι παραιτοῦνται 

(απ' αὐτή), διότι ὑυπάκουσαν τις οδηγίες 

του Κυρίου τους θα συγχωρεθοῦν για τὰ 

περασμένα (κέρδη), και την περίπτωσή 

τους θα τὴν κρίνει ο AAAAX. ΌὍποιοι 

όμως επαναλάδουν (το παράπτωμα), τότε 

θα γίνουν ὀλοι TOUS σύντροφοι τῆς 

Φωτιάς, ὁπου και θα παραμείνουν για 

πάντα. 

276. Ο AAAAX εξολοθρεύει τὴν 
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τοκογλυφία, και πολλαπλασιάζει τις 

περιουσίες αυτών που δίνουν τὴν 

ἐλεημοσύνη. O AAAAX δεν ἀαγαπά κάθε 

αγνώμονα (και) ÉVOXO. 

277. Exeivor που πίστεψαν, κι ἑκαναν 

καλές πράξεις, και εκτέλεσαν τὴν 

προσευχή και πλήρωσαν τὴν Ζεχάτ, 

θάχουν τὴν ἁμοιδή απ' τον Κύριό τους. 

Κανένας φόδος και καμιά θλίψη δεν θα 

πέσει πάνω τους. 

278. Q! Σεις nov πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε τον AAAAX, κι 

εγκαταλείψτε ότι σας ἀπόμεινε απ' τὴν 

τοχογλυφία (στους οφειλόμενους) αν 

πραγματικά ELOTE πιστοί. 

279. Av δὲν to κάνετε, ο AAAAX 

x o Απόστολός Του σας ειδοποιούν με 

πόλεμο. AV όμως μετανιώσετε, θα’χετε τα 

κεφάλαια τῆς περιουσίας σας. Τότε δεν 

θα αδικείτε ούτε θα αδικηθείτε. 

280. Av O οφειλέτης ὄρίσκεται σε 

δυσκολία, δώστε του καιρό για νὰ τον 

διευκολύνετε (να σας πληρώσει). Αν πάλι 

του χαρίσετε το χρέος από φιλανθρωπία, 

θα εἰναι καλύτερα - αν ξέρατε - για σας! 

281. Και φοόηθείτε την Huéoa που 

θα επιστρέψετε πίσω στον AAAAX. Κάθε 

ψυχή τότε θα πάρει ό,τι κέρδισε καὶ 

κανένας δεν θα αδικηθεί. 

282. QG! Σεις που πιστεύετε! Ὅταν (στις 

συναλλαγές σὰς συναλλάσσεστε μεταξύ 

σας), χρεώνεστε με χρέος που θα πληρωθεί 

σε προκαθορισμένο χρόνο, τότε σημειώσετέ 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 30 

το γραπτώς, και ὄάλετε ένα γραφιά νὰ 

γράψει δίκαια ὀὁ,τι συμφωνήσατε μεταξύ 

σας: Νὰ un απορρίπτει ο γραφιάς va 

γράψει, όπως o AAAAX του δίδαξε. Και 

να συπαγορεύσει O οφειλέτης, κι ας 

φοόδάται τον AAAAX τον Κύριό του και 

νὰ μὴν λιγοστέψει τίποτε απ' το χρέος. 

Αν ο οφειλέτης εἰναι διανοητικά 

ανάπηρος, ἡ αδύνατος, ἡ ανίκανος ο ἰδιος 

νὰ Ὀυπαγορεύσει, τότε αφήστε τον 

κηδεμόνα του va υπαγορεύσει δίκαια. Και 

va κληθούν για μάρτυρες δύο απ' τους 

άνδρες σας. Av εκεί δεν υπάρχουν δύο 

άνδρες, τότε ἕνας ἄνδρας και δύο γυναίκες 

ποῦ τους εμπιστεύεστε για μαρτυρία, DOTE 

αν ἡ μιὰ απ' αὐτές λαθέψει, ἡ ἀλλη να 

μπορεί να της το θυμίσει. Δεν πρέπει va 

προδάλλουν ἀρνηση OL μάρτυρες όταν 

προσκληθούν (για κατάθεση). Na un 

δαρεθείτε να ταξινομείτε γράφοντας το 

χρέος, μιχρό είναι εἰτε μεγάλο, και τὴν 

ἡμέρα τῆς λήξης του. Eivar δίκαιο στον 

AAAAX, περισσότερο ταιριαστό για 

μαρτυρία και περισσότερο κατάλληλο για 

va μη γίνονται οι αμφιθδολίες ἀνάμεσα 

στον εαυτό σας, εκτός αν, με το εμπόρευμα 

μπροστά, ἡ συναλλαγή γίνεται επί τόπου 

μεταξύ σας οπότε δεν είναι σφάλμα, αν 

δεν γραφεί ἡ συμφωνία. Na προσκαλείτε 

όμως μάρτυρες οποτεδήποτε κάμνετε μια 

ἐεμπορική συμφωνία, και μην ὀλάψετε οὔτε 

το γραφιά οὔτε τον μάρτυρα. Αν το κάμετε 

τούτο εἰναι κακοήθεια εκ μέρους σας. 

Δοιπόν! Φούδηθείτε τον AAAAX γιατί 

είναι O AAAAX που σας διδάσκει. Κι Oo 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Παντογνώστης. 

283. Av τυχόν ταξιδεύετε καὶ δεν 

μπορείτε VO ὄόρείτε γραφιά, τότε ἕνα 
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(2) Σούρα ελ- Μπάκαρα Μέρος 30 [63 srl Y 5,2) 6 5 

EVÉXUOO που εἰναι στὴν κατοχή σας, 

(μπορεί va χρησιμοποιηθεί για το σκοπό 
αὐτό). Και αν υπάρχει εμπιστοσύνη 

ἀνάμεσά σας, τότε ας προσέξει αυτός 
που του εμπιστεύτηκαν κάτι νὰ TO 
ἐπιστρέψει ὑπεύθυνα κι ας φοθηθεί τον 
Κύριό του. Mnv συγκαλύπτετε τη 

μαρτυρία, γιατί οποιοσδήποτε την χρύόει, 
ἡ καρδιά του είναι μολυσμένη με τὴν 
αμαρτία. Κι ο AAAAX είναι Γνώστης 

τῶν ὀσῶν κάνετε. 

284. Στον AAAAX ανήκουν όλα όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς κι όσα στη 

yn. Κι αν αποχαλύψετε ὀό,τι ὀρίσκεται 
στην ψυχή σὰς ἢ TO αποχρύψετε, οΟ 

AAAAX θὰ σας ζητήσει λογαριασμό γι’ 

αὐτό. Συγχωρεί αὐτόν που θέλει και 

θασανίζει αὐτόν που θέλει, γιατί oO 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

285. O Απόστολος πίστεψε σ' ό,τι του 
αποκάλυψε ο Κύριός του, ἐτσι ἔκαναν κι 

ou πιστοί. Καθένας TOUS πίστεψε στον 

AAAAX, τους ἀγγέλους Του, τα Βιόλία 

Του καὶ τους Αποσταλμένους Του. Δεν 

κάνομε καμιά διάκριση ανάμεσα σ' 

οποιονδήποτε απ' TOUS Αποσταλμένους 

Του: Κι εἰπαν: "Ακούσαμε και 

πυπακούσαμε. Συγχώρεσέ μας Κύριέ μας. 

Ze Σένα ὀρίσκεται το τέλος OÀNS της 

πορείας". 

286. Ο ΑΛΛΑΧ δεν αναθέτει σε 

καμιά ψυχή φορτίο μεγαλύτερο, απ' τις 

δυνάμεις της. Αποκτά κάθε καλό όπου 

κερδίζει, κι UTOPÉQEL από κάθε κακό που 

της αξίζει. (Προσευχήσου). "Κύριέ μας! 

Mn μας καταδικάσεις για αμαρτίες που 
ἀθελά μας κάναμε, ἡ σφάλλαμε. Κύριέ 
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(3) Σούρα Ἂλ Ϊμράν Yolyes Οἵ δ) μα 

μας! Mn μας επιδάλεις να σηκώσουμε 
φορτίο σὰν κι αὐτό που τοποθέτησες πάνω 
στους πριν από μας. Κύριέ μας! Μην μας 
φορτώνεις παρά μόνο 000 αντέχουμε VO 
σηχώσουμε. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας 
και χάρισέ μας τη συγγνώμη, και 
εὐυσπλαχνίσου μας. Εσύ εἰσαι ο Κύριός 
μας. Κι δοήθεσέ μας (Δώσε μας τη νίκη) 

εναντίον τῶν ἀπιστων λαών". 

| (O Oixos Iupév) | 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. À. M. = (Eu, Λαμμ, Μιμμ). 

2. O AAAAX. Δεν υπάρχει ἄλλος 
θεός παρά μονάχα Αὐτός, o Ζωντανός 
(n Auto -Ὑπαρξη), ο Αιώνιος (η 
Αινωνιότητα που συνέχεια φροντίζει TO 
τῶν ανθρώπων). 

3. Σου ἐστειλε (σῆμα προς 6ua) το 
Βιόλίο με την αλήθεια, επικυρώνοντας 
όσα προανάγγειλε, κι ἐστειλε τόν Νόμο 
(του Μωυσή) και το Ενυαγγέλιο (του 
Ιησοῦ), 

4. Τήρυιν απ' αυτό (εις το παρελθόν), 
σαν οδηγό για την ανθρωπότητα κι ἐστειλε 
το Φουρκάν (Τὸ Κριτήριο). - (Φουρκάν 
είναι ἕνας από τους τίτλους του Κορανίου 
και σημαίνει διάκριση του καλού από TO 
κακό). Εκείνοι που αρνούνται τα εδάφια 
του AAAAX, θα uropépouv από αὐστηρά 
ὀασανιστήρια. Ki o ΑΛΛΑΧ εἰναι 
Πανίσχυρος, Κύριος της Ανταπόδοσης. 

5. Απ' τον ΑΛΛΑΧ - αλήθεια - τίποτε 
δεν μένει κρυφό, (απ' όσα συμόαίνουν) 
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(3) Σούρα A2 Ιμράν 

στή γη, καὶ στους ουρανούς. 

6. Είναι Exeivos που - κατά τὴν 

ἀρέσκειά Του - πλάθει τη μορφή σας (όταν 

ακόμη ὀρίσκεστε) στη μήτρα της μητέρας. 

Δεν ὑπάρχειν ἄλλος θεός παρά μονάχα 

Αὐτός, ο Πανίσχυρος, ο Σοφός. 

7. Εἶναι Εκείνος που έστειλε κάτω σε 

σένα το Βιόλίο, ὀπου άλλα εδάφια εἰναι 

φανερά (που ÉXOUV μόνο μια σημασία) κι 

αποτελούν το θεμέλιο του Βιόλίου, καὶ 

ἄλλα είναι αλληγορικά (που ἐχουν 

παραπάνω σημασίες). Είναι εκείνοι πού 

OL καρδιές TOUS EÏVOL διεστραμμένες, 

αναζητούν το διχασμό (των πιστών) και 

ψάχνουν για χρυμμένες ÉVVOLES, (πού 

συμφωνούν με τα κακά πάθη TOUS), στην 

αλληγορική πλευρά των στίχων. Κι όμως 

κανείς δεν γνωρίζει τις χρυμμένες ἐννοιές 

τους, παρά μόνο o AAAAX. Κι όσοι πάλι 

ἔχουν καλά θεμέλια στη γνώση, (είναι 

θετικοί) λένε: "Πιστεύομε σ' Αὐτό (στα 

φανερά καὶ αλληγορικά εδάφια). Ὅ,τι 

περικλείεται στο Βιόλίο. ἔρχεται AT τον 

Κυριό μας", και κανείς dev θα συλλάδει 

τὴν έννοια ἀπ᾽ το Βιύλίο, παρά μόνο οι 

άνθρωποι πού έχουν κατανόηση. 

8. "Κύριέ μας" (λένε): "Mnv αφήσεις 

τις καρδιές μας τώρα να παραστρατήσουν 

απ' TO δρόμο που μας οδήγησες, και 

χάρισέ μας εὐλογία ax' την Παρουσία 

Σου, γιατί Ἐσύ εἰσαι ο Πολυδωρητής. 

9. Κύριέ μας! Ἐσύ εἰσαι που θα 

συγκεντρώσεις το ἀνθρώπινο γένος κατά 

τη Μέρα, nov γι αὐτήν dev χωρά 

αμφιθολία. Fiati o AAAAX δεν αθετεί 
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(3) Σούρα AX ἱμράν 

τις ὑποσχέσεις Του. 

10. Οὐτε οι περιουσίες τους, αλλ' οὔτε 

και τὰ παιδιά TOUS θα ὠφελήσουν σε 

τίποτε τους ἄπιστους, μπροστά στον 

ΑΛΛΑΧ. Où ίδιοι αὐτοί δεν θ' 

αποτελέσουν τίποτε άλλο, παρά καύσιμο 

για τη Φωτιά. 

11. (H κατάστασή tous δεν εἰναι) 

χαθόλου καλύτερη ἀπ' τη θέση ποῦ εἰχε 

ἡ οικογένεια των Φαραώ κι από τὴν 

(κακή) κατάσταση εκείνων πού ἐζησαν πριν 

απ' αὐτούς. ἀρνήθηκαν τὰ Σημεία Mas 

κι Oo ΑΛΛΑΧ τοὺς τιμώρησε για τις 

auaoties τους. ΠΝατί o AAAAX εἰναι 

αὐστηρός στις τιμωρίες Του. 

12. Πες στους ἀπιστους: "Τρήγορα θα 

᾽πυποταχθείτε (σ' αὐτόν τον κόσμο) και θα 

στριμωχθείτε στην Κόλαση (στον άλλο 

χόσμο) ένα απαίσιο πραγματικά κρεόάτι 

(για va ξαπλώσει κανείς)" 

13. Είχατε κιόλας ἕνα σημάδι στη 

συνάντηση (για τη μάχη) τῶν δύο 

στρατιών: όταν TO ένα πολεμούσε για 

Χάρη του ΑΛΛΑΧ καὶ τ' ἄλλο ήταν 

άπιστο, (OL ἀπιστοι) τους εἰδαν - με τὰ 

ἰδια τους τα μάτια - διπλάσιους. Κι ο 

AAAAX υποστηρίζει με την ὀοήθειά Του 

ὀὁποιον θέλει. Z' αυτό, υπάρχει 

προειδοποίηση για όσους ÉXOUV μάτια και 

ὀλέπουν". 

14. Θαμπώνει τα μάτια τῶν ἀνθρώπων, 

ἡ ἀγάπη γιὰ τις εὐυθυμίες, από γυναίκες 

χαι παιδιά από συσσώρευση θησαυρών, 

από χρυσάφι καὶ ἀσήμι, από σημαδεμένα 

Μέρος 30[ 66 | τ! γ᾽.» Ji 5, pe 

DU CS RE 

dore 
CAP  λλξε. 

ἀξ an ΤΩΝ sat GES 

ÉD ES 
D 

, 
Lois Deere 

ΓΔ CASA TER “ρα NEC 
€ 

rt Le 

ὥ ΡΟΝ 

22 LEA IR ART A SE 5 
A7 LL LA 

#3 LE ss ἀφ. 5 

ἢ 2 as à 355 Pire llens ÈS 

À LYS JS RSC NUS ne 
ὦ τι 

PT cut, Lys 
93.959; τ 

ETS LES à ΠΡ Es 



(3) Σούρα Ἀλ Iuodv 

ἄλογα (ράτσας), από κοπάδια καὶ φυτά. 

Αὐτά OÀG εἶναι OÙ ἀπολαύσεις στη ζωή, 

αὐτού του κόσμου. Η καλύτερη όμως 

διαμονή εἰναι κοντὰ στον ΑΛΛΑΧ. 

15. Πες: "Μήπως πρέπει να σας δώσω 

εὐυχάριστα νέα για κάτι πολύ καλύτερο 

απ' ὁλα avt" Tia εκείνους που έχουν 

πιστέψει ὑπάρχουν Παράδεισοι στον 

Κύριό τους, που από κάτω του τρέχουν 

ποτάμια, κι ὀπου για πάντα θα 

παραμείνουν, με συζύγους αγνές καὶ με 

τὴν εὐμένεια του ΑΛΛΑΧ. Και o AAAAX 

ὀλέπει καλά όλους Tous δούλους Του. 

16. (Δηλαδή) αὐτοί που λένε: "Κύριέ 

μας! Πραγματικά πιστέψαμε. Συγχώρεσε 

λοιπόν τις ἀμαρτίες μας και σώσε μας 

απ' τὴν τιμωρία της Φωτιάς", 

17. Αὐτοί που δείχνουν ὑπομονή, 

(σταθερότητα κι avtoxvptapyxia), où 

ειλικρινείς, OL ὑποτεταγμένοι και ŒUTOL 

που ξοδεύουν γιὰ την χάρη του AAAAX 

χι όσου προσεύχονται για συγχώρηση κατά 

TO χρόνο που προηγείται της χαραυγής. 

18. Δεν ὑπάρχει άλλος θεός εκτός AT 

Αὐτόν. Αὐτή είναι ἡ μαρτυρία του ἰδίου, 

τῶν ἀγγέλων Του, κι εκείνων που 

προικίσθηκαν LE γνώση υποστηρίζοντας 

πάντοτε τη δικαιοσύνη. Δεν ὑπάρχει άλλος 

Θεός εκτός ἀπ᾽ Αὐτόν, τον Παντοδύναμο, 

τον Σοφό. 

19. H Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ εἰναι 

το ΙΣΛΑΜ, (η ολόχληρη ὑποταγή στον 

AAAAX) Σ' αὐτό δεν διεφώνησαν οι 

οπαδοί της Βίόλου παρά μόνο μετά που 
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(3) Σούρα Ἀλ ἵμράν Μέρος 30[ 68 | sit Τ μον» 

TOUS ήλθε ἡ γνώση (του Μηνύματος του 

Μουχάμμεντ), και παρεξηγήθηκαν μεταξύ 

τους από ζηλοφθονία. Κι όποιος αρνείται 

τὰ Ἐδάφια του AAAAX, θα ὄρει où ο 

AAAAX εἰναι γρήγορος στους 

λογαριασμούς. 

20. Κι αν φιλονικήσουν μαζί σου, πες 

τους: "Υτόταξα τὸ πρόσωπό (εαυτό) 

μου στον ΑΛΛΑΧ, το ίδιο ἑἕκαμαν κι 

όσοι μὲ ακολουθούν". Σ' εκείνους δὲ που 

ακολουθούν tn Βίόλο και στους 

ἀγράμματους va πεις: Μήπως και σεις 

᾽πυηποτάξατε επίσης τον εαυτό σας; AV TO 

ἕκάμαν, τότε ὀρίσκονται στην σωστή 

καθοδήγηση, αν ὅμως ἀρνηθούν, τότε το 

καθήκον σου είναι νὰ μεταδώσεις TO 

Μήνυμα. Κι o AAAAX ὄὀλέπει καλά τους 

δούλους Του. 

21. Ἐκείνοι που ἀαρνούνται τα Εδάφια 

του ΑΛΛΑΧ και αδίκως σκοτώνουν TOUS 

προφήτες και φονεύουν EXEÏVOUS που 

διδάσκουν τὴ σωστή συμπεριφορά με TOUS 

ανθρώπους αἀνάγγειλε τι τους περιμένει 

σκληρή τιμωρία. 

22. Είναι εκείνοι που τὰ épya τους 

δεν θα καρποφορήσουν στον χόσμο αὐτό 

χαι στον άλλον, κι OÙTE θαχουν κανένα 

va τους ὀοηθήσει. 

23. Μήπως dev ὀλέπεις εχείνους που 

τους δόθηχε μέρος του Βιόλίου", 

Αναφέρονται στο Βιόλίο τοῦ ΑΛΛΑΧ 

(νόμο του Μωυσή) γιὰ νὰ χρίνει τις 

διαφορές TOUS, KL ἐπειτὰα γύρισε μια μερίδα 

απ' αυτούς κι᾿ ἀρνείται τη διαιτησία. 
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(3) Σούρα AX ἱμράν 

24. Και τούτο, γιατί εἰπαν: “Δεν θα 

μας αγγίξει n Φωτιά, παρά μόνο για λίγες 

μετρημένες μέρες" Καὶ GT πλαστογραφούν 

τη θρησκεία τους, τους ἀαπάτησαν. 

25. Και τι θα κάνουν ὀταν τους 

μαζέψουν ὁλους exeivn τη Ἡμέρα, που 

γι᾿ αὐτήν δεν υπάρχει καμιά αμφιθολία, 

χυ ὁταν κάθε ψυχή θα πληρωθεί ἀακχριδώς 

με O,TL κέρδισε, καὶ χωρίς νὰ αδικηθούν 

καὶ αὐτοί; 

26. [les "GO, AAAAX Κύριε των 

Δυνάμεων! (και Κυρίαρχε!) Ἐσύ δίνεις τη 

χυριαρχία σ' ὁσους θέλεις, και την αφαιρείς 

πάλι απ' ὀσους θέλεις, και προικίζεις με 

δόξα όσους θέλεις, και δίνεις, ταπεινότητα 

σ' ὀσους θέλεις. Στο χέρι Σου είναι το Καλό. 

Πραγματικά ἐχεις δύναμη πάνω σ' ὀλα 

τα πράγματα. 

27. Ἐσύ κάνεις τη νύχτα να εισχωρεί 

στη μέρα και τη μέρα να διαπερνά τη 

νύχτα. Κι Εσύ επαναφέρεις το ζωντανό 

απ' TO πεθαμένο και τον πεθαμένο από 

το ζωντανό. Κι Εσύ δίνεις τα πλούτη Σου 

σ' όποιον θέλεις, χωρίς λογαριασμό. 

28. Οι Πιστοί δεν παίρνουν προστάτες 

καὶ δεν κάνουν φίλους τους ἄπιστους, 

αλλά τουναντίον TOUS πιστούς. Ki αν 

κανείς κάνει τούτο, τότε να μην περιμένει 

καμιά ὀοήθεια ἀπ᾿ τον ΑΛΛΑΧ. Εκτός 

αν προφυλαχθείτε απ’ αὐτούς, WOTE νὰ 

μπορέσετε νὰ προστατεύετε τον εαυτό 

σας. O ΑΛΛΑΧ ὁμῶς σας προειδοποιεί, 

από τον Εαυτό Του (να προφυλαχθείτε 

τις τιμωρίες Του). Γιατί το τέρμα της 

πορείας ὀρίσκεται στον AAAAX. 
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(3) Σούρα AX ἱμράν 

29. Πες: "εἰτε χρύύετε ὀ,τι εἰναι στις 

HOQÔLÉS σας, ἡ TO φανερώνετε, o AAAAX 

TO γνωρίζει, καθώς γνωρίζει, και ό,τι εἰναι 

στους ουρανούς κι ό,τι εἶναι στη γη. Πιατί 

o ΑΛΛΑΧ εἰναι Παντοδύναμος. 

30. "Mn Μέρα που κάθε ψυχή θα ὄρεθεί 

σ' ἀαντιπαράσταση μ' ό,τι καλό ἔκανε κι 

ό,τι κακό έκανε, τότε θα επιθυμούσε va 

ήταν εκεί, μεγάλη απόσταση ανάμεσα σ' 

αὐτήν και τις ἀαμαρτίες της. O AAAAX 

όμως σας προειδοποιεί ἀπό τον Εαυτό 

Του (να προφυλαχθείτε τις τιμωρίες Του). 

Κι ο AAAAX είναι Πολυεπιεικής για 

όλους τους δούλους Του. 

31. Πες: "Av εσείς ἀγαπάτε τον 

AAAAX, τότε ακολουθείστε με, για νὰ 

σας ἀγαπήσει ο AAAAX και va σας 

συγχωρίσεν τις αμαρτίες σας. Γιατί ο 

AAAAX είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος". 

32. Tec: "Ynaxovete στὸν AAAAX 

και στον Απόστολο". AV όμως 

απομακρυνθούν, τότε ο ΑΛΛΑΧ δεν 

ἀγαπά TOUS ἀπιστους. 

33. O AAAAX διάλεξε τον Αδάμ, τον 

Νώε, τὴν οἰκογένεια του Αὐραάμ και τὴν 

οιχογένεια του ἱμράν πάνω ax' όλο τον 

κόσμο. 

34. Απόγονοι οι μεν απ' τους άλλους. 

Κι o AAAAX αχούει και γνωρίζει τα 

πάντα. 

35, Koira! Η γυναίκα του ἱμράν εἰπε: 
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(3) Σούρα A [μράν 

ὯΙ! Κύριέ μου! Σου ἀαφιέρωσα εκχείνο που 

ὀρίσκεταν στη κοιλιά μου, για δική Σου 

ἐγντάκτη εξυπηρέτηση. Δέξου λουτόν τούτο 

από εμένα γιατί Εσύ ακούς και γνωρίζεις 

τὰ πάντα". 

36. Κι όταν τὴν γέννησε εἰπε: "Q! Κύριέ 

μου! Κοίτα! Λευτερώθηκα από μια κόρη". 

O AAAAX ὄὀέδαια γνώριζε τι γέννησε. 

Και μὲ κανένα τρόπο το αγόρι δεν 

εξισώνεται μὲ TO κορίτσι. "Την ονόμασα 

Μαριάμ, και την ἐεμπιστεύομαι καθώς και 

τους ἀπογόνους της, στη δική Σου 

προστασία απ' τον Σατανά τον 

απόόλητο". 

37. Και τη δέχτηκε ο Κύριός της με 

ευμενή ὑυποδοχή KL ἔκαμε ώστε νὰ 

μεγαλώσει με καλό τρόπο, καὶ την άφησε 

στις φροντίδες του Ζαχαρία. Ὅσες φορές 

ο Ζαχαρίας επισκεπτόταν στο κελλί της, 

ἑόρισκε να ὑπάρχουν εκεί ἀρκετά τρόφιμα, 

κι εἰπε: "Q! Μαριάμ! Από πού ἐρχονται 

αυτά σε OÉvo;!" Κι ἐκείνη ἀπάντησε: "Από 

τον ΑΛΛΑΧ, γιατί o AAAAX προμηθεύει 

τὰ προς συντήρηση σ᾽ όὀόποιον θέλει, χωρίς 

λογαριασμό. 

38. Προσευχήθηκε τότε εκεί 0 
Ζαχαρίας στο Θεό του λέγοντας: "C2! Κύριέ 

μου! Χάρισέ μου éva ἀαπόγονο από ᾿Εσένα 

nov νὰ είναι καλός. [rati Εσύ εισακούεις 

τους ικέτες Σου". 

39. Κι ενώ όρθιος στό ιερό 

προσευχόταν, OL ἄγγελοι φώναξαν σ᾽ 

αυτόν. "O ΑΛΛΑΧ με χαρά σου 

αναγγέλει τὴ γέννηση του "Γιάχια" 

([ωάννη) που θα επιθεθαιώσει την αλήθεια 
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(3) Σούρα AX ἱμράν 

ενός Λόγου του AAAAX, κι επί πλέον 

θα γίνει ευγενής, αγνόςζ᾽ και Προφήτης, 

απ' τὴν ενάρετη συντροφιά τῶν 

Προφητών". 

40. Κι εκείνος εἰπε: "Q! Κύριέ μου! 

Πώς θα μπορέσω ν' αποκτήσω ἕνα παιδί, 

αφού με κατέλαδαν τα γηρατειά κι ἡ 

γυναίκα μοῦ είναι στείρα;" "Ἔτσι", ἦταν 

ἢ ἀπάντηση, 

41. Eixe: "Q! Κύριέ μου! Δώσε μου 

ἕνα σημάδι". "Τό σημάδι" αἁπάντησε, - "εἶναι 

ότι δεν θα μπορείς να μιλήσεις στους 

ἀνθρώπους για τρεις μέρες, παρά μόνο 

με νοήματα. Na υμνείς το Κύριό σου 

πολύ, και δόξαζέ Tov ὁράδυ και πρωΐ". 

42. Κοίτα! Où άγγελοι είἰπαν: "Q! 

Μάριαμ! Ο ΑΛΛΑΧ σε διάλεξε και σ' 

εξάγνισε, προτιμώντας σε ἀνάμεσα απ' 

όλες τις γυναίκες των εθνών. 

43. “ὯΙ Μαριάμ! Na υπαχούεις 

πάντοτε στον Κύριό σου, να ὑυποτάσσεσαι 

σ' Αὐτόν, να προσεύχεσαι μαζί με αυτούς 

που προσεύχονται σ' Αὐτόν. 

44. Αὐτό εἰναι ένα μέρος απ' τίς 

ἀποκαλύψεις τῶν μυστηρίων που σου 

φανερώνουμε  (Q, ΑΑαΑπόστολε!) 

αποκαλύπτοντας σε σένα. Δεν ήσουν μαζί 

TOUS ὅταν ἐρριχναν κλήρο με τα ὄέλη 

τους, για VO δουν ποιός απ' αυτούς θ' 

αναλάμόδανε τη φροντίδα της Μαριάμ κι 

οὔτε ακόμη ήσουν μαζί Tous ὀὁταν 

φιλονικούσαν (γι' αὐτό). 

45. Κοίτα! Où άγγελοι εἰπαν: "Q 
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(3) Σούρα A2 Ιμράν Μέρος 30[ 73. ΥΩ τοι JTE 

Μαριάμ! O AAAAX σου αναγγέλει 

ευχάριστα νέα μ' ἕνα Λόγο του, το ὀνομά 

του θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός 

ἸΙησούς), το παιδί της Μαριάμ, θα τύχει 

δὲ μεγάλης τιμής σ' αὐτόν τον κόσμο και 

στο μελλοντικό, και σύντροφος μ' εκείνους 

ποῦ ὀρίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ. 

46. "Θα μιλάει στους ανθρώπους απ' 

τη παιδική του ἡλικία κι όταν γίνει ώριμος 

(ἀνδρας). Και θα ανήκει στὴν 

συντροφιά εκείνων που κάνουν το καλό". 

47. Κι εκείνη ρώτησε: "ὯΙ! Κύριέ μου! 

Πώς εἰναι δυνατό ν' αποχτήσω παιδί, 

ενώ κανείς ἀνδρας δεν με πλησίασε;" Εἰπε: 

“Ἔτσι θα γίνει, o AAAAX δημιουργεί 

όχι θελήσει. Ὅταν σχεδιάσει κάτι, διατάζει 

καὶ λέγει, ΓΓεννηθήτω" και γίνεται. 

48.“Και θὰ του διδάξει (o AAAAX) 

το Βιόλίο (ή τη γραφή) τη Σοφία, τον 

Νόμο και το Εναγγέλιο. 

49. "Και (θα ορίσει αὐτόν) évav 

απόστολο για τὰ Παιδιά του Ἰσραήλ 

. (λέγοντας): "Ἔχω ἔρθει σε σας με Σημάδι 

απ' τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως 

εἰναι), θα φτιάξω για σὰς τὴ μορφή του 

πτηνού θα φυσήξω σ' αυτό και με τὴν 

ἄδεια τοῦ ΑΛΛΑΧ θὰ πάρει ζωή, θα 

θεραπεύσω τους εκ γενετής τυφλούς και 

TOUS λεπρούς καὶ μὲ τὴν ἀδεια του 

AAAAX θ’ ἀναστήσω τοὺς πεθαμένους 

και θα σὰς φανερώσω ό,τι θα τρώτε κι 

ό,τι θα ἀποθηκεύετε στὰ σπίτια σας. Μέσα 

σ' αὐτά υπάρχει Σημάδι για σας, αν 

πραγματικά πιστεύετε. 
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(3) Σούρα Ἂλ Ἱμράν Μέρος 30[ 74 | Moi Vols JT 

50. "ἼἜχω ἐρθει σε σας) για va 

ἐεπαληθεύσω τον Νόμο ποῦ υπήρχε πριν 

από μένα. Και va σὰς επιτρέψω τη χρήση 

ορισμένων που πριν ήταν ἀπαγορευμένα 

για σας. Ἔχω ἔρθει σε σας με ἕνα Σημάδι, 

an’ τον Κύριό σας. Fr αὐτό va σέθεστε 

τον AAAAX καὶ νὰ μου υπαχούετε. 

51. "Eivar o AAAAX, Αὐτός που εἰναι 

Κύριός μου και Κύριός σας. Fi αυτό να 

Τὸν λατρεύετε. Αὐτός εἰναι ἕνας δρόμος, 

ποῦ εἰναι ἰσιος". 

52. Ὅταν ο Inooùs αντιλήφτηκε τὴν 

απιστία από μέρους τους, εἰπε: “Ποιος 

θα με δοηθήσει στο ἐργο τοῦ AAAAX:;" 

Αποκρίθηκαν où μαθητές: "Ἐμείς είμαστε 

où ὄορηθοίς του AAAAX. Πιστεύσαμε 

στον AAAAX, καὶ VO μαρτυρήσεις ότι 

είμαστε Μουσουλμάνοι. 

53. "Κύριέ μας! Πιστεύσαμε σ' ό,τι 

ἐστειλες κχι ακολουθήσαμε κάτω τον 

Απόστολο. Γι’ αὐτό γράψε μας (στη 

χορεία) τῶν μαρτύρων (που ομολογούν 

ὅλους τους προηγούμενους Αποστόλους)". 

54. Κι οι GTLOTOL σχεδίασαν εναντίον 

του AAAAX, κι o AAAAX επίσης 

σχεδίασε εναντίον TOUS, κι ο καλύτερος 

απ' τους σχεδιαστές εἰναι Oo AAAAX. 

55. Κι o AAAAX εἰπε: "Q Ἰησοῦ! θα 

σε πάρω χαι θα σ' ανυψώσω ἰσαμε Ἐμένα 

και θὰ σε καθαρίσω an’ τις εξαπατήσεις ἢ 

αυτών που ὄλαστημούν και θα κάνω ὥστε 

αὐτοί που σε ακολουθούν va γίνουν 

ανώτεροι απ' TOUS ἀπιστοὺυς μέχρι τη μέρα 

της Κρίσης, ἐπειτα ὀλοι εσείς σε Μένα 
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(3) Σούρα A2 Ιμράν 

θα επιστρέψετε, και θα δικάσω ανάμεσά 

σας για ό,τι σεις διαφωνούσατε. 

56. "Ki 600 αφορά εκείνους που 

αρνήθηκαν την Πίστη, θα τους τιμωρήσω 

UE σκληρά ὀασανιστήρια, σ' αὐτό τον 

κόσμο και τον άλλο, και κανείς δεν θα 

ὄρεθεί va τους ὀοηθήσει". 

57. "Ki 600 για εκείνους που πίστεψαν 

κι ἔκαμαν το καλό, Oo AAAAX θα τους 

ανταμείψει ολοκληρωτικά. Κι o AAAAX 

δεν αγαπά τους άδικους. 

58. "Αυτές (οι προηγούμενες) εἰναι où 

αλήθειες, που σου. απαγγέλομε και που, 

προέρχονται απ' τα εδάφια και απ' TO 

σοφό Ὑπόμνημα". 

59. Η κατάσταση του Ιησού μπροστά 

στον AAAAX εἰναι ὀμοια μ' εκείνη του 

Αδάμ, που τον ÉTAUOE από χώμα και 

ἐπειτα του εἰπε: "Γεννηθήτω" κι έγινε. 

60. Η αλήθεια ἐρχεται μόνο απ' τον 

Κύριό σου, γι' αὐτό μην εἰσαι απ' εκείνους 

που αμφιδάλλουν. 

61. Αν κανείς φιλονικεί μαζί σου γι' 

αὐτήν, (τὴν κατάσταση του Inoov), ὕστερ' 

απ' τη γνώση που σου δόθηκε, πες του: 

"Ἐλάτε! ας μαζευτούμε ὀόλοι μαζί, τα 

παιδιά μας και τα παιδιά σας, OL γυναίκες 

μας κι OL γυναίκες σας, OL εαυτοί μας κι 

OL ευατοί σας, ἐπειτὰ ας προσευχηθούμε 

θερμά, κι ας επικαλεστούμε την κατάρα 

του AAAAX πάνω στους ψεύτες. 

62. Αὐτή είναι πραγματικά ἡ αληθινή 

Μέρος 30 st Ÿ οἱ γὰρ JT δ). 
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(3) Σούρα A2 [μράν Μέρος 30 

διήγηση. Δὲν υπάρχεν θεός, παρά ο 

AAAAX, κι oO AAAAX - Αὐτός εἰναι 

πραγματικά ο Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 

63. Av όμως ξεφύγουν και 

ξαναγυρίσουν, τότε ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

απόλυτα γνώστης τῶν διεφθαρμένων. 

64. Πες (ω Μουχάμμεντ): "Q! Λαέ της 

Βίόλου! Ελάτε μαζί να συμφωνήσουμε για 
τις διαφορές ἀνάμεσά μας, ὥστε να μη 

λατρεύουμε παρά μόνο τον AAAAX. Και 
νὰ μὴν εξομοιώνουμε τίποτε μ' Εκείνον, 
#L ας μη στήσουμε ανάμεσά μας κυρίους 

ή προστάτες, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ", Av 
όμως δεν θελήσουν va συμμορφωθούν, 
τότε va πείτε: "Na εἰστε μάρτυρες, ότι 
eueis εἰμαστε Μουσουλμάνοι". 

65. Ω! οπαδοί της Βίόλου! Γιατί 
φιλονικείτε για τον Αὐραάμ, όταν τόσο ο 
Νόμος (του Μωυσή), 600 και το Εναγγέλιο 
ήλθαν ὕστερ' απ' αὐτόν; Μήπως δεν ἔχετε 

κατανόηση; 

66. Na! Ἐσείς εἰστε εκείνοι που 

φιλονικήσατε για θέματα που εἰίχατε 
κάποια σχετική γνώση. Πώς λοιπόν 

φιλονικείτε για O0 σας είναι άγνωστα; 
Ο AAAAX είναι που μόνο γνωρίζει, ενώ 

ἐσείς δὲν γνωρίζετε. 

67. Ο A6padu δεν ήταν Εόραίος κι 
οὔτε Χριστιανός, αλλά ἦταν ευὐθής στὴν 
Πίστη, (υποταγμένος στο θέλημα του 
AAAAX) Μουσουλμάνος, καὶ ÔEV ταν 

από TOUS ειδωλολάτρους. (δεν πίστεψε σε 

κανένα θεό παρά μόνο στον AAAAX). 

68. Où ἀνθρωποι που ÉXOUV το 
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(3) Σούρα AZ [μράν Μέρος 30 sr 

δικαίωμα νὰ ποῦν ότι ανήκουν στον 

Αὐραάμ εἰναι εκείνοι που τον 

ακολούθησαν, όπως εἰναι επίσης κι © 

Προφήτης αὐτός (o Μουχάμμεντ), κι ὀσοι 

πίστεψαν (σ' αὐτόν), κι o AAAAX εἰναι 

o Προστάτης όσων πιστεύουν. 

69. Εἶναι επιθυμία ορισμένων απ' τους 

οπαδούς τῆς Βίόλου va σας 

παραπλανήσουν. Κι ὄμως χωρίς οι idroL 

νὰ TO αντιλαμόάνονται, παρασύρουν τον 

EUOTO TOUS στην πλάνη. 

70. Ω ! Λαέ της Βίόλου! Mari ἀαρνείστε 

τὰ Σημεία του ΑΛΛΑΧ, για τα οποία 

είστε OL ἰδιοι μάρτυρες; 

71. Q'Aaé της Βίόλου! Γιατί 

μπερδεύετε την ἀλήθεια μὲ τὴν ψευτιά, 

καὶ αποκρύπτετε την Αλήθεια, ενώ T1 

γνωρίζετε; 

72. Ἕνα μέρος απ' τους οπαδούς του 

Βιόλίου εἰπαν: " Na πιστεύετε TO πρωΐ σ᾽ 

ό,τι ἁαποκαλύφθηκε στους πιστούς, αλλά 

να TO αρνείστε στο τέλος της μέρας. Ἴσως 

κατά τύχη επιστρέψουν, 

73. καὶ νὰ μην πιστεύετε κανένα παρά 

μόνο αὐτούς που ακολουθούν τη θρησκεία 

σας." Πες: "Η (αληθινή) καθοδήγηση είναι 

ἡ καθοδήγηση του AAAAX. Φοόὄάστε, 

μήπως, μια αποκάλυψη σταλεί σε κάποιον 

ἄλλο, σαν κι αυτή που σας ἔχει σταλεί; 

Ἢ μήπως avtoi (που πήραν τὴν 

αποκάλυψη) θα σὰς αναγκάσουν νὰ 

φιλονικήσετε μπροστά στοΚύυριόσας;" Πες: 

Ἢ χάρη εἶναι στο χέρι του ΑΛΛΑΧ. 

Αὐτός τὴν παραχωρεί σ᾽ ὅποιον θέλει. Κι 
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(3) Σούρα AZ [μράν 

ο ΑΛΛΑΧ 

Παντογνώστης". 

είναι Απέραντος, 

74. Ἐκλέγει εὐδικά για την Ευσπλαχνία 

Του (την προφητεία Του) ὁποιον θέλει, 

κι ὁ AAAAX εἰναι Κύριος απεριόριστης 

γενναιοδωρίας. 

75. ἀνάμεσα στους οπαδούς τῆς 

Βίόλου, εἰναι ορισμένοι, που αν τους 

εμπιστευθείς ένα Κιντάρ (ένα μεγάλο ποσό 

χρημάτων) θα σου το επιστρέψουν 

πρόθυμα, κι άλλοι, που αν τους 

ἐμπιστευθείς ένα δηνάριο δεν σου το 

επιστρέφουν, εκτός αν TOUS TO ζητάς 

επίμονα, κι ἀαναγκαστούν γι' αυτό. Parti 

λένε: "Δεν ὑπάρχει λόγος να κρατάμε την 

᾽πυπόσχεσή μας, μ' αυτούς TOUS αμόρφωτους 

(τους μη Ἑόδραίους)". Και αποδίδουν το 

ψέμα στον AAAAX, xa πολύ καλά το 
ξέρουν. 

76. Ὄχι. - Μάλλον όποιος εἰναι 

συνεπής στις ὑποχρεώσεις TOU κι EVEQYEL 

σωστά - τότε στ΄ αλήθεια ο AAAAX 

αἀγαπά όσους συμπεριφόρονται σωστά. 

77. 'Onws όσοι πουλούν την πίστη, 

που οφείλουν στον ΑΛΛΑΧ, καὶ τις 

υποσχέσεις TOUS για τιποτένια τιμή, γι' 

αὐτούς δεν θα υπάρχει μερίδιο στην 

Μέλλουσα ζωή, oùte o AAAAX θα τους 

απευθύνει το(καλό) λόγο, κι οὔτε θα τους 

κοιτάζει (ευσπλαχνικά), κατά τη Μέρα 

της Κρίσης, οὔτε τέλος θα τους καθαρίσει 

(απ' τις ἁμαρτίες). Θα ἔχουν μια σκληρή 

τιμωρία. 

78. Ἐίναι ὁμως an’ αὐτούς. ἡ άλλη 
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(3) Σούρα Ἂλ [μράν Μέρος 30[ 79 |] sl Vols JE, 

oudôa που διαστρέφουν τη Βίόλο LE τις 

γλώσσες τους (καθώς τη διαδάζουν), ὥστε 

va νομίζετε ότι όσα λένε, είναι ÉVO μέρος 

Της. Κι uw δεν αποτελεί κανένα τμήμα 

της Βίόλου, καὶ λένε: "AUTO εἰν' απ' τον 

AAAAX" κι ὁμως δεν εἰναι απ’ τον 

AAAAX! Αποδίδουν ψέμα στον AAAAX, 

γνωρίζοντας καλά τούτο. 

79. Δεν είναι δυνατό ὥστε ένας 

ἄνθρωπος, που του δόθηκε ἡ Βίόλος κι ἡ 

Σοφία και το Προφητικό Αξίωμα va πει 

στους ανθρώπους: "Na εἰστε δικοί, μου 

δούλοι, παρά va εἰστε τοῦ AAAAX": Τ' 

αντίθετο: (Θα πρέπει VO TEL) "να εἰστε 

πιστοί ὑπηρέτες Ἐκείνου, που πραγματικά 

εἰν' ο Κύριος όλων, καθώς το διδάσκετε 

καὶ TO ἔχετε μελετήσει στο Βιόλίο". 

80. Κι οὐτε θα σας διατάξει να πάρετε 

ἀγγέλους και προφήτες για Κύριους και 

Προστάτες. Μήπως θα σας διάταζε ν' 

απιστήσετε μετά που γίνατε Μουσουλμάνοι; 

81. Κοίτα! O AAAAX πήρε τη Συνθήκη 

των Προφητών, (λέγοντας): "Κάθε φορά 

σας δίνω ἐνα Βιόλίο και Σοφία, στη 

συνέχεια σας ἐρχεται ἕνας Απόστολος για 

νὰ επικυρώσει ὀ.τι είναι μαζί σας. Na 

τον πιστεύετε καὶ VO τον ὀοηθήσετε". Κι 

ο AAAAX συνέχισε: "Συμφωνήσατε και 

δεχθήκατε τη Συνθήκη Μου για διαρκή 

δέσμευσή σας;" Eirav: "Συμφωνήσαμε". Καὶ 

τότε ο AAAAX πρόσθεσε: "Τότε va το 

αλληλομαρτυρείτε κι Ἐγώ θα εἰμαι μαζί 

σας, απ' TOUS μάρτυρες". 

82. Ὅσοι ὕστερ᾽ απ' αυτή την ὑυπόσχεση 
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(3) Σούρα Ἀλ Ϊμράν Μέρος 30 

- αἀπομακρύνθηκαν, τότε αὐτοί εἰναι 

διεφθαρμένοι παράόδατες. 

83. Μήπως επιδιώκουν άλλη θρησκεία, 

απ' τὴ θρησχεία τοῦ AAAAX (στο 

Ισλάμ); - ενώ Ga τα πλάσματα στους 

ουρανούς καὶ τη γη, πρόθυμα ἡ ἀθελά 
τους, ἔχουν υποταχθεί πιὰ στη Θέλησή 

Του καὶ σ' Αὐτόν όλα θὰ γυρίσουν. 

84. Πες: "Πιστέψαμε στον AAAAX, 

και σ' ό,τι μας ἐχει σταλεί, χαι σ' ό.τι 

έχει σταλεί στον A6çaüu, ]σμαήλ, Ισαάκχ, 

Ιακώόδ καὶ στις Φυλές, και σ' ό.τι δόθηχε 

στον Μωυσή, στον Ιησού και στους 

Προφήτες, απ' τον Κύριό τους. Καμιά 

διάκριση δὲν κάνουμε ἀνάμεσα τους. Κι 

ἐμείς σ΄ Αὐτόν ὑυποτάσσουμε τη θέληση 

μας. 

85. Κι αν κανείς επιθυμεί ἀλλη 

θρησκεία απ’ to Iokdu, ποτέ τούτο δεν 

θα γίνει δεκτό απ' αὐτόν, χαι στη 

Μέλλουσα Ζωή, θὰ είναι ἑνὰς ἀπ' εκείνους 

που ἔχουν χάσει. 

86. Πώς o AAAAX καθοδηγεί τους 

ἀνθρώπους που ἀαρνήθηκαν τὴν πίστη 

τους, αφού προηγούμενα TN δέχτηκαν, 

χι ομολόγησαν, ότι ο Απόστολος ήταν 

πραγματικός κι ότι ολοκάθαρα Σημεία 

είχαν έλθει σ᾽ αυτούς! Evo o AAAAX 

δεν καθοδηγεί τον ἄδικο λαό. 

87. Γι’ αὐτούς ἡ αμοιδή εἰναι ou, ἡ 

κατάρα του ΑΛΛΑΧ, τῶν Αγγέλων χι 

όλης της ἀανθρώπινης γενιάς θα πέσει πάνω 

TOUS. 
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(3) Σούρα Ai Ἱμράν 

88. Σ' αὐτή για πάντα θα μείνουν 

χωρίς ἡ ποινή TOUS VO λιγοστέψει, κι OÙTE 

να περιμένουν τη διακοπή της. 

89. Εκτός ax’ αυτούς που μετανόησαν, 

ἐπειτὰ ἀπ᾽ AUTO, καιδιορθώθηνχαν. Τότε 

ο AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

90. Γι’ αὐτούς που αρνήθηκαν τὴν 

πίστη τους, αφού πριν είχαν πιστέψει, κι 

ἔπειτα αὐξησαν την απιστία τους, ποτέ ἡ 

μεταμέλειά TOUS δεν θα γίνει αποδεκτή. 

Πατί εἰναι ἐκείνοι που έχουν πάρει στραδό 

δρόμο (πλανήθηκαν). 

91. Ὅπως κι ἐκείνοι που δεν πίστεψαν, 

καὶ πέθαναν όντας άπιστοι, τότε ποτέ κι 

από κανένα δεν θα είναι δεκτό κι όλο το 

χρυσάφι της γης, αν προσφέρει. Π' αὐτούς 

εἰναι Ἀρυμμένη μια σκληρή τιμωρία, καὶ 

δεν θα ὄρουν κανένα 60on06. 

92. Με κανένα τρόπο δεν θα λάδετε 

TO χάρισμα του δικαίου αν δεν δώσετε 

(ελεύθερα) ό,τι πιο ἀγαπημένο ἔχετε, κι 

οτιδήποτε πράγμα δίνετε Oo AAAAX το 

ξέρει. 

93. Κάθε εἰδος τροφής εἰχε επιτραπεί 

στα παιδιά του Ἰσραήλ, εκτός ἀπό εκείνη 

ποῦ - πριν απ’ τὴν αποκάλυψη του Νόμου 

στον Μωυσή - ο Ισραήλ ἀπαγόρευσε στον 

ευατό του. Πες: "Av εἰστε ἄνθρωποι τῆς 

αλήθειας, φέρετε το Νόμο και μελετείστε 
" 

τον. 

94. Av μερικοί - ἔπειτα απ’ AUTO - 
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(3) Σούρα AX ἵμράν 

επινοήσουν ἕνα ψέμα, και TO αποδώσουν 

στον AAAAX, τότε αὐτοί πραγματικά 

εἰναι OL αδικούντεξ. 

95. Πες: Ὁ AAAAX εἰπε την Αλύθεια. 

Ακολουθείστε τη θρησκεία του Αὐραάμ, 

που ήταν ευσεόδής, κι όχι εὐδωλολάτρης". 

96. Ο πρώτος Oixos Λατρείας που 

ορίστηκε για τους ἀνθρώπους ήταν © ναός 

της Μπάκκα (Méxxa)”, εὐλογημένος και 

καθοδήγηση για όλο το κόσμο. 

97. Σ' αυτόν ὑπάρχουν φανερά Σημεία, 

- επί παραδείγματι - To Μακάμϑ᾽ του 

Αὐραόμ, κι ὁποιος ἐμπαῖινε σ᾽ αὐτόν ήταν 

ἀσφαλής. Τὸ προσκύνημα στο ναό αὐτόν 

εἰναι καθήκον που οφείλουν οἰάνθρωποι 

που μπορούν να πληρώσουν για το ταξίδι 

του AAAAX. Av όμως κανείς ἀαρνηθεί το 

καθήχον αὐτό, ο ΑΛΛΑΧ εἰναι πιο 

πλούσιος, από τὰ δημιουργήματά Του 

(δηλ. dev στηρίζεται πάνω σε κανένα). 

98. Λέγε: ὍὭ '!Λαέ της Βίόλου! [πατί 

αρνείσαι τα Σημεία του AAAAX, όταν ο 

Ἴδιος o AAAAX εἰναι μάρτυρας σ' όλα 

που κάνεις;" 

99. Λέγε: Qt Λαέ της Βίόλου! Γιατί 

ἐεμποδίζετε αὐτόν που θέλει να μπει στο 

δρόμο του AAAAX (δηλ. στο Iokäu) 

επιδιώκοντας να τον κάμετε OTOOÉO, ενώ 

εἐσείς οι ίδιοι εἰστε μάρτυρες τῆς 

Συμφωνίας του ΑΛΛΑΧ; Κι όμως ο 
AAAAX δεν εἰναι ἀαμελής σ' όσα εσείς 

κάνετε". 

100. Q! Σεις που πιστεύσατε! Av 
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(3) Σούρα Ἂλ Ϊμράν 

ακολουθήσετε μια μερίδα απ' αυτούς που 

τους αποκαλύφθηκε ἡ Βίόλος, θα σὰς 

παρασύρουν στην αποστασία, ενώ σεις 

ἔχετε ἤδη πιστέψει. 

101. Και πώς σέις agveiote την Πίστη, 

τὴ στιγμή που σε σας απαγγέλονται τα 

Σημεία tou AAAAX και ἀνάμεσά τους 

ὀρίσκεται ο Απόστολός Του; Κι ὁποιος 

κρατιέται σταθερά στον ΑΛΛΑΧ, θα 

καθοδηγηθεί στον ἰσιο δρόμο. 

102. Q! Σεις που πιστέψατε! Na 

σέδεστε τον AAAAX, καθώς πρέπει va 

είναι ἡ ευσέδεια και μην πεθάνετε παρά 

μονάχα όντας Μουσουλμάνοι. 

103. Και κρατηθείτε γερά όλοι σας με 

το σχοινί τοῦ AAAAX (το Ισλάμλ) και μη 

διασπασθείτε, και va θυμάστε (μ᾽ 

εὐγνωμοσύνη) τὴν εὐνοια τοῦ AAAAX 

για σας (Πατί), ενώ ἥσαστε εχθροί (μεταξύ 
σας), Εκείνος ἐνωσε τις καρδιές σας μὲ 

αγάπη και γίνατε μὲ τὴ Χάρη Του 

αδέλφια. Και ὁταν ήσαστε πολύ κοντά 

στα χείλη του λάκκου της Φωτιάς, σας 

ἐσωσ' απ' αὐτήν. 'ETOL φανερώνει ο 

AAAAX σε σας τα Σημεία Του, ίσως va 

καθοδηγηθείτε στον ίσιο δρόμο. 

104. Κι ας ξεπηδήσει από σας évas 

λαός που αναγγέλει ποιο είναι TO καλό, 

καὶ νὰ κελεύει JTOLO εἰναι το σωστό, και 

VOL ἀπαγορεύει το καχό. Αὐτοί εἰναι εκείνοι 

που θα πετύχουν τὴν ευτυχία. 

105. Και, μη μοιάσετε καθόλου μ' 

ἐκείνους, που αποσπάστηκαν XL ἐπεσαν 

σε φιλονικίες, ὕστερα ἀπό τὰ καθαρά 
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(3) Σούρα AX ἱΪμράν 

Σημεία, που ἀαποκαλύφθηχκαν σ' αὑτούς. 

Π᾽ αυτούς ὑπάρχει μεγάλος Παιδεμός. 

106. Κατὰ τη Μέρα, όταν μερικά 

πρόσωπα θ' ασπρίσουν (θα φωτιστούν) 

καὶ άλλα θα μαυρίσουν (απ' το σκοτάδι), 

τότε σ' αυτούς που τὰ πρόσωπά TOUS θα 

μαυρίσουν, θα γίνει ἡ ερώτηση: "Tati 

ἀρνηθήκατε την Πίστη, ενώ τὴν εἰχατε 

ασπαστεί; Δοκιμάστε τώρα τον Παιδεμό, 

γι' αυτό που ἀαρνηθήκατε". 

107. Or άλλοι όμως που ἀσπρισαν (από 

λάμψη) τα πρόσωπά τους, θα είναι στο 

φως τῆς Θεϊκής Ευλογίας (στον 

Παράδεισο) nov γιὰ πάντα θα 

κατοικοῦν. 

108. Αὐτά εἰναι τα Σημεία του 

AAAAX που σον τα αναγγέλλομε με 

κάθε Αλήθεια. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θέλει 

καθόλου ν' αδικήσει τα πλάσματά Του. 

109. Στον AAAAX ανήκουν όλα ὅσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς καὶ στη Ὑη. 

Και σ' Αὐτόν θα επιστρέψουν όλα τὰ 

πράγματα, για ἀπόφαση. 

110. 'Hoaotav ο καλύτερος λαύς"", 

που προόληθήκατε στους ανθρώπους 

διατάζοντας, ότι εἰναι σωστό κι 

ἀπαγορεύοντας, ό.τι εἰναι ἀρνητικό και 

πιστεύοντας στον ΑΛΛΑΧ. Κι αν μόνο 

ot οπαδοί της Βίόλου πίστεναν, θα ἦταν 

γι’ αὐτούς μεγάλο το καλό. Κι όμως 

ἀνάμεσά τοὺς λίγοι εἰναι που ἐχουν Πίστη, 

ενώ OL περισσότεροι είναι παραύάτες 

διεφθαρμένοι. 
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(3) Σούρα AX Ϊμράν 

111. Δεν θα σας ὀόλάψουν, εκτός μόνο 

από μικροενοχλήσεις. AV όμως ὄγουν για 

να σὰς πολεμήσουν, τότε θα σας δείξουν 

τὴ ράχη TOUS (θα τραπούν σε φυγή) κι 

ἐπειτὰ δὲν θα ἐχουν καμιά νίκη πάνω 

σας. 

112. Ὅπου κι αν στάθηκαν, κτύπησε 

πάνω τους ἡ σκιά της ντροπής, εκτός αν 

χράτησαν το σχοινί τοῦ AAAAX (το 

Ἰσλάμ) και την ἀνθρώπινη προστασία. Κι 

ἔρριξαν πάνω τους το θυμό του AAAAX, 

κυ ἡ δυστυχία TOUS κτύπησε, γιατί 

αρνήθηκαν τις Εντολές του AAAAX, καὶ 

σκότωσαν - άδικα - τους Προφήτες 2. Κι 

αυτό γιατί επαναστάτησαν και ξεπέρασαν 

τα όρια. 

113. Ὅλοι τους ὃεν εἰναι ὅμοιοι. 

Ανάμεσα στοὺς οπαδούς της Βίόλου᾽᾽ 

πυπάρχει μια μερίδα ὀρθια (για το σωστό) 

απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιόλίου) του 

AAAAX, κατά TV νύχτα και γονατίζουν 

λατρεύοντας. 

114. Πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ καὶ τὴν 

Ἔσχατη Μέρα παραγγέλουν ό,τι εἰναι 

σωστό κι ἀπαγορεύουν ό,τι εἰναι λάθος. 

Συναγωνίζονται στην ἀαγαθοεργία. Αὐτοί 

εἶναι στην τάξη των δικαίων. 

115. Κι ax’ to καλό που κάνουν, ἢ 

αμοιθή του καλού δεν θα τους αφαιρεθεί. 

Γιατί o AAAAX γνωρίζει καλά, ὀ,τι 

κάνουν OL ευσεόείς. 

116. Exeivor όμως που ἀρνούνται τὴν 

Πίστη, οὔτε OL περιουσίες TOUS οὔτε τ' 

ἀμέτρητα παιδιά TOUS θα ὠφελήσουν σε 

Μέρος 40[- 85 | ἐ:! 

ACER Es 
Jess 

HE 8 Es τ: 

LS “5.2 ta Sr oes 45 

a Fe es 
me VE rt 2927 
Ras 

Due 
(ὃ SES LAC U EE Κὰ 

HD AMAR Joue σ z 

FR TAN GLEN REA Po 
. 

(ἢ 6542 CS 593 Ὡς ΞΕ 

“2. -ἵϑσκ. 27 σ' 

«53 προ, OLS 
“2 “σοσσσσ Dee? 

Dr NES Dale 
“τώ 

Ont As te 

ΗΝ» “τ 20 9 
ΠΡ} JE Er 

É Lt, 

AE SSI 
οὐδ ELA ANS 



(3) Σούρα Ἀλ ἱμράν 

τίποτα, μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Θα είναι 

Σύντροφοι της Φωτιάς όπου για πάντα 

θα παραμείνουν. 

117. On ξοδεύουν στη ζωή αυτού 

του κόσμου (της ὕλης) μπορεί να μοιάζει 

με άνεμο που ἐχει παγερό τσίμπημα που 

TOUS χτύπησε και κατέστρεψε TN 

συγκομιδή του λαού εκείνου, που ἐόλαψε 

τῇ ψυχή του. Δεν εἰν' o AAAAX που 

TOUS αδίκησε, αλλά τον ευατό TOUS 

αδίκησαν. 

118. ΩἸΣεις που πιστεύσατε! Μην ἔχετε 

οἰκειότητα μὲ όσους εἰναι ἔξω OT τις 

θέσεις σας. Δεν θα παραλείψουν va σας 

διαφθείρουν. Μόνο την καταστροφή σας 

επιθυμούν. Ακόμα και στὰ χείλη TOUS 

φάνηκε το μίσος της τάξης τους. Ό,τι 

χρύδουν στὴν καρδιά TOUS είναι πολύ 

χειρότερο. Ἔτσι σας παρουσιάσαμε 

ξεκάθαρα τις εντολές, καὶ αν ElOTE συνετοί, 

(τις ÉXETE κατανοήσει). 

119. Na! Ἐσείς eiote που τους 

ἀγαπάτε, ενώ εκείνοι δεν σὰς ἀγαπούν, 

αν και πιστεύετε σ' ολόκληρα τα Θεῖκά 

Βιόλία. Ὅταν σας συναντούν, λένε: 

"Πιστεύσαμε". Ὅταν όμως απομακρύνονται 

HOL μείνουν μόνοι, τότε δαγκώνουν τὴν 

άχρη απ' τα δάχτυλα TOUS με μανία 

εναντίον σας. Τότε πες: "Πεθάνετε απ' τη 

ζήλια σας. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά, 

OÀG τὰ μυστικά της καρδιάς". 

120. Κάθε ευτυχία που σας συμόαίνει, 

TOUS στεναχωρεί,ενώ χαίρονται για κάθε 

ατύχημα που σὰς καταλαμθάνει. (AV κάτι 

TO καλό σας συμόαίνει, τους πικραίνει, 
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(3) Σούρα A Ϊμράν 

ενώ αν χαμιά δυστυχία σας προφτάσει, 

χαίρονται μ' αὐτήν). Αν όμως εἰστε 

᾽πυπομονετικοί και κάνετε τὸ καλό, OL 

πονηριές τους δεν θα σας ὄλάψουν 

καθόλου. Tati o AAAAX περιὄδάλλει 

ολόγυρα ὁλα αὐτά που κάνουν. 

121. Θυμήσου εκείνο το πρωί που 

έφυγες πολύ νωρίς απ' τὴν οικογένειά 

σου, για va τοποθετήσεις τους Πιστούς 

στις θέσεις τους για πόλεμο, κι o AAAAX 

εἶναι Ακούων, Παντογνώστης. 

122. Θυμήσου τότε, ότι δύο απ’ τις 

ομάδες σὰς σκέφθηκαν νὰ τραπούν σε 

φυγή, αλλ' o AAAAX ήταν προστάτης 
τους. Π' αὐτό οι Πιστοί πρέπει μόνο τον 

AAAAX πάντα να εμπιστεύονται. 

123. Μ' ὀλο που τότε ήσασταν 

περιφρονημένη μικρή δύναμη, όμως ο 
AAAAX σὰς ὀοήθησε νὰ νικήσετε 
στην Μπεντρ. π΄ αὐτό va σέόεστε τον 

AAAAX ὥστε νὰ μπορείτε νὰ δείχνετε 

τὴν εὐγνωμοσύνη OU. 

124. Θυμήσου ἀκόμη όταν εἰπες στους 

Πιστούς: "Δεν σας φθάνει va σας δοηθήσει 

ο Κύριός σας με τρεις χιλιάδες ἀγγέλους 

ποῦ ειδικά κατέδηκαν;" 

125. Πραγματικά, - αν παρομείνετε, 

σταθεροί κι ἐνεργήσετε σωστά, - κι αν 

ακόμη ο εχθρός εδώ σας αιφνιδιάσει, τότε 

o Κύριός σας θα σας ὀδοηθήσει με πέντε 

χιλιάδες ἀγγέλους κάμνοντας τρομακχτική 

ἐφοδο". 

126. Κι o AAAAX το ÉXGUE αυτό, 
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(3) Σούρα A [μράν 

μόνο και μόνο για νὰ σὰς στείλει ἕνα 

μήνυμα ελπίδας, και μια σιγουριά για τις 

καρδιές σας. Μόνο ο AAAAX - O 

Παντοδύναμος ο Πάνσοφος - μπορεί σε 

κάθε περίπτωση νὰ σας ὀοηθήσει, 

127. ὥστε ν' ἀποκόψει ἕνα κομμάτι 

από TOUS ἀπιστους, ἡ νὰ τους εκθέσει 

στὴν αδυναμία τότε θα γυρίσουν πίσω, 

χάνοντας τὴν ελπίδα στην νίκη. 

128. Δεν ἐχεις εσύ καμιά σχέση, αν ο 

AAAAX TOUS σπλαχνιστεί ἡ τους 

τιμωρήσειν. Γιατί πραγματικά εἰναι 

κακοποιοί. 

129. Στον AAAAX ανήκουν όλα που 

ὀρίσκονται στους ουρανούς κι όσα πάνω 

στη γη. Συγχωρεί ὀποιον θέλει, και 

θασανίζει ὁποιον θέλει. Κι o AAAAX 

εἰναι Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

130. Q! Ze που πιστεύετε! Μην 

καταόδροχθίζετε τὴν τοκογλυφία, 

διπλασιάζοντας και πολλαπλασιάζοντας 

το ποσό. Na σέθεστε τον AAAAX για 

VO μπορέσετε VO ευημερήσετε. 

131. Na φοόάστε τη Φωτιά που ἔχει 

ετοιμασθεί για σους ἔχουν ἀαρνηθεί τὴν 

Πίστη. 

132. Και va υπακούετε στον AAAAX 

καὶ τον Απεσταλμένο. Πα να μπορέσετε 

να πετύχετε την ευσπλαχνία. 

133. Και ὀιαστείτε για συγχώρηση ar” 

τον Κύριό σας, και γιὰ τον παράδεισο, 

ποῦ είναι πλατύς, όσο καὶ OL ουρανοί κι 
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(3) Σούρα Ἀλ ἱμράν Μέρος 40[ 89] Est VOS ἴδ). 

ἡ γη, καὶ ποῦ προετοιμάστηκε για TOUS 
δικαίους, 

134. που ξοδεύουν ελεύθερα, είτε όταν 

ευημερούν, εἰτε όταν ατυχούν, και που 

περιορίζουν το θυμό τους, και συγχωρούν 

όλους τους ἀνθρώπους, γιατί o AAAAX 

YA TOUS ἀαγαθοεργούς, 

135. και που κάνοντας κάτι που 

ντροπιάζει ἡ αδίκησαν τον ευατό TOUS κι 

ἔφεραν τον AAAAX στη σκέψη τους 

ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματά 

TOUS; γιατί ποιος ἄλλος εκτός απ' τον 

AAAAX συγχωρεί αμαρτίες; - και που 

ποτέ δεν επιμένουν με πονηριά σ' ότι 

κακό ἔκαμαν, και το ἀαναγνωρίζουν, 

136. γι' αὐτούς ἡ αμοιδή εἰναι n 

συγχώρεση απ' τον Κύριό τους, και οι 

Παράδεισοι που κάτω Tous τρέχουν 

ποτάμια κι όπου θα εἶναι ἡ παντοτινή 

παραμονή. Πόσο υπέροχη είναι ἡ αμοιδή 

για ὀσους EVEQYETOUV (κι ἀγωνίζονται)! 

137. Πολλοί ήταν ot τρόποι της Ζωής, 

που ἔχουν περάσει πριν από σας. 

Διατρέξετε τη γη καὶ κοιτάξτε πως ἦταν 

καταστρεπτική ἡ τιμωρία εκείνων που 

δεν πίστεψαν στους προφήτες τους. 

138. Αὐτό εδώ εἰναι μια απλή 

ανακοίνωση για τοὺς ανθρώπους, και 

καθοδήγηση, κι οδηγίες για 6oovc 

φούδούνται τον AAAAX. 

139. Και μην χάνετε το θάρρος σας 

καὶ μὴν πέφτετε σ' ἀπόγνωση, γιατί, αν 

πραγματικά εἰστε Πιστοί, τότε ὑπερέχετε. 
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(3) Σούρα AX Iugdv Μέρος 4o[ 90 | 4.5} Votes JTE 

140. Av ένα τραύμα σας ἐόλαψε 

(διανοητικά) να εἰστε σίγουροι, ότι όμοιο 

τραύμα ἐχει ὀλάψει και τους ἄλλους, καὶ 

τέτοιες μέρες (αμφίδολης μοίρας) δίνομε 

σ' ὀλο τον κόσμο - διαδοχικά - ὥστε O 

AAAAX νὰ ξεχωρίσει εκείνους που 

πιστεύουν απ' την τάξη σας και να τιμά 

μια μερίδα από σας με μαρτυρία. Ki o 

AAAAX δεν αγαπά όσους κάνουν αδικίες. 

141. Ἔργο του ΑΛΛΑΧ εἰναι ακόμη 

va ξεκαθαρίσει εκείνους που εἰναι 

πραγματικά πιστοί καὶ να καταστρέψει 

ἐκείνους που αντιστέκονται στην Πίστη 

(τους ἀπιατους). 

142. Ἢ μήπως ἔχετε τὴν αντίληψη 

ὅτι θα μπήτε στον Παράδεισο χωρίς va 

δοκιμάζει ο AAAAX εκείνους που 

αγωνίστηκαν σκληρά γιὰ To έργο Του, 

καὶ παρέμειναν σταθεροί; 

143. Πραγματικά επιθυμούσατε το 

Θάνατο, πριν τον συναντήσετε. Τώρα 

ὅμως τον εἰδατε με τα ίδια σας τα μάτια 

γιατί πισωδρομήσατε. 

144. Κι όμως ο Μουχάμμεντ δεν εἰναι 

τίποτε περισσότερο από ἕνας Απόστολος. 

Πραγματικά πολλοί ἦταν οι ἀπόστολοι 

που πέρασαν πριν από αὐτόν. Av πεθάνει, 

ἡ σκοτωθεί, μήπως θα αναποδογυρίζατε 

τότε στις φτέρνες σας; (θα κάνατε 

μεταδολή;) Γιατί ὁποιος ἀαναποδογυρίζει 

στις φτέρνες του δεν ὄλάφτει στο 

παραμικρό τον ΑΛΛΑΧ.Ο AAAAX όμως 

θ᾽ ανταμείψει γρήγορα όσους Tov 

ευχαριστούν. ᾿ 
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145. Καμμιά ψυχή δεν εἰναι δυνατόν 

va πεθάνει χωρίς την άδεια τοῦ AAAAX, 

γιατί το τέρμα της ἐχει γραπτώς ορισθεί. 

Κι αν κανείς επιθυμήσει την ἀαμοιδή του 

κόσμου αυτού θα του δώσουμε απ' αὐτήν, 

κυ αν επιθυμήσει τὴν αἀμοιδή του 

μελλοντικού κόσμου θα του δώσουμε ax 

αὐτήν. Θα ανταμείψουμε γρήγορα όσους 

Mag ευχαριστούν με εὐγνωμοσύνη. 

146. Και πόσοι and τους Προφήτες 

πολέμησαν για τὴν πίστη καὶ μαξί τους 

πολέμησαν και μεγάλες ομάδες από 

ευσεόδείς ἀνθρώπους; Ποτέ ὡστόσο δεν 

ἔχασαν το θάρρος τους, για τις δυστυχίες 

που συναντούσαν, για χάρη του ΑΛΛΑΧ, 

οὔτε εξασθένησαν στην πίστη κι οὔτε 

παραδόθηχαν. Κι οΑΛΛΑΧ αγαπά όσους 

πυπομένουν. 

147. Και o λόγος τους ήταν μόνο αὐτή 

ἡ προσευχή: “Κύριέ μᾶς Συγχώρεσέ μας 
για τις αμαρτίες μας, κι οτιδήποτε που 

μπορεί να ἔχει γίνει που υπερόαίνει τα 

όρια τῶν καθηκόντων μας. Στερέωσε τα 

δὀήματά μας και ὀοήθησέ μας εναντίον 

EXELVOV που ἀαρνούνται την Πίστη". 

148. Ki o ΑΛΛΑΧ τους ἐδωσε τὰ 

ἀγαθά αὐτού του κόσμου χκαὶι τὴν 

ευδαιμονία της Μέλλουσας Ζωής, και o 

AAAAX αἀγαπά tous ἀαγαθοεργούς. 

149. Q! Σεις που πιστεύετε! Av 

υπακούσετε TOUS ἀπιστους, θα σας 

οδηγήσουν πίσω πάνω στις φτέρνες σας, 

(ωτό τὴν πίστη) και θα επιστρέψετε στην 

αυτοκαταστροφή. 
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(3) Σούρα AX ἱμράν Μέρος 40[ 92 | Lost YOolses JT δ)» 

150. Ki όμως o AAAAX εἰναι One se τ, 

Προστάτης σας, κι Αὐτός είναι 0 

καλύτερος ὀοηθός. 

151. Θα σκορπίσουμε τον τρόμο στις 

καρδιές τῶν απίστων, γιατί ταίριασαν τον 

AAAAX μ' άλλους συναιτέρους που δεν 

ἔχουν καμιά ἐνδειξη ὀτι εἰναι θεοί. Η 

κατοικία τους θα εἰναι n Φωτιά. Tr 

αξιοθρήνητη είναι αὐτή ἢ διαμονή τῶν 

κακούργων! 

152. O AAAAX πραγματοποίησε 

αληθινά την ὑπόσχεσή Του, σ' εσάς, ὁταν 

με την άδειά Του - εξόντωσε τους ἐχθρούς 

σας, μέχρις ότου χάσατε τὴν μάχη 

(Οὐχουντ) κι αρχίσατε τις λογομαχίες 

πάνω στην διαταγή, και την παραδήκατε, 

αφού πριν από λίγο σας εἶχε δείξει ό:τι 

επιθυμούσατε. ἀνάμεσά σας υπάρχουν 

μερικοί που λαχταρούν τη ζωή αυτού του 

χόσμου και άλλοι που επιθυμούν τὴν 

Μέλλουσα ζωή. Ἔπειτα σὰς ἔκανε ν' 

απομακρυνθείτε ar’ TOUS εχθρούς σας, 

γιὰ va σὰς δοκιμάσει. Τώρα ὀμωςί(ο 

AAAAX )σας συγχώρεσε.πατί ΑΛΛΑΧ 

εἶναι γεμάτος καλοσύνη για εκείνους που 

πιστεύουν. 

153. Koita! Eixate ξεφύγει χωρίς va 

ρίχνετε ματιά σε κανένα, κι ο Απόστολος 

από πίσω σας καλούσε να επιστρέψετε. 

Ἐχεί o AAAAX σας ÉOTELRE τον ένα πόνο 

μετά τον ἄλλο (και σὰς συγχώρεσε O 

AAAAX) για va σας διδάξει νὰ μὴν 

λυπάστε τα λάφυρα που σας ξέφυγαν, 

καὶ για TO κακό που σᾶς εἰχε συμόεί. 

Πατί o AAAAX είναι ενήμερος για ὁλα, 
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(3) Σούρα Ἀλ Ϊμράν 

ὁσὰ κάνετε. 

154. Αργότερα ἔστειλε (υ AAAAX) 

πάνω σὰς - μετά QT τὴν λύπη - τη 

γαλήνη, που σε μιὰ ομάδα από σὰς ÉPELE 

τον ὕπνο, ενώ σ' ἄλλη ομάδα OL ψυχές 

TOUS ταράσσονταν από ανησιυχία εξ αιτίας 

της ἀαμφιθολίας τους γιὰ τον ΑΛΛΑΧ - 

αμφιθολίες - οφειλόμενες στην ἀγνοιαδ. 

Κι ἐλεγαν: Ἔχουμε ἐμείς καμιά σχέση με 

τὴν υπόθεση αὐτή; ἀπάντησέ τους: "Η 

ππόθεση αυτή πραγματικά εξαρτάται από 

τον AAAAX" Kov6ouv στὰ ὄάθη της 

χαρδιάς TOUS, O,TL δεν τολμούν νὰ σου 

αποκαλύψουν και λένε στον ευατό τους: 

"AV είχαμε καμιά σχέση με αὐτήν τὴν 

πυπόθεση,δεν θα είχε σκοτωθεί εδώ κανένας 

από εμας". Iles τους: "Κι αν ἀκόμα μένατε 

στα σπίτια σας, για ὀσους ήταν γραφτό 

νὰ πεθάνουν, θα πήγαιναν οπωσδήποτε 

ἀμέσως στον τόπο του θανάτου τους". 

Ὅλα αὐτά όμως γίνηκαν για να ελέγξει ο 

AAAAX ό,τι ὀρίσκεται στη σκέψη σας, 

καὶ VA καθαρίσει ὀ,τι ὀρίσκεται στὴν 

καρδιά σας. Γιατί o AAAAX καλά 

γνωρίζει τα μυστικά που κχρύδουν τὰ 

στήθη σας. 

155. Ὅσοι από σας γύρισαν πίσω, τη 

μέρα που συναντήθηκαν οι δύο 

παρατάξεις, ἑπεσαν στὰ δίχτυα του 

Σατανά με μερικές αμαρτίες που ἕκαναν. 

O AAAAX όμως τους συγχώρεσε. Πατί 

-πράγματι- οΑΛΛΑΧ εἰναι Μακρόθυμος, 

Ανεξίκακος. 
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(3) Σούρα AX Ιμράν 

εδώ κι εκεί στὴ γη, ἡ ἦταν ἀαπασχολημένοι 

πολεμώντας: "AV ἦταν κοντά μας, δεν θα 

πέθαιναν, oùte θα σκοτώνονταν". Ο 

AAAAX θέλησε μ'αυτό να TOUS κάνει να 

αισθανθούν λύπη στις καρδιές τους. O 

AAAAX εἰναι που δίνει τη Ζωή καὶ το 

Θάνατο, και Ο AAAAX ὄλέπει καλά όλα 

όσα κάνετε. 

157. Av σκχοτωθείτε ἡ πεθάνετε για 

χάρη του AAAAX, η επιείκεια κι ἢ 

ευσπλαχνία απ' τον AAAAX είναι πολύ 

καλύτερες ἀπ᾿ TO να μπορούσαν νὰ 

συσσώρευαν. 

158. Κι αλήθεια, αν πεθάνετε ή 

σκοτωθείτε, να! στον AAAAX πάλι θα 

μαζευτείτε. 

159. Είναι με τον Οίκτο τοῦ ΑΛΛΑΧ, 

ποῦ TOUS αντιμετώπισες ευγενικά. AV όμως 

ήσουν αὐστηρός και σκληρόκαρδος, 0° 

ἀδειαζαν τον τόπο γύρω σου. Na 

ξεπεράσεις τα σφάλματά τους και ζήτησε 

συγνώμη του ΑΛΛΑΧ y αὐτούς, και 

συμδούλεψέ TOUS στις υποθέσεις της 

στιγμής. Κι όταν λοιπόν πάρεις τὴν 

απόφασῃ, να εμπιστευθείς τον ΑΛΛΑΧ. 

Fiatt o AAAAX αγαπά ὁσους Tov 

EUTLOTEVOVTOL. 

160. Av o AAAAX σας ὄοηθά, κανείς 

DEV μπορεί νὰ νικήσει. AV ἐπειτα από 

αυτό, σας εγκαταλείψει, ποιος άλλος θα 

μπορέσει va σας δοηθήσει; Στον AAAAX 

λοιπόν or Πιστοί va τοποθετήσουν τὴν 

εμπιστοσύνη τους. 

161. Κανένας Προφήτης δεν μπορεί 
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(3) Σούρα Ai Ιμράν Μέρος do 

ποτέ νὰ προδώσει. AV οποιοσδήποτε 

άνθρωπος εἰναι απατεώνας, θα 

παρουσιαστεί μαζί με τις καταχρήσεις του 

κατά τὴν ἡμέρα της Κρίσης, και τότε σε 

κάθε ψυχή θα δοθεί οτιδήποτε κέρδισε, 

και κανείς δεν θα αδικηθεί. 

162. Μήπως νομίζετε ότι ο ἄνθρωπος 

που ακολουθεί το θέλημα του ΑΛΛΑΧ, 

είναν TO ἰδιο σὰν τον ἄνθρωπο που 

προκάλεσε πάνω του τὴν οργή του 

AAAAX, καὶ ποὺ ἡ διαμονή του είναι η 

Κόλαση; Ti θλιδερό ἀποτέλεσμα! 

163. Αὐτοί εἰναι σε διαφορετικά 

σκαλοπάτια μπροστά του ΑΛΛΑΧ. Ki o 

. AAAAX ὄλέπει καλά όλα, ὁσα κάνουν. 

164. Ο AAAAX χάρισε μεγάλη εὔνοια 

στους πιστούς, στέλνοντας ανάμεσά τους 

Απόστολο απ’ τους ίδιους τους εαυτούς 

τους, που νὰ απαγγείλη σ' αυτούς τις 

εντολές Του και va tous καθαρίσει και 

va τους διδάσκει το Βιόλίο (To Κοράνιο) 

καὶ τη Σοφία, ενώ πριν απ' αυτό, 

ὀρίσκονταν σε φανερή πλάνη. 

165. Ἔτσι, όταν μια μικρή συμφορά 

σας ἔπληξε, τότε και σεις επίσης 

κτυπήσατε TOUS εχθρούς σας δύο φορές 

περισσότερο, μήπως τότε είπατε: "Από 

πού ἔρχεται TO κακό τούτο; Îles τους: 

᾿Από σας TOUS ἰδιους, γιατί ο AAAAX 

ἔχει ἀπέραντι δύναμη πάνω σ' όλα τα 

πράγματα. 

166. Κι 6,11 ὑυποφέρατε τη μέρα που 

συναντήθηκαν οἱ στρατοί, ἦταν με To 

θέλημα τοῦ AAAAX για va ξεχωρίσει 
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(3) Σούρα Ἂλ ἱμράν 

τους πιστούς, 

167. καθώς και τους ὑυποκριτές. Κι 

εἰπε σε αὐτούς: "Ελάτε, να πολεμήσετε 

για χάρη του AAAAX, ἡ τουλάχιστον 

VO προστατέψετε TOUS ευατούς σας και 

τις περιουσίες σὰς από TOUS εχθρούς". 

Exeivor απάντησαν: "Av ξέρουμε va 

πολεμούμε, σίγουρα θα ακολουθούσαμε". 

Tn μέρα αυτή, ήταν αὐτοί πιο κοντά στην 

απιστία παρά στην Πίστη, ψιθυρίζοντας 

με τα χείλη TOUS, ό,τι ταν στις καρδιές 

τους, o ΑΛΛΑΧ όμως γνωρίζειν καλά ὁλα 

που αποκχρύπτουν. 

168. Eiva οι ίδιοι που eixav για το 

χαμό των αδελφών TOUS όταν ὀρισκόνταν 

στα σπίτια τους ασφαλισμένοι: "AY μόνο 

μας είχαν ακούσει, δεν θα είχαν σκοτωθεί" 

Απαντήστε τους: "AV μιλάτε την αλήθεια, 

απομακχρύνετε (αν μπορείτε) το θάνατο 

απ' τον εαὐυτό σας". 

169. Και μη νομίσετε ότι όσοι 

σκοτώθηκαν για τ΄ όνομα του ΑΛΛΑΧ, 

εἰναι πεθαμένοι. Ὄχι! Ζουν, ὄρίσκοντας 

τῇ διατροφή tous στην Παρουσία του 

Κυρίου τους, 

170. ευτυχισμένοι μ' ότι τους εφοδίασε 

ἡ γενναιοδωρία του ΑΛΛΑΧ και 

χαροποιούνται για ὀσους αφήκαν πίσω 

και που ακόμα δεν ἐφτασαν στὴν 

μακαριότητά TOUS, και πάνω τους δεν 

᾽υπάρχει φόδος, οὔτε αιτία για Va 

λυπούνται. 

171. Χαίρονταιν για την Ευλογία και 

τὴν Γενναιοδωρία του ΑΛΛΑΧ κι επειδή 

Μέρος 40[ 96 | ts! τ 610} Οἵ δ)». 
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ο AAAAX δεν επιτρέπει va χαθεί στο ΤΑ NS 

τέλος, ἡ ἁμοιόή των πιστών, di ΄ 
A 

{7 2:2)7 2:72 3: 172. Ἐκείνων που απάντησαν στο sue SAR ΐ si 

κάλεσμα του AAAAX και tou Sr eat vie 

Απεσταλμένου μετά τον τραυματιομό τους, το ἀρ ει ες Eee \ 

όσοι ανάμεσά TOUS ἔκαμαν TO καλό κι y 
ἀρνήθηχαν την αμαρτία, αὐτοί θα έχουν 

μεγάλη αμοιδή, 

| 173. ἐκεινῶν που τους εἶπαν οι ῥσός (2: AR Π  ε γὴ ΚΠ 

ἄνθρωποι: “Ἕνα μεγάλο στρατό μάζεψαν SONDE ONE 

εναντίον σας οι εχθροί", και τρομάξετέ AMEL ER sn 

TOUS, αλλά TOUS αὐυξήθηκε n πίστη, κι Q is 

εἰπαν: "O AAAAX εἰν' αρκετός για μας, 

XL εἰν' ο καλύτερος Εμπιστευμένος". 

174. Κι γύρισαν (από την δεύτερη ΞΖ; HE γος ἅτ: λέκυίος 
Μπεδρ) κερδίζοντας την καλοσύνη και 

τη Γενναιοδωρία του AAAAX καὶ κακό 9,» be HS ES Ses 
δεν TOUS άγγιξε ποτέ, γιατί ακολούθησαν 

το θέλημα του AAAAX, γιατί οΑΛΛΑΧ, 

εἰναι ο Ἄρχων της μεγάλης γενναιοδωρίας. 

175. O Zatavüs ὁμῶς εἶναι μόνο που τ ΕΡ ώ 22 Δ ἜΣ APE 4 

᾽υπούάλλει σε σας το φόδο εκείνων που 
ἕῳ“ “2 14 Ars 

, , , f PO Ἂ “ἦς + 

τον ἀκολουθούν. Αλλά μην Tous φοόδάστε, ῷ ὅκα Solos 
καὶ αν ÉXETE πίστη, μόνο Ἐμένα va 

φούάστε. 

176. Ὅσοι συνωστίζονται απερίσχεπτα ὥ jrs ἢ. 86 ἘΣ AG f rest 

στην απιστία»ας μη σε στενοχωρούν. M' eu 

ό,τι κάνουν δὲν μπορούν TO παραμικρό Le pe) Jar Shaft, 

va ὀλάψουν τον AAAAX. O AAAAX oO AE CT ESS 
θέλει va μην τοὺς δώσει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. Και θα ἐχουν μεγάλο 

παιδεμό. 
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ue την αξία της Πίστης δεν θα 6Adprouv 

τον AAAAX καθόλου, αλλά θα ἔχουν 

οδυνηρή τιμωρία. 

178. Ας μη νομίζουν οι άπιστοι ότι ἢ 

αναδολή ποῦ τους δίνουμε εἰναι καλό γι' 

αυτούς. Tous δίνουμε αναδολή γιατί εἰν' 

ενδεχόμενο ν' αυξηθούν στην ανομία TOUS, 

οπότε τους περιμένει ατιμωτική τιμωρία. 

179. O AAAAX Ôev θ' αφήσει τους 

πιστούς στην κατάσταση ποῦ σεις 

ὀρίσκεστε τώρα, μέχρις ότου ξεχωρίσει 

τους καλούς από τους κακούς. Οὐτε θα 

σας αποκαλύψει τα μυστικά του Αόρατου. 

Αλλ' διαλέγει ὀποιον θέλει ax τους 

Αποστόλους Του (για το αὀρατο). 

Πιστεύετε λοιπόν στον AAAAX καὶ στους 

Αποστόλους Του. Κι αν πιστεύετε και 

κάνετε TO καλό, τότε ἡ αμοιδή σας θα 

εἰναι μεγάλη. 

180. Κι ας νομίσουν ότι είναι για TO 

καλό τους, EXELVOL που από φειδωλία 

καταχρατούν τὰ δώρα, που ο AAAAX 

τους έχει δώσει από τη χάρη Του. 

Καθόλου! Θα εἰναι χειρότερο γι' αὐτούς. 

Σύντομα ta αγαθά που από φειδωλία 

κατακρατούν θα δεθούν γύρω ar το λαιμό 

τους κατά τη Μέρα της Κρίσης. Πιατί 

στον AAAAX ανήκει ἡ κληρονομιά τῶν 

ουρανών και τῆς γης. Κι o AAAAX εἰναι 

καλά πληροφορημένος γι ό,τι κάνετε. 

181. O AAAAX GXOVOE το χλευασμό 

εκείνων που εἶπαν: Ὃ AAAAX - 

πράγματι - εἰναι φτωχός, κι EUEÏS ELUOOTE 

πλούσιοι". Θα καταγράψουμε - ὀέόαια - 

αὐτά που εἰπαν, καθώς κι ότι σκότωσαν 
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άδικα τους Προφήτες. Σ' αὐτούς θα πούμε: 

"Δοκιμάστε TO μαρτύριο της πυράς!" 

182. "και τούτο για τις κακές πράξεις 

ποῦ TO χέρια σας παρουσίασαν, και δέδαια 

Oo AAAAX δεν αδικεί τους δούλους Του. 

183. Είναι ἀκόμη εκείνοι που εἰπαν: " 

O AAAAX μας υποσχέθηκε va μην 

πιστέψουμε σ' Απόστολο, παρά μόνο όταν 

μας φανερώσει μια θυσία που θα την 

καταφάγει ἀμέσως φωτιά (απ' τον 

ουὔρανό)". Απάντησέ τους: Σας ήλθαν 

Απόστολοι και πριν από μένα, με καθαρά 

Σημεία, κι ἀκόμη μ' αὐτά που είπατε. Av 

όμως μιλάτε την αλήθεια, γιατί τότε τους 
σκοτώσατε;" 

184. Τότε αν σε διαψεύσουν to ίδιο 

διάψευσαν καὶ TOUS πριν από σένα 

ἀπεσταλμένους, αν και ήλθαν LE φανερά 

Σημεία, (θαύματα), και LE ανασχετικές 

ομιλίες και με το Βιόδλίο της Διαφώτισης. 

185. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 

θάνατο, και μόνο κατά τη μέρα της 

Κρίσης θα εξοφληθεί ο μισθός σας. Κι 

ὅποιον τότε σπρώξουν μακριά ax τη 

φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο, 

θα ἔχει πετύχει το σκοπό της Ζωής. Πατί 

ἡ ζωή σ' αὐτό τον κόσμο δεν εἰναι παρά 

απατηλή απόλαυση. 

186. Θα δοκιμαστείτε δέδαια και θα 

κριθείτε για τις περιουσίες σας καὶ τον 

εαυτό σας, καὶ θ' ἀκούσετε δέδαια πολλά, 

που θα σας λυπήσουν, απ' εκείνους που 

δέχτηκαν to Βιόλίο πριν από εσάς, κι 

απ' εκείνους που λατρεύουν τα εἰδωλα. 
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(3) Σούρα Ἂλ Iuoév 

AV ὅμως επιμένετε υπομονετικά, καὶ 

πιστεύοντας, φυλαχτείτε απ' το κακό, τότε 

αὐτό είναι από τις μεγάλες υποθέσεις. 

187. Και να θυμάστε ότι οΑΛΛΑΧ 

πήρε μια Συμφωνία απ' τοὺς οπαδούς 

της Βίόλου, λέγοντας: "Oa το 

γνωστοποιήσετε με σαφήνεια σ' OÀO TO 

ανθρώπινο γένος κι OXL νὰ το 

αποκρύψετε". To πέταξαν ὄμως με 

περιφρόνηση πίσω απ' τις πλάτες TOUS, 

XL αγόρασαν μ' αυτό πράγματα μιχρής 

αξίας. Ti κακό πράγμα που αγόρασαν!! 

188. Μην νομίσετε ότι εκείνοι που 

χαίρονται με τις πράξεις τους, κι ἀγαπούν 

νὰ δοξάζονται για όσα δεν ἕκαναν, μη 

νομίσετε ότι θ' αποφύγουν τὴν Τιμωρία. 

Π' αυτούς ο παιδεμός θα εἰναι οδυνηρός. 

189. Στον AAAAX ανήκει ἡ ἐξουσία 

τῶν οὐυρανών και τῆς γῆς, κι οΑΛΛΑΧ 

είναι Παντοδύναμος. 

190. Βέδαια, στην δημιουργία τῶν 

ουρανών KO τῆς γῆς, και στὴν εναλλαγή 

τῆς Νύχτας και της Μέρας, ὑπάρχουν 

Σημεία για TOUS συνετούς ἀνθρώπους. 

191. Ἐκείνοι που όρθιοι, καθισμένοι 

καὶ πλαγιασμένοι δοξάζουν τη μνήμη του 

AAAAX και σκέπτονται, ατενίζοντας τὰ 

θαύματα της δημιουργίας στους ουρανούς 

καὶ τὴν γη λένε: "QI Κύριε μας! Δεν 

ἐφτιαξες όλα αὐτά για το τίποτε! 

δοξασμένε Θεέ! Προφύλαξέ μας ἀπό τὴν 

Τιμωρία της Φωτιάς". 

192. "Κύριέ μας! Ὅποιον κάνεις Eov, 
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νὰ μπει στη Φωτιά, ειλικρινά τον 

ντροπιάζεις, και ποτέ OL ἁμαρτωλοί δεν 

θα ὄρουν κανένα 60786”. 

193. "Κύριε μας! Ἔχουμε ακούσει τη 

φωνή TOU κήρυκα που μας καλεί στην 

Πίστη -Πιστέψετε τον Κύριο σας κι 
ἐχουμε πιστέψει. Κύριε μας! Συγχώρεσε 

τις ἁμαρτίες μας, και σδήσε από μας τις 

κακές πράξεις, και πάρε κοντά Σου τις 

ψυχές μας LE τη συντροφιά των δικαίων". 

194. "Κύριε μας! (Εισάκουσέ μας) και 

δώσε μας ό,τι ὑυποσχέθηκες, σε μας, με 

τους δικούς σου Απεσταλμένους, και μη 

μας ντροπιάσεις κατά τη Μέρα της Κρίσης 

γιατί Ἐσύ δεν παραόδαίνεις την ὑυπόσχεσή 

Σου". 

195. "Ki εἰσήκουσε αὐτούς ο Κύριος 

τους λέγοντας: "Δεν θα avex0w ποτέ va 

χαθεί TO ἐργο κανενός από σας, εἰτε 

ἄρρενας είναι eite θηλυκό, εἰστε μέλη ο 

Évas του άλλου. Exeivor όμως που 

(ξενιτεύτηκαν) ἄφησαν τα σπίτια τους ἡ |, 

διώχτηκαν OT αὐτά κι υπέφεραν για 

Χάρη Μου, και πολέμησαν και 

σκοτώθηκαν θα σόήσω απ' αυτούς τις 

ανομίες TOUS, και θα δεχτώ νὰ μπουν 

στους κήπους, που από κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια - σαν ἀαμοιδή απ' την Παρουσία 

του AAAAX γιατί στον AAAAX εἰναι ἡ 

καλύτερη ἀμοιδή. 

196. Μην αφήνεις va σ᾽ εξαπατήσουν 

τὰ κέρδη τῶν απίστων που ταξιδεύουν 

στις χώρες, γιατί 
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Ἔπειτα n τελευταία τους διαμονή εἰναι ἡ 

Κόλαση. Και τι άθλιο μέρος να ξαπλώσουν 
πάνω! 

198. Κι όμως εκείνοι που σεδάστηκαν 

τον Κύριό τους, ἔχουν τους Κήπους, που 

τὰ ποτάμια κυλούν από κάτω τους, κι 

εκεί θα παραμείνουν για πάντα ἕνα δώρο 

απ' τὴν Παρουσία του ΑΛΛΑΧ κι ό,τι 

ὀρίσκεται στον AAAAX εἰναι το καλύτερο 

δώρο για TOUS δικαίους. 

199. Ὑπάρχουν ὀέόαια, κι από τους 

οπαδούς της Βίόλου, εκείνοι που 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και σ' ό,τι 

αποκάλυψε σε σας, καὶ σ' ό.τι αποκάλυψε 

σ' αὐτούς, και ταπεινώνονται στον 

ΑΛΛΑΧ καὶ δεν πουλούν τις Evtokéc 

του AAAAX μ' εξευτελιστική τιμή! IV 

αὐτούς ὑπάρχει ἡ ἀαμοιδή απ' τον Κύριό 

τους. Ο AAAAX είναι γρήγορος στην 
κρίση. 

200. Q! Σεις που πιστεύετε! Ἐπιμένετε 

UE ῃυπομονή και σταθερότητα. 

Συναγωνιστείτε με τέτοια επιμονή, και 

νὰ εἰστε πάντα ἕτοιμοι για πόλεμο και 

va σέόεστε τον AAAAX για νὰ μπορέσετε 

νὰ εὐτυχήσετε. 
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του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Ἀνθρωποι! Σεδαστείτε το Κύριό 

σας, που σὰς δημιούργησε από μια και 

μόνο ψυχή (Αδάμ), κι at αυτή ἐπλασε τη 
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σύντροφο τῆς (Εὔα) κι απ' αὐτούς τους 

δύο σκόρπισε - σὰν σπόρους - AUÉTONTOUS 

άντρες και γυναίκες. Νὰ σέδεστε τον 

AAAAX, που τ' όνομα Του ἀναφέρεται 

OT' αμοιδαία σας δίκαια αἰτήματα, και 

σεδαστείτε τη συγγένεια μεταξύ σας. Tati 

Oo AAAAX πάντοτε ἀγρυπνά πάνω σας. 

2. Και va διατηρείτε τὴν περιουσία 

τῶν ορφανών. Και νὰ  unv 

αντικατασταίνετε τὰ ἀχρηστα (δικά σας) 

πράγματα, με τα δικά TOUS καλά, και να 

μὴν καταύροχθίζετε τις περιουσίες τους - 

ανακατεύοντάς τες με τις δικές σας 

περιουσίες. Γιατί αὐτό εἰναι μεγάλη 

᾿αμαρτία. 

3. Ki αν φοδάστε ν' αδικήσετε τις 

ορφανές (σε περίπτωση γάμου) τα ορφανά, 

τότε VO παντρεύεστε άλλες δύο ἡ τρεις À 

τέσσερις γυναίκες της EXAOYNS σας. Κι αν 

όμως φοόάστε ακόμη μήπως τις αδικήσετε 

τότε, VO παντρεύεστε μόνο μία, ἡ ὀποιες 

ἔχετε αἰιἰχμάλωτες κι αὐτό για νὰ σας 

προφυλάξει ax’ το va φερθείτε ἀάδικα. 

4. Και νὰ δίνετε στις γυναίκες - που 

παντρεύεστε - τη νόμιμη προίκα TOUS για 

χάρισμα τους. Av όμως, θεληματικά σας 

επιστρέψουν μέρος της, τότε πάρτε το, 

HL ἀπολαύστε TO με ενάρετη ευδιαθεσία. 

5. Στους αδύνατους διανοητικά νὰ μην 

μεταδιδάζετε την περιουσία σὰς που ο 

AAAAX σὰς ἔχει εμπιστευθεί για va 

συντηρείστε. Ἐξασφαλίστε τους όμως 

τροφή, καὶ ντύστε τους, και πέστε τους 

λόγια γεμάτα καλοσύνη. 

€ τ; “7,7. ΄ - επτρλέρξ 

piles ο το δι σι. 

Os ESA, 

M At < αἱ ΓΞ οξεϑ στον 
bte (ECS PA PAS LEE 

σιῦ,: 2», Éd dr ζωλλζ, ce, 
LAS τή RAT 

LD TL 
OI 

“στ. Ὁ AGE Ir. ἦν; 

LES Far ols 

7 TS “ “25 1 τσ: {1 “- 
AR ΠΡ 

ACCRA δε “τ Ars 
RE se SUP ττ ss Yi 

ON 

τὰ; si As 

Lt D sr s  Garshes sl Re À “τ 
Ν᾿ «τά [εἶ CS SEE RTS 

φῆι" DLLE OA τὶ ξεζογσ. «ὁ 42,7 CNP AUS nn. 



(4)Zovoa ελ-Νισά Μέρος 4o[ 104 | ts! εἰ.» 

6. Δοκιμάζετε τὰ ορφανά μέχρις ότου 

φτάσουν στὴν ἡλικία τῆς νομικής 

ευθύνης. AV διαπιστώσετε ότι ἡ χρίση 

TOUS εἰναι υγιής, τότε καταύάλετε σ' 

αὐτούς την περιουσία τους, αλλά προσέξτε 

VO μὴν ξοδέψετε τὴν περιουσία TOUS 

σπάταλα και ὀιαστικά από φόδο va 

μεγαλώσουν και τὴν ζητούν. Av ο 

κηδεμόνας είναι πλούσιος ας μην πάρει 

τίποτε αν όμως είναι φτωχός αφήστε τον 

να πάρει ό.τι εἰναι ἀναγκαίο και δίκαιο. 

Κι όταν πληρώσετε σ' αὐτούς τὴν 

περιουσία τους, πάρτε μάρτυρες γι' αὐτή 

σας τὴν πράξη. Και ot ο ΑΛΛΑΧ 

καταλογίζει τα έργα σας. 

7. Ma tous ἄνδρες ανήκει το μερίδιο 

απ' O,TL ἄφησαν OL γονείς TOUS κι OL 

πλησιέστεροι συγγενείς τους, καὶ για τις 

γυναίκες ανήκχει μερίδιο απ' ό,τι ἄφησαν 

OL γονείς TOUS κι OL πλησιέστεροι συγγενείς 

τους. Ἕνα ορισμένο μερίδιο υπολογίζεται, 

ἄσχετα αν εἰναι μικρή ή μεγάλη ἡ 

χληρονομιά. 

8. Κι αν κατά τὴν ώρα της μοιρασιάς 

παραύόρίσκονται κι ἄλλοι συγγενείς À 

ορφανά, ἡ φτωχοί νὰ TOUS δώσετε κάτι 

απ' την περιουσία, και νὰ πείτε σ' αυτούς 

λόγια καλοσύνης. 

9. Où υπεύθυνοι για τὰ ορφανά ας 

φοδηθούν τον AAAAX καθώς autoi où 

ἰδιοι, φοδήθηκαν ἀφήνοντας πίσω τους 

αδυνάτους ἀπογόνους, Αὐτοί UG 

φοόδούνται τον AAAAX καὶ va πουν 

λόγια δίκαια και σωστά. 

10. Ὅσοι καταόροχθίζουν ἄδικα τὴν 

- Lo vstteuhee, AS 56 εξ SEL 
SIT SALSA AUTA LENS 7ζ...-:- GENS AA SITE 

| À 
London Got dite 
(er & CARRE) 

εξ τ RE ee ST ot vole ocre? 
gas JU Lans O5 Logan 

“στ στ: 

bat ἀτή; δι ES 

CHARTES 

SANS GLS J 

LAN IE A Su 

vottee DBURA RSS sotton tte 
SEAL ESS 

42... AAÂSoeS 14 Let 

BAD 555 403 2 585 RER οἷς 

57.252. on TC 7 CL ὅτ < 2-5 τ Lens ASS CN EETS 



(ΦΣούρα ελ-Νισά 

σπλάχνα TOUS φωτιά και θ' ἀνάψουν απ' 

τις φλόγες της φωτιάς. 

11. Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον 

αφορά (τη μοιρασιά της κληρονομιάς) στα 

παιδιά σας. Mia το ἀρσενικό ένα μερίδιο 

(00 με το μερίδιο δύο θηλυκών. Και av 

τὰ κορίτσια εἰναι πάνω από δύο, θα 

μοιράσουν τα δύο τρίτα της χληρονομιάς 

ποῦ ἄφησε. AV όμως είναι μια κληρονόμος 

θα πάρει το μισό μερίδιο. Και για τους 

γονείς για καθένα από Tous δύο, το ένα 

ÉXTO από O,TL ἄφησε, αν ἐχει ἀφήσει TO 

παιδί. AV ὁμως δεν ἔχει το παιδί, και τον 

χληρονομούῦν οι γονείς του τότε ἡ μητέρα 

του θα πάρει ἕνα τρίτο. Av ἐχει ἀδέλφια 

τότε TO μερίδιο της μητέρας θα είναι το 

ένα ἐκτο. Η μοιρασιά σ' όλες τις 

περιπτώσεις λογαριάζεται αφού πληρωθεί 

οιαδήποτε διαθήκη ἡ οιοδήποτε χρέος. 

Zeus de ξέρετε ποιοι απ' Tous γονείς σας 

ἡ τα παιδιά σας σας ὠφελεί περισσότερο. 

Αὐτά είναι νόμιμα μερίδια που 

καθορίστηκαν ar’ τον AAAAX! Πατί o 

AAAAX εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

12. Και έχετε το μισό μερίδιο απ’ την 

χληρονομιά τῶν γυναικών σας, av 

πεθάνουν χωρίς να ἐχουν παιδιά. Αν 

αφήσουν παιδιά, τότε παίρνετε το τέταρτο 

απ' ὁ,τι ἄφησαν για κληρονομιά, αφού 

πρώτα πληρωθούν Ta με διαθήκη 

Ἀληροδοτήματα και τα χρέη. Κι απ' ό.τι 

σεις ἀαφήνετε εκείνες δικαιούνται TO 

τέταρτο, αν δεν ÉXETE ἀφήσει παιδί. Στὴν 

περίπτωση που ὑυπάρχει παιδί, τότε 

δικαιούνται το ένα όγδοο, απ' ὀ.τι 

ἀφήσατε αφού πρώτα πληρωθούν τα με 
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διαθήκη κληροδοτήματα και τὰ χρέη. AV 

o ἄνδρας ή ἡ γυναίκα, εἰναι άκληρος 

από γονείς και παιδιά ενώ, ÉXEL ἀδελφή 

ἡ ἀδελφό, (από τη μητέρα) τότε ο καθένας 

απ' αὐτούς θα ἔχει το ἕνα ἕκτο. AV ὁμωὼς 

εἰναι περισσότερα αδέλφια (από ἕνα) τότε, 

θα μοιραστούν TO ένα τρίτο μετά τὴν 

εξόφληση κάθε διαθήκης ἡ κάθε δανείου 

dote va μὴν δημιουργηθεί, ζημιά σε 

κανένα. Ἔτσι δόθηκε ἡ ἐντολή απ' τον 

AAAAX. Γιατί ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης, Μακχρόθυμος. 

13. Αὐτοί είναι οι νόμοι του ΑΛΛΑΧ. 

Ὅποιος υπακούει στον AAAAX καὶ στον 

Απεσταλμένο Του θα τον εισάγει σε 

κήπους που κάτω τους τρέχουν ποτόμια, 

και θα παραμείνει εκεί, κι αυτή θα εἰναι 

ἡ πιο μεγάλη επιτυχία. 

14. Ὅμως ὀποιος παρακούει στον 

ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απεσταλμένο Του, κι 

πυπερόαίνει τους νόμους Του, θα τον 

εισάγει (o AAAAX) στην Φωτιά και μέσα 

σ' αυτή παραμένοντας για πάντα θὰ ἔχει 

καὶ εξευτελιστικά ὀασανιστήρια. 

15. Και όσες ἀπό τις γυναίκες σας 

είναι ÉVOYES μοιχείας τότε καλέστε 

τέσσερις μάρτυρες ἀπό σας. Av αὐτοί 

μαρτυρήσουν, τότε περιορίστε τες στὰ 

σπίτια, ὦσπου ο θάνατος va τις 

διεκδικήσει, εκτός αν ο AAAAX διατάξει 

YU αὐτές κάποιο ἄλλο μέσο σωτηρίας. 

16. Av δύο ἀνάμεσά σας, εἰναι ÉVOYOL 

μοιχείας τιμωρείστε και τους δύο. AV όμως 

μετανοιώσουν και διορθωθούν, τότε 

αφήστε τους. Γιατί o AAAAX εἰναι 
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(4)Zotoo ελ-Νισά 

Πολυεπιεικής(και)) Πολυεύσπλαχνος. 

17. Ο ΑΛΛΑΧ δέχεται τη μετάνοια 

ἐκείνων που αμάρτησαν από άγνοια (ή 

αστόχαστα), κι ἀμέσως μετά μετάνοιωσαν. 

O AAAAX αυτούς τους συγχωρεί, γιατί 

εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

18. Δεν είναι δεκτή ἡ μετάνοια σ' 

ἐκείνους που επανειλημμένα κάνουν 

αμαρτίες, ἀκόμα κι όταν πλησιάζει ο 

θάνατος, σε κανένα ax’ αὐτούς λέει: “Τώρα 

ἔχω πραγματικά μετανοιώσει". Οὔτε είναι 

δεκτή an’ ἐκείνους που πεθαίνουν ἀπιστοι. 

I αυτούς ἐχουμε προετοιμάσει οδυνηρά 
6doava. 

19. Q! Ze που πιστεύετε! Δεν σας 

ἐπιτρέπεται να ἐχετε τις γυναίκες των 

πεθαμένων συγγενών κληρονομιά παρά 

τη θελησή τους, OÙTE να συμπεριφέρεστε 

μαζί TOUS σκληρά, ὥστε ν' αποσπάσετε 

απ' αὐτές ἕνα μέρος απ' την προίκα που 

τους ἔχετε δώσει, εκτός αν ἐχουν 

ενοχοποιηθεί με φανερή αισχρότητα. 

Αντίθετα, va συμπεριφέρεστε μαζί τους 

με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Av ὀμως 

τις ἀαποστρέφεστε, προσέξτε, μήπως εἰναι 

δυνατόν να απεχθάνεστε κάτι τι, που ο 

ΑΛΛΑΧ κατάφερε μ' αὐτό πολλά καλά. 

20. Av αποφασίσετε να αλλάξετε 

σύζυγο στη θέση μιας άλλης, κι αν ακόμη 

ἔχετε δώσει στη πρώτη για προίκα ἕνα 

Κιντάρ (δάρος ἀπό χρυσάφι), μην πάρετε 

απ' αὐτό (το θησαυρό) τίποτε. Μήπως 

θα θέλατε να το αποσπάσετε με 

συκοφαντία και με φανερή αδικία; 
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(ΦΣούρα ελ-Νισά Μέρος πε ts; ει) 

21. Και πώς όμως va το ξαναπάρετε 

ενώ είχατε μεταξύ σας συζυγικές σχέσεις 

O ἕνας με τον άλλο, κι ÉXOUV πάρει ἀπό 

εσάς μια LEON πυπόσχεση, 

22. Και μην παντρεύεσθε γυναίκες που 

παντρεύτηκαν OL πατέρες σας, εκτός αν 

τούτο ἔχει γίνει στο παρελθόν (πριν το 

Ἰσλάμ). Αὐτός ο γάμος εἰναι μισητός 

καὶ αἰσχρός μια κακή (προ- ισλαμική) 

συνήθεια. 

23. Απαγορεύεται σε OS να 

νυμφεύεστε τις μητέρες σας, καὶ τις 

θυγατέρες σας, τις ἀδελφές σας, τις θείες 

σας απ' τη μεριά του πατέρα κι OT τῇ 

μεριά της μητέρας, τις κόρες της ἀαδελφής 

σας, τὴ θετή μητέρα σας που σας θήλασε, 

τις ομογάλακτες ἀαδελφές σας και τις 

μητέρες τῶν γυναικών σας, τις προγονές 

σας που κηδεμονεύετε καὶ που γεννήθηκαν 

απ' τις γυναίκες σας, με τις οποίες ἔχετε 

συνδεθεί μαζί τους. Av όμως δεν πήγατε 

μαζί τους, τότε δεν σας καταλογίζεται 

αμαρτία. ἀκόμη και με τις γυναίκες τῶν 

παιδιών σας που γεννήθηκαν από σας, 

καθώς και δύο αδελφές ταυτόχρονα, εκτός 

αν τούτο ÉXEL γίνει στο παρελθόν (πριν 

το Ισλάμ). Γιατί o AAAAX εἰναι 

Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

24. Ἐπίσης απαγορεύεται va 

παντρεύεστε με ÉVYQUES γυναίκες, εκτός 

αὐτές που το δεξί σας χέρι εξουσιάζει 

(ως αιχμάλωτες). Αὐτός εἰναι γραπτός 

νόμος του AAAAX για σας. Και εκτός 

από αὐτές σας επιτρέπονται όλες οι άλλες 

γυναίκες μόνο ν' αναζητήσετε τις γυναίκες 

σας για γάμο, με δώρα απ' την περιουσία 
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(Δδ)Σούρα ελ-Νισά 

σας, επιδιώκοντας αγνότητα κι ὀχι πόθο. 

Ki απ' το γεγονός ότι ὠφεληθήκατε απ' 

αὐτές, δώστε τουλάχιστον την προίκα, που 

ἔχετε ορίσει. Δεν σας καταλογίζεται 

αἀμαρτία αν μετά την συμφωνία για τὴν 

προίκα, δεχτήκατε κι OL δύο νὰ τὴν 

μεταδάλετε. Γιατί ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης » Πάνσοφος. 

25. Κι αν κάποιοι από σας δεν ἔχουν 

τα μέσα, που μ' αὐτά θα μπορούσαν va 

παντρευτούν ελεύθερες πιστές γυναίκες, 

τότε μπορούν νὰ πάρουν για σύζυγο, 

κορίτσια που πιστεύουν, UT αὐτά που 

το δεξί σας χέρι εξουσιάζει. Κι o AAAAX 

γνωρίζει πολύ καλά για την Πίστη σας. 

Eiote ο évas απ' τον άλλο. Ας τις 

παντρευτείτε λοιπόν μὲ τὴν άδεια του 

κυρίου του, κι ας δώσετε σ' αὐτές τὴν 

προίκα τους, σύμφωνα με ότι είναι λογικό. 

Αὐτές τότε με τὴν σειρά TOUS οφείλουν 

να εἰναι αγνές, κι ὀχι λάγνες, κι OÙTE νὰ 

παίρνουν εραστές, κι αν μετά τον γάμο 

πέσουν σε ντροπή, ἡ τιμωρία τοὺς θα 

είναι ἡ μισή εκείνης που επιδάλλεται στις 

ελεύθερες γυναίκες. Αὐτή ἡ άδεια είναι 

YU αυτούς ἀνάμεσά σας που φοδούνται 

τὴν αμαρτία. Καλύτερα όμως είναι για 

σας νὰ ασκείστε στον αὐυτοπεριορισμό. 

Κι o AAAAX εἰναι πολύ ἘΕπιεικής (και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

26. Ο ΑΛΛΑΧ θέλει να φανερώσει 

σε σὰς και νὰ σας καθοδηγήσει στις 

συνήθειες τῶν προπατόρων σας, κι νὰ 

σὰς συγχωρέσει.ι Ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

27. O AAAAX θέλει να σας 
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(Φ)ΙΣούρα ελ-Νισά 

συγχωρέσει, ενώ εκείνοι που ἀκολουθοῦν 

τις ορέξεις (τα πάθη τους) θέλουν va 

παραπλανάται τόσο μαχριά (από το 

σωστό δρόμο). 

28. Ο AAAAX επιθυμεί va σας 

ξαλαφρώσει, (απ' τις δυσκχολίες) γιατί ο 

ἄνθρωπος πλάστηκε αδύνατος. 

29. Q! Σεις που πιστεύετε! Na μην 

αποσπάσει ο ἕνας την περιουσία του 

άλλου ἀάδικα εκτός εάν εἰναι ἐεμπόριο, με 

κοινή συγκατάθεση. Mnv καταστρέφετε 

μόνοι σας τον εαυτό σας. Πατί o AAAAX 

εἰναι για σας Πολυεύσπλαχνος. 

30. Εκείνος που κάνει τούτο, με μίσος 

κι αδικία, πολύ γρήγορα θα τον πετάξουμε 

μέσα στην Φωτιά. Κι είναι πολύ εὐκολο 

αυτό για τον AAAAX. 

31. Αν όμως αποφύγετε τις μεγάλες 

αμαρτίες, που εἰναι απαγορευμένες νὰ 

κάνετε, τότε θ᾽ αποόδάλλουμε τις 

μικρότερες και θα σὰς δώσουμε τίμια 

εἰσοδο (στον Παράδεισο). 

32. Και μὴν επιθυμείτε τα ἀγαθά, που 

o AAAAX χάρισε σε μερικούς ανθρώπους 

ἀνάμεσα σας. Πα κάθε ἄνδρα υπάρχει το 

μερίδιο του απ' ὀό,τι κέρδισε. Πα κάθε 

γυναίκα ἐπίσης ὑπάρχει το μερίδιο απ’ 

τα κέρδη της. No ζητάτε απ' τον AAAAX 

τὴ γενναιοδωρία Του. Γιατί o AAAAX 

εἶναι απόλυτα Παντογνώστης όλων τῶν 

πραγμάτων. 

33. Dia καθένα ορίσαμε το ποσοστό 

απ' την Ἀληρονομιά τῆς ιδιοκτησίας τῶν 
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γονέων και τῶν συγγενών. Σ' αὐτούς 

ακόμη που αφήσατε ὑυποθήκη, δώστε TOUS 

- τὸ μερίδιο ποῦ οφείλετε. Πιατί o AAAAX 

είναι μάρτυρας σ' ὀλες τις πράξεις σας. 

34. Où άνδρες, εἰναι οι προστάτες κι 

OL κύριοι των γυναικών, γιατί οΑΛΛΑΧ 

ἐχει χαρίσει ἀανώτερο όαθμό στους άνδρες 

απ' τις γυναίκες, κι ἐπειδή ξοδεύουν απ' 

τις περιουσίες τους. IL’ αυτό οι ενάρετες 

γυναίκες πρέπει VO είναι με ευσέδεια 

πειθαρχικές, κι όταν ο ἀάνδρας τους 

απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ὀ,τι 

τους ανέθεσε ο ΑΛΛΑΧ νὰ φυλάγουν. 

Ὄσο για τις γυναίκες εκείνες, που φοδάστε 

για τὴν παρακοή τοὺς συμόουλέψτε τες 

πρώτα, ἔπειτα ἀαρνηθείτε να μοιραστείτε 

μαζί TOUS το κρεόδάτι τους και τέλος νὰ 

τις δείρετε ελαφριά. AV όμως επιστρέψουν, 

στὴν πυπακοή, μὴν χρησιμοποιήστε 

εναντίον τους μέσα ενοχλητικά, γιατί ο 

AAAAX εἰναι Πανύψηλος, Μεγάλος, 

πάνω απ' όλους σας. 

35. Κι av φούάστε τη διακοπή τῶν 

σχέσεων ἀνάμεσα στους δύο, ορίστε ἕνα 

διαιτητή AT την οικογένεια του ἄνδρα 

κι ἕναν ἄλλο απ' τὴν οικογένεια τῆς 

γυναίκας. Κι αν θελήσουν κι où δύο 

(διαιτητές) την συμφιλίωση, o AAAAX 

θα τους ὀοηθήσει (τους συζύγους) va 

φτάσουν στην συμφωνία μεταξύ τους, 

γιατί ο AAAAX εἰναι Παντογνώστης, 

Ἔμπειρος (ξέρει τα πάντα). 

36. Και νὰ λατρεύετε τον AAAAX 

και νὰ μὴν ÉXETE στην λατρεία Αὐτού 

κανένα μέτοχο. Και νὰ προσφέρετε 

καλοσύνη OTOUS γονείς, τους συγγενείς, 

τας πάσξ ἡ 2 πὰ 
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στα ορφανά καὶ στους φτωχούς στους 
γείτονες που συνδέεστε με συγγένεια και 
στους γείτονες που δεν εἰναι συγγενείς, 
στους στενούς συντρόφους (φίλους και 
συνεταίρους), και στους οδοιπόρους που 
συναντάτε και σ' όσες ἐχετε σαν 
αιχμάλωτες. Tati o AAAAX δὲν ayant 
τον ὑπερήφανο, τον ματαιόδοξο, 

37. oùte exeivous που είναι φιλάργυροι 
καὶ προτρέπουν TOUS ανθρώπους στὴν 
φιλαργυρία, και ἀαποκρύπτουν τ' αγαθά 
που o ΑΛΛΑΧ ἐχει χαρίσει σ' αὐτούς 
από τη γενναιοδωρία Του. Και ετοιμάσαμε 
για TOUS απίστους εξευτελιστικά 
ὀασανιστήρια, 

38. οὔτε exeivous που ξοδεύουν από 
τὴν περιουσία τους επιδεικτικά μπροστά 
στους ανθρώπους και δεν πιστεύουν στον 
ΑΛΛΑΧ καὶ στην 'Ἔσχατη Μέρα. Κι αν 
κανείς πάρει τον σατανά για στενό του 
φίλο, πόσο απαίσια εἰναν ἡ συντροφιά 
του! 

39. Ti θα εἰχαν να χάσουν, αν πίστευαν 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στην Ἔσχατη Μέρα; 
κι εξόδευαν από ό,.τι ο AAAAX τους 

εἰχε χαρίσει για συντήρηση; Γιατί ο 
AAAAX είναι Παντογνώστης γι' ὀ.τι 
κάνουν. 

40. O ΑΛΛΑΧ δεν αδικεί, οὔτε σε 

θάρος ενός ατόμου. Διπλασιάζει την καλή 
πράξη ποῦ ÉXEL γίνει και δίνει EX μέρους 
του Ἑαυτού ax’ την δική Του Παρουσία 
μια μεγάλη ανταμοιθή. 

41. Πώς, λοιπόν, θα γίνει ἡ κατάσταση 

τῶν απίστων αν φέρουμε από κάθε λαό 
ένα μάρτυρα και φέρουμε και σένα 
μάρτυρα εναντίον αυτών (των μαρτύρων). 

pis -ξῦϊι etais 220 
-1 Ὰλ σι. τς που A » 

οι στο κίχλας LE 
σῶς LL ET A2 κα DA IA 

£ CLP og st Et 

KT AATET EEE | 

La SI ACTE Les 
st Ling Qt e ἀἰοε δι βυς 

4. A2 υἷε ἡ 2; “4.5.2 
2:22. SD 5555 JUS EN ao) 

Les rites 
(GE AA ER ATP 

“πο AA Ë ver TE 

a 



(4)Zovoa ελ-Νισά Μέρος 50 

42. τη μέρα αὐτή, 6001 ἀρνήθηκαν 

τὴν Πίστη, και παράκουσαν τον 

Απεσταλμένο, θα εὐχονταν va γίνονταν 

ἕνα με τη γη (ή va τους καταδροχθίσει n 

γη). Ποτέ ὀμως δεν θα μπορέσουν va 

χρύψουν οὔτε τίποτε απ' τον ΑΛΛΑΧ. 

43. Q! Zeus που πιστεύετε! Μη 

πλησιάζετε την προσευχή μεθυσμένοι (με 

μυαλό σκοτισμένο) μέχρις ότου va 

μπορείτε να καταλαόαίνετε ὀόλα όσα λέτε. 

Και μην μπαίνετε στα τζαμιά αν ὀρίσκεστε 

σε κατάσταση ακαθαρσίας, εκτός αν 

πεζοπορείτε, μέχρις ότου πλύνετε όλο 10 

σώμα σας. AV εἰστε άρρωστοι ἡ ταξιδεύετε 

ή ἦλθε κανείς από TOUS τόπους της 

φυσικής ἀνάγκης, ἡ ἤλθατε σ' επαφή με 

γυναίκες, και δεν ὄρήκατε νερό, τότε 

πάρτε για τον εαυτό σας καθαρό χώμα 

και τρίψτε μ' αυτό τα πρόσωπα σᾶς και 

τα χέρια σας. Πατί o AAAAX δίνει άφεση 

τῶν αμαρτιῶν συγχωρεί επανειλημμένα. 

44. Μήπως δεν εἰδες ἐκείνους που τους 

δόθηκε ἕνα μέρος του Βιόλίου; Αγοράζουν 

τὴν πλάνη (με την καθοδήγηση) κι 

ἐπιθυμούν νὰ χάσετε τον σωστό δρόμο. 

45. O AAAAX γνωρίζει, περισσότερα 

από εσάς τους εχθρούς σας. O ΑΛΛΑΧ 

apxei ὡς Προστάτης. O AAAAX apxei 

ὡς Βοηθός. 

46. Ανάμεσα στους Εόραίους εἰναι κι 

EXELVOL που μετατοπίζουν τις λέξεις απ' 

τις σωστές θέσεις τους, και λένε: 

“Ακούσαμε και παρακούσαμε" και "Ἄκουσε 

os! £ su δ). 
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; ᾿ ΄ sut SEA A cts tronn tr TG oms SA 
ό,τι δεν ἀκούστηκε VO μην ἀκούσεις ποτέ 5 4105 τἢ οὐ Les 6 

και "Πρόσεξέ μας", (Paiva), μ' ἕνα | see reesnt cn 
στράδωμα στις γλώσσες TOUS και br229 PASSES À 

συκοφαντία στην Πίστη. Av μονάχα ESS 

ἐλεγαν: "ακούσαμε κι υπακούσαμε" και 

"ἄκουσε" καὶ "Κοίταξέ μας", θα ἦταν 

καλύτερο γι' αὐτούς και πιο κατάλληλο. 

O AAAAX όμως TOUS καταράστηκε για 

τὴν απιστία τους. Και λίγοι απ' αὐτούς 

μόνο που πιστεύουν. 

Πιστέψτε σ' ό.τι τώρα σας ἔχουμε Near 

αποκαλύψει (to Kopdvio) για va ἀρ ῥο JS 

εἐπικυρώσει αὐτό που ἦταν ήδη μαζί σας, | LEE CAES CET Ὁ ee ὧϑ 

πριν παραμορφώσουμε μερικά πρόσωπα OZ Are AI ot 

καὶ τὰ κάνουμε ὡς μπροστά ὡς πίσω 

(και έτσι χάνονται) ἡ να τους 

χαταραστούμε, όπως καταραστήχαμε TOUS 

παραδάτες του Za66dtov, γιατί η 

απόφαση του AAAAX οπωσδήποτε 

εἐκπληρώνεται. 

47. Q! Σεις που σας ήρθε το ὄιδλίο! δῷ Φ À SA ἐῶ 
ELA 

48. O AAAAX δεν συγχωρεί, OTOLOV SSACAESS 

λατρεύει συνέταιρο μ' Αὐτόν. Συγχωρεί ἼΣΗΣ ἢ “- " Η ss συῖχχς 

όμως, οτιδήποτε ἄλλο ἀαμάρτημα και σ' LES AS AL A cr FRS 

όποιον θέλει. Ὅποιος ÉXEL στην λατρεία BL 

συνέταιρο μὲ τον AAAAX (Tov 

εξομοιώνει μ' ἀλλους), ἔχει πράγματι 

επινοήσει μια μεγάλη αμαρτία. 

49. Μήπως ÔEV εἰδες εκείνους που 

ἐπαινούν TOUS εαυτούς; Ο δὲ ΑΛΛΑΧ 
Δι INSEE RENE 

A ue ἈΦ EN IS ́ 

είναι ο μόνος, που καθαιρεί οποιονδήποτε RSS AE 

θέλει. Δεν θα αδικηθούν οὕτε. στο 

παραμικρό. 
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είναι φανερό ἁμάρτημα. 

51. Μήπως (πάλι) δεν πρόσεξες 

εκείνους που τους δόθηχε ἕνα μέρος του 

ὀιόλίου; Πιστεύουν στο Τξιμπτ (εἰδωλο) 

και Τάγούτ (σατανά) και λέγουν στους 

άπιστους, OT καλύτερα καθοδηγούνται 

αὐτοί στο σωστό δρόμο, απ' τους πιστούς. 

52. Αὐτοί εἰναι exeivor που o AAAAX 

τους καταράστηκε. Κι αὐτός που 

καταριέται O ΑΛΛΑΧ δεν θα ὄρεις 

γιᾶυτον κανένα 60n06. 

53. Ἢ μήπως éxouv αὐτοί μερίδιο στην 

Βασιλεία (τοῦ AAAAX), (-Av συμόεί 

αὐτό-) Τότε éva Νακίρ" - (νόμισμα χωρίς 

αξία) - dev θα ἐδιναν στους συνανθρώπους. 

54. Ἢ μήπως ζηλοφθονούν τους 

ανθρώπους για τ' ἀγαθά που o AAAAX 

χάρισε σ' αὐτούς γενναιόδωρα; Κι όμως 

δώσαμε επίσης στὴν οιχογένεια του 

Αὐόραάμ τις γραφές και τη σοφία και 

τους χορηγήσαμε ἕνα μεγάλο ὄασίλειο. 

55. Ανάμεσά tous άλλοι πίστεψαν κι 

άλλοι απ’ αυτούς ἐστρεψαν το πρόσωπό 

τους απ' αὐτόν. Εἰν' ἀρχετή ἡ Κόλαση 

με τὴν καυστική φωτιά. 

56. Ὅσοι ἀρνήθηκαν ta σημεία μας, 

σύντομα θα τους κάψουμε με την Φωτιά 

XL OOES φορές θα ψήνονται τα δέρματά 

τους, θα τ' αντικαταστούμε μ' άλλα 

δέρματα, ὥστε Va δοκιμάζουν συνεχώς 

10 ὄασανισμό. Γιατί o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 
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57. Exeivor όμως που πίστεψαν και 

ἔκαναν τις καλές πράξεις, θα τους 

ειἰσάγουμε στον Παράδεισο, που κάτω του 

τρέχουν ποτάμια, και θα μείνουν για 

πάντα. Exel θα ἐχουν εξαγνισμένες 

συζύγους, και θα τους ὀάλουμε κάτω από 

μεγάλη σκιά. 

58. Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει v' 

ἀποδώσετε ό,τι σας εμπιστεύθηκε, 0° 

αὐτούς που ανήκει κι ὀὁταν δικάζετε 

ἀνάμεσα σ' ἀνθρώπους, να δικάζετε μὲ 

δικαιοσύνη. Eiv' εξαιρετική ἡ διδασκαλία 

που σας έδωσε. Πατί o ΑΛΛΑΧ λα τ' 

ακούει κι ONG τα ὄόλέπει. 

59, Q! Σεις που πιστεύατε! Ὑτακούετε 

στον AAAAX κι πυπαχούετε τον 

Απεσταλμένο, και σ' όσους, ἀνάμεσά σας, 

ἔχουν εξουσία πάνω σας. AV διαφωνήσετε 

σε κάτι, αναφέρετε το στον AAAAX (το 

Κοράνιο) στον Απεσταλμένο, (Σούννα) αν 

πράγματι πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 

τὴν Ἔσχατη Μέρα. Εἶναι το καλύτερο 

χαὶ TO πιο κατάλληλο τέλος για τελική 

απόφασῃ. 

60. Μήπως δεν ὀλέπετε εκείνους που 

προσποιούνται ότι πιστεύουν σ᾽ ό,τι 

αποκαλύφθηκχε σε σένα και OTOUS πριν 

από σένα; Ἐπιζητούν να προσφύγουν για 

να δικαστούν - για τις διαφωνίες τους - 

στον Ταγούτ (τον πονηρό), αν και 

διατάχτηκαν νὰ μὴν τον πιστεύουν. O 

σατανάς όμως επιθυμεί να τους 

ἀποπλανήσει 000 μπορεί μαχρύτερα απ' 

την Αλήθεια. 

61. Κι αν λέγεται σ' αὐτούς: "EAGTE σ' 
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ό,τι οΑΛΛΑΧ ÉYEL ἀποκαλύψει καὶ στον 

Απεσταλμένο", τότε θα δεις TOUS ὑποκριτές 

V' ἀαποστρέφουν τα πρόσωπά TOUS από 

σένα επίμονα. 

62. Και πώς λοιπόν, όταν κυριευθούν 

από ατύχημα, που με τὰ ἰδια τους τα 

χέρια το προκάλεσαν, κι ἔπειτα ἐρχονται 

σε σένα. κι ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ 

λέγοντας: "Δεν θελήσαμε τίποτ' ἀλλο, παρά 

τὴν καλοσύνη και το συμόιδασμό!" 

63. Αὐτοί που o AAAAX γνωρίζει 

καλά ό,τι χρύδεται στην καρδιά τους, να 

τους αποφεύγεις, και συμδούλευέ τους, 

και λέγε τους λόγια ἱκανά να φτάσουν 

στις ψυχές τους. 

64. Δεν στείλαμε ἕναν ἁπόστολο, παρά 

για νὰ ὈὙπακούσετε με την θέληση του 

ΑΛΛΑΧ. Κι αν όμως ακόμη, 6001 

αδίκησαν τον εαυτό TOUS, μὲ τὴν 

υποκχρισία σε σένα, και ζητώντας τη 

συγγνώμη του AAAAX κι, ο Απόστολος 

ἐπίσης ζήτησε τη συγγνώμη γι' αυτούς, 

τότε θα ὄρουν ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής(κα)) Πολυευσπλαχνικός. 

65. Ma γιὰ τ’ όνομα του Κυρίου Σου! 

δεν θα πιστέψουν πραγματικά, αν δε σε 

κάνουν διαιτητή σ' όλες τις ἀνάμεσά τους 

διαφωνίες. Κι ἐπειτα dev θα 6pouv καμιά 

δυσαρέσκεια στις ψυχές τους, σ' O,TL εσύ 

αποφασίσεις, θα παραδεχτούν 

᾽πυπακούοντας (τις ἀποφάσεις σου). 

66. Κι αν ακόμη ορίζαμε σ' αυτούς va 

θυσιάσουν την ζωή τους n va ξεσπιτωθούν, 

πολύ λίγοι ἀνάμεσά τους που θα το 
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ἕκαναν. AV όμως εκτελούσαν τις εντολές 

που ἐλαύαν (tous αποκαλύφτηχαν) θα 

ήταν καλύτερο γι' αυτούς και μεγαλύτερη 

ενίσχυση για την πίστη τους, 

67. τότε θα τους xapitaue από Ημάς 

μεγάλη ανταμοιθή, 

68. και θα τους VTOÔELXVÜQUE τον ίσιο 

δρόμο. 

. 69. Κι όποιοι vraxovouv τον AAAAX 

και τον Απόστολο, autoi θα εἰναι 

σύντροφοι μ' αυτούς που o AAAAX τους 

χάρισε από την γενναιοδωρία Του με τους 

προφήτες, LE τους απόλυτα πιστούς, μὲ 

τους Μάρτυρες με TOUS ενάρετους (που 

κάνουν το καλό). Πόσο όμορφη εἰν' αὐτή 
ῃ συντροφιά! 

70. Αὐτή εἰν' ἡ γενναιοδωρία του 

AAAAX, αρκεί ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης. 

71. Q! Σεις που πιστέψατε! Πάρτε τις 

προφυλάξεις σας, και να στρατεύεστε 

ομάδα - ομάδα ἡ όλοι μαζί. 

72. Και ὀέδαια ανάμεσά σας μερικοί 

που ἀαργούν να ὄγουν για τον πόλεμο. 

AV τότε σας συμόεί ατυχία, λένε: Ὃ 

ΑΛΛΑΧ μας EUVONOE DOTE VA μη 

ὀρισκόμαστε μαζί τους (στη μάχη)". 

73. Av πάλι σας ἔλθει καλή τύχη από 
τον AAAAX, ὄδεδαίως θα πει: "Σαν va 

μὴν υπήρχε δεσμός ανάμεσα σε σας κι 

αὐτόν". -"Koiua! μακάρι να ἤμουν κι εγώ 

μαζί τους, για VO πάρω μεγάλο κέρδος". 
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74. Ag πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. 

Αὐτοί που θυσιάζουν τη ζωή του κόσμου 

αὐτού για χάρη της Μέλλουσας Ζωής, κι 

ὁποιος πολεμά ὑπέρ του AAAAX είτε 

σκοτωθεί είτε νικήσει, θα του δώσουμε 

ἀμέσως πλούσια αμοιδή. 

75. Καὶ γιατί va μη πολεμήσετε ὑπέρ 

του AAAAX καὶ για Tous αδύνατους, 

HOL για TOUS αδικημένους που εἰναι καὶ 

ἅποροι ἄνδρες και γυναίκες και παιδιά 

που κραυγάζουν; "Κύριέ μας! Σώσε μας 

απ' αὐτό TO χωριό ποῦ οι κάτοικοι του 

ElVOL άδικοι, και στείλε μας, από κοντά 

Σου, κάποιον προστάτη, κάποιον 

σπυποστηρικχτή. 

76. Ἐκείνοι που πίστευσαν, πολεμούν 

ὉπὙπέρ τοῦ ΑΛΛΑΧ ενώ εκείνοι που 

ἀρνήθηκαν την πίστη, πολεμούν για χάρη 

του Ταγούτ (σατανά). Πολεμείστε ενάντια 

τῶν φίλων του σατανά. Αδύνατη - 

πράγματι - εἰναι ἡ πανουργία του σατανά. 

77. Μήπως δεν εἰδες ἐκείνους που τους 

εἰπαν: "Mn πολεμάτε, να εκτελείτε τακτικά 

τὴν προσευχή και να δώστε την Ζεκάτ", 

Ὅταν τους δόθηκε ἡ θεία διαταγή για 

πόλεμο μια ομάδα απ' αὐτούς φοδήθηκε 

TOUS ανθρώπους όπως φοόούνται τον 

ΑΛΛΑΧ n παραπάνω και εἰπαν: "Κύριέ 

μας! Πατί μας διέταξες να πολεμήσουμε; 

Μακάρι va αναστείλεις τη διαταγή Σου 

γιὰ λίγο ὥστε να φτάσουμε στο φυσικό 

τέρμα, ποὺ εἰναι πολύ κοντά;" Απάντησε: 

“Πολύ μικρή εἰναι ἡ ἀαπόλαυση αυτού του 

κόσμου". H Μελλοντική Ζωή όμως εἰναι 

ἡ καλύτερη, για OMOLOV φούόάται την 
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τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. Ποτέ δεν θ' 

αδικηθείτε οὔτε για το παραμικρό. 

78. Οπουδήποτε κι αν ὄρίσκεστε 0 

θάνατος θα σας ὄρει, ακόμη κι αν εἰστε 

σε πύργους, ὑυψηλούς και γερά χτισμένους. 

Av τους συμόεί ἕνα καλό λένε: "AUTO εἰναι 

από τον AAAAX", αν όμως TOUS συμόεί 

καχό, λένε: "AUTO εἰναι από σένα". ( Ga! 

Μουχάμμεντ'! Σ' αυτούς) va nets: "Ὅλα 

απ' τον AAAAX ἐρχονται" Ti συμόαίνει 

μ' αὐτόν τον λαό; [ιατί, σχεδόν avtoi 

δεν μπορούν να καταλάδουν ένα απλό 

λόγο; 

79. "Q ἀνθρωπε!" Ὅ,τι καλό σου συμέεί, 

προέρχεται απ' τον AAAAX. Κι ό,τι κακό 

σου συμόεί προέρχεται από σένα τον ἰδιο. 

(Ω! Μουχάμμεντ!) Ecéva σε στείλαμε σαν 

Απόστολο, για (να καθοδηγήσεις) τους 

ανθρώπους. Κι αρκεί ότι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

ο μάρτυρας. 

80. Ὅποιος ὑπακούει στον Απόστολο, 

᾽᾽υπακούει στὸν ΑΛΛΑΧ. AV όμως 

ἀπορρίπτει την ὑπακοή, τότε EUEis δεν 

σ' ἔχομε στείλει για να τους επιχρατήσεις. 

81. Μια ομάδα (μπροστά σου) λένε: 

"πακοή" (στα χείλη τους). -Otav όμως 

φύγουν από κοντά σου, μια ομάδα AT 

αὐτούς ἕενυχτά και κρυφά ραδιουργούν 

αντίθετα απ' 600 τους eines. O AAAAX 

ὁμως αναγράφει τις κρυφές ραδιουργίες 

τους. [1 αυτό ἀφησέ τους κι εμπιστεύσου 

τον ΑΛΛΑΧ κι αρκεί ότι ο ΑΛΛΑΧ 

εἰναι Oo Ἐμπιστενυόμενος. 

82. Μήπως δεν σκέπτονται το Κοράνιο 
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(με προσοχή); Κι αν ήταν από κάποιον 

ἀλλο, εκτός ar’ τον ΑΛΛΑΧ θα ἐόρισκαν 

ὀέόαια σ' αυτό, πολλές διαφορές. 

83. Κι αν μάθουν κανένα μυστικό (της 

μουσουλμανικής κοινότητας) που αφορά 

εἰρήνη ή πόλεμο το κοινοποιούν ἀμέσως 

σ' ὀλους. AV ὁμως το ανάφεραν στον 

Απόστολο και στοὺς ὑπεύθυνους ἀνάμεσά 

τους τότε θα το καταλάδαν εκείνοι που 

μπορούν νὰ συμπεραίνουν την κρυφή 

πραγματικότητα. Κι αν δεν έχετε την χάρη 

του AAAAX και τὴν Φιλανθρωπία Του 

τότε θα ακολουθούσατε τον σατανά 

εξαιρώντας πολύ λίγους από σας. 

84. Πολέμα λοιπόν υπέρ του AAAAX. 

Ἐυθύνη δεν ἐχεις παρά μόνο για τον εαυτό 

σου. Νὰ εξεγείρεις τους πιστούς στη μάχη. 

Ἴσως o AAAAX αναχαιτήσει τη δύναμη 

τῶν ἀπίστων. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰν' 

ἄφθαστος σε δύναμη κι ο πιο αὐστηρός 
στην τιμωρία. 

85. Ὅποιος κάνει για καλό των άλλων 

6on0d για μια καλή πυπόθεση θα ἐχει 

μερίδιο απ' αὐτό (το καλό). Ὅποιος όμως 

κάνει για κακό τῶν άλλων συμμερίζεται 

τις συνέπειές του (του xaxov). Γιατί o 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Πανίσχυρος. 

86. AV σας χαιρετίσουν (με τον 

ισλαμικό χαιρετισμό: Ἐσσελάμου 

Αλέϊκουμ) αποδώστε TO μὲ καλύτερο 

χαιρετισμό ἡ ἐστω και με τον ίδιο. O 

ΑΛΛΑΧ ανταμείδει τα πάντα. 

87. O AAAAX. Δεν ὑυπάρχει άλλος 

θεός εχτός από Exeivov, που θα σας 
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συγκεντρώσεν όλους μαζί κατά την Huéoa 

τῆς Αναγέννησης και ποὺ γι' αὐτήν δεν 

πυπάρχει καμία αμφιόδολία. Και ποιανού ο 

λόγος μπορεί va εἰναι πιο αληθινός, Euh 

μόνο (του λόγου) του AAAAX. 

88. Marti χωριστήκατε σε δύο μέρη, 

όσον αφορά TOUS υποκριτές; O AAAAX 

τους ανέτρεψε για τις κακές τους πράξεις. 

Μήπως θέλετε να καθοδηγείτε όσους ο 

AAAAX παραπλάνησε; Ὅποιους o 

AAAAX παραπλανήσει, δεν θα τους ὄρεις 

κανένα δρόμο (για καθοδήγησει). 

89. Θα επιθυμούσαν να μην πιστέψετε 

όπως κι εκείνοι (έμειναν ἀπιστοι), να ELOTE 

δηλ. μ' αὐτούς. Μην τους παίρνετε ὡς 

φίλους απ᾽ τις γραμμές τους, WOTOU νὰ 

εγκαταλειφθεί ἡ απιστία τους. AV όμως 

επιστρέψουν στην απιστία, τότε συλλάδετέ 

τους και σκοτώστε TOUS, ὀὁπου κι αν 

ὀρίσκετε. Και μην παίρνετε απ’ αὐτούς 

οὔτε φίλους ούτε ὀοηθούς, 

90. εκτός OT εκείνους που 

καταφεύγουν σ' ομάδα με τὴν οποία ἔχετε 

συνθήκη εἰρήνης, ἡ εκτός απ’ εκείνους 

που σας πλησιόζουν ὀρισκόμενοι σ᾽ ἀπορία 

ή νὰ σας πολεμήσουν ἡ νὰ πολεμήσουν 

τὴν ομάδα τους. Av o AAAAX ήθελε θα 

τους υποκινούσε εναντίον σας. Ἔτσι, αν 

αποσυρθοῦν από σας, και δεν σας 

σκοτώσουν και συνάμα σας στείλουν 

εγγυήσεις για εἰρήνη, τότε Oo AAAAX 

δεν θα σας ανοίξει το δρόμο, για νὰ τους 

πολεμήσετε. 

91. On ὄρείτε ἄλλους υποχριτές που 

επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
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σας τόσο καλά 600 και τὴν εμπιστοσύνη 

τῶν συντρόφων τους. Κάθε φορά που 

ἐπιστρέφουν στην εχθροπροξία πνίγονται 

σ' αὐτήν. Ki αν δὲν αποσυρθούν κι 

Ὁπποδηλώσουν τὴν εἰρήνη κι επί πλέον αν 

δεν συγχρατήσουν τα χέρια τους, τότε 

συλλάδετέ τους και σκοτώστε TOUS 

οπουδήποτε κι αν TOUS ὄρίσκετε. Στην 

περίπτωσή τοὺς σας έχουμε δώσει το 

φανερό λόγο VO TOUS πολεμήσετε. 

92. Δεν επιτρέπεται για ένα πιστό να 

σκοτώσει ἕναν άλλο πιστό, παρά μόνο 

κατά λάθος. Αν κάποιος κατά λάθος 

σκοτώσει ένα πιστό τότε πρέπει νὰ 

ελευθερώσει ένα πιστό δούλο, και νὰ 

πληρώσει ἀποζημίωση στους δικούς του 

του πεθαμένου, εκτός αν του τη χαρίσουν. 

AV ο πεθαμένος ανήκει σε ἅπιστο λαό 

εχθρικό μὲ σας κι ήταν πιστός, ἡ 

ἀπελευθέρωση ενός πιστού δούλου εἰν' 

αρκετή. Κι αν ανήκει σε ἄπιστο λαό που 

ανάμεσα σε σας κι EXEÏVOUS ὑπάρχει μια 

συνθήκη θα πρέπει va πληρωθεί 

αποζημίωση στους δικούς του κι ένας 

πιστός δούλος va ελευθερωθεί. Ὅποιος 

ÔEV μπορεί, τότε νὰ νηστέψει δύο 

ολόκληρους κατά συνέχεια μήνες για 

μεταμέλεια στον ΑΛΛΑΧ. Ki o AAAAX 

είναι Παντογνώστης, Σοφός. 

93. Ὅποιος φονεύει ἕναν πιστό, 

σκόπιμα, n Κόλαση είναι ἡ αμοιδή του, 

όπου για πολύ θα μείνει εκεί. H οργή κι 

ἡ κατάρα του ΑΛΛΑΧ είναι πάνω του 

καὶ σκληρά δασανιστήρια ἔχουν ετοιμαστεί 

γι' αὐτόν. 

94. Q! Ze που πιστέψατε! Av ὄγαίνετε 
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εδώ ἡ εκεί υπέρ tou AAAAX εξετάζετε 

OÀG προσεχτικά, και μη λέγετε σ᾽ ὁποιον 

εἰρηνικά σας προσφέρεν μουσουλμανικό 

χαιρετισμό, OTL "Δεν εἰναι πιστός", μόνο 

και μόνο επειδή ποθείτε τα φθαρτά 

πράγματα αὐτής της ζωής. Στον AAAAX 

ππάρχουν άφθονα λάφυρα. Ἔτσι ήταν καὶ 

πριν ἡ συμπεριφορά σας, μέχρις ότου ο 

AAAAX σας μοίρασε τις χάρες Του. [π' 

αὐτό να εξετάζετε όλα προσεχτικά, γιατί 

o AAAAX είναι απόλυτα Evnuepœuévos 

σ' ό,.τι κάνετε. 

95. Ex των πιστών δεν είναι στο ἰδιο 

επίπεδο αὐτοί που δεν ἐλαόαν μέρος στον 

πόλεμο χωρίς να TOUS εμποδίζει καμμία 

ἀρρώστια ἡ αναπηρία μ' εκείνους που με 

τις περιουσίες TOUS και με τον ίδιο τον 

εαυτό TOUS, αγωνίζονται και πολεμούν 

vrep του AAAAX.O AAAAX προτίμησε 

TOUS αγωνιζόμενους, με τις περιουσίες TOUS 

και μὲ τον εαυτό τους ένα ὄαθμό, 

περισσότερο απ' αὐτούς που δεν ἐλαύόαν 

μέρος στον πόλεμο. [ia τις δύο ομάδες 

όμως ο AAAAX ἐχει υποσχεθεί τον 

παράδεισο. O AAAAX προτίμησε αὐτούς 

τους αγωνιζόμενους ανώτερα απ' εκείνους 

που δὲν ἐἑλαόαν μέρος στον πόλεμο με 

μεγάλη ανταμοιθή ὡς ειδική χάρη. 

96. κι ειδική θέση δόθηκε απ' Αὐτόν, 

κι ἄφεση αμαρτιών κι επιείκεια. Γιατί ο 

AAAAX είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

97. Ὅταν οι ἄγγελοι παίρνουν τὴν 

ψυχή εκείνων που πεθαίνουν αδικώντας 

τον EUUTO τους λένε: "ZE ποιὰ κατάσταση 

σχετικά μὲ τη θρησκεία ήσαστε;" 
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Απαντούν: "Ἤμασταν καταπιεσμένοι στη 

γῇ καὶ τους δυναστευόμενους στη γη". Κι 

où άγγελοι ξαναρωτούν: "Ma δεν ἦταν ἡ 

yn τοῦ AAAAX ἀρκετά ευρύχωρη για 

σας, ὥστε νὰ κινηθείτε μακριά UT To 

κακό!" Γι' αὐτούς τους ανθρώπους ἢ 

παραμονή εἰναι n Κόλαση. Ti κακό 

ἀποτέλεσμα! 

98. Ἐκτός am’ Tous καταπιεζόμενους 

ἄνδρες, γυναίκες και παιδιά, που εἰναι 

ἀμήχανον και δεν ὀρίσκουν τρόπο (για 

να μεταναστεύσουν). 

99. Ἡ περίπτωση αυτών τους επιτρέπει 

νὰ ελπίζουν ότι ο AAAAX θὰ τους 

συγχωρέσει. Πιατί ο AAAAX εξαλείφει 

τις ἁμαρτίες και συγχωρεί επανειλημμένα. 

100. Κι ὁποιος εγκαταλείπει το σπίτι 

του υπέρ του AAAAX 6oioxe στη γη 

πολλά καταφύγια“ μ' άφθονα αγαθά. Κι 

OÔTOLOS εγκαταλείπει το σπίτι του 

φεύγοντας προς τον ΑΛΛΑΧ και τον 

απόστολό Του, κι ἐπειτὰ τον προφτάσει 

ο θάνατος, τότε ἐχει εξασφαλίσει τὴν 

ανταμοιδή του από τὸν AAAAX. O 

AAAAX εἰναι Παολυεπιεικής, 

Πολνεύσπλαχνος. 

101. Ὅταν ταξιδεύετε στη γη δεν σας 

χκαταλογίζεταιν φταίξιμο αν συντομεύετε 

τις προσευχές σας" επειδή φοδάστε μήπως 

ot Ἀπιστοι σας επιτεθούν. Πατί οι ἀπιστοι 

ήταν για σας φανεροί εχθροί. 

102. Ὅταν εσύ ὀρίσκεσαι ἀνάμεσά τους 

καὶ σηκώνεσαι για νὰ TOUS οδηγήσεις σε 

προσευχή κράτησε μια ομάδα απ' αὐτούς 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά 

μαζί σου γία την προσευχή, καὶ νὰ 

κρατούν μαζί τους τα όὀπλα τους. Κι όταν 

τελειώσουν το πρώτο ZOUTÉOUVT ασ' τους 

να πάρουν τις θέσεις τους στα μετόπισθεν 

(για va αντιμετωπίσουν τον εχθρό). Κι 

ἐπειτὰ VO προχωρήσει ἡ ἄλλη ομάδα, που 

δεν προσευχήθηκε, για να προσευχηθεί 

μαζί σου, παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις 

και κρατώντας τα ὀπλα. OL άπιστοι θα 

επιθυμούσαν να παραμελείτε τα ὀπλα καὶ 

τις ἀαποσκευές σας και έτσι να επιτεθούν 

ξαφνικά εναντίον σας με μια ισχυρή 

επίθεση. Ὅταν όμως υπάρξει ἐεμπόδιο από 

τη ὄροχή ἡ αν εἰστε ἀρρωστοι, δεν θα 

σας καταλογιστεί φταίξιμο, αν ὄάλετε 

κάτω τὰ ὁπλα σας. Πάρτε όμως κάθε 

προφύλαξη για τον εαὐυτό σας. Πιατί ο 

AAAAX ετοίμασε για TOUS απίστους 

εξευτελιστικά ὀασανιστήρια. 

103. Κι όταν mia τελειώσετε απ' τη 

προσευχή αναφέρετε τον AAAAX όρθιοι 

ἡ καθιστοί ἡ ξαπλωμένοι στα πλάγια σας. 

Κι όταν ὄεδαιωθείτε ὁτι δεν ὑυπάρχει 

κίνδυνος, ξαναπροσευχηθείτε κανονικά. 

Πατί ἡ προσευχή εἰναι ἐντολή για TOUS 

πιστούς σε TOXTÉS ὥώρες. 

104. Αν πονάτε από τον πόλεμο μη 

χαλαρώσετε την καταδίωξη του εχθρού, 

γιατί. κι αὐτοί πονάνε απ' τις ἰδιες όπως 

καὶ σεις. Κι ενώ εσείς ÉXETE ελπίδα για 

ὀοήθεια και ανταμοιδή απ' τον AAAAX 

exeivor δεν την éxouv. Κι o AAAAX είναι 

Πανγνώστης (και) Σοφός. 

105. Ἡμείς στείλαμε κάτω το ὄόιόλίο 

με την αλήθεια για την Δίκη τη δύναμη 

να δικάζεις ἀνάμεσα στους ανθρώπους, 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά Μέρος 50 

ὅπως σε οδήγησε ο AAAAX. Και μην 

εἰσαι συνήγορος για τους προδότες. 

106. Και va ζητήσεις τη συγγνώμη 

του AAAAX (για τους ἐνοχους). Πιατί o 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Πολνεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

107. Και va μὴν συνηγορείς για χάρη 

εχείνων που προδίνουν τους εαυτούς τους. 

Γιατί o AAAAX δεν αγαπά τους 

κακόπιστους προδότες και τους ενόχους, 

108. που αποκρύπτουν τα εγχλήματά 

TOUS OT τους ανθρώπους, αλλά δεν 

μπορούν ὁμως να τ' ἀαποκρύψουν XL απ' 

τον ΑΛΛΑΧ nov ὄόρίσκεται μαζί τους 

όταν κρυφά τὴν νύχτα συνωμοτούν με 

λόγια που δεν τα εγχρίνει. Κι o AAAAX 

γνωρίζει εντελώς ὀλες τις πράξεις τους. 

109. Na λοιπόν εσείς εἶστε που 

αγωνίζεστε, για λογαριασμό τους στη ζωή 

του κόσμου avutov. Ποιος ὀμως 0° 

αγωνιστεί για λογαριασμό τους μπροστά 

στον AAAAX κατά τὴν Ἡμέρα της 

Κρίσης, και ποιος θα εἰναι o 

αντικαταστάτης τους; 

110. Ὅποιος κάνει το κακό (για τους 

ἄλλους) ἡ αδικεί τον εαυτό του κι ἐπειτα 

ἐπιζητεί tn συγγνώμη του AAAAX, τότε 

θα ὄρει τον AAAAX Πολνεπιεική, 

Πολνεύσπλαχνο. 

111. Κι ὀποιος κάνει την ἁμαρτία τὴν 

κάνει σε ὀάρος του εαυτού του. Γιατί o 

AAAAX εἰναι Πανγνώστης, Πάνσοφος. 
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(4)Zovoa ελ-Νισά 

; ᾿ ; : ; τὰς ΤΣ 
112. Και όποιος κάνει ἕνα ἜΜΕΝ ρα A OUR ξ 

μια αμαρτία και στην συνέχεια την πετάξει ΚΟΥ ΛΟ ὑπ ἀν ρα 
: , ᾿ , ; AI A ES 5 τὸ 

πάνω σὲ κάποιον ἄλλο αθώο, τότε θα εκ 62: ls 

ἐπωμιστεί τις συνέπειες της συκοφαντίας 

και τῆς ολοφάνερης αμαρτίας. 

113. Κι αν δὲν προστάτενε ἡ Χάρη κι SALES SE LSSS 

ἡ Ευσπλαχνία tou AAAAX χωρίς PRE ser 

aupiéokia, μια ομάδα ax’ αυτούς θα Lies es is cab 

επιτύχει VO σε καθοδηγήσει στην πλάνη. | 

Στὴν π ατικότητα όμως μόνο τον ο droits σις fe TPE bre LAS KR LES AE 
εαυτόν TOUS ἀποπλάνησαν, χωρίς να σε 

Le “7 μι LAS ζξ 

ὀλάψουν σε τίποτα. Και o AAAAX σου #kéle αν Ja CE ps 

ÉOTELXE κάτω το Βιόλίο και τη σοφία και (9 ἄμε 

σου δίδαξε ό,τι πριν δὲν γνώριζες. Κι ἦταν 

μεγάλη ἡ Χάρη του ΑΛΛΑΧ σε σένα. 

114. Δεν υπάρχει τίποτε καλό σε πολλά | À I HS PPT 

ψιθυρίσματά TOUS εκτός αν κάποιος : ᾿ 

προτρέπει τὴν χορήγηση ελεημοσύνης ἡ 

< € ΄ < 
7 LT A Tue κοτε, κα 

EIRE TS MN δά, 

μιας καλής πράξης ἡ τῆς συμφιλίωσης φῦ ART 3 EE 

ανάμεσα στοὺς ανθρώπους. Και ὀποιος ὥς οί 5123 À 
SE ea or τὴ 

κάνει αὐτό μὲ σκοπό να επιτύχει τὴν 

ευαρέσκεια του ΑΛΛΑΧ, θα του δώσουμε 

αμοιθή μεγάλης αξίας. 

΄ , ῃ ue LA ῃ À IS ES ve 
115. ΕΝ ὅποιος αντιλέει (απειθεί) τον PE κα τύ: φῶ 

Απόστολο, μετά τη καθοδήγηση που Lau des Hit Te τς 

φανερά του αποκαλύφθηκε, κι τῷ ΝΣ CT 
» ΄ , , , LD 6 ΄“σσ,. “52 us 42 

ακολουθήσει ἄλλο δρόμο εκτός εκείνου (9) Lange Deus eg ds s 

τῶν πιστών, θα τον εγκαταλείψουμε στο 

δρόμο που διάλεξε. Ti άθλιο τέλος! 

# 0 ss NC RS 2.2.2 
116. O AAAAX ÔEV συγχωρεί τ La 5522 8,502 al 

ἀμαρτήματα EXELVOU που πιστεύει σε κε σα ΡΝ Ὁ 
γᾷ θτὴμ ; ; : ἢ BA 3,535 ASS AS 
ἄλλους θεούς συνέταιρους μ᾽ Αὐτόν. ΩΣ ΣΙ ς 

ἘΜΌΣ ᾿ , ; A TE CCE 
Συγχωρεί ὀὁμως για όποιον θέλει ἄλλες “τ 

αἀμαρτίες εκτός απ' αυτό. Κι όποιος 

πιστεύει σ' ἄλλο θεό μαζί με τον AAAAX 
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έχει παραστρατήσει μακριά πολύ μακριά. 

117. Ov εὐδωλολάτρες, ἐεγκαταλείποντάς 

Tov, δεν επικαλούνται στη λατρεία TOUS 

παρά μόνο εἰδωλα (με γυναικεία ονόματο). 

Δεν λατρεύουν παρά τον σατανά, τον 

ETIUOVO αντάρτη. 

118. που o AAAAX τον καταράστηχε, 

κι εκείνος Του εἰπε: "θα πάρω ἕνα 

ορισμένο μέρος απ' αὐτούς που σε 

λατρεύουν, οπωσδήποτε" 

119. θα τους παραπλανήσω χκαι θα 

δημιουργήσω σ' αυτούς ψεύτικους πόθους, 

θα τους διατάξω va κόδουν τ' αὐτιά απ' 

τα κοπάδια τῶν ζώων, και θα τους 

παραγγείλω να παραμορφώσουν τη σωστή 

φύση που δημιουργήθηχε απ' τον 

AAAAX". Κι οποιοσδήποτε ἀρνούμενος 

τον ΑΛΛΑΧ, παίρνει τον σατανά για 

σύντροφο, τότε θα πάθει (υποφέρει) τη 

φανερή απώλεια. 

120. O σατανάς δίνει σ' αυτούς 

᾽πυποσχέσεις, και TOUS δημιουργεί ψεύτικους 

πόθους. OÙ πυποσχέσεις του όμως εἰναι 

απατηλές. 

121. Αὐτοί (που ακολουθούν τον 

σατανά) ἔχουν τη κόλαση κι απ' εκεί δὲν 

θα ὄρουν δρόμο διαφυγής. 

122. Exeivor που πίστεψαν κι Éxavav 

τις καλές πράξεις, θα TOUS εισάγουμε σε 

Κήπους, που κάτω TOUS τρέχουν ποτάμια, 

που θα παραμείνουν για πάντα. Η 

᾽πυπόσχεση του ΑΛΛΑΧ εἰναι ἡ αληθινή. 

Fotos λόγος εἰναι πιο αληθινός απ' του 
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(d)Zovou ελ-Νισά 

AAAAX το λόγο, 

123. Η εὐτυχία της Μέλλουσας Ζωής 

δεν εἰναι με τις επιθυμίες σας οὔτε με τις 

εἐπιθυμίες τῶν οπαδών του Βιόλίου. 

Ὄποιος κάνει το κακό θ᾽ ανταμειφθεί 

ανάλογα, κι οὔτε θα DEL για τον εαυτὸ 

του προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός ax τον 

ΑΛΛΑΧ. 

124. Κι όποιος κάνει τις καλές πράξεις 

εἰτε ἀνὸρας εἰναι είτε γυναίκα, κι εἰναι 

πιστός αὐτοί θα μπουν στον Παράδεισο 

γι οὔτε θα αδικηθούν για ένα Νακίρι““. 

125. Και ποιός ἐχει καλύτερη θρησκεία, 

απ' εκείνον που καθυπέταξε το πρόσωπό 

του (τον εαυτό του) στον ΑΛΛΑΧ, 

κάνοντας TO καλό, κι ακολουθεί τη 

θρησκεία του Αὐραάμ, στρέφοντας προς 

τὴν αλήθεια; Και o AAAAX πήρε τον 

Αὐραάμ ὡς ἀγαπημένο φίλο Του. 

126. Στον AAAAX ανήκουν ὅσα 

ὀρίσκονταν στους ουρανούς καὶ στη YN. 

Η γνώση κι ἡ δύναμή Του περιέχουν όλο 

TO σύμπαν. 

127. Σου ζητούν (© Μουχάμμεντ) 

οδηγίες για τις γυναίκες, πες: O AAAAX 

σας δίνει τις οδηγίες του γι' αὐτές. Και 

για τις προηγούμενες οδηγίες που ÉXETE 

διαδάσει στο Βιόλίο σχετικά με τις 

ορφανές γυναίκες, που σ' αὐτές δεν δίνετε 

O,TL εἰναι γραμμένο (διορισμένο ὡς 

δικαίωμα τους) κι ἀκόμη δεν θέλετε, νὰ 

παντρευτείτε"", καθώς επίσης, όσον ἀαφορά 

τα παιδιά που εἰν' αδύνατα και 

καταδυναστευόμενα. No συμπεριφερθείτε 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά Μέρος 50 

δίκαια με τους - ορφανούς, κι ό,τι καλό 

κάνετε ο AAAAX εἰναι γνώστης avtot. 

128. Κι αν μια σύζυγος φοόάται την 

κακχομεταχείρηση ἡ τὴν ἐεγκατάλειψη του 

ἀνδρα τῆς δεν σφάλουν τότε αν 

συμόιδασθούν μεταξὺ τους φιλικά. Ο 

συμόιδασμός eiv' n καλύτερη πράξη (στα 

ανδρόγυνα). Η φιλαργυρία είναι ἐμφυτη 

στις ψυχές των ανθρώπων. Αν κάνετε το 

καλό και τα καθήκοντά σας προς τον 

AAAAX (θα ανταμειφθείτε) γιατί o 

ΑΛΛΑΧ είναι απόλυτα καλά 

πληροφορημένος για οτιδήποτε κάνετε, 

129. ἀκόμα x αν τοῦτο εἰν' ἡ πιο 

ὀαθιά σας επιθυμία, ποτέ δεν θα 

μπορέσετε Va εἰστε δίκαιοι (στα 

αἰσθήματα), ανάμεσα στις γυναίκες σας! 

Mny απομακρύνεστε από μιά γυναίκα 

ολωσδιόλου αφήνοντάς την παραμελημένη 

(ούτε παντρεμένη οὔτε χωρισμένη). Av 

συμπεριφερθείτε δίκαια και ευσεδώς ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ΠὨαολυεπιεικής, 

Πολνεύσπλαχνος. 

130. Av όμως κι où δύο χωρίσουν ο 

AAAAX θα πλουτίσει άφθονα και τους 

δύο απ' ta πλούσια ἀγαθά του. Tati o 

ΑΛΛΑΧ εἰναι ἀπέραντα Γενναιόδωρος, 

Σοφός. 

131. Στον AAAAX avnxouv 600 

ὀρίσκονται OTOUS ουρανούς καὶ στη γῆ. 

Διατάξαμε αὐτούς που πριν από σας 

δώσαμε το Βιόλίο και σε σας τοὺς ἰδιους. 

(Ω! Μουσουλμάνοι) va σέδεστε τον 

ΑΛΛΑΧ. Av ὁμῶς τον ἀρνηθείτε, μάθετε 

ὁτι, στον AAAAX ανήκουν όσα 

ὃ «5! 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά Μέρος 50 

ὀρίσκονται στους ουρανούς και στη γη, 

κι εἰναι Πλούσιος και δοξασμένος. 

132. Στον AAAAX avnxouv 66€ 

ὀρίσκονται στους ουρανούς και στῆ γη. 

Αρκεί va είναι ο AAAAX ο πάντων 

Προστάτης. 

133. Av o ΑΛΛΑΧ θέλει va σας 

εξοντώσει ὦ άνθρωποι, και νὰ πλάσσει 

ἄλλους θα το éxave. Και o AAAAX εἰναι 

ικανός να κάνει αυτό. 

134. Ὅποιος ζητά μια αμοιδή σ' αυτή 

τη ζωή (va ξέρει ότι), μόνο κοντά στον 

AAAAX εἰναι ἡ αμοιόδή και σ' αυτό τον 

κόσμο και στον Μελλοντικό. Και o 

AAAAX ακούει και ὀλέπει τὰ πάντα. 

135. Q! Ze που πιστέψατε! Na 

σταθείτε σταθερά στο δίκαιο. Η μαρτυρία 

σας να εἶναι εντελώς για τον ΑΛΛΑΧ κι 

αν πρόκειται, νὰ είναι ενάντια στον EGUTO 

σας, ἡ ενάντια στους γονείς και TOUS 

συγγενείς σας, εἰτε εἰναι πλούσιοι, ἤ 

φτωχοί. Mati o AAAAX είναι πρόθυμος 

να TOUS προστατέψει και TOUS δύο (στην 

μαρτυρία). Na μην παρασύρεστε απ’ ta 

πάθη τῆς καρδιάς σας, UN τυχόν 

παρεχτραπείτε. Κι αν διαστρέφετε το 

δίκαιο, ἡ αρνείστε νὰ το κάνετε, μάθετε, 

ότι ἡ ΑΛΛΑΧ είναι καλά 

πληροφορημένος για τις πράξεις σας. 

136. Q! Σεις που πιστέψατε! Πιστέψτε 

στον AAAAX και τον Απόστολό Του και 

στο Κοράνιο που ἔχει στείλει στον 

Απόστολό Του, και στα G16kia που ἐχει 

στείλει κάτω προηγουμένως σ' ὀσους 
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ήλθαν πριν απ' αυτόν. Κι όποιος αρνείται 

τον AAAAX, τοὺς αγγέλους Του, ta 

Βιύλία Του, τοὺς Αποστόλους Του καὶ 

tn Μέρα της Κρίσης, ἔχει παραπλανήσει 

μακριά πολύ μακριά, στην πλάνη. 

137. Ὅσοι πίστεψαν κι ἐπειτα έγιναν 

άπιστοι, κι ἐπειτα και πάλι πίστεψαν και 

πάλι ἐγιναν άπιστοι, και ὀυθίστηκαν | 

περισσότερο στην απιστία, ο AAAAX - 

δεν θα TOUS συγχωρέσει, οὐτε θα τους 

οδηγήσει στον ἰσιο δρόμο. 

138. Προάγγειλε στους υποκριτές ότι 

θα τιμωρηθούν μὲ ανυπόφορα 

ὀασανιστήρια, 

139. και που παίρνουν, ὡς φίλους τους, 

τους ἀπιστους κι οχι τους πιστούς. 

Μήπως ζητοῦν απ' αὐτούς τη προστασία; 

(κάνουν λάθος), γιατί πάσα προστασία 

ανήκει στον ΑΛΛΑΧ. 

140. Σας αποκάλυψε ακόμη στο 

Βιόλίο, OT αν ακούσετε τὰ κορανικά 

εδάφια του ΑΛΛΑΧ, va αρνούνται και 

να ειρωνεύονται (εκ μέρους τῶν απίστων) 

τότε μὴ κάθεστε μαζί τους, μέχρι va 

αλλάζουν το θέμα της συζήτησης. Αν δεν 

TO κάνετε, τότε εἰστε όμοιοι μ' αὑτούς. 

Οπωσδήποτε ὁ ΑΛΛΑΧ - θα 

συγκεντρώσει TOUS υὑποκριτές και TOUS 

άπιστους που εἰιρωνεύονταν την Πίστη, 

όλους μαζί στην Κόλαση, 

141. κι εἰν' εκείνοι που σας 

παραμονεύουν. Av o AAAAX σας ἔχει 

χαρίσεν μιὰ νίκη, λένε: «Μήπως κι εμείς 

δεν εἰμαστε μαζί σου;» Av όμως ἡ τύχη 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά 

εὐυνοήσει TOUS ἀπιστους, λένε O' αυτούς: 

"Μήπως δεν σας προστατέψαμε σας 

᾽ππερασπίσαμε ενάντια στους πιστούς; O 

AAAAX όμως κατά την Μέρα της Κρίσης 

θα δικάζει ανάμεσά σας, και ποτέ δεν θα 

ἐπιτρέψει τὴν νίκη τῶν ἀπιστῶν κατά 

τῶν πιστών. 

142. Où vroxpités νομίζουν ὀτι 

εξαπατούν τον AAAAX. Exeivos όμως 

ματαιώνει TV πυποκρισία τους. Κι όταν 

σηκώνονται για προσευχή, σηκώνονται με 

τεμπελιά και προσεύχονται μόνο και μόνο 

για επίδειξη μπροστά στον κόσμο. Κι δεν 

avapépouv τον AAAAX παρά ελάχιστα. 

143. Και ταλαντεύονται κι οὔτε είναι 

με TN μια ομάδα, κι οὔτε UE την ἀλλ. 

Ὄποιον όμως ο AAAAX παραπλανήσει 

ποτέ δεν θα ὄρεθεί YU αὐτόν ο ἰσιος 

δρόμος. 

144. Q! Σεις που πιστέψατε! Mn 

παίρνετε για φίλους TOUS ἀπιστους κι 

ὄχι tous πιστούς. Μήπως θέλετε va 

προσφέρετε στον ΑΛΛΑΧ μιὰ φανερή 

απόδειξη, εναντίον σας; 

145. Où vroxoités θα ὄρεθούν στα 

τρίσδαθα της φλογερής Κόλασης, χωρίς 

va ὄρεθεί γι' αὐτούς κανένας οηθός 

146. εκτός an’ εκείνους που 

μετάνιωσαν, και διόρθωσαν τη 

συμπεριφορά TOUS και προσηλώθηκαν 

σταθερά στον ΑΛΛΑΧ κι εξάγνισαν τὴν 

πίστη τους, όπως θέλει o AAAAX. Τότε 

όλοι αὐτοί θα ὀρεθούν με τους πιστούς. 

Και πολύ σύντομα o AAAAX θα χαρίσει 
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(ἀ)ξούρα ελ-Νισά Μέρος 60 

στους πιστούς αμοιθή απεριόριστης αξίας. 

147. Ti μπορεί va κερδίσει o AAAAX 

με TO 6doavé σας, Ep όσον εἰστε 

εὐγνώμονες και πιστεύετε; Αντίθετα. O 

ΑΛΛΑΧ εἶναι που γνωρίζει τις καλές 

πράξεις, κι είναι Παντογνώστης. 

148. O AAAAX δεν αγαπά va 

διαδίδεται TO κακό σε δημόσιες ομιλίες, 

εκτός ἀπ' αὐτό ποῦ του ἔχει γίνει αδικία. 

Πατί o AAAAX eiv' Exeivos που τα 

ὀλέπει XL ὀλα T' ακούει. 

149. Κι αν διαδίδετε την καλή πράξη, 

ἡ τὴν ἀαποχρύπτετε, ἡ συγχωρείτε TO κακό, 

ο AAAAX στ' αλήθεια συγχωρεί τις 

ἀμαρτίες κι ἔχει δύναμη (στην εκδίκαση 

τῶν πνευματικών αξιών.) 

150. Ὅσοι ἀαρνούνται τον AAAAX καὶ 

τους Αποστόλους Του, κι 6601 προσπαθούν 

va ξεχωρίσουν τον AAAAX dr’ τους 

Αποστόλους Του, λέγοντας: "᾿Πιστεύουμε 

σ' ορισμένους κι ἀρνιόμαστε ἄλλους", καὶ 

θέλουν ακόμη να πάρουν μια μέση πορεία, 

151. αὐτοί είναι στ᾿ αλήθεια où ἄπιστοι 

κι ἔχουμε ετοιμάσει γι' αὐτούς, μια 

εξευτελιστική τιμωρία. 

152. Ὅσοι όμως πιστεύουν στον 

AAAAX και στους Αποστόλους Του, καὶ 

δεν ξεχωρίζουν κανένα - ανάμεσά τους- 

σ' αυτούς θα δώσουμε την αμοιδή τους. 

Γιατί o AAAAX εἰναι Πολνεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

153. Σὲ ρωτάνε οι οπαδοί της Βίδλου 
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(ΔΙΣούρα ελ-Νισά Μέρος 60 

αι θὰ σου ζητούν vu Tous φέρεις ἕνα 

Βιόλίο an τον ουρανό. Ρώτησαν και τον 

Μωυὺῦσή γιὰ évu πιο μεγάλο (θαύμα), ὁταν 

του είἰπων: "Δείξε μας τὸν AAAAX 

πρόσωπο UE πρόσωπο". Συσχοτίστηχαν 

τότε UT TO χεραυνό χαι τον χρότο τῆς 

ὀροντής, γιὰ τὴν ἀναίδειά τους. 'Ἔπειτα 

πήραν TO μοσχάρι ZUL TO λάτρεψαν, παρ᾽ 

OU τὰ καθαρά Σημεία που φάνηχαν σ' 

αὐτούς. Tous συγχωρήσαμε ὀὁμωὼς zut 

δώσαμε στον Moon φανερά δείγματα 

ἐξουσίας. 

154. Και γιὰ νὰ δώσουν τὴ συμφωνία 

TOUS, υψώσαμε πάνω τοὺς το 600 (Του 

Σινά) ur etape: "NU μπείτε ἀπ᾽ τὴν 

πόρτα σχυφτοί, με ταπεινοφροσύνη", καὶ 

TOUS παραγγείλαμε: "Mn παραδείτε το 

Σάῤδόατο". και πήραμε ἀπ᾽ αυτούς 

ἀαποφασιστική συνθήκη. 

155. (Tous ὀλαστημήσαμε 71 

TLUWONOULE) γιατί παραδίασαν Tn συνθήκη 

TOUS, ἀρνήθηχαν, τὰ σημεία τοῦ AAAAX 

ZUL σχότωσαν, χωρίς λόγο TOUS Προφήτες, 

AL εἰπαν: OU χαρδιές μὰς εἰναι τὸ 

περιχάλυμμια (που προφυλάγει τις εντολές 

ous) O AAAAX όμως για τὴν ἀπιστία 

TOUS αὐτή, σφράγισε τις καρδιές TOUS χι 

αὐτοί πολύ σπάνια που πιστεύουν (πολύ 

λίγοι είναι εχείνοι που πιστεύουν), 

156. [Γιατί χι ἀρνήθηκαν την Πίστη 

A EUTUY νιὰ τὴ Μαριάμ (τὴ μητέρα του 

Moov) μια σοδαρή ψεύτιχη χατηγορία. 

(συχοφαντία), 

157. Γιατί ἀκόμη χαυχήθηχαν: 

"Povetouue τον Χριστό Inoov, το παιδί 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά 

τῆς Μαριάμ, τον Απόστολο του AAAAX". 

Κι ὀμως δεν τον σκότωσαν, κι OÙTE τον 

σταύρωσαν, αλλ' ÉTOL φαίνεται O' αὐτούς. 

Exeivor ὀμως που εἰχαν διαφορετική 

γνώμη (που διαφώνησαν) σ' αὐτό (το 

θέμα), εἰναι γεμάτοι αμφιδολίες, γιατί δεν 

γνωρίζουν (θετικά), αλλά μόνο εικασίες 

ακολουθούν, και μια ὀεδαιότητα ότι δεν 

τον σκότωσαν, 

158. αλλά ο AAAAX τὸν σήκωσε 

ψηλά κοντά Του, (τον πήρε σ' ἕνα μέρος 

που νὰ μὴν μπορούν où ἐχθροί va τον 

ὄρουν) γιατί o AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, 

Σοφός. 

159. Και δεν ὑπάρχει κανείς απ' τους 

οπαδούς της Βίόλου που να πεθαίνει χωρίς 

να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος, 

καὶ τὴν Ἡμέρα δε τῆς xoions θα εἰναι 

μάρτυρας εναντίον τους, 

160. Και για την αδικία (των Εδραίων), 

που παραπλάνησαν τους άλλους, 

απαγορέψαμε γι' αὐτούς μερικά απ' TU 

όμορφα και υγιεινά (φαγητά) που πριν 

TOUS ἦταν (επιτρεπτά), γιατί ἐμπόδισαν 

πολλούς από το δρόμο του ΑΛΛΑΧ, 

161. και δέχτηκαν την τοχογλυφία, 

παρ᾽ όλο που TOUS ήταν απαγορευμένη, 

και καταύρόχθισαν παράνομα τις 

περιουσίες του κόσμου. EUEÏS ἐχουμε 

προετοιμάσει, για όσους απ' αὐτούς είναι 

άπιστοι, μια αὐάσταχτη στους πόνους 

τιμωρία. 

162. Ὅσοι όμως απ' αὐτούς, που τα 

θεμέλια της γνώσης τοὺς εἰναι σταθερά, 
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κι OL πιστοί πιστεύουν σ' O,TL ἔχουμε 

ἀαποκαλύψεν σε σένα και σ᾽ ό,τι 

αποκαλύφτηκε πριν από σένα, και 

(ιδιαίτερα) ὁσοι: ταχτικά προσεύχονται, 

κι ἐλεούν, καὶ πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ 

καὶ στὴν Ἔσχατη Μέρα, σ' όλους αὐτούς 

θα tous δώσουμε λαμπρή αμοιθή. 

163. Σ' εμπνεύσαμε, καθώς εμπνεύσαμε 

τον Νώε και TOUS μετά απ' αὐτόν 

Προφήτες. Εμπνεύσαμε τον Αὐραάμ, τον 

Ἰσμαήλ, τον Ισαάκ, τον Iaxw6 και τις 

Φυλές, τον Inoov, τον 166, τον Ιωνά, τον 

Ααρών και τον Σολομώντα. Στο Δαῤδίδ 

δώσαμε τους ψαλμούς. 

164. Για μερικούς Αποστόλους ἔχουμε 

χιόλας διηγηθεί σε σένα από πριν. It 

ἄλλους Αποστόλους δεν διηγηθήκαμε σε 

σένα. Στον Μωϊσή o AAAAX μίλησε 

απ' εὐθείας. 

165. Ynnpëav Απόστολοι που ἔδωκαν 

καλές ELÔMOELS, καθώς κι απειλές, ὥστε 

OÙ ἄνθρωποι, ἐπειτα QT την ἀποστολή 

τῶν Αποστόλων, νὰ μὴν ὄρίσκουν 

προφάσεις ἀπέναντι στον ΑΛΛΑΧ και ο 

AAAAX είναι Παντοδύναμος (και) 

Πάνσοφος. 

166. Κι ὁὀμως o AAAAX ομολογεί ότι 

ἡ αποκάλυψη που σου ἐστάλη, σου τὴν 

έχει στείλει εμπνέοντάς σε απ' τη δική 

Του γνώση, κυ οι άγγελοι είναι μάρτυρες. 

Η μαρτυρία ὁμως τοῦ ΑΛΛΑΧ εἰναι 

αρκετή. 

167. Ὅσοι ήταν ἀπιστοι κι εμπόδισαν 

τον κόσμο GT’ τον δρόμο τοῦ AAAAX 
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(Δ)Σούρα ελ-Νισά 

έχουν πράγματι απομαχρυνθεί μακριά απ' 

το Δρόμο. 

168. Ὅσοι ήταν ἀπιστοι κι αδίκησαν, 

Oo AAAAX δεν θα τους συγχωρέσει, OÙTE 

θα tous καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε 

δρόμο, 

169. εκτός απ' το δρόμο της Κόλασης, 

ὁπου για πάντα θα παραμείνουν. Fa τον 

AAAAX αυτό είναι το πιο εὐχολο 

πράγμα. 

170. Q! Ἀνθρωποι! Σας ήλθε ο 

Απόστολος απ' τον Κύριό σας φέρνοντας 

τὴν Αλήθεια. Πιστέψτε σ' αὐτόν. Εἰναι 

για το καλό σας. AV όμως δεν πιστέψετε, 

όλα που ὀρίσκονται στους ουρανούς και 

στη γη ανήχουν στον AAAAX χαι ο 

AAAAX είναι Παντογνώστης (και) 

Πάνσοφος. 

171. Q! Οπαδοί της Βίόλου! Μη κάνετε 

χατάχρηση τῆς θρησκείας σας, και μη 

λέτε γιὰ τον ΑΛΛΑΧ τίποτε ἀλλο, παρά 

μόνο τὴν αλήθεια. Ο Χριστός Ιησούς, ο 

vos της Μαριάμ, δεν είναι περισσότερο 

από Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, κι ο Λόγος 

Του προς τη Μαριάμ, κι éva Πνεύμα 

απ' Αὐτόν (τον AAAAX). Πιστεύετε 

λοιπόν στον ΑΛΛΑΧ και στους 

Αποστόλους Του καὶ un λέτε "Τριάδα". 

Παραιτηθείτε, θα εἶναι το καλύτερο για 

σας. [iati o AAAAX εἰναι ο Θεός. ας 

είναι δοξασμένος. Μεγάλη ἡ Αξιοπρέπειά 

Του, προ παντός απ' το να ἔχει παιδί. Σ 

Αὐτόν ανήκουν 00% ὀρίσκονται στους 

ουρανούς και στὴ γη. Κι ἀρκεί o AAAAX 

για ρυθμιστής των ὑποθέσεων. 
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(ΦΣούρα ελ-Νισά Μέρος 60{ 140 | Vs! ἐδ) 

172. Δεν απαξιούσε ο Χριστός va 

ππηρετεί καὶ VA λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ 

γι OÙTE OL άγγελοι εκείνοι που TOUS 

προτιμά ο ΑΛΛΑΧ. Ὅσοι περιφρονούν 

τη λατρεία Του, κι είναι ὑπεροπτυτοί, τότε, 

όλους μαζί θα τους συγκεντρώσει μπροστά 

Του (για ἀπολογία). 

173. Evo εκείνοι που πιστεύουν κι 

αἀγαθοεργούν θὰ TOUS ανταμείψει LE τον 

πρέποντα μισθό επαυξημένο με τη Χάρη 

Του, ενώ εκχείνοι που εἶναι γεμάτοι 

περιφρόνηση κι υπεροπτικοί, θα τους 

ὀασανίσει μὲ φοόερά ὀασανιστήρια, κι 

ούτε θα ὄρουν, εκτός απ' τον AAAAX, 

ἄλλον προστάτη ἡ 60186. 

174. Q! Ανθρωποι! Zaç ἔχει ἐλθει στ' 

αλήθεια πειστική ἀπόδειξη απ' τον Κύριό 

σας. Και σὰς ἔχομε στείλει το αληθινό 

φως (το ιερό Kopüv). 

175. ὁσοι λοιπόν πιστεύουν στον 

AAAAX καὶ χρατιούνται σταθερά σ' 

Αὐτόν, θα τους δάλει να μπουν στο δρόμο 

τῆς Ευσπλαχνίας Του και της Χάρης, καὶ 

θα tous οδηγήσεν κοντά Του, από évav 

ίσιο δρόμο. 

176. Ze συμθουλεύονται (για νόμιμη 

απόφαση) Iles: Ο AAAAX λέει για το 

Κελάλε (δηλαδή ὁταν ἡ μία ἡ ο ἕνας 

πεθάνει καὶ δεν ἔχει οὔτε υιό οὔτε πατέρα 

για κληρονομιά). Av εἰναι ἕνας ἀνδρας 

που πέθανε, ἅτεκνος χι ἔχει ἀδελφή, 

(ἀδελφή από τον πατέρα του) θα πάρει 

τη μισή κληρονομιά. Av εἰναι ἡ γυναίκα 

που πέθανε άτεκνη, τότε ο ἀδελφός τῆς 
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(5) Σούρα ελ- Μάτντε 

παίρνει την Ἀληρονομιά. Av είναι δύο 

ἀδελφές, τότε θα πάρουν τα δύο τρίτα 

τῆς Ἀληρονομιάς. Κι αν ὑπάρχουν ἀδελφοί 

κι ἀδελφές, τότε TO μερίδιο του άνδρα 

είναι ίδιο μὲ TO μερίδιο δύο γυναικών. 

(M' αὐτό τον τρόπο) o AAAAX σας 

εξηγεί με σαφήνεια το νόμο Του, για νὰ 

un λαθέψετε, γιατί ἡ Γνώση τοῦ AAAAX 

είναι ἀπέραντη. 

0 Touxéti) 

Μέρος 60[ 141 | sx! δ δ. δ) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Ἐκπληρώστε 

(όλες) τις συμφωνίες σας. Σας 

επιτρέπονται (για τροφή) όὀλα τα 

τετράποδα ζώα εκτός από τις 

αναφερθείσες εξαιρέσεις, σας 

απαγορεύονται τὰ ζώα του κυνηγιού ενώ 

ὀρίσκεστε στις Iepés Περιοχές À με τα 

ρούχα του προσκυνήματος, γιατί ÉTOL 

διατάξει ο ΑΛΛΑΧ, σύμφωνα μὲ TO 

Σχέδιό Του. 

2. Q! Σεις που πιστεύετε! Mnv 

παραόδιάζετε τὴν ιερότητα τῶν εντολῶν 

του AAAAX OÙTE τῶν απαράδατων 

μηνών"“ oùte των ζώων που φέρνουν για 

Θυσία, οὔτε τις ταινίες που υποδείχνουν 

τέτοια ζώα, OÙTE τον κόσμο που συχνάζει 

στον ἀἁπαράδατο OÙxO, επιδιώκοντας τὴν 

γενναιοδωρία και εὐμένεια του Κυρίου 

τους. Ὅταν όμως τελειώσετε το 

προσκύνημα κι ἀαπομακρυνθείτε από τις 

ἀπαράδατες Περιοχές και από Ta ρούχα 

(χιτώνια) του προσκυνήματος, τότε 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

μπορείτε να κυνηγάτε, και μην σας κάνει 

VO παρανομήσετε, ἡ ἀπέχθεια μερικών, 

που σας ÉXEL αποκλείσει απ' to lego 

Τέμενος. Na ὄοηθάτε ο ἕνας τον ἄλλο 

καὶ στο καλό έργο και στην εὑσέόδεια, 

αλλά va μὴν ὀοηθάτε ο ένας τον ἄλλο 

στὴν αμαρτία και στην εχθρότητα. Na 

σέδεστε τον AAAAX γιατί o AAAAX 

εἰναι αὐστηρός στην τιμωρία. 

3. Zas ἀπαγορεύεται (για τροφή) το 

ψόφιο κρέας, TO αίμα, το χοιρινό κρέας, 

καθώς και εκείνο για το οποίο 

επικαλέσθηκαν - (κατά τη σφαγή) - το 

όνομα ἁλλου αντί του AAAAX, εκείνο 

που σκοτώθηκε με πνίξιμο, ἡ με ὄόίαιο 

κτύπημα, ή LE καταγκρεμισμό, ἡ που 

χτυπήθηκε στο κεφάλι μέχρι θανάτου, 

εχείνο που φαγώθηκε (εν μέρει) από 

κάποιο άγριο ζώο, εκτός αν προλάδατε 

καὶ TO σφάξατε, καθώς κι εκείνο που 

θυσιάστηκε σε πέτρινους (ὀωμούς) με To 

όνομα εἰδώλων. (Απαγορεύεται) επίσης 

και νὰ μάθετε την τύχη δια κλήρου μὲ 

ὀέλη, αὐτό είναι ἀασέόεια. Σήμερα πια, 

ἐπαυσαν 6001 ἀαρνήθηκαν την Πίστη va 

ελπίζουν στην εξαφάνιση της Θρησκείας 

σας, νὰ μην φοδάστε αλλά να φοόάστε 

Ἐμένα, που σήμερα τελειοποίησα για σας 

1n Θρησκεία σας, συμπλήρωσα και 

διάλεξα για Θρησκεία σας τον Ἰσλαμισμό. 

Exeivos όμως, που εξαναγκάστηκε απ' 

τὴν πείνα να φάει απ' αὐτά χωρίς νὰ 

αμαρτήσει (ας φάει) γιατί o AAAAX είναι 

Ἐπιεικής(και) Φιλεύσπλαχνος. 

4. Σὲ ρωτοῦν τι τους επιτρέπετε (για 

τροφή) λέγε: Σας επιτρέπονται (όλα) τα 

καλά και νόμιμα πράγματα, καθώς κι 

8 sui δ). 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

ότι μάθατε (να πιάνουν) με τρόπο πον 

σας υπέδειξε ο AAAAX, τὰ γυμνασμένα 

κυνηγιάρικα ζώῴώα σας. Τρώτε ό,τι πιάνουν 

γιὰ σὰς αφού ὀμως επικαλεστείτε πάνω 

τους, TO όνομα του AAAAX xa va 

σέδεστε τον AAAAX, γιατί o AAAAX 

εἰναι γρήγορος στους λογαριασμούς. 

5. Σήμερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα 

καλά και νόμιμα πράγματα και ἢ τροφή 

των οπαδών της Bi6kov, όπως επιτρέπεται 

καὶ για εκείνους, ἡ δική σας. (Σας 

επιτρέπονται για γάμο) οι αγνές γυναίκες 

απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τὰ 

ὀιόλία πριν από σας - εφ' ὁσον όμως τις 

προικίσετε και επιζητήσετε την ἀγνότητα 

κυ ὄχι την ακολασία και τις κρυφές 

πονηριές. Ὅποιος ἀρνηθεί τὴν πίστη, 

ἄκαρπο θα εἰναι το ἔργο του καὶ στη 

Μέλλουσα Ζωή θα ὄρίσκεται ἀνάμεσα μ΄ 

ἐκείνους πον έχουν χάσει. 

6. Q! Zeus που πιστέψατε! AV πρόκειται 

να προσευχηθείτε πλύνετε τὰ πρόσωπά 

σας χαι τα χέρια σας μέχρι τους ἀαγκχώνες, 

τρίψετε (με νερό) τὰ κεφάλια σας και 

πλύνετε τὰ πόδια σὰς μέχρι τους 

ἀστραγάλους. Av εἰστε εθιμοτυπικά 

ακάθαρτοι,"7 τότε πλύνετε OÀO σας To 

σώμα. AV ὀμως εἰστε ἁρρωστοι, À 

ταξιδεύετε και κάποιος ἀπό σας ἐρχεται 

μετά από φυσική του ἀνάγκη, ἡ αν ἔχετε 

ἐρθει σ' ἐπαφή UE γυναίκες και δεν 

ὀρίσκετε νερό, τότε πάρτε καθαρή ἄμμο 

ἡ χώμα και τρίψτε μ' αυτό το πρόσωπο 

χαὶ τὰ χέρια σας. O AAAAX δεν επιθυμεί 

την ταλαιπωρία σας, αλλά νὰ σας 

εξαγνίσει και νὰ συμπληρώσει τη Χάρη 

Του σε σας, μήπως και γίνετε ευγνώμονες. 
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(5) Σούρα ελ- Μάτντε Μέρος 60 

7. Και va θυμάστε τη χάρη του 

AAAAX σε σὰς καὶ τὴν επικυρωμένη 

μαζί σας Συμφωνία Του, ὀταν λέτε: 

"Ακούσαμε κι ὈὙπαχούσαμε", και νὰ 

σέδεστε τον ΑΛΛΑΧ, γιατί o AAAAX 

ξέρει καλά τι χρύόει ἡ καρδιά σας. 

8. Q! Σεις που πιστεύατε! Na επιμένετε 

στ' όνομα του ΑΛΛΑΧ σα μάρτυρες για 

τὴν δικαιοσύνη και ας μην αφήνετε TO 

μίσος τῶν ἄλλων να σας κάνει νὰ 

εγκαταλείψετε την δικαιοσύνη. Νὰ εἰστε 

δίκαιοι. Η δικαιοσύνη εἰναι πιο κοντά 

στὴν ευσέδεια και VA φοόδάστε τον 

AAAAX. Πατί o AAAAX γνωρίζει πάρα 

πολύ καλά όλα, όσα κάνετε. 

9. Γιὰ εκείνους που πίστεψαν κι ἕκαναν 

τα καλά ÉQYA με τιμιότητα, ο AAAAX 

ὉὙὉποσχέθηκε συγχώρηση και μεγάλη 

επιόράδευση. 

10. Εκείνοι όμως που δεν πιστεύουν 

γι ἀρνούνται τις EVTOAËS μας, θα γίνουν 

Σύντροφοι της Κόλασης. 

11. ὦ τ Σεις που πιστέψατε! Θυμηθείτε 

τη χάρη tou AAAAX για σας, όταν 

μερικοί, σχεδίαζαν να στρέψουν τα χέρια 

τους εναντίον σας, και τότε (0 AAAAX) 

αναχαίτισε τὰ χέρια τους από πάνω σας. 

It αὐτό νὰ δοηθείτε τον AAAAX. Και 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ ας στηρίξουν οι 

πιστοί. 

12. Κάποτε, o AAAAX πήρε μια 

Συμφωνία από ta Παιδιά του ἰσραήλ, 

XL ορίσαμε ἀνάμεσά TOUS, δώδεκα Ἡγέτες. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

Κι εἰπε o AAAAX: “μαι μαζί σας: Av 

(όμως) καθιερώσετε τακτικές, προσευχές, 

καὶ σκείτε κανονική Φιλανθρωπία (τη 

Ζεκάτ) καὶ πιστεύετε στους ἀποστόλους 

Μου καὶ TOUS παραστέχετε και 

προσφέρετε στον ΑΛΛΑΧ εξαίσια δάνεια 

(καλά ἐργα). Πράγματι, θα εξαλείψω από 

σας, όλες σας τις αμαρτίες και θα σας 

κάνω να μπείτε σε κήπους με ποτάμια 

VO κυλούν από κάτω TOUS. AV όμως παρ' 

όλα αὐτά, κάποιος από σας αρνηθεί την 

πίστη, τότε πραγματικά παραστράτησε 

απ' TO ίσιο μονοπάτι. 

13. Ἐπειδή, όμως αθέτησαν τὴν 

Συμφωνία tous, τους αναθεματίσαμε και 

σκληρύναμε τις καρδιές TOUS. 

Παραποίησαν τις λέξεις κι αγνόησαν éva 

μεγάλο μέρος απ' το Μήνυμα που τους 

εστάλη, κι ακόμα θα tous ὄρεις va 

κατραχκυλούν σε (νέες) δολοπλοκίες 

(εξαιρούνται λίγοι απ' αυτούς). Συγχώρεσέ 

TOUS όμως και παράδλεψε γιατί ο 

AAAAX αγαπά τους αγαθοεργούς. 

14. Και απ' εκείνους, ακόμη που εἰπαν 

είμαστε Χριστιανοί, πήραμε μια Συμφωνία, 

καὶ ἀγνόησαν ἕνα μεγάλο μέρος απ' το 

Μήνυμα που tous εστάλη. Ἔτσι τους 

προξενήσαμε την ἔχθρα και το μίσος 

μεταξύ τους, μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης. 

Και o AAAAX θα τοὺς ειδοποιήσει για 

TO τι είναι εκείνο που είχαν κάνει. 

15. Q! λαοί του Βιόλίου! Σὰας ήρθε ο 

Απόστολος Mas, ἀποκαλύπτοντάς σας, 

πολλά GT αὐτά που συνηθίζατε va 

xQU6ETE ax’ το Βιόλίο και παραόλέπει 

πολλά ἀπ' αὐτά που παραλείπετε. Σας 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος όο 

ἤρθε τώρα ar τον AAAAX φως (0 

Μουχάμμεντ) και ἕνα ξεκάθαρο Βιόλίο 

(το Κοράνιο). 

16. που μ' αυτό, o AAAAX καθοδηγεί 

όλους ὁσοι εχλιπαρούν την ευχαρίστησή 

Του, στὴν ειρήνη (κι ἀσφάλεια) καὶ τους 

οδηγεί, με τη Θέλησή Του, απ' το σκοτάδι 

στο φως - TOUS οδηγεί σ' ένα Lolo 

μονοπάτι. 

17. Ἀπιστοι εἰναι πραγματικά εκείνοι 

nov λένε ότι οΑΛΛΑΧ εἰναι ο Χριστός, 

o γιός της Μαριάμ. Λέγε: "Ποιός ἔχει 

τὴν ελάχιστη δύναμη ÉVAVTL τοῦ AAAAX 

που αν ήθελε μπορούσε va θανατώσει 

τον Χριστό, το γιο τῆς Μαριάμ, και τὴν 

μητέρα του και ὀλους που ὄρίσκονται 

στη γη; Dati στὸν AAAAX ανήκει ἡ 

κυριαρχία τῶν ουρανών και τῆς γης, κι 

ό,τι ὀρίσκεται ἀνάμεσά τους. Δημιουργεί 

ὁ,τι θέλεις Ki o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

18. Κι εἰπαν οι Εόραίοι κι οι 

Χριστιανοί: "Είμαστε παιδιά tou AAAAX 

κι où ἀγαπημένοι Του" Λέγε: "Tiati τότε 

σας παιδεύει για τις αμαρτίες σας; Ὄχι, 

δεν ElOTE παρά ἄνθρωποι - απ’ αὐτούς 

που δημιούργησε. Συγχωρεί ὁποιους θέλει 

και ὀασανίζεν ὁποιους θέλει. Και στον 

AAAAX ανήκει ἡ Κυριαρχία τῶν 

ουρανών HAL τῆς γῆς, XL ό,τι ὀρίσκεται 

ανάμεσά TOUS, και σ' Αὐτόν (όλα) 

καταλήγουν. 

19. Q! λαοί της Βίόλου! Σαὰς ήρθε ο 

Απόστολος μας, ξεκαθαρίζοντάς σας τα 

πράγματα μετά από μια διακοπή στη 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

σειρά των αποστόλων, για νὰ μὴν πείτε: 

"Δεν μας ήρθε κανένας κομιστής 

χαρμόσυνων ειδήσεων, OÙTE και κανένας 

προειδοποιητής". Τώρα ὁμως σας ἔχει έρθει 

κομιστής χαρμόσυνων ELÔMOEWV και 

προειδοποιητής, κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

20. (Θυμηθείτε) ὁταν ο Μωυσής εἰπε 

στο λαό του: "Ὦ λαέ μου! Θυμήσου τὴν 

καλοσύνη του AAAAX σε σας, όταν ἐόδαζε 

Προφήτες ἀνάμεσά σας, και σας ἐκᾶνε 

χκυρίαρχους καὶ σας δωσε ό,τι δὲν δωσε 

σε κανένα GAÂO απ' τους λαούς. 

21. "Q! λαέ μου! μπείτε στα leg 

χώματα ποῦ για σας προόρισε ο AAAAX, 

και νὰ μὴν τὰ παρατήσετε. Πιατί τότε θα 

αναποδογυριστείτε στην καταστροφή". 

22. Ἐίπαν: "Ὡ! Μωυσή! στη γη αυτή 

ἵει ἕνας πάρα πολύ ισχυρός λαός, και 

δεν θα μπούμε εάν δεν φύγει πρώτα αυτός. 

Μονάχα όταν φύγει θα μπούμε". 

23. (Αλλά). Δύο από τους 

θεοφοδούμενους, στους οποίους ο 

AAAAX ἔχει χαρίσει την εὐλογία Του 

εἰπαν: "Επιτεθείτε από τὴν εἰσοδο 

(τροδάλλοντας τους εχθρούς σας ξαφνικά) 

γχι όταν μπείτε μέσα θα σας ανήκει ἡ 

νίκη, καὶ εμπιστευτείτε τον AAAAX, av 

πιστεύετε". 

24. Απάντησαν: "ΩΙΜωυσή! eueis ποτέ 

δεν θα μπούμε εφ' ὀὁσον αὐτοί παραμένουν 

εκεί. Πήγαινε εσύ κι ο Κύριος σου καὶ 

πολεμείστε Où δυο σὰς ενώ εμείς θα 

γαθόμαστε εδώ". 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60[ 148 | #1 © SU 8). 
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αὐτούς TOUS κακούργους λαούς!" 

26. Eixev (o AAAAX): "Ν' αὐτό θα ee ei dé 

στερηθούν τη γη (της Ἐπαγγελίας) για προ teen ΘΟ 

σαράντα χρόνια θα περιπλανούνται πάνω 220 HOT A ES 

στη y] καὶ μη λυπάσαι γι' αὐτούς TOUS CS Lit 

κακούργους OUYYEVELS. 
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τον ÉVOV χι όχι απ' τον άλλο. Eine τότε ὯΝ on 

o τελευταίος: ᾿᾽Να εἰσαι σίγουρος ὁτι θὰ 

σε σκοτώσω" του ἀπήντησε τότε ο πρώτος: 

"Ὁ AAAAX δέχεται, τη θυσία μόνο απ' 

αὐτούς πουτον σέδονται. 

28. Av λοιπόν σηκώσεις το χέρι oov | GUITARES ES 
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εναντίον σου γιὰ νὰ σε σχοτώσω, γιατί CEE 

εγώ, φοδάμαι τον AAAAX, τον Κύριο 

όλου του Κόσμου. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

31. Ἔπειτα ο AAAAX, ἐστειλε éva 

κοράχι, που σκάλιζε τη γη, για να δείξει 

πώς να κρύδει τον νεκρό αδελφό του. 

Eine: "Αλίμονό μου! γιατί να ήμουν κι 

εγώ σαν αὐτό εδώ το κοράκι, να κρύψω 

τον νεκρό ἀδελφό μου;" και μετάνιωσε. 

32. τ’ αυτό γράψαμε στα παιδιά του 

Ισραήλ (νομοθετήσαμε στο 616ko τους) 

OTL αν κανείς τους, σκοτώσει κάποιον - 

εκτός ὀέθδαια αν πρόκειται για δολοφόνο 

ή κακοποιό στὴ γη - θα εἰναι, σαν va 

σκοτώνει OÀO τον κόσμο: AV όμως κανείς, 

σώσει κάποιον θα εἰναι σὰν νὰ σώζει 

λον τον κόσμο. Παρ' όλο όμως, που 

ήλθαν σ' αυτούς Απόστολοι με Φανερά 

Σημεία, πολλοί απ' αὐτούς συνέχισαν τις 

καταχρήσεις TOUS στη Υγη. 

33. Ἡ τιμωρία εκείνων où οποίοι 

πολεμούν τον AAAAX και τον Απόστολό 

Του, καὶ διαόιούν στη γη άσχημα, είναι 

νὰ εχτελούνται ἡ να σταυρώνονται ἡ νὰ 

κόῤδονται τὰ χέρια και τα πόδια 

αντίπλευρα, ἡ να εξορίζονται απ’ αὐτή 

τῇ γη. Αὐτοί ἔχουν την ατίμωση, στον 

κόσμο αὐτό, και TOUS περιμένει στον 

ἄλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, 

34. εκτός απ' εκείνους που μετάνιωσαν, 

καὶ προτοῦ τους κατακρίνετε, μάθετε ότι 

o AAAAX είναι Πολυεπιεικής (καὶ 

Φιλεύσπλαχνος. 

35. ΩἹ Σεις που πιστέψατε! Σεδαστείτε 

τον ΑΛΛΑΧ, αναζητείστε τα μέσα, για 

vaTov πλησιάσετε, και αγωνισθείτε, για 

χάρη Του: ίσως πετύχετε. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

36. Tia tous ἀπιστους ὀμως - ποτέ 

δεν θὰ γίνει δεκτό, να προσφέρουν ὁλα 

όσα υπάρχουν στη γη, αν τα είχαν, ἀκόμα 

χαι μια φορά πιο πολλά απ' αὐτά για να 

εξαγοράσουν τον εαὐυτό τοὺς απ΄ Ta 

6doava της Μέρας της Κρίσης. Δικά τους 

θα εἶναι τα τρομερά ὀασανιστήρια. 

37. Η επιθυμία τους, θα είναι va 6youv 

απ' τὴ Φωτιά, ποτέ ὁμως δεν θα ὄγούν 

απ' αὐτή: τα δασανά τους θα εἰναι αἰώνια. 

38. Και κόψτε τὰ χέρια του κχλέφτη 

και τῆς χλέφτρας: παραδειγματική 

τιμωρία, για TO ἐγκλημα TOUS, AT τον 

ΑΛΛΑΧ: Κι o AAAAX είναι Δυνατός, 

Σοφός. 

39. Av όμως, μετανοιώσει, μετά TO 

ÉYVHAMUO του, κι ἐεπανορθώσει τῇ 

συμπεριφορά του, τότε, ο AAAAX θὰ 

τόν συγχωρέσει: γιατί ο AAAAX είναι 

Πολυεπιεικής(και) Πολυεύσπλαχνος. 

40. Μήπως δεν ἐμαθες, ότι στον 

AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία των ουρανών 

καὶ τῆς γης, Παιδεύει ὀποιον θέλει καί 

συγχωρεί ὁποιον θέλει: Κι o AAAAX είναι 

Παντοδύναμος. 

41. Q! Απόστολε! μη σε λυπούν avtoi 

που ὀιάζονται (επείγουν) στην απιστία 

μεταξύ εκείνων nov ἐλεγαν: "Πιστέψαμε", 

με τα χείλη κι όχι με την καρδιά TOUS 

εἰτε από τους Εόραίους, - ἄνθρωποι που 

ακούν TO ψέμα,- ἀκούουν τὰ λόγια σου 

νὰ τὰ ἀποδίδουν σ' ἄλλους που ποτέ δεν 

είχαν έρθει σε σένα. Αλλάζουν τις λέξεις 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος όο 

απ' τη θέση τους και παραποιούν το χρόνο 

λέγοντας: "Av δοθήκατε αὐτό, πάρτε TO 

αν ὀμως δεν To δοθήκατε! Φυλαχτείτε [". 

Αφού ἢ κρίση του καθένα, 

προκαθορίστηκε απ' τόν ΑΛΛΑΧ, δεν 

ἐχεις την παραμικρή ὀοήθεια, γι' αὐτόν, 

ἀπέναντι του AAAAX. Γατί δεν επιθυμεί, 

να εξαγνίσει τις καρδιές Tous οΑΛΛΑΧ. 

IV αυτούς ὑπάρχει ἡ ατίμωση στον κόσμο 

αὐτόν και μεγάλα ὀάσανα στον Ἄλλον. 

42. Ακούοντας στις ψευτιές δείχνουν 

GTANOTOL για οτιδήποτε εἰναι 

απαγορευμένο. AV ρθουν σε σένα, τότε 

δίκασε τις διαφορές TOUS ἡ ἀρνήσου νὰ 

ανακατευθείς. Av apvnôeis δεν θα 

μπορέσουν νὰ σε ὀλάψουν. AV όμως τους 

δικάσεις, τότε δίκασέ τους με δικαιοσύνη. 

Γιατί o AAAAX αγαπά τους δικαίους. 

43. Ils όμως ἐρχονται σε σένα νὰ 

τους δικάσεις, τη στιγμή που ἔχουν, 

μπροστά τους, (τον δικό τους) Νόμο! εκεί 

ὀρίσκονται (ὀλες) OL ἀποφάσεις του 

AAAAX. Ακόμα και μετά QT’ AUTO, θὰ 

αἀρνούνται. Αὐτοί δεν εἰναι πιστοί. 

44. Ἐμείς ἤμασταν που ἁἀποκαλύψαμε 

τον Νόμο (στο Μωυσή), που σ' αὐτόν 

ππάρχει ἡ καθοδήγηση καὶ το φως. M' 

αὐτόν δικάζουν où Προφήτες, που 

δήλωσαν ὈπὙποταγή στον AAAAX, τους 

Ιουδαίους, και μ' αὐτόν επίσης δικάζουν 

ου Ραδόίνοι και οι Νομικοί που σ᾽ αὐτούς 

ανατέθηχε, ἡ διαφύλαξη του Βιόλίου του 

AAAAX, και ἐμαρτύρησαν γι' αὐτό. Και 

μην pobdote tous ανθρώπους, αλλά νὰ 

φούάστε Ἐμένα, και μην αγοράζετε τις 

Εντολές Μου με μιχρή τιμή. Κι ὀποιος 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

δεν δικάσει, ue ὄάση τὰ όσα 

αποκαλύφθηκαν απ' τον AAAAX, avtoi 

εἶναι OL Ἀπιστοι. 

45. Καί γράψαμε στο 6160 γι' αὐτούς: 

"Ζωή με Ζωή, μάτι με μάτι, μύτη με μύτη. 

αὐτί με αὐτί δόντι με δόντι και πληγές 

ίσες μέ ίσες". Ὅποιος ὀμως κινούμενος 

από φιλανθρωπία παραιτηθεί ax’ τὴν 

αντεκδίκηση, είναι σὰν νὰ ανταμείδει τον 

ίδιο τον εαυτό του. Καί ὀποιος δεν δικάζει, 

με δάση τα όσα αποκαλύφθηκαν ax’ τόν 

AAAAX, αὐτοί τότε εἰναι ἀδικοι (καί 

παράνομοι). 

46. Και πάνω στα χνάρια τους 

στείλαμε τον Inoov, το γιό της Μάριαμ, 

επικυρώνοντας τις Γραφές (Ταουρά) που 

εἰχαν σταλεί, πρίν ax’ αὐτόν, και Του 

δώσαμε το Εναγγέλιο, που σ' αυτό ὑπάρχει 

ἡ καθοδήγηση και το φως, καθώς καὶ ἡ 

επικύρωση τῶν Γραφών (Ταουρά) που 

είχαν σταλεί πριν απ' αὐτόν: Καθοδήγηση 

και προειδοποίηση, για ὀσους σέδονται 

τον ΑΛΛΑΧ. 

47. Κι άφησε 10 Λαό του Εναγγελίου, 

να δικάζει, να APE σύμφωνα με 60. 
αποκαλύφθηκαν σ' AUTO, απ' τόν 

AAAAX. Κι όποιος δεν δικάσει με 6407 

τὰ όσα απεκαλύφθηκαν απ' τόν ΑΛΛΑΧ, 

ŒUTOL εἰναι OL παράνομοι. 

48. Και στείλαμε σε σένα το Bi6kio 

με την ἀλήθεια, επικυρώνοντας TN γραφή 

που ήρθε πριν απ' αὐτό και ηγεμονεύοντας 

TO UE ἀσφάλεια, δίκαζε λοιπόν μεταξύ 

τους μὲ όάση τα όσα ἀπεκάλυψε 0 

AAAAX, και μὴ ακολουθήσεις τις 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

(μάταιες) επιθυμίες τους, 

απομακρυνόμενος ÉTOL απ' την Αλήθεια 

ποὺ σοὺ ἔχει σταλεί. Πα κάθε ἕνα ἀνάμεσά 

σας, ορίσαμε ένα Θρησκευτικό Νόμο κι 

ένα Πρόγραμμα. Av το ήθελε,ο AAAAX, 

θα σας ἔκανε ὀόλους ἕνα και μόνο Ἔθνος, 

αλλά (το Σχεδιό Του) εἰναι va σας 

δοκιμάσει πάνω σε όσα σας ἐστειλε. Πι' 

αυτό αγωνισθείτε για όλες τις ἀαρετές. Στον 

AAAAX λοι σας πρέπει να ἀαναφέρεστε. 

Αὐτός θα σας εξηγήσει τα πράγματα που 

γι' αυτά είχατε διαφορές. 

49. Κι αὐτό (παραγγέλει) : δίκαξε 

ἀνάμεσά TOUS σύμφωνα με τα ὀὁσα 

anoxdAvye ο ΑΛΛΑΧ από διδάγματα 

καὶ μὴν ἀκολουθείς τους μάταιους πόθους 

τους και πρόσεχέ τους μη σ' εξαπατήσουν 

απ' οτιδήποτε (διδάγματα) που σοὺ ἐχει 

στείλει Oo AAAAX. Na εἰσαι δέδαιος ότι 

- αν παραστρατήσουν - o AAAAX θέλει 

VO TOUS τιμωρήσει, για μερικά ἁμαρτήματά 

τους. Πραγματικά, où πιο πολλοί απ' τους 

ἀνθρώπους εἰναι παράνομοι. 

50. Μήπως επιδιώκουν την δικαιοσύνη 

τῆς ἐποχής τῆς Ἄγνοιας (προϊσλαμικής 

ἐποχής). Ποιος ὁμως μπορεί va κρίνει, 

καλύτερα ax τον ΑΛΛΑΧ ἕνα λαό 

αναμφισόήτητης πίστης; 

51. ΟἹ Zeus που πιστέψατε! Μη κάνετε 

τους Εὐραίους και tous Χριστιανούς, 

φίλους και προστάτες σας! Δεν είναι παρά 

μονάχα μεταξύ TOUS φίλοι και προστάτες. 

Κι εκείνος ἀνάμεσά σας που πιάνει (φιλίες) 

μ' αὐτούς εἰναι ἕνας ax αυτούς. Ο 

ΑΛΛΑΧ δὲν καθοδηγεί τον ἀδικο καὶ 
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(5) Σούρα ελ- Μάϊντε Μέρος όο 

παράνομο λαό. 

52. Βλέπετε EXELVOUS που στην καρδιά 

τους φωλιάζει μια ἀρρώστια, σπεύδουν 

στη φιλία tous λέγοντας: "Φοόόμαστε, 

μήπως κανένα γύρισμα της μοίρας φέρει 

σε μας TV καταστροφή" κι ίσως o AAAAX 

δώσει τη νίκη ἡ διαταγή απ' Αὐτόν, και 

τότε θα μετανιώσουν γι' αὐτό που ἐκρυψαν 

στις καρδιές τους. 

53. Και εχείνοι που πίστεψαν λένε: 

"Μήπως εἰναι œutoi οι ίδιον ἀνθρῶποι 

που ορκίστηκαν ἰσχυρά στον AAAAX 

ότι ήταν μαζί σας; (οι ὑποκριτές)". Ὅλα 

όσα κάνουν θα είναι μάταια, και δεν θα 

καταφέρουν τίποτ' άλλο, παρά μόνο τὴν 

καταστροφή TOUS. 

54. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av κανείς 

από σας αλλαξοπιστήσει (δεν θα ὀλάψει 

τους πιστούς), τότε ο ΑΛΛΑΧ θὰ 

δημιουργήσει ένα λαό που θα Tous ἀγαπά 

χαι θα τον ἀγαποῦν - Ταπεινά LE τους 

Πιστούς, αποφασιστικά εναντίον τῶν 

Απίστων, θα αγωνίζονται στο Δρόμο του 

AAAAX, και δεν θα φούόούνται ποτέ τις 

καταχρήσεις αυτών που ἔχουν καταχριθεί. 

Αὐτή είναι ἡ Ευλογία του ΑΛΛΑΧ, που 

χαρίζει, σ' ὀποιον θέλει. Και o AAAAX 

εἶναι Απέραντος (levvat6ôwepos), 

Παντογνώστης. 

55. (Πραγματικοί) φίλοι σας, (δεν εἰν' 

ἄλλοι παρά) o AAAAX, ο Απόστολός 

Του, ἡ Κοινότητα τῶν Πιστών - όσοι 

προσεύχονται τακτικά και καταδάλλουν 

τὴν Ζεκάτ ᾽πυποτασσόμενοι στον ΑΛΛΑΧ. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 6ο| 155 | Vs! ὃ AU δ), 

56. Κι εκχείνοι που διαλέγουν τον 

AAAAX και τον Απόστολό Του και τους 

Πιστούς - ὡς προστάτες (θα νικήσουν) 

γιατί TO κόμμα του ΑΛΛΑΧ εἰναι où 
νικητές. 

57. Q! Ze που πιστέψατε! Mny κάνετε 
φίλους καὶ προστάτες σας, αὐτούς που 
παίρνουν στ' ἀστεία και παιχνίδι την 
Θρῃησκεία σας, - από EXELVOUG που πήραν 
τη Γραφή, πριν από σας, οὔτε από τους 
ἀπιστους. Na σέόδεστε τον ΑΛΛΑΧ av 
εἰστε πραγματικά πιστοί. 

58. Κι ὁταν χληθείτε για προσευχή, 

αὐτοί που πήραν γι' αστείο και παιχνίδι, 

κι αὐτό γιατί είναι λαός που δεν 
λογικεύεται. 

59. Λέγε: "ὯΙ! Λαέ της Βίόλου! Μήπως 
μας αποδοκιμάζετε για κανέναν ἀλλο 
λόγο, εκτός απ' ότι πιστέψαμε στον 
AAAAX, καὶ σ' αὐτό που μας ήρθε και 
σ' O,TL ἀπό πριν ἑστάλῃ; κι ότι οι πιο 
πολλοί από σας είναι παράνομοι και 
ανυπάκουοι." 

60. Λέγε: "Μήπως πρέπει να σας δείξω 
τίποτε χειρότερο, απ' TO τι εἰδους 
μεταχείριση δέχτηκαν απ' τον ΑΛΛΑΧ. 
Αὐτόν που o ΑΛΛΑΧ τον χαταράστηκε 
κι ὑπέστη τὴν οργή Του, και μεταμόρφωσε 
μερικούς σε πιθήκους και χοίρους (στις 

συμπεριφορές TOUS), και TOUS ἔκανε νὰ 
λατρέψουν τον Δαίμονα - ὀλοι αὐτοί 
ὀρίσκονται πολύ χαμηλά και πολύ πιο 
μακριά απ' τον ἰίσιο Δρόμο!" 

61. Ὅταν σας επισκέπτονται λένε: 

"πιστέψαμε": στην πραγματικότητα όμως: 

ὅπως μπήκαν με τὴν ἀπιστία τους, 
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(5) Σούρα ελ-  Μάτντε Μέρος 60 

ὀγήκαν το ἰδιο πάλι μ' αυτή. O AAAAX 

ÉLUS εἰναι καλύτερος γνώστης για όλα 

ὁσα ἐκρυόαν. 

62. Πολλούς απ’ αυτούς θα τους δεις, 

va ὀιάζονται στην αμαρτία καὶ στὴν 

εχθροπάθεια, και να τρώνε ἀαπαγορευμένα 

φαγητά. Πονηρά πράγματι είναι τὰ όσα 

κάνουν. 

63. Μήπως δεν μπορούσαν οι Pagéivor 

κι ot Νομομαθείς TOUS, va TOUS 

απαγορεύουν να μη λένε ἁαμαρτωλά λόγια, 

HAL νὰ μην τρώνε τα απαγορευμένα 

πράγματα; Τὶ πονηρές πράγματι εἰν' ου 

πράξεις τους! 

64. Κι εἰπαν οἱ E6çaior ὁ AAAAX 

ἔχει δεμένα τὰ χέρια Του". As δεθούν τα 

χέρια τους καὶ VO είναι καταραμένοι, για 

τὴν (ὀλαστήμια) που εξεστόμισαν. Τ' 

αντίθετο τα δύο Του χέρια εἰν΄ ορθάνοιχτα: 

δίνει και ξοδεύει (απ' την γενναιοδωρία 

Του) όπως Του ἀρέσει. Η ἀποκάλυψη που 

σου ἦρθε από τον Κύριό σου θα ανξήσει 

σ' GAROU από αυτούς την αδικία καὺ τὴν 

απιστία. Και σπείραμε ανάμεσά TOUS τῇ 

διχόνοια καὶ το μίσος, μέχρι τὴν Μέρα 

της Κρίσης. Κάθε φορά που θα aväéouv 

φωτιά για πόλεμο, ο AAAAX θὰ τὴν 

σδήνει. Σπείρουν το κακό στη γη. Κι ο 

AAAAX δεν ἀαγαπά TOUS κακοποιούς. 

65. Av όμως, ο Λαός της Βίόλου 

πίστευε και σεδόταν τον AAAAX, τότε 

ἐμείς θα εξαλείφαμε τις αδικίες τοῦς, 

και θα TOUS κάναμε νὰ μπουν στον 

Παράδεισο της ἘΕντυχίας. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

66. Av μονάχα επέμεναν σταθερά στο 

Νόμο, στο Εναγγέλιο και στις ἀποκαλύψεις 

που τους ἐστάλησαν απ' τον Κύριό τους, 

τότε θ' ἀαπολάμόαναν τὴν εὐτυχία 

τρώγοντας ό,τι ήταν από πάνω TOUS και 

OU κάτ' απ' τα πόδια τους. ἀνάμεσά 

TOUS ὑπάρχει μια ομάδα που ὄρίσκεται 

στο σωστό δρόμο. Ti πονηρές πράξεις 

που κάνουν οι περισσότεροι! 

67. Q! Απόστολε! κήρυττε όλο το 
(Μήνυμα) που σου εστάλη απ' τον Κύριό 

σου. Αν δεν το κάνεις, τότε δεν θα ἔχεις 

μεταφέρει τὴν Αποστολή Του. Κι ο 

AAAAX θὰ σε προστατεύσει ax τον 

κόσμο. Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τους 
άπιστους. 

68. Λέγε: Ω! Λαέ της Βίόλου! δεν θα 
ἔχετε που va στηριχθείτε (στην θρησκεία 

σας) αν δεν προσκολληθείτε στο Νόμο 

στο Εναγγέλιο και σ' όλες τις ἀποκαλύψεις 

που σὰς εστάλησαν, απ' τον Κύριό σας". 

Η αποκάλυψη που σου εστάλη απ' τον 

Κύριό σου, μεγάλωσε στους περισσότερους 

απ' αὐτούς τὴν αδικία καὶ την απιστία. 

Mn λυπάσαι όμως για τον Ἀπιστο αὐτό 
λαό. 

69. Αὐτοί όμως - που πίστεψαν (στο 

Κοράνυ) καθώς κι œutoi που εἰναι Ιουδαίοι 

και ον Za66aior κι οι Χριστιανοί, κι 

οποιοσδήποτε πιστεύει στον AAAAX καὶ 

στην Τελευταία Μέρα κι ἔκανε το καλό, 

γι' αὐτούς δεν ὑπάρχει οὔτε φόδος, OÙTE 

καὶ θα πικραθούν. 

70. Πήραμε τη Συμφωνία των Παιδιών 

Μέρος 60 Ἃς! 
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(5) Σούρα ελ-Μάϊντε 

του Ισραήλ και στείλαμε σ' αὐτούς 

Αποστόλους. Κάθε φορά που ερχόταν σ' 

αὐτούς Απόστολος μ' ὀό,τι αὐτοί δεν 

επιθυμούσαν - ἄλλους TOUS εἰπαν 

απατεώνες, κι άλλους TOUS σκότωσαν. 

71. Νόμιζαν ότι δεν θα δικαζόταν. Π᾿' 

αὐτό τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν (έναντι 

τῶν αποστόλων TOUS). Ακόμα και τότε ο 

ΑΛΛΑΧ τοὺς συγχώρεσε. Παρ’ όλα αὐτά 

όμως, οι περισσότεροι ξανάγιναν τυφλοί 

και κουφοί. Ο ΑΛΛΑΧ όμως 6kÉTEL όλα 

όὀσα κάνουν. 

72. Βλαστημούν ὀέδαια όποιοι λένε 

ότι: "Ὁ AAAAX εἰιν' ο Χριστός ο γιος 

της Μαριάμ". Ο Χριστός εἰπε: "ὯΙ! παιδιά 

του Ἰσραήλ! λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον 

Κύριό Μου και Κύριό σας". Και σίγουρα 

όποιος συνδυάζει ἄλλους θεούς με τον 

AAAAX, - τότε ο AAAAX θὰ τους 

απαγορεύσει γι' αὐτόν, τον Παράδεισο 

καὶ σπίτι του θα εἰναι n Φωτιά. Ki εκεί 

δεν θα ὑπάρχει κανείς για va ὀοηθήσει 

τους καχοποιούς. 

73. Πράγματι ὀλαστήμησαν όσοι είπαν: 

Ὅ AAAAX εἰν' ἑνας απ' τους τρεις της 

Τριάδας "»γιατί:δεν ὑπάρχει άλλος θεός 

εκτός από Ἕνα Θεό. Και αν δεν 

παραιτηθούν ax’ τον λόγο Tous αὐτό, 

τότε αὐτοί εἰναι ἀπιστοι και POELE 

ὀασανιστήρια θα πέσουν στους 

ὀλάστημους. 

74. Γιατί δεν στρέφονται προς τον 

AAAAX καὶ δεν εκχλιπαρούν τὴν 

συγχώρεσή Του; Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής (κι) Ekenuovac. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

75. Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάμ, 

δεν ήταν τίποτ' ἄλλο, παρά ἕνας 

Απόστολος. ΤἸόσοι και τόσοι απόστολοι 

πέρασαν πριν ax αὐτόν. Η μητέρα του 

ήταν μια φιλαλήθης (κι ἐενάρετη) γυναίκα. 

Καὶ οι δύο τους ἔτρωγαν το (καθημερινό 

φαγητό). Κοίταξε, πώς o AAAAX τους 

φανέρωσε τις Evrokés Του. Ki ἐπειτα δες 

με ποιους τρόπους (οι ὀλάστημοι) 

απομακρύνονται απ' τὴν αλήθεια! 

76. Λέγε: "Μήπως θα λατρεύετε, εκτός 

από τον AAAAX και κάτι που δεν ἔχει 

τή δύναμη, μήτε VO σὰς ζημιώσει, μήτε 

VO σὰς ὠφελήσει; - μόνο ο ΑΛΛΑΧ 

ακούει τα πάντα κι εἰναι Παντογνώστης". 

77. Λέγε: "O2 Λαέ της ὀίόλου! μη 

ξεπερνάτε στὴν πίστη, τα ὀρια (του 

σωστού) καταπατώντας την αλήθεια, αλλ' 

OÙTE καὶ ν' ακολουθάτε Tous πόθους 

ἐκείνων που ἐσφᾶλαν σε περασμένους 

καιρούς - που παραπλάνησαν πολλούς, 

κι ἀπομάκρυναν τον εαυτό τους απ' τον 

σωστό Δρόμο. 

78. Κατάρες ξέφυγαν ax' το στόμα 

του Δαυίδ και του Ιησού, του γιου της 

Μαριάμ, για εκείνους απ' τα Παιδιά του 

Ἰσραήλ, που ἀρνήθηκαν την Πίστη: Και 

τούτο για ὀ,τι παράκουσαν κι επέμεναν 

στὴν παρανομία. 

79. Οὐτε κι απαγόρευαν (συνήθως) 

μεταξύ τους, τις αδικίες που Éxavav. Τὶ 

πονηρά πράγματι τα όσα ἕκαναν! 

80. Βλέπεις πολλούς απ' αὐτούς va 

στρέφονται φιλικά προς τους Ἀπιστους. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

Πονηρή όμως πράγματι είναι αὐτή ποῦ, 

(οι άπιστοι από τα παιδιά του Ἰσραήλ) 

διάλεξαν στον εαυτό τους: την οργή του 

AAAAX ποῦ ἐπεσε πάνω τους, καὶ στὰ 

θασανιστήρια θα παραμείνουν για πάντα. 

81. Av εἰχαν όμως πιστέψει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολο, καθώς και 

σ' ό,τι του αποκαλύφθηκε, ποτέ δὲν θα 

τους ἕκαναν φίλους καὶ προστάτες. Où 

περισσότεροι όμως απ' αυτούς εἰναι 

παράνομα κακοποιοί. 

82. Θ' ανακαλύψεις ότι, OÙ πιο 

φανατικοί στην ἐχθρὰ απ' τους ανθρώπους 

προς τους Πιστούς εἰναι où Εόραίοι, 

χαι où Ειδωλολάτρες, OL συνεταιρίζοντες 

τον AAAAX. Evo θ' ανακαλύψεις ότι: οι 

πιο κοντά στην ἀγάπη προς τους Πιστούς, 

εἰναι αὐτοί που εἰπαν ότι: "Είμαστε 

Χριστιανοί". Κι αυτό, γιατί μεταξύ τους 

πυπάρχουν ἄνθρωποι αφοσιωμένοι στη 

μάθηση, καθώς και μοναχοί και δεν είναι 

πυπερήφανοι. 

83. Και ὀὁταν ακούσουν το 

αποκαλυφθέν στον Απόστολο ὄλέπεις τὰ 

μάτια TOUS να δακχρύζουν γιατί 

avayvopitouv την αλήθεια. Λένε: "Κύριέ 

μας! πιστέψαμε και γράψε μας μαζί μ' 

όσους μαρτυρούν". 

84. Ποια αιτία θα μας κάνει νὰ μὴν 

πιστεύουμε στον AAAAX καὶ στην 

αλήθεια που μας ἤρθε και va επιθυμούμε 

va μας επιτρέψει ο Κύριός μας va 

εισέλθουμε με το λαό τῶν ενάρετων;". 

85. Και tous αντάμειψε o AAAAX 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 70 [ 161 | Vs! © GA δ) 

YU αὐτά TO λόγια TOUS με κήπους, που 

κάτω TOUS κυλούν ποτόμια - καὶ σ' αυτούς 

παραμένουν για πάντα. Και τέτοια εἰν' ἡ 

ἀμοιδή όσων αγαθοεργούν. 

86. Εκείνοι ὁμως που ἀρνήθηκαν τὴν 

Πίστη και διέψευσαν τις Evrokés Μας, - 

θα γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς της 

Κόλασης. 

87. Q! Εσείς που πιστεύσατε! Mnv 

απαγορεύετε τ' ἀγαθά που σας ἐπέτρεψε 

Oo AAAAX και Un ξεπερνάτε τα όρια 

(του σωστού). Πατί o AAAAX δεν ἀγαπά 

τους ἀπλήστους. 

88. Towte απ' αὑτά που σας προσέφερε 

ο AAAAX, τα επιτρεπόμενα τα καλά. 

Na oé6eote τον AAAAX στον Οποίο 
εσείς πιστεύετε. 

89. O AAAAX δεν θα σας ζητήσει 

τον λόγο για TOUS ἀσήμαντους όρκους 

σας, αλλά για όσους ορκιστήκατε σοδαρά, 

O εξαγνισμός για TOUS σοδαρούς ὁρκους 

εἰναι; ἡ διατροφή δέκα φτωχών κατά 

μέσον όρο διατροφής των οικογενειών σας, 

ἡ ο ρουχισμός τους À ἡ απελευθέρωση 

ενός σκλάδου. AY αὐτό εἰναι πάνω απ' 

τις δυνάμεις σας, τότε να νηστέψετε για 

τρεις μέρες. Αὐτή ἡ εξιλέωση για τους 

όρκους που πήρατε. Τηρείστε όμως τους 

όρκους σας. Ἔτσι φανερώνει o AAAAX 

τις Εντολές Του σε σᾶς, μήπως καὶ γίνετε 

εὐγνώμονες. 

90. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Ta 

ουνοπνευματώδη ποτά κι ἡ χαρτοπαιξία, 

n ἀφιέρωση στ' ἀγάλματα (εἰδωλα) κι ἡ 
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χλήρωση με ὄὀέλη, είναι σιχαμερά ἔργα 

του Σατανά, να T' ἀποφεύγετε με 

απέχθεια, για να ελπίζετε στὴν επιτυχία. 

91. Τὸ μόνο που θέλει ο Σατανάς εἰναι 

va εξάψει, τα πάθη και τα μίση ἀνάμεσά 

σας, με τα οινοπνευματώδη ποτά και 

τὴν χαρτοπαιξία, και νὰ σας εμποδίσει 

va θυμάστε τον AAAAX, και τὴν 

προσευχή. Μήπως εσείς δὲν θα απέχετε 

λοιπόν; 

92. ὑπακούετε στὸν AAAAX κι 

VITUXOVETE στον Απόστολο και προσέχετε. 

AV παρανομήσετε, μάθετε ότι καθήχον 

του Αποστόλου Mas εἰναι να κηρύττει 

ξεκάθαρα (το Μήνυμα) 

93. Δεν πρόκειται να κατακριθούν όσοι 

πίστεψαν κι ἔκαναν καλό για όσα ἐφαγαν 

(στο παρελθόν), εφ' όσον ἔχουν 

προφυλάξει τον εαυτό τους απ' το πονηρό 

και πίστεψαν κι ἔκαναν το καλό κι ἔπειτα 

προφύλαξαν τον εαυτό TOUS (QT TO κακό) 

κι επίστεψαν κι ἔπειτα πάλι προφύλαξαν 

τον EUUTO τους (απ' το κακό) κι ἔκαναν 

το καλό. Βέδαια o AAAAX ayard τους 

αγαθοεργούς. 

94. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! O 

AAAAX θα σας δοκιμάσει, κατά κάποιο 

τρόπο κάνοντας VA περάσει (κάτι TO 

θἠραμαλδίπλα από σας που μπορείτε νὰ 

TO πιάσετε με τὰ χέρια σὰς καὶ μὲ τις 

λόγχες σας το θήραμα, για va LABEL ποιος 

Tov φούδάται χωρίς va Tov δει. Ὅποιος 

τότε παραόδιάσει μετά απ' αὐτό, τα όρια 

θα τύχει μιας φοδερής τιμωρίας. 
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95. Q! Eoeis που πιστέψατε! Mnv 

OXOTUVETOL TO θήραμα, ενώ ὀρίσκεστε στ' 

απαράδατα Μέρη, ñ σε περίπτωση του 

μεγάλου ἡ του μικρού προσκυνήματος. 

Κι av κανείς από σας σκοτώσει σκόπιμα 

το θήραμα, τότε το αντιστάθμισμα θα 

εἰναι va φέρει στην Κάαμπα ἕνα ζώο, 

ἕνα κατοικίδιο ζώο, ἀνάλογο μ' αὐτό που 

σκότωσε κι αυτό θα το υποδείξουν δύο 

δίκαιοι ἀπό σας, ἡ μια ἀαποζημίωση, (μια 

τροφή ενός φτωχού) ή το αντιστάθμισμα 

τῆς σὲ νηστείες, για να γευθεί την τιμωρία 

της πράξης του. O AAAAX συγχώρεσε 

ό,τι πριν έγινε. Ὅποιος όμως επαναλάδει 

τούτο, τότε ο AAAAX θὰ τον εκδικηθεί 

χαν Oo AAAAX εἰναι Δυνατός και Κύριος 

τῆς αντεχδίκησης. 

96. Σας επιτρέπει το ψάρεμα στο νερό 

XL ἡ χρήσῃ του για τροφή, - για το καλό 

TO δικό σὰς κι ὄσων ταξιδεύουν. Σας 

απαγορεύθηκε ὀμως TO κυνήγι στη στεριά, 

- 6000 ὀρίσκεσθε σ' ἁαπαράδατα Μέρη ἡ 

σε περίπτωση μεγάλου ή μιχρού 

προσχυνήματος. Και va oébeote τον 

AAAAX nov σ' Αὐτόν θα ξαναγυρίσετε. 

97. O AAAAX διόρισε την Κάαμπα, 

το ἀαπαράδατο Σπιτι για καταφύγιο των 

ἀνθρώπων. Ἐπίσης το ἁαπαράδατο Μήνα 

και τὰ ζώα των θυσιών καθώς και τὰ 

σημεία τους. Πα va μάθετε ότι οΑΛΛΑΧ 

γνωρίζεν 6ka ὀσα είναι στους οὐρανούς 

και στὴ γη. Πατί - πράγματι - o AAAAX 

είναι ΠΠαντογνώστης. 

98. Μάθετε ὁτι ο AAAAX τιμωρεί 

αυστηρά και ότι είναι Πολυεπιεικής. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε 

99. To καθήκον του Αποστόλου δεν 

εἶναι παρά va κηρύττει (το Μήνυμο). Κι 

o AAAAX ξέρει όλα ὁσὰα φανερώνετε 

καὶ κρύόδετε. 

100. Λέγε: "Δεν. εἰναι ίσα τὰ κακά και 

τὰ καλά πράγματα, ἀκόμη κι όταν σας 

θαμπώσει ἡ αφθονία του κακού. Γι' αὐτό 

va φοδάστε τον AAAAX. Q! Ἐσείς που 

καταλαδθαίνετε, οὕτως ὥστε νὰ ελπίζετε 

στην επιτυχία". 

101. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Mn 

ρωτάτε για πράγματα ποὺ μπορεί, αφού 

σας τὰ εξήγησαν τέλεια, νὰ σᾶς 

μπερδέψουν πιο πολύ. Αντίθετα όμως, αν 

ρωτήσετε γι' αὐτά κατά τὴν ἀποχάλυψη 

του Κορανίου, θα σας γίνουν αντιληπτά. 

O AAAAX ἐχει συγχωρέσει γι' αὐτά γιατί 

εἰναι Πολυεπιεικής, Μακχρόθυμος. 

102. Κι ἄλλος λαός πριν από σὰς 

ἔκαναν τέτοιες ερωτήσεις κι ἐπειτὰ γι' 

αὐτό το λόγο ἐγιναν ἀπιστοι. 

103. Δεν ἦταν o AAAAX που εθέσπισε 

τέτοιες προκαταλήψεις σαν κι αὐτές: τῆς 

με σχισμένο τ’ αὐτί θηλυκής καμήλας 

(Μπαχίρα), ἡ τῆς θηλυκής καμήλας 

(Zarune)rov αφέθηκε να ὀόσκει ἐλεύθερα 

(λόγω τάματος), ἡ τῆς προσφοράς 

ομοιώματος για θυσίες σε περιπτώσεις 

γεννήσεως διδύμων ζώων (ωασσίλα), À 

της τῶν αρσενυικών καμήλων, που 

γέννησαν δέκα φορές και που 

αἀπελευθερώθηκαν απ' To ἔργο TOUS (λόγω 

τάματος), (χαμ). Αλλ' οἱ ὀλάσφημοι εἰναι 

αὐτοί που EMLVOOUV ψέματα για τον 

AAAAX, κι OL περισσότεροι απ' αὐτούς 
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(5) Σούρα ελ-Μάϊτντε Μέρος 70 

στερούνται φρονιμάδας. 

104. Ki όταν τους λένε: "Ελάτε σε 

ὁσὰ ἀποκάλυψε οΑΛΛΑΧ κι ελάτε στον 

Απόστολο", αὐτοί απαντούν: Μας εἰν' 

αρκετό ὀό,τι ὀρήκαμε απ' τους πατεράδες 

μας ν' ακολουθούμε". Μήπως κι ακόμα 

αν OL πατεράδες TOUS ἀπέφυγαν TN 

μάθηση και τὴν καθοδήγηση. 

105. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Φυλάξτε 

τον εαυτό σας: AV ακολουθείτε τη (σωστή) 

καθοδήγηση, δὲν πρόκειται να πάθετε 

τίποτε ἀπό TOUS παραστρατημένους. 

Προορισμός όλων σὰς εἰν΄ ο AAAAX. 

Αὐτός θα σας δείξει την αλήθεια για 

όλα ὁσα κάνατε. 

106. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Ὅταν 

κοντεύετε νὰ πεθάνετε και πρόκειται νὰ 

κάνετε τη διαθήκη σας, (πάρτε) για 

μάρτυρες - απ’ TOUS συγγενείς σὰς - δύο 

δίκαιους, κι αν σας συναντήσει ο Θάνατος 

καθώς ταξιδεύετε, τότε πάρτε δύο ξένους. 

AV ἀμφιόδάλλετε YL' αὐτούς τότε, αφού 

προσευχηθείτε, να τους δεσμεύσετε με τον 

AAAAX, μὲ τον ακόλουθο ὀρκο: "Δεν 

αποζξητούμε από τὴν μαρτυρία μας αυτή, 

οποιαδήποτε εγκόσμια ἀγαθά, ἀκόμα καὶ 

στην περίπτωση που ο (ευεργετούμενος) 

θὰ είναι στενός μας συγγενής. Και dev θ' 

αποχρύψουμε την μαρτυρία μας αὐτή (που 

κάναμε) μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Av όμως 

TO κάνουμε τότε αλίμονο, το κρίμα νὰ 

πέσεν πάνω μας!". 

107. Κι όταν ποτέ μαθευτεί, ὁταν αὐτοί 

ου δύο κρίθηκαν ἔνοχοι (ψευδορκίας), τότε 

αντικαταστείστε τοὺς μὲ δύο ἄλλους - 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 70 

ἄλλους από TOUS συγγενείς του πεθαμένου 

- XL ορκίστε τους στὸ ΑΛΛΑΧ με: 

"Βεθαιώνουμε ότι ἡ μαρτυρία μας αυτή 

εἰναι πιο αληθινή απ' εκείνη τῶν ἄλλων 

δύο, κι ότι δὲν θα την καταπατάμε. Av 

ὁμως γίνηκε, τότε αλίμονο, ας 

συμπεριληφθούμε με TOUS παράνομους". 

108. To ιδανικότερο εἰναι: Na δώσουμε 

τὴ μαρτυρία στις πραγματικές της 

διαστάσεις αλλιώς, ας φοδηθούν μήπως 

ληφθεί ἀλλος όρκος πάνω στο δικό TOUS, 

και va σέδεστε τον AAAAX και ν' ακούτε 

(τις συμόουλές Του). Marti o AAAAX δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο λαό. 

109. Κοίτα, μια μέρα ο ΑΛΛΑΧ 

συγκεντρώνει OÉAOUS τους Αποστόλους KL 

ρωτά: "Ti ανταπόκριση ὀρήκατε (απ' Tous 

ανθρώπους στη διδασκαλία σας)" Κι αὐτοί 

εἰπαν: "Δεν ξέρουμε Σύ εἰσαι Αὐτός που 

γνωρίζεις ὁὀλα όσα εἰναι κρυφά". 

110. Τότε εἰπε o AAAAX: "QI Inoov, 

ve τῆς Μαριάμ! Θυμήσου την χάρη Mov 

σε σένα και στη μητέρα σου. Κοίτα! σ᾽ 

ενίσχυσα μὲ τ' Ayio Πνεύμα, για va 

μπορέσεις να μιλήσεις στους ανθρώπους, 

και τὴν παιδική ἡλικία καὶ κατά τὴν 

ὠριμότητα. Κοίτα! σου ἐμαθα το Βιόλίο 

καὶ τῇ Σοφία, και το Νόμο και το 

Evayyélo, κι ακόμη ἐφτιαξες - μὲ τὴν 

ἀδειά Μου - από πηλό τη μορφή ενός 

πουλιού, που μ' ένα φύσημα σου, ÉYLVE 

ue τὴν ἀἁδειά Μου - éva πουλί, και 

γιάτρεψες - μὲ την ἀδειά Mov - τοὺς εκ 

γενετής τυφλούς καθώς και TOUS λεπρούς, 

κι ἀανάστησες - με τὴν ἀδειά Μου - τους 

νεκρούς. Και κοίτα! εμπόδισα τα Παιδιά 
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(5) Σούρα ελ:-Μάτντε Μέρος 70 

του Ισραήλ va σε ὄλάψουν, ὅταν τους 

παρουσίασες τα θαύματα, OL ἀπιστοι όμως 

όπως ἦταν ἀνάμεσά τους, εἰπαν: "Αὐτά 

δεν είναι παρά φανερή μαγεία". 

111. "Και κοίτα! ενέπνευσα τους 

Μαθητές va ἐχουν πίστη σε Μένα και 

στον Απόστολό Μου, eixav: "Πστεύσαμε 

και νὰ εἰσαι μάρτυράς μας, ότι είμαστε 

μουσουλμάνοι - υὑποταγμένοι δηλ. στον 

ΑΛΛΑΧ". 

112. Κι εἰπαν οἱ Μαθητές "ὯΙ! Ἰησού 

γιε τῆς Μαριάμ! Μήπως μπορεί ο Κύριός 

σου, VO μας στείλει απ' τον ουρανό, ένα 

Vs δ δ. ὃ). 

οἰ οι διξ ἅς; 
o8 

DRM A RON EAARI EE Porn 

LS CN IE 
EEE A PA CR Eh 5h 

de AT 

στρωμένο (με φαγώσιμα) Τραπέξι;" Eirev διό Le oi A5 li) 
(o Ἰησούς): "Φοόδηθείτε τον AAAAX, av 

εἰστε πιστοί". 

113. Είπαν: "To μόνο που επιθυμούν 

εἰναι νὰ φάμε απ' αὐτό και va 

νκανοποιηθούν OL καρδιές μας και νὰ 

διαπιστώσουμε ότι πράγματι μας λες τὴν 

αλήθεια και VO είμαστε απ' TOUS μάρτυρες 

στο θαύμα αυτό". 

114. Είπεν ο Inooùs ο γιος της 

Μαριάμ: "Q! Θεέ, Κύριέ μας! Στείλε μας 

απ' τον οὐρανό, ἕνα Τραπέζι στρωμένο 

(με εἰδη διατροφής), κι ας γίνει - για το 

πρώτο και το τελευταίο, από μας - μια 

ιεροτελεστία για μας και μια πυπόδειξη 

από Σένα. Και φρόντιζε για τη συντήρησή 

μας, Εσύ εἰσαι ο καλύτερος Ὑποστηρικτής 

(για τις ἀανάγκες μας)". 

115. Εἶπεν o AAAAX: "Oa σας στείλω 

κάτω σε σας. AV όμως κανείς από σας, 

μετά απ' αὐτό δυσπιστήσει, τότε θα τον 
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(5) Σούρα ελ- Μάτντε 

ὀασανίσω με τέτοια ὄάσανα όπως δεν 

ἔχω ὀασανίσει ποτέ κανέναν σ' OÀO τον 

κόσμο. 

116. Και πρόσεξε, όταν o AAAAX 

θα πει: Ὡ! Inoov, γιε της Μαριάμ! μήπως 

εἶπες στους ανθρώπους: "Λατρεύετε ἐμένα 

καὶ τὴν μητέρα μου σαν Θεούς εκτός AT 

τον AAAAX;" "Δόξα σε Σένα! εἰπε ο 

Ιησούς "noté δεν θα ἐλεγα ό,τι δεν εἶχα 

δικαίωμα (να πω). Κι αν εἰπα τέτοιο 

πράγμα, Ἐσύ θα το γνωρίζεις ἀμέσως. 

Mari ξέρεις τι κρύόει ἡ καρδιά μου, ενώ 

εγώ δεν ξέρω τι ὑπάρχει στη δική Σου. 

Πατί Ἐσύ εἰσαι ο Γνώστης όλων, 604 

εἰναι κρυμμένα. 

117. "Ποτέ δεν τους εἰπα τίποτε 

παραπάνω από όσα με διέταξες VO πω: 

"Na λατρεύετε τον AAAAX, τον Κύριό 

μου και τον Κύυριό σας", κι μουν 

μάρτυρας γι' αυτούς εφ΄ όσον ὀρισκόμουν 

κοντά τους. Ὅταν όμως συμπλήρωσα τὴν 

διαμονή μου στὴ ζωή, Εσύ τότε ήσουν 

ma o Φύλακάς tous κι Eov εἰσαι ὁ 

Αὐυτόπτης μάρτυρας για ὀλα τα πράγματα. 

118. "Av τους ὄασανίσεις, εἰναι 

VIMQÉTES Σου, κι αν TOUS συγχωρέσεις, 

Ἐσύ Εἰσαι o Παντοδύναμος, ο Σοφός". 

119. Einev o AAAAX: "Αὐτή εἰναι ἡ 

μέρα, που où φιλαλήθεις θα ανταμειφθούν 

για τις αλήθειες τους. Pa εἰναι δικοί τους 

or Παράδεισοι, με τα ποτάμια που κυλοῦν 

από κάτω TOUS, κι ἡ παντοτινή TOUS 

κατοικία", O AAAAX ευχαριστήθηκε απ' 

αὐτούς καὶ αὐτοί απ' τον AAAAX. Αὐτή 

εἰναι ἡ σπουδαία Νίκη (n εκπλήρωση ὄλων 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ 

τῶν πόθων). 

120. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει ἡ κυριαρχία 

στοὺς ουρανούς και στὴ γη κι σ' όλα όσα 

είναι ἀνάμεσά τους. Κι εἰναι Αὐτός ο 

Παντοδύναμος. 

Μέρος 70[{ 169 | Vs; τὸ δ! δ). 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξα στον ΑΛΛΑΧ, που 

δημιούργησε TOUS ουρανούς και τη γη, κι 

ἐφτιαξε τὰ σκοτάδια καὶ TO φως. Où 

ἄπιστοι όμως ισοδυναμούν ἄλλους με τον 

Κύριό τους. 

2. Αὐτός είναι που σας δημιούργησε 

από λάσπη και μετά θέσπισε ἕνα χρόνο. 

Καὶ σ' Αὐτόν ὑπάρχει ἕνας άλλος 

προκαθορισμένος χρόνος (για την ἡμέρα 

τῆς Κρίσεως). Και εσείς ακόμα 
αμφιόάλλετε! 

3. Κι αὐτός εἰναι o AAAAX ποὺ τον 

λατρεύουν ὁλα (τὰ ὀντα) στους ουρανούς 

καὶ στὴ γη. Ἐνωρίζει ότι κρύόδετε κι 6,7 

φανερώνετε και γνωρίζει τα όσα κερδίζετε 
μὲ τις πράξεις. 

4. Δεν τους ήλθε κανένα Ayo 

(Σύμόδολο) απ' τα Αγιάτ (Σύμδολα) του 

Κυρίου τους χωρίς va το αρνούνται. 

5. Καὶ τώρα ἀκόμη διέψευσαν τὴν 

αλήθεια, ὁταν τοὺς ήλθε, γι᾿ αὐτό θα 

διαπιστώσουμε την τιμωρία γι' αυτά που 
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(6) Σούρα ελ-Εν’ ἀμ Μέρος 70 [10] Vs; NP ET 

κοροϊδεύουν. 

6. Μήπως δεν εἰδαν πόσους 

καταστρέψαμε πριν QT αυτούς; - 

Ολόκληρες γενιές εἰχαμε υσχυροποιήσει 

στη γη, με τόση δύναμη όση δεν ἔχουμε 

δώσει σ' εσάς - για τις οποίες ρίχναμε 

απ' τον ουρανό άφθονη ὄροχή, και κάναμε 

TOUS ποταμούς να κυλούν κάτω τους 

Ἔπειτα τους καταστρέψαμε όμως για τὰ 

αμαρτήματά τους και δημιουργήσαμε μετά 

απ' αὐτούς άλλες γενιές (στη θέση τους). 

7. Κι αν ακόμα στέλναμε κάτω ἕνα 

γραμμένο ὀιόλίο πάνω σε χαρτί για νὰ 

μπορούν να το αγγίζουν με τα χέρια TOUS, 

θα ήταν σίγουρα ότι θα ÉAEyav όσοι 

αρνήθηκαν την Πίστη: "Auto δεν εἰναι 

τίποτ' άλλο παρά φανερή μαγεία!". 

8. Κι εἰπαν: "τουλάχιστο να κατέέῤει σ' 

αὐτόν ἕνας ἀγγελος" Κι αν ἀκόμα στέλναμε 

κάτω ἕναν άγγελο, τότε ἡ κατάσταση θα 

εξεκαθαρίζετο αμέσως, καὶ δεν θα TOUS 

παρεχόταν πια καμιά αναδολή (της 

τιμωρίας). 

9. Κι αν τον είχαμε φτιάξει ἄγγελο, 

θα τον στέλναμε με τη μορφή ανθρώπου, 

και στα σίγουρα θα προκαλούσαμε 

σύγχυση πάνω σε κάτι για το οποίο εἰναι 

MÔN μπερδεμένοι. 

10. Και πριν από σένα χλευάστηκαν 

(πολλοί) Απόστολοι. OL χλευαστές TOUS 

όμως καταστράφηχαν εξ αἰτίας αὐτού 

που κορόιδευαν. 

11. Λέγε: "Διατρέξατε τὴ γῆ, κι 
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(6) Σούρα ελ-ν' ἄμ Μέρος 70 

ἐπειτα δείτε ποια ήταν ἡ τιμωρία εκείνων 

που διέψευσαν την Αλήθεια". 

12. Λέγε: "Ze ποιον ανήχουν ὀλα όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς καὶ στὴ γη;.. 

Απάντησε: 'Στον AAAAX! Διόρισε για 
τον ευὐατό Του (το νόμο) τῆς 

Evoriayxvias". “Σίγουρα θα σας 

συγκεντρώσει ὀλους κατά την ἡμέρα της 

Κρίσεως, ποὺ γι' αυτή δεν ὑπάρχει καμιά 

aupi6okia. Αὐτοί, που ÉXAOGV τον εαυτό 

TOUS ἀαρνούνται τὴν πίστη". 

13. "Z' Αὐτόν ανήκουν 6ka 604 

ὀρίσκονται στη νύχτα και στη ἡμέρα. Κι 

Αὐτός εἶναι ο Μόνος που ἀκούει και 

γνωρίζει το πάντα". 

14. Τίες: "Μήπως πρέπει να πάρω για 

προστάτη μου άλλον, εκτός απ' τον 

AAAAX τον δημιουργό των ουρανών και 

τῆς γης; AUTOS που τρέφει TOUS ἄλλους 

HAL O ίδιος δεν τρέφεται απ ἄλλο". Πες: 

“Ἔχω διαταχθεί va εἰμαι ο πρώτος 

Μουσουλμάνος". Na μὴν εἰσαι μ' αὐτούς 

που συνεταιριάζουν ἄλλους UE τον 

ΑΛΛΑΧ. 

15. Πες: "ἂν παρακούσω τον Κύριό 

μου, Ἐγώ (πολύ) φοόδούμαι την τιμωρία 

τῆς Μεγάλης Ἡμέρας". 

16. Tnv ἡμέρα αὐτή, αν κανείς δεν 

τιμωρηθεί, τούτο οφείλεται στο έλεος του 

AAAAX κι αὐτή είναι n φανερή Νίκη". 

17. Ki av o AAAAX σοῦ επιφέρει 

χαμιά όλάδη, κανείς δεν θα μπορέσει να 

τὴν ἀπομακρύνει, παρά μονάχα Αὐτός. 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ Μέρος 70 

Κι av σου επιφέρει κάτι καλό, τούτο 

γίνεται γιατί Αὐτός εἰναι Παντοδύναμος. 

18. Κι Αὐτός εἰναι ο Κυρίαρχος πάντων 

τῶν λατρών Του κι Autos εἰναι ο Σοφός, 

ο Παντογνώστης. 

19. Πες: "loto πράγμα ἐχει 

μεγαλύτερη μαρτυρία;". Απάντησε: Ὃ 

AAAAX etv' ο μάρτυρας ανάμεσα σε μένα 

χαι σε σας, καὶ μου ἐνέπνευσε το Κοράνιο, 

τούτο, να προειδοποιήσω - μ' αὐτό εσάς 

καθώς και λους που το γνωρίζουν. 

Μήπως ομολογείτε ότι ὑπάρχουν άλλοι 

θεοί Μαζί με τον AAAAX;". Πες: "Αλλά 

στ' αλήθεια, εἰναι Ἕνας οΑΛΛΑΧ και 

εἰμαι αθώος ax ότι συνεταιρίζεται μ' 

Αὐτόν". 

20. Ἐκείνοι στους οποίους δώσαμε το 

ὀιόλίο το γνωρίζουν (τον Μουχάμμεντ), 

ὅπως γνωρίζουν τὰ παιδιά τους. Ὅσοι 

ἐχασαν τον εαυτό TOUS (με την άρνηση 

του μηνύματός του), αὐτοί δεν πιστεύουν. 

21. Δὲν υπάρχει πιο άδικος απ' εκείνο 

που επινοεί ψέμα για τον ΑΛΛΑΧ ἡ 

που διαψεύδει τὰ Αγιάτ (σύμόολά) Του. 

Ποτέ όμως δεν πετυχαίνουν οι άδικοι. 

22. Την Ημέρα εκείνη όταν τους 

μαζέψουμε όλους μαζί, ἐπειτα θα πούμε 

σ' αὐτούς, που αποδίδουν συνεταίρους 

(σ' Εμάς): "Πού εἰναι où συνέταιροί σας 

που επινοήσατε;" 

23. Ἔπειτα δεν θα υπάρχει ma γι' 

αὐτούς ἄλλη υπεχφυγή παρά μόνο νὰ 

πουν: "Ma τον ΑΛΛΑΧ, Κύριόν μας δεν 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἄμ Μέρος 70 

ἥμασταν αὐτοί που συνεταιρίξζανε θεούς 

με τον AAAAX" 

24. Κοίταξε πώς εἰπαν ψέματα στον 

ἰδιο τον εαυτό τους! Και λησμόνησαν ta 

ψέματα που επινόησαν (σχετικά με τη 

θεότητα τῆς ειδωλολατρίας). 

25. Κι ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν μερικοί 

που σ' ακούν. Κι όμως, ρίξαμε πέπλα 

στις καρδιές TOUS για νὰ μὴ το 

καταλαδαίνουν, και κουφαμάρα στ' αὐτιά 

τους, ἀκόμα κι αν δουν το καθένα απ' 

τα Σημεία, δεν θα το πιστέψουν, ἀκόμη 

και ὁταν έρθουν κοντά σου, για νὰ 

φιλονικήσουν μαζί σου, où Ἄπιστοι λένε: 

"Αὐτά δεν είναι τίποτα παρά παραμύθια 

τῶν προγόνων". 

26. Ἄλλους χρατούν μαχριά απ' Αὐτό, 

καὶ τὸν EUUTO TOUS ἀαπομακρύνουν GT 

Αὐτό (το Κοράνιο). Ki ὀμως το μόνο που 

κάνουν εἰναι V' αυτοκαταστρέφουν κι αὑτό 

ὃεν TO αἰσθάνονται. 

27. AV τους όλέπεις όταν 

αντιμετωπίσουν τη Φωτιά! Θα πουν: 

"Μακάρι va ξαναγυρίσουμε πίσω (στη 

ζωή) δεν θα διαψεύδαμε τα σημεία του 

Κυρίου μας καὶ θα γινόμαστε εκ τῶν 

πιστών". 

28. Βέδαια, αποκαλύφθηκε στα μάτια 

TOUS αὐτό που προηγουμένως ἐκρυόαν 

(αρνήθηκαν). Ki Av ακόμη ξαναγύριζαν, 

θα ξανακυλούσαν πάλι στα ἀαπαγορευμένα 

πράγματα, γιατί στην αλήθεια αὐυτοί είναι 

ψεύτες. 
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29. Και einav. "Δεν ὑπάρχει ἄλλη ζωή 

παρά μονάχα ἡ ζωή μας στον κόσμο, και 

ποτέ dev θ' αναστηθούμε ξανά". 

30. Κι αν τους ἐόλεπες κρατούμενους 

σαν θα αντιμετωπίσουν (για τιμωρία από) 

τον Κύριό τους! θα πει o AAAAX: "Δεν 

είναι αυτή ἡ αλήθεια;" θα πουν: "Μάλιστα, 

μα τον Κύριό μας!" Θα πει: "δοκιμάστε 

τότε το ὀασανιοσμό, γιατί εἰχατε ἀαρνηθεί 

τὴν πίστη". 

31. Χαμένοι είναι πράγματι, αὐτοί που 

πυποστηρίζουν πως εἰναι ψέμα το OT, θα 

συναντηθούν με τον ΑΛΛΑΧ (τὴν ἡμέρα 

τῆς Ανάστασης) ακόμα κι όταν ξαφνικά, 

θα φθάσει ἡ ώρα τοῦς, θα πουν: "Αλίμονο 

σε μας για ότι παραμελήσαμε στη ζωή 

μας (κι ἔτσι χάσαμε τη Μέλλουσα Ζωή)". 

Κι ὁμως αὐτοί σηκώνουν τα αμαρτήματά 

τους, OT πλάτες τους. Ti άθλια φορτία 

που σηκώνουν ! 

32. H απασχόληση με τη κοσμική ζωή 

δεν εἰναι παρά παίξιμο και σε μάτη! Η 

de απασχόληση για tn Μέλλουσα Ζωή 

είναι, για τους ευσεόείς καλύτερα. Δεν TO 

καταλάόδατε λοιπόν; 

33. Βεδαίως γνωρίζουμε ὀτι σε πονά 

αὐτό που λένε γιατί αὐτοί δεν σε 

διαψεύδουν, ενώ οι ἀπιστοι (από φθόνο) 

αρνούνται τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ. 

34. Και πριν από εσένα διαψεύστηκαν 

άλλοι απόστολοι και ὑυπέμειναν τις 

διαψεύσεις και τις εχθροπραξίες, μέχρις 

ότου τους ἔφτασε ἡ ὀοήθειά Mac. Κανείς 

δεν μπορεί να μεταδάλλει τα λόγια του 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ 

AAAAX. Σου ἐχουν κιόλας έἐρθει κάτι 

νέα για τους ἀποστόλους αυτούς. 

35. Ki αν oov ἐγινε τόσο πονηρός ο 

αποτροπιασμός TOUS ακόμη κι αν 

μπορούσες να φτιάξεις μια υπόγεια 

περασιά μέσα στη γη, ή μια σκάλα στους 

ουρανούς για νὰ TOUS φέρεις σε ἕνα 

Σημείο. Av ἤθελε ο AAAAX θα τους 

συγκέντρωνε στο σωστό ὃρόμο, γι' αὐτό 

ας μὴν εἰσαι λοιπόν από εκείνους που 

αγνοούν. 

36. Βεθαίως σ' ὑυπακούν όσοι σ' 

ακούν και EVVOOUV, ενώ TOUS νεχρούς 

(τους ἀπιστους) o ΑΛΛΑΧ θα τους 

ἀναστήσει κι ἐπειτὰα σ' Αὐτόν θα 

ξαναφερθοῦν. 

37. Και εἰπαν: "Ag στελνόταν ένα 

θαύμα κάτω σ' Αὐτόν (τον Μουχάμμεντ) 

απ' τον Κύριό του. ἀπάντησε: "O AAAAX 

- ὀέδαια- ἐχει τη δύναμη να στείλει κάτω 

ἕνα θαύμα, κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αὐτούς δεν καταλαόδαίνουν. 

38. Και δεν υπάρχει οὔτ᾽ ένα ζώο (που 

περπατά) στη γη, οὔτε ἕνα πουλί που 

πετὰ μὲ τὰ φτερά του, που νὰ μην 

αποτελεί μέλος κοινότητας όπως καὶ εσείς. 

Tinote δεν παραλείψαμε στο Βιδλίο, και 

τα πάντα θα συναθροιστούν μπροστά στον 

Κύριό τους. 

39. Κι εκείνοι που διάψευσαν τα Σημεία 

μας είναι κουφοί και 6ov6oi, - ὀυθισμένοι 

μέσα στο σκοτάδι, κι ἐτσι ο ΑΛΛΑΧ 

όποιον θέλει θ᾽ ἀφήσει να παραπλανιέται, 

και θα φέρει ὁποιον θέλει στον ‘Toro 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ Μέρος 70 [_ 176 | Vs! A δυδ! δ)» 

Δρόμο. 

40. Λέγε: "Na μου πείτε, όταν σας 

ἔρχεται ἡ τιμωρία τοῦ AAAAX ἡ όταν 

σας ἐρχεται ἡ Ὥρα, μήπως θα επικαλέσετε 

(για 60n06) κανένα άλλο απ' τον AAAAX 

αν εἰστε ειλικρινείς, 

41. Βέόδαια, - Αὐτόν θα επικαλεισθείτε, 

x αν θέλει θα σας απαλλάξει από ό,τι 

προκάλεσε την επίκλησή σας σ' Αὐτόν. 

Και θα ξεχνούσατε (και ta εἰδωλα) που 

συνεταιριάζατε μ' Αὐτόν. 

42. Και πριν από σένα, στείλαμε 

(αποστόλους) σε πολλά ἐθνη, και τα 

πικράναμε UE ὀάσανα κι αναποδιές, 

μήπως και μάθουν πώς να ικετεύουν τον 

ΑΛΛΑΧ. 

43. AV μας ικέτευαν όταν TOUS ήρθε 

το Βάσανό Μας ποῦ τους στείλαμε, αλλ' 

αντίθετα OL καρδιές TOUS σκληρύνθηκαν 

καὶ O σατανάς TOUS ἕκανε να ὀλέπουν 

γοητευτικά (τα ἁμαρτωλά) καμώματά 

τους. 

44. Κι ὁταν άφησαν την προειδοποίηση 

που πήραν, τους ανοίξαμε τις πόρτες για 

όλα τὰ (καλά) πράγματα, και όταν 

χάρηκαν μ' αὐτά που πήραν, τότε TOUS 

στείλαμε την τιμωρία μας ξαφνικά και 

να! αὐτοί τώρα ὀυθισμένοι στην απόγνωση! 

45. Αποκόπηκαν κι OÙ τελευταίοι OT 

TO λαό εκείνο που αδίκησε. Δόξα στον 

AAAAX, τον Κύριο του Σύμπαντος. 

46. Λέγε: "va μου πείτε eûv o AAAAX 
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(6) Σούρα ελ-Ενκ' ἀμ 

ἐπαιρνε τὴν ακοή σας καὶ τὴν ὀρασή 

σας, και σφράγιζε τις καρδιές σας, ποιος 

- άλλος θεός έκτος απ' τον ΑΛΛΑΧ - θα 

μπορούσε εκ νέου νὰ σὰς το 

αποκαταστήσει;" Κοίταξε πώς 

επιλαμόάνομαι, με διάφορους τρόπους, τα 

σημεία και όμως ŒUTOL ακόμη τις 

αποδοχκιμάζουν. 

47. Λέγε: " Νὰ μου πείτε, εάν, ἡ 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ, σας ερχόταν, 

ξαφνικά (την νύχτα) ἡ ολοφάνερα (τὴν 

ἡμέρα) motor ἄλλοι θα καταστρέφονταν, 

ἐκτος απ' τους άδικους; 

48. Και δεν στέλνουμε τους 

αποσταλμένους παρά μόνο νὰ δώσουν 

καλές ELÔMOELS, και να προειδοποιήσουν. 

‘Onotot λοιτόν πίστεψαν και ὀελτιώθηκαν, 

- DEV ἔπρεπε οὔτε να POÉOUVTOL οὔτε να 

λυπηθούν. 

49. Και όσοι διαψεύδουν τα Σημεία 

Μας, θα tous αγγίξει ἡ τιμωρία, λόγω 

τῆς ανυπακοής τους. 

50. Πες: “Δὲν σου λέω πως κατέχω 

τους θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, OÙTE πως 

ξέρω το άγνωστο, οὔτε σας λέω πως εἰμαι 

άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά μόνο 6,11 

μου eurvéeton' Tec: "Μήπως εξομοιώνεται 

O τυφλός μ' αὐτόν που ὄόλέπει;" Δεν το 

σκεφτήκατε λοιπόν; 

51. Kat προειδοποίησε μ' auto, κι 

αὐτούς που φοὄδούνται, ό,τι θα μαζευτούν 

(για Δίκη) μπροστά στον Κύριό τους: Δεν 

θα ἔχουν ἄλλο προστάτη ἡ μεσολαδητή 

ÉXTOS απ' Αὐτόν, ίσως συνέλθουν. 
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(6) Σούρα ελ- Εν' ἀμ Μέρος 70 

52. Και μη διώχνεις εκείνους που 

ἐεπικαλούνται (αφιερώνοντας τον εαυτό 

τους), πρωί και ὀράδυ στον Κύριό τους, 

τον ΑΛΛΑΧ εχλιπαρώντας va δουν τὸ 

πρόσωπό Του. Δεν θα αμείδεσαι γι᾿ ὁ,τι 

κάνουν οὔτε ŒUTOL αμείόονται γι' 6.τι 

κάνεις, γι' αυτό θα ήσουν (ένας) ax’ τους 

ἀδικους αν τους διώχνεις. 

53. Κι ἐχουμε δοκιμάσει, μερικούς απ' 

αὐτούς, με ἄλλους, ὦστε να πουν: "Αὐτοί 

είναι λοιπόν, που προτίμησε oO AAAAX, 

πάνω από μας; Μήπως o AAAAX δεν 

ξέρει καλύτερα ποιοι εἶναι OL εὐγνώμονες; 

54. Κι ὁταν ÉOXOVTOL σε σένα αὐτοί 
που πιστεύουν στα Σύμδολά Mac, πες: 

"Ειρήνη να εἰναι πάνω σας, o AAAAX, 

o Κύριός σας ὑυποχρέωσε στον Εαυτό Του 

τον Oixto (ως χάρη Του): Δηλ. αν κανείς 

από σας αμαρτήσει αστόχαστα κι ἐπειτα 

μετανιώσει, κι επανορθώσει (τη 

συμπεριφορά του), τότε να! AUTOS είναι 

Πολυέλεος, Πολυεύσπλαχνος. 

55. Ετσι λεπτομερειακά επεξηγούμε τὰ 

Σύμόολα για να φανερωθεί ο δρόμος τῶν 

αμαρτωλών. 

56. Πες: "Μου απαγορεύθηκε va 

λατρεύω αυτούς που εσείς επικαλείσθε 

σαν θεούς εκτός από τον AAAAX". Πες: 

"Δεν θ' ἀκολουθήσω τις μάταιες επιθυμίες 

σας: γιατί, τότε θα παραστρατούσα και 

δεν θα μουνα πιὰ από τους 

καθοδηγημένους". 

57. Πες: "Είμαι ὀεδαίως (κάτοχος) 
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(6) Σούρα ελ-ϑὥΡ' ἀμ Μέρος 70 

φανερού τεχμηρίου του Κυρίου μου (του 

AAAAX) σε μια καθαρή Ἐντολή εσείς 

ὅμως Tov διαψεύσατε. Δεν ἔχω va 

πραγματοποιήσω αυτό που σύντομα θέλει 

να γίνει, γιατί ἡ ἀπόφαση ανήκει μόνο 

ὅτον AAAAX. Δικάζει με δικαιοσύνη κι 

Exeivos εἶναι ο καλύτερος Διαιτητής". 

58. Πες: "ἂν ἐχω va πραγματοποιήσω 

αὐτό που σύντομα θέλετε νὰ γίνει τότε 

το πράγμα θα ἔχει ξεκαθαριστεί ἀμέσως 

μεταξύ μας. Και o AAAAX όμως ξέρει 

καλύτερα TOUS ἀδικους". 

59. Κι έχει τα κλειδιά του Αόρατου, 

που Αὐτός μονάχα γνωρίζει. Γνωρίζει ὀ,τι 

᾽πυπάρχει στὴ γη καὶ στη θάλασσα, κι OÙT' 

ἕνα φύλλο δεν θα πέσει χωρίς να το ξέρει, 

καὶ δὲν Ὀπυπάρχει OÙT' ένα σπόρο στο 

σκοτάδι (ή στὰ 6άθη) της γης κι οὔτε 

κάτι τι TO φρέσκο ἡ το ξερό (πράσινο ή 

μαραμένο), που να μην είναι τελείως 

γνωστό στὸν AAAAX στο ξεκάθαρο 

Βιόλίο. 

60. Κι Αὐτός είναι που σας αποκοιμίζει 

τη νύχτα και ξέρει ὁλα όσα κάνετε τὴν 

ήμερα: Ἔπειτα σας ξυπνά την ἡμέρα για 

VO εχπληρωθεί ÉTOL το προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα της ζωής και σ' Αὐτόν 

θα ξαναγυρίσετε στο τέλος. Και τότε θα 

σας δείξει την αλήθεια για όλα όσα 

κάνατε. 

61. Κι Αὐτός είναι ο Κυρίαρχος πάνω 

από tous δούλους Του και στέλνει 

ἀγγέλους φύλακες (που λογαριάζουν τις 

πράξεις σας) κι όταν o θάνατος ἔρχεται 

σε κάποιον από εσάς, οι ἀγγελοί Μας θα 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ Μέρος 70 

πάρουν τὴν ψυχή του, και αὐτοί ποτέ 

δεν παραμελούν το καθήκον τους. 

62. Ἔπειτα ὀλοι où νεκροί θα 

Ἑαναφερθούν στον ΑΛΛΑΧ ποῦ εἶναι ο 

ἀληθινός προστάτης τους. Βεδαίως ἔχει 

τὴν Κυριαρχία. Είναι ο πιο γρήγορος 

Λογιστής. 

63. Πες: ἼΠοιος είναι που θα σας σώσει 

απ' τις καταστροφές τῆς YNS καὶ τῆς 

θάλασσας, ὁταν φανερά ἡ κρυφά λέτε: 

Tov επικαλείσθε με ταπεινοφροσύνη και 

κρυφά "AV μονάχα μας σώσεις απ' TOUS 

κινδύνους αὐτούς, (υποσχόμαστε ότι) θα 

δείχναμε πραγματικά την εὐγνωμοσύνη 

μας..". 

64. Πες: Ο ΑΛΛΑΧ εἰν' Αὐτός που 

σας σώζει QT αὐτές τις καταστροφές 

καθώς κι απ' όλους τους κινδύνους. Kai 

ακόμα εσείς συνεταιρίζεται ἄλλους μὲ τον 

AAAAX στην λατρεία. 

65. Iles “Ἔχει τη δύναμη να στείλει 

σε σὰς ὀάσανα από πάνω σας κι από 

κάτω απ' τα πόδια σας, ἡ VO σας σκεπάσει 

με σύγχυση σε διαμάχη διχόνοιας, δίνοντάς 

σας ÉTOL μια γεύση αμοιύαίας 

αντεκδίκησης TOU ενός για τον ἀλλόν. 

"Βλέπε, μὲ πόσους διαφορετικούς 

(συμόδολισμούς) επεξηγούμε Ta Σημεία 

Μας, για να μπορέσουν VA τις 

καταλάύουν. 

66. Και ο λαός σου Tov διάψευσε 

παρ᾽ όλο ποῦ εἰναι ἡ Αλήθεια. Πες: "Δεν 

εἰμ' εγώ ο ὑπεύθυνος για σας". 
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(6) Σούρα ελ-Εν' du Μέρος 70 

67. [ia κάθε νέο (στο Κοράνιο) 

᾽πυπάρχει κι ἕνα χρονικό όριο για νὰ γίνει 

κι αὐτό θα το μάθετε". 

68. Και αν θα δεις εκείνους που 

κοροϊδεύουν ta Σύμόολά Mas, φύγε 

μακριά τους, μέχρις ότου αλλάξουν θέμα. 

Κι αν ο σατανάς σε κάνει ποτέ va 

ξεχάσεις, τότε μετά που θα το 

ξαναθυμηθείς, va μη (συνεχίσεις) va 

κάθεσαι μὲ αὐτούς tous ἀδικους 

ανθρώπους. 

69. Où ευσεύόείς δὲν θα υποφέρουν 

καμία τιμωρία γι’ ἐκείνους τους ἀδικους, 

καθήκον TOUS όμως εἰναι va τους 

᾽πυπενθυμίζουν μήπως θα φούούνται τον 

ΑΛΛΑΧ. 

70. Και παράτησε εκείνους που 

παίρνουν την θρησκεία τους για παιχνίδι 

καὶ διασκέδαση και TOUS γοήτεψε ἡ ζωή 

αυτού του κόσμου. και προειδοποίησε 

τούτο: πώς κάθε ψυχή αυτοκαταστρέφεται 

με τὰ ίδια της τα καμώματα. Δεν θα ὄρει 

κανέναν ἄλλο προστάτη ἡ μεσολαθδητή 

εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ Κι αν προσφέρει 

οποιοδήποτε αντάλλαγμα (ἡ ἀαποζημίωση) 

δεν θα γίνουν δεκτά, γιατί το τέλος αυτών 

που ανυτοκαταστρέφονται, μ' αὐτά που 

κέρδισαν απ' τις πράξεις τους εἰναι: νὰ 

έχουν για ποτό νερό που ὄράζει, και πολύ 

πονηρά 6doava, γιατί επίμονα ἀρνήθηκαν 

τὴν πίστη. 

71. Πες: "Μήπως πρέπει να 

επικαλεστούμε κι ἄλλους θεούς- έκτος - 

απ' τον ΑΛΛΑΧ - nov δεν μπορούν va 

μας ὠφελήσουν, οὔτε va μας ὀλάψουν 
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(6) Σούρα ei-Ev' ἀμ Μέρος 70 

και νὰ αἀλλαξοδρομήσουμε μετά που 

δεχτήκαμε τὴν καθοδήγηση ἀπ᾽ τον 

AAAAX; - σαν κι αὐτόν που πήραν OL 

σατανάδες TO μυαλό του, περιφέρεται 

συγχυσμένος στὴ γη. (Μάταια) του 

φωνάζουν οι φίλοι του "Ἔλα σε μας" για 

VO τον φέρουν στο σωστό δρόμο" Πες: Ἢ 

καθοδήγηση ἀαἀπ' τον AAAAX ειν' ἡ 

μοναδική καθοδήγηση κι ἔχουμε διαταχθεί 

VO υποταχτούμε στον Κύριο τῶν κόσμων, 

72. "Καθώς και να εκτελείτε τακτικώς 

τις προσευχές και νὰ φοθόσαστε τον 

AAAAX, γιατί σ΄ Αὐτόν θα 

συγκεντρωθείτε ὀλοι μαζί (για τὴν 

ανταμοιδή). 

73. Ki eiv' Exeivos που δημιούργησε 

TOUS ουρανούς και TN γη μὲ την αλήθεια 

τὴν ἥμερα που εἰπε: Γεννηθήτω!" κι éyuve. 

Λόγος Του ἡ Αλήθεια. Η θέλησή Του θα 

κυριαρχεί, την ἡμέρα που οι σάλπιγγες 

εμφυσούνται. Γνωρίζει τα Αθέατα τόσο, 

Ὄσο και τα Φανερά. [ati Αὐτός εἰν' ο 

Σοφός, ο Πανγνώστης. 

74. (ἀνάφερε ὦ Μωχάμμεντ), όταν ο 

Αὐραάμ εἰπε στον πατέρα του τον Ἀζαρ: 

"Μήπως παίρνεις τα εἰδωλα για θεούς, 

Ἐγώ σας ὀλέπω εσένα και το λαό σου σε 

φανερή πλάνη". 

75. Κι έτσι δείξαμε στον A6çadu τα 

σημεία που δείχνουν την κυριαρχία του 

AAAAX στους ονρανούς και στη γη, και 

γιὰ νὰ γίνει ἕνας ax’ tous ὀαθύτατα 

πιστούς. 

76. Κι ὀὁταν τον σκέπασε πάνω του ἡ 

ἡ, AIT IH, σά διότ st 7 
RIM RE 

DE NES LE Le ΄. 

AE gites fs 
PS OU" 

Go) Lada) 

AIS Α 220 III 5 
are Nas πεζοῦ sit 

LR seA 
(νὴ ΚΟΥ ES 

AA ne , ΄΄ “Ζ,.ὰ 

TN SAGE οὐ 
Zoe τρ)σς ξ A 4 À A Aves τ 

Ag Ds > J 32 pp Ge 

TE At e AL Sue va 722 
ur 2 tes OST PAC 

LS 5 τ vitae te 
δ es St 

σ᾿ τ, 4κ,.5 PAS AA. cor s 2,4 

Oiytsa ss λόιον 

TR RS 
NE KE Les; A 

“Ὁ "2. DT nr φάσεις 
SG ENT 

L\ 



(6) Σούρα ελ-Εν' du Μέρος 70 

νύχτα, εἰδε Éva αστέρι, κι Εἰπε: "Αὐτό 

εἰν’ ο Κύριός μου". Ὅταν όμως ἐδυσε εἰπε: 

"Δεν ἀγαπώ αυτούς τους θεούς που δύουν". 

77. Κι Ὅταν εἰδε το φεγγάρι ν' 

ανατέλλει με μεγαλειότητα, εἰπε: "Αὐτό 

εἰν' ο Κύριός μου". Ὅταν όμως ἐδυσε, 

εἰπε: "Av δὲν με καθοδηγήσει ο Κύριός 
μου, θα ὀρεθώ στα σίγουρα μαζί με τους 

παραστρατημένους". 

78. Κι ὀὁταν εἰδε τον ήλιο v' ἀνατέλλει 

με λαμπρότητα, εἰπε: "AUTOS εἰν' ο Κύριός 

μου, εἰν' ο μεγαλύτερος απ' όλα". Ὅταν 

όμως έδυσε εἰπε: "Q! λαέ μου! εἰμαι στ' 

αλήθεια αθώος απ' ὀ,τι συνεταιρίζετε με 

τον AAAAX. 

79. “ἝἜστρεψα τον εαυτό μου με 

ἀαφοσίωση προς τὴν λατρεία του AAAAX, 

O οποίος ἔπλασε TOUS ουρανούς και τη 

γη. Αποφεύγω τὴν πλάνη σκοπεύοντας 

τὴν αλήθεια και ποτέ δεν θα εἰμαι απ' 

αὐτούς που συνεταιρίζουν άλλους με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

80. Και τον ἀαμφισόδήτησε ο λαός του 

και του εἰπε: "ME φιλονικάτε τη 

μοναδικότητα του ΑΛΛΑΧ, που με 

καθοδήγησε στο σωστό δρόμο;". Μα δεν 

φούάμαι αὐτούς που συνεταιρίζετε με τον 

AAAAX. δεν με όλάπτει κανείς εκτός 

εάν ο Κύριός μου το θέλει. O AAAAX 

μὲ τη σοφία Του περιθάλλει ὁλα τα 

πράγματα γιατί δεν νουθετείστε; 

81. "Και πώς να φοδηθώ τα πλάσματα 

που τὰ κάνετε συνεταίρους με τον 

ΑΛΛΑΧ, όταν εσείς ÔEV φούάστε - va 
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συνεταιριάζετε άλλους - με τον AAAAX, 

χωρίς να ἔχειν στείλει γι' αὐτό καμιά 

απόδειξη σε σας; Ποια απ' τις δύο ομάδες 

. ἔχει τὴν πιο σωστή ασφάλεια; Πείτε μου, 

αν γνωρίζετε. 

82. "Exeivor που πίστεψαν, χωρίς νὰ 

αναμιγνύουν την πίστη TOUS με την αδικία, 

ασὔτοί δικαιούνται VO ἐχουν την ἀσφάλεια, 

HOL ŒUTOL είναι OL σωστά καθοδηγούμενοι". 

83. Κι εκείνα ήταν, τα επιχειρήματα 

Μας που δώσαμε στον Αόραάμ για (να 

τὰ μεταχειριστεί ÉVOVTL) στο λαό του. 

Αναόιδάζομαι θέσεις εκείνων που θέλομε. 

Βεόδαίως, ο Κύριός σου εἰναι Πάνσοφος 

(και) Παντογνώστης. 

84. Και χαρίσαμε σ' αὐτόν, τον Ισαάκ 

και τον Ιακώδ και (τους δυο) τους 

καθοδηγήσαμε. Και πριν απ' αὐτόν 

καθοδηγήσαμε το Νώε (Νωχ), κι απ' τους 

ἀπογόνους του, τον Δαόίδ, το Σολομώντα, 

τον Ιωό (Εγιούμπ), τον Ιωσήφ, το Μωυσή 

και τον Ααρών, κι έτσι ανταμείόομε τους 

αγαθοεργοῦς. 

85. Κι ο Ζαχαρίας (Ζακαρία), 

Ιωάννης (Γϊάχιαλ), ο Ιησούς, κι ο Hkiac. 

Ὄλοι tous εἰναι απ' τὴν τάξη τῶν 

ενάρετων (ὀσιων). 

86. Και τον ΪΙσμαήλ και τον Eloaio 

καὶ τον Ιωνά (Γιούνους) και το Λὼτ 

(Λουτ), κι OÀOUG τους ξεχωρίσαμε πάνω 

απ' λους TOUS σύγχρονούς τους. 

87. Και καθοδηγήσαμε μερικούς από 

τους πατέρες TOUS, τους ἀπογόνους τους 
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και τους ἀδελφούς τους. Και τους ἔχουμε 

προτιμήσει και TOUS καθοδηγήσαμε va 

μείνουν στον ίσιο δρόμο. 

88. Αὐτή εἰναι ἡ καθοδήγηση του 

ΑΛΛΑΧ, που μ' αυτή οδηγεί ὁποιον θέλει 

απ' ooovs Τον λατρεύουν. Κι αν 

συνεταιρίζουν ἄλλους μὲ τον ΑΛΛΑΧ, 

τότε μάταια θα ήταν OT κι αν ἕκαναν. 

89. Αὐτοί (οι ἀπόστολοι) εἰν' εκείνοι 

που τους δώσαμε TO Βιόλίο, την Ἐξουσία 

καὶ TO χάρισμα της Προφητείας. Κι αν 

αὐτοί (ον ἀπόγονοί τους) δεν πιστεύουν, 

θα ἔχουμε χαρίσει αυτά σε μια ομάδα 

ποὺ ποτέ δεν θα τα αρνηθεί. 

90. Αὐτοί ήταν (οι ἀπόστολοι) εκείνοι, 

που Tous καθοδήγησε o AAAAX, 

ακολούθησε τὴν καθοδήγησή tous (Ω 
Μωχάμμεντ). Πες: "Δεν σας ζητώ γι' αὐτά 

Ἀαμιά αμοιθή, γιατί τούτο δεν είναι παρά 

μόνο ένα μήνυμα για όλη τὴν 

ανθρωπότητα". 

91. Και δεν είχαν γνωρίσει τον 

AAAAX καθώς πρέπει όταν εἰπαν: "O 

AAAAX τίποτε δεν ἔστειλε κάτω στον 

ἄνθρωπο", ρώτησέ τους: "Ποιος ἐστειλε 

το Βιόλίο που ἐφερε μαζί του ο Μωυσής, 

ὄντας φως και καθοδήγηση για τους 

ανθρώπους; κι όμως το κάνατε σε 

χωριστά φύλλα για να δείξετε μερικά και 

να Ἀρύψετε άλλα πολλά και διδαχθήκατε, 

ό,τι δεν γνωρίζατε ούτε εσείς οὔτε OL 

πρόγονοί σας". Πες τους: "o AAAAX εἰναι 

(που το ἔστειλε κάτω)". "Ἔπειτα ἀφησέ 

τους να παίζουν μέσα στην αδικία τους. 
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92. Κι αὐτό εἰναι ένα Βιύλίο, (το 

Κοράνιο) το στείλαμε TO χρησιμότατο KL 

επικυρώνει τα Βιόλία που ήλθαν πριν απ' 

αὐτό, ὥστε να προειδοποιήσεις Οὐμ ελ - 

Κουρά (τη Μητρόπολη - Méxxa) και τὰ 

περίχωρά της. Κι ὁσοι πιστεύουν στη 

Μέλλουσα ζωή, πιστεύουν σ᾽ αυτό (το 

Βιόδλίο), και τηρούν καθώς πρέπει τις 

προσευχές TOUS. 

93. Και ποιος εἰναι αδικότερος OT 

εκείνον που επινόησε ψεύδη κατά του 

AAAAX, ἡ εἰπε: "Ἔχω πάρει την θεϊκή 

ἐμπνευση" χωρίς τίποτε να ἔχει 

αποκαλυφθεί σ᾽ αὐτόν", κι που εἰπε ότι 

θα στείλει κάτω éva όιόλίο σαν το Κοράνιο 

που o AAAAX ἐστειλε στον Μωχάμμεντ. 

Κι αν ἐόλεπες τους ἀδικους στὴν αγωνία 

του θανάτου, ενώ οι άγγελοι ἁαπλώνουν 

γερά τὰ χέρια TOUS λέγοντας: 

"Παραδώσετε την ψυχή σας. Σήμερα θα 

λάόδετε την αμοιθή σας,- την τιμωρία της 

ντροπής, για τις ψευδολογίες σας κατά 

του AAAAX, καὶ για τὴν περήφανη 

ἄρνηση τῶν Σημείων Του". 

94. "και Mas ήλθατε τελείως 

απομονωμένοι από τα πάντα, όπως σας 

πλάσαμε στην αρχή, εγκαταλείποντας 

πίσω σας όλα (τ' ἀγαθά) που σας 

χαρίσαμε, και δεν ὀλέπουμε μαζί σας TOUS 

μεσολαόδητές σας, που αξιώσατε ότι εἰναι 

συνέταιροι του AAAAX στην λατρεία σας. 

Ἔτσι λοιπόν τώρα διαλύθηκαν ὀλοι où 

δεσμοί ανάμεσα σας, κι εξαφανίστηκε από 

σας οτιδήποτε φανταζόσαστε!" 

95. Ο ΑΛΛΑΧ σχίζει τους σπόρους 

και TO κουκούτσια (να ὀλαστάνουν). Κάνει 
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tn ζωή ν' απορρέει απ' το πεθαμένο και 

κάνει TO πεθαμένο va ὄόγαίνει ax’ το 

ζωντανό. Ἐτσι εἰναι o AAAAX. Πώς τότε 

ἔχετε αποπλανηθεί, μακριά απ’ την λατρεία 

του αληθινού θεού; 

96. Αὐτός είναι που χωρίζει TO 

ξημέρωμα (απ' to σκοτάδι) κι Ὄρισε τη 

νύχτα για ἀανάπαυση κι ἡσυχία, τον ἥλιο 

και TN σελήνη για τον υπολογισμό (του 

χρόνου). Τέτοια είναι n τακτοποίηση (του 

AAAAX) του Παντοδύναμου του 

Παντογνώστη. 

97. Eiv' Αὐτός που έκαμε για σας τα 

άστρα, για νὰ οδηγείστε μ' αὐτά στα 

σκοτάδια τῆς στεριάς και της θάλασσας. 

Ἔχουμε εξηγήσει τα Σημεία για ένα λαό 

που καταλαόαίνει. 

98. Αὐτός είναι που σας ἔπλασε από 

μια και μόνη ψυχή: Η πηγή είναι στον 

ἀνδρα x ἡ θήκη είναι ἡ Μήτρα της 

γυναίκας. Ἐπεξηγούμε τα Σημεία για 

εκείνους TOUS ανθρώπους που 
καταλαύαίνουν. 

99. Εἰν' Exeivos που ἐστειλε νερό ax’ 

τον ουρανό, αι μ' αυτό κάναμε να 6YOUV 

φυτά απ' 6Àa τα είδη, από μερικά ὀγάλαμε 

πράσινα και μερικά OT τα πράσινα 

παράγουν γεννήματα συνθετημένα κι απ’ 

τὰ φοινικόδεντρα, από τον γόνο τους 

ὀγάλαμε κλαδιά χουρμάδων κοντά στὰ 

χέρια σας και κήπους από αμπέλια, κι 

ελιές και ρόδια. θι καρποί (ενός δέντρου) 

μοιάζουν και διαφέρουν μεταξύ τους (στο 

εἰδος, μέγεθος, γεύση κλπ.). Προσέχετε 

TOUS καρπούς όταν αρχίζουν va 
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ἐμφανίζονται και μέχρι να ὡριμάσουν. Σ' 

αὐτά λα ὑπάρχουν Σημεία που ἕνας 

πιστός λαός καταλαόαίΐνει. 

100. Κι éxavav τους Τξίνν (δαίμονες) 

συνέταιρους τοῦ AAAAX. Ο AAAAX 

τους δημιούργησε. Aôtxa ὅμως Του 

απέδωσαν παιδιά - αγόρια και κορίτσια, 

χωρίς κανένα τεχμήριο. Ἅγιος εἰναι AUTOS 

(o AAAAX) και εἰναι Ανώτερος 

(Εξυψωμένος) απ' ox Του αποδίδουν. 

101. Δημιουργός των ουρανών και της 

γης. Πώς εἰναι δυνατό να ἔχει παιδί, χωρίς 

va ἔχει σύζυγο; Κι ἐπλασε τα πάντα, είναι 

Παντογνώστης. 

102. Autos ειν' o AAAAX, ο Κύριός 

σας! Δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο 

Αὐτός. Δημιουργός του σύμπαντος, γι' 

αὐτό λατρεύετέ Tov απολκλειστικά. Κι 

Αὐτός euv' ο Ὑπεύθυνος για όλα τα 

πράγματα. 

103. Κανένα ὀλέμμα δεν μπορεί va 

Tov φτάσει, Exeivos ὁμως μπορεί va 

πιάσει όλα τα ὀλέμματα, και ποτέ δεν 

κλείνει τα μάτια Του. και Αὐτός εἰναι ο 

Ἐπιεικής (και) ο Παντογνώστης. 

104. Τώρα έχουν ἔλθει σε σας, ax’ 

τον Κύριο σας, αποδείξεις (για ν' ανοίξετε 

τα μάτια σας) κι αν κανένας θέλει va 

δει, τότε θα εἰναι καλό για τον ίδιο τον 

εαυτό του. Κι αν κανένας τυφλώθηκε, 
τότε θα εἰναι κακό για τον ἰδιο τον εαὐτό 

του. Δεν εἰμαι εγώ για νὰ φυλάγω τις 

πράξεις σας. 
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105. Ἔτσι εξηγούμε τα Σημεία μὲ 

διάφορους τρόπους. ας τους να πουν ότι 

ἐχεις διαόάσει τὰ προηγούμενα ὀιόλία. 

AG εξηγήσουμε Eueis (τὸ Κοράνιο) σ' 

εκείνους τους ανθρώπους που 

καταλαόδαίνουν. 

106. Ν' ακολουθείς 6,11 σου είχε 

ἐμπνευστεί από τον Κύριό σου. Δεν 

᾽πυπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 

AAAAX, και να απομακρυνθείς απ’ 

EXELVOUS που συνεταιρίζουν άλλους θεούς 

με τον ΑΛΛΑΧ. 

107. Αν ἤθελε ο ΑΛΛΑΧ, δεν θα 

συνεταίριζαν ἄλλους θεούς μαζί Του. Δεν 

σε κάναμε (© Μουχάμμεντ) πάνω τους 

φύλακα, κι OÙTE εἰσαι υπεύθυνος γι' 

αὐτούς. 

108. Μη όρίζετε εκείνους που 

ἐεπικαλούνται άλλους, αντί του AAAAX, 

μήπως στην ἀγνοιά τοὺς ὀλαστημήσουν 

τον AAAAX,;. Ἔτσι κάναμε κάθε λαό va 

γοητεύεται με τις δικές του πράξεις. Θα 

επιστρέψουν στον Κύριό τους και τότε 

θα τοὺς πει την αλήθεια για όλα ὀὁσα 

ἔχουν κάνει. 

109. Ορκίστηκαν UE το μεγαλύτερο 

όρκο στον ΑΛΛΑΧ ότι αν ἕνα ειδικό 

θαύμα ἔλθει σ' αυτούς, τότε θα πίστευαν 

σ' αὐτό. Na τοὺς πεις: "Βέδαια ὀλα τα 

θαύματα εἰναι στην ουσία του ΑΛΛΑΧ. 

Βεόαίως εσείς ξέρετε ὁτι ἀκόμη κι ἂν 

τους ἐρχόταν ειδικό θαύμα, αὐτοί δεν θα 

πιστεύουν. 

110. Ακόμη θα μεταστρέφομε τις 
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καρδιές τους (μακριά από την αλήθεια) 

και τὰ μάτια τους, όπως ἀρνήθηκαν νὰ 

πιστέψουν την πρώτη φορά χαι θα τους 

ἀαφήσουμε στὴ αδιχία TOUS va 

περιπλανώνται. 

111. Κι αν ακόμα στείλουμε σ' αυτούς 

αγγέλους, κι αν OL πεθαμένοι τους 

μιλήσουν, κι αν συγκεντρώσουμε OÀG τὰ 

σημεία ὑπάρχουν μπροστά TOUS, αὐτοί 

δεν πρόκειται νὰ πιστέψουν, εκτός αν TO 

θέλει ο ΑΛΛΑΧ. Où πιο πολλοί ὄμως 

απ' αὐτούς δεν καταλαδαίνουν. 

112. Κι étor σε κάθε Προφήτη Κάναμε 

ἕναν εχθρό, tous διαδόλους τῆς 

ανθρωπότητας και των δαιμόνων (τζίνν), 

νὰ αλληλοεμπνέονται με ἀανθοστόλιστους 

απατηλούς λόγους. Av τότε ο Κύριός σου 

το ἤθελε δεν θα to éxavav. Fr αὐτό ἀφησέ 

τους μαζί με τις επινοήσεις τους. 

113. Ἄφησε τις καρδιές, εκείνων που 

δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα ζωή, νὰ είναι 

προσηλωμένοι, νὰ παρασύρονται με τους 

λόγους αὐτούς. Κι ας τους va δέχονται 

ότι κακό θέλουν. 

114. "Πες τους ὦ Μουχόώμμεντ: Μήπως 

ζητήσω ἄλλο δικαστή εκτός ἀπό τον 

AAAAX,; Evo Αὐτός εἰναι που ἐστειλε 

σε σας το Βιόλίο εξηγημένο, στις 

λεπτομέρειές του", Γνωρίζουν πολύ καλά 

ἐκείνοι που TOUS δώσαμε το Βιόλίο ὁτι 

τούτο (το Κοράνιο) έχει σταλεὶ κάτω ἀπό 

τον Κύριό σου με την αλήθεια. Νὰ μὴν 

ELOTE λοιπόν ἀπό TOUS ἀαμφιδάλλοντες. 

115. Où λόγοι του Κυρίου σου (του 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἄμ 

Κορανίου) αποτελούν κορυφή τῆς 

αλήθειας και της δικαιοσύνης. Κανείς δεν 

μπορεί ν' αλλάξει τους λόγους Του, και 

είναι AUTOS που ακχούει και γνωρίζει τα 

πάντα. 

116. Κι αν ακούσεις τους πιο πολλούς 

απ' TOUS κάτοικους τῆς γῆς, θα σε 

παρασύρουν ar’ το δρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Ακολουθούν μόνο εικασίες και ŒUTOL δεν 

είναι τίποτε άλλο, παρά μόνο ψεύτες. 

117. Ο Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα 

an’ τον καθένα, ποιος παραστρατεί απ' 

το δρόμο Του, και Αὐτός γνωρίζει καλά 

τους καθοδηγημένους. 

118. Και toute απ' τις σφαγές (θυσίες) 

που πάνω TOUS αναφέρθηκε το όνομα 

του ΑΛΛΑΧ (όχι δηλ. που σφάζονται y1' 

εἰδωλα) αν πιστεύετε στις Αγιάτ Του 

(εδάφια δηλ. του Κορανίου). 

119. Και γιατί να μη τρώτε απ' τις 

σφαγές που πάνω τους αναφέρθηκε τ' 

όνομα του ΑΛΛΑΧ αφού σας εξήγησε 

λεπτομερειακά ὀ,τι ήταν σ' εσάς 

απαγορευμένο, εκτός αν ὑποχρεωθήκατε 

απ' την ἀνάγκη (va φάτε); Πολλοί ax’ 

τους ανθρώπους παραπλανούν τους 

ἄλλους με το πάθη χαι με την αμάθειά 

τους, ο Κύριός σου όμως γνωρίζει πολύ 

καλά όσους εἰναι παραόδάτες. 

120. Και ν' αποφεύγετε κάθε ἁαμάρτημα 

φανερό ἡ κρυφό, εκείνοι που κερδίζουν 

τὴν αμαρτία, θα ὄρουν την οφειλόμενη 

αμοιθή γι' όκι ἕκαναν. 
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(6) Σούρα ελ- ν' du 

121. Και μη τρώτε ax’ τις σφαγές 

που πάνω TOUS T' όνομα του AAAAX 

δεν ἀναφέρθηκε (δηλ. σφαγή σαν θυσία - 

προσφορά σ' ἁλλους θεούς εκτός από τον 

AAAAX), γιατί αυτό εἶναι παράδαση και 

οι διάδολοι EUTVÉOUV TOUS φίλους τους 

va λογομαχήσουν μαζί σας, κι αν τυχόν 

θα Ὀυπακούατε σ' αὐτούς, τότε πράγματι 

θα ήσασταν ειδωλολάτρες. 

122. Ἢ μήπως εκείνος που ήταν 

πεθαμένος, (άπιστος) και τον ζωντανέψαμε 

(με τὴν πίστη) και του δώσαμε το φως 

(του Ισλάμ) ὡς μέθοδο ζωής va περπατά 

ανάμεσα στους ανθρώπους, μοιάζει μ' 

εκείνον που εἰναι στα όάθη του σκότους, 

απ' τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσει νὰ 

ὄγει ἕξω; Ἔτσι, ta έργα τῶν άπιστων 

τους ἐεμφανίστηκαν όμορφα. 

123. Κι ἐτσι τοποθετήσαμε σε κάθε 

χωριό, TOUS μεγαλύτερους ÉVOXOUS του 

για νὰ συνωμοτούν και νὰ περιπλανούν 
TOUS ανθρώπους και δεν περιπλανούῦν 

παρά τον EQUTO TOUS χωρίς VA το 

διαισθάνονται. 

124. Κι αν τους ἔλθει éva Σημείο (απ' 

TtOvAAAAX) λένε: "Δεν θα πιστέψουμε 

μέχρις ὀὁτου μας ἔλθει ὀμοιο μ' αὐτό 

(ακριόώς) που ἐχει δοθεί στους 

αποστόλους του AAAAX". O AAAAX 

όμως γνωρίζει καλύτερα, που και πώς σε 

ποιον θα δώσει την αποστολή Του. Πάνω 

στους ÉVOYOUS θα πέφτει ἡ ταπείνωση 

και TO ŒUOTNLO όάσανο από τον AAAAX 

για ὀλες τις πονηριές TOUS. 

125. Ἐκείνον που o AAAAX θέλει vo 
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(6) Σούρα ελ-Εν’ μα Μέρος 80[ 193 | As! EC EST 

τον καθοδηγήσει, ανοίγει TO στήθος του 

στον ἸΙσλαμισμό, κι ὀποιον θέλει va τον 

ἀφήσει. στὴν πλάνη, κλείνει To στήθος 

του καὶ σφίγγει δυνατό, σαν να ανεδαίνει 

στον ουρανό. Ἔτσι ο AAAAX τιμωρεί 

EXEÏVOUS που αρνούνται να πιστέψουν. 

126. Αὐτός εἰναι Oo σωστός δρόμος 
του Κυρίου σου. Ἐξηγήσαμε τα Αγιάτ 
(xopavixd εδάφια) για ἕνα λαό που 

πυπακούει τις οδηγίες τοῦ ΑΛΛΑΧ. 

127. Θα ἐχουν Δαρ ελ-Σελάμ (το 
παράδεισο) ὑπό την αιγίδα του Κυρίου 
τους, όντας ο Προστάτης Tous γι' αὐτά 
που κάνουν. 

128. Και τὴν ημέρα που θα 
συγκεντρώσει ὀόλους μαζί, (και θα πει): 
"QI Ἐσείς! κακή ομάδα των δαιμόνων (ελ 
-τζίνν)! Πολλά πήρατε απ' τους 
ανθρώπους προς την πλάνη", "Κύριέ μας!" 
θ' ἁαπαντήσουν ου φίλοι τους "Ἐμείς ÉXOUUE 
αμοιδαία εξυπηρετηθεί, κι όμως - ιδού - 
φτάσαμε στο τέρμα μας που εσύ μας 

ὀρισες". Ki Exeivos θα tous απαντήσει: 

Ἢ Φωτιά θὰ εἰναι ο τόπος της κατοικίας 

σας, εκεί θα παραμείνετε για πάντα", εκτός 

av αλλιώς θελήσει o AAAAX. Ο Κύριός 
σου είναι Σοφός (και) Παντογνώστης. 

129. Κι ἐτσι κάναμε τους άδικους va 

αλληλογοητεύονται στην πλάνη σαν 

αποτέλεσμα για εκείνα που είχαν κερδίσει. 

130. “ὯΙ Ομάδα τῶν ανθρώπων και 
τῶν δαιμόνων (τζίνν) Μήπως δεν σας 

ήλθαν απόστολοι - από εσάς TOUS ίδιους, 

va σὰς διαόδάζουν τις διδασκαλίες Μου, 

και προειδοποιώντας σας για τη 

“2 “5 

πέσης 25,35 
vas 

ail ré LG τ: ϊε..κΣ 

“2.2 τ LIL Lo À LORS 
ANUS ads ais 

OK 

Ds BL SA & 

GLS 

ΝΟΣ 
TES SE AD Esp 3 

OT SEL EE 
“55. σ΄. Soi et maire eu 

Ὁ Ἢ προ ον 

os A sé τε 
ὦ LISE ὑγῷ MAUVE 

Dos term ΤᾺ CE 
es EN 2e 25 is 

RTS CA 

OS 

vire Res LAS 
BRAS Se ΠΤ 

ee ARE 
Dee ELA SCAN Het 



(6) Σούρα εἐλ- Εν’ ἀμ Μέρος 80 [194] As! + plu δ)» 

συνάντηση με Mac σ' αὐτή τη μέρα;" Ki 

αὐτοί θα πουν: "Μαρτυρούμε εναντίον 

του εαυτού μας (ότι δεν πιστέψαμε)". H 

ζωή του κόσμου αυτού τους εἰχε 

εξαπατήσει, κι ÉTOL μαρτύρησαν ενάντια 

στον εαυτό τους, ότι ήταν άπιστοι. 

131. Κι αυτό, γιατί ο Κύριός σου ποτέ 
δεν καταστρέφει ἕνα χωριό απλώς για 

τὴν ασέόδεια όσων το κατοικούν, EP' όσον 

αὐτοί δεν ÉXOUV προειδοποιηθεί. 

132. Πα καθένα υπάρχει ανάλογος 

όαθμός (αμοιδή) με 6don τα ὀσα ἐχουν 
κάνει, γιατί ο Κύριός σου γνωρίζει όλα 

000 κάνετε. 

133. Κι ο Κύριός σου εἰναι Αὐυτάρκης 
(και) Πολυεύσπλαχνος κι αν το ἤθελε, 
θα μπορούσε να σας καταστρέψει, καὶ 
στη θέση σας va ορίσει εκείνους που 
θέλει, ὀπως ἐχει κάνει εσάς ἀαπόγονους 
άλλου λαού. 

134. Ὅλα αὐτά που σας εἰχε υποσχεθεί 

οπωσδήποτε θα γίνουν και δεν μπορείτε 

va ὀάλετε τον ΑΛΛΑΧ στην θέση της 
αδυναμίας διότι, εἰναι Παντοδύναμος. 

135. Iles τους: "Q! λαέ μου! Κάνατε 
ό,τι σας ἀρέσει (στην πλάνη) κι εγώ (απ' 

τη μεριά μου) θα κάνω ό,τι μπορώ, νὰ 
κηρύξω το Μήνυμα, σύντομα θα μάθετε 
ποιος θα ἔχει το καλό τέλος στη ζωή του 

κόσμου αυτού και της Μέλλουσας ζωής. 
Βέδαιο εἰναι, OT où κακοποιοί δεν θα 

ευημερήσουν. 

136. Κι éxavav για τον AAAAX, από 

τὰ 600 δημιούργησε, ἐνα μέρος OT’ τὴ 
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(6) Σούρα ἐλ-Εν' du Μέρος δο 

συγκχομιδή και από τα κοπάδια ἕνα μέρος 

κι εἰπαν: (σαρκαστικά): "Αὐτό εἰναι για 

τον ΑΛΛΑΧ και διόρισαν άλλο ένα μέρος 

HOL εἰπαν ὀτι είναι για τους συνεταίρους 

τους (τα εἰδωλα)". Ki ὀὁὀμως το μερίδιο 

που προόριζαν για Tous "συνεταίρους" (του 

Oeov), ποτέ δεν θα φτάνει σ' Αὐτόν ενώ. 

το μερίδιο τοῦ ΑΛΛΑΧ φτάνει στους 

"συνεταίρους" τους. Ti άθλιο είναι αὐτό 

που κάνουν! 

137. Ἐπίσης, où συνέταιροι τῶν 

άπιστων, TOUS γοήτευσαν, να σκοτώνουν 

τα παιδιά τους (για θυσία), για va 

οδηγηθούν στὴν καταστροφή, και va 

επιφέρουν σύγχυση στη θρησκεία τους. 

Av όμως o AAAAX ἤθελε, ποτέ δεν θα 

TO ἔκαναν, ἀλλά παράτησέ TOUS αὐτούς 

καὶ τις εφευρέσεις τους. 

138. Κι einav ότι τέτοια κοπάδια και 

καρποί είναι ἁαπαγορευμένα, δεν τα τρώνε 

εκτός εκείνοι που θέλουμε εμείς - έτσι 

διατείνονται-. Επί πλέον ὑπάρχουν 

κοπάδια που απαγορεύεται να μπαίνουν 

στο ζυγό ἡ να φορτώνονται, κι ἄλλα πάνω 

στα οποία (κατά τη σφαγή) δεν 

αναφέρθηκχε το όνομα του AAAAX. Κι 

ὀλαὰ αὐτά εἰναι επινοήσεις κατά του 

AAAAX, που πολύ σύντομα όμως θα 

τους τιμωρήσει για τις εφευρέσεις τους. 

139. Κι εἰπαν: "Ti ὑπάρχει στις μήτρες 

των κοπαδιών επιτρέπεται μόνο για τους 

ἀνδρες κι απαγορευμένο στις γυναίκες 

μας; κι όμως αν το νεογέννητο ήταν νεχρό 

τότε δικαιώνονται όλοι να φάνε TO μερίδιό 

τους σ' αυτό". Ο ΑΛΛΑΧ, όμως, θα τους 

τιμωρήσει για τις επινοήσεις ŒUTÉG, γιατί 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ 

εἰναι Πάνσοφος(και) Παντογνώστῃης. 

140. Χαμένοι εἰναι εκείνοι που 

σκότωσαν τὰ παιδιά TOUS από 

παραφροσύνη κι αἀμάθεια, και 

απαγόρευσαν τις τροφές που ο AAAAX 

τους ÉXEL εφοδιάσει, επινοώντας (ψεύδη) 

κατά του ΑΛΛΑΧ. Ἔχουν - πράγματι - 

παραπλανηθεί, και δεν ήσαν από τους 

καλούς καθοδηγημένους. 

141. Είναι Exeivos (o AAAAX) που 

δημιούργησε κήπους, ᾽πυποστηριγμένα 

περιφραγμένους με κιγκλίδωμα κι όχι, με 

τα φοινικόδεντρα, και παρήγαγε QT τη 

καλλιεργημένη γη διάφορα προϊόντα, και 

τις ελιές και τα ρόδια, όμοια (στο εἰδος) 

καὶ διαφορετικά στο είδος καὶ στη YEUON, 

καὶ εἰπε: "Φάγετε απ' τους καρπούς TOUS, 

ὅταν ὠριμάσουν, κι ἀποδώσετε τὴν 

οφειλόμενη προσφορά (ζεκάτ) κατά τη 

μέρα τῆς συγκομιδής, και μὴν 

᾽υπερόάλλετε", γιατί o AAAAX δεν ayard 

τους παραόδάτες. 

142. O AAAAX δημιούργησε καὶ QT 

ta ζωντανά (τα κοπάδια), που άλλα 

χρησιμεύουν για φόρτωμα, κι άλλα για 

τροφή, φάγετε απ' αυτά που o AAAAX 

σας ἐχει προμηθεύσει, και μην ακολουθείτε 

τα ὀήματα του Σατανά, γιατί είναι για 

σας φανερός εχθρός. 

143. (O AAAAX δημιούργησε) οκτώ 

ζεύγη: δύο ar’ τα πρόδατα και δύο από 

τις κατσίκες και ρώτησέ τους: Τὶ 

ἀπαγόρευσε ο AAAAX,; τα δύο ἀρσενικά, 

τα δύο θηλυκά, ἡ (και TA νεογέννητα) 

που OÙ μήτρεςτων δύο θηλυκών εγκλείουν; 
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(6) Σούρα ελ-Εν’ ἀμ Μέρος 80 va δ) 
Απαντήστε μου με δάση γνώσεως αν ELOTE 

ειλυικρινείς. 

144. Κι an’ τις καμήλες ένα ζευγάρι 

κι απ' τις ἀγελάδες επίσης, και ρώτησέ 

τους: Τὶ ἔχει ἀαπαγορεύσει o AAAAX, ta 

δύο ἀρσενικά, τα δύο θηλυκά, ἡ (τα 
νεογέννητα) που OL μήτρες τῶν δύο 

θηλυκών εγχλείουν; Ἢ μήπως εἰσαστε 

παρόντες ὁταν ο ΑΛΛΑΧ σὰς ἐδωσε 

αὐτές τις εντολές; Και ποιος είναι o 

αδικώτερος απ' εκείνον που απ' ἀγνοια 

επινοεί ψέμα κατά του AAAAX, για va 

παραπλανήσει τους ανθρώπους; O 

AAAAX ὀμως δὲν καθοδηγεί τους 

άδικους λαούς. 

145. Πες: "Δεν ὀρίσκω στο 6,71 μου 
ἐμπνευσθεί, καμιά ἀαπαγορευμένη τροφή, 
εχτός αν εἰναι ψόφια, ή το ρευστό αἰίμα, 
ή TO κχρέας του χοίρου, γιατί είναι 
σιχαμερό, ἡ το ανίερο ή ασέδαστο που 
πάνω TOU ἐχουν επικαλεστεί ἀλλα 

ονόματα εκτός του ΑΛΛΑΧ. Όποιος 
ὄμως σπυποχρεωθεί από ανάγχκη, κι όχι από 

πρόθεση ανυπαχοής, να κάνει τούτο, δεν 
παρανομεί, ο Κύριός σου εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος (κι) Ελεήμονας. 

146.Ὀ Και στους E6paiovs 

απαγορεύσαμε κάθε (ζώο) LE αδιαίρετη 

οπλή, (όπως εἰναι οι καμήλες) κι απ' τις 

ἀγελάδες και τις κατσίκες, TOUS 

ἀπαγορεύσαμε, TO λίπος, εκτός αυτού (του 

λίπους) που ὀρίσκεται στην πλάτη, ἡ στα 

σπλάχνα TOUS, που είναι ἀανακατεμένο μ' 

ἕνα κόκαλο. AUTO ἕγινε σαν τιμωρία για 

τὴν ανυπακχοή TOUS, γιατί Ἐμείς είμαστε 

ευλικρινείς (στις διαταγές Mas). 

(ἢ ΠΌΑ LT 

Ke rie ne LE 
222 "re Le PT τί nr 
LÉ “2, A AE ERLEN age 

ns Ἢ ire 

HAT 
πῤ : 

loGT SJ Cf 

HET NS Le 
Fe MERATUIE 

As LR LEE iii 
Sue 

DRE ες 

“΄ 

ψν μ᾿: 



(6) Σούρα ελ-Εν' du Μέρος 80 [198] As plu ὃ» 

147. Ki av σε διαψεύδουν, va tous 

πεις: "Ὁ Κύριός σας είναι γεμάτος 

πολυευσπλαχνία. Κανένας δεν μπορεί va 

αναϊρεί την οργή Του από τους ενόχους. 

148. Εκείνοι που συνεταιρίζουν ἄλλους 

θεούς με τον AAAAX θὰ πουν: "Av ο 

AAAAX ἤθελε, dev θα Tov συνταιριάζαμε 

με άλλους, οὔτε εμείς, OÙTE οι γονείς μας, 

κι OÙTE θα εἰχαμε καμιά απαγόρευση". 

Με τον ἰδιο τρόπο οι πρόγονοι διάψευσαν 

μέχρις ότου δοκίμασαν την οργή μας. Πες 

τους: "Av εἰστε ὀέδαιοι για κάτι, τότε 

αποδείξετέ το σε μας. Δεν ακολουθείτε 

παρά μόνο εικασίες, και τίποτε δεν κάνετε, 

παρά να ψεύδεστε". 

149. Iles τους: Ὃ AAAAX ἐχει 10 

τέλειο ἐπιχείρημα, αν ήθελε, τότε θα σας 

καθοδηγήσει ὁλους". 

150. Πες τους: "Παρουσιάστε τους 

μάρτυρές σας, που να μαρτυρήσουν ότι ο 

AAAAX απαγόρευσε τὰ ὡς άνω 

αναφερόμενα". Κι αν τότε μαρτυρήσουν, 

μην ομολογήσεις μαζί τους, κι οὐτε ν' 

ακολουθήσεις τους μάταιους πόθους 

εκείνων. που ἀαρνήθηχαν τις εντολές μας 

καὶ δὲν πιστεύουν στή Μέλλουσα Ζωή, 

γιατί εξομοίωσαν άλλες θεότητες LE τον 

(ς-Φύλακα-) Κύριό τους. 

151. Πες τους: "Na σας διαδάσω εκείνα 

που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας 

(τραγματικά)", "Na μην συνεταιρίζεται 

με Αὐτόν άλλα όντα. Na συμπεριφερθείτε 

στους γονείς σᾶς κάλλιστα (με τέλεια 

καλοσύνη). Νὰ μὴν σκοτώνετε τα παιδιά 
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(6) Σούρα ελ-Εϑν' ἀμ 

σας με δικαιολογία την φτώχεια - θα 

σας προμηθεύσουμε ὀ,τι χρειάζεστε για 

τη συντήρηση τὴ δική σας κι εκχείνων - 

Na μην πλησιάζετε τα μεγάλα 

αμαρτήματα εἰτε φανερά εἰτε κρυφά. Νὰ 

μὴν σκοτώνετε TN ψυχή που o AAAAX 

έχει ἀαπαγορέψει, εκτός για δίκαιους 

λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί). M' 

αυτά σας ὑυποχρεώνει AAAAX, κι ίσως 

νὰ TO αντιληφθείτε. 

152. Νὰ μην πλησιάζετε την περιουσία 

τῶν ορφανών, εκτός με τους καλούς 

τρόπους (και για καλούς σκοπούς) μέχρι 

τὴν ἡλικία της ευθύνης και τῆς καλής 

διοίκησης. Na μετράτε και να ζυγίζετε 

με (πλήρη) δικαιοσύνη. Κανένα δεν 

ἐεπιδαρύνουμε πάνω απ' 6,1 μπορεί. Κι 

όταν μιλάτε, VO μιλάτε δίκαια, ἔστω κι 

αν αφορά κάποιον, που ELVOL συγγενής 

σας. Και va εκπληρώσετε τη Συμφωνία 

του AAAAX. Με αυτά, σας υποχρεώνει 

o AAAAX για va θυμάστε". 

153. Πράγματι, αυτός εἰναι ο Loos 

δρόμος Μου, που οδηγεί κι ἀακολουθείστε 

τον. Mnv παίρνετε τους πλάγιους δρόμους 

διότι θα σας απομακρύνουν από το δρόμο 

Του. Μ' αυτά υποχρεώνει o AAAAX για 

VO προφυλαχθείτε. 

154. "Ἔπειτα δώσαμε στον Mwÿon το 

Βιόλίο, συμπληρώνοντας ακριδώς (τὴν 

εὐνοιά Μας) για εκείνον που κάνει καλό, 

κι εξηγώντας λεπτομερειακά κάθε πράγμα, 

YL νὰ χρησιμεύσει σὰν καθοδήγηση και 

δείγμα της ευσπλαχνίας, WOTE ίσως 

πιστέψουν ότι συναντήσουν το Κύριό τους. 
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(6) Σούρα ελ-Εν' ἀμ Μέρος 80 

155. Κι αὐτό είναι ένα Βιύλίο, (το 

Κοράνιο) που στείλαμε κάτω. Eivar 

γεμάτο από καλά και αγαθά va το 

ακολουθείτε και να εἰστε ευσεόείς, ίσως 

να ελεηθείτε. 

156. Νὰ μην πείτε: "To Bio ἐχει 

σταλεί. σε δύο λαούς (Ἰουδαίους και 

Χριστιανούς) πριν από μας κι ότι εμείς 

παραμείναμε στὴν ἄγνοια απ' τὴν επιμελή 

μελέτη του ;". 

157. Και να μὴν πείτε ότι: "Αν το 

Βιόλίο έχει σταλεί σ᾽ ἐμάς, τότε θα είμαστε 

πιο καθοδηγημένοι απ' εκείνους;". Τώρα 

όμως σας ἔχει έλθει ἕνα φανερό Σημείο 

απ' το Κύριό σας, και μια καθοδήγηση 

κυ ἐλεημοσύνη κι ÉVOELEN μακροθυμίας, 

DOTE ποιος εἰναι ἀδικότερος απ εκείνον 

που διαψεύδει τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ 

και απομακρύνει TOUS άλλους απ' AUTO. 

Θα τιμωρήσουμε εκείνους που 

απομακρύνονται απ' τὰ Σημεία μας με 

φούδερά ὄάσανα για τὴν απομάχκρυνση 

αυτή. 

158. Μήπως περιμένουν να έλθουν οι 

άγγελοι (για va τους καθοδηγήσουν) ἡ o 

(ίδιος 0) AAAAX, ἡ μερικά απ’ τα Σημεία 

του Κυρίου σου; Την ήμερα που όπως 

είναι ὀέδαιο, ἔλθουν μερικά απ' τα Σημεία 

του Κυρίου σου, δὲν θα ὠφελήσει τότε σε 

τίποτε, αν ἡ ψυχή πιστέψει, εκτός αν 

από πριν δεν πίστεψε, ἡ ÉXEL κερδίσει TO 

καλό στὴν πίστη της. Και τότε πες: 

"Περιμένετε! κι εμείς επίσης περιμένουμε". 

159. Eov δεν eioat σε τίποτε μ' 

ἐκείνους που διαιρούν, τη θρησκεία τους 
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(6) Σούρα ei-Ev’éu 

καὶ προκαλούν σ' αὐτήν αἱρέσεις. Η 

πυπόθεσή Tous ὄρίσκεται στον AAAAX, 

που στο τέλος θα τοὺς αναγγείλει τὴν 

αλήθεια για όλα όσα ἕέκαναν. 

160. Exeivos που αγαθοεργεί, θ' 

αμειφθεί στο δεκαπλάσιο, κι εκείνος που 

κάνει το κακό, θ' ἀαμειφθεί μόνο με δάση 

τη κακία του. Καμιά αδικία δεν θα συμόεί, 

σε (κανένα απ') αυτούς. 

161. Πες τους: "Στ' αλήθεια, ο Κύριός 

μου μ' οδήγησε, στον ίσιο δρόμο, - στην 

σωστή θρησκεία -, Η θρησκεία του Αὐραάμ 
που ÉOTQE VE μακριά από τη πλάνη προς 

τὴν αλήθεια και που δεν συνεταίριζε 

κανένα UE τον ΑΛΛΑΧ". 

162. "Ειλικρινά" πες τους "OL προσευχές 

μου, τα λειτουργικά μου, ἡ ζωή μου κι ο 

θάνατός μου, ὁλα γιὰ τον ΑΛΛΑΧ, τον 

Κύριο των Κόσμων που, 

163. δεν έχει συνέταιρο, και τέτοια 

ἐντολή πήρα. Ἐγώ δε, είἰμαι ο πρώτος 

απ' αὐτούς που ÉYOUV υποταχθεί στη 

Θέλησή Του (ο πρώτος Μουσουλμάνος)". 

164. Και τέλος να τους πεις: "Μήπως 

θ' αναζητήσω ἄλλον Ἄρχοντα εκτός απ' 

τον AAAAX, ενώ Exeivos είναι ο Ἄρχων 

ὄλων τῶν πραγμάτων; Κάθε ψυχή δεν 

κερδίζει τίποτε χωρίς να αμειφθεί μ' αὐτό, 

και δεν φέρει καμιά ἐνοχη ψυχή 

αμαρτήματα άλλης. Στο τέλος, το τέρμα 

εἰναι ἡ επιστροφή στο Κύριό σας, που θα 

σας αἀναγγείλει την αλήθεια σε όσα εσείς 

πριν διαφωνούσατε. 
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165. Κι Exeivos είναι που σας ἔκανε 

διαδόχους (Του) στη γη. ἀνύψωσε μερικούς 

από σας: σε θαθμό πάνω απ' άλλους, 

DOTE να σας δοκιμάσει σ' ό,τι σας ἔδωσε. 

Πατί ο Κύριος σου γρήγορα τιμωρεί, είναι 

ὅμως Πολυεύσπλαχνος κι Ἐλεήμονας. 

Date 
ANG es Î ES 

12 

o7 29 À “5 

SRE SUR ÈS" 
"ἢ ΡΣ ΠΟΤῚ 

“ἘΞ 

Στο ovoua του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. Δ. M. Σ = (ἔλιῳ, Aouu, Μιμμ, 

Zavt)* 

2. Ἕνα Βιύόλίο σου αποκαλύφθηκε, - 

Ἔτσι, μην αφήσεις την καρδιά σου va 

στενοχωριέται πια μ' αὐτό(εκτός εάν ο 

λαός του αρνείται την πίστη). - Γιατί 

μ'αυτό θα μπορέσεις να προειδοποιήσεις 

TOUS κακούς καὶ νὰ ὑυπενθυμίσεις TOUS 

Πιστούς. 

3. Ynaxovete (ω ἀνθρωποι!), στὴν 

αποκάλυψη που σὰς εστάλη, AT τον 

Κύριό σας - και μην ακολουθείτε σα 

φίλους ἡ προστάτες άλλους, εκτός απ' 

Αὐτόν. Πολύ λίγο θυμάστε τις 

προειδοποιήσεις. 

4. Πόσα πολλά χωριά  ÉXOUE 

καταστρέψει (για τις αμαρτίες τους); Η 

τιμωρία μας τους ήλθε ξαφνικά τη νύχτα 

ἡ κατά τη διάρκεια του ὕπνου τους στὴν 

απογευματινή TOUS ανάπαυσῃ. 

5. Κι έτσι όταν ἡ τιμωρία μας τους 
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(7) Σούρα ελ- Ἐαράφ 

κατέλαόδε, καμιά φωνή δεν ακούστηκε, 

παρά αὐτή: "Πραγματικά μασταν ἕνοχοι". 

6. Τότε θα ρωτήσουμε εκείνους στους 

οποίους είχε σταλεί το Μήνυμά μας, κι 

εκείνους με τους οποίους το στείλαμε. 

7. Και θα τους απαριθμήσουμε και 

πάλι τις πράξεις τους, με γνώση (Μας) 

γιατί ποτέ ÔEV ήμασταν απόντες (σ' 

οποιαδήποτε ρα ἡ τόπο). 

8. Τὸ ζύγισμα κατά τη μέρα αυτή θα 

είναι δίκαιο (UE ακρίδεια), ÉTOL ὁποιου 

10 φορτίο (απ' το ὄάρος τῶν καλών 

πράξεων) εἰναι ὀαρύ, aœutoi εἶναι οι 

εὐτυχισμένοι. 

9. Κι όποιου το φορτίο εἰναι ελαφρό, 

είναι ἐκείνοι που θα ὄρουν χαμένη τὴν 

ψυχή τους, γιατί ἄδικα μεταχειρίστηκαν 

τις ἐεντολές μας. 

10. Ἐμείς muaotav που σας 

τοποθετήσαμε με εξουσίες στη γη καὶ σας 

εφοδιάσαμε μ' OÀG για τη συντήρησή σας, 

πολύ μικρή εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη που 

δίνετε. 

11. Ἐμείς quaotav που σας πλάσαμε 

και σὰς δώσαμε μορφή, κι ἔπειτα 

διατάξαμε τους ἀγγέλους: Υτολλιθείτε 

στον AÔGU, κι ὀλοι ἐσκυψαν, και μόνο ο 

ἱμπλίς (ο διάδολος) αρνήθηκε να εἰναι μ' 

όσους υποκλίθηκαν. 

12. Eine (υ ΑΛΛΑΧ): "Ti σ' εμπόδισε 

να σκύψεις χάμω, αφού Εγώ σε 

προστάζω;" κι αυτός ἀπάντησε: "Εγώ εἰμαι 
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(7) Σούρα ελ- Ἑαράφ Μέρος 80[ 204 |A 5j VOIS 5 5 

καλύτερός του. M' ἔπλασες από φωτιά, 

κι αὐτόν τον ἔπλασες από λάσπη). 

13. Eine (o AAAAX): "Φύγε, κάτω 

απ' εδώ, δεν μπορείς εδώ μέσα να εἰσαι 

avôdôns, ἐόγα ἐξω γιατί εἰσαι ο 

μι᾽χροπρεπέστατος (απ' ὀλα TO πλάσματο). 

14. Eire (ο σατανάς): “δώσε μου 

αναθολή UÉXOL την ἡμέρα που θ' 

αναστηθούν". 

15. Εἰπε (υ AAAAX) "Na εἰσαι απ' 

αὐτούς που ἔχουν αναύδολή". 

16. Eire, o Σατανάς: "Επειδή μ' ἐδιωξες 

(απ' το Δρόμο), θα παραμονέψω 

περιμένοντας TOUS στον Ίσιο Δρόμο Σου, 

17. "κι ἔπειτα θα τους επιτεθώ (από 

μπροστά τους) ανάμεσα, στα χέρια τους 

κι από πίσω TOUS, απ' τα δεξιά τους κι 

απ' T' ἀριστερά TOUS, και δεν θα ὄρεις 

τους περισσότερους OT αυτούς 

ευγνώμονες (για τὴν ευσπλαχνία Σου)". 

18. Eine (υ AAAAX): "ἙΕόγα ἐξω απ’ 

αυτό, ατιμασμένος κι εκτοπισμένος. 

Βεθαίως, αν κανείς απ’ αυτούς 0° 

ακολουθήσει, ἡ Κόλαση τότε θα γεμίσει 

από σας λους. 

19. "Q! Αδάμ! κατοίκησε σὺ x ἢ 

γυναίκα σου στον Κήπο, και χαρείτε κι 

OL δυο σας, τρώγοντας (QT όλους TOUS 

καλούς καρπούς), όπου θέλετε, ἀλλά μην 

πλησιάζετε αὐτό το δένδρο, γιατί θα 

χκυλήσετε στην πλάνη και την παρανομία». 
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(7) Σούρα ελ- Βαράφ Μέρος 80 

20. Τότε ἀρχισε ο Σατανάς νὰ 

ψιθυρίζει και στους δυο, φέρνοντάς τους 

στο νου όλη TOUS την ντροπή ποὺ (πριν) 

τους ήταν χρυμμένη και εἰπε: "O Κύριος 

σας, σας απαγόρευσε, μόνο αὐτό το 

δένδρο, για νὰ μὴν γίνετε άγγελοι, ἡ νὰ 

εἰστε απ' τους αθάνατους". 

21. Κι opxiotnxe, και στους δύο 

λέγοντας ὀτι: θα ειμ' εγώ για σας ἕνας 

απ' TOUS συμδούλους σας". 

22. Ἔτσι μὲ το δόλο κατάφερε τὴν 

πτώση τους. Κι όταν δοκίμασαν το δένδρο, 

ἡ ντροπή τους άρχισε νὰ γίνεται φανερή 

σ' αυτούς κι ἄρχισαν να συγκολλούν πάνω 

στα σώματά τους τα φύλλα του Κήπου. 

Τότε τους φώναξε ο Κύριός τους: "Μήπως 

δεν απαγόρευσα AUTO το δένδρο καὶ στους 

δύο, HAL σας ειδοποίησα ότι ο Σατανάς 

εἶναι ἕνας ἀαναγνωρισμένος εχθρός σας;". 

23. Exeivor ἁαποχρίθηκαν: "Κύριέ μας! 

εἰμαστε ένοχοι στον EUVTO μας, κι αν δεν 

μᾶς συγχωρέσεις και μας σπλαχνιστείς, 

τότε θα είμαστε -ὀέδαια- με τους χαμένους. 

24. Κι εἰπε (υ AAAAXY) "Φύγετε κάτω, 

ἡ έχθρα νὰ εἰναι ἀνάμεσά σας, τὴ γη θα 

ÉXETE για τόπο κατοικίας σας και τὰ μέσα 

για τη συντήρησή σας, μέχρις ότου (για 

ἕνα χρονικό διάστημα). 

25. και συνέχισε (0 ΑΛΛΑΧ): "Σ' αὐτή 

θα ζείτε, σ' αὐτή θα πεθάνετε, κι απ’ 

αὐτή θα αναστηθείτε (μετά τον θάνατο)". 

26. Q! Ἐσείς παιδιά του Αδάμ! Zac 

στείλαμε ἐνδύματα για να σκεπάσουν τὴν 
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(7) Σούρα ελ- Ἑαράφ 

ντροπή σας και πολύτιμα στολίδια. Αλλά 

TO ένδυμα της ευσέδειας εἰναι το καλύτερο. 

Αὐτή εἰναι μια ax' τις Evtokés του 

AAAAX, ὦστε νὰ μπορέσουν νὰ 

προειδοποιηθούν. 

27. Ὡ! Ἐσείς παιδιά του Αδάμ! μην 

ἀφήσετε το Σατανά να σας εξαπατύσει, 

όπως ÉHOVE μαζί με τους πατέρες σας να 

εκδιωχθούν απ' τον Παράδεισο 

απογυμνώνοντας TOUS απ' TO ενδύματά 

τους για νὰ εκθέσει, την ντροπή τους. 

Πιατί τόσο εκείνος 600 κι ἡ φυλή του 

σας παρατηρούν, απ' ὀπου εσείς δεν 

μπορείτε να TOUS δείτε. Εμείς κάναμε τους 

Σατανάδες φίλους για εκείνους (μόνο) που 

δεν πιστεύουν. 

28. Κι αν διαπράξουν κάτι που εἰναι 

αισχρό, τότε λέγουν: "Βρήχαμε και τους 

πατέρες μας να κάνουν το ίδιο" και "oO 

ΑΛΛΑΧ μας το προστάζει". -Σ' αὐτούς 

va πεις:- "Oyr, o AAAAX ποτέ δεν 

TOOOTAGEL O,TL εἰναι αισχρό. Γιατί 

αποδίδετε στο ΑΛΛΑΧ ό.τι δεν 

γνωρίζετε;". 

29. Πες: Ὃ Κύριος μου επέόδαλε τη 

δικαιοσύνη, γι αυτό να προσαρμόζετε TO 

πρόσωπό σὰς (όλο τον εαυτό σας σ' 

Αὐτόν), σε κάθε τόπο προσευχής, και νὰ 

Ἴον επικαλείστε κάνοντας τη λατρεία σας 

ειλικρινή κι αόρατὴ προς Αὐτόν. Ἔτσι όπως 

σας ἐπλασε στην αρχή, θα επιστρέψετε". 

30. Ἄλλη ομάδα την ἔχει καθοδηγήσει, 

γυ ἄλλη ομάδα EE τὴν ἀπώλεια τῆς 

πορείας τους, γιατί προτίμησαν τους 

Σατανάδες για φίλους και προστάτες, αντί 

# 
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του AAAAX, καὶ νομίζουν (κατά λάθος) 

ότι εἰναι καθοδηγημένοι. 

31. Q! Παιδιά του Αδάμ! Na φοράτε 

τα στολίδια σας σε κάθε τόπο προσευχῆς, 

και τρώτε και πίνετε, ἀλλά μην 

᾽πυπερὄάλλετε, γιατί (υ AAAAX) δεν ἀαἀγαπά 

τους σπάταλους. 

32. Πες: Ποιος απαγόρευσε τα στολίδια 

του AAAAX, που παραχώρησε σ' αὐτούς 

που Tov υπηρετούν, καθώς και τα κιθάρα 

χι αγνά πράγματα (που ἔχει προμηθεύσει) 

για συντήρηση; Πες: Αὐτά εἰναι στη ζωή 

ŒUTOÙ του κόσμου, για εκείνους που 

πίστεψαν, (και) ακόμη καθαρότερα γι' 

αὐτούς κατά την ήμερα της Κρίσεως. Ἔτσι 

εξηγούμε τις εντολές μας λεπτομερειακά, 

για TO λαό εκείνον που αντιλαμόάνεται. 

33. Πες: Κι όμως ο Κύριος μου 
απαγόρευσε πράγματι τις αισχρές πράξεις, 

εἰτε όσες απ' αὐτές έγιναν στὰ φανερά 

εἰτε στα κρυφά, τις αμαρτίες και τ' 

αδικήματα κατά της αλήθειας καὶ της 

λογικής, και TO VO συνεταιρίζετε (άλλους) 

με τον ΑΛΛΑΧ, εφ' όσον κανένα 

δικαίωμα δεν ÉOTELRE γι' αὐτό, και νὰ 

λέτε γιὰ τὸν AAAAX ο,τι εσείς δεν 

γνωρίζετε. 

34. Και για κάθε έθνος ορίστηκε όριο 

ζωής, και σαν φτάσει το τέλος TOUS, οὔτε 

κατά μια ὥρα δεν θα μπορέσουν VA το 

αργοπορήσουν, οὔτε και VA TO 

επισπεύσουν. 

35. Ώ! Ἐσείς παιδιά του Αδάμ! 

Οποτεδήποτε ἔλθουν από μας Απόστολοι, 
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(ἄνθρωποι) από σας τοῦς ièrouc, 

ἀπαγγέλλοντας σε σὰς τις εντολές μου, 

τότε όποιος εἰναι ευσεόδής και όελτιώνει 

(τη ζωή του), ας μη φούάται κι οὔτε 

πρόκειται να λυπηθεί. 

36. Exeivor όμως που ἀαρνήθηκχαν τις 

εντολές μας κι υπεροπτικά τις 

μεταχειρίστηκαν, θα εἰναι Σύντροφοι της 

Φωτιάς, που (για πάντα) εκεί θα 

παραμείνουν. 

37. Και ποιος εἰναι περισσότερο άδικος, 

απ'εκείνον που επινοεί ψεύδη κατά του 

AAAAX ἡ απορρίπτει LE ψεύδη τις 

evrokés Του; Αὐτοί θα ἐχουν το μερίδιο 

τους, όπως ορίστηκχε στο Βιόλίο, μέχρις 

ότου, σαν φτάσουν OL ἀαγγελιαφόροι μας 

(του θανάτου) για να πάρουν τις ψυχές 

τους, θα tous πουν: "Ποὺ εἰναι αὐτοί 

που ζητούσατε τη ὄοήθειά τους, εκτός 

του AAAAX", Κι αὐτοί θ' αποκριθούν: 

"Ἐξαφανίστηκαν" Κι ομολόγησαν, εναντίον 

στον εαυτό τους ότι ήταν ἀπιστοι. 

38. Eixe (υ AAAAX): "No μπείτε, με 

TN γενιά που χάθηκε πριν από σας 

-άνθρωποι και Ἰζίνν (πνεύματα) - στη 

Φωτιά. Οποτεδήποτε, μια καινούρια γενιά 

μπαίνει, ὀλαστημά την αδελφική της γενιά 

(που ἐφυγε πριν), μέχρις ότου 

ακολουθώντας ἢ μιὰ την ἄλλη, μπουν 

όλοι τους στη φωτιά. Τότε λέει ἡ τελευταία 

γιὰ τὴν πρώτη: "Κύριέ μας! Αὐτοί είναι 

που μας εξαπάτησαν, γι' αὐτό δασάνισέ 

τους διπλά μέσα στη Φωτιά". Κι Ἐκείνος 

θ' ἀποκριθεί: “Διπλή (auv' ἡ τιμωρία) για 

ὀλους", (και για τις αμαρτίες τους κι 

ἐπειδή δεν ÉXOUV παραδειγματιστεί). Αλλ' 
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ὅμως AUTO εσείς δεν TO αντιλαμόάνεστε. 

39. Και τότε n πρώτη γενιά θα ne 

στὴν τελευταία: "Tia προσέξτε! Σε τίποτε 

δεν Ὀππερέχετε εσείς από εμάς, γι' αὐτό 

δοκιμάστε τα ὄάσανα για ὀ,τι εἰχατε 
κερδίσει" 

40. Ἐκείνοι - ὀέόδαια - που απέρρυψαν 

με ψεύδη τις Εντολές μας, κι ὑπεροπτικά 

τις περιφρόνησαν, δεν θ' ανοιχτούν γι' 

αὐτούς OL πόρτες τ' ουρανού οὔτε θα 

μπουν στο Παράδεισο, μέχρις ότου 

περάσει εὔκολα ἡ καμήλα, απ' το μάτι 

. τῆς ὀελόνας. Τέτοια εἰν’ ἁμοιδή για τους 
αμαρτωλούς. 

41. Γι’ αὐτούς εἰν' n Κόλαση για 

HOEGGTL (από κάτω) και συνεχής φωτιά 

για σκέπασμα από πάνω. Τέτοια είναι ἡ 

ανταπόδοση μας στους άδικους. 

42. Exeivor όμως που πίστεψαν κι 

ÉXOVOV TO καλό, -δεὲν θα επιῤδαρύνομε 

περισσότερο κάθε ψυχή απ' 600 αντέχει, - 

αὐτοί θα είναι Σύντροφοι στο Παράδεισο, 

ὀποῦ (για πάντα) θα διαμένουν. 

43. Κι ἀπαλλάξαμε το μίσος απ’ τις 

KOQÔLÉS τους. Από κάτω TOUS τρέχουν τὰ 

ποτάμια, και τότε θα πουν: "Δόξα στον 

ΑΛΛΑΧ, που μας οδήγησε σ' αὐτή (την 

ευδαιμονία). Και ποτέ μας, δεν θα 

6pioxaue καθοδήγηση, αν o AAAAX δεν 

μας οδηγούσε (στην Αλήθεια). Αὐτό 

ἔφεραν σε μας οι Απόστολοι του Κυρίου 

μας". Και θ᾽ ἀκούσουν τότε τη φωνή: "Na 

αυτός είναι ο Παράδεισος, ἔχετε γίνει οἱ 

κληρονόμοι του για τις πράξεις (της 

“4,25 
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χρηστότητός) σας. 

44. Κι εφώναξαν où Σύντροφοι του 

Παραδείσου τους Συντρόφους της Φωτιάς: 

"Βρήκαμε πραγματικά τις ὑποσχέσεις του 

Κυρίου μας αληθινές. Μήπως και εσείς 

ὄρήκατε (επίσης) τις υποσχέσεις του 

Κυρίου σας αληθινές". Κι αὐτοί ἁπάντησαν: 

"Μάλιστα". Κι ἕνας κήρυκας θα 

προκηρύξει ἀνάμεσά τους: Ἢ κατάρα του 

AAAAX ac εἰναι πάνω στους 

κακχοποιούς". 

45. "Exeivoi που εμποδίζουν (τους 

ανθρώπους), απ' to Μονοπάτι του 

AAAAX, κι επιδιώκουν να το κυρτώσουν, 

εὐν' αὐτοί που αρνούνται τη Μέλλουσα 

Zu"! 

46. Ki ανάμεσά TOUS ὑπάρχει πέπλο 

καὶ στὰ Ὕψη ( ελ- Καράφ ) vrdpxouv 

άνδρες, που γνωρίζουν όλους τους 

ανθρώπους LE τα σημάδια τους, και θα 

φωνάξουν TOUS Συντρόφους του 

Παραδείσου: "Ας είναι ἡ Εἰρήνη πάνω 

σας", δὲν εισήλθαν σ' αὐτόν, αν καὶ ἡ 

ελπίδα τους (να μπουν) είναι μεγάλη. 

.47. Κι αν τα ὀλέμματά TOUS στραφούν 

προς τους Συντρόφους της Φωτιάς τότε 

θα πουν. "Κύριέ μας! Mn μας κατατάξεις 

με τη συντροφιά των αδίκων". 

48. Και θα φωνάξουν οι ἀνὸδρες που 

ὀρίσκονται στὰ Ὕψη (ελ:Εαράφ), 

μερικούς ἀνδρες που θα τους γνωρίσουν 

απ' τὰ σημάδια τους, λέγοντας: "TL 

χερδίσατε συσσωρεύοντας τα πλούτη σας, 

HOL τι κερδίσατε ἀπ᾿ τὴν ὑπεροψία σας". 
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49. "Αλίμονο! Μήπως δεν είναι αὐτοί 

οι ἄνδρες για TOUS οποίους ορκιστήκατε, 

ὅτι ο AAAAX ποτέ δεν θα τους 

σπλαχνιστεί; Εισέλθετε (οι ευλογημένοιυ) 

στον Παράδεισο, κανείς φόδος δεν υπάρχει 

για σας κι οὔτε θα λυπηθείτε". 

50. Où Σύντροφοι της Φωτιάς θα 

φωνάξουν στους Συντρόφους του 

Παραδείσου: "Χύστε κάτω σε μας νερό, ή 

οτιδήποτε ὁ ΑΛΛΑΧ σας ἐχει 

προμηθεύσει για τη συντήρησή σας". Κι 

avtoi θ' ἁπαντήσουν: 'Και τα δύο αὐτά ο 

AAAAX τα ἔχει απαγορεύσει γι' αυτούς 

που Tov ἀαρνήθηκαν. 

51. "Κι αὐτό γιατί πήραν - ἁπλούστατα 

- τῇ θρησκεία τους διασκέδαση και 

παιχνίδι, κι εξαπατήθηχαν απ' τη ζωή 

του κόσμου". Κι αυτή τη μέρα θα τους 

ξεχάσουμε, ὀπως κι αὐτοί, ξέχασαν τη 

μέρα αὐτή της συγκέντρωσης, κι είχαν 

συνηθίσει ν' ἀαρνούνται τις Εντολές μας. 

52. [ati éyouue στείλει ὀέδαια σ 

αὐτούς ἕνα Βιόλίο, που 10 εξηγήσαμε 

λεπτομερειακά, κατά την σωστή γνώση, 

ÉVOV οδηγό και μια ευλογία για εκείνον 

TO λαό που πιστεύει. 

53. Μήπως ακριόδώς περιμένουν (οι 

ἄπιστοι) την τελική ἐκπλήρωση TOU ἔργου; 

Κατά τὴν ἡμέρα που τελικά θα 

συμπληρωθεί, τότε εκείνοι που 

αδιαφοόρησαν γι' AUTO από πριν θα πουν: 

"Or Απόστολοι του Κυρίου μας - πράγματι 

μας έφεραν τὴν αλήθεια (αλλά δεν 

πιστέψαμε) μήπως ἐχουμε μεσολαδητές 

Υ St st ὃ). As; 
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για νὰ μεσολαδήσουν για μας; ἡ μήπως 

μπορούμε VO επανέλθουμε, για νὰ κάνουμε 

GANG, απ' OT κάναμε στο παρελθόν": 

Στὴν πραγματικότητα ἐχασαν τον εαὐυτόν 

τους, κι ό,τι επινόησαν θα TOUS αφήσει 

στὴν πλάνη (οι ψεύτικοι θεοί τους 

εξαφανίστηκαν και TOUS ἄφησαν μόνους 

τους). 

54. O Αληθινός -Κύριος σας- είναι ο 

AAAAX, που ἐπλασε τους ουρανούς και 

τ γη σε ÉËL μέρες, κι ἐπειτα μόνιμα 

εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της 

εξουσίας), σχεδίασε τη νύχτα σαν κάλυμμα 

πάνω στη μέρα, να εναλλάσσονται με 

ταχύτητα, κι ἐπλασε τον ἥλιο, το φεγγάρι 

και τ' άστρα (όλα) διοικούμενα κάτω από 

νόμους στις διαταγές Του. Na! Αὐτός που 

ÉXEL δικαίωμα να δημιουργεί και νὰ 

κυδερνά. Ευλογημένος ας είναι o AAAAX, 

Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος. 

55. Νὰ επικαλεστείτε τον Κυριο σας: 

με ταπεινοφροσύνη και κατ' ιδίαν (κρυφά), 

γιατί o AAAAX δεν ἀαγαπά εκείνους που 

καταπατούν τα όρια. 

56. Και μὴν προξενείτε ὀλάδη (φθορά) 

στη γη, μετά που διορθώθηκε κι 

επικαλεστείτε Tov μὲ 660 (από τὴν 

τιμωρία Του) και πόθο (για την αμοιδή 

Του), γιατί n ευσπλαχνία τοῦ AAAAX 

εἰναι (πάντα) πολύ κοντά μ᾽ εκείνους που 

κάνουν το καλό. 

57. Εἰν' Exeivos που στέλνει τους 

ἀνέμους, σὰν προάγγελο (χαρούμενων 

ειἰδήσεων) τῆς ευσπλαχνίας Του κι ἀκόμη 

όταν μεταφέρουν (οι ἄνεμοι) τὰ γεμάτα 
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6poxn σύννεφα, Eueis το κατευθύνουμε 

σ' εδάφη (χωριών) πεθαμένα, και ρίχνουμε 

απ' αὐτά το νερό και κάνομε ἀμέσως νὰ 

όγουν ax’ ὀόλα τα εἰδη της εσοδείας. 

Ἔτσι ανασταίνουμε τους πεθαμένους. Ἴσως 

μπορέσετε και θυμηθείτε (τη δύναμη του 

ΑΛΛΑΧ για την ανάσταση). 

58. Κι απ' την καθαρή και καλή χώρα 

με τη Θέληση του Κυρίου της, 6Aaotaivouv 

απ' τὴ γη της (πλούσιοι καρποί, απ' TO 

διάφορά της εἰδὴ) ενώ απ' την κακή, 

δεν ὀλασταίνουν παρά μόνο σπάνια και 

ἄχρηστα. Ἔτσι εξηγούμε τις Εντολές για 

εκείνο TO λαό ποῦ εἰναι γεμάτος 

εὐγνωμοσύνη προς τον ΑΛΛΑΧ. 

59. Κι όμως στείλαμε το Νώε στο λαό 

του κι εἰπε: "QI Λαέ μου! Na λατρεύετε 

τον AAAAX. Δεν ἐχετε ἀλλο θεό εκτός 

ax’ Αὐτόν. Φοόούμαι για σας τα φρικτά 

δάσανα της τρομερής Ημέρας!". 

60. Où ἀρχηγοί τότε του λαού του 

εἰπαν: "Πώς! Ἐμείς σε ὀλέπουμε (va 

δρίσκεσαι) σ᾽ αποδεδειγμένη πλάνη". 

61. Κι αυτός εἰπε: "Ω! λαέ μου! καμιά 

πλάνη ÔEV με κατέλαύδε, αντίθετα, εἰμαι 

ἕνας ἀπεσταλμένος απ' τον Κύριο (τον 

Ζωοδότη) του Σύμπαντος. 

62. "Σας ἀναγγέλλω τις οδηγίες του 

Κυρίου μου, κι ευλικρινά σας συμόουλεύω, 

καὶ γνωρίζω πολλά απ' τον AAAAX, που 

εἐσείς δεν TO ξέρετε. 

63. "Μήπως απορείτε ότι σας ἔχει ἔλθει 

μήνυμα απ' τον Κύριο σας, με ἀνδρα - 
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Κ' GENEE ASS = 
ok Gs; “ 

“2.57... 
sonde ee αἰ τν 

se 22 Sam se DES EEN ES 

ESS AS ἘΝ 

μα ὦ ἃ 

ὑχρ, δῶ. SES  λλῶ 

KE AE des RCA 

CA “55, σ 
SE US DRE 

ER SSL ἡ 



(7) Σούρα ελ- Ἑαράφ 

από εσάς TOUS ἰδιους- για νὰ σας 

προειδοποιήσει, και VO ὑυποταχθείτε στον 

AAAAX, κι ίσως τότε λάδετε τὴν 

ευσπλαχνία Του"; 

64. Κι ὁμως τον διάψευσαν, 

(αρνήθηκαν) και σώσαμε αυτόν κι 

ἐκείνους, που ήταν μαζί του μέσα στην 

Κιόωτό, και πνίξαμε, στον κατακλυσμό 

ἐκείνους που ἀπέρριψαν τις Εντολές Mac. 

Πατί ήταν λαός τυφλός (στη καρδιά του). 

65. Και στο λαό του Αντ -(στείλαμε) 

τον ἀδελφό του, Χουντ- που εἰπε: "Ὧ! 

Λαέ μου! Λατρέψτε τον ΑΛΛΑΧ, δεν 

ἔχετε κανέναν ἀλλο θεό EXTOS απ' Αὐτόν. 

Μήπως δεν φοδάστε (τὸν ΑΛΛΑΧ)" 

66. Einav τότε, où ἄπιστοι, ἀρχηγοί 

απ' το λαό του: "Eueis σε ὀλέπουμε ότι 

Gpioxeoo σε κατάσταση μωρίας (είσαι 

ὀλάκας)" και "νομίζουμε ότι εἰσαι απ’ TOUS 

ψεύτες" 

67. Κι αὐτός τους εἰπε: “Ω! Λαέ μου! 

καμιά ανοησία δεν με κυρίεψε, αλλ' (είμαι) 

ἕνας ἀπεσταλμένος ax’ τον Κύριο (τον 

Ζωοδότηγτου Σύμπαντος. 

68. "Σας αναγγέλλω τις οδηγίες του 

Κυρίου μου, κι εἰμαι για σας ειλικρινής 

και πιστός σύμόουλος. 

69." Μήπως απορείτε, ότι σας ἔχει ἔλθει 

μήνυμα απ’ τον Κύριο σας μ' ἕναν άνδρα 

-από εσάς τους ἰδιους- για VA σας 

προειδοποιήσει; και θυμηθείτε, ὀτι σας 

ἔκανε (υ AAAAX) xAnpovouous, μετά 

τὴ γενιά του Νώε, και σας ÉdWOE ἕνα 
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υψηλό ανάστημα ανάμεσα στα ἔθνη. Π' 

αὐτό θυμηθείτε τὰ οφέλη που (πήρατε) 

απ' τὸν AAAAX ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ 

εὐτυχήσετε". 

70. Κι αυτοί ἁπάντησαν: "Μήπως μας 

ήλθες για va λατρέψουμε τον AAAAX 

μόνο Του, και να ἀαφήσουμε αὐτούς που 

λάτρευαν OL πατέρες μας; Φέρε μας ό,τι 

μας απειλείς, αν πραγματικά μας λες τὴν 

αλήθεια;" 

71. Κι αυτός ἀποκρίθηκε: "Πράγματι, 

σας αξίζει να πέσει πάνω σας ἡ τιμωρία 

χι Ο θυμός ax’ τον Κύριό σας. Μήπως 

λογομαχείτε μαζί μου για ονόματα (για 

θεούς) που ἐχετε, επινοήσει εσείς κι OL 

πατέρες σας, και που o ΑΛΛΑΧ δεν 

ἐστειλε -γι' αυτούς- καμιά εξουσία; Τότε 

περιμένετε (τα δάσανά Του) κυ εγώ μαζί 

σας επίσης περιμένω να πέσουν πάνω 

σας". 

72. Και σώσαμε avtov κι όσους μαζί 

του μὲ τὴν ευσπλαχνία Μας, και 

ξεριζώσαμε αὐτούς που ἀρνήθηκαν τις 

Εντολές Μας και δεν ἦταν πιστοί. 

73. Και στο λαό του Θαμοῦντ - 

(στείλαμε) τον ἀδελφό του Σάλιχ- που 

εἰπε: "Q! Λαέ μου! Λατρέψτε τον AAAAX! 

Δεν ἔχετε κανέναν ἄλλο θεό, εκτός απ’ 

Αὐτόν. Τώρα σας ἔχει ἐλθει ἕνα φωτεινό 

Σημάδι απ' τον Κύριό σας. Αὐτή n 

(θηλυκιά) καμήλα του AAAAX, εἰναι για 

σας ένα Σημείο. Κι apnote την va ὀόσκει 

στη yn του ΑΛΛΑΧ, και Un τῆς κάνετε 

χκαχό, γιατί τότε θα τιμωρηθείτε με 

αὐυστηρά ὄάσανα. 
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74. "Και θυμηθείτε ότι σας έκανε 

κληρονόμους, τῆς γενιάς του AVT και σας 

ἐδωσε για κατοικία αὐτή TN γη, που 

χτίσατε -για τον εαυτό σας- παλάτια σ' 

(ανοικτές) πεδιάδες, και σκάψατε σπίτια 

στα ὄουνά της. I αὐτό θυμηθείτε τα 

οφέλη (που ἐχετε πάρει) an’ τον ΑΛΛΑΧ, 

κι απέχετε OT’ το πονηρό και το καχό 

στη γη". 

75. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί απ' εκείνους 

που ήταν αλαζονικοί (καυχησιάρηδες) 

ἀνάμεσα στο λαό του, στους ανίσχυρους 

-αυτοί που πίστευαν ἀνάμεσα τους-: 

"Μήπως γνωρίζετε με ὀεδαιότητα, αν ο 

Σάλιχ ἐχει σταλεί απ' τον Κύριό του;" Κι 

αυτοί απάντησαν: "Ἐμείς πιστεύουμε 

πραγματικά σ' O,TL μας αποκαλύφθηκε 

απ' αὐτόν". 

76. Ἐίπαν τότε où αλαζονικοί: "Eueis 

απ' τη μεριά μας απορρίπτουμε ὀό,τι εσείς 

πιστεύετε". 

77. Ἰότε σκότωσαν τη θηλυκιά καμήλα 

παραόδαίνοντας την προσταγή του Κυρίου 

τους, καὶ εἰπαν: "ὯΙ! Σάλιχ! Φανέρωσέ μας, 

τις ἀαπειλές σου, αν πράγματι εἰσαι απ' 

τους ἀπεσταλμένους (tou ΑΛΛΑΧΙ)". 

78. Και τότε απροσδόκχκητος σεισμός 

τους ἐπιασε καὶ TO πρωί ὀρέθηκαν στα 

σπίτια τους νεκροί! 

79. Tôte (ο Σάλιχ), τους παρατήρησε 

κι εἰπε: (2! Λαέ μου, σας ἀανάγγειλα τὸ 

μήνυμα, ποῦ γι' αὐτό μ’ ἐστειλε ο Κύριος 

μου, και σας ἔδωσα καλές συμόουλές κι 
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όμως εσείς δὲν ἀγαπάτε εκείνους που 

συμόουλεύουν!". 

80. Και (στείλαμε) επίσης τον Λώτ, 

που εἰπε στὴ γενιά του: "Μήπως 

διαπράττετε ἐργα ἀσελγείας, που καμιά 

ἄλλη γενιά του σύμπαντος κόσμου δεν 

ἕκανε πριν από σας; 

81. Ἐπειδή εσείς χρησιμοποιείτε (για 

τις ορέξεις σας) τους ἄνδρες προτιμώντας 

τους απ' τις γυναίκες. Eiote πραγματικά 

ἕνας λαός που ξεπερνά το ὀρια". 

82. Κι ἡ γενιά του δεν ἐδωσε ἀπάντηση 

παρά αὐτή, όταν εἰπαν: "Οδηγείστε τους 

ἕξω απ' TO χωριό σας, γιατί πραγματικά 

είναι ἄνδρες που θέλουν να εἰναι καθαροί 

και αγνοί!", 

83. Και σώσαμε αὐτόν και τὴν 

οικογένειά του, εκτός απ' τη γυναίκα του, 

γιατί ήταν από τους ἀργοπορούντες. 

84. Και ρίξαμε ὄροχή πάνω τους 

ραγδαία (από θειάφι), και κοίταξε: πώς 

ήταν ἡ τιμωρία εκείνων που εντρυφούσαν 

στὴν αμαρτία και στο ἐγκλημα! 

85. Και στη γενιά του Μεντγιεν 

στείλαμε τον ἀδελφό του Σου-ἀϊμπ που 

εἰπε: "ὯΙ! Λαέ μου! λατρέψτε τον AAAAX. 

Δεν ἔχετε κανέναν άλλο θεό, εκτός απ' 

Αὐτόν. Τώρα σας ἔχει ἔλθει ἕνα φανερό 

(Σημάδι) απ’ τον Κύριό σας. 

Συμπληρώνετε με αχρίδεια το μέτρο και 

TO ζύγι, νὰ μη κατακχρατείτε απ' τους 

ανθρώπους τὰ πράγματα TOUS, και μη 
προκαλείτε καταστροφή στη γη, μετά τη 
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διόρθωσή της. Αὐτά όλα είναι TO καλύτερο 

για σας, αν πραγματικά πιστεύετε. 

86. 'Και μη κάθεστε, σε κάθε δρόμο 

απειλώντας κι ἐμποδίζοντας αὐτούς που 

πίστεψαν στον AAAAX απ' to δρόμο 

Του κι αναζητώντας κάτι τι που νὰ τον 

κάνει ανώμαλο κι ακανόνιστο. Και 

θυμηθείτε πόσο λίγοι ἤσασταν και σας 

πολλαπλασίασε, καὶ κοιτάξτε ποια ἦταν 

ἡ τιμωρία εκείνων που ἔκαναν την 

καταστροφή. 

87. "Κι αν μια ομάδα από σας πίστεψε 

στο Μήνυμα ποῦ εστάλη σε μένα, κι άλλη 

ομάδα DEV πιστεύει σ' αυτό, τότε κάνετε 

ὑπομονή, μέχρις ότον ο AAAAX δικάσει 

ανάμεσα μας, γιατί εἶναι ο άριστος Κριτής 

(για να πάρει αποφάσεις). 

88. Eirav τότε ot ἀρχηγοί, απ' εκείνους 

που αλαζονικοί (καυχησιάρηδες) ἀνάμεσα 

στο λαό του: "Où σε κάνουμε να ὄγεις 

ἔξω απ’ το χωριό μας, w! Σου-ἀϊμπ, ἐσένα 

καὶ μαζί σον εκείνοι που πίστεψαν, 

εἰδάλλως (συ κι εκείνοι) θα πρέπει νὰ 

επιστρέψετε στην θρησκεία μας και στις 

δοξασίες μας". Κι autos τοὺς εἰπε: "Πώς! 

(είναι δυνατόν) αφού εμείς τὴν 

αηδιάζουμε; 

89. "Πραγματικά θα επινοούσαμε μια 

ψευτιά ενάντια στον AAAAX, av 

επιστρέψουμε στις δοξασίες σας, μετά που 

o ΑΛΛΑΧ μας λύτρωσε απ᾽ ŒUTÉS, και 

DEV γίνεται μ' οποιαδήποτε μέσο, να 

ἐπανέλθουμε στη θρησκεία σας, εκτός αν 

θέλει o AAAAX, ο Κύριός μας. Ὁ Κύριός 

μας ἔχει τη δύναμη να περιδάλει τα πάντα 
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με τὴ Σοφία Του. Στον AAAAX ἐχουμε 

στηριχθεί. Κύριέ μας: Αποφάσισε Ἐσύ, 

ανάμεσά μας κι ἀνάμεσα στη γενιά μας, 

με δικαιοσύνη, γιατί Εσύ εἰσαι ο ἄριστος 

στις ἀποφάσεις". 

90. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί, οι ἀπιστοι 

AT τη γενιά του: "AV ακολουθήσετε τον 

Zov-aiun, va εἰστε ὀέδαιοι ότι θα 

καταστραφείτε (χαθείτε)". 

91. Και τότε ἀαναπάντεχος σεισμός τους 

ἐπιασε και το πρωΐ ὀρέθηκαν στα σπίτια 

τους νεκροί! 

92. Ἐκείνοι που διέψευσαν τον Σου- 

ἀϊμπ εξαφανίστηκαν, σαν να μην ὑὅπήρχαν 

ποτέ στὰ σπίτια (όπου πριν ἀκχμαζαν). 

Ἐκείνοι που ἀρνήθηκαν τον Σοι-άϊμπ, 

αὐτοί ἦταν που χάθηκαν. 

93. Κι έτσι (ο Σου-ἀϊμπ) τους 

παράτησε, λέγοντας: Q! λαέ μου! Sas 

ανάγγειλα τα Μηνύματα, που γι' αὐτά 

μ' ἔστειλε ο Κύριός μου και σας ἔδωσα 

συμύουλές (αλλά τις ἀρνηθήκατε). Marti 

va λυπάμαι, για TO λαό που αρνούνται 

να πιστέψουν!" 

94. Ποτέ δεν στείλαμε ἕνα προφήτη 

σε χωριό, εκτός αν δὲ φέρναμε στους 

ἀπιστους κατοίκους του τὴν αναποδιά 

HOL τη δυστυχία, με σκοπό, ότι θα ήταν 

δυνατό να νοιώσουν την ταπείνωση (να 

εἶναι δηλ. πιστοί). 

95. Ἔπειτα αντικαταστούσαμε τη 

δυστυχία, με EUTUXIG, (το κακό με TO 

καλό) μὲ τρόπο ὥστε να αὐξάνεται και 
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VO πολλαπλασιάζεται κι άρχισαν νὰ 

λέγουν: "Ki où πατέρες μας (επίσης) 

ÉVOLHOQV τη δυστυχία και την αφθονία".. 

Αλίμονο! Καλέσαμε TOUS κατοίκους του 

χωριού (ξαφνικά) σ' απολογισμό, τῇ 

στιγμή που αὐτοί δεν υπολόγιζαν (τον 

κίνδυνό TOUS). 

96. Av οι κάτοικοι των χωριών είχαν 

πιστέψει και σέδονταν (τον AAAAX), θ' 

ανοίγαμε γι' αὐτούς το δρόμο για τη 

μακαριότητα τ' ουρανοῦ και της γῆς, πλην 

όμως αρνήθηκαν (την αλήθεια), καὶ τους 

πήραμε για νὰ λογοδοτήσουν, γιὰ ὀ,τι 

είχαν κερδίσει. 

97. Ἢ μήπως οι κάτοικοι τῶν χωριών 

(Μέκκα και TA περίχωρά της) 

αισθάνθηκαν ασφαλισμένοι, ὀτι ἡ οργή 

Mas θα τους ἔφτανε κατά τη νύχτα, ενώ 

θα ήταν κοιμισμένοι; 

98. Ἢ μήπως πάλι οι κάτοικοι τῶν 

χωριών αιἰσθάνθηκαν ασφαλισμένοι ότι ἡ 

οργή Mas θὰ τους ἕφτανε μέρα μεσημέρι, 

ενώ ἐπαῖζαν (ξένοιαστα),; 

99. Μήπως αἰισθάνθηκαν ασφαλισμένοι 

από τη θεία τιμωρία; Μόνο εκείνοι που 

αὐισθάνονται ἀασφαλισμένοι από τη θεία 

εκδίκηση εἰναι οι χαμένοι. 

100. Tia εκείνους που κληρονόμησαν 

τῇ γη αντικαθιστώντας TOUS πριν 

χατόχοις της, μήπως δεν εἰν' ένα (μάθημα) 

για va καταλάόδουν, ότι αν το θέλαμε, θα 

μπορούσαμε να TOUS τιμωρήσουμε (επίσης) 

γιὰ τις ἁμαρτίες τους και να σφραγίσουμε 

τις καρδιές τους, ὥστε VO μη μπορούν V' 
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axovouv (να καταλάῤδουν), 

101. Ἔτσι ήταν τα χωριά για τα οποία 

σου διηγούμαστε μερικές απ’ τις ειδήσεις 

τους. Πράγματι ήλθαν σ᾽ αυτά où 

ἀπόστολοι TOUS μὲ φανερά Σημεία, κι 

όμως δεν πίστεψαν σ' ὀ,τι πιο πριν είχαν 

αρνηθεί (οι πρόγονοί τους). M' αὐτό τον 

τρόπο σφραγίζει o AAAAX τις καρδιές 

εκείνων που απορρίπτουν την Πίστη. 

102. Και δεν ὀρήκαμε τους πιο πολλούς 

απ' αὐτούς (να εἰναι ειλικρινείς) UE τη 

συμφωνία TOUS, όμως, ὄέδαια οι 

περισσότερον απ' αυτούς ήταν 

ἐπαναστάτες και ανυπάκουοι! 

103. “Ἔπειτα μετά απ' αυτούς, στείλαμε 

το Μωυσή με τις Εντολές μας στο Φαραώ 

καὶ στους ἀρχηγούς του, κι όμως ἀδικα 

τις ἀρνήθηκαν. Κοίτα -λοιπόν- πώς 

τιμωρήθηκαν, (και ποιο ἦταν το τέλος) 

τὴν διεφθαρμένων. 

104. Κι εἰπε ο Μωυσής: "Ὧ! Φαραώ! 

Είμαν ένας ἀπόστολος του Κυρίου του 

Σύμπαντος". 

105. Το σωστό για μένα εἰναι να μη 

πω τίποτε για τον AAAAX παρά μόνο 

τὴν αλήθεια. Σας έρχομαι λοιπόν τώρα 

απ' τον Κύριό σας με ἑνα φανερό σημάδι, 

ὥστε ν' αφήσετε τὰ παιδιά του Ἰσραήλ 

va φύγουν μαζί μου". 

106. Eine (ο Φαραώ): "Av πραγματικά 

ήλθες μ' ἐντολή παρουσίασέ την, αν λες 

την αλήθεια". 
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107. Τότε (υ Μωυσής πέταξε το ραύδί 

του, και να! γίνηκε ἕνα φίδι ολοκάθαρο 

(ορατό απ' όλους). 

108. Κι ἅπλωσε το χέρι του το οποίο 

ἤταν κάτασπρο σ' σους το 

παρακολουθούσαν. 

109. Είπαν, τότε, où ἀρχηγοί απ' τη 

γενιά του Φαραώ: "AUTOS εδώ ο μάγος 

εἶναι πολύ ἐμπειρος". 

110. "To σχέδιο του είναι να σας ὀγάλει 

απ' τη γη σας. Τὰ λοιπόν προστάζετε;" 

111. Κι autoi ἁἀπάντησαν. "Koateiote 

αὐτόν καὶ τον ἀδελφό TOU, καὶ στείλτε 

στις. πόλεις (ἄνδρες) να μαζέψουν, 

112. και va φέρουν σ' ἐσένα λους 

(τους δικούς μας) ἐμπειρους μάγους". 

113. Κι ήρθαν où μάγοι στο Φαραώ, 

λέγοντας: "᾿Βέδαια θα ἐχουμε μια 

(ανάλογη) αμοιδή, αν εμείς είμαστε οι 

νυκητές". 

114. Eire (o Φαραώ): "Μάλιστα, και 

(τερισσότερο ακόμη) εσείς - θα ElOTE 0° 

αὐτή τὴν περίπτωση (θ' ανυψωθείτε σ' 

αξιώματα) πολύ κοντά (στο θρόνο) μου". 

115. Είπαν (οι μάγοι): -"Q Μωυσή! 

Μήπως εσύ θέλεις (πρώτος) να ρίξεις, ἡ 

ἐμείς θα ρίξουμε (πρώτοι);" 

116. Eixe (o Μωυσής): "Ρίξτε εσείς 

(πρώτοι)". Κι otav ἐριξαν μάγεψαν τὰ 

μάτια των ανθρώπων, καὶ τους τάραξαν 

vs ΑΔ μὲ Gao A6 
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απ' το PO60, παρουσιάζοντάς TOUS ένα 

μεγάλο (κατόρθωμα) μαγείας. 

117. Κι εμπνεύσαμε to Μωυσή: Ρίξε 

(τώρα) το ραύδί σου". Και τότε να! 

καταύρόχθισε αμέσως ὀλα τα μαγικά τους. 

118. Κι ἐτσι ὀεδαιώθηκε ἡ αλήθεια, κι 

αχρηστεύθηκαν όλα όσα είχαν κάνει. 

119. Και νικήθηκαν (οι μεγάλοι) επί 

τόπου, και μετατράπηκαν DOTE να 

φαίνονται μικροί. 

120. Και τότε οι μάγοι ἑπεσαν χάμω 

σε ταπεινή λατρεία, 

121. λέγοντας: Πιστέψαμε στον Κύριο 

του Σύμπαντος, 

122. "τον Κύριο του Μωυσή και του 

Ααρών". 

123. Κι ο Φαραώ εἰπε: "Πιστέψατε σ' 

Αὐτόν, πριν εγώ σας δώσω τὴν δεια; 

(Φαίνεται) ὀέδαια πως είναι ἕνα τέχνασμα 

που TO ÉXETE σχεδιάσει στην Πόλη, με 

σκοπό VA οδηγήσετε ἔξω απ’ αὐτή 10 

λαό της. Γρήγορα όμως θα μάθετε (τις 

συνέπειες). 

124. "Na eiote ὀέδαιοι, ότι θα κόψομε 

τα χέρια σας και τα πόδια σας 

αντίπλευρα, και θα κάνω va πεθάνετε 

όλοι σας πάνω στο σταυρό". 

125. Εἰπαν: Πα μας τίποτε δεν εἰναι 

παρά νὰ επιστρέψουμε στον Κύριό μας, 

τῆν 9 
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126. "Και δεν θα μας επιθάλεις όμως 

τὴν εχδίκησή σοῦ, γιατί ἁπλώς πιστέψαμε 

στις Εντολές του Κυρίου μας, όταν μας 

ἐφτασαν! Κύριέ μας! Ἀδειασε (ρίξε) πάνω 

μας πὙπομονή (και σταθερότητα) και νὰ 

μας κάνετε να πεθάνουμε σαν τους 

Μουσουλμάνους (που πυποτάχτηκαν στη 

Θέλησή Σου);". 

ὧν Ce 

“2525 ζ ́ ΄“πν aie 
FA RMAET TN TEAN TS ps 

Dr, 2 BAT “1: Avesnes 

127. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί τῆς γενιάς Pr 55 sais 

του Φαραώ (στον iôto) "μήπως θ' ὌΠ 
Ω , , ἫΝ sai Î ἶ sos) 

ἀφήσεις το Μωυσή και τη γενιά του va ἐν 342 EN 35 
DLL πὸ,12.225 

καταστρέψουν τη γη και va παρατήσουν | 24550545. τ 
σένα και τους θεούς σου;". Eire (ο Φαραώ): (ἢ Les 

"Θα σχοτώσομε τ' ἀρσενικά παιδιά TOUS, Ὁ 1 

και (μόνο) το θηλυκά θα σώσουμε στη 

ζωή, κι έτσι θα έχουμε πάνω τους 

(δύναμη) axataudxntn". 

128. Eine (τότε) ο Μωυσής στο λαό bats pe 
του: Na ζητήσετε τη ὄὀοήθεια απ' τον τι ES 

SOS πη δή ; , ἀξ AGEN) 
AAAAX, κι ὑπομένετε καρτερικά, γιατί cd 

n yn είναι τοῦ AAAAX που τὴν Baies, 

xAnpodotei 0’ όποιον θέλει ax’ όσους Tov 

λατρεύουν, και TO τέρμα είναι (πολύ καλό) 

για ὀσους πιστεύουν". 

129. Είπαν: "Mas ενοχλούσαν και πριν one EG 3.3 st 4 

μας έλθεις, κι ἀκόμα (εξακολουθούν) και ΄ ps ἼΣΩΣ ἜΝ ere : 

μετά που μας ήλθες". Eine: Eile o Κύριος ose Jets 
, , , φαν νι 23’ 

σας νὰ κάνει να καταστραφοῦν οι εχθροί ENG EEE 55 22 

OS καὶ VO σὰς κάνει κληρονόμους στη OSALS He ts 

γῆ, κι έτσι θα σας δοκιμάσει με τα έργα 
σας" 

130. Και τιμωρήσαμε την οικογένεια Ἐν: AS τόν ἡ χώ, 

του Φαραώ με ασία (στ του ΕΣ ταφ oran θαώ με ξῃρ (στη yn τοὺς) ὌΝ τ ΠΡ ΠῚ 
και περιορισμό στους καρπούς, για νὰ 

μπορέσουν να σκεφτούν. 
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131. Και σαν τους ήρθαν οι (καλοί) 

καιροί (ὄροχές και καρποί), εἰπαν: "Αὐτό 

πρέπει για μας". Ki ὁταν ὁμως τους 

ἐσφιγγε ἡ δυστυχία την απέδιδαν στο 

Μωυσή κι όσους ήταν μαζί του. Ενώ n 

κακοτυχία τους ήταν δική τους στα μάτια 

του ΑΛΛΑΧ, κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αὐτούς δεν το αντιλαμόάνονταν! 

132. Κι εἰπαν (στο Μωυσή): 

"Οποιαδήποτε θαύματα κι αν μας φέρεις, 

για VO μας γοητεύσεις, εμείς δεν θα 

είμαστε απ' αὐτούς που σε πιστεύουν", 

133. Και στείλαμε πάνω τους, τον 

κατακλυσμό, καὶ τις ακχρίδες, και τις 

ψείρες, και TOUS δατράχους και TO αίμα 

σαν αὐτόδηλα Σημάδια, κι όμως ήταν 

ποτισμένοι με τὴν ὑπεροψία, ἕνας λαός 

παραδομένος στην αμαρτία (εγκληματίας). 

134. Και όταν ἡ τιμωρία ἔπεφτε πάνω 

τους, ἔλεγαν: ὯΙ! Μωυσή! Παρακάλεσε - 

για μας- τον Κύριό σου σύμφωνα με ό,τι 

σου Ὀπποσχέθηκε. Κι αν μπορέσεις κι 

απομακρύνεις από μας την τιμωρία θα 

πιστέψουμε ειλικρινά σε σένα, και θ᾽ 

αἀφήσουμε νὰ φύγουν μαζί σου Ta παιδιά 

του Ἰσραήλ". 

135. Αλλά, ὁταν ἀαπομακχρύναμε απ' 

αὐτούς τὴν τιμωρία για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα που θα ἐπρεπε (για νὰ 

ἐπιτραπεί ἡ αναχώρηση), να, αὕὔτοί 

παρέδαιναν την υπόσχεσή τους! 

136. Ti αὐτό τους εκδικηθήκαμε, και 

TOUS πνίξαμε στη θάλασσα, επειδή 

As; V De, 
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διάψευσαν τα Σημεία μας και τα O Gi, 

ἀπέρριψαν. 

Log of 

137. Και δώσαμε στο λαό που] RL “ρα τίς 

δουλεύτηκε για κληρονομιά τ που | #2. < Rte A À n Ne ομ n yn ; BE RES EN ἘΞ 

ὀρίσκονταν στ' ανατολικά, και στὰ δυτικά, 
΄ , ur A7 ses SEK 

καὶ την γεμίσαμε με τις ευλογίες. Και ete pE EEK 

πραγματοποιήθηχαν ἔτσι οι ὑποσχέσεις HET Κη rene 

του Κυρίου σου για τὰ παιδιά του IoparñÀ, ΡΣ Fu 
ΡῈ , , LU, 

γιατί είχαν ὑπομονή (και καρτερία) και RS Οὐ Tr? DÉS 

καταστρέψαμε TN γη, τα μεγάλα ἐργα 

και τις οικοδομές, που ο Φαραώ κι ο 

λαός του είχαν ανεγείρεν (με τόση 

πυπερηφάνεια). 

| a Και κάναμε με ᾿ὴ ni . SES ἘΠ το 

σραήλ VO περάσουν (με ἀσφάλεια Data test et ce κεν ὉΟῊ θ Rose διά, οὐ : 
ἀνάμεσα απ' τη θάλασσα. Και φτάσανε 

σ᾽ ένα λαό ἀαφοσιωμένο ολοκληρωτιχά σε PxENT το Δι αὐ ας 
μερικά είἰδωλα που εἰχαν. Κι εἰπαν :"Ὧ! ον 

Μωυσή! Κάνε για μας ένα θεό ὀμοιο μ' 

αὐτούς που ἐχουν". Εἶπε (o Μωυσής): 

"Σίγουρα εἰστε ἕνας λαός χωρίς γνώση, 

ἡ τς ᾿ ἢ cat Bite cod Mgr) 8 
139. "Βέδαια -n λατρεία στην οποία 4 Jar  ἄξαδι 

Θρίσκονται auvtoi où ἄνθρωποι, - (δεν) »ῃ ἀπε: ο θῶποι, BL 
είναι (παρά) κομμάτι απ' την καταστροφή 

και λάθος εἰναι αυτό που κάνουν". 

140. Eixe ο(Μωυσής): Μήπως (θέλετε) ΠΝ Εν εν At 

ν' αλλάξω, τον (αληθινό) AAAAX, μ' Nr ea 
4 ΠΕ. 

άλλες θεότητες, όταν Αὐτός (o AAAAX) 

εἰναι που σας προτίμησε πάνω AT ὁλα 

τα ἐθνη!". 

141. Και θυμηθείτε, ότι σὰς σώσαμε DEN Es LUS 

απ' την οικογένεια του Φαραώ που σα RANGS προ τς 4 0 00 5 a er RTS CEE est 
πίκρανε UE τὰ χειρότερα ὄάσανα, 

2 ᾿ Ρ L T 2. sr 

σκοτώνοντας τ᾽ ἀρσενικά παιδιά σας κι ss 5e ET ΚΣ» ὦ 



ἀφήνοντας ζωντανά τα θηλυκά, κι αὐτό 

ήταν μια σπουδαία δοκιμασία απ' τον 

Κύριό σας. 

142. Ὑποσχεθήκαμε στο Μωυσή 
τριάντα νύχτες και συμπληρώσαμε (την 

περίοδο) μ' ἄλλες δέκα (επί πλέον), κι 

ἔτσι ἐγιναν σαράντα νύχτες. Κι εἰπε ο 
Μωυσής στον ἀδελφό του Ααρών 
(αναθέτοντάς του την ἀρχηγία προτού 
κατευθυνθεί για πάνω): "Na με 

αντικαταστήσεις στο λαό μου. 

Μεταχειρίσου τον με δικαιοσύνη, και μην 

ακολουθήσεις το δρόμο τῶν 
διεφθαρμένων". 

143. Καὶ σὰν ήρθε ο Μωυσής (στο 

τόπο) τὴν ώρα που του Ὀυποδείξαμε, κι ο 

Κύριός του, του απηύθυνε το λόγο, εἰπε: 

"Κύριε! Δείξου (Eoù o ἰίδιος) σ' εμένα, 
DOTE VO μπορέσω να κοιτάξω σ' Ἐσένα". 

Εἰπε (υ AAAAX): "(ME κανένα τρόπο) 

δεν μπορείς Va με δεις (απ' εὐθείας), 

αλλά κοίταξε το ὄουνό! AV παραμείνει 

στη θέση του, τότε θα με δεις". Κι όταν ο 

Κύριός του φανέρωσε τη δόξα Του στο 

όουνό, και το ἔκανε σκόνη, τότε ἔπεσε ο 

Μωυσής κάτω λιπόθυμος. Κι όταν συνήλθε 

(στις αἰσθήσεις του) εἰπε: "Δόξα σ' Ἐσένα! 

Μετάνιωσα, συγχώρεσέ με! κι εγώ εἰμαι 

O πρώτος ποῦ πιστεύει". 

144. Ἐίπε (o ΑΛΛΑΧ): "ὯΙ! Μωυσή! 

σε προτίμησα πάνω ax ὀλους τους 

ανθρώπους με τις ἀποστολές(που Εγώ 

σου ἐδωσα) και μὲ τα λόγια Μου(που 

Ἐγώ σου μίλησα). Πάρε λοιπόν αὐτά 

που σου Ἔδωσα (την ἀαποκάλυψη) και va 

ElOOL απ' αὐτούς που ευγνωμονούν". 
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145. Κι εγράψαμε γι' αὐτόν στις 

πλάκες συμθουλές απ' όλα τὰ πράγματα 

(που τα χρειάζεται ο λαός του Ἰσραήλ), 

κι EQUNVELES για κάθε πράγμα, (κι εἰπε): 

Πάρε και κράτησέ τες γερά, και πρόσταξε 

το λαό σου νὰ παρακολουθεί μὲ καλό 

τρόπο τις παραγγελίες της. Και πολύ 

σύντομα θα σας δείξω την κατοικία τῶν 

ενόχων (πώς εἰναν ερημωμένες)". 

146. Θ' ἀαπομαχρύνω (δηλ. θα τους 

κάνω νὰ UN καταλαδαίνουν) απ' τις 

Ἐντολές μου εκείνους που 

συμπεριφέρθηκαν υὑπεροπτικάὰ στη γη 

περιφρονώντας τὴν αλήθεια. Ακόμα κι 

αν δούνε όλα τὰ Σημεία, δεν θα πιστέψουν 

σ' αυτά, κι αν δούνε τον δρόμο της σωστής 

κατεύθυνσης, δεν θα τον παραδεχτούν 

σαν το δρόμο (της σωτηρίας), κι αν δουν 

το λαθεμένο δρόμο, ἀνυτόν 8° 

ακολουθήσουν. Κι αὐτό γιατί ἀρνήθηκαν 

τις Evrokës Μας και δεν πρόσεξαν σ' 

αὐτές (τις προειδοποιήσεις TOUS). 

147. Κι εκείνοι που διάψευσαν τις 

Ἐντολές μας, (κι ἀαρνήθηκαν) tn συνάντηση 

κατά τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, μάταια 

ήταν τα ἐργα τους. Πώς είναι δυνατό v' 

ανταμειφθούν, παρά μόνο απ' όχι ἕκαναν, 

148. Κι επήρε ο λαός του Μωυσή - 

κατά TV ἀπουσία του- απ' τὰ χρυσά 

κοσμήματά του, κι ἔκανε τη μορφή ενός 

μοσχαριού (για λατρεία), που φαινόταν 

σαν va μουγχρίζει. Μήπως δεν ἐόλεπαν 

ότι ÔEV μπορούσε να TOUS μιλήσει OÙTE 

va τους δείξει το Δρόμο (της αλήθειας); 

Κι ὀμως το πήραν (γιὰ λατρεία) κι ταν 
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άδικοι. 

149. Κι όταν ἐπεσε (κάτω) στα χέρια 

TOUS (μετάνιωσαν), κι εἰδαν την πλάνη 

τους, κι εἰπαν: "Av ο Κύριός μας δεν μας 

σπλαχνιστεί και μας συγχωρέσει, τότε θα 

ὀρεθούμε (πραγματιλκά) με τους χαμένους". 

150. Κι όταν ἐπέστρεψε ο Μωυσής 

στο λαό του, οργισμένος, στενοχωρημένος 

εἰπε: "Ti κακό είναι αὐτό που κάνατε!" 

κατά τὴν ἀπουσία μου. Μήπως ὄὀιάζεστε 

(va φέρετε) τις Εντολές του Κυρίου σας"; 

Και πέταξε (κάτω) τις πλάκες, Ki ἄρπαξε 

τον ἀδελφό TOU απ' (τὰ μαλλιά) του 

χκεφαλιού του, σέρνοντάς τον κοντά του. 

Eire (τότε ο Ἀαρών): "Παιδί της μητέρας 

μου! Ο λαός δεν με υπολόγισε -θεωρώντας 

UE αδύνατο- κι ακόμα λίγο θα με 

σσκότωναν. Μη κάνεις τοὺς εχθρούς va 

χαρούν για TNV ατυχία μου καὶ UM με 

HOTOTÉEELS UE το λαό τῶν αμαρτωλών". 

151. Εἰπε τότε ο (Μωυσής): "ὯΙ! Κύριε! 

Συγχώρεσε ἐμένα καὶ τον ἀδελφό μου! 

καὶ δέξου μας στην ευσπλαχνία Σου! Πιατί 

Εσύ είἰσαι ο mo Εὔσπλαχνος ax’ tous 

Σπλαχνικούς" 

152. Ὅσοι πήραν το μοσχάρι (για 

λατρεία) θα δοκιμάσουν πάνω τους το 

θυμό του Κυρίου τους και την ταπεινότητα 

στη ζωή αυτού του κόσμου. Ἔτσι 

ἀμείδουμε αὐτούς ποῦ επινοούν (ψευτιές). 

153. Ὅσοι όμως ἕκαναν τις αμαρτίες 

κι ἐπειτα μετάνιωσαν κι (ειλικρινά) 

πίστεψαν, (τότε) ο Κύριός σου είναι κατά 

συνέπεια Πολυεπιεικής και 

Μέρος 90[ 229 | 4:5! VON δ)» 
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Πολνυεύσπλαχνος. 

154. Κι ὁταν ο θυμός του Μωυσή 

πέρασε, πήρε τις πλάκες ποῦ σ' ŒUTÉS - 

ήταν γραμμένα- OL οδηγίες και TO έλεος 

για εκείνους που φούούνται (τον 

AAAAX) τον Κύριό τους. 

155. Τότε o Μωυσής διάλεξε 

εὐδομήντα ἀνδρες απ' το λαό του για νὰ 

δουν την συνάντησή Μας, κι όταν τους 

ἐπιασε ἐνας ὄίαιος σεισμός εἰπε: "Κύριε! 

Av θέλεις, θα μπορούσες από πριν va 

καταστρέψεις κι αυτούς κι ἐμένα. Μήπως 

(θέλεις) να μας εξαφανίσεις γι ό,τι ἐκαναν 

OL ἀνόητοι από μας; (δηλ. αὐτοί που 

λάτρεψαν το μοσχάρι). Αὐτό δεν εἰναι 

περισσότερο από μια δοκιμή, που μ᾽ αὐτή 

προκαλείς την καταστροφή σ' ὁποιον 

θέλεις και καθοδηγείς (στο ἰσιο δρόμο) 

όποιον θέλεις. Εσύ εἰσαι o Κύριός μας. 

It αυτό, συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου 

μας. Tati Ἐσύ εἰσαι ο καλύτερος ax 

αὐτούς που συγχωροῦν. 

156. "Και γράψε για μας την ευτυχία 

σ' αυτή τη ζωή. Και στη Μελλοντική, 

γιατί στραφήκαμε σ' Ἐσένα". Eine (ο 

AAAAX), "Με τὴν τιμωρία Μου θα 

ὀασανίσω όποιον θέλω, ενώ ἡ ευσπλαχνία 

Μου αγκαλιάζει ta πάντα. Θα γράψω 

(την ευσπλαχνία Mov στὴ μέλλουσα ζωή) 

γιὰ όσους κάνουν TO σωστό, και δίνουν 

τακτικά ελεημοσύνη, και για όσους 

πιστεύουν OT Εντολές Mac. 

157. Αὐτοί που ακολουθούν τον 

Απόστολο, τον αναλφάδητο Προφήτη, 

(τον Μουχάμμεντ), για τον οποίο ὀρίσκουν 
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νὰ είναι γραμμένος κοντά τους (στις 

Γραφές) στο Νόμο και στο Ἐυαγγέλιο, 

προστάζοντάς TOUS νὰ κάνουν το δίκαιο 

και V' αποφεύγουν το GÔLXO, 

προτρέποντάς τους O,TL εἰναι καλό (κι 

αγνό) κι ἀαπαγορεύοντάς TOUS ό,τι είναι 

κακό (κι ἀακάθαρτο), που τους ξαλαφρώνει 

από μερικά όαριά φορτία (της θρησκείας 

TOUS) και τους ελευθερώνει απ' τα δεσμά 

ποὺ είχαν πάνω τους. Ἔτσι όσοι πίστεψαν 

σ' αὐτόν και τον τίμησαν, και τον 

ὀοήθησαν κι ακολούθησαν το Φως (το 

Κοράνιο), που κατέόδηκε μαζί του, εἰν' 

autoi που θα ευτυχήσουν. 

158. Πες: "Q! Ἀνθρωποι! Ἐγώ εἰμαι 

για σὰς όλους ἀπόστολος του AAAAX, 

που σ' Αὐτόν ανήκει ἡ εξουσία τῶν 

ουρανῶν και τῆς γης. Δὲν ὑπάρχει άλλος 

θεός, παρά μόνο Αὐτός. Aider τη ζωή και 

το θάνατο. Γι' αὐτό πιστέψτε στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Του, τον 

αναλφάόδητο Προφήτη, που (κι ο ἰδιος) 

πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στους Λόγους 

Του. Ακολουθείστε τον, κι ίσως μπορέσετε 

va οδηγηθείτε (στη σωτηρία). 

159. ἀνάμεσα στὴ γενιά του Μωυσή, 

υπάρχει μια ομάδα που καθοδηγεί 

(άλλους) με την αλήθεια και μὲ TO φως 

τῆς δικαιοσύνης. 

160. Και τους κόψαμε (διαιρέσαμε) 

σε δώδεκα φυλές (ή ἐθνη), και 
παραγγείλαμε στο Μωυσή όταν ο 

(διψασμένος) λαός του, του ζήτησε νερό: 

"κτύπα 10 ὀράχο με το ραύδί σου", κι 

ἀμέσως τότε ξεπήδησαν (με ορμή) δώδεκα 

πηγές καὶ γνώρισε κάθε ομάδα το τόπο 
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που θα ἐπινε. Και σκιάσαμε πάνω τους 

με τα σύννεφα, και κατεθάσαμε σ' αὐτούς 

το μάννα και TO ορτύκια (λέγοντας): "Φάτε 

απ' τις καλές (προμήθειες) που σας 

προσφέραμε", (ἀλλ' εστασίασαν) κι όμως 

Euds δεν Μας αδίκησαν, ενώ αδίκησαν 

τον ἰδιο τον εαυτό τους. 

161. Και θυμηθείτε ὀὁ.τι τους έχουν 

nel: "Κατοικείστε αυτό το χωριό και 

τραφείτε (απολαμδάνοντας Ta ὀμορφα) 

απ' αυτό, ὀπως θέλετε, αλλά να πείτε τη 

λέξη της ταπεινοφροσύνης, και να μπείτε 

απ' τὴν πόρτα σκύόοντας από 

ταπεινότητα, (και τότε) θα συγχωρήσουμε, 

τα λάθη σας, και θ' αὐξήσομε (το μερίδιο) 

εκείνων που κάνουν το καλό". 

162. Où παραδάτες όμως -ανάμεσά 

τους- ἄλλαξαν (την ἔννοια) του λόγου 

που TOUS δόθηκε, γι' αυτό στείλαμε πάνω 

τους μια τιμωρία απ' τον ουρανό για 

O,TL επανειλημμένα παραόίαζαν. 

163. Και ρώτησέ tous για 10 χωριό 

που ἦταν κοντά στη θάλασσα, όταν (οι 

κάτοικοί του) παραδίαζαν 600v αφορά 

(την αργία) του Σαόδόάτου. Γιατί κατά 

τη μέρα του Σαδόάτου τα ψάρια τους 

ἐρχονταν κοντά τους, ἔχοντας φανερά 

(πάνω ax’ το νερό) ενώ κατά τη μέρα 

που ÔEV είχαν Σάδόδατο, δεν ἐρχονταν. 

Ἔτσι tous δοκιμάσαμε γιατί είχαν 

παραδοθεί στην παρανομία. 

164. Και σαν είἰπαν μερικοί απ' αυτούς: 

"Τιατί νουθετείτε éva λαό, που o AAAAX 

θα εξαφανίσει, ἡ θα τον τιμωρήσει με 

σκληρά ὀασανιστήρια"; Εἶπαν (εκείνοι που 
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νουθετούσαν): "Tia va ἐεκπληρώσουμε τὸ 

καθήκον μας προς τον Κύριό σας, κι ίσως 

είναι δυνατόν va Tov φοδηθούν". 

165. Κι όταν λησμόνησαν (τις 

προειδοποιήσεις) που tous δόθηκαν, 

σώσαμε εκείνους που ἀπαγόρευαν το 

κακό, ενώ τιμωρήσαμε τους κακοποιούς 

με τρομερή δοκιμασία, γιατί παραδόθηκαν 

στην παρανομία. 

166. Και σαν παραόδίασαν 

(αυθαδέστατα) GO, τους ήταν 

απαγορευμένο, εἰπαμε σ΄ αὐτούς: "Na 

γίνετε πίθηκοι, καταφρονημένοι κι 

απόόλητοι". 

167. Κοίτα, étav ο Κύριός σου δήλωσε 

ότι θα ἔστελνε εναντίον τους - κατά 

τη Μέρα της Κρίσης - αὐτούς που θα 

τους ὀασάνιζαν σκληρά. Γιατί ο Κύριός 

σοῦ είναι γρήγορος στην ἀνταπόδοση της 

τιμωρίας, αλλ’ εἰναι όμως και 

Πολυεπιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος. 

168. Και τους χωρίσαμε σε τμήματα 

(ἔθνη) πάνω στη γη. Ανάμεσά τους εἰναι 

OL ενάρετοι (οι δίκαιοι) κι άλλοι το 

αντίθετο. Και τους δοκιμάσαμε με το καλό 

και TO κακό, ὥστε ίσως κι επιστρέψουν 

(στην καθοδήγηση). 

169. Κι ήρθαν -έπειτα ax’ avtovs- 

μια (πονηρή) γενιά, που κληρονόμησε τη 

Βίόλο, (πλὴν ὀὁμως) προτίμησαν (για τον 

εαυτό τους), τη ματαιότητα αυτού του 

χόσμου, λέγοντας (σα δικαιολογία): 

"Τούτο, θα μας το συγχωρήσει. "Κι av 

(ακόμα) ὀμοια ματαιοδοξία ἐέρθει στο 
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δρόμο τους, τὴν παίρνουν (κι αὐτή). 

Μήπως δεν ανέλαδαν την πυποχρέωση 

(από τον ΑΛΛΑΧ), στη Συμφωνία της 

Βίόλου, να un λένε για τὸν ΑΛΛΑΧ 

παρά μόνο την αλήθεια; Κι μελέτησαν 10 

περιεχόμενό Της (της Βίόλου). Τὸ σπίτι 

της Μέλλουσας Ζωής είναι το καλύτερο 

(για κατουκία) τῶν ενάρετων. Μήπως 

δὲν ὀάλατε γνώση; 

170. Καὶ για εκείνους που -σταθερά- 

επιμένουν στο Βιόλίο, κι ορίζουν πλήρη 

προσευχή, ποτέ δὲν κάνουμε να Χάσουν 

τὴν αμοιδή των ενάρετων. 

171. Κι ὁταν υψώσαμε πάνω TOUS TO 
Ὄρος σαν σκιά κι ἐνόμισαν ότι θα ÉTEPTE 
πάνω τους. "Πάρετε ό,τι σας δώσαμε (τις 
Ἐντολές) με δύναμη (τηρείστε αυστηρά) 
καὶ VO θυμάστε το περιεχόμενό TOUS, ἰσως 
μπορέσετε να γίνεστε θεοσεόείς". 

172. Κι όταν ο Κύριός σου πήρε ax 

τις πλευρές των Παιδιών του Αδάμ - 
τους απογόνους- και TOUS ἔκανε νὰ 

επιμαρτυρήσουν ὀσον αφορά τον εαὐὔτό 
τους, (λέγοντας): "Μήπως δεν εἰμαι Ἐγώ 

ο Κύριός σας; Κι αὐτοί ἁπάντησαν: "Nau! 

το ομολογούμε, (εἰπε o AAAAX): "Tia 

νὰ μὴν πείτε (τότε) κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης ότι: "AUTO το αγνοούσαμε". 

173. Ἢ να πείτε ou: Ἐπειδή οι γονείς 
μας -πριν από μας- ακολούθησαν 

ψεύτικους θεούς, κι ἐμείς ἤμασταν OL 

απόγονοί (τους) -μετά απ' αυτούς- γιατί 

τότε μας καταστρέφεις ό.τι επιπόλαια 

ἔκαναν (εκείνοι); 

174. Μ' αὐτό τον τρόπο εξηγούμε 
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λεπτομερειακά τις Evrokés κι ίσως 

μπορέσουν κι επιστρέψουν. 

175. Κι ἀαπάγγειλέ τους - τὴν εἰδηση 

ἐκείνου ποῦ τοῦ στείλαμε τις Evtokés μας, 

καὶ τις αγνόησε, κι ÉTOL O Σατανάς τον 

αποπλάνησε, κι ήταν απ' τους 

πλανουμένους. 

176. Κι αν το θέλαμε θα μπορούσαμε 

να τον ανυψώσουμε μ' Αὐτές (τις Εντολές), 

εκείνος όμως ἔγειρε στη γη (σ' άλλους 

τρόπους) κι ακολούθησε τις (μάταιες) 

επιθυμίες του. Μοιάζει σαν το σκύλο, που 

ὁταν τοὺ επιτίθεσαι, κρεμά ἔξω τη γλώσσα 

του, (λαχανιάζει), ἡ κι αν τον αφήσεις 

(μόνο), πάλι κρεμά ἕξω τη γλώσσα του. 

Ἔτσι μοιάζει κι ο λαός που διαψεύδει 

τις Εντολές Mac, γι auto va διηγείσαι 

τὴν ἱστορία, κι ίσως (τότε) μπορέσουν va 

σκεφτούν. 

177. Ti κακό παράδειγμα είναι ο λαός 

εκείνος που (οι ἀνθρωποί του) ἀρνούνται 

τις Εντολές Mac κι αδικούν τον εαυτό 

τους. 

178. Ὅποιον o AAAAX καθοδηγεί, 

αυτός εἰναι ο πραγματικός 

καθοδηγούμενος. Και ὁποιον (o AAAAX) 

δεν καθοδηγεί αὐτός τότε εἰναι ο χαμένος. 

179. Πολλά εἶναι τα Πνεύματα κι où 

άνθρωποι που πλάστηκαν για την Κόλαση. 

Ἔχουν καρδιές και μ' αὐτές δεν 

καταλαύαίνουν, κι ἔχουν μάτια, που μ' 

αὐτά δεν ὀλέπουν, κι αὐτιά που μ' αὐτά 

δεν ακούνε. Αὐτοί μοιάζουν σαν τα 

ζωντανά (τὰ κοπάδια) κι ὀχι (απ' αὐτά) 
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περισσότερο ανόητοι -γιατί ŒUTOL εἰν᾽ OL 

απρόσεχτοιυ (στις προειδοποιήσεις). 

180. Στον AAAAX ανήκουν τὰ 

ὡραιότερα ονόματα, γι' αυτό μ' αυτά να 

τον προσφωνείτε, κι ἀαποφεύγετε εκείνους 

που δεδηλώνουν τις ονομασίες Του, γιατί, 

γι' αὐτό που κάνουν, θα ἔχουν (τὴν 

ανάλογη) ανταπόδοσηῃ. 

181. Ki ax’ αὐτούς που πλάσαμε 

᾽πυπάρχει έθνος που καθοδηγεί (ἀἁλλους) 

UE την αλήθεια και μ' αὐτήν παρέχει 

δικαιοσύνη. 

182. Κι εκείνοι που διάψευσαν τις 

Evrokés Μας θα τους εξαφανίζουμε σιγά 

σιγά μὲ τρόπο, ποῦ δεν το περιμένουν. 

183. Αναδολή θα παραχωρήσω σ' 
αὐτούς γιατί ἡ τιμωρία Μου, είναι δυνατή 

(κυ αλάνθαστη). 

184. Μήπως δεν σκέπτονται: ὁτι ο 

Σύντροφός tous δεν κυριεύθηκε από 

τρέλα, αλλ' εἰναι ἕνας ειλικρινής 

προειδοποιητής! 

185. Ἡ ακόμα, γιατί δεν ὀλέπουν (την 

τάξη) που ὀασιλεύει στους ουρανούς καὶ 

τη γη και σ' όλα τὰ δημιουργήματα του 

AAAAX;, Κι OT μπορεί το 

προσχεδιασμένο τέρμα TOUS να γίνει πολύ 

κοντά; Κι ἐπειτὰ (μετά ἀπό το Κοράνιο) 

σε ποιο Μήνυμα θὰ πιστεύουν; 

186. Ὅποιον κάνει ο ΑΛΛΑΧ νὰ 

παραστρατήσει καμιά ὀοήθεια δεν ὀρίσκει. 

Où TOUS εγκαταλείψει στις καταχρήσεις 
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TOUS, VO περιφέρονται άσκοπα. 

187. Ze ρωτάνε για την Ὥρα (του 

τέλους - τὴν Ἔσχατη) -πότε- ἔχει 

προσδιοριστεί ο χρόνος της. Πες: "Zto 

Κύριό μου ὀρίσκεται ἡ γνώση της. Κανένας 

παρά μόνο Αὐτός μπορεί ν' ἀποκαλύψει 

τὴν ὦώρα τῆς (πότε θα ovubei). Εἰίναι 

ἀγνωστη, (η σκέψη του χρόνου) οὔτε στους 

ουρανούς οὔτε στη γη (στους ἀγγέλους 

και στους ανθρώπους). Μόνο 

αιφνιδιαστικά θα έλθει σε σας". Σὲ ρωτάνε, 

σαν VO ήταν γνωστή σε σένα, πες: "Η 

γνώση γι' AUTO εἰναι στον ΑΛΛΑΧ (και 

μόνο), κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι 

δεν ξέρουν (αυτή την αλήθεια)". 

188. Πες: "Δεν εξουσιάζω για τον εαυτό 

μου ό,τι με ὠφελεί, OÙTE ό.τι με ὄλάφτει, 

εἰμή μόνο αν ήταν θέλημα του AAAAX. 

Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα 

συμόούν), θα εἰχα πολλαπλασιάσει τ' 

αγαθά (μου) και κανένα κακό δε θα μ' 

άγγιζε. Ἐγώ όμως δεν εἰμαι παρά 

προειδοποιητήῆς (απειλών) κι 

αγγελιαφόρος (ειδήσεων) χαράς για το 

λαό (που οι ἀνθρωποί του) ἔχουν πίστη". 

189. Εἰν' Εκείνος που σας rade από 

ἕνα και μόνο πρόσωπο, κι ἕκανε τη 

γυναίκα TOU - απ' τὴν ἰδια φύση - για νὰ 

μπορεί νὰ κατοικήσει μαζί τῆς 

(αγαπημένα). Κι ὁταν ενώθηκχαν, 

φορτώθηκε (η γυναίκα) ένα ελαφρό 

φορτίο, και περπατούσε μαζί του 

(απαρατήρητα). Ὅταν αυξήθηκε το φορτίο 

της, τότε κι OL δύο προσευχήθηκαν στον 

AAAAX, τον Κύριό τους, (λέγοντας): "Av 

μας φέρεις ἕνα ενάρετο (παιδί καλής 
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πάστας), (υποσχόμαστε ὁτι) θα εἰμαστε 

ax’ εκείνους που (πάντα) θα σ' 

ευγνωμονούν". 

190. Ὅταν ὀὁμως τους ἔδωσε ενάρετο 

(moi), ἔκαναν γι' Αὐτόν συνεταίρους για 

(το δώρο) που τους ἔδωσε. O ΑΛΛΑΧ 

όμως είναι ο ᾽ἵψιστος τῶν συνεταίρων 

που Του αποδίδουν. 

191. Μήπως -αποδίδουν (σ' Αὐτόν) σα 

συνεταίρους πράγματα που δεν μπορούν 

νὰ δημιουργήσουν τίποτε, ἀλλ' είναι τὰ 

ίδια πλασμένα; 

192. Κι oùte va τους ὀοηθήσουν 

μπορούν, μήτε και νὰ ὄὀοηθήσουν τον 

εαυτό τους! 

193. Κι αν τους καλέσετε στο (δρόμο) 

που οδηγεί στη σωτηρία, δεν θα σας 

πυπακχούσουν. Πα αὐτούς εἰναι το ἰδιο, 

εἰτε τους προκαλείτε EÙTE σωπαίνετε. 

194. Στ' αλήθεια όσους επικαλείστε 

(σα θεούς), αντί του (αληθινού) ΑΛΛΑΧ, 

ElVOL δημιουργήματα σὰν κι εσάς. AV 

πράγματι σοδαρολογείτε, επικαλεσθείτε 

TOUS και ας απαντήσουν τὴν επίκλησή 

σας! 

195. Μήπως ἐχουν πόδια, για va 

περπατούν μ' αυτά; ἡ έχουν χέρια για νὰ 

κτυποῦν μ' αὐτά; ἡ έχουν μάτια, για νὰ 

ὀλέπουν μ' αὐτά; ἡ ἐχουν αὐυτιά, για V' 

ακούουν μ' αυτά; Πες: "Προκαλέστε τους 

συνεταίρους σας (TOUS ψεύτικους θεούς 

σας) κι ÉNELTO παγιδεύσετέ με, και μη 

μου δώσετε avaboñn! (αλλά 
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ματαιοπονείτε). 

196. "Γιατί ο Προστάτης μου εἰναι ο 

AAAAX, που αποκάλυψε το Βιόλίο 

(σταδιακά) και που (ξεχωρίζει) και θα 

᾽πὙποστηρίζει TOUS ενάρετους". 

197. "Κι αὐτούς που επικαλείστε (σα 

θεούς) αντί του (αληθινού AAAAX), είναι 

ανίκανοι va σας δοηθήσουν κι οὔτε τον 

εαυτό TOUS μπορούν va ὀοηθήσουν". 

198. Κι av τους καλέσετε στο (δρόμο) 

που οδηγεί στη σωτηρία, δὲν GXOVOUV 

καὶ θὰ TOUS δεις να ÉXOUV τα μάτια τους 

πάνω σου, χωρίς να σε ὀλέπουν. 

199. Πάρε το εὔκολο (το απλό) 

πρόσταξε το δίκιο, κι ἀπόφευγε TOUS 

αμαθείς. 

200. Κι αν υποκινηθείς από σατανικό 

μουρμούρισμα αναζήτησε καταφύγιο στον 

AAAAX, γιατί ἀκούει και γνωρίζει (τὰ 

πάντα). 

201. Exeivor που είχαν θεοσέόδεια αν 

καμιά πονηρή σκέψη απ' το Σατανά τους 

δοκίμαζε, τότε, θυμήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ, 

κι ἀμέσως ὀλέπουν (σωστά). 

202. T' ἀδέλφια τους όμως (οι 

πονηροί), τους παρασύρουν (πιο ὄαθιά) 

στην πλάνη και ποτέ δεν θα χαλαρώσουν 

(τις προσπάθειές τους). 

203. Κι αν δε τους δώσεις ἕνα εδάφιο 

(του Βιόλίου) θα πουν: "Tiati ôev τὸ 

φέρεις;" Απάντησε: "Ἐγώ δεν ακολουθώ 
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(7) Σούρα ελ- Ἐαράφ Μέρος 90 [240] Ask VO EI δ)» 

παρά ὁ,τι μου ἐνέπνευσε ο Κύριός μου. 

Αὐτό (το Κοράνιο) εἰναι φώτιση και 

καθοδήγηση κι εὐλογία απ' τον Κύριό 

σας για λαό που πιστεύει". 

204. Ki αν διαόδαστεί το Κοράνιο, 

ακούστε TO (UE προσοχή) και σωπάτε, 

ίσως va ελεηθείτε. 

205. Κι εσύ (ω! αναγνώστη)! va 

θυμάσαν -κάθε πρωΐ καὶ κάθε δειλινό- 

(στα δάθη) της ψυχής σου τον Κύριό 

σου, με ταπεινοφροσύνη κι ευλάόδεια, κι 

όχι με επιδεικτικά λόγια, και μην εἰσαι 

απ' εκείνους που δεν προσέχουν. 

206. Πράγματι, εκείνοι που είναι κοντά 

στον Κύριό σου, δεν ἀποστρέφονται 

αλαζονικά από τὴν λατρεία Του, αλλά 

Tov δοξάζουν και μόνο σ' Αὐτόν 

᾽πυπολλίνονται. 
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να OÉGEOTE τον AAAAX καὶ va εἰστε 

συνεπείς στις μεταξύ σας σχέσεις. Κι 

υπαχούετε στον AAAAX χαι στον 

Απόστολό Του, αν εἰστε πιστοί". 

2. Où Πιστοί εἰναι avtoi που, όταν 
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(8) Σούρα ελ-Ενφάλ 

αὐτούς où Αγιάτ Του, (οι στίχοι Του) 

δυναμώνει ἡ πίστη τους, και EUTTLOTEUOVTOL 

τον Κύριό τους. 

3. Ἐκείνοι που εκπληρώνουν τὴν 

τακχτική προσευχή και ξοδεύουν (ελεύθερα) 

απ' τ' ἀγαθά που τους παραχωρήσαμε. 

4. Αὐτοί πραγματικά είναι OL πιστοί, 

κι ἔχουν όαθμούς (στο αξίωμα) με το 

Κύριό τους, και συγγνώμη και 

γενναιόδωρη διατροφή. 

5. (Η διαφωνία σὰς ὡς προς τα 

λάφυρα) εἰναι ακριθώς ο Κύριός σου (σε 

προστάζει) (να ὄόγεις απ' το σπίτι σου 

φρόνιμα για τον πόλεμο εφ' ὀσον μια 

μερίδα απ' τους πιστούς δεν τον ἤθελε. 

6. Λογομαχούν για την αλήθεια (του 

πολέμου), - αφού πιὰ είχε φανερωθεί - 

σαν va οδηγούνται στο θάνατο, που 

(τραγματικά) τον ατένιζξαν. 

7. (Νὰ θυμηθείτε) όταν o AAAAX 

σας ᾽υποσχέθηκχε με μιὰ απ' τις δύο va 

εἰναν δική σας ax αὐυτές (εχθρικές) τις 

ομάδες, τότε εσείς θα επιθυμούσατε, va 

είναι δική σας, ἡ ἀοπλη. O AAAAX όμως 

θέλει να ανυψώνει την αλήθεια με τους 

Λόγους Tou καὶ va καταστρέψει τους 

άπιστους, 

8. για νὰ ανυψώνει την Αλήθεια (το 

Ισλάμ) και να ακυρώσει το ψεύδος, ἔστω 

Ἀυ αν ŒUTO είναι μισητό από τους ένοχους. 

9. (Θυμηθείτε), ὁταν παρακαλέσατε τη 

ὀοήθεια του Κυρίου σας, και σας 
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(8) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 90 

ἀπάντησε: "Où σας πυποστηρίξω με χίλιους 

απ' τους αγγέλους, ο ἕνας ακολουθεί τον 

άλλο". 

10. Και δεν το έκανε ο AAAAX (τη 

ὀοήθειά του) ειμή μόνο σαν σημείο νίκης, 

ελπίδας και για VO ησυχάσουν OL καρδιές 

σας. (Πα κάθε περίπτωση) δὲν πυπάρχει 

καμιά νίκη παρά μόνο απ' τον AAAAX. 

Ο δὲ ΑΛΛΑΧ εἰναι Παντοχράτορας, 

Πάνσοφος. 

11. (Θυμηθείτε), ὁταν σας προστάτεψε 

μ' ἕνα εἰδος νάρκης, για VO σας ηρεμήσει, 

κυ ἔστειλε πάνω σας ὄροχή απ' τον 

ουρανό, για να σας εξαγνίσει μ' αὐτήν, 

DOTE να διώξει από πάνω σας τῇ 

πανουργία του σατανά, (να ξεκαθαρίσει 

TO πνεύμα σας) και να δυναμώσει τις 

καρδιές σας (με τὴν πίστη), και νὰ 

στεριώσει -μ' αὐτήν- τα πόδια, (να 

σταθεροποιήσει το θάρρος σας). 

12. (Θυμηθείτε), όταν ο Κύριός σου 

εἶχε ἐμπνεύσει τους ἀγγέλους (με το 

μήνυμα): "Ἑγώ εἰμαι μαζί σας, δώστε 

σταθερότητα σ' ὀσους πιστεύουν, θα 

εγκαταστήσω τον τρόμο στις καρδιές τῶν 

Ἀπιστῶν, και πλήξετε πάνω απ τον 

αὐχένα τους, και κχτυπήσετε τις άκρες 

απ' τα δάχτυλά τους". 

13. Κι αυτό γιατί ανταγωνίστηκαν τον 

AAAAX xar τον Απόστολό Του. Κι 

ὀποιὸος αγωνίζεται (ενάντια) στον 

AAAAX καὶ τον Απόστολό Του, τότε ο 

AAAAX εἰναι αὐστηρός στὴν τιμωρία. 

14. 'Ἔτσι εἰναι n τιμωρία. "Δοκιμάστε 
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(8) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 90 

τὴν λοιπόν γιατί για τους ἀπιστους 

VITÉQYEL το μαρτύριο της Φωτιάς". 

15. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av 

συναντήσετε TOUS ἀπιστους (και εἰναι.) 

στρατευμένοι για πόλεμο, μην τους δώσετε 

τὴν πλάτη σας φεύγοντας. 

16. Αν κάποιος από σας -σε μέρα 

πολέμου- τραπεί σε φυγή, εκτός αν τούτο 

εἰναι μια στρατηγική πολέμου, ἡ για va 

ὉπὉὙὉποχωρήσει στὴν ομάδα TOU, τότε, θα 

σύρει πάνω του την οργή του ΑΛΛΑΧ, 

Ἀν ἢ διαμονή του εἰναι n Κόλαση. Τὶ 

άθλιο τέλος! 

17. Δεν εἰστε εσείς που tous 

σκοτώσατε, αλλ' οΑΛΛΑΧ TOUS σκότωσε. 

Και δεν εἰσαι εσύ που ἐριξες,αν την ἐριξες, 

αλλά o AAAAX την ἔριξε, για να δώσει 

καλή ἀαμοιδή στους πιστούς με ευεργετική 

δοκιμασία. Πατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι -τα 

πάντα-Ακούων, Παντογνώστης. 

18. Κι αυτό γιατί o AAAAX (επίσης) 

Eiv' Αὐτός που ακυρώνει τα σχέδια (και 

TN στρατηγική) τῶν ἀπιστων. 

19. (Q! Ἀπιστοι!). AV προσεύχεστε για 

νίκη με τὴν αληθινή θρησκεία σας ήρθε 

τώρα ἡ αληθινή θρησκεία (του 

Μουχάμμεντ), κι αν σταματήσετε (απ' το 

ἀδικο) θα είναι το-καλύτερο για σας. Av 

όμως επανέλθετε (στην επίθεση), κι εἐμείς 

θα επανέλθουμε (va σας νικήσουμε). Ὅσο 

κι αν αὐξηθεί ο ἀριθμός της ομάδας σας, 

dev θα σας ὠφελεί. O ΑΛΛΑΧ εἰναι 

με τους πιστούς. 
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20. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! ὑτακούετε 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, 

καὶ μην ἀπομακρύνεστε QT’ αὐτόν, ὀταν 

ακούτε (αυτόν va διαθάζει το Κοράνιο). 

21. Νὰ μην εἰστε σαν εκείνους που 

εἰπαν: "Ακούσαμε" κι ὀμως δεν ακούνε. 

22. Γιατί στον AAAAX, τα χειρότερα 

απ' τὰ ζωντανά είναι τὰ κουφά και τα 

ὀουδά, δηλαδή εκείνα που δεν 

αντιλαμόάνονται." 

23. Ki αν o AAAAX ἑόρισκε σ' 

αὐτούς κάτι τι το καλό, θα τους ἕκανε 

νὰ ακούσουν, κι αν τους ἕκανε νὰ 

ακούσουν θα (Του) γύριζαν την πλάτη, 

αποποιούμενοι (την πίστη). 

24. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! 

Απαντήστε (στην πρόσκληση) του 

AAAAX καὶ του Αποστόλου Του σὰν 

σας καλεί σε κάτι για τη καλή ζωή (στο 

κόσμο αὐτό και στον ἀλλο) και μάθετε 

τι ο AAAAX κόπτει τη ζωή στον 

ἄνθρωπο σταματώντας τη καρδιά TOU κι 

ότι σ' Αὐτόν είναι που (όλοι) θα 

συγκεντρωθείτε. 

25. Φοόάστε τὰ αμαρτήματα, που TO 

ἀποτέλεσμα DEV επηρεάζει μόνο TOUS 

GÔLXOUS από σας απολλειστικά. Και μάθετε 

ὁτι ο AAAAX είναι αὐστηρός στὴν 

τιμωρία. 

26. Και θυμηθείτε, όταν ἡσασταν λίγοι 

καὶ καταπιεσμένοι στη γη, και φοδόσαστε 

μήπως OL ἄνθρωποι σας ἀπαγάγουν (να 

σας δασανίζουν). Κι όμως οΑΛΛΑΧ σὰς 
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(8) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 90 

πρόσφερε ἕνα (ασφαλισμένο καταφύγιο) 

άσυλο για σας, υποστηρίζοντάς σας με 

τη ὀοήθειά Του, και χαρίζοντάς σας απ' 

τὰ ἀγαθά, ώστε ίσως και Τον 

ευχαριστήσετε. 

27. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Μη 

προδίδετε την εμπιστοσύνη τοῦ AAAAX 

και του Απόστολου, κι OÙTE νὰ 

καταχράστε -εν γνώσει- πράγματα που 

σας εμπιστεύθηκαν. 

28. Και μάθετε, ότι οι περιουσίες σας 

και τὰ παιδιά σας εἰναι δοκιμασία κι ότι 

oO AAAAX ετοίμασε για σὰς EEGIDETN 

αμοιὔή. 

29. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av σέδεστε 

τον AAAAX θὰ παραχωρήσει σε σας 

Κριτήριο (Φουρκάν) και θα ἁπομακρύνει 

από σὰς TO πονηρό και θὰ σας 

συγχωρέσει, γιατί ο AAAAX εἰναι 

Ἄρχων της απεριόριστης Χάρης. 

30. (Θυμήσου) ὁταν οι Ἀπιστοι 

συνωμοτούσαν εναντίον σου, για νὰ σε 

κρατήσουν δεμένο ἡ νὰ σε σκοτώσουν ἡ 

VŒ σε διώξουν. Συνωμοτούσαν κι 

σχεδίαζαν, -ELXE όμως κι ο AAAAX το 

σχέδιό Του.-Γιατί o AAAAX εἰν' o 

καλύτερος απ' τους σχεδιαστές. 

31. Και όταν διαδάζονται τα εδάφια 

του Κορανίου Μας, λένε: "Τ' ακούσαμε 

αὐτά (πριν), κι αν θέλαμε, μπορούσαμε 

νὰ πούμε τα παρόμοια. Αὐτό δεν εἰναι 

παρά μόνο παραμύθια των ἀρχαίων". 

32. Κι όταν εἰπαν: "Q! ΑΛΛΑΧ! Av 

CRD Ia 02 re ME OS 

EC GACE 
FX 2 5120 % “7.225 

(D FAC EMA IRON 

Re de SATA 
< 2 st “9: 3 7 

(D EST 

BU Dr se LA dy LOT 

SEA NE GE 
UT vos » EL LA 

DIRES ps GS 
ΠΗ͂ 

FD Ze κατε Δ τ. 7 Ψ 

(D PAS τ λας 

LAIT R 44 1 IUT 17 Eovir 

SÉRIE USSR 515 
x ot SÉest SD 08, T4 2 + 

PE SOIENT SET) 
FR Φ 5.35 EE ts 

LA rh Le To < 

LEA Gi JE CSI Led ESS 
Y MS τ es LAIT “τά 

À : e 

Sas LÉ Li 



(8) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 90 [ 246 | As À JU δ). 

auto το Κοράνιο είναι (πράγματι), ἡ 

Αλήθεια που από Σένα ἐρχεται, ρίξε πάνω 

μας ὀροχή από λιθάρια -απ' τον ουρανό- 

ή στείλε μας σκληρά ὀάσανα. 

33. Ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν πρόκειται 

να TOUS τιμωρήσει, εφ' όσον εσύ εἰσαι 

ανόμεσά τους, και οὔτε να τους τιμωρήσει, 

εφ' ὀσον EXELVOL ζητούσαν συγχώρεσῃ. 

34. Και γιατί να μην τους τιμωρήσει ο 

ΑΛΛΑΧ (τους ἀπιστους) όταν 

ἐμποδίζουν τους μουσουλμάνους να 

φτάσουν στο Απαράδατο Τέμενος ενώ 

δὲν ἦταν προστάτες-φύλακές του; Εἰίναι 

μόνο OL πιστοί, - OL αληθινοί προστάτες 

του - XL όμως OL πιο πολλοί απ' αὐτούς 

δεν TO γνωρίζουν. 

35. Η προσευχή τους στον Oixo (του 

AAAAX) δεν είναι παρά σφύριγμα 

χειροκρότημα. Ο ΑΛΛΑΧ εἰπε; Γευθείτε 

τὴν τιμωρία, για την ασέόδειά σας". 

36. Où Ἀπιστοι ξοδεύουν από τὴν 

περιουσία TOUS για ν' απομακρύνουν (τους 

ανθρώπους) απ' τη θρησκεία tou ΑΛΛΑΧ 

#L ÉTOL θα εξακολουθήσουν va ξοδεύουν, 

KL ἔπειτα όμως (μόνο) μετάνοια θα έχουν 

καὶ στο τέλος θα νικηθούν. Κι εκείνοι 

που αμάρτησαν (αρνήθηκαν τὴν πίστη), 

στην Κόλαση (όλοι τους) θα μαζευτούν, 

37. για va ξεχωρίσει o AAAAX τους 

κακούς (ἀπιστους) από Tous καλούς 

(πιστούς) και va ὀάλει τους κακούς τον 

ἕνα πάνω ar’ τον άλλο κι όλους μαζί 

ἑνα σωρό va τους ρίξει στην Κόλαση. 

Αὐτοί εἰναι OL χαμένοι. 
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38. Iles στους ἀπιστους; αν (τώρα) 

παραιτηθούν (απ' την απιστία), θα 

συγχωρεθεί σ᾽ αὐτούς ό.τι πέρασε, αν ὁμως 

ἐπανέλθουν, τότε ἡ τιμωρία που ἐπαθαν 

OL προηγούμενοι λαοί (OL πριν απ' αυτούς) 

εἶναι ÉTOUUN. 

39. Και πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς 

TOUS) μέχρις ότου νὰ μὴν υπάρχει 

πειρασμός και νὰ εἰναι ἡ θρησκεία του 

AAAAX n μοναδική, κι αν ὀμως ὄάλουν 

τέλος (στην απιστία τους), τότε (στ᾽ 

αλήθεια) o AAAAX Ἔὄὀλέπει 6ka όσα 

κάνουν. 

40. Κι αν ἀρνηθούν -va εἰστε δέόδαιοι- 

ότι o AAAAX είναι o Προστάτης σας, ο 

καλύτερος όλων τῶν προστατών κι O 

καλύτερος ὀλῶν των ὀοηθών. 

41. Καὶ μάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα 

που αποκτάτε (στον πόλεμο), TO πέμπτο 

(είναν ορισμένο) για τον AAAAX -και 

για TOV Απόστολο, και για τους συγγενείς 

(του προφήτη Μουχάμμεντ) xaL τα 

ορφανά, και TOUS δυστυχισμένους και 

τους πεζοπόρους,- αν πράγματι είχατε 

πιστέψει στον AAAAX καὶ στὴν 

Αποκάλυψη που στείλαμε στον δούλο 

Mac, κατά τὴν Ἡμέρα τῆς Δοκιμασίας 

(μάχη του Μπεντρ-Φουρχάν), την Ἡμέρα 

που συναντήθηχαν οι δύο δυνάμεις. Marti 

o AAAAX εἰναι Παντοδύναμος. 

42.(Θυμηθείτε), ὁταν ήμασταν 

στρατοπεδευμένοι στην κοντινή μεριά της 

πόλης, κι αὐτοί στη μακρινή μεριά, και 

TO ἐμπορικό καραόδάνι (της Κορέϊς) κάτω 

απὸ σας. AV ορίζατε μεταξύ σας μια DO 
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(για πόλεμο) τότε θα διαφωνούσατε για 

τὴν ὦρα αὐτή. Τούτο OU ἔγινε μὲ τον 

τρόπο ποῦν ἐγινε για να εχπληρώσει O 

ΑΛΛΑΧ To πράγμα που ἔχει ἀποφασίσει 

για va πεθάνει όποιος πέθανε, ὡς θεῖκό 

θαύμα και va ζει όποιος ἔζησε ὡς θεϊκό 

θαύμα. Και στην αλήθεια - o ΑΛΛΑΧ 

εἰναι Εκείνος που ακούει και γνωρίζει 

(τα πάντα). 

43. (Θυμηθείτε), ὁτι o AAAAX σου 

TOUS ἔδειξε -στον ὕπνο σου- ολίγους. Av 

ὄμως σας TOUS ἔδειχνε πολλούς, (τότε 

δέόδαια) θα χάνατε το θάρρος σας και θα 

φιλονικούσατε για τὴν απόφασή (σας). 

Κι όμως ο AAAAX (σας) ÉOWOE, γιατί 

γνωρίζει καλά τα (μυστικά), που κρύόδονται 

στα στήθη. 

44. Και (θυμηθείτε) ότι ο AAAAX 

σας TOUS ἐδειξε -όταν συναντηθήκατε- 

πολύ λίγους στα μάτια σας, κι ἔδειξε εσάς 
VO φαίνετε ανεπαρκείς στα μάτια τους, 

κι αὐτό γιατί ο AAAAX ἔπρεπε ν' 

αποτελειώσει κάτι που ήταν από πριν 

καμωμένο (προορισμένο). Και στο 

AAAAX ἐπιστρέφουν όλες OL υποθέσεις 

(για ἀπόφαση). 

45. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av 

δσυναντάτε μιὰ δύναμη, VO εἰστε σταθεροί, 

και vo θυμάστε τον AAAAX πολύ (και 

συχνά), ίσως και μπορέσετε να πετύχετε, 

46. Κι ὑπακούετε στον AAAAX και 

στον Απόστολό Του, και μη φιλονικείτε, 

γιατί θα χαθείτε κι ἡ δύναμή σας θα 

εκτραπεί. Νὰ κάνετε ὑπομονή. γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι UE τους επίμονα 
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ππομένοντες. 

47. και Mnv εἰστε σαν κι εκείνους 

που ὄγήκαν από τα σπίτια τους 

αυθαδέστατα κι επιδεικτικά, κι εμποδίζουν 

τους ἀνθρώπους απ' τὴ θρησκεία του 

AAAAX, γιατί o AAAAX γνωρίζει ὀ,τι 

κάνουν. 

48. (Θυμηθείτε) όταν ο σατανάς ἕκανε 

γοητευτικά TA (αμαρτωλά) έργα TOUS κι 

eine: Kaveis απ' τους ανθρώπους δεν θα 

μπορέσει να σας νικήσει σήμερα, EP όσον 

είμαι δίπλα σας" Κι όμως όταν οι δύο 

ἦήρθαν αντίκρυ ἡ μια γύρισε πάνω στην 

άλλη, γύρισε πάνω στην πτέρνα του (ο 

σατανάς) και εἰπε: " Είμαι αθώος από 

σας, γιατί ὀλέπω, O,TL εσείς δὲν ὀλέπετε. 

Φοόάμαι τον ΑΛΛΑΧ, γιατί o AAAAX 

είναι αὐστηρός όταν τιμωρεί". 

49. Κοίταξε όταν οι υποκριτές κι 

εκείνου που στις καρδιές TOUS ᾽πυπάρχει 

ἀρρώστια!" Tous εξαπάτησε ἡ θρησκεία 

τους". Κι όμως, ὁποιος εμπιστεύεται στο 

AAAAX (ξέρει), ότι εἰναι Πανίσχυρος, 

Πάνσοφος. 

50. Κι αν μπορούσες να δεις, όταν οἱ 

άγγελοι παίρνουν τις ψυχές των ἀπιστων 

(κατά τὴν ώρα του θανάτου), (πώς) τους 

Ἀτυπούν TO πρόσωπά TOUS και τις πλάτες 

τους,(λέγοντας)" Δοκιμάστε τα ὀάσανα 
της Φωτιάς. 

51. (Αὐτή n τιμωρία) είναι “για 6,7 

κάνατε μὲ τα ίδια σας χέρια γιατί oO 

AAAAX ποτέ δεν αδικεί τους δούλους 

Του, 
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52. "(ἐργα) μετά απ' τη συμπεριφορά 

κατά τον τρόπο του λαού του Φαραώ, κι 

κείνων που ἦταν πριν απ' αὐτούς που 

αρνήθηκαν τὸ Σημεία του AAAAX και, 

που ο ΑΛΛΑΧ τοὺς τιμώρησε για TO 

εγκλήματά τους. Tati o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

ισχυρός και αὐστηρός όταν τιμωρεί. 

53. "Ki auto γιατί o AAAAX ποτέ 

DEV πρόκειται vo αλλάξει την Εὐνοιά 

Του που μ' αὐτή ευνόησε va λαό, εκτός 

αν αλλάξουν οι ίδιοι ό,τι είναι στις ψυχές 

τους, (Ki αλήθεια) o AAAAX Ἐκείνος 

που όλα τ' ἀκούει κι ὀλα TO γνωρίζει. 

54. "Κατά τον τρόπο του λαού του 

Φαραώ και την λαών εκείνων που ἦταν 

πριν απ’ αὐτούς". Tati διέψευσαν το 

Σημεία του Κυρίου τους, γι᾿ αυτό κι Ἐμείς 

τους εξοντώσαμε, για τις αμαρτίες TOUS, 

καὶ πνίξαμε το λαό του Φαραώ, γιατί 

όλοι τους ήταν άδικοι. 

55. [la τον ΑΛΛΑΧ τα χειρότερα 

ζωντανά εἰναι εκείνα που Tov αρνοῦύνται, 

κι ÉTOL δεν πρόκειται να πιστέψουν. 

56. Εἰναι κείνοι με TOUS οποίους, 

έκανες μια συμφωνία, κι ἐπειτα σπάζουν 

(παραδαίνουν) κάθε φορά τη συμφωνία 

τους, καὶ είναι αυτοί που δεν POÉOUVTAL 

(τον AAAAX). 

57. Κι αν στον πόλεμο τους νίκησες 

σκόρπισε - μὲ TV ήττα TOUS - όσους 

τους ακολουθούν, ώστε ίσως va 

καταλάόδουν (μπορέσουν και θυμηθούν). 

ες 
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58. Ki αν φοδάσαι προδοσία απ' 

οποιαδήποτε ομάδα, πέταξε πίσω σ' 

αυτούς (τη Συμφωνία τους) φανερά. Dati 

ο AAAAX δεν ἀγαπά τους προδότες. 

59. Κι ας μη νομίσουν οι ἀπιστοι, ότι 

ξέφυγαν (την τιμωρία του AAAAX). Ποτέ 

δεν μπορούν οπωσδήποτε va ὄάλουν τον 

AAAAX σε θέση αδυναμίας. 

60. Κι ετοιμάστε εναντίον tous ό.τι 

διαθέτετε από δύναμη κι από το 

στρατοπεδευμένα άλογα για Va 

τρομοχρατήσετε μ' αυτό, τοὺς εχθρούς 

του AAAAX και τῶν εαυτών σας, και 

ἄλλους εκτός απ' αὐτούς που εσείς δεν 

γνωρίζετε. O AAAAX tous γνωρίζει πολύ 

καλά. Κι οτιδήποτε ξοδεύετε ὑπέρ του 

AAAAX θὰ σὰς επιστραφεί ἡ αμοιδή 

TOU κι (έτσι) εσείς δεν θα αδικηθείτε. 

61. Κι av (ο εχθρός) κλίνει, προς τη 

μεριά της ειρήνης, τότε κι εσύ να γείρεις 

σ' αὐτή και νὰ θασιστείς στον AAAAX. 

Γιατί (o Μοναδικός) που ακούει και 

γνωρίζειν (τα πάντο). 

62. Κι αν θελήσουν να σ' εξαπατήσουν, 

αρκεί va είναι οΑΛΛΑΧ προστάτης σου. 

Eiv' o AAAAX ποὺ σε υποστηρίζει με 

1n δοήθειά Του και των Πιστών. 

63. Κι (επί πλέον) Αὐτός ἐόαλε τὴν 

ἀγάπη ἀνάμεσα στις καρδιές τους. Av 

ξόδευες όλα όσα ὀρίσκονται στη γη, δεν 

θα μπορούσες εσύ va ὄάλεις την ἀγάπη 

ανάμεσα στις καρδιές τους. Κι όμως ο 

AAAAX TO ἐχει κάνει, γιατί είναι 

Πανίσχυρος, Πάνσοφος. 
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64. Ω! Προφήτη! Σ' αρκεί va σε 

πυποστηρίζει o AAAAX καὶ όσοι σε 

ακολουθούν απ' tous Πιστούς. 

65. Ω! Προφήτη! Παρότρυνε τους 

πιστούς στο πόλεμο. AV ὑπάρχουν είκοσι 

από σας που Ὀυπομονετικά επιμένουν, θα 

νικήσουν διακόσιους, κι αν από σας εἶναι 

εκατό θα νικήσουν χίλιους απ' τους 

άπιστους, γιατί αὐτοί είναι ένας λαός 

χωρίς κατανόησηῃ. 

66. Τώρα, o AAAAX ελάφρυνε από 

σας (το καθήκον σας στο πόλεμο), γιατί 

ξέρει ότι ὑπάρχει σε σας κάποια αδυναμία. 

Ἔτσι, αν από σας ὑπάρχουν εκατό, που 

᾽πῃπυπομονητικά επιμένουν, θα νικήσουν 

διακόσιους κι αν από σας είναι χίλιοι θα 

νικήσουν δύο χιλιάδες με την θέληση του 

ΑΛΛΑΧ. Κι o AAAAX εἰναι μ' εκείνους 

που επιμένουν με ὑπομονή. 

67. Δεν ἐπρεπε για ένα προφήτη va 

κρατήσει αὐχμάλωτους (πολέμου), αν 

(τριν) δεν ὑποτάξεν τη γη (εντελώς). 

Θέλετε τα (πρόσκαιρα) ἀγαθά αυτού του 

κόσμου, ενώ ο AAAAX απούλέπει (τ' 

αγαθά) της Μέλλουσας Ζωής. Κι o 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

68. AV δεν ὑυπήρχε EX προτέρων μιὰ 

γραπτή ἀπόφαση από τον AAAAX, τότε 

(τα λύτρα) που πήρατε, θα σας 

προχκαλούσαν μια μεγάλη τιμωρία. 

69. Απολαμόάνετε AT αὐτά που 

HEQÔLOUTE στον πόλεμο νόμιμα και καλά. 

Αλλά va φοθάστε τον AAAAX. O 
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ΑΛΛΑΧ 

Ἐλεήμονας. 

εἶναι Πολυεύσπλαχνος, 

70. Ω! Προφήτη! Na πεις σ' ὀσους 

εἰν’ αἰχμάλωτοι στα χέρια σας: "AV ο 

AAAAX διαπιστώσει καλό στις καρδιές 

σας, θα σὰς δώσει κάτι καλύτερο απ' 

εκείνο που σας πήραν και θα σας 

συγχωρήσει. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ἐλεήμονας". 

71. Κι αν θέλουν (οι αἰχμάλωτοι) νὰ 

σε προδώσουν (ω! Προφήτη!), τότε και 

τον AAAAX πρόδωσαν από πριν, και σ' 

έκανε oO AAAAX va TOUS αιχμαλωτίσει. 

Ki o AAAAX είναι Πανγνώστης (και) 
Πάνσοφος. 

72. Ἐκείνοι που πίστεψαν και 
πραγματοποίησαν την Χίτζρα (δηλ. τὴν 

μετανάστευση από Μέκκα στην Μεδίνα), 

καὶ ανταγωνίστηκαν μὲ τὴν περιουσία 

τους και τον εαυτό τους για την UTOBEON 

του AAAAX, όπως κι ἐκείνοι που (τους) 

ἐδωσαν άσυλο και ὀοήθεια, - (όλοι) αὐτοί 

εἶναι φίλοι και προστάτες ο ἕνας στον 

άλλο. Κι ἐκείνοι που πίστεψαν και δεν 

πραγματοποίησαν τὴν Χιίτζρα, 

(μετανάστευση), δεν ἔχετε ὑυποχρέωση να 

τους προστατέψετε, μέχρις να 

μεταναστεύσουν. "Ki αν επιδιώξουν τη 

ὀοήθειά σας ὑπέρ της θρησκείας, τότε 

είναι χρέος σας να TOUS ὀοηθήσετε, εκτός 

(αν πρόκειται) ἐνάντια σε λαό με τον 

οποίο ὑπάρχει συμφωνία. και ο AAAAX 

γνωρίζει καλά O,TL κάνετε. 

73. Où άπιστοι προστατεύουν ο ἕνας 

τον άλλο, -εκτός αν κι εσείς DEV κάνετε 
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το ίδιο (αλληλοπροστατευθείτε)- οπότε θα 

πλημμυρίσει N γη από ταραχές και 

καταπίεση και μεγάλα δεινά. 

74. Κι αὐτοὶ που πίστεψαν και 

πραγματοποίησαν τὴν Χίτζρα και 

αγωνίστηκαν, για τὴν πίστη στον 

AAAAX, καθώς κι εκείνοι που (τους) 

ἕδωσαν ἄσυλο και δοήθεια - αὐτοί (όλοι), 

εἰναι où αληθινοί πιστοί. Π᾿' αυτούς ὑπάρχει 

ἡ συγχώρηση - (απ' τις αμαρτίες) και 

γενναίες προμήθειες (αγαθών). 

75. Κι αὐτοί που ἐπειτα πίστεψαν και 

πραγματοποίησαν τὴν Χίτζρα (στην 

εξορία) και πολέμησαν για την πίστη με 

τη συντροφιά σας, (τότε) αὐτοί ἐγιναν 

από τὴν ομάδα σας.Οι εξ αίματος 

συγγενείς όμως ἐχουν προτεραιότητα στὴν 

κληρονομιά ανάμεσά TOUS ὁπως εἰναι 

γραμμένο στο ὄιόλίο τοῦ AAAAX. O 

AAAAX εἰναι Παντογνώστης. 
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ἀπαλλαγή γίνεται από τον AAAAX και 

τον Απόστολό Του. 

2. Πορευθείτε για τέσσερις μήνες πάνω 

στη γη (όπως θέλετε) και μάθετε, ότι δεν 

μπορείτε να δάλετε τον AAAAX σε θέση 

αδυναμίας (να υπερισχύσετε με τα ψεύδη 

σας), γιατί o AAAAX θὰ ντροπιάσει τους 

ἀπιστους. 
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3. (Mia απαλλαγή της συνθήκης με 

τους ειἰδωλολάτρες) και μια γνωστοποίηση 

απ' τον AAAAX καὶ τον Απόστολό Του 

στους ανθρώπους (συναθροισμένους) κατά 

τὴν ἡμέρα του Μεγάλου Προσκυνήματος 

(Χατζ), ὁτι ο AAAAX x ο Απόστολός 

Του (ακυρώνουν τη συμφωνία) με τους 

Ειδωλολάτρες, καθώς κι ο Απόστολος Του. 

AV ὁμως μετανιώσετε, θα εἰναι to 

χαλύτερο για σας, αν όμως αρνηθείτε τὴν 

πίστη μάθετε ότι δεν μπορείτε να ÉGhETE 

τον AAAAX στη θέση αδυναμίας. 

Προειδοποίησε Tous ἀπιστους με 

ανυπόφορα ὄασανιστήρια. 

4. Ἡ ἀπαλλαγή αυτή δεν περιλαμόάνει 

συμφωνία με ειδωλολάτρες που δεν 

παραόδίασαν σε τίποτε οὔτε ὄοήθησαν 

κανένα εναντίον σας. Γι' αυτό 

συμπληρώστε τις συμφωνίες σας μαζί τους 

μέχρι (το τέλος) τῆς διάρκειάς TOUS. 

Γιατί o AAAAX αγαπά τους δίκαιους. 

5. Ki όταν où απαγορευμένοι μῆνες 

ἔχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) 

σκοτώνετε TOUS ειδωλολάτρες, 

οπουδήποτε KL αν τους ὄρείτε, και 

OVAAGGETÉ TOUS και πολιορκείστε τους και 

στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) 

στρατήγημα. AV όμως μετανιώσουν και 

διατηρήσουν τὴν τακτική προσευχή κι 

εφαρμόσουν (τακτική) ἐλεημοσύνη, τότε 

αφήστε tous ελεύθερους. - Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι. Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 
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6. Κι αν κανείς ax’ τους εὐδωλολάτρες 

σου ζητήσει άσυλο, παραχώρησέ TOU το, 

DOTE νὰ μπορεί ν' ἀκούει τα Λόγια του 

ΑΛΛΑΧ κι ἐπειτὰ συνόδεψέ τον (σε 

μέρος) όπου μπορεί να ÉxEL ἀσφάλεια. Κι 

αὐτό, γιατί εἰναι ένας λαός που αγνοεί. 

7. Πώς μπορεί va ὑπάρχει συνθήκη - 

μπροστά στον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό 

Του - με τους ευὐδωλολάτρες! Ἐξαιρούνται 

ἐκείνοι που συνθηκολογήσατε μαζί τους 

δίπλα στο Απαράδατο Τέμενος. Ὅσο 

διάστημα εκείνοι εἰναι συνεπείς, τόσο 

διάστημα, va εἰστε κι εσείς. Γιατί o 

AAAAX αγαπά τους δίκαιους. 

8. Πώς (μπορεί εκεί va υπάρχει 
συνθήκη) εφ' όσον αν σας νικήσουν δεν 
OÉGOVTAL το δεσμό οὔτε της συγγένειας, 
οὔτε τις συμφωνίες; Σας ικανοποιούν μὲ 
τα (ωραία λόγια) απ' Ta χείλια τους αλλ' 

OL καρδιές τους εἰναι ενάντιες. OL πιο 

πολλοί απ' αὐτούς είναι κακοήθεις. 

9. Αντάλλαξαν τα εδάφια του 

ΑΛΛΑΧ - (το Κοράνιο) με μιχρή αξία κι 
ἐμπόδισαν (τον εαυτό TOUS και TOUS 
Πιστούς) απ' τη θρησκεία Του. Ἄθλιο 
εἰναι αυτό που κάνανε. 

10. και dev σέδονται στον Πιστό, το 

δεσμό OÙTE τῆς συγγένειας, OÙTE τῆς 

συμφωνίας. Είναι αὐτοί που. παραδιάζουν 

κάθε ὀόριο. 

11. AV ὀμως μετανιώσουν και 

διατηρήσουν την (ταχτική) προσευχή κι 

εφαρμόσουν (τακτική) ἐλεημοσύνη, εἰναι, 

-τότε- αδέλφια σας στην Πίστη. Μ' αὐτό 
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τον τρόπο εξηγούμε αναλυτικά τις 

Evrokés, για λαό nou ἐχει κατανόηση. 

12. AV όμως παραόδιάσουν τον 6020 

τους - μετά τη συνθηκολόγησή tous - 

και - χλευάσουν την Πίστη σας - τότε, 

πολεμείστε TOUS ἀρχηγούς της απιστίας, 

γιατί DEV κρατούν τον ὀρχο TOUS, μήπως 

θα σταματήσουν. 

. 13. Μήπως δεν θα πολεμήσετε ἕνα 

λαό, που παραόίασε. TOUS όρχους (της 

Πίστης) του και συνωμότησε να διώξει 

τον Απόστολο, κι αὐτοί πρώτοι ἀρχισαν 

την επίθεση εναντίον σας; Μήπως τους 

φοόάστε; (Oxr ὀέδαια) Tov AAAAX - 

εἶναι πιο δίκαιο - να φοθάστε 

(περισσο τερο) αν εἰστε Πιστοί! 

.14. Πολεμάτε τους, κι o AAAAX θὰ 

τους τιμωρήσει LE τὰ χέρια σας, και θα 

TOUS ντροπιάσει και (θα σας ὀοηθήσει) 

να τοὺς νικήσετε, και θα θεραπεύσει την 

οργή στὰ στήθη ενός λαού mov εἰναι 
Πιστός. 

15. Και θα καθαρίσει τις καρδιές τους 

από τὴν ἀγανάκτηση και θα συγχωρήσει 

οΑΛΛΑΧ ὀόποιον θέλει, γιατί o AAAAX 

είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

16. Ἤ μήπως νομίζετε ότι θα 

εγκαταλειφθείτε (χωρίς δοκιμασία) - σαν 

va μὴ γνωρίζει o AAAAX εκείνους από 

σας που ἀγωνίστηκαν τίμια καὶ δὲν πήραν 

γιὰ συμμάχους (και προστάτες) παρά μόνο 

τον AAAAX, τον Απόστολο Του καὶ (την 

κοινότητα) των Πιστών- Αλλ' o AAAAX 

εἰναι Εἰδικός για 6,1 κάνετε. 
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17. Δὲν ήταν δυνατό γι' αὐτούς που 

συνεταίριαζαν ἄλλους θεούς UE τον 

AAAAX καὶ νὰ προσέχουν τους τόπους 

λατρείας του AAAAX, ενώ αὐτοί οι ἰδιοι 

μαρτυρούν) στον εαυτό TOUS την απιστία. 

Τὰ έργα τους δεν θα καρποφορήσουν καὶ 

στη Φωτιά θα μείνουν για πάντα. 

18. Où τόποι της λατρείας του 

AAAAX πρέπει νὰ συντηρούνται καὶ VO 

συντηρούνται μόνο απ' TOUS πιστεύοντες 

στον AAAAX και στὴν Eoxatn Ημέρα, 

που τηρούν (τακτική) προσευχή XL 

εφαρμόζουν (ταχτική) ἐλεημοσύνη και δὲν 

φοόδούνται (κανένα) παρά μόνο τον 

AAAAX. Αὐτοί -ὀεδαίως- είναι απ' τους 

καθοδηγούμενους. 

19. Μήπως κάνετε εξίσου εκείνο που 

φέρνει νερό στους προσκυνητές (τους ᾿ς 

Xatt} και συντηρεί το ἀαπαράδατο 

Τέμενος, μ' εκείνον που πίστεψε (μ᾽ 

ευσέδεια) στον ΑΛΛΑΧ, καὶ στην “Ἑσχατη 

Ἡμέρα) και ἀγωνίστηκε για τη θρησκεία 

του ΑΛΛΑΧ; Δεν εξισούνται μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ. Ο AAAAX δεν καθοδηγεί 

τους ἀδικους. 

20. Exeivor που πίστεψαν και 

μετανάστεψαν καὶ μόχθησαν (μ' ὀλὰ τὰ 

μέσα) υπέρ του AAAAX με τις περιουσίες 

TOUS και τον ἰδιο τον εαυτό τους, ἔχουν 

τον υψηλότερο όαθμό στον AAAAX, κι 

είναι αὐτοί που θα επιτύχουν (τη σωτηρία 

τῆς ψυχής TOUS). 

21. Ο Κύριός tous τους δίνει 

ευχάριστες εἰδήσεις ευσπλαχνίας, τη 
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γενναιοδωρία Του και Κήπους, όπου où 

ἀπολαύσεις διαρκούν,(και) 

22. Θα μείνουν εκεί (στο παράδεισο) 

για πάντα. Πράγματι δίπλα στον AAAAX 

είναι ἡ μεγαλύτερη αμοιδή. 

23. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Mn 

παίρνετε TOUS πατέρες σας και TOUS 

ἀδελφούς σας για ἀγαπητούς και φίλους 

αν (περισσότερο) προτιμούν την απιστία 

πάνω απ' την Πίστη. Κι όποιος από σας 

τους κάνει ἀγαπητούς (τότε) αὐτοί εἰναι 

OL ἀδικοι. 

24. ἴΠες: "Av ἦταν - οι πατέρες σας, 

τα παιδιά σας, τ' ἀδέλφια σας, OL σύζυγοί 

σας, OL συγγενείς σας, κι OL περιουσίες 

που αποχτήσατε, και TO εμπόριο - που 

φοόάστε την παραχμή του-καιτα σπίτια 

που σὰς ἀρέσουν, - πιο ἀγαπητά σε σας 

απ' τὸν AAAAX, τον Απόστολό Του, 

καὶ TOV ἀγώνα ὑπέρ του AAAAX (τότε) 

περιμένετε μέχρις OTOU ο AAAAX φέρει 

τὴν Απόφασή Του (σχετικά με την τιμωρία 

σας) (γιατί) o AAAAX δεν καθοδηγεί 

τον παράνομο λαό. 

25. Βέδαια, o AAAAX σας ὀοήθησε 

και νυκήσατε σε πολλά πεδία μάχης, και 

τὴν ἡμέρα (της μάχης) στο Χουνάιν, που 

O μεγάλος ἀριθμός σας, σας ἕκανε 

ὉπὙπερήφανους, αλλ' ὄμως σε τίποτε δεν 

σας ὠφέλησε - και στένεψε για σας ἢ γη 

μ᾽ όλο που ήταν ευρύχωρη κι ἔπειτα, 

γυρίζατε γυρνώντας τα νώτα (στον εχθρό), 

αποχωρήσατε. 

26. Ἔπειτα ἐστειλὲε ο ΑΛΛΑΧ τη 
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γαλήνη Του πάνω στον Απόστολο Του 

καὶ στους Πιστούς, ἐστειλε στρατιώτες 

ποῦ δεν τους ὀλέπατε, καὶ τιμώρησε ὄσους 

ήταν AMOTOL κι αὐτή εἰναι ἡ αμοιθή 

τῶν Ἀπιστων. 

27. (Πάλι) o AAAAX - παρ' όλα - 

αὐτά συγχωρεί αὐτόν που θέλει,(γιατί) 

o AAAAX εἰναι Πολνυεύσπλαχνος, 

Ἐλεήμονας. 

28. Ὡ! Ἐσείς nov πιστέψατε! Où 

Ειδωλολάτρες -στ΄ αλήθεια εἰναι 

ἀκάθαρτοι, κι ας UN πλησιάζουν το 

ἀαπαράδατο Τέμενος - μετά AT’ AUTO το 

δικό τους χρόνο, - κι αν - φοδηθείτε τη 

φτώχεια, πολύ γρήγορα ο ΑΛΛΑΧ θὰ 

σας πλουτίσει LE (τους θησαυρούς) της 

χάρης Του - av to θέλει, (γιατί) o AAAAX 

εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

29. Πολεμάτε αυτούς που δεν 

πιστεύουν στον AAAAX, κι OÙTE στὴν 

Ἔσχατη Ἦμερα, καὶ δεν απαγορεύουν 

αὐτό που απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ x ο 

Απόστολος Tou (Μουχάμμεντ), κι οὔτε 

αναγνωρίζουν τὴν αληθινή θρησκεία 

(ακόμη κι αν εἰναι) απ' το Λαό ποῦν του 

δόθηχε n Βίόλος μέχρις ότου δώσουν 

το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με 

εκούσια πυποταγή, κι (αισθανθούν) 

τον εαυτό τους ταπεινωμένο. 

30. Κι είἰπαν οι Εὐραίοι ότι o Εσδρας 

ἦταν γιος του ΑΛΛΑΧ. Κι εἰπαν οι 

Χριστιανοί ότι ο Μεσσίας ἦταν γιος του 

AAAAX. Αὐτά εἰναι λόγια που ὄγήκαν 

απ' τὰ χείλια τους και που μιμούνται τὰ 

λόγια εκείνων που αρνήθηκαν, (παλιά) 
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από πριν την Πίστη. Ας πέσουν στη 

καταστροφή ποῦ ἔχουν ἀπομακρυνθεί απ' 

τὴν Αλήθεια στρέφοντας προς το ψεύδος! 

31. Πήραν τους ιερείς και τους 

αναχωρητές (μοναχούς) τους, για κυρίους, 

αντί τον ΑΛΛΑΧ και (πήραν για Κύριο) 

το Μεσσία το γιο της Μαριάμ, και αν 

εἰχαν διαταχθεί να μη λατρεύουν παρά 

μόνο τον AAAAX, τον Ἕνα. Δεν ὑπάρχει 

θεός παρά μόνο Exeivos (o AAAAX). 

Δόξα στην Παντοδυναμία Του! - πολύ 

μακριά Elvor Exeivos για να ἔχει 

συνεταίρους μ' Αὐτόν. 

32. Θέλουν va σόήσουν με τα στόματά 

TOUS το Φως (το Κοράνιο) του AAAAX. 

Ὅμως ο AAAAX δεν το επιτρέπει, αλλά 

θα συμπληρωθεί τὸ Dos Του (με τὴν 

ανύψωση του Ισλάμ), ακόμα κι αν où 

άπιστοιυ το απεχθάνονται. 

33. Εἰναι Exeivos που ἐστειλε τον 

Απόστολό Του (Μουχάμμεντ) UE τὴν 

οδηγία, και τὴν αληθινή θρησκεία για va 

προκηρύξει πάνω απ' όλες τις θρησκείες, 

αχόμα κι αν οι άπιστοι την ἀαπεχθάνονται. 

34. Q! Ἐσείς που πιστέψατε. Εἰναι 

πολλοί οι LEQEÏS κι OL αναχωρητές (μοναχοί) 

που παίρνοντας άδικα τις περιουσίες τῶν 

ανθρώπων, κι ἁαπομαχρύνουν τους εαυτούς 

TOUS και TOUS ἄλλους απ' το Δρόμο του 

AAAAX. Εἰναι εκείνοι που συσσωρεύουν 

χρυσάφι κυ ἀσήμι, και δὲν το ξοδεύουν 

πυπέρ του AAAAX. Ανάγγειλε σ' αὐτούς 

σκληρή τιμωρία. 

35. Την Ἡμέρα που. θα λιώνουν (ο 
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χρυσός καὶ TO ἀσήμι) στη φωτιά της 

κόλασης και καυτηριάζονται μ' αὐτά τα 

μέτωπά TOUS OL πλευρές TOUS και OL πλάτες 

τους - AT’ την αναζωπύρωση της φωτιάς 

της Κόλασης θα πουν): "Autos εἰναι (ο 

θησαυρός) που θάόδετε για τον εαυτό σας 

- δοκιμάστε (λοιπόν) την αμοιθδή για ό,τι 

μαζεύατε! 

36. Où μήνες - στον AAAAX- εἰναι 

δώδεκα (σ' ένα χρόνο) όπως ἀναφέρεται 

o ἀριθμός τους στο Βιόλίο tou AAAAX, 

τὴν ήμερα που δημιούργησε TOUS ουρανούς 

καὶ τῇ γη. Απ' αὐτούς τέσσερις, που ο 

πόλεμος απαγορεύεται - αὐτή είναι ἡ 

σωστή χρήση Tous στη θρησκεία -. [1 

αὐτό μην αδικείτε τον εαυτό σας κατά τη 

διάρκειά τους, και πολεμάτε τους ἀπιστους 

όλους μαζί, όπως κι αὐτοί σας πολεμούν 

ὀλους μαζί, και μάθετε ότι ο AAAAX 

είναι μ' ἐκείνους που Tov φοόούνται. 

37. (Βέδαια) ἡ μετάθεση ενός 

απαγορευμένου μηνός μετά τον ἄλλο 

είναι αὐξηση στην Απιστία, που εξαπατά 

τους ATLOTOUS, γιατί το κάνουν νόμιμο σ' 

ἕνα χρόνο, και παράνομο στον ἄλλο 

χρόνο, ὥστε να συμπληρώσουν τον αριθμό 

τῶν μηνών, που είναι ἀαπαγορευμένοι απ' 

τον AAAAX, και VA κάνουν ÉTOL 

νόμιμους TOUS απαγορευμένους. Φαίνεται 

να ευχαριστούνται απ' τις κακίες τους. O 

ΑΛΛΑΧ όμως δεν καθοδηγεί ένα λαό 

που επιμένει στην απιστία. 

38. Ἐσείς που πιστέψατε! Ti συνέδη σε 

σας, ὁταν σας είπαν να ὀγείτε για τον 

αγώνα υπέρ του ΑΛΛΑΧ, κι εσείς 
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προσκολληθήκατε, δαριά στη γη; Μήπως 

προτιμήσατε τη ζωή αυτού του κόσμου, 

αντί της Μέλλουσας (ζωής). Πολύ μικρές 

είναι OL ἀπολαύσεις αυτής της ζωής σε 

σύγκριση μείτις απολαύσεις) τῆς 

Μέλλουσας (ζωής). 

39. Av ôev Gyeite (για αγώνα) θα σας 

τιμωρήσει με σκληρά θάσανα, καὶ θα σας 

αντικαταστήσει μ' ἄλλο λαό, τον 1ἰδιο 

όμως (τον AAAAX) δεν θα τον GAGWYETE 

σε τίποτα. (Γιατί) o AAAAX εἶναι 

Παντοδύναμος. 

40. Av δεν ὄὀοηθήσετε (τον 

Μουχάμμεντ) πράγματι τον ὀοήθησε, ο 

AAAAX, ταν οι ATLOTOL τον 

καταδίωξαν, δεν είχε περισσότερο από 

ἕνα σύντροφο, και νὰ οι δυο TOUS μέσα 

σε μια σπηλιά. Κι όταν εἰπε στο σύντροφό 

του: Μη λυπάσαι, (γιατί) o AAAAX εἰναι 

μαζί μας", τότε o AAAAX ἔστειλε πάνω 

του τη γαλήνη Του, και τον υποστήριξε 

με στρατιώτες - που δεν TOUS ὀλέπατε 

και ταπείνωσε (στα 6άθη) τον λόγο τῶν 

ATLOTHV, ενώ TO λόγο του ΑΛΛΑΧ τον 

ανέδασε (στα ὕψη). Πατί o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

41. Προχωρείτε (όποια ἀρματωσιά κι 

αν ἐχετε) ελαφριά ἡ δαριά, κι αγωνιστείτε 

με τις περιουσίες σὰς και τον εαυτό σας 

για την θρησκεία του AAAAX. Αὐτό εἶναι 

TO καλύτερο για σας, αν καταλαύδαίνετε. 

42. AV επρόχειτο για χοσμικό και 

εὔκολο κέρδος μ' απλό ταξίδι, τότε (όλοι) 

θα σε ακολουθούσαν (χωρίς αμφιδολία). 

Ὅμως n απόσταση ήταν μαχρινή (και 
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Gdouve) πάνω τους. Και (μ' ὀλα ταύτα) 

ορκίζονταν στον ΑΛΛΑΧ (λέγοντας): "Av 

μόνο μπορούσαμε, θα ὀγαίναμε (δέδαια) 

μαζί σας" Μόνοι tous κατάστρεψαν τον 

εαυτό τους (με TO ψεύτικο ὀρκο), και O 

AAAAX γνωρίζει ὀτι είναι ψεύτες. 

43. Ο AAAAX σε συγχώρεσε. [ati 

(όμως) ÉÔHOES σ' αυτούς, την άδεια (και 

δεν περίμενες), μέχρις ὁτου φανερωθεί σε 

σένα ὀσοι ἔλεγαν την αλήθεια καὶ va 

μάθεις τους ψεύτες, 

44. Δὲν θα ζητήσουν από σένα άδεια 

ἐκείνοι που πιστεύουν στον AAAAX και 

τὴν Ἔσχατη Ημέρα - va αγωνίζονται με 

τις περιουσίες τους καὶ ME τον ἰδιο τον 

εαυτό τους. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει (καλά) 

αὐτούς που κάνουν το καθήκον τους 

ευλικρινά. 

45. Κι ὁμως σου ζητούν την ἀδεια 

εείνοι που δεν πιστεύουν στον AAAAX 

καὶ τὴν Eoxatn Ἡμέρα, που οι καρδιές 

τους ἀαμφιδάλλουν, και στην αμφιθολία 

τους περιπλέουν. 

46. Ki αν ήθελαν va 6youv (για va 

πολεμήσουν) θα προετοιμάζονταν με 

τρόφιμα και απλά o AAAAX όμως δεν 

θέλησε va 6youv (γιατί στ᾿ αλήθεια où 

ἰδιοι δεν ἠθελαν), γι' αυτό TOUS εμπόδισε 

va ὀραδυπορούν (πίσω). Κι εὐτώθηκε (σ' 

αὐτούς) "Καθίστε μ' αυτούς που κάθονται 

(νωθροί κι ἀόδουλοι)". 

47. Av etyav ὄγειν μαζί σας, δεν θα 

σας (χρησίμευαν), αλλά θα αὐξαιναν τις 

δυσκολίες σας - κινούμενοι GT’ TO ένα 

+ κ At 
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μέρος στο άλλο - ανάμεσά σας, και θα 

ÉOTEQVOV ανταρσίες ανάμεσά σας και - 

θα υπήρχαν μερικοί από σας που θα 

dxovav σ' αυτούς. O AAAAX γνωρίζει 

αὐτούς ποὺ εἰναι ἁδικοι. 

48. Βέδαια κι από πριν συνωμοτούσαν 

για ανταρσία, ἀαναποδογυρίζουν τις γνώμες 

τους ανάμεσά TOUS για να ραδιουργούν, 

μέχρι που ήρθε n Αλήθεια - και 

φανερώθηκε ἡ διαταγή (το Θέλημα) του 

AAAAX, προκαλώντας τὴν αηδία τους. 

49. Ki ανάμεσά τους ὑπάρχουν μερικοί 

που λένε: “Δώσε μου τὴν άδεια (της 

εξαίρεσης) και un με εκθέσεις σε 

δοκιμασία. "Μήπως δεν ἕπεσαν κιόλας 

στη δοκιμασία; Κι ἡ κόλαση πράγματι 

θα περιτριγυρίσει τους Ἀπιστους. 

50. Av σου συμόεϊί κάτι το καλό, 

δυσαρεστοῦνται, κι αν όμως μια ατυχία 

πέσει πάνω σου, λένε: “Από πριν πήραμε 

- ὀέθαια - τις προφυλάξεις μας", κι 

ἀπομακρύνονται χαρούμενοι. 

51. Πες: "Τίποτε δεν θα συμόεί σε μας, 

εκτός αν δεν TO ἐγράψε ο AAAAX για 

μας. Αὐτός είναι ο Προστάτης μας". Και 

τον AAAAX μονάχα ας εμπιστεύονται 

οι Πιστοί! 

52. Πες: "Μήπως περιμένετε να συμόεί 

σε μας ένα GT τα δύο (μεγαλειώδη) 

ἀγαθά - μαρτυρία - ἡ Νίκη), - Ἐμείς 
όμως περιμένουμε να σας πέσει ἡ τιμωρία 

από τον ΑΛΛΑΧ - από μέρους Του - va 

σας στείλει τὴν τιμωρία Του ἡ με τὰ 

χέρια μας. Ἔτσι περιμένετε κι ἐμείς επίσης 

ἃ“ crier Té 
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μαζί σας θα περιμένουμε". 

53. Iles (στους υποκριτές): "Ξοδεύετε 

εκούσια ἡ ἀκούσια. ἀπό σας δεν θα γίνουν 

δεκτό, γιατί ἤσασταν λαός παράνομος καὶ 

κακοήθης". 

54, H αιτία που ἐμποδίζει va γίνουν 

δεχτές OL προσφορές TOUS εἰναι: Ὅτι 

αρνήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ και τον 

Απόστολο Του, Gti δὲν έρχονται στὴν 

προσευχή παρά μόνο LE νωθρότητα XL 

δὲν ξοδεύουν (για προσφορές) παρά μόνο 

αναγκαστικά χωρίς τη θέλησή τους. 

55. Νὰ un σε θαμπώνουν oùte τά 

πλούτη τους, κι οὔτε τὰ παιδιά τους (στην 

πραγματικότητα) o AAAAX σκοπεύει νὰ 

τους θασανίσει μ' αυτά (τὰ πράγματα) 

στη ζωή αὐτή του κόσμου, ἡ δὲ ψυχή 

τους νὰ ὄγει με δυσκολία OT’ την επιμονή 

TOUS στην απιστία. 

56. Ορκίζονται στον AAAAX, τι 

πραγματικά είναι ἀπό σας. Κι όμως δεν 

εἰναι, ἀπ' την ομάδα σας, ἑνας λαός που 

φοόάται νὰ του συμόεί ότι συνέδη στους 

εὐδωλολάτρες. 

57. AV (μποροῦσαν va) ὄρουν 

καταφύγιο, ἡ σπηλιά, ἡ σήραγγα τρέχουν 

ἀμέσως σ' AUTO. 

58. Κι ανάμεσά tous ὑπάρχουν 

ἄνθρωποι που σε κακίζουν με TO έργο 

(της διανομής) σχετικά με τη μοίρα τῆς 

ἐλεημοσύνης (Ζεκάτ). Ki αν πάρουν μέρος 

απ’ αὐτή - χαίρονται - αν όμως δεν 

À gl 8). 
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πάρουν απ' αὐτήν, νάτοι κιόλας που 

αγαναχτούν με μεγάλη οργή. 

59. Κι αν μόνο ἦταν εὐχαριστημένοι 

απ' ὀό,τι τους ἔδωσε ο AAAAX κι ο 

Απόστολος Του, και εἰπαν: "Mac εἰναι 

αρχκετός Oo AAAAX! o AAAAX x ο 

Απόστολος Του θα μας δώσουν ax' τη 

γενναιοδωρία τους Στον ΑΛΛΑΧ 

στρέφομε (όλες) τις ελπίδες μας". 

60.(Στ' αλήθεια) οι ελεημοσύνες εἰναι 

για TOUS φτωχούς κι όσους ἔχουν ἀνάγκη, 

YU αὐτούς που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείρισή TOUS, γι' αὐτούς που OL καρδιές 

τους συμφιλιώθηκαν (πρόσφατα με το 

Ἰσλάμ) για την ἀπελευθέρωση την δούλων 

(ται τῶν αἰχμαλώτων), για εκείνους που 

συνέδαλαν με χρήμα και δανείστηκαν για 

νὰ συμφιλιώσουν ανάμεσα στους 

ανθρώπους, για τους (μοχθούντες), για 

TO ἔργο τοῦ AAAAX και για τους 

οδοιπόρους «((Αὐτή είναι ἡ μια) διαταγή 

ax τὸν AAAAX. Κι ο AAAAX είναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

61. ἀνάμεσα στους υποκριτές εἰναι 

ἐκείνοι που κακίζουν τον Προφήτη, καὶ 

λένε: "Είναι αὐτός που ακούει για ό.τι 

λέγεται. Πες (τους): "(Axover) με τ' αὐτιά 

ό,τι εἰναι το καλύτερο XL αληθινό για 

σας, πιστεύει στον AAAAX, κι ἔχει πίστη 

στους Πιστούς, κι είναι ευσπλαχνία γι' 

ἐκείνους από σὰς που πιστεύουν". Αὐτοί 

(όμως) που ὄλάπτουν τον Απόστολο του 

AAAAX θα ἐχουν αὐυστηρή τιμωρία.. 

62. [κα σας ορκίζονται στον AAAAX 
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με σκοπό VO σὰς ευχαριστήσουν. Αλλ' ο 

AAAAX x ο Ἀπόστολος Του έχουν 

περισσότερο το δικαίωμα AT’ (αυτή) τὴν 

ικανοποίηση -αν πράγματι πιστεύουν-. 

63. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι ὀποιος 

αντιτάσσεται στον ΑΛΛΑΧ και στον 

Απόστολο Του, θα χει τη Φωτιά της 

Κόλασης, για παντοτινή του διαμονή; 

Αὐτή είναι ἡ ὑπέρτατη δυσμένεια (μεγάλο 

αἰσχος). 

64. Où Υὐτοκριτές φοδούνται μήπως) 

πάνω TOUG κατέόει ένα απ' τα Στάδια 

(η Σούρα - κεφάλαιο - του Κορανίου) 

αποκαλύπτοντας σ' αὐτούς ότι (στὴν 

πραγματικότητα συμόαίνει) στις καρδιές 

τους. Πες: "Χλευάζετε! κι ὁμως o AAAAX 

θ' αποκαλύψει αὐτό που φοδάστε". 

65. Κι αν τους ρωτήσεις, θα δηλώσουν 

(μ' ἐμφαση), "Eueis μόνο συζητούσαμε 

(ανόητα) και παίζαμε". Πες: "᾿Μήπως) 

ήταν για τον AAAAX, τις εντολές Του 

καὶ τον Απόστολό Του που εμπαίζατε""; 

66. Μη δικαιολογείστε, ἔχετε ἀαρνηθεί 

τὴν Πίστη, μετά που τη δεχτήκατε. Av 

συγχωρήσουμε μια ομάδα από σας, θα 

τιμωρήσουμε (μια ἀλλη) ομάδα γιατί 

ἐπέμεινε στὴν απιστία. 

67. Où Υποκριτές κι οι Ὑποχρίτριες 

μοιάζουν στη συμπεριφορά τους. 

Παροτρύνονται στο κακό κι αποφεύγουν 

τὴν καλοσύνη. ἔχοντας κλειστά τα χέρια 

TOUS, δεν δίνουν την ἐλεημοσύνη (γιατί 

εἰναι φιλάργυροι, οὐτε ξοδεύουν ὑπέρ του 

AAAAX). Λησμόνησαν τον AAAAX, και 
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Exeivos τους λησμόνησε. (Πράγματι) οι 

Υποκριτές είναι ανυπάκουοι. 

68. O AAAAX υποσχέθηκε στους 

Υποχριτές και στις Ὑποχρίτριες, και στους 

Ἀπιστους, τη Φωτιά της Κόλασης για 

παντοτινή TOUS διαμονή. ἀρκετή (είναι) 

αὐτή γι' αὐτούς. Κι ο ΑΛΛΑΧ τους 

καταράστηχε και θα ἔχουν μόνιμα ὀάσανα. 

69. Σαν (τὴν περίπτωση) εκείνων (που 

ἔζησαν) πριν από σας: ταν ἰσχυρότεροι 

από σας σε δύναμη, και πιο πολύ πλούσιοι, 

σε περιουσία και σε παιδιά. Κι 

αἀπολάμδαναν απ' To μερίδιοτων αγαθών 

TOUS κι εσείς ἀαπολαμόάνετε απ' το δικό 

σας μερίδιο όπως απόλαυσαν εκείνοι που 

ήταν πριν από σας ar τα αγαθά τους. 

Καὶ μπήχατε στὰ ανόητα ψεύδη σας - 

όπως κιεκείνοι ἔκαναν το ίδιο. Αὐτοί! 

Μάταια ἥταν τα έργα τους, σ' αυτό τον 

κόσμο και στο μελλοντικό. Κι αὐτοί οι 

ἰδιοι θα είναι OL χαμένοι. 

70. Μήπως δεν ἐφτασαν σ' αὐτούς Ta 

νέα ἐκείνων που (ἔζησαν) πριν απ' αὐτούς; 

- Ma τη γενιά του Νώε, και (του Αντ, 

και του Θαμοῦντ - για τη γενιά του 

Αὐραόμ, για Tous ἄνδρες της Μέντγιεν 

καὶ τις κατεστραμμένες πόλεις. Σ' ὀλους 

αυτούς ήλθαν οι απόστολοί τους με 

καθαρά Σημεία. Δεν ήταν o AAAAX που 

τους αδίκησε, αλλά μόνοι τους αδίκησαν 

τον EGUTO τους. 

71. Où Πιστοί, ἄνδρες και γυναίκες 

᾽πυποστηρίζονται μεταξύ τους, επιτάσσουν 

O,TL εἰναι δίκαιο, κι ἀπαγορεύουν ό.τι 

εἰναι κακό, τηρούν τακτική προσευχή, 
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εφαρμόζουν τακτική ελεημοσύνη, κι 

πυπακούουν στὸν AAAAX καὶ τον 

Απόστολό Του. Σίγουρα o AAAAX πάνω 

τους θα στείλει τὰ ελέη Του, και ο 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

72. O AAAAX υποσχέθηκε στους 

Πιστούς - ἄνδρες και γυναίκες -Κήπους, 

που κάτω TOUS κυλούν τα ποτόμια, για 

παντοτινή τους διαμονή, ὀμορφα μέρη σε 

Κήπους αιώνιας evôaiuovias. Η 

μεγαλύτερη όμως εὐδαιμονία είναι n Χάρη 

του AAAAX. Αὐτή εἰναι ἡ ὑυπέροχη νίκη. 

73. Q! Προφήτη! αγωνίσου ενάντια 

στους άπιστους και στοὺς YTOXQITÉS και 

va εἰσαι σταθερός απέναντί τους. Η 

διαμονή τους είναι ἡ Κόλαση - τι άθλιο 

καταφύγιο που θα ἐχουν! 

74. Ορκίζονται στον AAAAX ότι 

τίποτε δεν εἰπαν (από ό,τι αποδίδεται σ᾽ 

αυτούς) κι ὀμως πρόφεραν τη λέξη της 

(ὀλασφημίας) απιστίας. Κι ἀρνήθηκαν την 

Πίστη μετά που ασπάστηχαν το Iokdu, 

προσπάθησαν νὰ κάνουν χάτι που δεν 

μπόρεσαν VA TO αποκτήσουν. Η 

αγανάκτησή τοὺς ἐγινε μετά που O 

AAAAX κι ο Απόστολος Του tous 

πλούτισαν με τ' ἀγαθά τους. Κι αν 

μετανιώσουν, θα εἰναι TO καλύτερο γι' 

αυτούς. AV όμως επιστρέψουν (στα πονηρά 

τους μονοπάτια), o ΑΛΛΑΧ θὰ τους 

τιμωρήσει με ανυπόφορα ὀάσανα στον 

κόσμο αυτό και στο μελλοντικό. Δεν θα 

ἔχουν OTN γη κανένα προστάτη οὔτε 

60n06. 

75. Ανάμεσά TOUS υπάρχουν μερικοί 
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που ἔδωσαν Ὀπυπόσχεση στὸν AAAAX 

λέγοντας: AV μας ἔδινε πιο πολύ απ' τη 

Χάρη Του, (τότε) θα δίναμε σ' 

ελεημοσύνες, (στους πτωχούς) και θα 

είμασταν (ειλικρινά) με TOUS ενάρετους 

(που τηρούν to όρια του AAAAX). 

76. Ὅταν, όμως ο ΑΛΛΑΧ τους 

χορήγησε απ' ta ἀγαθά Ἴου, γίνηκαν 

φιλάργυροι, και στράφηκαν ενάντια στην 

εἐκπλήρωση τῆς υπόσχεσής τους. 

77. O AAAAX όμως ἐόαλε - σαν 

συνέπεια - την πυποκρισία στις καρδιές 

TOUS μέχρι την ἡμέρα που θα Τον 

συναντήσουν, επειδή παρέδηκαν TN 

Συμφωνία τους με τον ΑΛΛΑΧ και για 

τα ψέματα που (επανειλημμένα) ἐλεγαν. 

78. Μήπως αγνοούν ot ο AAAAX 

γνωρίζει τα μυστικά τους και τις χρυφές 

του συζητήσεις κι ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

γνώστης για όλα τα αόρατα (πράγματα), 

79. Ἐκείνοι (οι υποκχριτές) που 

κακίζουν τους LXGVOUS πιστούς, OL οποίοι 

εθελοντικά προσφέρουν ελεημοσύνες και 

TOUS ανίκανους νὰ ὄρουν τίποτε νὰ 

δώσουν παρά μόνο TOUS καρπούς του 

κόπου τους, - τους χλευάζουν όλους - 0 

AAAAX τους (επιστρέφει) το χλευασμό 

πάνω TOUS, και θα ἐχουν φρικτή τιμωρία. 

80. Na ζητήσεις γι' αὐτούς τη 

συγχώρηση ἡ νὰ μὴ ζητήσεις τῇ 
συγχώρηση γι' αυτούς, κι αν ζητήσεις γι' 

αὐτούς τη συγχώρηση (ακόμα) κι 

εὐδομήντα φορές, o AAAAX δεν θα τους 

συγχωρήσει, και τούτο ἐπειδή ἀρνήθηκαν 
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τον AAAAX καὶ τον Απόστολό Του. Κι 

o AAAAX δεν καθοδηγεί το λαό που 

Τον rapaxovet. 

81. Χάρηκαν εκείνοι που dev 6ynxav 

για τον πόλεμο μὲ τον Απόστολο του 

ΑΛΛΑΧ για τὴν καθισιά τους, (κατά 

τὴν εχστρατεία στον Τεμπούκ), κι 

αρνήθηκαν V' αγωνιστούν με τις περιουσίες 

τους και τον εαὐυτό τους, υπέρ του 

AAAAX και εἰπαν: "Mn 6yeite στη ζέστη". 

(Σ' αυτούς) va πεις: Ἢ φωτιά της 

Κόλασης είναι ἀαγριότερη στη ζέστη». Av 

μόνο μπορούσαν να το καταλάόδουν. 

82. Κι ας γελάσουν λίγο, κι ας κλάψουν 

πολύ αὐτή είναι ἡ αμοιδή για ὁσα 

κέρδισαν (απ' το έργα TOUS). 

83. Κι αν o AAAAX σε γυρίσει πίσω 

σε μια ομάδα απ' αὐτούς και σου 

ζητήσουν τὴν ἀδεια για va ὄγουν ἕξω 

(μαζί σου), να πεις: "Ποτέ δεν θα ἔλθετε 

μαζί μου, κι οὔτε θα πολεμήσετε μαζί 

μου έναν εχθρό, γιατί προτιμήσατε νὰ 

μείνετε αδρανείς τὴν πρώτη φορά, (γι' 

αυτό) καθίστε U' αὐτούς που 

ὀραδυπορούν". 

84. Και va μη κάνεις ποτέ προσευχή 

πάνω σε κανένα νεκρό απ' αυτούς (τους 

᾽πυποχριτές) κι OÙTE VO σταθείς πάνω στο 

τάφο του, γιατί ἀρνήθηκαν τον AAAAX 

και τον Απόστολό Του και πέθαναν όντας 

διεστραμμένοι. 

85. Και μη σε θαμπώσουν οι περιουσίες 

TOUS και τα παιδιά τους. O AAAAX όμως 

θέλει να TOUS τιμωρήσειν -U' αὐυτά- στη 
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ζωή του κόσμου αυτού κι οι ψυχές τους 

νὰ ὄγουν όντες άπιστες. 

86. Κι όταν κατέδηκε ένα εδάφιο (n 

Σούρα του Κορανίου) που ζητούσε 

επιτακτικά απ' αυτούς VO πιστέψουν στον 

AAAAX καὶ V' αγωνιστούν μ' όλες τις 

δυνάμεις TOUS με τον Απόστολό Του, où 

ανώτεροι απ' αὐτούς (που είχαν τα πλούτη 

va πολεμήσουν) σου ζήτησαν την άδεια 

νὰ εξαιρεθούν, εἰπαν: "Ace μας (πίσω) 

να είμαστε μ' αυτούς που δεν ὀγαίνουν 

για τις μάχες, που κάθονται (σπίτι)". 

87. Προτίμησαν va εἰναι με τους 

ανίκανους (από TOUS αδύνατους ἀνδρες, 

γυναίκες καὶ παιδιά που μένουν πίσω 

(στο σπίτι). Or καρδιές τους σφραγίστηκαν, 

κι ÉTOL δεν καταλαόδαίνουν. 

88. Ο Απόστολος όμως κι εκείνοι που 

πίστεψαν μαζί του, αγωνίστηκαν, 

πολεμώντας με τις περιουσίες τους και 

τον εαυτό τους. Σ᾽ αὐτούς avnxouv όλα 

τ΄ ἀγαθά κι είναι αὐτοί OL επιτυχημένοι. 

89. Ο AAAAX ετοίμασε γι' αυτούς 

Κήπους, που κυλούν από κάτω τους 

ποτάμια, όπου θα μένουν για πάντα. Η 

διαμονή TOUS στον παράδεισο εἶναι ἡ 

μεγάλη Νίκη. 

90. Κι ήρθαν où νοθροί απ' τους 

"AQUÉES νομάδες που μετάνιωσαν για νὰ 

ζητήσουν για πόλεμο. Και εκείνοι που 

διέψευσαν τὸν AAAAX xaL τον Απόστολό 

Του (ευτυχώς) ἐμειναν καθισμένοι 

(αδρανείς). Μια σκληρή τιμωρία θα πέσει 

πάνω στους ἀπιστους. 
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91. Δεν ὑπάρχει καμιά ενοχή πάνω σ' 

αὐτούς που εἰναι αδύνατοι, ἡ εἰναι 

άρρωστοι, ἡ άποροι που στερούνται τὰ 

μέσα για να ξοδεύουν (να εχστρατεύσουν), 

αρκεί να εἰναι ειλικρινείς (στις 

᾽πυποχρεώσεις TOUS) προς τον AAAAX και 

τον Απόστολό Του. AS μην ανησυχοῦν 

όσοι εἰναι - ειλικρινείς στην πίστη TOUS, 

και o AAAAX είναι Πολνυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 

92. Ovte (υπάρχει καμιά ενοχή) γι' 

αὐτούς που ήρθαν σε σένα ζητώντας (νὰ 

TOUS μεταφέρεις, TOUS εἰπες: Ἄεν ὀρίσκω 

σε τι πάνω να σας μεταφέρω", κι 

ἐπέστρεψαν με δάκρυα στα μάτια απ' τῇ 

λύπη, γιατί δεν ἐόρισκαν (τα μέσα που 
θα τοὺς επέτρεπαν) να ξοδέψουν (για 

τον πόλεμο). 

93. Κι' όμως τὰ παράπονα εκείνων 

που ζητούν απαλλαγή ὄντας πλούσιοι, 

και προτίμησαν να εἰναι με τους ανίκανους 

καὶ αδύνατους από TOUS ἄνδρες, γυναίκες 

καὶ τὰ παιδιά που μένουν πίσω, κι O 

AAAAX σφράγισε τις καρδιές τους, αὐτοί 

δεν γνωρίζουν (τι ἐχασαν). 

94. Ὅταν επιστρέψετε θὰ σας 

παρουσιάσουν τις δικαιολογίες τους. Νὰ 

(τους) πεις: ἽΜη δικαιολογείστε, δεν σας 

πιστεύουμε. O AAAAX (κιόλας) μας ἔχει | 2 

πληροφορήσει (για την πραγματικότητα) 

τῆς κατάστασής σας. Τα ἐργα σας, εἰναι 

που o AAAAX xai ο Απόστολος Ἴου 

γνωρίζουν καλά Ok τὰ ἐργὰ σας χαι 

ἐπειτα θα επανέλθετε (σ' Αὐτόν) που 

γνωρίζει τα αόρατα καὶ τα ορατά, και θα 

À à gl δ), 

dE 
2 

, ee | si 

Or “ θην “ὦ 

LS CES 
PERTE ER 

er» 

LS ECS | FINS 

De 
AC > 

CD SN de 

{7 pa 

λ οἷν 
σή, À £ 

ἐὰν 

5 τ "εἰν 

MEL 

αἱ 877 X% ALL “55 Ca AS SN SE NS 
2818 

33 LA à AS STE 

“' 77278 % 

(5.55 ως 



(9) Σούρα ελ-Τέδμπε Μέρος 110 [275] 145% À ἃ, ,)᾽ 5 pe 

σας ανακοινώσει (τὴν αλήθεια) για όὀλα 

000 κάνατε". 

95. Θα σας ορκιστούν στον AAAAX 

όταν επιστρέψετε σ' αὐτούς για να TOUS 

συγχωρήσετε (αφήνοντάς τους μόνους). 

Αποφύγετέ τους γιατί εἰναι δέδηλοι κι η 

Κόλαση είναι ο τόπος της παραμονής 

τους, ἡ (πρέπουσα) αμοιθδή, για 6,7% 

κέρδισαν. 

96. Σας ορκίζουν νὰ φανείτε επιεικείς 

μαζί τους, αλλά και αν εσείς εἰστε 

εὐχαριστημένοι μαζί τους ο AAAAX 

ὄμως δεν δέχεται λαό ανυπάκονο (που 

καταστράφηκε). 

97. Où Ἀραόες νομάδες εἰναι où 

χειρότεροι στην απιστία, και στὴν 

᾽πυποκχρισία (και τη φυσιογνωμία τους 

ταιριάζει) va αγνοούν, τις Evrokés που ο 

AAAAX ἐστειλε κάτω στον Απόστολό 
Tou.O AAAAX ὀμωςείναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

98. Μερικοί an’ τους Ἀραόες νομάδες 

θεωρούν τις πληρωμές TOUS (για τακτική 

ἐλεημοσύνη), σαν πρόστιμο, κι επιδιώκουν 

(περιμένοντες) συμφορές για σας. Πάνω 

TOUS (όμως θα πέσουν) οι συμφορές του 

Πονηροῦύ, (γιατί) o AAAAX είναι που 

(όλα) τ' ακούει (κι Aa) τα γνωρίζει. 

99. Μερικοί όμως - απ' τους Ἀραόες 

νομάδες πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

στὴν Ἑσχάτη Ἡμέρα και θεωροῦν ό,τι 

ξοδεύουν (για ελεημοσύνη), (σαν evoebeis 

προσφορές) για νὰ πλησιάσουν τον 

AAAAX, και (VA ETLTUXOUV) τις 

DEA RENE ve 
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παρακλήσεις του Απόστολου. Βέδαια, (η 

ἐλεημοσύνη) τους φέρνει δίπλα (σ᾽ Αὐτόν) 

xar o AAAAX θὰ τοὺς συμπεριλάόει στη 

Ευσπλαχνία Του, κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολνεπιεικής (xou) Πολυεύσπλαχνος. 

100. Τους πρωτοπόρους (στο Ισλάμλ), 

οι πρώτοι ar tous Μουχάτζιρούν 

μετανάστες που εγκατέλενψαν (τα σπίτια 

τους) κι (οι πρώτοι) ἀνσάρ (υποστηρικτές 

τῆς Μεδίνας), που ὀοήθησαν, καθώς 

ἐπίσης κι αὐτοί που TOUS ακολούθησαν 

με καλές πράξεις, ο AAAAX θα τους 

ικανοποιήσει, (όπως κι αὐτοί) χάρηκαν 

με ta αγαθά Του. Ir αὐτούς (όλους) ο 

AAAAX ετοίμασε Κήπους, που κάτω τους 

κυλούν ποτάμια, για παντοτινή TOUS 

διαμονή. Αὐτή είναι ἡ (πιο) μεγάλη Νίκη. 

101. Ορισμένοι ἀαπ' τους Ἀραόες 

νομάδες που ὄρίσκονται τριγύρω σας εἰναι 

Ὑποκριτές, καθώς και μερικοί απ' TOUS 

κατοίκους της Μεδίνας. Είναι πεισματικά 

δοσμένοι στην ὑποκρισία. Δεν TOUS 

γνωρίζετε, ενώ Eueis τους γνωρίζουμε. 

Θα τους ὀασανίσουμε διπλά κι (επί πλέον) 

ἐπειτὰ θα σταλοῦν σε σκληρά 

ὀασανιστήρια. 

102. Ἄλλοι (πάλι) ομολόγησαν τις 

κακές πράξεις τους, κι ἀαναχάτεψαν μιὰ 

καλή πράξη με μια κακή. "Μαχάρι ο 

AAAAX va τοὺς συγχωρήσει, χι ὁ 

AAAAX εἶναι Πολνεπιεικής (ταῦ 

Πολυεύσπλαχνος. 

103. Πάρε -απ' τις περιουσίες τους- 

ελεημοσύνες, ὥστε νὰ TOUS εξαγνίσεις και 

νὰ τοὺς καθαγιάσεις μ' αὐτές, και νὰ 
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ζητήσεις an’ τὸν AAAAX ovyxwpnon. 

To va ζητήσεις συγχώρηση γι αὐτούς, είναι 

πηγή γαλήνης, κι o AAAAX (όλα τῇ 

ακούει,(κι OÀG Ta) όλέπει. 

104. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι ο 

AAAAX, ο Ἴδιος, ἀποδέχεται τη μετάνοια 

απ' ὄσους Τὸν λατρεύουν και δέχεται τὴν 

ἐλεημοσύνη, κι ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι - 

πράγματι - Exeivos που δέχεται τη 

μετάνοια και εἰναι ο Πολυεύσπλαχνος. 

105. Και πες (τους): "Αγαθοεργείτε! Ta 

ἐργα σας (σύντομα) θα το εκχτιμήσουν ο 

AAAAX, κι ο Απόστολός Του, κι ot 

Πιστοί. Où επιστρέψετε σ' Exeivov που 

γνωρίζει τα αόρατα και ορατό και (τότε) 

θα σὰς ανακοινώσει (την αλήθεια) των 

ἐέργων σας". 

106. Κι άλλοι ἀαναδάλλοντας va πάρουν 

την ἀπόφαση του AAAAX;(0 AAAAX) 

ή νὰ TOUS τιμωρήσει ἡ να TOUS συγχωρήσει. 

Κι o AAAAX είναι Παντογνώστης, 

Σοφός. 

107. Κι αὐτοί που έκτισαν ἕνα τέμενος 

Ντιράρ"" va αδυνατίσουν την ενότητα των 

πιστών-ναχωρίσουν τους Πιστούς-και στην 

ἀπιστία νὰ παροτρύνουν μέρος τῶν 

Μουσουλμάνων, προετοιμάζοντάς το για 

κάποιον που πολέμησε, στο παρελθόν, τον 

AAAAX και τον ἀπόστολό Του, θα 

ορκιστούν -ὀέδαια- (ομολογώντας) ότι 

μόνο στο καλό ἀπέόλεπαν. O AAAAX 

(όμως) γνωρίζει καλά OT αὐτοί είναι 

ψεύτες. 

108. Ποτέ σου Un σταθείς (για 
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προσευχή) σ' αυτό (το Téuevoc). 

Προτιμότερο εἰναι va σταθείς για 

προσευχή σ' ένα τέμενος που θεμελιώθηκε 

πάνω στην εὐυσέόδεια, από τὴν πρώτη 

ἡμέρα. Σ' αὐτό ὑπάρχουν ἄνδρες που 

αγαπούν va εξαγνιστούν. Κι o AAAAX 

αγαπά όσους εξαγνίζουν τον εαυτό τους. 

109. ΠπΠοιος (λοιπόν) είναι ο καλύτερος, 

Αὐτός που θεμελίωσε TO κτίσιμό του πάνω 

στην ευσέδεια του AAAAX καὺ ζητεί τὴν 

εὐλογία Του ἡ εκείνος που θεμελίωσε το 

χτίσιμό του από άμμο στα χείλη του 

γχρεμού, ἕτοιμο VO καταχκομματιστεί, καὶ 

που-πράγματι-γχρεμοτσακίστηκε μαζί του 

στη φωτιά της Κόλασης; Ki o AAAAX 

δεν καθοδηγεί λαό που κάνει αδικίες. 

110. Ακόμη μένει ἡ θεμελίωση (δηλ. 

το Τέμενος) που ἔχτισαν ὡς απόδειξη 

᾽πυποψίας και υποκρισίας στις HOQÔLÉS τους. 

Η αμφιόολία τους δεν σταματά παρά μόνο 

αν κομματιαστούν OL καρδιές τους, κι O 

AAAAX εἰναι Παντογνώστης, Σοφός. 

111. O AAAAX αγόρασε ax τους 

Πιστούς τον εαυτό τους και τις περιουσίες 

τους, για να ÉXOUV (σαν αντάλλαγμα) τον 

παράδεισο. Αὐτοί θα πολεμήσουν για τὴν 

θρησκεία Του, θα σκοτώσουν και θὰ 

σκοτωθούν. Αὐτή είἰναν μια αληθινή 

υπόσχεση από τον ΑΛΛΑΧ που 

αναφέρεται στο Νόμο (τη Βιίόλο), στο 

Ἑυαγγέλιο, και στο Κοράνιο. Και motos 

άλλος εἰναι πιο συνεπής στις ὑποσχέσεις 

του ax τον ΑΛΛΑΧ,; Χαρείτε -τότε- για 

το αντάλλαγμα που ÉXETE αποφασίσει. 

Αὐτό εἰναι n μεγαλύτερη Νίκη. 
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112. Ὅσοι μετανοοῦύν (στον AAAAX), 

όσου (Tov) ὑπηρετούν ὀσοι(Τον δοξάζουν, 

όσοι νηστεύουν, όσοι γονατίζουν και 

ταπεινώνουν τον εαὐυτὸ TOUS 

προσευχόμενοι, όσοι προτρέπουν στο καλό 

κι ATOPEUYOUV το κακό, όσοι τηρούν τους 

περιορισμούς τοῦ AAAAX, (αυτοί θα 

χαρούν). Προκήρυξε σ' όσους Πιστεύουν. 

113. Δὲν ήταν σωστό στον Προφήτη 

HOL σ' ἐκείνους που πίστεψαν va ζητήσουν 

συγχώρηση γιὰ TOUS εἰδωλολάτρες ἀκόμα 

χι ἂν ἦταν συγγενείς τους, μετά απ' όσα 

φανερώθηκαν σ' αυτούς, ότι ήταν 

σύντροφοι της Κόλασης (για τὴν επιμονή 

TOUS στὴν απιστία). 

114. Και δεν ήταν σωστό (ούτε) στον 

Αὐραάμ να ζητήσει - συγχώρηση για τον 

πατέρα του, ειμή μόνο επειδή του δόθηκε 

ἡ υπόσχεση γι' αυτό, (ότι δηλ. θα πιστέψει 

στον AAAAX)Otav όμως κατάλαόδε ότι 

(ο πατέρας tou) ἦταν εχθρός του 

AAAAX, αποχωρίστηχε απ' αὐτόν. Πιατί 

ο Αὐραάμ ήταν καλόκαρδος (κιγανεκτικός. 

115. Κι o AAAAX δεν θα εξαπατήσει 

κανένα λαό καθοδηγούμενο απ' Αὐτόν 

χωρίς νὰ του φανερώσει πρώτα τι πρέπει 

νὰ φοόούνται (και ν᾿ ἀποφεύγουν). (Πιατί) 

ο AAAAX γνωρίζει τα πάντα. 

116. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει ἡ κυριαρχία 

τῶν ουρανών καὶ τῆς γης. Αὐτός δίνει 

ζωή, #1 Autos τὴν ἀφαιρεί. Κανέναν ἄλλον 

εχτός ἀπό τὸν AAAAX δεν ἔχετε 

προστάτη οὔτε δοηθό. 

117. Ο ΑΛΛΑΧ συγχώρεσε τον 
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Προφήτη, και τους Μουχατζιρίν (αυτούς 

που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους), καὶ 

τους Ενσάρ (αυτούς που τους δοήθησαν), 

που Τον ἀκολούθησαν κατά τὴν ὦώρα τῆς 

δυσκολίας, (απελπισίας), μετά που οι 

καρδιές μιας ομάδας απ' αὐτούς κόντεψαν 

va παρεκτραπεί (απ' to καθήκον). (Κι 

ὁμως) ἐπειτα TOUS συγχώρεσε (επίσης), 

γιατί ήταν γι' αὐτούς Επιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

118. (ξΣυγχώρεσε ακόμα) TOUS τρεις 

εχείνους που ἔμειναν πίσω, μέχρις ὅτου 

στένεψε μπροστά τοὺς ἢ γη σε σημείο 

που φαινόταν νὰ TOUS εξαναγχάζει, καὶ 

τὴν ψυχή TOUS VO στενοχωρεί, και νόμισαν 

ότι δεν ὑπάρχει κανένα άλλο καταφύγιο 

(από τὴν τιμωρία του AAAAX), παρά 

μόνο νὰ επιστρέψουν σ' Αὐτόν ζητούντες 

τὴ συγχώρησή Του). Ἔπειτα τους 

συγχώρεσε για va μετανιώσουν. Και o 

AAAAX δέχεται τη μετάνοια κι είναι ο 

Πολυεύσπλαχνος. 

119.Q'Eoeis που πιστέψατε! Φοθηθείτε 

τον AAAAX καὶ νὰ εἰστε UE τους 

ειλικρινείς. 

120. Δεν ήταν σωστό για tous 

κατοίκους τῆς Μεδίνας, και TOUS 

γειτονεύοντες (μ' αυτή) Ἀραόες 

(Βεδουίνους), va μην ακολουθήσουν, τον 

Απόστολο του AAAAX, οὔτε va 

προτιμήσουν τὴ δική Tous ζωή, ax τῇ 

δική του, EP ὅσον, OÙTE δίψα, OÙTE 

κούραση, OÙTE καμιά ἄλλη ἀνάγκη ἦταν 

δυνατό να ὑυποφέρουν ὑπέρ του AAAAX, 

OÙTE να ὀαδίζουν σε ὁρόμο που va 

εξεγείρει το πείσμα καὶ την οργή τῶν 
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(9) Σούρα ελ-Τέδμπε Μέρος 110 [ 281 | ts; À gl 5 3 pu 

ἄπιστων, XL OÙTE νὰ χτυπήσουν από 

κανένα εχθρό οποιαδήποτε (άδικα) πληγή. 

IV ὁλα αυτά θα πάρουν καλή ανταμοιδή 

(θα καταλογιστεί y αὐτούς) σαν καλή 

πράξη. Πατί o AAAAX ποτέ δεν αφήνει 

va χαθεί ἡ αμοιδή εκείνων που κάνουν 

TO καλό. 

121. Και δεν ξοδεύουν τίποτε (για τη 

Χάρη Του)-μικρό είτε μεγάλο - ούτε και 

διασχίζουν μια κοιλάδα, εκτός αν τούτο 

δὲν είναι γραμμένο γι' αὐτούς, ώστε ο 

AAAAX νὰ TOUS ανταμείψει για τις 

πράξεις TOUS μὲ τὴν καλύτερη (δυνατή 
αμοιθή). 

122. Και δεν ήταν σωστό οι Πιστοί 

va ὄγουν ὀλοι μαζί (για τη μάχη). Av μιὰ 

ομάδα-από κάθε αποστολή (εκστρατείας)- 

ÉUEVE πίσω, θα αφιέρωναν (τότε) τον 

εαυτό TOUS (στη μελέτη) της θρησκείας, 

και θα νουθετούσαν το λαό τους (με ό,τι 

ἔπρεπε νὰ μάθουν) -σαν θα επέστρεφαν 

O' αυτούς-, ὥστε να προφυλάξουν (κι 

αυτοί)τον εαυτό TOUS (απ' το κακό). 

123. Q! Eoeis που πιστέψατε! 

Πολεμάτε τους Ἀπιστους που σας ζώνουν 

τριγύρω, κι ας ÉQOUV στο πρόσωπό σας 

τραχύτητα, και μάθετε, ότι © AAAAX 

ὀρίσκεται μαζί μ' αὐτούς που Τον 

φούουνται. 

124. Κι όσες φορές xatebaiver (κάτω) 

μια Σούρα (Στάδιο του Κορανίου) μερικοί 

απ' αὐτούς (TOUS ὑποκχριτές) λένε: "ΣῈ 

HOLOV από σας - μ' αὐτή - αυξήθηκε ἡ 

πίστη του;" Βέῤδαια, σ' αὐτούς που 

πιστεύουν, - ἡ πίστη τους, ἔχει αὐυξηθεί 
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(9) Σούρα ελ-Τέόμπε Μέρος 110 [282] st À Lei δ), 

κι εἰναι χαρούμενοι. 

125. Κι όμως εκείνοι που στὴν καρδιά 

τους υπάρχει ἀρρώστια (ὑποκρισία), 

αὐξήθηκε σ' αὐτούς ἡ ἀπιστία TOUS και 

πέθαναν ὄντας ἀπιστοι. 

126. Ἢ μήπως δεν ὀλέπουν OT 

δοκιμάζονται κάθε χρόνο μιὰ ἡ δύο φορές; 

Κι όμως δεν μετανοούν κι OÙTE προσέχουν. 

127. Κι όσες φορές σταλεί (κατεόαίνει 

κάτω μια Σούρα) (το Στάδιο του 

Κορανίου) αλληλοκοιτάζονται (λέγοντας): 

"Μήπως σας εἰδε κανένας", κι ἔπειτα 

απομακρύνονται. (Ετοι) o AAAAX ἐἔχει 

απομακρύνει τις καρδιές TOUS (AT TO 

φως) γιατί εἰναι λαός (αναίσθητος) που 

δεν καταλαόαίνει. 

128. Πράγματι σας ήρθε, ένας 

Απόστολος απ' τον LÔLO τον εαυτὸ σας 

(απ' τη γενιά σας). Τον πικραίνει το ό,τι 

θα υποφέρετε; πάρα πολύ ενδιαφέρεται 

γιὰ σας. Pia tous Πιστούς εἰναι και 

τρυφερός κι ελεήμονας. 

129. Av ὀμως απομακρυνθούν (από 

σένα), τότε va (τους) πεις: Ὃ AAAAX 

μου εἰναι ἀρκετός. Δεν πυπάρχει ἄλλος 

θεός παρά μόνο (υ AAAAX) Αὐτός. Σ' 

Αὐτόν ὀασίζομαι (στη πίστη μου); Αὐτός 

είναι ο Κύριος του Μεγάλου Θρόνου (της 

Δόξας) - 
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(10) Σούρα Πιούνους Μέρος 110 [283] Vs; de mg 8)» 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα: του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. Δ. P. Ἐἔλιῳφ, Λαμμ, Ρα) Αὐτά 
είναι τὰ Σημεία (Αγιάτ) του σοφού 

Βιόλίου (του Κορανίου). 

2. Μήπως ἐπρεπε ν' απορούν οι 

άνθρωπου επειδή στείλαμε την ἐμπνευσή 

Μας σ' ἕνα ἀνδρα - ax’ αυτούς (απ' τη 

γενιά TOUS) για νὰ προειδοποιήσει τὴν 

ανθρωπότητα και va δώσει χαράς 

ευαγγέλια στους Πιστούς, ότι θα κατέχουν 

στον Κύριό τοὺς το προδάδισμα στις 

υψηλότερες ὀαθμίδες της Αλήθειας. Λένε 

(όμως) οι Ἀπιστοι: "Αὐτός εἰναι 

πραγματυκά ἕνας ἕξυπνος μάγος" 

3. Καὶ ὀέδαια ο Κύριός σας εἶναι ο 

ΑΛΛΑΧ. Αὐτός που δημιούργησε μέσα 

σ' ἐξι Μέρες tous οὐρανούς καὶ τη γη 

χαὺ ἐγκαταστάθηκε - ἐπειτα- στο Θρόνο, 

ρυθμίζοντας και κυδερνώντας τα πάντα. 

Κανένας μεσολαδητής (δεν μπορεί va 

συνηγορήσει κοντά Του) παρά μονάχα 

(αν κατόρθωνε) va πάρει την ἀδειά Του. 

Αὐτός εἰναι Oo AAAAX,0 Κύριός σας, 

Αὐτόν (ει εσείς)να λατρεύετε. Πιατί dev 

δέχεστε λοιπόν τις νουθεσίες; 

4. Toos Αὐτόν θα επιστρέψετε όλοι 

σας (ἀνεξαιρέτως). Η υπόσχεση του 

AAAAX, εἰναι αληθινή και σίγουρη. Αὐτός 

εἶναι που άρχισε (τὴν πορεία) της 

δημιουργίας κι ἐπειτα επαναλαμόάνει 
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(10) Σούρα Γιούνους 

τούτο (στην μέλλουσα ζωή) για va 

μπορέσει να ανταμείψει δίκαια αὐτούς 

που πίστεψαν καὶ ἀαγαθοέργησαν. Αὐτοί 

όμως που Τὸν αρνούνται, θα ἔχουν για 

HOTO, καυτό νερό καθώς HAL μιὰ σκληρή 

Τιμωρία, ἐπειδή (ακριδώς) ἦταν ἀπιστοι. 

5. Αὐτός είναι που ἔκαμε τον ήλιο νὰ 

εἶναι σαν ένα λαμπερό φωτοστέφανο, καὶ 

τῇ σελήνη νὰ είναι ἕνα φως (ομορφιάς) 

προκαθορίζοντας τις φάσεις της, για νὰ 

μπορείτε να μαθαίνετε τον ἀαριθμό τῶν 

χρόνων και τον ὑπολογισμό (της ὥρας). 

Καὶ dev τα δημιούργησε όλα αὐτά ο 

AAAAX άσκοπα, αλλά μ' αλήθεια καὶ 

δικαιοσύνη, εξηγώντας- λεπτομερειαχά- τὰ 

Σημεία Του σ' εκείνο το λαό που ἔχει 

κατανόηση. 

6. Βέδαια, στην αλληλοδιαδοχή της 

Νύχτας με την Ἡμέρα, καθώς καὶ ὀλα 

ὁσὰ ἔχει δημιουργήσει o AAAAX, - στους 

ουρανούς καὶ στὴ γη,- ὑπάρχουν Σημάδια 

για exelvo το λαό που Tov φούάται. 

7. Αὐτοί που δεν ελπίζουν ότι θὰ 

Eavayvoioouv κοντά Mas, άλλ' 

ευχαριστούνταν κι υκανοποιούνταν μὲ 

τὴν Τωρινή ζωή του κόσμου, καθώς κι 

αὐτοί που δεν τηρούν τις Εντολές μας, 

8. Κατοικία tous θα εἰναι n Φωτιά, 

γιὰ τις (κακίες) που κέρδισαν. 

9. Αὐτοί όμως που πίστεψαν κι ἕκαναν 

το δίκιο, ο Κύριός tous θα τους 

χαθοδηγήσει, γι᾿ αυτή TOUS την πίστη, - 

γι από κάτω του θα κυλούν ποτάμια- 
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(10) Σούρα Γιούνους 

στους κήπους της Ευτυχίας. 

10. (Autn θα eiv') ἡ προσευχή τους, - 

σ' αὐτό TO τόπο - : "Δόξα σε Σένα, w! 

ΑΛΛΑΧΙ" και, “Σελάμουν! (Ειρήνη)" θα 

elv' εκεί ο χαιρετισμός τους. Και το τέλος 

της επίκλησής τους θα εἰναι: "δόξα στον 

AAAAX τὸν Κύριο τῶν Κόσμων! (του 

παντός)". 

11. Κι αν o AAAAX επρόκειτο νὰ 

επισπεύσει TO κακό στους ἀνθρώπους, 

όπως (ακχριδώς) αὐτοί επιταχύνουν 

(πρόθυμα) το καλό- (τότε) το τέλος τους 

(ἀμέσως) θα ερχόταν. Αφήνουμε ὀμως 

αὐτούς, που καμιά ελπίδα δεν υπάρχει 

va Mas συναντήσουν, στην απελπισία 

τους, νὰ περιφέρονται τυφλά (εδώ κι εκεί). 

12. Κι αν ἡ δυστυχία αγγίξει τον 

άνθρωπο, θα μας επικαλεσθεί (μ' ὀλες 

τις στάσεις του κορμιού του): ξαπλωμένος 

(κάτω) στα πλάγια, ἡ καθιστός, ἡ ὀόρθιος. 

Κι όταν τον σώσαμε, κι ἀπομαχρύναμε 

απ' αὐτόν τὴν ενόχλησή του πέρασε 

(ἀδιάφορα στο δρόμο τοῦ) σὰν va un 

Μας EYE καλέσει για TO κακό που τον 

ὄρήκε. Μ' αὐτό τον τρόπο στολίστηκαν 

όλα όσα ἕκαναν OL παραόδάτες (και 

φάνηκαν ὄμορφα στα μάτια τους). 

13. Κι όμως πριν από σας εξαφανίσαμε 

πολλές γενιές, επειδή αδικούσαν, και τους 

ήλθαν où Απόστολοί τους ue Καθαρά 

Σημάδια, κι ὅμως δεν ήθελαν va 

πιστέψουν! Ἔτσι ἀαμείδουμε το λαό που 

(οι ἀνθρωποί του) εἰναι ἕένοχοι. 
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(10) Σούρα Γιούνους 

14. “ὕστερα ὀάλαμε εσάς κληρονόμους 

στη γη, μετά απ' αὐτούς, για να δούμε 

ποια θα ἦταν ἡ συμπεριφορά σας. 

15. Και όταν οι Θείες Εντολές Macs 

απαγγέλλονται σ' όσους δεν ὑπάρχει καμιά 

ελπίδα να Μας συναντήσουν, λένε: "Φέρε 

μας ένα άλλο Ανάγνωσμα (Κοράνιο) εκτός 

απ' αὐτό ἡ ἀλλαξέ TO (σε τρόπο που μας 

ἀρέσει)". Πες τους: "Δεν εἰναι δυνατό σ' 

έμενα va το αλλάξω - εξ ιδίων μου. - Δεν 

ακολουθώ ειμή μόνο ό,τι ἔχω εμπνευσθεί. 

Κι αν παρακούσω τον Κύριό μου, (πολύ) 

φοόδούμαι την Τιμωρία τις Μεγάλης 

Ἡμέρας (να πέσει πάνω ou)”. 

16. Iles (ακόμη): "Av to ἤθελε ο 
AAAAX, δεν θα σας to διάδαζα (τώρα) 

οὔτε θα το γνωρίζατε. Κι όμως ua 

ολόκληρη ζωή ἐζησα ανάμεσά σας πριν 

απ' αὐτό. Πατί (AOUTOV) δεν λογικεύεστε", 

17. Και motos είναι πιο άδικος, απ' 

εκείνον που εφευρίσκει ένα ψέμα κατά 

(της θρησκείας) του AAAAX, ἡ αρνείται 

τις Εντολές Του; Ποτέ Του δεν θα κάνει 

ευτυχισμένους TOUS ενόχους. 

18. Και λατρεύουν, αντί τον ΑΛΛΑΧ, 

πράγματα (εἰδωλα) που OÙTE TOUS 

ὄλάφτουν, OÙTE και TOUS ὠφελούν, καὶ 

λένε: "Αὐτοί εἰναι OL μεσολαδητές μας μὲ 

τον AAAAX". Iles (τους): "Μήπως 

(πράγματι) ÉXETE πληροφορήσει τον 

AAAAX OTL δεν γνωρίζει για κάτι που 

ὀρίσκεται στους ουρανούς ἡ στη γη. Δόξα 

(πρέπει) σ' Αὐτόν! Και πολύ ψηλά εἰναι 

απ' TOUS συνεταίρους που Του αποδίδουν". 
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(10) Σούρα Γιούνους 

19. Ὅλοι où άνθρωποι (αρχικά) δεν 

ήταν παρά ἕνα μόνο έθνος, (αργότερα) 

όμως διαφώνησαν (από εγωισμό και 

φιλαυτία). Ki αν ο Λόγος του Κυρίου 

σου δεν αποκαλύπτονταν προηγούμενα, 

ου διαφορές τους θα συνεχίζονταν ἀνάμεσά 

τους. 

20. Και λένε: "AV τουλάχιστο ερχόταν 

σ' αυτόν κανένα Σημάδι (θαύμα) απ' τον 

Κύριό του" Και τότε va πεῖς: “Τα αόρατα 

ανήκουν μόνο στον ΑΛΛΑΧ. IV αὐτό 

περιμένετε, κι εγώ μαζί σας επίσης 

περιμένω". 

21. Κι όταν où άνθρωποι δοκίμασαν 

τὴν ευσπλαχνία (Mac), ἐπειτα απ' τις 

ατυχίες που δοκίμασαν, τότε πάλι άρχισαν 

va σχεδιάζουν (πονηριές) για τις Εντολές 

Mac! (I αὐτό) πες: "O ΑΛΛΑΧ εἰναι 

γρηγορότερος στο va σχεδιάζει" (να 

φθείρει δηλ. τὴν πονηριά σας)" (Κι 

αλήθεια) où Αγγελιοφόροι Mac 

καταγράφουν τα σχέδιά σας. 

22. Αὐτός εἶναι Exeivos που σας κάνει 

νὰ διασχίζετε τὴ γη και τη θάλασσα. 

Ακόμα κι ὀταν ὀρίσκεστε, σε πλοία, τα 

κάνει να σύρονται από εὐυνοῖκό ἄνεμο 

και χαίρονται (οι ταξιδιώτες) γι αυτό, 

και ξαφνικά ἔρχεται θυελλώδης αέρας, 

και τὰ κύματα κτυπούν απ' ὀλες τις μεριές 

και νομίζουν ότι πνίγονται, (τότε) 

φωνάζουν τον AAAAX, κι (ειλικρινά) 

προσφέρουν σ' Αὐτόν τη πίστη (τους), 

(λέγοντας): "AV μας σώσεις GT’ αὐτόν 

(τον κίνδυνο), θα είμαστε ax’ αὐτούς που 
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(10) Σούρα Γιούνους 

εὐυγνωμονοῦν ! 

23. Ὅταν όμως TOUS ÉOWOE, νάτοι πάλι 

που παρανομούν (αυθαδέστατα) στη YN, 

παραόδιάζοντας το δίκαιο. Q! Ἄνθρωποι! 

Où παρανομίες σας δεδαίως (θα πέσουν) 

πάνω στον εαυτό σας. Είναι εφήμερες οι 

χαρές (στη ζωή) autod του κόσμου. 

Ἔπειτα (στο τέλος) σε Μας θα εἰναι ἡ 

ἐπιστροφή ὀλων σας, και (τότε) θα σας 

δείξουμε τα ἐργα που κάνατε. 

24. Ἡ ζωή στον κόσμο τούτο μοιάζει 

με νερό που το στείλαμε (κάτω) ἀαπ' τον 

ουρανό, κι ἀανακατεύτηκε με τα φυτά της 

γης, που απ' αὐτά τρέφονται Où ἄνθρωποι 

καὶ τὰ ζωντανά (κι ἀαναπτύσσονται) μέχρις 

ότου πάρει ἡ γη τα στολίδια της και 

καλλωπιστεί, κι OL κάτοικοι (που TOUS 

ανήκχει) νόμισαν ὅτι είχαν (απόλυτη) 

εξουσία πάνω τῆς, και έρχονται (τότε) οι 

διαταγές Mas, ἡ κατά τη νύχτα (στο 

σκοτάδι) ἡ κατά τὴν ήμερα (στο φως), 

και τὴν κάναμε VO ἔχει θεριστεί (απ' τὴν 

καταστροφή) σαν νὰ μὴν ἦταν ανθισμένη 

τὴν προηγούμενη μέρα. Μ' αὐτό τον τρόπο 

εξηγούμε αναλυτικά τις Evrokés για τὸ 

λαό εκείνο που (οι ἀνθρωποί του) 

σκέπτονται. 

25. O AAAAX ὁμῶς καλεί προς TO 

Σπίτι της Εἰρήνης (στο Παράδεισο), καὶ 

κατευθύνει - ὁποιον θέλει - σ' ἕνα ίσιο 

Δρόμο. 

26. Σ' exeivous που ἔκαναν καλό, 

ανήκει καλή (αμοιδή) - κι ακόμα πιο 

πολύ! OÙTE ἡ σκοτεινιά οὔτε ἡ ντροπή 

θα σκεπάσει TO πρόσωπό TOUS, (δεν 
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(10) Σούρα Γιούνους 

πυποφέρουν καμιά ενόχληση). Αὐτοί θὰ 

εἰναι Σύντροφοι του Παραδείσου, ὀπου 

παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν. 

27. Κι εκείνοι που έχουν χερδίσει το 

κακό, θα έχουν σαν αμοιδή το κακό, το 

(ÔLO που ἔκαναν, κι ἡ ντροπή θα σκεπάσει 

(τα πρόσωπά) τους. Δεν θα έχουν κανένα 

VO TOUS υπερασπίσει GT" (την οργή) του 

AAAAX. Τὰ πρόσωπά τους μοιάζουν σαν 

VO ἔχουν σκεπαστεί, με κομμάτια απ' τα 

6d0n τῆς σκοτεινής Νύχτας. Αὐτοί θα 

είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, όπου 

παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν. 

28. Και μιὰ ἡμέρα (τῆς Ανάστασης) 

θα TOUS συγκεντρώσουμε ὀλους μαζί, κι 

ἐπειτα θα πούμε σ᾽ εκείνους που 

εξομοίωσαν ἄλλες θεότητες (με Mas): "Στις 

θέσεις σας εσείς κι OL "συνέταιροί" σας 

(va μένετε). (ἔπειτα) θα τους χωρίσουμε 

μεταξύ τους, κι OÙ "συνέταιροί" τους θα 

ποῦν. “Δεν ήταν για μας που λατρεύατε." 

29. "μόνο o AAAAX εἰναι αρμόδιος 

VO μαρτυρήσει ἀνάμεσα σε μας και σας. 

Δεν αισθανθήκαμε ποτέ (όέδαια) τη 

λατρεία σας σε μας!" 

30. Εκεί κάθε ψυχή θα δοκιμάσει (τους 

καρπούς) τῶν ἔργων, που από πριν 

παρουσίασε. Και ὀλες tous θα 

ξαναγυρίσουν στον ΑΛΛΑΧ τον αληθινό 

Κύριό tous, (ενώ) où ψεύτικες θεότητες 

που είχαν επινοήσει θα εξαφανιστούν. 

31. Πες (τους): "Tloios σας συντηρεί 

απ᾿ τον ουρανό καὶ τὴ γη; Ἢ ποιος 

εξουσιάζει τὴν ἀκοή και την ὀραση; Και 
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(10) Σούρα Τιούνους 

ποιος κάνει το ζωντανό va ξεπηδά απ' 

το νεκρό, καὶ κάνει το πεθαμένο va 

παράγεται AT το ζωντανό; Και ποιος 

(κυριαρχεῦ και ρυθμίζει ὀλες τις υποθέσεις, 

Κι εὐθύς auéows θα αποκχριθούν: Ὃ 

AAAAX". Τότε πες (τους): "Tiati λοιπόν 

δεν δείχνετε σεδασμό (σ' AuTOV);" 

32. Τέτοιος εἰναι ο AAAAX, o 

αληθινός Κύριός σας. 'Ἔπειτα απ' τὴν 

Αλήθεια - τι άλλο (παραμένει) παρά ἡ 

πλάνη; Πώς λοιπόν απομακχρύνεστε (QT 

Αὐτόν); 

33. Ἔτσι επαληθεύεται ο Λόγος του 

Κυρίου σου, σ' εκείνους που στασίασαν. 

Πράγματι δεν πιστεύουν. 

34. Iles (τους): "Μήπως υπάρχει κανείς 

απ' τοὺς "συνεταίρους" σας που μπορεί 

νὰ ŒUTOÔNULOUEYNOEL κάτι, κι ἔπειτα νὰ 

το επαναφέρεν για ἀαναπαραγωγή;" Πες 

(ακόμα): Ὅ ΑΛΛΑΧ εἰναι ο πρωτουργός 

τῆς δημιουργίας κι ἐπειτα τὴν 

enavarau6dver. Πώς (λοιπόν) ÉXETE 

παραπλανηθεί (ar την Αλήθεια;)- 

35. Iles (τους): "Μήπως απ' τους 

"συνεταίρους" σας ὑπάρχει κανείς που νὰ 

καθοδηγήσει προς την Αλήθεια;" - (και 

τότε δὲν απάντησαν). - Πες: Ὃ ΑΛΛΑΧ, 

εἶναι που καθοδηγεί προς την Αλήθεια. 

Ποιον λοιπόν είναι πιο ἄξιο ν' ακολουθείς: 

εκείνον που καθοδηγεί ἡ εκείνο που δὲν 

καθοδηγεί εκτός εάν καθοδηγείται; Ti 

(τότε) σας ovu6aiver. Πώς κρίνετε; 

36. Où πιο πολλοί ax αὐτούς δεν 

ακολουθούν- παρά μόνον υποθέσεις. Η 
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(10) Σούρα Γιούνους 

φαντασία- πράγματι - δεν ὠφελείται σε 

τίποτε ax την Αλήθεια. Κι o AAAAX 

εἰναι καλά πληροφορημένος για τὰ ἔργα 

σας. 

37. Και δὲν ήταν δυνατό αὐτό το 

Κοράνιο va ἔχει γίνει από ἄλλον ἕκτος 

απ' τον AAAAX. To αντίθετο! Εἶναι μια 

επικύρωση για (τις ἀποκαλύψεις) που 

ἦλθαν πριν απ' αὐτό, και μια ἀαναλυτική 

εξήγηση της Βίόλου - που y' αὐτή δεν 

χωρά αμφιθολία - απ' τον Κύριο των 

Κόσμων. 

38. Ἢ μήπως λένε ὀτι: "Τον 

πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε 

λοιπόν ἕνα στάδιο (Σούρα) σαν κι AUTO, 

και φωνάξετε (για δοήθειά σας), όσους 

μπορείτε - εκτός τον AAAAX- αν εἰστε 

φιλαλήθεις ". 

39. Κι όμως διαψεύδουν (το Κοράνιο), 

που TOUS είναι ἀδύνατο - με τις γνώσεις 

TOUS - νὰ TO καταλάόδουν, ακόμα κι αν 

τους ἔχει φτάσει ἡ διευκρίνισή του. “Ἔτσι 

αρνήθηκαν (τους ἀποστόλους) κι εκείνοι 

που ἔζησαν πριν απ' αὐτούς. Κοίταξε όμως 

πώς ἥταν το τέλος (η τιμωρία), εκείνων 

που ήταν άδικοι. 

40. Ανάμεσά TOUS (υπάρχουν) και 

μερικοί που πιστεύουν σ' αὐτό, κι άλλοι 

ποῦ δεν το πιστεύουν. Ο Κύριός σου όμως 

γνωρίζει καλά. Tous διεφθαρμένους. 

41. Κι αν σου φορτώσουν ψευτιές, πες 

(τους): “Ἔχω το έργο μου, κι ἔχετε το 

ἔργο σας! Eiote αθώοι ἀπό ό,τι κάνω, κι 

εγώ εἰμαι αθώος από ό,τι κάνετε". 
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(10) Σούρα Γιούνους 

42. Κι ανάμεσά tous (ὑπάρχουν) 

μερικοί που (διατείνονται) ότι σ' ακούνε. 

Είναι ὀμως δυνατό να κάνεις το κουφό 

ν᾿ αχκούσει, ακόμα κι ταν δεν 

λογικεύονται; 

43. Κι ανάμεσά τους (ὑπάρχουν) 

μερικοί που (δείχνουν σαν να) σε ὀλέπουν. 

Μπορείς ὀμως VO οδηγήσεις τον τυφλό 

(στο φως), ακόμα κι όταν δεν ὀλέπουν; 

44. O AAAAX - ὄδέόδαια - δεν αδικεί 

TOUS ανθρώπους σε τίποτε, κι όμως OL 

άνθρωποι είναι εκείνοι που αδικούν τον 

εαυτό τους. 

45. Tnv ημέρα, που θα τους 

συγκεντρώσει ὀλους μαζί (την μέρα τῆς 

avdotaons), θα τους φανεί σαν να μὴν 

ἔχουν μείνει παρά μόνο μια ρα τῆς 

ἡμέρας, και θ' ἀναγνωρίσει ο ἕνας τον 

ἄλλο. (Τότε) εκείνοι που ἀρνήθηκαν τη 

συνάντηση με τον AAAAX, καὶ δὲν πήραν 

τη σωστή καθοδήγηση, θα είναι χαμένοι. 

46. Eite σου δείξουμε μερικά QT αὐτά 

ποὺ TOUS υποσχεθήκαμε, εἰτε σου πάρουμε 

τὴν ψυχή (τριν απ' αὐτάλ σε Mac - εν 

πάση περιπτώσει - θα επιστρέψουν, 

τελικά δὲ - o AAAAX εἰναι μάρτυρας 

για OÀG τα ἐργαὰ τους. 

47. Γιὰ κάθε έθνος (έχει σταλεί) ἕνας 

Απόστολος. Κι ὁταν où Απόστολοι τους 

ἔρχονται (μπροστά TOUS), κάθε διαφορά 

ανάμεσά τους κρίνεται με δικαιοσύνη καὶ 

δεν πρόκειται νὰ αδικηθούν. 
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(10) Σούρα Γιούνους 

48. Και λένε: "Πότε θα 

πραγματοποιηθούν αὐτές OL ὑποσχέσεις; 

- αν εἰστε ειλικρινείς"; 

49. Πες (τους): "Δεν εξουσιάζω για 

τον εαυτό μου, τι εἶναι δυνατό νὰ LE 

ὀλάψει ἡ να μὲ ὠφελήσει, ÉXTOS αν τὸ 

ήθελε o AAAAX. Πα κάθε ἐθνος ὑπάρχει 

ἕνα (προκαθοριομένο) τέρμα. Ὅταν φτάσει 

το τέλος TOUS, κι οὔτε για μια ώρα δεν 

θα είναι δυνατό va καθυστερήσει, κι OÙTE 

(για μια ὥρα) νὰ επισπευφθεί, (ex τὴν 

προτέρων). 

50. Πες (τους ακόμη): "Μήπως ὀλέπετε, 

- αν ἡ τιμωρία Του σας καταλάόει τη 

νύχτα ἡ τὴν ἡμέρα, - ποιο τμήμα της θα 

ἤθελαν va επισπεύσουν οι ἕνοχοι; 

51. "Ki ἔπειτα - όταν φτάσει 

πραγματικά- θα πιστέψετε σ' αὐτή: (τότε 

θα σας πουν): Και τώρα (πιστέψατε); Κι 

όμως ζητούσατε (στο παρελθόν) va τὴν 

ἐπισπεύσετε! 

52. " Ἐπιτέλους θα αναγγελθεί στους 

ἀδικους: Δοκιμάστε TA αἰιώνια 

θασανιστήρια! Δεν θα ανταμειφθείτε παρά 

μόνο για τὰ ὀσα ἔχετε κερδίσει". 

53. Θὰ ζητήσουν va πληροφορηθούν 

απὸ εσένα (λέγοντας): "Eivai τούτο 

σωστό", Πες (τους): "Ναι,ορκίζομαι στον 

Κύριό μου, ότι είναι πολύ σωστό! και δεν 

μπορείτε νὰ TO ἀποφύγετε" 

54. Av κάθε ψυχή - δέόαια - που ἐχει 

αμαρτήσει, εξασφάλιζε όλα όσα ὀρίσκονται 

στη γη, (πρόθυμα) θα τα πρόσφερε (σαν 
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(10) Σούρα Γιούνους 

λύτρα) για τὴν απολύτρωσή της, Ὅταν 

θα ἐόλεπαν την Τιμωρία, θα δήλωναν τη 

μεταμέλειά (τους). Η εκδίκαση όμως 

ἀνάμεσά τους θὰ γίνει με δικαιοσύνη, καὶ 

δεν θα αδικηθούν. 

55. Μήπως στον AAAAX δεν ανήκουν 

ό,τι υπάρχει στους ουρανοῦς και στῆ γη; 

μήπως où επαγγελίες τοῦ AAAAX δεν 

θα είναι - δέόδαια - αληθινές; Κι ὅμως οι 

περισσότεροι απ' αὐτούς δεν το ξέρουν. 

56. Είναι Ἐκείνος που δίνει ζωή, καὶ 

που την αφαιρεί. Και σ' Αὐτόν (όλοι σας) 

θα επιστρέψετε. 

57. Ω! ᾿Ανθρωποι! Σας ήρθε κιόλας μιὰ 

προτροπή απ' τον Κύριό σας και μια 

θεραπεία για (τις ἀρρώστιες) που εἰναι 

στις καρδιές σας, -και σ' αὐτούς που 

πιστεύουν, μια καθοδήγηση και μιὰ 

Ἑυλογία (το Κοράνιο). 

58. Πες: "Me τη Χάρη του AAAAX 

καὶ την ἘἙυσπλαχνία Του,- ας χαίρονται 

u' αὐτά μόνο". Τούτο εἰναι καλύτερο ax 

τα (πλούτη) που ἔχουν σωριάσει. 

59. Πες: "Μήπως εἰδατε, εκείνα που 

ἔστειλε (κάτω) o AAAAX σε σας για τη 

συντήρησή σας, Κι ὀμως απαγορέψατε 

μερικά AT αὐτά ενώ (άλλα) το 

επιτρέψατε". Πες: “Μήπως ο AAAAX - 

πράγματι- σὰς το επέτρεψε, ἡ εσείς 

επινοήσατε (πράγματα) αποδίδοντάς τὰ 

στον AAAAX"; 

60. Και τι νομίζουν εχκείνοι που 

σοφίζονται ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ για 
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(10) Σούρα Γιούνους Μέρος 110 [295] ΤΩΙ Je in δ)» 

ό,τι θα τους γίνει την Ἡμέρα της Κρίσεως; 

O AAAAX - 6é6ora - είναι γεμάτος Χάρη 

εἐγια TOUS ἀνθρώπους, κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αὐτούς είναι αχάριστοι. 

61. (Q! Μουχάμμεντ), σε καμιά 

πυπόθεση δεν Ba ὄρεθείς, και κανένα 

κομμάτι απ' το Κοράνιο δεν θα διαδάζετε 

(ω ἀνθρωποι) και μην αναλάδετε καμία 

ἐργασία, αν δεν εἰμαστε Μάρτυρες όταν 

ElOTE σ' αὐτό απασχολημένοι. OÙtE το 

ὀάρος ενός ἁτομου πάνω στη γη À στον 

ουρανό μα οὔτε TO μιχρότερο απ' αὐτό 

OÙTE καὶ μεγαλύτερο είναι δυνατό va 

XQUPTEL ἀπ’ τον Κύριο σου. Γιατί ἔχει 

καταγραφεί στο διαυγέστατο ὄιόλίο (στη 

Γνώση του AAAAX). 

62. Πράγματι, οι Φίλοι του ΑΛΛΑΧ, 

δεν ὑπάρχει γι' αὐτούς OÙTE φόδος κι 

αὐτοί oùte θα λυπηθούν, 

63. Ἐκείνοι που πίστεψαν και 

(διαρκώς) προφυλάγονται ax’ το πονηρό. 

64. IV αὐτούς ὑπάρχουν Χαρούμενες 

Ειδήσεις στη ζωή (αυτή) του κόσμου και 

στη Μελλοντική. Καμιά αλλαγή (δεν 

μπορεί VO ὑπάρξει) στους Λόγους του 

AAAAX. Αὐτό εἰναι - πραγματικά - ἡ 
vréotatn Νίκη. 

65. Κι ας μη σε πιχραίνουν οι ομιλίες 

τους, (γιατί) κάθε εξουσία και τιμή 

ανήκουν στον ΑΛΛΑΧ. Ἐκείνος εἶναι που 

ακούει καὶ γνωρίζει τὰ πάντα. 

66. Στον ΑΛΛΑΧ - δέδαια - ανήκουν 

ὅλα (τα δημιουργήματα) Tov εἰναι στους 
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(10) Σούρα Fiovvous 

ουρανούς καὶ στη γη. Ti ακολουθούν 

εκείνοι που επικαλούῦνταιν σαν 

"συνεταίρους᾽ Του άλλους, εκτός ἀπ᾽ τον 

AAAAX; Δεν ακολουθούν τίποτε παρά 

μόνο την αδεδαιότητα και δεν κάνουν 

τίποτε απ’ το VO λένε υποθέσεις. 

67. Ἐκείνος εἰναι που ÉXOVE για σας 

τὴν νύχτα για ν' αναπαύεστε, καὶ τὴν 

ἡμέρα για να ὄλέπετε. Σ' αυτό - ὀέδαια - 

πυπάρχουν Σημάδια για λαό που ακούει 

(το μήνυμά Του). 

68. Εἰπαν: "O AAAAX ἐχει (γεννήσει) 

ένα γιο"! Δόξα σ' Αὐτόν! Eivar Αὐυτάρκης! 

Z' Αὐτόν avnxouv 6,11 (υπάρχει) OTOUS 

ουρανούς καὶ στη γη. Δὲν ἔχετε καμία 

μαρτυρία γι' αυτό. Μήπως λέγετε- κατά 

του AAAAX- ὀ.τι δεν γνωρίζετε; 

69. Iles (τους:) "Εκείνοι που 

σοφίζονταν για τον ΑΛΛΑΧ το ψέμα, 

δεν θα προκόψουν". 

70. Mia (μικρή) ἁαπόλαυση στον κόσμο 

(αυτό) κι ἐπειτα σε Mas θα επιστρέψουν. 

Και τότε θα τους κάνουμε να δοκιμάσουν 

τα φρικτά ὀάσανα για τις ὀλαστήμιες τους. 

71. Na tous διηγηθείς τὴν ιστορία 

του Νώε, όταν εἰπε στο λαό του: "Q! Λαέ 

μου [Αν Eivar το ὀάρος ανυπόφορο πάνω 

σας, απ' την παραμονή μου (μαζί σας), 

XL ἀπτη συνεχή ἀνάμνηση των Ἐντολών 

του ΑΛΛΑΧ,- εν τούτοις - εγώ στον 

AAAAX εναπόθεσα τὴν πίστη μου. 

ἙἘνώστε - τότε - τα σχέδιά σας μὲ τους 

συνεταίρους σας, ὥστε νὰ UN σας 

φαίνονταν αὐτά τα σκοτεινά κι ἀαμφίδολα 
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και στη συνέχεια χρίνετέ μὲ χωρίς 

αναδολή. 

72. "AV τότε αποσυρθείτε, (δεν με 

πειράζει ότι) καμιά αμοιδή δεν θα 

απαιτήσω από σας. Την αμοιδή μου 

περιμένω μόνο απ' τον AAAAX, που με 

πρόσταξε VO ὑποταχτώ στη θέλησή Του. 

(Na γίνω Movoovauävos). 

73. Exeivor ὀμως τον ἀρνήθηκαν Eueis 

τότε σώσαμε αὐτόν κι όσους ἦταν μαζί 

του στην Ki6wT6, και τους καταστήσαμε 

Ἀχληρονόμους (της γης) ενώ πνίξαμε (με 

τον κατακλυσμό) εκείνους που διάψευσαν 

τα ΣημείαΜας. Κοίταξε, λοιπόν, πώς είχαν 

προειδοποιηθεί (αλλα δεν πρόσεξαν). 

74. Ἔπειτα- μετά απ' αὐτόν - στείλαμε 

(τι ἀλλους) Αποοστόλους στο λαό TOUS, κι 

ἔφεραν σ' αυτούς ολοκάθαρα Σημεία, κι 

ὄμως δὲν ἦταν δυνατό νὰ πιστέψουν σ' 

εκείνα που είχαν κιόλας απορρίψει où 

άλλοι από πριν. Μ' αὐτό to τρόπο 

σφραγίζξουμε τις καρδιές των παρανόμων. 

75. Ἔπειτα - μετά ax' avrovc- 

στείλαμε τον Μωυσή και τον Ααρών στο 

Φαραώ καὶ τοὺς ἀρχηγούς του, με Ta 

Σημεία Macs. Αὐτοί ὁὀμως ήταν αλαζονικοί, 

XL ταν λαός ένοχος. 

76. Και σὰν τους ήρθε ἡ Αλήθεια από 

Mac, Einav: "Αὐτό -πράγματι - εἰναι 

καθαρή μαγεία". 

77. Ο Μωυσής εἰπε (τότε): "Το λέτε 

(αυτό) για την Αλήθεια, όταν (τώρα) μόλις 

σας ἔφθασε; Ὑπάρχει μαγεία (σαν) αυτή; 
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Οι μάγοι - ποτέ δεν θα 

προκόψουν", 

OUWS - 

78. Κι εἰπαν; "Μήπως μας ἤλθες για 

VO μας αποσπάσεις από ὀ,τι ὁρήκαμε απ' 

TOUS πατέρες μας, ὥστε σ' ἐσένα καὶ τον 

ἀδελφό σου να ανήκει TO μεγαλείο τῆς 

γης; Κι ὁμως ὀχι! Δεν θα πιστέψουμε σε 

σας (τους δύο)". 

79. Κι ο Φαραώ (τότε) εἰπε: "Na μου 

φέρετε κάθε μάγο, ἐμπειρο". 

80. Κι όταν οι μάγοι ήρθαν, o Μωυσής 

εἰπε σ' αὐτούς: "PiEtE, O,tL (θέλετε) νὰ 

ροίξετε" 

81. Κι όταν πια έριξαν, εἰπε o Μωυσής: 

"AUTO που φέρατε εἰναι μαγεία, ο 

AAAAX όμως θὰ το εκχμηδενίσει, (γιατί) 

o AAAAX δεν εὐυδοκιμεί τα έργα εκείνων 

που καταστρέφουν. 

82. "Ki o AAAAX με tous Λόγους 

Του αποδεικνύει XL αποκαθιστά τὴν 

Αλήθεια, αν καὶ οι ἔνοχοι TN μισούσαν"" 

83. Κανείς ὀὁὀμως δεν πίστεψε στο 

Μωυσή εχτός από μερικά παιδιά τῆς 

γενιάς του, από φόδο, μήπως ο Φαραώ 

HL OL ἀρχηγοί του, τους επιστρέφουν στὴν 

απιστία. Ο Φαραώ - ὄέδαια - ήταν 

δυνατός πάνω στη γη κι ἕνας που 

παραόίαζε κάθε δίκαιο. 

84. Κι εἰπε o Μωυσής: "Ω! Λαέ μου! 

Av αληθινά πιστεύετε στον AAAAX, τότε 

σ' Εκείνον εμπιστευθείτε, αν ὑυποτάσσετε 

(τη θέλησή σας σ' Αὐτόν). 
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85. (Κι αὐτοί) εὗταν; "Ἐμπιστευθήκαμε 

στον AAAAX! Κύριέ μας! Μη μας 

δοκιμάσεις, κάνοντάς μας θύματα σε 

δυνάστη λαό". 

δό. Κι ελευθέρωσέ μας με τὴν 

Ἑυσπλαχνία Σου, απ' τον λαό των 

απίστων", 

87. Κι eunvevoaue 10 Μωυσή και τον 

ἀδελφό του λέγοντας: "Εφοδιαστείτε με 

οἰκήματα για TN γενιά σας στην Αἴγυπτο, 

χαι κάνετε TO σπίτια σας, τόπους λατρείας, 

και τηρείστε τακτική προσευχή κι 

αναγγείλετε τα ευχάριστα νέα σ' αὐτούς 

ποῦ πιστεύουν!" 

88. Κι εἰπε: (τροσευχήθηκε) o Μωυσής: 

"Κύριέ μας! Ἔχεις χορηγήσει στο Φαραώ 

καὶ TOUS ἀρχηγούς του μεγαλείο και 

πλούτη στη ζωή (αυτή) του κόσμου. Κι 

ἔτσι Κύριέ μας, παραπλανούν (tous 

ἀνδρες) an το Δρόμο Σου. Ἐξάλειψε, 

Κύριέ μας, τα πλούτη τους, και σκλήρυνε 

τις καρδιές τους, ώστε να μη πιστέψουν, 

πριν αντικρίσουν τη σχληρή δοκιμασία". 

89. Eire (o ΑΛΛΑΧ): "Ἢ προσευχή 

σας (ω! Μωυσή κι Ααρών) εισακούστηκε. 

Σταθείτε στον ίσιο (δρόμο) και μὴν 

ακολουθήσετε το μονοπάτι εκείνων που 

δεν καταλαόδαίνουν". 

90. Και κάναμε τα παιδιά του Ἰσραήλ 

VO περάσουν μέσα απ’ τη θάλασσα, (ενώ) 

ο Φαραώ κι OL στρατιώτες του, Tous 

ακολούθησαν μ' αὐθάδεια και πείοσμα. 
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κύματα. Eire (ο Φαραώλ);, "Πιστεύω, ότι 

δεν ὑπάρχει ἄλλος θεός εκτός απ' Exeivov 

nov πιστεύουν τα Παιδιά του Ισραήλ. Κι 

εἰμαι απ' αὐτούς που ἔχουν υποταχθεί 

(στον AAAAX του Ισλάμλ)". 

91. "Τώρα (moteves)!" "Κι όμως μόλις 

πριν λίγο MOOUV απ' αὐτούς που 

κατέστρεφαν (και ὀιαιοπραγούσαν)! 

92. "Αὐτή τη μέρα, σώζουμε το κορμί 

σου, για νὰ χρησιμεύσει τοῦτο σα 

προειδοποίηση γι' αυτούς που θα ἔλθουν 

μετά από σένα. Αλλά οι περισσότεροι απ’ 

τους ἀνθρώπους δεν δίνουν προσοχή στα 

Σημεία μας!" 

93. Αποκαταστήσαμε τα Παιδιά tou 

Ἰσραήλ σε κατάλληλα οἰκήματα καὶ TOUS 

προμηθέψαμε- τα καλύτερα - για τη 

συντήρησή τους, και μόνο μετά που τους 

ἤρθε ἡ γνώση άρχισαν να διαφωνοῦν (και 

χωρίστηκαν σχισματικά). Ο Κύριός σου 

ὄμως - δέδαια - θα δικάσει ἀνάμεσά TOUS 

κατά την Ἡμέρα της Koions, για ό,τι 

διαφωνούσαν (πάνω στα σχίσματα). 

94. (Ω! Προφήτη!) Av αμφιθάλλεις για 

ό.τι σου αποκαλύψαμε, ρώτησε 

(παρατήρησε) εκείνους που ἐχουν διαδάσει 

τη Bi6ho, (που έχει σταλεί) πριν από 

σένα. Η Αλήθεια σε σένα - δέθαια - ἔχει 

σταλεί απ' τον Κύριό σου, μὴν εἰσαν - 

λοιπόν - απ' αὐτούς που αμφιόδάλλουν. 

95. Και μην εἰσαι μ' αὐτούς που 

διάψευσαν τα Σημεία του AAAAX, (γιατί 

τότε) θα καταλογιστείς μ' αὐτούς που 

ἔχουν καταστραφεί. 
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(10) Σούρα Γιούνους 

96. Ἐκείνοι στους οποίους ο Λόγος 

(τιμωρίας) του Κυρίου σου ἔχει 

επαληθεύσει, (n απόφασή Του ἔχει ληφθεί), 

δεν θα πιστέψουν, 

97. Ακόμα κι ὀλα τὰ Σημεία αν τους 

φτάσουν, - μέχρις ότου δουν (για τον 

εαυτό τους) την Ἰρομερή Τιμωρία. 

98. Και γιατί μια μόνο (κοινότητα) 

χωριού (ανάμεσα σ' αὐτές που ἐχουμε 

προειδοποιήσει) πίστέψε, - ὥστε n Πίστη 

τῆς νὰ τὴν ὠφελήσει,- κι αυτή ἦταν ἡ 

γενιά του ἸΙωνά; Ὅταν πίστεψαν, 

απομακλχρύναμε απ' αὐτούς την Τιμωρία 

της Ντροπής στη ζωή αυτού του κόσμου, 

και TOUS επιτρέψαμε να χαρούν (τη ζωή 

τους) γιαένα (ορισμένο) χρονικό διάστημα. 

99. Κι αν ήταν ἡ Επιθυμία του Κυρίου 

σου, (τότε) όλοι θα πίστευαν,- όλοι που 

εἰναι πάνω στη γη! To Μήνυμά σου δεν 

είναι VO υποχρεώνεις TOUS ἀνθρώπους 

(παρά τη θέλησή τους) va πιστεύουν; 

100. Καμιά ψυχή δεν πρόκειται va 

πιστέψει, παρά μόνο LE τὴν ἀδειὰα του 

AAAAX, που ὀάζει την τιμωρία πάνω σ' 

ἐκείνους που δεν λογικεύονται. 

101. Πες (τους): "Παρατηρείστε ὀλα 

OU είναι στους ουρανούς και πάνω στη 

yn. "Ποτέ τα Σημεία ἡ οι Προειδοποιήσεις 

δεν θὰ ὠφελήσουν το λαό mov δεν 

πιστεύει. 

102. Μήπως περιμένουν (κάτι τι) ἄλλο 

(va συμόεί) διαφορετικό (απ' εκείνο που 

Μέρος 110[ 301 |\155#! Ua 8)» 
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(10) Σούρα Πιούνους Μέρος 110[ 302 1}: V'umiæ ns 

συνέθη) κατά τις μέρες που (οι ἀνδρες) 

πέρασαν πριν on αυτούς; Πες (τους): 

"Λοιπόν, περιμένετε, κι Ἐγώ επίσης, μαζί 

σας θα περιμένω". 

103. “Ἔπειτα (τελικά) θα σώσουμε τους 

ἀποστόλους μας κι αυτούς που πίστεψαν. 

Ἔτσι αρμόζει απ' τη μεριά Μας v' 

απελευθερώσουμε TOUS πιστούς. 

104. Iles (τους): "Q! Ἀνθρωποι! av 

αμφιδάλλετε για τη θρησκεία μου.- 

(προσέξτε)- dev λατρεύω ό,τι σεις 

λατρεύετε ἄλλους (θεούς) εκτός από τον 

AAAAX, αλλά λατρεύω τον ΑΛΛΑΧ, 

ποῦ παίρνει τις ψυχές σας (στο θάνατο). 

Και μ' έχουν διατάξει να εἰμαι (στην τάξη) 

τῶν Πιστών. 

105. "Κι (ακόμη παραπάνω): στρέψε 

TO πρόσωπό σου προς TN Θρησκεία με 

αληθινή ευσέόδεια, και ποτέ - για κανένα 

λόγο - μη γίνεις Ἕνα με τους (Ἀπιστους) 

Ειδωλολάτρες. 

106. "Και μην επικαλείσαι ἄλλον που 

δεν μπορεί OÙTE να σε ὠφελήσει οὔτε να 

σε ὀλάψει, EUUN μόνο τον AAAAX. Av 

όμως το κάνεις, (τότε) θα εἰσαι μ' αυτούς 

(πράγματι) που αδικούν (κακοποιώντας)". 

107. Κι αν o AAAAX σε προσεγγίσει 

μ' (οποιοδήποτε) κακό, κανείς δεν μπορεί 

νὰ TO μετακινήσει παρά μόνον Exeivoc. 

Κι αν ορίσει για Σένα (οποιοδήποτε) καλό, 

κανείς δεν μπορεί ν' ἀφαιρέσει τη χάρη 

Του. Εκείνος το κάνει va φτάσει σ' 

οιονδήποτε επιθυμεί από tous δούλους 

Του. Κι Exeivos είναι ο Πολυέλεος, ο 
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Πολυεύσπλαχνος. 

108. Iles: "Q! Ανθρωποι! Σας έφτασε - ἐφ modele οἰ 

πια- ἡ αλήθεια an τον Κύῦριο σας. κε: 4.4 

Ὄποιος- λοιπόν - ἔχει καθοδηγηθεί, ἡ des. 35 ̓ ς τ βου 
᾿ L \ \ 

ΣΌΝ ΩΝ, 
καθοδήγησή του εἰναι για τον εαυτό του. Ge KL ς Je 

Κι ὁποιος πλανάται τότε ὀλάπτει τον 

εαυτό του. Ἐγώ δε, δεν έχω καμιά εξουσία 

πάνω σας. 

109. Ν' ακολουθείς ὀ,τι σου έχουν τ «τ 
s Re À Ed LÉ 

ἐμπνεύσει, και VO UITOUÉVELS μέχρι που O RE 

AAAAX θα δικάσει, (γιατί) Exeivoc είναι ὅς AUne-s8 

O καλύτερος απ' όλους TOUS κριτές. 

RS TS EE πεν: re enr mn 

(1) Σούρα Xovvt 

. (0- Προφήτης -Χουντ) 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. P. (Ελιῳφ, Λάμμ, Ρα)Ἐ (Αὐτό δ LR ἐκ SES τ 

είναι) ἑνα Βιόλίο, με δασικά εδάφια (ή ον: 

θεμελιώδη νοήματα) που ἀργότερα 

εξηγήθηκαν αναλυτικά από Ἕναν που 

είναι Σοφός κι Ἐμπειρογνώμονας (σ' όλα 

τα πράγματα). 

2. (Διδάσκει) να μη λατρεύετε ειμή RATS HAE 

μόνο τον AAAAX. (Ομολόγησε!): "Ἐγώ - FÉPRP RAM υοΝ 

αληθώς - εἰμαι (σταλμένος) σε σας από 

Exeivov, για va προειδοποιήσω και νὰ 

ἀναγγείλω ευχάριστα νέα. 

3. Και va κηρύξω αυτά): επιδιώκετε LIL λμλθῶ Se { RU oO ER RER AR AR EU 
TN συγχώρηση του Κυρίου σας, κι έπειτα | ,, 

" ' Ρ 5 27 BA LAS AE “5 

επανέλθετε σ' Αὐτόν μετανοιωμένοι. Θα ἡ πα ες: Ξρλγαι ἡ. 
μ ἐφ 4 “4,12. “ee T4 ei σας παραχωρήσει ευχάριστες (κι αληθινές) Ἢ ἕο λα ῥόον 

* 61. Σημ. 1 



(11) Σούρα Χουντ Μέρος 120 [ 304 | Vs 41.2.58)» 

χαρές, για ÉVO ορισμένο από πριν χρόνο, 

(τέρμα), και θα χορηγήσει την (ἀφθονὴ) 

χάρη Του, σ' ὁποιον τὴν αξίζει! Av ὄμως 

απομακρυνθείτε, τότε φοδούμαι για σας 

τὴν Τιμωρία της Μεγάλης Ἡμέρας. 

4. "στον AAAAX Got θὰ επιστρέψετε, 

κι Αὐτός εἰναι Παντοδύναμος". 

5. Κι όμως διπλώνουν τις καρδιές τους 

για νὰ κχρυφτούν (στα μυστικά TOUS) OT? 

Αὐτόν. Ακόμα κι όταν σκεπάζονται με 

τις ενδυμασίες τους. Εκείνος γνωρίζει ὁσα 

κρύδουν κι 600 φανερώνουν. Γιατί 

γνωρίζει καλά (τα ενδόμυχα μυστικά που 

ὀρίσκονται) στὰ στήθη. 

6. Δεν υπάρχει κανένα (κινούμενο) 

πλάσμα πάνω στὴ γη που ἡ συντήρησή 

του (η τύχη του) VO μὴν εξαρτάται TT 

τον ΑΛΛΑΧ. [Γνωρίζει τον τόπο τῆς 

οριστικής του διαμονής και για πόσο θα 

μένει σ' αὐτόν. Ὅλα (αυτά) εἰναι 

καταγραμμένα σε ολοφάνερο ὄιόλίιο. 

7. Ἐκείνος εἰναι που ἐπλασε TOUS 

ουρανούς καὶ TN] YN σε ἕξη μέρες κι O 

Θρόνος Του, (ήταν) πάνω στο vEp6,- για 

VO μπορέσει VO σας δοκιμάσει, ποιος από 
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σας εἶναι O καλύτερος στὴν πράξη (και me oeinee Sa A 

διαγωγή). Ki όμως av tous έἐλεγες:, Θὰ 

αναστηθείτε - πράγματι- μετά το θάνατο", 

va ἤσουν ὄδέδαιος ότι θ' ἁαπαντούσαν οι 

δύσπιστου: "AUTO δεν εἰναι παρά φανερή 

μαγεία". 

8. Κι αν αργήσουμε va τους 

τυμωρήσουμε, για ÉVŒ ορισμένο χρόνο, 

σίγουρα θα πουν "Ti είναι εκείνο που 
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(11) Σούρα Χουντ Μέρος 120[ 305 [»ΥὩ «»»} 11 592 δ). 

ἐμποδίζει (την τιμωρία }" (Ki ὁμως!) την 

ἡμέρα ποῦ θα τους ἐρθει (καμιά δύναμη) 

δεν θα την απομακχρύνει απ' αυτούς, κι 

εκείνο που κορόιδεναν, θα τους περιτυλίξει 

ολότελα. 

9. Κι αν δώσουμε στον άνθρωπο va 

δοκιμάσει την Ευσπλαχνία από Mac, κι 

ἐπειτὰ TV ἀποσύρουμε απ' αὐτόν, (τότε) 

ἀπελπίζεται καὶ δεν εὐυχαριστεί τον 

AAAAX. 

10. Av όμως του δώσουμε να δοκιμάσει 

τις Χάρες (μας), ὕστερ' από μια ατυχία 

ποῦ τον ἔχει πιάσει σίγουρα θα πει: "Ὅλα 

τα κακά μ' ἐχουν ἐγκαταλείψει," (κι OU) 

είναι χαρούμενος και ὑπεροπτικός. 

11. Μόνο εκείνοι που ἐδειξαν ὑπομονή 

(αγόγγυστα), κυ ἕκαναν ἔργα χρηστότητας, 

αὐτοί θα ἔχουν τη συγχώρηση (τῶν 

αμαρτιών) και σπουδαία αμοιδή. 

12. Tous (αισθανθείς τη διάθεση) κι 

ἀφήσεις ἕνα μέρος απ' αὐτό που σου 

ἔχουν εμπνεύσει, κι ίσως αὐσθανθείς ὀάρος 

στὴν καρδιά σου, όταν πουν: [ati δεν 

του ἔχει σταλεί (κάτω) ἕνας θησαυρός, ή 

dev ἔχει ἔρθει μαζί του ἕνας άγγελος;" 

Eov όμως εἰσαι προειδοποιητής μόνο! Και 

(μόνο) o AAAAX εξουσιάζει τα πάντα. 

13. Ἴσως όμως πουν: "Το 

πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε δέκα 

στάδια (Σούρα) πλαστογραφημένα (όπως 

λέτε) σὰν κι αὐτό, και καλέστε (για 

ὀοήθεια σας) οιονδήποτε μπορέσετε - 

ἄλλους εκτός απ' τον AAAAX - av εἰσθε 

ειλικρινείς. 

Da os Bo 
τ: 

ὥ ληξα 

σσζ Ds os Yror AT 

εἰ τς Ja LT LS SAS fs 

GA RATE 05 si st st 
ÉD Ge EU ANS 

a 5 Emi 56,f ἀβ ΤΣ 

EE 
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14. "Κι αν δεν axavinoovv, μάθετε - 

τότε- ότι (αυτή ἡ ἀποκάλυψη) ἐχει σταλεί 

με TN γνώση του AAAAX, κι ότι δεν 

᾽πυπάρχει άλλος θεός, euh μόνο Exeivoc! 

Μήπως τότε κι εσείς ὑποτάσσεστε (στο 

Iokdu);" 

15. Ὅποιος επιθυμεί τη ζωή του 

κόσμου αυτού, και τις απολαύσεις του, - 

σ' αυτούς, θα πληρώσουμε (τὴν τιμή) τῶν 

πράξεών τους, χωρίς καμιά ανάλογη 

μείωση. 

16. Είἰναι exeivor που στη Μέλλουσα 

(ζωή) δεν θα έχουν παρά μόνο τη Φωτιά 

(σαν αμοιδή), και μάταια είναι τα σχέδιά 

TOUS γι' αυτό, και καμιά επιρροή, δεν θα 

ἔχουν τα ἐργα που κάνουν. 

17. Μήπως είναι δυνατόν να μοιάσουν 

σαν XL αὐτούς που δέχτηκαν το φανερό 

σημείο (απ' τον Κύριό τους, κι ένας 

μάρτυρας (το Κοράνιο) απ' τον ‘Iôto (τον 

AAAAX) ακολουθεί αυτό το σημείο (για 

να το επιδεδαιώνει) όπως και παλαιότερα 

το επιδεδθαίωσε ἡ Bi6kos του Μωυσή, 

που δόθηκε σαν καθοδήγηση, (κι ἐνδειξη 

τῆς θείας) Χάρης; Αὐτοί πιστεύουν σ' αὐτό 

(το Κοράνιο). ΌὍποιοι ouws απ' ta 

Κόμματά (τους) το αρνούνται- ἡ Φωτιά 

θα εἰναι ο τόπος που TOUS έχει ὑποσχεθεί 

για συνάντηση. Mnv αμφιδάλλεις - λοιπόν 

- γι' αυτό, γιατί εἰν' ἡ Αλήθεια ax’ τον 

Κύριό σου. Ki όμως οι περισσότεροι ax 

TOUS ανθρώπους δεν πιστεύουν! 

18. Και ποιος εἰναι χειρότερος απ' 

αὐτόν που επινοεί ψευτιά στον AAAAX; 

Μέρος 120[ 306 |\Y:5#! AE 

MA οοτός 

«AT 

DEN Hu 

4e ns 1À 

NEA ASS 
ses SAS 

A 

OS 

4 cat he pig A 

ἀλλ Ps AIST OScres 
a LA ΕῚ Μ᾿ 

αὐ οὐ ζ ύς ET 
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Then GAS  ϑυσϑοολ Cane 
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Αὐτοί θα παρουσιαστούν μπροστά στον 

Κύριό τους κι où μάρτυρες θα πουν: "Αὐτοί 

είναι που διάψευσαν τον Κύριό τους! Η 

κατάρα του ΑΛΛΑΧ (va πέσει) πάνω 

στους ἀδικους. 

19. Ἐκείνους που εμποδίζουν (τον 

κόσμο) απ' το δρόμο του ΑΛΛΑΧ-- κι 

αναζητούν σ' αὐτόν τὴν ανωμαλία,- αὐτοί 

εἰναι που ἀρνούνται τη Μέλλουσα (ζωή)." 

20. Με κανένα τρόπο - autoi- δεν θα 

ATOPÜYOUV από τὴν τιμωρία του 

AAAAX) πάνω στὴ γη, κι οὔτε κανείς 

θα TOUS προστατέψει απ' τον AAAAX! 

Η τιμωρία τους θα διπλασιαστεί! Ἔχασαν 

τη δύναμη ν' ακούν και δεν μπορούν va 

ὀλέπουν! 

21. Εἶναι αυτοί που ἔχασαν τον εαὐυτό 

τους, καὶ (οι ψεύτικοι θεοί) που εἰχαν 

επινοήσει, χάθηκαν (αφήνοντάς τους στην 
πλάνη). 

22. Χωρίς αμφιδολία, avtoi είναι où 

μεγαλύτεροι χαμένοι στη Μέλλουσα (ζωή). 

23. Ἐκείνοι ὁμως που πίστεψαν, κι 

ἕκαναν ἀγαθοεργίες και ταπείνωσαν τον 

εαυτό τους στον Κύριό τους, - Αὐτοί θα 

είναι où σύντροφοι του Κήπου ὅπου 

παντοτινά θα κατοικήσουν. 

24. Ἡ κατάσταση αὐτών τῶν δύο 

κατηγοριών μοιάζει με TN κατάσταση των 

τυφλών καὶ τῶν κουφών και με TN 

κατάσταση EXEÏVWV που μπορούν νὰ 

ὀλέπουν και ν' ακούν. Μήπως υπάρχει 

ισότης μεταξύ τους; Πατί - λοιπόν - va 

Μέρος 120] 307 | δῦ s #1 
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μη νουθετείσθε; 

25. Και στείλαμε τον Νώε στη γενιά SIG ES τάχ, 

του (με μια ἀαποστολή): Ἔχω ἔλθει σε σας ὥς ς im 
; ne ἐμ δες ONE 

ue μια φανερή (Θεϊκή) Προειδοποίησῃ: 

26. "να μην υπηρετείτε κανέναν (ἀλλο) | ii LS AN γα ἡ 

Eu μόνο τον AAAAX. Φοόούμαι για ϊ és + ᾿ 
, ,’ LA 1 ) σας την Τιμωρία της φοόδερής Ἡμέρας". 9. 

27. Και εἰπαν ou Αρχηγοί εκείνοι που AD SEM ES 

ήταν Ἀπιστοι QT’ τη γενιά του: "ZE “κα σα “ἢ DA Re 
᾿ A à , “». “λα: Le D : As Ni 

ὀλέπουμε σαν ένα ἄνθρωπο όμοιο με μας, ΞΘ Le 
Le ͵ , , els ITR faut ts M8 Ro 

και δεν ὀλέπουμε να σ' ἀακολουθούν παρά ἕξις AI ARE 

μόνο ἡ κατώτερη λαϊκή τάξη από μας, D ÉLUS. 
à : Σ : Los Fes 

RL οὔτε ὀλέπουμε σε σας, να ἐχετε κανένα cé 

αξίωμα πάνω μας. Αντίθετα σας θεωρούμε 

ψεύτες." 

28. Εἰπε (ο Νώε): "Λαέ μου! Μήπως rc PEN A MEET AT 

είδατε αν εἰμανι κάτοχος Καθαρού (Θεϊκού) ἀετοῦ rctree vas 
Σημείου - απ' to Κύριό μου - δίνοντάς 2e Cds ERA) Ge 
μου ευσπλαχνία (τῶν εντολών του ὥολ Sd 2, pire ct 

AAAAX) από κοντά Του, που για σας 

ἔχει επισκιασθεί (και δὲν την όλέπετε),; 

Μήπως θα πρέπει vo σας εξαναγκάσουμε 

va τη δεχθείτε, ενώ εσείς την ἀπεχθάνεστε; 

: ! < Dis CARE 29. Aaë μου! Δεν σας EQHTO νὰ μου SACS je AS τ 

αποδώσετε πλούτη. H αμοιδή μου ανήκει ΡΣ ΩΣ Ὁ τς 

μόνο στον AAAAX, και δεν θα Re # . 

αποκχρούσω (περιφρονητικά) εκείνους που ΡΝ 2 À cb jrs 

πίστεψαν, OTL - πράγματι - θα 

συναντήσουν το Κύριό τους. Ki όμως σας 

ὀλέπω, OT εἰστε λαός ἀμαθής! 

30. Λαέ μου! Ποιος θα μποροῦσε νὰ 

με σώσει - ἀπέναντι στον ΑΛΛΑΧ, αν Ἰὰς. 

τους εκδιώξω; Πιατί δὲν νουθετείσθε; SF 
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31. "Και δεν σας λέγω - ὀέδαια- ότι LAS, TE re ΤΑΝ d5 SAS; aol 

ἔχω tous θησαυρούς του AAAAX οὔτε 294 ποτα την 
x Σ 3 Ἶ θοὺς à : , SE NAT ANNE) [2 
γνωρίζω εκείνο που εἰναι μυστικό, οὔτε 

, , , , ῥ- ΄ 2% A 
(διατείνομαι) ότι εἰμαι Gyyekos. Και δεν se Er aies TUE δ: 

: , : 4 de λέγω για EXELVOUS που τα μάτια σας μοι te fé τὰ! 

περιφρονοῦν ότι ο AAAAX, δεν θα τους 

ευεργετήσει μὲ τα αγαθά. Ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλά τι (κρύδεται) στον εαυτό 

τους. AY το ἕκανα, θα ἤμουν - στ' αλήθεια- 

ἀδικος." 

“1 

32. Είπαν: " Q! Νώε! Ἔχεις φιλονικήσει Ce Ξε AE EAN A 
μαζί μας, και (πολύ) ÉXELS παρατείνει TN Qc TA Et fé τ Ζῶ ἧς 

συζήτησή μας. Στείλε μας - λοιπόν - εκείνο ΄ 

που μας απειλείς, αν μιλάς την αλήθεια!" 

33. Eixe: "O ΑΛΛΑΧ - μόνο- θα σας ἀλογίᾳ RCA JE 
, , , e > A 

το στείλει, αν θέλει, καὶ τότε, δεν θα Pre 
, A , ): > “ας 

εἰναι δυνατό να το ματαιώσετε! Coast 

34. "Ki oùte θα σας ὠφελήσουν où SK KES taie es 2& 

ovu6oukés μου - ακόμη κι αν επιθυμώ va À ΚΙ ὅς “,.. ὅλ} nf 

σας δώσω συμόουλές -, αν o AAAAX Lo: Tage 
, , , , 2 Ton 

ήθελε va σας ἀφήσει στην πλάνη. Εἶναι o ( Εἰ 

Κύριός σας, και σ᾽’ Αὐτόν θα επιστρέψετε!" 

35. Ἴσως ὁμως πουν: "To χέρι ἔχει 

πλαστογραφήσει;" [les tous: "Av εγώ 10 rie 

έχω επινοήσει πλαστό, πάνω μου θα πέσει 6.5 Best 

το σφάλμα μου! Αλλά εἰμαι αθώος ax’ 

τὴν ενοχή των σφαλμάτων σας" 

σε LACS PISLTR ΠΣ, LEE RAT 
ARS I UE pe 5\ 

36. Κι ἐχει αποκαλυφθεί στο Νώε ότι rer 

κανείς QT τη γενιά σου δεν θα πιστέψει, De τ: She Li γεν LA NEA AY 
εκτός OT EXELVOUG που εἰχαν - κιόλας - 

πιστέψει! Γι’ αὐτό μη λυπάσαι απ' τα 

(τονηρά) ἐργα τους. 
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37. Και va φτιάξεις μια Κιόωτό, κάτω 

απ' τα μάτια Mas και (σύμφωνα) με τὴν 

Ἔμπνευσή Mos και μη μου απευθύνεις 

το λόγο για (λογαριασμό) εκείνων που 

ἀμάρτησαν (αδικούντες), γιατί πρόκειται 

νὰ καταποντιστοῦν. 

38. Κι auéows (άρχισε) να φτιάχνει 

τὴν Κιόωτό. Κάθε φορά δε, που μια ομάδα 

του λαού του, περνούσε από κοντά του, 

τον κορόιδευαν. Κι εἰπε (τότε): "ἂν μας 

κοροϊδεύετε (τώρα), τότε κι εμείς (στην 

ἐπιστροφή μας) θα σας κοροϊδέψουμε TO 

ἰδιο! 

39. Και τότε θα μάθετε, σε ποιον θα 

πέσει μια τιμωρία, που τον καταντροπιόζει 

και ποιος - επίσης- (θα υποστεί) διαρκή 

Τιμωρία. 

40. Και μέχρις ότου φτάσει ἡ διαταγή 

μας κι OÙ πηγές της γῆς ξεχυθούν 

ορμητικά" εἰπαμε: "Φόρτωσε σ' αὐτή από 

κάθε εἰδος ἕνα ζευγάρι - ἀρσενικό καὶ 

θηλυκό - καὶ την οικογένειά σου, - εκτός 

από εκείνους (τους ἀπιστους) που πάνω 

τους ο Λόγος (του AAAAX) τους ἔχει 

απὸ πριν (καταδικάσει) -, κι (όλους) τους 

Πιστούς." Κι όμως πολύ λίγοι ήταν εκείνοι 

που πίστεψαν μαζί του. 

41. Και (τότε) εἰπε (Νώε): "Ανεδείτε 

σ' αὐτήν (την Κιόωτό). Στ' ὀνομα του 

AAAAX θα κινείται. και θα σταματά! 

Γιατί ο Κύριός μου εἰναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος!". 

42. Ἔτσι (η Κιόωτός) ἐπλεε μ' αὐτούς, 

τρέχοντας πάνω στὰ κύματα (που 

MAT TU veste κῃ 
aber ACT, 

2 

» 
ἀξ ξὺν 1147 ΄“ ΄.:, 21.5.5 

a β ou ae es ss 

RCE TÉLÉ LS 4.2: {5.2 ÉCART PATES" 
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ὑυψώνονταν) σὰν τὰ ὄουνά, κι ο Νώε | ESC AE AE ER AE 

φώναξε TO παιδί του, που ὄὀρισκόταν ΓΕ ΤΣ LES: 

χωρισμένος, (απ' τους λλους), (λέγοντας): À 

ὯΙ Παιδί μου! Ανέδα μαζί μας και μην 

εἰσαι μαζί με τους ἀπιστους!". 

43. Exeivos αποκρίθηχκε: "Oa SEA ae dre λό 
αποσυρθώ πάνω σ᾽ ἕνα όουνό, που θα με 4: τ δι ἥς, 

σώσεν απ' TO νερό". Eine (τότε ο Νώελ): So #7 

"Αὐτή τὴν ἡμέρα κανείς δεν εἰναι Docks LE 

ασφαλισμένος - απ' τη Διαταγή του 

AAAAX - εχτός από εκείνους που τους 

έχει σπλαχνιστεί." Κι auéows τα κύματα 

TOUS χώρισαν και (το παιδί του Νώε) 

ήταν απ' EXELVOUS που πνίγηκαν (στον 

Κατακλυσμό.). 

Ἐπ 

ει 4, 

44. Τότε "μὰ "Q ee καταπιείς τὸ | 22} SELS PAR ER HAS ἅν; 

νερό σου και, ©! ουρανέ! Na σταματήσεις ne ce ef un 
(τη ὀροχή σου)" Και (τότε) To νερό AS CE BNC SAUT 

᾽πυποχώρησε, XL ἡ υπόθεση τερματίστηκε. ρίας 
Και στάθηκε (n Κιδωτός), πάνω στο 

(Opos) "Ἰζούντι," και εἰπε: Ἢ κατάρα να 

πέσει πάνω στον λαό των ἀδικων"" 

καὶ εἰπε: "Κύριέ μου! Τὸ παιδί μου - 

δέδαια - εἰναι απ' την οικογένειά μου! Or 

ἐπαγγελίες Σου είναι αληθινές. Και είσαι 

o πιο Δίκαιος Κριτής". 

45. Και φώναξε ο Νώε τον Κύριό του Hits dl SERA 

CONS Lé Pr 
(se) 

ASS 5 46. Eire (o AAAAX) "Q Ne! (to Bras He S 56 
παιδί σου) δεν είναι ἀαπ' την οικογένειά À CAR à PRE 

σου, ἡ προσευχή (να n ες TO παιδί σου se HAE nf ALES 

εἰναν ἀδικο). (Tr αὐτό) μην Με ερωτάς, GES 

για κάτι που δεν ἔχεις γνώση. ZE 

συμόουλεύω, για νὰ μην εἰσαι ἕνας απ' 

ἐκείνους που δὲν ἔχουν γνώση". 
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47. Ἐίπε (ο Νώε): "Κύριέ μου! Σε Σένα 

αναζητώ καταφύγιο, για να Σ' ερωτώ 

για κάτι που δεν ἔχω γνώση. Και τότε, 

αν δεν με συγχωρήσεις, καὶ δὲν με 

σπλαχνιστείς,- πράγματι - θα εἰμαι ἕνας 

από τους χαμένους". 

48. Κι ο Λόγος (ήρθε): "ὯΙ! Νώε! Κατέδα 

(απ' την Ki6wt6). Η Ειρήνη από Μας κι 

ἡ Ευλογία (ας εἰναι) πάνω σου, και πάνω 

απ' τις μερίδες εκείνες της γενιάς σου 

που είναι μαζί σου. Ἄλλους λαούς θα 

τους επιτρέψουμε ν' ἀαπολαμόάνουν τ' 

αγαθά τους (στη ζωή αυτού του κόσμου), 

ἐπειτα όμως μια σκληρή Τιμωρία από 

Mas θα τοὺς προσεγγίσει". 

49. Τέτοιες είναι μερικές απ' τις 

LOTOQLES του Αόρατου (κόσμου), που σου 

τις αποκαλύπτομε. OÙTE εσύ, OÙTE ἡ γενιά 

σου τις γνώριζαν πριν απ' αὐτό (που 

OUVÉ6N). [It αὐτό το (καλό) Τέλος, είναι 

για TOUS θεοσεόείς. 

50. Και (στη γενιά) του Αντ, (στείλαμε) 

τον XOUVT, έναν απ' τ' ἀδέλφια τους, 

που εἰπε: "Ὧ! Λαέ μου! Na λατρεύετε τον 

AAAAX, δεν ἔχετε άλλο θεό ειμή μόνον 

Ἐκείνον. (Tous ἄλλους θεούς) μόνοι σας 

τους επινοείτε" 

51. "Q! Λαέ μου! Δὲ σας ερωτώ γι' 

αὐτό (το Μήνυμα), va μου δώσετε ένα 

τίμημα. Ο μισθός μου εἰναι μόνο στὰ χέρια 

Ἐκείνου που μ' ἐπλασε. Γιατί - λοιπόν - 

δὲν λογικεύεστε; 

52. “Και, œ! λαέ μου! Ζητείστε 

συγχώρηση ar τον Κύριό σας, κι 

sHDurhs HSE ΄ . 4.127 
Ἔξ: "9 
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(DES ρος οτος 

RME 

O Lui FA] LA ES 
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επιστρέψτε σ' Αὐτόν μετανοιωμένοι, για 55 1e 355566 Fan 1252. 

να στείλει τους ουρανούς να ρίξουν πάνω 

σας άφθονη όροχή, και ν' αὐξήσει δύναμη CRETE ER 5 sd 
στη δύναμή σας, και μην επιστρέφετε στὴν 

αμαρτία". 

53. Εἰπε (n γενιά του): "Q! Xouvt! Δεν ὀξύ, χε, λυ ASS 
μας ἤλθες με κανένα φανερό Σημάδι, και 

᾿ 2 si. (A "1 à AA ἢ Er 
δεν θα εγκαταλείψουμε tous θεούς μας SZ ἘΠ PE) LE 

, , ER σ΄’ 24 με τὰ λόγια που μας λες, κι ούτε θα σε Er) Case 
πιστέψουμε"! 

54. To μόνο που λέμε εἰναι αὐτό: 
(Ἰσως) κάποιος ax’ τους θεούς μας να σ' ol EE ken ΔΈΝ 
ἔχει κακοποιήσει". (Ki εκείνος) εἰπε: ἜΣ ΝΣ ste ONE ae 
"ΕἘπικαλούμαι για μάρτυρα τον AAAAX, 

XL εσείς μπορείτε VO μαρτυρήσετε, ότι 

εἰμαι Αθώος απ' τὴν αμαρτία, 

αποδίδοντας σ' Εκείνον, 

AE A TN dE 

55. ἄλλους θεούς σαν συνεταίρου ALAN rot ας Del Gifs 
εκτός Αὐτού! "Ὥστε σχεδιάσετε (τις 7 

χειρότερές σας) σκευωρίες όλοι μαζί 

εναντίον μου, νὰ Un μου δίνετε καμιά 

ava6oar. 

56. (Tati) στήριξα τὴν ἐμπιστοσύνη Ἄν, ΠΡ RES 

μου στον AAAAX - τον Κύριό μου, και EE Re τ 

Κύριό σας! Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν D Le 

ὑπάρχει, που νὰ μη κρατά - Exeivos - 

γερά τις ἄκρες απ' τα μαλλιά tou? O 

ΑΛΛΑΧ μου - στ' αλήθεια - ὀρίσκεται 

στο ίσιο Μονοπάτι. 

57. Κι αν επιστρέψετε (αδιάφοροι), ἀβγκεῖ, 

εγώ (πάντως) σας μεταδίδασα (το 
ἡ ἱερῷ LICE τανῖτος 

. A 

Γ᾿ 
“δε διὰ ΟΝ αι μος 

Μήνυμαλ) που, μ' αυτό ἐχω σταλεί σε σας. ἐξα ων λας sc) class 
Καὶ ο Κύριός μου θα σας αντικαταστήσει ©) αὖ δ ̓ ES sal 
μ' άλλο Λαό, χωρίς va μπορέσετε va Tov 
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ὀλάψετε σε τίποτε. Βέδαια ο Κύριός μου 

προφυλάσσει ὀλα τὰ πράγματα. 

58. Ἔτσι σαν εἰχε πια συμπληρωθεί ἡ 

διαταγή Mas, (n τιμωρία Μας) σώσαμε 

τον Χουντ, κι ἐκείνους που πίστεψαν μαζί 

του, με (ειδική) Χάρη απ' τον Ἑαυτό 

μας. Καὶ τους σώσαμε από θαριά όὀάσανα. 

59, Τέτοια ήταν ἡ γενιά του Αντ, που 

απέρριψαν τις Εντολές του Κυρίου τους, 

παράκουσαν τους Αποστόλους Του, κι 

ακολούθησαν τη διαταγή κάθε δυνατού 

καὶ πείσμονα παραύδάτη. 

60. Tous ακολουθούσε μια Κατάρα στη 

Ζωή αὐτού του κόσμου, και κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης. Πα κοίτα! πως (n 

γενιά) του Αντ ἀαρνήθηκε τον Κύριό της! 

Πα κοίτα!. AS τη καταστροφή να πέσει 

πάνω στον Αντ, τον λαό του Χουντ. 

61. Και (στο λαό) του Θεμούντ 

(στείλαμε) τον Σάλιχ, Évav απ' τ' ἀδέλφια 

τους, ποῦ εἰπε: "Q! Λαέ μου! Νὰ λατρεύετε 

τον AAAAX, δεν ἔχετε άλλο θεό, ειμή 

μόνο Exeivov. Εἰναν Exeivos που σας 

ÉTAGOE απ' TM γη, και σας ὀοήθησε va 

καλλιεργήσετε TN γη και νὰ κατοικείτε σ' 

αυτή. Ζητείστε τη συγχώρηση απ' Αὐτόν, 

κι ÉTELTO επιστρέψτε σ΄ Αὐτόν 

(μετανοιωμένοι). Πραγματικά ο Κύριός 

μου εἶναι (πάντα) κοντά, ἕτοιμος ν' 

ανταποχριθεί". 

62. Ἐίπαν. "Q! Σάλιχ! Ἔχεις γίνει για 

μας, κέντρο των ελπίδων μας μέχρι τώρα. 

Μήπως μας απαγορεύεις νὰ λατρέψουμε 

(από δω κι ἐμπρός), ὁ.τι λάτρευαν OÙ 

pr ea 
SRE TEE 

Ομ RASE 32 à, 

ἂς 

PEL TA nr Arr Bis LT 

TEST EE MES Po 

΄ 

ECBST 

4 " 
τ ee POELE A ΄“ ἃ RE TS ἢ 

LAAAN ταῖς λιν Pr 

e er gare RNB RC Le 

υχεῖ, πού CUT 

“ἢ 2721... of on ote 
DOI 9 Ses ax Ets aauls 

FX # sm “ 

τος “22κ:.212. CITE UT 
ESA ETES TP IO 

A ie AIrit LIT {τ, 

JE AGE εἶρον GS 
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πατέρες μας; Ki ἀαμφιδάλλουμε γι' αὐτή 

τη (θρησκεία) που σ' αὐτή μας 

προσκαλείς". 

63. Eine: "Q! Λαέ μου! Πείτε μου; Av 

ερχόμουν μ' ἕνα (Θεϊκό) Σημάδι ax’ τον 

Κύριό μου, κι av μου ἐστελνε τὴν 

Ευσπλαχνία Του, ποιος (τότε) θα 

μπορούσε va με ὄδοηθήσει απ' τον 

AAAAX av δεν ὑπάκουα σ' Αὐτόν. Και 

τι (τότε) θα προσθέτατε σε μένα, παρά 

μόνο Em”; 

64. "Και, Q! Λαέ μου! Αὐτή ἡ θηλυκιά 

καμήλα του ΑΛΛΑΧ εἶναι ἕνα σύμδολο 

για σας. Αφήστε την να ὄόσκει ήσυχα 

στη γη τοῦ ΑΛΛΑΧ και un τη ὄλάψετε 

καθόλου, γιατί γρήγορα θα σας καταλάδει 
ἡ Τιμωρία!". 

65. Κι όμως αὐτοί την ἐσφαξαν- και 

(τότε) εἰπε: "Χαρείτε (εαυτούς) στα σπίτια 

σας για τρεις ἡμέρες (κι ἐπειτα θα 

καταστραφείτε). Αὐτό είναι μια υπόσχεση, 

που δεν πρόκειται να διαψευστεί". 

66. Κι όταν n Διαταγή (τιμωρία) Mas 

άρχισε (να εκτελείται), σώσαμε τον Σάλιχ, 

κι ἐκείνους που πίστεψαν μαζί του, - μὲ 

(ειδική) Χάρη από Μας - ax’ την ντροπή 

ἐκείνης της Ἡμέρας. Πραγματικά ο Κύριός 

σου είναι ο Δυνατός, και Ικανός va 

εἐπιδάλλει τη Θέλησή Του. 

67. Κι ἡ ξαφνική (δυνατή) κραυγή 

πρόφτασε εκείνους που αδίκησαν (TOUS 

κακοποιούς), στις κατοικίες TOUS, και 

ξημερώθηκαν γονυκλινείς στο ἔδαφος 

ἔτοιμοι να ταφούν. 

΄“-΄ 

do IS y rt, Gé 

HIT CLÉ oh > 
ST DS SA GES 

ÉD LE Per 

ἀν ιν 8 
Δ51: Fi s ml Rise 

GAS Δία ΛΞ πον 

AL 24 
of en εὐ ἢ τ το τὸς 

2.5: 

LI es Gi ESS Sa 

ÉD EE LE us di 

“:.. ΄““΄ 

acc ἐξ εξ, 
γα εάν ΟΝ κα, 

Cane 

DETENTE 

Aie sai LAS 
Ou 
"55 > 33 4 
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68. Σαν va un εἰχε κατουκηθεί ποτέ 

χαὶ va μὴν ἔζησαν εκεί μέσα. Πα κοίτα! 

πῶς (n γενιά) του Θεμούντ ἀρνήθηκε τὸ 

Κύριό της. Για κοίτα!. Ας πέσει ἡ 

καταστροφή πάνω στο Θεμούντ ! 

69. Κι ἐφτασαν οι Αγγελιαφόροι Μας, 

στον Αὐραάμ, φέρνοντας ευχάριστα 

μηνύματα. Eirav: "Ειρήνη Εἶπε: "Ἐιρήνη" 

χαι ὀιαζόταν να TOUS φιλοξενήσει με ἕνα 

ψημένο μοσχάρι. 

70. Ὅταν όμως eide (ο A6padu) τα 

χέρια τους νὰ μη φτάνουν σ' αὐτό (το 

φαγητό), διαισθάνθηκε λίγη δυσπιστία σ' 

αὐτούς και κατάλαδε το φόδο τους κι 

εἶπαν (τότε): "Mn φοόάσαι! Μας ἐχουν 

στείλει (εναντίον) τῆς γενιάς του Λωτ". 

71. Κι ἡ γυναίκα του (του Αὐραάμ) 

ὀρθια (εκεί) χαμογελούσε. Της αναγγείλαμε 

Ta χαρούμενα Μηνύματα για τὴν (γέννηση) 
του Ισαάκ, κι ἐπειτα απ' τον Ισαάκ, τον 

yo του Ιακώόδ. 

72. Ἐκείνη με ἐκπληξη εἰπε: " Αλίμονο 

σε μένα! Πώς eivou δυνατό να φέρω παιδί 

(να γεννήσω) εφ' όσον εἰμαν μια γριά κι 

o ἄνδρας μου (εδώ) εἰναι γέρος; Αὐτό 

είναι- πραγματικά - περίεργο"" 

73. Ἐίπαν: “Μήπως απορείς ax τη 

διαταγή tou ΑΛΛΑΧ; Η χάρη του 

AAAAX κι n εὐυλογιά Του εἰναι πάνω 

σας! ὦ λαέ! (αυτού) του σπιτιού ! Αὐτός 

εἰναι άξιος για να Υμνείται και γεμάτος 

από κάθε Δόξα" 

ΩΣ 
22 

“2.2 vaste 2 

Dé tte 
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Î EEE ren 
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74. Και σὰν épuye ax’ τον A6paüu, o PAR AE SAS) Ως 

φόῤος, κι ἑἕφτασαν τα χαρούμενα ἐπ ρα ΡΝ" 

μηνύματα, (τότε) ἄρχισε να συζητά μαζί OL 28 30e 

μας (τους ἀαγγελιαφόρους) ὑποστηρίζοντας 

τὴ γενιά του Λωτ. 

75. Γιατί o Αὐραάμ ήταν - χωρίς (0 RAA ES M 

aupéokia - vrouovntixés (στα λάθη) PT MR pr 
σπλαχνικός, κι επιζητούσε τὴν 

επιδοκιμασία (του AAAAX). 

76. Ω! Αὐραάμ! Ἄφησε τη ζήτηση σ' 

αὐτό. Η διαταγή του Κυρίου σου ἔχει 

κιόλας δοθεί. Η Τιμωρία θα τους φτάσει 

και δεν είναι δυνατό ν' ακυρωθεί. 

“ » D . 
“.“».1,7, LS ΜΑΣ AR LE 

185 ἃ D Α AL NI 
D PAS ARR 

| 77. Ki όταν où Αγγελιαφόροι Mas ἘῈ RATE LA | tan SEE 

ήρθαν στον Λωτ, στενοχωρέθηκχε για ὥ "οὐδ Mina 

λογαριασμό TOUS XL αιἰσθάνθηκε ανίσχυρος Θζ οἷς ἡ Jos 

(va τους προστατεύσει), κι εἰπε: "Αὐτή ἡ 

ἡμέρα είναι κουραστική". : 

78. Κι ήρθε σ' αὐτόν ἡ γενιά του is dass 

σπρώχνοντας (o ἕνας τον ἀλλο). Ma κι ste ARE 
από πριν εἰχαν TN συνήθεια va dés, Eos 

ασχημονούν. Eire (ο Λωτ): ὯΙ! Λαέ μου! τὸς DES μήτι 

Na, OL κόρες μου, εἶναι OL αγνότερες για ὦ 225 ὩΣ . 

σας (αν παντρεῦεστε)! Τώρα ὀμως, ΝΣ GS 

σεδαστείτε τον AAAAX, και μὴ με 

ντροπιάσετε στους φιλοξενουμένους μου! 

"Ὥστε κανείς ἄνδρας από σας δεν εἰναι 

σώφρονας" ; 

79. Είπαν: "Ξέρεις καλά ότι, δεν ἔχουμε 2e ASUS AS AU 

ἀνάγκη απ' τις κόρες σου, (κι ὀμως) ξέρεις ᾿ | 

πολύ καλά τι πράγμα θέλουμε!" τὸ 

80. Eixe: "Ou ἤθελα να εἰχα τη δύναμη 

νὰ σας αντιταχθώ, ἡ να στηριχθώ σε γερή (CO PSE TA EEE κι δος 
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γωνιά! (Na eixa δυνατό υποστήριγμα }}" 

| 81. Eixav (οι αγγελιαφόροι): ὯΙ Λωτ! LS à ἄς; δορὰ ii “ὦ 

Etuaote αποσταλμένοι ἀαπότον Κύριό σου! RE 

ME κανένα τρόπο dev θα σε φτάσουν! Vs Jos ὡς T's Hs E δ 

Προχώρα με τὴν οικογένειά σου κατά τη RAA μετα, 

νύχτα, -XOL μην αφήσεις κανένα από σας 

να στρέψει πίσω VO δει, παρά μόνο τη 

γυναίκα σου (που θα παραμείνει πίσω), ENT 

γιατί κι αὐτη θα πάθει, 6,11 θα πάθει o 

λαός. Κι ἡ στιγμή (τῆς συμφορά του) 

ορίστηκε για το πρωί. Μήπως δεν 

πλησιάζει το ξημερώμα", 

82. Και σαν ἕφτασε (η woa) για va Gigi ἢ ALES 

epapuootel ἡ διαταγή Mas, κάναμε (τα pesé Ia GE SEL 

χωριά V' ανατραπούν) τα πάνω TOUS VA PAG ν᾿ 

γίνουν κάτω, και στείλαμε πάνω τους 9 pes 

Gooxn από πέτρες σχληρές σαν το 

αργιλόχωμα που στο καμίνι ψήθηκε, 

ξαπλωτές, στρώση πάνω σε στρώση.- 

83. Τεχμηριωμένες απ' τον Κύριό oov, | ALLÉE Us ἐτῶν LS 1.21.5: 

και χωρίς ŒUTES (οι πέτρες) va ὀρίσκονται Ὃ ge 

μακριά GT’ TOUS αμαρτωλούς. FE 

84. Και στη γενιὰ του MERE 1,421 Le sé το κα ἐῶσα FE é 

(OTELAQUE) τον Σσου άτμπ, ἕναν απ' τ 

ἀδέλφια tous ποῦ εἰπε: "Q! Λαέ μου! va ii Y, DA rit ii 

λατρεύετε τον AAAAX, δεν ἐχετε ἄλλο 2£ SE APR PRE A 

θεό ειμή μόνον Exeivov. Na μην εἰναι à ga ; 
ἢ À ie End ES 

λευψό TO μέτρημα και το ζύγισμα. Σας “5.9. rs 

ὀλέπω ευτυχισμένους, εγώ OUWS poObOULAL ÉD» 6 hs 

για σας τὴν Τιμωρία της Ἡμέρας, που θα 

(σας) περικυκλώσει ὀλοῦυς τριγύρω. 

85. Και Q! Λαέ μου! Μετράτε και ΤῊΣ nes ER Naf JS 

ζυγίζετε δίκαια καὶ νὰ μὴ σφετερίζεστε ἜΣ ἐς ; Rene PE ler 
τὰ πράγματα που ανήκουν στους ἄλλους 
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ανθρώπους, καὶ μη ζείτε στη γη με σκοπό PR 7 ARRET ος 

ἀλλ ρος 3 
νὰ καταστρέψετε. 

86. "Ὅ,τι σας ἐχει ἀφήσει o AAAAX, nai RTE SELS | ὲ ὅκα AA 
εἰναι TO καλύτερο για σας, αν (όμως) ΩΝ τας; 

; : : É)L ie 
πιστεύετε! Αλλ᾽ εγώ δεν ÉXO σταλεί, για ΨΥ τ L 

vo εἰμαι ο φύλακάς σας!" 

87. Eirav (κοροϊδεύοντες): "Ω Σσου' ΕΔ es A Pen 
ΕΝ : ᾿ ΕΟ A TRE NE CS 5 
ἀϊμπ' Μήπως n προσευχή σου σε Σ SOS 

, , ; AA {7.3 AT 0 
προστάζει VO εγκαταλείψουμε, εκείνο που Οριϑο αϑο δον τὰ 

λάτρευαν OL πατέρες μας, ἡ νὰ μη ὁ λυ λα 

διαθέτουμε - όπως θέλουμε- τις περιουσίες 

μας; Βέόαια! Ἐσύ ο vrouovntux6s (στα 

λάθη), σώφρονας", 

88. Eine: "Q! Λαέ μου! Μήπως εἰδατε Sos ESS pers 23596 

αν ἔχω καμιά φανερή (ένδειξη) απ' τον ἀλλ ΟΖ Ετ δε, τς 

Κύριό Rp να τ nel με καλά a 7. EE, re 

ἀγαθά απ' τον ἼἸδιο; Δεν επιθυμώ va ἔλθω εὐ ᾿λο δι ξς Fit di 

σε αντίθεση μαζί σας, κάνοντας 6,11 σας LÉ 2% Μη 235 ie Een 

ἔχει ἀπαγορευθεί va κάνετε. Η μόνη μου ie Ras 

ἐπιθυμία είναι να σας κάνω καλύτερους, οὐδόν 

600 μπορώ. Κι ἡ επιτυχία (της ἁαποστολής) 

μου, ax τον ΑΛΛΑΧ πηγάζει μόνο. 

Πάνω Του στήριξα την πίστη μου και σ' 

Αὐτόν αποόλέπω. 

89. Και, Ω! Λαέ μου! ας un γίνει αἰτία ὁπ... Ξ LRO ἢ 5 EN ANS; 

ἡ διαφωνία μας να σας κάνει να 4 4 2 CT 

αμαρτήσετε και VO ὑυποφέρετε, όπως ἔπαθε a Ft 5228 ῷ seit 

ἡ γενιά του Νώε, ἡ γενιά του Χουντ, ἡ ἢ D pr à γόνυ 2 

γενιά του Σάλιχ, κι OÙTE (η τύχη) της 

γενιάς του Λωτ είναι πολύ μακριά από 

σας! 

90. Αλλά ζητείστε συγχώρηση απ' τον SARA SAR 20, 2e 

Κύριό σας, κι ἐπειτα επιστρέψτε σ' Αὐτόν ᾿ 
à : : ν κι 253 ΄ 

(μετανοιωμένοι), γιατί ο Κύριός μοῦ εἰναι Ge 
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γεμάτος ευσπλαχνία, και στοργής". 

91. Eirnav: "Q! Σσονάιμπ! Δεν 

καταλαόδαίνουμε πολλά, απ' αὐτά που λες! 

Στ' αλήθεια σε ὀλέπουμε - μεταξύ μας- 

πολύ αδύνατο. Κι αν ὑπήρχε ( ο σεθασμός) 

στη γενιά σου, θα σε εἰχαμε πετροόολήσει! 

Πατί - πάνω μας - δεν ἐχεις μεγάλη 

δύναμη". 

92. Ἐίπε: "QI λαέ μου! "Ὥστε ἡ γενιά 

μου εἰναι πιο σεδαστή σε σας QT τον 

ΑΛΛΑΧ; Και (Τὸν περιφρονήσατε) Tov 

ὀάλατε πίσω απ' τη ράχη σας; Ο Κύριός 

μου όμως περιζώνει απ' OÂES τις μεριές, 

όὀλα ὁσα κάνετε!" 

93. Και, ὯΙ Λαέ μου! κάνετε ό.τι 

μπορείτε, εγώ θα κάνω (το καθήκον μου) 

600 μπορώ. "Yotepa θα μάθετε, σε ποιον 

πάνω θα πέσει ἡ Τιμωρία της ντροπής 

και ποιος είναι ο ψεύτης! Κι ἐπαγρυπνείτε 

(τη Τιμωρία)! Κι εγώ μαζί σας, 

ἐπαγρυπνώ". 

94. Κι όταν ἡ Διαταγή Μας άρχισε 

(va εκτελείτε), σώσαμε τον Σσου ἀϊΐμπ, κι 

ἐκείνους που πίστεψαν μαζί του με (ειδική) 

Χάρη από Μας, ξαφνική δείκαι δυνατή) 

καταιγίδα (κραυγή), κατέλαόδε τους 

αμαρτωλούς, και ὀρέθηκαν στις κατοικίες 

TO πρωί γονυκλινείς στο ἔδαφος ἕτοιμοι 

να ταφούν. 

95. Σαν νὰ μὴν είχαν κατοικηθεί ποτέ 

καὶ νὰ μὴν ἐζησαν εκεί μέσα! Tia κοίτα! 

Ας πέσει ἡ καταστροφή πάνω στη γενιά 

του Μέντγιεν, όπως ἔπεσε καὶ (στη γενιά) 

του Θεμούντ! 

Μέρος 120[ 320 |\Ts3x! ARTS 
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96. Και στείλαμε to Μωυσή με ta 

φανερά σημεία μας και με ἀναμφισδήτητη 

εξουσία. 

97. Στὸ Φαραώ και tous ἀρχηγούς 

του, που ακολούθησαν τὴ διαταγή του 

Φαραώ ποὺ δὲν ήταν σωστή. 

98. Où προπορεύεται τῆς γενιάς του 

κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, και θα τους 

παρασύρει στη Φωτιά (σαν Ta ζωντανά 

που πάνε για νερό). Πόσο θλιόερός είναι 

O τόπος που οδηγούνται! 

99. Mia κατάρα τους ακολουθούσε σ' 

αὐτή (τη ζωή) και κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης. Πόσο θλιδερή είναι ἡ ἁμοιδή που 

θα (τους) δοθειί. 

100. Αὐτές εἰναν μερικές απ' τις 

LOTOQIES τῶν χωριών που σου διηγούμεθα. 

Ἀλλὰ εἰναι ὀρθια, κι ἀλλα είναι κάτω 

θερισμένα (απ᾽ το δρεπάνι του χρόνου). 

101. Δεν είμαστε Ἐμείς που τους 

αδικήσαμε, αλλά μόνοι TOUS, αδίκησαν 

τον εαυτό τους. OÙ ἄλλες θεότητες που 

είχαν διανοηθεί - εκτός του ΑΛΛΑΧ - 

ὃεν τους ὀοήθησαν σε τίποτε, ὅταν ἡ 

διαταγή του Κυρίου σου άρχισε (va 

ενεργεί). Και τίποτε δεν πρόσθεσαν (οι 

θεότητές τους) παρά μόνο καταστροφή ! 

102. Τέτοια είναι ἡ (φυσική) τιμωρία 

του Κυρίου σου όταν τιμωρεί τις 

Κοινότητες των καχοποιών γιὰ τις αδικίες 

τους. Φοόερή κι ανυπόφορη εἰναι - 

πράγματι - ἡ τιμωρία Του. 
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103. Σ' αυτό υπάρχει ἕνα σημείο για 

εκείνον που φοδάταιν την ΤἸιμωρία της 

Μέλλουσας (Ζωής). Σ' αὐτή την Ἡμέρα 

όλοι où ἄνθρωποι θα συγκεντρωθούν σαν 

σωρός. Θα εἰναι μια μεγάλη Ἡμέρα 

καταθέσεων (που όλοι θα τη δουν). 

104. Και δεν θα την ἀαργοπορήσουμε, 

παρά για ÉVOV ορισμένο χρόνο. 

105. Η Ἡμέρα (αυτή) ἐρχεταῖι, (κι όταν 

φτάσει) καμιά ψυχή δεν θα μιλήσει, εκτός 

(αν πάρει) την ἀδειά Του. Ανάμεσά τους 

(μαζεμένοι) άλλοι ἄθλιοι και δυστυχισμένοι 

κι ἄλλοι ευτυχισμένοι. 

106. "Ὅσον αφορά tous άθλιους, θα 

ὀρεθούν στη Φωτιά. Exei γι' αυτούς (δεν 

πυπάρχει τίποτε ἄλλο παρά) τα ὄαθιά 

αναστενάγματα κι Où λυγμοί (δηλ. μόλις 

αναπνέουν). 

107. Εκεί θα παραμείνουν για OÀ0 

τον καιρό, EP όσον OL οὐρανοί κι ἢ γη 

διαρκούν, εκτός αν ο Κύριός σου θελήσει 

(διαφορετικά). Πιατί o Κύριός σου εἰναι 

o (δέδαιος) Εκτελεστής, ἐκείνων που θέλει 

να σχεδιάσει. 

108. Ὅσον αφορά TOUS ευτυχισμένους, 

θα ὀρεθούν στον Παράδεισο. Exei θὰ 

παραμείνουν για όλο το καιρό, ED όσον 

OL ουρανοί κι ἡ YN διαρκούν, εκτός αν O 

Κύριός σου θελήσει (διαφορετικά). "Eva 

δώρο χωρίς διακοπή. 

109. Μην αμφιδάλλεις καθόλου 6,17 

avtoi (οι ἀπιστοι) λατρεύουν ψεύτικους 

θεούς. Δεν λατρεύουν παρά μόνο ό,τι και 
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OL πατέρες τους λάτρευαν πριν (απ' 

αυτούς). Αλλά στ' αλήθεια θα τους 

ανταποδώσουμε το μερίδιό TOUS (απ' την 

auot6n) χωρίς (καμιά) μείωση. 

110. Δώσαμε - ὀέδαια- και στον Μωυσή 

το Βιόλίο, κι ὄμως διαφορές 

δημιουργήθηκαν γι᾿ αὐτό. Κι αν δεν 

προηγούταν ο Λόγος του Κυρίου σου, θα 

ἐπεφτε N τιμωρία πάνω τους. Κι όμως 

ὀρίσκονται (ακόμη) σε ύποπτες αμφιθολίες 

που TO ἀφορούν. 

111. Και - ὀέδαια - σ' ὀλους ο Κύριός 

σου θα πληρώσει (τὴν αμοιδή) για τὰ 

ἐργα τους. AUTOS εἰναι πραγματογνώμονας 

για όλα 00 κάνουν. 

112. [ν΄ αυτό να σταθείς (στο ίσιο 

Μονοπάτι) καθώς σου δόθηκε ἡ διαταγή, 

εσύ κι όσοι μετάνιωσαν μαζί σου (στον 

AAAAX), καὶ va μη (το) παραόαίνετε. 

Αὐτός GAËTEL (καλά) ὀλα ὁσα κάνετε. 

113. Και μη γέρνετε σ' εκείνους που 

κάνουν αδικίες, εἰδ' ἄλλως n Φωτιά θα 

σας αρπόάξει, (όλους μαζί), και δεν ἔχετε 

ἄλλους προστάτες εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ, 

κι OÙTE κανείς θα σας ὀοηθήσει. 

114. Και va προσεύχεσαι τακτικά κατά 

τα δύο άχρα της ἡμέρας και κατά την 

προσέγγιση της νύχτας. Où καλές πράξεις, 

πραγματικά, μετακινούν και διώχνουν τις 

κακές. Αὐτό EÏVAL μήνυμα για εκείνους 

που θυμοῦνται. 

115. Και va υπομένεις (καρτερικά). 

Ποτέ o AAAAX δεν θα επιτρέψει νὰ 
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χαθεὶ ο μισθός των ενυεργετών. 

116. Marti ἀνάμεσα στις προηγούμενες 

γενιές πριν από σας να μην ὑπάρχουν 

ἄτομα καταλαύδαίνουν κι ἁαπομακρύνουν 

(τον κόσμο) απ' την διαφθορά στη γη 

εκτός πολύ λίγοι QT αὐτούς που τους 

σώσαμε (απ' την ντροπή); Κι όμως où 

αμαρτωλοὶ εξακολούθησαν va χαίρονται 

Ta ὄμορφα πράγματα (αυτής της ζωής) 
που τους παραχωρήθηκχαν, κι ÉTOL εἰχαν 

επιμείνει ἔνοχοι στην αμαρτία. 

117. Κι οὐτε ο Κύριός σου θα είναι 

Exeivos που θα καταστρέψει τις 

χοινότητες (τῶν ανθρώπων) ἄδικα ενώ 

OL κάτοικοί TOUS είναν ἀανορθωτές. 

118. Κι αν ήταν επιθυμία του Κυρίου 

σοῦ, θα μπορούσε να ἕκανε (όλους) τους 

ανθρώπους ἕνα έθνος. Αλλά δεν θα ἐπαυαν 

(όμως) να φιλονικούν, 

119. εκτός εκείνον που ο Κύριός σου 

του χάρισε την Ευσπλαχνία Του. Και γι' 

αυτό τους ἐπλασε.Κι ο Λόγος του Κυρίου 

σου θα εχπληρωθεί: "Θα γεμίσω τὴν 

Κόλαση με τους Ἴζινν (πονηρά πνεύματα) 

κι ανθρώπους ὀλους μαζί". 

120. Ὅλα αυτά, σου τα διηγούμαστε 

απ' τις ἱστορίες των ἀποστόλων, για νὰ 

στερεώσουν την ψυχή σου. Σ᾽ αὐτά 
᾽υπάρχει - για σένα - ἡ Αλήθεια, 600 καὶ 

μια προτροπή και ἕνα μήνυμα για εκείνους 

που πιστεύουν. 

121. Και πες σ' αὐτούς που δεν 

πιστεύουν: "Ἑργάζεστε σύμφωνα με τις 

Μέρος 120[ 324 5 ε}" 
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δυνάμεις σας. Κι εμείς (επίσης) OS LÉ 

εργαζόμαστε. 

122. "Και περιμένετε! Κι εμείς (επίσης) (ἢ SE ὕμνος 

περιμένουμε". 

123. Στον AAAAX ανήκει το αόρατο 20 Dose à 
; τ ᾿ς ANSE ss 

(τα μυστυκά) τῶν ουρανών και τῆς γης ἔτος 
ἢ 4 ᾿ ᾿ ΝΜ “τη 2 r8 9 fe αἱ {τ ff 

και σ' Αὐτόν επιστρέφει ἡ κάθε υπόθεση ab Jesse Let: 

(για va xpuei). Ὥστε va Tov λατρεύεις OA, Jus 

χι ἀνάθεσε σ' Αὐτόν την ελπίδα σου. Ki 

ο Κύριός σου δεν εἰναι απρόσεκτος για 

εκείνα που κάνετε. 

(12) Σούρα ΓΠιούσουφ 

… (O-Hoogirns-locñg) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ RSS τ 

του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου " 

1. À. À. P.('Eu®, Aau, Pa)* Αὐτά ᾧ SE cs ; 

εἰναι τα "Σύμόολα" Ἐδάφια του φανερού τὸ τ τω 
Βιόλίου. 
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| 3. RES σου διηγούμαστε τίς πιο Es ea PAS 

ὄμορφες OT τις LOTOQIES που μ᾽ ŒUTÉG 

σου ἔχουμε εμπνεύσει αὐτό (το μέρος του) AE Ole δ᾿, 

Κορανίου. Πριν απ' αυτό, κι εσύ ακόμα OL An 

MOOUV μεταξύ ἐκείνων που TO ἀγνοούσαν. 

4. Ὅταν ο [Ιωσήφ εἰπε στον πατέρα 

του: "Πατέρα μου! Εἰδα évôerxa ἄστρα, | 7 ἜΡΓ ΕΣ ΤΣ 
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5. Eine (ο πατέρας): "(Ayarnuévo) μου 

παιδί! Na μη διηγηθείς στ' ἀδέλφια σου 

TO όραμα, για VA UN συνωμοτήσουν 

εναντίον σου στήνοντάς σου παγίδα. Πατί 

o Σατανάς είναι ἀαναγνωρισμένος εχθρός 

του ανθρώπου! 

6. Μ' αὐτόν τον τρόπο σε προτιμά ο 

Κύριός σου και σε διδάσκει πώς να εξηγείς 

τα οράματα και συμπληρώνει με TN χάρη 

Του, ἐσένα καὶ την οικογένεια του Ιακώόδ, 

όπως συμπλήρωσε στο παρελθόν, στους 

πατέρες σου: τον Αὐραάμ και τον Ισαάκ! 

Πραγματικά ο Κύριός σου - εἰναι 

Παντογνώστης(καυ)δίκαιος Κριτής". 

7. Αλήθεια! στον Ιωσήφ καὶ στ' 

αδέλφια του Ὀυπάρχουν Σημεία (ἡ 

Σύμόολα) για όσους ἀαναρωτιούνται (μετά 

τὴν Αλήθειο). 

8. Και va που εἰπαν"Πραγματικά o 

Ιωσήφ κι ο ἀδελφός του εἰναι πιο 

ἀγαπητοί στον πατέρα μας, από εμάς 

(όλους), κι ὀμως εμείς ἔχουμε αξία σαν 

σύνολο. Πραγματικά ο πατέρας μας 

ὀρίσκεται σε φανερή πλάνη!" 

9. Σκοτώστε τον Ιωσήφ, (ἡ μάλλον) 

απομακρύνετέ τον σε κάποια (ἀγνωστη) 

MN, ὥστε εὔνοια του πατέρα σας δυνατόν 

va δοθεί σε σας (μόνο), και νὰ γίνετε - 

μετά απ' αὐτό - λαός ενάρετος"! (δηλ. va 

ÉXETE καλές σχέσεις με τον πατέρα σας). 

10. Εἰπε (τότε) évas απ' αὐτούς: "Mn 

σκοτώσετε τον Imonp, αλλά αν πρέπει 

κάτι να κάνετε πετάξετέ τον (κάτω) στο 
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πάτο του πηγαδιού, θα τον μαζέψει δε 

κανένα (καραδάνι) από περαστικούς 

(ταξιδιώτες). 

11. Einav:"Q!l Πατέρα μας! Tiati δεν 

μας εμπιστεύεσαι τον Ἰωσήφ, (αφού ξέρεις 

ότι) είμαστε - γι' αὐτόν -ειλικρινείς 

σύμόουλοι, 

12. Στείλε τον μαζί μας αὔριο, va 

διασκεδάσει και νὰ παίξει κι εμείς θα 

τον φυλάμε προσεχτικά". 

13. Eire (ο Τακώδ): "Πραγματικά θὰ 

UE λυπήσει ŒV φύγετε μ' ŒUTOV, και 

φοθάμαν μήπως ο λύκος τον 

κατασπαράξει, ενώ εσείς δεν θὰ τον 

προσέχετε". 

14. Είπαν: "Av ο λύκος τον καταφάει, 

ενώ είμαστε (τόσο μεγάλη) ομάδα, τότε 

λοιπόν εμείς (πρώτοι) θα πρέπει va 

χαθούμε" 

15. Κι ὁταν ἐφυγαν μ' αὐτόν κι όλοι 

συμφώνησαν νὰ τον ρίξουν στον πάτο 

του πηγαδιού, εμπνεύσαμε στην καρδιά 

του (αυτό το Μήνυμα): "Εσύ (μια μέρα) 

ασφαλώς θα τους αναγγείλεις την αλήθεια, 

απ' αὐτή την περίπτωσή TOUS, ενώ εκείνοι 

δεν θα (σε) γνωρίζουν", 

16. Κι ἠρθαν-τότε - στον πατέρα TOUS 

γωρίς το ὀράδυ κλαίγοντας. 

17. Εἰπαν"Ὡ! Πατέρα μας! Φύγαμε 

για νὰ παραύγούμε μεταξύ μας στο 

τρέξιμο, κι ἀφήσαμε τον Ιωσήῳφ κοντά 

στὰ πράγματά μας, και (τότε) ο λύκος 
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τον épaye. Εσύ ὀμως noté de θα μας 

πιστέψεις, ἀκόμα κι αν σου λέμε τὴν 

αλήθεια". 

18. Και κηλίδωσαν το πουκάμισό του 

με ψεύτικο αἰίμα. Eire: "Κι ὄμως ox Η 

σκέψη σας εἰναι που ἐφτιαξε αὐτή τὴν 

υστορία. (Pia μένα ὀμως) το καλύτερο που 

έχω να κάνω εἰναι ἡ μεγάλη ὑπομονή VO 

περιμένω. Και (μόνο) o AAAAX είναι 

᾽πυπεύθυνος va με ὀοηθήσει γι' αυτά που 

ισχυρίζεστε...". 

19. Κι ήρθε (ένα καραόδάνι) από 

περαστικούς (ταξιδιώτες) κι ἐστειλαν τον 

κουδαλητή TOUS (για νερό) κι έριξε το 

χκουόδά του (στο πηγάδι)... λέγοντας: "Τὶ 

Ευχάριστα νέα! Ἐδώ υπάρχει ἕνα (ωραίο) 

παιδί"! Καὶ (τότε) τον ἔκρυψαν σαν 

εμπόρευμα! Ο AAAAX ὀμως γνωρίζει 

καλά όλα 00€ κάνουν! 

20. Και τον πούλησαν μ' εξευτελιστική 

τιμή για λίγες δραχμές, καὶ δεν είχαν 

θέληση va μένει μαζί τους. 

21. Κι εἰπε εκείνος ο Αἰγύπτιος που 

τον αγόρασε στη γυναίκα του: ÂGE τον 

va μείνει (μαζί μας) έντιμα. Ἴσως να μας 

φανεί ὠφέλιμος, ἡ VA τον υἱιοθετήσουμε". 

Κι έτσι ἁαποκαταστήσαμε τον Ἰωσήφ στη 

yn (ἐκείνη), ὥστε va του διδάξουμε πώς 

να EQUNVEVEL τα οράματα. Ki o AAAAX 

είναι πανίσχυρος ελέγχοντας τα έργα Του, 

κι όμως OL περισσότεροι GT τους 

ἀνθρώπους, δεν το γνωρίζουν. 

22. Κι otav ο Ἰωσήφ ἔφτασε τὴν 

ανδρική του ηλικία, του δώσαμε 

ἥρ:δῇ ἡηξοὐ κ 
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νομομάθεια καὶ γνώση. Ἔτσι αμείδουμε 

αὐτούς που κάνουν το καλό. 

23. Και - εκείνη - που στο σπίτι της 

ἔμεινε (ο Ἰωσήφ) προσπάθησε va τον 

διαφθείρει κι ἔκλεισε τις πόρτες και εἰπε: 

"(Twça) εἰμαι για σένα"! Eire "o ΑΛΛΑΧ 

φυλάξοι! Στ' αλήθεια (ο σύζυγός σου) εἰναι 

κύριός μου, που ἔκανε -τη διαμονή μου 

εὐυχάριστη. Ποτέ où ἀαμαρτωλοί δεν θα 
προκόψουν" 

24. Καὶ (με πάθος) τον επιθυμούσε, 

αλλά κι εκείνον (επίσης) θα μπορούσε να 

τον χυρίευε ο πόθος αν δεν ἐόλεπε τη 

μαρτυρία του Κυρίου του: Ἔτσι κάναμε 

για ν' ἀπομαχρύνουμε απ' αὐτόν (όλες) 

τις πονηρές και γεμάτες ντροπή πράξεις, 

ἐπειδή είναι ένας απ' τους ειλικρινείς κι 
αγνούς δούλους Μας. 
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25. Τότε x où δύο ἔτρεξαν προς την Et Gen λα: £ SEC fs 
πόρτα, κι EXEÏVN ἀρπαξε (σχίζοντας) το 

πουκάμισό του από πίσω. Και ὀρήκαν 

τον κύριο (τον σύζυγό της) δίπλα στὴν 

πόρτα. Κι εἰπε εκείνη : "Ποια πρέπει να 

εἰναι ἡ τιμωρία γι’ ἐεκείνον που σχεδίασε 

πονηρά για τη γυναίκα σου, EU μόνο n 

φυλάκιση ἡ τα σκληρά ὀδασανιστήρια;" 

26. Eixe (ο Ἰωσήφ): "Ἐκείνη ἦταν που 

προσπάθησε να με παρασύρει ax’ τον 

(αληθινό) εαυτό μου". Ἕνας (όμως) απ' 

τὴν οικογένειά της ἔδωσε (αυτή) τη 

μαρτυρία: "Ἂν TO πουχκάμισό του εἰναι 

σχισμένο από μπροστά, τότε εἰναι ἐκείνη 

nov λέγει την αλήθεια, κι εκείνος εἰναι 
ἕνας ψεύτης! 

.»2,. σα 

Si ἡ PES PA TER (I Tarte 
> 

OISE ταις 

NT οὦ “ Ἀγ εζησς 
ee. 



(12) Σούρα Γιούσουφ Μέρος 120 [_ 330 | Ts ΑΥ̓͂ οὐ,» ὃ)» 

27. Av όμως το πουχάμισό TOU εἰναι 

σχισμένο από πίσω, τότε εκείνη ψεύδεται 

κι exeivos λέει την αλήθεια:" 

28. Κι όταν EldE το πουκάμισό του νὰ 

εἰναι σχισμένο από πίσω, (ο ἀνδρας της) 

εἰπε: "ΑΑλίμονο!) Είναν μια παγίδα από 

σας τις γυναίκες! Στ' αλήθεια OÙ παγίδες 

σας εἰναι πολύ δυνατές!" 

29. "Q! Ἰωσήφ! Παράλειψέ το 

(σιωπώντας)! (Ω! γυναίκα!) ζήτησε 

συγχώρηση για τὴν αμαρτία σου, γιατί 

πραγματικά εἰσαι μια από TOUS 

σφαλμένους"" 

30. Κι εἰπαν μερικές γυναίκες στὴν 

Πόλη: Ἢ σύζυγος του (μεγάλου) AE, 

ἐπεδίωξε va διαφθείρει TO σκλάδο τῆς, 

απ' τον (αληθινό) εαυτό του. Πράγματι 

τῆς είχε εμπνεύσει (παράφορο) ἐρωτα. Tnv 

ὀλέπουμε στ' αλήθεια σε φανερή πλάνη". 

31. Κι όταν (αυτή) άκουσε τα 

ζηλόφθονα λόγια (των γυναικών), ἔστειλε 

και τις κάλεσε - αφού ετοίμασε ἕνα 

συμπόσιο-.Κι ἔδωσε σε κάθε μια απ' αὐτές 

éva μαχαίρι, και εἰπε (στον Iwonp): "Ἔλα 

ἕξω, (και στάσου) μπροστά τους". Κι όταν 

τον αντίκρισαν, τον εξύμνησαν καὶ (μη 

προσέχοντας) ἑκούαν τα χέρια TOUS καὶ 

εἰπαν: "Δόξα τον AAAAX! Αὐτός δεν είναι 

θνητός: Αὐτός πραγματικά δεν εἰναι άλλο, 

παρά ἕνας εὐγενής ἀγγελος"Ἵ 

32. Κι αυτή (τότε) εἰπε: "δώ μπροστά 

σας εἰναι εκείνος που (για χατίρυ τοῦ) με 

καταχρίνατε! Αὐτόν προσπάθησα va 

διαφθείρω απ' τον (αληθινό) EGUTO του, 
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αλλά σταθερά ἀρνήθηκε! Κι αν τώρα δεν 

EXTEAËOEL τη διαταγή μου, θα φυλακιστεί, 

καὺ (ακόμη περισσότερο) θα ὄρεθεί παρέα 

με (τους μιχρούς) τους εξευτελισμένους!" 

33. Eire (ο Ἰωσήφ): "Κύριέ μου! H 

φυλακή εἰναι για μένα πιο ἀγαπητή, απ' 

εχκείνο που μὲ φωνάζουν (να κάνω). Κι 

αν δεν απομακρύνεις τις παγίδες TOUS 

από μένα, ίσως ὑυποκύψω προς το μέρος 

τους κι έτσι να καταταχθώ με τους 

αμαθείς" 

34. Ki ο Κύριός του ανταποκρίθηκε 

προσεκχτικά, κι ἁἀπομάκρυνε απ' αὐτόν τις 

παγίδες τους. Πιατί Αὐτός είναι που (όλα 

τα) ἀκούει, και (όλα τα) γνωρίζει. 

35. Ἔπειτα συνέόδη σ' αὐτούς, - παρ’ 

όλο που εἰδαν τα Σημεία, - (ότι ήταν 

καλύτερο) νὰ τον φυλακίσουν για ἕνα 

(ορισμένο) διάστημα. 

36. Σύγχρονα μπήκαν μαζί του στη 

φυλακή και δύο νέοι άνδρες, ο ἕνας απ' 

αὐτούς εἰπε: "EG τον εαυτό μου (σε 

όνειρο) νὰ πατώ σταφύλια (για κρασί)". 

Κι εἰπε ο άλλος: "Είδα τον εαυτό μου (σε 

όνειρο) νὰ κουδθαλώ ψωμί πάνω στο 

κεφάλι μου και τα πουλιά να τρώνε απ’ 

αὐτό". "Iles μας τὴν αλήθεια και τὴν 

εξήγηση τους, γιατί σε ὀλέπουμε va εἰσαι 

απ' TOUS ενάρετους". 

37. Eine: Πριν ακόμη φτάσει στον 

καθένα σὰς TO φαγητό (στην ορισμένη 

ὦρα) θα σὰς ἀποκαλύψω την αλήθεια 

καὶ τὴν εξήγηση τῶν ονείρων σας. Αὐτό 

είναν μέρος (ax' αὐτά) που ο Κύριός μου 

θυ: 
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με δίδαξε. Ἔχω (σας ὀεδαιώ) εγκαταλείψει 

τη θρησκεία ενός λαού που δεν πιστεύουν 

στον ΑΛΛΑΧ κυ αρνούνται τη Μέλλουσα 

ζωή. 

38. "Ki ἀακολούθησα τη θρησκεία τῶν 

πατέρων μου.- Αὐραάμ καὶ Ισαάκ και 

Ιακώόδ, και ποτέ - δεν είναι δυνατόν - ν' 

αποδώσουμε στον AAAAX άλλους - 

οτιδήποτε- συνεταίρους. Αὐτό (έρχεται) 

σε μας και σ' ὀλους τους ανθρώπους, απ' 

τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ, κι όμως οι 

περισσότεροι OT TOUS ανθρώπους δεν 

(Tov) ευγνωμονούν. 

39. "Ὧ! Σύντροφοί μου της φυλακής! 

(σας ερωτώ): Μήπως οι πολλοί θεοί που 

διαφέρουν ο ÉVOS απ' τον άλλον, εἶναι 

καλύτεροι, ἡ ο AAAAX - ο ‘Evag ο 

Υπέρτατος κι Ακαταμάχητος; 

40. Ἐσείς δὲν λατρεύατε πραγματικούς 

θεούς, λατρεύετε μόνο ονόματα που μ' 

αυτά εσείς και OL πατέρες σας τους ἔχετε 

ονομάσει και γιὰ τα ὀποία ο AAAAX 

καμία εξουσιοδότηση δεν ἔχει στείλει 

(κάτω). Η εξουσία ανήκεν μόνο στον 

AAAAX, που προστάζει να μη λατρεύετε 

παρά μόνο Exeivov. Αὐτή εἰναι ἡ σωστή 

θρησκεία, κι όμως OL περισσότεροι απ’ 

τους ανθρώπους δεν το καταλαόδαίνουν. 

41. Ω! Σύντροφοί μου της φυλακής! 

Ο ἕνας από σας θα χύνει το κρασί στον 

κύριό του (για να πίνει), ο ἄλλος δε, θὰ 

σταυρωθεί και τα πουλιά θα τρώνε πάνω 

απ' το κεφάλι του. (Ετσι) ἔχει 

αποφασιστεί ότι θα συμόεί γι' αὐτά που 

εσείς OL δύο ρωτούσατε...". 
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42. Και εἰπε σ' εκείνον - ax’ τους δύο 

- "᾿Ανάφερέ με στον κύριό σου". O Σατανάς 

ὅμως τον ἔκανε νὰ ξεχάσει νὰ τον 

ἀναφέρει στον κύριό του. Και παρέμεινε 

(ο Ἰωσήφ) στη φυλακή γιὰ μερικά ακόμη 

χρόνια. 

43. Κι εἰπε ο ὀασιλιάς (της Αἰγύπτου): 

"Βλέπω ακριόώς (σε ὀραμα) επτά παχιές 

ἀγελάδες, που τις καταύρόχθισαν επτὰά 

Ioygvéc, και επτά πράσινα στάχυα σιταριού 

κι (άλλα) επτά μαραμένα. Ω! Ἐσείς οι 

ἀρχηγοί! ἘἙρμηνεύστε μου το 6paua μου, 

αν εἰστε LXQVOL νὰ εξηγείτε οράματα". 

44. Eirav: "Μπερδεμένα 

φαντασιόπληκτα όνειρα, και δεν εἰμαστε 

ἐμπειροι νὰ ερμηνεύσουμε ὀνειρα": 

45. Κι εἰπε εκείνος ἀπ᾽ τους δύο που 

εἰχε ἀπολυθεί (απ' τη φυλακή) καὶ που 

τώρα τον θυμήθηχε- ἔπειτα από τόσο 

καιρό - "Eyw θα σας πω την αλήθεια της 

ερμηνείας τους. Νὰ με στείλετε (γι᾿ αὐτό)". 

46. "Ἰωσήφ" (εἰπε) "Ὦ ἄνθρωπε της 

αλήθειας! Ἐξήγησέ μας (το όνειρο) που 

τις επτά παχιές ἀγελάδες καταόδρόχθισαν 

επτά ισχνές, και τὰ επτά πράσινα στάχυα 

σιταριοῦύ και (τα επτά) άλλα που 

μαράθηκαν, για νὰ μπορέσω να επιστρέψω 

στους ανθρώπους ίσως καταλάόδουν". 

47. Eire (ο Ιωσήφ): με επιμέλεια καὶ 

τη σοδειά που θα δρέψετε VO τὴν ἀφήσετε 

στα στάχνα (για νὰ σώζεται GT’ τον 

αφανισμό) εκτός από λίγα που θα πρέπει 

νὰ TOUTE. 
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48. "Ἔπειτα θα ἔλθουν - μετά ax 

αὐτή (την περίοδο) - επτά τρομερά χρόνια 

(ακαρπίας) που θα καταόροχθίσουν 6,11 

ElXOTE αποθηκεύσει από πριν γι' αυτά, 

(όλα) εκτός από λίγα που θα πρέπει νὰ 

αποθηκεύετε (για να σπέρνετε τη γη). 

49. Ἔπειτα θα ἔλθει μετά QT’ αὐτή 

(την περίοδο) ἕνας χρόνος ποῦ σ' αὐτόν 

ot άνθρωποι θα éxouv άφθονο νερό από 

ὀροχή, και σ' αὐτό μέσα θα συνθλίδουν 

(ότι δέχεται να ζουλούν από τους καρπούς 

και τους σπόρους). 

50. Και (τότε) εἰπε ο ὀασιλιάς; "Na 

μου τον φέρετε" Ὅταν όμως ἤλθε ο 

ἀαγγελιαφόρος σ' αὐτόν, (ο Ἰωσήφ) εἰπε: 

"Na επιστρέψεις πίσω στον κύριό σου 

καὶ ρώτησε τον: "Ti ήταν ἡ υπόθεση τῶν 

γυναικών που ἔκοψαν τα χέρια τους. 

Tati ο Κύριός μου - ὀέδαια- γνωρίζει 

καλά τὴν παγίδα τους". 

51. (O ὀασιλιάς) εἰπε (στις γυναίκες) 

:"'Horta ταν ἡ υπόθεση, όταν 

προσπαθούσατε va διαφθείρετε τον Ιωσήφ 

απ' τον εαυτό του; OL γυναίκες εἰπαν: 

"AAAAX φυλάξοι! Τίποτε το κακό δεν 

ξέρουμε γι᾿ αὐτόν! “" Κι εἰπε ἡ γυναίκα 

του (μεγάλου) AGE: “Τώρα φανερώθηκε 

(σ' ὀλους) ἡ αλήθεια. Ἐγώ ήμουν που 

προσπαθούσα να τον διαφθείρω απ' τον 

εαυτό του. Και εἰναι - πράγματι - απ' 

τους ειλικρινείς". 

52. "Αὐτή ἡ ἀανάκριση (είπε ο Ιωσήφ), 

(λέγω) για va μάθει, ὁτι ποτέ δεν μουν 

σ' αυτόν κακόπιστος - στην ἀπουσία του 
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- κι ὁτι oO AAAAX ποτὲ δεν θα 

καθοδηγήσει την παγίδα του προδότῃ. 

53. Οὐτε αθωώνω τον εαυτό μοῦ (απ' 

το ἀμάρτημα). H (ανθρώπινη) ψυχή εἰναι 

- δέόδαια - επιρρεπής στο κακό, εκτός αν 

o Κύριός μου χορηγήσει την Ευσπλαχνία 

Του. Σίγουρα ο Κύριός μου εἰναι 

Πολοεπιεικής (και ) Πολυεύσπλαχνος. 

54. Τότε ο ὀασιλιάς εἰπε: "Na τον πάρω 

VO υπηρετεί (ειδικά) το πρόσωπό μου". 

Κι ὅταν λοιπόν μίλησε μαζί του, εἰπε: 

"Na εἰσαι ὀέδαιος ότι ἀπό σήμερα θα 

ὀρίσκεσαι κοντά μας, με εξουσία και 

πλήρη εμπιστοσύνη". 

55. Εἰπε (ο Ἰωσήφ): "Τοποθέτησέ με 

πάνω στις αποθήκες τῆς γης. Θα εἰμαι 

πραγματικά φύλακάς TOUS κι ÉVOS που 

γνωρίζει καλά va τις διαθέτει". 

56. Κι έτσι εγκαταστήσαμε τον Ιωσήφ 

με εξουσία πάνω στη γη και VO έχει στὴν 

κατοχή του ό,τι θέλει, πότε και που (το 

θέλει). Ευνοούμε με tn Χάρη Mas ὀποιον 

θέλουμε και δεν κάνομε νὰ χαθεί ἡ αμοιδή 

τῶν αγαθοεργών. 

57. Και ὀμως ἡ auoi6n της Μέλλουσας 

Ζωής είναι ἡ καλύτερη γι' αὐτούς που 

πίστεψαν κι ήταν - στη συνέχεια - 

θεοσεόείς. 

58. Κι ἡρθαν τ' αδέλφια του Ιωσήφ 

και παρουσιάστηκαν μπροστά του, και 

TOUS γνώρισε. Ἐκείνοι ὄμως δεν τον 

αναγνώρισαν. 
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59. Κι όταν τους παρουσίασε τις 

προμήθειες, τους εἰπε: "Na μου φέρετε 

ἕναν ἀδελφό που ἔχετε - απ' τον ἰίδιο 

πατέρα σὰς - (αλλά από άλλη μητέρα), 

μήπως δὲν ὀλέπετε πόσο μετρώ με 

ακρίδεια καὶ είἰμαι ο καλύτερος για τὴν 

καλύτερη φιλοξενία;". 

60. "Κι αν - τώρα - δεν μου τον φέρετε 

δεν θα ἔχετε από μένα, ἀλλο μέτρημα κι 

οὔτε θα με πλησιάσετε". 

61. Ἐίπαν: "Oa προσπαθήσουμε va 

παρασύρομε τον πατέρα TOU γι' αὐτόν, 

κι αὐτό - ὀέόαια - θα κάνουμε". 

62. Κι εἰπαν (ο Iwonp) στους ὑπηρέτες 

του: "δάλετε το ἐμπόρευμά τους (το τίμημα 

με TO οποίο είχαν ανταλλάξει) μέσα στα 

σακιά τους, ίσως και το καταλάόδουν (τη 

χάρη μας) ὅταν mA θα ἐχουν επιστρέψει 

στὴν οικογένειά TOUS, κι έτσι ίσως VO 

επιστρέψουν". 

63. Κι όταν γύρισαν πίσω στον πατέρα 

τους είἰπαν: "Q! Πατέρα μας! Mas 

αἀπαγορεύθηκε ἄλλο ζύγισμα (αν δεν 

πάρουμε μαζί μας τον ἀδελφό μας). [1 

αυτό στείλε τον μαζί μας για va μας 

ζυγίσουν κι εμείς -ὀέδαια- θα τον 

προφυλάξουμε". 

64. Ἐίπε: "Na σας τον εμπιστευθώ, 

όπως σας εμπιστεύθηκα -στο παρελθόν- 

τον ἀδελφό του (τον Ἰωσήφ); (Μόνο) ο 

AAAAX εἰναι ο καλύτερος φύλακάς (του), 

κι εἰναι ο πιο ευσπλαχνικός από ὀσους 

(τροσφέρουν) ευσπλαχνία" 
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65. Ki όταν éreuto άνοιξαν ta σακιά 

TOUS, ÉENXAV TO εμπόρευμα (το τίμημα 

του εμπορεύματος) να TOUS ἔχει 

ἐπιστραφεί. Ki einav. "Q! Πατέρα μας! 

(Π περισσότερο) eivar δυνατό να θέλουμε; 

Αὐτό είναι το ἐμπόρευμά μας (το τίμημα 

του ἐμπορεύματος) που μας επιστράφηκε, 

Qu ἐτσι) θα θρέψουμε (πιο πολύ) τὴν 

οικογένειά μας, και θα φροντίσουμε τον 

αδελφό μας, και θ' αὐξήσουμε - εν τω 

μεταξύ TO φορτίο μιας καμήλας (από 

σιτάρι παρά πάνω προς χάρη του ἀδελφού 

μας). Αὐτό είναι ἀσήμαντο τίμημα(για 

τους Αἰγυπτίους)". 

66. Είπε (ο Laxw6): "Δεν θα τον στείλω 

μαζί σας, αν δεν μου δώστε την ὑπόσχεση 

- OT όνομα του AAAAX - ότι θα μου 

τον φέρετε πίσω, εκτός αν εμποδιστείτε 

(από ανώτερη 6ia)". Κι ὀὁταν του ἐδωσαν 

τὴν ὈπὉπόσχεσή τους, εἰπε: "Μάρτυρας ο 

AAAAX πάνω σ' όλα ὀσα λέμε και 

Φύλακας (σ' αὐτά)" 

67. Και εἰπε: "Q! Παιδιά μου! Na μη 

μπείτε όλοι (σας) από μια πόρτα, αλλά 

VO μπείτε από διαφορετικές πόρτες (να 

μὴν τους ματιάσει κανείς). To λέγω αὐτό 

αν και είμαι ὀέδαιος OT δὲν μπορώ (με 

τη συμόουλή μου) να σας ὠφελήσω. σε 

κάτι, χωρίς (την ἐγκριση) του AAAAX, - 

γιατί ἡ εξουσία ανήκει στον AAAAX, - 

σ' Αὐτόν ἐχω εναποθέσει την EUTLOTOOUVN 

μου, και σ' Αὐτόν να εναποθέτουν τὴν 

εμπιστοσύνη τους, (όλοι) όσοι επιθυμούν 

νὰ εμπιστευθούν". 

68. Κι όταν μπήκαν μὲ τον τρόπο 

ποῦ TOUS εἰχε διατάξει ο πατέρας τους - 

᾿ : 2 ..λή΄.2. LI “σι Tite 
DD) Res 205 RER ὑκϑτ 

Cd 

ἄχ στ SEE Ἧι, 
AT LT LA ΕΣ A 

5 EU LEZ 3) 
Cor 

(D PENCET EPA 

“5, more D 44 οἴ ς Υ 

sais Le χὰ SCT: 

Os pages 

, 2 J ΄ “Δ. 72: Ἐ 

ον 

> fi: - A + AEE EEE a € 



, » , “. 25,5 . st σι. 22 δεν TOUS ὠφέλησε σε τίποτε (η συμθουλή SN Eur 

του) απέναντι στὰ όσα εἰχε σχεδιάσει O CELA HE, 23 à 
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Tati o Ιακώόδ εἶχε - απ' όσα του διδάξαμε- 

μεγάλη γνώση (και πείρα), κι όμως οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. 

69. Ki ὁταν ήρθαν μπροστά στον | *<' ἄχαρι LL USÉES 

Ἰωσήφ, πήρε τον αδελφό του να μείνει RAP nes : 

uati του. Και (του) εἰπε: Εγώ που με lois ds 
ὀλέπεις εἰμαι- O αδελφός σου, και μη O LS 

λυπάσαι για ὀ,τι είχαν κάνει". 

70. Κι όταν τους παρουσίασε τις LS ξυδας taie a es δὲ 

(κατάλληλες) γι' αὐτούς προμήθειες (που ὁ Le PR Pr 7e 
αγόρασαν) ἐόαλε μια κούπα του νεροῦ Re 

ὰ , , , LT À 77 
στο σακί του αδελφού τοῦ, κι ÉMELTO ἕνας (GE ἜΡΟΝ, 

κήρυκας (άρχισεγνα φωνάζει δυνατά "Ὡ! 

Εσείς, που εἰστε (μέσα) στο Καραόάνι 

-Σταθείτε-(χωρίςαμφιθολίαλείστε κλέφτες 1 

ἐ ἥ 4 V ‘ ᾿ σῆς, Ἅ τ . ἢ 2125 2711. | 71 Εἶπαν στρέφο τας ‘100 αυτούς Lo dc Li 

Tr εἰναι αυτό που χάσατε", 

72. Εἰπαν: "Χάσαμε τὴ κούπα του ἀκα ϊβολνδρρολοῦιβ 

θασιλιά, κι OTOLOG την παρουσιάσει, (για + ΕΣ er τς 

αμοιθή) θα ἔχει το φορτίο μιας καμήλας, (5 οὐ αὐ 4e 

κι ἐγώ (λέει ο κήρυκας) δεσμεύομαι απ' 

αὐτό το λόγο)". 

73. (T' αδέλφια) εἶπαν: "Ma τον LU ES EG 

AAAAX! Πολύ καλά γνωρίζετε ότι δὲν “ ΡΝ r τοδί ss 
SE De 2 

ήλθαμε για να κάνουμε κακό στη γη, καὶ 

δεν εἰμαστε κλέφτες! " 

- ἵ ἱπαν: " L in 925 PACA LE A 74. (Ou AMUREIOL εἰπα Και ποια ὍΝ es 1: Ka dE 

θα είναι γι' AUTO ἡ τιμωρία, ἂν 

(αποδειχτεί) ὁτι λέτε ψέματα" 
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75. Εἰίπαν: "Ἢ τιμωρία y αὐτό θα 

είναι ὀτι: αὐτός που στο σακί του θα 

ὄρεθεί va κρατηθεί (σα σκλάδος). M' αὐτό 

τον τρόπο τιμωρούμε τους κλέφτες! " 

76. Κι ἄρχισε (να ψάχνει) LES τα σακιά 

τους, πριν (έλθει στο) σακί του αδελφού 

του. Ἐπιτέλους το ἐόγαλε ax' το σακί 

του αδελφού του. “Ἔτσι σχεδιάσαμε για 

τον Iwoñp. Δεν μπορούσε να πάρει τον 

ἀδελφό του (δούλο) σύμφωνα με το νόμο 

του ὀασιλιά," εκτός αν οΑΛΛΑΧ (έτοι) 

TO ἤθελε. Ανυψώνουμε στο ὄαθμό (της 

σοφίας), ὁποιον Mas ἀρέσει, αλλά πάνω 

απ' ὀλους ἕνας είναι προικισμένος με 

γνώση, ο Παντογνώστης. 

77. Ἐίπαν: "Av ἔκλεψε, είχε κι ἕναν 

ἀδελφό ποῦ είχε κλέψει, πριν απ' αὐτόν". 

Αὐτά όμως ο Ἰωσήφ τα κρατούσε κλειστά 

στὴν καρδιά του, χωρίς να ἀποκαλύπτει 

σ' αὐτούς τα μυστικά. Eire (μόνο από 

μέσα του): "Βρίσκεστε σε πολύ χειρότερη 

κατάσταση" (από μας τους δύο). Κι o 

AAAAX καλά γνωρίζει εκείνα που 

υποστηρίζετε"" 

78. Είπαν: "Q! Ἐσύ Αζίζς (ἀρχοντο), 

(Koita)! ἔχει Éva πατέρα ηλικιωμένο (που 

θα λυπηθεί, γι' αὐτόν). IL αὐτό πάρε, 

ἕναν ἀπό εμάς στη θέση του. Σὲ ὀλέπουμε 

στ΄ αλήθεια ότι εἰσαι από τους 

αγαθοεργούς". 

79. Eine: "AAAAX φυλάξοι!, δεν θα 

πάρουμε ἄλλον από εκείνον που μαζί του 

ὄὀρήκαμε Ta δικά μας (πράγματα). (Av το 

κάνουμε αὐτό) τότε είμαστε συνεργοί στην 
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αδικία". 

80. Κι όταν ἀπελπίστηκαν απ' αὐτόν 

(επειδῆ δεν ὈὙποχωρούσε), συγκάλεσαν 

ιδιαίτερη σύσκεψη. Eire ο πιο μεγάλος 

απ' αὐτούς: "Μήπως δεν γνωρίζετε ότι ο 

πατέρας σὰς πήρε υπόσχεση από σας, 

στ' όνομα του ΑΛΛΑΧ, και πώς πριν 

απ' αὐτό, είχατε παραλείψει το καθήκον 

σας στον Ἰωσήφ; (Π' αὐτό) δεν θα φύγω 

απ' (αυτή) TM γη, μέχρις ότου μου TO 

επιτρέψει ο πατέρας μοῦ, ἡ με διατάξει ο 

AAAAX, που εἶναι ο καλύτερος (κριτής) 

γιὰ νὰ διατάζει". 

81. "Γυρίστε πίσω στον πατέρα σας 

καὶ πέστε: Q! Πατέρα μας! Κοίτα! ο 

vos σου ἔκλεψε. Μαρτυρούμε μόνο ό,τι 

γνωρίζουμε, και δὲν μπορούμε να 

προφυλάξουμε τον εαὐυτό μας AT τὸ 

αναπάντεχο!" 

82. 'Ῥώτησε το χωριό που ἡμασταν 

εκεί, και το χαραόδάνι που μ' αυτό 

γυρίσαμε, και (θα διαπιστώσεις) ότι 

πράγματι λέμε την αλήθεια". 

83. Eire (ο Ιακώδ): "[Ὄχι!) εσείς οι 

ἰδιοι σχεδιάσατε μια 'στορία (αρκετά 

καλή) για τον εαὐυτό σας. Fi αὐτό ἢ 

᾽πὍπομονή εἰναι OÙ (μου) πρέπει. Eide ο 

AAAAX νὰ μου γυρίσει (τίσω) όλους 

(στο τέλος). Γιατί Exeivos εἰναι 0 

Παντογνώστης ( και ) οΠάνσοφος". 

84. Κι απομακρύνθηχε απ' αυτούς καὶ 

εἰπε: "Πόσο μεγάλη είναι ἡ λύπη μου για 

τον Iwonp'! Κι ἄσπρισαν τα μάτια του 

απ' τη λύπη κι ἔπεσε σε σιωπηλή 

LES Ai ἀξ τά τος 
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μελαγχολία. 

85. Είπαν: "Tia 6voua του AAAAX! 

Δεν θα πάψεις (noté) va θυμάσαι τον 

Ἰωσήφ, μέχρις ότου va φτάσεις στα τέλη 

τῆς ἀρρώστιας ἡ va πεθάνεις!" 

86. Eine: "Ἐγώ παραπονούμαι, για το 

ατύχημά LOU και για τον πόνο μου, μόνο 

στον AAAAX, καὶ γνωρίζω ax’ τον 

AAAAX, εκείνα που εσείς δεν γνωρίζετε..". 

87. "ὯΙ! Παιδιά μου! Πηγαίνετε κι 

εξετάστε για τον Ϊωσήφ καὶ τον ἀδελφό 

του καὶ μην αἀπελπίζεστε ἀπό το έλεος 

του ΑΛΛΑΧ. Στ' αλήθεια κανείς δεν 

απελπίζεται απ' τὴν εὐψυχία του 

AAAAX, παρά μόνο ο λαός των ἀπιστων". 

88. Κι ὁταν ήλθαν (πίσω) καὶ (στον 

Ἰωσήφ), εἰπαν: "ὯΙ! Ἐσύ Αζίξ! (Μεγάλη) 

δυστυχία ἔπεσε πάνω μας και πάνω στην 

οἰκογένειά μας. Δεν φέραμε (τώρα) παρά 

μόνο ελάχιστα κεφάλαια (γι᾿ ανταλλαγή 

ἐεμπορεύματος). Γέμισέ μας - λοιπόν 

κανονικά (τὰ σακιά), και κάνε TO (σε 

παρακαλούμε) σαν ἐλεημοσύνη σε μας. O 

AAAAX αμείδει τους φιλάνθρωπους" 

89. Είἰπε: "μήπως γνωρίζετε πώς 

συμπεριφερθήκατε με τον [ωσήφ και με 

τον ἀδελφό του, ὁταν (ακόμη) εἰσαστε 

αμαρτωλοί;" 

90. Είπαν: "Μήπως εἰσαι ο Ιωσήφ;" 

Eixe: "Ἐγώ εἰμαι o Ιωσήφ κι αὐτός (εδώ) 

εἰναι ο ἀδελφός μου. Ο AAAAX - 

πράγματι - ήταν για μας (όλους) 

ευεργέτης. (Tori ευτυχεί όποιος εἰναι 

κ ne ape 5 AGIjE 
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ἐνάρετος XL ὑπομένει καρτερικά. Κι o 

AAAAX ποτέ δεν κάνει va χαθεί ο μισθός 

ἐκείνων που κάνουν το καλό. 

91. Εἰπαν: "Ma τον AAAAX! 

Πράγματι o AAAAX σε προτίμησε (από 

ἐμάς) και σ' ανύψωσε πάνω μας, ενώ 

ἐμείς ήμασταν ἀαμαρτωλοί!" 

92. Eine: "IV αυτή τη μέρα δεν ὑπάρχει 

κατηγορία πάνω σας. O AAAAX θα σας 

συγχωρήσει. Και είναι o πιο Ευσπλαχνικός 

απ' ὁσους ευσπλαχνίζονται!" 

93. "Πηγαίνετε μ' αυτό το πουκάμισό 

μου και ρίξτε το στο πρόσωπο του πατέρα 

μου. (Τότε) θα ξαναόρεί το φως του. Κι 

ἐπειτὰ ελάτε (εδώ) σε μένα όλοι σας, μαζί 

με τις οικογένειές σας". 

94. Κι όταν το καραδάνι άφησε (τὴν 

Αἰγυπτο), εἰπε ο πατέρας TOUS: 

"Οσφραίνομαιν την παρουσία του Ἰωσήφ, 

καὶ UM νομίζετε ότι ἐχω ξεμωραθεί". 

95. Εἰπαν: "Ma τον AAAAX ὄόρίσκεσαι 

στην παλιά σου πλάνη! 

96. "Ὅταν όμως ἤρθε ο κομιστής της 

χαρμόσυνης και ἐριξε (το πουκάμισο) 

πάνω στο πρόσωπό του, κι ἀμέσως ὄρήκε 

TO φως του, εἰπε: "Μήπως δεν σας το 

ἔλεγα, ότι γνωρίζω ax τον AAAAX, 

EXELVO που εσείς δεν γνωρίζετε;" 

97. Εἰπαν: "Q! Πάτερα μας! 

Παρακάλεσε για μας να συγχωρηθοῦν où 

αμαρτίες μας, γιατί στ' αλήθεια εἰχαμε 

ἔς τ. τῷ 
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σφάλλει". 

98. Eine: "'Θα παρακαλέσω τον Κύριό 

μου VO σας συγχωρήσει γιατί - στ᾿ αλήθεια 

- εἰναι οΜακρόθυμος(και)οπολυεπιεικής". 

99. Κι ὀταν (mia) μπήκαν (όπου 

ὀρισκόταν) αὐτός πρόσφερε κατοικία 

στους γεννήτορες του (να μείνουν) μαζί 

του, και εἰπε: "Εισέλθετε στην Αἰγυπτο 

(κι όλοι σας θα εἰστε) σε ἀσφάλεια αν ο 

AAAAX το θέλει" 

100. Κι ανύψωσε τους γεννήτορές του 

υψηλά πάνω στο θρόνο (της 

αξιοπρέπειας), κι γονάτισαν τότε (όλοι 

κάτω: ταπεινά, μπροστά του. Και εἰπε: 

ὯΙ Πατέρα μου! Αὐτή είναι ἡ εκπλήρωση 

στο παλιό μου όραμα. Ο Κύριός μου το 

ἔχεν κάνει ἀληθινό. Με εὐεργέτησε, ὁταν 

με. ἐόγαζε από τη φυλακή, και σας έφερε 

(όλους εδώ) από τὴν έρημο, (ακόμη) και 

μετά TN διχόνοια που ο Σατανάς ἔσπειρε 

μεταξύ μου και μεταξύ των αδελφών. 

Πραγματικά ο Κύριός μου καταλαόδαίνει 

καλύτερα, όσα ἐχει σχεδιάσει να κάνει, 

KL Αὐτός εἰναι ο Παντογνώστης 

(και) ο Πάνσοφος". 

101. "Κύριέ μου! Μου ἐδωκες κάτι 

εξουσία και μου δίδαξες - πως νὰ εξηγώ 

κάτι OT’ τα όνειρα και από τα γεγονότα. 

Q! Δημιουργέ των ουρανών και της γης! 

Ἐσύ εἰσαι ο Προστάτης μου σ' αὐτό τον 

κόσμο καὶ στον Μελλοντικό. Πάρε τὴν 

ψυχή μου (πεθαίνοντας) σαν ἕναν 

Μουσουλμάνο (σαν έναν που ἔχει 

ΑΥ̓͂ «ἀν» δ)». 
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υποταχθεί στη Θέλησή Σου)κι ÉVHOE με 

μετους ενάρετους". 

102. (Ω! Μουχάμμεντ!) Αὐτή εἰναι μια 

από τις ἱστορίες του αόρατου (κόσμου) 

ποῦ - εμπνέοντάς σε - σου αποκαλύπτουμε. 

Δεν ήσουν μπροστά - εσύ - μαζί τους, 

ὅταν συνεννούνταν για το σχέδιό τους, 

με ποιο τρόπο να στήσουν παγίδα. 

103. Κι ακόμη δεν θα πιστεύουν οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους όσο κι 

αν είναι ἡ πιο μεγάλη σου επιθυμία. 

104. Και δὲν τους ζήτησες κανένα 

ἀντάλλαγμα γι' αὐτό εδώ (το Κοράνιο) 

που δεν εἶναι τίποτε άλλο, παρά ἕνα 

μήνυμα για (όλα) τα πλάσματα του 

κόσμου. 

105. Και πόσα ἄλλα Σημεία, στους 

ουρανούς και στη γη (υπάρχουν 

διεσπαρμένα) που (ot ἀνθρωποι) ὀλέπουν 

μπροστά τους; Κι ὄμως στρέφουν (το 

πρόσωπό τους) μακριά απ' αυτά! 

106. Où περισσότεροι απ’ αυτούς δεν 

πιστεύουν στον AAAAX, χωρίς να δώσουν 

(άλλους συνεταίρους) σ' Αὐτόν ! 

107. Μήπως αἰσθάνονται ἀσφάλεια ότι 

δεν θα τους ἔλθει ο σκεπασμένος πέπλος 

τῆς κατάρας του AAAAX, ἡ ότι δεν θα 

τους φτάσει -ξαφνικά -η(μοιραία μαύρη) 

DOG, ενώ ὀρίσκονται αμέριμνοι; 
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108. Πες (τους): "Αὐτός εἶναι ο Δρόμος 

μου. (Σας) προσκαλῶ στον AAAAX, με 

τὴν ὀεδαία γνώση εγώ και οιασδήποτε 

με ακολουθεί. Και δόξα στον AAAAX! 

Και δεν εἰμαι απ' αὐτούς που συνδέουν 

ἄλλους θεούς με τον AAAAX! 

109. Και δεν στείλαμε πριν από σένα 

(σαν ἀποστόλους) ἄλλους, παρά μόνο 

ἄνδρες που τους εμπνεύσαμε, (ἀνδρες) 

που ζούσαν ανάμεσα στους κατοίκους των 

χωριών. Μήπως δεν ταξίδεψαν στη γη 

και δεν εἰδαν ποιο ήταν το τέλος εκείνων 

που ἕξησαν πριν ax αὐτούς; Βέδαια n 

κατοιχία της Μέλλουσας Ζωής εἰναι 

καλύτερη για τους θεοσεόείς. Πατί λοιπόν 
δεν λογικεύεστε; 

110. Ὅταν οι ἀπόστολοι χάσουν κάθε 

ἐλπίδα για την επιτυχία του ἐργου τους 

καὶ νομίσουν OT οἱ άνθρωποι τους 

μεταχειρίζονται σαν ψεύτες, τότε, τους 

ἔρχεται n ὀοήθεια Mas και σώζουμε ὀσους 
θέλουμε. Ποτέ όμως δεν θα παραμεριστεί 

ἡ Τιμωρία Mas y αὐτούς που εἰναι 
ἕνοχοι. 

111. Ὑπάρχουν διδάγματα- στις 

ιστορίες τους (των ἀποστόλων). για όσους 

είναι προικισμένοι με κατανόηση. To 

Κοράνιο δεν είναι (παραμύθια) ἱστορίες 

ποῦ επινοήθηκαν, αλλά επιδεδαίωση για 

όσα ἔγιναν πριν απ' AUTO, κι αναλυτική 

εξήγηση για το κάθε τι, κι évas Οδηγός 

και μια Ευλογία για το λαό (που οι 

ἀνθρωποί του) πιστεύουν. 
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Στὸ ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. A. M. Ρ. = (Ελιῳ, Λαμμ, Μιμμ, 

Pa)* Αὐτά εἰναι τα εδάφια (AYLÜT) του 

Βιόλίου, και που σοῦ ἔχει σταλεί απ' τον 

Κύριό σου, είναι n Αλήθεια. Κι όμως οι 

περισσότεροι OT’ TOUS ἀνθρώπους δεν 

πιστεύουν. 

2. Ο AAAAX εἰναι Exeivos που ὕψωσε 

TOUS ουρανούς με αθέατες κολώνες, KL 

ἐπειτα ἐεγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της 

EEovoiag), κι ὑυπόταξε τον MALO και TO 

φεγγάρι (στο Νόμο Του)! To καθένα απ' 

αὐτά τρέχει (στην τροχιά του) για ἕνα 

τέρμα προκαθοριοσμένο. Ρυθμίζει όλες τις 

υποθέσεις, εξηγεί ἀαναλυτικά τα Σημεία, 

μήπως θα πιστέψετε εντελώς OT θὰ 

συναντήσετε τον Κύριό σας. 

3. Κι Ἐκείνος εἰναι που άπλωσε τῇ 

γη, κι ἐκανε σ' αὐτή τὰ ὄουνά (να 

στέκονται στερεά) και τα ποτόμια κι από 

κάθε εἶδος καρπού ἔκανε ζευγάρια. 

Σχεδίασε τη Νύχτα σαν πέπλο πάνω στὴν 

Ημέρα. Βέδαια σ' αὐτά (όλα) ὑπάρχουν 

Σημεία για τους ανθρώπους που 

σκέπτονται. 

4. Kai στὴ γη Ὀπυπάρχουν περιοχές, 

γειτονικές, και κήποι από ἀμπέλια, κι 

ἐκτάσεις από σπαρμένο σιτάρι, και 

χουρμαδιές, - που φυτρώνουν από μιὰ 

χοινή ρίζα, εἰτε αλλιώς. Ποτίζονται με τὸ 
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ἰδιο νερό, κι εν τούτοις κάνουμε μερικά 

απ' αὐτά VA εἶναι πιο εξαίρετα στο 

φαγητό από ἀλλα. Σ' αυτά όλα ὑπάρχουν 

- ὀέδαια - σημεία για tous ἀνθρώπους 

που καταλαόδαίνουν. 

5. Και αν anogeis για το ότι δεν 

πιστεύουν στην Ανάσταση τότε ἡ ἀπορία 

σου θα είναν μεγαλύτερη για τα λόγια 

τους: “Ὅταν θὰ γίνουμε (πραγματικά) 

χώμα, τότε θα ὀρεθούμε σε ἀνανεωμένη 

δημιουργία!". Αὐτοί είναι εκείνοι που 

αρνήθηκαν τον Κύριό τους. Αὐτοί εἶναι 

που γύρω ἀπ' το λαιμό Tous θα δεθεί 

ζυγός (δουλείας). Κι αὐτοί θα εἰναι οι 

Σύντροφοι της Φωτιάς, που για πάντα 
θα μένουν. 

6. Και σου ζητούν va επιταχύνεις την 

τιμωρία πριν γίνει n απαλλαγή (απ' αὐτή). 

Κι εν τούτοις (πολλά) όμοια παραδείγματα 

τιμωρίας ἔχουν περάσει μπροστά τους. 

Κι όμως ο Κύριός σου συγχωρεί τους 

ανθρώπους για τις αδικίες τους, (ενώ) 

ταυτόχρονα εἰναι καὶ αὐστηρός στὴν 

τιμωρία Του. 

7. Και λένε où Ἀπιστοι: ‘Tati κανένα 

Σημείο δεν του ἔχει σταλεί από τον Κύριό 

του"; Κι εν τούτοις εσὺ εἰσαι - πραγματικά 

- (μόνο) ἕνας προειδοποιητής, καὶ για 

χάθε λαό ὑπάρχει ἕνας καθοδηγητής. 

δ. O AAAAX γνωρίζει τι σηκώνει (η 

μήτρω) κάθε θηλυκού, οτιδήποτε OL μήτρες, 

μειώνουν XL ŒUEGVOUV, σ' Αὐτόν εἰναι 

πυπολογισμένο TO κάτι μ' ακρίδεια. 

9. Γνωρίζει το ἀαόρατο και to ορατό. 
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Είναι ο Μεγάλος, ο ὕψιστος. 

10. (Π' Αὐτόν) το ίδιο εἰναι αν κανένας 

από σας κρύδενι τα λόγια του, ἢ τα 

ἀποκαλύπτει, ἡ χρύδεται - μυστικά - TN 

νύχτα, ἡ περπατά - φανερά - τὴν ἡμέρα. 

11. Πα κάθε άνθρωπο, υπάρχουν 

διαδοχικά από μπροστά κι από πίσω του 

(άγγελοι) που - κατά διαταγή του 

AAAAX - τον προφυλάσσουν. O AAAAX 

θέδθαια - ποτέ δεν θ' αλλάξει τὴν 

κατάσταση ενός λαού, αν αὐτοί οι ίδιοι 

δεν αλλάζουν ό,τι εἰναι μέσα στις ψυχές 

τους. Av όμως (άἀπαξ) και θελήσει ο 

AAAAX την τιμωρία ενός λαού, κανείς 

δεν μπορεί va Tov εμποδίσει, κι ούτε θα 

θρεθεί προστάτης άλλος εκτός απ' Αὐτόν. 

12. Εἶναι Exeivos που σας δείχνει τὴν 

αστραπή για νὰ εμπνεύσει φόδο και 

ελπίδα, και ἀανεόάζει (ὁαριά) φορτωμένα 

με (γόνιμη) ὀροχή σύννεφα. 

13. Και n ὀροντή ακόμη επαινεί τη 

Δόξα Του, το ίδιο δὲ κάνουν και οι 

άγγελοι με σεδασμό (και p660). Και 

στέλνει τους κεραυνούς με τους οποίους 

χτυπά ὁποιον θέλει... ενώ αὐτοί (τολμούν) 

κυ ἀαμφισόητούν για τον AAAAX, που 

εἰναι λίαν αὐστηρός στην τιμωρία Του. 

14. Z' Αὐτόν (μόνο) πρέπει va 

απευθύνεται ἡ αληθινή προσευχῇ. 

Ματαιοπονούν, εκείνοι που επικαλούνται 

(άλλες θεότητες) αντί Αὐτού (και 

μοιάζουν) σαν κι αὐτόν που απλώνει τὰ 

χέρια του προς το νερό ζητώντας το νερό 

νὰ φτάσει OTO στόμα TOU, κι όμως TO 
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νερό δεν TO κάνει. Ἔτσι o1 προσευχές 

των Ἀπιστῶων ὃεν εἰναι ELU περιπλάνηση. 

15. Στὸν AAAAX υποτάσσεται 

οποιοσδήποτε ὑπάρχει στους ουρανούς καὶ 

στη γη, ἐκούσια ἡ ακούσια. Κι où σκιές 

τους ακόμη (το ίδιο κάνουν) το πρωί και 

To ὀράδυ. 

16. Πες: "Ποιος εἰναι ο Κύριος (x 

Ἐξουσιαστής) τῶν ουρανών και της γης". 

Πες: Ἕίναι o AAAAX". Πες: "Πώς λοιπόν 

παίρνετε (για λατρεία) ἄλλους προστάτες 

αντί του AAAAX, που δεν μποροῦν, οὔτε 

νὰ ὠφελοῦν OÙTE να ὄλάπτουν τον εαυτό 

τους;" Πες: "Μήπως ο τυφλός εἰναι τὸ 

ἰδιο μ' εκείνον που ὄλέπει; ἡ τα 6401 

του σκότους 10 ίδιο μὲ το Φως" Ἢ 

(μήπως) ὀρισαν για τον AAAAX, 

συνέταιρους; Μήπως αὐτοί δημιούργησαν 

κάτι τι ὥστε ἡ δημιουργία TOUS νὰ 

φαίνεται ὀμοια μὲ την δημιουργία Του; 

Exeivos ἐχει δημιουργήσει ὦστε ἢ 

δημιουργία να φαίνεται σ᾽ αὐτούς όμοια. 

Πες: "O AAAAX εἰναι ο Δημιουργός του 

παντός. Αὐτός εἰναι ο Μοναδικός ο 

ΥὙπέρτατος ( και } Ακαταμάχητος". 

17. "Ἔστειλε ἀπ' τον ουρανό νερό, και 

στις διώρυγες κυλούν ρεύματα ὁσα εἰχε 

ουθμίσει κι OL χείμαρροι παρέσυραν τον 

ἀφρό ποῦ επιπλέει. Τέτοιος ὁὀμοιος αφρός 

ππάρχει ακόμα και στὰ μέταλλα που 

λιώνουν πάνω στη φωτιά και το σχήμα 

τους αλλάζει μὲ τη ζέστη τῆς για va 

γίνουν κοσμήματα ἡ εργαλεία. Μ' αὐτό 

τον τρόπο ο AAAAX παραύὔδάλλει τὴν 

Αλήθεια με την Ματαιοδοξία. Ὅσο ἀαφορά 

στον αφρό, αὐτός εξαφανίζεται σὰν To 
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GYONOTO πράμα ποῦ πετιέται, ενώ TO 

ὠφέλιμο στοὺς ἀνθρώπους παραμένει στη 

Yn. Ἔτσι ο AAAAX αναπτύσσει τις 

παραόολές. 

18. Σ᾽ exeivouc που ανταποκρίνονται 

στον Κύριό τους, ανήκει ἡ (εξαίρετη) 

ανταμοιθή. Exeivor όμως που δεν 

ανταποχρίνονται- ακόμα κι αν είχαν όλα 

όσα ὀρίσκονται πάνω στη γη και διπλάσια 

απ' αὐυτά- (μάταια), θα TA πρόσφεραν 

για λύτρωση. Πι' αὐτούς εἰναι απαίσιος ο 

λογαριασμός. Η κατοικία τους εἰναι ἡ 

Κόλαση. Ti ἀθλιο στρώμα! 

19. Μήπως αυτός που γνωρίζει ότι 

εκείνο που σου ἔχει σταλεί απ' τον Κύριό 

σου είναι ἡ Αλήθεια, σαν κι εκείνον που 

είναι τυφλός (που dev γνωρίζει); Μόνον 

ὄσον ÉXOUV φρόνηση, θα πάρουν 

προειδοποίησηῃ. 

20θ. Ὅσοι εκχπληρώνουν (τις 

υποχρεώσεις TOUS) στη Συνθήκη με τον 

AAAAX, καὶ δὲν αθετούν το λόγο της 

᾽πῃυπόσχεσής τους. 

21. Ὅσοι ενώνουν μαζί, εκείνο που 

ÉXEL διατάξει o AAAAX να εἰναι ενωμένο, 

κι εκδηλώνουν το σεδασμό στο Κύριό 

τους, και φοδούνται τη συνέπεια του 

λογαριασμού (που θα αποδώσουν). 

22. Κι όσοι ὑπομένουν καρτερικά 

αναζητώντας τὴν wavoroinon του Κυρίου 

τους, και διατηρούν τακτικά τις 

προσευχές, κι εξοδεύουν - μυστικά και 

φανερά - από εκείνα που TOUS ἔχουμε 

χορηγήσει και ἀαντιμετωπίζουν το κακό 
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UE TO καλό. Αὐτοί έχουν την καλή 

ανταμοιόή της ζωής σ' αὐτόν τον κόσμο. 

23. Κήπους παντοτινής ευδαιμονίας, 

θα εισέλθουν αὐτοί και όσοι ήσαν ενάρετοι 

από TOUS πατέρες, τις συζύγους και τους 

ἀπογόνους τους. Και où άγγελοι θα 

μπαίνουν σ᾽ αυτούς από κάθε πόρτα (με 

TO χαιρετισμό): 

24. "Ἑιρήνη Yuiv, γιατί υπομένατε 

καρτερικά. Ti ὡραία που εἰναι ἡ 

ανταμοιδή της περασμένης Cons σας!". 

25. Ἐκείνοι όμως που ἐχουν διακόψει 

τη Συμφωνία μὲ τον AAAAX, - αφού 

πριν είχαν δώσει την ὑπόσχεσή τους που 

τὴν είχαν κυρώσει και κόδουν εκείνα που 

o AAAAX ÉYEL διατάξει να εἰναι ενωμένα, 

χι ἐσπειραν στὴ γη το καχό - αὐτοί έχουν 

(για αμοιδή) τη Κατάρα, και τη κακή 

ανταμοιθή. 

26. Ο AAAAX παρέχει πολλά ἡ λίγα 

τα αγαθά με ακρίδεια για τη Συντήρηση 

σε Onotov θέλει. Και χάρηκαν με τα ἀγαθά 

της ζωής αὐτού του κόσμου. Ki ὁμως n 

χαρά ax τὰ κχοσμικά αγαθά εἰναι 

ἀσήμαντα μπροστά στη Μέλλουσα Ζωή, 

γιατί είναι μικρή (πρόσκαιρη) ἀνεση. 

27. Où δε Ἀπιστοι λένε: "Ma δεν ἔχει 

σταλεί σ' αὐτόν κανένα Σημείο OT" τον 

Κύριό του", Πες: Ὃ ΑΛΛΑΧ - πράγματι 

- ἀφήνει στὴν πλάνη, αὐτούς που θέλει 

χαι καθοδηγεί όσους επιστρέφουν σ' Αὐτόν 

μετανοιωμένοι. 

28. (ξνώ) ὁσοι πιστεύουν, οι καρδιές 
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“ὦ... Miss σα voitthhos ΩΣ 

τευ μίλτος; crosagects 
΄΄ πιὰ 25 mie ANS 

GRAS ATAT 
Les 

ES 

“σελ ver A ÉPA 
( AGE fre Les 

C4 »““ ΄σ΄ Las 

an RSS NS 

A τ... 4 5. “ν΄ 

TP νά ὭΣ à y 

A 74 
Αγ: Li is i 

2 = Free » 

ΠΕ ΒΕ ΘΑ LE ne 
1 PETER FES Het té BON 

ke. 8 0, πέρασα Lo 
AS GS 



(13) Σούρα ελ-Ρά 'αντ Μέρος 130 

τους καθησυχάζουν με την επίκληση (του 

ονόματος), τοῦ ΑΛΛΑΧ. Ναι- χωρίς 

αμφιθολία - (μόνο) στην ἀνάμνηση του 

AAAAX οι καρδιές καθησυχάζουν. 

29. "Αὐτοί που πίστεψαν κι ἔπραξαν 

το καλό θα έχουν (κάθε) ευδαιμονία ένα 

όμορφο τόπο (τελικής) επιστροφής". 

30. Ἔτσι σε ἐχουμε στείλει σ' ένα 

Ἔθνος - που πριν απ' auto (με πολύ 

καιρό) ἐχουν (άλλα) έθνη (περάσει) και 

πέθαναν, - (με σκοπό) - να απαγγείλεις 

σ' αυτούς, (ότι σ' ἐχουμε στείλει) 

ἐμπνέοντάς σε, κι όμως αυτοί ἀρνήθηκαν 

τον ελ-. Ραχμάν (Τὸν Ἐλεήμονα), πες: 

"Αὐτός είναι ο Κύριός μου! Δεν υπάρχει 

ἄλλος θεός παρά μόνο Autos! Σ' Αὐτόν 

εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου, καὶ σ' 

Αὐτόν επιστρέφω"" 

31. Av υπήρχε κανένα ὄόιόλίο, που μ' 

αυτό νὰ μεταχινούντο τὰ ὄουνά, ἡ νὰ 

κόδονταν ἡ γη στη μέση, ἡ μ' AUTO va 

μιλούσαν οι πεθαμένοι, (αυτό θα ἦταν το 

μοναδικό Κοράνιο)! κι όμως το (γενικό) 

Πρόσταγμα για ὀλα ανήκχει μόνο στον 

AAAAX! Μήπως ot Πιστοί δεν γνωρίζουν 

ὅτι οΑΛΛΑΧ θὰ μπορούσε - αν το ἤθελε- 

να καθοδηγήσει ὀλοὺυς tous ανθρώπους 

(στον ΄Ισιο δρόμο); Κι όμως οι Ἀπιστοι 

δεν παύουν VA κυριεύονται από 

καταστροφή (συμφορά) για τα (πονηρά) 

τους έργα, ἡ (η συμφορά) να πλησιάζει, 

ἀαπειλητικά, τα σπίτια τους, μέχρις ότου 

ἐχπληρωθεί ἡ VTOOYEON του AAAAX. 

Mari, στ' αλήθεια, o AAAAX δεν αθετεί 

την υὑπόσχεσή Του. 
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32. Ἄλλοι απόστολοι- πριν από σένα 

- ἔχουν εμπαιχθεί. Παραχώρησα όμως 

προθεσμία στους ἀπιστους και τελικά τους 

τιμώρησα. Πόσο (τρομερή) ήταν ἡ τιμωρία 

Μου! 

33. Eivou - λοιπόν - Αὐτός, που στέκει 

πάνω από κάθε ψυχή (και γνωρίζει) ὀλα 

όσα κερδίζει (απ' τὰ ἐργα της), όμοιος 

με θεούς, ανίκανους να κάνουν τίποτε; 

Κι ακόμη απέδωσαν συνεταίρους στον 

AAAAX! Πες: " Ονομάσετέ τους! Μήπως 

(νομίζετε) ὀτι (μπορείτε) να ενημερώστε 

τον AAAAX γιὰ χάτι που αγνοεί (ό.τι 

γίνεται) στη γη, ἡ μήπως λέτε κάτι που 

DEV πιστεύετε; (δηλ. μια επίδειξη λέξεων); 

Ὄχι! οἱ αποφάσεις τῶν Ἀπιστων φαίνονται 

να ἐχουν στολιστεί ευχάριστα, με 

πανουργία. Αναχαιτίστηκαν απ' το σωστό 

Δρόμο. Και σ' αὐτούς που ο AAAAX 

ἄφησε στην πλάνη, κανείς δεν μπορεί va 

καθοδηγήσει. 

34. Θα ἐχουν ὀάσανα στη ζωή autov 

TOU κόσμου, αλλά σκληρότερα όμως - είναι 

τα ὀασανιστήρια στη Μέλλουσα Ζωή, καὶ 

κανένα δεν θα έχουν υπερασπιστή 

ἀπέναντι στον AAAAX. 

35. Na πως μοιάζει ο Παράδεισος, 

που τον ἔχουν υποσχεθεί στους ενάρετους! 

Péouv- από κάτω του - ποτάμια, 

ανεξάντλητη εἰναι ἡ εὐυκαρπία του κι 

(απέραντοι) οι σκιεροί (τόποι). Τέτοια 

εἰναι ἡ ανταμοιδή των Ἑνάρετων, ενώ το 

Τέλος των Ἀπιστων εἰναι ἡ Φωτιά. 

36. Σ' αὐτούς που ἐχουμε δώσει το 

Βιόλίο, χαίρονται για όσα σου ἐχουν 
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σταλεί (δηλ. to Kopävio). Αλλά ὑπάρχουν 

ἀνάμεσά TOUS εκείνοι που απορρίπτουν 

ἕνα μέρος του. Πες: "Ἔχω εντολή νὰ 

λατρεύω τον AAAAX καὶ νὰ μην παίρνω 

ἄλλους συνεταίρους μ' Αὐτόν. Σ' Αὐτόν 

καλώ (τους ανθρώπους για va Tov 

λατρεύουν) και σ' Αὐτόν επιστρέφω". 

37. Ἔτσι σου στείλαμε (το Κοράνιο) 

αραόιστί, αυθεντία στις ἀποφάσεις. Κι αν 

ακολουθήσεις τις (μάταιες) επιθυμίες τους, 

μετά που ένα μέρος απ' τη γνώση σου 

ἔχει φθάσει τότε δεν θα ὄρεις ούτε 

προστάτη, OÙTE πυπερασπιστή απέναντι 

στον ΑΛΛΑΧ. 

38. Ἔχουμε στείλει (κι ἀλλους) 

ἀποστόλους πριν από σένα, καὶ TOUS 

ÉXOUUE κάνει να ἔχουν συζύγους κι 

ἀπογόνους. Ποτέ όμως ἕνας ἀπόστολος 

δεν ἦταν ικανός να ἔλθει μ' ἕνα Σημείο 

χωρίς νὰ το εγκχρίνει ( νὰ το διατάξει) ο 

ΑΛΛΑΧΙ Πα κάθε περίοδο υπάρχει ἕνα 

Βιόλίο (που περιέχει τους θεϊκούς νόμους). 

39. Ο AAAAX εξαφανίζει ή 

επικυρώνειν κάθε τι που θέλει. Σ' Αὐτόν 

᾽πυπάρχεν ἡ Μητέρα του Βιόλίου (δηλ. ἡ 

αιώνια γνώση). 

40. Είτε σου δείξουμε (εν τω μεταξύ) 

ἕνα μέρος από ὀσα ἐχουμε Ὀυποσχεθεί σ' 

αὐτούς, ete πάρουμε κοντά Mas την ψυχή 

σου (προτοῦ συμπληρωθούν ὀλα), ἡ 

αποστολή σου εἰναι να κάνεις να φθάσει 

(το Mivuuo) σ' αὐτούς. Ἐμείς δε, θα τους 

καταδικάσουμε. 

41. Μήπως δεν ὀλέπουν (οι GTLOTOL) 

VF ἀρ 9} 8). 
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ότι Ἐμείς extekodue την ἀπειλή Mac; (που D se ἜΘΟΣ τ πεν ee 

είναι VO TOUS νικήσουμε και να αυξήσουμε ὥς 

τὴν γη τῶν Μουσουλμάνων); (Otav) ο CS 

AAAAX δικάζει, κανείς δεν μπορεί va 

αλλόξει τις αποφάσεις Του. Και γρήγορος 

εἰναι o AAAAX στη καταδίκη. 

42. Κι εκείνοι που ἔζησαν πριν απ' 

αὐτούς μηχανεύονταν απάτες (οι 
. Te 

Ghree Jo vé mes : 

ειδωλολάτρες). Αλλά ο AAAAX εἰναι ο SL RE φῶς 

Κύριος - σχεδιαστής για ὀλα TO πράγματα. à, } A Ge 5:2 

Γνωρίζει τι κερδίζει ax’ to ἔργα της κάθε 

ψυχή, πολύ δὲ σύντομα θα μάθουν οι 

ἄπιστοι ποιος στο Τέλος θα ἔχει την καλή 

ανταμοιθή. 

ἢ , ue” , su νυν -1t270 2430 
43. Où άπιστοι λένε: "Δεν εἰσαι ὅψεξε "11 ES 2e 

ἀπόστολος". Πες: "Apxei o AAAAX σαν ἐπ υνο 
; ; A ας 

μάρτυρας ἀνάμεσα σε μένα καὶ σε σὰς ὅπ“. tie 

καὶ σ' OOOUS ἔχουν γνώση του Βιόλίου OS “ 

(Π. και K. Διαθήκη )". 

(14) Σούρα Ἱμπραχήμ 
οἴ Ron A Go) 7 

Στο ὄνομα του AAAAX SEA : 
του Πᾳαντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. À. P. ('Euo, Λάμμ, Pa)*.'Eva . Ἔν 
ὀιόλίο (to Κοράνιο) που σου το ἔχουμε ἐπα 24 

ἀποκαλύψει, για νὰ μπορέσεις να ὀγάλεις τ᾿ ἘΣ τῇ 

TOUS ανθρώπους ax το ὀαθύ σκοτάδι, O9) LAN, 
στο φῶς- με τὴν ἀδειὰα του Κυρίου tous - 

στο Δρόμο του Μεγαλοδύναμου του 
Υπερένδοξου.- 

2. ΑΛΛΑΧ, στον οποίο ἀνήκουν ὁλα οὐ νοῦ" CASA LE | EE Pr 
όσα ὄρίσκονται στους ουρανούς και στ - οἷς TB «τς ξ FR ν: TO at T5 
* 61. Enu. 1 
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γη. Κι αλίμονο στους ἀπιστους για σκληρά 

ὀάσανα (που τους περιμένουν)! 

3. Ἐκείνοι που ἀαγαπούν tn ζωή του 

κόσμου περισσότερο απ' τη Μελλοντική, 

nov εμποδίζουν (τους ανθρώπους) απ' To 

Δρόμο του AAAAX, επιδιώκοντας VO τον 

κάνουν λοξό. Αὐτοί ὀρίσκονται σε πολύ 

μακχρινή πλάνη. 

4. Και κανένα απόστολο δεν ἔχουμε 

στείλει που νὰ μὴν μιλά τη γλώσσα της 

γενιάς του. Ὥστε (να τους διδάξει) 

φανερώνοντας (την αλήθεια) σ' αὑτούς. 

Κι o AAAAX apñver στην πλάνη ὅποιον 

θέλει. Κι Αὐτός είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

5. Και ἐχουμε στείλει - επίσης- τον 

Μωυσή με τα Σημεία μας, (διατάζοντας): 

"éyäke το λαό σου απ’ το ὀαθύ σκοτάδι 

στο φῶς, και πυπενθύμισε τους νὰ 

(Bvuouvrou) τις Ημέρες του AAAAX (δηλ. 

τὰ θεία γεγονότα)". Σ' αὐτά - ὀέδαια - 

πυπάρχουν Θεϊκά Σημεία για καθένα που 

καρτερυκά υπομένει, και γενναιόδωρα 

EUYVOUOVEL. 

6. (Ω! Μουχάμμεντ' Na avapéoets), 

otTauv ο Μωυσής εἰπε στο λαό του: 

"Θυμηθείτε τη χάρη του AAAAX σε σας, 

όταν σας λύτρωσε, απ' τὴν οικογένεια 

του Φαραώ, που σὰς πίεζε με σχληρή 

ἐργασία και δάσανα, σφάζοντας τὰ παιδιά 

σὰς κι ἀφήνοντας ζωντανές τις γυναίκες 

σας (ως υπηρέτριες)! Σ΄ αὐτά υπήρχε μιὰ 

μεγάλη δοκιμασία ar τον Κύριό σας". 

7. Καὶ (θυμηθείτε) όταν ο Κύριός σας 

΄σ. 4 2 τειν + 7 
SN CAN nlos Οὐδ 
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σας δήλωσε: Av HQLE EUYVOUOVES, 6 AE ne LS 

αυξήσω περισσότερη (χάρη) σε σας. Av co: τ Ἶ 

όμως ELOTE άπιστοι, (τότε) - στ' αλήθεια 

ἡ τιμωρία μου εἰναι δαριά". 

δ. Κι ο Μωυσής εἰπε: "Ἂν δείξετε Gerets dé 

απιστία, παρανομία κι GOVNON πίστης 

εσείς και ὁόλοι πάνω στη γη (θα χαθείτε), ἜΤ ΤΟΣ 

εν τούτοις ο AAAAX δεν ἐχει ἀνάγχη 

από κανένα, και άξιος εἰναι για κάθε 

Δόξα". 

9. Μήπως δεν σας έφτασε ἡ ιστορία a “ΟΣ ἊΣ τ ἀπ: 

ἐκείνων που (ἐζησαν) πριν από σας; H : se Σ 

γενιά του Νώε, και του AVT, και του pee Oo Σ “ 
, , , , -. Ce 4 2. 5,75 “τ . σ΄ 

Θεμούντ, κι εκείνων που (ήλθαν) ἕπειτα | LR ES NN 
! DC: ΐ 1 Ἵ LEA LS » LÉ. » 97 MB ve απ αὐτούς, Κανείς δεν τοὺς γνωρίζει παρά ἵ Sas οἰ τὺ ΠΣ 

μόνο ο AAAAX. Σ' αὐτούς ήλθαν πες εκ τῇ ον RENE 
Απόστολοι με ολοφάνερα (Θεϊκά Σημεία), Les Use οἰῶ, 
ἐδαλαν όμως τὰ χέρια TOUS LE ἀαγανάκχτηση usa 

EL 

στα στόματά TOUS, και εἰπαν; "᾿Αρνούμεθα 

(την ἀποστολῇ) για τὴν οποία είχε σταλεί, 

και ἀαμφιόάλλουμε πολύ για (το 

θρήσκευμα) που σ' αυτό μας προσχκαλείτε". 

10. Où ἀαπόστολοί tous εἰπαν: "Μήπως LÉ Ἰὰ ἰδ & 

πυπάρχεν ἀαμφιδολία ὀὁσον αφορὰ στον » 76 τὸ Mau uen 
; | pi κα AN SN 

AAAAX, TO Δημιουργό τῶν ουρανών XL Ἵ ΤΣ 2: δ a de ΚΣ 

τῆς γης, Exeivos εἰναι που σὰς προσκαλεί de Dr 723302 
, , ᾿ LI LA NA λάτιγηκίς σὲ 

για νὰ σας συγχωρήσει από τις ἁμαρτίες Go CEE SONG 2 CS 
14 À BE In Lis vis ge ἃ 

σας καὶ νὰ ἐδ ᾶν 5) Re ous | GE RS LULU 
γιὰ ορισμένο χρόνο!" Είπαν: "Ki ὁμῶς εσείς ΠΕΣ, 

εἰστε μόνο άνθρωποι τίποτε περισσότερο 

από εμάς (και) ζητάτε va μας 

απομακρύνετε am τις (θεότητες) που 

πατέρες μας λάτρευαν. Φέρτε μας τότε 

κάποιο φανερό τεχμήριο". 

IA D DIT «ἡ 2 
11. Où anootokoi τους (τότε), εἶπαν MERE IR pers en Ds ῖᾷ 
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σ' αὐτούς: ᾿Αλήθεια, εἰμαστε ανθρώπινα 

ὄντα σαν XL εσάς, κι όμως ο AAAAX 

παραχωρεί τη χάρη (μήνυμα) Του σ' 

ὁποιον θέλει από όσους δούλους Του. Kai 

δεν εἰχαμε να σας φέρουμε κανένα 

τεχμήριο EXTOS αν oO AAAAX θέλει. Στον 

AAAAX ας υποστηρίζονται οι πιστοί. 

12. Και γιατί va μην ὑυποστηριχθούμε 

στον ΑΛΛΑΧ εφ' όσον μας ἔχει 

καθοδηγήσει στο σωστό Δρόμο; Θα 

VITOUÉVOUUE καρτερικά κάθε πόνο που 

μπορεί να μας προξενήσετε. Και στον 

AAAAX ας υποστηρίζονται (πάντοτε) 

ἐκείνοι που πιστεύουν σ' Αὐτόν. 

13. Και εἰπαν οι ἄπιστοι στους 

Αποστόλους τους: "Na εἰστε ὀέδαιοι ὀτι 

θα σὰς εχδιώξουμε απ' τη γη μας αν δεν 

ἐπιστρέψετε στη θρησκεία μας". Ο Κύριός 

TOUS όμως TOUS εἰχε εμπνεύσει (αυτό TO 

Μήνυμα): "Θα καταστρέψουμε τους 

ἀδικους!" 

14. "Και στ' αλήθεια θα κάνουμε ώστε 

νὰ κατοικήσετε τη γη μετά OT’ αυτούς. 

Κι αὐτό σαν φόόδο για την Τιμωρία που 

ἔχει ἀπαγγελθεί": 

15. Την νίκη ζήτησαν ax’ τον AAAAX 

και ματαιώθηκε κάθε ἰσχυρός (τπαραδάτης 

τύραννος) πεισματάρης. 

16. Tov περιμένει ἡ Κόλαση χαὶι to 

ποτό του ὄραστό δύσοσμο νερό θὰ εἰναι 

από πύον. 

17. Θα το ρουφάει γουλιά-γουλιά και 

σχεδόν δεν θα To καταπίνει εὐκολα. O 

[Π ct 
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θάνατος θὰ ἔλθει σ' αὐτόν από κάθε μεριά, 

χι ὁμῶς δεν θα πεθαίνει. Κι ἀπό πίσω 

του ακόμη σκληρή τιμωρία. 

18. Η παραύθολή εκείνων που 

αρνήθηκαν τον Κύριό τους εἰναι, ότι τα 

καλά έργα τους μοιάζουν σαν στάχτη που 

πάνω τῆς ο ἄνεμος κινείται παράφορα 

σε μιὰ θυελλώδη ἡμέρα. Καμιά αμοιθή 

δεν θα έχουν γιὰ ta épya τους. (Η ἀρνηση 

του AAAAX) είναι πλάνη που απέχει 

μαχριά απ' την Αλήθεια. 

19. Μήπως δεν ξέρεις ότι o AAAAX 

ÉTAUOE - σωστά - τους ουρανούς και τη 

γῆ; Αν τὸ ἤθελε, θα μπορούσε va σὰς 

αντικαταστήσει μ' ἄλλους ανθρώπους. 

20. Αὐτό dev θα εἰναι δύσκολο για 

τον ΑΛΛΑΧ. 

21. Θα 6youv όλοι TOUS από τους 

τάφους μπροστά στον ΑΛΛΑΧ και οι 

ανίσχυροι θα πουν σ' αυτούς που ἦταν 

αλαζονικοί: "Eueis δὲν ἡμασταν παρά 

ακόλουθοί σας. Μπορείτε - λοιπόν - νὰ 

μας προστατέψετε καθόλου απ' την Οργή 

του ΑΛΛΑΧ"; Κι αὐτοί θα πουν: "Av o 

AAAAX μας καθοδηγούσε θα σας 

καθοδηγούσαμε κι εσάς. Καμιά διαφορά 

(τώρα) δεν υπάρχει για μας, εἰτε 

παραφερθούμε, εἰτε ὑποστούμε (αυτά ta 

θασανιστήρια) με ὑπομονή. Fo μας (πια) 

δεν πυπάρχει δρόμος διαφυγής". 

22. Κι όταν πιὰ ληφθεί n απόφαση 

(του AAAAX κατά τὴν Ημέρα τῆς 

Κρίσεως) κι όλα τελειώσουν, ο Σατανάς 

θα me: "O AAAAX, ὄὀέῤδαια σας ἔχει 

ὥς, “2... σ΄ 
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᾽πυποσχεθεί την αληθινή υὑπόσχεση, ενώ εγώ 

σας ἔχω υποσχεθεί, αλλ' OUWS αστόχησα 

στην υπόσχεσή μου σε σας. Δεν εἰχα καμιά 

εξουσία πάνω σας, εκτός του ότι σας 

κάλεσα κι εσείς μ' ἀκολουθήσατε. Τότε 

μη με κατακρίνετε. Δὲν μπορώ να σας 

σώσω οὔτε εσείς VO με σώσετε. Αρνήθηκα 

τις από πριν πράξεις σας, ὅταν με 

συνεταιρίζεστε μὲ τον ΑΛΛΑΧ. Βεθαίως, 

οι ἀπιστοι θα έχουν τρομερά ὄὀάσανα. 

23. Ἐκείνοι όμως που πίστεψαν x 

ἕκαναν αγαθοεργίες, θα γίνουν δεκτοί σε 

Κήπους, που κάτω TOUS τρέχουν τὰ 

ποτάμια όπου καὶ θα κατοικήσουν για 

πάντα μὲ τὴν άδεια του Κυρίου τους. 

Exei o χαιρετισμός τους θα εἰναι: "Ειρήνη!" 

24. Μήπως dev ξέρεις, πώς o AAAAX 

αναπτύσσει μια παραδολή; ἕνας καλός 

Λόγος μοιάζει μ' ἕνα καλό δένδρο που, 

OL ρίζες του είναι σταθερά στερεωμένες 

(στη γη) και τὰ κλωνάρια του 

(αναδαίνουν) προς τον oveavo. 

25. Παρουσιάζει τους καρπούς του σε 

κάθε εποχή, Κυρίου θέλοντος. "Ἔτσι ο 

AAAAX αναπτύσσει τις παραδολές στους 

ανθρώπους, για να καταλάόδουν. 

26. Κι n παραδολή για ἕνα κακό Λόγο 

εἰναι σὰν το κακό δένδρο, που 

παρασύρεται UE τις ρίζες του απ' τὴν 

ἐπιφάνεια τῆς γης. Δεν έχει στερεότητα. 

27. Ο ΑΛΛΑΧ δίνει στερεότητα σ' 

ἐκείνους που πίστεψαν - με TO σταθερό 

Λόγο (της Πίστης) στη ζωή αυτού του 

κόσμου και στη Μέλλουσα Ζωή, ενώ θα 

γς “τ »} 6 3 3 
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ἀφήσει στην πλάνη τους ἀπιστους. Και ο 

ΑΛΛΑΧ κάνει οτιδήποτε θέλει. 

28. Μήπως δεν ὄλέπεις εκείνους, που 

ἔχουν αντικαταστήσει τη χάρη του 

AAAAX με την απιστία, κι ἐχουν γίνει 

ἡ αἰτία VO πέσει ἡ γενιά τους στο μέρος 

της Απώλειας; - 

29. Στην Κόλαση, ὁπου θα καούν. - 

Ti άθλιο μέρος ὀπου θα μένουν! 

30. Κι ανέδασαν (είδωλα) κάνοντάς 

τα ἰσαὰ προς τον AAAAX, για va 

παραπλανήσουν (τους ἀνθρώπους) από 

τον σωστό Δρόμο! "Πες (Q !Μουχάμμεντ!): 

Ας χαίρεστε τώρα, αλλά το τέλος σας 

είναι στην Κόλαση!" 

31. Na πεις:(Ω΄''Μουχάμμεντ) στους 

δούλους μου που έἐχουν πιστέψει, νὰ 

EXTEAOUV τις ταχτικές προσευχές, να 

ξοδεύουν απ' τα ἀγαθά ποῦ tous ἔχουμε 

δώσει, EÎTE μυστικά, εἰτε φανερά, προτού, 

ἔλθει n Ἡμέρα, που σ' αυτή δεν θα ὑπάρχει 

μήτε αμοιδαία ἀαγοραπωλησία, μήτε 

αλληλομεσολάδηση. 

32. Εἶναι ο AAAAX, Exeivos που 

δημιούργησε TOUS ουρανούς καὶ τὴν γη, 

HOL στέλνει (κάτω) ὀροχή ἀπ' τον ουρανό, 

XL απ’ αὐτή κάνει να ὄγουν καρποί για 

να τραφείτε. Είναι Εκείνος που ἕκανε ta 

χαράόδια va εξουσιάζονται από σας, ὥστε 

να μπορούν va διασχίζουν τις θάλασσες 

με τη θέληση του AAAAX. Και σας ἕκανε 

τα ποτόμια (επίσης) να τα δαμάσετε. 

33. Ἔχει δαμάσει για σὰς τον ήλιο 

VE el y δ) 
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καὶ τη σελήνη - που συνεχίζουν (και τὰ 

δυο) τὴν κανονική πορεία TOUS - και TN 

νύχτα, ἐπίσης και την Ἡμέρα ἔχει δαμάσει 

για σας. 

34. Και σας ἔδωσε από ὁλα που Του 

ἔχετε ζητήσει. Κι αν υπολογίσετε τις χάρες 

του AAAAX, ποτέ δεν θα μπορέσετε νὰ 

τις απαριθμήσετε. (Κι όμως) ο ἄνθρωπος 

έχει παραδοθεί στὴν αδικία και 

στὴν αχαριστία. 

35. (Θυμηθείτε) όταν ο Αὐραάμ εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κάνε αὐτό το χωριό (τη 

Μέκκα), ασφαλισμένο, και φύλαξε ἐμένα 

AOL τα παιδιά μου από το να λατρεύουμε 

τα εἰδωλα. 

36. "Κύριέ μου! Ἔχουν ήδη 

παραπλανήσει πολλούς από TOUS 

ἀνθρώπους. Exeivos όμως που ακχολουθεί 

το (δρόμο) μου, εἰναι ax’ TOUS δικούς 

μου, κι εκείνος που με παρανοῦει..., κι 

όμως Eov eiou ο Πολυεύσπλαχνος, 0 

Πολυεπιεικής. 

37. "Κύριέ μας! Ἔχω κάνει μερικούς 

απ' TOUS ἀπογόνους μου νὰ κατοικήσουν 

σε μια κοιλάδα χωρίς καλλιέργεια, στο 

Απαράδατο Oixo Σου wote - Κύριέ μας! 

- ἰσως VO εχτελούν τις προσευχές και νὰ 

κάνεις ομάδες ἀνθρώπων VA πάνε σ' 

αὐτούς UE μεγάλη επιθυμία και να 

παρέχεις σ' αυτούς τα καλά ἀγαθά ὥστε 

νὰ μπορούν να ευχαριστοῦύν. 

38." Κύριέ μας! Πράγματι. Ἐσύ 

γνωρίζεις εκείνο που XQUÉOUUE , κι εχείνο 

που αποκαλύπτουμε. Γιατί τίποτε - από 

(EAP MEN ets REP 
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οτιδήποτε- δεν κρύδεται απ' τον AAAAX, 

εἰτε στὴ γη, εἰτε στον ουρανό. 

39. "Δόξα στον ΑΛΛΑΧ ποὺ μου ἔχει ΔΑ Κα ass ὅλ 
δωρίσει- στα γεράματά μου - τον Ισμαή | ὁ Ὃ ἢ ONE ὩλΈ Σαν 
καὶ τον Ἰσαάκ. Στ' αλήθεια ο Κύριός μου Lido sn; 
εἶναι Αὐτός που ακούει τις Παρακλήσεις! 

40. "Κύριέ μου! Κάνε ue ώστε va ΕἸ TL 8 Dot 
λέ θιΕ Ἂμ πεν Η ; θώ Eee nos εκτελέσω τη τακχτική Προσευχή καθώς PS LI Tai ee 

(OR “δ 2:15 ἐπίσης (ὕψωσε) και τους ἀπογόνους μου- 

Κύριέ μας- καὶ δέξου την Παράκλησή 
μου. 

"Ki É ! É | Δ. “7575 AUTRE 7e TT 4. Κύριέ μας! Σχέπασέ (μας) με τη : Fe RAA RARES 

Συγγνώμη Σου, ἐμένα και τους γεννήτορές ONE 

μου και (όλους) τους Πιστούς κατά την οἰῶ ἡ 
Ἡμέρα της Κρίσης. 

42. (Μη νομίζεις, ὦ Μουχάμμεντ) ότι ie SÉLRE A A Χ::3 

É L'on ais IA € Se 0 AAAAX δεν προσέχει τις πράξεις των ἡ ὭΣ ὩΣ BIS LÉ 

αδίκων, μόνο TOUS αναδάλλει για τὴν 7 rer 

Ἡμέρα, που τα μάτια- προσεχτικά- θα ον. 

ατενίζουν με φρίκη.- 

43, τρέχοντες (τότε) τα μάτια τους με a. IEEE Eee Fe AA Cas 

το λαιμό ἐχτεταμένο, τὰ κεφάλια τους ὌΡΕΙ et 
ανυψωμένα, TA ὀλέμματά TOUS νὰ μη 

γυρίζουν σ' αυτούς, και τις καρδιές τους 

(va χάσκουν) άδειες ! 

σὰ Λοιπόν προειδοποίησε τοὺς SOIT S As 

ανθρώπους για την Ἡμέρα, που ta όάσανα ον re ne Ὁ ἐς 

θα τους φθάσουν. Τότε où άδικοι θα πουν: ὡδκοζῖς es JA) ΡΝ 

"Κύριέ μας! Καθυστέρησέ μας (έστω) για εὐ es πῆς: ὁ 
ÉVO κοντινό διάστημα, τότε θα PS OT WA 

; à : ( Jos La 
ακολουθήσουμε τη Πρόσχλησή Σου (για Je dci 

το ᾿ἰσλάμ) και θα ακολουθήσουμε τους 

Αποστόλους"! "Μήπως δεν ἔχετε ορκιστεί 
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- από πριν - OT δεν θα ανεχθείτε va 

αλλάξετε γνώμη ":" 

45. "Kai κατοικήσατε σε κατοικίες 

(ανθρώπων) που αδίκησαν τον ἰδιο τον 

εαυτό τους, και ακολουθήσατε TO δρόμο 

τους μολονότι, σας φανερώθηκε πώς 

συμπεριφερθήκαμε μαζί τους, και σας 

είχαμε δώσει, το παράδειγμα;". 

46. 'Exavav πολλές συνωμοσίες ενώ ο 

ΑΛΛΑΧ γνωρίζει οτιδήποτε κάνουν. H 

πονηρία τους, όμως, ἔστω XOL ισχυρή τόσο 

που θα μπορούσε να μετακινήσει τα όουνά 

(είναι γνωστή στον AAAAX). 

47. Μη νομίζεις (Μουχάμμεντ), ο 

AAAAX θα αθετήσει τις ὑποσχέσεις Του 

προς tous Αποστόλους Του. Γιατί o 

AAAAX είναι Πανίσχυρος και σχληρός 

στα αντίποινα. 

48. Κατά την Ἡμέρα που ἡ yn θα 

αλλάξει, με (ἀλλη) διαφορετική γη, τὸ 

ίδιο και Où ουρανοί, κι (οι ἀνθρωποι) θα 

ὄγουν από τους τάφους τους - μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ - τον Μοναδικό, τον 

Ακαταμάχῃητο. 

49. και (τότε) θα δεις τους ενόχους - 

αὐτή την Ἡμέρα - δεμένους μεταξύ τους 

με αλυσίδες. 

50. Ta φορέματά τοὺς από ρευστή 

πίσσα, και τα πρόσωπά Fous θα 

σκεπάζονται με Φωτιά, 

51. ὥστε o AAAAX va ανταποδώσει 

σε κάθε ψυχή σύμφωνα με τα όσα ἔχει 

Ἂ 2; 

om. LES 
pet 2 “ 

€ J 525 

ES CEE A PACE 
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κερδίσει. Πράγματι, o AAAAX εἶναι 
γθήγορος στην κρίση Του. 

52. Αὐτό είναι ἑνα Μήνυμα για τους 

ανθρώπους. As προειδοποιηθούν απ’ αυτό, 

AL ας μάθουν, ότι εἰναι (τίποτε άλλο παρά) 

Ενας Θεός (AAAAX). AG προσέξουν - 

λοιπόν - OL ἄνθρωποι που καταλαδαίνουν. 

οἰκί, fé 

Pa pi Es 
Lo m ons ia ve CO AIRES PETER 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του πολυεύσπλαχνου 

1. A. À. Ρ Ξ(Έλιφ, Λαμμ, Pa)* Αὐτά 

είναι τα Σημεία (Αγιάτ) του Βιόλίου (της 

Αποκάλυψης) και ένα Κοράνιο 

(ανάγνωσμα) που ξεκαθαρίζει τὰ πάντα. 

2. Πόλλές φορές εκείνοι που 
δυσπιστούν επιθυμούν να ἐχουν υποταχθεί 

(στη Θέληση του AAAAX) στο Ισλάμ. 

3. Αφησέ τοὺς μονάχους νὰ τρώνε 

καὶ νὰ χαΐρονται (τα ὀμορφα πράγματα 

αυτής της ζωής) και να ευχαριστούν τον 

εαυτό TOUS. AG TOUS διασκεδάζουν OL 

(ψεύτικες) ελπίδες. Πραγματικά θα μάθουν 

τὴν αλήθεια. 

4. Ποτέ δεν καταστρέψαμε (τους 

κατοίκους), χωριού χωρίς να ÉXEL θεσπιστεί 

ἕνα TÉQUU (γι' αὐτούς), και δεν ἔχει 

προκαταύολικά οριστεί τούτο. 

5. Ki οὔτε urogei ἕνα é0vos va 

ETLOMEUOEL TO Τέρμα του, μήτε νὰ To 

ἃ 61. Σημ. 1 

AN A OLA Γ a use En 

Gross ee se 
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αναθδάλει. 

6. Και eixav: "Q! Ἐσύ στον οποίον 

έχει αποκαλυφθεί το Κοράνιο! 

Πραγματικά εἰσαι τρελός. 

7. Γιατί δεν ἐφερες σε μας τους 

Αγγέλους, αν ήσουν απ' αὐτούς που έχουν 

τὴν Αλήθεια;" 

8. Δεν κατεδάζουμε TOUS αγγέλους 

εκτός για μια δίκαιη υπόθεση. Κι αν θα 

έρχονταν (για τους ἀθρησκους), (αλίμονο!) 

Καμιά αναύθολή δεν θα eixav! 

9. (Χωρίς αμφιόδολία) ἐχουμε κατεύάσει 

το Μήνυμα (Κοράνιο) χαι θα το 

προστατέψουμε - ὀέόαια - (από τη φθορά). 

10. Και πριν από σένα ÉXOUUE στείλει 

ἀποστόλους σε προηγούμενους λαούς. 

11. Κι όμως ποτέ δεν ἦλθε ένας 

ἀπόστολος σ᾽ αὐτούς χωρίς νὰ τον 

χλευάσουν. 

12. Ἔτσι θα το ἀφήσουμε να σέρνεται 

(κρυφά) μέσα στις καρδιές τῶν 

αμαρτωλών, χωρίς να πιστέψουν σ᾽ αὐτό. 

13. [ioti dev πίστεψαν σ' αὐτό (το 

Κοράνιο), Ἔτσι ἦταν où ὁρόμοι τῶν 

ἀρχαίων. 

14. Κι αν ακόμα ανοίγαμε διάπλατα 

σ' αυτούς μια πόρτα απ᾽ τον ουρανό, και 

συνέχεα σκαρφάλωναν σ᾽ αυτή. 

15. dev θα ékeyav, παρά μόνο: "Τα 

GE 
LS He] 

ET 2 
ART EURE 

τς, 

Dé RTE 
OS ES 

Didié ses 
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μάτια μας ἐχουν μεθύσει, ἐχουμε γοητευθεί 

απὸ μαγεία". 

16. Euëis είμαστε που ορίσαμε τα 

Ζώδια στους ουρανούς και τα κάναμε να 

φαίνονται ὀμορφα (σ' ὁλους) τους 

παρατηρητές, 

17. Κι (επί πλέον, ακόμα) τα 

προφυλάξαμε από κάθε καταραμένο 

σατανικό πνεύμα. 

18. Αλλά αν κανείς ύπουλα μπορέσει 

κι ἀκούσει, θα καταδιωχθεί από φλογερή 

φωτιά, που (φαίνεται) λαμπερή. 

19. Ἐπεκτείναμε και τῇ γη (σαν 

ταπέτο), τοποθετώντας πάνω τῆς σταθερά 

γι ἀκίνητα θουνά, και δημιουργήσαμε σ' 

αὐτή απ' ὁλα τα ElÔN UE καλοζυγισμένη 

(αναλογία). 

20. Και προμηθεύσαμε σ' αυτή τα μέσα 

συντήρησης.- γιὰ σὰς και για εκείνους 

ποῦ δεν ELOTE ὑπεύθυνοι για τη διατροφή 

τους. 

21. Και OÙTE ἕνα πράγμα υπάρχει που 

(η πηγή τοὺ και) το θησαυροφυλάκιό του 

νὰ μὴν είναι (ανεξάντλητα) μαζί Mac, 

καὶ που δὲν το κατεθάζουμε (στη γη) 

παρά όσο πρέπει καὶ μὲ μέτρο ποῦ είναι 

-δυνατό νὰ ἰεξακριδωθεί. 

22. Και στείλαμε avéuovs που 

ζωογονούν, καὶ που κάνουν τη ὀροχή να 

πέφτει ἀπ᾽ τον ουρανό, προμηθεύοντάς 

σας με νερὸ (ἀφθονο), κι εν τούτοις δεν 

εἰστε OL φύλακες τῶν ἀποθηκών της. 
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23. Καὶ - στ' αλήθεια - Ἐμείς είμαστε 

ποῦ δίνουμε ζωή, κι επιφέρουμε το θάνατο. 

Κι Ἐμείς είμαστε που παραμένουμε 

Κληρονόμοι, (όταν κάθε ἀλλο πεθάνει). 

24. Ze Mac εἰναι γνωστοί ὀσοι 

πέρασαν πριν από σας και όσοι θα 'ρθουν 

μετά. 

25. (Βέδαια) εἰναι ο Κύριός σου που 

θα TOUS συγχκεντρώσει ὄλους μαζί, ἑνα 

σωρό. Γιατί εἰναι Πάνσοφος (και) 

Παντογνώστης. 

26. Και πλάσαμε τον ἄνθρωπο από 

άργιλο στεγνό (ηχηρό) και από λάσπη 

που δίνη μορφή. 

27. Και πλάσαμε από πριν τη γενιά 

τῶν πνευμάτων OT TN φωτιά του 

αναμμένου αέρα. 

28. Και κοίτα, ότι ο Κύριός σου εἰπε 

στους αγγέλους: "Είμαι ἐτοιμος va πλάσω 

έναν ἄνθρωπο από άργιλο στεγνό (κι 

ῃχηρό) κι από λάσπη που δίνει μορφή, 

"Κι ὁταν τον προσαρμόσω, και 

ἐεμφυσήσω σ' αὐτόν ax την ψυχή Μου, 

(τότε), πέστε κάτω ὑπακούοντες σ' αὐτόν". 

30. Κι ἐριξαν où ἄγγελοι τον εαυτό 

τους - όλοι μαζί - σ' αὐτόν. 

31. Ὄχι όμως ο lurkis (ο Σατανάς), 

(που) ἀαρνήθηκε va είναι μ' αὐτούς που 

τον προσκύνησαν. 

LR res les 
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32. Eine (o AAAAX) "ὯΙ! ἱμπλίς! 

Ποιος είναι ο λόγος σου, ὥστε va μην 

είσαι μ' αὐτούς που ἐριξαν τον εαυτό 

τους;- 

33. Eine (ο Iunäic): "Δεν πρέπει για 

μένα να πρρσκυνήσω ἄνθρωπο, που Eov 

τον ÉTAUOES από ἀργιλο στεγνό (κι ἡχηρό) 

γι από λάσζη που μυρίζει κακό". 

34. Eine (o ΑΛΛΑΧ): "Ἑόγα - τότε - 

από εδώ, γιατί εἰσαι απορριμμένος, 

καταραμένος". 

35. "Κι ἡ κατάρα θα εἰναι επάνω σου 

μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης". 

36. Eine (ο ᾿μπλίς): "Κύριέ μου! Δώσε 

μου αναδολή μέχρι την Ἡμέρα mov (οι 

νεκροί) θα αναστηθούν", 

37. Eixe (o AAAAX) Ἢ αναόδολή 

σου ÉXEL παραχωρῃηθεί - 

38. μέχρι την Ημέρα που ἡ ὦρα της 

εἰναι προκαθορισμένη". 

39. Eine (ο Iunäic): "Κύριέ μου! Ἐπειδή 

με καταδίκασες να παραστρατήσω, θὰ 

κάνω (το ἀδικο) να φαίνεται όμορφο σ' 

αὐτούς πάνω στη γη, κι όλους θα τους 

ὀάλω στην παρανομία, - 

40. εκτός αυτούς που - ἀνάμεσά τους 

- Σὲ υπηρετούν ειλικρινά και αγνά (με 

τη Χάρη Σφυ)". 

41. Ἐίπε (o AAAAX): "Αὐτή ἡ 

προστασία - από τη πλάνη σοῦ - εκείνων 

je PARTS 

on SE KES CAE JE 

555 
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που Με πυπηρετοῦν ειλικρινά εἰναι ἡ ίδια 

μέθοδος που υπόσχομαι σ' αυτούς. 

42. "Βέδαια καμιά εξουσία δεν θα ἔχεις 

πάνω σ' ὄσους Με υπηρετούν, εκτός 

(τάνω σ' όσους σ' ἔχουν ἀκολουθήσει στὴν 

παρανομία" 

43. Κι η Κόλαση - δέδαια - είναι ἡ 

διαμονή που είναι ταγμένη για όλους 

αὐτούς. 

44. που ἔχει επτά πόρτες, και που 

κάθε πόρτα AT’ αὐυτές ἔχει οριστεί για 

μια (ευδυκή) τάξη (αμαρτωλών). 

45. Où θεοσεόείς (θα εἰναι) μέσα σε 

κήπους και πηγές (με καθαρό τρεχούμενο 

νερό). 

46. (Ο χαιρετισμός tous θα εἰναι): 

"Εισέλθετε εδώ με Εἰρήνη και (θα εἰστε) 

σε ἀσφάλεια". 

47. Θα απομακχρύνουμε απ’ τις καρδιές 

τους κάθε εχθροπάθεια (κρυψώνα). (Θα 

εἰναι) αδέλφια καὶ (με ευχαρίστηση) θ᾽ 

αντικρίζουν ο ἕνας τον ἄλλο πάνω σε 

(τιμημένους) θρόνους. 

48. Δεν θα τους φθάνει κανένα 

αἰσθημα κόπου και (ποτέ) δεν θα ζητηθεί 

απ' αὐτούς νὰ το εγκαταλείψουν. 

49. Ανάγγειλε (© Μουχάμμεντ) στους 

δούλους Mov (σ' ὄσους Με υπηρετούν), 

ότι Ἐγώ - πραγματικά- εἰμαι ο 

Πολνεπιεικής, ο Πολυεύσπλαχνος. 
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50. Και ὅτι n Ἰμωρία Μου εἰναι ἡ 

πιο σχληρή Τιμωρία. 

51. Κι ἀνάγγειλέ τους για τους 

φιλοξενούμενους του Αὐραάμ. 

52. Ὅταν μπήκαν (στην αἰθουσα) 

πυποδοχής καὶ εἶπαν "Ειρήνη!" Ἐκείνος εἰπε: 

"Μ' ἐχετε φοόίσει!" 

53. Εἰπαν: "Mn φοδάσαι! Σου φέρνουμε 

ευχάριστες εἰδήσεις, για ἕνα αγόρι 

προικισμένο μὲ σοφία". 

54. Eine: (Πὠς) μου φέρνετε ευχάριστα 

νέα, ὅταν τὰ γερατειά μου ἐχουν 

καταλάει; ΣῈ τι - τότε- είναι OL ευχάριστες 

εἰδήσεις σας"; 

55. Εἰπαν: “Σου φέρνουμε - με Αλήθεια 

- ευχάριστες εἰδήσεις. Και μην εἰσαι ἀπό 

τους απελπισμένους". 

56. Eine (ο Αὐόραόμ): "Ὄχι! και ποιος 

απελπίζεται ἀπ᾽ τη ευσπλαχνία του Κυρίου 

του, εἰμή μόνο όσοι εἰναι χαμένοι" 

57. Εἰπε (ο Αὐραάμ): "Ποια λοιπόν 

εἶναι ἡ υπόθεση για την οποία (έχετε 

ἔλθει), ὠ, εσείς où Αγγελιοφόροι (του 

ΑΛΛΑΧ" 

58. Eirav:"Exovue σταλεί σε ένα λαό 

(πολύ) αμαρτωλό, 

59. Εκτός ax’ την οἰκογένεια του Λωτ, 

χι εἰμαστε - δέδαια - (επιφορτισμένοι) va 

σώσουμε όλους (απ' το κακό). 

Μέρος 14o Vés;xl ὃ ΠΝ 

Θά Rs 

ÉD La a DL τιν (0) Fire es 

LIDIL “σι σι 
> “ Qi 

PONS ὧν; rh 

(C2 SEE 

PE CRE Cd τ τ νι ΤΑ 

ESA SE 

ONE 



60. Εχτός τη σύζυγό του, που -όπως te ETAGE “ἢ 

ÉXOUUE καταδικάσει - θα ὄὀρίσκεται μ' 

αὐτούς που πίσω ὀραδυπορούν." 

61. Κ' όταν - τέλος - OL αποσταλμένοι λυ δός LUS 

ἐφθασαν στη γενιά του Λωτ, ; 

62. Eine: "Φαίνεται va εἰστε γενιά TELE CN Y KO PER RER 
ἀγνωστη. 

63. Εἰπαν: "Ναι! ἐχουμε έλθει σε σένα Os 

VO EXTANOWOOULE αὐτό που (η γενιά σου) 

αμφιδάλλει. 

, 2 : A κα συ στ soft 64. "Και σου έχουμε φέρει αὐτό που ϑοῤυσόςαια 

εἰναι ἀληθινό και - με ὄεόδαιότητα - 

eiuaote Αληθινοί. 

65. Ἴνα αυτό ταξίδεψε μὲ τὴν τς ̓ 

οικογένειά σου κατά τὴν νύχτα κι Bet ER 2 LENS 
ἀκολούθησε (εσύ) ουραγός, καὶ μὴν οΡέξιλλάς,, εχ 
προσπαθήσει κανένας από σας να δει 

πίσω, και νὰ περάσετε ἀπό ὀπου ἔχουν 

διατάξει". 

66. Και χάναμε γνωστό σ' αὐτόν τη 2 Sas é 

διαταγή αυτή, ότι OL QUES αυτών (τῶν ; SE Lis Vs 

αμαρτωλών) θα αποκοπούν το πρωί. le 

67. Ki ήρθαν - où κάτοικοι της Πόλης QE us sf τ 

- χαρούμενοι (- αφύσικα - απ' τις ειδήσεις 

τῆς παρουσίας τῶν νέων ανδρών). 

68. Eine (ο Awt): "Αὐτοί εἰναι ὮΝ. δ LR er PS LC 
; : Coprs D 222 NII 

φιλοξενούμενοί μου, και UN LE & s 

εξευτελίζετε, (δηλ. Un πλησιάσετε TOUS 

αρσενικούς φιλοξενούμενούς μου) 

69. αλλά σεόδαστείτε τον ΑΛΛΑΧ καὶ Oo; AA 



(15) Σούρα ελ-Χιτζρ 

UN με ντροπιάζετε". 

70. Εἰπαν: "μήπως δεν σου ἔχουμε 

ἀαπαγορεύσει (να φιλοξενήσεις) κανένα 

Eévo στον κόσμο". 

71. Etre: "Na, où θυγατέρες μου (για 

παντρειά), AV πρέπει VO EVEQYMOETE”. 

72. Στ' αλήθεια - Ma τη ζωή σου - ὦ 

Προφήτη! - στην άγρια μέθη (πλάνη) τους 

περιφέρονταν (ταραγμένοι) σαν 

μεθυσμένοι από εδώ κι από εκεί. 

73. Αλλά ἡ ξαφνική (δυνατή) κραυγή 

τους πρόφτασε κατά την ανατολή του 
ἡλίου. 

74. Κι ἀαναποδογυρίσαμε (την Πόλη) 

HOL στείλαμε - ὀροχή - πάνω TOUS σκληρό 

σαν τον ψημένο πηλό. 

75. Κοίτα! Σ' αυτά υπάρχουν (Θεϊκά 

Σημάδια) για όσους LE αποδείξεις - 

καταλαύδαίνουν. 

76. Κι (οι πόλεις) αὐτές ήταν κατ᾽ 

ευθείαν εμπρός στο δημόσιο δρόμο. 

77. Κοίτα! Σ' αυτό υπάρχει ἕνα Σημείο 

γιὰ ὀσους πιστεύουν. 

78. Κι οἱ κάτοικοι της Αἴχα (δάσους) 

ήταν επίσης κακοποιοί (άδικοι). 

79. Και τους εχδικηθήκαμε γι AUTO. 

Ἤταν x οι δυό (πολιτείες) σ' ἕνα δημόσιο 

δρόμο, ορατές από παντού. 
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80. Où κάτοικοι της "Χιτζρ" (της 

ὀραχώδους Περιοχής) ἀρνήθηκαν επίσης 

τους αποστόλους. 

81. Tous στείλαμε τὰ Σημεία Mac, 

αλλά επέμεναν νὰ μη πλησιάζουν αυτά. 

82. Πελεκούσαν - ἔξω - απ' ta δουνά 

τὰ σπίτια TOUS (νομίζοντας τον εαὐυτό 

τους) σε ασφάλεια. 

83. Αλλά ἡ ξαφνική (δυνατή) ΧἈραυγή 

(ενός σεισμοῦ) τους άρπαξε TO πρωί. 

84. Και τίποτε δεν τους ὠφέλησε ἀπό 

όλα που εἰχαν κάνει (με τόση τέχνη και 

φροντίδα)! 

85. Και δεν πλάσαμε τους ουρανούς, 

τη γη και ὀλα όσα εἰναι ἀνάμεσά τους 

παρά με την αλήθεια (για δίκαιο τέλος). 

Και ἡ - Ὥρα - δέδαια θα φθάσει. Γι αυτό 

va παραόλέπεις (οποιοδήποτε ανθρώπινο 

παράπτωμα) με ευγενική συγγνώμη. 

86. Βέδαια ο Κύριός σου εἰναι - 

ἀληθινά - ο Κύριος Δημιουργός, ο 

Παντογνώστης. 

87. Και σου δώσαμε τὰ Entt 

πολυεπαναλαμθανόμενα (Εδάφια) - (το 

Ἐναρκτήριο Στάδιο) και το Μέγα 

Κοράνιο. 

88. Μὴν εντείνεις τα μάτια σου (με 

λαχτάρα) αὐτά που ÉXOULE παραχωρήσει 

σε ορισμένες τάξεις ἀπ᾿ αὐτούς, OÙTE νὰ 

πικραίνεσαι γι᾿ αυτούς, αλλά χαμήλωσε 

τὰ φτερά OOÙ (από πραότητα) για τους 

DAS 
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(15) Σούρα ελ-Χιτζρ 

Πιστούς. 

89. Και πες: "Ἐγώ εἰμαι εκείνος που 

προειδοποιώ καθαρά, (χωρίς διφορούμενα), 

90. (για τη δίκαιη οργή) που ἐχουμε 

στείλει σ' αὐτούς που διαιρούν (το 

Κοράνιο σε αυθαίρετα μέρη, ποιητικά, 

μαγικά κλπ), 

91. που ἐχουν κάνει το Κοράνιο σε 

κομμάτια (όπως TOUS αρέσει). 

92. Ir αυτό, Ma τον Κύριό σου! Ga 

τους καλέσουμε όλους μαζί σε λογαριασμό, 

93. Tia όλα ὀσα έκαναν. 

94. Γι' αὐτό να εξηγήσεις - δημόσια 

γιὰ ό,τι ÉXELS πάρει διαταγή, (να διδάξεις) 

καὶ νὰ ἀαπομακχρυνθείς απ αὐτούς που 

EVOVOUV ψεύτικες θεότητες UE τον 

ΑΛΛΑΧ. 

95. Στὴν ἀλήθεια ἀρχετοί ELUUOTE 

Ἐμείς - για σένα -εναντίον εκείνων που 

ἐμπαίζουν. 

96. Ἐκείνων που παραδέχονται με τον 

AAAAX ἀλλο θεό. Αὐτοί όμως θα μάθουν 

(τι τους περιμένει). 

97. Γνωρίζουμε - πραγματικά - πόσο 

στένεψε ἡ χαρδιά σου (από θλίψη) γι' 

αυτά ποῦ λένε. 

98. Αλλά va δοξάζεις τον Κύριό σου, 

καὶ νὰ εἰσαν μ᾽ αὐτούς που θάζουν το 

πρόσωπό TOUS στὴ γη ἀπό λατρεία. 
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(16) Σούρα ελ-Ναχλ 

99. Και va λατρεύεις τον Κύριό σου, 

μέχρις ὁτου σου φθάσει ἡ Ὥρα που εἰναι 

δέδαιη (ο Θάνατος). 

) οὖρα ελ- Ναχλ 

Στὸ ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Αναπόφευκτα, (Βεδαιότατα), θα 

Ἔρθει ἡ Κρίση του ΑΛΛΑΧ εν χρόνω. 

Mnv τὴν επιταχύνετε, o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Ἰέλειος κι ὑτέροχος (και δεν πρέπει) va 

Tov συνεταιρίζουν με κανένα άλλο θεό. 

2. Στέλνει κάτω τους Αγγέλους Του, 

με τὴν θεϊκή Eurvevon κατ' Evtoïn Του, 

σ' ὀποιους θέλει απ’ tous δούλους Του 

που Tov υπηρετούν, (λέγοντας): 

"Προειδοποιείστε (τον ἄνθρωπο) ότι δεν 

πυη7πάρχει ἄλλος θεός, eu μόνο Eyw! ΓΙ’ 

αὐτό va προφυλαχθείτε από Μένα. 

3. Ἔπλασε τόσο τέλεια (καθώς πρέπει) 

τους ουρανούς και τὴ γη. Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Τέλειος κι Ὑπέροχος va Tov 

συνεταιρίζουν με κανένα άλλο. 

4, Ἔπλασε τον ἄνθρωπο από μια 

σταγόνα σπέρματος, κι αλίμονο! αὐτός ο 

ἰδιος (ο ἄνθρωπος) ἐγινε ανοικτός 

ανταγωνιστής. 

S. Και τὰ χοπάδια ἔπλασε για σας, 

που GT’ αὐτά παράγεται ἡ θέρμανση κι 

ἄλλα πολλά χρήσιμα, κι απ' αὐτά τρώτε. 
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(16) Σούρα ελ-Ναχλ 

6. Αὐτά σας εὐυχαριστούν μὲ τὴν 

ομορφιά TOUS καθώς τα οδηγείτε (στη 

μάντρα) το 6pdôv και καθώς τα πάτε va 

ὀοσκήσουν το πρωΐ. 

7. Και μεταφέρουν τα ὀαριά φορτία 

σας σὲ χώρες, που δεν μπορείτε να 

φτάσετε εκτός μὲ ταλαιπωρημένη τὴν 

ψυχή, ο Κύριός σας εἰναι ὀέδαια 

Πολυεπιεικής, Ελεήμονας. 

8. Και (έπλασε) τα άλογα, τα μουλάρια, 

καὶ τὰ γαϊδούρια για να τα καθαλικεύετε 

χαὶ (για νὰ τὰ μεταχειρίζεστε) για επίδειξη 

(και κόσμημα). Κι ἐπλασε (κι ἀλλα) 

πράγματα που γι' αὐτά δεν ÉXETE γνώση. 

9. Κι οΑΛΛΑΧ οδηγεί στον σωστό 

Δρόμο, αλλά ὑπάρχουν και οι δρόμοι που 

παραστρατούν. Av όμως οΑΛΛΑΧ ἥθελε 

0a μπορούσε όλους σας va σας 

καθοδηγήσει. 

10. Exeivos εἰναι που xatebdter νερό 

UT τον OUQUVO, που απ' αυτό πίνετε, κι 

AT αὐτό (φυτρώνει) ἡ ὀλάστηση που 

τρέφονται τα ποίμνιά σας. 

11. Μ' αὐτό κάνει va φυτρώνει, για 

σᾶς το σιτάρι, και οι ελιές, κι οι 

χουρμαδιές, καὶ τ' ἀμπέλια κι απ' όλα τα 

εἰδὴ τῶν καρπών. Σ' αὐτό - ὄὀέδαια - 

᾽υπάρχει ένα Σημάδι για τους ανθρώπους 

που σκέπτεται. 

12. Ἔχει δαμάσει σε σὰς τη νύχτα 

χαὶ τὴ μέρα, τον MAO και το φεγγάρι, 

και τὰ ἀστέρια εἰναι δαμασμένα για σας 

με το πρόσταγμά Του. Σ᾽ αυτά - δέδαια - 
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(16) Σούρα ε.-Ναχλ Μέρος 140 [_ 378 | dés V4 dd δ)» 

ππάρχουν Σήματα για Tous ανθρώπους 

που λογικεύονται. 

13. Και τα πάντα πάνω στη γη γιὰ 

σας τα ἔχει πολλαπλασιάσει σε διάφορα 

χρώματα (και ποικιλίες). Σ' αυτό - δέδαια 

- ὑπάρχει ἕνα Σημείο για τους ανθρώπους 

που καταλαύδαίνουν το μάθημα, 

14. Ἐκείνος είναι που δάμασε για σας 

τη θάλασσα, ώστε VO μπορείτε VO τρώτε 

φρέσκο καὶ τρυφερό κρέας, και να όγάζετε 

απ' αὐτή κοσμήματα για να τα φοράτε. 

Και ὀλέπετε και τα καράῤδια που πάνω 

τῆς διασχίζουν τα κύματα, ὥστε (έτσι) 
νὰ επιδιώξετε τὴ χάρη Του καὶ va 

μπορέσετε VO εἰστε εὐγνώμονες. 

15. Κι τοποθέτησε στη γη τὰ ὄουνά 

VO στέκονται σταθερά, να μη πλανήσει ἡ 

γή LE σας, και ποτάμια και δρόμους, ίσως 

μπορέσετε να καθοδηγηθείτε. 

16. Και σημεία (στη γη) και συνθήματα 

και με τ' ἄστρα (οι ἄνθρωποι) οδηγούν 

τον εαυτό τους. 

17. Είναι ποτέ δυνατό Exeivos που 

δημιουργεί να μοιάζευ μ' εκείνον που δεν 

δημιουργεί; Δεν θα συνετισθείτε; 

18. AV προσπαθήσετε να μετρήσετε 

τις χάρες τοῦ AAAAX θα σὰς ήταν 

αδύνατο va τις απαριθμήσετε. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Ἐπιεικής, Ελεήμονας. 

19. Κι o AAAAX γνωρίζει καλά τι 

χρύδετε και τι ἀποκαλύπτετε. 
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(16) Σούρα ε.-᾿Ναχλ Μέρος 140 dés; VA Jeudi δ). 

20. Κι εκείνοι που επικαλούνται άλλους 

θεούς - πλην του AAAAX - δεν 

δημιούργησαν τίποτε, και είναι οι ἴδιοι 

δημιουργήματα. 

21. (Εἶναι πράγματα) νεκρά, ἀψυχα. 

Και δεν θα νιώσουν πότε θα αναστηθούν. 

22. Ο AAAAX εἰναι ο Μοναδικός 

θεός. Ἐκείνοι που δεν πιστεύουν στη 

Μέλλουσα ζωή, οι καρδιές τους ἀαρνούνται 

(την μοναδικότητα tou AAAAX), και 

εἶναι ὑπερήφανοι. 

23. Ο ΑΛΛΑΧ - χωρίς αμφιδολία - 

γνωρίζει εκείνα που χρύδουν κι εκείνα 

που αποκαλύπτουν:κι ἀληθινά δεν ἀγαπά 

τους υπερήφανους. 

24. Κι όταν λεχθεί σ' αὐτούς (τους 

᾽υποκριτές): "Τι είναι αὐτό που ο Κύριός 

σας ἔχει στείλει (κάτω στον Μουχάμμεντ);" 

λένε: "Παραμύθια τῶν προγόνων!" 

25. Ας τους να σηκώνουν - κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης - ολόκληρο το ὄάρος 

τῶν εγκλημάτων καθώς και χάτι AT’ To 

ὀάρος εκείνων που - από ἀγνοια τους 

παραπλάνησαν. Πόσο do είναι το 

6dpos που σηκώνουν! 

26. Κι εκείνοι που étnoav πριν απ' 

αὐτούς συνωμοτούσαν επίσης (ενάντια στο 

Δρόμο του ΑΛΛΑΧ) O AAAAX όμως 

πήρε τις OLXOÔOUÉS τους απ’ τα θεμέλια, 

HL OL οροφές ἔπεσαν κάτω, ἀπό πάνω 

τους, κι ἡ τιμωρία TOUS ρθε ἀπό εκεί 

που δεν τὴν περίμεναν. 
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27. "Ἔπειτα - κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης - o AAAAX θὰ τους ντροπιάσει 

και θα τους rec: ἽΠου εἰναι οι "συνέταιροί" 

Μου που tous εἰχατε ὡς ἀφορμή για νὰ 

διαφωνείτε με τους αποστόλος;". Εκείνοι 

δὲ που ἦταν προικισμένοι LE τη γνώση 

θα πουν: "Σήμερα -πράγματι- n Ντροπή 

κι ἡ Αθλιότητα ανήκουν στους ἀπιστους". 

28. "(Δηλαδή) εκείνοι που τις ζωές 

τους πήραν οι άγγελοι, γιατί αδίκησαν 

τις ίδιες τις ψυχές τους", Ἔπειτα θα 

προτείνουν υποταγή ότι: "Δεν ἔχουμε κάνει 

(εν γνώσει) κακό". (Και où ἄγγελοι θα 

απαντήσουν) :"Ὅχι,ο AAAAX γνωρίζει 

πραγματικά καλά ὀλα ὀσα κάνατε, 

29. "Na μπείτε an’ τις πόρτες της 

Κόλασης και να μένετε εκεί για πάντα. 

Ἔτσι κακή εἰναι ἡ διαμονή τῶν 

σπὙπερηφάνων". 

30. Στους ενάρετους δε, σ' εκείνους 

που σέδονται (τον AAAAX όταν) θα τους 

λένε: "Τὶ είναι exeivo που o Κύριός σας 

έχει αποκαλύψει:" θα πουν: “Ὅ,τι είναι 

καλό". Ὅσοι ἀαγαθοεργούν σ' αὐτό τον 

κόσμο, θα anokau6dvouv καλό, αλλά ἡ 

Μέλλουσα Ζωή είναι πολύ καλύτερη. 

Ἐξαίρετη είναι ἡ διαμονή τῶν ενάρετων! 

31. Κήποι της Αιωνιότητας εἰναι εκεί 

που θα μπουν.με τα ποτάμια από κάτω 

τους να κυλούν, και θα ἔχουν ὀ,τι κυ αν 

ξητήσουν. M’ αυτό τον τρόπο o AAAAX 

αμείθει τους ενάρετους. 

32. Αὐτοί, που ἡ ζωή tous τὴν 

παίρνουν OL ἄγγελοι σε κατάσταση 
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(16) Σούρα ελ-ι!Ναχλ 

αγνότητας, λέγοντας (σ' αὐτούς): "Ἑιρήνη 

πάνω σας! Μπείτε στον Παράδεισο για 

το (καλό) που ἔχετε χάνει (στον κόσμο)". 

33. Μήπως (οι ἀπιστοι) περιμένουν 

μέχρις ότου où ἄγγελοι ἐλθουν σ' αὐτούς, 

ἡ μήπως ἔλθει ἡ καταδίκη από το Κύριό 

σου, (για τὴν καταδίκη touc) To ἰδιο 

ἕκαναν και εκείνοι που ἔζησαν πριν απ' 

αὐτούς. Κι όμως o AAAAX δεν τους 

αδίκησε, ενώ, οι ίδιοι αδίκησαν τον εαυτό 

τους. 

34. Τους πρόλαδαν τὰ κακά 

ἀποτελέσματα απ' TU έργα TOUS, και ἡ 

τιμωρία TOUS περιόρισε για εκείνα που 

πριν ειρωνεύονταν. 

35. Καὶ εἰπαν οι ειδωλολάτρες: "Av 

ἤθελε o AAAAX δεν θα λατρεύαμε, ἄλλον 

EXTOS απ' Αὐτόν, οὔτε εμείς, οὔτε οι 

πατέρες μας, - κι OÙTE θα ἀπαγορεύαμε 

ό,τι Oo AAAAX επέτρεψε. “Ἔτσι éxavav 

OL πρόγονοί τους. Αλλά ποιὰ είναι n 
αποστολή τῶν ἀποστόλων παρά μόνο Va 

κηρύξουν το Καθαρό Μήνυμα; 

36. Βέδαια ἔχουμε στείλει σε κάθε 

ἔθνος ἕναν ἀαπόστολο, (με την Ἐντολή): 

"Na λατρεύετε μόνο τον AAAAX και ν' 

UTOPEUYETE τὴν ειδωλολατρία". ὑτήρξαν 

μερικοί που o AAAAX τους καθοδήγησε, 

καὶ ἄλλους που πάνω τους ἡ πλάνη έγινε 

ἀναπόφευκτη. Πι΄ αὐτό ταξιδέψτε στη γη 

NUL δείτε ποιο ἦταν TO τέλος εκείνων 

που αἀρνήθηκαν (την αλήθεια) 

διαψεύδοντας (τους ἀποστόλους). 

37. Av εἰσαι (Q! Μουχάμμεντ) 
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ανυπόμονος για την καθοδήγησή τους, o 

AAAAX ὀμῶὼς δεν καθοδηγεί ὀποιον 

ἀφήνει στην πλάνη, και κανένα 60N86 

δεν πρόκειται νὰ ÉXOUV OL πλανούμενοι. 

38. Ορκίζονται με τον πιο δυνατό τους 

όρκο στο ΑΛΛΑΧ ότι δεν θα αναστήσει 

o AAAAX αυτούς που πέθαναν. Ὄχι, 

είναι μια Αληθινή υπόσχεση που 0 

AAAAX εἰχε δώσει. Κι όμως οι 

περισσότεροι ἀπ᾽ τους ανθρώπους δεν To 

γνωρίζουν. 

. (Πρέπει ν' αἀναστηθούν) για ν' 

αποδείξει σ' αὐτούς (την αλήθεια) που 

γι' αυτήν διαφωνούσαν και για να μάθουν 

OL άπιστοι ότι ήταν ψεύτες. 

40. Οτιδήποτε θέλουμε va γίνει το 

λέμε: " Γεννηθήτω" και γίνεται. 

41. Κι εκείνοι που μετανάστεψαν υπέρ 

του AAAAX - μετά που υπέφεραν 

καταπιέσεις - θα τους ὀάλουμε (σίγουρα) 

GE καλό σ' αὐτόν τον κόσμο, ενώ ἡ AUOLËN 

της Μέλλουσας Ζωής εἰναι μεγαλύτερη, 

αν μόνο γνώριζαν. 

42. Αὐτοί εἰναι που υπομένουν 

χκαρτερικά καὶ υποστηρίζουν τον Κύριό 

τους. 

43. Και πριν από σένα οι ἀπόστολοι 

που ÉXOUUE στείλει δεν ήταν παρά 

άνθρωποι που TOUS εμπνεύσαμε. AV δεν 

TO γνωρίζετε ρωτείστε αὐτούς που 

κατέχουν το Μήνυμα. 

44. (Tous ἐχουμε στείλει) με Oeixd 
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Σημεία, και Γραφές και στείλαμε (ακόμη) 

σε σένα κάτω το Κοράνιο, για va 

εξηγήσεις στους ανθρώπους καθαρά, 

εκείνο που ÉYXEL σταλεί σ' αὐτούς, και... 

ίσως μπορέσουν να σκεφτούν. 

45. Μήπως εκείνοι που επινοούσαν 

(συνωμοσίες) δεν φοόδούνται va τους 

καταδροχθίζει ἡ γη ή νὰ τους ἔρχεται το 

6doavo από εκεί που δεν την περιμένουν; 

46. Eite tous εξαφανίζει μὲ τὴν 

τιμωρία Του κατά τις καθημερινές δουλειές 

TOUS καὶ τότε δεν τὴν ξεφεύγει κανείς 

απ' αὐτούς. 

47. Eite τους χτυπά με την τιμωρία 

Του σε περίπτωση φόδου αλλά με σας 

(το ἐθνος του Μουχάμμεντ) ο Κύριός 

σας είναι Ἐπιεικής, Ελεήμονας (αφού δεν 

σας εξαφάνισε με την τιμωρία του). 

48. Μήπως δεν ὀλέπουν στη δημιουργία 
του AAAAX - (ακόμα) κι ανάμεσα (στ' 

άψυχα) πράγματα πως οι σκιές τους 

περιστρέφονται από δεξιά κι αριστερά, 

για νὰ προσκχυνήσουν τον ΑΛΛΑΧ 

ταπεινωμένες κι πυποταγμένες; 

49. Tia τὸν AAAAX υποτάσσονται 

όλα όσα ὄρίσκονται στους ουρανούς και 

στὴ γη, ἀπό ζωντανά και αγγέλους, κι 

αὐτοί (οι άγγελοι) δεν υπερηφανεύονται. 

50. Σέδονταν τον Κύριό τους (που 

εἰναι Μέγας) πάνω απ' αὑτούς, και 

ππακούουν σε ὁσα ἔχουν διαταχθεί. 

51. Καὶ εἰπε o AAAAX: "Μη παίρνετε 
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(για λατρεία) δύο θεούς, γιατί εἰμαι ένας Où VRAERS, 

Μοναδικός Θεός. Ἐμένα μόνο φοδηθείτε". 
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55. Αρνούνται τις χάρες που τους OS SES LE 

δώσαμε. ας anokau6dvete. Ki ὀμως | ἡ τ ες Ὁ 

ἀργότερα θα μάθετε τις συνέπειες. 

56. Κι ἀκόμα EXXHQOUV σε πράγματα AE ΕΣ ἐς NOR 
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απ' αὐτά που tous χαρίσαμε! Ma το QUE ASE 

AAAAX!Ga κληθείτε - οπωσδήποτε - va 

δώσετε λόγο για τις (ψεύτικες) επινοήσεις 

σας. 

57. Κι εκχωρούν στον AAAAX ta re ΟΣ Er 

κορίτσια! Δόξα στον AAAAXIO AAAAX ῶ-: ΜΝ 

είναι ἀνώτερος. Γιὰ τον εαὐυτό τους Se fer) 

(εκχωρούν) ότι επιθυμούν (δηλ. τα αγόρια). 
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59. Κρύόδεται από ντροπή προς τους 

συνανθρώπους του επειδή ἔχει λάόει 

άσχημα νέα! Μήπως θα πρέπει va το 

κρατήσει (υπομένοντας) την περιφρόνηση, 

ἡ va τὸ θάψει στὸ χώμα; Τι ἀθλια 

απόφαση που θα πάρουν! 

60. Γι' αυτούς που δεν πιστεύουν στη 

Μέλλουσα Ζωή ανήκει ἡ παρομοίωση του 

καχού. Και στον AAAAX ανήκει n 

ανώτατη παρομοίωση (επίθετο). Eivou 

0 Tavroëvvauos, ο Πάνσοφος. 

61. Κι αν ήταν να τιμωρήσει ο 

AAAAX τοὺς ανθρώπους για τις αδικίες 

τους, δεν θα άφηνε πάνω (στη γη) οὔτε 

ένα πλάσμα ζωντανό, αλλά τους αναδάλλει 

(δίνοντάς τους προθεσμία) για ἕνα 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Κι αν ἔλθει 

το τέλος τους, δεν θα τους εἰναι δυνατό 

νὰ αναθδάλουν (τὴν τιμωρία) οὔτε για μια 

ὥρα, κι οὔτε και νὰ τη επισπεύσουν. 

62. Κι αποδίδουν στον AAAAX εκείνο 

ποῦ οι ίδιοι αποστρέφονται (για τον εαυτό 

τους), κι ἡ γλώσσα TOUS ὀεθαιώνει τὴν 

ψευτιά ὁτι ἡ καλή ανταμοιδή τους 

ανήκουν (στο τέλος). Χωρίς αμφιθολία 

γι᾿ αὐτούς είναι n Φωτιά, και θα εἰναι οι 

πρώτοι που θα ριχτούν σ' αυτή ! 

63. Ma τον AAAAX, ἐχουμε (επίσης) 

στείλει (τους ἀποστόλους μας) στα έθνη 

πριν ἀπό σένα. Ο Σατανάς όμως ἔκανε 

ὥστε OL ἁμαρτίες τους (των ἁμαρτωλών) 

να φαίνονται ὀμορφα στον εαυτό τους. 

Είναι σήμερα (ο Σατανάς) ο προστάτης 

τους, - καὶ (γι' αὐτό) θα έχουν ανυπόφορα 
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Gdoava. 

64. Κι δεν ἐχουμε στείλει σε σένα κάτω 

το Βιόλίο, παρά μόνο να φανερώσεις σ' 

αὐτούς αὐτά για τα οποία εἰχαν διαφορές, 

καὶ είναι καθοδήγηση καὶ ευσπλαχνία για 

TO λαό εκείνο που πιστεύει. 

65. Ki o AAAAX ἐστειλε απ' τον 

ουρανό TO νερό κάτω, που ζωογονεί τη 

γη, μετά που ἐχει νεκρωθεί. Σ' αὐτό - 

ὀέδαια - υπάρχει ένα Σημείο γι᾿ αὐτούς 

που ακούν. 

66. Και ὀέδαια στα ζωντανὰ (ακόμη) 

ÉxETE μάθημα να ὄὀρείτε σημείο, αφού σας 

κάνουμε νὰ πίνετε απ' ὁτι ὀρίσκεται στὰ 

σπλάχνα TOUS - ανάμεσα στις εκχρίσεις 

καὶ στο αίμα - κάναμε ώστε νὰ πίνετε 

γάλα αγνό κι ευχάριστο YL' αὐτούς που 

TO πίνουν. 

67. Κι απ' τα φρούτα τῆς χουρμαδιάς 

γαι τῆς χληματαριάς παίρνετε QT αὐτά 

πιοτά καὶ υγιεινῆ τροφή. Και o' αὐτό 

ακόμη υπάρχει Σημείο για TOUS 

ανθρώπους που λογικχεύονται 

(καταλαόδαίνουν). 

68. Κι ἐχει ἐεμπνεύσει ο Κύριός σου 

στις Μέλισσες: "Na οικοδομήσεις τὰ κελιά 

σας στα ὄουνά και στα δέντρα καὶ σ' ό-τι 

φτιάχνουν OÙ (ανθρώπινες) από κατοιλίες. 

69. “Ἔπειτα νὰ τρώγετε ἀπ' ὁλα τα 

φρούτα (τῆς γῆς) και νὰ ὄρίσχετε μ᾽ 

ἐπιδεξιότητα TOUS ευρύχωρους δρόμους 

του Κυρίου σου". Βγάζει ἀπ᾿ τὰ σπλάχνα 

της ένα ποτό, - με διαφορετικά χρώματα 
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- ποῦ εἶναι θεραπευτικό για τους 

ανθρώπους. Πραγματικά σ' αὐτό ὑπάρχει 

σημείο για εκείνους TOUS ἀνθρώπους που 

σκέπτονται. 

70. Ο AAAAX σας ÉXEL δημιουργήσει 

κι ἔπειτα ανακαλεί τις ψυχές σας στο 

θάνατο. Μερικοί de από σας θα φτάσουν 

σε μια αδύνατη ηλικία, (θα γεράσουν) 

DOTE νὰ μη γνωρίζουν τίποτε, μέσα από 

τόσα που ἐχουν μάθει. Tati o AAAAX 

εἰναι Παντογνώστης, Πανίσχυρος. 

71. Κι o AAAAX ἐχει προτιμήσει 

ορισμένους ἀπό σας περισσότερο απ' TOUS 

ἄλλους στα χαρισμένα ἀγαθά Του. Κι όμως 

αὐτοί που ἔχουν εὐυνοηθεί, περισσότερο, 

δὲν θὰ δώσουν ax’ ta ἀγαθά σ' αὐτούς 

ποῦ το δεξί τους χέρι εξουσιάζει (στους 

δούλους), ὥστε νὰ εἰναν ίσοι στὴν 

extiunon. Μήπως λοιπόν θ' ἀαρνηθούν τις 
χαρές του ΑΛΛΑΧ; 

72. Κι o AAAAX érave για σας 

συζύγους από το LÔLO TO γένος κι ἔκανε 

γιὰ σας-απ' τις συζύγους σας -παιδιά καὶ 

εγγόνια, και σᾶς εφοδιάσαμε UE τὰ 

καλύτερα (αγαθά). Μήπως - λοιπόν- 

(επιτρέπεται) VO πιστεύουν στο ἄδικο καὶ 

αρνούνται τις χάρες τοῦ AAAAX! 

73. Καὶ χατρεύουν άλλες (θεότητες) 

εχτός τοῦ AAAAX που δεν ἔχουν τη 

δύναμη va τοὺς προμηθεύσουν ax’ τους 

οὐυρανούς και τὴ γη, κι OUTE μπορούν νὰ 

κάνουν τίποτε; 

74. Mnv επινοείτε παρομοιώσεις ya 

τον AAAAX (ποῦ δεν συγκρίνεται). Πιατί 
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o AAAAX γνωρίζει, κι εσείς δεν 

γνωρίζετε. 

75. Ο AAAAX παρουσίασε τὴν 

Παραθολή (τῶν δύο ἀνθρώπων) ο ἕνας 

ήταν σκλάδος - κάτω απ' τὴν ιδιοχτησία 

ενός GAROU -, και δεν εἰχε τη δύναμη νὰ 

κάνει τίποτε, κι (ο ἄλλος), που του εἰχαμε 

- Ἐμείς - παραχωρήσει πλουσιοπάροχα 

αγαθά από τα οποία ξοδεύει (κάνοντας 

ελεημοσύνες), στα Ἀρυφά και στὰ φανερά. 

Μήπως κι où δύο τους εἰναι ίσοι; Δόξα 

πρέπει στὸν ΑΛΛΑΧ. Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αὐτούς δεν το EVVOOUV. 

76. O AAAAX παρουσίασε (κι ἀλλη) 

παραδολή μὲ δύο ἄνδρες: Ο ἕνας ax’ 

αὐτούς 600606, χωρίς καμιά δύναμη για 

οτιδήποτε, και θεωρείται ὡς θάρος στον 

κύριό του. Οπουδήποτε τον στέλνει, δεν 

φέρνει τίποτε καλό. Eivai - λοιπόν - 

αυτός ίσος μ' εκείνον που EVTÉAAETOL TO 

δίκαιο και ὀαδίζει στον σωστό δρόμο; 

77. O ΑΛΛΑΧ κατέχει τα αόρατα 

τῶν ουρανών και τῆς γης, και το ζήτημα 

τῆς Κρίσης δεν είναι παρά σαν το 

σπινθηρισμό του ματιού, ή ακόμα 

γρηγορότερα. Βέδαια ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

78. Και o AAAAX σας ἐόγαλε απ' 

τις κοιλιές τῶν μητέρων σας, που τότε 

δεν ξέρατε, τίποτε, κι ἔκανε για σας την 

ακοή και την όραση, καὶ T1 νοημοσύνη 

για va Τὸν ευχαριστείτε. 

79. Μήπως δεν εἰδατε τα πουλιά 

προετοιμασμένα νὰ πετάνε στον ἀέρα; 
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Τίποτε δὲν to Ἀρατά ψηλά παρά (η 

δύναμη) του ΑΛΛΑΧ. Βέῤαια σ' αὐτό 

πυπάρχουν Σημεία για tous ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

80. Ο AAAAX έἐκανε τα σπίτια για 

σας χώρο διαμονής και ανάπαυσης. Κι' 

ἕκανε για σας - από τα δέρματα τῶν 

ζώων - (σκηνές για) κατοικίες, που τις 

ὀρίσκετε τόσο ελαφρές (και δολικές) σαν 

ταξιδεύετε κι' όταν σταματάτε για νὰ 

διαμένετε. Κι ax’ το μαλλί TOUS και τὴν 

απαλή κλωστή TOUS και απ' τις τρίχες 

τους, ἔκανε για σας στρώματα και 

εὐχάριστα σκεπάσματα για ἕνα χρονικό 

διάστημα. 

81. Και o AAAAX ÉXGVE - από εκείνα 

που ἐπλασε -, μερικά πράγματα για νὰ 

σας δίνουν σκιά, και σε μερικούς λόφους 

ἕκανε καταφύγιο γι' σας, ἕκανε επίσης 

τα φορέματα για να προφυλάγεστε από 

tn ζέστη (και to κρύο) και τα 

θωρακισμένα σακάκια για VA σας 

προφυλάγουν απ' την (αναμεταξύ) σας 

6io. Ἔτσι συμπληρώνει τις Χάρες Του 

πάνω σας, για να αποταχθείτε στην 

Θέλησή Του (στο Ισλάμ). 

82. Av όμως απορρίπτουν τὴν πίστη, 

τότε 10 καθήκχον σοῦ εἰναι (Ω! 

Movyxduuevt!) να κηρύττεις φανερά το 

Μήνυμα. 

83. Γνωρίζουν τις χάρες tou AAAAX 

χι ἐπειτὰ τις ἀαρνούνται κι OL περισσότεροι 

απ' αὐτούς είναι ἀπιστοι. 

84. Κατά την Ανάσταση θα εγείρουμε 
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(16) Σούρα ελ-ιΝαχλ 

ένα Μάρτυρα (απόστολο) από κάθε 

Ἔθνος, και τότε δεν επιτρέπεται στους 

άπιστους VA δικαιολογούν, OÙTE νὰ 

ζητήσουν χάρη ἀπό τον AAAAX. 

85. Κι αν οι ἀδικοι δουν την Τιμωρία, 

(τότε) καμία ἀανακούφιση (δεν θα ὑπάρξει) 

γι᾿ αὐτούς, κι οὔτε τότε θα πάρουν 

αναθολή. 

86. Κι αν εκείνοι που ἔδιναν 

συνεταίρους στὸν AAAAX δουν τους 

"συνεταίρους" τους, θα πουν: "Κύριέ μας! 

Αὐτοί - εἰναι "OL συνέταιροι" μας που 

τους επικαλούσαμε αντί Σου". Αυτοί όμως 

(οι συνέταιροι) θα τους επιστρέψουν το 

λόγο tous (και θα πουν): "Πράγματι εἰστε 

ψεύτες!", 

87. Exeivn την Ἡμέρα θα δείξουν 

(ανοιχτά) την ὑποταγή (τους) στον 

ΑΛΛΑΧ κι ὀλες οι επινοήσεις τους θα 

εξαφανιστούν. 

88. Exeivor που apvnOnxav τον 

AAAAX x εμπόδιζαν (τους ανθρώπους) 

απ' 10 Δρόμο του ΑΛΛΑΧ - γι' αυτούς 

θα αὐυξήσουμε στην Τιμωρία πάνω στην 

Τιμωρία, για ὀσα μεταχειρίζονταν για va 

εξαπλώσουν TO κακό. 

89. Και κατά την Ημέρα της 

Ανάστασης εγείρουμε για κάθε ἐθνος ἕνα 

μάρτυρα (απόστολο) από τον εαυτό τους 

απ' τὴν ἰδια τη γενιά τους - χαι θα σε 

φέρουμε -εσένα-μάρτυρα μπροστά στον 

ίδιο (το έθνος σου). Και στείλαμε σε σένα 

το Βιόλίο που ἔχει εξήγηση για όλα τα 

πράγματα, καθοδήγηση, ευσπλαχνία και 
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(16) Σούρα ελ-Ν αχλ 

καλά νέα για τους Μουσουλμάνους. 

90. O AAAAX διατάζει τη δικαιοσύνη, 

τὴν ἀαγαθοεργία καὶ τη ὀοήθεια στους 

συγγενείς και ἀπαγορεύει κάθε μεγάλη 

αμαρτία ἀδικο και παράνομο. Zac 

προειδοποιεί ὥστε νὰ θυμηθείτε. 

91. Na εἰστε συνεπείς στη Συνθήχη - 

του AAAAX, - εφ' όσον ἔχετε ὑποσχεθεί 

- καὶ νὰ μὴν παραόδαίνετε τους όρκους 

σας, μετά που τους ἔχετε επικυρώσει και 

- ὀέδαια - αφού είχατε κάνει τον AAAAX 

εγγυητή πάνω σας, γιατί ο AAAAX 

γνωρίζει ὀλα τα ἐργα σας. 

92. Και μη μοιάσετε με τη γυναίκα 

(εκείνη) που ξετύλιξε τη κλωστή, (που 

είχε πλέξει γερά), ξηλώνοντας τὴν πρώτη 

τῆς κατάσταση χαι παίρνετε τους όρκους 

σας - μεταξύ σας - ὡς ἀφορμή για νὰ 

ξαναπατάτε τους ἄλλους όταν ὄρίσκετε 

ἕνα é0vos μεγαλύτερο σ' ἀαριθμό από ἕνα 

ἄλλο ἐθνος σύμμαχο σὰς (με σκοπό va 

κάνετε μαζί του συμφωνία). Μ' αὐτά ο 

AAAAX σὰς δοκιμάζει και την Ἡμέρα 

τῆς Κρίσης (Ανάστασης) θα σας φανερώνει 

όλες τις διαφορές που εἰχατε. 

93. Av ήθελε o AAAAX θὰ σας ἔκανε 
όλους ἕνα ἐθνος χι ὀὁμως ἀφήνει στὴν 

πλάνη αὐτούς που θέλει, και καθοδηγεί 

αὐτούς που θέλει. Βέδαιο ὀὁμως ότι θὰ 

ρωτηθείτε για ὀλες τις πράξεις σας. 

94. Και μη παίρνετε τους OPXOUS σας, 

για νὰ κάνετε ἀἁπάτες μεταξύ σας, τότε 

θα ξεγλιστρήσουν τα πόδια σας που ἦταν 

σταθερά και θα δοκιμάσετε (τις συνέπειες) 
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(16) Σούρα ελ-Ναχλ 

του κακού, ἐπειδή εμποδίσατε (τους 

ανθρώπους) από tn θρησκεία του 

AAAAX και θα πάθετε μεγάλα ὀάσανα. 

95. Κι οὔτε ν' ἀγοράζετε με τη συνθήκη 

του AAAAX (πράγματα) μικρής αξίας. 

Tati στον ΑΛΛΑΧ υπάρχει (ένα ἐπαθλο) 

πολύ καλύτερο για σας, αν (μόνο) 

γνωρίζατε. 

96. Or έχετεμαζί σας εξαφανίζεται, 

ό,τι (όμως) ἐχει o AAAAX (από ἀγαθά) 

παραμένει. Και θα χορηγήσουμε -δέδαια- 

σ' ἐκείνους που ὑπόμεναν καρτερικά τὴν 

αμοιδή TOUS, σύμφωνα με το καλύτερο 

από τα ἔργα τους. 

97. Οποιοσδήποτε - άνδρας ἢ γυναίκα 

- κάνει TO καλό και εἰναι και Πιστός, σ 

αὐτόν θα του δώσουμε μια καλή (αγνή) 

Ζωή, καὶ θα τους ανταποδώσουμε - για 

ἀμοιδή - σύμφωνα με TO καλύτερο από 

εκείνα που ἕκαναν. 

98. Κι όταν διαδάσεις το Κοράνιο, νὰ 

επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, 

ἐνάντια στο Σατανά, τον (Πρώτο) Αρνητή. 

99. Καμιά εξουσία δεν ἐχει πάνω σ' 

αὐτούς που πιστεύουν, κι στηρίζονται στον 

Κύριό τους. 

100. Η μόνη εξουσία (του Σατανά) 

είναι πάνω σ' αὐτούς που τον παίρνουν 

σαν προστάτη και τον συνεταιρίζουν LE 

τον AAAAX. 

101. Κι αν αντικαταστήσουμε ἕνα 

σημείο (στο Κοράνιο) ue ἕνα άλλο- ο 
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(16) Σούρα ε.-Ναχλχ Μέρος 140 dés Δ »μυϑδ,μ» 

AAAAX γνωρίζει καλύτερα τι Jar AUS χω, λ΄ οἵ 

ἀποκαλύπτει (κατά διαστήματα) - λέγουν: Ne as 

"Ἐσύ δεν eioat παρά πλαστογράφος Es Ys SE 

(επινοητής)". Αλλά οι περισσότεροι απ' 

αυτούς δεν καταλαόδαίνουν. 

102. Πες, ότι το Ἅγιο Πνεύμα έφερε BL τ re 
(το Κοράνιο ὡς) την ἁαποκάλυψη ax' τον suis τὰ 

, , , , «οἱ ES RS) 
Κύριό σου - με τὴν Αλήθεια -, ὥστε va De ̓ Ξ re Lu 
σταθεροποιεί αὐτούς που πίστεψαν, και (ὃ ἀμ λοις 
σα Χαρούμενα νέα στους Μουσουλμάνους. 

ΛΟ ELA 

Log 65 Ως 

ΦΟΡΕΙ͂ Lribef 2 | 

103. Ki όμως (πολύ καλά) γνωρίζουμε ST ANA Les 

ότι θα λέγουν: "Είναι ἕνας &v8gwros που 

τον διδάσκει". Η γλώσσα ὁμως αυτού που ΤΣ ΤΣ 

᾽ὑυποδεικνύουν (με κακοήθεια) είναι ξένη, Φ Le oies 
ενώ αὐτή ἡ γλώσσα (του Kopaviov) εἰναι 

Αραόική αγνή και καθαρή. 

104. Exeivor που δεν πιστεύουν στους ας, τ Ὁ SA ἴδ) 
λόγους (Αγιάτ) του AAAAX δεν θα τους ᾿ ἰδ Αι 
καθοδηγήσει ο ΑΛΛΑΧ και θα ἐχουν 

ἐεπώδυνα ὄὀάσανα. 

105. Αλλά επινοούν το ψέμα -αὐτοί | SET EN ENS SIMGALLE ἢ 

που δὲν πιστεύουν στα Σημεία του ἢ) “222. αἰ λώ in 
, , , d 5 ΄ 

AAAAX - καὶ εἰναι οι ίδιοι ψεύτες. 

106. Οποιοσδήποτε αρνείται τον δύο, Δ ΔΈ εν, 
ΑΛΛΑΧ μετά που δέχτηκε την. Πίστη CS θεν ae, Ζ \ 

Του - εκτός αν ὀρίσκεται κάτω από πίεση, mire κα D 

HU ἡ καρδιά του παραμένει σταθερή στὴν ΠΑΡᾺ Ce 

Πίστη, - αλλά και ὀποιος avoiye to RATES De 
01006 TOU στην απιστία σ' αυτούς πάνω 

(θα πέσει) ἡ Οργή του ΑΛΛΑΧ και θα 

έχουν μεγάλη Τιμωρία. 

107. Κι αυτό γιατί ἀγάπησαν τη ζωή Οὐ τ pu συ 

αυτού του κόσμου καλύτερα απ’ του άλλου 



Κόσμου. Κι o AAAAX, ὀὄέόδαια δεν 

καθοδηγεί ἀπιστους ανθρώπους. 

108. Αὐτοί είναι που OL καρδιές TOUS, 

τ' αὐτιά τους και τὰ μάτια TOUS τα ἔχει 

o AAAAX σφραγίσει. Και αὐτοί οι ίδιοι 

εἰναι Où ἀαφελείς. 

109. Χωρίς αμφιδολία, αὐτοί είναι οι 

χαμένοι (ζημιωμένοι) στη ζωή του Ἄλλου 

Κόσμου. 

110. Και ὀέόαια - ο Κύριός σου, γι' 

αὐτούς που έχουν ἐγκαταλείψει τα σπίτια 

τους, (μετανάστεψαν στην Εγίρα) μετά 

από δοκιμασίες και διωγμούς, και ἐπειτα 

πολέμησαν για την Πίστη και καλύτερα 

ὑυπόμεναν, ο Κύριός σου ὀέόδαια -μετά 

απ' όλα εἰναι Πολυεπιεικής, Πολυέλεος 

111. Την Ἡμέρα (της Κρίσης) που κάθε 

ψυχή θα αγωνιστεί (λογοδοτώντας) για 

τον εαὐυτό της κάθε ψυχή θα αμειφθεί 

πλήρως για όλα τα ἐργα της, καὶ κανείς 

δεν θα αδικηθεί. 

112. Κι o AAAAX έἐδωσε μια 

Παραόδολή: Ἕνα χωριό χαιρόταν ἀσφάλεια 

κι ησυχία, καὶ του δόθηκαν πιο άφθονα 

αγαθά - από κάθε τόπο. Κι όμως ἔδειξε 

αγνωμοσύνη για τις χάρες του ΑΛΛΑΧ. 

Γι’ αὐτό κι o AAAAX το ἕκανε va 

δοκιμάσει την σκληρή πείνα και TO φόδο 

εξ αἰτίας των (κακών) ἔργων ποὺ (ο λαός 

του) κατεργαζόταν. 

113. Καὶ (τότε) ήλθε σ' αὐτούς ἕνας 

Απόστολος απ' τον εαυτό τους, τον 

διάψευσαν κι ἡ τιμωρία TOUS περιέδαλε 
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(16) Σούρα ελο.Ναχλ Μέρος 140 [395] γέ.» ἡ Ju δ)» 

ενώ ήσαν ἀδικοι. 

114. D αὐτό τρώτε από τα νόμιμα 

και καλά ἀγαθά που o AAAAX ἐχει 

προμηθεύσει για σας. Na ευχαριστείτε για 

τις χάρες τοῦ ΑΛΛΑΧ αν Exeivov εἰναι 

που λατρεύετε αποκλειστικά. 

115. Zaç ἔχει μόνο απαγορεύσει ta 

νεχρά (ζώα) το χυτό αἰμα,Ἐ το κρέας του 

χοίρου και κάθε (τροφή) που πάνω της 

ἔχει επικληθεί ἄλλο όνομα, εκτός του 

AAAAX. ἂν όμως κανείς ὑυποχρεωθεί από 

ἀνάγκη και χωρίς (σκόπιμη) ανυπακοή, 

οὔτε παραδαίνοντας τα ὀρια, (να φάει), 

τότε ο AAAAX είναι Πολυεύσπλαχνος, 
Πολυεπιεικής. 

116. Νὰ μη λέτε ψέματα σε σχήμα 

γλωσσικής περιγραφής που κυκχλοφορεί 

λέγοντας: "AUTO είναι νόμιμο κι αὐτό 

ἀπαγορεύεται", ὥστε να ἀποδώσετε TO 

ψέμα στο AAAAX. Πατί εκείνοι που 

ἐπινοούν TO ψέμα για τον AAAAX ποτέ 

τους δὲν θα εὐδοκιμήσουν (δεν θὰ 

επιτύχουν). 

117. H απόλαυσή τοὺς σ' αὐτή τη 

ζωή είναι ελάχιστη ενώ θα ἔχουν μιὰ 

σκληρή Τιμωρία στη ζωή στον Ἄλλο 

Κόσμο. 

118. Και στους Ιουδαίους ἐχουμε 

απαγορεύσει αὐτά, που από πριν σου 

ἀναφέραμε. Δεν τοὺς αδικήσαμε, αλλ' 

αὐτοί μόνοι τους ἀδίκησαν τον εαὐτό τους. 

119. Ἔπειτα ο Κύριός σου δέδαια - σ' 
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αὐτούς - που κάνουν το κακό από άγνοια 

καὶ ÉTELTO μετανιώνουν και διορθώνονται, 

-ο Κύριός σου, μετά απ' ὁλα αὐτά, - 

εἰναι Πολνεπιεικής, Πολυέλεος. 

120. O Αὐόραάμ - πραγματικά - 

αντιστοιχούσε (ένα Ἔθνος πρότυπο), 

᾽πυπάκουος ἦταν ευλαδικά στον AAAAX 

(και) Αληθινός στην πίστη, που ποτέ δεν 

ἔκλινε προς άλλη θεότητα, και δεν ἦταν 

από εκείνους που συνεταιρίζουν ἄλλους 

με τον AAAAX. 

121. Ἔδειχνε την εὐγνωμοσύνη του 

για τις χάρες τοῦ ΑΛΛΑΧ που τον εἶχε 

διαλέξει και τον καθοδηγούσε στον ‘Too 

Δρόμο. 

122. Και του δώσαμε - σ' αὐτό τον 

κόσμο - το καλό και στη Ζωή του Ἄλλου 

Κόσμου που ὀρίσκεται μὲ την τάξη τῶν 

Ἐνάρετων. 

123. (Ω! Μουχάμμεντ) Σου ἔχουμε 

εμπνεύσει (το Μήνυμα) "Na ακολουθείς 

τη θρησκεία του Αὐραάμ που ἔχει στρέψει 

από τὴν απιστία και δεν ήταν απ' εκείνους 

που συνεταίριζαν ἄλλες θεότητες με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

124. Το Σάῤδδατο ἐγινε ιερό μόνο 

(ειδικά) γι' αυτούς tou διαφώνησαν μαζί 

του (στην τήρησή του). O Κύριός σου, 

ὀέδαια, θα δικάσει ἀνάμεσά τους, κατά 

την Ἡμέρα της Κρίσης, όσον αφορά εκείνα 

που διαφωνούσαν. 

125. Προσκάλεσε (όλους) στη θρησκεία 
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(16) Σούρα ei-Nay Μέρος 140 [ 397 | dés; AU Jui δ)» 

του Κυρίου σου LE σοφία και LE όμορφο 

κήρυγμα. Και προσπάθησε να τους πείσεις 

μὲ TOV καλύτερο τρόπο και τον πιο 

ευγενικό. Ο Κύριός σου γνωρίζει, δεδαίως, 

καλύτερα ποιος ἀπομακρύνεται από TO 

Δρόμο Του, και γνωρίζει καλύτερα dou 

παίρνουν καθοδήγηση. 

126. Κι όταν τιμωρείτε, να τιμωρείτε 

(γι' αντίποινα) με τον ἰδιο τρόπο όπως 

ἔχετε τιμωρηθεί κι εσείς. AV όμως δείξετε 

σπὍπομονή, αὐτό εἰναι - ὀέδαια - ἡ καλύτερη 

(πορεία) γι' αυτούς ποὺ εἰναι ὑπομονετικοί. 

127. Και va υπομένεις, γιατί ἡ ὑπομονή 

σου δὲν ἐρχεται παρά μόνο απ' τον 

AAAAX. Κι οὔτε να λυπάσαι γι' αυτούς. 

Και μὴν απελπίζεσαι (Ω! Μουχάμμεντ) 

για τις συνωμοσίες (τις μηχανορραφίες) 

τους. 

128. Βέδαια o AAAAX εἰναι μαζί με 

ἐκείνους που συγκρατούν, τον εαυτό τους 

(με θεοφοόία) και μὲ εκείνους που 

αγαθοεργούν. 
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1. Δόξα (στον AAAAX), που πήρε το 
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απαράόδατο τέμενος στο πιο Μακρινό 
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του ἔχουμε αγιάσει, - για VO δείξουμε σ' 

αὐτόν μερικά από τα Σημεία Mas, ὀέδαια 

Αὐτός (o AAAAX) εἰναι ο Μοναδικός 

που ἀκούει και ὀλέπει (τὰ πάντο). 

2. Και δώσαμε στο Μωυσή τη Βίόλο, 

καὶ τὴν κάναμε ἕναν οδηγό γιὰ τα παιδιά 

του Ισραήλ, (με την ἐντολή): "Mn πάρετε 

ἄλλον - από Euéva- Προστάτη στις 

᾽υποθέσεις (σας)". 

3. Q! Ἐσείς où ἀπόγονοι εκείνων που 

τους μεταφέραμε (στην Κιδωτό) με το 

Νώε! Στ' αλήθεια! ο Νώε ἦταν πολύ 

εὐγνώμονας δούλος. 

4. Και δώσαμε στα Παιδιά του Ισραήλ 

μια (ξεκάθαρη) προειδοποίηση στη Βίόλο 

(λέγοντας): Θα κάνετε το κακό δύο φορές 

᾿ πάνω στῆ yn και θα υψωθείτε στα ὕψη 

τῆς ὑπεροψίας (ενάντι του ΑΛΛΑΧ και 

τῶν ανθρώπων). 

5. Κι ὀὁταν πιὰ πέρασε ἡ διορία της 

τιμωρίας τῆς πρώτης ἀπ᾽ τις 

προειδοποιήσεις στείλαμε τους δούλους 

Μας εναντίον σας, που ήσαν οι πιο 

ισχυροί στον πόλεμο. Μπήκαν μέχρι τα 

εσώτερα των σπιτιών. Κι ήταν αὐτό μια 

(πλήρης) προειδοποίηση που 

πραγματοποιήθηκε. 

6. Ἔπειτα σας παραχωρήσαμε τὴν 

ἘΕπιστροφή (απ' την αιχμαλωσία) καὶ tn 

νίκη εναντίον τους. Σὰς αὐυξήσαμε τα 

πλούτη και τὰ αγόρια σας και σας κάναμε 

τη μεγαλύτερη σε ἀαριθμό ανθρώπινη 

δύναμη. 
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7. AV κάνετε το καλό για τον εαυτό 

σας το κάνετε. Κι αν κάνετε το κακό (το 

κάνετε) ἐνάντια στον εαὐτό σας. Ὅταν 

δε ἔφτασε ἡ τιμωρία τῆς δεύτερης 

προειδοποίησης (επιτρέψαμε στους 

ἐχθρούς σας) va παραμορφώσουν (να 

κακώσουν) τα πρόσωπά σας και VO μπουν 

στο Ναό σας (το Μαχρινό Τέμενος) - 

όπως μπήκαν HAL TV πρώτη φορά-, για 

VO καταστρέψουν ὁλα ὁσὰ TOUS ἦταν 

δυνατό VA καταστρέψουν. 

8. Ἴσως μπορέσει ο Κύριός σας va 

σας σπλαχνιστεί (ὕστερα από τη τιμωρία). 

Av όμως επανέλθετε (στις αμαρτίες σας), 

κυ Ἐμείς (πάλι) θα επανέλθουμε (στις 

τιμωρίες Μας). Και κάναμε την Κόλαση 

φυλακή γι' αὐτούς που αρνούνται (τὴν 

Πίστη). 

9. Στ' αλήθεια, αυτό το Κοράνιο 

καθοδηγεί εκεί που είναι πιο σωστά, και 

ἀναγγέλλει τις χαρούμενες εἰδήσεις στους 

Πιστούς που κάνουν έργα καλά, ότι θα 

ÉxOUV ένα μεγάλο (εξαιρετικό) μισθό. 

10. Και (αναγγέλλει) σ' εκείνους που 

δεν πιστεύουν στή Μέλλουσα Ζωή, ότι 

τους ἔχουμε ετοιμάσει μια οδυνηρή 

Τιμωρία. 

11. Η παράκληση που ο ἄνθρωπος θα 

πρέπει να κάνει για το καλό (στην οργή 

του) - τὴν κάνει για TO χκαχό, γιατί O 

ἄνθρωπος εἰναι ο πιο - φύσει - ὀιαστικός 

(στις πράξεις του). | 

12. Και κάναμε τη Νύχτα χαι τὴν 

Ἡμέρα δύο ax’ τα Σημεία (Mag). Κι 
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ἔχουμε σκοτεινιάσει το Σημείο της Νύχτας, 

τῇ στιγμή που ἔχουμε κάνει το Σημείο 

τῆς Huéoas va σὰς φωτίζει, ὥστε. νὰ 

μπορέσετε VO αναζητήσετε χάρη απ' τον 

Κύριό σας, και για να μπορέσετε νὰ 

μάθετε τον αριθμό τῶν ετών, και τον 

πυη7πολογισμό (του χρόνου). Κι ὁλα ta 

πράγματα τα ÉXOULE εξηγήσει αναλυτικά. 

13. Στο λαιμό κάθε ανθρώπου ἐχουμε 

στερεώσει το δικό του πουλί (ταίρι - τη 

μοίρα του). Κατά την Ἡμέρα δε τῆς 

Κρίσης θα του ὀγάλουμε (δείχνοντας 0° 

αὐτόν) ἕνα 616kio που θα το δει ανοιχτό. 

(Που θα λέει): "“Διάδασε (ό,τι 

ÉKOVES) στο δικό σου ὄιόλίο. Αρκεί για 

τὴ ψυχή σου - αὐτή την Ἡμέρα - ό.τι 

μόνος σου θα λογαριαστείς". 

15. Ὅποιος καθοδηγείται, τον εαυτό 

του ὠφελεί. Κι ὁποιος παρεχτρέπεται, 10 

κάνει για τὴν καταστροφή του. Καμία 

ψυχή δὲν σηκώνει Ta ὄὀάρη LAS άλλης 

(δηλ. δεν ευθύνεται για άλλα ξένα 

καμώματα) οὔτε τιμωρούμε κανένα πριν 

στείλουμε ἐναν απόστολο (για va 

προειδοποιήσει). 

16. Κι ὅταν αποφασίσουμε va 

καταστρέψουμε ἐνὰα χωριό, στέλνουμε 

(τρώτα) μια οριστική διαταγή σ᾽ αὐτούς 

που ἔχουν δοθεί τα ἀγαθά αυτής της 

ζωής, (τους ἄρχοντες va Mas vraxovv) 

που κι όμως παρανομοῦν κι έτσι ο λόγος 

(η τιμωρία Μας) επαλήθευσε και το 

χαταστρέφομε ολοσχερώς. 

17. Και πόσες πολλές γενεές ἐχουμὲ 

Μέρος 150 | 400 "9 δ NV εἰ! δ) 

24! 12: LS cts a AN ὡς ς 

217.» 7 ξ ΩΣ ΘΗ τς ἼΣ ὰ 

Ta ri ss , 3 
ἄςξε οί 12, 

Qiirarte sat 

Φ ζω: ILE, BESS Lai 

Tee mr SAR 
LL T 

ΣΤΟΝ #, te Asie À 

E 1239 9» δῖ 
Sc TT «1902 ce 

OY εξ SES 

or LOTS 

GBA EAES al ES 15 

os sara ir À LES 

(SAS ας 



(7) Σούρα ελῖσρά Μέρος 150 [ 401 ||} «;»ΣἹ ΥῪ ε"γ,9}} ὃ). 

καταστρέψει μετά τον Νώε; Κι aguei για Oh enr 
τον Κύριό σου που γνωρίζει καλύτερα Fo 

και ὀλέπει τις AUAQTIES των δούλων Του. 

18. Av κανείς δείξει ἐπιθυμία μόνο ASC AU DUAL SEE 

για τὰ (ἐφήμερα) πράγματα, (αυτής τῆς | se ces » 
Cons), Ἐμείς πρόθυμα τους παραχωρούμε | D a ee nl  Σ, 

- αυτά TO πράγματα, όπως θέλουμε, καὶ Gr 

σ' ὀποιον θέλουμε. Tia το τέλος του όμως 

ἔχουμε προνοήσει την Κόλαση, ὀπου θα 

καεί σ' αὐτή ντροπιασμένος και 

εξοστρακισμένος. 

19. Κι ὅποιος θελήσει την Μέλλουσα φάτ NI Ἐξ 

ζωή, καὶ μοχθεί γι' αὐτήν μ' όλον τον OK pee ἐξ 

πρέποντα μόχθο, και εἰναι πιστός, θα Ψ CHENE τ 
είναι αὐτοί που οι μόχθοι τους έγιναν 

δεκτοί (στο AAAAX). 

Pose mis κε τῷ sh RES 
20. An’ τις γενναιοδωρίες του Κυρίου db ce Nes Ne LS 

σου ἔχουμε χορηγήσει ελεύθερα σ' ὀλους [ἀν BLESSÉS 
ἀκ, ἌΝ τις δύο ομάδες) - κι απ' αὐτά κι απ' 

εκείνα. - OL γενναιοδωρίες του Κυρίου 

σου δεν εἰναι περιορισμένες (από κανένα). 

21. Κοίταξε, πώς ἐχουμε ξεχωρίσει [ 5: ds SSL GS 
(προτιμήσει) περισσότερο μερικούς πάνω PRET PP 

ne lee Ἷ 
από ἄλλους (χορηγώντας τα καλά του Ô RS Be snsss 

κόσμου τούτου). Και στη μέλλουσα Ζωή 

- στ' αλήθεια - ὑπάρχει μεγαλύτερος 

όαθμός και μεγαλύτερη προτίμηση. 

; + AS RTE TOR ES er TU 22. Mn παίρνεις μὲ τον AAAAX ἄλλο REA Δ12. 

αντικείμενο λατρείας, γιατί συ (w! Οὐ “Ὁ 
» , : ΨΩ 
άνθρωπε) θα καθίσεις ντροπιασμένος και di 

εγκαταλειμμένος. 

23. O Κύριός oov ἐχει θεσπίσει va μη 7 τώ ΞΜ 22: ET 

λατρεύετε παρά μόνο Exeivov και στους 
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γονείς σας οφείλεται φιλοφροσύνη. AY 0 

ἕνας ἡ καὶ OL δύο τους φθάσουν τη μεγάλη 

ἡλικία κατά τη ζωή σου, μὴν πεις σ' 

αὐτούς λέξη στενοχώριας κι οὔτε νὰ TOUS 

αποδιώχνεις, αλλά ν' απευθύνεσαι σ' 

αὐτούς με λόγια σεθασμού. 

24. Και, εκτός από τὴν καλοσύνη, 

χαμήλωσε σ' αὐτούς τη φτερούγα τῆς 

ταπεινοφροσύνης και να πεις: "Κύριέ μου! 

Δώσε σ' αὐτούς την Ευσπλαχνία Σου 

καθώς μ' ἔχουν αναθρέψει (με αγάπη) 

στὴν παιδική μου ἡλικία". 

25. Ο Κύριός σας γνωρίζει πολύ καλά 

ό,τι ὑπάρχει στις καρδιές σας. Αν εἰστε 

ενάρετοι, (τότε) στ' αλήθεια Exeivos είναι 

Πολυεπιεικής σ᾽ ἐκείνους που ἀναφέρονται 

σ' Αὐτόν συνεχώς (με ειλικρινή μετάνοια). 

26. Κι ἀαπόδωσε στοὺυς συγγενείς τὰ 

δικαιώματά τους, καθώς (επίσης) στους 

δυστυχισμένους και στους οδοιπόρους. Ka 

μη σπαταλάς (τα πλούτη σου) σε ασωτίες. 

27. Où άσωτοι - πράγματι - είναι 

αδέλφιὰ με τους Σατανάδες. Κι o Σατανάς 

εἰναι για τον Κύριό του (τον Εαυτό του) 

γεμάτος αγνωμοσύνη. 

28. Κι όποτε τους αποφεύγεις (όποτε 

δὲν ἔχεις VO προσφέρεις) επιδιώκοντας 

τὴν Ευσπλαχνία (συντήρηση) του Κυρίου 

σου, που τὴν περιμένεις, τότε πες τους 

μια λέξη καλοσύνης. 

29. Κα un κάνεις το χέρι σου va 

εἰναι δεμένο στο λαιμό σου, (σαν τον 

φιλάργυρο), κι οὔτε να το τεντώνεις (σαν 

τς ΑΙ GA < de, 
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τον GOWTO) στο ἐπαάκρο τῆς απόστασης, 

DOTE VA γίνεις αξιοκατάκριτος και 

εγκαταλειμμένος. 

30. Στ' αλήθεια ο Κύριός σου συντηρεί 

πλουσιοπάροχα - 1 με μέτρο - ὀποιον 

Ἐκείνος θέλει. Στην αλήθεια γνωρίζει και 

προσέχει τους δούλους Του. 

31. Και μη σκοτώνετε τα παιδιά σας 

από φόῤδο της στέρησης. Ἐμείς θα σας 

προμηθεύσουμε τη διατροφή γι' αὑτά, 

όπως και σ' εσάς. Πράγματι ο φόνος τους 

είναι μεγάλη αμαρτία. 

32. Και va μη πλησιάζετε στη μοιχεία, 

γιατί εἰναι αισχρή (πράξη) κι μεγάλη 

αμαρτωλή, ανοίγοντας το δρόμο (για 

ἄλλες ανομίες). 

33. Και μην αφαιρείτε ζωή - που o 

AAAAX την ἔχει κάνει ἀαπαραέῤίαστη - 

εκτός για δίκαιη αιτία. Κι αν κανείς 

σκοτωθεί άδικα, ἔχουμε δώσει στον 

Ἀληρονόμο τοῦ την εξουσία (να ζητήσει 

το ἰδιο - ἄλλο δηλαδή φόνο - ἡ va 

συγχωρέσει). Αλλά να μην ξεπεράσει τα 

όρια όσον αφορά στην αφαίρεση ζωής, 

γιατί τον ὀοηθεί (ο Νόμος). 

34. Και μην πλησιάζετε την περιουσία 

τῶν ορφανών, εκτός αν τὴν ὄελτιώσετε, 

μέχρις ότου φθάσουν στην ηλικία της 

τέλειας δύναμης. Κι εκπληρώνετε (κάθε) 

ὑυπόσχεση, γιατί (κάθε) υπόσχεση θα 

εξεταστεί (σε ὀάθος)ί(κατά την Ἡμέρα του 

Λογαριασμούῦ). 

35. Κι όταν μετράτε, να δίνετε στην 
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εντέλεια TO μέτρο, και νὰ ζυγίζετε UE 

ζυγαριά που εἰναι σωστή. Αὐτό είναι το 

πιο καλό καὶ TO πιο συμφέρον στη τελική 

απόφασηῃ. 

36. Και va μὴν εξαχκολουθείς εκείνο 

ποῦ δεν γνωρίζεις. Πιατί ἡ ακοή, ἡ δράση 

γχυ ἡ ψυχή, (για ὀλα 00€ αισθάνονται και 

κάνουν) OL ίδιοι αὐτοί ἦταν πυπεύθυνοι 

(και θα εξεταστούν) γι' αυτό (κατά τὴν 

Ἡμέρα του Λογαριασμού). 

37. Και un ὄὀαδίζεις στη γη (με 

πυπεροψία) με προπέτεια (αυθάδικα). Πιατί 

δεν μπορείς VO χωρίσεις (να τρυπάς) τη 

γὴ OÙTE και νὰ φτάσεις στο ὕψος τῶν 

δουνών. 

38. Η κακία OAV αυτών των πράξεων 

είναι μισητή (στα μάτια) του Κυρίου σου. 

39. Αὐτοί είναι (οι κανόνες) της σοφίας 

που σου αποκάλυψε ο Κύριός σου. Μη 

παίρνεις, LE τον AAAAX άλλες θεότητες 

για λατρεία για νὰ UN ριχτείς 

αξιοκατάχριτος και ἐεγκαταλειμμένος στὴν 

Κόλαση. 

40. Μήπως λοιπόν ο Κύριός σας (ω! 

Ειδωλολάτρες)! προτίμησε για σὰς Ta 

αγόρια, και πήρε για τον Eauté του - 

απ' τους ἀγγέλους - κορίτσια; ZT’ αλήθεια, 

εχστομίζετε ἕνα μεγάλο (τρομερό) λόγο! 

41. ἔχουμε εξηγήσει (πράγματα) με 

διαφορετικούς (τρόπους) σ᾽ αὐτό το 

Κοράνιο, για νὰ μπορέσουν να 

καθοδηγηθούν (οι ἀνθρωώποι) μα δεν θα 

αὐυξηθεί σ' αὐτούς παρά μόνο ἡ φυγή 
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τους (από την Αλήθεια)! 

42. Πες! av ὑυπήρχαν (άλλοι) θεοί μαζί 

Του - όπως διατείνονται - τότε θα 

ἐπεδίωκαν να ξεπεράσουν TO δρόμο 

Ἐκείνου που κάθεται στο θρόνο (να 

διεκδικήσουν δηλ. την ἐξουσία μαζί Του). 

43. Δόξα σ' Αυτόν! Βρίσκεται πολύ 

πιο ψηλά απ' ό,τι λένε! (ότι συνεταιρίζουν) 

ότι ὑπάρχουν άλλοι θεοί μαζί Του κι' ότι 

ἐχει παιδιά, ψηλός και Μέγας (πέρα από 

κάθε ὀριο)! 

44. Où ent ovpavoi και ἡ yn και όλα 

όσα 6pioxovtas σ' αὐτά δοξάζουν Αὐτόν. 

Eivou 6É6a1ov ότι δεν ὑπάρχει τίποτε που, 

νὰ μὴν υμνεί τὰ ἐγκώμια Του. Κι όμως 

δεν καταλαδαίνετε πως εκδηλώνουν τη 

δόξα Του! Στ' αλήθεια Exeivos εἰναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

45. Κι όταν διαόάζεις το Κοράνιο 

ἔχουμε θάλει - ἀνάμεσα σ' εσένα και σ᾽ 

ἐκείνους που δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 

Ζωή ἕνα αόρατο πέπλο (για va μην ξέρουν 

ότι εἰσαν απόστολος). 

46. Κα θὀάλαμε σκέπασμα στις καρδιές 

(και στο μυαλό) τους DOTE νὰ un 

καταλαδαίνουν το Κοράνιο και 

κουφαμάρα στ' αὐυτιά τους. Και όταν 

μνημονεύεις τον Κύριό σου στο Κοράνιο, 

- ως ‘Eva και Μοναδικό - γυρίζουν τὴν 

πλάτη TOUS, και τρέπονται σε φυγή (απ' 

τὴν Αλήθεια). 

47. Κι Ἐμείς γνωρίζουμε καλά τη 

συμπεριφορά τους όταν σε ἀκούσουν, κι 

Μέρος 150 [ 405 |19:;#1 NV 51 pe )1 6394 
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(17) Σούρα ελ-]Ίσρά Μέρος 150 

όταν συναντιούνται κατ' 

κρυφομιλούν. Κοίταξε, τι λένε οι 

κακοήθεις: "Δεν ακολουθείτε κανέναν 

ἄλλον παρά ἕναν γοητευμένο ἀνδρα" 

ιδίαν και 

48. Κοίταξε πώς κτυπούν σε σένα τις 

παρομοιώσεις (ότι εἰσαν ἕνας γοητευμένος). 

Κι ὀμως ἐχουν παραπλανῃηθεί, και δεν θα 

μπορέσουν ποτέ να όρουν ἕνα δρόμο προς 

τὴν αλήθεια. 

49. Και λένε: "Μήπως όταν θα γίνουμε 

κοκάλα και σκόνη, μήπως - στ᾿ αλήθεια 

θα ξαναζωντανέψουμε (να γίνουμε) ἕνα 

καινούργιο δημιούργημα", 

50. Iles (τους): "Πννετε πέτρα ἡ σίδερο, 

51. ἡ οτιδήποτε ἄλλο δημιούργημα που 

- στὴν καρδιά σας - εἰναι σκληρότερο και 

μεγαλύτερο (για να ξαναζωντανέψετε), (αν 

πρόκειται va γίνει αὐτό)". Και τότε θα 

πουν: ἼΠοιος θα ενεργήσει για το γυρισμό 

μας". Πες: "Exeivos που σὰς ἐπλασε τὴν 

πρώτη φορά". - Tote θα κουνήσουν σε 

σένα το χεφάλι TOUS - εμπρός και πίσω 

καὶ θα πουν: "Πότε θα γίνει τούτο;" Πες 

(τους): "Ἴσως γίνει πολύ σύντομα" " 

52. "Oa εἰναι n Ἡμέρα που Exeivos 

θα σας καλέσει (να ξαναζωντανέψετε) καὶ 

θα απαντήσετε (στην πρόσκληση) με 

πυμνολογίες σ' Αὐτόν, και θα νομίζετε ότι 

δεν ἔχετε μείνει παραπάνω από μια στιγμή 

(στη ζωή καὶ στο τάφο)". 

53. Και πες σ' όλους τους ανθρώπους 

UOU va λένε (μόνο) εκείνο που είναι TO 

πιο καλό. Γιατί o Σατανάς σπέρνει 
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((7) Σούρα ελ-]Ισρά Μέρος 150 [ 407 | Os NV stp Yi δ) 

διαφωνίες avaueoû τους. ati o Σατανάς 

εἰναι για τον άνθρωπο φανερός εχθρός. 

54, Ο Κύριός σας εἰναι που σας 

γνωρίζει πιο καλά. Αν θέλει, σας 

παραχωρεῖ τὴν ευσπλαχνία ἡ αν θέλει 

σας παιδεύει καὶ δὲν σε ÉXOUUE στείλει 

σαν προστάτη πάνω τους. 

55, Ki ο Κύριός oov είναι που γνωρίζει 

πιο καλά όλα ὁσὰα υπάρχουν στους 

ουρανούς και στὴ γη. Ἔχουμε προτιμήσει 

μερικούς Προφήτες από άλλους κι δώσαμε 

στον Δαυίδ éva Ζεόούρ (όιόλίο σταλμένο 

σ' αυτόν). 

56. Πες: "Επικαλεστείτε εκείνους που 

διατείνατε (ότι εἰναι θεοί) - εκτός από 

Exeivov - (και θα δείτε πως) δεν éxouv 

καμιά εξουσία να ξεσκεπάσουν το κακό 

από σας, OÙTE νὰ το αλλάξουν. 

57. Αὐτοί οι ίδιοι (από τους αγγέλους 

κι ανθρώπους) που σ' αὔυτούς, 

απευθύνονται οι ἐπι κλήσεις, επιθυμούν 

(για τον εαὐυτό TOUS) TO μέσο va 

πλησιάσουν το Κύριό τους - Ακόμα κι 

αὐτοί που ὄρίσκονται πλησιέστερα - κι 

εὔχονται για την Ευσπλαχνία Του και 

φοόδούνται ar την Οργή Του. Πιατί ἡ 

Τιμωρία του Κυρίου σου εἰναι άξια 

(ιδιαίτερης) προσοχῆς. 

58. Καὶ δεν θα ὑπάρχει ἄπιστο χωριό, 

που (τους κατοίκους του) va un 

καταστρέψουμε πριν από την Ἡμέρα της 

Κρίσης, ἡ va τους 6aoavioouue με σκληρά 

ὀασανιστήρια. AUTO εἰναι καταχωρημένο 

στο (αιώνιο) Βιθλίο. 
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59. Ki αναχαιτίσαμε την Αποστόλη 

τῶν Θείων Σημείων (τα θαύματα που 

ζήτησαν οι ἀπιστοι) μόνο και μόνο γιατί 

OL πρώτες γενεές (οι προπάτορες) τα είχαν 

διαψεύσει (αρνηθεί). Κι δώσαμε τη θηλυκή 

Καμήλα (στη γενιά) του Θεμούντ για ν' 

ανοίξουν τα μάτια τους, (στην αλήθεια) 

γι ὀὁμὼς τη μεταχειρίστηκαν ἀδικα. Και 

δεν στέλνουμε (rio) τα Oeixd Σημεία, 

παρά για εχφοόιομό (και προειδοποίηση 

απ' TO κακό). 

60. Κοίταξε! Σου eiraue ότι ο Κύριός 

σου ÉXEL περιζώσει τους ανθρώπους απ' 

όλες τις μεριές. Και δεν παραχωρήσαμε 

το Ὅραμα ποῦ σοῦ ἔχουμε δείξει (κατά 

τὴν νύχτα του Ι͂ΣΡΑ) παρά σαν δοχκιμή 

γιὰ Tous ανθρώπους, καθώς επίσης και 

το Καταραμένο Δένδρο (Ζακκούμ) (που 

αναφέρεται) στο Κοράνιο. Και θέσαμε το 

φόύδο (και την προειδοποίηση) σ' αυτούς, 

αλλά τούτο ἐχει μόνο αὐξήσει τὴν 

πὉπερόολική TOUS παρανομία. 

61. Πρόσεξε! Ἔχουμε πει στους 

αγγέλους: "Προσκυνείστε (σκύδοντας 

χάμω) στον Αδάμ. Κι ἐσκυψαν εκτός από 

τον ἱμπλίς (τον Σατανά), που εἰπε: "'ΠΠΩώς) 

θα σκύψω χάμω σ' ἕναν ποῦ τον ἔχεις 

πλάσει από λάσπη;" 

62. Eine: Πες μου, τι είναι αυτός που 

Ἐσύ τον ἐχεις σεδαστεί πιο πολύ από 

ἐμένα! AV μου δώσεις καιρό 

(καθυστερώντας) μέχρι την ἡμέρα της 

Κρίσης, θα φέρω όλους τους απογόνους 

του κάτω από TV εξουσία μου - όλους 

εκτός από λίγους!". 
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63. Eine (o AAAAX) " Πάρε το δρόμο 

σου. Κι όποιος απ' αυτούς σ' ἀκολουθήσει, 

- στ' αλήθεια - ἡ αμοιόή όλων σας θα 

εἰναι ἡ Κόλαση. Mia ευρύχωρη αμοιθή, 

64. "Να παρασύρεις στην καταστροφή 

όσους απ' αὐτούς μπορέσεις ME τη 

(δελεαστική) φωνή σου. Κάνε Époôo πάνω 

TOUS με TO ιππικό σου και με το πεζικό 

σου. Συνεταιρίσου μαζί τους στα πλούτη 

και στα παιδιά (να πλουτίσουν παράνομα 

και ἄφθονα ἀδικα) και δώσε τους 

᾽πυποσχέσεις". Και όμως ο Σατανάς δεν 

τους υποσχέθηκε τίποτε, παρά μόνο τον 

δόλο. 

65. "Κι 600 αφορά σ' αὐτούς που με 

᾽πυπηρετούν, καμιά εξουσία δεν θα ἔχεις 

πάνω τους". Αρκετός είναι ο Κύριός σου 

για Αντιπρόσωπος (Προστάτης εναντίον 

του Σατανά). 

66. Ο Κύριός σας εἰναι Exeivos που 

κάνει για σας τα καράδια να πηγαίνουν 

ομαλά στη θάλασσα με τρόπο που va 

μπορέσετε να επιδιώξετε τη γενναιοδωρία 

Του. Γιατί eivar για σὰς γεμάτος 

Evoriayvio. 

67. Κι av σας πιάσει το κακό (το 

κίνδυνο) στη θάλασσα, αὐτούς που 

επικαλείστε - εκτός του ‘Iôtov Exeivou - 

δεν μπορούν va σας σώσουν. Ὅταν ὅμως 

σας σώσει (υ AAAAX) (επαναφέροντάς 

σας) στη στεριά, απομακχρύνεστε (τότε) 

απ' Αὐτόν. Πολύ αχάριστος εἶναι ο 

άνθρωπος! 
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(17) Σούρα ελ-Ισρά 

68. Μήπως τότε δεν φούάστε ότι 

Exeivos θα σας καταπνίξει κάτω απ' τῇ 

γη - όταν ὀρίσκεστε στη στεριά -. ἡ ότι 

δεν θα στείλει εναντίον σας - ἕνα 6iaLo 

ἀνεμοστρόόδιλο (με ὄροχές και πέτρες), κι 

ἐπειτα VO μη ὀρίσκετε για τον εαυτό σας 

αντιπρόσωπο (προστάτη OT αὐτή τη 

τιμωρία); 

69. Ἢ μήπως δεν pobdote ότι θα σας 

επαναφέρει πίσω - για δεύτερη φορά - στη 

θάλασσα και να σας στείλει ÉVO δυνατό 

άνεμο εναντίον σὰς να σας πνίξει, για 

τὴν απιστία (την αχαριστία) σας, κι ἐπειτα 

va un 6vioxete - εναντίον Mag - για τον 

εαυτό σας 60n86 - y’ αὐυτό-; 

70. Ki ἐχουμε τιμήσει τα παιδιά του 

Αδάμ, προμηθεύοντας σ' αὐτά μέσα 

μεταφοράς πάνω στη γη και στη θάλασσα. 

Tovs δώσαμε για τη συντήρησή Tous 

UITÉCOYXN και αγνή τροφή, καὶ - TOUS 

Ἑεχωρίσαμε με ειδική εὔνοια πάνω από 

ἕνα μεγάλο μέρος της δημιουργίας Mac. 

71. Μιὰ μέρα θα καλέσουμε όλους 

τους ανθρώπους με τους (σχετικούς) Iudu 

(τους Αποστόλους). Z' ὀποιον ἔχει δοθεί 

το όιόλίο του στο δεξί του χέρι, θα το 

διαδάσει (μ΄ ευχαρίστηση) και δεν θα 

αδικηθεί στο παραμικρό. 

72. Αλλά αυτός που εἰναι τυφλός (που. 

δεν οδηγήθηκε στην αλήθεια) σ' αυτό (τον 

κόσμο), θα εἰναι τυφλός και στη 

Μέλλουσα Zum] και πιο παραπλανημένος 

από τον (ίσιο) Δρόμο. 

73. Κι ταν παρ᾽ ολίγο va σε 
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YONTÉWOUV, ἀπομακρύνοντάς σε από 

EXEÏVO που σοῦ ἔχουμε εμπνεύσει, για να 

αντικαταστήσεις - στο όνομά Μας - κάτι 

τι εντελώς διαφορετικό. (Σ΄ αὐτή την 

περίπτωση) θα σε έπαιρναν - ὄδέδαια - 

φίλο (τους)! 

74. Κι αν δεν σου δίναμε υποστήριξη 

ὃεν θα μπορούσες σχεδόν να αντισταθείς 

σ' αυτούς ἔστω για λίγο. 

75. Στὴν περίπτωση αὐτή θα σε 

δοκιμάζαμε με ion δόση (τιμωρίας) σ' αὐτή 

τη ζωή και - (με ion δόση στο θάνατο). 

Κι ἐπειταὰ δεν θα ἐόρισκες εναντίον μας 

κανένα ὄοηθό για σένα. 

76. Κι ήταν παρ' ολίγο va σε 

τρομάξουν - μακριά απ' TN γη - με σκοπό 

VO OE εχδιώξουν απ' αὐτήν. Αλλά τότε 

οὔτε αὐτοί δεν θα Éuevav (εκεί) μετά 

από σένα, εκτός για λίγο καιρό. 

77. (Αὐτός ήταν ο Δικός μας) δρόμος 

HE τοὺς ἀποστόλους που τοὺς ἐχοῦμε 

στείλει πριν από σένα. Και καμιά ἀλλαγή 

δεν θὰ ὄρεις στους δρόμους μας. 

78. Κάνε πλήρη προσευχή - κατά τὴν 

χλίση του ήλιου (στη δύση), μέχρις (ότου 

πέσει) το σκοτάδι της νύχτας, και 

προσευχή τοῦ ὀρθρου με περισσότερη 

ανάγνωση (του Κορανίου). Βέδαια η 

προσευχή κι ἡ ἀνάγνωση κατά τη χαραυγή 

γίνεταν με την παρουσία των αγγέλων. 

79. Και στη διάρκεια της νύχτας, ἢ 

προσευχή (θα εἰναι) μια επιπρόσθετη 

προσευχή (πνευματικής ὠφέλειας) για 

ne CE 
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σένα. Πολύ γρήγορα θα σ' ανυψώσει ο 

Κύριός σου σ᾽ ἕνα Σταθμό Δόξας και 

Τιμής. 

80. Και πες: "Κύριέ μου! Κάνε τὴν 

εἰσοδό μου va γίνει ax την Πόρτα της 

Αλήθειας (και της Τιμής) και (το ἰδιο) κι 

ἢ ἕξοδός μου απ' την Πόρτα της Αλήθειας 

(και της Τιμής), και δώσε μου απ' τὴν 

Παρουσία Σου μια εξουσία va (με) ὀοηθά". 

81. Και πες: Ἢ Αλήθεια (τώρα) ἔχει 

᾿ φτάσει, και το ψέμα χάθηκε. Tati το 

ψέμα εἰναι (απ' τη φύση του) προορισμένο 

va χαθεί". 

82. Και στέλνουμε (ὀαθμιαία) απ' τὸ 

Κοράνιο εκείνο που εἰναι θεραπεία καὶ 

ἔλεος YU αὐτούς που πιστεύουν. Στους 

άπιστους ὀμως δεν προσθέτει ειμή μόνο 

ζημία (πάνω σε ζημία). 

83. Κι ακόμη όταν παραχωρούμε τῇ 

χάρη Mas στον άνθρωπο, ἀπομακρύνεται 

κι ἀποτραόδιέταν στη μεριά του, (αντί να 

Mas πλησιάσει). Κι όταν το κακό τον 

αγγίζει παραδίδεται στην απελπισία! 

84. Πες: "Κάθε ἕνας ενεργεί σύμφωνα 

με τη διάθεσή του. Ο Κύριός σας όμως 

γνωρίζει πολύ καλά, ποιος καθοδηγείται 

καλύτερα στον (ίσιο) Δρόμο". 

85. Και σε ρωτάνε για το Πνεύμα 

(της ἐμπνευσης). Πες "Το Πνεύμα (φτάνει) 

κατά τη διαταγή του Κυρίου μου. Πολύ 

λίγα σας μεταδίδονται (ω! ἀνθρωποι) απ' 

τη γνώση του πνεύματος} 
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86. Av το επιθυμούσαμε, θα 

μπορούσαμε να αποσύρουμε εκείνο OU 

ἔχουμε εμπνεύσει σε σένα. Κι ἐπειτα δεν 

θα ἐόρισκες - εναντίον μας- κανένα va 

σε Ὀππερασπιστεί γι' αὐτό! 

87. Extos τὴν ευσπλαχνία απ' τον 

Κύριό σου. Πιατί n Εὐνοιά Του (που μ' 

αὐτή σε περίδαλε) είναι μεγάλη - 

πραγματικλά - σε σένα. 

88. Πες: "Av ενώνονταν ὅλοι μαζί, οι 

άνθρωποι και οι τζιν (τα πνεύματα) (με 

σκοπό) νὰ φέρουν το όμοιο μ' αὐτό TO 

Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν va 

παραγάγουν TO ὀὁμοιο μ' αὐτό, κι αν 

ακόμα συνέδραμε ο ἕένας τον άλλο με 

ὀοήθεια και υποστήριξη". 

89. Κι ἔχουμε στους ἀνθρώπους σ᾽ αὐτό 

το Κοράνιο κάθε εἰδους παραόδολές (και 

παρομοιώσεις). Κι OS οι περισσότεροι 

QT τους ἀνθρώπους αρνούνται, (να το 

δεχτούν) εκτός μονάχα με αχαριστία. 

90. Και είπαν: "Δεν θα πιστέψουμε σε 

σένα, μέχρις OTOU κάνεις μια πηγή να 

ξεπετάξει για μας (νερό) απ' τη γη. 

91. Ἢ, αν εἰχες κήπο από χουρμαδιές 

και σταφύλια, κι ἔκανες τα ποτάμια νὰ 

ξεπεταχτούν ανάμεσά τους, μεταφέροντας 

άφθονο νερό. 

92. Ἢ, αν κάνεις τον ουρανό va πέσει 

σε κομμάτια - καθώς - ELLES δηλώσει ότι 

(θα συνέδαινε) εναντίον μας, ἡ αν φέρεις 

το AAAAX χαι τους ἀγγέλους μπροστά 

(μας) πρόσωπο με πρόσωπο, 
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(17) Σούρα ελ-Ισρά 

93. Ἢ αν ἐχεις δικό σου ἕνα σπίτι 

από χρυσάφι, ἡ αν ανεύόαίνεις με 

(ανεμόσκαλα) ἰσα στον ουρανό. Και δεν 

θα πιστέψουμε ακόμα στο ανέδασμά σου, 

μέχρις OTOU κατεθάζεις πάνω μας ἕνα 

ὀιόλίο, που va μπορούμε VA το 

διαδάσουμε". Πες: "Δόξα στον Κύριό μου! 

Μήπως δεν εἰμαι τίποτε παρά ἕνας 

άνθρωπος,- ἕνας απόστολος", 

94. Και τι ἐεμπόδισε τους ανθρώπους 

(τους ἀπιστους) να πιστέψουν, αφού ήδη 

TOUS ἔφτασε ἡ Οδηγία, εκτός αν ἐλεγαν: 

"Μήπως o AAAAX ἐστειλε évav ἄνθρωπο 

(όμοιο μ' εμάς) για va είναι ο Απόστολός 

(Tov)"; 

95. Πες: "Ἂν ἦταν στη γη ἄγγελοι, 

που νὰ περιφέρονται εἰρηνικά και ἤσυχα, 

θα στέλναμε - οπωσδήποτε- AT τον 

ουρανό ἕναν άγγελο για απόστολο". 

96. Πες: "Αρκεί ο AAAAX για 

μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξύ σας (ότι 

εἰμαι απόστολος). Στην αλήθεια είναι 

καλός Γνώστης εκείνων που ον 

᾽πυπηρετούν και όλέπει (τα πάντα). 

97. Exeivov που o AAAAX καθοδηγεί 

ὀρίσκεται στην αληθινή xaBoônynon. 

Exeivov όμως που apnver va 

παραπλανιέται, δεν πρόκειται να ὄρει ἄλλο 

προστάτῃ εκτός απ' Αυτόν. Και κατά τὴν 

Ἡμέρα της Ἔγερσης θα tous συγκεντρώσει 

όλους μαζί ἕνα σωρό, με τὰ πρόσωπά 

TOUS ξαπλωμένα στη γη, τυφλοί- κουφοί 

και άλαλοι. Η διαμονή tous θα εἰναι ἡ 

Κόλαση. Και θὰ μεγαλώνουμε τὴν 

Μέρος 150 [ 414 |\0:5#1 VV #1 δ)» 
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(17) Σούρα ελ-͵1σρά 

ἀγριότητα της Φωτιάς, κάθε φορά που 

θα υποχωρούσε. 

98. Αὐτή θα εἰναι ἡ αμοιδή τους, γιατί 

αἀρνήθηκαν τις Ἐντολές μας, και εἰπαν: 

"Ὅταν θα μεταόδληθούμε σε κόκαλα και 

σκόνη, μήπως - πραγματικά - θα 

αναγεννηθούμε, (και va γίνουμε) ένα νέο 

Δημιούργημα" 

99. Ἢ μήπως δεν 6kénovv ότι ο 

AAAAX που ἐπλασε TOUS ουρανούς και 

τῇ γη, ÉXEL TN δύναμη να δημιουργήσει 

ὁμοιους μ' αυτούς (πάλι); Κι θέσπισε γι' 

αὐτούς ἕνα προκαθορισμένο τέρμα, που 

γι' αὐτό δεν χωρά καμιά αμφιθολία. Αλλά 

OL άδικοι ἀαρνούνται (να το δεχτούν) εκτός 

μονάχα με αχαριστία. 

100. Πες: ‘'Av εἰστε Κύριοι τῶν 

Θησαυρών της Ευσπλαχνίας του Κυρίου 

μου, - αλίμονο -, θα τους αναχαιτίζατε, 

από φόδο μη τους ἕξοδέψετε. Γιατί o 

άνθρωπος εἰναι (πάντα) φιλάργυρος. 

101. Και δώσαμε στο Μωυσή εννέα 

φανερά Σημεία, κι ερώτησε (γι' αὐτό) τα 

Παιδιά του Ἰσραήλ. Ὅταν ήρθε σ' αὐτούς, 

τότε ο Φαραώ του εἰπε:- "Q! Μωυσή σε 

θεωρώ - πραγματικά - va εἰσαι 

γοητευμένος ! “ 

102. Eire (0 Μωυσής): "Γνωρίζεις καλά 

ότι αυτά τὰ σημεία δεν ÉXOUV σταλεί παρά 

μόνο ax τον Κύριο τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς - με ορατή (σε σένα HAL σ᾽ ὀλους) 

απόδειξη. Σὲ θεωρώ - πραγματικά - w! 

Φαραώ! va εἰσαι καταδικασμένος σε 

καταστροφή!" 

Μέρος 150[ 415 |10s;#1 DV εἰ χοῦ! 6 39 
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(17) Σούρα ελ- Ισρά 

103. Και θέλησε va tous διώξει απ' 

τῇ γη. Κι όμως Ἐμείς τον πνίξαμε κι 

όλους όσοι ήταν μαζί του. 

104. Και - ὕστερα απ’ τη μετάνοιά 

τους- εἰπαμε στα Παιδιά του Ἰ᾿Ισραήλ: 

"Κατοικείστε (ασφαλισμένοι) στη γη". 

Ὅταν όμως φτάσει ἡ ὑυπόσχεση της μέρας 

Κρίσης θα σας συγκεντρώσουμε όλους μαζί, 

σ' ανακατεμένη μάζα. 

105. Και μὲ την Αλήθεια το έχουμε 

στείλει (το Κοράνιο), και με την Αλήθεια 

ἐχει xateGei. Και δεν σ' ἔχουμε στείλει 

παρά μόνο να δώσεις Χαρούμενες Εἰδήσεις 

και νὰ προειδοποιήσεις (τους 

αμαρτωλούς). 

106. Και (είναι) ἑνα Κοράνιο που το 

έχουμε χωρίσει (σε τμήματα από καιρού 
σε καιρό), για να μπορέσεις νὰ TO 

απαγγείλεις στους ανθρώπους κατά 

διαστήματα. Και σου το ἐχοῦυμε 

ἀποκαλύψει σταδιακά. 

107. Πες: "Eite ἐχετε πιστέψει σ' αυτό, 

είτε δεν ἐχετε πιστέψει, εἰναι αλήθεια πως 

εχείνοι στους οποίους δόθηκε ἡ γνώση - 

προκαταύολικά - όταν (τούτο) απαγγελθεί 

σ' αὐτούς, ρίχνουν κάτω το πρόσωπό TOUS 

γονατίζοντας ολόκληρα μέχρι τα πηγούνια, 

108. και λένε: "Δόξα στον Κύριό μας! 

Ἔχουν εκπληρωθεί - στ΄ αλήθεια- οι 

᾽π"ποσχέσεις του Κυρίου μας" 

109. Ρίχνουν κάτω στο πρόσωπό τους 

γονατίζοντας, να κλαίνε και αὐξάνεται 

Μέρος 150 [ 416 ]}9 SV οἴω! δ) 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 150 [ 417 ] νὃ ε;5} VA οὐφόθ! δ) 

(ειλικρινής) ἡ ταπεινοφροσύνη τους. 

110. Πες: " Επικαλεσθείτε τον AAAAX 

ἡ επικαλεσθείτε τον Ραχμάν - τον 

Ευσπλαχνικό θεό - τον ΑΛΛΑΧ. Με 

οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον 

προσφωνήσετε (ἔχει καλῶς). Marti σ' Αὐτόν 

ανήχουν οι πιο Ὅμορφες Ονομασίες. Και 

νὰ μὴν ExpOvEis την Προσευχή σου 

μεγαλόφωνα, XL OÙTE μὲ χαμηλό τόνο, 

αλλά αναζήτησε ἕνα μέσο δρόμο ἀνάμεσά 

τους" 

111. Πες: "Δόξα (πρέπει) στον AAAAX 

που δεν πήρε παιδί (δεν γέννησε), καὶ 

δεν EÏXE συνέταιρο, στην εξουσία (Του). 

Κι oùte (ἔχει ἀνάγκη) από κανένα για 

va Tov προστατέψει από ταπείνωση. Και 

δόξασέ Tov για to ὕψος τῆς 

μεγαλοπρέπειάς Του" 

ἘΣ ΨΕΝ Gui ΠΌΑΝ 
PASS cos “535,5 2 ES 
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1. Δόξα πρέπει στον ΑΛΛΑΧ που 

ἔχει στείλει στο Δούλο Του (Μουχάμμεντ) 

το Βιόλίο (το Κοράνιο) χωρίς νὰ ἔχει 

χάνει σ᾽ αὐτὸ καμία λοξοδρόμηση 

2. To εἰχαμε ορίσει μια ἀνώτερη θέση 

πάνω ot ἄλλα θεϊκά ὀιόλία στε va 

προειδοποιήσει για την τρομερή Τιμωρία 

απ' Αὐτόν, καὶ νὰ αναγγείλει καλά νέα 

στους Πιστούς που ἀγαθοεργούν, ότι θα 

ÉXOUV εξαίρετη αμοιόδή, 
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(18) Σούρα ελ- εχφ Μέρος 150 δ, VA οὐφό!! δ). 

3. ὁπου και θα παραμείνᾳυν για πάντα 

(στο παράδεισο). 

4. Και για va προειδοποιήσει αὐτούς 

(επίσης) που εἰπαν: Ὁ ΑΛΛΑΧ ÉXOVE 

(γέννησε) ένα γιο", 

5. Δὲν ἐχουν καμιά γνώση γι' αὐτό TO 

(θέμα), κι οὔτε είχαν κι οι πατέρες TOUS. 

Τρομερή λέξη ὄγήκε απ' τα χείλια τους. 

Αὐτό ποῦ λένε δεν εἰναι ELU μόνο ἕνα 

ψέμα! 

6. Κοντεύεις (ὦ! Μουχάμμεντ) va 

καταστρέψεις τον εαυτό σου από λύπη 

μόλις φεύγουν επειδή δεν πιστεύουν στο 

μήνυμα. 

7. Βέδαια Ἐμείς κάναμε ἀλλα που 

ὀρίσκονται πάνω στή γη για στόλισμά 

τῆς (στους ανθρώπους) UE σχοπό va 

δοκιμάσουμε ποιος απ' αὐτούς αποδίδει 

καλύτερα στο ἔργο (του). 

8. Στ᾿ αλήθεια ὀ.τι ὀρίσκεται πάνω 

στη γη, θα το κάνουμε σκόνη καὶ σκληρό 

χώμα (άγονο χωρίς χορταρικά). 

9. Ἢ μήπως δεν ἔχεις λογαριάσει ότι 

ou Σύντροφοι (οι κάτοικοι) της Σπηλιάς 

καὶ της ΕἘπιγραφής ἦταν το μόνο πιο 

θαυμάσιο από τα σημεία Mac; (υπάρχουν 

ὅμως κι ἄλλα σημεία που εἰναι 

ἐχπληκχτικά). 

10. Κοίταξε, ὁταν οἱ νέοι αποσύρθηκαν 

στη σπηλιά, και εἰπαν: "Κύριέ μας! 

Χορήγησέ μας - απ' τον Εαυτό σου - 

ευσπλαχνία, και εξασφάλισε απ' τὰ ἰδανυκά 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 150 [ 419 ] 39 .;} VA ἀφ! δ)» 

μας τον ίσιο δρόμο για μας" 

11. Και σύραμε (ἕνα πέπλο) πάνω στ' 

αὐτιά TOUS σαν ὀαρύ ὕπνο για κάμποσα 

χρόνια μέσα στὴ Σπηλιά (για να μην 

ακούνε). 

12. Κι ἐπειτα τους ξυπνήσαμε για va 

δοκιμάσουμε ποιος από τις δύο ομάδες 

ήταν πιο λεπτός να υπολογίσει το χρόνο 

(των ετών) ποῦ είχαν σταθεί (στη σπηλιά). 

13. Ἐμείς σου διηγούμαστε - με κάθε 

αλήθεια - την ἱστορία τους. Ἥταν νέοι 

nou πίστεψαν στον Κύριό τους, και Ἐμείς 

τους προχωρήσαμε στην καθοδήγηση. 

14. Δυναμώσαμε τις καρδιές τους, όταν 

ξύπνησαν και eirav: "o Κύριός μας, εἰναι 

ο Κύριος των ουρανών και της γης. Ποτέ 

δεν θα επικαλεστούμε καμία ἄλλη θεότητα, 

εκτός απ' Αὐτόν. Αν το κάνουμε, θα 

ἔχουμε - OT' αλήθεια - εκφράσει μια 

παρέκκλιση! 

15. "Αὐτοί ot ἀνθρωποί μας, έχουν 

πάρει για λατρεία ἄλλες θεότητες αντί 

Ἐκείνου. Πατί δεν παρουσιάζουν, γι' αὐτές 

μια φανερή (και πειστική) ἐνδειξη γι' αὐτό 

που κάνουν; Και ποιος εἰναι πιο ἄδικος 

από εκείνον που επινοεί ἕνα ψέμα ενάντια 

στον AAAAX; 

16. "Ki ὁταν απομακρυνθείτε ax’ 

αὐτούς AL απ’ τα είδωλα που ελάτρευαν 

- εκτός τον AAAAX-, αποσυρθείτε τότε 

στη Σπηλιά. Ο Κύριός σας θα επισωρεύσει 

πάνω σας an τὰ ελέη Του, καὶ θα 

εξασφαλίσει για σας - απ' τα ιδανικά 
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(18) Σούρα ελ-Κεχύῳ Μέρος 150 [420] VO sl VA gi δ). 

σας - GVEON και ευμάρεια." 

17. Και (τότε) θα δεις τον ήλιο ὅταν Si SÉs 

ανατέλλει - νὰ γέρνει προς τὰ δεξιά τῆς eee RCE 5 mL 

Σπηλιάς TOUS, κι όταν δύει TOUS ἀφήνει AE 

προς T' ἀριστερά, ενώ αὐτοί ὀρίσκονται Er SENTE 1259 18: 
σ' ἀνοιχτό μέρος στο μέσο της Σπηλιάς. BAM 

Αὐτά εἰναι τα Σημεία του AAAAX. ι ΚΟΥ 

'΄Ὅποιον οδηγεί o AAAAX εἰναι σωστά 

χαθοδηγούμενος. Ki ὁποιον ἀφήνει στὴν 

πλάνη, γι αὐτόν δεν θα ὄρεις προστάτη 

OÙTE καθοδηγητή. 

18. Ou tous θεωρούσες ξυπνητούς ενώ LÉ RATES Ὁ 6 ὅτ ho) 

είναι κοιμισμένοι. Και TOUS στρέφαμε προς PS 2e 

τα δεξιά χαι προς τ' κλίμα ὅς Κι o σχύλος ἔν SES ESS ju ἰῷ; sai 

TOUS ξαπλωμένος στὰ δύο μπροστινά του Lace CA Seite 
πόδια (κοιμόταν) στο κατώφλι (της DID 
σπηλιάς). Ki αν tous ἐόλεπες θὰ 

οπισθοχωρούσες - οπωσδήποτε- τρέχοντας, 

και θὰ γέμιζες τρόμο AT’ αυτούς. 

19. Lio TOUS Anse (απ «τον éide το es 

ὕπνο) για νὰ ἐρωτήσει O ἕνας τον ἄλλο. ὩΣ . 

Κι évas απ' αὐτούς εἰπε: "Πόσο χαιρό er ξρολῇ 
ἐχετε μείνει (εδώ);" Εἰπαν: “Ἔχουμε μείνει τω ARE PAT) 

(ίσως) μια μέρα ἡ ἕνα μέρος της ἡμέρας". LATE vf 
(Τέλος) εἰπαν (όλοι): (Μόνο) ἐν νον ΕΣ mu πεῖ, 
γνωρίζει καλά πόσο χαιρό ÉXETE μείνει SUMMER ϊόροα 
Re : : : : ou ΝΑ 

εδώ Ν᾿ αὐτὸ στείλετε τώρα ἕναν ἀπό LE 45, A “ἡ 

σας, μ' αυτά τα χρήματά σας - στὴν πόλη. 
, , , Gens, ὦ Ne 
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χαλή τροφή (για να πάρει) και νὰ φέρει 

UT αὐτὴν σε σὰς ὥστε (VU μπορέσετε) 

να υκανοποιήσετε τὴν πείνα σας. Κι ας 

συμπεριφερθεί μὲ εὐγένεια κι US μὴ 

ἀναφέρει για σας σε κανένα. 
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(18) Σούρα εἐλεκεχφῳ Μέρος 150 [421] dos VA gt δ)» 

σας, θα σὰς πετροδολήσουν, n θα σας 

αναγκχάσουν να επιστρέψετε στη θρησχεία 

τους, και τότε ποτέ δεν θα πετύχετε". 

21. Κι ἐτσι ἔχουμε κάνει την ὑπόθεσή 

τοὺς γνωστή στο λαό, για νὰ μάθουν ότι 

n Ὁππόσχεση (η ἀνάσταση), του AAAAX 

εἶναι ἀληθινή κι ότι δὲν μπορούν va 

αμφιδάλλουν για την Ὥρα (της Κρίσης). 

Na κοίτα! Φιλονικούσαν, συζητώντας 

μεταξύ τοὺς την υπόθεση. (Μερικοί ) 

εἰπαν: "Κτίστε πάνω τους, ἕνα οἰκοδόμημα. 

"O Κύριός τους, τους γνωρίζει πολύ καλά. 

Κι εἰπαν αὐτοί που υὑπερίσχυσαν πάνω 

στην ιδέα τους: Ἃς κτίσουμε - δίπλα- ἕνα 

τόπο λατρείας". 

22. (Μερικοί) θα πουν ότι ήσαν τρεις, 

χι O σκύλος τους ἦταν "Ὃ τέταρτος UT 

αυτούς. Ἄλλοι θα πουν ότι ἤσαν πέντε κι 

O σκύλος τους ἦταν ο ἕκτος. AUPIGORES 

εὐκασίες για TO ἄγνωστο. (Ακόμα άλλοι) 

θα πουν ότι ήταν επτά κι ο σκύλος TOUS 

o ὄγδοος. Πες: “ ο Κύριός μου γνωρίζει 

καλύτερα τον ἀριθμό τους, και πολύ λίγοι 

είναι εκείνοι που γνωρίζουν (τη φυσιχή 

κατάσταση) τους". Γι' αυτό νὰ μὴ μπεις 

σε λογομαχίες που ἀφορούν αυτούς, εκτός 

γιὰ μια υπόθεση ποὺ εἰναι φανερή, καὶ 

νὰ μὴ συμόουλέψεις κανένα AT αὐτούς 

για την υπόθεση (των Κοιμωμένων) τους. 

23. Iloté va μη λέγεις για χάτι ότι 

"εγώ, (είναι ὀέδαιο) ότι θα χάνω αὐτό 

(κι αὐτό) αὐριο"- 

24. χωρίς va προσθέσεις: "AV ο 

AAAAX το επιθυμεί  Να θυμάσαι τον 

Κύριό. σου, αν κάποτε το ξεχνάς και νὰ 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφῳ Μέρος 150 [422 ] 38:5} VA Lie δ)» 

λὲς ᾿ᾶς μὲ καθοδηγήσει ο Κύριός μου 

(τελικά) πιο κοντά σ' αυτό, στον ίσιο 

δρόμο". 

25. Κι (έτσι) ἐμειναν στη Σπηλιά τους 

τριακόσια χρόνια και πρόσθεσαν (άλλα) 

ἐννέα. 

26. Iles: "O ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

καλύτερα πόσο καιρό ἔμειναν. Κατέχει 

(τη γνώσὴ απ') τα μυστικά τῶν ουρανών 

και τῆς γης. Πόσο (καθαρά) το ὄλέπει 

και πόσο (υπέροχα) ακούει! Δεν ἔχουν 

άλλο προστάτη, παρά μόνο Αὐτόν, κι OÙTE 

παίρνει κανένα συνεταίρο στις αποφάσεις 

Του. 

27. (Q! Μουχάμμεντ!) Ανάγνωσε 

(διδάσκοντας) εκείνο ποῦ ἔχεις εμπνευσθεί 

απ' τὸ Βιόλίο του Κυρίου σου. Κανένας 

δεν μπορεί va αλλάξει τους Λόγους Του, 

και πουθενά δεν θα Épels καταφύγιο άλλο, 

παρά μόνο σ' Ἐκείνο. 

28. Και φύλαξε ευχαριστημένη τὴν 

ψυχή σου με εχείνους που επικαλούνται 

το Κύριό tous το πρωί και 10 ὄράδυ 

αναζητώντας την ευχαρίστησή Του, και 

μην αφήσεις τὰ μάτια σου ν᾿ ἁποστραφούν 

απ' αυτούς, επιδιώκοντας τα στολίδια και 

τὴν πολυτέλεια της ζωής του κόσμου 

τούτου, OÙTE νὰ υπακούεις σ' 

οποιονδήποτε που τὴν καρδιά του - 

ἔχουμε κάνει - va παραμελεί - va Mas 

θυμάται, και που ἀκολούθησε τους πόθους 

του, και που ἡ υπόθεσή του ἔχει ξεπεράσει 

τα ὀρια. 

29. Και πες: "Η Αλήθεια πηγάζει ax’ 

CEA er 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 150 do st Δ οὐρ! δ) 

τον Κύριό σας". Κι apnote ὀποιον θέλει, εὐ ΚΑΘ ΠΌΣΙΝ Et 

ας πιστέψει, κι OMOLOV θέλει ας (την) RE 

αρνηθεί. Pia tous άδικους, (τους HS ? pal aobs sale 

κακοποιούς), ἐχουμε ετοιμάσει μια Φωτιά STE ANS Es 

που (καπνός και φλόγες) ÉXOUV QUEZLA; 

περικυκλώσει όλους μέσα, σαν τείχη κι 

οροφή Las σκηνής. Κι αν εκλιπαρήσουν 

αναχούφιση θα ανακουφιστούν με νερό - 

σαν τον λιωμένο (6paouévo) λάδι που θα 

ψήσει TO πρόσωπό τους. Ti ἀθλιο πιοτό 

αὐτό που πίνουν και τι άθλια είναι ἡ 

διαμονή τους ! πόσο στενόχωρος τόπος 

για νὰ πλαγιάσουν! 

30. Ma εκείνους όμως που πίστεψαν οἰ ere LE fé 

καὶ ἔκαναν καλά (έργα), δέδαια Ἐμείς περ frite ANÉ 

dev θα αφήσουμε va χαθεί ἡ αμοιδή ΓΕΘ. Er 
κανενός που ἔχει κάνει μια καλή πράξη. 

31. Fr αυτούς θα είναι où Κήποι της ones a 

Αιωνιότητας, που από κάτω Tous θα ses “Δ: nr τ 
τρέχουν ποτάμια κι ὁπου θα στολιστούν υἰφογαν CE “λοι ολα 
με χρυσά ὀραχιόλια και θα ντυθούν με NN ONE 

πράσινους χιτώνες από λεπτό μετάξι καὶ QE rod) Fe a ΨΪ Es 

HEVTUÉVO (UE διάφορα λουλούδια), καὶ 

θα πλαγιάζουν πάνω σε ὑψωμένα θρονιά. 

Πόσο εξαιρετική ἡ αμοιδή! Και πόσο 

εὐχάριστος τόπος για νὰ πλαγιάσουν! 

32. Και ἀνάφερέ tous την παραδολή Ke AT Re ESS À ©, 2 5 fs 

γιὰ TOUS δύο ἀνὸρες. Στον ἕνα ἀαπ' αὐτούς | mme, ee meer yet, 
: ; ; 5 Gil laisse 

προμηθεύσαμε δύο κήπους LE ἀμπελώνες Le balles jé Ris side 
από σταφύλια που TOUS εἰχαμε, περιφράξει 

μὲ φοινικόδεντρα. Κι ἀνάμεσα στους δύο 

ὀάλαμε χωράφια φυτεμένα με σιτάρι. 

33. Κι où δύο κήποι καρποφόρησαν, ὩΣ; . κ UE 

και DEV GOTOYNOUV σε τίποτε. Στο μέσο ΕΙΣ, 

τους κάναμε νὰ τρέχει ἕνα ποτάμι. bete 



(18) Σούρα ελ-Κεχφῳ Μέρος 150 [ 424 18:51 VA «ἀφ! ὃ)». 

34. Αφθονα ήταν ta ἀγαθά που εἰχε 

(αυτός ο ἀνδρας), και εἰπε στον σύντροφό 

του αγωνίζοντάς του: "Ἐγώ ἔχω 

μεγαλύτερο πλούτο από εσένα και 

περισσότερη (τιμή και) δύναμη σε ἄνδρες 

(nov με ακολουθούν)". 

35. Κι μπήκε στον κήπο του - 

αδικώντας τον εαυτό του - και εἰπε: "Δεν 

νομίζω ότι θα εξαφανιστεί αὐτό ποτέ, 

36. "Ki οὐτε νομίζω ὀτι ἡ Ὥρα (της 

Κρίσης) θα έρθει (ποτέ). Ki αν ακόμα 

ἐπιστρέψω στον Κύριό μου, - στο σίγουρα 

- θα ὄόρω (για αντάλλαγμα) κάτι τι 

καλύτερο απ' αὐτό". 

37. Εἰπε σ' αὐτόν ο σύντροφός του 

κατά τη διάρκεια της φιλονικίας: "Μήπως 

αρνείσαι Exeivov που σε ἔπλασε από 

χώμα, κι ÉTELTO από σταγόνα σπέρματος 

KL ἐπειτὰ σου ἔδωσε TO σχήμα ενός ἀνδρα; 

38. "Αλλά πιστεύω - TO κατ' εμέ - ότι 

Αὐτός εἰναι ο AAAAX ο Κύριός μου, 

καὶ δὲν αποδίδω κανένα συνεταίρο με 

τον Κύριό μου. 

39. "Ki av - καθώς μπαΐίνεις στο κήπο 

σου - θα πεις: "Ti θαυμάσιο εἰναι αὐτό 

που ἔγινε μὲ τὴν θέληση του AAAAX! 

Δεν ᾽πυπάρχει δύναμη, ELU μόνο με TO 

ΑΛΛΑΧΙ ἂν και μὲ νομίζεις va έχω 

λιγότερο πλούτο και παιδιά από εσένα, 

(όμως) 

40. ἰσως ο Κύριός μου va μου χαρίσει 

χάτι TO καλύτερο ἀπ᾽ τον κήπο σου, και 

à #* 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφῳ Μέρος 150 [425] VO st NA οὐφρν δ). 

ίσως στείλει - πάνω απ' τον κήπο σου 

ἀστροπελέκι ἀαἀπ' τον ουρανό, κάνοντας 

το χώμα ποῦ γλιστρά! - 

ἤν IC τ ἥκουσιν ΠΣ 

laps εὐ σις - ef > Ξ 
PONS 
Eur 

£ Lot Ie «ας 41. “Ἢ va γίνει to νερό του (που ϑι ὅξε 3οΐυρωῦς, γῇ 
ποτίζει τον κήπο) νὰ χαθεί κάτω ax’ τη 

γη, (σε σημείο) που va un μπορείς va το 
αντλήσεις", 

42. Και περιζώθηκαν τα κτήματά του 

ὁλα (από καταστροφή) τα φρούτα τοῦ κι 

οι ἀπολαύσεις TOU κι ÉUELVE με δεμένα - 

σταυρωτά τα χέρια του, (λυπημένος) για 

ό,τι ξόδεψε που (τώρα πια) ἐπεσε σε 

κομμάτια πάνω στα θεμέλια τους, καὶ 

δεν μπορεί παρά va πει;: "Αλίμονό μου! 

Μακάρι va μὴν απέδιδα κανένα συνέταιρο 

στον Κύριό μου 

43. Και δεν υπήρχε γι' αὐτόν, καμία 

ομάδα va τον ὀοηθήσει ἀπέναντι του 

ΑΛΛΑΧ ούτε ήταν ικανός va 

απελευθερώσει τον εαυτό του. 

44. Ἐκεί (στον άλλο κόσμο ἡ (μόνη) 

προστασία ἐρχεται από TO AAAAX τον 

Μόνο Αληθινό. Αὐτός είναι ο Καλύτερος 

για va ανταμείδει κι ο Καλύτερος για va 

δίνει τὴν ἐπιτυχία. 

45. Και ἀνάφερέ τους την παρομοίωση 

τῆς ζωής του κόσμου τούτου. Μοιάζει με 

νερό που TO Ἔχουμε στείλει ἀπό τον 

ουρανό κάτω. Η ὄλάστηση τῆς γης 

ανακατεύθηκε μ' αὐτό (και το 

απορρόφησε), πολὺ γρήγορα όμως ἐγιναν 

ξερά καλάμια, πον où άνεμοι ta 

σκόρπισαν. Και (μόνο) o AAAAX είναι 

ο Παντοδύναμος. 
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(18) Σούρα ελ-Κεχῳ 

46. O πλούτος και τα παιδιά εἰναι 

κόσμημα (που γοητεύουν) τη ζωή του 

κόσμου τούτου. Αλλά εκείνα που 

παραμένουν - où Καλές Πράξεις - είναι 

του Κυρίου σου - άξιες μεγαλύτερης 

αμοιδής καὶ δίνουν τις καλύτερες ελπίδες. 

47. Και κατά τη μέρα που 

μετακινήσουμε τα ὀουνά, και(τότε) θα δεις 

τῇ γη γυμνή (σαν τεντωμένη επίπεδη 

ἐπιφάνεια), και θα συγκεντρώσουμε όλους 

ἕνα σωρό HO δεν θα παραλείψουμε 

κανένα απ' ŒUTOUS. 

48. Και θα παραταχθούν αραδιασμένοι, 

στο Κύριό σου (και θα τους λένε με τὴν 

αναγγελία): "Na που ἤρθατε σε Mac 

(γυμνοί) nus σὰς ἔχουμε πλάσει τὴν 

πρώτη φορά. Κι όμως λέγατε ότι δεν θα 

τηρούσαμε την πυπόσχεση που δόθηκε σε 

σας ότι θα (Mas) ouvavtnoete"! 

49. Και το Βιόλίο (των ‘Epywv) θα 

τοποθετηθεί στα χέρια (καθενός). Και θα 

ὀλέπεις TOUS ÉVOXOUS ταραγμένους από 

φόδο για 6,11 εἰναι (γραμμένο) σ' AUTO, 

καὶ θα πουν: "Αλίμονό μας! Ti ὀιόλίο είναι 

αὐτό! Δεν ἔχει αφήσει τίποτε - μιχρό ἥ 

μεγάλο - αλλά, όλα τα ÉXEL λογαριάσει" 

Και θα ὄρουν όὀλα ὁσα ἕκαναν μπροστά 

τους. Και ο Κύριός σου δεν θα αδικήσει 

κανένα. 

50. Κι ανάφερε ὀταν ELTGUE στους 

αγγέλους "Σκύψετε (μέχρι κάτω) στὴν τιμή 

Αδάμ", όλοι (τότε) σκύψανε ( EXTOS απ' 

τον Iuräic. Ἦταν évas από τους δαίμονες 

(τζίνν) που παραόδίασε την εντολή του 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 150 Vos Υλ ie 5e 

Κυρίου του. Μήπως - λοιπόν - θα πάρετε 

αὐτόν καὶ TN γενιά του προστάτες 

(καλύτερα) από Μένα; Αὐτοί είναι για 

σας εχθροί! Πόσο άθλιο - για τους 

άδικους- εἰναι ἡ ανταλλαγή ! 

51. Δεν τοὺς ἐδειξα τη δημιουργία τῶν 

ουρανών και της YNs, (και δεν τους ἐδειξα) 

οὔτε (ακόμα) πως τους δημιούργησα, καὶ 

δεν ἐπρόκειτο νὰ πάρω για ὀδοηθούς 

αὐτούς που παρασύρουν (TOUS ἀνθρώπους) 

στην πλάνη! 

52. Και κατά τη Μέρα θα πει: 

"Καλέσετε αὐτούς για τοὺς οποίους 

πιστεύετε ότι είναι συνέταιροι Mov και 

TOUS κάλεσαν, αλλά δεν απάντησαν σ' 

αὐτούς, κάναμε γι' αὐτούς ἕνα τόπο κοινής 

απώλειας. 

53. Και où ένοχοι εἰδαν τη Φωτιά, και 

ὀεόαιώθηκαν ὀτι θα πέσουν μέσα, από 

τὴν οποία ποτέ δεν θα ὄρουν διέξοδο. 

54. Ἔχουμε εξηγήσει μὲ διάφορους 

τρόπους σ' αὐτό το Κοράνιο - για το 

καλό τῶν ανθρώπων - (με) κάθε εἰδος 

από παρομοιώσεις (παραδείγματα). Κι 

όμως ο ἄνθρωπος AUPLOBNTEL περισσότερα 

απ' όλα τα όντα. 

55. Καὶ δεν ἐεμπόδισε τους ανθρώπους 

νὰ πιστέψουν, - τώρα TOU τους ἔφτασε ἡ 

καθοδήγηση (δεν tous εμπόδιζε) va 

παραχαλέσουν για συγχώρηση του Κύριό 

τους, παρά να τους XTUTMOELO:TL χτύπησε 

TOUS προγόνους ἡ va ἔρθει ἡ τιμωρία 

αντιμέτωπα! 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ 

56. Και δεν στείλαμε τους ἀἁαποστόλους 

παρά μόνο για να δώσουν ευχάριστα νέα 

χαὶ για VO προειδοποιήσουν. OL ATLOTOL 

ὁμως αμφισόητούν για να εξασθενήσουν 

TO δίκαιο με TO άδυτο και μεταχειρίστηκαν 

ειρωνικά ta Εδάφια (Αγιάτ) Μου καὶ τις 

προειδοποιήσεις! 

57. Iouos λοιπόν εἰναι πιο άδικος από 

εκείνον ποῦ ἔχει διδαχθεί τα Εδάφια του 

Κυρίου του, κι όμως ἀπέστρεψε 

(απομακρύνθηκε) απ' αυτό και λησμόνησε 

τις πράξεις που τα χέρια του παρουσίασαν; 

Βέδαια θέσαμε πέπλο πάνω στις καρδιές 

τους, για νὰ μη το καταλαύδαίνουν, και 

κουφαμάρα στ' αὐτιά TOUS. Κι αν τους 

καλέσεις στο (δρόμο) της καθοδήγησης, 

ποτέ δεν θα καθοδηγηθούν. 

58. Κι ὅμως ο Κύριός σου εἰναι 

Πολυεπιεικής και Πολνυέλεος. Av ἦταν va 

τους καλέσει για λογαριασμό γι' αὐτό 

που ÉXOUV κερδίσει (απ' τα ἐργα TOUS), 

θα μπορούσε να επισπεύσει την Τιμωρία 

τους. Ὅμως ἔχουν την ορισμένη TOUS DOG, 

που πέρα απ' αὐτή δεν πρόκειται να ÉQOUV 

καταφύγιο. 

59. Ἔτσι έχουμε καταστρέψει εκείνα 

τα χωριά, όταν διέπραξαν αδικίες, αλλά 

ορίσαμε μια ορισμένη ὥρα για τὴν 

καταστροφή TOUS. 

60. Και ἀανάφερε όταν εἰπε ο Μωυσής 

στον ὑπηρέτη του: "Δεν θα υποχωρήσω 

μέχρις ÔTOU φτάσω στη διασταύρωση τῶν 

δύο θαλασσών, ἡ (ακόμα) ÉOT κι αν 

περάσω αἰιώνες κι ŒUDVES ταξιδεύοντας". 

Μέρος 150 [428 |10:5#1 VA οὐφθ! δ)": 
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(18) Σούρα ελ-Κεχῳ 

61. Ὅταν ὀμως ἑφτασαν tn 

διασταύρωση (το σημείο που ενώνονταν 

ou δύο θάλασσες) είχαν ξεχάσει το ψάρι 

τους, που πήρε TO δρόμο του μέσα στη 

θάλασσα (ίσια) σαν μέσα από σήραγγα. 

62. Κι όταν ma πέρασαν (κάποια 

απόστασῃ) εἰπε (o Μωυσής) στον ὑπηρέτη 

του : “Φέρτε μας TO πρωινό φαγητό μας. 

Ἔχουμε - στ' αλήθεια - πολύ κουραστεί 

an" TO ταξίδι μας αὐτό". 

63. Του Απάντησε: "Μήπως 

παρατήρησες (τι συνέδηκχε) ὀὁταν 

καταφύγαμε στο ὀράχο; Πράγματι ξέχασα 

το ψάρι. Και μόνο ο Σατανάς ήταν εκείνος 

που μ' ἔκανε να ξεχάσω va το θυμηθώ. 

Και πήρε το δρόμο του μέσα στη θάλασσα 

με περίεργο τρόπο!" 

64. Eine (o Μωυσής): "Αὐτό ήταν που 

επιζητούσαμε" κι ἐπέστρεψαν πίσω 

ακολουθώντας τα ίχνη τους, (το μονοπάτι 

απ' ὁπου ήἠρθαν). 

65. Τότε 6pnxav évav δούλο απ' 

αὐτούς που Μας λατρεύουν, που τον 

είχαμε ἐλεήσει με δική Mas χάρη, και 

του διδάξαμε τη Γνώση φωτίζοντάς τον 

από Μας. 

66. Ο Μωυσής εἰπε σ' autov: "Μήπως 

μπορώ νὰ σε ακολουθήσω - με σκοπό - 

νὰ με διδάξεις κάτι τι AT την Αλήθεια 

που σοῦ ἔχει διδαχθεί", 

67. Eine (ο ἀλλος): "Βέδαια εσύ δεν 

θα εἰσαι τκανός va ὑπομένεις μαζί μου! 

(για va μάθεις). 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ 

68. "Και πώς μπορείς να ἐχεις ὑυπομονή 

γιὰ πράγματα τα οποία εσύ δεν ἔχεις 

πείρα:" 

69. Eine (o Μωυσής)." Θα με ὄόρεις - 

av o AAAAX το θέλει - πυπομονετικό, 

και δεν θα παρακούσω σε καμία διαταγή 

σου. 

70. Eine (ο ἀλλος): "Av - λουτόν- θέλεις 

VO μὲ ακολουθήσεις, UN μὲ ρωτάς για 

τίποτε ἑως ότου εγώ ο ίδιος σου μιλήσω 

αναφορικά μ' αὐτό". 

71. Και προχώρησαν κι où δύο μέχρις 

ὅτου, σαν ανέδηκαν στο πλοίο, εκείνος 

το τρύπησε. Eire ο (Μωυσής): "Μήπως 

TO ἔχεις τρυπήσει για να πνίξεις αὐτούς 

nov ὀρίσκονται μέσα; Πράγματι ἐχεις 

διαπράξει ενοχή ! 

72. Eine: "Ma δεν σου εἰπα, ότι δεν 

θα μπορέσεις να ὑπομένεις μαζί μου" 

73. Eine (ο Μωυσής) Mn με 

επιπλήττεις που ἐχω ξεχάσει, καὶ μη με 

πικραίνεις δυσκολεύοντας την υπόθεσή 
" μου". 

74. Και προχώρησαν (οι δύο) πάλι 

μέχρις ὁτου μόλις συνάντησαν ἕνα ἐφηόο, 

τον σκότωσε. Κι εἰπε (ο Μωυσής): 

"Σχκότωσες ένα αθώο πρόσωπο; που δεν 

(σκότωσε) ἄλλο πρόσωπο; "Ἔχεις κάνει 

ένα ρυπαρό πράγμα" 

75. Eine (απαντώντας): "Δεν oov εἰπα 

ότι δεν θα μπορέσεις να ὑπομένεις μαζί 

Μέρος 150 [ 430 |'°5s5# 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφῳ 

" μου" 

76. Eine (ο Μωυσής): Av σε 

ξαναρωτήσω για οτιδήποτε πράγμα μετά 

απ' αὐτό, μη με κρατήσεις στη συντροφιά 

σου. Ἤδη σου ἐχω ζητήσει απ' τη μεριά 

μου (πλήρη) συγγνώμη. 

77. Και προχώρησαν (οι δύο) μέχρις 

ότου μόλις ἐφτασαν στους κατοίκους ενός 

χωριού, ζήτησαν απ' αὐτούς τροφή. Αλλ' 

αὐτοί ἀρνήθηκαν va τους φιλοξενήσουν. 

Βρήκαν (τότε) εκεί ένα τοίχο που κόντευε 

να πέσει κάτω, κι εκείνος τον ξανάκτισε. 

Eire (ο Μωυσής): αν ήθελες θα μπορούσες 

να πάρεις γι' αυτό κάποια αμοιδή"} 

78. Eine (απαντώντας): "αυτός εἰναι, 

O χωρισμός μεταξύ μου και μεταξύ σου : 

(θα χωρίσουμε). Τώρα θα σου πω τὴν 

εξήγηση (των πραγμάτων αυτών) που γι' 

αυτό ήσουν ανίκανος VO κάνεις ὑπομονή. 

79. Αναφορικά με το πλοίο, ανήκε 

(τούτο) σε (ἀνθρώπους) δυστυχισμένους, 

που εἐργάζονταν στη θάλασσα. Θέλησα 

να TO αχρηστεύσω, γιατί πίσω TOUS ήταν 

κάποιος ὀασιλιάς που ἔπαιρνε κάθε καλό 

πλοίο με τη όία. 

80. ᾿Αναφορικά με τον épn60, οι γονείς 

του ἦταν an τους Πιστούς, και 

φοδηθήκαμε μήπως TOUS πικράνει από 

επίμονη αδικία κι ἀπιστία (στον AAAAX 

καὶ στον ἄνθρωπο). 

81. "Ti αὐτό θελήσαμε, ο Κύριος va 

δώσει σ' αυτούς σε ἀντάλλαγμα (ένα γιο) 

καλύτερο GT αὐτόν σε αγνότητα 
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(18) Σούρα ελ-Κεχῳ 

(διαγωγή), και πλησιέστερο στη στοργή 

(προς τους γονείς του). 

82. ᾿Αναφορικά με τον τοίχο, ανήκε 

(τούτο) σε δύο νέα ορφανά παιδιά στὴν 

πόλη. Κάτω απ' αὐτό (τον τοίχο) ὑπήρχε 

θησαυρός δικός τους. Ο πατέρας τους 

ήταν ἕνας ἐνάρετος (άνθρωπος). Ο Κύριός 

σου θέλησε να φτάσουν τὴν ηλικία της 

μεγάλης τους δύναμης (να ενηλικιωθούν), 

και (να αποκτήσουν) ὄγάζοντας το 

θησαυρό tous ) ευσπλαχνία (και τιμή) 

από τον Κύριό σου - Ὅλα αυτά δεν ta 

ἕκανα από δική μου θέληση. Αὐτή εἰναι 

ἡ εξήγηση (γι' αυτά τα πράγματα) που 

ἤσουν ανίκανος να κρατήσεις πάνω TOUS 

᾽πυπομονή " 

83. (Ω! Μουχάμμεντ!) Σὲ ρωτάνε καὶ 

αναφορικά με τον Δουλ - Καρνέϊν (τον 

Δίκερο δασιλιά). Na rec: "Θα σας διηγηθώ 

χάτι από την ἱστορία του". 

84. Είχαμε στήσει τη δύναμή του πάνω 

στη γη και του δώσαμε τον τρόπο καὶ τὰ 

μέσα για κάθε σκοπό. 

85. Κάποιο δρόμο ακολούθησε. 

86. Μέχρις ὀτου, όταν ἐφτασε εκεί 

όποῦ δύει ο MMOG, τον ὄρήκε να δασιλεύει 

σε μια πηγή ἀπό πυρωμένο νερό! Δίπλα 

της ὄρήκε ἕνα λαό, (και τότε) είπαμε: "Q! 

Βασιλεύ Δουλ - Καρνέϊν ! va tous 

τιμωρήσεις ή νὰ TOUS μεταχειριστείς με 

καλοσύνη". 

87. Εἰπε: “Ὅποιος αδικεί αὐτόν θα 

τιμωρήσω κι ἐπειτα θα επιστρέψει στον 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφῳ Μέρος 160 433 δ. Δ οὐρα)" 6 3 pus 

Κύριό του, o Oxoios θα τον τιμωρήσει με 

ανυπόφορο ὄάσανο. 

88. Ὅποιος - όμως - πιστεύει και κάνει 

ἔργα ἀγαθά, θα ἔχεν μια εξαιρετική 

αμοιθή, και εύκολο θα εἰναι το καθήκον 

του καθώς διατάζουμε va το εκτελέσει" ' 

89. Ἔπειτα ἀκολούθησε (κάποιον ἀλλο) 

δρόμο, 

90. μέχρις ότου, όταν ήρθε εκεί όπου 

ανατέλλει ο ἥλιος, τον ὄρήκε ν' ανατέλλει, 

πάνω σ' ἕνα λαό που δεν του εἰχαμε 

προμηθεύσει καμία προφύλαξη εναντίον 

(του ηλίου). 

91. Ἔτσι ήταν ἡ ιστορία του Δουλ- 

Καρνέϊν κι Ἐμείς ἐχουμε πλήρη γνώση 
Yu ότι ἐχει γίνει. 

92. Ἔπειτα ακολούθησε (άλλο) δρόμο, 

93. μέχρις ότου, όταν ἐφτασε (σε μια 

περιοχή) ἀνάμεσα σε δύο φράγματα, ὀρήκε 

από κάτω τοὺς ἕνα λαό, που δὲν μπορούσε 

νὰ καταλάδει μια λέξη. 

94. Του εἰπαν: "Q! Δουλ - Καρνέϊν, 

(Εσύ που εἰσαι Aixepos)! (o λαός) τῶν 

Παγκούγκ και Μαγκόγκ κάνουν μεγάλη 

καταστροφή στη γη. Μήπως - αν σου 

πληρώσουμε χορήγηση - θα μπορέσεις να 

δηπωσείς φράγμα ανόμεσα σε μας και σ' 
αὐτούς"; 

95. Εἰπε: Η δύναμη (που ἐχει 

εγκαταστήσει σ' μένα ο Κύριός μου εἰναι 

καλύτερη (απ' την αμοιδή σας). Βοηθείστε 
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((8) Σούρα e2-Kryp 

ue (πρόθυμα) και δυνατά. Θα ανεγείρω 

ἕνα (αδιαπέραστο) εμπόδιο ἀνάμεσα σε 

σας κι εκείνους. 

96. "Φέρτε μου σιδερένιες πλάκες". 

Τέλος, όταν γέμισε το χώρο ανάμεσα στις 

δύο (απότομες μεριές) των ὀουνών, εἰπε: 

"Φυσήξτε (με τους φυσητήρες")". Ki ἐπειτα 

ὅταν πιὰ ÉYLVE σα φωτιά, εἰπε: "Φέρτε 

μου, για να μπορέσω VA χύσω πάνω τοῦ, 

λιωμένο μολύόι". 

97. Ἔτσι ἔγιναν ανίσχυροι va 10 

σκαρφαλώσουν κι OÙTE μπόρεσαν νὰ TO 

τρυπήσουν. 

98. Είπε: "Αὐτό είναι (έργο) της 

ευσπλαχνίας του Κυρίου μου. Σαν φτάσει 

όμως ἡ υπόσχεση του Κυρίου μου, θα το 

χάνει σκόνη. Κι αληθινή εἰναι ἡ ὑπόσχεση 

του Κυρίου μου". 

99. Και τότε θα τους αφήσουμε - 0° 

αὐτή τὴν ἡμερα - νὰ κχλυδωνίζονταν σα 

κύματα ο ἕνας με τον ἀλλο. Και θα 

φυσήξεν στη σάλπιγγα και θα τους 

μαζέψουμε όλους μαζί. 

100. Και θα παρουσιάσουμε μπροστά 

στους Amotous την Κόλαση - εκείνη τὴν 

ήμερα - για νὰ δουν την ἐκτασῆ TNS,- 

101. (στους Ἀπιστους) που τα μάτια 

τους είχαν σκεπαστεί (ώστε να μη δουν 

τα Σημεία Μου) και δεν Με θυμόντουσαν 

HL ἀκόμα ήταν ανίκανοι νὰ ἀκούσουν. 

102. Μήπως οι Ἀπιστοι νόμισαν ὅτι 

θα μπορούσαν να πάρουν τους δούλους 
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(18) Σούρα ελ-Κεχφ 

Mov - για προστάτες - αντί Ἐμούκ Και. 

ὀέόδαια) éxouue ετοιμάσει την Κόλαση για 

TOUS ATLOTOUS για νὰ (τους) φιλοξενήσει. 

103. Νὰ πεις: "Μήπως θέλετε va 

πληροφορηθείτε γι’ αὐτούς που τα έργα 

τους εἶναι μάταια; 

104. Αὐτούς που οι προσπάθειές τους 

ἔχουν καταναλωθεί στη ζωή αυτού του 

κόσμου, νομίζοντας ότι απόκτησαν ἀγαθά 

με TO έργα τους"; 

105. Αὐτοί είναι που αρνούνται τὰ 

Σημεία και τη συνάντηση του Κυρίου τους, 

(στη Μέλλουσα Ζωή). Μάταια θα εἰναι 

τὰ ἐργα TOUS, κι οὔτε κατά την Ἡμέρα 

τῆς Κρίσης θα δώσουμε κάποιο 

ἐνδιαφέρον γι' αὐτά. 

106. Αὐτή θα είναι ἡ αμοιθή τους: 

Κόλαση, επειδή ἀρνήθηκαν την Πίστη, 

καὶ πήραν τὰ σημεία Μου, και τους 

Απεσταλμένους Mov στ' αστεία. 

107. Exeivor όμως που πίστεψαν κι 

ÉXOVOV αγαθές πράξεις, θα ἐχουν τους 

Κήπους του Παράδεισου για διαμονή. 

108. Εκεί θα μένουν (για πάντα), και 

καμιά αλλαγή δεν θα επιθυμήσουν va 

γίνει γι' αὐτούς. 

109. Na πεις: "Av ἡ θάλασσα γινόταν 

μελάνι (για va γραφοῦν) τα λόγια του 

Κυρίου μου, γρήγορα θα εξαντληθεί (το 

νερό τῆς) πριν εξαντληθούν οι λόγοι του 

Κυρίου μου, ἀκόμα κι αν αὐυξάναμε - για 

θοήθειά της- ἄλλη ὁμοια θάλασσα". 
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(19) Σούρα Μέριεμ Μέρος 160 [_ 436 | sl er ὃ)" 

110. Na πεις: "Δεν εἰμαι παρά ένας 

άνθρωπος σαν κι εσάς, (αλλά) ἡ ἐμπνευση 

ἔχει ἔλθει σε μένα, ότι ο Θεός σας εἰναι 

ἕνας Θεός (AAAAX). Ὅποιος προσδοκεί 

να συναντήσει TO Κύριό του, ας κάνει 

καλές πράξεις, και - λατρεύοντας το Κύριό 

του - ας μὴ παραδέχεται κανέναν (άλλον) 

via συνέταιρό (Του)." 
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του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. K. X. Πε. À. Σ. = (Κιαφφ, Χα, Le, 

Av, Zavt)*. 

2. Αὐτή εἰναι μιὰ apñynon τῆς 

Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου στον δούλο 

Του Ζαχαρία. 

3. Κοίτα ôtav φώναζε γχαλώντας - 

μυστικά - τον Κύριό του, 

4. (στην προσευχή του): "Κύριέ μου! 

Ἔχουν ατονήσει - πια - σ' έμενα τὰ 

κόκαλά μου, καὶ τὰ μαλλιά του κεφαλιού 

(μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν 

ἐπαυσα - Κύριέ μου - va εἰμαι GTUXOS 

κατά τις προς Σε επικλήσεις μου! 

5. Κι εγώ φούούμαι (va un κάνουν 

χαλοό) OL συγγενείς μου με τους ἀνθρώπους 

χαὶ νὰ μην φυλάττουν το νόμο Σου) μετά 

από μένα. Κι ἡ σύζυγός μου εἰναι στείρα. 

Χάρισέ μου - λοιτόν - ἕνα χληρονόμο 
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(19) Σούρα Μέριεμ 

από Eocéva τον 1Ἰδιο - 

6. "(Evav που) θα με κληρονομήσει 

(στη προφητεία μου) και θα 

αντιπροσωπεύει (τα ὀιόλία) από τη γενιά 

του ΙΪακώό, και κάνε τον - Κύριέ μου- va 

Σου είναι ευάρεστος! 

7. (Η προσευχή του εισακούστηκε): 

ὯΙ Ζαχαρία! Σου αναγγέλλω τὴν 

χαρούμενη εἰδηση για ένα γιο, που TO 

ὀνομά του θα εἰναι Ιωάννης (ΓΠιάχια) Σε 

κανένα - μ' αὐτό το όνομα - παλιότερα 

δεν ἔχουμε απονείμει διάκριση". 

8. Eine: "Κύριέ μου! Πώς είναι δυνατό 

νὰ αποκτήσω γιο, όταν ἡ σύζυγός μου 

είναι στείρα, κι εγώ έφτασα τα ὄαθιά 

γερατειά"; 

9. Ἐίπε (ο άγγελος που στον Ζαχαρία 

ευαγγελίζει ἕνα υηιό): "Ἔτσι (θα γίνει), εἰπε 

ο Κύριός σου, αὐτό για Μένα εἰναι εὔκολο. 

Ἐγώ σε ἐχω πλάσει από πριν, που ἀκόμα 

δεν ήσουν τίποτε!" 

10. Eine (ο Ζαχαρίας): "Κύριέ μου! 

Κάνε μου (δείξε μου) éva Σημάδι". Εκείνος 

εἰπε: "To σημείο που εσύ (ζητάς) εἰναι ότι 

δεν θα (μπορείς να) μιλήσεις στους 

ανθρώπους για τρεις νύχτες, παρ΄ όλο 

που δεν εἰσαι ὀουδός". 

11. Κι εξήλθε (ο Ζαχαρίας) στο λαό 

του από το κούφωμα TOU τοίχου (που 

μεταχειρίζονταν για τὴν προσευχή), καὶ 

με νοήματα, TOUS ἔδωσε να καταλάδουν 

ότι ας δοξάζουν.(τον AAAAX) κάθε πρωΐ 

και κάθε δειλινό. 
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(19) Σούρα Μέριεμ 

12. Στο γιο του ήλθε ἡ εντολή: "Ω! 

Ἰωάννη! (Πιάχια!). Πάρε καὶ εκτέλεσε με 

δύναμη το Βιόλίο". Και του δώσαμε τη 

Σοφία, παρ᾽ όλο που ταν νεαρός, 

13. και το ἔλεος (για όλα τα 

δημιουργήματα) - από ta δικά Mas 

(χαρίσματα) και την αγνότητα. Καὶ ἦταν 

θεοσεόδής, 

14. και καλοκάγαθος προς τους γονείς 

του, καὶ δὲν ήταν OÙTE περήφανος οὔτε 

αντάρτης. 

15. Και εἰρήνη πάνω του, την ἡμέρα 

ποῦ εἰχε γεννηθεί, και την ημέρα που θα 

πεθάνει καὶ την ἡμέρα που θα εγερθεί 

γιὰ (μια ἀλλὴ) ζωή. 

16. Και να διηγηθείς στο Βιόλίο (το 

Κοράνιο) (την ἱστορία) της Μαριάμ, όταν 

αποσυρθεί - από τὴν οικογένειά της - σε 

ἕνα τόπο στὰ Ανατολικά. 

17. Είχε τοποθετήσει ένα προπέτασμα 

(για νὰ προφυλάξει τον εαυτόν της) απ’ 

αὐτούς. Τότε στείλαμε σ' αὐτήν το πνεύμα 

μας (έναν άγγελο) που παρουσιάστηκε 

μπροστά τῆς - σαν ένα τέλειο ἀνθρώπινο 

πλάσμα. 

18. Ἐκείνη εἰπε: Αναζητώ καταφύγιο, 

από σένα,στον Οικτίρμονα(ΑΛΛΑΧ) ἂν 

(Tov) pobdoar (μη με πλησιάζεις)". 

19. Ἐκείνος εἰπε: "Εἰμαι μόνο ἕνας 

ἀπεσταλμένος από τον Κύριό σου, (να 

χαρίσω) σε σένα ἕνα ἁγιο υἱἱό". 
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(19) Σούρα Μέριεμ Μέρος 160 | 439 | 11:;#1 og 537 

ΤῊ : ΠΥ Past 
| 20. Ἐκείνη εἰπε: "Has θα ἔχω YLO, ἐφ. Ὁ» ἡ: AA EE 

ὄσον κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μ AS É ἢ; 
, ; ᾿ À ἔς ) 

ἔχει αγγίξει, κι OÙTE εἰμαι ακόλαστη; 1e 

21. Exeivos εἰπε: "Ἔτσι (θα γίνει), εἰπε a AU: at 

ο Κύριός σου, auto για Μένα εἰναι εὐκολο. LUS αν 

Και (επιθυμία Μας εἰναι) va τον Ro ASS; 

προσδιορίσουμε σαν ἕνα @eixo Σημείο ζ μετζή οί, 
γιὰ τους ἀνθρώπους και Ἔλεος από Mac. 

Eivar μια υπόθεση mov (έτσι) ἔχει 

θεσπιστεί." 

22. Ἔτσι τον σήκωσε (στη κοιλιά της) O Es 2 Sa BASS 5 à 

- συνέλαδε - και αποσύρθηκε μαζί του σ' 

ένα απόμακρο μέρος. 

23. Καὶ τὴν οδήγησαν où, πόνοι τοῦ | EEE pipi See 
TOHETOU στον κορμό μιας χουρμαδιάς, και Ν ἥρωα h vtt HO HUE χ eh φρλίθι Θέ: δέ, 
εἰπε (μέσα στην αγωνία της): " Αλίμονό ὉΠ ᾿ 

μου! Μακάρι va πέθαινα πριν απ' αὐτό 

και VO ἤμουν ἕνα πράγμα ξεχασμένο κι 

αόρατο" 

24. Αλλά (μια φωνή) την κάλεσε από ὧδ ea SENS test 

κάτω της (απ' την χουρμαδιά) "Mnv ᾿ ᾿ ΓΈ εὐ 
λυπάσαι! γιατί ο Κύριός σου ἔχει ide le 

προόλέψει ἕνα ποταμάκι κάτω από σένα". 

25. "Και κούνησε - προς τη μεριά σου at Li: (pe aires as 

- τὸν χορμό τῆς χουρμαδιάς, και θα EL 

πέσουν πάνω σου φρέσχοι - DOLUOL Te 

χουρμάδες". 

26. "Κι ἐτσι τρώγε και πίνε και δρόσισε HAE es ren a ΞΖ 

το μάτι (σου va ησυχάσεις), Κι αν à ν᾿ rite nn Rae | égal τς 
κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) nt dede 

να τοῦ πεις : Ἔχω, πραγματικά, υποσχεθεί GEL ἰώ, 

νηστεία στο Φιλεύσπλαχνο (AAAAX) 
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αὐτή τη μέρα δεν θα μιλήσω με κανέναν 

ἀνθρωπο". 

27. Τέλος, ήλθε μαζί (με το μωρό της) SSL SE φυλαῖς 
στη γενιά της σηκώνοντάς το (στα χέρια Θέ FRE τῷ 

της). Κι (εκείνοι) εἰπαν: "Q! Μαριάμ! ἘΞ 

Πραγματικά ἐφερες ἕνα καταπληκτικό 
πράγμα! 

κα Ὡς, ὡς ἄς 28. "ΩΙ ἀδελφή του Ααρών! Ο πατέρας | ES; τ PEL APTE se 
F- ed - 

σου δεν ήταν ἕνας ἄνδρας του πονηρού, ἐκεῖ 

κι OÙTE ἡ μητέρα σου μια γυναίκα NES 

ακόλαστη"" 

29. Ἐκείνη ὅμως ἔδειξε προς το μωρό. RSS ὑεχδιοῦξς 
Είπαν: "Πώς - είναι δυνατό - va μιλήσουμε QE A ne 
με ένα παιδί που εἰναι στην κούνια". PE ΤΟΥ 

30. Εἰπε (το παιδί): "Είμαι στ' αλήθεια QÉ PSE χε 46 

Ξένας δούλος τοῦ AAAAX. Mouv ἔδωσε δῶ ΄ 
το Βιόλίο (την αποκάλυψη) και LE ἔκανε 

ἕνα προφήτη. 

: A μ A rat ΄σήσλ ἃ CLS Los sk. Και με ἔχει κάνει εὐλογημένο An RE CHE 

οπουδήποτε κι αν ὄρίσκομαι, και ÉYEL 

ἐπιτάξει σε μένα την Προσευχή και τη Ξ » 

φιλανθρωπία εφ' 600v 6pioxouar στη ζωή. 

32. "Και (Αὐτός) μ' έχει κάνει Θέ βοῦς 

καλοκάγαθο στη μητέρα μου, και ὀχι HR Hé ie 
πυηπεροπτικό ἡ άθλιο, 

33. "Π' αυτό) ἡ Εἰρήνη εἰναι πάνω LATE AS SATA RUE pipes de, 
μου κατά τὴν ἥμερα, που γεννήθηκα, και ΕᾺ £2 27À2 7 

τὴν ἥμερα που θα πεθάνω, και τὴν ἥμερα Gears 

nov θα εγερθώ για (μια ἀλλη) ζωή 

34. Αὐτός (είναι) ο Τησούς, ο γιος της SNS Es ca 

Μαριάμ. O λόγος τῆς αλήθειας, ποῦ γι' ᾿ OS 

αὐτόν (μάταια) φιλονικούν. 
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35. Δεν ταιριάζει (στη μεγαλειότητα) 

του ΑΛΛΑΧ va πάρει (να γεννήσει) ἐνα 

γιο. Δόξα πρέπει σ' Αὐτόν!. Όταν 

αποφασίζει για κάτι τι, - λέει μόνο γι' 

αὐτό: "Γενηθήτω" και γίνεται. 

36. Βέδαια ο AAAAX είναι ο Κύριός 

μου και ο Κύριός σας. Ti αυτό να τον 

λατρεύετε. Αὐτός εἰναι ο ίσιος δρόμος. 

37. Και διαφώνησαν οι όμιλοι (οι 

αιρέσεις) αναμεταξύ τους. Συμφορά 

(μεγάλη) για τους Amotous κατά τον 

(ερχομό) της Κρίσης της σπουδαίας 

Ἡμέρας! 

38. Πόσο (ξεκάθαρα) θα ἀκούσουν και 

θα δουν την Ἡμέρα ποῦ θα εμφανιστούν 

μπροστά Mas ! Ὅσοι όμως αδικούν 

σήμερα ὀρίσκονται σε φανερή πλάνη! 

39. Και προειδοποίησέ τους (Ω! 

Μουχάμμεντ!) για την Ἡμέρα τῆς 

Απελπισίας, όταν ἡ διαταγή θα ἐχει 

αποφασιστεί. Γιατί (αλίμονο), αμελείς 

(όπως) ἧσαν δεν πίστεψαν! 

40. Zra αλήθεια Eiuaote που θα 

κληρονομήσουμε TN γη, και όλα 600 

ὀρίσκονται ἐπάνω της. Και σε Mas ὅλοι 

θα επιστρέψουν. 

41. Καὶ ἕνα διηγηθείς (επίσης) στο 
Βιόλίο - το Κοράνιο - (Την Ἱστορία) του 

Αόραάμ. Ἤταν ἕνας (άνδρας) της 
Αλήθειας (και δίκαιος), ἕνας προφήτης. 

42. Ὅταν εἰπε στον πατέρα του: "Ω! 
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Πατέρα μου! Γιατί λατρεύεις κάτι που 

δεν ἀκούει, κι οὔτε ὀλέπει, κι OÙTE μπορεί 

VO σε κάνει να κερδίσεις τίποτε; 

43. "ἢ! Πατέρα μου! Ἤλθε - 

πραγματικά- σε μένα ἕνα μέρος τῆς 

γνώσης, που δεν σου ἔφτασε. Γι’ αὐτό 

ακολούθησέ με. Θα σε οδηγήσω σε ένα 

Δρόμο που (η επιφάνεια TOU) εἰναι 

επίπεδη (και εἰναι ἰσιος). 

44. "Ω! Πατέρα μου! Na μη λατρεύεις 

(υπηρετείς) τον Σατανά! Γιατί ο Σατανάς 

ήταν ἕνας επαναστάτης (ἀποστάτης) 

ενάντια στον Ραχμάν (AAAAX) 

(Φιλάνθρωπο Θεό). 

45. "Q! Πατέρα μου! (Πολύ) φοόάμαι 

μήπως ἡ Τιμωρία του Ραχμάν (του 

Φιλάνθρωπου Θεοῦ) σ' αρπάξει (και σε 

πικράνει) κι έτσι θα αποόείς φίλος του 

Σατανά". 

46. Εἰπε (ο πατέρας): "Μήπως eo -w! 

Αὐραάμ! - αποστρέφεσαι τους θεούς μου; 

Αν δεν μετανιώσεις θα σε πετροδολήσω, 

καὶ τώρα φύγε από μένα, για ἕνα χρονικό 

διάστημα" 

47. Eine (ο Αὐόραάμ): "Η εἰρήνη ας 

εἰναι πάνω σου. Θα προσεύχομαι, στον 

Κύριό μου για va σε συγχωρήσει. Tati 

εἰναι για μένα Ἐυεργέτης. 

48. "Και θ᾽ ἀαπομακρυνθώ από (όλους) 

σας καὶ από OGOUS επικαλείστε (άλλες 

θεότητες) εχτός tou AAAAX. Καὶ θα 

επικαλεστῶ τον Κύριό μου. ᾿ἴσως - μὲ 

τὴν προσευχή μου στον Κύριό μου - va 
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μην υπάρξω ἁτυχος". 

49. Κι ôtav ἀαπομαχρύνθηκε απ' 

αὐτούς, και από όσους λάτρευαν (άλλες 

θεότητες) εκτός του ΑΛΛΑΧ, του 

χαρίσαμε τον loadx και τον Ἰακώδ και 

κάθε ἕναν απ' αὐτούς τον κάναμε 

προφήτῃ. 

50. Κι ἀπό τη Φιλανθρωπία Mas 

χαρίσαμε μέρος της σ' αυτούς, και κάναμε 

VO ἔχουν σε ὑυψηλό επίπεδο τη γλώσσα 

τῆς αλήθειας. 

51. Καὶ va διηγηθείς (ακόμα) στο 

Βιόλίο (το Κοράνιο) (την ἱστορία) του 

Μωυσή γιατί ταν ἐκλεκτός, και ήταν 

ἀπόστολος (και) προφήτης. 

52. Και τον καλέσαμε από τη δεξιά 

μεριά του Τουρ (του Ὄρους Σινά) και 

τον χάναμε νὰ μας πλησιάσει για μυστική 
(συνομιλία). 

53. Κι ἀπό τη Φιλανθρωπία Μας, του 

χαρίσαμε τον ἀδελφό του Ααρών, (επίσης) 

ένα προφήτῃ. 

54. Και νὰ διηγηθείς (επίσης) στο 

Βιόλίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του 

Ἰσμαήλ. Ἤταν (αὐυστηρά) συνεπής στις 

᾽πυποσχέσεις του, και ἦταν ἀπόστολος (και) 

ἕνας προφήτης. 

55. Πρόσταζε τη γενιά του va 

προσεύχεται και νὰ ελεεί. Και ήταν 

εὐπρόσδεκτος στον Κύριό του. 

56. Και va διηγηθείς (επίσης) στο 
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Βιόλίο -το Κοράνιο- (την ἱστορία) του 

Ivrois. Ἥταν (άνθρωπος) της Αλήθειας 

(και τῆς ειλικχρίνειας) και ἕνας προφήτης. 

57. Και τον υψώσαμε σε τόπο: υψηλό. 

58. Αὐτοί ήσαν μερικοί από τους 

προφήτες που o ΑΛΛΑΧ τους ἐχει 

ευεργετήσει. - από - τους ἀαπόγονους του 

Αδάμ κι εκείνους που μεταφέραμε (στην 

κιδωτό) με τον Νώε, και τους ἀπογόνους 

του A6padu και του Ισραήλ κι αὐτούς 

που καθοδηγήσαμε και διαλέξαμε. Ὅταν 

απαγγέλλονταν σ' αὐτούς οι Εντολές του 

Ραχμάν, του Οικτίρμονα AAAAX), 

ἔπεφταν κάτω, γονατίζοντες (ταπεινά), 

με δάκρνα (στα μάτια). 

59. Μετά απ' αυτούς (όμως) 

ακολούθησαν (άλλες γενιές) που 

εγκατάλειψαν τὴν προσευχή κι 

ακολούθησαν τα πάθη τους. It αυτό θ᾽ 

αντιμετωπίσουν τη μεγάλη τιμωρία, 

60. εκτός εκείνοι που μετάνιωσαν και 

πίστεψαν και ἑκαναν ἀγαθά ἐργα. Π' αὐτό 

avtoi θα περάσουν στον Κήπο, και δεν 

θα αδικηθούν στο ελάχιστο πράγμα,- 

61. στους Κήπους της Αιωνιότητας, 

που ὁ Ραχμάν (ο Οικτίρμονας AAAAX) 

ἔχει - στον αόρατο - υποσχεθεί σ' όσους 

Tov υπηρετούν. Πιατί ἡ επαγγελία Του 

πρέπει (απαραίτητα) να εκπληρωθεί. 

62. Exei dev θα ακούουν (μάταια 

λόγια, παρά μόνο Σελάμ, (το χαιρετισμό 

της Εἰρήνης) Και θα ἔχουν εκεί τη 

διατροφή τους πρωί και ὁράδυ. 
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63. Τέτοιος είναι ο Κήπος που θα τον 

δώσουμε κληρονομιά σ' ἐκείνους απ' τους 

δούλους Μας που προφυλάσσονται από 

TO κακό. 

64. (Où άγγελοι λένε): "Δεν 

κατεδαίνουμε παρά ἐπειτα από διαταγή 

του Κυρίου σου. Σ' Εκείνον ανήκουν 600 

ὀρίσκονται μπροστά μας κι όσα πίσω μας 

κι ὁσα ἀνάμεσα σ' αὑτά. Ποτέ ο Κύριός 

σου δεν ξεχνά. - (γιατί εἰναι): 

65. "Κύριος των ουρανών και της γης 

και όσων ὀρίσκονται ἀνάμεσά τους. Π' 

αὐτό λατρέψτε Tov, και va εἰσαι σταθερός 

καὶ καρτερικός στη λατρεία Του. Μήπως 

γνωρίζεις άλλον (που είναι άξιος να φέρει) 

το ίδιο όνομα (το δικό) Του; 

66. Και λέγει ο ἄνθρωπος: "Ὥστε αν 

πεθάνω, μήπως θα ὄγω ζωντανός (από 

TO τάφο)"; 

67. Κι όμως, γιατί ο ἄνθρωπος δεν 

θυμάται ὁτι τον ἐχουμε πλάσει από πριν 

και από το τίποτε; 

68. Μα τον Κύριό σου! θα τους 

μαζέψουμε όλους μαζί ἐνα σωρό και TOUS 

Σατανάδες (μαζί τους), και θα τους 

περιφέρουμε γονατιστούς γύρω από την 

Κόλαση. 

69. "Ἔπειτα θα ανασύρουμε - ὀέδαια - 

από κάθε αίρεση ὀλους αὐτούς που 

επίμονα στασίαζαν κατά του Ραχμάν (του 

Οικτίρμονα AAAAX). 
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70. Ἔπειτα Ἐμείς -ὀέδαια- γνωρίζουμε 

καλά εκείνους που αξίζουν περισσότερο 

για νὰ κατακαούν. 

71. Κανείς από σὰς (δεν θα ὄρεθεί) 

που νὰ μη περάσει πάνω OT αυτή (τη 

Κόλαση). Auto - για τον Κύριό σου - 

εἰναι ἕνα ψήφισμα που πρέπει νὰ 

συμπληρωθεί. 

72. Ἔπειτα θα σώσουμε εκείνους που 

αντιστάθηκαν στο κακό, και θα 

εγκαταλείψουμε τους κακοποιούς εκεί 

γονατιστούς. 

73. Κι όταν απαγγέλλονται σ' αὐτούς 

οι Εντολές Μας - κι επεξηγούνται - où 

ATUOTOL λένε σ' όσους πιστεύουν: Ποιά 

από τις δύο ομάδες μας εἰναι σε καλύτερη 

θέση; Ποιά παρουσιάζει το καλύτερο 

θέαμα κατά τη συγκέντρωση". 

74. Και πόσεις (αναρίθμητες) γενιές - 

πριν απ' αὐυτούς- ÉXOUUE καταστρέψει, που 

ήταν ακόμα καλύτερες σε εξοπλισμό και 

ἔλαμπαν στα μάτια; 

75. Na πεις: "Av κανείς ὀρίσκεται στὴν 

πλάνη, ο Ραχμάν (ο Φιλάνθρωπος 

AAAAX) παρατείνει σ' αυτούς (το σχοινί), 

μέχρις ότου, όταν δουν την προειδοποίηση 

(του AAAAX νὰ εκπληρούται), είτε σε 

τιμωρία, εἰτε (στην προσέγγιση) τῆς 

Ὥρας,- τότε θα πληροφορηθούν ποιος 

είναι στη χειρότερη θέση, και (ποιος) είναι 

ανίσχυρος! 

76. "Ki o AAAAX ανξάνει τὴν 

καθοδήγηση σ' εκείνους που τὴν 
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αναζητούν. Και ta πράγματα που 

διαρκούν οι - Καλές Πράξεις - θεωρούνται 

καλύτερα (στα μάτια) του Κυρίου σου, 

σαν ανταμοιδή, και πιο εχτιμητέα κατά 

τὴν τελική (τους) ἐπιστροφή". 

77. Μήπως παρατήρησες (το εἰδος του 

ανθρώπου) εκείνου, που αρνείται τις 

Evrokés μας, - κι όμως λέγει: 'Θα μου 

δοθούν (οπωσδήποτε) πλούτη και αγόρια;" 

78. "Ἔχει μήπως εισδύσει στο αόρατο, 

ἡ ἔχει κάνει συμφωνία με τον Ραχμάν 

(Φιλάνθρωπο AAAAX); 

79. Ὄχι! (δέδαια). Θα καταγράψουμε 

ό,τι λέγει και θα αυξήσουμε σ' αὐτόν τὴν 

τιμωρία, αυξάνοντάς την (ακόμη). 

80. (Ze μας θα επιστρέψουν) θα 

Ἀληρονομήσουμε όλα όσα λέει και (θα 

παρουσιαστεί μπροστά Mac) θα μας ἔλθει 

(γυμνός και) μόνος. 

81. Και είχαν προσλάόδει (για λατρεία) 

άλλες θεότητες, αντί τοῦ ΑΛΛΑΧ για 

va ἔχουν δύναμη και δόξα! 

82. Ὄχι ὀέδαια! Θα αρνηθούν (οι 

θεότητες) ὀσους τις λατρεύουν και θα 

γίνουν αντίπαλοι εναντίον τους. 

83. Ma dev ὄλέπεις OTL ἐχουμε στείλει 

TOUS Σατανάδες στους Ἀπιστους, για νὰ 

τους ὑποκινούν με μανία (στο κακό); 

84. Mnv όιάζεσαι - λοιπόν - (τη 

τιμωρία) εναντίον TOUS, γιατί 

λογαριάζουμε γι’ αυτούς (τα 

er ose 
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κακουργήματο). 

85. Την ήμερα που θα συγκεντρώσουμε 

τους ενάρετους στον Ραχμάν (τον 

Φιλάνθρωπο AAAAX) σαν μια επιτροπή 

(που παρουσιάζεται μπροστά σε Αὐτόν 

γία νὰ ἀποδώσει τιμές), 

86. και (την ήμερα) που θα οδηγήσουμε 

τους ἐνόχους στὴν κόλαση σαν διψασμένα 

(ζωντανά που οδηγούνται στο νερό), - 

87. Κανείς δεν θα έχει τη δύναμη va 

μεσολαόδήσει γι' αυτούς. H μεσολάδηση 

όμως θα εἰναι γι' ἐκείνους που πήραν 

συμφωνία (ή υπόσχεση) από τον Ραχμάν 

(τον Φιλάνθρωπο AAAAX). 

88. Και εἰπαν: "O Ραχμάν (ο 

Φιλάνθρωπος AAAAX) επήρε (γέννησε) 

ἕνα γιο!" 

89. Πραγματικά προφέρατε κάτι το 

τερατώδες! 

90. Λίγο ἕλευψε κι οἱ ουρανοί ταν 

ἕτοιμοι VO εχραγούν, ἡ YN νὰ χωριστεί 

στα δύο και τα ÉOUVÉ να πέσουν κάτω 

σε ερείπια. 

91. Κι αὐτό γιατί εἰχαν επικαλεστεί 

ἕνα γιο, για τον Ραχμάν (τον Φιλάνθρωπο 

AAAAX). 

92. Και δεν μπορεί va διευκρινιστεί 

πῶς ἡ (μεγαλειότητα) του Ραχμάν (του 

Φιλάνθρωπου AAAAX) nav δυνατό va 

πάρει (να γεννήσει) ἕνα γιο! 
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& 
, » , GE Lits voue. à 93. Οὐτε από όσους ὀρίσκονται στους οὐ υφϑίϑ es οἱ 

ουρανούς καὶ στῃ YN - δεν μπορεί - παρά QE AE 

va έλθει σαν δούλος στον Paxudv (τον é 

Παντελεήμονα AAAAX). 

94. "Ἔχει τους πάντες λογαριάσει και ἜΣ Bis ii 
TOUS ἔχει αριθμήσει (όλους) ακριθδώς. : 

, Là ᾿ ϑ CERN ES LE ZA ΄ { 
95. Κι όλοι τους θα έλθουν σ' Αὐτόν - Ὁ; 5 λχ δι ΣΕ, 4 τι, 

κατ' ἀτομο - την Ἡμέρα της Κρίσης. 

96. Βέδαια σ' εκείνους που πίστεψαν D  , τη PS AS 
194 

καὶ ÉXOVOV EVOQETES πράξεις ο Ραχμάν ΟΣ 

(o Φιλάνθρωπος AAAAX) θα tous κάνει CAS " 

(κοινωνούς) της Αγάπης στις καρδιές 

όλων. 

97. Ἔχουμε κάνει (το Κοράνιο) εὐκολα ER ΕἸ LES 45 BUG 

VO προχωρεί LE τη γλώσσα σου WOTE να "ΤᾺ εἶ LE 55 ΣΝ 
μπορέσεις μ' αὐτό να δώσεις ευχάριστες ἡ La 0e 
εἰδήσεις στους ενάρετους και VA 

προειδοποιήσεις μ' αυτό ένα λαό ποῦ ἔχει 

εχθρότητα εναντίον σας. 

98. Και πόσες (αναρίθμητες) γενιές - οὐδ oc US RS 

πριν απ' αὐτούς - ἔχουμε καταστρέψει, 

Μπορείς, μήπως va ὄρει ἕνα μόνο απ' 

αὐτούς (τώρα), ἡ V' ακούσεις ἕνα (μόνο) 

ψίθυρο απ’ αυτούς, 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ NES af | 

1 ἢ DCS) 2 .. 9 του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου ETS, : 

1. Τ. Χ. -(ἸΤά-χά)π ὃ. 

*61. Σημ. 1 
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2. Δεν σου ἐχουμε στείλει το Κοράνιο, 

για VO σου προκαλέσει την απελπισία. 

3. Αλλά μόνο σαν υπενθύμιση γι' αὐτόν 

που φούδάται (τον AAAAX), - 

4. Mio αποκάλυψη από Exeivov που 

ÉTAGE τη γη και TOUS ουρανούς στὰ 

ὕψη. 

5. O ελ- Ραχμάν (Ο Παντελεήμονας 

AAAAX) εγκαταστάθηκε στο Θρόνο. 

6. Σ' Αὐτόν ανήκουν ὁσα ὄὀρίσκονται 

στους ουρανούς και πάνω στη γη, καὶ 

όσα ανάμεσά τους και όσα κάτω από TO 

φως (τῆς γης). 

7. Κι αν προφέρεις τὴ λέξη 

μεγαλόφωνα, (δεν πειράζει), γιατί γνωρίζει 

τι εἶναι μυστικό και τι πιο πολύ κρυμμένο. 

8. AAAAX! Δεν πυπάρχει θεός παρά 

μόνο Exeivos. Σ' Αὐτόν avnxovuv τα Πιο 

Ὄμορφα Ὀνόματα. 

9. Σου ἔχει φτάσει ἡ ιστορία του 

Μωυσή; 

10. Κοίτα! όταν εἰδε μια φωτιά, εἰπε 

τότε στην οικογένειά του 'Σταθείτε, γιατί 

αἰσθάνθηκα μια φωτιά. Ἴσως μπορέσω 

και σὰς φέρω δαυλό απ' αὐτή κανένα 

ἀναμμένο σημάδι, ἡ ίσως μπορέσω νὰ 

ὄρω κανένα κοντά τῆς που μπορεί νὰ 

μας οδηγήσει στη φωτιά". 

11. Σὰν ἐφτασε όμως σ' αὐτήν, κάναμε 

wote να ακουστεί (μια φωνήν "Ω! Μωυσή! 
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(20) Σούρα Τάχα 

12. Ἐγώ εἰμαι ο Κύριός σου! Βγάλε - 

γι' αυτό- τα παπούτσια σου, Εἰσαι στην 

- Τουδά - την ιερή κοιλάδα. 

13. Καὶ σ' ἐχω διαλέξει. Ἄκουσε -λοιπόν 

- ό,τι (στέλνεται σε σένα) με ἐμπνευση. 

14. Ἐγώ εἰμαι -πραγματικά- o 

AAAAX. Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή 

(μόνο) Ἐγώ. Και va τηρείς (τακτική) 

προσευχή για VA με θυμάσαι 

(πτανηγυρίζοντας το εγκώμιό Μου). 

15. Η ὦρα - στ' αλήθεια - φτάνει. 

Σκοπός μου εἰναι νὰ τὴν κρατήσω 

μυστική, για νὰ πάρει κάθε ψυχή την 

ανταμοιδή της ἀνάλογα με όσα μπορεί 

νὰ χωρέσει (απ' τις προσπάθειές της). 

16. Π' αυτό ας μη σε εμποδίσουν απ' 

αὐτήν, εκείνοι που δεν την πιστεύουν, κι 

ακολούθησαν τὰ πάθη τους, μήπως και 

καταστραφείς!.." 

17. Και τι είναι auto (που κρατάς) 

στο δεξί σου χέρι, ὦ Μωυσή", 

18. Eixe : "Είναι το ραύδί μου. Πάνω 

του στηρίζομαι, και μ' αὐτό κτυπώ 

(μαζεύοντας) την τροφή για το ποίμνιό 

μου και ἔχω γι' αὐτό κι άλλες χρήσεις". 

19. Eire (o ΑΛΛΑΧ): "Πέταξέ το, w! 

Movor!". 

20. Κι εκείνος το πέταξε, και νὰ που 

ἐγινε (ένα φίδι) ζωντανό και κινούμενο. 
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(20) Σούρα Τάχα 

21. Ἐίπε (o AAAAX): "Πάρε το και 

μη φοόάσαι. Θα το επαναφέρουμε στην 

πρώτη του κατάσταση )".. 

22. Φέρε - τώρα - το χέρι σου (κλειστό) 

στο πλευρό σου. Pa γίνει κάτασπρο (και 

λαμπερό), χωρίς ὀλάδη (ή άλλο χρώμο) - 

(τούτο ας χρησιμεύσει) σαν ἄλλο Σημείο 

(Θαύμαλ) -, 

23. "Ὥστε (αργότερα) ἐνδέχεται να σου 

δείξουμε (δύο) απ' το Μεγαλύτερά Μας 

Σημεία. 

24. "Tlnyouve στον Φαραώ, γιατί ἔχει 

ξεπεράσει κάθε ὀριο (παρανομίας)". 

25. Eixe (ο Μωυσής): "Κύριέ μου! 

Ἄνοιξέ μου το στήθος μου, 

26. Κι ευκόλυνέ μου την εντολή (το 

ἐργο) μου, 

27. Και ὄγάλε το εμπόδιο (τη 

ὀραδυγλωσσία) μου από την ομιλία μου, 

28. Ὥστε va μπορούν να 

καταλαόδαίνουν αυτά που λέγω 

29. Και κάνε για μένα (δώσε μου) 

ἕναν υπουργό (60786) ax’ τη γενιά μου, 

30. Tov Ααρών, τον ἀδελφό μου, 

31. Αὐξησε μ' αὐτόν τη δύναμή μου, 

32. και κάνε τον μέτοχο του έργου 

μου, 
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(20) Σούρα Τάχα 

33. Για éva Xe δοξάζουμε πολύ, χωρίς 

τελειωμό, 

34. Καὶ για va ZE μνημονεύουμε πολύ, 

χωρίς τελειωμό. 

35. Γιατί Ἐσύ eioo Ἐκείνος που 

(πάντοτε) μας ὄλέπει". 

36. Είπε (o AAAAX): "Παραχώρησα 

- ἤδη - O,TL ερώτησες, (Δεκτή ἔγινε ἡ 

προσευχή σου), ὦ Μωυσήϊ". 

37. Κι ἄλλη φορά πριν απ' αὐτή) σε 

εὐνοήσαμε, 

38. Ὅταν εμπνεύσαμε στη μητέρα σου 

το μήνυμα: 

39. 'Ῥίξε (το μωρό) μέσα στην κασέλα, 

καὶ ρίξε (την κασέλα) στο ποτάμι, και 

θα το φέρει το ποτάμι στην όχθη και θα 

το πάρει ἕνας ποῦ εἰναν εχθρός μου και 

εχθρός του. Κι ἐριξα πάνω σου (το 

φόρεμα) της δυκτής Μου ἀγάπης, ὥστε va 

ανατραφείς κάτω από τα ὀλέμματά Μου. 

40. "Και να! n αδελφή σου, που 

περπατούσε (εκεί κοντά) εἰπε: Μήπως 

θέλετε να σας υποδείξω μια που νὰ 

θηλάσει και ν' αναθρέψει (το μωρό); Κι 

ÉTOL σε επιστρέψαμε στη μητέρα σου, για 

νὰ ησυχάσει ἡ καρδιά τῆς και νὰ μη 

λυπάται. Κι σκότωσες ἕναν άνθρωπο, αλλά 

σε σώσαμε από τις ενοχλήσεις καὶ σε 

δοκιμάσαμε με διάφορες δοκιμασίες. Κι 

ἐμεινες πολλά χρόνια μὲ τη γενιά των 

Μέντγιεν.Κι ἐπειτα ήρθες, εδώ, ὦ! Μωυσή, 

ὅπως εἰχε οριστεί! 

τ“. 
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41. "Και σε εἰχα ετοιμάσει για Aux 

μου (υπηρεσία)". 

42. Πήγαινε, εσύ και ο ἀδελφός σου, 

για παράδοση τῶν Μηνυμάτων Μου και 

UN σταματήσει - κανείς απ' TOUS δύο - 

va Με χρατά στη μνήμη του. 

43. "Πηγαίνετε - κι où δύο - στο 

Φαραώ, γιατί ἐχει ξεπεράσει κάθε ὀριο 

(παρανομίας), 

44. "Μιλήστε του όμως με ηπιότητα, 

μήπως και δεχτεί την προειδοποίηση, ή 

φοόηθεί (τον AAAAX)". 

45. Ἐίπαν (οι δύο), "Κύριέ μας! 

Φοόδόμαστε μήπως ὄιαστεί κι αυθαδιάσει 

εναντίον μας ἡ μήπως ξεπεράσει κάθε 

ὀὁριο". 

46. Eixe: "Mn φοόάστε, γιατί εἰμαι 

μαζί (και με Tous δυο) σας. ἀκούω και 

ὀλέπω (τα πάντα). 

47. "ἸἹΠηγαίνετε (κι᾿ où δυο) σ' αὐτόν 

και πείτε: Είμαστε απεσταλμένοι του 

Κυρίου σου. Στείλτε μαζί μας ÉEw (από 

τη Φυλακή) τα Παιδιά του ἸΙσραήλ και 

μη TOUS τυραννάς. Ἔχουμε ἔρθει - δέδαια 

- μὲ Σημείο από τον Κύριό σου! Και 

Ειρήνη πάνω σ' ὁποιον ακολουθεί τις 

οδηγίες (του AAAAX) ! 

48. "Ze μας ἔχει ἀαποκαλυφθεί ότι ἡ 

Τιμωρία (θα πέσει) πάνω σ' ὀποιον 

ψεύδεται (αρνείται τον AAAAX) κι 

ἀαπομαχρύνεται (από τον Θείο 
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Προσανατολισμό.). 

49. Κι ὁταν δόθηκε το μήνυμα αὐτό), 

εἰπε (o Φαραώ): "Ποιος - λοιπόν - εἰναι, 

ω! Μωυσή! ο Κύριός σας;" 

50. Εἰπε: "ο Κύριός μας εἰναι Εκείνος 

που ἔδωσε σε κάθε (δημιουργημένο) 

πράγμα τον τύπο καὶ τη φύση του κι 

ἐπειτα καθοδηγεί (στον δρόμο τῆς 

σωτηρίας)". 

51. Εἰπε (o Φαραώ): "Ποιά ήταν ἡ 

κατάσταση (τι φρονούσαν) οι 

προηγούμενες γενιές;" 

52. Eine: Ἢ γνώση γι' auto ὀρίσκεται 

με τον Κύριό μου, (γραμμένο μέσα) σε 

Βιόλίο. Ποτέ δεν πλανάται (το ξέρει όλα) 

ο Κύριός μου και ποτέ δεν ξεχνά. 

53. Exeivos εἰναι που ἕκανε για σας 

τῇ γη απλωμένη επίπεδη, και σ' αὐτή 

σᾶς ἕκανε δρόμους (να περπατάτε) (και 

διώρυγες), κι ἔστειλε από τον ουρανό 

νερό". Μ' αὐτό κάναμε va ὄγουν διάφορα 

ζευγάρια από φυτά, το κάθε ἕνα χωριστό 

από τα άλλα. 

54. Τρώγετε (εσείς) και ὀόσκετε τὰ 

ζωντανά σας. Σ' αὐτό - αλήθεια - 

᾽ππάρχουν Θεῖΐϊκά Σημεία για (ανθρώπους) 

προικισμένους με νοημοσύνη. 

55. Ax 'αυτή (τη γη), σας ÉXOUUE 

δημιουργήσει, και σ' αὐτήν θα σας 

επαναφέρουμε κι OT αὐτήν θα σας 

ὀγάλουμε (ÉEw) ἀκόμη μια φορά. 
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56. Και παρουσιάσουμε στον Φαραώ 

ὁλα τα Σημεία Μας, αλλά τα διάψευσε 

(τα απέρριψε) και τα ἀρνήθηκε. 

57. Εἰπε: "Μήπως ήλθες - wo! Μωυσή! 

- γιὰ VO μας όγάλεις από TN γη μας με 

τη μαγεία σου; 

58. Μπορούμε - όέόδαια - va σου 

φέρουμε παρόμοια μαγικά (τεχνάσματα!) 

Ἔτσι κάνε (όρισε) το χρόνο, που θα γίνει 

ἢ δοκιμή μεταξύ μας και μεταξύ σου καὶ 

που δεν θα πρέπει να τον παραδούμε 

οὔτε εμείς OÙTE εσύ, σε ἕνα (μέσο) τόπο 

όπου και οι δύο θα έχουμε ίση τύχη". 

59. Εἰπε (o Μωυσής): "Η δοκιμή σας 

ας γίνει (στο Πανηγύρι) την Ἡμέρα του 

στολισμού, κι ας μαζευτούν où άνθρωποι, 

πριν μεσουρανήσει ο ήλιος". 

60. Κι αποσύρθηκχε ο Φαραώ, και 

μάζεψε το σχέδια (τους μάγους) του, κι 

ἐπειτα ήρθε (πίσω). 

61. Κι ο Μωυσής εἰπε σ' αυτούς: 

Ἁλίμονό σας! Mnv επινοήσετε ψευτιά 

κατά του AAAAX, μήπως (ξαφνικά) σας 

καταστρέψει (ολοκληρωτικά) με 

(σωματικά) ὀασανιστήρια. Ὅποιος επινοεί 

(ψεύδη), ματαιοπονεί!". 

62. Και λογομαχούσαν μεταξύ τους 

για τὴν υπόθεσή τους, αλλά κρατούσαν 

μυστική τη συνομιλία τους. 

63. Einav: (μεταξύ τους) "Αὐτοί οι 

δύο εἰναι - ὀέόαια - (πεπειραμένοι) μάγοι. 

(Σκοπός tous εἰναι) va θέλουν va σας 
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(20) Σούρα Τάχα 

εκδιώξουν ἀπό τη γη σας, με τις μαγείες 

τους και VA φύγουν μακριά - 

παρασέρνοντας- TO υποδειγματικά 

κοινωφελή ιδρύματά σας. 

64. Συγκεντρώστε - λοιπόν - τα σχέδιά 

(τους μάγους σας), κι ἐπειτα ελάτε 

ενωμένοι σε (TUXVÉS) τάξεις. Θα νικήσει 

- σήμερα - όποιος δείξει ὑπεροχή". 

65. Είπαν: “Ω! Μωυσή! Μήπως εσύ 

θέλεις va ρίξεις (πρώτος), ἡ εμείς va 

εἰμαστε OL πρώτοι που θα ρίξουμε;" 

66. eine: "Οχι, ρίξτε εσείς πρώτοι!". Κι 

όταν τα σχοινιά τους και τα ραδδιά τους 

τφάνηκαν σ' ŒUTOV- ότι ἄρχισαν να 

κυνούνται ζωηρά, χάρη στη μαγεία τους! 

67. (τότε) ο Μωυσής αισθάνθηκε - 

στον εαυτό του - ἕνα (είδος) φόδου. 

68. Ἐίπαμε (σ' αὐτόν): "Mn φοόδάσαι! 

Γιατί εσύ εἰσαι ο ὑπέρτερος (που 

᾽πυπερέχεις). 

69. "Πέταξε αὐτό (το ραύδδί που 

Ἀρατάς) στο δεξί σου χέρι κι ἀμέσως θα 

καταπιεί εχείνο που (διατείνονται ό-τι) 

κατασκεύασαν. [Γιατί ὁ.τι κατασκεύασαν 

dEV είναι παρά ένα μαγικό τέχνασμα. Και 

ποτέ ο μάγος δεν θα ευημερήσει όπου κι 

αν πάει". 

70. Και τότε où μάγοι ἐσκυψαν (κάτω) 

για va προσκυνήσουν. Και eirav:"Eyovue 

πιστέψει στον Κύριο του Ααρών και του 

Μωυσή". 
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71. Eixe (τότε ο Φαραώ): Πώς 

πιστεύετε σ' Αὐτόν, πριν σας δώσω - εγώ 

- τὴν άδεια; Βέδαια αὐτός πρέπει να είναι 

ο μεγαλύτερος (ο ἀρχηγός) σας, που σὰς 

δίδαξε τη μαγεία! Na εἰστε δέδαιοι ότι 

θα αποκόψουμε τα χέρια σας και τα πόδια 

σας αμφίπλευρα, και θα σας σταυρώσουμε 

πάνω σε κορμούς τῶν χουρμαδιών για 

va μάθετε -ÉTOL- (με δεδαιότητα) ποιος 

από μας μπορεί να δώσει πιο αὐστηρά 

καὶ πιο μόνιμα (την) Τπμωρία!". 

72. Einav: Ποτέ δεν θα σε 

προτιμήσουμε πάνω στὰ φανερά Σημεία 

που μας έχουν ἔλθει, ἡ πάνω από Exeivov 

που μας ἔχει πλάσει. IL αὐτό θέσπισε, 

ό,τι θέλεις va θεσπίσεις. Πατί εσύ διαθέτεις 

(όπως θέλεις) τη ζωή αὐτού του κόσμου 

μόνο. 

73. "Eueis πιστέψαμε στον Κύριό μας, 

που ίσως μας συγχωρήσει από τα λάθη 

μας, καὶ απ’ τις μαγείες που μας 

αἀνάγκασες va κάνουμε. Πατί o AAAAX 

εἰναι ο Ἄριστος και ο Πλέον Μόνιμος -. 

74. Βέδαια εκείνος που παρουσιάζεται 

στον Κύριό του σὰν ἔνοχος (ἁμαρτωλός) 

θα ἐχει (κατά τη Δίκη) για αμοιδή τὴν 

Κόλαση, όπου οὔτε θα πεθάνει εκεί, OÙTE 

θα ζει. 

75. Κι εκείνος που παρουσιάζεται σ' 

Αὐτόν πιστεύοντας, κι ἑκανε ενάρετα ἐργα, 

γι' αυτούς ὑπάρχουν Où πιο ψηλὲς θέσεις, 

76. στους Κήπους της Αιωνιότητας 

που κάτω τους τρέχουν τα ποτάμια κι 

όπου θα παραμείνουν αἰώνια. Ἰέτοια είναι 
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ἡ ανταμοιόή γι' αυτόν που ἔχει εξαγνίσει 

τον εαυτό του (απ' το κακό). 

77. Κι εμπνεύσαμε τον Μωυσή (μ' αὐτό 

το μήνυμα): "Na ταξιδέψεις με τους 

δούλους Μου - κατά τη νύχτα - και (κάνε) 

χτύπησε γι' αὐτούς ἕνα ξερό μονοπάτι 

ἀνάμεσα στη θάλασσα, χωρίς φόδο ὀτι 

θα σε προφτάσει (ο Φαραώ) και χωρίς 

(κανένα ἀλλο) φόδο". 

78. Ο Φαραώ όμως τοὺς ἀκολούθησε 

UE τους στρατιώτες του, αλλά τὰ νερά 

τους ἐπνιξαν εντελώς και τους σκέπασαν. 

79. Και αποπλάνησε ο Φαραώ το λαό 

του, αντί νὰ τον οδηγήσει σωστά. 

80. Q! Παιδιά του Ισραήλ! Σας σώσαμε 

από τον εχθρό σας και κάναμε μαζί σας 

μια Συμφωνία στη δεξιά πλευρά του 

Ὄρους (Σινά), και στείλαμε πάνω σας το 

μάννα και το σάλωα * (ορτύκιο): 

81. (λέγοντας): "Φάγετε από το καλά 

πράγματα, που ἐχουμε προμηθεύσει για 

τη συντήρησή σας και μην παραδίδεστε 

᾽πυπερόολικά σ' αυτά, μήπως και ἡ Οργή 

Μου πέσει αχριθώς πάνω σας. Γιατί 

χάθηκε κυριολεκτικά εκείνος, που πάνω 

του ἔπεσε ἡ Οργή Μου! 

82. “Αλλά - χωρίς αμφιθολία - Εἰμαι 

(επίσης) Exeivos που συγχωρεί 

(επανειλημμένα), ὁποιον μετάνιωσε, και 

πίστεψε, κι ἔκανε ἀγαθά ἐργα κι ἔπειτα 

εἰναι έτοιμος VO πάρει τὴν αληθινή 

οδηγία". 
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83. (Otav o Μωυσής ήταν ἐεπάνω στο 

Ὄρος, ο ΑΛΛΑΧ του εἰπε): "Ti εἴναι 

εκείνο που σε ἕκανε - w! Μωυσή - va 

τρέχεις πιο ὀιαστικά QT το Λαό σου" 

84. Eine: Exeivor περιορίζονται πάνω 

στα ὀήματά μου. Ki ἐρχομαι ὀιαστικά σε 

Σένα - Κύριέ μου! - για va σε 

ευχαριστήσω". 

85. Eine (o AAAAX): "Ἔχουμε 

δοκιμάσει TO λαό σου κατά την ἀπουσία 

σου. Ο Σαμαρείτης (όμως) τους 

παραπλάνησε". 

86. Κι ἐπέστρεψε ο Μωυσής στο λαό 

του ἀγαναχτισμένος και λυπημένος, (HOL) 

εἰπε: " Q! λαέ μου! Μήπως ο Κύριός σας 

δεν σας ὑυποσχέθηκεμια ὀμορφηνυπόσχεση; 

Μήπως σὰς φάνηκε ότι ἡ Ὀυπόσχεση 

apyei (να φτάσει); Ἢ μήπως επιθυμείτε 

va πέσει πάνω σας ἡ Οργή ax’ τον Κύριό 

σας, ἐπειδή παραδιάσατε την ὑυπόσχεσή 

σας σε μένα;" 

87. Ἐίπαν: "Δεν παραόδιάσαμε τὴν 

πυπόσχεση που σου δώσαμε, όσο XL ἂν 

ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Αλλά 

κουδαλήσαμε το ὀάρος απ' TA κοσμήματα 

(όλου) του λαού, και το πετάξαμε (στη 

φωτιά), κι αὐτό ήταν που μας πέταξε 

(μας εισηγήθηκε) ο Σαμαρείτης. 

88. "Κι ἐόγαλε (απ' τη φωτιά) μπροστά 

(στο λαό) το σώμα (την εὐκόνα) ενός 

μοσχαριού που φαινόταν να μουγχρίζει. 

Και εἰπαν: Αὐτό εἰναι ο θεός σας, χαι ο 

θεός του Μωυσή, αλλά (ο Μωυσής) εἰχε 
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ξεχάσει!". 

89. Μήπως δεν ἐόλεπαν ότι, (το 

μοσχάρι) δεν μπορούσε να επιστρέψει σ' 

αὐτούς μια λέξη (να Tous μιλήσει), κι OTL 

δεν εἰχε δύναμη οὔτε νὰ τους ὄλάψει κι 

οὔτε νὰ TOUS ὠφελήσει; 

90. Ο Ααρών - επίσης - πριν απ' αὐτό 

τους εἰχε πει: "Q!l Λαέ Μου! Ἔχετε 

δοκιμαστεί σ' αὐτό (το μοσχάρι). Πιατί ο 

Κύριός σας εἰναι - στ΄ αλήθεια - o 

Οιχκτίρμονας (AAAAX). Fr αὐτό 

ακολουθείτε με, και Ὀπυπακχούετε στη 

διαταγή μου". 

91. Εἰπαν: "Δεν θα εγκαταλείψουμε 

αὐτό το αντικείμενο (της λατρείας) αλλά 

θα αφοσιωθούμε σ AUTO, μέχρις ότου 

ἐπιστρέψει σε μας ο Μωυσής-. 

92. Είπε (ο Μωυσής): "Ω! Ααρών! Ti 

πράγμα σ' εμπόδισε - σαν τους εἰδες νὰ 

πηγαίνουν παράνομα -, 

93. από το va με ἀκολουθήσεις, Μήπως 

(xt εσύ) παράκουσες τη διαταγή μου;" 

94. Eine (ο Ααρών): «Q! Παιδί της 

μητέρας μου! Mn (με) παίρνεις (με τραδάς) 

απ' τὰ γένια μου κι οὔτε απ' (τα μαλλιά) 

του κεφαλιού μου! Πράγματι φοδήθηκα 

μήπως mets ότι: - Εσύ ἤσουν ἡ αἰτία που 

ἔγινε To σχίσμα μεταξύ των Παιδιών του 

Ἰσραήλ, και dev σεδάστηκες το λόγο μου!" 

95. Eixe (ο Μωυσής): "Ti ἔχεις va 

*liati τότε θα πάθαινε (ὅπως γράφουν οι 

παραδόσεις) TO δερματιχό νόσημα (λέπραλ 
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πεις, ὦ! Σαμαρείτη;" 

96. εἰπε: "Ἐῤδα εκείνο που δεν εἶδαν. 

Ἔτσι πήρα μια γεμάτη χουφτιά (χώμα) 

απ' τὰ ίχνη (την πατημασιά) του 

Αποστόλου, και την πέταξα (στο μοσχάρι). 

Ἔτσι ἡ ψυχή μου υπέδειξε να κάνω". 

97. "Είπε (o Μωυσής): "Φύγε! γι' αυτό 

(που éxaves) θα έχεις στη ζωή σου (για 

τιμωρία) va λέγεις (πάντα): Μη μου ἅπτου 

- Κι ακόμα πιο πολύ (για μελλοντική 

τιμωρία) θα ἔχεις μια διορία που δεν θα 

μπορείς va την ἀποφύγεις. Κοίταξε - τώρα 

- στὸ θεό σον ποῦ TOU ἔχεις γίνει 

ἀαφοσιωμένος λάτρης. Pa τον κάψουμε 

(πάνω στη φωτιά) και θα τον σκορπίσουμε 

σαν σκόνη στη θάλασσα!" 

98. Κι όμως ο Θεός σας εἰναι ο 

AAAAX και δεν υπάρχει άλλος θεός παρά 

μόνο Exeivos. Κάθε πράγμα το ἐχει 

περιδάλλει ἡ Επίγνωσή Του. 

99. Σ' avto(Q! Μουχάμμεντ!) με τον 

τρόπο σου διηγούμεθα τις ἱστορίες από 

τα περασμένα. Και σου ἐχουμε δώσει 

Μήνυμα (Κοράνιο) της Παρουσίας Μας. 

100. Av κανείς ἁαπομακρυνθεί απ' αυτό, 

θα φέρει (ὀέδαια) φορτίο κατά την Ημέρα 

της Κρίσης. 

101. Θα παραμείνει για πάντα 0’ αὐτήν 

(την κατάσταση). Kai ὀαρύ θα εἰναι γι' 

αὐτούς το φορτίο κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης. 

102. Κοίτα! Την ἥμερα που ἡ Σάλπιγγα 
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θα ηχήσει. Αυτή την Ἡμέρα θα μαζέψουμε ϑ οὐ λων ρῶν; ΚΝ 

ένα σωρό λους TOUS ένοχους (τους 

αμαρτωλούς) με τα μάτια θολά (από τον 

τρόμο). 

| 103. Ψιθυρίζοντας, θα συμόουλεύει ο LEE o τς CSS 

ἕνας τον ἀλλο: "AEV σταθήκατε πολύ, παρά 

μόνο δέκα (μέρες)". 

104. Κι εμείς γνωρίζουμε πιο καλά, τι “ΑΓΛ ACT A EU 
; ; | eo dos Es 

θα πουν, όταν εκείνος που ἔχει πιο καλό en, re 2 510 κ 2 eZ 

τρόπο στη ζωή του θα rer: "Δεν σταθήκατε (DAS IPS] 

πολύ, παρά μόνο μια ημέρα!". 

105. Θα σε ερωτήσουν ἀναφορικά LE Φάπτο NS 

s oi PROS τὰ 6ouvé! Na mes: "o Κύριός μου θα ta δύο, dE 

ξεριζώσει και θα τα σκορπίσει σαν σκόνη, 

106. Και θα τα αφήσει σαν πεδιάδα ιἀδιςζξ 

επίπεδη και λεία, 

107. Και δεν θα ὀλέπεις στη θέση τους BETA ὦ ESS 

τίποτε TO κυρτό ἡ το δαθουλό" ἡ MA 

108. Αὐτή τὴν Huéoa θα LIN ENS 24 RNA 

ακολουθήσουν (κατ᾽ εὐυθείαν) Αὐτόν που Tan de fe 
| ; (ἃ ἐς 

καλεί (ο AAAAX) χωρίς καμία Des 741 

λοξοὁρόμηση (να μπουν va δουν) σ' αὐτόν. 

Ὅλες où φωνές θα χαμηλώσουν την ἐντασή 

τους στην Παρουσία του Ραχμάν (του 

Πανοικτίρμονα AAAAX) και δεν θὰ 

ακούς, παρά τον (υπόκωφο) θόρυόδο απ' 

τὰ ὀήματά τους (καθώς περπατοῦν). 

109. Σ' αυτή την Ημέρα δεν θα ΛΑ 

ὠφελήσει ἡ μεσολάδηση, εκτός για εκείνον Re 

που του παραχωρήθηκε ἡ άδεια από τον GAS; 

Ραχμάν τον Φιλάνθρωπο AAAAX), και 

που ο λόγος τοῦ γίνεται δεκτός απ' Αὐτόν. 
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110. Γνωρίζει 6,171 ὀρίσκεται ανάμεσα 

στα χέρια (των δημιουργημάτων Του) 

μπροστά τους, ή μετά απ' αυτούς ἡ πίσω 

τους. Και δεν εἰναι δυνατόν va 

παραόληθούν μ' Αὐτόν στη γνώση (με τις 

γνώσεις TOUS). 

111.(Oa) τὰ πρόσωπα θα 

χαμηλώσουν (- τότε - από ταπείνωση) 

μπροστά (σ' Αὐτόν) τον Ζώντα, τον 

Αὐυθύπαρκτο, τον Αιώνιο. Και θα χάσει 

EXELVOS που φορτώθηκε τὴν αδικία. 

112. Ὅποιος όμως κάνει ἐενάρετα ἐργα 

και εἰναι πιστός, ας μη φοδάται από τὴν 

αδικία κι OÙTE από οποιανδήποτε 

ελάττωση (απ' όσα του οφείλονται). 

113. Ἔτσι σου éxouue στείλει - ένα 

αραόικό Κοράνιο - και συχνά εξηγούσαμε 

σ' αὐτό αναλυτικά μερικές απ' τις 

προειδοποιήσεις ὦστε ίσως φοδηθούν (τον 

AAAAX), ἡ ίσως τους κάνει καὶι 

σκεφθοῦν. 

114. Δόξα στον AAAAX - πάνω απ' 

όλα - o AAAAX εἰναι ο Αληθινός 

Βασιλιάς, Και μη ὄόιάζεσαι (Q! 

Μουχάμμεντ) ue το Κοράνιο πριν 

συμπληρωθεί σε εσένα ἡ ἐμπνευσή του 

(Κοράνι), αλλά va πεις: "Κύριέ μου, αὐξησέ 

μου τη γνώση". 

115. Είἰχαμε επίσης πάρει - 

προκαταδολικχκά - τη συμφωνία του Αδάμ, 

αλλά (την) ξέχασε, και δεν ὄρήκαμε va 

έχει σταθερή απόφαση (γνώμη). 
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116. Κοίτα ! ταν εἰπαμε στους 

ἀγγέλους: “Σκύψτε τον εαυτό σας κάτω 

στον Αδάμ", (όλοι τους) ἐσκυψαν και 

᾽πυποκλίθηκαν εκτός απ' τον Iuräis, (τον 

Σατανά) που αρνήθηκε. 

117. Και eiraue: "Q! Αδάμ! 

(προειδοποιούμε), Αὐτός (εδώ) εἰναι 

εχθρός σε σένα και στη σύζυγό σου. Mnv 

τον ἀφήσετε και σας εχδιώξει από τον 

Κήπο, ὥστε va αποόιδαστείτε στην 

αθλιότητα. 

118. Ὑπάρχουν για σένα (αρκετές 

προμήθειες) για VO μη πεινάσεις - εκεί 

μέσα - κι OÙTE να ξεγυμνωθείς, 

119. κι oùte θα ὑυποφέρεις από δίψα - 

εκεί μέσα - κι οὐτε ax’ τη ζέστη του 
ήλιου". 

120. Ο Σατανάς ὀμως ψιθύρισε σ' 

αὐυτόν (και) εἰπε: “Ὥ! Αδάμ! Θέλεις μήπως 

VO σε οδηγήσω στο Δένδρο τῆς 

Αιωνιότητας και σε ὀασιλεία που δεν 

παρακμάζει," 

121. (ἀποτέλεσμα):  Epayav κι οι δύο 

απ' αυτό, και φάνηκε σ' αυτούς ἡ γύμνια 

τους. Κι άρχισαν va ράδουν πάνω τους 

για νὰ σκεπαστούν - φύλλα - από τον 

κήπο. Ἔτσι o Αδάμ παράκουσε τον Κύριό 

του, κι άφησε τον εαὐτό του va 

εξαπατηθεί. 

122. “Ἔπειτα ο Κύριός του (απ' την 

Φιλανθρωπία Του) τον διάλεξε, δέχθηκε 

τὴν μετάνοιά του καὶ τον καθοδήγησε 

(σωστά). 
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123. Eire (και στοὺς δύο): "Φύγετε 

απ' αὐτόν (τον κήπο) όλοι, νὰ ἔχετε ἐχθρα 

μεταξύ σας. Κι ὁταν όμως - όπως εἰναι 

θέθαιο - ἐλθει σε σας ἡ Καθοδήγηση από 

Μένα, (τότε) ὀποιος ακολουθήσει, τὴν 

οδηγία Mov δεν θα παραπλανηθεί κι οὐτε 

θα πέσει στην αθλιότητα. 

124. "Αλλά όὀποιος απομακρυνθεί από 

το Μήνυμά Mouv, γι' αὐτόν - σίγουρα - 

είναι ἡ ζωή κάτω στενόχωρη, καὶ θα τον 

στριμώξουμε (στο σκοτάδι) τυφλό κατά 

τὴν Ἡμέρα της Κρίσης". 

125. (Και τότε) θα πει: "Κύριέ μου! 

Πατί με σήκωσες τυφλό, ενώ εἰχα (πριν) 

τὴν ὀρασή μου"; 

126. Θα πει (o AAAAX) “Ἔτσι (σου 

πρέπει, γιατί) όταν σου έφταναν OL 

Evrokés Μας, (τις παράόλεπες) ξεχνώντας. 

"Ἔτσι και σήμερα θα λησμονηθείς". 

127. Μ' αὐτό τον τρόπο ανταμείόουμε 

αὐτόν που παραύδιάζει ὀλα τα ὀριὰα (στην 

ανομία) και δεν πιστεύει στις Evtokés 

του Κυρίου του. Η δε Τιμωρία τῆς 

Μελλοντικής Ζωής είναι μεγαλύτερη σε 

θλίψη και διαρκέστερη. 

128. Μα δεν φανερώθηκε (ποτέ) γι' 

αυτούς (αν θυμηθούν) πόσες και πόσες 

γενιές πριν GT αυτούς ÉXOULE 

καταστρέψει, που κατοικούσαν, εκεί όπου 

(τώρα) αὐτοί περπατούν; Σ΄ αυτή - 

πράγματι- τη περίπτωση ὑπάρχουν Σημεία 

για όσους έχουν ενεργητικά μυαλά (και 

καταλαδαίνουν). 
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129.Κι αν δὲν ὑυπήρχε ο προηγούμενος 

Λόγος που ἦήλθε από τον Κύριό σου, (η 

Τιμωρία τους) αναγκαστικά θα ερχόταν 

(θα ήταν εκτελεστέα), αλλά υπάρχει το 

ορισμένο χρονικό διάστημα (για αναδολή). 

130. Γι’ αὐτό να υπομένεις σε όσα 

λέγουν και πανηγύριζε (συνεχώς) τη Δόξα 

του Κυρίου σου, πριν ἀπό την ἀνατολή 

του MMOU καὶ πριν από τη δύση του. 

Ακόμα va Tov υμνείς στις διαφορετικές 

ὦρες της νύχτας και στὰ (δύο) ἄκρα της 

ἡμέρας, ίσως έτσι μπορέσεις να΄ ἐχεις 

(τνευματική) χαρά. 

131. Και va μη σέρνεις (από απληστία) 

τα μάτια σου, πάνω σε όσα ἔχουμε δώσει 

για ν' απολαμόάνει μια μερίδα απ' αὐτούς, 

το λουλούδι (απόλαυση) στη ζωή του 

κόσμου τούτου, που σ' AUTO τους 

δοκιμάζουμε. Ὅσα σου προμηθεύει ο 

Κύριός σου, εἰναι τα καλύτερα και 

διαρκούν περισσότερο. 

132. Και πρόσταξε την οικογένειά σου 

νὰ κάνει τη ταχτική προσευχή και νὰ 

VITOUÉVELS μὲ σταθερότητα σ' αὐτήν. Δεν 

σου ζητάμε νὰ προμηθεύεις τη διατροφή. 

Ἐμείς σου τὴν προμηθεύουμε. Αλλά η 

avrauot6n τῆς Μέλλουσας Ζωής (το 

φροῦτο της) είναι για τους ενάρετους. 

133. Κι εἰπαν: "Γιατί (o Μουχάμμεντ) 

δεν μας ἐφερε ἕνα Σημείο από τον Κύριό 

του; "Μήπως δεν tous ἔφτασε το Μήνυμα 

για όλα ὁσὰ ἦταν στα προηγούμενα 

φυλλάδια τῶν πρώτων ἀνθρώπων), 
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134. Ki av τους εκχμηδενίζαμε - πριν 

an’ αὐτό (το Κοράνιο) - με δασανιστήρια 

θα ἐλεγαν: "Κύριέ μας! Av μονάχα μας 

εἶχες στείλει ἕναν απόστολο, θὰ 

ακολουθούσαμε - δέδαια - τις Evrokés 

Σου πριν ταπεινωθούμε και 

ντροπιαστούμε". 

135. Νὰ (τους) πεις: (ω Μουχάμμεντ): 

"Κάθε ἕνας (από μας) περιμένει. 

Περιμένετε λοιπόν κι εσείς, και θα μάθετε 

ποιος είναι σύντροφος στον σωστό κι 

επίπεδο Δρόμο και ποιος ( από σας) 

χαθοδηγείται!. " 

RL 

ICS, 

SP en ie Ὁ Cia 
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CE PE to RP 

(Où Προφήτες) 

Στὰ ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Πλησίασε για tous ανθρώπους (ο 

καιρός) για va λογαριαστούν. Κι όμως 

ATQODEXTOL όπως εἰίναι,απομακρύνονται. 

2. Ποτέ δεν τους φτάνει ἀνανεωμένο 

Μήνυμα από το Κύριό τους, αν δὲν 10 

ακούσουν ενώ παίζουν, (χωρίς να δώσουν 

προσοχήῆ), 

3. où καρδιές TOUS είναι μακριά AT 

αὐτό (το Κοράνιο) το μεταχειρίζονται 

ἐπιπόλαια OL καχοποιοί TO λένε στις 

μυστικές TOUS συνεδριάσεις "Είναν αὐτός 

τίποτε περισσότερο από ἕνα δημιούργημα 

σαν τον εαυτό σας; Μήπως θα πάτε στη 

μαγεία, ενώ τα μάτια σας είναν ἀνοιχτά"; 

4. Eixe: Ὃ Κύριός μου γνωρίζει (κάθε) 

αι. 

»,5 Fées 
Der tn ETES 
do eh 7 7 ῳ δῆ 

OP SET 

ΩΡ. “2. ᾿ sie ἋΣ τ 7 
LIÉE oiitle 

DPOPR DT ATX 
Oo = LAS opera 

«9 LE ENTRE 
HI δ » 

PT Or re Se | 

222287 > 

LG ASS dé 



FA SUN δ) (21) Σούρα ελ-Ενμπιγιά Μέρος 170 

λόγο (που μιλιέται) στον ουρανό και στη 

γη. Και εἰναι ο Μόνος που ἀκούει καὶ 

ὀλέπει (τὰ πάντα)". 

5. Κι όμως εἰπαν "(αυτό εἰναι) 

συμμαζώματα από ὀνειρα! Ὄχι, τα εφεύρε!' 

Ὄχι, δεν εἰναι (παρά) ἕνας ποιητής! As 

μας φέρει ένα Σημείο (ένα θαύμα), όπως 

αυτά που έχουν σταλεί στους 

παλαιότερους (προφήτες)"} 

6. Ποτέ πριν ax’ αὐτούς κανείς από 

τους κατοίκους του χωριού που 

αποφασίσαμε να καταστρέψουμε δεν 

πίστεψε. Πώς autoi θα πιστέψουν; 

7. Και δεν έχουμε στείλει πριν από 

σένα (αποστόλους) παρά μόνο ἄνδρες, 

που TOUS εἰχαμε εμπνεύσει, αν δεν TO 

γνωρίζετε (τούτο), ερωτήσετε όσους 

εξουσιάζουν (τους οπαδούς) του 

Μηνύματος. 

8. Κι OÙTE τους δώσαμε σώματα που 

δὲν ἔτρωγαν τὰ φαγητά, κι OÙTE ἦταν 

αθάνατοι. 

9. Ἔπειτα κάναμε va εκπληρωθεί ἡ 

πυηπόσχεσή Mas και σώσαμε αὐτούς (τους 

απόστολους) και όποιον (ἀλλο) θέλαμε, 

ενώ καταστρέψαμε TOUS παραόάτες. 

10. Ἔχουμε ἀποκαλύψει για σας (w 

ἄνδρες) ένα Βιόλίο, που μέσα του εἰναι 

ένα Μήνυμα για σας. Πατί δεν λογικεύεστε 

11. Και πόσους κατοίκους χωριών που 

TOUS ἔχουμε εντελώς καταστρέψει, για 

τις αδικίες τους και αντικαταστήσαμε στη 

2 2.5. 4 Lee 
κα ϑά ἜΝ ΕΝ πάλ ϑὸ ἀν 

[OS 

BE AL ATEE 
AC ES (CPP A 

OPNAS Déesse EU ὲ 
FA Dre ΄ 

LR χε: 

Ἂ # Lee fe 

ῷ Ἐν CROIRE 

ARLES) 972 

ΑΝ \o AE ES ee 

(OEM AN 

LEE RSseS 
de. 5: 

Dr 

Dos ot hott 

SES, aie RU AIS 

ὥς 
LIST 2079 ER 

Ab Ka βου, es 3.59 

OS RAT ENTIER 



(21) Σούρα ελ-Ενμπιγιά Μέρος 170 

θέση τους ἀλλους λαούς. 

12. Μόλις αισθάνθηκαν την Τιμωρία 

Mas (va φτάνει), τότε προσπάθησαν va 

τραπούν ᾽σε φυγή απ' αὐτή! 

13. Μη δὃραπετεύετε, αλλά - 

επιστρέψετε στα ὀμορφα πράγματα - 

αὐτής τῆς ζωής που σας δόθηκαν, και 

στα σπίτια σας, γιατί θα ερωτηθείτε (για 

να δώσετε λογαριασμό.). 

14. Είπαν: "αλίμονό μας! ήμασταν 

πράγματι - ἀδικοι} - 

15. Και θα συνεχίζουν να κλαίνε 

γοερά μέχρις ÔTOU TOUS κάνουμε σαν 

χωράφι θερισμένο σιωπηλό κι αθόρυόο. 

16. Και δεν δημιουργήσαμε τον ουρανό 

χαν τῇ γη κι ὁ,τι ὀρίσκονται ἀνάμεσά 
τους για ψυχαγωγία ανώφελη! 

17. Av ήταν επιθυμία Μας ένα 

διασκεδάσουμε (γυναίκα δηλ. ἡ παιδί). 

θα 6pioxaue - ὀέδαια - τον τρόπο από 

τὰ πράγματα που ὀρίσκονται δίπλα Mas 

VO TO κάνουμε. 

18. Αλλά θὰ εξακοντίσουμε τὴν 

αλήθεια πάνω στη ψευτιά, που θα πλήξει 

τελειωτικά τη σκέψη τῆς και νὰ που αὐτή 

εξαφανίζεται ma! Και αλίμονο σας για 

όσα (ψεύτικα) πράγματα αποδίδετε (σε 

Μας). 

19. Και σ' Αὐτόν ανήκουν όλα (τα 

δημιουργήματα) που (ὀρίσκονται)- στους 

ουρανούς καὶ στὴ γη. ἀκόμα κι ŒUTOL 
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που εἰναι (πολὺ) κοντά Του δεν 

Ὀππερηφανεύονται νὰ Tov υπηρετούν κι 

OÙTE (ποτέ) κουράζονται (από τὴν 

᾽πυπηρεσία Του). 

20. Πανηγυρίζουν (οι ἄγγελοι) τη δόξα 

Του, νύχτα και μέρα, - και δεν διακόπτουν 

(τους ὕμνους). 

21. Μήπως éxouv πάρει (για λατρεία) 

θεότητες από TN γη, που μπορούν va 

αναστήσουν (νεχρούς); 

22. Av υπήρχαν εκεί (στους οὐρανούς 

καὶ στῆ γη) άλλες θεότητες, εκτός του 

AAAAX θὰ κιόλας χαθεί. Αλλά, δόξα 

στον ΑΛΛΑΧ τον Κύριο του θρόνου (της 

εξουσίας), πολύ ψηλά εἰναι) από όσα Του 

αποδίδουν! 

23. Δεν είναι δυνατό va ερωτηθεί για 

τις πράξεις του, ενώ αὐτοί θα ερωτηθούν 

(για τις δικές τους). 

24. Μήπως ἔχουν πάρει (για λατρεία) 

άλλες (πραγματικές) θεότητες εκτός (του 

AAAAX), Na nel: "Φέρτε τις (πειστικές) 

ἀποδείξεις σας. Αὐτό εδώ εἰναι το Μήνυμα 

αυτών που ήταν πριν από μένα". Κι ὁμως 

οι περισσότεροι απ' αυτούς δὲν γνωρίζουν 

την αλήθεια, γι' αυτό και απομακρύνονται. 

25. Και δεν ἔχουμε στείλει - πριν από 

σένα - κανέναν ἄλλο απόστολο, που νὰ 

UMV τον ἔχουμε εμπνεύσει, ότι δεν ὑπάρχει 

ἄλλος θεός ειμή μόνο Ἐγώ. Π᾿᾿ αυτό va 

Με λατρεύετε (και va Με υπηρετείτε) 

26. Και εἰπαν: "Ὃ Ἐλεήμων (AAAAX) 
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έχει πάρει (εγέννησε) ἕνα παιδί". Δόξα σ' 

Αὐτόν! Δεν είναι (οι άγγελοι) παρά 

τιμημένοι δούλοι. 

27. Δεν μιλούν ποτέ πριν Exeivos 

μιλήσει, κι EVEQYOUV μόνο, ἐπειτα από 

διαταγή Του. 

28. Γνωρίζει (o AAAAX) ὀ,τι ὀρίσκεται 

ἀνάμεσα στα χέρια τους ἡ ό,τι πίσω απ' 

αυτούς, (O,TL γίνεται ἡ ό,τι έγινε) - και 

δεν μεσολαύδούν ειμή μόνο για όποιον 

ÉXEL επιτραπεί, και στέκονται με φόόδο κι 

ευλάδεια μπροστά (στη δόξα) Του. 

29. Κι αν κανένας απ' αυτούς θα ἕλεγε: 

(μαι θεός, αντί Του", αὐτόν τότε θα 

τον ανταμείόαμε ue την Κόλαση! Ἔτσι 

ανταμείδουμε TOUS άδικους. 

30. Μήπως δεν ὀλέπουν οι Ἀπιστοι 

ότι οι ουρανοί και ἡ γη ταν (και τα δύο 

μαζί) ενωμένα (σαν μια μονάδα της 

Δημιουργίας), ἐπειτα τα σχίσαμε σε δύο 

μέρη; και κάναμε OT TO νερό κάθε 

ζωντανό πράγμα. Μήπως - και τότε - 

δεν θα το πιστέψουν; 

31. Και κάναμε (τοποθετήσαμε) στη 

yn - σταθερά - θεόρατα (όουνά), μήπως 

και TOUS συγκλονίσουν, και κάναμε 

ανάμεσα (στα ὄουνά) δημόσιους δρόμους 

για νὰ διαόδαίνουν, ίσως μπορέσουν και 

καθοδηγηθούν. 

32. Και κάναμε τον ovoavé où σκέπη 

καλά φυλαγμένη κι όμως AUTO 

απομακχρύνονται ἀπό TA Σημεία που 

(δείχνουν) αυτά τα πράγματα! 
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33. Εἶναι Exeivos που δημιούργησε 

τη Νύχτα και την Ἡμέρα και τον ἥλιο 

και τη σελήνη. Ὅλα (τὰ ουράνια σώματα) 

κολυμπούν μόνα, το καθένα στη κυκλική 
του πορεία. 

34. Ze κανένα ἄνθρωπο - πριν από 

σένα - δὲν έχουμε παραχωρήσει τὴν 

αιωνιότητα (εδώ). Αν - λοιπόν-εσύ 

πεθάνεις, πώς αὐτοί θα ζήσουν αιώνια; 

35. Κάθε ψυχή θα γευθεί οπωσδήποτε 

- τὸ θάνατο. Και θα σας δοκιμάσουμε με 

TO κακό και με To καλό. Στο (τέλος) σε 

Μας θα επιτρέψετε. 

36. Κι όταν οι Ἀπιστοι σε ὀλέπουν, 

σε μεταχειρίζονται ειρωνικά (λέγοντας): 

"Δεν είναι αὐτός που μνημονεύει - 

μιλώντας στ' αστεία - για Tous θεούς 

σας;" Ki ὀὁμως αὐτοί ὄλαστημούν ὀταν 

μνημονεύεται (το όνομα) του Ἐλεήμονα 
(AAAAX)! 

37. Από τη φύση του ο ἄνθρωπος 

εἰναι ὀιαστικός. Πολύ γρήγορα θα σας 

παρουσιάσω τὰ Σημεία μου, και - μη 

Μοῦ ζητάτε - va το επισπεύσω! 

38. Και λένε: "Πότε (θα φτάσει) αυτή 

ἡ Ὀπυπόσχεση, αν εἰστε ειλικρινείς"- 

39. Av μονάχα γνώριξαν οι Ἀπιστοι 

(την ώρα), δεν θα μπορούσαν va 

παραμερίσουν τη Φωτιά από Ta πρόσωπά 

τους, κι OÙTE OT τις πλάτες TOUS, και 

καμιά δοήθεια δεν θα μπορούσε va τους 

φτάσει! 
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40. Κι όμως θα tous φτάσει στα 

ξαφνικά καὶ va τους κατατροπώσει. Και 

(τότε) καμιά δύναμη δεν θα έχουν για νὰ 

τὴν απομαχρύνουν κι OÙTE θα μποροῦν 

να αναδάλουν. 

41. Κι (άλλοι) Απόστολοι πριν από 

σένα ἐχουν χλευαστεί. Αλλά OL ειρωνείες 

TOUS περιορίστηκαν από αὐτό (το ἰίδιο 

αντικείμενο) που εχλεύαζαν. 

42. Νὰ πεις (ΩΙ!Μουχάμμεντ): ἽΠοιος 

μπορεί Va σας σώσει - τόσο τὴ νύχτα 

600 και τῆν ἡμέρα από (την Οργή) του 

Ἐλεήμονα (AAAAX);" Κι ouws 

απομακρύνονταε (αμφιδάλλοντας) από TO 

Μήνυμα του Κυρίου τους. 

43. Ἢ μήπως ἔχουν τις θεότητες που 

θα τοὺς προφυλάξουν - από Mas, Δεν 

μπορούν va ὀοηθήσουν τον εαυτό τους 

κι οὔτε θα ᾽υπάρχει κανείς νὰ TOUS 

προστατέψει από Mac. 

44. Κι όμως δώσαμε τις ἀπολαύσεις 

τῆς ζωής αυτής, σ' αὐτούς καὶ στους 

πατέρες TOUS για μια μεγάλη περίοδο. 

Ma ôev ὀλέπουν ότι ελαττώνουμε 

θαθμιαία τη γη (που ὀρίσκεται στη εξουσία 

τους) από τις απόκεντρες πλευρές τῆς; 

Μήπως - λοιπόν -(ελπίζουν), ότι θα 

νικήσουν; 

45. Na πεις: "Μονάχα σας προειδοποιώ 

σύμφωνα μὲ την ἐμπνευση (που μου 

δόθηκε)". Αλλά où κουφοί δεν θ' ἀκούσουν 

τὴν Ἀλήση, όταν προειδοποιηθούν. 
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46. Κι αν μόνο μια πνοή της τιμωρίας 

του Κυρίου σου tous αγγίξει, τότε θα 

πουν: "Αλίμονό μας! Ἤμασταν - πράγματι 

- ἀδικοι" 

47. Θα τοποθετήσουμε δίκαιες ζυγαριές 

κατά τὴν ἡμέρα της Κρίσης, ὥστε καμιά 

ψυχή νὰ μὴν αδικηθεί στο ελάχιστο. Κι 

αν ακόμα (στα ἐργα της) Ὀυπάρχει το 

ὀάρος σιναπόσπορου θα το φέρουμε (για 

va λογαριαστεί). Κι ἐεπαρκεί ότι είμαστε 

Eueis ot δικαστές για va κάνουμε 

λογαριασμούς. 

48. (Στο παρελθόν) εἰχαμε 

παραχωρήσει στον Μωυσή και στον 

Ααρών (τη Βίόλο) το κριτήριο (για 

exdixaon), και ἕνα Φως και ἕνα Μήνυμα 

για TOUS ευσεόείς. 

49. y αὐτούς που φούούνται, τον 

Κύριό tous χωρίς να Tov δουν και που 

φρίττουν στην ἀνάμνηση της Ὥρας (που 

θα γίνει ἡ Δίκη). 

50. Κι αὐτό εἰναι ἕνα εὐλογημένο 

Μήνυμα ποὺ το ἔχουμε στείλει κάτω (σε 

σένα), Μήπως - λοιπόν - θα το αρνηθείτε; 

51. Και προηγουμένως είχαμε χαρίσει 

στον Αόραάμ τὴν ευθύτητα τῆς 

κατεύθυνσης και πολύ καλά τον είχαμε 
γνωρίσει. 

52. Ὅταν εἰπε στον πατέρα του και 

στο λαό του: "Tr είναι αυτά τα εἰδωλα 

που (με τόση ἀαφοσίωση) λατρεύετε". 

53. Εἰπαν: "Βρήκαμε τους πατέρες μας 
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νὰ TO λατρεύουν". 

54. Eine: "Τόσο εσείς, 000 και οι 

πατέρες σας ὄρίσκεστε σε φανερή πλάνη". 

55. Εἰπαν: "Mac ἔχεις φέρει τὴν 

αλήθεια, ἡ μήπως εἰσαι ἕνας απ' αὐτούς 

που χωρατεύουν;" 

56. Eixe: "Ὄχι, ο Κύριός σας εἰναι ο 

Κύριος των ουρανών και της γης, Εκείνος 

(είναι) που τα ἔχει δημιουργήσει (εκ του 

μηδενός). Κι εγώ είμαι ax τους μάρτυρες 

αυτής (της Αλήθειας). 

57. "Και - Ma τον ΑΛΛΑΧ - ἐχὼ ένα 

σχέδιο (να καταστρέψω) τα εἰδωλά σας, 

μόλις γυρίσετε (τις πλάτες σας) και 

φύγετε".. 

58. Ἔτσι ta Éxave κομμάτια (όλα) 

εκτός από TO μεγαλύτερο απ' αυτό, ὥστε 

ἰσὼς επιστρέψουν σ' AUTO. 

59. Είπαν: ἽΠοιος ἔκανε τούτο στις 

θεότητές μας, Θα πρέπει να είναι ἕνας 

(ἄνθρωπος) από τους ἀδικους" 

60. Είπαν: "Ακούσαμε, ἕναν ἐφηύόο va 

τους ονοματίζει, που τον ἔλεγαν Αὐραάμ". 

61. Eixav: "Φέρτε τον - λοιπόν - 

μπροστά στα μάτια του κόσμου για να 

γίνουν μάρτυρες ἐπάνω σ' AUTO”. 

62. ΕἘίπαν: "Εἰσαι εσύ exeivos ὦ! 

Αὐραάμ! - που ἕκανες αυτό στις θεότητές 

μας", 

ARS ENT Vs 
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63. Eine: "Ὄχι, αὐτό ἐχει γίνει απ' 

αὐτόν τον μεγαλύτερο! Ρωτείστε τους, αν 

μπορούν να μιλήσουν!". 

64. Τότε γύρισαν στον εαυτό τους 

(αλληλοκοιτάχτηκαν)και είπαν: Στ' αλήθεια 

εσείς εἰστε οι ένοχοι!". 

65. Κι ἐπειτα - ἐστριψαν κάτω πάνω 

στα κεφάλια τους (δηλ. ἐπαθαν σύγχυση) 

και ντροπιασμένοι (είπαν): "Eoù (Αὐραάμ) 

γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτά (τα εἰδωλα) 

δεν έχουν λαλιά!". 

66. Εἰπείο Αὐραάμ): "Πώς - τότε - 
λατρεύετε, αντί τον ΑΛΛΑΧ, πράγματα 

που δεν σὰς ὠφελούν σε τίποτε, κι οὔτε 

σας ὄλάπτουν. 

67. "Αλίμονο! (ἀγαναχκτώ) με σας και 

για τὰ αντικείμενα που λατρεύετε αντί 

τον AAAAX! Ma δεν θα λογικευθείτε"; 

68. Εἰπαν: "Κάψτε τον, και 

προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε 

να κάνετε χάτι". 

69. Είπαμε (τότε Ἐμείς): "Q! Φωτιά! 

Noa εἰσαι κρύα κι ἀσφάλεια στον Αὐραάμ"} 

70. Και θέλησαν να του στήσουν 

παγίδα. Αλλά κάναμε (αυτούς τους ἰδιους) 

να χάσουν. 

71. Και σώσαμε αὐτόν χαι (τον ἀανηψιό 

του) τον Λώτ (και τους οδηγήσαμε) στη 

γη, που τὴν εἰχαμε ευλογήσει για (όλα) 

τὰ έἐθνη. 
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72. Και χαρίσαμε σ' αὐτόν τον Ισαάκ, 

καὶ - σαν ἐεπιπρόσθετο δώρο - (ένα εγγόνι) 

τον Ιακώδ και κάναμε δίκαιους 

ανθρώπους τον καθένα (απ' αὐτούς). 

73. Και tous κάναμε ἀρχηγούς, va 

οδηγούν (ανθρώπους) με τὴν διαταγή 

Μας, και ἐμπνεύσαμε σ' αὐτούς να κάνουν 

τὴν αγαθοεργία, την τακτική προσευχή 

και τὴν ελεημοσύνη. Και Μας 

πυπηρετούσαν πιστά (μόνο Eudc). 

74. Και στον Λωτ, επίσης, του δώσαμε 

τη Κρίση και τη Γνώση, και τον σώσαμε 

απ' TO χωριό που συνήθιζε va κάνει 

σιχαμένες πράξεις. Πραγματικά ήταν ένας 

λαός που είχε παραδοθεί στον Πονηρό 

καὶ τὴν παρανομία. 

75. Και τον κάναμε va μπει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Mac, γιατί ήταν 

από τους Ενάρετους. 

76. (Θυμίσου) τον Νώε όταν (Μας) 

καλούσε πολύ πριν (απ' τον Αόραάμ). 

Απαντήσαμε (στην προσευχή) του καὶ 

σώσαμε αὐτόν καὶ τὴν οικογένειά του 

απ' τὴν μεγάλη ἀπελπισία. 

77. Και τον ὀοηθήσαμε ενάντια (του) 

λαού που où ἀνθρωποί του ἀρνήθηκαν 

τις Εντολές μας. Πράγματι ήταν évas 

κακός λαός κι (ασεδής) γι' αυτό καὶ τους 

πνίξαμε (στον Κατακλλυσμό) ὁλους μαζί. 

78. Και (θυμίσου) τον Δαυίδ και τον 

Σολομώντα πως εδίκασαν την υπόθεση 

για TO χωράφι όταν- μέσα σ' αὐτό - TO 

κοπάδι κάποιας οικογένειας ELXE (νύχτα) 
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ἀποπλανηθεί. Ki muaotav (Eueis, τότε) 

μάρτυρες, στην ἀαπόφασή τους. 

79. Κι εδώσαμε στον Σολομώντα (την 

δύναμη) VA κατανοήσει αὐτή (τὴν 

᾽πυπόθεση). Και στον καθένα τους δώσαμε 

τὴν Κρίση και τη Γνώση. Κι ἦταν με τη 

δύναμή Μας που κάναμε τα ὄουνά και 

τα πουλιά να πανηγυρίζουν LE τον Δαυίδ 

τη Δόξα Macs. Κι Ἐμείς μασταν που 

κάναμε (όλα αυτά τα πράγματο). 

80. Και διδάξαμε σ' αυτόν την τέχνη 

να φτιάχνει τα θωρακισμένα σακκάκια 

για χάρη σας, ὥστε να προστατεύεστε 

απ' τις - μεταξύ σας - όὀιαιότητες, εἰστε 

(λοιπόν, γι' αὐτό) ευγνώμονες; 

81.(Ἠταν μὲ τη δύναμή Μας που 
κάναμε) για τον Σολομώντα τον ορμητικό 

(ακυδέρνητο) ἄνεμο va τρέχει - κατά 

διαταγή TOU - στη YN που τὴν είχαμε 

εὐλογήσει. Κι ήμασταν (Eueis) γνώστες, 

για κάθε πράγμα. 

82. Κι από tous δαίμονες ὀὁσοι απ' 

αὐτούς ὀουτούσαν - (στη θάλασσα) γι’ 

αὐτόν, κι ἑκαναν - εκτός αυτό - κι άλλα 

ἐργα. Ἐμείς ήμασταν Ἐκείνοι που τους 

φυλάγαμε. 

83. Και (θυμίσου) τον 166 όταν 

καλούσε τον Κύριό του: "H δυστυχία μ' 

ἔχει θλίψει. Εσύ όμως (Κύριε) εἰσαι από 

τους σπλαχνικούς, ο Σπλαχνικότερος". 

84. Κι anavinoaue σ' autov. Και τον 

γλυτώσαμε από τη δυστυχία που ἦταν 

πάνω TOU καὶ του επαναφέραμε τὴν 
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οικογένειά του καὶ μαζί τους κι ἄλλους 

τόσους, - δείγμα της από μέρους Mac 

Ἑυσπλαχνίας - και κάτι σαν ενθύμιο για 

ὄσους Mac υπηρετούν. 

85. Και (θυμίσου) τον Ἰσμαήλ, τον 

Ἱντρίς και τον Δουλ - Κιφλ, ὀλοι τους 

ήταν (άνδρες) με μεγάλη ὑπομονή, 

86. τους κάναμε νὰ εισέλθουν στο 

(χώρο) της Ευσπλαχνίας Μας, γιατί 

ήταν - πραγματικά - απ' τους ενάρετους 

(ἀνὸρες). 

87. Και (θυμίσου) τον Δουλ - Nouv 

(τον ἀνδρα της Φάλαινας - τον ἸΙωνά) 

σαν έφυγε οργισμένος. Και νόμιζε πως 

δεν είχαμε πάνω του καμιά εξουσία. Κι 

όμως φώναζε απ' το θαθιά σκοτάδια: "Δεν 

᾽πυπάρχει άλλος θεός, εἱἰμή μόνον Εσύ. Δόξα 

σε Σένα! - μουν στ' αλήθεια - ax’ τους 

ἀδικους" 

88. Εισακούσαμε (την παράκλησή) του 

και τον σώσαμε από τη δυστυχία. Και μ' 

αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούς τους 

πιστούς. 

89. Και (θυμίσου) τον Ζαχαρία όταν 

κάλεσε τον Κύριό του: "Κύριέ μου! Μη μ' 

αφήνεται (χωρίς ἀπογόνους) Κι εσύ εἰσαι 

O καλύτερος από τους κληρονόμους". 

90. Κι εἰσακούσαμε (την προσευχή του) 

καὶ του χαρίσαμε τον [Γιάχια = τον 

Ιωάννη) Και θεραπεύσαμε για χάρη του 

(τη στειρότητα) της γυναίκας του. Αὐτοί 

(ou τρεις) συναγωνίζονταν για τις καλές 

πράξεις. Και Μας καλούσαν (στις 
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προσευχές TOUS) LE ἀγάπη και εὐυλάδεια 

καὶ ταπείνωναν τον εαυτό TOUS μπροστά 

Μας. 

91. Και (θυμίσου) αὐτήν που φύλαξε 
τὴν αγνότητά της. Ἐμφυσήσαμε μέσα της 

από το Πνεύμα Μας (με τον ἀγγελο) και 

κάναμε αὑτήν και τον γιο της ἕνα (άξιο 

θαυμασμοῦ) Σημείο για όλους τους λαούς. 

92. Στ' αλήθεια αὐτό το έθνος σας 

αποτελεί και ένα και μόνο έἐθνοςἜ κι Ἐγώ 

εἰμαι ο Κύριός σας. Π' αὑτό να υπηρετείτε 
Eué (κι ὀχι ἁλλον). 

93. Κι όμως (μεταγενέστερες γενιές) 

διχάστηκαν μεταξύ TOUS κι ἁαποσχίστηκαν 

(απ' την ιδέα της ενότητας). Ὅμως ὅλοι 
σ' Ἐμάς θα επιστρέψουν. 

94. Κι όποιος κάνει οιοδήποτε ενάρετο 
έργο, και έχει Πίστη, où προσπάθειές του 
δεν θ' ἀαπορριφθούν. Και το ἔχουμε γράψει 
στο λογαριασμό του. 

95. Κι ἀαπαγορεύτηχε σ' ένα χωριό 
ποῦ TO καταστρέψαμε, ότι να μη μπορούν 

(ou κάτοικοί του) va επιστρέψουν (στη 

ζωή). 

96. εφ' όσον éxouv απελευθερωθεί ο 

Γιε' τζούτξ (Txoyx) και ο Me'ttovtt 

(Μαγκόγκ) και κατεδαίνουν τρέχοντας 

από κάθε ὕψωμα. 

97. Κι ὀὁτὰαν ἡ αληθινή Υπόσχεση 

*6m. ἡ θρησκεία που o προφήτης Μουχάμμεντ 

διδάσκει είναι ἡ ἰδια που διδάχθηκε από τους 

προηγούμενους προφήτες: Δεν ὑπάρχει ἄλλος 

θεός eur μόνο Ἕνας (υ AAAAX) 
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πλησιάζει (να ἐεκπληρωθεϊ), τότε TO μάτια 

τῶν ἀπιστων θα προσηλωθούν με τρόμο: 

"Αλίμονό μας! ειλικρινά, ἥμασταν 

απρόσεκτοι GT’ αὐτή (την ρα) αλλά κι 

EUELS ήμασταν άδικοι. 

98. Πράγματι σεις (οι ἀπιστοι) κι ό.τι 

(θεότητες) λατρεύετε αντί τον AAAAX, 

θα γίνετε καύσιμο υλικό για την Κόλαση! 

Σ' αὐτήν (οπωσδήποτε) θα μπείτε! 

99. Av αὐτά ήταν θεοί δεν θα ἐμπαιναν 

εκεί (στην κόλαση). Κι όλα - όμως - εκεί 

μέσα θα παραμείνουν για πάντα. 

100. Εκεί (για κλήρο) θα έχουν 10 

χλάμα με λυγμούς, και δεν θα ακούνε 

(τίποτε ἀλλο). 

101. Na εκείνους όμως που το Καλό 

από Ἐμάς τους ἐχει ξεπεράσει (έφτασε 

από πριν), αὐτοί θα μετακινηθούν μακριά 

απ' αὐτό (τον τόπο). 

102. Δεν θα ακούνε καὶ τον πιο 

ασήμαντο θόρυόδο της (Κόλασης). Ό,τι δὲ 

ἐεπιθύμησαν οι ψυχές τους, σ' αυτό θα 

παραμείνουν αιώνια. 

103. Δεν θα τους λυπήσει ο Μεγάλος 

Τρόμος, ενώ où ἄγγελου θα τους συναντούν, 

(με χαιρετισμό): - “Αυτή εἰναι n Ἡμέρα 

σας, (η Huépa) που σας είχαν υποσχεθεί". 

104. Την Ἡμέρα όπου θα τυλίξουμε 

(σδήσουμε) τους ουρανούς - TS τυλίγει 

(κρύδει) ἡ περγαμηνή τα γράμματα - κι 

όπως (ακριδώς) αρχίσαμε την πρώτη 

δημιουργία, ἐτσι θα επαναλάδουμε, (το 

AE) EST 
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έργο μας). (Και εἰναι) μια υπόσχεση που 

τὴν ἔχουμε αναλάδει και - ὀέδαια - θα 

τὴν ἐεχπληρώσουμε. 

105. (Πριν ax' auto) έχουμε γράψει ES Re NOÉ ST 

στα θεία ὀιόλία μετά από το Ilivaxa, | | F 

(nov δόθηκε στον Movon}*"Tn γη (αυτή) 

θα τὴν Κκληρονομήσουν όσοι Με 

πυπηρετούν, που είναι ενάρετοι". 

106. (Στ' αλήθεια) μέσα σ' αὐτό το O Las HET fé 

(Κοράνιο) ὑπάρχει éva Μήνυμα για λαό ἐπ Αἴ AS di 
που (πραγματικά) λατρεύει (τον AAAAX). 

107. Και δεν σε στείλαμε (ὦ! OS τε με, 

Μουχάμμεντ!) παρά μόνο από ἕλεος για DS LE 
όλο τον κόσμο. 

108. Na πεις: "Ἑκείνο που μου δόθηκε APTE | LEE 
, , , , , “ pi 

με ÉUITVEUON, εἰναι ότι ο θεός σας εἰναι A “221: ΔΊΣ ed 
évas Θεός (o AAAAX).Eiote - λοιπόν - OS, Lei 43} 

εσείς ὑποταγμένοι στη θέλησή Του (στο 
ΙΣΛΑΜ);" 

109. Av ὁμως αρνηθούν, τότε να πεῖς: 1 EE GTS 
΄ 5 

Σας ἐχω προαναγγείλει (το Μήνυμα) σ' 

όλους με τον ίδιο τρόπο. Πλὴν όμως δεν 

γνωρίζω αν 6,171 σας έχει ὑποσχεθεί εἰναι 

κοντά ἡ μαχριά. 

νι λα “12 πς, ἦτ: 
CU «2, AE te NES 

110. Exeivos μόνο είναι που γνωρίζει ss SE a Χ ἢ 

ό,τι ἀκούγεται από TO λόγια, και γνωρίζει ΡΣ: ἃ a 

(ακόμαλ 6,11 κρύδετε (στις καρδιές σας). 2 

*Eivar ἕνας αόρατος BETxOÔS Πίνακας φυλαγμένος στη θεία εξουσία 

και τους ἀγγέλους του ΑΛΛΑΧ. ΣτονΠίνακα auto καταγράφονται ὁλα 

ὁσα ἔγιναν και θα γίνονται. 
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111. "Δὲν ξέρω τίποτε παρά μόνο - Στ 2: 4 35 

ίσως ἀαργήσει ἡ τιμωρία για νὰ σας κά; 

δοκιμάσει, ἡ για να σας χαρίσει, TO προς ἥ 

το Env μέχρι της ορισμένης ὠρας". 

112. Ἐίπε: "Κύριέ μου! Δίκασε με τὴν SERIES ες; Ξ 

αλήθεια"! και: ο Κύριός μας ο Ραχμάν LA ACL 

εἶναι ο Μόνος που n ὄὀοήθειά Του ei sud 
αντιτάσσεται ενάντια OTLS ὀλασφημίες που 

προσφέρετε. 

(22) Σούρα ελ-Χατί 

(To Χατζηλίχι) 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

“- 1. Q! Ἄνθρωποι! Φοδηθείτε τον Κύριό IA οι το 

σας, γιατί ο σεισμός κατά την Ὥρα (της OR LAC) 

Koions) θα εἰναι μεγάλο (τρομερό) 

πράγμα! 

τὶ 

2. Ὅταν θὰ δείτε (το τρόμο της ΗἩμέρας τ je JS 1125 té 

αυτής) κάθε τροφό (μητέρα) που θηλάζει, ΣΕ 

να έχει ξεχάσει το μωρό της, και κάθε Lapin pare os) 
ÉVAXVOS γυναίκα να ἔχει ρίξει To SE Lors οϑϊς» 

(ασχημάτιστο) poptio της, και θα δεις ΠΕ ITRESSS 

TOUS ανθρώπους σε στάση μέθης, ενώ δεν 

θα είναι μεθυσμένοι. Κι όμως τρομερή θα 

εἰναι ἡ τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

3. Κι aväueoa στους ανθρώπους ere ολμλοοθτο 

ὑπάρχουν μερικοὶ που AUPLOËNTOUV για Le τ 3 77 
, ; à Lio Jess 

τον AAAAX - χωρίς va ÉXOUV γνώση - OUT es 

κι ἀκολουθούν κάθε δαίμονα ἀαποστάτη 

(φύσει κακός). 

A AGIT 78% + 

4. Eivar γραφτό γι' αὐτόν (τον ἀρ τεῦς 

Δαίμονα) ότι ὀποιος θα τον κάνει φίλο, ON lie dass, 
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τότε, θα τον παρασύρει στην πλάνη και 

θα τον οδηγήσει στην Τιμωρία της Φωτιάς. 

5. Ω] Ἀνθρωποι! AV αμφιδάλλετε για 

τὴν ἀνάσταση (λάδετε VIT" όψη) ότι σας 

ἔχουμε πλάσει από χώμα, ἐπειτα από 

σπέρμα, ἐπειτὰ από θρόμόο αἰίματος, 

ἐπειτα από ένα κομμάτι σάρκας, ποῦ ἔχει 

τή δυνατότητα να αναπτύσσεται ἡ ὀχι 

στη ζωή μόνο και μόνο - για va 

αποδείξουμε, (τη δύναμή Mac) σ' εσάς. 

Κι σταθεροποιούμε ὀποιον θέλουμε νὰ 

παραμείνει στη μήτρα (τῆς μητέρας του) 

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ἔπειτα σας ὀγάζουμε ἐξω - σαν μωρά - 

ἐπειτὰ (σας τρέφουμε) για νὰ φτάσετε 

στην αχμή - (της ηλικίας) σας. - Μερικοί 

από σας πεθαίνουν, και μερικούς από 

σας τους αφήνουμε να ζήσουν μέχρι το 

αδύναμα γηρατειά, στα οποία - παρ' όλο 

που εἰχαν μάθει (τη ζωή τους) - δεν θα 

ξέρουν τίποτε. Ki ὀλέπεις τη γη - από 

γυμνή καὶ άγονη - όταν τῆς ρίχνουμε 

πάνω τῆς TO νερό, VO ταράζεται (από 

ζωή), va φουσκώνει και vo φυτρώνει από 

κάθε λογής (σε ζεύγη) ὡραία φυτά. 

6. Αὐτό όεδαιώνει ότι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

ο Αληθινός κι ὀτι ζωντανεύει - τους 

νεκρούς, και eivar Exeivos o 

Παντοδύναμος. 

7. Κι ότι ἡ Ὥρα ἐρχεται ποῦ γι' αὐτή 

δεν χωρά aupéokia, καθώς και ότι ο 

AAAAX θὰ αναστήσεν οποιονδήποτε 

ὀρίσκεται στους τάφους. 

8. Κι όμως - ἀνάμεσα στους ανθρώπους 

Μέρος 170[ 485 | 1V:;#1 ΥΥ ὩΣ! δ)» 
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- υἡπάρχουν μερικοί που λογομαχούν για 

τον AAAAX - χωρίς να ἐχουν γνώσῃ - 

χυ οὔτε καμιά καθοδήγηση, κι οὐτε Βιόλίο 

για διαφώτισῃ. 

9. (Περιφρονητικά) αποστρέφει (το 

κεφάλι) του (ο ἀπιστος) για va 

παραπλανήσει (τους ἀνθρώπους) από τη 

θρησκεία του ΑΛΛΑΧ. Ατιμία τον 

περιμένει σ' αὐτή τη ζωή, και θα τον 

κάνουμε VO δοκιμάσει - κατά την ἡμέρα 

της ανάστασης - τα ὄασανιστήρια τῆς 

(αναμμένης) Φωτιάς. 

10. Αὐτό γίνεται, σαν συνέπεια τῶν 

ἔργων σου. [ati o AAAAX δεν αδικεί 

τους δούλους Του. 

11. Κι απ' τους ανθρώπους υπάρχει 

εκείνος που λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ σε 

στενό περιθώριο πίστης κι αν του συμόεί 

κανένα καλό, εἰναι LXAVOTOMUÉVOS OT 

αυτό. AV όμως του συμόεί κανένα κακό 

(για va δοκιμάσει) θα γίνει πάνω στο 

πρόσωπό TOU εντελώς ἀποστάτης (έναντι 

της θρησκείας). Eyaoe - έτσι - και τὴ 

ζωή του Κόσμου τούτου καὶ του GAROU 

Κόσμου. Αὐτή εἶναι ἡ φανερή απώλεια. 

12. Ἐπικαλείταν - avti τον ΑΛΛΑΧ - 

(τέτοιες θεότητες) που δεν μπορούν οὔτε 

να τον όλάψουν OÙTE νὰ τον ὠφελήσουν. 

Αὐτή εἰναι ἡ πλάνη, ἡ μακρινή (από το 

Δρόμο)! 

13. Ο ἀπιστος, κατά την ἡμέρα τῆς 

ανάστασης καλεί κάποιον του οποίου ἢ 

ὀλάδη είναι προθυμότερη από την ὠφέλειά 

του και τότε θα πει: "Τὶ άθλιος ὀοηθός! 
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Τὶ ἄθλιος σύντροφος!". 

14. Ο AAAAX κάνει νὰ UTOUV σε 

Κήπους - όσους ἐχουν πιστέψει κι ἔκαναν 

ενάρετες πράξεις που κάτω τους κυλούν 

τα ποτάμια. Bé6aia o ΑΛΛΑΧ 

πραγματοποιεί εκείνο που θέλει. 

15. Κι αν κανένας ἔχει τη γνώμη ότι 

ο AAAAX δεν θα ὄὀοηθήσει (τον 

απόστολό του) σ' αὐτό τον κόσμο και 

στον Μελλοντικό, ας τον νὰ τεντώσει προς 

τὰ πάνω ἕνα σχοινί ὡς τον ουρανό, (να 

Ἀρεμαστεί), κι ἐπειτα ας το κόψει. Θα 

δει (τότε) αν το σχέδιό του θα ματαιώσει 

εκείνο που (τον) ἔχει εξοργίσει! 

16. Κι έτσι éxouue στείλει αὐτό (το 

Κοράνιο) - με Ta ολοκάθαρα εδάφια. Κι 

οΑΛΛΑΧ ὀὄὀέδαια καθοδηγεί όποιον θέλει. 

17. Αὐτοί που πίστεψαν (στο Κοράνιο) 

κι ἐκείνοι που ἀκολούθησαν τις Εόραϊκές 

(γραφές) και οι Σαόδόδαίοι, και οι 

Χριστιανοί, κι où Μάγοι κι où Πολυθεϊστές, 

Oo AAAAX θα δικάσει ἀνάμεσά τους κατά 

τὴν Ἡμέρα τῆς Ανάστασης. O ΑΛΛΑΧ 

είναι μάρτυρας (με πλήρη επίγνωση) πάνω 

σ' οποιοδήποτε πράγμα. 

18. Μήπως δεν όὀλέπεις ότι στον 

AAAAX - υποτάσσονται UN IE 

οτιδήποτε ὀρίσκεται OTOUS ουρανούς κι 

ό,τι στη γη, κι O ήλιος και το φεγγάρι, 

καὶ τὰ άστρα, καὶ τὰ ὄουνά, και τὰ 

δέντρα, και τὰ ζώα, κι πολλοί ἀπ᾽ τους 

ανθρώπους; Ze πολλούς όμως απ' αὐτούς 

αξίζει n Τιμωρία. Κι όποιον, o AAAAX 

ατιμάζει πουθενά δεν θα ὄρει εκτίμηση. 
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Πράγματι o AAAAX πραγματοποιεί ότι 

θέλει. 

19. Αὐτές οι δύο αντιμαχόμενες, ομάδες 

διαπληκτίζονται λογομαχώντας μεταξύ 

τους αναφορικά με το Κύριό τους. [λ' 

ἐκείνους - λουτόν - που Tov ἀαρνήθηκαν, 

αποκόπηκαν σ' αυτούς, φλογισμένα 

ἐνδύματα απ’ τη Φωτιά και πάνω an τὰ 

κεφάλια TOUS θα χύνεται καυτό νερό. 

20. Μ' αυτό θα ζεματιστεί ὀ,τι 

ὀρίσκεται μέσα στο κορμί Tous (στα 

σπλάχνα τους) καθώς και το δέρμα (TOUS). 

21. Ἐπί πλέον θα υπάρχουν εκεί 

σιδερένια ραόδιά (για va κτυπηθούν) μ' 

αυτό. 

22. Κάθε φορά που n αγωνία, θα τους 

ἀναγκάζει va θέλουν να φύγουν éEw απ’ 

αυτό (τον τόπο) που σπρώχνονται πίσω 

σ' αὐτόν και (θα ακούνε): "Δοκιμάστε τὰ 

ὀασανιστήρια της Φωτιάς". 

23. O AAAAX θα δώσει είἰσοδο - 0° 

εκείνους που πίστεψαν κι ἔκαναν 

ἀγαθοεργίες - στους Κήπους που κάτω 

τους κυλούν τα ποτάμια, OO θα εἰναι 

στολισμένοι LE ὀραχιόλια από χρυσάφι 

και μαργαριτάρια, και OL ενδυμασίες τους 

εκεί θα εἰναι μεταξωτές. 

24. Κι ἐχουν καθοδηγηθεί στον 

EUYEVLXO (καλό) λόγο (απ' όσα λέγονται) 

κι ἔχουν καθοδηγηθεί στο δρόμο του 

Δοξασμένου (- AAAAX -) (δηλ. στὴν 

άριστη θρησκεία). 
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25. Σ' ἐκείνους όμως που έχουν apvnbei 

(τον AAAAX) κι εμποδίζουν τον κόσμο 

από τη θρησκεία του AAAAX κι από to 

Απαράόδατο Τέμενος, που το ἐχουμε κάνει 

(ανουκτά για ὁλους) - εἰτε παραμένοντες 

- εἰτε επισκεπτόμενοι- XL οποιοσδήποτε 

αποσκοπεί να παραόιάσει ἀάδικα το 

Απαράδατο Τέμενος, θα τον κάνουμε va 

δοκιμάσει τὰ ανυπόφορα δασανιστήρια. 

26. Κι Gtav ὑυποδείξαμε στον Αὐραάμ 

τὴν τοποθεσία του Ϊερού Οἰκου 

(λέγοντας) " Μην Μου συνεταιρίζεις κανένα 

πράγμα στη λατρεια Μου. Αγίασε, τον 

Οίκο Μου, γι' αὐτούς που τον 

περιτριγυρίζουν, ἡ που στέκονται (για να 

προσευχηθούν), ἡ που γονυπετούν À που 

ενσκύπτουν κάτω (για νὰ προσκυνήσουν). 

27. "Και προκήρυξε προσκαλώντας 

τους ανθρώπους για το Χατζ, to 

Προσκύνημα (to Χατζηλίκι). Θα σου 

φτάσουν πεζοί ἡ πάνω σε κάθε LOXVO 

Emo (καμήλα) ἀπό to μεγάλο ταξίδι - 

από κάθε δαθύ κι ἁἀπομακρυσμένο δρόμο. 

28. “Ὥστε va αποκχτήσουν καλές 
ὠφέλειες και να ἀαναφέρουν το όνομα του 

AAAAX - στις ορισμένες Ἡμέρες (της 

θυσίας) - πάνω στα κοπάδια που o 

ΑΛΛΑΧ tous εἰχε χαρίσει (για σφαγή). 

Ἔπειτα φάτε απ' αὐτά και ταῖστε τον 

ἀπελπισμένο φτωχό. 

29. Ἔπειτα ἀφησέ tovs va 

συμπληρώσουν τὸ καθιερωμένο 

(εξαγνισμό) γι᾿ αὐτούς τυπικό τῆς 

Ἱεροτελεστίας, va εκτελέσουν τις 

πυποσχέσεις (τὰ τάματα) TOUS και νὰ 
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κάνουν (πάλι) το γύρο στον Αρχαίο Oixo 

(Κάαμποα). 

30. Μ' αὐτό τον τρόπο (πρέπει να 

γίνεται το Xatt, Προσκύνημα). Κι ὁποιος 

τιμά (το θεσμό) των ιεροτελεστιών (του 

Προσκυνήματος) του AAAAX, εἰναι τὸ 

καλύτερο (που πετυχαίνει στα μάτια) του 

Κυρίου του. Κι επιτρέπεται σε σας (για 

φαγητό κατά το Προσκύνημα) το χρέας 

τῶν κοπαδιών, εκτός από εκείνα που σας 

έχουν μνημονευθεί (σαν εξαίρεση κι έχουν 

απαγορευθεί ρητώς). Αλλά αποφεύγετε τα 

σιχαμερά είδωλα, και αποφεύγετε τα λόγια 

που είναι νοθευμένα. 

31. Νὰ εἰστε ειλικρινείς στην πίστη 

προς το AAAAX και ποτέ να μὴν 

αποδίδετε συνέταιρους σ' Αὐτόν. Κι αν 

κανένας αποδίδει συνεταίρους στον 

AAAAX, εἰναι σαν va ἔχει πέσει από 

τον ουρανό και τα πουλιά νὰ τον ἔχουν 

αρπάξει, M σαν ο ἀέρας να τον ἔχει 

παρασύρει καὶ να τον ἔχει ρίξει σ' ἕνα 

(ἀδυσσο) τόπο. 

32. Αὐτή (είναν n κατάστασή του). Κι 

ὁποιος τιμά τα Σύμόολα (τα Σημεία) του 

AAAAX (κατά τη θυσία τῶν ζώων), τὴν 

ίδια (τιμή) αποδείχνει ἡ EVOÉGELX τῆς 

καρδιάς (του). 

33. Z' αὐτά (τα ζώα) ἐχετε πολλά va 

ὠφεληθείτε μέχρις ενός ορισμένου χρόνου. 

Ἔπειτα ο τόπος (του θυσιαστηρίου) 

ὀρίσκεται δίπλα στον Αρχαίο Ναό. 

34. Ma κάθε ἐθνος ἐχουμε ορίσει 

διατάξεις για τὴν ιεροτελεστία (τῆς 
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θυσίας), ώστε va avapépouv το évoua 

του AAAAX (όταν ta σφάζουν) πριν 

από ὀσα TOUS ἐχουμε δώσει για 

συντήρηση, από κοπάδια (που εἰναι 

κατάλληλα για τροφή). Κι ο Θεός σας (- 

οΑΛΛΑΧ 9 εἰναι Ἕνας Μοναδικός Θεός. 

Σ' Αὐτόν υποτάξετε - λοιπόν - τη θέλησή 

σας, (στο ΙΣΛΑΜ), και ανάγγειλε (εσύ ὦ 

Μουχάμμεντῇἢ τα ευχάριστα μηνύματα σ' 

αὐτούς που έχουν ταπεινώσει τον εαυτό 

τους στον ΑΛΛΑΧ. 

35. Αὐτοί που οι καρδιές τους γεμίζουν 

από PO6O κι ευσέόδεια όταν ακούνε να 

μνημονεύεται (να ἀναφέρεται) (το ὀνομα) 

του ΑΛΛΑΧ ποῦ καρτερικά VTOUÉVOUV 

σ' O,TL κι αν τους συμόεί, και σ' αυτούς 

που τηρούν τακχτική προσευχή, και σ' 

αὐτούς που ξοδεύουν (σε ελεημοσύνες) 

από εκείνα που τους ἔχουμε παραχωρήσει. 

36. Και τις καμήλες (που είναι για 

θυσία) τις ἔχουμε κάνει για σας σαν 

Σύμόολα (Σημεία) του AAAAX. Πολλά 

ἔχετε νὰ ὠφεληθείτε απ' αὐτές. Na 

μνημονεύετε το όνομα του ΑΛΛΑΧ πάνω 

τους καθώς απλώνονται (και γίνονται 

ÉTOLUES) (για va θυσιαστούν). Ὅταν 

ὀρίσκονται, κάτω στα πλευρά TOUS (μετά 

TO σφάξιμο), να φάτε απ' αὐτό (το κρέας) 

και νὰ δώσετε να φάγει τόσο σ' αὐτόν 

ποῦ (δεν Ent) γιατί ζει υκανοποιημένος, 

όσο και σ' αὐτόν που ζητά ταπεινά. Ἔτσι 

ἔχουμε κάνει Ta (ζώα) να εἶναι 

εξυπηρετικά για σας, για να εἰστε 

εὐγνώμονες. 

37. Δεν είναι οὔτε το Ἀρέας τους OÙTE 

TO αίἰμα TOUS που φθάνει μέχρι τον 
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AAAAX γιὰ va τα πάρει. Κι όμως εἰναν 

ἢ ευσέδειά σας που Tov φθάνει. Ἔτσι 

Εκείνος τα έχει υποτάξει σ' σας, για να 

Μεγαλύνετε τον ΑΛΛΑΧ με ὀ,τι σὰς ἔχει 

καθοδηγήσει. Κι ἀνάγγειλε τις χαρούμενες 

εἰδήσεις στους ενάρετους. 

38. O AAAAX - στ' αλήθεια- 

᾽υπερασπίζει σους ÉXOUV πιστέψει. Ο 

AAAAX - ὀέδαια - δὲν ayard τον 

προδότη τῆς πίστης και τον αχάριστο. 

39. Ἐχείνους που ενάντιά τους ἔχει 

κηρυχθεί ο πόλεμος, τους δόθηκε ἡ άδεια 

(va πολεμήσουν) γιατί éxouv αδικηθεί. Ο 

AAAAX ἐχει, ὀεδαίως, τὴ Δύναμη va 

τους ὀοηθήσει για την νίκη. 

40. Είναι αυτό που ἔχουν εχδιωχθεί 

από τα σπίτια τους, άδικα, για TO λόγο 

ότι εἰπαν: Ὃ Κύριός μας εἰναι οΑΛΛΑΧ". 

Κι αν o AAAAX δεν περιόριζε μια μερίδα 

ανθρώπων μέσω μιας άλλης, τότε θα 

καταστρέφονταν - οπωσδήποτε - τὰ 

μοναστήρια, OL εκκχλησίες, OL τόποι 

λατρείας των (lovôaiwv) καὶ τα τζαμιά, 

ὁπου το ὄνομα του ΑΛΛΑΧ συνέχεια 

μνημονεύεται (αναφέρεται). Ο ΑΛΛΑΧ - 

στα σίγουρα- θα ὀοηθήσει ὀόσους 

υποστηρίζουν τη θρησκεία Του, γιατί ο 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος και Κραταιός 

([κανός va επιδάλει τη Θέλησή Του). 

41. Ὑποστηρίζει (υ AAAAX) εκείνους 

που, αν TOUS εγκαταστήσουμε στη γῆη, 

τηρούν τακτικές προσευχές, δίνουν 

συνέχεια τη Ζεκάτ προτρέπουν συνέχεια 

στο καλό, κι ἀπαγορεύουν το κακό. Στον 

ΑΛΛΑΧ παραμένει ἡ τελική ἀπόφαση 
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γιὰ (ὀλες) τις ὑποθέσεις. 

42. Κι av © διαψεύσουν (ως προς 

τὴν ἀποστολή σου), το ἰδιο (ἐκαναν) ἔχουν 

| διαψεύσει κι OL γενιές που ἔζησαν πριν 

απ' αὐτούς (τους προφήτες τους), ἡ γενιά 

του Νώε, του Αντ, του Θαμούντ. 

43. Κι n γενιά του Αὐραάμ, n γενιά 

του Λώτ, 

44. Ki où σύντροφοι του Μέντγιεν. 

Και τον Μωυσή διάψευσαν (με τον ἰδιο 

τρόπο). Αλλά εἰχα παραχωρήσει ἀναδολή 

στους Ἀπιστους και (μόνο) ἐπειτα τους 

τιμώρησα. Και πόσο (καταστρεπτική) ήταν 

ἡ τιμωρία Μου! 

45. Πόσα και πόσα χωριά ἐχουμε 

εξαφανίσει, γιατί (οι ἀνθρωποί τους) είχαν 

παραδοθεί στην αδικία. Ανατράπηκαν 

πάνω στις στέγες τους. Και πόσα πηγάδια 

ἔγιναν ἐεγκαταλειμμένα και παραμελημένα, 

και (πόσα) φρούρια οχυρωμένα και 

καλοχτισμένα έγιναν πάλι εγκαταλειμμένα. 

46. Μήπως δεν ἐχουν ταξιδέψει στη 

γῆ, ὥστε OL καρδιές τους VO λογικευτούν 

QT" αὐτά (τα ταξίδια) και τ᾽ αὐτιά τους 

va ακούνε; Πράγματι, δεν τυφλώθηκαν 

τὰ μάτια τους, αλλά OL καρδιές τους 

τυφλώθηκαν που ὀρίσκονται (θαμμένες) 

στα στήθη. 

47. Και σε πιέζουν να επιταχύνεις τὴν 

Τιμωρία! O AAAAX ὃδὲεν αναιρεί τὴν 

᾽ππόσχεσή Του. Και ὀέόδαια μια μέρα στο 

Κύριό σου ισοδυναμεί χίλια χρόνιατστους 

᾽πυπολογισμούς σας. 
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48. Και σε πόσα χωριά δεν ἔχουμε 

αναδάλει τὴν τιμωρία παρ' όλο που (οι 

κάτοικοί TOUS) ήταν ἀδικοι; Στο τέλος 

όμως τους εἰχαμε τιμωρήσει. Σ' Ἐμένα 

(όλα) κατευθύνονται τελικά. 

49. Na πεις: "ὯΙ! Eoeis où ἀνθρωποι!' 

Ἔχω (otakei) σ' εσάς ὡς προειδοποιητής 

ολόκληρος (φανερός). 

50. Εκείνοι που πίστεψαν και ἕκαναν 

καλά ἐργα, θα έχουν συγχώρηση και 

ἄφθονα αγαθά (συντήρηση). 

51. “Κι εκείνοι - όμως - που 

αγωνίζονται ενάντια στα εδάφια Μας, 

για VO τα ματαιώσουν, αὐτοί θα γίνουν 

où Σύντροφοι της Φωτιάς". 

52. Και ποτέ δεν ἐχουμε στείλει ÉVOV 

απόστολο ἡ ένα προφήτη - πριν από σένα 

- χωρίς va προσπαθήσει o Σατανάς va 

ματαιώσει τὴν επιθυμία του (για τὴν 

ἐπιτυχία της αποστολής του) O AAAAX 

όμως εκχμηδενίζει κάθε προσπάθεια του 

Σατανά κι ἐπειτα ἀαποκαθιστά οΑΛΛΑΧ 

τα Ἐδάφιά Του. O ΑΛΛΑΧ εἰναι - 

πράγματι- Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

53. [ia va μεταχειριστεί (υ AAAAX) 

τις προσπάθειες του Σατανά ὡς apopurñ 

να δοκιμάσει εκείνους που OL καρδιές τους 

εἰναι ασθενείς (αναίσθητες) καθώς και 

τους σχληρόκαρδους (που ἀπέχουν από 

τὴν αλήθεια). Πράγματι où άδικοι ἔχουν 

αποσχισθεί μακριά (από την αλήθεια). 

54. Καὶ για va διδαχθούν (συγχρόνως) 
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- ὅσοι ἔχουν πάρει τη γνώση - ότι (το 

Κοράνιο) εἰναι ἡ Αλήθεια (που πηγάζει) 

από τον Κύριό σου, και νὰ πιστέψουν σ' 

αυτό, κι OL καρδιές τους VO ταπεινωθούν 

καὶ νὰ αποκτήσουν τη γαλήνη όταν 

ξανοιχτούν) σ᾽ αυτό. Και ὄέδαια ο 

AAAAX καθοδηγεί εκείνους που 

πιστεύουν προς τον Ἴσιο Δρόμο. 

55. Aev θα πάψουν όμως οι άπιστοι 

νὰ ἀαμφιθδάλλουν γι' αυτό μέχρι την Ὥρα 

(της Δίκης), που ξαφνικά θα τους φτάσει, 

ἡ ὅταν (επίσης) φτάσει σ' αὐτούς ἡ 

Τιμωρία της χειρότερης Ἡμέρας. 

56. Σ' αυτή την Ἡμέρα ἡ Βασιλεία 
θα εἰναι στο ΑΛΛΑΧ. Θα δικάσει 

ανάμεσά τους. Κι εκείνοι που έτσι 

πίστεψαν κι ἑκαναν αγαθοεργίες (θα 

ὀρεθούν) σε Κήπους τῆς ευτυχίας. 

57. Κι exeivor που αρνήθηκαν (την 

Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Μας, 

θα ἐχουν εξευτελιστική Τιμωρία. 

58. Κι αὐτοί που μετανάστεψαν 

(ξενιτεύθηκαν) για τὴν θρησκεία του 

ΑΛΛΑΧ και στη συνέχεια φονεύθηκαν ἡ 

πέθαναν, θα τους ανταμείψει o AAAAX 

με καλά ἀγαθάς ΟΑΛΛΑΧ - πραγματικά 

- εἰναι ο καλύτερος Εκείνος που παρέχει 

τις καλύτερες Προμήθειες. 

59. Oa tous κάνει να μπουν σ' ἕνα 

τόπο όπου θα εἰναι πολύ ευχαριστημένοι. 

Κι o AAAAX εἰναι Παντογνώστης, 

Μακχρόθυμος. 

60. Ἔτσι (είναι λοιπόν). Κι αν κανένας 
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ανταποδίδει με την ίδια ἐκταση τη 6ÀG6N 

που επέφερε (που δέχτηκε) κι ÉTELTO πάλι 

προσόληθεί (εκ νέου) υπερόολικά, ο 

AAAAX θα τον ὀοηθήσει. Ο ΑΛΛΑΧ - 

πράγματι - εἰναι ο Μοναδικός που 

εξαλείφει (τις ἀαμαρτίες) και συγχωρεί 

(επανειλημμένα): 

61. Κι αυτό, γιατί o AAAAX κάνει 

τη νύχτα νὰ διαπερνά (νὰ εισέρχεται μέσα) 

τὴν ἡμέρα και την ἡμέρα μέσα στη νύχτα, 

και εἰναι o AAAAX που ακούει καὶ 

θὀλέπει (τα πάντα). 

62. Κι αυτό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι ἡ 

Αλήθεια (ο Αληθινός Θεός) Κι εκείνες (οι 

θεότητες) που επικαλούνται (στη λατρεία) 

αντί tou AAAAX δεν εἰναι Eu μάταια 

ψεύδη. Πατί - σίγουρα - o AAAAX εἰναι 

ο Ὕψιστος, ο Μέγας. 

63. Δεν όλέπεις ότι οΑΛΛΑΧ στέλνει 

απ' τον οὐρανό TO νερό (της ὄροχής) 

κάτω, καὶ μ' αὐτό ἢ γη ντύνεται στα 

πράσινα; Ο AAAAX - ὄέδαια- εἰναι 

Εὐσπλαχνος(και)Παντογνώστης. 

64. Σ' Αὐτόν ανήχουν 6Àa όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς και στη YN - 

χωρίς αμφιδολία - o AAAAX είναι ο 

Μόνος Πλούσιος (πάνω από κάθε 

ανάγκη), ο Δοξασμένος (Αξίζει να Yuveiror 

καὶ va Ἐπαίνεται). 

65. Δεν ὄλέπεις ότι ο AAAAX ἐχει 

᾽πυποτάξει (στη διάθεσή σας) ὁλα ὀσα 

ὀρίσκονται στη γη, και τα καράῤδια να 

τρέχουν στὴ θάλασσα, με TN διαταγή 

(θέλησή) Του; Exeivos αναχαιτίζει τον 
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ὀυρανό από TO νὰ πέφτει πάνω στη γη, 

εκτός (αν γίνει τούτο) με την ἀδειά (θέλησή) 

Του. Ο AAAAX εἰναι - πράγματι - 

Ἐπιεικής (κι) Ελεήμονας για τους 

ανθρώπους. 

66. Εκείνος εἰναι που σας δωσε, ζωή, 

κι ἔπειτα προξενεί το θάνατό σας, κι 

ἔπειτα πάλι θα σας ξαναδώσει ζωή. 

"Πραγματικά ο ἄνθρωπος είναι ἀχάριστος 

(αγνώμονας). 

67. Tia κάθε Ἔθνος ἔχουμε ορίσει 

θεσμούς και ιεροτελεστίες, που (οφείλουν) 

νὰ τις ακολουθούν (μέχρι να΄ ρθει ο 

Μουχάμμεντ). Ας τους (ω Μουχάμμεντ) 

νὰ μην λογομαχούν μαζί σου: πάνω σ' 

αὐτά Ta θέματα (του Ισλάμ), αλλά va 

(τους) παρακινείς όλους (va 

απευθύνονται) στον Κύριό σου. Tati εσύ 

εἰσαν ἤδη στον Ἴσιο δρόμο (της Αλήθειας). 

68. Κι αν λογομαχήσουν μ' ἐσένα, να 

πεις: "O ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά ό,τι 
(τώρα) κάνετε". 

69. "O AAAAX θα δικάσει (ανάμεσά 

σας κατά την Ἡμέρα της Ανάστασης, 

αναφορικά μὲ τα θέματα που εἰχατε 

διαφορές". 

70. Δεν γνωρίζεις ὁτι ο AAAAX 

περικλείει στη παντογνωσία Του όλα. όσα 

ὀρίσκονται στον ουρανό και στη γη; Ὅλα 

αὐτά εἰναι (γραμμένο) σε 616Ài0, κι όλα 

εἰναι εὐκολα για τον ΑΛΛΑΧ. 

71. Και λατρεύουν - αντί τον ΑΛΛΑΧ 

- (άλλες θεότητες) για τις οποίες κανένα 
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τεχμήριο δεν ÉXEL σταλεί κάτω, καὶ για 

τις οποίες δεν Éxouv (οι οπαδοί τους) 

καμιά γνώση. Και για tous ἀδικους δεν 

πυπάρχει κανένας 60N86c. 

72. Κι ὀταν απαγγέλλονται 

(διαδάζονται) σ' αὐτούς τα ολοκάθαρα 

Ἐδάφια (του Κορανίου) Mas, παρατηρείς 

- στὸ πρόσωπο τῶν ἀπιστῶν την ÉOVNON, 

καὶ εἰναι έτοιμοι να προσύόάλλουν ὄίαια 

αὐτούς που ἀπαγγέλουν τα Εδάφιά Μας. 

Na πεις: "Μήπως θέλετε va σας ἀναγγείλω 

κάτι τι (πολύ) χειρότερο για σας απ' αὐτά 

(τα Εδάφια), που σας ενοχλούν; Εἰναι ἡ 

Φωτιά (της Κόλασης) που ο ΑΛΛΑΧ 

ἐχει υποσχεθεί στους ἀπιστους! Τὶ άθλιο 

τέλος" 

73. Q! Ἐσείς où ἀνθρωποι! Ἔχει δοθεί 

ἕνα παράδειγμα κι ακχούστε TO ! Αὐτούς 

που επικαλείστε - αντί τον AAAAX - 

δεν εἰναι σε θέση ( δεν μποροῦν) va 

δημιουργήσουν (ούτε) μια μύγα έστω κι 

αν όλοι τους μαζευτούν γι᾿ αὐτό ! Κι αν 

(ακόμα) ἡ μύγα αρπάξει κάτι τι απ' 

αὐτούς, dev θα έχουν τη δύναμη νὰ το 

σώσουν (να to απαλλάξουν) απ' αὐτή. 

Αδύνατοι εἰναι και ο αιτών και TO 

αιτούμενο! 

74. Δεν ἤξεραν καλά νὰ εχτιμήσουν - 

δίκαια το κύρος του ΑΛΛΑΧ. Ο AAAAX 

είναι πράγματι Πανίσχυρος, Avixntos. 

75. Ο ΑΛΛΑΧ διαλέγει (εκλέγει) 

απόστολους απ' TOUS ἀγγέλους κι από 

τους ανθρώπους, o AAAAX ὄεόδαίως, 

αχούει και ὀλέπει (τα πάντα). 
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76. Γνωρίζει ὀὁ,τι ὀρίσκονται ἀνάμεσα 

στα χέρια TOUS (μπροστά τους) κι ό.τι 

ὀρίσκονται πίσω τους. Στον AAAAX 

ἐεπιστρέφουν όλες οι υποθέσεις (για 

απόφαση). 

77. Q! Ἐσείς που ἐχετε πιστέψει! 
Γονατίστε και προσκυνείτε και λατρέψτε 

τον Κύριό σας. Κάνετε το καλό για va 

επιτύχετε. 

78. Και αγωνιστείτε καθώς πρέπει ὑπέρ 

του AAAAX (με ειλικρίνεια και 
πειθαρχία). Exeivos είναι που σας ἔχει 

διαλέξει και δὲν σας ἔχει επιδάλλει 

δυσκολίες στη θρησκεία σας. Εἶναι ἡ 

λατρεία του πατέρα σας Αὐραάμ. Ο 

AAAAX εἰναι Exeivos που σας ονόμασε 

ον Μουσουλμάνοι" από πριν, και σ' αυτή 

(την θρησκεία) για va μπορέσει va 

μαρτυρήσει ο Απόστολος για σας, κι εσείς 

VO εἰστε μάρτυρες για τους ανθρώπους! 
Π' αὐτό τηρείτε ταχτική Προσευχή, και 
να δίνετε (ελεημοσύνη) Ζεκάτ, και 

κρατηθείτε σταθερά στον ΑΛΛΑΧ, 

Exeivos είναι ο προστάτης σας, Τὶ “Ὕψιστος 

προστάτης! και τι Ὕψιστος (κάλλιστος) 

θοηθός! 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Où Πιστοί θα φτάσουν, οπωσδήποτε, 

στὴν επιτυχία. 

2. Είναι εκείνοι που ταπεινώνουν τον 

εαυτό τους όταν προσεύχονται. 
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3. Κι εἰναι exeivor που αποφεύγουν ὅς fé 

ματαιόδοξες κουόδέντες. 

4. Κι είναι εκείνοι που τηροῦν, (O PRES NS IN 

ἐμπραχτὰα την Ζεκάτ (την Ισλαμική 

ἐλεημοσύνη). 

5. Κι είναι ἐκείνοι που προφυλάγουν Os μοι ro ἧς 

τον εαυτό τους ἀπέχοντας από TO σαρχικά 

πάθη (το γενετήσιο οργασμό). 

6. Εχκτός αν τούτο συμόαίνει με τις pe HET; CSST 

συζύγους TOUS μόνο, ή με (τις OS AE an 

αἰχμαλώτους) εκείνες που εξουσιάζει TO ᾿Ξ 

δεξί τους χέρι, γιατί τότε (στην περίπτωση 

αὐτή) εἰναι εκτός μομφής. 

, ῃ , 0 ΄ σ᾿, A ve T'ES LR OT 
7. Αλλά εκείνοι όμως που οι επιθυμίες O5 ASS EAN Eos 

τους ξἕεπερνούν αὐτά τα όρια εἰναι 

παραύόόάτες. 

8. (Μακάριοι επίσης) είναι κι εκείνοι OX Fe ESS CN DS ΚΗ 

που προσέχουν O,TL TOUS ἔχει δοθεί 

ἐεμπιστευτικά και ειλικρινά, τηρούν τις 

συμφωνίες τους. 

9. Και εἰναι ἐκείνοι που (με ακρίδεια) Ὁ) She RER EE 
φυλάγουν τις προσευχές TOUS. Es 

,» , ᾿ © 732 

10. Αὐτοί θα εἰναι Où κληρονόμοι, Of 

SZ <a 
11. που θα κληρονομήσουν τον Oise es où 

Παράδεισο, και που (για πάντα) εκεί θα 

χκατοικήσουν. 

cts .““5 

12. Και πλάσαμε τον ἄνθρωπο από Obs UE ES 

το καθαρό OTOLXELO της λάσπης. 
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13. Ἔπειτα τον κάναμε σαν (σταγόνα) 

σπέρματος μέσα σε ἤρεμο τόπο, μόνιμα. 

σταθερό (το σώμα τῆς μητέρας). 

14. Ἔπειτα δημιουργήσαμε το σπέρμα 

σε θρόμόο από πηκτό αἱίμα, και 

δημιουργήσαμε το θρόμόο σε (ἐμόρυο) 

O6WAO συμπαγή, καὶ δημιουργήσαμε το 

συμπαγή σδώλο σε κόκαλα και ντύναμε 

(περιθάλαμε) το κόκαλα με σάρκα, κι 

ἐπειτα σχηματίσαμε απ' αὐτό ένα ἄλλο 

(νέο) πλάσμα. AG εἰναι εὐλογημένος ο 

AAAAX, ο άριστος των δημιουργών. 

15. Ἔπειτα ax' όλα αὐτά στο τέλος 

θα πεθάνετε. 

16. Ἔπειτα - κατά την Ἡμέρα της 

ανάστασης, θα επανέλθετε (ax' το 

θάνατο), θα αναστηθείτε. 

17. Και πλάσαμε πάνω σας επτά 

δρόμους. Και ποτέ, τίποτε δεν 

παραμελήσαμε απ τη δημιουργία (Μας). 

18. Και στείλαμε κάτω (στη γη) νερό 

από τον OUQUVO, σε μετρημένη ποσότητα, 

και τὸ κάναμε VO παραμείνει 

(διαδρέχοντας) τη γη. Και είμαστε ικανοί 

-ἀἐδαια-(εὐκολα) να TO κάνουμε να φύγει 

(αποξηραίνοντάς την). 

19. Μ' αυτό φτιάξαμε για σας 

(καλλιεργήσαμε) κήπους, από χουρμάδες 

κυ ἀμπέλια. Σ' αὐτούς ἔχετε ἄφθονα 

φρούτα, και OT αὐτά τρώτε (και 

χαίρεστε), 

20. (Enions) ένα δένδρο που ὀγαίνει 

ΥΥ D pal δ) 
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(φύεται) στο Τουρ (όρος) Σινά, που 

παράγει λάδι και νοστιμιά γι' αυτούς (που 

TO χρησιμοποιούν) για φαγητά. 

21. Και στὰ ζωντανά σας - επίσης - 

θα ὄρείτε ἕνα διδακτικό παράδειγμα. Zas 

δίνουμε VO πιείτε από εκχείνο που 

ὀρίσκεται μέσα στο κορμί τους (το γάλα). 

Και πολλά ἀλλα οφέλη ἔχετε, (εκτός) απ' 

αὐτά. Κι από το (κρέας) TOUS τρώτε. 

22. Και πάνω σ' αυτά, όπως και με 

τα καράόδια φέρεστε. 

23. Και πράγματι ÉXOVUE στείλει τον 

Νώε στη γενιά του και εἰπε: ὯΙ! Λαέ 

μου! Λατρεύετε τον AAAAX! Δεν ἔχετε 

άλλο θεό εκτός από Exeivov. Πατί - λοιπόν 

- dev (Tov) φούάστε, 

24. Και εἰπαν où ἀρχηγοί τῶν ἀπιστων 

(ανθρώπων) της γενιάς του: "Δεν εἰναι (ο 

Νώε) τίποτε άλλο, elun ἕνας άνθρωπος 

σαν κι' εσάς που θέλει να επιδάλει την 

ππεροχή του πάνω σας. Av o AAAAX 

ήθελε (va στείλει αγγελιοφόρους), θα 

ἐστελνε κάτω (στη γη) αγγέλους. Ποτέ 

δεν έχουμε ακούσει σὰν κι αὐτό (που 

λέγει) από τους ἀρχαίους προγόνους μας". 

25. (Κι άλλοι εἰπαν): "Αὐτός δεν εἰναι 

παρά ἕνας ἀνδρας που τον θασανίζει μια 

παραφροσύνη. Περιμένετε (και ἔχετε 

᾽πυπομονή) μαζί του για ορισμένο χρόνο. 

26. Eixe (ο Νώε): "Κύριέ μου! Βοήθησέ 

με, από αὐτά που μὲ κατηγορούν σαν 

ψέμα" 
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27. Καὶ τον εμπνεύσαμε (μ' αὐτό to 

μήνυμα): "Na κατασκευάσεις την Κιδωτό 

με τὰ μάτια Mac (με την επιτήρησή Mas) 

καὶ μὲ την ἐμπνευσή Mac). Και σαν ἔλθει 

n διαταγή Μας - κι où πηγές της γης 

ξεχυθούν ορμητικά - φόρτωσε σ' αὐτή 

από κάθε εἰδος ένα ζευγάρι (αρσενικό 

καὶ θηλυκό) και τὴν οικογένειά σου, εκτός 

από εκείνους που πάνω τοὺς ο Λόγος 

(Mas) τους ÉXEL ἀπό πριν (καταδικάσει). 

Καὶ μην απευθυνθείς σ' Euéva (να 

συγχωρέσω) ὀσους ÉXOUV αδικήσει (= τους 

ενόχους). Γιατί θα πνιγούν (στον 

Κατακλυσμό). 

28. Κι όταν επιόδιδαστείς- εσύ κι όποιος 

εἶναι μαζί σου - πάνω στην Κιόωτό, va 

πεις: "Δόξα στον ΑΛΛΑΧ που μας ÉOWOE 

απ' το λαό που (οι ἀνθρωποί του) είναι 

ἀδικοι". 

29. Και να πεις: Κύριέ μου! Βοήθησε 

να κατέδω σε τόπο ευλογημένο, γιατί Εσύ 

εἰσαι ο Ἄριστος για να μας διευκολύνεις 

στην αποόδίδασῃη". 

30. Βέδαια σ' auto ὑπάρχουν Σημεία 

(γι' ανθρώπους που καταλαδαίνουν). Κι 

Eueis (ἐτσι) δοκιμάζουμε (τους 

ανθρώπους). 

31. Ἔπειτα ανυψώσαμε - μετά απ' 

αυτούς - άλλη γενιά. 

32. Και στείλαμε σ' αυτούς ἕναν 

απόστολο UT τὴν γενιά τους (λέγοντας): 

"Λατρεύετε το AAAAX. Δεν ἐχετε άλλο 

θεό εκτός απ’ Αὐτόν. [ιατί, λοιπόν δεν 

θα (Tov) φοῤθηθείτε", 
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33. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί του λαού του, 

που ήταν άπιστοι και είχαν διαψεύσει 

γιὰ τη Συνάντηση στη Μέλλουσα Ζωή, 

και που τους επιτρέψαμε να ἀαπολαύσουν 

τὰ καλά της ζωής του κόσμου (τούτου): 

"Αὐτός δεν εἰναι (τίποτε περισσότερο) 

παρά ἕνας ἄνθρωπος σαν κι εσάς, που 

τρώγει ό,τι τρώτε και πίνει O,TL πίνετε. 

34. "Και αν υπακούσετε ἕναν ἄνθρωπο 

σαν κι εσάς (δέδαια) θα χαθείτε. 

35. "Μήπως δεν σας πυποσχέθηκε ότι 

ὁταν πεθάνετε, και γίνετε χώμα και 

κόκαλα θα ξαναύδγήτε (πάλι στη ζωή); 

36. "Μαχριά, πολύ μακριά εἰναι αὐτό 

που σὰς υπόσχεται! 

37. Τίποτε δεν ὑπάρχει παρά (μόνο) ἡ 

ζωή μας σ' αὐτό τον κόσμο! Πεθαίνουμε 

και ζούμε! Αλλά ποτέ (πάλι) δεν θα 

αναστηθούμε!" 

38. Δεν εἰναι αυτός παρά ένας 

ἄνθρωπος ποῦ επινοεί ÉVO ψέμα κατά 

του AAAAX. Και δεν eluaote εμείς που 

θα πιστέψουμε σ᾽ αὐτόν!" 

39. Eine (ο προφήτης τους): "Κύριέ 

μου! Βοήθησέ με, για τὰ ψέματα που με 

χατηγορούν". 

40. Εἰπε (υ AAAAX) "Λίγο ακόμα, 

(περιμένετε) και θα γίνουν αξιολύπητοι" 

41. Και τους πήρε - UE δίκαιο τρόπο 

- (TOUS πρόφτασε) ἡ δυνατή και ξαφνική 
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κραυγή καὶ TOUS κάναμε σαν σχουπίδια 

από νεκρά λείψανα (που ἐπλεαν)ὴ πάνω 

στο ποτάμι!) ας γίνει καταστροφή στο 

λαό των ασεόών! 

42. “Ἔπειτα ανυψώσαμε - μετά απ' 

αὐτούς - ἄλλες γενιές. 

43. Κανένας λαός δεν μπορεί va 

επισπεύσει το ορισμένο τέρμα του, κι OÙTE 

va (το) καθυστερήσουν. 

44. “Ἔπειτα στείλαμε διαδοχικά τους 

ἀποστόλους Mas. Κάθε φορά που éprave 

σ' ἕνα é0vos ο ἀπόστολός του, τον 

κατηγορούσαν για ψεύτη. Ki ἐτσι τους 

κάναμε VO ακολουθεί ο ἕνας (λαός) τον 

ἄλλο (στην τιμωρία). Και τους κάναμε 

ιστορία (για va τὴν διηγούνται). 

Καταστροφή ας πέσει στον λαό που δεν 

πιστεύει! 

45.. Ἔπειτα στείλαμε τον Μωυσή και 

τον Ααρών - τον ἀδελφό του - με τις 

Evrokés Mas και φανερή εξουσία, 

46. στον Φαραώ, και στους Ἀρχοντές 

του. Αὐτοί όμως συμπεριφέρθηκαν 

᾽πυπεροπτικά (αυθαδέστατα), κι ήταν ἕνας 

λαός αλαζονικός (πολύ pavtaouévos). 

47. Ἐίπαν: "Πώς (είναι δυνατό) va 

πιστέψουμε σε δύο ἀνθρώπους που εἰναι 

σαν κι ἐμάς; κι ο λαός τους (ὀρίσκεται) 

στὴν εξουσία μας και μας υπηρετεί! 

48. Ἔτσι τους κατηγόρησαν για ψεύτες 

καὶ ἔγιναν (ως εκ τούτου) από εκείνους 

που χάθηκαν (καταστράφηκαν). 
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49. Λώσαμε - όμως - στον Μωυσή τη 

Βίόλο, για va καθοδηγηθούν (στο δρόμο 

της Αληθειας). 

50. Καὶ κάναμε το γιο της Μαριάμ 

καὶ τη μητέρα του Σημείο (θαύμα), και 

τους δώσαμε καταφύγιο σε υψηλή 

τοποθεσία, (που παρείχε) ἠρεμία και 

ἀσφάλεια κι εφοδιασμένο μὲ πηγάδια 

(νεροῦ). 

51. A! Ἐσείς οι απόστολοι! Φάγετε 

(απολαμόάνοντας) από τα καλά κι αγνά 

πράγματα και κάνετε TO σωστό, γιατί 

εἰμαι Γνώστης ὀλωῶν τῶν έργων σας. 

52. Αὐτή - ὀέδαια - η AdEAPOTNTO 
σας (η θρησκεία σας) εἰναι μια και μόνη 

Αδελφότητα, (θρησκεία όλων τῶν 

ἀποστόλων εἰναι μια και μόνη) κι Εγώ 

εἰμαι ο Κύριός σας. Πι' αὐτό φοόδηθείτε 

Με (κι ὀχι ἀλλον). 

53. Αλλά (οι ἀνθρωποι) απέκοψαν τὴν 

᾽υπόθεση (της ενότητάς) τους (και 

χωρίστηκαν) μεταξύ τοὺς σε σχίσματα. 

Κάθε κόμμα χαίρεται γι' αὐτό που 

ὀρίσκεται στα χέρια του (γι' αὐτό που 

πιστεύει). 

54. Αφησέ τους στὴν αμάθειά TOUS - 

ανακατωμένοι ὀπως ὄρίσκονται - μέχρι 

(που θα φτάσει) ο χρόνος. 

55. Μήπως λογαριάζουν ότι, επειδή 

τους ἔχουμε χορηγήσει ἄφθονο πλούτο 

και αγόρια, 
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56. ίσως ὀιαστούμε (και τους O SENS AE 
ευεργετήσουμε) με κάθε αγαθό; Κι όμως 

ÔEV το νιώθουν. 

’ 2 ᾿ PDT Δ ΣΣ 707 IT ve 2 2} 57. Exeivor που ζουν τρομαγμένοι από Ga τ ξυμ δα 
το φόδο του Κυρίου τους, 

58. Κι εκείνοι που πιστεύουν στις (6 ERA TEA JR 2 ἦν; 
Εντολές του Κυρίου τους, 

59. Κι ἐκείνοι που δεν ενώνουν (στην Ô< “13 ΚΟ, δι ἧς, 

λατρεία) συνέταιρους με τον Κύριό τους, 

; | , mr 
| 60. Κι exeivor που δίνουν ou τους ie A'HRAATI ES ἦν 

δόθηκε (ἀγαθοεργούν), με τις καρδιές τους pee 

γεμάτες από φόόο.. γιατί, θα επιστρέψουν : CES der 

στον Κύριό τους. 

ὅ᾽ Η ἐν © < 4 τ 61. Εἶναι αὐτοί που θιάζονται (va OF A GS SES 5, Adi 

κάνουν) κάθε καλό, κι αὐτοί είναι που 

προπορεύονται σ' αὐτό (στην αγαθοεργίο). 

62. Και δεν επιόαρύνομε καμιά ψυχή δάμη “τον; 
με φορτίο μεγαλύτερο από εκείνο που | He 9x4 à 

μπορεί va σηκώσει. Μπροστά Mag ἔχουμε OA sy? EE 
éva Βιόλίο που μιλά καθαρά και δίκαια, 

XL αὐτοί (ποτέ) δεν θ᾽ αδικηθούν. 

63. Κι ὁμως οι καρδιές τους εἰναι ὥβο AU λδ διδόντος 
(ὀυθυσμένες) στην ἀαμάθεια (αναφορικά) GAS τς 

μ᾽ αὐτό, κι επί πλέον οι πράξεις τους 

είναι OL ίδιες, αντί να έχουν τούτο υπ' 

όψη (τους), 

64. μέχρις ότου OTAV κυριεύσει ἡ ϑωεριῶι ρθ, 

Tuwpia, 6oous δέχτηκαν τα καλά του 

κόσμου, κι επί πλέον θα ἔχουν va κάνουν 

κι ἄλλες κακές πράξεις, τότε 0 

αναστενάζουν ὄαθιά, ικετεύοντας ! 
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65. (Και θ' axovoouv) : "Mnv γογγύζετε 

- αὐτή την ἡμέρα - ικετεύοντας. Mari 

οπωσδήποτε καμιά ὀούήθεια δεν θα ÉQETE 

από Μας. 

66. "Τα εδάφια (του Κορανίου) Μου 

αἀπαγγέλλονταν πάνω σας, κι OU - πάνω 

στις πτέρνες σας- γυρίζατε -, 

67. (από υπερηφάνεια, ξαγρυπνούν τὴν 

νύχτα, λέγοντας ὀλαστήμιες κι ανοησίες 

γιὰ τὸ Κοράνιο) σαν κι αὐτόν που 

διηγείται παραμύθια. 

68. Μήπως δεν σκέφτηκαν 

(προσεκτικά) το Λόγο (του ΑΛΛΑΧ) Ἢ 

μήπως τους ἔχει φτάσει κάτι (καινούργιο), 

nou δεν ἔχει δοθεί - παλαιότερα - στους 

πατέρες τους; 

69. Ἢ μήπως δεν αναγνωρίζουν τον 

Απόστολό τους και τον αρνούνται, 

70. ἫἪ μήπως λένε: "Τον ἔχει 

χαταλάδει ἡ μανία; "Ki ὀμως τους ἔχει 

φτάσει - φέρνοντας - την Αλήθεια, αλλά 

οι περισσότεροι απ' αὐτούς μισούν τὴν 

Αλήθεια. 

71. Κι αν n Αλήθεια ακολουθούσε τις 

επιθυμίες τους, τότε θα αφανίζονταν où 

ουρανοί καὶ ἡ γη κι όσα ἦταν μέσα TOUS 

(από αταξία και διαφθορά). Ki ous τους 

δώσαμε τις προειδοποιήσεις τους, αλλά 

αὐτοί απομαχρύνονται (αμφισόητώντας) 

τις προειδοποιήσεις. 

72. Ἢ μήπως τους ρωτάς για κάποια 
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αποζημίωση (δοήθεια); Ki όμως καλύτερη 

είναι ἡ auo16n (ὀοήθεια) του Κυρίου σου. 

Exeivos εἶναι ο Ἄριστος απ' όσους 

μοιράζουν ἀγαθά για τη συντήρηση. 

73. Eov τους καλείς - δέδαια - στον 

Ἴσιο Δρόμο. 

74. Κι ὁμως εκείνοι που δεν πιστεύουν 

στη Μέλλουσα Ζωή, παρεκκλίνουν από 

τον Δρόμο. 

75. Κι αν τους σπλαχνιστούμε και 

ξεσκεπάσουμε TO κακό που εἰναι πάνω 

τους (αν τους σώσουμε), θα επιμένουν 

(TA) στις παραύδάσεις τους, τυφλά. 

76. Κι ὄμως tous πήραμε 

(επιδάλλοντας) Τιμωρία πάνω τους, αλλά 

δεν ταπεινώθηκαν, στον Κύριό τους, οὔτε 

ἐδειξαν προθυμία va (Τον) ικετέψουν! 

77. Μέχρις ότου αν ανοίξουμε πάνω 

τους μια πόρτα (που VA οδηγεί) σε 

avotnon Τιμωρία, τότε να τους ποῦ εἰναι 

κιόλας - εκεί μέσα- δουτηγμένοι σε 

απόγνωση! 

78. Κι είναι Ἐκείνος που ἐφτιαξε για 

σας (τη δύναμη) της axons, της ὀρασης, 
καὶ τῆς καρδιάς (την αντίληψη) (για να 

αισθάνεστε και va καταλαδαίνετε). (Κι 

ὄμως) πολύ λίγες εἰναι, OL ευχαριστίες 

(του δίνετε). 

79. Κι Exeivos είναι που σας ἔχει 

πολλαπλασιάσει (κάτω) στη γη, και σ' 

αὐτόν θα πάτε πίσω ὀλοι σας. 
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80. Ki Exeivos εἰναι που δίνει τη ζωή 

καὶ TO θάνατο, και σ' Αὐτόν (οφείλεται) 

ἡ εναλλαγή της Νύχτας και της Ἡμέρας. 

Γιατί - τότε - δεν λογικεύεστε; 

81. Ki ὁμως (- αντίθετα -) λένε ὀμοια 

μ' εκείνα που έλεγαν OL αρχαίοι. 

82. Ἔλεγαν: "Σαν πεθάνουμε και 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, εἰναι δυνατό - 

πραγματικά - να ξανασηκωθούμε (πάλι); 

83. "Ἔτσι - από πριν - εἰχαν υποσχεθεί 

σ' ἐμάς και στους πατέρες μας. Αὐτά 

(όμως) δεν εἰναι παρά παραμύθια των 

αρχαίων"" 

84. Na πεις : ZE ποιον ανήκει ἡ γη κι 

O,TL είναι μέσα της; (Απαντείστε) αν TO 

ξέρετε!" 

85. Θα πουν: "Στον ΑΛΛΑΧΙ" Na πεις: 

"Γιατί - λοιπόν - δεν νουθετείσθε!" 

86. Na πεις: "Ποιος είναι ο Κύριος 

τῶν επτά ουρανών και Κύριος του 

πὙπερτάτου θρόνου (της ὑτέρτατης Δόξας); 

87. Θα πουν: “(Ανήκουν) στον 

ΑΛΛΑΧΙ" Na πεις: "Πατί - λοιπόν - δεν 

εἰστε ευσεόείς;" 

88. Na πεις: ἽΠοιος είναι εκείνος που 

στα χέρια του κρατα την κυριότητα κάθε 

πράγματος, που προστατεύει (τα πάντα), 

καὶ δὲν προστατεύεται (από κανέναν), 

(Απαντείστε) αν το ξέρετε. 

89. Θα πουν: "(AUTO ανήκει) στον 
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AAAAX" Na πεις: "Πώς - λοιπόν - ἐχετε 

παραπλανηθεί;" 

90. Αλλά TOUS ἐέχουμε στείλει τὴν 

Αλήθεια, κι ὅμως avtToi εἰναι ψεύτες ! 

91. Δεν πήρε (Ξ δεν γέννησε) ο 

AAAAX éva γιο, καὶ δὲν ήταν μαζί Του 

κανένας θεός. Av ήταν έτσι, κάθε θεός 

θα πήγαινε με ὀό.τι εἰχε δημιουργήσει, καὶ 

μερικοί θα ήθελαν va υψωθούν (va 

κυριαρχήσουν) πάνω από τους άλλους ! 

Δόξα στον AAAAX! (Μακριά απ' Αὐτόν) 

ό,τι (ψευτιές) Του αποδίδουν! 

92. Γνωρίζει το κρυμμένο και το 

φανερό, και δόξα σ' Αὐτόν, εἰναι 

(ανώτερος) από τους συνεταίρους που Του 

αποδίδουν! 

93. Na πεις: "Κύριέ μου! Na μου δείξεις 

στη ζωή μου - με τη θέλησή Σου - (τις 

ποινές) που μ' αὐτές ἔχουν προειδοποιηθεί, 

94. Κυριέ μου! Mn με κάνεις va 

συμπεριληφθώ με τον λαό που (οι 

ἄνθρωποί του) κάνουν αδικίες 1" 

95. Κι εμείς - ὀέδαια - Είμαστε txavoi 

va σου δείξουμε (ta ὀασανιστήρια) που 

μ' αὐτά τους ἐχουμε προειδοποιήσει. 

96. Πλήρωσε - (v' ἀαποκρούεις) - τὸ 

κακό με ό,τι εἰναι καλύτερο. Ἐμείς είμαστε 

καλὰ πληροφορημένοι γι' αυτά που λένε. 

97. Και νὰ πεις: "Κύριέ μου! Αναζητώ 

σε Σένα καταφύγιο, από τις εισηγήσεις 

(τους πειρασμούς) των δαιμόνων. 
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98. Και καταφεύγω σε Σένα - Κύριέ 

μου! - va εἰναι μαζί, μου". 

99. (Στὴν ψευτιά θα ζουν) μέχρις To, 

όταν ο θάνατος φτάσει σε ἕναν ax 

avtous, λέει: "Κύριέ μου! Στείλτε με πίσω 

(στη ζωή), 

100. για να μπορέσω να κάνω το καλό 

σ' ό,τι ἄφησα (παραμελημένο)". - Με 

κανένα τρόπο! Tati εἰναι μια λέξη που 

τη λέγει μόνο". Ki από πίσω τους ένα 

Φράγμα, μέχρι την ἡμέρα που θα 

αναστηθούν. 

101. Κι όταν (ηχήσει) φυσήξει (το 

ρεύμα του ἀέρα) στη σάλπιγγα, κανένας 

συγγενικός δεσμός δεν θα υπάρχει αυτή 

τὴν ἡμέρα ανάμεσά TOUS, κι OÙTE θα ρωτά 

oO ἕένας τον άλλο! 

102. Κι ὀποιου - τότε - ἡ ζυγαριά 

ὀάρυνε (από καλές πράξεις) θα επιτύχουν 

τη μακαριότητα. 

103. Κι ὁποιον - ὁμως- ἡ ζυγαριά 

λάφρυνε, αὐτοί είναι εκείνοι που ἐχασαν 

τον εαυτό τους και θα κατοικήσουν για 

πάντα. 

104. Η Φωτιά θα κάψει τα πρόσωπά 

τους, κι οι ίδιοι θα ὀρίσκονται μέσα σ' 

αὐτή σκυθρωποί με τα χείλια TOUS 

εχτοπισμένα. 

105. "Μήπως δεν ἦταν τα Εδάφια (του 

Κορανίου) Μου που απαγγέλλονταν πάνω 

σε σας, κι OUWS το μεταχειριστήκατε 
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(κατηγορώντας τα) για ψεύτικα;" 

106. Θα πουν: "Κύριέ μας! Μας 

ενίκησαν OL δυστυχίες μας, και 

καταντήσαμε ÉVOS λαός παραστρατημένος! 

107. Κύριέ μας! Βγάλε μας απ' αὐτή! 

Κι αν επιστρέψουμε (στο κακό), τότε va 

εἰμαστε - πραγματικά- άἀδικοι. 

108. Θα πει: "Na ὀυθιστείτε σ' αὐτή 

(αδιάντροποι)! Και μη Μοῦ μιλάτε! 

109. Κι ήταν exei μια ομάδα από 

εκείνους που Με υπηρετούν (που 

χρησιμοποίησαν την προσευχή) για va 

πουν: Κύριέ μας! Πιστεύουμε, γι' αυτό 

συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου μας. ιατί 

Ἄριστη (ἀπειρη) εἰναι n Ευσπλαχνία Σου! 

110. Αλλά τους πήρατε τόσο 

κοροϊδευτικά, ὦστε σας έκαναν να 

ξεχάσετε το Μήνυμά Μου, ενώ γελούσατε 

γι᾿ αὐτούς! 

111. Αὐτη την ημέρα τους ανταμείψαμε 

γιὰ τὴν καρτερική ὑπομονή TOUS, κι αὐτοί 

είναι OL κερδισμένοι...". 

112. Eine: “Ποιος είναι ο ἀριθμός των 

ετών που ἔχετε μείνει πάνω στη γη ; 

113. Εἰπαν: παραμείναμε μια μέρα, ἡ 

τμήμα τῆς ἡμέρας. Αλλά ρώτησε αυτούς 

που κρατούν λογαριασμό". 

114. Ἐΐπε: "Δεν μείνατε euun μόνο πολύ 

λίγο, αν ElXOTE γνώση! 
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115. Μήπως - λοιπόν - ἔχετε, Κῶ ποτ je 
λογαριάσει ότι σας πλάσαμε OT αστεία κἀς τ Le RTE) 
(χωρίς σκοπό) κι ότι δεν θα επιστρέψετε 

Ἐμάς (για va δώσετε λόγο);" 

116. Δόξα στον AAAAX ο Ὕψιστος, STATUS 
0 Βασιλιάς, ἢ Αλήθεια. Δεν υπάρχει θεός Ὄ re Ko ESA 

eu μόνο Exeivos, ο Κύριος του Tiunuévou dé À 

Θρόνου! 

117. Κι αν κανένας επικαλείται με IN rs ὥς, die Eos 
τον AAAAX κι άλλο θεό, καμιά ÉVOELEN LR Z cer 

DEV ἔχει για VO δικαιολογήσει κάτι τέτοιο. @6 13 2SSf [8 Ὁ. SUR a 
Πατί o λογαριασμός του ὀρίσκεται LE τον 

Κύριό του! Και στ' αλήθεια où άπιστοι 

δεν θα πετύχουν τίποτε. 

118. Και να πεις: "Κύριέ μου! οι 
Παραχώρησε συγχώρεση και ευσπλαχνία. 

Κι Ἐσύ εἰσαι ο Ἄριστος από όσους 

ευσπλαχνίζονται" 

τ τ κβ ΠῚ " 
ΘΙ Ἔν, σι à 

Στο ὄνομα του AAAAX SEA 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

; 1. Μια . (ἕνα Στάδιο) ποῦ τὴν Gé se 30 APRES Er 

ἔχουμε στείλει κάτω και τη κάνουμε À: ἘΠ ἢ 
ῳ sen 

᾽πποχρεωτική. Και στείλαμε μέσα σ' αὐτή 

τις Ολοφάνερες Εντολές Mas (τὰ Ἐδάφιοα), 

DOTE να μπορέσετε (να προειδοποιηθείτε) 

va τη θυμάστε. 

Γ᾿ , , ἧς τὶ 2e. Le ae Ne A 
2. Ῥην ὌΡΗ και τοῦ ee να ὡς ΩΣ, ἘΝΕ 1. JG ΣΕΙΡΙ 

ἀστιγώσετε κάθε ἕναν από τους δύο με | “2:15 Le 
μ Ὕ ᾿ 5 ; " αν εν μὲ ὁμδήουνος τι 
εκατό ραόδισμούς. Na un σας πάρει ο 

οἶκτος - στην περίπτωσή τους - από ό,τι 
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ἐχει ορίσει ο AAAAX αν πραγματικά 

πιστεύετε στον AAAAX και την Ἔσχατῃη 

Ἡμέρα. Και ας εἰναι μάρτυρες (παρόντες) 

τῆς τιμωρίας τους μια ομάδα από τους 

Πιστούς. 

3. O μοιχός va μη νυμφεύεται παρά 

μια μοιχαλίδα ἡ μια ἀπιστη κι ἡ μοιχαλίδα 

νὰ μη παντρεύεται παρά ἕνα μοιχό ή 

ἕναν άπιστο. Κι ἀπαγορεύεται τούτο στους 

πιστούς. 

4. Κι εκείνοι που κατηγορούν τις 

ενάρετες γυναίκες για μοιχεία, κι ἐπειτα 

δεν παρουσιάζουν τέσσερις μάρτυρες (για 

να πιστοποιήσουν τούτο) VA τους 

μαστιγώσετε με ογδόντα ραδδισμούς, και 

μη δεχτείτε ποτέ πια άλλη μαρτυρία απ' 

αυτούς. Πιατί avtoi εἰναι οι (πρόστυχοιυ) 

παραύάτες. 

5. Εκτός αν μετανιώσουν μετά, απ' 

αυτό, και ὀελτιώσουν τους τρόπους και 

συμπεριφορά τους. Πιατί o AAAAX εἰναι 

Πολνεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

6. Κι εκείνοι που κατηγορούν τους 

συζύγους τους (για μοιχεία) και δεν ἐχουν 

μάρτυρες, παρά μόνο τον εαυτό τους, ἢ 

μαρτυρία καθ' ενός εκ τῶν δύο (αυτών 

συζύγων) (μπορεί να γίνει δεκτή) αν πάρει 

τον AAAAX ὡς Μάρτυρα τέσσερις φορές 

στὴν κατηγορία του (με όρκο) στον 

AAAAX ότι λέει την αλήθεια. 

7. Κι στο πέμπτο (όρκο) να επικαλείται 

τὴν κατάρα του AAAAX πάνω του, αν 

εἰναι από όσους ψεύδονται. 
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8. Και σώζεται (n σύζυγος) ax’ τὴν 

τιμωρία, αν αυτή πάρει τον ΑΛΛΑΧ ὡς 

Μάρτυρα τέσσερις φορές (με όρκο) στο 

ΑΛΛΑΧ ότι (ο ἀνδρας) της εἰναι απ' 

αὐτούς που ψεύδονται. 

9. Κι στο πέμπτο (όρκο) να επικαλείται 

τὴν οργή tou AAAAX (va πέσει) πάνω 

της, αν (ο κατήγορός της) είναι απ' αυτούς 

που λένε τὴν αλήθεια. 

10. Κι αν δεν ήταν ἡ ὑυπέρμετρη χάρη 

του ΑΛΛΑΧ πάνω σας κι ἡ ευσπλαχνία 

Του, κι ότι o AAAAX συγχωρεί και είναι 

σοφός, (θα εἰχατε ήδη πραγματικά 

καταστραφεϊ). 

11. Κι εκείνοι που ἔφεραν (επινοούσαν) 

TO ψέμα, είναι μια σπείρα από σας TOUS 

ἰδιους. Αλλά μην το πάρετε τούτο κακό 

για σας, αλλά εἰναι για το καλό σας. Tia 

τον κάθε ένα (θα ἔλθει ἡ τιμωρία) για 
τὴν αμαρτία που κέρδισαν. Κι εκείνος 

ποῦ τέθηκε επί κεφαλής τους θα ἔχει μια 

αυστηρότερη τιμωρία. 

12. Ἔπρεπε, πιστοί και πιστές, όταν 

ακούσατε γι' αὐτή τὴν πυπόθεση va 

πιστέψετε TO καλό για τον EQUTO σας 

(δηλ. ότι πρόκειται γι' ενάρετους τῆς 

θρησκείας σας) και va πείτε: "Τέτοια 

προσόολή είναι μια φανερή συκοφαντία". 

13. Ἔπρεπε va φέρουν τέσσερις 

μάρτυρες για να αποδείξουν τούτο; Κι 

αν δεν φέρουν τους μάρτυρες, (τότε) αὐτοί 

- μπροστά στον AAAAX - εἰναι οι ψεύτες. 

14. Κι αν δεν ήταν ἡ χάρη του 

Μέρος 180[ 516 | "λ: γε 6e 
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AAAAX, πάνω σας, κι ἡ ευσπλαχνία Του 

σ' αυτό τον κόσμο καὶ στο Μελλοντικό, 

θα σας κυρίευε μια σκληρή τιμωρία για 

ό,τι τρέξατε VO διαδώσετε γι' αυτή (την 

᾽πυπόθεσῃη). 

15. Και va που ὄάλατε στις γλώσσες 

σας, και μιλάτε UE το στόμα σας 

πράγματα, ποῦ δεν ÉXETE γι' αυτά καμιά 

γνώση, και TO λογαριάσατε σαν κάτι τι 

TO ἀαἀσήμαντο ενώ εἰναι πολύ σοδαρό στον 

ΑΛΛΑΧ. 

16. Ἔπρεπε όταν το ακούσατε, va 

λέγατε: "Δεν εἶναι σωστό σ' εμάς να μιλάμε 

γι' auto. Δόξα σε Σένα ΑΛΛΑΧΙ Αὐτό 

είναι μια μεγάλη συκοφαντία " ! 

17. O AAAAX σας συμόουλεύει 

(προειδοποιώντας), ÔTL δεν πρέπει va 

επαναλαμόάνετε ποτέ παρόμοιες 

(διαδόσεις), av εἰστε (αληθινά) Πιστοί. 

18. Και φανερώνει o AAAAX σ' εσάς 

(με σαφήνεια) τα Εδάφια (τους νόμους 

του Κορανίου). Fiati o AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

19. Exeivor που αγαπούν τὴν 

κακολογία να διαδίδεται σ' EXEÏVOUS που 

ἔχουν πιστέψει, θα ἐχουν ανυπόφορα 

ὀασανιστήρια σ' αυτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό. Κι o AAAAX γνωρίζει, ενώ 

εἐσείς δεν γνωρίζετε. 

20. Κι αν δὲν ἦταν ἡ χάρη του 

AAAAX πάνω σας καὶ ἡ ευσπλαχνία Του, 

κι ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι Ἐπιεικής κι 

Ἐλεήμονας, (θα είἰχατε - σίγουρα- 
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καταστραφεί.) 

21. Ω! Eoeis που πιστεύετε! Μην 

ακολουθείτε τα ὀήματα του Σατανά. Κι 

αν κανένας ακχολουθεί τα ὀήματα του 

Σατανά, τότε ὀεόδαιωθείτε ότι ο Σατανάς 

διατάζει ὀ,τι εἰναι αιἰσχρό και παράνομο. 

Κι αν δὲν ήταν ἡ χάρη tou AAAAX 

πάνω σας κι ἡ ευσπλαχνία Του, ποτέ 

κανένας από σας δεν θα ἦταν αγνός. Αλλά 

o AAAAX εξαγνίζει Omotov θέλει, καὶ ο 

AAAAX εἰναι Exeivos που ακούει και 

γνωρίζει (τα πάντα). 

22. Κι ας μην ορκιστούν όσοι από 

σας ἔχουν προικιστεί με τη χάρη και με 

τὴν ευρύτητα (του πλούτου) ότι δεν θα 

δοηθήσουν τους συγγενείς τους και τους 

δυστυχισμένους, κι αυτούς που ἄφησαν 

τα σπίτια τους ὑπέρ του AAAAX. Αφήστε 

TOUS VO συγχωρούν και να παραόλέπουν. 

Μήπως δεν ἀγαπάτε να σας συγχωρήσει 

o AAAAX (τις αδικίες σας); Γιατί o 

ΑΛΛΑΧ είναι Παολυεπιεικής, 

Πολνυεύσπλαχνος. 

23. Ἐκείνοι που διαδάλλουν αγνές 

γυναίκες, τις ἀπερίσκεπτες, πιστές, εἶναι 

καταραμένοι σ' αὐτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό, και θα έχουν φρικτά 

ὀασανιστήρια, 

24. Την Ἡμέρα που οι γλώσσες τους, 

τα χέρια TOUS χαι τα πόδια τους, θα 

μαρτυρήσουν ενάντιά τους για όσα ἕκαναν. 

25. Σ' αυτή την Huroa, o AAAAX 

θα tous ἀποδώσει to αληθινό χρέος τους 

(ό,τι αξίζει), κι (toi) θα δεδαιωθούν ότι 

Ἑ 
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o AAAAX είναι ἡ (καθαρή) Αλήθεια, 

(που κάνει όλα τα πράγματα) φανερά. 

26. Où πονηρές γυναίκες για τους 

διεφθαρμένους ἄνδρες, κι OL διεφθαρμένοι 

άνδρες για τις διεφθαρμένες γυναίκες. Κι 

OL ενάρετες γυναίκες (εἰναι) για τους 

αγνούς ἀνδρες κι οι αγνοί ἄνδρες (είναι) 

για τις αγνές γυναίκες. Αὐτοί εἰναι αθώοι 

από ὁσα λέγονται (όσα ο κόσμος διαδίδει). 

Ir αὐτούς υπάρχει ἡ συγχώρηση και θα 

éxouv άφθονα αγαθά. 

27. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Mnv 

μπαίνετε σε σπίτια που δεν εἰναι σπίτια 

σας χωρίς va ζητήσετε την άδεια και να 

χαιρετίσετε τους νοικοκυραίους. AUTO εἰναι 

το καλύτερο για σας, για να σκεφθείτε 

(τι εἰναι ευπρέπειοα). 

28. Κι αν δεν ὄρείτε σ' αυτό, (το σπίτι) 

κανένα (πρόσωπο) ας μην μπείτε, αν δεν 

σας δοθεί ἡ ἀδεια. Κι αν σας πουν γυρίστε, 

τότε VO γυρίσετε πίσω. Αὐτό σας χάνει 

περισσότερο αγνούς για τον εαυτό σας 

τον ίδιο. Ki o AAAAX ἐχει πλήρη γνώση 

όλων των πράξεών σας. 

29. Δεν υπάρχει καμιά ενοχή πάνω 

σας αν μπείτε σε σπίτια που εἰναι 

ακατοίκητα, καὶ που σας εξυπηρετούν. 

Κι o AAAAX γνωρίζει ὀὁ,.τι φανερώνετε 

κι O,TL κρύύδετε. 

30. Νὰ πεις στους πιστούς ότι πρέπει 

va κατεδάζουν τα ὀλέμματά TOUS και νὰ 

προφυλάσσουν τη σεμνότητά τους. (να 

Un κάνουν μοιχεία). Αὐτό τους κάνει νὰ 

γίνονται πιο αγνοί για τον EŒUTO τους. 

«1,1 ΝΕ] ἥρονυξά ΠΥ 31 

΄ τῆς ̓τ τῶι ἐτῶν 

΄“-.΄ A 

ie csra 
He, art 

ἕλος οἴ Gus Der 

«ὦ 

4 A8 o7 Logos Lt 

GE CE 
[2121 ρων 
LE ne 

εκ κι, sent 

λ᾿ σεῖς Cabo 

ἘΠΕ ν SAR CRE 

O2 SCALE 

se 

κω 

À σ 

ee έν, 

. 23 : 5, 
| πᾷ ΠΡ ΠΕΣ 

do. us AL; 
Ὁ < se RS < 



(24) Σούρα ελ-Νουν Μέρος 180 [ 520 | λλ-: 5! 

Κι O AAAAX εἴναν εμπειρογνώμονας για 

όλα όσα κάνουν. 

31. Και va πεις στις (γυναίκες), που 

πιστεύουν να κατεδάζουν τα ὀλέμματά 

τους (από τις αμαρτίες) και να 

προφυλάσσουν τὴν αγνότητά TOUS και 

va μὴν εκθέτουν τα στολίδια τους (τις 

ομορφιές τους), εκτός απ' αὐτά (που 

συνήθως) φαίνονται εξωτερικά. Και νὰ 

σύρουν TO πέπλο πάνω από τα στήθη 

τους, καὶ VO μην EXBÉTOUV τα κοσμήματά 

τους (ομορφιές τους), εκτός στον ἄνδρα 

τους, ἡ στον πατέρα TOUS, ἡ στον πατέρα 

του ανδρός TOUS, ἡ στα παιδιά τους, ἡ 

στα παιδιά του ανδρός TOUS, ἡ στ' ἀδέλφια 

TOUS, ἡ στα παιδιά των αδελφών TOUS ἡ 

στα παιδιά τῶν ἀαδελφάδων τους, ἡ στις 

EUTLOTEVOUEVES γυναίκες TOUS, ἡ στις 

σκλάόδες TOUS ποῦν, TO δεξί TOUS χέρι 

εξουσιάζει ἡ στους άρρενες υπηρέτες - 

που εἰναι ελεύθεροι ἀπό φυσικές ανάγκες 

(είναι ανίκανοι χωρίς σεξουαλικές 

επιθυμίες) - ἡ στα μικρά παιδιά που δεν 

διακρίνουν σεξουαλική ηδονή. (Κι όταν 

περπατούν) νὰ UN κτυπούν LE τα πόδια 

TOUS γιὰ νὰ σύρουν την προσοχή στα 

κρυμμένα κοσμήματά τους. Q! Ἐσείς où 

Πιστοί ! Μετανοήστε κι επιστρέψτε όλοι 

σας στον AAAAX για νὰ επιτύχετε. 

32. Και va παντρεύεστε - ανάμεσά 

σας άγαμους και TOUS ενάρετους από TOUS 

δούλους σας (είτε άνδρες - εἰτε γυναίκες). 

Αν εἰναι φτωχοί, ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

πλουτίσει ἀπό τη Χάρη Του. Γιατί o 

AAAAX είναι Πολυγενναιόδωρος (και) 

Παντογνώστης. 
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33. Κι ας μείνουν αγνοί exeivor που 

δεν ὄρίσκουν τα μέσα για να παντρευτούν, 

μέχρις ότου ο ΑΛΛΑΧ τους πλουτίσει 

με (τα μέσα) της χάρης Του. Κι αν κανείς 

από τοὺς σχλάῤδους σας που το δεξί σας 

χέρι εξουσιάζει (οι δούλοι va ζητήσουν 

με γραπτή αἰίτηση την ελευθερία τους (με 

τίμημα) κάνετέ TOUS αὐτή τη χάρη, αν 

ξέρετε ἀνάμεσά tous κανέναν που, va 

αξίζει αυτό το καλό. Και δώστε τους από 

την περιουσία του AAAAX που σας ἔχει 

δώσει. Και μην αναγχάζετε τις παρθένες 

σας (τις σκλάδες) να εκπορνεύονται (αν 

επιθυμούν αγνότητα) για να κερδίσετε 

τα πρόσκαιρα ἀγαθά της ζωής αυτού του 

κόσμου. Κι ὀποιος τις εξαναγκάζει, ο 

AAAAX - γιὰ τον εξαναγκασμό αὐτόν - 

θα τις συγχωρήσει και θα στείλει - σ᾽ 

αὐτές - τὴν ευσπλαχνία Του. 

34, Ἔχουμε ήδη στείλει σ' εσάς κάτω 

εδάφια (του Κορανίου) που ξεκαθαρίζουν, 

τα πράγματα, και παραδείγματα που 

απεικονίζουν (την ἱστορία) των λαών που 

προηγήθηκαν, πριν από σας, και 

(ταυτόχρονα) μια προειδοποίηση για 

όσους φοόούνται (τον AAAAX). 

35. Ο AAAAX εἶναι ο Δημιουργός 

του Φωτός τῶν ουρανών και τῆς γης. To 

Pos Tov μοιάζει σαν va υπήρχε εκεί ένα, 

ὀαθούλωμα στον τοίχο και μέσα του 

᾽πυπάρχει λυχνία. H λυχνία ήταν (κλεισμένη) 

μέσα σε γυαλί. To γυαλί (ἐμοιαζε) σαν 

άστρο λαμπερό, που φωτίζει από (το λάδι) 

του ευλογημένου δέντρου, μιας ελιάς, που 

n θέση τῆς δεν ὑπάρχει οὔτε στην ἀνατολή 

οὔτε στη δύση, αλλά σ' ένα ανοικτό μέρος 

ποῦ O ἥλιος το όλέπει ὀλη μέρα. Το λάδι 
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του, σχεδόν, φωτίζει (συνέχεια) κι ας μη 

το εγγίζει ἡ Φωτιά. Dos πάνω σε Φως! 

O AAAAX καθοδηγεί - ὀποιον θέλει -σ 

αυτό το Φως Του. Και o ΑΛΛΑΧ 

φανερώνει TU παραδείγματα στους 

ανθρώπους, κι o AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης. 

36. Ἔτσι φωτίζει σε σπίτια, που ο 

AAAAX ἐχει επιτρέψει να χτιστούν και 

να μνημονεύεται σ' αυτά το Ovoud Του, 

και VO υμνείται (να λατρεύεται) ο 

AAAAX σ' αὐτά κάθε πρωί και κάθε 

δειλινό (επανειλημμένα). 

37. Ἄνδρες (Λάτρες) που μήτε το 

ἐμπόριο μήτε οιαδήποτε, πούληση εἰναι 

δυνατό VA TOUS διασκεδάσει, 

(εμποδίζοντάς tous) από το va 

μνημονεύουν τον AAAAX, va τηρούν τὴν 

ταχτική Προσευχή και va δίνουν τη 

Ζεκάτ (την ἐλεημοσύνη). Φοόδούνται μίαν 

(της Κρίσης). Ἡμέρα που οι καρδιές και 

οι θολόοί οφθαλμών ανατρέπονται (από 

φρίκη). 

38. Πα va τους ανταμείψει o AAAAX 

σύμφωνα LE TO καλύτερο από τὰ ἐργα 

τους και να τους αὐξάνει από τη Χάρη 

Του. Πατί o AAAAX εφοδιάζει (μ' αυτή) 

ὁποιον θέλει χωρίς κανένα λογαριασμό. 

39. Αλλά για τους άπιστους τα έργα 

τους θα είναι σαν τον αντικατοπτρισμό, 

στὴν ÉONUO, που ο διψασμένος το παίρνει 

YLO νερό μέχρις ότου σαν το φτάσει, δεν 

ὀρίσκει τίποτε. On όρει όμως τον AAAAX 

(πάντοτε) va εἰναι μαζί του, που θα του 

πληρώσει το λογαριασμό του. Πατί ο 
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AAAAX εἰναι ταχύς στους υπολογισμούς. 

40. Ἢ (οι πράξεις τῶν ἀπιστων) 

μοιάζουν, με To ὀαθύ σκοτάδι στο ὄυθό 

της θάλασσας που ἔχει σκεπαστεί, με 

πελώρια κύματα καλυμμένα UE ἀλλα 

χύματα και από πάνω (μαύρο) σύννεφο. 

Βαθύ σκοτάδι το ἕνα πάνω στ' ἀλλο που 

αν ὀγάζει (κανείς) το χέρι του, σχεδόν 

δεν το όλέπει. Και σ' ὀόποιον o AAAAX 

δεν του κάνει (δίνει) φως, δεν ἔχει - τότε 

- φῶς. 

41. Μήπως δεν ὄλέπεις (ξέρεις) ότι 

τον AAAAX δοξολογούν (επαινούν) τὰ 

πάντα στους ουρανούς και στη γη, καὶ 

τὰ πουλιά (στον ἀέρα) LE ἁπλωμένα TO 

φτερά; Τὸ καθένα γνωρίζει τον (τρόπο) 

τῆς προσευχής του και της δοξολογίας 

τους. Ο δὲ ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά ό,τι 

κάνουν. 

42. Στον AAAAX ανήκει n ὀασσιλεία 

(κυριαρχία) τῶν ουρανών χαι τῆς γῆς, 

και προς 10 ΑΛΛΑΧ γίνεται ἡ (τελική) 

πορεία (των πάντων). 

43. Μήπως δεν 6kÉTELS ότι οΑΛΛΑΧ 

σπρώχνει τα σύννεφα (ήρεμα), ἐπειτα τὰ 

μαζεύει ενώνοντάς τα, κι ÉTELTO τα κάνει 

ἕνα σωρό; Και τότε ὀλέπεις τη ὄὀροχή va 

ὀγαίνει από τα σπλάχνα τους. Και στέλνει 

από τον οὐρανό κάτω (στη γη) ὄουνά 

από σωρό (σύννεφων) που μέσα TOUS 

᾽πυπάρχει χαλάζι. Και κτυπά μ' αυτό όποιον 

Exeivos θέλει, και το ἀπομαχρύνει από 

όποιον Exeivos θέλει. Παρ’ ολίγο καὶ ἡ 

αστραπή VA τύφλωνε την ὀραση. 
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44. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που εναλλάσσει 

τὴν Νύχτα και την Ἡμέρα. Σ' αὐτό - 

δέδαια - το γεγονός υπάρχει ἕνα διδαχτικό 

παράδειγμα για όσους ἔχουν την ὁρασῃ. 

45. Κι o AAAAX ἐπλασε κάθε 

ζωντανό από νερό. Ki απ' αὐτά άλλα 

προχωροῦν (συρόμενα - ἐρπουν) πάνω στη 

κοιλιά τους, κι ἀλλα που περπατούν πάνω 

σε δύο πόδια, κι ἄλλα που περπατούν 

πάνω στα τέσσερα. (Ετσι) o AAAAX 

δημιουργεί οτιδήποτε θέλει, - πράγματι 

- o AAAAX είναι Παντοδύναμος. 

46. Ἔχουμε - ὀέδαια - στείλει κάτω 

(στη γη) Σημεία (Εδάφια) που όλα τα 

εξηγούν. Ο δε AAAAX καθοδηγεί όποιον 

θέλει σε σωστό ὃρόμο. 

47. Και λένε: "Πιστέψαμε στον 

ΑΛΛΑΧ και στον απόστολο και 

πυπακούσαμε". Αλλά - σε λίγο - μια 

ομάδα AT αυτούς αποστρέφονται 

(απ' την πίστη). Αὐτοί dev είναι (στην 

πραγματικότητα) Πιστοί. 

48. Κι αν κλητευθούν (να εμφανιστούν) 

στον AAAAX χκαι στον απόστολό Tou, 

για νὰ δικάσει ανάμεσά τους, να! που 

μια ομάδα απ' αυτούς αποποιούνται (τὴν 

κλήση) διαμαρτυρόμενοι. 

49. Av ὀμως το δίκαιο είναι μὲ τη 

| μεριά TOUS, ἔρχονται σ' AUTOV με όλη τὴν 

Ὁποταγή. 

50. Μήπως στις καρδιές τους ὑπάρχει 

αρρώστια; Ἢ μήπως αμφιδάλλουν ἡ εἰναι 
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poblouévor ότι οΑΛΛΑΧ κι ο ἀπόστολός 

Του, θα τους αδικήσουν; Ὄχι - 6E6aua - ! 

Αὐτοί OL ίδιοι εἰναι που αδικούν. 

51. Ki ὀμως ο λόγος (η απάντηση) 

τῶν Πιστών, ὁταν κλητευθούν, (για va 

ἐμφανισθούν) στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον 

απόστολό Του, για va δικάσει ἀνάμεσά 

τους είναι: “Ακούσαμε και ὑπακούσαμε". 

Κι αὐτοί εἰναι που θα επιτύχουν τη 

μακαριότητα. 

52. Κι ὁποιος ὑυπακούει στον AAAAX 

καὶ στον ἀπόστολό Του και φοόάται τον 

AAAAX και Tov σέδεται κάνοντας το 

δίκαιο, αὐτοί θα εἰναι (στο τέλος) οι 

χερδισμένοι. 

53. Ki ορκίστηκαν στον AAAAX με 

τον πιο δυνατό OPXO TOUS, ότι αν τους 

πρόσταζε (για το ισλαμικό Τζιχάντ - 

duuva) θα εγκατέλειπαν (τα σπίτια TOUS). 

Na (τοιχ) πεις: ἽΜην ορκίζεστε. Η ὑπακοή 

σας eivar γνωστή. Ο AAAAX εἰναι 

Ἐμπειρογνώμονας (με πλήρη επίγνωση) 

γι᾿ όλα που κάνετε". 

54. Na πεις: "ὑπακούετε στον AAAAX 

καὶ ὑπακούετε στον απόστολο. Αλλά αν 

ὄμως απομακρυνθείτε εἰναι υπεύθυνος 

μόνο για TO φορτίο (την ATOOTOÀN) που 

ἔχει τοποθετηθεί πάνω του, κι εσείς, για 

το φορτίο (το καθήχον υπακοής) που 

ἔχει τοποθετηθεὶ πάνω σας. AV τον 

᾽υπακούσετε θα καθοδηγηθείτε στον ἰσιο 

δρόμο). Ο δε Απόστολος δεν ἔχει 

πυποχρέωση παρά μόνο νὰ κηρύττει TO 

ολοφάνερο (Μήνυμο). 
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55. O AAAAX υποσχέθηκε σ᾽ εκείνους 

από σας ποῦ ἔχουν πιστέψει, κι ἕκαναν 

καλές πράξεις, ότι θα tous χαρίσει 

κυριαρχία στὴ γη, ὀπως τὴν είχαν δοθεί 

ἐκείνοι που (ἐζησαν) πριν ax’ αυτούς, 

και θα στερεώσει τη θρησκεία τους που 

τὴν ἔχει διαλέξει γι' αυτούς και θα αλλάξει 

(την κατάστασή τους) ἐπειτὰ ἀπό το p660 

που είχαν (επιδιώκοντας) ασφάλεια και 

εἰρήνη. Αὐτοί λατρεύουν Ἐμένα (μόνο) 

καὶ δὲν κάνουν άλλο πράγμα συνέταιρό 

Μου. Κι ὀποιος αρνηθεί - μετά απ' αὐτό 

-τὴην Πίστη, avtoi εἰναι où παράνομοι. 

56. Γι' αυτό να τηρείτε την τακχτιχή 

Προσευχή και va δίνετε την Ζεκάτ 
(ελεημοσύνη) και νὰ υπακούετε τον 

απόστολο, γιὰ να ελεηθείτε. 

57. Μη νομίζεις ότι εκείνοι που 

ἀρνήθηκαν τὴν Πίστη θα ὄάλουν τον 

AAAAX σὲ θέση αδυναμίας πάνω στη 

γη. Η μόνιμη παραμονή tous εἰναι ἡ 

Φωτιά. Και τι άθλιο τέλος! 

58. Q! Ἐσείς που ἔχετε πιστέψει! 

Αφείστε TOUS σκλάδους και τα παιδιά 

σας που δεν ἔχουν φτάσει στὴν (εφηόική) 

ἡλικία, va σας ζητούν την ἀδεια (πριν 

μπουν στο σπίτι σας) σε τρεις 

(περιπτώσεις) φορές: "Πριν απ' την πρωινή 

προσευχή, ενώ τοποθετείτε τα ρούχα σας 

(ξεντύνεστε) το μεσημέρι και μετά τὴν 

προσευχή κατά το δειλινό"! Εἰναι οι τρεις 

φορές που ξεντύνεστε. Εκτός απ' αὐτές 

τις περιπτώσεις δὲν πυπάρχει ενοχή για 

σας À YL αυτούς να μπαίνετε στα σπίτια 

χωρίς ἀδεια. Ἔτσι o AAAAX φανερώνει 
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σ' εσάς τους νόμους (συμπεριφοράς) κι ο 

AAAAX εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

59. Κι όταν τὰ παιδιά σας φτάσουν 

στην (εφηόδική) ηλικία ας ζητήσουν - τότε 

- τὴν άδεια, ὀπως ζητούσαν, κι OL πριν 

απ' αὐτούς (ἐφηόοι). Ἔτσι o AAAAX 

παρουσιάζει σ' εσάς ολοφάνερα τους 

νόμους συμπεριφοράς κι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

60. Και στις γερόντισες γυναίκες, που 

δὲν έχουν πια επιθυμία για γάμο δεν 

᾽πυπάρχει γι' αὐτές καμιά ενοχή, αν δάζουν 

κατά μέρος τὰ (εξωτερικά) ρούχα TOUS, 

πυπό τον όρο νὰ μὴ κάνουν μια ἀακόλαστη 

επίδειξη τῆς ομορφιάς τους. Τὸ καλύτερο 

γι' αὐτές εἰναν ἡ σεμνότητα. Κι o AAAAX 

είναι ο Μοναδικός που όλέπει και ακούει 

τα πάντα. 

61. Δεν ἀπαγορεύεται στον τυφλό, οὔτε 

στον κουτσό ἀπαγορεύεται, OÙTE στον 

ἄρρωστο απαγορεύεται, οὔτε καὶ στον 

ἰδιο τον εαυτό σας να τρώτε στα σπίτια 

σας ἡ στα σπίτια των πατέρων σας, ή 

στα σπίτια τῶν μητέρων σας, ἡ στα σπίτια 

τῶν αδελφών σας, À στὰ σπίτια τῶν 

αδελφάδων σας, À στὰ σπίτια τῶν 

αδελφών του πατέρα σὰς À στὰ σπίτια 

τῶν αδελῳφάδων του πατέρα σας, À στὰ 

σπίτια τῶν αδελφών τῆς μητέρας σας, ἤ 

στα σπίτια τῶν αδελφάδων της μητέρας 

σας, M σε σπίτια που TO κλειδί TOUS 

ὀρίσκεται στην κατοχή σας, ή σε (σπίτι) 

φίλου σας. Δεν ὑπάρχει πάνω σας καμιά 

ενοχή αν τρώτε όλοι μαζί ἡ χωριστά. 

Αλλά όταν μπαίνετε σε σπίτια νὰ 

χαιρετάτε ο ένας τον άλλο, με την εὐχή 
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va σὰς χαρίζει o AAAAX την εὐλογία 

καὶ τὴν αγνότητα. Μ' αὐτό τον τρόπο 

εξηγεί φανερά o AAAAX τους νόμους 

συμπεριφοράς σ' εσάς για VA μπορέσετε 

va λογικευθείτε. 

62. Στ΄ αλήθεια Πιστοί εἰναν εκείνοι 

μόνο, που πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Του. Κι όταν εἰναι μαζί 

του, για την πυπόθεση που αφορά, τὸ 

γενικό συμφέρον, να μη φύγουν αν δεν 

ζητήσουν απ' αὐτόν την ἁδεια. Exeivor 

που ζήτησαν την ἀδεια σου, εἰναι αὐτοί 

που πιστεύουν στὸν ΑΛΛΑΧ καὶ στον 

απόστολό Του. Κι αν ζήτησαν την ἀδειά 

OOÙ για μερικές δικές τους υποθέσεις, - 

τότε - δώσε την άδεια σ' ὀποιον θέλεις 

απ' αυτούς και ζήτησε τη συγχώρηση του 

AAAAX y αυτούς. Πατί o AAAAX 

θδέδαια, εἰναι Πολυεπιεικής κυ Ἐλεήμονας. 

63. Μην απευθύνεστε στον απόστολο 

UE τὸν ίδιο τρόπο που μεταξύ σας θα 

καλούσε ο ἕνας τον άλλο. O ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζεν καλά EXELVOUS από σας που 

ξεγλιστρούν (φεύγοντας) με κάποια 

δικαιολογία. Κι ας προσέξουν εκείνοι που 

αντικρούουν (παρανομούντες) στη 

διαταγή Του ότι θα τους συμόεί κάποια 

δοκιμασία ἡ θα πέσει πάνω τους 

αδάσταχτη Τιμωρία. 

64. Πράγματι, στον AAAAX ανήκουν 

οτιδήποτε εἰναι στους ουρανούς και στη 

γη. Γνωρίζει καλά σε ποια κατάσταση 

εἰστε. Και κατά την Ἡμέρα της ἐεπιστροφής 

σ' Αὐτόν θα τους αναφέρεν την αλήθεια 

για ό,τι ἔκαναν. Ο AAAAX, εἰναι 

πράγματι, Παντογνώστης. 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ἑυλογημένος εἰναι Exeivos που 

ἐστειλε κάτω το Κριτήριο στο Δούλο Του 

(Μουχάμμεντ) για να προειδοποιήσει 

(νουθετώντας) όλο τον κόσμο. 

2. Exeivos (o AAAAX) στον Οποιον 

ανήχει TO ὄασίλειο τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς, και δεν πήρε (-δεν γέννησε) παιδί 

και δεν ἔχει συνέταιρο στη ὀασιλεία Του, 

XL ἔχει, δημιουργήσει κάθε πράγμα, και 

που TO ταχτοποίησε σε κατάλληλες 

(αρμονικές) αναλογίες. 

3. Κι όμως ἐχουν πάρει - αντί Εκείνου 

- ἄλλες θεότητες που δεν μπορούν va 

δημιουργήσουν τίποτε - ενώ οι LÔLEG εἶναι 

δημιουργήματα - και δεν εξουσιάζουν για 

τον εαυτό TOUS ὀλάδη ἡ ὠφέλεια, (μα) 

οὔτε ζωή, OÙTE Ανάσταση. 

4. Και εἰπαν εκείνοι που ἀαρνήθηκαν 

(την Πίστη): "Tinote δεν εἰναι τούτο - 

παρ’ ένα ψέμα - που το ἔχει επινοήσει O 

ίδιος, και που κι ἄλλος λαός τον δοήθησε 

σ' αὐτό. (Στ' αλήθεια) αὐτοί είναι που 

ἦρθαν (θέτοντας) μια αδικία και ἕνα ψέμα 

(αυθαδέστατα). 

5. Καὶ εἰπαν: "διηγήματα των apxaiwv, 

που τὰ ἔγραψε, (ο Μουχάμμεντ) - καθ᾽ 

ὑυπαγόρευση σ' αὐτόν - πρωί και ὀράδυ" 

(δηλ. Κάθε μέρα). 
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6. Na πεις: "Τούτο (το Κοράνιο) ἔχει 

σταλεί κάτω (στη γη) από Exeivov που 

γνωρίζει τα Μυστήρια (που εἰναι) στους 

ουρανούς καὶ στη γη. Kou εἰναι - πράγματι 

- Exeivos Πολεύσπλαχνος, Πολυεπιεικής". 

7. Καὶ είἰπαν: "Τι μέρος του λόγου είναι 

αὐτός O απόστολος, πον τρώγει τὰ 

φαγητά και περπατά στις αγορές; Tati 

δεν έχει σταλεί σ' αὐτόν κάτω ÉVOS 

άγγελος για να έχει κάποιον που νὰ 

προειδοποιεί μαζί του; 

8. Ἤ (γιατί) dev ἔχει ριχτεί (χαριστεί) 

σ' αυτόν ένας θησαυρός, ἡ (γιατί) va μην 

ÉXEL ἕνα κήπο για να τρώγει απ' αὐτόν 

(απολαμόὄάνοντας); Και είπαν où ἀδικοι: 

"Δεν ακολουθείτε εἰμή ἄνδρα γοητευμένο. 

9. Κοίταξε πως Ἀτύπησαν σε σένα TOUS 

παραλληλιομούς! (με τι σ' ἐχουν συγκρίνει) 

Αλλά ÉXOUV παραπλανηθεί, και δεν 

μπορούν να ὄρουν το σωστό δρόμο. 

10. Ευλογημένος είναι Exeivos, που 

αν ήθελε, θα μπορούσε va σου δώσει 

καλύτερα (πράγματα) απ' αὐυτά,- Κήπους 

που νὰ τρέχουν από κάτω TOUS τα 

ποτάμια, - και νὰ κάνει (για χατίρι) σον 

Παλάτια. 

11. Αλλά διαψεύδουν και τὴν Ὥρα 

(της Κρίσης που πρόκειται va φτάσει). 

Κι ἐχουμε ετοιμάσει - γι' αὐτόν που 

αρνείταν (τον ερχομό) - και διαψεύδει - 

τὴν Ὥρα, ἕνα φλογισμένο καμίνι. 

12. Ὅταν το όλέπουν από ένα μακρινό 

μέρος, θα ἀκούσουν την μανία του και 
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τὴν ἐχπνοή του. 

13. Κι όταν ριχτούν δεμένοι σφιχτά - 

σα σωρός - σ' ἕνα στενόχωρο τόπο, θα 

φωνάζουν για καταστροφή - επί τόπου - 

(για εξαφανισμό)! 

14. "Αυτή την ημέρα μην επικαλείστε 

τὴν (τέλεια) καταστροφή μόνο μια φορά, 

αλλά συνηγορείστε για πολλές (τέτοιες) 

καταστροφές! 

15. Na πεις: “Αὐτό είναι καλύτερο, ἡ 

o αιώνιος Κήπος, που εἰναι ταγμένος για 

τους ενάρετους; Γι' αὐτούς αυτή εἰναι 

τόσο μια αμοιόδή, ὁσο και ἕνας τελικός 

(σκοπός). 

16. "Ou έχουν σ' αὑυτόν ὀ,τι 

επιθυμήσουν διαμένοντας για πάντα. Μια 

ὑυπεύθυνη υπόσχεση εἰναι (αυτό) για To 

Κύριό σου". 

17. Και την ἡμέρα που θα τους μαζέψει 

όλους ἕνα σωρό, μαζί κι εκείνους που 

λάτρευαν (άλλα) αντί τον ΑΛΛΑΧ θα 

TOUS πεν (ρωτώντας TOUS συνέταιρους): 

"Mnv είστε εσείς που σπρώξατε στην 

πλάνη τους δούλους Μου, ἡ μὴν εἰναι οι 

ίδιοι που παραπλάνησαν τον εαυτό τους 

από το Δρόμο"; 

18. Θὰ πουν: “Δόξα σε Σένα! Δεν ταν 

για μὰς κατάλληλο νὰ παίρνουμε άλλο 

προστάτη εκτός από Σένα. Κι ὁμως Eov 

άφησες va χαίρονται Ta ἀγαθά (της ζωής) 

σ' αυτούς και στους πατέρες TOUS, μέχρις 

ότου ξέχασαν το Μήνυμα. Πατί ἦταν λαός 

(ανάξιος και) χαμένος". 
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19. (Θα πει o AAAAX στοὺς ἀδικους): 

"Τώρα σας διάψευσαν γι' αὐτά που λέτε. 

Ἔτσι δὲν μπορείτε να ἀποφύγετε (τὴν 

τιμωρία σας), οὔτε (να 6peite) δοήθεια". 

Κι όὀποιος από σας αδικεί, θα κάνουμε 

να δοκιμάσει μια (αυστηρή) μεγάλη 

Τιμωρία. 

20. Και δεν στείλαμε - πριν από σένα 

- απόστολους, που νὰ μὴν ÉTOWYAV TO 

φαγητό και νὰ UN περπατούσαν στις 

αγορές. Και κάναμε μερικούς από σας - 

για δοκιμή - (σαν παράδειγμα) για τους 

άλλους. Τότε θα ὑπομένετε (καρτερικά); 

Mari ο Κύριός σου (ω! Μουχάμμεντ!) είναι 

ο Μοναδικός που ὄόλέπει (τα πάντα). 

21. Και είἰπαν εκείνοι που δεν 

επιθυμούν τη συνάντησή (τους) μαζί Mas: 

"Tati dev στέλνονται O1 ἄγγελοι κάτω σε 

μας, ἡ (γιατί) δὲν ὀλέπουμε τον Κύριό 

μας" Βέδαια éxouv αλαζονική τδέα για 

τον εαὐυτό TOUS και μεγάλη εἰναι ἢ 

αὐθάδεια της ασέόδειάς τους! 

22. Αλλά την Ημέρα που θα δουν τους 

ἀγγέλους - και δεν θα χαρούν (6É6a1a) 

σ' αυτή την ἡμέρα OÙ ἕνοχοι - και που θα 

τους λένε: "Φραγμός (ὑπάρχει εδώ) 

απαγορευτικός (για ὅλους)" 

23. (Τότε) θα ανατρέξουμε στο ἔργο 

nov έχουν κάνει (στη ζωή αυτή), και θα 

TO κάνουμε σκόνη που παντού θα 

σκορπιστεί. 

24. Où Σύντροφοι του Κήπου - αὐτή 

τὴν Ἡμέρα - θα εἶναι vrépoxa 

14 s yo ob à 8). 
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(εγκατεστημένοι) στη διαμονή τοῦς, 

ἔχοντας TO ομορφότερο μέρος για 

ανάπαυση. 

25. Καὶ την ἡμέρα που ο ουρανός θα 

σχιστεί σε κομμάτια καὶ OL άγγελοι θα 

στέλνονται κάτω (στη γη), κατεδαίνοντας 

(ομαδικά), 

26. σ' αυτή την Ἡμέρα n ὄασιλεία - 

δικαιωματιυκά καὶ αληθινά θα ανήκει στον 

Οικτίρμονα (AAAAX). Και θα εἰναι μια 

Ἡμέρα τρομερά δύσκολη για τους 

Ἀπιστους. 

27. Tnv Huéoa που ο ἀδικος θα 

δαγκάνει τα χέρια του και θα λέει: "AS 

γινόταν να ἐπαιρνα ἕνα (ίσιο) δρόμο LE 

τον Απόστολο! 

28. Αλίμονό μου! ας ἦταν vo μὴν 

ἐπαιρνα ένα τέτοιο φίλο! 

29. Με παρέσυρε στην πλάνη (μακριά) 

ax’ το Μήνυμα (του Κορανίου) αφού ήδη 

μου εἰχε φτάσει! Και εἰναι προδότης για 

τον άνθρωπο ο Σατανάς" (αφήνοντας δηλ. 

τον φίλο του κατά τὴν ώρα της AVÉYHNS). 

30. (Τότε) ο Απόστολος θα πει: “Ω! 

Κύριέ μου! Ο λαός μου - στ' αλήθεια - 

πήρε αὐτό το Κοράνιο σαν κάτι τι το 

εγχαταλελειμένο". 

31. Κι étor κάναμε για κάθε προφήτη 

ἕνα εχθρό από τους αμαρτωλούς. Αλλά 

εἰναι ἀαρκετός - ο Κύριός σου - για va 

καθοδηγεί καὶ va ὀοηθά. 
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32. Και λένε εκείνοι που ἀαρνούνται 

τὴν Πίστη: "Tiati το Κοράνιο va μὴν ἔχει 

σταλεί MOVE του - ἀπαλ - συνολικά; (να 

μὴν του ἐχει ἀαποκαλυφθεί) όλος μια καὶ 

καλή"; M' αὐτό τον τρόπο 

(αποκαλύπτεται) για νὰ στερεώσουμε - 

μ' αυτό - την ψυχή σου, και TO ἔχουμε 

απαγγείλει σε τακτοποιημένες φάσεις 

(σταδιακά). 

33. Και dev θα σου φέρουν κανένα 

παράδειγμα (δεν θα σου) φέρουν καμιά 

απόδειξη, που Eueis va un σου 

ἐεμπνεύσουμε τὴν αληθινή και καλύτερή 

(του) εξήγηση. 

34. Exeivor που θα μαζευτούν (σωρός) 

με TO πρόσωπό TOUS (μπρούμυτα) στὴν 

Κόλαση, αὐτοί θα είναι σε κακό χάλι, 

KL - από TO Δρόμο - πολύ λανθασμένοι. 

35. Καὶ δώσαμε (πριν απ' αὐτό) στον 

Μωυσή τη Βίόλο, και κάναμε μαζί του 

Υπουργό (Σύμδουλο) τον αδελφό του 

Ααρών. 

36. Και είἰπαμε: "Πηγαίνετε (κι οι δύο) 

στο λαό που (οι ἄνθρωποί του) έχουν 

διαψεύσει (κι ἀαρνήθηκαν) τις Εντολές 

Mac". Κι αὐτόν (το λαό) τον 

καταστρέψαμε με (ολοσχερή) καταστροφή. 

37. Και στο λαό του Νώε, όταν 

διάψευσαν τους αποστόλους, τους πνίξαμε 

καὶ κάναμε (το τέλος) Tous ένα Σημείο 

γιὰ TOUS ανθρώποιυς. Κι ἔχουμε ετοιμάσει 

για όλους TOUS ἄδικους επώδυνα 

ὀασανιστήρια. 
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38. Καθώς επίσης καὶ (στη γενιά) του 

Αντ και του Θεμούντ και στους 

Συντρόφους (κατοίκους) του Pas και 

πολλές άλλες γενιές ἀνάμεσά τους. 

39. Σὲ κάθε ἕνα απ' αὐτούς του 

αναπτύξαμε (παραόδολές) και 

παραδείγματα και κάθε ἕνα απ' αὐτούς 

ἔχουμε εξοντώσει (με ολικό) ἀαφανισμό 

(για τις αμαρτίες τους). 

40. Βέδαια (οι ἀπιστοι) θα πρέπει va 

ἔχουν περάσει απ' TO χωριό που ἐόρεξε 

πάνω του n απαίσια ὄροχή (και το 

κατέστρεψε). Μήπως δεν ἐόλεπαν (τὴν 

καταστροφή). Κι ὁμὼς δεν περίμεναν 

Ανάσταση. 

41. Κι όταν σε 6kénovv, σε 

μεταχειρίζονται μόνο ειρωνικά: "ἙΕίναι 

(δυνατόν) va είναι αυτός που o AAAAX 

τον ἔχει στείλει σαν ένα ŒTOOTOÀO; 

42. Λίγο ἐλειψε να μας παραπλανήσει 

από τις θεότητές μας, αν δεν ὑυπομέναμε 

σταθερά σ' αὐτές! " Θα μάθουν - όταν 

δουν τα ὀασανιστήρια ποιος εἰναι εκείνος 

που παραστράτησε από το Δρόμο! 

43. Μήπως δεν εἶδες εκείνο, που πήρε 

τα πάθη του (ή τις ορμές του) για θεό; 

Μήπως εσύ θὰ γίνεις Oo ὑπερασπιστής τῶν 

πυποθέσεών του; 

44. Ἢ μήπως ἔχεις τη γνώμη ότι οι 

περισσότεροι τους αἀκούνε ἡ λογικεύονται; 

Δεν εἰναι παρά σαν τα ζωντανά, (και πιο 

χειρότεροι) και ÉXOUV παραπλανηθεί από 

το Δρόμο. 
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45. Δεν εἰδες πώς παράτεινε ο Κύριός 

σου, τη σκιά; AV ἤθελε μπορούσε να τὴν 

κάνει ακίνητη! Κι όμως έχουμε κάνει τον 

MALO οδηγό πάνω της. 

46. Και μετά την σδήναμε (τη σκιά) 

σιγά - σιγά προς το μέρος μας. 

47. Ἐκείνος εἰγαι που έκανε για σας 

τη Νύχτα σαν éva Χιτώνα και τον πνο 

σαν μια Ανάπαυση, κι ἔκανε την Ἡμέρα 

για va ὀγαίνετε για τη όὀιοπάλη. 

48. Κι Εκείνος εἰναι που ἔστειλε τους 

ἀνέμους σᾶν κήρυκες χαρούμενων 

ELÔNOEWV που αναγγέλουν την σύντομη 

άφιξη τῶν 6poxwv απ' τις Ενεργεσίες Του, 

και στείλαμε κάτω (στη γη) - από τον 

ουρανό (καθαρό) αγνό νερό (που εξαγνίζει 

κάθε τι), 

49. για va ζωογονήσουμε μ' αυτό μια 

χώρα ποῦ πεθαίνει και να ποτίσουμε ὁσα 

ÉXOUUE δημιουργήσει, ζωντανά κι 

ανθρώπους σε μεγάλο αριθμό. 

50. Κι ἐχουμε μοιράσει τούτο μεταξύ 

τους για να θυμούνται (και να υμνολογούν 

τις ευεργεσίες Μας). Αλλά οι περισσότεροι 

από τους ανθρώπους ὀλα τα αρνούνται 

(αχάριστα) κι ἐδειξαν μόνο τὴν 

αγνωμοσύνη. 

51. Κι αν θέλαμε, μπορούσαμε νὰ 

στείλουμε σε κάθε χωριό ἕναν 

προειδοποιητή. 

52. Fr αὐτό μη υποχύπτεις (ω! 
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Μουχάμμεντ!) στους ἀπιστους αλλά va 

αγωνίζεσαι ενάντιά τοὺς μ' αὐτό (το 

Κοράνιο) μὲ τὴν πιο μεγάλη 

ενεργητικότητα. 

53. Εἶναι Εκείνος που άφησε ελεύθερες 

(προσεγγίζοντας) τις δύο θάλασσες, αὐτήν 

(την μια) εὐγευστη καὶ γλυκιά κι αὐτή 

(την ἀλλη) αλμυρή και πικρή. Κι ἔκανε 

ἀνάμεσά TOUS ένα εμπόδιο που εἰναι 

απαγορευμένο VO το περάσουν. 

54. Και είναι εκείνος που ἔπλασε 

άνθρωπο από το νερό, (το ανδρικό 

σπέρμα) καὶ τον ἔκανε (αρσενικό για τη 

συγγένεια της γενεαλογίας και θηλυκό 

για το δεσμό του γάμου. O Κύριός σου, 

πάντοτε είναι Παντοδύναμος. 

55. ἀλλά αὐτοί ἀκόμα λατρεύουν αντί 

τον AAAAX Ga (πράγματα) που ούτε 

TOUS ὠφελούν οὔτε τους όλάπτουν, ο δε 

άπιστος είναι 60780066 (του Σατανά) κατά 

της υπακοής του Κυρίου του. 

56. Και δεν σ' ἔχουμε στείλει, παρά 

μόνο να αναγγείλεις τα ευχάριστα νέα 

για TOUS δίκαιους και να προειδοποιήσεις 

(νουθετώντας) για τους ἀδικους. 

57. Na πεις: (ω! Μουχάμμε ντ!): "Δεν 

σας ἐρωτώ (σας ζητώ) γι' αυτό το μήνυμα 

καμιά αμοιδή, παρά μόνο ὀποιος θέλει 

ας πάρει τον (ίσιο) Δρόμο που (οδηγεί) 

προς τον Κύριό του". 

58. Και ἅσε τὴν εμπιστοσύνη σου 

στον Ζώντα, (= AAAAX), nou δεν 

πεθαίνει και πανηγύρισε τη δόξα Του. 
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Καὶ αρκεί γι᾿ Αὐτόν που γνωρίζεν κατά 

θάθος ta λάθη τῶν δούλων Του. 

59. Που δημιούργησε τους ουρανούς 

καὶ τὴ γη καὶ όσα εἰναι ἀνάμεσά TOUS σε 

ÉEL ημέρες, κι ἔπειτα εγκαταστάθηχκε στο 

Θρόνο. Ο ελ- Ραχμάν (ξλεήμων AAAAX) 

Ρώτησε - λοιπόν - γι᾿ Αὐτόν τον 

Ἐμπειρογνώμονα. 

60. Κι ὀὁταν πουν σ᾽ αυτούς: 

"Προσκυνείστε τον Πανοικτίρμονα Ραχμάν 

λένε: "Και ποιος εἰναι ο Πανοικτίρμονας 

(Ραχμάν); Μήπως θα πρέπει va 

προσκυνήσουμε ό.τι εσύ μας διατάζεις," 

Κι étor avEnônxe σ' αὐτούς ἡ φυγή (απ' 

τὴν Αλήθεια). 

61. Ευλογημένος εἰναι Exeivos που 

ἕκανε στον ουρανό TOUS αστερισμούς κι 

ÉXOVE σ' αὐτόν μια (αναμμένη) Λυχνία (ο 

ήλιος) κι ένα Φεγγάρι που φωτίζει! 

62. Κι εἰναι Exeivos που έκανε τη 

Νύχτα και την Ἡμέρα (σ' αρμονιχή 

εναλλασσόμενη) αλληλοδιαδοχή, για 

ὁποιον ἤθελε va θυμηθεί τα μεγάλα 

δημιουργήματά (Του) ἡ να δείξει τὴν 

εὐγνωμοσύνη (του) (για τις ευλογίες Του). 

63. Και où υπάκουοι δούλοι του Ραχμάν 

(Ελεήμονα) εἰναι ἐκείνοι που περπατούν 

πάνω στη y] με ταπεινοφροσύνη, κι όταν 

TOUS προσφωνούν où αμαθείς λένε: "Ειρήνη 

(πάνω) σας" 

64. Και (εἰναι) εκείνοι που περνούν 

τῇ νύχτα λατρεύοντας τον Κύριό τους 

γονατιστοί και ὀρθιοι. 
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65. Και (είναι) exeivor που λένε: "Κύριέ 

μας! Απομάκρυνε από μας την Τὶμωρία 

τῆς Κόλασης, γιατί ἡ τιμωρία τῆς εἰναι 

μόνιμη: 

66. και πολύ κακός είναι σαν τόπος 

διαμονής και ἀανάπαυσης". 

67. Και (είναι) εκείνοι που - όταν 

ξοδεύουν - δεν εἰναι, ὑυπερόολικά, σπάταλοι 

κυ οὔτε φιλάργυροι, αλλά κρατούν μια 

δίκαιη (υἰσορροπία) ἀνάμεσα σ' αὐυτές (τις 

ακρότητες). 

68. Και (είναι) εκείνοι που δεν 

επικαλούνται - LE τον AAAAX άλλο θεό, 

και δὲν σκοτώνουν μια τέτοια ζωντανή 

ψυχή, που o AAAAX την ἕκανε ιερή, 

εκτός (αν πρόκειται) για δίκαιη αἰτια 

και, ÔEV διαπράττουν μοιχεία. Κι ὀποιος 

κάνει αυτό θα συναντήσει τιμωρία. 

69. Θα διπλασιαστεί σ' αὐτόν ἢ 

Τιμωρία κατά την Ἡμέρα της Ανάστασης 

και θὰ τον σκεπάσει ἡ ντροπή (αιώνια). 

70. Εκτός αν μετανιώσει, αν πιστέψει 

και κάνει ἐργὰ αγαθά. Σ' αυτούς ο 

AAAAX θὰ αντικαταστήσει τις κακές 

(πράξεις) τους μὲ καλές, κι © AAAAX 

Πολυεύσπλαχνος, Πολνεπιεικής. 

71. Κι ὀποιος μετανιώνει κι 

αγαθοεργεί, (τότε) ἐχει - στ᾿ αλήθεια - 

επιστρέψει στον ΑΛΛΑΧ σε ένα 

(ευπρόσδεκτο) ἔργο. 

72. Κι exeivor που dev ψευδομαρτυρούν 

- κι αν ἀκόμα περάσουν από ματαιότητα, 
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θα περάσουν ἐντιμα (χωρίς va 

συμμετέχουν σε μάταιες κουόδέντες). 

73. Κι εκείνοι που - όταν, 

προειδοποιούνται από τα Ἐδάφια (τις 

Ἐντολές) του Κυρίου τους, - dev σκύδουν 

πάνω τους, κουφοί καὶ τυφλοί. 

74. Κι εκείνοι που λένε 

(προσευχόμενοι): "Κύριέ μας! Χάρισε σ' 

ἐμάς συζύγους και απογόνους που νὰ 

είναι ἡ παρηγοριά των ματιών μας, καὶ 

κάνε μας (δώσε μας τὴν τιμή να είἰμαστε 

πὙπόδειγμα για TOUS ενάρετους". 

75. Αὐτοί είναι που θ' ανταμειφθούν 

με το δωμάτιο (την πιο ὑψηλή τοποθεσία 

στον παράδεισο), επειδή υπέμεναν 

καρτερικά. Κι εκεί μέσα θα γίνουν δεκτοί 

με χαιρετισμούς καὶ εἰρήνη, 

76. κατοικώντας εκεί για πάντα. Πόσο 

όμορφη διαμονή και τόπος ανάπαυσης. 

77. Na πεις: (Q!Movyduuevt!) (στους 

Αρνητές της Πίστης): "O Κύριός μου δεν 

avnouxei μ' εσάς εκτός εάν Tov 

επικαλείστε! Αλλά εσείς ÉXETE ἤδη TEL 

ψέματα (Τὸν ἀρνηθήκατε), θα φτάσει σε 

σας ἡ μόνιμη κι ἡ (αναπόφευκτη τιμωρία 

στη μέλλουσα ζωή). 
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Στο ὄνομα του AAAAX, 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΥΣΜ. - (Τα, Σινν, Μιμ) * 

2. Αὐτά είναι τα Εδάφια (στίχοι) του 

σαφούς Bi6kiov. 

3. Κοντεύεις (Q Movyéuuevt!) va 

σκοτώσεις τον εαυτόν σου από τὴν λύπη 

γιατί ÔEV πιστεύουν οι ἀπιστοι. 

4. Av (το) θέλαμε θα στέλναμε πάνω 

τους, κάτω (στη γη) ἕνα σημείο από τον 

ουρανό που θα ἐσκυόὄε ο λαιμός τους σ᾽ 

αὐτό, ἀπό ταπεινοφροσύνη. 

5. Αλλά όσα Μηνύματα κι αν τους 

φτάνουν, από νέες ἀποκαλύψεις TOU 

Πανοικτίρμονα (AAAAX), avtoi 

απομακρύνονται απ' αυτά. 

6. Ἔχουν - πραγματικά - διαψεύσει 

(αρνηθεί το Mivuua). Αλλά σύντομα θα 

φτάσουν σ' αὐτούς τὰ νέα, για 00% 

ειρωνεύονταν πάνω O' αυτό! 

7. Μήπως δεν ὀλέπουν στη γη LE πόσα 

εὐγενή πράγματα τὴν ἐχουμε πλουτίσει 

από ἕνα ζευγάρι για κάθε ἀαγαθό εἰδος; 

8. Βέδαια, σ' αυτό ὑπάρχει ένα Σημείο 

#1 OUWG OL πιο πολλοί AT αὐτούς δεν 

(το) πιστεύουν. 
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9. Και - ὀέδαια - ο Κύριός σου εἰναι ΑΙ ᾿ αι Ë que ριος οὐ. εἰνὰ ΥΩ ao dh; 85 

Exeivoc, o Παντοδύναμος, o Πολυέλεος. 

10. Ανάφερε ὅταν ο Κύριός σου Ont TRE 

φώναξε τον Μωυσή: "Πήγαινε στο λαό 

τῶν δικων (ανθρώπων), 

11. Τὸν λαό του Φαραώ (και πες)" DNS 
Μήπως δεν φοόδούνται τον AAAAX;" 

, Ne MP κνι ὦ Π ΟΣ, τῶ: πρὸ ρηο οἷς  υ Σ 12. Είπε (ο Μωυσής): "Κύριέ μου! OS SC ἧς 

(Πολύ) φοόάμαι ότι θα με διαψεύσουν. 

| 13. Και το στήθος. μου στενεύει (δεν aus Venise 

ἔχω θάρρος) και ἡ γλώσσα μοῦ δεν είναι GE 

ευχάριστη (στην ομιλία). IL αὐτό oteike ess dl 

τον Ααρών. 

14. Κι (επί πλέον) ἔχουν μια κατηγορία op 237" ἀὐζίδι eo 

εναντίον μου για κάποιο ἐγκλημα, HO 

φοδούμαι ὀτι θα με σκοτώσουν". 

15. Eire (o AAAAX): "Ποτέ! (με (D PAR τος 

κανένα τρόπο μη φοδάσαι). Προχωρήστε 

(τι où δύο) με τα Σημεία Μας. Είμαστε 

μαζί σας και θ' ακούμε (ό,τι Mac 

ζητήσετε). 

ί AU RE AURAS 16: ΠΙηγαίνετε ça ot δυο σας), στο OEM δ» 

Φαραώ καὶ πέστε: Ἔχουμε σταλεί από 

τον Κύριο του Σύμπαντος, (με τὴν 

προειδοποίησῃη), 

17. va απελευθερώσεις το λαό, του ὡῶόξφλλα 

Ἰσραήλ και va το στείλεις μαζί μας. 

18. Eine (ο Φαραώ): "Μήπως δεν σε 

αναθρέψαμε κοντά μας σαν ήσουν παιδί, ΕΗ Re 

KL ἐμεινες ἀνάμεσά μας πολλά χρόνια απ' éd 

ρος ύλλός 
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τὴν ηλικία σου; 

19. Κι ἔκανες την πράξη (που ξέρεις) 

ότι ÉXOVES, κι εἰσαι αχάριστο (πλάσμα)}" 

20. Eire (ο Μωυσής): "Na λοιπόν! 

τὴν ἔκανα! Κι ἤμουνα τότε από τους 

ἐνόχους. 

21. "TU αυτό και δραπέτευσα από σας 

(όλους) ὁταν σὰς φοδήθηκα. Αλλά ο 

Κύριός μου, μὲ προίκισε (από τότε 

χαρίζοντάς μου) εξουσία (και σοφία), και 

μ' ἐκανε ÉVOV από τους ἀποστόλους. 

22. "Κι για αυτή τη χάρη - (όπως λες 

ότι μ' ἐχεις αναθρέψει), εσύ ἔχεις 

᾽πποδουλώσει το λαό του Ἰσραήλ!" 

23. Eine (τότε) ο Φαραώ: "Και ποιος 

εἰναι ο Κύριος (κι n Ελπίδα) του 

Σύμπαντος;" 

24. Eine (ο Μωυσής): (Είναι) ο Κύριος 

τῶν ουρανών και τῆς YNS κι OOWV είναι 

ανάμεσά τους, αν εἰστε ὀέδαιοι". 

25. Και εἰπε (ο Φαραώ) o' όσους ἦταν 

γύρω του: μήπως δεν ακούσατε (ό,τι 

λέγει)" 

26. Eire (ο Μωυσής): "Εἰίναι) ο Κύριός 

σας κι ο Κύριος τῶν πρώτων πατέρων 

σας (αφ' ότου Ceite)!". 

27. Εἰπε (ο Φαραώ): "Ziyovoa 

πραγματικά τρελός εἰναι ο ἀπόστολός σας 

ποῦ ἔχει σταλεί σ᾽ εσάς!" 
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28. Eine (o Μωυσής): "(Eivar) ο Κύριος 

της ανατολής καὶ της Δύσης κι όσων 

ὀρίσκονται ἀνάμεσά TOUS, αν μόνο 

λογικευθείτε "", 

29. Eire (ο Φαραώ): "Av πάρεις (για 

λατρεία) ἄλλο θεό εκτός, από μένα, θα 

σε κάνω να όὄόρεθείς UE τους 

φυλακισμένους!" 

30. Eire (o Μωυσής): "Ki αν σου ἔλθω 

(αν παρουσιασθώ σ' εσένα) με κάτι φανερό 

(και πειστικό);" 

31. Eine (ο Φαραώ): "Δείξε μας το, 

(av λες την αλήθεια!) av εἰσαι από τους 

αληθινούς (αποστόλους)! " 

32. Και πέταξε (τότε ο Μωυσής) το 

ραύδί του, και να! που έγινε φίδι, φανερό 

(τι ορατό από ὀλους)! 

33. Κι ἐόγαλε το χέρι του, και να! 

που φάνηκε κάτασπρο σ' όλους που 

παρατηρούσαν! 

34. Eine (ο Φαραώ) στους ανθρώπους 

που ήταν ολόγυρά του: “Αὐτός εδώ ο 

μάγος εἰναι πολύ επιδέξιος. 

35. Τὸ σχέδιό τοῦ είναι va σας εκδιώξει 

από τη γη σᾶς, με τις μαγείες του. Τὰ 

λοιπόν διατάζετε (συμόουλεύοντας);" 

36. Εἰπαν: "Kodtnoe αὐτόν καὶ τον 

ἀδελφό του σ' εχχρεμότητα, (για λίγο), 

καὶ στείλε στις πόλεις (εν τω μεταξύ, 

κήρυκες) va μαζέψουν (μάγους). 

Υ st pet δ)» 

ete 

Fe 

Le “5:5 

ee OS 
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a ὁ( 
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37. Νὰ σου φέρουν χκάθε ικανό 

(επιδέξιο) μάγο". 

38. Κι όλοι où μάγοι μαζεύτηκαν για 

TN συγκέντρωση τῆς γνωστής ημέρας. 

39. και ρωτήθηχαν οι ἄνθρωποι: "Eiote 

- λοιπόν - όλοι μαζεμένοι; 

40. Ας ακολουθήσουμε τους μάγους 

αν εκείνοι είναι νικητές;" 

41. Κι όταν ἐφτασαν οι μάγοι εἶπαν 

στον Φαραώ: "AV - νικήσουμε, θα έχουμε 

- τότε - μια (ανάλογη σε αξία) αμοιδή;" 

42. Κι εκείνος εἰπε: "Μάλιστα - και 

πιο πολύ ακόμα) - γιατί στην περίπτωση 

αυτή θα όρεθείτε πολύ κοντά (στο θρόνο) 
μου", 

43. Eine - τότε - σ' αυτούς ο Μωυσής: 

"Ῥίξτε αὐτό που πρόκειται να ρίξετε!" 

44. Κι ἐριξαν τα σχοινιά τους και τα 

ραύδιά τους και είπαν: "Με τη δύναμη 

του Φαραώ, εμείς είμαστε που - δέδαια - 

θα νικήσουμε!" 

45. Κι ἐριξε (επίσης) o Μωυσής το 

ραόδί του, και να, που ἀμέσως κατάπιε 

O,TL ψεύτικο είχαν παραποιήσει! 

46. Και - τότε οι μάγοι ἐπεσαν 

γονατιστοί νὰ προσκυνήσουν, 

47. λέγοντας: "Πιστεύουμε στον Κύριο 

του Σύμπαντος (Κόσμου), 

ÉD κι. 2, us κατ, 

OL δέξο sit 

PA LR LL pos 6 
CD usage UN nent 

LR σ vs ST DA Lg 
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δ βῆ κι λσσ κι TE 
48. Στον Κύριο του Μωυσή και του λοι, 

Ααρών". 

πιστέψει σ' Αὐτόν πριν, σὰς δώσω εγώ ἐξ NE sets Ke 
τὴν ἀδεια; Σίγουρα αυτός εἰναι Ο] Ως. mp. ae ea 
μεγαλύτερός σας (αρχηγός) που σας δίδαξε οι λοι, 

τὴ μαγεία! Σύντομα όμως θα μάθετε τις 

συνέπειες)! "Θα σας κόψω τα χέρια σας 

καὶ τὰ πόδια σας αμφίπλευρα και θα σας 

σταυρώσω όλους μαζί!" 

, , " , , 2 7.1 LE κα κι ξ 5.2 Sos Loose 
49. Eine ο (Φαραώ): "Πώς) ἐχετε | SE STATE ὥκύςξ 

50. Ἐίπαν: Δεν μας πειράζει! Πα μας (© FF ΠΡΊΝ" 

θα εἰναι μια ἐπιστροφή στον Κύριό μας! 

" ΄ , Ἢ την, 5 rire mr {στ 
51. "Ἐπιθυμία μας όμως εἰναι να μας Κα EG ER 

συγχωρήσει ο Κύριός μας για να είμαστε ENS 
5 0 Ce LL] (QU A 

OL πρώτοι ἀνάμεσα στους Πιστούς! Ξ 

52. Κι euxvevoaue στον Μωυσή (το Kiexc ἰδ ES 

εξής): "Τοξίδεψε - νύκτα - LE TOUS δούλους κατὰ 

Μου, γιατί (σίγουρα) θα καταδιωχθείτε". à Ὁ 

53. Κι ἔστειλε - τότε - Ο Φαραώ Σ' μυῖα CE 
(όλες) τις πόλεις κήρυκες, (να μαζεύουν 

στρατιώτες). 

54. Είπε ο Φαραώ: "Αὐτοί, (οι (60 EME FPE EN 

Ἰσραηλίτες) δεν είναι παρά μια χούφτα dr ὺ 
άνθρωποι. 

55. "Και παράφορα μας εξαγριώνουν. λύμη; 

56. "Evo εμείς όλοι μαζί εἰμαστε OLA 

προειδοποιημένοι (ετοιμοπόλεμοι)". 

57. Ἔτσι διώξαμε αὐτούς (τοῦς [ὁ ὁ ΘὁὅΘΔὌΠΦὌ AE ΣΙΝ 

Αἰγυπτίους) από κήπους, και πηγάδια, 
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58. καὶ θησαυρούς και κάθε εἰδους 

εξαιρετικές θέσεις, 

59. Κι ἐτσι (κάναμε). Evo (όλα αὐτά; 

τὰ κάναμε κληρονομιά στα Παιδιά του 

Ἰσραήλ. 

60. Και κατά την ανατολή του ἡλίου 
TOUS ακολούθησαν καταδιώκοντάς τους 
(ανατολικά). 

61. Κι όταν (έγινε ὥστε) τα δύο 
σώματα (τῶν στρατιωτών), το ένα Va 

ὀλέπει το άλλο, où σύντροφοι του Μωυσή 

εἰπαν: Ὁπωσδήποτε θα μας προφτάσουν". 

62. Ἐίπε (O Μωυσής): "Ποτέ, (με 
κανένα τρόπο)! Eivou μαζί μου Ο Κύριός 
μου! Θα με οδηγήσει (ὀοηθώντας ue)! 

63. Κι εμπνεύσαμε στον Μωυσή (το 
εξής): "Κτύπησε ue το ραόδί σου τη 
θάλασσα". Και χωρίστηκε στη μέση, κι 
ήταν TO κάθε χώρισμα σαν πελώριος 
στερεός όγκος ενός ὀουνού. 

64. Κι κάναμε το άλλο σώμα (του 

στρατοῦ) να πλησιάσει προς τα εκεί. 

65. Και σώσαμε τον Μωυσή κι όλους 
όσοι ταν μαζί του, 

66. Κι ἐπειτα πνίξαμε τους άλλους. 

67. Βέδαια σ' αυτό υπάρχει ἕνα Σημείο, 

αλλά οι πιο πολλοί απ' αὐτούς δεν (το) 
πιστεύουν. 

68. Ki ὀμὼως ο Κύριός σου εἰναι 

Exeivos ο Παντοδύναμος, ο 

ΥᾺ s\ ΒΕ à gs 

Os 

RL TS τὸ Date 

GErié 

C0 EEE ἢ 

as fe ES 
(SPA EL EE 

Ὁ Sn 

sr T'ES » 

D EEE 
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δι 
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Πολυεύσπλαχνος. 

69. Και διάδασέ τους (ἀπαγγέλλοντας 
κάτι) από την ιστορία του Αὐραόμ. 

70. Πρόσεξε τι εἰπε στον πατέρα του 
καὶ To λαό του: "Tr εἰναι αὐτό που 

λατρεύετε;" 

71. Ἐίπαν: "Λατρεύουμε εἰδωλα καὶ 
παραμένουμε συνέχεια στην υπηρεσία 

τους. 

72. Eine: "Μήπως σας ακούνε ὅταν 
(τους) επικαλείστε 

73. Ἢ μήπως σὰς ὠφελούν ἡ σας 
ὀλάπτουν;" 

74. Ἐίπαν: "(Οχι) αλλά ὀρήκαμε τους 
πατέρες μας να κάνουν το ίδιο (του τώρα 
κάνουμε εμείς)". 

75. Eixe: 'Κοιτάζετε αὐτά που 

λατρεύατε, 

76. Ἐσείς και où πατέρες σας (που 

ἕζησαν) πολύ πριν (από σας); 

77. Αὐτά (οι θεότητες) εἰναι εχθροί 
μου ενώ ο Κύριος του Σύμπαντος (είναι 

Κύριός μου). 

78. που με ἔπλασε και εἰναι Ἐκείνος 
που LE καθοδηγεί, 

79. που με τρέφει καὶ με ποτίζει, 

80. κι όταν εἰμαι ἄρρωστος, Εκείνος 

ποῦ UE γιατρεύει, 

81. καὶ μὲ θανατώνει κι ἐπειτα μὲ 

OR A LE) 

QAR Sd 

“ αγνξ, δὲ τ 2 

STE Spa Ὁ) 

DEA TUé 

- ὩΣ sas 
LE AGE 

14 
το] © PAS Es σαν Ὁ 

ΜΑΙ ΜΕΝ ] ei 

ci ἕ 

(Ὁ ÉD sas 9 
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ξαναζωντανεύει, 

82. και - που ελπίζω - va με 

συγχωρήσει τὴν αμαρτία μου - κατά τὴν 

ἡμέρα της Πίστης (της Κρίσης). 

83, Κύριέ μου! Δώρισέ μου Κρίση 

(φώτισέ με), και κατάταξέ με (στη χορεία) 

τῶν ενάρετων, 

84. Και κάνε για μένα μια, γλώσσα 

της αλήθειας (σαν ιστορικήῆ avéuvnon) 

στις επόμενες γενιές. 

85. Και κάνε με από τους κἈληρονόμους 

του Κήπου της Μακαριότητας. 

δό. Και συγχώρεσε τον πατέρα μου, 

γιατί ήταν LE τους παραπλανημένους. 

87. Και μη με ντροπιάσεις την Ἡμέρα 

που (ot ἄνθρωποι) θα αναστηθούν. 

88. Tnv Ἡμέρα που oùte ο πλούτος 

οὔτε τὰ παιδιά θα ὠφελήσουν. 

89. Παρά μόνο εκείνος (θα 

ευδοκιμήσει), που θα παρουσιαστεί στον 

AAAAX με πιστή (αγνή) καρδιά. 

90. Στους ενάρετους πολύ κοντά θα 

ὀρεθεί o Κήπος, (του Παράδεισου). 

91. (ενώ) στους παραστρατημένους 

(στην πλάνη του Πονηρού), ἡ Φωτιά θα 

φανερωθεί, 

92. και θα τους λένε: "Πού εἰναι (οι 

θεότητες) που λατρεύατε 

at dec ft 

dus 
> IN se »Φ, 
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291 2: 

93. αντί tov AAAAX; Μήπως ϑού 5: ns alosses 

μπορούν va σας ὀοηθήσουν ἡ va 

ὀοηθήσουν τον εαυτό τους," 

94. Κι ἐπειτὰ θα ριχτούν, ο ἕνας πάνω 2 UC 
, , : ' , μος 

στον ἄλλο με το κεφάλι μπρος, σ' αὐτή 

(τη Φωτιά), αὐτοί κι όσοι εξαπατήθηκαν, 

95. Κι où στρατιώτες του ἱμπλίς ÉD Ass 

(Σατανά) όλοι μια μάζα, 

96. και θα λένε, ενώ μέσα εκεί θα OP SES ij6 
διαπληκτίζονται: 

97. Ma τον AAAAX! Βρισκόμασταν ABS FES À 
σε φανερή πλάνη ΟΝ 

98. -όταν νομίζαμε τι ήσασταν ίσοι ὌΝ KA nr 

ue τον Κύριο του Σύμπαντος, 

99. -και δεν μας παραπλάνησαν παρά ἄς TT eee 
: ᾿ $ Δ} 

μόνο OL ἔνοχοι. OEZSS AA 

100. - Και τώρα δεν ÉXOUUE κανένα δ 
γιὰ νὰ μεσολαθήσει (για μας), 

101. -κι oùte φίλο va (μας) λυπηθεί. PRADA 

102. -Ki av (τώρα) eixaue την τύχη ὥς LEE LG 

va Eavayveioovue, θα ήμασταν πιστοί!" 

103. Βέδθαια σ' αὐτά υπάρχει ἕνα LES A 
, , , ; A. É Yes "5 

2mUELO, αλλά οι πιο πολλοί απ' αυτούς ΥΩ» PRE 99, 

δὲν (το) πιστεύουν. 

104. Και - στ᾿ αλήθεια - Ο Κύριός Θά 

σου εἰναι Exeivos, ο Παντοδύναμος, ο 

Πανοικχτίρμονας. 
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105. Η γενιά του Νώε (αρνήθηκε) 

διαψεύδοντας τους ἀπεσταλμένους (του 

AAAAX). 

106. Πρόσεξε, ὁταν ο ἀδελφός τους ο 

Νώε, tous εἰπε: "Πατί dev φοόηθήκατε 

(τον AAAAX);" 

107. Eiuai για σας ἕνας απόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

108. "Tr αυτό φοόδηθείτε τον AAAAX 

και υπακούσετέ με. 

109. "Δεν απαιτώ από σας, καμιά 

ἀμοιδή γι' αὐτό. Η αμοιδή μου - δεν 

ὀρίσκεται - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

110. "TT αυτό φοόδηθείτε τον AAAAX 

χαι υπακούσετέ με". 

111. Εἰπαν: (Πώς) θα πιστέψουμε σ' 

ἐσένα, ὁταν οι μικροπρεπείς μόνο σε 

ακολουθούν"; 

112. Eixe: "Και τι μπορώ va ξέρω για 

ό,τι κάνουν (αυτοί); 

113. Ο λογαριασμός τους όρίσκεται 

με τον Κύριό μου, αν - όέόαια - το 

καταλαύόαίνετε. 

114. Δεν είμαι εγώ εκείνος, που θα 

διώξω τους πιστούς. 

115. Εγώ δεν εἰμαι παρά ἕνας 

προειδοποιητής δημόσια", 

Adsl YA sie 5 ge 

Z''voestt 2, τ ζ DANS 

CREUSE 

ὌΝ fi ΄ 
Con GG 

Ouai 

ve À Ἄν 

φὐύι δΣ ot ἀράτω, 

ἂν ζῶ sit 
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116. Είπαν: "Av δεν σταματήσεις - ὦ [gr 25 τ 2λη LES. τς 

ἶ ; DTA CRE EURE 
Νώε, θα ὄρεθείς (νεκρός) ue tous 9 σρθοσθαῦοῦν 

λιθοδολημένους"" 

117. Εἰπε: "Κύριέ μου! Ο λαός μου μὲ ES LES dé 

διάψευσε (μ᾽ ÉXEL ἀρνηθεί). 

118. Ἄνοιξε : Ἐσύ - ἀνάμεσα σ' ἐμένα οὐδ ας 

κι ἀνάμεσα σ' ασὐτούς ένα διάδρομο RO AE 

(δίκασέ μας δίκαια) στ' (ανοιχτά) και σώσε οι; 2 

ἐμένα κι όσους Πιστούς μαζί μου". 

119. Κι έτσι τον σώσαμε αὐτόν κι 

όσους ήταν μαζί του στο καράόι (στη 

Κιόωτό) που ήταν, φορτωμένη (με ὀλα 

τα πλάσματα). 

΄ ΄ 2.2 “7. σι. λα τὴ τσὶ LE 

Oo ὐὐολτλα 

20. Ki έπειτα πνίξα υτούς, TOU ΑΝ USE TEE 120 ἐνίξαμε αὐτούς, τους ϑυσΣ 
᾽πυπόλοιπους που απόμειναν. 

121. Βέδαια σ' αυτό πυπάρχει ἕνα 

Σημείο, αλλά où πιο πολλοί απ’ αὐτούς 

δεν πιστεύουν (0° AUTO). 

δα 
LR «Δ λλίζε DOME 4.1.6: 
(5 PAT RATS MINE] 

122. Και - πραγματικά - o Κύριός Aa AU di 

σου εἰναι Exeivos, o Avixntos ο Ἔν ἕ 

Πανοικτήρμονας. 

123. H (γενιά) του Αντ ἀρνήθηκε τους OA LS 
αποσταλμένους (του AAAAX). 

124. Ὅταν ο αδελφός tous ο Χούντ EN Shan 

τους εἰπε: "Δεν θα φοόθηθείτε (τον ᾽ 

AAAAX). 

125. Είμαν για σας évas απόστολος Of . ki 

άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

126. Li auto φοόδηθείτε τον AAAAX En ALES 
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καὶ υπακούστε σ' εμένα. 

127. "Δὲν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιδή γι' αυτό. H ανταμοιδή μου - δεν 

ὑυπάρχει παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος. 

128. "μήπως θα κτίσετε σε κάθε ψηλό 

μέρος σημεία για τη μάταια απόλαυση; 

(για va διασκεδάζετε τον εαυτό σας; 

129. Και κατοικείτε σε τεράστια κι 

ισχυρά μέγαρα σαν να ελπίζετε αθανασία. 

130. Κι ὁταν ασκείτε επίθεση τη κάνετε 

θάναυσα σαν τύραννοι. 

131. (Τώρα) φοδηθείτε τον AAAAX 
και υπακούετε σ' EUÉVO. 

132. (Μάλιστα) pobnbeire. Ἐκείνον που 

σας ἔχει χορηγήσει ἄφθονα όλα αὐτά που 

ξέρετε. 

133. Σας ἔχει χορηγήσει ελεύθερα με 

(κοπάδια) από ζωντανά και αγόρια, 

134. και κήπους και πηγάδια. 

135. Στ' ἀλήθεια πολύ φοδούμαι (μην 

πέσει) πάνω σας ἡ Τιμωρία της Μεγάλης 

Ἡμέρας". 

136. Einav: "To ἰδιο είναι για μας, 

εἰτε μας υπενθυμίζεις (με τις συμδουλές 

σου), είτε δεν εἰσαι απ' αὐτούς που (μας) 

σπὙπενθυμίζουν ! 

137. Αὐτά (που λες) δεν εἰναι τίποτε 

As! PU SR 5 pe 

< vus « ET - Vote Ts hr T Ὁ 4. 

Die io) Pot ae ταὶ 
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άλλο παρά επινοήσεις των προγόνων. 

138. και dev θα τιμωρηθούμε (δεν 

᾽πυπάρχει δηλ. Μέρα Κρίσης) 

139. Τον διάψευσαν λοιπόν (τον 

αρνήθηκαν), κι εμείς τους καταστρέψαμε. 

Βέδαια σ' αυτό ὑπάρχει παραδειγματικό 

μάθημα, αλλά OL περισσότεροι απ' αὐτούς 

δεν (το) πιστεύουν. 

140. Και - στ' αλήθεια - ο Κύριός σου 

εἶναι Εκείνος, ο Ανίκητος, 0 

Πανοικτίρμονας. 

141. Η (γενιά) του Θεμούντ εἰχε 

διαψεύσει (αρνήθηκε) τους ἁαποσταλμένους 

(του AAAAX). 

142. όταν ο αδελφός τους ο Σάλιχ 

τους εἰπε: "Δεν θα φοόδηθείτε (τον 

AAAAX), 

143. Είμαι για σας ἕνας ἀπόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

144. Γι' αυτό φοδηθείτε τον AAAAX 

και υπακούσετε σ' μένα. 

145. Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιδή γι' αὐτό. H αμοιδή μου - δεν 

᾽πυπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

146. Μήπως (νομίζετε ότι) θα μείνετε 

εξασφαλισμένοι σε όλες (τις ἀπολαύσεις) 

που εἰχατε εδώ; 

147. στους κήπους και στα πηγάδια, 

(ἢ ἰῷ 
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148. στὰ καλλιεργημένα χωράφια και 

στις χουρμαδιές με ὠριμους και ὡραίους 
καρπούς. 

149. Και λαξεύετε σπίτια ἀπό τὰ 

(πέτρινα) όουνά με περιττή πολυτέλεια. 

150. Αλλά pobnbeite τον ΑΛΛΑΧ και 

ππακούετέ με. 

151. Και μη πειθαρχείτε στις διαταγές 

όσων υπερόάλλουν 

152. που κάνουν καταστροφές στῆ γη 

καὶ δεν διορθώνονται", 

153. Είπαν: " Eov δεν εἰσαι παρά ένας 

από τους μαγεμένους (που γοητεύονται)! 

154. Δεν εἰσαι παρά ἕνας ἄνθρωπος 

(θνητός) σαν κι ἐμάς. Π' αὐτό φέρε μας 

ἕνα θαύμα, av εἰσαι από τους αληθινούς 

(αποστόλους)}" 

155. Eure: "Αὐτή είναι μια θηλυκιά 

καμήλα. (χει το δικαίωμα) να πίνει νερό, 

μια ορισμένη μέρα κι ÉXETE (κι εσείς) TO 

δικαίωμα VO πίνετε νερό, (ο καθένας) σε 

μια άλλη ορισμένη ημέρα. 

156. Μην την αγγίξετε (κάνοντας) σ' 

αὐτήν κακό, μήπως σας πάρει n Τιμωρία 

της Μεγάλης Ἡμέρας". 

157. Αλλά την φόνευσαν κι ἐπειτα 

ὄμως μετάνιωσαν (από φόδο της 

τιμωρίας). 

ET ARE OUEN 
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158. Και tous περιέδαλε ἡ (Θεϊκή) 

Τιμωρία. Βέδαια σ' αὐτό υπάρχει ἕνα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι 

περισσότεροι δεν (το) πιστεύουν. 

159. Και - στ' αλήθεια - ο Κύριός σου 

εἰναι  Exeivos, ο Ανίκητος o 

Πανοικτίρμονας. 

160. Ο λαός του Λωτ εἰχε διαψεύσει 

(αρνήθηκε) Tous αποσταλμένους (του 

AAAAX). 

161. ὁταν ο ἀδελφός τους ο Λωτ εἰπε 

σ' αὐτούς: “Δεν θα φοόδηθείτε (τον 

AAAAX), 

162. Είμαι για σας ἕνας απόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

163. Πι' αυτό φοδηθείτε τον AAAAX 

και υπακούσετε σ' εμένα. 

164. "Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιδή y αυτό. Η αμοιδή μου - δεν 

πυπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

165. Από όλα τα πλάσματα του κόσμου 

κάνετε ανώμαλες σχέσεις με τους άρρενες! 

166. και θα εγκαταλείψετε αὐτές τις 

γυναίκες που ο Κύριός σας, ἐχει πλάσει 

νὰ εἰναι (το ταίρι σας) οι σύζυγοί σας, 

Όχι, - στ' αλήθεια - εἰστε ἕνας παράνομος 

λαός!" 

167. Εἰπαν: "Ω! Λωτ' Av δεν 

σταματήσεις νὰ μας επιπλήττεις θα ὄὀρεθείς 

ΥᾺ 1} δ), 
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μαζί μ' αὐτούς που ὀγάζουμε ἔξω (από 

την πόλη)" 

168. Είπε: "Είμαι μ' αὐτούς που 

απεχθάνονται (για) τα έργα σας". 

169. "Κύριέ μου! Σώσε εμέ και την 

οικογένειά μου, απ' τις συνέπειες τῶν 

πράξεών τους (δηλ. από τη θεία τιμωρία) 

170. Και σώσαμε αὐτόν και τὴν 

οἰκογένειά του, - όλους -, 

171. εκτός από μια γριά (Ξ γυναίκα 

του), που στράφηκε πίσω. 

172. Κι ἐπειτα καταστρέψαμε ολικά 

τους άλλους (από πέτρες). 

173. Στείλαμε πάνω τους ραγδαία 

6goyxn (από θειάφι). Πόσο όμως τρομερή 

(σε καταστροφή) ήταν ἡ ὄροχή (αυτή), 

γι' αυτούς που είχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν πρόσεξαν)! 

174. Βέδαια σ' αὐτό υπάρχει ἕνα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι πιο 

πολλοί απ’ αὐτούς δεν (το) πιστεύουν. 

175. Και - ot’ αλήθεια ο Κύριός σου 

εἰναι Exeivos, ο Ανίκητος, o 

Πανοικτίρμονας. 

176. Où κάτοικοι της Ἑἴκα (μιας 

περιοχής UE δάση) εἰχαν διαψεύσει 

(αρνήθηκαν) tous αποσταλμένους (του 

AAAAX). 

177. ὁτὰαν o Zoov' ἀϊμπ εἰπε σ' αυτούς: 
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"Δεν θα pobnBeite (τον AAAAX); 

178. Είμαι για σας ένας απόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

179. "τ' αυτό φοδηθείτε τον AAAAX 

και υπακούσετε σ᾽ ἐμένα. 

180. Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιθή y αυτό. Η αμοιδή μου - δεν 

πυπάρχει παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

181. - Na μετράτε δίκαια (κατά τὴν 

αγορά καὶ την πώληση σιτηρών και 

υγρών) μὴν εἰστε απ' τους άδικους. 

182. Και ζυγίζετε με ζυγαριά δίκαιη 

και ἰσια. 

183. Και un παρακχρατάτε (να un 

μειώνετε) τα δικαιώματα τῶν ανθρώπων 

καὶ UN σπείρετε το κακό στη YN 

καταστρέφοντάς (την). 

184. Και φούόηθείτε Exeivov που σας 

ÉTAGOE και (που ἐπλασε) τις πρώτες γενιές 

πριν (από σας)". 

185. Εἰπαν: "Κι ὁμως δεν εἰσαι εσύ 

παρά από τους μάγους (που γοητεύουν)! 

186. Δεν eioo παρά ἕνας (θνητός) 

ἄνθρωπος σαν κι εμάς, και σε θεωρούμε 

από τους ψεύτες! 

187. "Κάνε (αν μπορείς) να πέσει πάνω 

μας ἕνα μέρος τιμωρίας του ουρανού, αν 

εἰσαι ἀληθινός (απόστολος)"}" 
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188. Eine: "O Κύριός μου γνωρίζει 

(πολύ καλά) ὀ.τι κάνετε". 

189. Αλλά τον ἀαρνήθηχκαν. Και τους 

πήρε ἡ τιμωρία της ἡμέρας (που τους 

σκέπασε το σύννεφο). Κι ήταν ἡ Τιμωρία 

μιας Μεγάλης Ἡμέρας. 

190. Βέδαια σ' αὐτό υπάρχει ένα 

Σημείο, αλλά OL περισσότεροι απ' αὐτούς 

εδώ δεν (το) πιστεύουν. 

191. Και -ot' αλήθεια - (ὦ 

Μουχάμμεντ!) ο Κύριός σου εἰναι Exeivos 

o Ανίκητος, ο Πανοιχτίρμονας. 

192. Κι αυτό - πράγματι - (το Κοράνιο) 

εἰναι (μια ἀποκάλυψη) απεσταλμένο από 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

193. M' αὐτό κατέθηκε ο πιστός 

ἀπόστολος της ÉUTVEVONS της Πίστης και 

τῆς Αλήθειας (ο Γαδριήλ). 

194. (και μπήκε) στην καρδιά σοῦ για 

να εἰσαι ŒT' αὐτούς που θα 

προειδοποιήσουν, 

195. (κι εστάλη) στην καθαρή (σαφή), 

αραόδική γλώσσα. 

196. (κι εἰχε προαναγγελθεί δεδαίως 

- χωρίς αμφιδολία -) στα προηγούμενα 

Βιόλία τῶν αποστόλων. 

197. Ma δεν ήταν γι' αυτούς - ἀραγε 

- σημείο, που où Σοφοί των Παιδιών του 

Ἰσραήλ το γνώριζαν εκ τῶν προτέρων 
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(σαν αληθινό), 

198. Av το στείλουμε σ' ἕναν μη Ἀραόα 

(που δεν ξέρει ἀαραόικά), 

199. και το διάδαζε γι' αὐτούς, ποτέ 

δεν θα πίστευαν σ' αὐτό (το Κοράνιο). 

200. Ἔτσι το ÉXOUUE κάνει να μπεί 

στις καρδιές τῶν ένοχων, (τῶν 

αμαρτωλών), 

201. Που va un πιστέψουν σ' αὐτό, 

μέχρις ότου δούν τα επώδυνα ὄάσανα. 

202. Και θα τους φτάσει (η Τιμωρία) 

ξαφνικά, κι εκείνοι δεν θα τη περίμεναν. 

203. Και τότε θα πουν: "Θα μας δοθεί 

άραγε - αναδολή;" 

204. Μήπως ζητούν va ἔλθει 

γρηγορότερα ἡ Τιμωρία μας. 

205. Εἰδες; (Δεν μου λες;) Av τους 

αφήσαμε va χαίρονται (σ' αὐτή τη ζωή) 

για μερικά χρόνια, 

206. επί τέλους φτάνει σ' αὐτούς (η 

Τιμωρία) που tous εἰχε (από πριν) 

πυποσχεθεί! 

207. Δεν θα τους ὠφελήσουν καθόλου 

αὐτά που απολάμόαναν. 

208. Και ποτέ δεν ἔχουμε εξαφανίσει 

ἕνα χωριό (εξοντώνοντας τους κατοίκους 

του) αν πριν δεν ELXE τους προειδοποιητές 

τοῦ, 

YU sie 5 pe 
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209. για va τους υπενθυμίσει (την CAUSES 
καταστροφή) Και ποτέ Mas dev φανήκαμε 

άδικοι. 

210. Δεν εἶναι οι δαίμονες που έχουν ἀμ 3. AUS 5 
φέρει κάτω (στη yn) το Κοράνιο. 

211. Δεν ταιριάζει σ' αὐτούς, οὔτε OLA LC CS ae 
μπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγμα). 

212. Βέδαια (αυτοί οι Δαίμονες) GE ns  Σῷ 2% 

απομονωμένοι, μοιραίως να TO ακούσουν. 

213. It αὐτό μην επικαλείσαι (ω CESAM REA ETS 

Μουχάμμεντ) με τον AAAAX άλλο θεό, 

για νὰ μὴν είἰσαι ἀνάμεσα στους 

καταδικασμένους για Τιμωρία. 

Η x LD κεν» LT De 4, 214. Και προειδοποίησε (συμόο O Nes 

VAEVOVTAS) TOUS κοντινούς σου συγγ-. ? 
ενείς, 

2 . α Ω ἐᾷ PON CRT GE σ᾽ rire 0 ve, | 15. και χαμήλωσε τα φτερά σου (va | εἶν Cr ANA Ὡς 

εἰσαι Ταπεινός) στους Πιστούς που σε 

ακολουθοῦν. 

216. Av- όμως -δεν ὑπακούν σ' εσένα, OEÂLEE "y ὁρῶ ἡ; 2 56 
va πεις: "Elu αθώος (από την ευθύνη) 

γιὰ ό,τι κάνετε!". 

217. Κι va ἔχεις πυποστήριξη στον se PARA EA 

Ανίκητο, τον Πανοικτίρμονα, dés 

218. που σε 6éTEL ὁταν στέκεσαι (για OF Ge dy 6 
προσευχή), ΣΝ 

219. και σε όλέπει ὁταν συχνάζεις σ' 60 TA EE ἀξ 
όσους προσκυνούν. 



(26) Σούρα ελ-Σου'αρά Μέρος 190 [ 562 | 14:55! 

220. Πράγματι, Exeivos εἰναι που 

ακούει καὶ γνωρίζει (τα πάντο). 

221. Να! Σας ενημερώνω πάνω σε 

ποιοὺυς κατεόαίνουν οι δαίμονες. 

222. Κατεόαίνουν πάνω σε κάθε ψεύτη 

καὶ μεγάλο ÉVOYO. 

223. (που από τ' αὐτιά του) περνούν 

οι μάταιες φήμες (που λαθραία ἔχουν 

ακούσει) κι OL περισσότεροι TOUS 

ψεύδονται. 

224. Και οι ποιητές! - τους ακολουθούν 

αὐτοί που παραστράτησαν στην πλάνη 

απερίσκεπτα. 

225. Μήπως δεν tous ὀλέπεις ότι 

χρησιμοποιούν ὀλα τὰ μέσα και τὴν τέχνη 

του λόγου περιφέρονται ταραγμένοι σε 

κάθε κοιλάδα (να διαδίδουν το δίκαιο 

καὶ TO ἀδικο;) 

226. Και λένε εκείνο, που δεν κάνουν,- 

227. Extos αὐτοί που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν και μνημονεύουν τον 

ΑΛΛΑΧ πολύ συχνά καὶ νίκησαν μόνο 

μετά που εἰχαν αδικηθεί. Ὅμως, εκείνοι 

που αδίκησαν, θα μάθουν τι τέλος TOUS 

περιμένει! 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΤΟ Z = (Ta, Σινν)}Ἐ Αὐτά εἰναι 

εδάφια (στίχοι) του Κορανίου - και ἕνα 

Βιόλίο που φανερώνει (την Αλήθεια). 

2. Ἕνας Οδηγός και Ευχάριστα Νέα 

για τους Πιστούς, 

3. που τηρούν (ταχτική) προσευχή και 

δίνουν (κανονικά) την ελεημοσύνη (Ζεκάτ) 

και είναι πεπεισμένοι για τη Μέλλουσα 

Ζωή. 

4. Ἐκείνοι, όμως, που δεν πιστεύουν 

στη Μέλλουσα Ζωή, κάναμε τα ἐργα τους 

VO φαίνονται όμορφα (στα μάτια τους), 

κι ἔτσι περιφέρονται στην πλάνη 

ταραγμένοι. 

5. Αὐτοί, εἰναι που (TOUS περιμένει) ἡ 

σκληρή Τιμωρία, στη Μέλλουσα δε Ζωή 

θα είναι πολύ χαμένοι. 

6. Ὅσο για σένα (Ω! Μουχάψμεντ!) το 

Κοράνιο σου ἔχει χορηγηθεί από τον 

ΑΛΛΑΧ, τον Μοναδικό, που εἰναι 

Πάνσοφος και Παντογνώστης. 

7. Aväpege ὀὁταν ο Μωυσής εἰπε στὴν 

OLXOYÉVEUL του: "Βλέπω κάποια φωτιά, 

καὶ (σύντομα) ίσως σας φέρω OT’ αὐτήν 

κάποια ElÔNON, ἡ ίσως σας φέρω ἕνα 

κομμάτι (ένα ἀναμμένο δαυλό) για va 
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τεσταθείται". 

8. Αλλά όταν πλησίασε σ' αὐτήν, 

ακούστηκε μια φωνή: "Ἑυλογημένος αὐτός 

(δηλ. o Μωυσής) που ὀρίσκεται στη Φωτιά 

κι αὐτός που εἰναι γύρω της. Και δόξασε 

τον AAAAX τον Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου". 

9. ὯΙ! Μωυσή! Ἐγώ εἰμαι - ot' αλήθεια 

- o AAAAX o Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος 

10. Ῥίξε - τώρα - το ραόδδί σου!, Κι 

όταν το εἰδε να κινείται (μόνο του) σαν 

va ἦταν φίδι, γύρισε πίσω τρομαγμένος 

και χωρίς va όλέπει πίσω. "Ὧ! Μωυσή! 

(ακούστηκε πάλι ἡ φωνή), μη φούόάσαι! 

(Marti) ὀσοι ἔχουν κληθεί για ἀπόστολοι 

δεν φοδούνται από την παρουσία Μου. 

11. "Extôs αν κανένας (απ' αὐτούς) 

ÉXEL αδικήσει, αλλά ÉTELTO αντικατέστησε 

το καλὸ στη θέση του κακού. Γιατί εἰμαι 

Μακρόθυμος, Ἐλεήμονας. 

12. "Και όάλε - τώρα - to χέρι σου 

στην τσέπη σου, θα όγει κατάλευχο 

φωτεινό. (AUTO) είναι ÉVO από τα εννέα 

Σημεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ και 

στο λαό του. Γιατί εἰναι ἕνας παράνομος 

λαός ἔξω από κάθε ὀριο". 

13. Κι όταν τους ἐφτασαν τα Σημεία 

Μας φανερά, εἰπαν: "ALTO είναι φανερή 

μαγεία!" 

14. Και τα ἀπέρριψαν από αδικία κι 

ὈπὙπερηφάνεια ενώ OL ψυχές TOUS είχαν 

Μέρος 190 [564 |14:5#! ΥΥ Jet 5 59 
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δεδαιωθεί (για την αλήθεια τους). Κοίταξε 

- λοιπόν - πώς ήταν ἢ τιμωρία εκείνων 

που ἦταν διεφθαρμένοι! 

15. Και δώσαμε (παλιά) στον Δαυίδ 

καὶ στον Σολομώντα τη Γνώση, κι εἰπαν 

κι οὐ δύο: “Ὕμνος πρέπει στον ΑΛΛΑΧ, 

που μας προτίμησε από πολλούς απ' τους 

πιστούς δούλους Του!" 

16. Και κληρονόμησε ο Σολομώντας 

τον Δαυίδ, Και εἰπε: "Q! Eoeis οι 

ἀνθρωποι! Διδαχθήκαμε τὴν ομιλία των 

πουλιών και μας δόθηχκε κάτι από ὁλα 

τα πράγματα. Αὐτό - ὄέδαια - εἰναι 

ολοφάνερη Εὐύνοια (απ' τον AAAAX)". 

17. Και eixav ακόμη παραταχθεί, για 

τον Σολομώντα οι στρατοί του από 

Πνεύματα (Δαίμονες) κι ἄνδρες καὶ 

πουλιά, κι εἰχαν παραταχθεί ὀλα σε 

κανονικές σειρές, 

18. μέχρις ότου, όταν ἑφτασαν στην 

κοιλάδα τῶν μυρμηγκιῶν, ἕνα μυρμήγκι 

εἰπε (στ' ἀλλα): " Q! Ἐσείς τα μυρμήγκια! 

μπείτε στις κατοικίες σας. μήπως ο 

Σολομώντας κι OL στρατιώτες του σας 

ποδοπατήσουν, ενώ δεν θα το 

αὐσθάνονταιν". 

19. Και γέλασε χαμογελώντας ax τα 

“λόγια του και εἰπε: "Κύριέ μου! Σπρώξε 

με va Σ' ευχαριστήσω για τὴν εὐνοιά 

Σου ποῦ τὴν έστειλες πάνω μου και πάνω 

OTOUS γεννήτορές μου για να μπορώ νὰ 

κάνω to καλό που θα σας ικανοποιεί. 

Και 6Gke μειμε την Χάρη Σου στην τάξη 

τῶν ενάρετων δούλων Σου". 
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20. Και συγκέντρωσε τα πουλιά, καὶ 

εἰπε: "Tr ἔχω και δεν ὀλέπω τον 

τσαλαπετεινό; Ἢ μήπως εἰναι απ' αὐτούς 

που απουσιάζουν; 

21. "Θα τον τιμωρήσω - ὀέδαια - με 

αὐυστηρή τιμωρία, ἡ θα τον σφάξω, εκτός 

αν μου φέρει φανερή δικαιολογία (για 

τὴν ἀπουσία)". 

22. Αλλά δεν ὄρισκόταν (o 

τσαλαπετεινός) πολύ μακριά. (Πλησίασε) 

και εἰπε: "Ἔχω μάθει πολλά που εσύ δεν 

τα ἔχεις μάθει, και (αυτή τη στιγμή) σου 

ἐρχομαι ἀπό τὴ (χώρα) τῶν Σαόδόά με 

πραγματική πληροφορία. 

23. "Βρήκα (εκεί) μια γυναίκα va τους 

ὀασιλεύει, και εφοδιασμένη μὲ κάθε 

πράγμα κι ἐχει ἕνα σπουδαίο θρόνο. 

24. "Και ὄρήκα αὐτήν και το λαό της 

να προσκυνούν τον MALO αντί τον 

AAAAX. Κι ἕκανε ὄμορφα σ' αὐτούς ο 

Σατανάς TO ἔργα τους, και τους ἀἁπόσπασε 

από το Δρόμο (της Αλήθειας), κι έτσι 

dev καθοδηγούνται (σωστά). 

25. "Ma δεν ἐπρεπε νὰ υποταχθούν 

στον AAAAX (λατρεύοντας) τον, που 

ὀγάζει στο φως, ό.τι μυστήριο κρύόεται 

στους ουρανούς καὶ στὴ γη. καὶ γνωρίζει 

ό,τι κρύδετε κι O,TL φανερώνετε. 

26. "AAAAXI! Δεν υπάρχει άλλος θεός, 

παρά μόνο Ἐκείνος! Ο Κύριος, (του 

Ὑπέρτατου) του Σπουδαίου Θρόνου!" 
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(27) Σούρα ελ-Νεμλ 

27. Εἰπε (ο Σολομώντας): "Θα δούμε 

- σύντομα - αν εἰπες τὴν αλήθεια ἡ ήσουν 

(évas) απ' τους ψεύτες! 

28. "Πήγαινε μ' αυτό το γράμμα μου, 

καὶ παράδωσέ το σ' αυτούς. 'Ἔπειτα va 

απομακρυνθείς απ' αὐτούς, και (περίμενε) 

νὰ δεις ποιὰ εἰναι ἡ απάντησηῃη, τι θα 

επιστρέψουν..." 

29. Eine (n Βασίλισσα): "Ω! Ἐσείς οι 

ἀρχηγοί! Εδώ εἰναι éva γράμμα - που 

μου παραδόθηκε - και (που εἰναι GELO) 

σεδασμού. 

30. "Είναι ἀπό τον Σολομώντα και 

εἰναι (ως εξής)" Στο ὀνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου. 

31. "Μην υψώνεστε (υπερήφανα) 

εναντίον μου, αλλά ελάτε σ' ἐμένα UE 

πυποταγή στο ἰσλάμ - (τὴν αληθινή 

Opnoxeia) -" 

32. Eixe (n ὀασίλισσα): "Q! Eoeis où 

ἀρχηγοί! Συμόουλέψτε με σ' (αυτή) τὴν 

υπόθεσή μου. Δεν θα πάρω χαμιά 

ἀπόφαση, αν δεν εἰστε (παρόντες) 

μάρτυρες" 

33. Εἰπαν: "Ἐμείς eiuaote προικισμένοι 

με δύναμη XL ἔχομε θάρρος για ορμητικό 

(πόλεμο). Αλλά ἡ διαταγή πρέπει να ἔλθει 

από σένα. Κοίταξε λοιπόν τι θα διατάξεις". 

34. Ἐκείνη εἰπε: "Or ὀασιλιάδες όταν 

μπαίνουν σ' ἐνα χωριό TO λεηλατούν και 

ταπεινώνουν τοὺς σπουδαίους 

(προκρίτους) από τους κατοίκους του. Κι 
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ÉTOL συμπεριφέρονται. 

35. "Eyo ὅμως θα στείλω σ' αὐτούς 

ÉVO δώρο και (περιμένω) να δω με τι 

(απάντηση) θα γυρίσουν οι αντιτρόσωποί 

(μου)". 

36. Κι όταν (η αντιπροσωπεία) ήρθε 

στον Σολομώντα, εἰπε: "Μήπως ζητάτε 

νὰ μεγαλώσετε τον πλούτο (μου); Αλλά 

ό.τι μου έχει δώσει ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

καλύτερο από ὀ,τι σας ἐχει δώσει. Κι 

όμως εσείς χαίρεστε ÉOUTNYUÉVOL στα δώρα 

σας (στίς ἀπολαύσεις σας). 

37. "Γύρισε σ' αυτούς και - νὰ εἰσαι 

ὀέδαιος - ότι θα τους ἐλθουμε με 

στρατιώτες, που δεν θα εἰναι δυνατό να 

τους αντιμετωπίσουν. Θα TOUS διώξουμε 

απ΄ εκεί ντροπιασμένους, και (θα 

αἰσθάνονται) - πράγματι - ταπεινωμένοι. 

38. Eire ο Σολομών ἐπειταὰ στους 

δικούς του ἄνδρες: "Q! Ἐσείς οἱ Αρχηγοί! 

Ποιος από σὰς μπορεί να μου φέρει TO 

θρόνο της,. πριν ἐλθουν σ' εμένα με 

πὉποταγή (στο Ισλάμ); 

39. Ki ένας Ipoit από τα Πνεύματα 

εἰπε: "Ἑγώ θα σου τον φέρω ενώ, πριν 

ακόμα σηκωθείς απ τη θέση σου. 

Πραγματικά ἐχω μεγάλη δύναμη γι' αὐτό 

TO σκοπό και εἰμαι πιστός (στην 

EXTÉAEON)". 

40. Eine (τότε) exeivos που εἰχε τη 

γνώσῃ από τη Βίόλο: "Eyw θα σου τον 

φέρω WOTOU ν' ανοιγοχλείσεις TO μάτι 

σου!" Κι ὅταν (ο Σολομώντας) το εἰδε 
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τοποθετημένο σταθερά μπροστά του, εἰπε: 

"Αὐτό ἔγινε με τη χάρη του Κυρίου μου! 

για νὰ με δοκιμάσει αν εἰμαι ευγνώμων 

ἡ αχάριστος! Κι ὁποιος ευχαριστεί, (για 

τη χάρη ποῦ TOU γίνεται), τον εαυτό του 

ὠφελεί, αλλά όποιος είναι ἀχάριστος, - 

ὀέόαια - ο Κύριός μου είναι Πλούσιος, 

Γενναιόδωρος, ( Ἐλεύθερος από κάθε 
᾿Ανάγκη)" 

41. Ἐίπε : "Μεταμορφώσετε (αλλάξετε) 

TO θρόνο της ώστε νὰ μη τον αναγνωρίσει. 

Κι ἄς δούμε av οδηγήθηκε (προς την 

αλήθεια), ἡ αν παραμείνει, ἕνας απ' 

ἐκείνους που δεν καθοδηγούνται". 

42. Κι Otav ήρθε, ρωτήθηκε: "Είναι 

αὐτός, ο θρόνος σου;" Ki εκείνη εἰπε: 

"Zav va είναι αὐτός ο ίδιος. Πριν απ’ 

αὐτή εἰχαμε λάόδει τη γνώση (απ τον 

AAAAX) κι elyaue ὑποταχθεί (στο 
Ισλάμ)}". 

43. Καὶ την ἐμπόδισαν (να υποταχθεί 

στον AAAAX) (ot θεότητες) που λάτρευε 

αντί τον ΑΛΛΑΧ. Πατί ήταν από ἕνα 

άπιστο λαό. 

44, Και της εἰπαν va μπει στο 

(υπέροχο) Παλάτι, Αλλ' ὀὁταν το εἰδε 

νόμισε πως ἥταν μια λίμνη από νερό και 

(σήκωσε τη φούστα της) ξεσκεπάζοντας 

τα πόδια της. (Κι εκείνος τότε) εἰπε: "AUTO 

εἰναν ένα (απλό) παλάτι στρωμένο με 

πλάκες γυάλινες. "Κι εκείνη eine: "Κύριέ 

μου! ἔχω - στ΄ αλήθεια - αδικήσει τον 

εαυτό μου. Και (τώρα) ἔχω υποταχθεί 

(στο Ισλάμλ) μαζί με τον Σολομώντα, στον 

Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου", 
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45. Και στείλαμε στη γενιά του 

Θαμούντ τον αδελφό τους, τον Σάλιχ (για 

να TEL): "Λατρεύετε τον AAAAX. Αλλά 

αὐτοί ἔγιναν δύο παρατάξεις που 

φιλονικούσαν μεταξύ τους. 

46. Eine: "Ω! Λαέ μου! Marti ζητάτε 

va ἔλθει γρηγορότερα το κακό πριν φτάσει 

το καλό; Ma δεν ἐπρεπε va ζητούσατε 

από τον AAAAX va μας συγχωρήσει, 

ίσως να ελπίζατε στὴν ευσπλαχνία (Του)". 

47. Ἐίπαν: "Πετάξαμε τα πουλιά (και 

προφήτεψαν κακούς οιωνούς) για σένα 

και για όσους εἰναι μαζί σου". Είπε: Ἢ 

τύχη σας εἰναι στὰ χέρια τοῦ AAAAX 

Μάλιστα, εἰστε λαός κάτω από 

δοκιμασία». 

48. Κι υπήρχαν στην Πόλη εννέα 

άνδρες που είχαν παραδοθεί στην φθορά 

πάνω στὴ γη, και ποτέ δεν EVVOOUOUV 

κανένα καλό. 

49. Eirav (ο ένας στον ἄλλο): 

"Ορκιστείτε στο όνομα του ΑΛΛΑΧ ότι 

φονεύσουμε, αὐτόν και τους ακόλουθούς 

του τη νύχτα και ἐπειτα θα πούμε στους 

προστάτες (όταν θα ζητήσουν Eexdixnon) 

ότι δεν ήμασταν τότε εκεί ὁταν σκοτώθηχε 

αυτός και OÙ ακόλουθοί του, και (πιστέψτε 

μας) εἰμαστε ειλικρινείς." 

50. Και μηχανεύτηκαν διάφορες 

συνωμοσίες, καὶ σχεδιάσαμε κι εμείς 

(επίσης) (τα) σχέδιά (μας), χωρίς αὐτοί 

va To αντιληφθούν. 

51. Και va, κοίταξε toit τὰν ἢ 
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(27) Σούρα ελ-Νεμλ 

συνέπεια τὰ (εγκληματικά) τους σχέδια! 

Οτι εξολοθρέψαμε αυτούς και το λαό τους 

όλους μαζί. 

52. Κι ἔτσι ἐγιναν τα σπίτια τους - 

οχλότελα ερημώθηκαν - επειδή 

χρησιμοποίησαν την αδικία. Βέδαια σ' 

AUTO υπάρχει ένα παραδειγματικό μάθημα 

για TOUS ανθρώπους που κατέχουν τη 

γνώσῃ. 

53. Καὶ σώσαμε εκείνους που πίστεψαν 

κι ήταν ευσεῤείς. 

54. Και (ανάφερε) τον Λωτ (σαν ἕνα 

απόστολο): όταν εἰπε στο λαό του: "Μήπως 

κάνετε - εν επιγνώσει - Ô,TL εἶναι αισχρό; 

55. "Πλησιάζετε tous άνδρες για τις 

σεξουαλικές ορέξεις σας αντί τις γυναίκες; 

Πράγματι eiote λαός που αγνοεί τις 

συνέπειες (των πράξεών σας)" 

56. Και ποια ἦταν ἡ ἀπάντηση του 

λαού του παρά μόνο να πουν ειρωνικά 

(μεταξύ) τους: "Διώξετε τους οπαδούς του 

Λωτ από το χωριό σας, γιατί εἰναι 

ἄνθρωποι που κρατούν την αγνότητά 

τους" 

57. Και σώσαμε αὐτόν και τὴν 

οικογένειά του, εκτός από τη σύζυγό του. 

Αὐτήν την προορίσαμε να εἰναι απ' αὐτούς 

που’ χαμε καταστρέψει. 

58. Και ὀρέξαμε πάνω τους ὄροχή (από 

πέτρες). Και πόσο απαίσια ἦταν ἡ ὄροχή 

YU αυτούς ποῦ είχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν προφυλάχτηκαν)! 
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59. Na πεις: (Q! Μουχάμμεντ) Aivos 

πρέπει στον AAAAX καὶ Εἰρήνη πάνω 

στους δούλους Του, ποῦ τους ἔχει διαλέξει 

για 10 Μήνυμά Του), (Ποιος) εἰναι 

καλύτερος; O ΑΛΛΑΧ ἡ (οι ψεύτικοι 

θεοί) που (Του) δίνουν συνεταίρους; 

60. Ἢ μήπως Exeivos nou ἔχει 

δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη κι 

έχει στείλει για σας κάτω (στη γη) νερό 

από τον ουρανό,; Και κάναμε μ' αυτό va 

ὀλαστήσουν (καλοφυτεμένοι) με 

καρποφόρα δένδρα κήποι, γεμάτοι 

ομορφιά και τέρψη, (αφού) δεν ήταν 

'δυνατό σ᾽ εσάς να κάνετε τα δένδρα τους 

va ὀλαστήσουν. Μπορεί εκεί να ὑπάρχει 

άλλος θεός, μαζί ue τον AAAAX,; Ox 

αὑυτοί εἰναι ἕνας λαός που παρεχτρέπεται 

από το δίκαιο. 

61. Ἢ μήπως Exeivos mou ἐχει κάνει 

τή yn σταθερή (ως κατοικία) και χάραξε 

ἀνάμεσά της ποτάμια και στερέωσε τη 

γη με όουνά κι ÉKOVE ÉVO φράγμα ανάμεσα 

στις δύο θάλασσες; (του ποσίμου και του 

αλμυρού vepov) Μπορεί εκεί να ὑπάρχει 

άλλος, θεός μαζί ue τον AAAAX; Ὄχι, 

οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν (το) 

γνωρίζουν. 

62. Ἢ μήπως Exeivos που ακούει καὶ 

πραγματοποιεί την παράκληση εκείνου 

© ποῦ ἔχει ἀνάγκη όταν ον καλεί και που 

ανακουφίζει τους πόνους απολύει τις 

GRGGES και κάνει σε εσάς (τους 

ανθρώπους) κληρονόμους (κυριάρχους) 

στη γη; Μπορεί εκεί να υπάρχει ἄλλος 

θεός μαζί με τον AAAAX, Δεν μαθαίνετε 
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σχεδόν τίποτε. 

63. Ἤ μήπως Exeivos που σας οδηγεί 

στα ὀαθιά σκοτάδια να ὀγείτε πάνω στη 

Yn καὶ στη θάλασσα, και που στέλνει 

τους ἀνέμους σαν κήρυκες για χαρούμενες 

εἰδήσεις προαναγγέλλοντας (για ὄροχή) 

τις Ἐνεργεσίες Του; Μπορεί εκεί va 

᾽πυπάρχει ἄλλος θεός, μαζί με τον AAAAX; 

Βρίσκεται πολύ πιο ψηλά o AAAAX με 

ό.τι Τον παρομοιάζουν (συνεταιρίζουν)). 

64. Ἢ μήπως Exeivos που είναι ο 

Πρωτουργός τῆς Δημιουργίας κι ἐπειτα 

τὴν ξαναπλάθει {για την Ἡμέρα της 

Κρίσης), και που σας συντηρεί (με ἀγαθά) 

απ τον ουρανό χαι τη γη; Μπορεί εκεί 

να Ὀυπάρχει ἄλλος θεός, μαζί μὲ τον 

ΑΛΛΑΧ; Na πεις: "Φέρτε TO επιχειρήματά 

σας, αν λέτε την αλήθεια!". 

65. Na πεις: "Κανείς στους ουρανούς 

καὶ στὴ Yn δεν γνωρίζει τα κρυμμένα (τα 

μυστικά τα αόρατα)ὴ παρά μόνο ο 

AAAAX. Κι οὔτε μπορούν ν' αντιληφθούν, 

πότε θα αναστηθούῦν (για va 

λογοδοτήσουν). 

66. Οι γνώσεις τους για την άλλη ζωή 

αντικρούσθηκαν. Αμφιδάλλουν δέδαια και 

δεν είναι ὀέδαιοι γι' αὐτή, και μάλλον 

εἰναι τυφλοί (που δεν ὀλέπουν τίποτε). 

67. Και λένε où Ἀπιστοι: "(Tr λοιπόν!) 

σαν θα γίνουμε χώμα - εμείς και OL 

πατέρες μας - μήπως πραγματικά θ᾽ 

αναστηθούμε (από το θάνατο), 

68. "Είναι αλήθεια, ότι μας το έχουν 

Μέρος 200 Yes ΥΥ Ja δ)». 
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᾽πυποσχεθεί - σ' εμάς και στους πατέρες 

μας από παλιά - αὐτό ὀμως δεν εἰναι 

παρά ψεύτικα παραμύθια των αρχαίων". 

69. Na πεις: “Διατρέξτε τη γη καὶ 

δείτε πιο ήταν το τέλος των ενόχων". 

70. Και un τους λυπηθείς (Ω! 

Μουχάμμεντ!) οὐτε ν' απελπιστείς από 

τις μηχανορραφίες τους. 

71. Και λένε (επίσης): "Πότε (θα 

ἐκπληρωθεί) αὐτή ἡ υπόσχεση; 

(Απαντήστε) αν ELOTE ειλικρινείς", 

72. Na πεις: (Iows κάτι απ' αυτό) 

που ὀιάζεστε να εἰναι ÉTOWO νὰ πέσει 

σύντομα πάνω σας!" 

73. Ki αλήθεια, ο Κύριός σου εἰναι 

γεμάτος χάρη για Tous ανθρώπους, κι 

όμως OL πιο πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς δεν (Tov) 

ευχαριστούν (είναι αχάριστου)). 

74. Και στ' αλήθεια, ο Κύριός σου 

γνωρίζει ὁλα ὁσα κρύδονται, στὰ στήθη 

τους, τόσο καλά 600 κι όλα όσα 

αποκαλύπτουν. 

75. Κι οὔτε στον ουρανό και στη γη 

υπάρχει κάτι το Αόρατο, (το 

μυστηριώδες), που VA μη εἰναν (γραμμένο) 

σ' ένα περίοπτο ὄιόλίο. 

76. Αὐτό ὀέόαια - το Κοράνιο εξηγεί 

στα Παιδιά του Ἰσραήλ τις περισσότερες 

(υποθέσεις) πάνω στις οποίες 

διαφωνούσαν. 
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77. Και είναι - ὀεδαιότατα - ἐνας 

οδηγός και μια (Θεϊκή) Χάρη για τους 

πιστούς. 

78. Ο Κύριός σου δέδαια θα δικάσει 

ἀνάμεσά Tous με την Κρίση Του, καὶ είναι 

Exeivos ο Ανίκητος, ο Παντογνώστης. 

79. Ἐπομένως, πάρε τον AAAAX ὡς 

᾽πυποστηρικτή (Ω! Μουχάμμεντ!) Εἰσαι 

πράγματι (στο ξεκάθαρο δίκαιο) στὴν 

καθαρή Αλήθεια. 

80. Δεν θα μπορέσεις δέδαια να κάνεις 

τους νεχρούς V' ἀκούσουν, κι οὔτε τους 

χουφούς ν' ἀκούσουν την πρόσχλληση, (και 

μάλιστα) ὀταν αποτραόιούνται (στὴν 

ἀδιαφορία). 

81. Κι οὔτε μπορείς νὰ οδηγήσεις, τους 

τυφλούς (εμποδίζοντάς τους), από το 

(δρόμο) της πλάνης. Μόνο όποιος πιστεύει 

στις Εντολές Mas θα θελήσει να σ' ἀκούει 

χαι νὰ υποταχθεί (στην πίστη) του Ισλάμ. 

82. Κι αν ο Λόγος πέσει πάνω (στους 

ἀδικους) - (αν n ἀπόφαση εκτελεστεί) - 

(τότε) θα ὀγάλουμε από τη yn ένα ζώο 

να μιλήσει σ' αυτούς για τους ανθρώπους 

που δεν πιστεύουν μὲ πεποίθηση στὰ 

Σημεία Μας. 

83. Και κατά την Ἡμέρα όταν 

μαζέψουμε από κάθε έθνος μια ομάδα 

απ' αὐτούς που ἀαρνήθηκαν τὰ Σημεία 

Mac, κι όλοι τότε θα μπουν σε τάξεις, 

84. μέχρις ὁτου, όταν φτάσουν θα 

(τους) πει (υ AAAAX): "Μήπως ἐχετε 
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ἀρνηθεί τα Σημεία Μου, επειδή - ἡ γνώση 

τους - δεν σας έφτασε, M τι ἄλλο ἦταν 

αὐτό που κάνατε;" 

85. Ki o Λόγος ἐέπεσε πάνω τους 

(καταδικάστηκαν) για όσες αδικίες 

ÉKOVOV, κι ήταν ανίκανοι να ὀγάλουν μια 

λέξη (για δικαιολογίοα). 

86. Μήπως δεν ὀλέπουν ότι έχουμε 

κάνει τη νύχτα γι' αὐτούς, για VO 

ξεκουράζονται, και την Ἡμέρα φωτισμένη, 

(για va εργάζονται) Βέδαια σ' αὐτά 

πυπάρχουν Σημεία για τους ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

87. Ανάφερε και την Ἡμέρα που θα 

ηχήσει ἡ σάλπιγγα, τότε θα προσόληθεί 

με τρόμο κάθε τι που είναι στους 

ουρανούς, και κάθε τι στη γη, εκτός ἀπ 

auto που o AAAAX θέλει (να εξαιρέσευ). 

Κι όλα θα ἔλθουν μπροστά Του 

ταπεινωμένα. 

88. Και όλέπεις (τότε) τα ὄουνά, που 

τα νομίζεις καλά στερεωμένα, να περνούν 

σαν τὰ σύννεφα (που ἐφυγαν). (Ετσι εἰναι) 

Ἢ τέχνη του ΑΛΛΑΧ που τα 

κατασκεύασε, και που UE σοφία 

(καθορίζει) με ακρίδεια όλα τα πράγματα. 

Πράγματι είναι Ἔμπειρος 

Πραγματογνώμονας σε ὀ.τι κάνετε. 

89. Ὅποιος αγαθοεργεί θα αυξηθεί σ᾽ 

αὐτόν TO καλό από τις πράξεις του, και 

θα εἰναι ἀασφαλισμένος από τον τρόμο 

την Ἡμέρα εκείνη. 

90. Κι ὁποιος κάνει το κακό, τὰ 
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πρόσωπά τοὺς θα πεταχτούν - με τὸ 

κεφάλι μπρος - μέσα στη Φωτιά (και να 

εἰπωθεί) "Μήπως θα ανταμειφθείτε 

διαφορετικά από ό,τι κάνατε;" 

91. Ὅσο για μένα ἐχω διαταχθεί va 

λατρεύω (να υπηρετώ) τον Κύριο αὐτής 

της Πόλης, Αὐτόν που την ἔχει καθαγιάσει 

(σαν ειρηνική χωρίς πολέμους) και που 

σ' Αὐτόν (ανήκει) κάθε πράγμα. Και ἔχει 

διαταχθεί va εἰμαι ἕνας ἀπ αὐτούς που 

ἔχουν υποταχθεί στο Iokdu (στη θέληση 

του AAAAX), 

92. καὶ va ἀπαγγέλλω (διαδάζξω), το 

Κοράνιο. Ὅποιος λοιπόν καθοδηγήθηκε 

(στον ίσιο δρόμο) το ἔκανε για το καλό 

του EQUTOU του, κι όποιος ἀαπομακρυνθεί 

(στο δρόμο) της πλάνης, (τότε) να πεις: 

(Ω! Μουχάμμεντ!): "Eyw εἰμαι μόνο évas 

απ' αὐτούς που προειδοποιούν. 

93. Kai va πεις: "Ἔπαινος πρέπει στον 

AAAAX που (σύντομα) θα σας δείξει τα 

Σημεία Του για va τα γνωρίσετε. Κι ο 

Κύριός σου δεν αγνοεί ό,τι κι αν κάνετε. 
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3. Σου διαδάζουμε κάτι από τὴν 

ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ, - 

όπως συνέδηκε αληθινά - (για va τα πεις 

στους ανθρώπους που πιστεύουν). 

4, ἸΠραγματικά ο Φαραώ ὕψωσε 

αλαζονικά στη γη τον EQUTO του, κι ἔκανε 

τους κατοίκους της νὰ χωριστούν σε 

τάξεις, αδικώντας μια μερίδα OT" αυτούς. 

Σκότωνε τὰ αρσενικά παιδιά TOUS κι 

ἄφηνε ζωντανές τις γυναίκες τους. ᾽Ηταν 

- OT' αλήθεια - από TOUS τύραννους. 

5. Και θέλαμε να ευεργετήσουμε αὐτούς 

ποὺ εἰχαν ταπεινωθεί στη γη (καλύπτοντάς 

TOUS μὲ τὴ χάρη Macs) xa va τους 

κάνουμε VO προπορεύονται (στην πίστη), 

και νὰ TOUS δώσουμε τὴν χληρονομιά, 

6. και να στερεώσουμε τη θέση τους 

στη γη, και ν' ἀαποδείξουμε στο Φαραώ, 

και στον Χαμάν χαι στους στρατιώτες 

τους, την αλήθεια για τις προφυλάξεις 

που ἐπαιρναν. 

7. Κι έτσι είἰχαμε εμπνεύσεν στὴν 

μητέρα του Μωυσή (το εξής): "Θήλαζε 

το (αγόρι σου), αλλά αν φοθηθείς γι' αὐτό 

- (μὴν TO σκοτώσουν) - ρίξε το στο HOT, 

χωρίς va φοδηθείς (μην πνιγεί) κι ούτε 

va λυπηθείς. Γιατί Eueis θα τον 

ἐεπαναφέρουμε σ' ἐσένα και θα τον 

κάνουμε ἕναν από TOUS αποστόλους 

(Mas)". 

8. Ἔπειτα où 6on8oi του Φαραώ 

μάζεψαν (από το ποτάμι), αὐτόν, που 

(κατά συνέπεια) νὰ γίνει γι᾿ αυτούς ἕνας 
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εχθρός και (πρόξενος) συμφοράς. Βέδαια 

ο Φαραώ, ο Χαμάν και οι στρατιώτες 

TOUS ἦταν ἄνθρωποι της αμαρτίας (της 

παρανομίας). 

9. Και εἰπε ἡ γυναίκα του Φαραώ: 

"(Nal) είναι μια χαρά του ματιού, για 

μένα και για σένα. Μην τον σκοτώσετε. 

Ἴσως - κάποτε - va μας φανεί χρήσιμος, 

ἡ ας τον νυἱιοθετήσουμε", Κι ὀμως δεν 

μπορούσαν va καταλάόδουν τι θα γίνει! 

10. Και δημιουργήθηκε κάποιο κενό 

(χάσμα) στην καρδιά της μητέρας του 

Μωυσή (από dyxos). Ακόμα λίγο και θα 

αποκάλυπτε (τὴν περίπτωσή) του, αν δεν 

δέναμε (σφικτά) την καρδιά της για va 

παραμείνει με (την τάξη) των πιστών. 

11. Και εἰπε στην αδελφή (του 
Μωυσή): "Ακολούθησέ τον". Κι exeivn τον 

επιτηρούσε (από μαχριά ακολουθώντας) 

σαν μια ξένη, ενώ avtoi dev καταλάδαιναν 

(ότι είναι ἡ αδελφή του). 

12. Κι ἀαπαγορέψαμε σ' αὐτόν - από 

πριν - 10 ὄύζαγμα και εἰπε ἡ αδελφή 

του: "Μήπως θέλετε να σας συστήσω, τὴν 

οἰκογένεια ενός σπιτιού που να αναλάδει 

τὴν ανατροφή του - για σας - και που 

να εἶναι αυστηρά προσκολλημένη σ' 

αὐυτόν;".. 

13. Ἔτσι τον επαναφέραμε στη μητέρα 

του, για νὰ παρηγορηθούν (να χαρούν) 

τα μάτια τῆς και νὰ μη στεναχωριέται, 

καὶ για VO μάθει ότι ἡ υὑπόσχεση του 

ΑΛΛΑΧ εἰναι αληθινή. Κι όμως où πιο 

πολλοί απ’ αὐτούς δεν (το) ξέρουν. 
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14. Κι όμως όταν έφτασε τη δύναμή 

του, (όταν ενηλικιώθηκε) και ισορρόπησε 

(στη ζωή), του δώσαμε (για δώρο) σοφία 

καὶ (φρόνηση) γνώση. Κι έτσι αμείδουμε 

τους ενάρετους. 

15. Και μπήκε στην Πόλη, σε στιγμή 

που OL κάτοικοί της δεν πρόσεχαν, και 

ὀρήκε σ' αυτήν δύο ἀνδρες να χτυπιούνται, 

o ἕνας από τη θρησκεία του κι ο ἄλλος 

από τους εχθρούς του. Exeivos της 

θρησκείας του τον κάλεσε για ὀοήθεια 

ἐνάντια σ΄ εκείνον που ταν από TOUS 

εχθρούς του, κι o Μωυσής τον χτύπησε 

UE TN γροθιά του και τον αποτέλειωσε. 

Κι ἐπειτα) εἰπε: "AUTO είναι το ἔργο 

του Σατανά, γιατί εἰναι ένας εχθρός, 

αποπλανητής φανερός" 

16. Εἰπε (προσευχόμενος): "Κύριέ μου! 

Αδίκησα - πραγματικά - τον εαυτόν μου 

Συγχώρεσέ με! Κι ο (AAAAX) τον 

συγχώρεσε, γιατί Exeivos - πράγματι - 

εἶναι Oo Πολνεπιεικής, (είναι) ο 

Πολυεύσπλαχνος. 

17. Eine (ακόμα) "Κύριέ μου! Μ' αὐτό 

ποῦ μ' ἔχει ευεργετήσει ἡ Χάρη Σου, ποτέ 

δεν θα γίνω ὄοηθός στους ἕνοχους (τους 

αμαρτωλούς)}}" 

18. Και ξημερώθηκε στην Πόλη 

προσέχοντας γύρω του φοόισμένος (τη 

τιμωρία) όταν (θλέπει) εκείνον που είχε 

ὀοηθήσει - την περασμένη Ἡμέρα -, va 

τον καλεί (πάλι) για ὀοήθεια. (Τότε) ο 

Μωυσής tou εἰπε: "Είσαι πραγματικά - 

όπως φαίνεται - ÉVAS φανερός 
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αποπλανητής". 

19. Κι otav θέλησε va σπρώξει εκείνον 

που ἦταν εχθρός και στους δύο, του εἰπε 

(o καινούργιος εχθρός): "Q! Μωυσή! 

Μήπως θέλεις VO με σκοτώσεις, ὀπως ἔχεις 

σκοτώσει χθες έναν άλλο; Ο σκοπός σου 

δὲν εἰναν άλλος, παρά va γίνεις Évas 

τύραννος στη γη, κι όχι να εἰσαι ἕνας 

από τους μεταρρυθμιστές". 

20. Και τότε ρθε τρέχοντας ἕνας 

ἀνδρας απ' τὴν ἄκρη της Πόλης, και 
εἰπε: "Q! Μωυσή: Or Αρχηγοί, συνωμοτούν 

όλοι μαζί εναντίον σου (κι ἀαποφάσισαν) 

να σε σκοτώσουν. LL’ αυτό φύγε (ÉEw απ' 

την Πόλη), εγώ εἰμαι για σένα από τους 

ειλικρινείς συμδούλους (σου)". 

21. Κι ἐφυγε μακριά απ’ αυτή, 

προσέχοντας γύρω του, φοόισμένος. Εἰπε: 

"Κύριέ μου! Σώσε με από τον άδικο λαό». 

22. Κι όταν έἐστρεψε το πρόσωπό του 

προς τὴν κατεύθυνση (της γης) Μέντγιεν, 

εἰπε: "Ἴσως ο Κύριός μου va με οδηγήσει 

στον ομαλό Δρόμο (της Αλήθειας)". 

23. Κι όταν έφτασε (στον τόπο) που 

ἐπαιρναν νερό (οι κάτοικοι)της Μέντγιεν 

όρήκε σ' αυτό μια ομάδα ἀνθρώπων που 

πότιζαν (το ποίμνιό τους), και ὄρήκε - 

εκτός απ’ αὐτούς και OL δύο γυναίκες 

που, ἀπομάκρυναν (το ποίμνιό τους). Eire: 

"Tr συμόαίνει μ' εσάς;" Κι αὐτές εἰπαν: 

"Δεν μπορούμε νὰ ποτίσουμε (το ποίμνιό 

μας) μέχρις ὁὀτου ἀαπομακρύνουν οι ὄοσκοί 

(το δικό τους), κι ο πατέρας μας εἰναι 

πολύ γέρος". 
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24. Και πότισε γι' αὐτές (το ποίμνιό 

τους). ᾿᾽Ἔπειτα γύρισε πίσω στη σκιά, και 

εἰπε: "Κύριέ μου! Πραγματικά έχω ἀνάγκη 

από το ἀαγαθό που μου ἐχεις στείλει [".. 

25. Xe (λίγο) ήρθε (πίσω) σ' αὐτόν 

μια απ' αὐτές (τις κοπέλες) περπατώντας 

ντροπαλά. Εἰπε: "O πατέρας μου σε 

προσκαλεί για νὰ σε αἀνταμείψει που 

πότισες (TO ποίμνιό μας) για μας. "Ki 

ἔτσι μόλις ήρθε σ' αυτόν και του διηγήθηκε 

τὴν ιστορία, εἰπε: "Mn φοόάσαι, (καλά) 

ξέφυγες από το ἀάδικο λαό. 

26. Και ένα από τα δύο (κορίτσια) 

εἰπε: "Ω! Πατέρα μου! Πάρε τον με 

μεροκάματο. Eivar ο καλύτερος που θα 

μπορούσες να απασχολήσεις, δυνατός και 

τίμιος (άνδρας)". 

27. Eine: "Θέλω - στ' αλήθεια - va 

σου δώσω για νύφη μιὰ από τις κόρες 

μου αὐτές υπό τον όρο VU δουλέψεις με 

μεροκάματο κοντά OU για οκτώ χρόνια. 

Αν όμως συμπληρώσεις τα δέκα (χρόνια), 

τότε αὐτό θα εἶναι (χάρη) από σένα. Αλλά 

δεν θέλω va σε ὀάλω σε δύσκολη (θέση). 

Θα με όρεις - αν o AAAAX το θέλει - 

απὸ TOUS δίκαιους κι ενάρετους 

(ανθρώπους)". 

28. Eire (ο Μωυσής): "As εἰναι αὐτό 

(η συμφωνία) μεταξύ μου και μεταξύ σου. 

Οποιοδήποτε, από τα δύο χρονικά 

τέρματα κι αν συμπληρώσω, εἰθε νὰ μην 

υπάρξει πάνω μου καμιά εχθρική 

κακοόουλία. Κι ας εἶναι ο ΑΛΛΑΧ 

(μάρτυρας) σε όσα λέμε". 
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29. Κι ôtav o Μωυσής συμπλήρωσε 

τον 000 (της συμφωνίας) και ταξίδευε μὲ 

τὴν οικογένειά του, (ξαφνικά) εἰχε δει 

μια φωτιά από τη μεριά του Ὅρους Tovp 

(το Σινά). Eire (τότε) στην οικογένειά 

του: "Σταθείτε εδώ. Ἔχω δει μια φωτιά. 

Ἐλπίζω να σὰς φέρω απ' αὐτήν κάποια 

εἰδηση ἡ ένα ἀναμμένο δαυλό για να 

μπορείτε να CEOTOIVEOTE”. 

30. Μόλις ὀμως την πλησίασε μιὰ 

φωνή ακούστηκε ἀπ΄ τη δεξιά πλαγιά 

της κοιλάδας, από το δένδρο (που 

ὀρισκόταν) στην εὐλογημένη γη: "Q! 

Μωυσή! Ἐγώ εἰμαι ο AAAAX, ο Κύριος 

του Σύμπαντος Κόσμου... 

31. Ρίξε λουτόν το ραύδί σου! "Κι ὁταν 

το εἰδε VO κουνιέται - σαν νὰ ήταν ἕνα 

φίδι ἔφυγε va αποσυρθεί, (χωρίς να γυρίσει 

το κεφάλι πίσω) τὰ ὀήματά του δεν 

᾽ππεχώρησαν. "Q! Μωυσή" (ακούστηκε 

πάλι ἡ φωνή) - "“Πλησίασε και μὴν 

φοθάσαι, γιατί εἶσαι GT αὐτούς που 

ὀρίσκονται σε ἀσφάλεια. 

32. "Βάλε το χέρι σου στὴν τσέπη σου 

(στο στήθος σου), και θα ὄγει ἄσπρο χωρίς 

καμιά ὀλάδη και σύρε τὰ χέρια σου 

κχλειστά προς TO στήθος για να φύγει ο 

φόδος (σαν το πουλὶ που δεν φούάται). 

Αὐτά θα εἰναι o1 δύο συστατικές 

ἀποδείξεις απὸ τον Κύριό σου, στον 

Φαραώ καὺ τους ἀρχηγούς του. Γιατί είναι 

ἕνας λαός - πραγματικά - παράνομος (κι 

αμαρτωλόκ)". 

33, Εἰπε: "Κύριέ μου! Ἔχω σκοτώσει 
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ÉVO άτομο απ' αὐτούς, και φοδάμαι μήπως 

με σκοτώσουν. 

34. "Ki ο ἀδελφός μου Ααρών εἰναι [1 

πιο εὐγλωττος στην ομιλία από εμένα. 

Γι' αυτό, στείλε τον μαζί μου σαν δοηθό 

για νὰ επικυρώσει (τὰ λόγια) μου, (και 

να με πυποστηρίξει). Πολύ φοόάμαι τι 

θα LE κατηγορήσουν για ψεύτη". 

35. Εἰπε: "Θα δυναμώσουμε, to 

ὀραχίονά σου μέσω του αδελφού σου και 

θα περιόάλλουμε και τους δύο με εξουσία, 

γιὰ νὰ μη μπορούν να φτάσουν κοντά 

σας (να σας αγγίξουν). Με τα θαύματά 

Mas θα νικήσετε εσείς οι δύο, κι όποιος 

μαζί σας ακολουθεί". 

36. Κι ὁταν ο Μωυσής ήλθε σ' αυτούς 

με τα ολοφάνερα Θαύματά Mac, εἰπαν: 

"Τούτο δεν είναι τίποτε παρά μια μαγεία 

που μόλις ἔχει επινοηθεί (κακόπιστα). Και 

ποτέ δεν ἀκούσαμε σαν κι αυτό το μήνυμα 

(να αναφέρεται) AT TOUS πατέρες μας 

τους πρώτους (οι παλαιότεροι)". 

37. Και eine (τότε) ο Μωυσής: Ὃ 

Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος ήλθε 

από κοντά Του μὲ την οδηγία, και σε 

ποιὸν θα ανήκχει το χαλό σπίτι (της 

Μέλλουσας Ζωής). Το ὀέδαιο εἰναι ότι οι. 

άδικοι δεν θα ευδοκιμήσουν", 

38. Και εἰπε ο Φαραώ: "Q! Ἐσείς ot 

Αρχηγοί! Δεν γνωρίζω νὰ ἐχετε ἀλλο θεό 

εχτός από εμένα. [1 αὐτό, ἀναψέ μου - 

ῳ! Χαμάν! éva (χαμίνι va ψήσω τούόδλα) 

χάνε για μένα (κτίσε μου) ένα υψηλό 

Παλάτι για va μπορέσω ν' ανέδω στον 
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Θεό του Μωυσή - (αλλά) νομίζω ότι (ο 

Μωυσής) είναι από τους ψεύτες!". 

39. Κι ὑυπερηφανεύονταν ο Φαραώ και 

OL στρατιώτες TOU στῆ γη χωρίς αἰτία 

(άδικα) και νόμισαν ὀτι ποτέ Tous δεν 

θα επέστρεφαν σ' Euüc! 

40. Κι ἐτσι ἀρπάξαμε αὐτόν και τους 

στρατιώτες του, και TOUS εκσφενδονίσαμε 

στη θάλασσα. Κοίταξε λουτόν ποιο ταν 

το τέλος εκείνων που αδικούσαν! 

41. Καὶ tous κάναμε ἀρχηγούς va 

προσκαλούν (TOUS ὀμοιούς TOUS) στη 

Φωτιά. Κατά τὴν Ἡμέρα δε της Κρίσης 

δεν θα έχουν καμιά ὀοήθεια. 

42. Και κάναμε va Tous ακολουθεί 

μια κατάρα σ' AUTO τον κόσμο. Και κατά 

τὴν ἡμέρα της χρίσης θα εἰναι ἀνάμεσα 

στους σιχαμένους (και περιφρονημένους). 

43. Και δώσαμε (αποκαλύψαμε) στον 

Μωυσή τη Βίόλο μετά που εἰχαμε 

εξολοθρέψει τις παλαιότερες γενιές, (για 

νὰ δώσουμε) στους ανθρώπους επίγνωση 

(της κατάστασής τους), οδηγία κι 

ευσπλαχνία, ίσως και θυμούνται. 

44. Και δεν 6pioxooouv (- εσύ w 

Μουχάμμεντ - )στη Δυτική πλευρά (του 

όρους Σινά) ὅταν αναθέσαμε στον Μωυσή 

TO σκοπό τῆς Αποστολής, οὔτε ἤσουν κι 

από τοὺς μάρτυρες (αυτού του 

περιστατικού). 

45. Κι όμως φτιάξαμε (άλλες) γενιές, 

και παρατάθηχε πάνω TOUS ἡ ἡλικία (της 

»2» 5.53 TEL "ἧς 
EU, τς 2.22.4. 29... SEA] 

Fe “΄ 

- «απ € 
PSN SES 

PTE τη 22. τε 
NOESIS IST 

4 2 5 

» “2.2... rer 

Ὁ, ξυοας Ὑν 

Joe TE SA Le ὼς 
fre 22 ζεῖ 

As ANRT 
Ζ 4 2 

PR L'ILE ont LS 
Gr) RSI TESTER 

PA TRES 9 Log USE 

de LS SES 



(28) Σούρα ελ-Κάσας Μέρος 200 

ὑπαρξής τους), και δεν κατοίκησες LE τῇ 

γενιά (της χώρας) τῶν Μένγτγιεν για va 

απαγγέλλεις τα Εδάφιά Mas σ' αὐτούς. 

Κι ὅμως Eueis ήμασταν ποὺ εἰχαμε στείλει 

αποστόλους σ' αὐτούς (εμπνευσμένους από 

Ἐμάς). 

46. Και δεν ὀρισκόσουν στη μεριά του 

(Ορους) Τουρ όταν φωνάξαμε (τον 

Μωυσή). Κι όμως (σου ἐχει σταλεί ἡ 

ιστορία ŒUTOU του περιστατικού) για νὰ 

προειδοποιήσεις ἕνα λαό που καμιά 

προειδοποίηση δεν TOU ἔχει ἔλθει - πριν 

απὸ σένα - , ὥστε VO μπορεί VO σκέπτεται. 

47. (- ZE περίπτωση) που μια συμφορά 

TOUS κυρίευε σαν συνέπεια τῶν ἐέργων 

που τὰ ίδια τὰ χέρια τους είχαν διαπράξει 

- va ἔλεγαν: "Κύριέ μας! Av μας ἐστειλες 

ÉVŒY ἀπόστολο θα ακολουθούσαμε - (στη 

περίπτωση αὐτή) τις Εντολές Σου, και 

θα ήμασταν από αὐτούς που πιστεύουν"". 

48. Αλλά (τώρα), όταν mia ἡ Αλήθεια 

(το Κορώνιο) ἔχει φτάσει σ' αὐτούς από 

κοντὰ Mac, εἰπαν: "Tiati δεν του έχουν 

δοθεί (Θαύματα), Got μ' αὐτά που 

δόθηκαν στον Μωυσή; Μήπως δεν 

αρνήθηκαν κι εκείνα που εἰχαν δοθεί στον 

Μωυσή από πριν κι εἰπαν: "Eivai δύο 

λογιών μαγείες, ἡ κάθε μια υποστηρίζει 

τὴν An"! Και eixav (ακόμα): "Ὅσο για 

μας ὁλα τὰ απορρίπτουμε!" (και τη Βίόλο 

καὶ to Κοράνιο). 

49. Na πεις: “Φέρτε - λοιπόν- ἕνα 

Βιόλίο από το ΑΛΛΑΧ, που θα οδηγεί 

χαλύτερα ἀπ᾽ αὐτά τὰ δύο, ὥστε να 

μπορέσω νὰ το ακολουθήσω! (Κάντε το) 
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αν εἰστε ειλικρινείς!". 

50. Αλλά, αν δεν ανταποχκριθούν (σε 

σένα) μάθε ότι δεν ἀκολουθούν παρά μόνο 

στα πάθη τοὺς (επιθυμίες τους). Και ποιος 

ὀρίσκεται περισσότερο στην πλάνη από 

εχείνον που ακολουθεί τα πάθη του, χωρίς 

καθοδήγηση από τον AAAAX; O 

ΑΛΛΑΧ - ὀέδαια - δεν καθοδηγεί, άδικο 

λαό. 

51. Τώρα κάναμε va φτάσει σ' αὐτούς 

o Λόγος (το Κοράνιο), ίσως μπορέσουν 

νὰ σκεφθούν. 

52. Σ' εκείνους που δώσαμε τη Βίόλο, 

πριν απ' αυτό, (το Κοράνιο) avtoi 

πιστεύουν σ' Αὐτή (την Αποκάλυψῃη). 

53. Κι όταν ἀπαγγέλλεται πάνω (απ' 

τὰ κεφάλια) τους, λένε: "Ἔχουμε πιστέψει 

σ' αυτό, γιατί είναι ἡ Αλήθεια ἀπό τον 

Κύριό μας. Καὶ πριν απ' αὐτό ήμασταν 

κιόλας Μουσουλμάνοι (υποταγμένοι στη 

Θέληση του AAAAX). 

54. Σ' αὐτούς θα δοθεί ἡ αμοιδή τους 

(διπλά) δύο φορές, για ό,τι καρτερούσαν 

με πυπομονή, κι ἀπόκρουαν TO κακό με 

TO καλό, και από ὀ,τι τους είχαμε δώσει, 

τα ξόδευαν (σε ἐλεημοσύνη). 

55. Κι όταν ακχούσουν τις μάταιες 

ομιλίες (των ἀδυκων), απομακρύνονται απ’ 

αυτές και λένε: "Σ΄ εμάς (n ευθύνη) των 

ÉQYOV μας, καὶ σ' εσάς (η ευθύνη) τῶν 

ἔργων σας. Η ειρήνη ας εἶναι πάνω σας. 

Δεν επιδιώχουμε (τη φιλία) εκείνων που 

ὀρίσκονται σε ἀγνοια". 
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56. Εἰν' αλήθεια πώς δεν εἰσαι ικανός 

va καθοδηγήσεις ὀποιον «yards. Μόνον 

o AAAAX καθοδηγεί εκείνον που θέλει. 

Κι Exeivos γνωρίζει καλύτερα αὐτούς που 

καθοδηγούνται. 

57. Και εἰπαν: ἂν ήταν v' 

ακολουθήσουμε την καθοδήγηση μαζί σου, 

θα μας ἀρπαζαν απότομα από TN γη μας". 

Μήπως δεν ἐχουμε ορίσει γι' αυτούς ἕναν 

ασφαλή ιερό καταφύγιο, - ὀπου 

μαζεύονται σ' αυτό καρποί από όλα TO 

εἰδη, - μια φροντίδα από Ἐμάς για 

συντήρηση; Ki ὀμωὼς οι πιο πολλοί ax’ 

αὐτούς δεν (το) γνωρίζουν. 

58. Πολλά χωριά έχουμε καταστρέψει 

για τὴν αχαριστία (και με ικανοποίηση 

στὴ ζωή Tous που ἦταν εὐκολὴη κι όλα 

ήσαν ἀφθονα)! Exeives - λοιπόν - où 

κατοικίες τους DEV κατοικήθηκαν μετά 

απ' αὐτούς, εκτός από λίγες! Κι Ἐμείς 

ήμασταν OL κληρονόμοι! 

59. Ποτέ ο Κύριός σου δεν ἔχει 

καταστρέψει ἕνα χωριό, αν πριν δεν 

ἔστελνε στή Μητρόπολή του έναν 

απόστολο για ν' απαγγείλει πάνω (στα 

κεφάλια των κατοίκων) της (να διαδάζει) 

τις Evtokés Μας. Κι ποτέ δεν 

καταστρέφουμε χωριά εκτός εάν OL 

κάτοικοί TOUS ήταν άδικοι. 

60. Ki ὁ.τι σας ἐχει δοθεί από 

πράγματα (τῆς ὕλης), δεν είναι παρά 

(πρόσκαιρη απόλαυση) κι ἄνεση στὴ ζωή 

αυτού του κόσμου και ἡ αχτινοδολία του. 

Αὐτά ὁμως που ὄρίσκονται UE τον 
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ΑΛΛΑΧ εἰναι καλύτερα και διατηρούνται 

περισσότερο. Δεν θα λογικευθείτε λοιπόν; 

61. Μήπως μοιάζουν (αὐτοί οι δύο); 

Στον ένα που του ὑποσχεθήκαμε λαμπρές 

VITOOYÉOELS και προσπαθεί VO πετύχει τὴν 

(εκπλήρωσή) τους, και στον ἄλλο που 

του ἔχουμε δώσει τις ἀπολαύσεις της ζωής 

του κόσμου τούτου, και που κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης θα εἰναι ανάμεσα σ' 

αὐτούς που τους φέρνουν (για τιμωρία); 

62. Και την Ἡμέρα που (o AAAAX) 

θα τους φωνάξει καὶ θα πει: "Πού εἰναι 

οι συνέταιροί Μου; εκείνους που εἰχατε 

φανταστεί (ότι είναι TÉTOLOL);" 

63. (Τότε) θα πουν εκείνοι που (είχαν 

καταδικαστεί ὡς συνέταιροι) από τον 

κατηγορικό Λόγο: "Κύριέ μας! Αὐτοί είναι 

εκείνοι που TOUS ἔχουμε σπρώξει στὴν 

πλάνη. Και tous παραπλανήσαμε όπως 

κι EUELS εἰχαμὲε παραπλανηθεί. 

Ἐλευθερώσαμε (απ αυτούς) τον εαυτό μας 

με τὴν Παρουσία Σου. Δεν ἦταν εμάς 

που λάτρευαν". 

64. Και θα λεχθεί: "Φωνάξτε τους 

συνεταίρους σας (για δοήθεια). "Κι αὐτοί 

θα Tous φωνάξουν, ἀλλά δεν θα τους 

απαντήσουν και θα ὀλέπουν (μπροστά 

τους) τα ὀασανιστήρια. (Πόσο θα 

επιθυμούσαν) va ακχολουθούσαν τὴν 

καθοδήγηση (πον Tous εἰχε τότε 

προσφερθε!) 

65. Και τὴν Ἡμέρα που θὰ τους 

φωνάξει (υ AAAAX) και θα τους πει: 

"Ποια ἦταν ἡ απάντησή σὰς (η 

YA δ δι δ)» 
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ανταπόχκρισή σας) GTOUS αποστόλους 

(Moi) - 

66. Τότε ἡ (όλη) υπόθεση εκείνης της 

ἡμέρας θα TOUS Pavel σκοτεινή (σαν το 

φῶς στον τυφλό) και δεν θα μπορούν 

(ακόμα) και va διερωτά ο ἕνας τον άλλο. 

67. Ὅποιος όμως (σ' αὐτή τη ζωή) 

μετάνιωσε, καὶ πίστεψε κι ἔκανε το καλό, 

ας ελπίζει va ὄρεθεί μ' αὐτούς που 

πέτυχαν. 

68. Ο δε Κύριός σου δημιουργεί ὀ,τι 

ἐπιθυμεί και διαλέγει (όὀποιους θέλει). 

Αὐτοί δεν ἔχουν καμιά εκλογή (στην 

υπόθεση). Δόξα στον ΑΛΛΑΧ, τον 

Ὕγψιστο, που πολύ υψηλά ὀρίσκεται από 

τους συνεταίρους που (Του) αποδίδουν! 

69. Και γνωρίζει καλά ο Κύριός σου 

ό,τι ὀρίσκεται στὰ στήθη τους (κρυμμένο 

στην καρδιά), απ' εχεμύθεια κι ό,τι 

δηλώνουν φανερά. 

70. Κι αὐτός εἰναι ο AAAAX. Δεν 

υπάρχει ἄλλος θεός παρά μόνο Αὐτός. 

Z' Αὐτόν ανήκει ἡ Δόξα κατά την ἀρχή 

και κατά το τέλος. Κι είναι δικιά Του ἡ 

Ἐξουσία και σ΄ Αὐτόν (όλα) θα 

επιστρέψουν. 

71. Νὰ nec Μήπως εἰδατε; Av ο 

AAAAX ἐκανε ὥστε νὰ εἰναι πάνω σας 

συνέχεια (το σκοτάδι) της Νύχτας μέχρι 

την Ἡμέρα της Κρίσης, ποιος θεος - εκτός 

από τον ΑΛΛΑΧ --θὰα μπορούσε νὰ σας 

δώσει το φως; Tati - λοιπόν - δεν ακούτε, 

(όσα λέγω); 
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72. Na πεις: Μήπως eidate; Av ο 

AAAAX ἕκανε ὥστε νὰ είναι πάνω σας 

συνέχεια n Ἡμέρα, μέχρι την Ἡμέρα της 

Κρίσης, ποιος θεός - εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ-θα μπορούσε νὰ σας δώσει 

Νύχτα που στη διάρκειά τῆς va 

ξεκουράζεστε; Πατί - λοιπόν - δεν ὀλέπετε, 

(τι ovu6aive); 

73. Είναι από Φιλανθρωπία Του που 

ἔχει κάνει για σας την Ἡμέρα και τη 

Νύχτα, ὦστε va μπορείτε να ξεκουράζεστε 

σ' αὐτήν, και νὰ επιδιώκετε την Χάρη 

Του (την Ἡμέρα), κι ἐτσι va Tov 

ευγνωμονείτε. 

74. Και την Ἡμέρα που θα σας φωνάξει 

και θα πει: "Πού είναι où συνέταιροί Μου 

που είχατε ἀποδώσει σε Μένα (ότι εἰναι 

TÉTOLOL);" 

75. Και θα σύρουμε ἕνα μάρτυρα από 

κάθε λαό και θα πούμε: “Φέρτε τις 

ἀποδείξεις σας". Και τότε θα μάθουν ότι 

n Αλήθεια ανήκει στον ΑΛΛΑΧ (μόνο) 

καὶ τὰ (ψέματα) πον ἐφτιαχναν με TO 

μυαλό τους θα τους ἄφηναν στην πλάνη. 

76. Ο Καρούν ήταν (χωρίς αμφιδολία) 

από τη γενιά του Μωυσή, αλλά 

συμπεριφερόταν ἄδικα κι αὐυθαδέστατα 

ἀπέναντί TOUS WOTE τὰ XAELÔL τῶν 

θησαυρών που του ElXAUE χαρίσει, νὰ 

αποτελούν - σχεδόν - ἀασήκωτο φορτίο 

σε ολόκληρο σώμα -από δυνατούς ἄνδρες. 

Και να, τι του εἰπε ο λαός του : "Μη 

χαίρεσαι! Πατί o AAAAX δεν ayant 

αὐτούς που χαίρονται (από τα πλούτη). 
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77. Na επιδιώκεις με (το πλούτο) που 

σου ἐδῶσε, ο AAAAX τὴν εὐνοιά Του 

στη Μέλλουσα Zum, και μη ξεχνάς τὸ 

μερίδιό σου απ' τον κόσμο αυτό, (τον 

προορισμό σου), καὶ κάνε το καλό, όπως 

o AAAAX oov ἐχει κάνει καλό, και μην 

επιδιώχεις (ευκαιρίες για) τὴν καταστροφή 

στη γη, γιατί ο AAAAX δὲν ayant 

αυτούς που καταστρέφουν". 

78. Είπε (ο Καρούν): "Αὐτά (τα 

πλούτη) μου έχουν δοθεί ἐπειδή ἔχω μια 

ορισμένη γνώση". Μήπως δεν ἤξερε ότι ο 

AAAAX είχε εξολοθρεύσει - πριν ax 

αὐτόν - (ολόκληρες) γενιές, που ήταν πολύ 

πιο ανώτερες απ' αὐτόν σε δύναμη, κι 

είχαν πολύ περισσότερα (πλούτη) απ' αὐτά 

που μάζεψε; Αλλά οι ἔνοχοι δεν 

ρωτιούνται (αμέσως, γιὰ να 

λογοδοτήσουν). 

79. Κι ἐτσι 6ynxe ἕξω μπροστά στο 

λαό του UE (την ἐπαρση τῆς κοσμικής 

του) axtivo6olias. Και εἰπαν εκείνοι που 

O σχοπός TOUS είναι ἡ Ζωή αυτού του 

Κόσμου: "Μακάρι να είχαμε σαν κι αυτά 

που éxouv δοθεί στον Καρούν! Γιατί - στ' 

αλήθεια - ἐχει σπουδαία τύχη!". 

80. Και eirav εκείνοι που τους εἰχε 

δοθεί ἡ (σωστή) γνώση: "Αλίμονό σας! H 

auot6ñ του AAAAX εἰναι καλύτερη γι' 

αὐτόν που ἐχει πιστέψει καὶ ÉXOVE TO 

καλό. Κι αὐτό δεν θα το επιτύχουν παρά 

μόνο όσοι σταθερά υπομένουν (στο καλό)". 

81. Και κάναμε τη γη va καταπιεί 

(τον Καρούν) αὐτόν και το σπίτι τοῦ, 
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καὶ δεν εἶχε (και την πιο μικρή) συντροφιά 

για va τον ὀοηθήσει κατά του AAAAX 

κι οὔτε μπορούσε και νὰ νικήσει (να 

επιζήσει). 

82. Κι exeivor που επιθυμούσαν τη 

θέση του την προηγούμενη μέρα, άρχισαν 

τὴν εἐπόμενη va λένε: Πραγματικά ο 

AAAAX είναι που αὐξάνει ἡ περιορίζει 

τὰ αγαθά σ' ὀποιον θέλει από τους 

δούλους Του! Ki av o AAAAX δεν μας 

χαριζόταν, θα ἔκανε τὴ γη va μας 

καταπιεί. Πράγματι, αὐτοί που 

απορρίπτουν τη Χάρη (Του) ποτέ δεν 

προκόπτουν". 

83. Ἐκείνη την Κατοικία της 

Μέλλουσας Ζωής κάνομε για όσους δεν 

θέλουν (δεν ἐχουν για σκοπό TOUS) τὴν 

᾽πυπεροψία στη γη (να υψώοουν τον εαὐυτό 

τους πάνω από TOUS ἁλλους) κι ούτε 

(θέλουν) την καταστροφή (τη φθορά). Και 

TO τέλος εἰναι (καλό) για τους ενάρετους. 

84. Κι αν κανένας κάνει ἀαγαθοεργίες, 

ἡ ἀμοιόδή γι' αὐτόν θα εἰναι καλύτερη 

από τὴν προσφορά του. Αλλ᾽ αν κανένας 

κάνει TO κακό - τότε - δεν θα 

ανταμειφθούν όσοι ἔκαναν κακές πράξεις, 

παρά μόνο (θα τιμωρηθούν ανάλογα) με 

όσα πρόσφεραν. 

85. Εκείνος - ὀέδαια - που σου ανέθεσε 

τὴν ευθύνη του Κορανίου, θα σε 

ἐπαναφέρει σε χρόνο Ἐπιστροφής. Na πεις: 

Ὃ Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος 

είναι εκείνος που ἔρχεται με καθοδήγηση, 

καὶ ποιος εἰναι σε ολοφάνερη πλάνη". 
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86. Και δεν προσδοκούσες ποτέ ὀτι Le (σε; ie 
; | ' op, 

to Bi6kio (το Κοράνιο) θα σου στελνόταν, PR Dur mme 

εκτός σαν ευσπλαχνία (μια Χάρη) από Ὁ 9 Φ5)01λ.»..} 

τον Κύριό σου. Ir’ αὐτό μην vrootnpiteis ξύν 

- μὲ κανένα τρόπο - TOUS ἀπιστους. 

87. Και νὰ μην επιτρέψεις va σου | 24:11 ALT ΝΣ 

εναντιώνονται στίς Evtokés του ΑΛΛΑΧ, ΄ 
ET π΄ 

É ἢ ; RNA ἦγ, 
μετὰ που σου ἔχουν ἀαποκαλυφθεί καὶ Va ξυμ 5Ὁ 

προσχαλείς (τον κόσμο) προς το (δρόμο) () nee EG 

του Κυρίου σου και μη συναναστρέφεσαι 

με όσους συνδέουν θεούς με τον AAAAX. 

88. Και μὴν επικαλείσαι - μὲ τον LAS ALES 

AAAAX - ἄλλο θεό. Δεν ὑπάρχει ἄλλος Ἵ σαν Co tp 
θεός παρά μόνον Autos. Κάθε τι (που DPI C PE VE Yelle 

᾽πυπάρχει) θα εξαφανιστεί εκτός από TO 

Πρόσωπό Του. Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ Εξουσία, 

καὶ σ' Αὐτόν (όλοι σας) θα επιστρέψετε. 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ, NÉS : 

του Παντελεήμονα,και Πολυεύσπλαχνου ᾿ 

1. A. A. M. = (Ελιφ, Λαμμ, Μιμμ)ὰ [eo paf 

ñ 1 à < #7 “5,5 ..-Ἔ Le Gus  κ 2,25. 1% 2. Μήπως νομίζουν or άνθρωποι ότι μεν ΘΟ ΖΑ: MELLE 

θα μείνουν ήσυχοι όταν λένε: "Πιστεύουμε", or 22 
: ; ' γᾶς 

κι ότι δεν θα δοκιμαστοῦύῦν (γι' αὐτό); 

3. 'Ἔχουμε κιόλας δοκιμάσει εκείνους ; | ER els os NES 
(του élnoav) πριν ax’ αὐτούς. Ki o 0 PR CA TEE 

à , SX cela 
AAAAX - οπωσδήποτε - μαθαίνει pre +7 

εκείνους που έχουν GTOXTNOEL TNV 

αλήθεια, και γνωρίζει τους ψεύτες. 

* 6λ. Σημ. 1 
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4. Ἢ μήπως νομίζουν εκείνοι που 

κάνουν το καχό ότι θα μας ξεπεράσουν 

(θα φύγουν από τὴν τιμωρία). Πόσο 

ἄσχημα δικάζουν! 

5. Γιὰ εκείνους που παρακαλούν (κι 

ελπίζουν) στη συνάντηση με τον AAAAX 

(στη Μέλλουσα Ζωή) - (ἀφησέ τους va 

μάθουν) ὀτι το (ορισμένο) Τέρμα από τον 

AAAAX - ὀέδαια - καταφθάνει. Και είναι 

Exeivos που ακούει και ὀλέπει (τα πάντα). 

6. Κι αν κανένας αγωνίζεται (με 

θάρρος και δύναμη) προσπαθεί μόνο για 

τον εαὐυτόν του. Πιατί ο AAAAX δεν 

έχει τὴν ἀνάγκη του κόσμου. 

7. Κι an’ εκείνους που πιστεύουν κι 

αγαθοεργούν, θα εξαλείψουμε κάθε κακό 

σ' αὐτούς, και θα TOUS ανταμείψουμε 

σύμφωνα με TO πιο καλύτερο από τα 

ἐργα τοῦς. 

8. Και συστήσαμε στον ἄνθρωπο τὴν 

καλοσύνη OTOUS γονείς του. AV όμως 

προσπαθούν, (αγωνίζονται) (οποιοσδήποτε 

ax αυτούς) νὰ σ' (αναγκάσει) va Με 

κάνεις συνέταιρο (στη λατρεία), με κάτι 

ποῦ δεν ἔχεις γι' αυτό καμιά γνώση, (τότε) 

μὴν τους υπακούσεις. (Ολοι) σ΄ Ἐμένα 

επιστρέφετε, και (τότε) θα σας 

ειἰδοποιήσουμε για O,TL κάνατε 

πραγματιχά. 

9. Κι εκείνοι που ÉXOUV πιστέψει κι 

ἐκαναν TO καλό, θα τους επιτρέψουμε νὰ 

μπουν στὴ συντροφιά τῶν ενάρετων. 

10. Ὑπτάρχουν όμως - ἀνάμεσα στους 
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ανθρώπους - κι εκείνοι που θα ποῦν: 

"Πιστεύουμε στον AAAAX". Av ὀμως 

πικραθούν (εξ αἰτίας της πίστης τους) 

στον AAAAX χρησιμοποιούν τη 

δοκιμασία τῶν ανθρώπων σαν να ἦταν ἢ 

Οργή (τιμωρία) του AAAAX! Κι αν σου 

ἔλθει ὀοήθεια (νίκη) από τον Κύριό σου 

ὀέδαιο εἰναι ὀτι θα λένε: "Huaotav 

(πάντοτε) μαζί σας!" Μήπως δεν εἰναι ο 

AAAAX Exeivos που γνωρίζει πιο καλά 

ό,τι ὀρίσκεται (στις καρδιές) στα στήθη 

όλου του Κόσμου; 

11. Κι οπωσδήποτε o AAAAX 

γνωρίζει EXELVOUS που πιστεύουν XL 

οπωσδήποτε γνωρίζει TOUS Ὑποχριτές. 

12. Και λέγουν οι ἀπιστοι στους 

πιστούς: "Ακολουθείστε το δρόμο μας για 

νὰ επωμισθούμε (τις συνέπειες) από τὰ 

λάθη σας (τις αμαρτίες σας)". Ki όμως 

δεν θα επωμισθούν τίποτε από τα (δικά) 

TOUS λάθη. ZTNV πραγματικότητα εἶναι 

ψεύτες! 

13. Θα σηκώσουν τα δικά τους ὀάρη, 

κι (ἀλλα) ὀάρη μὲ Ta ὄάρη τους, τὴν 

Ἡμέρα δε της Κρίσης θα ερωτηθοῦν (θα 

δώσουν λόγο) για ό,τι (ψέμα) ÉPTLAXVE 

το μυαλό τους. 

14. Και στείλαμε - (κατ' ἀρχήν) τον 

Νώε στο λαό TOU XL ÉUELVE ἀνάμεσά τους 

χίλια χρόνια μείον πενήντα χρόνια. Και 

TOUS πήρε (τους ἐπνιξε) ο Κατακχλυσμός 

ενώ (επέμεναν) στὴν αδικία. 

15. Αλλά σώσαμε αὐτόν χαι τους 

συντρόφους του πλοίου (της Ki6wTtov) 
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και τὴν κάναμε ἕνα Σημείο για όλους 

τους Λαούς! 

16. Καὶ (θυμίσου επίσης) τον Αὐραάμ, 

ὁταν (μίλησε) στο λαό του, εἰπε: "Na 

VANQETEÎTE τον ΑΛΛΑΧ και va 

EXTANQWOETE το καθήκον σας σ' Αὐτόν. 

Αὐτό είναι το καλύτερο για σας, αν 

(δέθαια θέλετε) vo το καταλάδετε! 

17. Ἐσείς ὀμως λατρεύετε εἰδωλα - 

αντί τον AAAAX, καὶ πλάθετε ψεύτικες 

(καταστάσεις). Αὐτά που λατρεύετε - αντί 

τον ΑΛΛΑΧ - δὲν ἐχουν τη δύναμη va 

σας συντηρήσουν (να ἱκανοποιήσουν τις 

ανάγκες σας). [᾿ αὐτό αναζῃητείστε - τη 

συντήρηση - προς τη μεριά του AAAAX, 

νὰ Tov υπηρετείτε και va Του εἰστε 

εὐγνώμονες! Σ' Αὐτόν θα επιστρέψετε. 

18. "Ki αν διαψεύσετε (τα μηνύματα 

τῶν ἀποστόλων Του) κι ἀλλα ἐθνη πριν 

από σας είχαν αρνηθεί. Γιατί ο ἁαπόστολος 

ÔEV ἔχει ἄλλο ἔργο παρά νὰ κηρύττει 

δημόσια (και LE σαφήνεια)". 

19. Μήπως δὲν ὀλέπουν πώς ο 

AAAAX αρχίζει τη δημιουργία κι ἐπειτα 

(τώς) επαναλαμόάνει (το épyo Του) τοῦτο; 

Αὐτό - ὀέόδαια - εἰναι εὐκολο για τον 

AAAAX. 

20. Na nec: "Ταξιδέψτε στη γη και 

παρατηρήσετε πώς άρχισε τη δημιουργία. 

Ἔπειτα o AAAAX θὰ ανεγείρει, το 

τελευταίο δημιούργημα. Πατί o AAAAX 

ὀέδαια ἐχει δύναμη πάνω από κάθε τι. 

21. "Τιμωρεί εκείνον που θέλει, κι ελεεί 
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εκείνον που θέλει και προς τη μεριά Του 

θα επιστρέψετε. 

22. "Και δεν εἰστε εσείς εκείνοι που 

θα μπορέσετε να ματαιώσετε (το σχέδιό 

Του) οὔτε στη γη κι οὔτε στον ovpavé, 

χι οὔτε ἔχετε κανένα προστάτη κι οὔτε 

60n06 - εκτός από τον AAAAX -". 

23. Κι εκείνοι που αρνοῦνται τις 

Εντολές tou AAAAX , καὶ τη Συνάντηση 

μαζί Του, εἰναι αυτοί που θα απελπιστούν 

από τὴν ευσπλαχνία Μου. Κι εἰναι αὐτοί 

που θὰ έχουν οδυνηρά ὄάσανα. 

24. Και ποια θα μπορούσε va εἰναι ἡ 

ἀπάντηση του λαού (στην προειδοποίηση 

του Αὐραάμ) εκτός από το να πουν: 

"Σκοτώστε τον, ἡ κάψτε τον". Κι o 

AAAAX τον ἐσωσε από τη Φωτιά. Βέδαια 

σ' αὐτό ὑπάρχουν Σημεία για λαό που 

πιστεύει. 

25. Και εἰπε: "Ἔχετε πάρει για λατρεία) 

εἰδωλα αντί τον AAAAX, για νὰ ἔχετε 

τὴν αμοιόδαία ἀγάπη και TO σεδασμό 

μεταξύ σας σ' αυτή τη ζωή. Ἔπειτα κατά 

τὴν Ἡμέρα (όμως) τῆς Κρίσης 8' 

αποκηρύξετε ο ἕνας τον ἄλλον και θὰ 

αλληλοκαταριέστε.. Η δε κατοικία σας 

θα είναι ἡ Φωτιά και δεν θα ἐχετε κανέναν 

για ὀοήθεια". 

26. Ο Λωτ ὀμως τον εἰχε πιστέψει, 

AOL εἰπε: "Ou μεταναστέψω στον Κύριό 

μου. Γιατί εἰναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος". 

27. Και χαρίσαμε (στον Αὐραάμ) τον 
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(29) Σούρα ελ-ἀνκεμπούτ Μέρος 200 

Ισαάκ καὶ τον Ιακώδ και κάναμε (δώρο) 

στους ἀπογόνους του (το χάρισμα) TN 

Προφητείας, και τη Βίόλο, δώσαμε και 

στον ἰδιο την ἀαμοιδή του στον κόσμο 

αυτό. Κι οπωσδήποτε στη Μέλλουσα Ζωή 

θα είναν (με τη συντροφιά) των Δικαίων. 

28. Και (θυμίσου) τον Λωτ, όταν εἰπε 

στο λαό του: "Εσείς ἐχετε παραδοθεί στην 

ἀσέλγεια, ÉTOL που κανένας σ' όλο τον 

κόσμο δεν ἔχει διαπράξει (το ίδιο 

GUAOTNUG) πριν από σας. 

29. "ÈT αλήθεια - συνέρχεστε μὲ 

ἄνδρες, κι εμποδίζετε (ἀδιάντροπα) TO 

δρόμο; Και παρανομείτε πρόστυχα (ακόμα) 

καὶ στους ομίλους (στις συνεδριάσεις) σας", 

Και ποιὰ μπορούσε να εἶναι ἡ ἀπάντηση 

του λαού του, εκτός ἀπό TO νὰ ποῦν: 

"Φέρε μας την τιμωρία του AAAAX av 

εἰσαι απ’ αυτούς που λένε την αλήθεια". 

30. Εἰπε: "Κύριέ μου! Βοήθησέ pe 

ἐνάντια στον διεφθαρμένο λαό"". 

31. Ki ὁτὰν ot ἀπεσταλμένοι μας ήρθαν 

στον Αὐραάμ με τις ευχάριστες ειδήσεις, 

εἰπαν: "Θα εξολοθρέψουμε - οπωσδήποτε 

- τους κατοίκους αυτού του χωριού, γιατί 

οι κάτοικοί του ήσαν (παραδομένοι) στὴν 

αδιυκία (στην αμαρτία"". 

32. Eine: "Αλλά εκεί ὀρίσκεται ο Λωτ". 

Εἰπαν: "Eueis γνωρίζουμε καλά για 

οποιονδήποτε εἰναι εκεί. Où σώσουμε 

-ὀέθαια -εκείνον και την οικογένειά του 

- εκτός τη γυναίκα TOU -, γιατί ἦταν ἀπό 

αυτούς που ὀραδυπορούν μαζί μ᾽ αὐτούς 

που καταδικάστηκαν για καταστροφή". 
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(29) Σούρα ελ-ἀνχεμπούτ Μέρος 200 

33. Κι όταν οι ἀπεσταλμένοι Mac 

ἐφτασαν ενοχλούμενοι στον Λωτ, 

λυπήθηκε για λογαριασμό τους γιατί ο 

ὄραχίονάς του στένεψε γι' αὐτούς (ήταν 

ανήμπορος νὰ TOUS υπερασπίσει), κι 

ἐκείνοι του εἰπαν: "Mn φοόάσαι, και μη 

λυπάσαι. Είμαστε (εδώ) για να σώσουμε 

ἐσένα και τους οπαδούς σου - εκτός τη 

γυναίκα σου - γιατί είναι μ' αυτούς που 

καταδικάστηκαν νὰ καταστραφούν. 

34. "Θα στείλουμε κάτω (στη γη) πάνω 

στους κατοίκους αυτού του χωριού μια 

Τιμωρία από τον ovpavé, για ό,τι 

προστυχιές ἕκαναν". 

35. Κι ἐχουμε ἀφήσει (τα ερείπια) απ' 

αὐτήν (τὴν τιμωρία), σαν ἕνα ολοφάνερο 

Σημείο για οιονδήποτε λαό που 

λογικεύεται. 

36. Και (στο λαό) της Μέντγιεν 

(στείλαμε) τον ἀδελφό Tous τον Σσου' 

ἀϊμπ, καὶ τους εἰπε: "Q! Agé μου! 

Λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, καὶ παρακαλείτε 

για την Ἔσχατη Ἡμέρα, και μη διαφθείρετε 

τῇ γη». 

37. Αλλά τον ἀαρνήθηκαν. Και (τότε) 

τους πήρε (σκεπάζοντάς τους) ἡ δυνατή 

ανατίναξη (τῆς γης) και ἐγιναν, στα σπίτια 

TOUS την άλλη μέρα, πτώματα ξαπλωμένα. 

38. (Θυμίσου ἀκόμα το λαό)του Αντ 

και του Θεμούντ. Καθαρά φαίνεται σ᾽ 

εσάς (η τύχη τους) από (τα ἐρείπια) τῶν 

σπιτιών τους. Γ[Οητευτικές ἔκανε γι' αυτούς 

O Σατανάς τις πράξεις τοῦς, 
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(29) Σούρα ελ-Ανκεμπούτ Μέρος 200 [601] Fos γᾷ ὦ Si δ) 

αναχαιτίζοντάς TOUS από το Δρόμο (της 

Αλήθειας), αν και ἤσαν προικισμένοι με 

Ἐξυπνάδα και Ἐπιδεξιότητα. 

39. (@vuioov ακόμη) τον Καρούν, τον 

Φαραώ και τον Χαμάν. Exei ήρθε σ' 

αὐτούς ο Μωυσής με τα φανερά Σημεία, 

αλλά συμπεριφέρονταν με προπέτεια πάνω 

OTN γήη, και ÔEV μπόρεσαν νὰ 

προστατέψουν τον εαυτό τους από Μας. 

40. Τον καθένα tous αρπάξαμε 

(σύμφωνα) με το παράπτωμά του. Απ' 

αὐτούς - πάνω σε μερικούς στείλαμε ένα 

ορμητικό ἀανεμοστρόδιλο (με ὀροχή και 

πέτρες), ἄλλους TOUS άρπαξε ἡ (δυνατή) 

Ἀραυγή κι σ' ἄλλους κάναμε τη γη va 

TOUS καταύροχθίσει, κι ἄλλους πνίξαμε 

(στο νερό). Και dev ήταν o AAAAX που 

ἤθελε va τους (ὄλάψει) να τους αδικήσει 

αλλά αὐτοί οι ίδιον ήσαν (που 

τυραννιόνταν) αδικώντας τον εαυτό τους. 

41. Η παραύδολή εκείνων που πήραν 

ἄλλους προστάτες - εκτός από το AAAAX 

- μοιάζει σὰν τὴν Αράχνη, που πήρε 

(ἔκτισε για τον εαυτό της) ένα σπίτι. Αλλά 

το πιο εὐθραῦυστο - δέδαια - από τα σπίτια 

είναι της Αράχνης το σπίτι. Av (μόνο 

μποροῦσαν νὰ TO καταλάδουν) αν το 

ήξεραν. 

42. Ο ΑΛΛΑΧ - δέδαια - γνωρίζει 

από κάθε πράγμα, εκείνα που 

επικαλούνται (για λατρεία), εκτός του 

Ιδίου. Και εἰναι o Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

43. Κι αὐτές είναι où Παραδολές (τα 
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(29) Σούρα ελ-Ανκεμπούτ Μέρος 210 [[602 ] Fist A ὦ Salt δ)» 

παραδείγματα) που ἀαναπτύσσουμε στους 

ανθρώπους, αλλά δεν τις καταλαδαίνουν 

παρά μόνο 6001 έχουν τη Γνώση. 

44. O AAAAX ἐπλασε - δίκαια τους 

ουρανούς και TN γη (σε κανονικές 

αναλογίες). Σ' αὐτό - ὄέδαια - εἰναι 

φανερό το Σημείο για TOUS πιστούς. 

45. Ν' απαγγέλλεις από το Βιόλίο (το 

Κοράνιο) εκείνο που σου ἔχει σταλεί με 

ἐμπνευση, και νὰ τηρείς τη τακχτική 

προσευχή. Η προσευχή συγχρατεί από τις 

αισχρές και άδικες πράξεις. Η ἀνάμνηση 

του ΑΛΛΑΧ είναι - χωρίς αμφιθδολία-το 

μεγαλύτερο (χρέος στη ζωή) Κι οΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει εκείνο που φτιάχνετε (που 

μηχανεύεστε). 

46. Καὶ μη φιλονικείτε με TOUS οπαδούς 

της Βίόλου, εκτός αν πρόκειται για TAN 

συζήτηση. Κι εκτός μ' εκείνους που 

αδικούν (κι εἰναι παραστρατημένοι) 

ἀνάμεσά τους. Και va πείτε: "Πιστεύουμε 

στην Αποκάλυψη ποῦ ἔχει σταλεί σ' εμάς 

και σ' αὐτή ποῦ ἔχει σταλεί σ' εσας. Ο 

Θεός μας καιο Θεός σας εἰναι Ἕνας. Κι 

ἐμείς σ'΄ Αὐτόν ἔχουμε υποταχθεί (στη 

θέλησή Του - στο Ἰσλάμλ)". 

47. Και μ' αυτό τον τρόπο (αποστολής 

Βίόλων στους Αποστόλους), ἐχουμε στείλει 

το Βιόλίο και σε σένα, (Μουχάμμεντ!), 

ὥστε νὰ πιστεύουν σ' αυτό, εκείνοι που 

τους εἰχαμε δώσει τη Βίόλο, καθώς επίσης 

και 6001 απ' αὐτούς (τους Ἀραόες 

ΕἘιδωλολάτρες) το πιστεύουν. Μόνο ot 

άπιστοι εἰναι εκείνοι που απορρίπτουν 

τὰ Σημεία Mac. 
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(29) Σούρα ελ-ἀνχεμπούτ Μέρος 210 

48. Και dev ήταν (δυνατό) σ' εσένα 

νὰ διαδάζεις γραφές πριν τούτο (σου 

φτάσει), κι OÙTE είναι (δυνατό) να τις 

γράφεις με το δεξί σου χέρι. Γιατί - ὀέθαια 

- στὴν περίπτωση αὐτή θα εἰχαν 

αμφιόδολίες εκείνοι που φλυαρούν 

ματαιόδοξα. 

49. Κι ὁμως auto (το Κοράνιο) 

αἀποτελεί Εδάφια που (από μόνα τους) 

φανερώνονται στις καρδιές εκείνων που 

TOUS ἔχει δοθεί ἡ γνώση. Και μόνο οι 

άδικοι τα απορρίπτουν. 

50. Και λένε (ακόμα): "Tiati δεν 

στέλνονται στον (Μουχάμμεντ) Σημεία 

από τον Κύριό του; (για va υποστηρίζουν 

τὴν ἀποστολή του;)" Na πεις: Ἢ δύναμη 

των Σημείων είναι μόνο με τον AAAAX. 

Κι ενώ εγώ εἰμαι ἕνας φανερός (σεόλους) 
Προειδοποιητής". 

51. Μήπως δεν είναι ἀρκετό γι' αὐτούς 

ότι ἔχουμε στείλει κάτω σ' εσένα (το 

Κοράνιο) Βιόλίο, για va το απαγγέλλεις 

(νουθετώντας) τους; Σ' αὐτό ὄέδαια 

ὑπάρχει OÙXTOS και Ὑπενθύμιση για τον 

κόσμο ποῦ πιστεύει. 

52. Νὰ πεις: "Αρκεί ο AAAAX για 

Μάρτυρας ανάμεσα σ' μένα και σ' εσάς. 

Γνωρίζει ὀ,τι εἰναι στους ουρανούς και 

στη γη. Και αὐτοί που πιστεύουν στις 

ματαιότητες κι ἀρνούνται τον AAAAX, 

εἰναι OL χαμένοι". 

53. Καὶ σου ζητούν νὰ επισπεύσεις 

(τις ἀπειλές σου για) τὴν τιμωρία (τους). 
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(29) Σούρα ελ-Ανχεμπούτ Μέρος 210 [ 604 | st YA Salt δ,» 

PI Le »2΄ ᾧτε me 
AY δεν ήταν όμως TO τέρμα ορισμένο, θα (OX NE Ὁ ἀμ ΓΑ γα 

ερχότανε ἡ Τιμωρία σ' αυτούς. Είναι 

δέδαιο ότι θα τους κατελάμόανε ξαφνικά, 

ενώ εκείνοι οὔτε θα To αἰσθάνονταν! 

54. Και σου ζητούν να επισπεύσεις 

τις προειδοποιήσεις σου για τὴν Τιμωρία 

(τους). Κι όμως - στὴν πραγματικότητα - 

n Κόλαση θα αγκαλιάσει TOUS αρνητές 

της Πίστης! 

55. Και την Ἡμέρα (της Κρίσης) ἡ 

Τιμωρία θα τους καλύψει, από πάνω τους 

καὶ κάτω από τα πόδια τους, και (μια 

φωνή) τότε θα πει: “Δοκιμάστε (TOUS 

καρπούς) τῶν ἐέργων σας!" 

56. Ω! Πιστοί Μου δούλοι, που 

πιστέψατε! H γη Μου εἰναι ευρύχωρη. Nr 

αὐτό Ἐμένα μόνο να λατρεύετε! 

57. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 

θάνατο. Ἔπειτα σ' Ἐμάς όλοι θα 

επιστρέψετε. 

58. Κι εκείνοι που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν, σ' αὐτούς θα δώσουμε 

δωμάτια από τον Παράδεισο - ἔξοχα 

μέγαρα - που κάτω τους θα τρέχουν τα 

ποτάμια, για νὰ κατοικήσουν εκεί για 

πάντα. Πόσο υπέροχη εἰναι ἡ αμοιδή y1' 

αὐτούς που εργάστηκαν (το καλό) 

59. Και που υπόμεναν καρτερικχά (τις 

δοκχιμασίες) και που εμπιστεύονται τον 

Κύριό τους. 

60. Και πόσο αμέτρητα εἰναι (τα 

πλάσματα) τα ζωντανά που δεν κουδαλούν 

ATX “252 
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(29) Σούρα ελ-Ανκεμπούτ Μέρος 210{ 605 | Υὴ :;} +4 Sul δ)» 

τίποτε στη συντήρησή τους; O AAAAX 

είναι που τρέφει αὐτά και εσάς και είναι 

AUTOS που ακούει (και όλα τα) γνωρίζει. 

61. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος ἐπλᾶσε 

TOUS ουρανούς καὶ τη γη κι UTOTÜOOEL 

τον MALO και τη σελήνη (στον Νόμο Του), 

θα πουν ὀέόαια: "O AAAAX". Πώς τότε 

έχουν παραπλανηθεί μακριά (από τὴν 

αλήθειο); 

62. Ο AAAAX επεκτείνει (απλόχερα) 

τὴν συντήρηση (που Exeivos χορηγεί) σ' 

οιονδήποτε θέλει από τους δούλους Του 

και (όμοια πάλι), περιορίζει (την παροχή) 

σ' όποιο θέλει. Dati o AAAAX για κάθε 

πράγμα ἔχει ἀπόλυτη γνώση. 

63. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος εἰναι 

ποῦ στέλνει ἀπό τον οὐρανό TO νερό (της 

ὀροχής), και ζωογονεί μ' αὐτό τη γη, 

αφού πιὰ ÉXEL νεκρωθεί, θα πουν - 

οπωσδήποτε -: "O AAAAX". Na (τους) 

πεις: "Η Δόξα (ας είναι για) τον ΑΛΛΑΧ 

Κι όμως où πιο πολλοί από αὐτούς δεν 

λογικεύονται. 

64. Και τι είναι ἡ ζωή αὐτού του 

κόσμου παρά διασκέδαση και παιχνίδι; 

Κι όμως το Σπίτι της Μέλλουσας Ζωής 

αὐτός είναι ἡ πραγματική (και ὀέδαια) 

ζωή, αν μπορούσαν μόνο να το γνωρίζουν. 

65. Κι αν τώρα επιόδιδαστούν στο 

καράῤδι (για ταξίδι στη θάλασσα) 

ἐπικαλούνται τον AAAAX αφοσιωμένοι 

ειλικρινά (κι ἀἁποκλειστικὰ) σ' Αὐτόν. Ὅταν 

όμως TOUS σώσει (αποόιδάζοντάς τους) 

στη στεριά, να TOUS, που δίνουν μερίδιο 

ϑρζσίλικῃ; 
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(29) Σούρα ελ-Ανκεμπούτ Μέρος 210[ 606 |Y\: PAR LEOT CIE 

(τῆς λατρείας τους) σε άλλες θεότητες! 

66. Αρνούνται (αχάρισταλ) ό.τι (αγαθά) 

τους εἰχαμε δώσει, κι ἀαπολαμόάνοντας 

(τα εγκόσμια)! Αλλά σύντομα θα 

γνωρίζουν (την συνέπεια τῶν ἐέργων TOUS). 

67. Ἢ μήπως δεν ὀλέπουν ότι έχουμε 

κάνει μια ιερή ἀσφάλεια, (γύρω από το 

τέμενος), ενώ OL ἄνθρωποι τριγύρω TOUS, 

αρπάζονταν; Κι ἐπειτα, μήπως θα 

πιστέψουν σ' ότι είναι ματαιόδοξο, και 

θ' ἀαρνηθούν τη Χάρη (το Iokdu) του 

AAAAX, 

68. Και ποιος αδικεί περισσότερο από 

εκείνον που επινοεί ἕνα ψέμα κατά του 

AAAAX ἡ που αρνείται την Αλήθεια, 

όταν του φτάνει; Μηπῶὼς δεν υπάρχει 

χώρος στην Κόλαση γι' αὐτούς που 

αρνήθηκαν την Πίστη; 

69. Ἐκείνοι όμως που μόχθησαν για 

(την λατρεία) Μας (το ἰσλάμ) θα τους 

καθοδηγήσουμε - σίγουρα - στο δρόμο 

Μας. Βέδαια, o AAAAX όρίσκεται μαζί 

με όσους κάνουν το καλό. 

41 in HET Ci 22 A 

oc δι 

ἀν MPAAACAE EN ἀκ ds f 

Dot NA REATS ὡ δ | 
OK: fssss 

Fe # 2 PAPA TA ET 

RES ee 

(λει 

927 {25.,. 2 ft 2 3 Es As 

Dia 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. À. M. (Ελιῳφ, Aauu, Μιμμ)Ἐ 

2. Νικήθηκαν οι Poor. 

*62. Σημ. 1 



(30) Σούρα ελοΡουμ Μέρος 210 sx γι δ,}}8)»» 

3. Ze μια γη πολύ κοντινή. Αλλά αὐτοί εἴ GE LA SNS 

καὶ μετά την ἥττα TOUS (αυτή) σύντομα Ὃ rss 

θα ξανανικήσουν, - 

4. Ze λίγα χρόνια ὄμως. Με τον Abe d ho AAC κα 

AAAAX ὀρίσκεται ἡ ἀπόφαση και για OL AE 

(Ou ἔγινε) στο παρελθόν και για (6,171 NC DA ES 

θα γίνει) στο μέλλον. Θα εἰναι ἡ Ἡμέρα 

nov οι Πιστοί θα χαίρονται, 

δ᾽ € 
ω 14 2, LI LIT 2 - 6% Ce 5. με τη θοήθεια του ἌΛΛΑΣ. Βοηθά os AT J'ai 25, 

exeivov που θέλει. [lati εκείνος είναι o Es 2 
" , (OS 

Παντοδύναμος, o Πολυεύσπλαχνος. NF T 

(Eivou) ἡ ὑπόσχεση του AAAAX. οὐκ τἀ γι à (és 

Ποτέ o AAAAX δεν εκτρέπεται ἀπό τὴν 

᾽πυπόσχεσή Του. Κι όμως où πιο πολλοί Ed 
άνθρωποι δεν το καταλαόδαίνουν. 

PCA 

Led 

7. Γνωρίζουν αυτό που φαίνεται (μόνο) τοι ie Pets ds 

στη ζωή αυτού του κόσμου, και εἰναι AE 

απρόσεκτοι για το Τέλος (όλων των 

σπὍυη7ποθέσεων γενικά). 

δ. Μήπως δὲν σχέπτονται δαθιά στον ANGES ὦ 2 ai ee 55 

εαυτό TOUS, ότι ἔχει πλάσει Oo AAAAX 2 SE TOUS ουρανούς καὶ τὴ γη και όσα εἰναι ες : 
΄ » , ἃ ψ- Te “2,2. 5.5 ES, 7 

ανάμεσά TOUS, μόνο με TO Δίκαιο και για μερφ NC LS à); 
; Ν ᾿ ; ᾿ ae 

μια προκαθορισμένη διάρκεια; Ki όμως OS 

πολλοί από TOUS ανθρώπους αἀρνούνται 

τὴ συνάντηση με τον Κύριό τους (κατά 

τὴν Ανάσταση)! 

9. Μήπως δεν διέτρεξαν τὴ γη va δουν | ἀϊχρό LS LES Gi is 42 A 

πώς ήταν το Τέλος εκείνων (που étnoav) |: ,..1..2:5 «αν A A δ γξ, , 1 

πριν ar’ αὐτούς; Ἥταν ανώτεροι αὐτούς 

σε δύναμη. Καλλιέργησαν τὴ γη, ο δὲ | Ales Riley eo Yl 
ἀριθμός των κατοίκων ἦταν μεγαλύτερος AAA pri Les 

ax’ αὐτόν ποὺ εἰναι. Και τους ήρθαν ot 
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απόστολοί TOUS LE τα Ολοφάνερα Σημεία, 

(που ta αρνήθηκαν). Και δεν ταν ο 

AAAAX που tous αδίκησε, αλλά οι LÔLOL 

αὐτοί αδίκησαν τις ψυχές τους. 

10. Ἔπειτα το τέλος εκείνων που 

κατέστρεφαν ήταν κακό. Πατί ἀρνήθηκαν 

τις Ἐντολές tou ΑΛΛΑΧ και τις 

ειρωνεύτηκαν. 

11. Ο AAAAX εἰναι που αρχίζει (την 

πορεία) τῆς δημιουργίας, ἐπειτα τὴν 

ἐπαναλαμόάνει, κι ἐπειτὰ σ' Αὐτόν ὀόλοι 

θα επιστρέψετε. 

12. Και την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα θα 

φτάσει, OL ἔνοχοι θα μείνουν ἄφωνοι, σε 

απόγνωσῃ. 

13. Και δεν θα ἐχουν μεσολαόητές 

ἀνάμεσα OTOUS "Συνεταίρους" τους, ενώ 

και or ἰδιοι θα αρνηθούν τους 

"συνεταίρους" τους. 

14. Και την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα θα 

φτάσει, - σ' αυτή τη Μέρα (or ἀνθρωποι) 

θα χωριστούν. 

15. Τότε εκείνοι που είχαν πιστέψει 

χι ἕκαναν TO καλό, θα EUTUXNOOUV σε 

ἕνα Λιδάδι Ἡδονής. 

16. Evo εκείνοι που ἀαρνήθηκαν (τὴν 

Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Μας, 

καὶ τή συνάντηση στη Μέλλουσα Ζωή, 

αὐτούς θα τους φέρουν στα Βασανιστύρια. 

17. Ανώτερος είναι o AAAAX, υμνείτε 

Tov ὁταν φτάσετε στο δειλινό και όταν 

OA AT, 

ice 208 or à 

SRG ὦ 

“..222252 

Le ARE 

ὥ RSR gi PACE 

“ἧς sertie Also 

Ὁ CAES UN 629 

122. LT A 

ζς«,,{ΐ 
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SALES 

bros Copa ge ὦ ac 
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ξυπνάτε το πρωί. 

18. Σ' Αὐτόν ανήκχει ἡ δόξα στους 

ουρανούς καὶ στη γη, και στο δειλινό κι 

όταν εἰναι μεσημέρι. 

19. (Είναι Exeivos που) 6Yéte ta 

ζωντανά από ta νεκρά, και ὀγάζει ta 

νεκρά από τα ζωντανά. Και ζωογονεί τη 

γη μετά το θάνατό της. Ἔτσι κι εσείς θα 

ὀγείτε (από το θάνατο). 

20. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του 

εἰναι το ότι σας ÉXEL πλάσει ἀπό χώμα, 

κι ἐπειτὰ να, που γίνατε ἄνθρωποι και 

πορεύετε (σ' όλα TO μέρη προς TO ζειν). 

21. Κι από τα Σημάδια Του, εἰναι και 

το ότι ÉXEL πλάσει από τον LÔLO τον εαυτό 

σας συζύγους για VA συγκατοικείτε 

(ήσυχα) μαζί τους, κι ἔκανε ἀνάμεσά σας 

(va φωλιάσει) ἡ ἀγάπη, και ἡ στοργή. 

Βέῤαια σ' αὐτά Ὀπυπάρχουν Σημεία 

(διδάγματα) για τον λαό εκείνο που 

σκέπτεται. 

22. Σημάδιυ (της Παντογνωσίας) Του, 

εἶναι και ἡ δημιουργία τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς, και OL παραλλαγές στη γλώσσα 

σας και στο χρώμα σας. Βέδαια μέσα σ' 

αὐτά ὑπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

ὁλο τον κόσμο. 

23. Σημάδι (της Φιλανθρωπίας) Του, 

εἰναι καὶ ο ὕπνος που κάνετε τη νύχτα 

και τὴν Ἡμέρα καθώς κι ἡ επιδίωξη των 

αγαθών τῆς γενναιοδωρίας Του. Βέθαια 

σ' αὐτά ὑπάρχουν Σημεία (διδάγματα) 

γιὰ TO λαό εκείνο που ακούει. 
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24. Σημάδι (της Πρόνοιάς) Του, εἰναι 

HOL ότι δείχνει την ἀστραπή για φόδο κι 

ελπίδα και κατεδάζει το νερό (της ὄροχής) 

από τον ουρανό και ἀαναζωογονεί μ' αὐτό 

τὴ νεχρωμένη γη. Βέδαια μέσα σ' αὐτά 

(τα φαινόμενα) ὑπάρχουν Σημεία για TO 

λαό εκείνο που σκέπτεται λογικά. 

25. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του, 

εἶναι και ότι ο ουρανός και ἢ γὴ LE 

Διαταγή Του στέκονται σταθερά (στο 

στερέωμα). Ἔπειτα ὀταν σας καλέσει - 

με μια μόνο φωνή - από τη γη, να, τότε 

εσείς, (ευθύς ἀμέσως) που ὀγαίνετε (έξω). 

26. Σ' Αὐτόν ανήκουν κάθε τι που 

είναι στους ουρανούς και στη γη. Κι όλα 

ευλαόδικά υπακούουν σ' Αὐτόν. 

27. Είναι Exeivos που αρχίζεν (τὴν 

πορεία) τῆς δημιουργίας, κι ἔπειτα τὴν 

επαναλαμόάνει. Είναι γι' Αὐτόν πολύ 

εὔκολο τούτο. Σ' Αὐτόν ανήκει M πιο 

υψηλή τελειότητα στους ουρανούς και στη 

γη, γιατί είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

28. Προδάλλει παραδείγματα από τον 

εαυτόν σας: Μήπως παίρνετε σαν 

συνέταιρους (τους δούλους σας), αὐτούς 

nov τὸ δεξί σας χέρι εξουσιάζει, καὶ 

μοιράζετε στα ίσα, τα πλούτη που σας 

έχουμε χαρίσει για τη συντήρησή σας; Κι 

ὕστερα TOUS φοδάστε όπως POBGOTE ο 

ἕνας τον άλλον; “Ἔτσι εξηγούμε αναλυτυκά 

τα σημεία για το λαό εκείνο που 

λογικεύεται. 
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29. Μόνον οι ἀδικοι axokovBoëv ta 

πάθη TOUS γιατί στερούνται από γνώση. 

Ποιος θα οδηγήσει εκείνον που o AAAAX 

ἀφήνει στην πλάνη. Γι' αὐτούς δεν 

πὉπάρχουν ὄοηθοί. 

30. Στρέψε το πρόσωπό σου (εντελώς) 

σταθερά κι ειλικρινά στην Αληθινή 

Θρησκεία, (μαχριά από τις ψεύτικες). 

Eivar ἡ φύτρα του AAAAX nov έπλασε, 

το ἀνθρώπινο γένος κατ' αὐτήν. Καμιά 

αλλαγή (ας μην ὑπάρξει) στο ἔργο της 

δημιουργίας tou AAAAX. Αὐτή εἰναι n 

᾽πυποδειγματική Θρησκεία. Κι όμως οι πιο 

πολλοί από tous ανθρώπους δεν (το) 

καταλαόδαίνουν. 

31. Κατευθυνθείτε προς Αὐτόν 

μετανοιωμένοι, και φοδηθείτε Tov. Τηρείτε 

τακτικά τις προσευχές και μὴν εἰστε απ' 

αὐτούς που δίνουν συνεταίρους (στον 

AAAAX), 

32. Αὐτούς που ÉXOUV διαιρέσει τη 

Θρησκεία τοὺς και έγιναν αιρετικοί, - 

και που κάθε κόμμα (κάθε αἰίρεση) 

χαίρεται (υπερήφανα) για το δόγμα που 

πιστεύει! 

33. Κι όταν αγγίξει tous ἀνθρώπους 

κανένα κακό φωνάζουν τον Κύριό τους 

και κατευθύνονται προς Αὐυτόν 

μετανοιωμένοι. Ἔπειτα αν τους δώσει να 

δοκιμάσουν Ἔλεος (από τα αγαθά Του), 

μια ομάδα απ' αὐτούς (ξεπληρώνει το 

χρέος της) δίνοντας άλλους θεούς 

συνεταίρους στο Κύριό τους, 

34. για νὰ δείξουν τὴν αχαριστία τους, 

Μέρος 210[ 611 ]Υ"» δ! Ve 52} 8)» 
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για (τὴν εὔνοια) που TOUS προσφέραμε. 

Απολαύστε λοιπόν τώρα, (τη ζωή σας! 

Αλλά σύντομα θα μάθετε τη συνέπεια. 

35. Ἢ μήπως Tous ἐχουμε στείλει καμιά 

απόδειξη που va υποστηρίζει το 

συνεταιρισμό που κάνουν; 

36. Ki ὁταν δίνουμε στους ανθρώπους 

va δοκιμάσουν την Εὔνοια (ἀγαθὰ) (Mas) 

χαίρονται μ' αὐτά. AV όμως TOUS πέσει 

κανένα κακό - TOU τα ίδια τους τα χέρια 

TO παρουσίασαν -, νὰ TOUS, που 

εἰναι ἀπελπισμένοι! 

37. Μήπως δεν ὀλέπουν ότι o AAAAX 

δίνει ἁπλόχερα τη διατροφή σ' ὁποιον 

θέλει, x ἄλλοτε, την περιορίζει; Βέδαια 

σ' αὐτό υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) 

για το λαό εκείνον ποῦ πιστεύει. 

38. Γι' auto δώσε στο συγγενή σου το 

δίκιο του (ό.τι του οφείλεται) και στον 

δυστυχισμένο και στον οδοιπόρο. Αὐτό 

εἶναι το πιο καλό για όσους επιδιώκουν 

τὴν ικανοποίηση του AAAAX και autoi 

εἶναι OL πετυχημένοι. 

39. Κι ό,τι ἔχετε δώσει (τοκίσει) UE 

σκοπό νὰ αυξηθεί ἡ περιουσία σὰς σε 

θάρος τῶν ἄλλων ανθρώπων, δεν 

πρόκειταν V' αὐυξηθεί στον AAAAX! Evo 

αυτά που δίνετε για ελεημοσύνη, 

επιδιώκοντας TV ευμένεια τοῦ AAAAX 

(θα αυξηθούν). Κι αὐτοί εἰναι που θα 

τους πολλαπλασιαστεί ἡ αμοιθή. 

40. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι που σας ἐπλασε, 

ÉTELTO σὰς συντηρεί, ἐπειτα σας 
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θανατώνει, κι ἐπειτα σας ξαναζωντανεύει. 

Μήπως κανείς από τους (ψεύτικους) 

"συνεταίρους" σας ὑπάρχει, που νὰ μπορεί 

νὰ κάνει ένα απ' αὐτά τα πράγματα; 

Ανώτερος είναι o AAAAX καὶ πολύ ψηλά 

από τους συνεταίρους που Του αποδίδουν. 

41. Φάνηχε n καταστροφή (διαφθορά) 

στη στεριά και στὴ θάλασσα από ό.τι 

έχουν HEQÔIOEL τα χέρια τῶν ανθρώπων, 

για va κάνει (0 AAAAX) va δοκιμάσουν 

τὰ επίχειρα από μερικές πράξεις τους, 

(σαν τιμωρία) ὠστε ίσως επιστρέψουν 

πίσω (στον ίσιο δρόμο). 

42. Na πεις: "Ταξιδέψτε στη γη και 

παρατηρήστε ποιὸ ἦταν το Τέλος εκείνων 

που (έζησαν) πριν (από σας). Où πιο 

πολλοί απ' αὐτούς ἤσαν πολυθεϊστές. 

43. Στρέψε το πρόσωπό σου 

Μουχάμμεντ' (τη πίστη σου) στη σωστή 

Θρησκεία, προτού φτάσει ἡ Ἡμέρα από 

τον AAAAX που τίποτε δεν μπορεί νὰ 

τὴν ἀπομακχρύνει. Τότε σ' αυτή την Ἡμέρα 

(οι ἀνθρωποι) θα χωριστούν (στα δύο). 

44. Αὐτοί που ἀρνήθηκαν την Πίστη 

θα υποφέρουν ar’ την ἀρνησή (τους) αὐτή. 

Κι αὐτοί που ἕκαναν το καλό, θα 

στρώσουν για τον εαυτό τους το μέρος 

της AVÜTAUONS (του παραδείσου). 

45. Fa ν΄ ανταμείψει - από τη Χάρη 

Του - εκείνους που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν. Γιατί δὲν ayard τους 

ἀπιστους. 

46. ἀνάμεσα στὰ Σημεία Του (είναι 

Μέρος 210[ 613 Ὁ} ε»!} νι 615}8)»» 

4,.,2 ALL «τι 1 sr ὦ 4 

νυ 5 pres EC YA 52 

Logis fuit . 
Axe τ τς 

ΠΣ 

οἷμί Hood or 
244 7 es AAA 

( Dow aol 3,2 V ep 

ζώ2 Lust 5 sit 

MES ads ω 

΄“-“. AU 

a) DIE 

5.125 LA Gas sn 

AA PATATE 

OF PET 

DATA APT 2» % 

mn) ifootatieéss 



(30) Σούρα εἐλοΡουμ Μέρος 210 [ 614 | ist δι 622} 8)» 

κι αὐτό): ότι στέλνει τους άνεμους, σαν 

κήρυκες για χαρούμενα μηνύματα για νὰ 

σας κάνει να δοχιμάσετε (τα ἀγαθά) της 

Evorkayvias Του, και, για va τρέχουν 

τα καράδια (Μεγαλόπρεπα) κατά διαταγή 

Του, καὶ γιὰ va επιδιώξετε (την αφθονία) 

τῆς Γενναιοδωρίας Του. Ὥστε ίσως και 

φανείτε ευγνώμονες προς τον ΑΛΛΑΧ. 

47. Και πριν από σένα (Μουχάμμεντ!) 

ἔχουμε στείλει ἀποστόλους στις γενιές 

τους. Και τους ἐφτασαν μὲ Ολοκάθαρα 

Σημεία. Ἔπειτα εκχδικηθήκαμε εκείνους, 

κι ἦταν ÉVOYOL; κι ήταν χρέος μας VO 

θοηθήσουμε (τότε) τους πιστούς. 

48. Ο AAAAX εἰναι που στέλνει τους 

ἄνεμους, για νὰ χινούνται σύννεφα κι 

ἐπειτα VO τα σχορπά στον ουρανό, - κι 

όπως θέλει -, κάνοντάς τα κομμάτια, και 

τότε όλέπεις τις σταγόνες της ὄροχής νὰ 

ὀγαίνουν από τη μέση τους, κι όταν κάνει 

καὶ πέσουν πάνω στους δούλους Του - 

(αυτούς) που θέλει - να τους κάνει τότε 

που χαίρονται! 

49. Evo πριν στείλει (τη ὀροχή) πάνω 

τους - αχριδώς πριν πέσει- ταν 

απελπιστικά λυπημένοι! 

50. Παρατήρησε - λοιπόν - (w! 

ἄνθρωπε!) τα ἰχνη της ευσπλαχνίας του 

AAAAX. Πώς ζωογονεί τη γη αφού πριν 

(απόλίγο) ἦταν νεκρή. Βέδαια είναι Αὐτός 

που ζωντανεύει τους πεθαμένους, γιατί ἡ 

δυναμή Του, εἰναι αἀπεριόριστη. 

51. Κι αν (όμως) στείλουμε άνεμο 

(δυνατό και κακό), ἐπειτὰ GOT αὐτόν 
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ὅουν (τα σπαρτά τους) va χκιτρινίζουν, | OMC 

(τότε) γίνονται ἀχάριστοι. 

52. Βέδαια δεν μπορείς να κάνεις τοὺς | ZA: Ze à AA ES TE 

πεθαμένους ν' ἀκούσουν κι οὔτε τους ἄς παρα 
, t , a (ec) Cha 1315! 

κουφοῦς ν΄ ακούσουν τη Ἀλήση (το 7 

κήρυγμα) όταν (σου γυρίζουν την πλάτη) 

κι ἀπομακρύνονται. 

53. Κι oùte μπορείς va οδηγήσεις > Ὦ lis δ, καὶ χροΐ; 

(επαναφέροντας) Tous τυφλούς από την ῶ ρος “ἦ 

πλάνη τους. Μόνο αὐτοί που πιστεύουν δλ rue 3) 

στις Evrokés Mas θα σε ακούσουν, x 

αὐτοί εἰναι που έχουν υποτάξει (τη θέλησή 

τους 010 ἰσλάμ). 

54.0 AAAAX εἰναι που σας ἔπλασε Lies Ἂς Li ΚΣ ΑἸ ὦ 
(otnv ἀρχή) αδύνατους, ἐπειτα ἔκανε από | 5.2, 2 ee Le 218 ee 

τὴν abuvauia, δύναμη - (σ' εσάς). Ἔπειτα | +742 ae der A 
Li , # ῃ » ΤΩ De “-““,. 23» 

ἔκανε από τη δύναμη, ἀδυναμία κι ἄσπρα Σά Ly85 Li Ge 
μαλλιά. Δημιουργεί όπως θέλει, και είναι 

Ἐκείνος ο Παντογνώστης, ο Πανίσχυρος. 

55. Και την Ἡμέρα, που ἡ Ὥρα (του Bu ARR ES 
λογαριασμού) θα εγκατασταθεί, θα » τ 

ορκίζονται Où ἔνοχοι ότι δὲν στάθηκαν Θ see NEC 

στη ζωή παρά μόνο μια Doc. Ἔτσι και 

πρωτύτερα εξαπατούσαν (τον εαυτό TOUS). 

56. Evo θα ποῦν εκείνοι που Tous SG ose 

δόθηκε ἡ γνώση και ἡ πίστη: “Πράγματι, es ES 

ÉXETE παραμείνει (000 καιρό εἰναι πος Ὡς 

γραμμένο) στο Βιδλίο του AAAAX μέχρι ΑΘ Ύ ἘΚ ΦῊ 

τὴν Ἡμέρα της Ανάστασης. Κι αὐτή είναι 

ἡ Ἡμέρα της Ανάστασης. Ki ὀμως εσείς 

δὲν τη πιστεύατε" | 

57. Έτσι σ αὐτή τὴν Ἡμέρα, δὲν A LONENsSS 

ὠφελεί σ' ἐκείνους που αδίκησαν, καμιά 
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δικαιολογία για τη συγγνώμη τους. Κι 

οὔτε θα ζητηθούν (να κάνουν κάτι) va 

ἐπανορθώσουν (τα σφάλματά τους) - 

(ἔστω κι αν μετανιώσουν στη ᾿Εσχατη 

Méoo) - 

58. Ἔχουμε προόθάλει για τους 

ανθρώπους - σ' αὐτό το Κοράνιο 

παραδείγματα - από κάθε εἰδος. Αλλά 

αν TOUS φέρεις ένα (και μόνο) Σημείο, 

εἰναι δέδαιο ότι θα έλεγαν où Ἀπιστοι: 

"Δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά νὰ λέτε 

ματαιοδοξίες" 

59. Μ' αὐτό τον τρόπο σφραγίζει ο 

AAAAX τις καρδιές εκείνων που δεν 

καταλαόδαίνουν. 

60. [Δ αὐτό να υπομένεις καρτερικά, 

ῳ Μουχάμμεντ', γιατί ἡ πυπόσχεση του 

AAAAX eivar αληθινή, κι ας μη σε 

HAOVIOOUV, EXEÏVOL που δεν ἔχουν (στον 

εαυτό TOUS) τη ὀεδαιότητα της πίστης. 
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Στο ὄνομα του AAAAX, 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. À. M. = (Elo, Λαμμ, Muu)* 

2. Αὐτά εἰναι Ἐδάφια του Βιόλίου 

τῆς Σοφίας. 

3. Ἕνας Οδηγός και μια Εὐλογία για 

όσους αγαθοεργούν, 
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4. που εκτελούν την ταχτική Προσευχή, 

καὶ δίνουν (κανονικά), την ελεημοσύνη, 

KL έχουν (στις καρδιές τους), 

ὀεόαιότητα της Μέλλουσας Ζωής. 

5. Αὐτοί (ακολουθούν τη σωστή) 

καθοδήγηση του Κυρίου τους. Ki œutoi 

είναι οι μόνοι που θα ευτυχήσουν. 

6. Αλλά - ὑπάρχουν ἀνάμεσα στους 

ανθρώπους - κι εκείνοι που ayopétouv 

λόγια του ἀέρα, (παραμύθια), για va 

παραπλανήσουν (τον κόσμο) - χωρίς να 

10 καταλαδαίνουν -από το Δρόμο του 

AAAAX, χκαὶ για νὰ TO πάρουν στην 

κοροϊδία. Αὐτοί θα ἔχουν εξευτελιστικά 
ὀασανιστήρια. 

7. Κι όταν ἀαπαγγέλλονται πάνω του 

τα εδάφιά Μας (του Κορανίου) 

απομακρύνεται αλαζονικά - σαν νὰ μὴν 

τα ακούει- και σαν να ὑυπήρχε κουφαμάρα 

στα δύο του αὐτιά -. Π' αὐτό ανάγγειλέ 

του μιὰ οδυνηρή Τιμωρία. 

8. Γι’ αὐτούς (ὀέόδαια) που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, θα έχουν, Κήπους 

(γεμάτους) με απολαύσεις, 

9. γιὰ va κατοικήσουν εκεί, για πάντα. 

Η πυπόσχεση tou AAAAX εἰναι αληθινή. 

Κι Exeivos εἰναι ο Παντοδύναμος, ο 

Σοφός. 

10. Δημιούργησε τους ουρανούς χωρίς 

κολώνες (στηρίγματα) που θα μπορούσατε 

va δείτε. Και πέταξε πάνω στη γη 

ακλόνητα (θεόρατα) ὄουνά, για va μη 

Ἀλείνει LE σας και σκόρπισε σ' αὐτήν 
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ζτώα από ὀλα τα εἰδη. Και στείλαμε κάτω 

(στη γη) νερό από τον ουρανό και κάναμε 

να φυτρώνουν σ' αὐτή κάθε εἰδους 

ευγενικά φυτά σε ζευγάρια. 

11. Τέτοια είναι τα δημιουργήματα του 

AAAAX. Δείξτε Μου - τώρα - τι εἶναι 

εκείνα που ἔχουν OL άλλοι συνέταιροι 

δημιουργήσει, χωρίς (τη ὀοήθεια) του 

AAAAX. Αλλά οι ἀδικοι ὀρίσκονται σε 

φανερή πλάνη. 

12. Προικίσαμε (στο παρελθόν) ue 

σοφία τον Aovxudv (λέγοντας): "Δείξε την 

εὐγνωμοσύνη σου στον ΑΛΛΑΧ». Κι 

ὁποιος είναν ευγνώμονας, (τον εαυτό του 

ὠφελεί), ευγνωμονεί για την ψυχή του. 

Κι ὀποιος είναι αχάριστος, - o AAAAX 

ὀέόαια δεν έχει καμιά ανάγκη - εἰναι 

Πλούσιος. Αξιέπαινος. 

13. Πρόσεξε, ὁταν εἰπε o Aovxudv 

στο γιο του, νουθετώντας τον: "Q! De 

μου! Μην ενώνεις συνεταίρους (άλλες 

θεότητες) με τον AAAAX. Dati ἡ απιστία 

εἶναι μεγάλη αδικία". 

14. Kai συστήσαμε στον άνθρωπο (πώς 

να συμπεριφέρεται) στους γονείς του. H 

μητέρα του, ὑυποφέροντας με αδυναμία 

που μεγαλώνει μέρα UE TN μέρα τον 

κουδαλούσε (στα σπλάχνα τῆς), καὶ σε 

δύο χρόνια διέκοψε (το ὀύζαγμά) του. 

(Ακουσε - λοιπόν - το πρόσταγμα): “Δείξε 

εὐγνωμοσύνη σ' Ἐμένα και στους γονείς 

σου. Σ' ἐμένα εἰναι (το τέρμα) της Πορείας 

όταν κανονίζεται ἡ αμοιδή σου για ό,τι 

ἑκανες). 
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15. Av ὁμως προσπαθήσουν μ' όλη 

TOUS τὴν δύναμη va Με ενώσεις στη 

λατρεία UE κάτι που δεν ἔχεις γνώση, 

(τότε) μην τους vraxoveis. Κράτησε τη 

συντροφιά μαζί τους, σ' αυτό τον κόσμο, 

δίκαια (και με καλοσύνη) κι ἀκολούθησε 

το δρόμο εκείνων που κατευθύνονται σ' 

Ἐμένα (με ἀγάπη). Ἔπειτα σ᾽ Ἐμένα (εξ 

ἄλλου) όλοι θα επιστρέψετε, και (τότε) 

θα σας πώ την αλήθεια (και το νόημα) 

γιὰ όλα που κάνατε", 

16. "Ω! Te μου!" (εἰπε ο Λουχμάν), 

"Ὁ ,,κτι ἐχει το ὄάρος ενός σιναπόσπορου, 

ἔστω κι αν είναι (κρυμμένο) σε ὄράχο, ἡ 

στους ουρανούς, ἡ στὴ γη, ὁ AAAAX θα 

το φέρει (στο λογαριασμό)-. ΟΑΛΛΑΧ, 

πράγματι, είναι Exeivos (του καταλαόδαίνει 

τὰ μυστήρια του κόσμου) ο Ευπροσήγορος, 
ο Ἔμπειρος. 

17. "ΩΓ Te μου! Na εκτελείς, τέλεια 

(τακτικά) την προσευχή, και va διατάζεις 

ό,τι εἰναι δίκαιο, και ν' ἀπαγορεύεις ό.τι 

είναι κακό. Νὰ Ὀπυπομένεις καρτερικά σ' 

οτιδήποτε δυστύχημα κι αν συμόεί, γιατί 

τοῦτο είναι TO πιο σταθερό στοιχείο για 

τις υποθέσεις. 

18. "Και μη στρέφεις το μάγουλό σου 

(από υπερηφάνεια) στους ανθρώπους, κι 

οὔτε VO περπατάς με ὈὙπεροψία στη γη, 

γιατί o AAAAX δεν ἀγαπά οποιονδήποτε 

προπέτη, που καυχιέται. 

19. Στο ὄάδισμά σου να εἰσαι 

μετρημένος και χαμήλωνε TN φωνή σου 

(όταν μιλάς), γιατί ἡ πιο δυσάρεστη από 

τις φωνές εἰναι - χωρίς αμφιδολία - ἡ 

se Lis Σ 
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φωνή (to γκάρισμα) του γαϊδάρου". 

20. Μήπως δεν ὀλέπετε, OÙ οΑΛΛΑΧ 

έχει υποτάξει για δική σας (χρήσῃ) ό,τι 

είναι στους ουρανούς και στὴ γη, κι ἔκανε 

ὥστε να χυθούν πάνω σας με αφθονία, 

και OL ορατές και OL αόρατες 

γενναιοδωρίες Του; Κι ὁμως ὑπάρχουν 

μερικοί από TOUS ανθρώπους που 

φιλονικούν (αμφισδητώντας) για τον 

ΑΛΛΑΧ χωρίς καμιά γνώση καὶ χωρίς 

καμιά απόδειξη, κι οὔτε κανένα Βιόλίο 

που να (τους) διαφωτίζει. 

21. Κι όταν πουν σ᾽ αυτούς - 

ακολουθείτε (τὴν Αποκάλυψη) που ο 

AAAAX ἐχει στείλει κάτω (στη γη) - 

λένε: "Ὄχι ! θα ακολουθήσουμε (το ὁρόμο) 

που πάνω του ὀρήκαμε TOUS πατέρες μας 

(va περπατούν)".. (Ma θα tous 

ακολουθούσαν), av ο Σατανάς τους 

καλούσε VA κάνουν ότι θέλει, 

παρασύροντάς TOUS στην Τιμωρία τῆς 

(Φλογισμένης) Φωτιάς; 

22. Κι όποιος αφιερώνει το πρόσωπό 

του (όλοτο εαυτότου) στην ὑπακοή TOU 

AAAAX χαὶ εἰναι ἐργάτης του καλού, 

έχει πιάσει γερά την πιο αξιόπιστη AGEN. 

Στον AAAAX χαι μόνο, ὀρίσκεται TO 

Τέλος (όλων) τῶν υποθέσεων. 

23. Κι ὀποιος αρνείται την Πίστη, ας 

un σε θλίδει - n ἀρνησή του. Σ' Εμάς 

πρόκειται να επιστρέψουν, και (τότε) θα 

τους πούμε την αλήθεια για ὁσα ἐκαναν. 

Πράγματι o AAAAX εἰναι ἀριστος 

γνώστης για ό,τι (κρύδεται) στο 64006 

της καρδιάς. 
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24. Oa τους αφήσουμε (σ' αὐτή τη 

ζωή) στις ἀπολαύσεις tous για λίγο 

(διάστημα) ἐπειτα θα tous οδηγήσουμε 

σε σωματική αδυσώπητη τιμωρία. 

25. Κι αν τους ρωτήσεις: Ποιος εἰναι 

που δημιούργησε TOUS οὐρανούς καὶ τη 

γη; θα ποῦν - ὀέδαια -: Ὃ AAAAX". Na 

nets (τότε): Ἢ Δόξα ανήκει στον 

AAAAX"! Ki Guws où πιο πολλοί απ' 

αὐτούς δεν TO γνωρίζουν. 

26. Στον AAAAX ανήκουν όλα ὀσα 

εἶναι στους ουρανούς και στὴ γη. © 

AAAAX - πράγματι - είναι ο Πλούσιος 

(nov δεν ἔχει καμιά ἀνάγκη), Δοξασμένος. 

27. Κι av όλα τα δένδρα που είναι 

στὴ γη, - ἦταν γραφίδες -, και ἡ θάλασσα 

μελάνι), και χορηγόταν ἡ ἐκτασή της μ' 

ἄλλες επτά θάλασσες, δεν θα ἐφταναν 

για νὰ εξαντλήσουν τους Λόγους του 

ΑΛΛΑΧ. O AAAAX εἰναι πράγματι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

28. Τὸ ότι σὰς έχει πλάσει, ἡ θα σας 

αναστήσει εἶναι εὔκολο, σὰν δημιουργία 

μιὰς ψυχής ενός ατόμου. Ο ΑΛΛΑΧ, 

πράγματι, ακούει και ὀλέπει (TO πάντα). 

29. Ma δεν ὄλέπεις ότι ο AAAAX 

κάνει τη Νύχτα va ὀυθίζεται μέσα στην 

Ἡμέρα και κάνει την Ἡμέρα, va ὀυθίζεται 

μέσα στη Νύχτα, κι ἔχει υποτάξει τον 

MALO καὶ το φεγγάρι (στο Νόμο Του), 

ποῦ το καθένα διατρέχει τη πορεία του 

μέχρι του ορισμένου χρόνου κι ÔTL ο 

AAAAX εἰναι Ἔμπειρος των ὀσων κάνετε; 

Μέρος 210 ist 
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30. Αὐτό (γίνεται) ἐπειδή o AAAAX 

εἶναι ο Αληθινός Θεός κι επειδή οτιδήποτε 

άλλο επικαλούνται - αντί AUTOU -, εἰναι 

ἡ Ψευτιά (η Ανυπαρξία), και γιατί ὁ 

AAAAX είναι ο Ὕψιστος, ο Μέγιστος. 

31. Ma δεν όλέπεις ότι τα καράόδια 

τρέχουν στη θάλασσα μὲ την Χάρη 

τοῦ AAAAX Πα να σας αποδείξει 

Σημεία από τη δύναμή Του; Βέόαια σ' 

αὐτά ὑπάρχουν Ἐνδείξεις για κάθε ἕνα 

που πυπομένει καρτερικά όταν πάθει 

δυστυχία και ευγνωμονεί όταν ευτυχεί. 

32. Κι όταν ένα κύμα τους σκεπάζει, 

σαν το 6ouvo φωνάζουν τον ΑΛΛΑΧ, 

προσφέροντάς Του ειλικρινή πίστη. Αλλά 

όταν τους σώσει (και τους αποόιόδάσει) 

στη στεριά, μερικοί AT’ αυτούς 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ (της πίστης και 

της άρνησης). Αλλά κανείς δεν ἀπορρίπτει 

ta Σημεία Μας, εκτός μόνο κάθε 

κακόπιστο καὶ ἀχάριστο πλάσμα. 

33. Q! Ἐσείς οι ἀνθρωποι! Κάνετε το 

καθήκον σας στον Κύριό σας και 

φοόθηθείτε την Huépa που oùte ο πατέρας 

θα μπορέσει va ὠφελήσει (οηθώντας) 

TO γιο του, οὔτε XL O γιος θα ὠφελήσει 

το πατέρα του σε τίποτε. Πράγματι ἡ 

ὑυπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή. As 

μὴν σας εξαπατά - λοιπόν - ἡ ζωή αὐτού 

του κόσμου, καὶ μην ἀφήσετε τον Σατανά 

νὰ σὰς εξαπατήσει για τον ΑΛΛΑΧ. 

34. O AAAAX και μόνος Του ἔχει 

γνώσῃ για την Ὥρα. Και στέλνει κάτω 

(στη yn) τη ὄροχή. Και γνωρίζει ὀ,τι 
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ὀρίσκεται στις μήτρες. Καμιά ψυχή δεν 

γνωρίζει, τι θα κερδίσει αὐριο. Καμιά ψυχή 

δεν γνωρίζει, σε ποιὰ γη θα πεθάνει. Μόνο 

o AAAAX είναι Παντογνώστης και 

Ἄριστος Ἐμπειρογνώμονας (για ὀλα). 
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Στο ὄνομα του AAAAX, 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. À. À. M. = (Ελιῳ, Λαμμ, Μιμμ)Ὲ 

2. H αποκάλυψη του Βιύόλίου (του 

Κορανίου) που γι' αὐτό δεν ὑυπάρχει - 

αμφιθολία - (έγινε) από τον Κύριο όλων 
των Κόσμων 

3. Ἤ ίσως πουν: "Μήπως το ἔχει 

εφεύρει (υ Μουχάμμεντ)", Ὄχι - δέδαια -! 

Αὐτή εἰναι n Αλήθεια από τον Κύριό 

σου, για νὰ προειδοποιήσεις (μ' αὐτό) 
ἕνα λαό, που δεν του ἐχει δοθεί - πριν 

από σένα - καμιά προειδοποίηση, ὥστε 

ίσως και καθοδηγηθοῦν. 

4. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι που ἐπλασε τους 

ουρανούς και τη γη και ό,τι εἰναι ανάμεσά 

TOUS, σὲ ÉEN μέρες κι ἔπειτα 

εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της εξουσίας). 

Κανέναν άλλον - εκτός από Αὐτόν - δεν 

ἔχετε για προστάτη ἡ μεσολαδητή (για 

σας). ati - λουτόν - δεν σκέφτεστε; 

5. Ku6epvé (όλες) τις ὑποθέσεις, από 

τον οὐρανό ὡς τὴ γη Ἔπειτα σ' Αὐτόν 

θα πάνε (όλες τους) μια Ἡμέρα, που ἡ 
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διάρκειά της θα εἰναι (σαν) χίλια χρόνια 

κατά τους ὑυπολογισμούς σας. 

6. Ἔτσι εἰναι (o AAAAX), ο Γνώστης 

τῶν πάντων, από Χρυφά και από φανερά, 

o Παντοδύναμος, ο Ἐλεήμονας, 

7. που ἕκανε (τέλεια) και πολύ ὁμορφα 

κάθε τι mou ἔχει δημιουργήσει. Και πρώτα 

ἔπλασε τον άνθρωπο από λάσπη. 

8. κι ἐπειτα ἔκανε τους ἀπογόνους 

TOU από ένα στοιχείο μιας 

καταφρονημένης υγρής σταγόνας, (το 

ανδρικό σπέρμα), 

9. κι ἐπειτα του δωσε το σχήμα, στις 

πρέπουσες αναλογίες, και φύσηξε μέσα 

του κάτι από το πνεύμα Του. Κι ἐφτιαξε 

για (ευκολία) σας την ἀκοή, την ὀραάση 

καὶ το αίσθημα (την κατανόηση). Πολύ 

μικρή εἶναι ἡ ευγνωμοσύνη ποῦ δίνετε. 

10. Και λένε: "Σαν θα χαθούμε 

κρυμμένοι στη γη, μήπως, θα ὀρεθούμε 

σε μια καινούργια Δημιουργία",; Ὄχι 

ὀέδαια! axopoirtouv τη Συνάντηση με 

τον Κύριό τους! 

11. Na πεις: Ὃ Ἄγγελος του Θανάτου, 

που ÉXEL τη φροντίδα σας, θα αφαιρέσει 

τὴ ζωή σας, κι ἐπειτα θα επιστρέψετε 

στον Κύριό σας". 

12. Κι αν μπορούσες va ἐόλεπες όταν 

ου ἕένοχοι θα λυγίζουν χαμηλά τα κεφάλια 

τους μπροστά στο Κύριό τους (λέγοντας): 

"Κύριέ μας! Εἰδαμε και ἀκούσαμε. Γύρισέ 

μας λοιπόν (στη γη). Θα κάνουμε το χαλό. 

Γιατί πραγματικά (τώρα) πιστεύουμε". 
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13. Κι αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε 

- δέδαια - va οδηγήσουμε κάθε ψυχή 

(στον ίσιο δρόμο), αλλά ο Λόγος (που 

(δόθηκε) από Μένα, (πρέπει va 

επαληθεύσει): "'Θα γεμίσουμε την Κόλαση 

από όλα μαζί τα Πνεύματα και τους 

ανθρώπους". 

14. Δοκιμάστε λοιπόν (τώρα, τη 

τιμωρία Mas), ἐπειδή λησμονήσατε τη 

Συνάντηση αυτής της Ἡμέρας σας, γιατί 

κι Ἐμείς σας ἔχουμε (επίσης) ξεχάσει, (δηλ. 

με στέρηση εὐμενείας Mas). Και δοκιμάστε 

τὴν Τιμωρία της Αιωνιότητας για 6,7 

(εγκλήματα) xdvate»! 

15. Κι ὀμως πιστεύουν στις Evtokés 

Mag - εκείνοι - , που όταν τους 

απαγγέλλονται, πέφτουν γονατιστοί κάτω 

- σὲ λατρεία - καὶ πανηγυρίζουν ta 

εγκώμια του Κυρίου τους, και ποτέ τους 

δεν ὑπερηφανεύονται. 

16. Où πλευρές τους αφήνουν ta 

κρεθύάτια TOUS που κοιμούνται 

(σηκώνονταν τη νύχτα για προσευχή) 

καθώς επικαλούνται τον Κύριό τους από 

φόδο και Ἐλπίδα. Και ξοδεύουν (σε 

φιλανθρωπία), από 6,11 ἔχουμε 

προμηθεύσει για τη συντήρησή τους. 

17. Καμιά ἀνθρώπινη ὑπαρξη, δεν 

γνωρίζει, ποια Κούρρατα Aïouv (πλήρη 

απόλανυση) ἔμεινε κρυμμένη ακόμη απ' 

αὐτούς σαν αμοιόδή για τις (καλές) πράξεις 

τους. 

18. Μήπως λοιπόν αυτός που πιστεύει 
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εἰναι σαν XL αὐτόν που είναι ἀπιστος και 

κακοήθης; Βεδαίως δεν εἰναι ίσοι. 

19. Tia εκείνους που πιστεύουν και 

κάνουν TO καλό ὑπάρχουν κήποι - σαν 

σπίτια φιλοξενίας (σαν ἀἁμοιθή) για ό,τι 

(καλό) ἕκαναν. | 

20. Mo exeivous όμως τους ἀπιστους 

ἡ κατοικία Tous θα εἰναι ἡ Φωτιά. Κάθε 

φορά που θα ἤθελαν va ὄγουν ax’ αὐτή, 

TOUS σπρώχνουν να ξαναμπούν, και τους 

λένε: "Δοκιμάστε τα ὀασανιστήρια της 

Φωτιάς, που τὴν εἰχατε διαψεύσει". 

21. Και θα τους κάνουμε va 

δοκιμάσουν οπωσδήποτε - την κατώτερη 

Τιμωρία (στο κόσμο) πριν τη μεγίστη τῆς 

Μέλλουσας Ζωής, wote ίσως και 

(μετανιώνοντας) επιστρέφουν. 

22. Και ποιος μπορεί va εἰναι ο πιο 

ἄδικος από εκείνον που του ÉXOUV 

απαγγείλει τις Εντολές του Κυρίου του, 

κι ÉTELTO απομακρύνεται απ' αὐτές (και 

τις ἀαμφισόδητεί),; Βέδαια από τους ενόχους 

οπωσδήποτε θα απαλλαγούμε με 

αντεκχδίκησηῃ. 

23. Και δώσαμε στο Μωυσή τη Βίόλο. 

Μῆν εἰσαι σε αμφιδολία ότι δεν μπορεί 

(va σου φτάσει - από τον Κύριό σου ἡ 

Βίόλος) va τη συναντήσεις. Και τὴν κάναμε 

οδηγό για τα Παιδιά του Ἰσραήλ. 

24. Κι an’ αυτούς ορίσαμε Hyétes 

(τους Αρχιερείς) που να καθοδηγούν κατά 

διαταγή Macs, Ep ὅσον υπόμεναν 

καρτερικά και συνέχιζαν VO πιστεύουν 
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στις Εντολές Mac. 

25. Βέδαια ο Κύριός σου θα δικάσει 

ανάμεσά τοὺς - κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης - για τα θέματα που διαφωνούσαν 

(μεταξύ τους). 

26. Μήπως δεν tous ἔγινε φανερό, 

πόσες γενιές ἔχουμε - πριν απ' αὐτούς - 

ἐξολοθρεύσει, που στις κατοικίες TOUS 

(τώρα) οι ίδιοι περπατούν; Βέδαια σ' αὐτά 

υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) Tati - 

λοιπόν - δεν ακούνε; 

27. Ἢ μήπως δεν ὀλέπουν πώς 

οδηγούμε το νερό (της ὀροχής) στη ξερή 
γη (τη γυμνή ἡ την αχορταριασμένη) και 

HÜVOUUE μ' αυτό να ὄγει ἡ σοδειά που 

τρώνε απ' αὐτή, τα ζωντανά τους κι αὐτοί 

οι ίδιοι; Πατί - λοιπόν - δεν ὀλέπουν; 

28. Και λένε -για πότε είναι αὐτή η 

Απόφαση, αν λέτε την αλήθεια""; 

29. Νὰ πεις: "Κατά την Ἡμέρα της 

Απόφασης, δεν πρόκειται νὰ ὠφεληθούν 

EXELVOL που ἀρνήθηκαν την πίστη, αν 

(τότε) πιστέψουν ! Κι ούτε πρόκειται va 

τους δοθεί καμιά αναδολή" 

30. IV αυτό, v' anouaxpuvôeis (ω! 

MOUXGUUEVT! απ' αὐτούς και περίμενε. 

Κι εκείνοι - to ίδιο - περιμένουν. 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Ἐσύ ο Προφήτης! Συνέχισε va 

φούάσαι τον AAAAX καὶ μὴν ακολουθείς 

τους άπιστους και TOUS υποκχριτές. Ο 

AAAAX - δέδαια - εἰναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

2. Νὰ ακολουθείς ὄ,τι σου εμπνέεται 

από τον Κύριό σου. Ο AAAAX - 

πράγματι - ξέρει καλά οτιδήποτε κάνετε. 

3. Και va στηριχθείς στον AAAAX. 

Αρκεί νὰ εἰναι ο Ὑποστηρικτής σου. 

4. O ΑΛΛΑΧ δεν ἔκανε για κανένα 

άνδρα va ἐχει δύο καρδιές στο σώμα 

του. Κι οὔτε ÉXEL κάνει τις συζύγους σας 

να τις ἀαπαγορεύετε από σας σὰν μητέρες 

σας. Κι οὔτε έχει κάνει τα υἱιοθετημένα 

σας αγόρια, (va είναι φυσικά) παιδιά σας. 

Ἔτσι εἰναι οι κουόδέντες σας, με το στόμα 

σας (ο τρόπος του λέγειν). Ο AAAAX 

όμως (σας) λέγει την Αλήθεια και (σας) 

οδηγεί στον ίσιο δρόμο. 

5. Νὰ τους ονομάζετε με τη πατρική 

TOUS καταγωγή ποῦ εἰναι ορθότερο για 

τον AAAAX. Κι αν δεν γνωρίζετε τα 

πατρικά TOUS (ονόματα), να τους καλείτε 

ἀδελφούς σας στην πίστη, ἡ συντρόφους 

σας. Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν ὑπάρχει 

καμιά ενοχή πάνω σας. (Εκείνο nov μετρά) 

εἰναι μόνο ἡ πρόθεση τῆς καρδιάς σας. 

Και o AAAAX εἰναι Πολνεύσπλαχνος, 
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Πολυέλεος. 

6. Ο Προφήτης εἰναι αξιοτιμώτερος 

για TOUS πιστούς, περισσότερο, AT TO 

ἰδιο τον εαυτό τους. Où σύζυγοί του 

θεωρούνται ὡς μητέρες τους στο σεδαστό 

καὶ στην ἀαπαγόρευση γάμου όπως θεσπίζει 

το Βιόλίο του AAAAX n συγγένεια του 

αίἰματος δένει περισσότερο τον ἕναν LE 

τον ἄλλο παρά ο δεσμός (της 

αδελφότητας) μεταξύ τῶν πιστών κι 

ἐκείνων που ξενιτεύτηκαν (από την Μέκκα 

στη Μεδίνα). ΕἙκτός αν κάνετε χάρη στους 

συντρόφους σας. Ἔτσι ἐχει θεσπιστεί στο 

Βιόλίο (trou AAAAX). 

7. Και θυμίσου που πήραμε από τους 

Προφήτες τις συμφωνίες τους, κι από 

σένα, κι από τον Νώε, και τον A6padu, 

καὶ τον Μωυσή, χαι τον Inooù το γιο 

της Μαριάμ. Και πήραμε απ' αὐτούς μια 

σοδαρή Συμφωνία, 

8. για va ρωτά (ο AAAAX) τους 

ἀποστόλους για την Αποστολή τους. Ἔχει 

δε ετοιμάσει για τους άπιστους επώδυνα 

δασανιστήρια. 

9. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Θυμηθείτε 

τη Χάρη tou AAAAX τη στιγμή που 

σας ήρθαν οι στρατιώτες (να σας 

συντρίψουν).Και στείλαμε (τότε) εναντίον 

τους καταιγίδα και στρατιωτική δύναμη, 

που δεν τὴν ὀλέπατε. Ο AAAAX ὄλέπει 

(καθαρά) ό,τι κάνετε. 

10. Κι αλίμονο! Ὅταν σας ήρθαν κι 

από πάνω σὰς XL από κάτω σας (σας 

ἐπιτέθηκαν απ’ OÀEG τις μεριές τῆς 
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κοιλάδας), και τότε TU μάτια σας 

αγριοκοίταζαν κι OL καρδιές ἐφτασαν στο 

λαρύγγι, και σκεφτήκατε για τον AAAAX 

διάφορες (μάταιες) σκέψεις. 

11. Z' αὐτή τὴν κατάσταση 

δοκιμάστηχαν οι πιστοί. Και τινάχτηκαν, 

σαν νὰ ήταν τρομερός σεισμός. 

12. Και ὀταν λένε OL υποκχριτές κι 

εχείνοι που ἔχουν στις καρδιές TOUS 

αρρώστια: "Ὅ,τι μας υποσχέθηκε 0 

ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολός του δεν ἦταν 

παρά απάτη!" 

13. Και όταν μια ομάδα απ' αὐτούς 

eirav: "ὯΙ! κάτοικοι της Γιάθριμπ! (της 

Μεδίνας) Δεν μπορείτε να αντέξετε (την 

επίθεση)! Π᾿᾿΄ αὐτό επιστρέψτε! Και μια 

ομάδα (τότε) απ' αὐτούς ζήτησαν τὴν 

δεια του Προφήτη, λέγοντας: "Ta σπίτια 

μᾶς ElVOL εκχτεθειμένα. Στὴν 

πραγματικότητα τα σπίτια τους δεν εἰναι 

εκχτεθειμένα. Δεν εἰχαν κανέναν σκοπό 

παρά ν' αποδράσουν. 

14. Κι αν οι εχθροί (αποστάτες) μπουν, 

στη πόλη απ' ὀλες τις μεριές για νὰ τους 

᾽πυποκινήσουν (σαν ενόχους ἀποστασίας) 

OL πυποκχριτές αὐτοί θα τη δέχονταν, και 

δεν θα ἐμεναν παρά για μια σύντομη 

αναδολή. 

15. Κι όμως από πριν Eixav 

συμφωνήσει με τον AAAAX οὁτι δεν θὰ 

γύριζαν τις πλάτες τους, κι ἡ συμφωνία 

τους μὲ τὸν ΑΛΛΑΧ πρέπει νὰ εἰναι 

(οπωσδήποτε) εγγυημένη. 
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16. Na πεις: Ἢ απόδραση δεν θα σας 

ὠφελήσει, ἔστω κι αν ἀαποφύγετε TO 

θάνατο n τη σφαγή. Και τότε δεν θ' 

απολαύσετε (την αναδολή) παρά για λίγο 

μόνο!". 

17. Na πεις: ἽΠοιος εἰναι εκείνος που 

μπορεί να σας προφυλάξει από τον 

AAAAX av θελήσει να σας δώσει μια 

συμφορά, n αν θελήσει για σας τον οίκτο;" 

Κι oùte θα ὄρουν για τον εαὐυτό τους 

κανένα προστάτη ἡ ὄοηθό, εκτός από 

τον ΑΛΛΑΧ. 

18. Βέδαια o AAAAX γνωρίζει καλά 

ποιοί από σὰς εμποδίζουν τον (κόσμο) 

και ποιοί λένε στ' ἀδέλφια του: 

"Προχωρήστε σ' εμάς", και δεν έρχονται 

στη μάχη, εκτός μόνο για λίγο, 

19. (κι αυτό) από απληστία πάνω σας 

(για τα λάφυρα). Κι όταν - τότε - φτάσει 

ο 6606, θα Tous δεις νὰ σε κοιτάζουν, 

περιστρέφοντας τα μάτια TOUS, σαν κι 

αὐτόν που λιποθυμεί ὀλέποντας va 

αιωρείται πάνω του (ο Χάρος) ο θάνατος. 

Κι όταν περάσει ο φόδος θα σε πλήξουν 

U' ακονισμένες γλώσσες, από απληστία 

για τα ἀγαθά (που αποκομίσατε απ' τη 

μάχη). Τέτοιοι (ἄνδρες) δεν έχουν πίστη. 

Πι' auto o AAAAX ἕκανε τα ἐργα τους 

μάταια. Κι auto είναι πολύ εὔκολο για 

τον ΑΛΛΑΧ. 

20. Νομίζουν ότι où Συνασπισμοί (τα 

διάφορα Κόμματα) δεν έχουν αποσυρθεί. 

Κι αν οι συνασπισμοί ἔλθουν (πάλι), θα 

ἤθελαν va ὄὀρίσκονται στὴν ἐρήημο 

(περιφρονημένοι), ανάμεσα στους Ἀραόες 
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(στους Βεδουίνους), και ρωτώντας va 

μάθουν νέα σας (από μια ασφαλή 

απόσταση). Ενώ αν ήταν στὴ μέση σας, 

δεν θα πολεμούσαν παρά μόνο για λίγο. 

21. Εἰναι για σας - πραγματικά - ένα 

όμορφο υπόδειγμα (διαγωγής) ο 

Απόστολος του AAAAX, για εκείνον - 

ειδικά - που ελπίζεν τη θεία αμοιδή και 

φούάται τη τιμωρία στὴν Ἔσχατη Ἡμέρα, 

καὶ μνημονεύει πολύ συχνά τον ΑΛΛΑΧ. 

22. Ὅταν οι πιστοί εἰδαν τη δύναμη 

τῶν Κομμάτων, εἰπαν: "Αὐτό εἰναι ό,τι 

μᾶς υποσχέθηχε o ΑΛΛΑΧ και ο 

Απόστολός Του, και ἦταν αλήθεια, ό,τι ο 

AAAAX καὶ ο Απόστολός Του, μας 

εἰπαν". Και dev αυξήθηκε σ' αυτούς παρά 

μόνο ἡ πίστη και ἡ υποταγή. 

23. Από τους πιστούς ὑπάρχουν άνδρες 

που ÉXOUV κρατηθεί στην Συμφωνία τους 

με τον ΑΛΛΑΧ. Ἔτσι άλλοι απ' αὐτούς 

είχαν ἐεκπληρώσει τον όρκο τους (με TO 

θάνατο), κι ἅλλοι (ακόμα) περιμένουν. 

Αλλά δεν αντάλλαξαν (την συμφωνία τους) 

με καμιά ανταλλαγή, 

24. ὥστε o AAAAX va ανταμείψει 

(τους ἀνὸρες) της Αλήθειας για (την πίστη 

TOUS) και νὰ τιμωρήσει TOUS Ὀπυποκριτές, 

αν τούτο, ήταν n Θέλησή Του, ἡ va τους 

συγχωρήσει. O AAAAX εἰναι - πράγματι 

- Πολυεύσπλαχνος, Πολυέλεος. 

25. Κι éxave o AAAAX tous ἀπιστους 

να επιστρέφουν LE τὴν ŒYAVAXTNON τους, 

και δεν κέρδισαν κανένα κέρδος. Και ἀαρκεί 

o AAAAX γιὰ TOUS πιστούς που τους 
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προφύλαξε από το κακό του πολέμου. Κι 

ο AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Ανίκητος. 

26. Κι όσοι από τους οπαδούς της 

Bi6kov (τους Εὐραίους) tous ὀοήθησαν, 

TOUS ανάγκασε (o AAAAX) να κατέδουν 

από τις οχυρωμένες θέσεις τους, κι ἐριξε 

TO τρόμο στις καρδιές τους, (κι ÉTOL) 

σκοτώσατε μια ομάδα, κι αιχμαλωτίσατε 

μια (άλλη) ομάδα. 

27. Κι ἔκανε va κληρονομήσετε τη γη 

τους, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, 

και (μάλιστα) μια γη, που ποτέ δεν τὴν 

eixate (now) πατήσει. Πάνω σε κάθε 

πράγμα ο AAAAX ἐχει (απεριόριστη) 

δύναμη. 

28. Ω! Ἐσύ ο Προφήτης! Na πεις στις 

συζύγους σου: "Av είναι και ζητάτε (ν' 

απολαύσετε) τη ζωή του κόσμου τούτου, 

και (ποθείτε) τις ομορφιές του, τότε ελάτε 

να σας αποζημιώσω και VO σας χωρίσω 

φιλικά. 

29. Αν όμως θέλετε (να πλησιάσετε) 

τον AAAAX τον Απόστολό Του, και της 

Μέλλουσας Ζωής (τότε) σίγουρα ο 

AAAAX ἔχει ετοιμάσει μια σπουδαία 

αμοιθή για όσες από σας είναι ενάρετες. 

30. ὦ ! Γυναίκες του Προφήτη! Av 

καμιά από σας ενοχοποιηθεί με 

(αποδεδειγμένη) φανερή αμαρτία (τότε) 

ἡ Τιμωρία θα διπλασιαστεί σ' αὐτήν, κι 

αυτό εἰναι - γιὰ τον AAAAX - πολύ 

εὔκολο. 

31. Κι ὀὁποια από σας εἰναι 
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αφοσιωμένη (στην πῃὕποταγή του 

AAAAX) καὶ στον Απόστολό Του και 

κάνει το καλό, σ' αυτήν θα δώσουμε δύο 

φορές τὴν αμοιδή της, κι ἐχουμε ετοιμάσει 

γι' αὐτήν γενναιόδωρα ἀγαθά στην 

μέλλουσα ζωή. 

32. Q! Γυναίκες του Προφήτη! Δεν 
ElOTE σαν οποιαδήποτε (άλλη) γυναίκα. 

AV φούόάστε (τον AAAAX), unv 
χαριεντίζεστε στις κουδέντες σας μήπως 

εκείνος που στην καρδιά του υπάρχει 
ἀρρώστια, σας ποθήσει. Αλλά να μιλάτε 

λόγια καλοσύνης. 

33. Και va μένετε (φρόνιμα) στα 
σπίτια σας, και μην φανερώνετε 
επιδεικτικά τα κάλλη σὰς όπως στην 
πρώτη (στην αρχαία) ἐποχή της Ἄγνοιας 
(της προϊσλαμικής εποχής). Na τηρείτε 
ταχτική προσευχή και νὰ δίνετε τη Ζεκάτ 
καὶ νὰ ὑπακούετε στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον 
Απόστολό Του. Ο AAAAX το μόνο που 
θέλει εἰναι να απομακχρύνει από σας τὴν 
αμαρτία (απ' τις πράξεις σας), - εσείς 
που εἰστε Μέλη της Οικογένειας του 
Μουχάμμεντ- και να σας κάνει αγνές 
και άσπιλες. 

34. Και va θυμάστε τα κορανικά 
εδάφια (επαναλαμόάνοντας) 6,714 
απαγγέλλονται στα σπίτια σας από τις 

Evrokés tou AAAAX, και από τη Σοφία 

(Του. O AAAAX - πράγματι - εἰναι 

Πολνυέλεος (και) Παντογνώστης. 

35. Πα tous Μουσουλμάνους καὶ τις 

Μουσουλμάνες, Πα tous Πιστούς και τις 

Πιστές, Γιὰ τους ενάρετους και τις 

ενάρετες, Πα Tous δίκαιους και τις δίκαιες, 

24.2.32,» σ΄ 
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Πα TOUS VTOUÉVOVTES και τις ὑπομένουσες 

καρτερικά, [la τοὺς ἀνδρες και τις 

γυναίκες που ταπεινώνουν τον εαυτό TOUS, 

Ta τοὺς ἀνδρες καὶ τις γυναίκες που 

κανονικά ελεούν, Πα tous νηστεύοντες 

και τις νηστεύουσες, Πα τους ἀνδρες και 

τις γυναίκες που φυλάγουν την αγνότητά 

τους, IL αυτούς καὶ γι' αυτές που φέρνουν 

πολύ συχνά στὴ μνήμη τους τον AAAAX, 

Π' αὐτούς ὀλους o AAAAX ἐχει ετοιμάσει 

τὴ συγχώρηση κι εξαίρετη αμοιθή. 

36. Δεν είναι σωστό σ' ένα Πιστό κι 

οὔτε σε μια Πιστή, όταν γιὰ μια υπόθεση 

που ἔχει ληφθεί ἡ ἀπόφαση από τον 

ΑΛΛΑΧ κι από τον Απόστολό Του, va 

ἔχουν τὴν ελεύθερη επιλογή για τὴν 

απόφασή τους. Κι αν κανείς δεν ὑπακούει 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, 

τότε ὀρίσκεται σε φανερή πλάνη. 

37. Πρόσεξε! Ἔχεις πει (-Προφήτη!-) 

σ' εκείνον, που ο AAAAX τον ενεργέτησε, 

UE τη γενναιοδωρία Του κι εσύ, μὲ τη 

δική σου εὐνοια: "Κράτησε για σένα τη 

σύζυγό σου και φοδήσου τον AAAAX". 

Αλλά φύλαγες μυστικό στὴν ψυχή σου 

αὐτό που ο AAAAX θα το φανερώσει. 

Kai φοόδήθηκες τους ανθρώπους ενώ ήταν 

προτιμότερο να φοόδηθείς τον ΑΛΛΑΧ. 

Otav - λοιπόν - ο Ζέϊντ είχε διαλύσει 

(το γάμο του) μαζί της - μὲ τὴν 

οφειλόμενη (διαδικασία) - σας 

παντρέψαμε, για νὰ μην υπάρχει στους 

πιστούς καμιά δυσκολία για γάμο με τις 

συζύγους τῶν θετών γιων τους, Ep' όσον 

(avtoi) διαλύσουν μὲ την πρέπουσα 

(διαδικασία), (το γάμο) μαζί τους. Κι οι 

προσταγές του AAAAX πρέπει va είναι 
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εκτελέσιμες. 

38. Και δεν υπήρχε καμιά ενοχή στον 

Προφήτη, σ' ότι ο AAAAX του εἰχε 

επιτρέψει. Ἔτσι ήταν ο τρόπος του 

ΑΛΛΑΧ με TOUS προγενέστερους 

προφήτες. Κι où προσταγές του ΑΛΛΑΧ 

εἰναι αποφάσεις, μοιραίως 

προαποφασισμένες. 

39. Ἔτσι ήσαν εκείνοι (απόστολοι) που 

κήρυτταν τὰ Μηνύματα του ΑΛΛΑΧ, 

καὶ που Tov φοόδόντουσαν. Και δεν 

φοόδόντουσαν κανέναν ἄλλο παρά μόνο 

τον ΑΛΛΑΧ. Και είναι αρκετός ο 

ΑΛΛΑΧ για va υπολογίζει (τις πράξεις 

όὀλου του κόσμου). 

40. Ο Μουχάμμεντ δεν ήταν πατέρας 

σε κανέναν από TOUS ἀνδρες σας, αλλά 

(είναι) Απόστολος του AAAAX και ἡ 

Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). 

O AAAAX για κάθε πράγμα ÉXEL 

(απόλυτη) γνώσῃ. 

41. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

μνημονεύετε τον ΑΛΛΑΧ. Και φέρνετέ 

Τὸν συχνά στη μνήμη σας. 

42. Και δοξάζετέ Tov πρωί και δείλι. 

43. Ἐκείνος εἶναι που σας στέλνει τὴν 

Ευχή Του και τους ἀγγέλους Του για va 

σας οδηγήσει στο Φως τῆς πίστης 

ὀγάζοντάς σας από το θαθύ Σκοτάδι. Και 

εἶναι Πολυέλεος για τους Πιστούς. 

44. Ο χαιρετισμός TOUS κατά τὴν 

Ἡμέρα που θα Τον συναντήσουν θα εἰναι: 
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"ἙΕιρήνη"! και tous ετοίμασε μια 

γενναιόδωρη αμοιδή. 

45. Q! Ἐσύ ο Προφήτης! Σ' ἐχουμε 

στείλει Μάρτυρα (στα ἀνθρώπινα ἔργα), 

και Κομιστή χαρούμενων ειδήσεων, και 

Προειδοποιητή (νουθετώντας τους 

ἀπρόσεκτους) -, 

46. και για va προσκαλέσεις (τους 

ἀνθρώπους) στο (δρόμο) του AAAAX - 

με τὴν δεια Του -, και va εἰσαι γι' αυτούς 

σαν Λυχνία Φωτεινή. 

47. Ανάγγειλε στους Πιστούς ta 

εὐχάριστα νέα, ὁτι θα ἔχουν από τον 

AAAAX μεγάλη χάρη. 

48. Συνέχισε va μην υπακούς (στις 

προσταγές) τῶν ἀπιστων και τους 

πὙποχριτές και μη προσέχεις τις ενοχλήσεις 

τους (μὴν TOUS δίνεις σημασία), αλλά va 

ὉὙὉποστηριχθείς στὸν ΑΛΛΑΧ. Αρκεὶ ο 

ΑΛΛΑΧ νὰ εἰναι - για σένα - 

πὍποστηρικτής. 

49. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Ὅταν 

νυμφεύεστε πιστές (γυναίκες) κι ἐπειτα 

τις χωρίζετε προτού έλθετε σ' επαφή μαζί 

τους, τότε δεν εἰναι ανάγκη νὰ 

λογαριάσετε τὴν περίοδο του ᾿Ιντδεί(των 

τριών μηνών, που στὴ γυναίκα δεν 

ἐπιτρέπεται VO ξαναπαντρευτεί). Τούτο 

από σεόασμό 0' αὐτές. Δώστε σ᾽ ŒUTÉS 

ό,τι εἰναι ορισμένο σαν ἀποζημίωση (από 

το νόμο) κι ελευθερώστε τες με ὀμορφη 

συμπεριφορά, χωρίς καμία ὀλάθη. 

50. Q! Eov ο Προφήτης! “ἔχουμε 
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επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου, στις 

οποίες ἔδωσες την αμοιθή (τη προίκα 

τους), κι εκείνες που εξουσίασε το δεξί 

σου χέρι (τις ἀαγόρασες) τις αιχμάλωτες 

(του πολέμου) που ο AAAAX σοὺ ἔχει 

εχχωρήσει - και τις θυγατέρες των θείων 

σου (αδελφών του πατέρα) και τις 

θυγατέρες τῶν θείων σου (αδελφών της 

μητέρας), που μετανάστευσαν μαζί σου 

(από τη Méxxa), και κάθε πιστή γυναίκα 

που αφιέρωσε τὴν ψυχή τῆς στον 

Προφήτη, αν θελήσει ο Προφήτης - ὀέδαια 

- νὰ τὴν συζευχθεί - . Προνόμιο - ειδικά 

- για σένα, κι ὀχι για τοὺς (ἀλλους) 

πιστούς. Γνωρίζουμε ὁό,τι ἐχουμε ορίσει 

γι' αὐτούς (αναφορικά με) τις συζύγους 

τους, και (τις αιχμάλωτες) που το δεξί 

τους χέρι εξουσιάζει. Ὥστε va μην ὑπάρξει 

ἐεμπόδιο (ενοχή) για σένα. Ki o AAAAX 

εἰναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 

51. Μπορείς να αναδάλεις (αρνούμενος 

τὴν ἐπαφή) μ' οποιανδήποτε απ' αὐτές, 

που θὰ το ἤθελες (va χωρίσεις) ἡ μπορείς 

va δεχθείς οποιανδήποτε θέλεις. Ki αν 

προσκαλέσεις (επιθυμώντας) μια απ' αὐτές 

που EÏXES (πριν) απορρίψει, δεν ὑπάρχει 

για σένα καμιά ενοχή. Αὐτό εἰναι 

καλύτερα για VA ησυχάσουν και νὰ μὴν 

λυπηθούν..- ὥστε ὀλες τους - νὰ εἰναι 

νκανοποιημένες για ὀό.τι τους δίνεις. Κι o 

AAAAX γνωρίζει (όλα) ὁσα ὀρίσκονται 

στις καρδιές σας. Και ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης, Μακρόθυμος. 

52. Δεν σοὺ επιτρέπεται (να νυμφευθείς 

ἄλλες) γυναίκες μετά απ' αὐτές (ποὺ ἐχεις). 

Κι oùte va τις ανταλλάξεις μὲ ἄλλες 

συζύγους, ακόμα κι αν ἡ ομορφιά TOUS 
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σ' ἔχει εντυπωσιάσει, εκτός από τις 

αιχμάλωτες που TO χέρι σου εξουσιάζει. 

O ΑΛΛΑΧ είναι Ἐλεγκτής τῶν πάντων. 

53. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Mnv 

μπαίνετε στα σπίτια του Προφήτη -εκτός 

αν σας δοθεί ἡ ἀδεια - για ένα φαγητό, 

(μι ἐπειτα) ὀχι (τόσο νωρίς) για va 

περιμένετε VO φτιαχτεί. Αλλά όταν 

προσχληθείτε, (τότε) va μπείτε. Κι όταν 

ÉXETE τελειώσει το φαγητό σας, νὰ 

σκορπιστείτε χωρίς να επιδιώκετε (για 

διασκέδαση) μὲ πολλές κουόδέντες. Τέτοια 

(συμπεριφορά) ενοχλεί τον Προφήτη, και 

ντρέπεται VO σας ἀποπέμψει, (ενώ) ο 

AAAAX δεν ντρέπεται (να σας TEL) τὴν 

αλήθεια. Κι όταν ρωτάτε (τις γυναίκες 

του) για κάτι που θέλετε, VO τις ρωτάτε 

πίσω από παραπέτασμα. Αὐτό κάνει 

περισσότερο αγνές τις καρδιές σας και 

τις καρδιές τους (καθώς δεν ὀλέπεστε). 

Δεν είναι (σωστό) για σας νὰ ενοχλείτε 

τον Απόστολο του AAAAX κι οὔτε - 

ποτέ - επιτρέπεται να νυμφευθείτε τις 

συζύγους του μετά απ' αὐτόν. Κάτι τέτοιο 

κατά τον ΑΛΛΑΧ εἰναι μεγάλο (έἐγκλημα). 

54. Κι αν αποκαλύπτετε κάτι, ἡ TO 

HQU6ETE, - ὀέόδαια- o AAAAX ya κάθε 

πράγμα ÉXEL (απόλυτη) γνώση. 

55. Δεν ὑπάρχει καμιά ἐνοχη (πάνω 

σ' αὐτές τις γυναίκες, αν εμφανίζονται) 

μπροστά στοὺς πατέρες TOUS, ἡ στα παιδιά 

TOUS ἡ στ' ἀδέλφια τους, ἡ στους γιους 

τῶν αδελφών TOUS, ἡ στους γιους των 

αδελφάδων TOUS, ἡ στις πιστές γυναίκες 

τους, ἡ στις (αιχμάλωτες πολέμου) που 

το δεξί τους χέρι εξουσιάζει. Και, (εσείς! 
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OL γυναίκες), νὰ φοδάστε τον AAAAX. 

Πράγματι o AAAAX εἰναι Μάρτυρας για 

κάθε πράγμα. 

56. O AAAAX καὶ où Ἀγγελοί Του 

στέλνουν εὐχές πάνω στον Προφήτη. Q! 

Ἐσείς που πιστεύετε! Στείλτε τις ευχές 

σὰς πάνω του, και χαιρετάτε τον με κάθε 

σεδασμό. 

57. Exeivor που ἐενοχλούν τον ΑΛΛΑΧ 

καὶ τον Απόστολό Του, με την απιστία 

τους οΑΛΛΑΧ τους ÉXEL καταραστεί σ' 

αυτό τον κόσμο και στον Μελλοντικό, 

και TOUS ἔχει ετοιμάσει μια εξευτελιστική 

τιμωρία. 

58. Κι εχείνοι που ενοχλούν τους 

πιστούς και τις πιστές, χωρίς τίποτα να 

χκερδίζουν, ÉXOUV φορτωθεί (πάνω τους) 

μια συκοφαντία και μια ολοφάνερη 

αμαρτία. 

59. Qt Εσύ ο Προφήτης! Na πεις στις 

συζύγους σου, στις θυγατέρες. σου και 

στις γυναίκες των πιστών, ότι πρέπει νὰ 

ρίχνουν πάνω τους (όταν κυκλοφορούν) 

τὰ (εξωτερικά TOUS ρούχα) γκαλαμπίες, 

(που καλύπτουν - από το κεφάλι μέχρι τα 

πόδια), τοῦτο είναι πιο κατάλληλο για 

νὰ αναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) (όσο) 

καὶ va μὴν ενοχλούνται. O ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 

60. Πράγματι, αν o1 vroxpitéc, κι 

ŒUTOL που στις καρδιές TOUS υπάρχει 

ἀρρώστια KL αὐτοί που σπέρνουν 

δυσφημήσεις στην Πόλη, δεν παύσουν, 

(τότε) θα σε ξεσηκώσουμε - οπωσδήποτε- 
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εναντίον τους. Ἔπειτα δεν θα τους εἶναι 

δυνατό VA παραμείνουν σ' αυτή - σαν 

γείτονές σου- παρά για λίγο (καιρό). 

61. Θα έχουν κατάρα πάνω τους όπου 

κυ αν ὀρίσκονται, θα συλλαμόάνονται και 

θα θανατώνονται (χωρίς οίκτο). 

62. (Τέτοιος ταν) ο τρόπος του 

ΑΛΛΑΧ γιὰ εκείνους που ἐζησαν στο 

παρελθόν, και δεν θα όρεις καμιά αλλαγή 

στον κανόνα του ΑΛΛΑΧ. 

63. Ze ρωτάνε αναφορικά με τὴν Ὥρα 

(της Ανάστασης) Na πεις: "H γνώση της 

εἰναι (μόνο) μὲ τον ΑΛΛΑΧΙ". Και τι 

εἰναι EXEÏVO που μπορεί VO σε κάνει VO 

καταλάέεις; Ἴσως n Ὥρα να εἰναι (πολύ) 

κοντά! 

64. Βέδαια o AAAAX καταράστηκε 

τους ἀπιστους κι ετοίμασε γι' αὐτούς μια 

Φωτιά με (δυνατές ) Φλόγες, 

65. για να κατοικήσουν εκεί μέσα για 

πάντα. Και δεν θα όρουν oùte προστάτη, 

ούτε 60706. 

66. Την Ἡμέρα που ta πρόσωπά τους 

θ' αναποδογυριστούν στη Φωτιά, θα πουν: 

"Αλίμονό μας ! Μακάρι να vTaxovauE 

στον AAAAX καὶ μακάρι να ὑυπακούαμε 

στον Απόστολο!". 

67. Και eixav: "Κύριέ μας! Ὑπακούσαμε 

στους ἄρχοντες και στους μεγαλύτερούς 

μας και μὰς παραπλάνησαν από τον (1010) 

δρόμο. 
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68. "Κύριέ μας! Δώσε τους διπλή τὴν 

τιμωρία, και να τους καταραστείς με τὴν 

πιο μεγάλη κατάρα!", 

69. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην γίνετε 

σαν κι αὐτούς που (είχαν εξοργίσει κι) 

ἑόριζαν τον Μωυσή, γιατί o AAAAX 

τον εἰχε αθωώσει από (τις συκοφαντίες) 

ποῦ ἔλεγαν (εναντίον του), και ήταν τίμιος 

στον ΑΛΛΑΧ. 

70. Q ! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

pobdote τον AAAAX (πάντοτε) να λέτε 

TO σωστό λόγο. 

71. Πα ν' αποκαταστήσει ta λάθη στὰ 

ἐργα σας, και να σας συγχωρήσει τις 
αμαρτίες σας. Κι όποιος ὑπακούει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Του, ἔχει 

κιόλας επιτύχει σπουδαία νίκη. 

72. Ἔχουμε προσφέρει την Πίστη 

στους ουρανούς καὶ στη γη και στὰ ÉOUVE. 

Αλλά ἀρνήθηχαν - από φόύδο σ' αὐτήν va 

τη φορτωθούν. Ο ἄνθρωπος όμως τη 

φορτώθηκχε γιατί ἦταν πολύ άδικος κι 

ανόητος. 

73. (Με αποτέλεσμα) o AAAAX va 

τιμωρήσειν TOUS υποχριτές, και τις 

πυποκχρίτριες κι ὁσους - ἄνδρες και γυναίκες 

- πίστευαν σε πολλούς θεούς, (που 

συνεταιρίζουν ἄλλες θεότητες UE τον 

AAAAX). O AAAAX συγχωρεί τους 

πιστούς και τις πιστές, γιατί Oo AAAAX 

είναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Δόξα πρέπει στον ΑΛΛΑΧ στον 

οποίο ανήχουν ὀ,τι (ὀρίσκεται) στους 

ουρανούς και στη γη. Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ 

Δόξα (και) στη Μέλλουσα Ζωή. Ο 

Πάνσοφος και ἡ εμπειρία Του καλύπτει 

τα πάντα. 

2. Γνωρίζει όλα που πηγαίνουν (που 

συμόδαίνουν) μέσα στη γη, κι ό,τι ἐξέρχεται 

απ' αὐτήν κι ὀ,τι κατεόαίνει από τον 

ουρανό, κι O,TL ἀανεδαίνει σ' αὐτόν! Κι 

Exeivos εἰναι ο Πολυεύσπλαχνος ο 

Πολυεπιεικής. 

3. Και λένε οι άπιστοι: "Ποτέ δεν θα 

μας ἔλθει ἡ Ὥρα". Na πεις: "Κι όμως 

πολύ σίγουρα - Ma τον ΑΛΛΑΧ- θὰ 

σας ἔλθει, (από Exeivov) που γνωρίζει τα 

αόρατα και που δεν Του κρύδεται και το 

ελάχιστο ὄάρος ενός μορίου στους 

ουρανούς και στὴ γη. Κι οὔτε το 

μικρότερο, οὔτε και το μεγαλύτερο OT 

αὐτά. Είναι όλα γνωστά στον AAAAX 

(γραμμένα) σε ὀιόλίο που ὀλα τα εξηγεί, 

4. "για ν' ανταμείψει εκείνους που 

πιστεύουν και κάνουν TO καλό. Σ' αὐτούς 

ανήχει ἡ συγγνώμη και μια γενναιόδωρη 

συντήρησῃ,. 

5. Αὐτοί ὄμως που προσπαθούν va 

ματαιώσουν τις Εντολές Mac, -γι ᾿αυτούς 

θα υπάρξει μια Τιμωρία, - Évas οδυνηρός 
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(34) Σούρα Σέμπε' ε 

εξευτελισμός. 

6. Κι ὀσοι πήραν τη Γνώση - με πλήρη 

ETLYVOON φρονούν OT (η Αποκάλυψη) 

που ἔχει σταλεί κάτω σ' εσένα, εἰναι ἡ 

Αλήθεια και καθοδηγεί στο δρόμο του 

Παντοδύναμου, του Αινετού. 

7. Και λένε οι ἀπιστοι (εμπαίζοντας): 

"Μήπως θέλετε (να σας υποδείξουμε ἕναν 

ἄνδρα που θα σὰς πει, πως όταν 

ξεσχιστείτε (σαν γίνετε κομμάτια), σε 

κατάσταση αποσύνθεσης, (θα 

ξανασηκωθείτε καὶ) θα ὀρεθείτε σε μια 

Καινούργια Δημιουργία, 

8. "Μήπως ἔχει επινοήσει ένα ψέμα 

κατά του ΑΛΛΑΧ ἡ μήπως τον ἔχει 

(κυριεύσει) ἐνα πνεύμα; (ένας δαίμονας); 

"Ὄχι (δέδαια), αλλά avtoi (που τα λένε) 

είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη 

Μέλλουσα Ζωή, καὶ (ζουν)ὴ σε πολύ 

μακρινή πλάνη ποῦ τους οδηγεί προς τὴν 

τιμωρία. 

9. Μήπως δεν όὀλέπουν τι ὑπάρχει 

ἀνάμεσα στα χέρια τους (μπροστά TOUS) 

καὶ τι πίσω TOUS από τον ουρανό και τὴ 

γῆ ; Av θέλαμε θα μπορούσαμε νὰ κάνουμε 

τῇ γη νὰ TOUS κχκαταπιεί, ἡ να ρίξουμε 

πάνω TOUS ένα κομμάτι τ' ουὔυρανού. 

Βέδαια σ' αὐτό πυπάρχει ένα Σημείο 

(Δίδαγμα) για κάθε δούλο που θέλει 

(Μετανοιωμένος) ν' αφιερωθεί (στον 

AAAAX). 

10. Και δώσαμε - ἄλλοτε - Χάρη από 

Μας στον Δαυίδ. "ὯΙ! Βουνά! Επαναλάδατε 

μαζί του Tous επαίνους (προς τον 
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(34) Σούρα Σέμπε'ε 

AAAAX)! Κι εσείς πουλιά (επίσης)" Και 

μαλακώσαμε -για χάρη του- TO σίδερο 

(στα χέρια του), 

11. (διατάζοντας): "Na φτιάχνεις 

θωρακισμένα σακάκια, ζυγιάζοντας τις 

αλυσίδες του οπλισμού TOUS, και κάνετε 

καλές πράξεις, γιατί (να εἰσαι ὀέδαιος 

ότι) ὀλέπω (πολύ καλά) ὁλα όσα κάνετε". 

12. Και στον Σολομώντα (κάναμε) τους 

ἄνεμους (να vraxovouv). To χρονικό 

διάστημα, που OL ἄνεμοι διανύουν από 

TO πρωΐ ὡς το απόγευμα και από το 

απόγευμα ὡς το ὀράδυ ισοδυναμεί μ' ἑνα 

ἡμερήσιο ταξίδι ενός ανθρώπου. Και 

κάναμε γι' αὐτόν να κυλά από μια 

κολυμπήθρα λιωμένος χαλκός, και κάναμε 

TOUS τζιν (πνεύματα) va δουλεύουν 

ἀνάμεσα στα χέρια του (μπροστά του), 

με την άδεια του AAAAX, κι ὀποιο, ax 

αυτά, παρέδαινε τη διαταγή Mas το 

κάναμε va δοκιμάζει την Τιμωρία της 

πύρινης φλόγας. 

13. Δούλευαν γι' αὐτόν -όπως ἤθελε- 

(φτιάχνοντας), παλάτια μ' αψίδες, (για 

TO ναό του), και ἀγάλματα (είδωλα), και 

γαδάθες φαρδιές σαν δεξαμενές, καὶ 

καζάνια (φαγητού) ακίνητα (στη θέση 

τους}: "Δουλεύετε (λοιπόν) w! παιδιά του 

Δαυίδ και va (Mas) ευχαριστείτε. Ki ὁὀμως 

πολύ λίγοι ἀπό τους δούλους Mov είναι 

OL ευγνώμονες!". 

14. Και μόλις θεσπίσαμε (για το 

Σολομώντα) το θάνατο, καμιά μαρτυρία 

(στα Πνεύματα) δεν δόθηκε για το θάνατό 

του, εκτός σ' ἕνα σκουλήκι της γης, που 
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ἔτρωγε (ροκάνιζε ἀργά) τη ράδδο του 

(του στήριζε το νεκρό σώμα). Ὅταν ὀμως 

(τούτο) ἔπεσε (o Σολομών) φανερώθηκχε 

καθαρά στα Πνεύματα, ότι αν γνώριζαν 

το αόρατο, (τα ἀδηλα) δεν θα στέκονταν 

(τόσο καιρό) στην εξευτελιστική Τιμωρία 

(για το ἐργο που είχαν αναλάδει). 

15. Και υπήρχε ένα Σημείο στὴ (γη 

που ἦταν) où κατοικίες (της πόλης) Σαδά: 

Δύο κήποι, ἕνας στὰ δεξιά κι ένας στ' 

ἀριστερά, (και τους είπαμε): "Τρώγετε από 

τις Προμήθειες του Κυρίου σας, και va 

τον εὐυχαριστείτε. Μια ευτυχισμένη κι 

εὐφορη χώρα, κι évas Κύριος, 

Πολυεύσπλαχνος! 

16. Αὐτοί ὀμως ἀπομαχρύνθηκαν (από 

τον AAAAX), καὶ τότε στείλαμε πάνω 

τους την πλημμύρα (που προήλθε) από 

τα Φράγματα. Και μετατρέψαμε τους δύο 

κήπους TOUS, σε δύο (ἀλλους) κήπους, 

που ἐόγαζαν πικρούς, καὶ μη φαγώσιμους 

καρπούς και πολύ λίγα (κολοδά) δένδρα 

απὸ λωτούς. 

17. Μ' αυτό τον τρόπο τους 

ανταμείψαμε, επειδή - αχάριστα - 

απόρριψαν την Πίστη. Και ποτέ δεν 

δίνουμε τέτοια αμοιδή παρά μόνο στους 

ἀπιστους. 

18. Και ὀάλαμε ανάμεσα σ' αὐτούς 

και στὰ Χωριά που τὰ ευλογήσαμε, (ἀλλα) 

χωριά σε ορατή τοποθεσία, και ορίσαμε 

σ' αυτά τους δρόμους (για νὰ περπατούν): 

"Βαδίζετε σ' αυτά - ἀσφαλισμένοι - νύχτες 

και ἡμέρες". 
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19. Και είπαν. "Κύριέ μας! ἀπομάκρυνε 

τις ἀποστάσεις ἀνάμεσα στους δρόμους 

τῆς πορείας μας". (Και λάθεψαν μέσα σ' 

αὐτούς) κι αδίκησαν τον εαὐυτό τους. Ἔτσι 

τους κάναμε ιστορία, (για νὰ τὴν 

διηγούνται), και τους σκορπίσαμε ὀλους 

σε σκορπισμένα χωριά. Βέδαια σ' αὐτό 

᾽π᾽υπάρχουν Σημεία για κάθε ένα που 

᾽πυπομένει καρτερικά κι ευγνωμονεί. 

20. H ιδέα του Σατανά (I6kis) είχε 

ἐεπαληθεύσενι πάνω TOUS, γιατί τον 

ακολούθησαν, εκτός μιὰ ομάδα από τους 

πιστούς. 

21. Και δεν εἰχε πάνω tous καμιά 

εξουσία (ἡ ἀαναγκασμό va διαπράξουν τὴν 

κακία), εκτός από TO να μάθουμε ποιος 

πιστεύει στη Μέλλουσα Ζωή από εκείνον 

που αμφιόάλλει γι' αὐτήν. Ο δὲ Κύριός 

σου επαγρυπνεί, για κάθε πράγμα. 

22. Na πεις: "Καλέστε εκείνους που 

φανταστήκατε (για θεούς) αντί του 

AAAAX. Δεν εξουσιάζουν οὐτε το όάρος 

ενός μορίου στους ουρανούς κι οὔτε στη 

γη, κι οὔτε ἔχουν σ᾽ αυτά κανένα (μερίδιο) 

συμμετοχής οὐτε κανένας 607866 (Του). 

23. "Καμιά μεσολάδηση δὲν ὠφελεί 

κοντά Του, εκτός γι' αὐτόν που του ἔχει 

δώσει την ἀδεια, ὥστε σαν θα φύγει ο 

φόόδος από τις καρδιές τους (κατά τὴν 

Huéoa της Κρίσης), θα πουν: "Ti εἰναι 

auto nou λέει (που διατάζει) ο Κύριός 

σας; "Tous απαντούν: "Αὐτό που εἰναι 

Αλήθεια και σωστό, και είναι Exeivos ο 

νψιστος, ο Μέγας - " 
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24. Na neic: "Ποιος σας συντηρεί 

(τρομηθεύει με τα δώρα) τῶν ουρανών 

και τῆς γης ; "Na πεις: "O ΑΛΛΑΧ - κι 

ἐμείς ἡ εσείς - ὀρισκόμαστε στον 

(σωστό) δρόμο τῆς αλήθειας M σε 

ολοφάνερη πλάνη)". 

25. Νὰ πεις: “Δεν θα ρωτηθείτε για 

τις ἁμαρτίες μας, κι οὐτε θα ρωτηθούμε 

για ό,τι κάνετε". 

26. Na πεις: "Oo μας μαζέψει όλους 

μαζί - ο Κύριός μας κι ἐπειτα θα 

ἀποφασίσει (δικάζοντας) τις διαφορές μας 

με (ετλικρίνεια και) δικαιοσύνη. Και εἰναι 

Exeivos που αποφασίζει, που (τα πάντα) 

γνωρίζει. 

27. Na πεις: "Δείξε μου αὐτούς που 

TOUS ἔχετε ενώσει μαΐζί Του σαν 

συνεταίρους. Me κανένα τρόπο (δεν 

μπορείτε). (Πατί) Exeivos μόνο είναι ο 

ΑΛΛΑΧ, ο Παντοδύναμος, ο Σοφός". 

28. Και δεν σ' ἐχουμε στείλει παρά 

Αγγελιοφόρο στους ανθρώπους με 

χαρούμενες ειδήσεις και προειδοποιητή 

(κατά της αμαρτίας). Κι όμως οι πιο 

πολλοί από tous ἀνθρώπους δεν (το) 

χκαταλαύόαίνουν. 

29. Λένε: "Πότε (θα πραγματοποιηθεί) 

αὐτή ἡ υπόσχεση, αν ὄέδαια εἰστε 

ειλικρινείς (και δίκαιοι);" 

30. Na πεις: " Ἔχετε ορισμένη Ἡμέρα 

που δεν μπορείτε οὔτε για μιᾷ ρα νὰ 

τὴν καθυστερήσετε, OÙTE και νὰ τὴν 

επιταχύνετε". 
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31. Και εἰπαν où Ἀπιστοι: "Δεν θα |. “-“:|:.. À 127 4.7,15 
: ᾿ δ ΐ Joelle Ta los NES 

πιστέψουμε σ' AUTO το Κοράνιο, κι OÙTE αι PE 
À 1, 4 , 4 “1: 14 τ, °° “ . 

σε (οποιοδήποτε) άλλο (έφτασε) ἀνάμεσα STAR OIENETI PARENTS US 
ἐς 3 ANT ΄ ἣν -΄ πῶ. ῷ ἃ A Ro 

στα χέρια TOUS, (πριν απ' αὐτό). Αλίμονο, 4 te ee TD 59 

τότε, αν ἐόλεπες τη στιγμή που OL άδικοι | 5» sx. Fra qe .Ὁ 4 

θα σταθούν μπροστά στον Κύριό τους, ΘΠ οἷ: τ eu 

και θα επιστρέφουν (θα ρίχνουν), το λόγο νει  κἡ 5 CAR 

(της ενοχής τους) ο ἕνας στον άλλο (θα 

αλληλοκατακρίνονται)! Και θα λένε - τότε 

- εκείνοι που ἦσαν (καταφρονημένοι για) 

τὴν αδυναμία TOUS, σ' ἐκείνους που ήσαν 

σπὙπερήφανοι (για τη δύναμή τους), "Av 

δεν ήσασταν εσείς, θα ήμασταν πιστοί !". 

32. Και θα ποῦν εκείνοι που ήσαν PP RE TL CAE AL n lyèmse ul len À 3 | : ; ἐπ 
ὉπὙπερήφανοι (για τη δύναμή τους), σ [2 en IR CARS 

EHEÏVOUS που ήσαν (καταφρονημένοι για) LE Pis LÉ 

τὴν αδυναμία τους: Μήπως εμείς σας @ ASS “ 

ἐμποδίσαμε από την Καθοδήγηση, μετά 

που σας ἐφτασε; Ποτέ! Μάλλον εσείς εἰστε 

OL ἔνοχοι". 

33. Καὶ θα πουν (πάλι) εκείνοι, που κει CAP PA RES (AE 
ήταν αδύνατοι, σ' εκείνους που ήταν | 29-284 apr sfr At μήγε τ ; ΠΩΣ | AAA AMEN 
πυπερήφανοι: “Ὄχι! Μάλλον ήταν (δική σας) | ́ - = ou τῆ A Dee ne 

πλάνη, όταν μας διατάζατε (συνέχεια) - | αι ή λας 
καὶ ἡμέρα και νύχτα να ἀαρνηθούμε τον | À SC ANUS CGT 

AAAAX καὶ va Του αποδώσουμε άλλους PPS NT TES 
; ᾿ ἢ 5 É (ἢ € am) CNE re 
ὁμοιους μ' Αὐτόν!" Και έτσι ἔκρυψαν τη Gé SU Ye 

μετάνοιά (τους), όταν εἰδαν τα 

ὀασάνιστήρια. Και θα ὀάλουμε χαλινάρια 

στους λαιμούς των ἀπιστων. Μήπως (είναι 

δυνατό) ν' ανταμειφθούν διαφορετικά από 

ό.τι (κακό) ἕκαναν; 

34. Καὶ ποτέ dev στείλαμε ἕναν | Ris 1 2 LOTS 
Προειδοποιητή σ' ἕνα χωριό, χωρίς va ge 

ποῦν OL πλούσιοί TOUS: “Δεν πιστεύουμε 
τῖλ (Ὁ 
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στο (μήνυμα) που μ' αὐτό Tov ἔχετε 

στείλει". 

35. Και εἰπαν: "Ἔχουμε μεγάλη 

περιουσία και πολλά παιδιά και δεν μπορεί 

να τιμωρηθούμε". 

36. (Q! Μουχάμμεντ) Na πεις: Ὅ 

Κύριός μου χαρίζει ἁπλόχερα σ' όποιον 

θέλει (αλλά) και περιορίζει την Προμήθεια 

τῆς συντήρησης, σε όποιον θέλει, κι όμως 

OL πιο πολλοί από TOUS ανθρώπους δεν 

(to) καταλαόδαίνουν. 

37. Δεν είναι τα πλούτη σας και ούτε 

τὰ παιδιά σας που θα σας κάνουν νὰ 

πλησιάσετε Ἐμάς - με σκοπό τὴν εὐυμένειά 
Mag Extôs μόνο, όποιοι πιστεύουν και 

κάνουν To καλό. Αὐτοί θα έχουν διπλάσια 

αμοιδή για ό,τι ἕκαναν και θα εἰναι σ' 

εξαίρετα δωμάτια, ασφαλισμένοι. 

38. Κι εκείνοι που προσπαθούν va 

ματαιώσουν τις Evrokés Μας θα 

παρουσιαστούν και θα σταματήσουν (στον 

τόπο) της Τιμωρίας. 

39. Na πεις: Ὅ Κύριός μου χαρίζει 

(γενναιόδωρα) τα μέσα Συντήρησης σ' 

OTOLOV - από τους δούλους Του - θέλει, 

καὶ του TO περιορίζει (αν θέλει). Και 

οτιδήποτε ξοδεύετε ὑπέρ τοῦ AAAAX 

θα το αντικαταστήσει. Γιατί εἰναι ο 

Ἄριστος από όσους (γενναιόδωρα) 

χορηγούν. 

40. Κατά την Ἡμέρα που θα τους 

μαζέψει όλους ἕνα σωρό, κι ἔπειτα θα 

πει στους αγγέλους: "Μήπως - αὐτοί εδώ 

Μέρος 220 [650 ] ΤΥ γε νοδ» 
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- εσάς ήταν που λάτρευαν;" 

41. Θα πουν: "Δόξα σ' Ἐσένα! 

Ανώτατος εἰσαι! Συ εἰσαι o Προστάτης 

μας - κι είμαστε μαζί Σου κι όχι μαζί 

τους, γιατί λάτρευαν (τη δύναμη του 

Σατανά) τῶν Πνευμάτων, κι où 

περισσότεροι απ' αὐτούς, σ' αὐτά 

πίστεψαν". 

42. Σ' αυτή την Ἡμέρα δεν θα έχουν 

καμιά εξουσία ο ἕνας πάνω στον άλλο 

για να ὠφελήσουν, εἰτε για να ὀλάψουν. 

Καὶ θα πούμε σ' αυτούς που αδίκησαν: 

"Δοκιμάστε τα ὀάσανα της Φωτιάς, που 

τὴν είχατε διαψεύσει!". 

43. Κι όταν τα Ολοκάθαρα Εδάφια 

(του Κορανίου) Μας, απαγγέλλονταν 

πάνω τους, λένε: "AUTOS δεν εἰναι παρά 

ἕνας άνδρας που θέλει να σας εμποδίσει 

από ό,τι οι πατέρες σας λάτρευαν". Και 

λένε (ακόμη): "Τούτο (το Κοράνιο) δεν 

είναι, παρά ένα ψέμα ποῦ ἔχει επινοηθεί!". 

Και λένε εκείνοι που ἀαρνήθηκαν τὴν 

Αλήθεια - Ep όσον τους ἐφτασε -: "AUTO 

- ὀέδαια - τίποτε δεν είναι παρά καθαρή 

μαγεία!". 

44. Και dev τους δώσαμε Βιόλία για 

να μπορέσουν να τα μελετήσουν, κι οὔτε 

είχαμε στείλει - πριν από σένα κανέναν 

(άλλο) για να τους προειδοποιήσει. 

45. Κι εκείνοι που ἔζησαν πριν ax 

αὐτούς εἰχαν διαψεύσει (την Αλήθεια). 

Αὐτοί δὲν εἰχαν πάρει οὔτε το δέκατο, 

από ὀὁσὰ είἰχαμε παραχωρήσει στους 

άλλους HÜL παρ᾽ ὀὁλα ταύτα εἰχαν 
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διαψεύσει τους arootokovs Μου. Πόσο 

όμως (τρομερή) ἦταν και ἡ δική Μου 

τιμωρία (σ' αὐτούς)! 

46. Na πεις: "Σας προειδοποιώ για 

ένα πράγμα: να σταθείτε όρθιοι μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ - ανά δύο, ἡ καὶ μόνοι - 

Ἔπειτα σκεφτείτε καλά, (μ' On σας τὴν 

ηρεμία). Ο Σύντροφός σας (ο 

Μουχάμμεντ) δεν κατέχεται από κανένα 

πνεύμα (Σατανά). Δεν εἰναι παρά μόνο 

ἕνας Προειδοποιητής για σας, πριν πέσετε 

σε μιὰ φρικτή Τιμωρία". 

47. Na πεις: "Δεν σας ερωτώ (για 

καμιά αμοιόθή. Εἰναι για το συμφέρον σας. 

Η αμοιθή μου ὀρίσκεται στον AAAAX 

που εἰναι Μάρτυρας σε κάθε πράγμα". 

48. Na πεις: "O Κύριός μου φανερώνει 

(το μανδύα της) Αλήθειας (πάνω από τους 

δούλους Του), και εἰναι Exeivos που 

(απόλυτα) γνωρίζει τα κρυμμένα (τα 

ἀδηλα και τα κρύφια). 

49. Na πεις: "Ἔφτασε ἡ Αλήθεια, to 

δὲ ψέμα τίποτε δεν αρχίζει (δεν 

δημιουργεῖ) και τίποτε δὃδεν 

ἐεπαναλαμόάνει". 

50. Na πεις: "Av ὀρίσκομαι σε πλάνη, 

τότε ἡ πλάνη στρέφεται κατά του LÔLOU 

μου του εαυτού. Evo αν καθοδηγηθώ 

(στον ίσιο δρόμο) εἰναι από ό,τι μου ÉYEL 

ἐμπνεύσει ο Κύριός μου. Εκείνος που όλα 

τα ακούει και (σ' όλα πάντα) είναι κοντά. 

51. Κι αν ήταν δυνατό va δεις πόσο 

τρέμουν από PO60, αλλά - αλίμονο - δεν 

τ Δ 
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᾽πυπάρχει τρόπος διαφυγής (γι᾿ αὐτούς), 

και θα τους πάρουν από μια θέση (πολύ) 

κοντά. 

52. Και (τότε εἰναι) που θα πουν: 

"Ἃὔρο) πιστεύουμε σ' αυτή (την Αλήθεια)". 

Αλλά πώς εἰναι δυνατό (να πιστέψουν) 

από μια θέση (τόσο) μακρινή, 

53. εφ' ὁσον ἀρνήθηκαν τὴν πίστη 

(EE' ολοκλήρου) από πριν, και (συνέχεια) 

ρίχνουν (συκοφαντίες) κατά του Αόρατου 

(κόσμου), από μια θέση (τόσο) μακρινή; 

54. Κι ἀνάμεσα απ' αὐτούς και από 

ό,τι επιθυμούν έχει μπει ἕνα (απέραντο) 

EUTOÔLO, ὅπως ἔγινε και στα περασμένα 

με τους ομοίους τους. Πατί (πραγματικά) 

ήσαν σε (ανήσυχες) αμφιδολίες και σε 

᾽πυποψίες. 
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Πρωτουργό της Δημιουργίας των ουρανών 

και τῆς γης, (ἀπό το χάος άνευ 

προηγούμενου παραδείγματος) που ἔκανε 

τους ἀγγέλους φτερωτούς AYYEMOPOLOUS 

με δύο ἡ τρία ἡ τέσσερα (ζευγάρια φτερά). 

Προσθέτει στη Δημιουργία 6,11 Του αρέσει. 

Πατί o AAAAX ἐχει (απόλυτη) δύναμη 

πάνω σ' ὁλα τα πράγματα. 

2. Ou ο AAAAX χορηγεί στους 

ανθρώπους από Ευσπλαχνία, δεν μπορεί 
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από πουθενά νὰ EUTOÔLOTEL αυτό, HOL 

ό,τι Ἀρατά (εμποδίζοντάς το), δὲν ὑπάρχει 

κανείς που VO μπορεί VO το στείλει μετά 

απ' Αὐτόν. Και είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

3. Q! Ἐσείς où ἀνθρωποι! Na θυμάστε 

τις ευεργεσίες του AAAAX (που ἐστειλε) 

πάνω σας. Μήπως υπάρχει άλλος 

Δημιουργός, εκτός από τον AAAAX που 

σας συντηρεί από τον ουρανό κι από TN 

γη. Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο Exeivog. 

Πατί - λοιπόν - απομακρύνεστε από τὴν 

Αλήθεια; 

4. Κι αν σε διαψεύσουν, (Q 

Μουχάμμεντ!) το ἰδιο ἐχουν διαψεύσει 

(ἄλλους) αποστόλους πριν από σένα. Στον 

AAAAX επιστρέφουν (για ἀπόφαση όλες) 

OL ὑποθέσεις. 

5. Q! Ἐσείς où άνθρωποι! H υπόσχεση 

του AAAAX eivou αληθινή. AS μην σας 

εξαπατούν (OL ομορφιές) της ζωής του 

κόσμου (τούτου), κι οὐτε ο Πειρασμός 

(Σατανάς) va σὰς εξαπατά για τον 

AAAAX! 

6. Βέδαια o Σατανάς εἰναι για. σας 

ἕνας εχθρός, γι' αυτό VA τον παίρνετε 

σαν εχθρό. Προσκαλεί μόνο το κόμμα 

(τους οπαδούς) του, για va γίνουν 

Σύντροφοι της Φλογισμένης Φωτιάς. 

7. Ὅσοι ἀρνήθηκαν (τον AAAAX) θα 

έχουν σκληρά ὀάσανα. Ενώ όσοι πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, θα ἔχουν τη 

Συγχώρηση και μια μεγάλη αμοιθή. 
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8. Εκείνος που είναι γοητευμένος από 

τὴν κακία τῶν ἐργων του (από τη διαγωγή 

του), σε σημείο που va τα ὄλέπει, σαν 

εξαίρετα, μήπως ElvOL δυνατόν νὰ μοιάζει 

μ' αυτόν που ὄρίσκεται στον ίσιο δρόμο; 

O AAAAX αφήνει στην πλάνη ὀποιον 

θέλει, και καθοδηγεί όποιον θέλει. Fi αὐτό 

μὴν αφήνεις τον εαυτό σου (μάταια) ν' 

αναστενάζει γι' αυτούς, γιατί οΑΛΛΑΧ 

εἰναι γνώστης για ὀ,τι φτιάχνουν. 

9. Ki o AAAAX είναι που στέλνει 

TOUS ἄνεμους, γιὰ νὰ σηκώνουν TA 

σύννεφα, και τα οδηγούμε σε χώρα νεχρή, 

καὶ ξαναδίνουμε - μ' αυτά - τη ζωή στη 

γη, αφού πια ήταν νεχρή. Ἔτσι λοιπόν 

(θα είναι) και ἡ Ανάσταση! 

10. Ὅποιος επιδιώκει τη δόξα και τη 

δύναμη (- θα τη ὄρει στον AAAAX 

γιατί) στον AAAAX ανήκει n Δόξα και 

ἡ δύναμη εξ ολοκλήρου. Σ' Αὐτόν 

aveGaivouv τα καλά και αγνά Λόγια, καὶ 

εἰναι Εκείνος που ανυψώνει τις ενάρετες 

πράξεις. Εκείνοι δὲ που μηχανεύονται TO 

κακό, θα έχουν αυστηρή Τιμωρία, καὶ ot 

συνωμοσίες, τέτοιου είδους (ανθρώπων), 

θ' αχρηστευθούν. 

11. Και o AAAAX σας ἐπλασε από 

χώμα, ÉTELTO από σταγόνα σπέρματος, 

ἐπειτα σὰς Éxave σε ζευγάρια. Και τίποτε 

ÔEV φορτώνεται - TO θηλυχό - (τον καιρό 

τῆς εγκυμοσύνης), À γεννάει χωρίς νὰ 

εἰναι εν γνώσει Του. Κι οὔτε υπάρχει 

ζωντανό που θα μπορούσε va 

παρατείνεται ἡ ἡλικία του, να 

συντομεύεται, UV τούτο δεν ἔχει 

(θεσπιστεί), σ᾽ ἕνα G16kio. Ὅλα αυτά - 
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δέδαια- εἰναι εὔκολα στον AAAAX. 

12. Και δεν ισοδυναμούν σε ομοιότητες 

τα δύο νερά: Αὐτό (το ἐνα) με εὐγευστο 

γλυκό (νερό) κι ευχάριστο νὰ το πίνεις, 

κι αὐτό (το ἀλλο) μὲ αλμυρό - πικρό 

(νερό). Τρώγετε (φρέσκα καὶ) μαλακά 

κρέατα από κάθε (είδους νεροῦ), και 

ὀγάζετε (απ' αὐτά) στολίδια για va τα 

φοράτε. Και ὀλέπετε τα καράόῤόια va 

σχίζουν τα κύματα, επιδιώκοντας τὴν 

συντήρησή σας ἀπό τη Χάρη Του - ὥστε 

ίσως να (Τον) ευχαριστήσετε. 

13. Βυθίζει τη Νύχτα μέσα στην Ημέρα 

και ὀυθίζει την Ἡμέρα μέσα στην Νύχτα, 

κι ἔχει υποτάξει (στο Νόμο Του) τον ήλιο, 

και TO φεγγάρι, το καθένα να τρέχει (στην 

πορεία του) για μια ορισμένη περίοδο. 

Αὐτός εἰναι o AAAAX, ο Κύριός σας. Σ' 

Αὐτόν ανήκει ἡ Εξουσία του Σύμπαντος. 

Κι εκείνους που επικαλείστε - αντί Του - 

δεν εξουσιάζουν το ελάχιστο οὔτε και τη 

φλούδα (που σκεπάζει TO κουκούτοι). 

14. Av τους επικαλείστε δεν ακούν 

στις κλήσεις σας. Κι όταν ακούσουν δεν 

μποροῦν να απαντήσουν (στις προσευχές) 

σας. Κατά την Ἡμέρα δε της Κρίσης θα 

apvnBouv το "Συνεταιρισμό" - στον 

AAAAX μαζί σας. Και κανείς (- w! 

ἄνθρωπε! -) δεν θα μπορέσει νὰ σε 

ενημερώσει (για τὴν Αλήθεια) σαν τον 

Μοναδικό, που είναι Πανέμπειρος. 

15. Q! Ἐσείς où Ἀνθρωποι! Εσείς εἰστε 

OL φτωχοί, (που ἐχετε ἀνάγκη) από τον 

AAAAX. (Ενώ) o AAAAX είναι o 

Πλούσιος (ελεύθερος από κάθε ἀνάγκη) 
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(35) Σούρα Φάτιρ Μέρος 220 [ 657 ]YYs: ji Yo Li, 

καὶ O ALVETOG. 

16. Av το ήθελε, θα μπορούσε va σας 

ἕκανε VO φύγετε (από τον κόσμο) και να 

έλθει μια Νέα Δημιουργία. 

17. Και δεν εἶναι τούτο πάνω από τη 

δύναμη του ΑΛΛΑΧ. 

18. Και καμιά φορτωμένη (ψυχή) δεν 

θα φορτωθεί το φορτίο (ευθύνης) μιας 

άλλης, ÉOTO κι αν - φορτωμένη δαριά θα 

φώναζε μιαν άλλη (να σηκώσει) το ὀάρος 

της, τίποτε δεν θα φορτωθεί απ' αὐτό 

(το ὀάρος) κι αν ήταν ακόμη από τους 

συγγενείς. Κι εσύ - δεν μπορείς - παρά 

να προειδοποιείς εχείνους που φοόδούνται 

τον Κύριό τους μυστικά - (Τον 

αἰσθάνονται μ' όλο που δεν Tov ὀλέπουν), 

που τηροῦν ταχτική Προσευχή. Κι εκείνον 

που εξαγνίζοντας τον εαυτό του, το κάνει 

για δική του ὠφέλεια (γιατί) ἡ πορεία (ο 

προορισμός ὀλων) εἰναι προς (την 

κατεύθυνση) του ΑΛΛΑΧ. 

19. Δὲν εἰναι δυνατό να μοιάζει (να 

ισοῦται) ο τυφλός μ' εκείνον που ὄλέπει, 

20. Ki οὔτε τα ὄαθιά σκοτάδια, κι 

οὔτε το Duc, 

21. Κι οὔτε ἡ (ψυχρή) σκιά, κι οὔτε ἡ 

(γλυκιά) ζέστη (του ἡλιου), 

22. Κι οὔτε είναι δυνατό va μοιάζουν 

ou ζωντανοί, κι οὔτε οι πεθαμένοι. Ο 

AAAAX μπορεί νὰ κάνει - ὁποιον θα 

ήθελε - va ἀκούει, (ενώ) εσύ δεν μπορείς 

να κάνεις νὰ ŒXOVOUV εκείνους που εἰναι 
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(35) Σούρα Φάτιρ Μέρος 220 [658] Yet vo Luis, 

(θαμμένοι) στους τάφους. 

23. Δεν εἰσαι άλλο παρά μόνο ἕνας 

προειδοποιητής. 

24. Σ' ἐχουμε. στείλει - ὀέόδαια - με 

τὴν αλήθεια, (σαν ένα κομιστή) 

χαρούμενων ειἰδήσεων και (σαν ένα που) 

va προειδοποιεί. Και ποτέ δεν υπήρξε - 

στο παρελθόν -ένα ἐθνος χωρίς να ἔχει 

προειδοποιητήῆ ανάμεσα (στους 

ανθρώπους) του. 

25. Αν σε διαψεύσουν, (μη λυπάσαι 

γιατί) TO ίδιο ἔχουν διαψεύσει καὶ OL 

προκάτοχοί TOUS, στους οποίους ἑφτασαν 

OL ἀπόστολοί TOUS μὲ τα ολοκάθαρα 

Σημεία., καὶ μὲ τις Γραφές και με το 

διαφωτιστικό Βιόλίο. 

26. Ἔπειτα πήρα (στο θάνατο) 

εκείνους που ἀαρνήθηκαν την πίστη. Πόσο 

όμως (τρομερή) ήταν κι ἡ τιμωρία Μου 

(υ' αυτούς). 

27. Ma δεν όλέπεις ότι ο AAAAX 

ἐστειλεὲ κάτω (στη γη) νερό από τον 

ουρανό; Μ' αὐτό ὀγάλαμε καρπούς με 

διαφορετικούς χρωματισμούς διαφόρων 

αποχρώσεων, καὶ στὰ ὄουνά -υπάρχουν 

δρόμοι ἄσπροι και κόκκινοι - και 

κατάμαυρα κοράκια. 

28. Και στους ανθρώπους και στὰ 

ερπετά και στα ποίμνια ὑπάρχουν επίσης 

διαφορετικοί χρωματισμοί. Tov AAAAX 

φούόοῦύνται μόνο, όσοι από τους δούλους 

Του, έχουν τη Γνώση. ΠΠατί o AAAAX 

εἰναι Παντοδύναμος, Πολυεπιεικής. 
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(35) Σούρα Φάτιρ 

29. Ἐκείνοι που ἀπαγγέλουν το Βιόλίο 

του ΑΛΛΑΧ, καὶ τηρούν τὴν Προσευχή 

καὶ ξοδεύουν, από ό,τι τους ἐχουμε 

προμηθεύσει για τὴν συντήρησή τους, 

μυστικά και φανερά, ελπίζουν σ' ένα 

Ἐμπόριο (σε μια δοσοληψία), που ποτέ 

δεν θα χρεοχοπήσει. 

30. (Οχι μόνο) για να τους ξεπληρώσει 

τὴν ἀμοιδή τους, (αλλά) και va τους 

αὐξήσει (πάνω στην αμοιδή) και κάτι ἀπό 

tn Χάρη Του. Πράγματι, Αὐτός εἰναι 

Πολυεπιεικής και ἕτοιμος να ευχαριστήσει 

(αυξάνοντας την αμοιδη). 

31. Κι αυτό που σου ἔχουμε εμπνεύσει 

από το Βιόλίο, είναι n αλήθεια, που 

επικυρώνει τι εἰχε από πριν 

(αποκαλυφθεί). O AAAAX, 660, - από 

extiunon στοὺς δούλους Του - ὁλα τα 
ὀλέπει καλά με πλήρη εμπειρία. 

32. Τέλος éxouue κληροδοτήσει to 

Bi6lio, 0’ ἐκείνους από τους δούλους Mas 

που τοὺς διαλέξαμε. Αλλά ar αυτούς 

πὙπάρχουν άλλοι που αδικούν τον εαὐυτό 

τους, άλλοι που ἀακολουθούν μέση πορεία, 

κι άλλοι ποῦ - με την άδεια τοῦ AAAAX 

- ξεπερνούν (είναι πρώτοι) στις 

αγαθοεργίες. Κι αὐτή εἰναι ἡ μεγάλη τιμή. 

(Είναι το παν). 

33. Θα μπουν σε Κήπους τῆς 

Αιωνιότητας. Εκεί θα στολιστούν με 

ὀραχιόλια από χρυσάφι και μαργαριτάρια, 

και τὰ ενδύματά τους εκεί θα εἰναι ἀπό 

μετάξι. 
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(35) Σούρα Φάτιρ Μέρος 220 [660] ΥΩ τὸ Li 5 pe 

34. Και θα πουν: Ἢ Δόξα πρέπει στον 

AAAAX, που ἔκανε να φύγει από μας 

(κάθε) λύπη, γιατί ο Κύριός μας εἰναι - 

πραγματικά - Πολυεπιεικής και ευχαριστεί 

(για τις προσφερόμενες υπηρεσίες). 

35. "Που - ue τη Χάρη Του - μας ἔχει 

αποκαταστήσει στο Σπίτι TNS 

Μονιμότητας, που δεν θα μας αγγίζει 

εκεί ο μόχθος, κι οὔτε εκεί θα μας αγγίζει 

ῃ φθορά". 

36. Evo εκείνοι που ἀρνήθηχαν (τον 

AAAAX), θα ἐχουν τη Φωτιά της 

Κόλασης. Κανένας θάνατος δεν θα εἰναι 

ορισμένος γι' αυτούς μα οὔτε ἡ Τιμωρία 

να TOUS γίνει πιο ελαφριά (για ανάπαυση). 

Μ' αὐτό τον τρόπο ἀαμείόουμε κάθε ἀπιστο! 

37. Και θα φωνάζουν (δυνατά) από 

εκεί μέσα (για ὀοήθεια): "Κύριέ μας! 

Βγάλε μας και θα κάνουμε (από τώρα 

HOL στο εξής) το καλό, κι όχι εκείνο που 

(πριν) κάναμε"! "Μη δεν σας ἔχουμε 

παρατείνεν ἀρκετά τη ζωή, DOTE εκείνος 

nov θα ἥθελε va θυμηθεί, θα θυμόταν εν 

τω μεταξύ (την προειδοποίηση); Kou (επί 

πλέον) σας ήἤλθε ο προειδοποιητής. 

Δοκιμάστε - λοιπόν - (τους καρπούς τῶν 

ἐργων σας), γιατί καμιά ὀοήθεια δεν 

᾽πυπάρχει για TOUS ἀδιυκους". 

38. O AAAAX γνωρίζει ό,τι κρυφό 

᾽πυπάρχει στους ουρανούς και στὴ γη. Και 

ἐχει απόλυτη γνώση (τῶν μυστικών) που 

ὀρίσκονται στα στήθη σας. 

39. Exeivos εἰναν που σας ÉXOVE 
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(35) Σούρα Φάτιρ 

κληρονόμους στη γη. Ὅποιος λοιπόν 

αρνείται (τον AAAAX), ἐπάνω του 

πέφτουν (οι συνέπειες) της ἀρνησής του. 

Πα tous Amotous ἡ ἀρνησή τοὺς δεν 

προσθέτει παρά θείο μίσος από τον Κύριό 

τους και δεν προσθέτει στους ἀπιστους 

παρά Ζημιά. 

40. Na πεις: Μην ἐχετε δει (αυτούς) 

τους - συνεταίρους σας, που TOUS 

ἐπικαλείστε αντί του ΑΛΛΑΧ; Δείξτε μου, 

τι ἔχουν δημιουργήσει ἀπό τη γη. Ἢ 

μήπως ἐχουν ένα συνεταιρικό (κομμάτι) 

στους ουρανούς; Ἢ μήπως τους ἐχουμε 

δώσει ένα Βιόλίο, που μπορούν (να 

παρουσιάσουν) απ' αὐτό ολοκάθαρες 

(αποδείξεις τις λατρείας τους); Ὄχι ὀέδαια! 

Μόνο που οι GÔLXOL δεν υπόσχονται ο 

ένας στον άλλο παρά μόνο την απάτη". 

41. Πράγματι o AAAAX εἰναι που 

κρατά (που υποδαστάζει) τους ουρανούς 

καὶ τὴ γη μήπως, και παρεκτρέπονται. 

AV ὄμως ατονούσαν, (τότε) κανείς - ούτε 

ἕνας μετά απ' Αὐτόν, δεν θα ήταν ἱκανός 

να τὰ κρατήσει. Στ' αλήθεια, είναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

42. Και ορκίζονται στον AAAAX, με 

TO πιο δυνατό OPXO TOUS, ότι αν τους 

ἐρχόταν ένας προειδοποιητής, θα 

καθοδηγόντουσαν καλύτερα από κάθε 

(άλλο) ἐθνος. Ὅταν ὁμῶς tous ἤλθε ο 

προειδοποιητής δεν TOUS αυξήθηχε παρά 

μόνο ἡ φυγή (από τον ίσιο δρόμο) -, 

43. (λόγω) της ὑπερηφάνειάς TOUS στη 

γή καὶ της συνωμοσίας τους με το Κακό 

(κατά της Αλήθειας). H συνωμοσία όμως 
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(35) Σούρα Φάτιρ 

του Πονηρού περιορίζεται μόνο στην 

οικογένειά του (στους δικούς του 

ανθρώπους). Μήπως παρατηροῦν πώς 

ήταν ἡ πορεία τῶν πρώτων (TL σκέπτονταν 

καὶ τι ÉXOVOV OL παλιοί); Αλλά καμιά 

αντικατάσταση (στο σύστημα) δεν θα ὄρεις 

(ακολουθώντας) το δρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Καὶ καμιά αλλαγή δεν θὰ ὄρεις (στη 

κατεύθυνοη) που ἔχει ο δρόμος του 

AAAAX. 

44. Ma δεν ταξιδεύουν otn yn va δουν 

ποιο MTAV TO τέλος (των λαών που ἐζησαν) 

πριν απ' αὐτούς και που MOUV ανώτεροι, 

σε δύναμη απ' αὐτούς; Τίποτε οὔτε στους 

ουρανούς, οὔτε στὴ γη - δεν μπορεί, νὰ 

αντιταχθεί στον ΑΛΛΑΧ.Πράγματι είναι 

Γνώστης (των πάντων) και Κραταιός. 

45. Ki αν o AAAAX ήθελε va 

τιμωρήσει TOUS ανθρώπους για 6,71 

χκέρδισαν, δεν θα ἄφηνε πάνω στη ράχη 

(της γης) τίποτε το ζωντανό. Κι όμως 

τους καθυστερεί (δίνοντάς τους ἀαναδολή) 

γιὰ ÉVOV ορισμένο χρόνο. Σαν φτάσει δε 

O χρόνος τους, δεν θὰ ἔχουν χαμιά 

αναόδολή και τότε θα καταλάῤδουν ότι ο 

AAAAX ὄὀλέπει όλους τους δούλους Του 

με πλήρη επίγνωση. 
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(36) Σούρα Για-Σιν Μέρος 220 [_ 663 | Yes ET 

. (oti) στ΄ αλήθεια εἰσαι ἕνας από 

τους ἀποστόλους, 

4. (που δαδίζουν) στον ‘Ioto Δρόμο. 

5. Eivoau μια Αποκάλυψη που ἔχει 

σταλεί (κάτω στη yn) από(Εκείνον) τον 

Παντοδύναμο, τον Πολυεύσπλαχνο, 

6. για να προειδοποιήσεις ένα λαό - 

που OL πατέρες του δεν ÉXOUV 

προειδοποιηθεί γι’ αὐτό - και δεν 

προσέχουν (τις Εντολές τοῦ AAAAX). 

7. Ο Λόγος (Mas) ἐχει επαληθεύσει 

για τους περισσότερους απ' αυτούς, γιατί 

δεν πρόκειται να πιστέψουν. 

8. Και ὀάλαμε χαλινάρια στο λαιμό 

τους (του φτάνουν) μέχρι το σαγόνι, ὥστε 

TO κεφάλι τους νὰ σηκώνεται (για νὰ UN 

ὀλέπουν). 

9. Και ὀάλαμε ἀνάμεσα στα χέρια TOUS 

(μπροστά TOUS) ένα φράγμα και από πίσω 

TOUS ἕνα φράγμα, και TOUS σκεπάσαμε 

(ολότελα), WOTE νὰ UN μπορούν νὰ 

ὀλέπουν. 

10. To ίδιο είναι γι᾿ αυτούς: εἰτε τους 

προειδοποιήσεις EÎTE δὲν TOUS 

προειδοποιήσεις. (Οπωσδήποτε) dev θὰ 

πιστέψουν. 

11. Καλύτερα va συμδουλέψεις αὐτόν 

που ακολουθεί το Μήνυμα και φοόδάται 

- χωρίς νὰ τον όὄόλέπουν -τον 

Πανοικτίρμονα. Κάνε τον va χαρεί για 
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(36) Σούρα Για-Σιν Μέρος 220 [ 664 | Yes! FN Un 5 pe 

τη Συγχώρηση και τη γενναιόδωρη αμοιδή. 

12. Ἐμείς ὀέόδαια - θα δώσουμε ζωή 

στους πεθαμένους, και θα γράψουμε ό,τι 

έχουν προσφέρει κι ό,.τι σημάδια ἄφησαν 

(τίσω τους), και κάθε πράγμα τοέχουμε 

λογαριάσει σ' éva Βιόλίο φανερά. 

13. Ανάφερέ τους για παράδειγμα, (τὴν 

ἱστορία) των κατοίκων του χωριού, που 

TO ἐφτασαν οι απόστολοι (του AAAAX). 

14. Ὅταν (στην αρχή) στείλαμε σ' 

αυτούς δύο (αποστόλους) τους 

(αρνήθηκαν) διαψεύδοντάς τους. Τους 

ενισχύσαμε μ' ἕνα τρίτο, και εἰπαν τότε 

(ται où τρεῖς): "Ἔχουμε σταλεί σ' εσάς 

(με οδηγίες)". 

15. Είπαν: "Ἐσείς δεν εἰστε παρά 

ἄνθρωποι σαν χκι εμάς. Ο δε 

Iavouxtiouovas (AAAAX) δεν ἐστειλε 

κανένα πράγμα. Δεν κάνετε τίποτα παρά 

νὰ λέτε ψέματα". 

16. Είπαν: "O Κύριός μας γνωρίζει 

ότι σ' εσάς ἔχουμε αποσταλεί. 

17. Και δεν ἐχουμε (άλλο σκοπό) παρά 

(va σας avapépouue) το φανερό Μήνυμα". 

18. Είπαν: "Ἔχουμε το πέταγμα τῶν 

πουλιῶν για σας (τα σημάδια είναι ἄσχημα 

via σας). Κι αν δεν τελειώσετε (δεν 

σταματήσετε Va μιλάτε), θα σας 

πετροδολήσουμε και μια επώδυνη τιμωρία 

θα σας επιόάλλουμε εκ μέρους μας". 

19. Eixav: "Τα πουλιά σας εἰναι μαζί 
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(36) Σούρα Για-Σιν 

σας (n κακή σας μοίρα σας συνοδεύει). 

Μήπως ἔχετε προειδοποιηθεί; Ὄχι δέδαια! 

Μάλιστα eiote ἐνας λαός που ἐχει 

ξεπεράσει κάθε ὀριο (παρανομίας)" 

20. Και (τότε) ήρθε τρέχοντας ἕνας 

ἀνδρας από την άκρη της πόλης, και 

εἰπε: "Q! Λαέ μου! Ακολουθήσετε τους 

αποσταλμένους. 

21. “Ακολουθείστε αὐτούς που δεν σας 

ἐρωτούν για (να πάρουν) αμοιδή και που 

είναι (ou ίδιοι) καθοδηγημένοι. 

22. "Και γιατί va μη λατρεύω Exeivov 

που μὲ ἔπλασε και που σ' Αὐτόν (όλοι 

σας) θα επιστρέψετε. 

23. "Μήπως θα πάρω (άλλες) θεότητες 

αντ' Αὐτού; Av ήθελε ο Πανοικτίρμονας, 

(AAAAX) va με 6Adwyer, dev θα με 

ὠφελούσε ἡ μεσολάδησή TOUS σε τίποτε, 

XL οὔτε θα TOUS ἦταν δυνατό va με 

σώσουν. 

24. "Av λοιπόν το éxava, θα 

ὀρισκόμουν - οπωσδήποτε σε φανερή 

πλάνη. 

25. “Ὅσο για μένα, ἔχω πιστέψει (εξ 

ολοχλήρου) στον Κύριό σας. Ακούστε με, 

λοιπόν" 

26. (Κι ἀακούστηχε μια φωνή) να λέγει: 

"Ἔμπα στον Παράδεισο". Κι εκείνος εἰπε: 

"Μακάρι va το μάθει ο λαός μου. 

27. "εκείνο που éxave το Κύριό μου 

VO LE συγχωρήσει και VO με κάνει από 
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(36) Σούρα Fia-Eiv 

τους τιμημένους!" 

28. Και δεν στείλαμε κατά του λαού 

του - μετά απ' αὐτόν - οὔτε ἕνα στρατιώτη 

από τον ουρανό, κι οὐτε ήταν για Mas 

ανάγκη να στείλουμε. 

29. Δεν ήταν τίποτε περισσότερο από 

μια ὀροντερή Κραυγή, και να, όλοι τους 

πέθαναν κι ἐσόησαν (σα τη στάχτη). 

30. (Τὶ κρίμα)! Τὶ ζημιά ἐπεσε πάνω 

στους δούλους (Mouv)! Κανένας ἁαπόστολος 

δεν τους ήρθε, χωρίς va τον χλευάσουν' 

31. Ma δεν ὀλέπουν πόσες (και πόσες) 

γενιές πριν απ' αυτούς έχουμε 

εξολοθρεύσει; Αὐτοί δεν πρόκειται - ὀέδαια 

- νὰ επιστρέψουν, 

32. αλλά ο καθένας τους (χωριστά), 

κι όλοι μαζί θα ἐεπανέλθουν μπροστά Mas 

(για va δικαστούν). 

33. Και ένα Σημείο (για τὴν 

παντοδυναμία του AAAAX) εἰναι ἡ 

VEXQŒUÉVN γη: που την ξαναζωντανεύσαμε 

και ὀγάζαμε απ' αὐτήν σπόρο που (από 

τη ὀλάστησή του) τρώνε. 

34. Και κάνουμε - σ' αυτή - κήπους 

από χουρμαδιές κι ἀμπέλια, κι ανοίγουμε 

- σ' αὐτή - πηγές VA χύνεται (νερό), 

35. για va (χαίρονται) τρώγοντας από 

τους καρπούς (της). Και απ' ό.τι ἕκαναν 

τὰ χέρια τους. Πιατί λοιπόν va μην (Tov) 

ευχαριστήσουν; 
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(36) Σούρα Για-Σιν 

36. Ανώτερος εἰναι ο ΑΛΛΑΧ που 

ἐπλάσε ανά ζεύγη ὁλα (τα εἰδὴ) που 

φυτρώνει ἡ γη (ζεύγη) κι από το ίἰδιο (το 

ανθρώπινο) γένος, και από ἀλλα (είδη), 

για τὰ οποία δεν ἔχουν γνώση. 

37. Και ἕνα Σημείο (επίσης) έχουν τη 

Νύχτα. Αποσύρουμε την Ἡμέρα (το φως) 

απ' αὐτή, και τότεινα τους, που ÉOUTOUV 

στα σκοτάδια. 

38. Και ο Ἤλιος τρέχει (την πορεία 

του), ὥσπου να φτάσει στον τόπο της 

ανάπαυσής του. Ἔτσι ἔχει θεσπιστεί ἀπό 

τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο. 

39. Καὶ το φεγγάρι, - ἐχουμε προνοήσει 

χαὶ γι' αὐτό (φωτεινά) σπίτια (για va 

διαδαίνει ἀνάμεσα), μέχρις - ότου 

ἐπιστρέφει (και πάλι): σαν την παλιά (και 

μαραμένη) pita από το κοτσάνι της 

χουρμαδιάς. 

40. Δεν επιτρέπεται στον Ἥλιο (κατά 

τὴν πορεία του) να προλαόαίνει το 

Φεγγάρι, και oùte n Νύχτα va ξεπερνά 

τὴν Ἡμέρα. Το καθένα κολυμπά με 

ακρίόδεια στη (δική) του τροχιά. 

41. Και ἕνα (άλλο) Σημείο, γι’ αυτούς 

εἰναι ότι ἔχουμε φορτώσει (σώζοντας) τους 

ἀπογόνους τοὺς (TN γενιά TOUS) στη 

φορτωμένη Κιόδωτό, (από το κατακλυσμό). 

42. Και πλάσαμε γι᾿ αὐτούς ὀμοια 

(ἰαράόδια), που τα ανεδαίνουν. 

43. Κι αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε 

νὰ τοὺς πνίξουμε, οπότε δεν θα είχαν 
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(36) Σούρα Για-Σιν 

εκεί κανένα ὄοηθό (για ν' ακούσει τις 

κραυγές TOUS), OÙTE θα μπορούσαν va 

σωθούν, 

44. Ὅμως ήταν με την Ευσπλαχνία 

Μας, κι γι' απόλαυση μέχρι ορισμένου 

χρόνου. 

45. Κι όταν τους εἰπαν: "Φοόδηθείτε 

από ό,τι εἰναι ἀνάμεσα στὰ χέρια σας 

(μπροστά σας), και από ό,τι εἰναι πίσω 

σας, (προσέξτε το παρόν, κι από ό,τι 

πέρασε, αντιμετωπίστε το μέλλον), ίσως 

va ÉXETE την ευσπλαχνία Μας". 

46. Και δεν τους ἐέρχεται κανένα 

Σημείο, από τα Σημεία του Κυρίου τους, 

χωρίς να ἀαπομακρυνθούν ax’ αὐτό 

(αμφισδητώντας το). 

47. Κι ὁταν τους εἰίπαν: "εξοδεύετε 

(ελεώντας) μὲ ό,ιτι ο AAAAX σας ἔχει 

προμηθεύσει", (τότε) εκείνοι που 

αρνήθηκαν την Πίστη, λένε σ' εκείνους 

που πιστεύουν: "Μήπως πρέπει va 

TO'L OOUUE αυτόν, - που αν ο ΑΛΛΑΧ 

ήθελε θα τον τάτζε(ο Ἴδιος); (Σίγουρα) 

δεν εἰστε παρά σε φανερή πλάνη". 

48. Και θα πουν (σε λίγο): "Πότε (θα 

ἐπαληθεύσει) αυτή ἡ υπόσχεση, αν εἰστε 

ειλυκρινείς;" 

49. Και (τι ÉXOUV) VO περιμένουν, παρά 

μόνο μιὰ (ξαφνική) Κραυγή, που θα τους 

πάρει (εξαφανίζοντάς τους), τὴν ὥρα που 

συζητούν! 
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50. Και δεν θα μπορέσουν τότε (- μὲ 

διαθήκη -) va διαθέσουν (τις υποθέσεις 

TOUS), κι οὔτε νὰ επιστρέψουν στις 

οικογένειές τους! 

51. Κι (αέρας) θα φυσήξει στη 

σάλπιγγα, και τότε:να τους (που 6yaivouv) 

από τους τάφους και ὀιαστικά θα τρέξουν 

στον Κύριό τους! 

52. (Και) θα πουν: "Αλίμονό μας! Ποιος 

μας σήκωσε από Tous τάφους μας"; (Και 

μια φωνή θα πει): "Αυτό είναι που σας 

ÉXEL υποσχεθεί ο Φιλεύσπλαχνος 

(AAAAX), κι ἐεπαληθεύθηκε ο λόγος 

τῶν ἀαποσταλμένων (Του) "} 

53. Δεν θα είναι παρά μόνο μια 

(ξαφνική) Κραυγή, και τότε, να τους όλοι 

μπροστά Μας θα παρουσιαστούν! 

54. Σ' αὐτή την Ἡμέρα καμιά ψυχή 

δεν πρόκειται να αδικηθεί, TO παραμικρό, 

καὶ δεν θα ανταμειφθείτε παρά σύμφωνα 

με ό,τι εἰχατε κάνει (στη ζωή). 

55. Βεῤθαίως, οἱ Σύντροφοι του 

Παράδεισου θα χαίρονται ευτυχισμένοι 

σ' αὐτή την Ἡμέρα (για ὀ.τι είχαν 

προσφέρει) 

56. Αὐτοί και où σύζυγοί τους θα 

ὀρεθούν σε (δροσερή) σκιά, πλαγιασμένοι 

πάνω σε (ανάλογα για τὴν αξία τους) 

θρονιά. 

57. Και θα υπάρχει εκεί (κάθε εἰδους) 

φροῦτο γι' αὐτούς. Και θα ἔχουν οτιδήποτε 

ζητήσουν. 
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58. "Ειρήνη"! - évas Λόγος 

(χαιρετισμού) από τον Ekenuova Κύριον! 

59. Και (γχρεμιστείτε) σήμερα - 

χωρισμένοι, w! Ἐσείς οι ἐνοχοι! 

60. "Ma δεν σας ἐχω (απαγορεύσει) - 

Q! παιδιά του Αδάμ, ότι - va μη λατρεύετε 

τον σατανά -, γιατί εἰναι φανερός 

(κηρυγμένος) εχθρός σας; 

61. "Και ότι Ἐμένα (μόνο) va λατρεύετε 

(γιατί) αυτός εἰναι ο Ἴσιος Δρόμος, (για 

να σωθείτε); 

62. "Κι όμως παραπλάνησε ένα μεγάλο 

πλήθος από εσάς. Πιατί - λοιπόν - δεν 

λογικεύεστε; 

63. "Αὐτή εἰναι n Κόλαση, για τὴν 

οποία (επανειλημμένα) ἐέχετε 

προειδοποιηθεί! 

64. "Δοκιμάστε τις φλόγες της σήμερα, 

ἐπειδή (επίμονα) απορρίπτατε (την 

Αλήθεια)". 

65. Σήμερα θα σφραγίσουμε το στόμα 

τους, και θα Mas μιλούν τα χέρια τους, 

HOL θα μαρτυρήσουν τα πόδια τους για 

όσα ἔχουν κάνει. 

66. Κι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε va 

τους ἀαφαιρέσουμε (τὴν ὁράση) από τα 

μάτια TOUS, κι ἐπειτα θα τρέχουν 

ψαχουλεύοντας (στα σκοτεινά) για To 

Δρόμο, αλλά πώς είναι δυνατό νὰ τον 

δουν. 
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(36) Σούρα Για-Σιν 

67. Κι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε νὰ 

τους αλλάζαμε το σχήμα (και νὰ μένουν 

χωρίς εξέλιξη) στις θέσεις τους, κι ἐπειτα 

δεν θα μπορούσαν va μετακινηθούν οὐτε 

VO επιστρέψουν. 

68. Και σ' ὀὁποιον χορηγούμε 

μακχροόδιότητα, θα τον κάνουμε από τη 

φύση ν' αντιστραφεί (va γίνει παιδί). Πατί 

λοιπόν δεν λογικεύονται; 

69. Και δεν του ἔχουμε διδάξει (στον 

Μουχάμμεντ) την ποίηση. Δεν ταιριάζει 

σ' αυτόν (στον Προφήτη). Αὐτό δεν εἰναι 

(άλλο τίποτε) παρά ἕνα Μήνυμα και ἕνα 

Κοράνι (ανάγνωσμα) φανερό. 

70. [ia va προειδοποιήσει οτιδήποτε 

ζωντανό καὶ va επαληθεύσει το Λόγο 

(τη τιμωρία) κατά τῶν αρνητών (της 

αλήθειας). 

71. Ma δεν ὀλέπουν ότι, - από τὰ 

πολλά ποῦ ἐφτιαξαν τα χέρια Mas - Ἐμείς 

είἰμαστε που πλάσαμε (και) τὰ ζωντανά 

που εἰναι στὴν εξουσία τους; 

72. Και τι τα ἐχουμε υποτάξει σ' 

αὐτούς (για νὰ τα χρησιμοποιούν), Κι 

απ’ αὐτά ἀλλα είναι για να μεταφέρουν 

καὶ άλλα για να τρώγουν. 

73. Καὶ 6pioxouv σ' αὐτά κι GAMES 

ὠφέλειες, και TO (γάλα) για νὰ πίνουν. 

Γιατί -λουτόν - δεν ευχαριστούν; 

74. Κι ἐπειτα παίρνουν (για λατρεία) 

ἄλλες θεότητες αντί τον AAAAX 

Μέρος 230 srl Ph y ὃ» 

BCE Det CEST 

Du pee σῇ σα 
A 3 22-09 

Dan ciao 

CASA ES 

RArcometsr Toi 

ele as 
σὲς » 2 53,»"2,»ζύ, «ἢ, 22 τὴ ταῦ 

ὠνοἷο 9 δ Lo! 54 

4 “22 ve 

AMEN ass 
D 7 UTC 
(v-2 Ὁ ; 

OA 

σἔς “ 2γῖῷῦ,κυ “ε»ζ2,.τ 7.15 .σ112 
ὑφεϊ ρει PAGES 

΄“ ΄ »Ὲ DE 2 LT AI Lee ef 

οι μξιϑου 

ως» Ge à ΠΣ -ξ Agios lies 

FS 374 914 



(36) Σούρα Πια-Σιν 

(ελπίζοντας) ὀτι θα μπορέσουν va τους 

ὀοηθήσουν! 

75. (Αὐτές ὁμως) δεν ÉXOUV τη δύναμη ῶ 

va τους δοηθήσουν ενώ θα τους φέρουν 

(μπροστά Μας) σαν στρατιώτες (για νὰ 

καταδικαστούν). 

76. Ag un σε θλίόουν τα λόγια τους. 

Γνωρίζουμε (πολύ καλά) ὀ.τι έχουν 

κρυμμένο, - όσο - καὶ ὀ,τι φανερώνουν. 

77. Ma δεν όὀλέπει ο ἄνθρωπος, ότι 

Ἐμείς εἰμαστε που τον ἔχουμε 

δημιουργήσει από ένα σπέρμα; (Κι ὀμως) 

νὰ τον (που στέκεται) σαν φανερός 

(δημόσιος) αντίπαλος! 

78. Και προδάλει για Mas (ο ἀπιστος) 

παραδείγματα (Mas παραόδάλλει με 

δημιουργήματα) καὶ ξέχασε (τη δική του 

δημιουργία), λέγοντας: "Ποιος μπορεί va 

ζωντανέψει (ξέρα) κόκαλα, ενώ ὀρίσκονται 

σε αποσύνθεση"; 

79. Na πεις: "Θα τους ξαναδώσει τη 

ζωή Exeivos που τα ἔπλασε για πρώτη 

φορά, καν (που) είναι Γνώστης για κάθε 

δημιούργημα! 

80. "O ίδιος που ἐκανε για σας (τη) 

φωτιά (να παράγεται) από το πράσινο 

δένδρο, και νὰ τώρα που εσείς απ' αὐτό 

εἰναι που ανάόδετε (τη δική σας φωτιά)! 

81. "Ma δεν εἰναι Exeivos, που 

δημιούργησε TOUS ουρανούς καὶ TN γη, 

νὰ μπορεί VO δημιουργήσει (κι ἄλλα) 

όμοια μ' αυτά; "Βέδαια! Γιατί εἶναι ο 

(Υπέρτατος) Δημιουργός, με (ἀπειρη 
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υκανότητα καὶ) Γνώση! 

82. Και νὰ n διαταγή Του - όταν 

θέλει ένα πράγμα - Λέγει: "Γεννηθήτω" 
καὶ γίνεται! 

83. (στε) Ανώτερος εἰναι Εκείνος, 

(o AAAAX nov στὰ χέρια Του ὀρίσκεται 

ἡ κυριότητα κάθε πράγματος, και σ' 

Αὐτόν (όλοι) θα επιστρέψετε. 
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1. Opxitouar στους ἀγγέλους που 

ταξινόμησαν τον εαυτό TOUS στη προσευχή 

2. και που ἀποκρούουν (τὴν αμαρτία), 

με αποχρούσεις (σφοδρές), 

3. κι έτσι ἀαπαγγέλλουν το Μήνυμα 

(του AAAAX)! 

4. Βέδαια, ο Θεός σας - οπωσδήποτε 

- εἰναι évas και Μόνος! 

5. Κύριος των ουρανών και της γης, 

και σ' ότι ὀρίσκεται ἀνάμεσά TOUS, καὶ 

Κύριος κάθε σημείου της Ανατολής (του 
Aou)! 

6. Ἔχουμε - ὄέδαια - στολίσει τον 

πιο κοντινό (με τῇ γη) ουρανό, με 

στολίδια τα λαμπρά άστρα, 

7. (για ομορφιά) και για προφύλαξη 

από κάθε πεισματάρη αποστάτη δαίμονα, 
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8. (wote) va μὴν εἰναι δυνατό ν' 

ακούνε, τις συζητήσεις τῶν ὈπὙπέρτατων 

ἀγγέλων (στο κόσμο τους), και από κάθε 

μέρος θα πεταχτούν, (κτυπιούνται από 

ὁλες τις πλευρές), 

(Μακριά), με σπρωξίματα, και 

ὀρίσκονται σε παντοτινή τιμωρία (στην 

ἐσχατη μέρα), 

10. εκτός από εκχείνον που ἅρπαξε 

λαθραία, καὶ κυνηγήθηκε από μια φλογερή 

φωτιά διαπεραστικής λαμπρότητας. 

11. Και ρώτησε τη γνώμη τους: Μήπως 

είναι αὐτοί - πλασμένοι στερεώτερα από 

τα ἄλλα (ὀντα) που ἔχουμε πλάσει: Από 

μαλακό πηλό (όνο) είναι που τους 

δημιουργήσαμε! 

12. Βέόδαια, εσύ θαυμάζεις, ενώ εκείνοι 

ELQOVEVOVTOL (εσένα), 

13. Κι όταν προειδοποιούῦνται δεν 

δίνουν προσοχή, 

14. Κι όταν ὀλέπουν ένα Σημείο 

(θαύμα) το γυρίζουν στὴν ειρωνεία, 

15. Και λένε: "AUTO δεν εἰναι, παρά 

φανερή μαγεία! 

16. "Πώς, σαν θα πεθάνουμε και θα 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, - εἶναι δυνατό 

- τότε νὰ ξαναγεννηθούμε, 

17. "Και στους προπάτορές μας (είναι 

δυνατό) το ίδιο (να συμόεί); 

προ, 
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18. Νὰ πεις: "Ναι, και τότε -μάλιστα - 

θα εξευτελιστείτε". 

19. Mia και μόνο θα εἰναι n 

(αναγκαστική) φωνή καὶ τότε να τους, 

που ἀρχίζουν και ὀλέπουν! 

20. Και θα πουν: "Αλίμονό μας! Να, ἡ 

Ἡμέρα της Koionç"! 

21. (Και μια φωνή θα ακουστεί): Αὐτή 

εἶναι ἡ Ἡμέρα της Διαλογής, (των καλών 

καὶ των κακών) που τὴν αλήθεια της την 

διαψεύδατε!""} 

22. Μαζέψτε σωρό εκείνους που 

αδίκησαν καὶ μοιάζουν 6oovs τους 

μοιάζουν. και ό,τι λάτρευαν - 

23. - αντί τον ΑΛΛΑΧ - κι οδηγείστε 

TOUS προς το Δρόμο τῆς (αγριεμένης) 
Ports! 

24. "Και σταματήστε (κρατήστε) τους, 

γιατί πρέπει VO ερωτηθούν: 

25. "- Τὶ συμόαίνει μ' εσάς και δεν 

αλληλοθοηθείστε -"; 

26. Κι όμως εκείνη την Ἡμέρα θα εἰναι 

πυποταγμένοι (στην απόφαση του 

AAAAX), 

27. και θα αλληλοκοιτάζονται και θα 

αλληλορωτιούνται. 

28. Θα πουν (οι αδύναμοι): "Ἐσείς 

ἥσασταν που συνηθίζατε να μας έρχεστε 

FPS 7.2. τ γ2ζ:κ5.::.2 
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από το δεξί χέρι (TO χέρι τῆς δύναμης 

καὶ τῆς εξουσίας)}" 

29. Και θα πουν (οι 1oxvpoi): "Ki ὁμως 

εσείς ταν που δεν eixate Πίστη! 

30. "Ki eueis δεν εἰχαμε καμιά εξουσία 

πάνω σας. Evo εσείς nouotav ένας λαός 

επίμονα αποστάτης! 

31. "Κι επαλήθευσε ο Λόγος του Κυρίου 

μας πάνω μας ότι θα δοκιμάσουμε - 

οπωσδήποτε - (την τιμωρία). 

32. "Σας παρασύραμε στὴν πλάνη, 

γιατί εμείς (πρώτοι) εἰχαμε παρασυρθεί". 

33. Την Ἡμέρα αυτή - σίγουρα θα 

μοιραστούν μαζί 10 μερίδιο της Τιμωρίας. 

34, Βέδαια - με τέτοια τιμωρία 

τιμωρούμε τους ÉVOYOUS. 

35. Γιατί - όταν τους λένε ότι ÔEV 

ὑυπάρχει ἄλλος θεός παρά μόνο o AAAAX, 

εκείνοι ὑυπερηφανεύονται (αυθαδέσταταλ), 

36. και λένε: "Πώς θ' apnoovue τη 

λατρεία τῶν θεοτήτων μας για (χατίρι) 

ενός τρελού ποιητή"; 

37. Κι όμως ήρθε (o Μουχάμμεντ) με 

τὴν Αλήθεια κι επικυρώνει (το Μήνυμα) 

τῶν αποσταλμένων (πριν AT’ αυτόν). 

38. Θα δοκιμάσετε - οπτωσδήποτε τὴν 

ἐπώδυνη Τιμωρία, 

39. καὶ δεν θ᾽ ἀανταμειφθείτε παρά μόνο 
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γιὰ εκείνα που κάνατε. 

40. Εκτός από τους ειλικρινείς δούλους 

του AAAAX. 

41. Αὐτοί θα έχουν μια σταθερή 

Συντήρηση, 

42. Φρούτα (γλυκά) και θα εἰναι 

τιμημένοι κι αξιοπρεπείς, 

43. στους Κήπους της Μαχαριότητας, 

44. ατενίζοντας ο ἕνας τον άλλο πάνω 

στὰ (αξιόπρεπα) Θρονιά. 

45. Ἕνα Κύπελλο κερνάτε σ' αὐτούς 

από τρεχούμενη πηγή, 

46. κάτασπρο και εύὔγευστο για ÉGOUS 

το πίνουν, 

47. χωρίς νὰ προκαλεί ορμές κι οὔτε 

θὰ κακομεθούν απ' αὐτό. 

48. Και θα ἐχουν κοντά τους αγνές 

με μεγάλα κι ὀμορφα μάτια, γυναίκες 

και συγχρατημένα ὀλέμματα, (που δεν 

κοιτάζουν κανένα ἀνὸρα, εκτός ἀπό τους 

συζύγους τους δικούς τους). 

49. σαν va ήταν (λεπτεπίλεπτα) αυγά 

LE στοργή φυλαγμένα (σαν μαργαριτάρια 

στα ὀστρακα). 

50. Ἔπειτα θα γυρίζει ο ἕνας στον 

. ἄλλο καὶ θα ερωτούν (συζητώντας). 

51. Ἕνας ax' αὐτούς (θ᾽ ἀρχίσει) τη 

δα σι άχοι 
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συζήτηση, λέγοντας: "Eiya (στο πρώτο 

κόσμο) ένα στενό σύντροφο, 

52. "που (μου) ἔλεγε: "Μήπως κι εσύ 

εἰσαι απ’ αὐτούς που μαρτυρούν τὴν 

αλήθεια (της Ανάστασης)", 

53. "-Μήπως ταν πεθάνουμε και 

γινόμαστε χώμα και κόκαλα, εἰναι δυνατόν 

νὰ εἰμαστε οφειλέτες; (να δώσουμε δηλ. 

λογαριασμό για ὀτι κάναμε)-" 

54. Κι εκείνος εἰπε): "Μήπως θα θέλατε 

va δείτε (κάτω στη φωτιά);-" 

55. Κι ἐστρεψε το ὀλέμμα του (κάτω) 

καὶ στη μέση της Φωτιάς. 

56. Eixe: "Ma τον AAAAX, λίγο 

ακόμα ἔλειπε και θα χανόμουν (με τη 

πλάνη σου). 

57. "Ki αν δεν ὑυπήρχε ἡ Χάρη του 

Κυρίου μου, θα muouva - σίγουρα - 

ἀνάμεσα σ' αὐτούς που τους ÉXOUV φέρει 

(εκεί. στη Φωτιά)! 

58. Μήπως (η υπόθεση εἰναι ὀτι) δεν ᾿" 

θα πεθάνουμε, 

59. εκτός ἀπό 10 πρώτο μας θάνατο, 

καὶ ότι δεν θα ὀασανιστούμε"" 

60. Βέδαια αυτή εἰναι ἡ μεγαλύτερη 

χάρη (αμοιόήη)! 

61. ας εργαστούν όλοι όσοι θέλουν 

νὰ εργαστούν (ν΄ αγωνιστούν) για μιὰ 

τέτοια ὁμοιὰα χάρη. 
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62. Εἶναι αυτή ἡ καλύτερη φιλοξενία 

ἡ τὸ Δένδρο του Ζακκούμ (στην Κόλαση); 

63. To ἐχουμε κάνει - στ' αλήθεια - 

(σαν) μιὰ δοκιμασία για τους ἀδικους. 

64. Eivou ένα δένδρο που 6yaive (που 

φυτρώνει) στο ὀάθος της φλογισμένης 

Κόλασης. 

65. To ανέδασμα (απ' ta κοτσάνια) 

μοιάζει μὲ τα κεφάλια τῶν ἀσχημων 

δαιμόνων. 

66. Βέθαια τρώνε ax αυτό, και 

γεμίζουν τις κοιλιές τους απ' αὑτό. 

67. Ἔπειτα πάνω an’ αὐτό θα ἔχουν 

γιὰ νὰ TLOUV ἕνα μίγμα ὀρασμένου (νεροῦ). 

68. Κι ἐπειτα ἡ επιστροφή, (το τέλος) 

τους θα είναι στη (λαμπαδιασμένη) Φωτιά. 

69. Αὐτοὶ ὀρήκαν τους πατέρες τους 

va Couv στὴν πλάνη, 

70. που κι αὐτοί πέρασαν (τα ὀήματά 

τους) πάνω στα χνάρια τους! 

71. Και - πριν ax’ avtovçs-ot 

περισσότεροι από τους πρώτους (λαούς) 

εἰχαν παραπλανηθεί. 

72. Στείλαμε - όμως - ἀνάμεσά τους 

(ἀπεσταλμένους Mac) για va τους 

προειδοποιήσουν. 

73. Κοίταξε - λοιπόν - ποιο ἦταν το 
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PS RL ANSE af 

SZ LÉ ΕΖ 1Ξ PSS 

D edit 

4 

(OS ET ξιφι, 

SAS ALL GATE 

RE 2666 

Bed 

AA él 

PSE 

2724 LP L'ARIIE Z Lo T7 ΄ 

ῳρλβσραί; 

“ “55, 2.“ Φυουλπλωεξίε ὐνᾷ 



(37) Σούρα ελ-Σαφφάτ Μέρος 230 ΥΩ ΣΙ PV OLA 8,» 

τέλος EXEÏVOV που εἰχαν προειδοποιηθεί 

(χωρίς va ἀαρνηθούν τη πλάνη) 

74. εκτός από tous ειλικρινείς (και 

πιστούς) δούλους του ΑΛΛΑΧ. 

75. Κι o Νώε (στις πρώτες ἡμέρες) 

μας καλούσε, κι Ἐμείς είμαστε οι άριστοι 

που εισακούαμε όσους προσεύχονται. 

76. Και σώσαμε αὐτόν και όσους ήσαν 

μαζί του (την οικογένειά του) από τὴν 

τρομερή συμφορά (τον κατακλυσμό). 

77. Και κάναμε τους απογόνους του, 

να είναι OL μόνοι που ἀαπέμεναν (πάνω 

στη γη). 

78. Κι αφήσαμε σ' αὐτόν - για τις 

ἄλλες γενιές που θα ακολουθήσουν (αὐτόν 

τον ἐπαινο): 

79. "Ειρήνη! - ας είναι - ο χαιρετισμός 

via τον Νώε από όλο τον κόσμο" 

80. Ἔτσι αμείόουμε ὀσους 

αγαθοεργοῦν. 

81. Πιατί ήταν ἕνας από τους πιστούς 

Μας δούλους. 

82. Exeita τους υπόλοιπους (που δεν 

ἀνέθηκαν μαζί του στη Ki6wt6) είχαμε 

πνίξει (στον Κατακλυσμό). 

83. Βέδαια, ἀνάμεσα σ' αὐτούς που 

ακολούθησαν την πορεία του ήταν κι O 

Αόραάμ. 

οι ον; 
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84. Κοίταξε πως πλησίασε τον Κύριό 

του με καρδιά τίμια, και δολα. 

85. Πρόσεξε τι eine στον πατέρα του 

καὶ στὸ λαό του: "Tr εἰναι αὐτά που 

λατρεύετε; 

86. "Μήπως εἰναι ψεύτικες EPEUVDÉOELS 

- OL ἄλλες θεότητες - που θέλετε,αντί τον 

ΑΛΛΑΧ, 

87. ἐπειταὰ τι ἔχετε στοχαστεί για τον 

Κύριο του Σύμπαντος;" (δηλ. μήπως 

νομίζετε ότι θα σας άφηνε χωρίς τιμωρία; 

88. Κι ἐριξε μια ματιά στα άστρα (κατά 

το, τότε έθιμο τους σαν αστρονόμοι), 

89. και εἰπε: "Είμαι πραγματικά 

ἀρρωστος" 

90. Ἔτσι ἀαπομακρύνθηκαν απ' αὐτόν 

καὶ τον εγκατέλειψαν. 

91. Τότε ἐστρεψε κρυφά προς τις 

θεότητές τους (τα εἰδωλα) και εἰπε: "Tati 

δεν τρώτε (από τις προσφορές (θυσίες) 

που είναι μπροστά σας);.! 

92. "Ti συμόαίνει σ' εσάς, και δεν 

προφέρετε μια συλλαδή;"" 

93. Και προχώρησε κρυφά πάνω τους 

χτυπώντας (τα) με το δεξί του (χέρι). 

94. Τότε ήρθαν σ' αὐτόν με γρήγορα 

ὀήματα (όσοι τα λάτρευαν) και (τον) 

αντίκρυσαν. 
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95. Eire (ο Αὐραάμ ατάραχαλ: "([ὥστε) 

λατρεύετε ὀ,τι (τα χέρια σας) σκαλίζουν; 

96. Κι ενώ o AAAAX εἰναι που ἔπλασε 

εσάς κι αὐτά που φτιάχνουν (τα χέρια) 

σας" 

97. Είπαν: "Κτίστε γι' αὐτόν ένα 

χτισμένο (καμίνι) και ρίξτε τον στις φλόγες 

της φωτιάς" 

98. (απέτυχαν σ' αυτό), κυ εζήτησαν 

νὰ του στήσουν παγίδα, αλλά τον σώσαμε 

HOL τους κάναμε να εξευτελιστούν! 

99. Και εἰπε: "Πηγαίνω - τώρα - στον 

Κύριό μου (σας εγκαταλείπω)! Σίγουρα 

Ἐκείνος θα με καθοδηγήσει! 

100. "Κύριέ μου! Χάρισέ μου ἕνα 

ενάρετο (αγόρι)" 

101. Ἔτσι του δώσαμε το εὐχάριστο 

νέο για ἕνα επιεικές αγόρι (στην 

αὐτοθυσία καὶ την ὑπομονή). 

102. “Ἔπειτα σαν éprace va ἔχει (τὴν 

ἡλικία) να θοηθήσει τον πατέρα του, (του) 

εἰπε: " Q! Te μου! εἰδα στον ὕπνο LOU ότι 

σε σφάζω. Κοίταξε τώρα εσύ τι ὄόλέπεις! 

(ποιὰ είναι ἡ ἀποψή σου)" Eixe (ο vos): 

ὯΙ! Πατέρα μου! Κάνε ὀ,τι σου διατάζει 

(o AAAAX), θα με ὄρεις - αν το θέλει ο 

AAAAX - va εἰμαι ἕνας από τους 

πυη7πάκουους"". 

103. Αφού κι οἱ δυό υπόταξαν τη 

θέλησή τους (στον AAAAX), και τον είχε 

τοποθετήσει ξαπλωμένο με το μέτωπό του 
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για νὰ τον σφάξει, 

104. του φωνάξαμε: "Q! Αὐραάμ! O Σ το ύκ 

| 105: ἔχεις κιόλας. ἐπαληθεύσει το D PAR: ete (LES 15 

ὀνειρο"!} Μ' αὐτό τον τρόπο ανταμείδουμε | © τ É 

TOUS ἀαγαθοεργούς, (που εκτελούν τις 

εντολές Mag). 

106. Αὐτό - ὀέδαια - ταν μια φανερή ἐπε is Si 

δοκιμασία - PT 7 

107. Και τον απολυτρώσαμε (με ἀλλη) ὃ ne LAS 

mo σπουδαία (θυσία) σφαγή. (με ένα 

μεγάλο κριάρι). 

108. Κι apñoaue - για τις μελλοντικές DESIRE EE 

YEVLÉS (va λένε) γι' αὐτόν (αυτό τον ὃ 
ἐπαινο): 

109. "Ειρήνη! - ας είναι - από τον σῆς, νι 7:575 
, ΠῚ] [5) RE - AAAAX, ο χαιρετισμός για τον Abpadul! Sa 

110. Μ' αὐτό τον τρόπο ανταμείδουμε ὅλα. GENS 
TOUS αγαθοεργούς, 

111. γιατί ήταν ἕνας από TOUS πιστούς ὌΡΟΣ τ 
Mas υπηρέτες. 

112. Και του αναγγείλαμε τα 

ευχάριστα νέα για τον ᾿Ισαάκ - ἕναν D AE 

προφήτη - από TOUS Δίκαιους. 

113. Ki ευλογήσαμε αὐτόν χαι τον Gi Le rn v 
2 PE : ἀρϑβωόπκη φέρ βοιζτς 

Ισαάκ, κι ἀπό tous απογόνους τους ee 
5 4 ᾿ ; ΦΧ» 2 ALT 

(μερικοί) είναι ενάρετοι (πιστοί) και 9 rss ne 2 

(μερικοί) στα φανερά αδικούν τη ψυχή 

τους. 
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114. Exions - ὀέόαια - ευεργετήσαμε 

(πλουσιοπάροχα) τον Μωυσή και τον 

Ααρών. 

115. Και σώσαμε αὐτούς και το λαό 

TOUS από τη μεγάλη συμφορά (την αδικία 

του Φαραώ). 

116. Και tous ὀοηθήσαμε, κι αὐτοί 

ήσαν OL νικητές (στις συμφορές TOUS). 

117. Και τους δώσαμε τη Βίόλο που 

ξεκαθαρίζει τα πράγματα. 

118. Και τους καθοδηγήσαμε στον ‘Toro 

Δρόμο. 

119. Κι apñoaue - για τις μελλοντικές 

γενιές - va λένε γι' αὐτούς (αυτή τὴν 

εὐχή): 

120. Ειρήνη - ας είναι από τον 

AAAAX - o χαιρετισμός για τον Μωυσή 

και τον Ααρών" 

121. Ἔτοι ὀέόδαια αμείδουμε τους 

αγαθοεργούς. 

122. Πράγματι κι où δυό τους ήταν 

από τους πιστούς Μας Δούλους. 

123. Και ο Ἡλίας ταν επίσης από 

τους αποσταλμένους (Μας-ς). 

124. Πρόσεξε, τι εἰπε στο λαό του: 

"Τέλος πάντων, δεν θα pobnbeite, (τον 

ΑΛΛΑΧ); 

125. Θα (επιμένετε) va επικαλείστε 
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(λατρεύετε) τον Βάαλ, και va 

εγκαταλείπετε τὴν λατρεία του Ἄριστου 

Δημιουργοῦ; 

126. "τον AAAAX, τον Κύριό σας, 
καὶ τον Κύριο τῶν πρώτων πατέρων 
σας;" 

127. Αλλά τον διάψευσαν, και 

- οπωσδήποτε- θα κληθούν και θα τους 

φέρουν (για τιμωρία), 

128. Ἐκτός από τους ειλικρινείς και 

πιστούς δούλους του ΑΛΛΑΧ. 

129. Κι apñoaue - για τις μελλοντικές 

γενιές - νὰ λένε YU αὐτόν (αὐτήν τὴν 

εὐχή): 

130. "Ειρήνη - ας εἰναι - από τον 

ΑΛΛΑΧ - O χαιρετισμός για όσους εἰναι 

σαν τον Ἡλία!" 

131. Ἔτσι - ὀέδαια - αμείδουμε τους 

αγαθοεργοῦς. 

132. Πράγματι, ταν ἕνας από τους 

πιστούς Μας δούλους. 

133. Ἕνας (άλλος) από τους 

αποσταλμένους (Μας) ἦταν πραγματικά 

κι O Λωτ. 

134. Κοίτα, που σώσαμε αὐτόν και 

όλους όσους τον πίστεψαν- 

135. εκτός μια ἀπιστη γριά που ÉLELVE 

στη τιμωρία. 
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136. Ἔπειτα εξολοθρεύσαμε tous 

πυηπόλοιπους. 

137. Και 6660 περνάτε από (την 

τοποθεσία) τους καὶ την ἡμέρα, 

138. και τη νύχτα. Γιατί - λοιπόν - 

δεν λογικεύεστε; 

139. Και o Ιωνάς ήταν, δέδαια από 

τους ἀποσταλμένους (Μας). 

140. Κοίτα όταν είχε δραπετεύσει στο 

παραφορτωμένο καρύόι, 

141. Και (δέχτηκε) va πάρει μέρος 

(στον κλήρο) και ὀρέθηκε με τους 

καταδικασμένους (να ριχθούν στη 

θάλασσα), 

142. Και τον κατάπιε το πελώριο ψάρι 

και ἦταν οι πράξεις του αξιοκατάκριτες. 

143. Κι αν δεν (μετάνιωνε) και δόξαζε 

(τον ΑΛΛΑΧ), 

144. θα παρέμενε - οπωσδήποτε - στὴν 

κοιλιά του (ψαριοῦ) μέχρι την Ἡμέρα της 

Ανάστασῃης. 

145. Και τον ρίξαμε στη γυμνή 

παραλία, ενώ ἦταν ἄρρωστος, 

146. και κάναμε να φυτρώσει πάνω 

του ἕνα (φουντωμένο) δένδρο, από (το 

εἰδος) της νεροκολοκυθιάς. 

147. Και τον στείλαμε (σε ἀαποστολή) 

στους εκατό χιλιάδες (ανθρώπους) ἡ και 
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παραπάνω. 

148. Και πίστεψαν, γι' αυτό και τους 

επιτρέψαμε νὰ χαίρονται (τη ζωή τους), 

για ορισμένο χρόνο, 

149. Και τώρα ρώτησε την ιδέα τους: 

Mn είναι ο Κύριός σου (μόνο) που ἐχει 

τις θυγατέρες, κι εκείνοι τους γιους; 

150. Ἢ μήπως ἔχουμε πλάσει θηλυκούς 

αγγέλους, κι αὐτοί ἦταν μάρτυρες (όταν 

δημιουργούσαμε), 

151. Νὰ που λένε - από δικές τους 

εφευρέσεις - ότι: 

152.Ὸ AAAAX ἐχει (γεννήσει) παιδί;" 

Σίγουρα εἰναι ψεύτες. 

153. Μήπως ἐχει προτιμήσει (ο 

AAAAX) θυγατέρες αντί γιους; 

154.  συμόαίνει με σας; Πώς δικάζετε; 

155. Ma δεν ἔχετε - AOUTOV - προσέξει; 

156. Ἤ μήπως ἔχετε μια φανερή 
απόδειξη: 

157. Φέρτε - τότε - το αὐυθεντικό 

Βιόλίο, αν εἰστε ειλικρινείς! 

158. Κι ἔκαναν συγγενικές τις σχέσεις 

μεταξύ Του και μεταξύ των Πνευμάτων. 

Κι ouws τα Πνεύματα γνωρίζουν (πολύ 

καλά) ότι θα παρουσιαστούν (για 

λογαριασμό),; 
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159. Δόξα ας εἰναι μόνο στον AAAAX! 

Είναν Ανώτερος από ό,τι Του αποδίδουν. 

160. (Δεν τα λένε όμως αυτά), οι 

ειλικρινείς και ἀαφοσιωμένοι Δούλοι του 

ΑΛΛΑΧ. 

161. Γιατί στ' αλήθεια οὔτε σεις, κι 

οὔτε (οι θεότητες) που λατρεύετε, 

162. dev μπορείτε - όλοι σας - va 

παραπλανήσετε Tous δούλους Του παρά 

τη θέλησή Του, 

163. Εκτός εκείνον που ὀαδίζει προς 

τὴν Φωτιά (της Κόλασης). 

164. Κι (οι άγγελοι λένε): "Κανείς από 

ἐμάς δεν υπάρχει, που VO μὴν ἔχει τὴν 

ορισμένη θέση του, 

165. Ἢ εμείς, οι ίδιοι είμαστε οι 

ταξινομημένοι 

166. Ἢ εμείς, οι ίδιοι eluaote où 

δοξάζοντες, εἰμαστε που υμνούμε τη Δόξα 

(Του)". 

167. Κι αν εκεί είναι (οι άλλοι, οι 

άπιστοι) θα ἐλεγαν: 

168. “Αν - μονάχα- ElYOUE μπροστά 

μας ένα Μήνυμα από τους πρώτους (τους 

προγόνους απόστολους μας), 

169. "Ou nuaotav - οπωσδήποτε - 

ειλικρινείς (και πιστοί) Δούλοι του 

AAAAX!" 
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170. Και τώρα (που το Κοράνι ἐχει 

φτάσει) το ἀρνούνται! Πολύ σύντομα ὁμως 

θα μάθουν (τη συνέπεια της ἀρνησής TOUS). 

171. Η υπόσχεσή Mas εἰχε προηγηθεί 

κιόλας, στους Δούλους Mas που είχαν 

αποσταλεί, (από Mac) 

172. ὁτι θα έχουν - ὄέόδαια - την 

᾽πποστήριξη (την νίκη) 

173. κι ότι οι στρατιώτες μας (με τη 

συνδρομή μας) θα νικήσουν τους εχθρούς 

τους 

174. IV αὐτό v' απομακρυνθείς απ' 

αὐτούς για λίγο καιρό, 

175. καὶ va τους GATE γιατί πολύ 

σύντομα θα δουν (τη συνέπεια της 

ἀρνησής τους) 

176. Μήπως ὄὀιάζονται για την τιμωρία 

Μας; 

177. Κι όταν πέσει σ' ανοιχτό χώρο 

-μπροστάτους - (τότε) κακό (και ψυχρό) 

θα είναι το πρωινό γι' αυτούς που ἔχουν 

προειδοποιηθεί (και δεν πρόσεξαν)! 

178. Ν' ἀαπομακρυνθείς απ' αυτούς για 

λίγο καιρό, 

179. και ὀλέπε γιατί πολύ σύντομα 

θα dovv (τη συνέπεια της ἀρνησής τους). 

180. Δόξα στον Κύριό σου, τον Κύριο 

τῆς Tiunuévns Δύναμης! Eivar Ανώτερος 

απ' ότι (Του) αποδίδουν. 
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181. Και Ειρήνη (ας συνοδεύει) τους ὥς; 

ἀποστόλους! : 

182. Και o'Yuvos ανήχκειστον AAAAX Aie AA 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

Στο ὄνομα του AAAAX NÉS τὸ 
του Παντελεήμονα.και Πολυεύσπλαχνου Ver re ἥ 

1. Σ.- (Σαντ): ἘΟρκίζομαιστο Κοράνι ENCRES AE πε νῶν CHAT 
που εἰναι γεμάτοαπόπροειδοποιητικά 

Μηνύματα (Αὐτό εἰναι ἡ Αλήθεια). 

2. Κι όμως οι άπιστοι (κολυμπούν) abs, GS 
, , ndlr es 

μέσα στην αὐτοδιάκριση καὶ στὴν 

αποστασία. 

3. Πόσες (και πόσες) γενιές Gosse RES 

εξολοθρέψαμε - πριν απ' αυτούς -; Ὅλες Ι ῷ ἐς 

τους φώναζαν (για οἴκτο), ενώ δεν ἦταν “Ξ 
πολύ καιρός που είχαν σωθεί! 

L Le D p ronge, LS Te tes 25 4. Κι απόρησαν που évas ES jé xt pd dires 
Προειδοποιητής έχει φτάσει σ' αυτούς, “ἀξ ve 
on : : ὦ RAR SESAENS 

από την ἰδια τη γενιά τους! Και οι άπιστοι ϊ £ 

λένε: "AUTOS είναι ἕνας μάγος, ψεύτης! 

" Le “ ὰ ἊΣ , / Chr Ds 27) 4; 55: | 5. Πώς ἔχει κάνει τις θεότητες (όλες) (0 rl δύ, SGA SES 

μέσα σ' ἕνα Θεό; ZT' αλήθεια αὐτό εἰναι 

ἕνα παράξενο πράγμα!" 

: ; DR ω 
Ἂ ν - αν - οι 2 κὰν 27:2. trs αὐτί τιν ἔστγι.ν 6 Κι ὅσοι ἦταν - α ἀμεσά τους ἃ. ἡ νυνί SO ete 

ἀρχηγοί, ἀαποχώρησαν, (λέγοντας): ΡΣ AU 
"Συνεχίζετε καὶ κχρατείστε με ὑπομονή, © Daecieo) 

* 62. En. 1 
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τις θεότητές σας! Γιατί auto εἰναι - 

σίγουρα - ἕνα πράγμα σχεδιασμένο 

(εναντίον σας)! 

7. "Δεν ἔχουμε ακούσει (όμοιο) μ' αυτό, 

στη τελευταία θρησκεία (στον 

Χριστιανισμό). Αὐτό δεν εἰναι παρά μια 

ἱστορία φτιαχτή!" 

8. "Πώς! (Εἰναι δυνατό va) ἐχει σταλεί 

το Μήνυμα σ' αὐτόν - αντί σ' εμάς;" Κι 

ἦταν - ὀέόδαια - σε αμφιθολία από το 

Μήνυμά μου, γιατί ἀκόμα δεν δοκίμασαν 

τὴν Τιμωρία Μου! 

9. Ἢ μήπως éxouv tous Θησανυρούς 

της Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου, του 

Παντοδύναμου, του ἀπεριόριστου Δωρητή; 

10. Ἢ μήπως ἐχουν κτήμα (τους) τους 

ουρανούς και τη γη, κι όλα 000 ὀρίσκονται 

ανάμεσά τους; (Av εἰναι ÉTOL), ας ανεδούν 

όὄόλοι μαζί μὲ όλα τα μέσα (για va 

διαθέτουν τα ζητήματα των ουρανών και 

της γης)! 

11. Exei ὀμως ὑπάρχει ἕνας ἡττημένος 

στρατός από τα Κόμματα (των συμμάχων 

απίστων). 

12. Και πριν από αυτούς (πολλοί ήταν 

που) διάψευσαν (τους ἀποστόλους), ο λαός 

του Νώε, o Avt, και ο Φαραώ. Κύριος 

τῶν Πασσάλων, 

13. και Θεμούντ, και ο λαός του 

Λωτ, καὶ οἱ Συνασπισμοί της Αἴκα (οι 

κάτοικοι του Δάσους) - αὐτά ἦταν (τα 

Κόμματα) οι Συνασπιοσμοί. 
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14. Δεν υπήρξε κανένας (απ' αὐτούς) 

χωρίς να διαψεύσει τους ἀποστόλους, γι' 

αὐτό ἀξιζε n Τιμωρία Μου να φτάσει 

δίκαια (και αναπόφευκτα πάνω σε καθένα 

απ' αὐτούς). 

15. Κι αὐτοί, το μόνο που περιμένουν 

dev είναι παρά μια τρομερή Koavyn, που 

(όταν συμόεί) dev θα ξαναγυρίσει ἄλλη 

φορά. 

16. Και λένε (ειρωνικά): "Κύριέ μας! 

Συντόμεψε - για μας - τὴν καταδίκη, 

(ἔστω) και πριν από την Ἡμέρα του 

Aoyapraouov!". 

17. Κάνε ὑπομονή (όμως) σ' αυτά που 

λένε, και θυμήσου τον Δαυίδ, τον Δούλο 

Mag, - τον δυνατό - που πάντοτε ἔστρεφε 

το ὀλέμμα (σ᾽ Euds, μετανοιώνοντας). 

18. Ἐμείς ήμασταν που κάναμε τὰ 

ὄουνά va πυποτάσσονται και va 

ἐεπαναλαμόάνουν μαζί του, τη Δόξα Mas 

κατά TO δειλινό και στην ἀνατολή (της 

ἡμέρας). 

19. Και τα πουλιά (ακόμα) μαζεύονταν, 

κι όλα γύριζαν (στον Δαυίδ) για va 

επαναλαμόάνουν μαζὶ του τη Δόξα Mac. 

20. Και δυναμώσαμε τη ὄασιλεία του 

καὶ του δώσαμε σοφία, και τὴν εὐχέρεια 

στὴν ομιλία και ἀποφασιστικότητα. 

21. Μήπως σου δόθηκε ἡ Εἰδηση (n 

ιστορία) τῶν (δύο) Συζητητών, όταν 

πήδηξαν τον τοίχο του ιδιαίτερου 
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δωματίου; 

22. κι όταν μπήκαν (και στάθηκαν) 

μπροστά στον Δαυίδ, που τρόμαξε απ' 

αὐτούς. (Του) εἰπαν: "Μη φοόδάσαι! 

Eiuaote δύο Συζητητές, που o évas 

αδίκησε τον άλλο. Δίκασε - λοιπόν - 

ανάμεσά μας με δικαιοσύνη, και μη μας 

μεταχειριστείς ἀδικα, αλλά καθοδήγησέ 

μᾶς στον ομαλό Δρόμο... 

23. "Αὐτός εδώ εἰναι αδελφός μου. 

Ἔχει ενενήντα ἐννέα προδατίνες κι εγώ 

έχω μια προόδατίνα. (Κι όμως μου) εἰπε: 

- Na pou την αφήσεις - κι (επιπλέον) μὲ 

νίκησε στην ομιλία, (στη συζήτησή μας)". 

24. Ἐίπε (ο Δαυίδ): "Ze ἔχει - 

οπωσδήποτε - αδικήσει, ζητώντας τη 

(μοναδική) σου προδατίνα va τὴν 

προσθέσει στις προδατίνες του. Πολλοί - 

δέδαια - είναι από τους συνεταίρους που 

ανακατεύονται (σ' επιχειρήσεις) αδικούν 

o ἕνας τον άλλο. Όχι - όμως - αὐτοί που 

πιστεύουν και κάνουν καλό. Αλλά πόσο 

λίγοι είναι αὐυτοί!.." Ο Δαυίδ εἰχε 

συμπεράνει ότι τον δοκιμάζαμε, γι' αὐτό 

ζήτησε τη συγχώρηση του Κυρίου τοῦ, κι 

ἐπεσε κάτω, γονατιστός (από ταπείνωση) 

και μετάνοιωσε. 

25. Κι Ἐμείς του συγχωρήσαμε αὐτό 

(το παράπτωμα). Και θα ἔχει - δέόδαια - 

τὴν ἀπόλαυση μιας μεγάλης τάξης σε Εμάς 

και θέση εξαιρετική τὴν (τελική) 

Ἐπιστροφή. 

26. Ω! Δαυίδ! Σ' ἔχουμε κάνει ἕναν 

κυδερνήτη (- αντί για Μας-) πάνω στη 
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yn. Δίκαζε ἀνάμεσα στους ανθρώπους με 

τὴν αλήθεια (και δίκαια). Και μὴν 

ακολουθείς Ta πάθη (της καρδιάς σου), 

γιατί θα σε παραπλανήσουν από το Δρόμο 

του AAAAX. Ἐκείνοι de που περιφέρονται 

στὴν πλάνη μαχριά από To Δρόμο του 

AAAAX θὰ ἔχουν σκληρά ὄάσανα, γιατί 

λησμόνησαν την Ἡμέρα του Λογαριασμού. 

27. Και δεν ἔχουμε δημιουργήσει - 

χωρίς σκοπό - TOUS ουρανούς και TN γη 

καὶ όσα ὀρίσκονται ἀνάμεσά τους. Αὐτή 

είναι ἡ αντίληψη - που συμπεραίνουν - οἱ 

Ἀπιστοι. Αλλά, - αλλοίμονο στους 

Ἀπιστους - από τη Φωτιά (της Κόλασης)! 

28. Μήπως θα πρέπει va 

μεταχειριστούμε EXEÏVOUS που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, - TO ίδιο - μ' εκείνους 

που καταστρέφουν στη γη; Ἢ μήπως θα 

έχουν τὴν ίδια τύχη OL ευσεόδείς με τους 

κακούργους; που φυλάγονται από το κακό, 

με αὐτούς που αποστρακίζονται από το 

καλό; 

29. (Eôw είναι) ἕνα - εὐλογημένο - 

Βιόλίο που το ἔχουμε στείλει σ' εσένα 

κάτω (στη γη), για va μελετήσουν 

(προσεχτικά) τα Ἐδάφιά του, και για va 

EVVOOUV (νουθετούν) - όσοι - σκέπτονται 

- τις νουθεσίες του. 

30. Και χαρίσαμε στον Δαυίδ (- για 

YLO -) τον Σολομώντα, (που ήταν) 

εξαίρετος στην ὑπηρεσία Mac! Πάντοτε 

ἔστρεφε το ὀλέμμα (σ' Εμάς με μετάνοιο). 

31. Κοίτα, όταν του eixav εκθέσει 

μπροστά του - κατά το δειλινό - ἄλογα 
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(υτπασίας) εξαιρετικής καταγωγής και 

ταχύποδα. 

32. Και εἰπε: ᾿Αγάπησα - πράγματι - 

τὴν ἀγάπη του ἀαγαθού, με σκοπό τὴν 

ἀνάμνηση (να δοξάζω) τον Κύριό μου, 

"μέχρις ὀὁτου (ο ἥλιος) χρύφτηκε με τον 

πέπλο (της Νύχτας). 

33. Φέρτε (τα ἁλογα) πίσω σ' εμένα". 

Κι ἀρχισε να χαΐδεύει πάνω από τα πόδια 

(τους) και το λαιμό (τους. 

34. Ki ὁμως ἐχουμε δοκιμάσει τον 

Σολομώντα. Τοποθετήσαμε πάνω στο 

θρόνο του ένα σώμα (χωρίς ζωή). Αλλά 

στο τέλος ξαναγύρισε (σ' Εμάς) 

μετανοιωμένος, 

35. (και) εἰπε: "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ 

με και χάρισέ μου ένα Βασίλειο, που 

κανένας μετά από εμένα να μη μπορεί να 

το φτάσει. Πιατί Eov εἰσαι o Γενναιόδωρος 

Δωρητής". 

36. Και υποτάξαμε σ' αὐτόν τον Ἄνεμο, 

νὰ τρέχει ήρεμα - με τη διαταγή τοῦ - σ' 

οποιανδήποτε (κατεύθυνση) επιθυμούσε να 

τον ρίξει. 

37. (Του διαθέσαμε) ακόμα καὶ τους 

δαίμονες, - κάθε εἰδος - από κτίστες (τάνω 

στη γη), κι από ὀουτηχτές (στη θάλασσα). 

38. κι ἄλλους - δεμένους μαζί - με 

αλυσίδες. 

39. (Και του εἰπαμε): "Αὐτή εἰναι ἡ 

(γενναιόδωρη) Προσφορά Mac! Av τὰ 
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παραχωρείς (σε ἀλλους) ἡ τα κρατάς (0 

ἰδιος), δεν (θα σου ζητηθεί λογαριασμός". 

40. Και θα έχει - ὄέδαια - τὴν 

απόλαυση Las θέσης πολύ κοντά σ' Ἐμάς, 

AL εξαιρετική την (τελική) Ἐπιστροφή. 

41. Και θυμήσου τον Ιώδ (Εγιούμπ), 

τον (πιστό) Δούλο Μας. Κοίτα, όταν 

φώναξε τον Κύριό του: "ME πίκρανε ο 

Σατανάς με δυστυχίες και ὀάσανα!" 

42. (To πρόσταγμα δόθηκε): "Κτύπησε 

(τη γη) με το πόδι σου. Αὐτό εἰναι (νερό) 

για va πλυθείς κρύο (δροσερό), καὶ (νερό) 

για να πίνεις". 

43. Και του χαρίσαμε (ξαναφέρνοντας 

πίσω) τὴν οιχογένειά του, και 

διπλασιάσαμε τον αριθμό της - σαν Χάρη 

από Μας (σ' αὐτόν), και το μήνυμα για 

όσους καταλαύόαίνουν. 

“Και πάρε με το χέρι σου λίγο 

χορτάρι και χτύπησε μ' αὐτό, και μη 

σπάσεις (τον όρχο σου) -". Tov ὀρήκαμε - 

στ΄ αλήθεια - γεμάτο πυπομονή (και 

σταθερότητο). Ti καλός που ἦταν o δούλος 

Μας αυτός! Πάντοτε (σ' Ἐμάς) ἐστρεφε 

TO ὀλέμμα (με μετάνοια). 

45. Και θυμήσου τους (πιστούς) 

Δούλους Μας: τον Αὐόραάμ, τον Ισαάκ 

καὶ τον ἸΙακώῤ, που είχαν δύναμη της 

λατρείας και της λογικής. 

46. Τους είχαμε προορίσει για ἕνα 

ELÔLXO (σκοπό): τὴν προκήρυξη του 

Μηνύματος για το Σπίτι (της Μέλλουσας 
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Ζωής). 

47. Κι αὐτοί στα μάτια Mas - σίγουρα 

- εἶναι με τή παρέα τῶν Ἐκλεκτών και 

τῶν Ἀριστων. 

48. Και θυμήσου τον Ἰσμαήλ, τον 

Ἐλισσαίο και τον Δουλ - Κίφλ. Όλοι τους 

ήσαν από TOUS Ἄριστους. 

49. Αὐτό είναι to Μήνυμα (που 

προειδοποιεί). Και για τους ευσεόείς 

ὑπυπάρχει - οπωσδήποτε - ἕνας ὄμορφος 

τόπος για την (τελική) Ἐπιστροφή, 

50. Κήποι τῆς Αιωνιότητας, που οι 

πόρτες TOUS θα είναι σ' αὐτούς ανοιχτές. 

51. Oa πλαγιάζουν στη μέση τους (με 

άνεση), και θα μπορούν va καλούν για 

(va τοὺς ἔλθουν) άφθονα φρούτα και 

(γλυκά) ποτά. 

52. Και κοντά τους θα έχουν σεμνές 

γυναίκες (για συντροφιά) χαμηλούλεπούσες 

- τῆς ίδιας ηλικίας. 

53. Αὐτή είναι ἡ Ὑπτόσχεση που σας 

δίδεται για την Ἡμέρα του Λογαριασμού! 

54. Στ' αλήθεια αὐτές θα εἰναι où 

Ἐνεργεσίες Μας (προμήθειές Μας) που 

ποτέ δεν θα εξαντληθούν. 

55. Μάλιστα, έτσι θα είναι! Ὅμως για 

τους ἀσεόείς, θα ὑπάρξει ἕνας κακός τόπος 

για τὴν τελική Ἐπιστροφή)! 

56. Η Κόλαση - που μέσα τῆς θα 
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καίγονται, - ἕνα φρυκτό κρεύόάτι (πράγματι 

για va ξαπλώσει κανείς)! 

57. Μάλιστα, έτσι θα είναι! Και θα το 

δοκιμάσουν, - ἕνα καυτό νερό, κι ἕνα 

πύο (που EXDÉEL από TO δέρμα τους) 

58. Και ἀλλα ὀασανιστήρια - σὰν κι 

αυτό - και χειρότερα! 

59. (Οι φύλακες της φωτιάς θα rouv:) 

Αὐτή εἰναι μια ομάδα που τρέχουν 

θιαστικά (με θράσος) μαζί σας. Καμιά ευχή 

για το καλωσόρισες δεν θα έχουν! Σίγουρα 

θα τους κάψει ἡ Φωτιά! 

60. (Κι où οπαδοί θα φωνάζουν στους 

οδηγούς που tous εξαπάτησαν): "Αλλά 

οὔτε κισάς! Δεν θα σὰς xakwoopioouv! 

Ἐσείς εἰστε που τη φέρατε πάνω μας! 

Και τώρα ο κακός ο τόπος (αυτός) για 

παραμονήϊ!" 

61. Ga πουν: "Κύριέ μας! AvEnoe διπλή 

τὴν Τιμωρία στη Φωτιά σ' οποιονδήποτε 

μας ÉXEL φέρει (τη συμφορά αυτή) πάνω 
μας" 

62. Και θα πουν: "Ti συμόαίνει σ' εμάς 

καὶ δεν ὀλέπουμε (τους) ἄνδρες που τους 

εἰχαμε μετρήσει με τους κακούς, 

63. "μήπως τοὺς πήραμε στην κοροϊδία 

ἡ μήπως ἡ ὁρασή (μας) ἐχει κάνει λάθος" 

64. Αὐτή - ὄὀέῤδαια - εἰναι ἢ 

πραγματικότητα - τῆς αμοιύόαίας 

αντικατηγορίας του λαού της Φωτιάς. 
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65. Νὰ πεις: "Ἐγώ εἰμαι μόνο évas 

Προειδοποιητής, (για va σας πω) ότι δεν 

᾽πυπάρχει άλλος θεός παρά ο Évas ΑΛΛΑΧ, 

o Μοναδικός, ο Ακαταμάχητος, 

66. "Κύριος των ουρανών και της γης 

και τῶν ενδιαμέσων TOUS, ο 

Παντοδύναμος, ο Πολυεπιεικής. 

67. Na πεις: "Αυτό εἰναι éva Σπουδαίο 

Μήνυμα, 

68. που ἀαπ' αυτό όμως εσείς 

απομακρύνεστε!" 

69. “Δεν εἰχα καμία γνώση εγώ για 

τὴν ψηλή Συνέλευση (των ἀγγέλων) όταν 

συζητούσαν (υποθέσεις) για τον εαὐυτό 

τους. 

70. To μόνο που μου ἔχουν εμπνεύσει 

εἰναι, να προειδοποιώ ειλικρινά και 

δημόσια". 

71. Κοίτα ὅταν ο Κύριός σου εἰπε 

στους αγγέλους: "Είμαι ἕτοιμος va πλάσω 

τον άνθρωπο από λάσπη. 

72. “Ὅταν του δώσω το 

(ολοχληρωμένο) του σχήμα, και εμφυσήσω 

μέσα του από 10 πνεύμα Μου, πέσετε 

(όλοι) κάτω με ὑπακοή προς αὐτόν". 

73. Κι ὀλοι μαζί οι άγγελοι 

(ὑυπάκουσαν) κι ἐσκυψαν γονατιστοί, 

74. εκτός ἀπό τον ἱμπλίς που 

Ὁπερηφανεύθηκε κι ἔγινε ἕνας ἀπό τους 
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αρνητές της Πίστης. 

2, AOL Tir IADL 75. Eine (o AAAAX): "QI ἱἹμπλίς! Ti τὰν Ἀγ τ IAE ἘΠ dé 

σ' εμπόδισε να σκύψεις γονατίζοντας σ' 

εκείνον που ἐπλασα με τα χέρια μου; 

Μήπως από υπεροψία; ἡ μήπως επειδή 

εἰσαι ἕνας ἀαπ' αὐτούς που στέκονται 

ψηλά!" 

76. Εἰπε (ο ἱμπλίς): "Eiuor ο καλύτερος 

απ' αὐτόν! Ἐμένα με ἐπλασες από φωτιά, 

(ενώ) αυτόν τον έἔπλασες από λάσπη". 

77. (Eire οΑΛΛΑΧ): "Byes απ' αὐτή 

(τη συγκέντρωση), αποδάλλεσαι με κατάρα. 

78. "Και n Κατάρα Mov θα είναι πάνω 

σου μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης". 

79. Eine (ο Ἱμπλίς): "Κύριέ μου! Δώσε 

μου αναύδολή, μέχρυ την Ημέρα mov (οι 

νεκροῦ) θα αναστηθούν". 

80. Eire (υ AAAAX) Ἢ αναδολή σου 

παραχωρείται. Εἰσαι - λοιπόν - από αυτούς 

που εἰχαν προθεσμία, 

81. "μέχρι την Ἡμέρα που ἡ ώρα της 

έχει ορισθεί". 

82. Eine (ο Iuxäic): "Ορκίζομαι - έτσι 

- στὴ Δύναμή Σου, ότι θα παραπλανήσω 

λους μαζί, 

83. "Extos από σους ανάμεσά τους 

είναι πιστοί και εκλεκτοί Δούλοι σου". 

84. Eine (υ ΑΛΛΑΧ): “Ἔτσι λοιπόν 

εἰναι n αλήθεια και την Αλήθεια λέγω", 
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85. "ὅτι θα γεμίσω - στα σίγουρα - 

την Κόλαση μ' εσένα και μ' ὁποιους σε 

ακολουθήσουν απ' αὐτούς - κάθε ἕνα 

χωριστά κι όλους μαζί". 

86. Na πεις: "Δεν σας ερωτώ για καμιά 

αμοιδή γι' αυτό (το Κοράνιο), κι οὔτε 

διεκδικώ (τίποτε το ανύπαρκτο). 

87. "Αὐτό δεν εἰναι παρά ἕνα Μήνυμα 

για (όλο) το Κόσμο. 

88. "Κι οπωσδήποτε - μετά από λίγο - 

θα μάθετε την αλήθεια ax’ αὐτή τὴν 

εἰδηση". 

1 (39) Σούρα ελ- Ζούμερ 

Οἱ ΌὈχλοι - To Πλήθη τῶν Ανθρώπων) 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. To Βιόλίο (το Kogdvio) ἔχει σταλεί 

από τον ΑΛΛΑΧ τον Ανίκητο, τον 

Πάνσοφο. 

2. Ἐμείς - ὀέόδαια - εἰμαστε που ἐχουμε 

στείλει σ' εσένα κάτω (στη γη) το Βιόλίο. 

ue τὴν Αλήθεια. [Ir αὐτό να λατρεύεις 

τον AAAAX κι ας εἰναι ειλυτρινής ἡ προς 

Αὐτόν λατρεία σου. 

3. Πράγματι, ἡ καθαρή (ειλικρινής) 

θρησκεία πρέπει να είναι μόνο προς τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι εκείνοι που πήραν άλλους 

προστάτες αντί τον ΑΛΛΑΧ λένε: "Δεν 

TOUS λατρεύομε παρά μόνο για να μας 

φέρουν κοντά στον AAAAX". O AAAAX 
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- ὀέδαια - θα δικάσει μεταξύ τους για τις 

διαφορές τους. Και δεν καθοδηγεί - ο 

ΑΛΛΑΧ - tov ψεύτη που εἰναι ὑπερόδολικά 

άπιστος. 

4. Av ήθελε ο AAAAX να πάρει για 

τον εαὐυτό Του ένα παιδί, θα διάλεγε - 

αὐτόν που θέλει από τα δημιουργήματά, 

Του. Αλλά εἰναι Ανώτερος πάνω από 

τέτοιες σκέψεις. Είναι ο AAAAX, ο 

Μοναδικός, ο Νικηφόρος. 

5. Ἔπλασε με δίκαιες (αναλογίες) τους 

ουρανούς και tn γη. Exave τη Νύχτα va 

σκεπάζει ὀαθμιαίως εν μέρει την Ἡμέρα, 

και τὴν Ἡμέρα va καλύπτει ένα μέρος 

ins Νύχτας. Ἔχει υποτάξει (στο Νόμο 

Του) τον ήλιο και τη σελήνη. Κι όλα 

ακολουθούν μια πορεία για ἕνα ορισμένο 

χρόνο. Κοίταξε! Εἰναι, πράγματι, ο 

Ανίκητος (και) ο Πολυεπιεικής. 

6. Σὰς ἐχει δημιουργήσει (όλους) από 

éva μόνο Πρόσωπο. Ἔπειτα - ax’ αὐτό - 

ÉKOVE το ταίρι του, κι ἔστειλε σ' εσάς 

κάτω (στη γη) οκτώ χεφάλια από τα 

ζωντανά (τὰ κοπάδια) σε ζευγάρια. Σας 

δημιουργεί μέσα στις μήτρες των μητέρων 

σας - σε φάσεις - ἡ μια μετά την άλλη. 

μέσα σε τρία σκοτεινά περικαλύμματα. 

Αὐτός εἰναι o AAAAX, ο Κύριος σας. Σ' 

αὐτόν ανήκει n Κυριαρχία. Δεν υπάρχει 

θεός παρά μόνον Αὐτός. Πώς - λοιπόν - 

παραστρατείτε από το Δρόμο Του; (από 

το αληθινό σας Κέντρο); 

7. Av (Tov) αρνείστε, 6é6aux o AAAAX 

δεν σας ἔχει ἀνάγκη - είναι πλούσιος - 

και δὲν ἀνέχεται τὴν αχαριστία των 
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δούλων Του. Av (Tov) ευγνωμονείτε, 

δέχεται την εὐγνωμοσύνη σας. Και κανένας 

δεν θα φέρει την ἐενοχή του άλλου. “Ἔπειτα 

(τελικά) στον Κύριό σας εἶναι που θὰ 

ἐπιστρέψετε, ONOTE θα σας υποδείξει Ta 

600 κάνατε. (υ AAAAX) γνωρίζει - ὀέδαια 

- ό,τι ὀρίσκεται στο 64806 τῆς 

(ανθρώπινης) καρδιάς. 

8. Κι όταν ἡ συμφορά αγγίξει τον 

ἄνθρωπο αυτό επικαλείται τον Κύριό του, 

- στρέφοντας σ' Αὐτόν - μετανοιωμένος. 

Ἔπειτα αν tou δοθεί απ' Αὐτόν μια χάρη, 

ἕεχνὰ (o ἀνθρωπος) - για ποιο λόγο - 

Τον επικαλείτο - προηγουμένως και κάνει 

στον AAAAX συνέταιρους για νὰ 

παραπλανήσει (τους συνανθρώπους) από 

το Δρόμο Του. Na πεις: "Απόλαυσε - για 

λίγο καιρό - την αχαριστία σου. Εἰίσαι - 

σίγουρα - (ένας) από tous Συντρόφους 

τῆς Φωτιάς" 

9. Μήπως εκείνος που λατρεύει (τον 

AAAAX) με ευλάῤδεια κατά τη διάρκεια 

της νύχτας - γονατιστός κι όρθιος - καὶ 

παίρνει τις προφυλάξεις του για τη 

Μέλλουσα Zum (στον ἄλλο κόσμο) καὶ 

παραχαλεί - ελπίζοντας - στὴν ευσπλαχνία 

του Κυρίου του, (είναι το ἰδιο μ' εκείνον 

nov τίποτε δεν κάνει;) Na πεις: "Ma 

ὀρίσκονται στην ἰδια μοίρα: εκείνοι που 

γνωρίζουν (την Αλήθεια), μ' ἐκείνους που 

δεν τὴν γνωρίζουν; "Μόνο ol προικισμένοι 

με φρόνηση είναι, που θα δεχτούν τη 

προειδοποίηση. 

10. Na πεις: "Q! Ἐσείς οι δούλοι Μου, 

που πιστεύετε! Νὰ pobdote το Κύριό σας. 

Ἐξαιρετική εἰναι (η αμοιδή), για ὀσους 
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ÉKAVOV TO καλό σ' αὐτό τον κόσμο. Και 

n yn του AAAAX εἰναι πλατιά! Ὅσοι - 

μάλιστα - καρτερικά ὑπομένουν θα πάρουν 

τὴν αμοιδή tous χωρίς λογαριασμό 

(απεριόριστα)" 

11. Na πεις: "Ἔχω πάρει ἐντολή va 

λατρεύω τον AAAAX μ' ειλικρινή πίστη 

προς Αὐτόν. 

12. Ἔχω πάρει εντολή va εἰμαι ο 

πρώτος που θα πυποταχθεί (στον AAAAX) 

- 010 Ισλάμ -". 

13. Na πεις: "ἂν παρακούσω τον Κύριό 

μου - πολύ φοόάμαι - τὴν (μεγάλη) 

Τιμωρία της Σπουδαίας Ἡμέρας". 

14. Na πεις: "Tov ΑΛΛΑΧ λατρεύω 

καὶ ὈὉὙπηρετώ με - ειλικρίνεια - καθαρή 

εἶναι ἡ λατρεία μου - προς Αὐτόν -". 

15. “Λατρεύετε εσείς ό.τι θέλετε - αντί 

Του". Na πεις: "Αὐτοί που θα 6youv 

ζημιωμένοι - εἰναι όέόαια - εκείνοι που 

ἀπώλεσαν τον εαυτό TOUS κα τους δικούς 

τους, κατά τὴν Ἡμέρα της Ανάστασης. 

Αὐτή εἰναι - πράγματι - ἡ φανερή (και 

πραγματική) Απώλεια". 

16. Θα έχουν για σκέπασμα από πάνω 

τους στρώματα Φωτιάς κι (άλλα) 

στρώματα από κάτω τους. 'Ετσι φοόίζει 

ο AAAAX (προειδοποιώντας) μ' αυτό, 

τους Δούλους Του: "Q! Δούλοι Mouv 

Φοόηθείτε Με - λοιπόν". 

17. Κι εκείνοι που αποφεύγουν τον 

Ταγούτ (τα εἰδωλα) κι απαρνήθηκαν τὴ 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 230 Vs! VA 251 6 59e 

λατρεία του, κι ἐπέστρεψαν στον AAAAX 

(μετανοιωμένοι), γι' αὐτούς ὑπάρχουν 

ευχάριστα νέα. - Ανάγγειλε λοιπόν τα 

ευχάριστα νέα στους Δούλους Μου -. 

18. Exeivor δὲ που ακούνε το Λόγο, 

και ἀκολουθούν το καλύτερο μέρος αὐυτοί 

είναι OÙ μόνοι - που o AAAAX τοὺς ἔχει 

καθοδηγήσει, και αυὔτοί εἰναι - OL μόνοι - 

προικισμένοι με φρόνηση. 

19. Exeivov που του αξίζει ἡ θεία 

καταδίκαση, θα μπορείς μήπως νὰ τον 

καθοδηγήσεις εσύ; ἡ μήπως εσύ τότε θα 

ἀπαλλάξεις όποιον ὀρίσκεται στη Φωτιά; 

20. Κι όμως εκείνοι που φούόούνται 

τον Κύριό τους θα έχουν ὑυπέροχα δωμάτια 

και πάνω τους κχτισμένα (άλλα) δωμάτια, 

που από κάτω τους τρέχουν ποτάμια. Ἔτσι 

είναι ἡ Ὑπόσχεση του AAAAX. Ποτέ o 

AAAAX δεν αποσύρει την ὑπόσχεσή Του. 

21. Μὰ δεν όὀλέπεις OÙ ο AAAAX 

ἔστειλε κάτω (στη γη) νερό (ὀροχής) από 

τον ουρανό, και TO ἕκανε να διεισδύσει - 

πηγές στη γη; Ἔπειτα μ' αὐτό κάνει va 

ὄγουν φυτά με διαφορετικούς 

χρωματισμούς (είδους και γεύσης) ἐπειτα 

μαραίνονται και τα ÉAÉTELS να γίνονται 

χίτρινα, ἐπειτα τ' αποστεγνώνει και TO 

κάνει εὐθραυστα. Βέδαια, σ' αυτό ὑπάρχει 

ένα Μήνυμα για va θυμούνται όσοι εἰναι 

προικισμένοι με τη φρόνησηῃ. 

22. Μήπως exeivos που o AAAAX 

του ἄνοιξε τη καρδιά του (για va 

᾽πυποταχθεί) στο ἰσλάμ - κι ἔτσι φωτίστηκε 

απὸ τον Κύριό του - (δεν είναι καλύτερος 

ropte 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 230 Vs 

από εκείνον που ἔχει σχληρή καρδιά); 

Αλλοίμονο σ' αυτούς που οι καρδιές τους 

εἰναι σκληρές ὀὁταν μνημονεύεται O 

AAAAX! Αὐτοί ὀρίσκονται GE φανερή 

πλάνη. 

23. O AAAAX ἐχει στείλει κάτω το 

καλύτερο Λόγο: ἕνα ὄόιόλίο, που τα 

τμήματά του έχουν συνέπεια μεταξύ τους, 

(ακόμη) κι όταν επαναλαμόάνουν (τις 

ÉVVOLÉS τους με διάφορη όψη), τρεμουλιάζει 

- απ' αυτό - TO δέρμα εκείνων πον 

φοόδούνται το Κύριό τους. Ἔπειτα 

μαλακώνει (από τα ρίγη) - το δέρμα τους 

κι OL καρδιές τους καθώς αναφέρεται TO 

ὄνομα του ΑΛΛΑΧ. Αὐτό το Κοράνιο 

είναι ἡ καθοδήγηση του ΑΛΛΑΧ. Οδηγεί 

- μ' αὐτό - εκείνον που θέλει. Ὅποιον 

όμως οΑΛΛΑΧ τον αφήνει στην πλάνη, 

δεν πυπάρχει γι' αυτόν κανείς οδηγός. 

24. Μήπως - λοιπόν - εκχείνος που 

προστατεύειν τον εαυτόν Του από τη 

oxAnen Τιμωρία κατά την Ἡμέρα τῆς 

Ανάστασης όταν τη δέχεται πρόσωπο με 

πρόσωπο, (μοιάζει μ' αὐτόν που ἀσφαλής 

προφυλάσσεται απ' αὐτήν); Τότε θα λεχθεί 

στους άδικους: "“Δοκιμάστε (τώρα) τη 

τιμωρία τῶν κακών ἐέργων σας" 

25. Κι εκείνοι (nov ἐζησαν) πριν ax’ 

ŒUTOUS, διάψευσαν TOUS ἀποστόλους, καὶ 

ἡ Τιμωρία tous ήρθε από εκεί που δεν 

τὴν περίμεναν. 

26. Ἔτσι o AAAAX tous έκανε va 

δοκιμάσουν τον εξευτελισμό στη ζωή αυτού 

του κόσμου. Ta ὀασανιστήρια όμως της 

μέλλουσας ζωής εἰναι μεγαλύτερα - αν 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 230 [707] trs PA pH 6 jp 

μόνο μπορούσαν να TO καταλάόδουν! 

27. Σ' αυτό το Κοράνιο έχουμε εξηγήσει 

για τοὺς ανθρώπους παραόολές, 

(παραδείγματα) από κάθε εἰδος, ὥστε va 

προειδοποιούνται όταν τις θυμούνται. 

28. Είναι éva Κοράνιο στην Αραδική 

(γλώσσα) χωρίς καμιά διαστρέόλωση (στις 

λέξεις και στις ἐννοιες), DOTE Va 

(μπορέσουν) να φυλαχτούν (ενάντια στον 

Πονηρό). 

29. O ΑΛΛΑΧ δίνει μια παραθολή - 

évas ἄνδρας (σκλάδος) που ανήκει σε 

πολλούς κύριους συνεταίρους που 

διαφωνούν, κι ἕνας (άλλος) άνδρας 

(σκλάδος) που ανήκειν ολοχληρωτικά σ' 

ἕνα (μόνο) ἀνδρα: Μήπως avtoi οι δύο 

(σκλάδοι) - ὁταν συγκχριθούν (είναῦ - 

ὁμοιοι; Ο ἐπαινος πρέπει να απευθύνεται 

μόνο στον AAAAX! Κι όμως οι 
περισσότεροι δεν (το) καταλαόδαίνουν. 

30. Οπωσδήποτε θα πεθάνεις (Q 

Μουχάμμεντ!) (μια μέρα), κι οπωσδήποτε 

θα πεθάνουν κι αὐτοί (μια μέρα). 

31. Ἔπειτα (στο τέλος), κατά τὴν 

Ἡμέρα της Ανάστασης θα φιλονικήσετε 

μπροστά στον Κύριό σας. 

32. Ποιος - λοιπόν - εἰναι πιο ἄδικος 

απ' εκείνον που επινοεί ÉVO ψέμα κατά 

του ΑΛΛΑΧ καὶ αρνείται την Αλήθεια 

(το Κοράνιο) όταν το φτάσει! Μήπως στην 

Κόλαση δεν ὑπάρχει τόπος διαμονής για 

TOUS άπιστους; 
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33. Exeivos ὀμως που ἔρχεται με τὴν 

Αλήθεια, καὶ την πιστεύει (υποστηρίζοντάς 

την), - αὐτοί είναι οι ευσεόείς. 

34. Θα ἔχουν ό,τι επιθυμούν στον 

Κύριό τους. Αὐτή εἰναι ἡ αμοιθή των 

αγαθοεργών. 

35. Ὥστε va εξαλείψει (0 AAAAX) 

από αυτούς (ακόμη) και TO χειρότερο που 

ἕκαναν, και VO τους ανταμείψει σύμφωνα 

με τη καλύτερη (πράξη) από όσες ἔχουν 

κάνει. 

36. Δεν αρκεί ο AAAAX (για va 

προστατέψει) το δούλο Του; Ze pobitouv 

όμως με ἀλλες (θεότητες) αντί του Ἴδιου 

(του AAAAX) Κι ὁποιον ο AAAAX 

αφήνει στὴν πλάνη, δεν πρόκειται VO ἔχει 

οδηγό. 

37. Κι όποιον o AAAAX καθοδηγεί, 

κανείς δεν μπορεί VO τον παραπλανήσει. 

Μήπως o ΑΛΛΑΧ δεν εἰναι 

ἸΠαντοδύναμος, (υκανός va επιδάλει τη 

Θέλησή Του) - Κύριος της ανταπόδοσης, 

38. Κι αν τους ρωτήσεις - σούδαρά -: 

Ποιὸς είναι που δημιούργησε τους 

ουρανούς και TN γη, θα πουν με 

ὀεόαιότητα: Ὃ AAAAX". Πες (τους): 

"Βλέπετε λοιπόν; Ὀ,.τι επικαλείστε - αντί 

τον AAAAX - μήπως μπορούν, - 6Tav ο 

AAAAX θελήσει VO με τιμωρήσει (με μια 

ὀλάδη) va arouaxpüvouv την Τμωρία Του; 

Ἢ av ο ΑΛΛΑΧ θελήσει va μ' 

ευεργετήσει, μήπως μπορούν V' 

αναχαιτίσουν 1n Χάρη Του; Na πεις: 

"Αρκεί για μένα ο AAAAX! Σ' Αὐτόν 
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πρέπει να στηρίζονται εκείνοι που ζητούν 

τὴν ασφαλή υποστήριξῃ. 

39. Na πεις: "QI Λαέ μου! Κάνετε 6,1 

θέλετε εγώ (όμως) θα κάνω (το καθήκον 

μου). Και θα μάθετε ἀργότερα, 

40. '"ποιος είναι εκείνος που θα του 

έλθει ἡ εξευτελιστική Τιμωρία και θα πέσει 

πάνω του ἕνας μόνιμος ὀασανισμός! 

41. Βέδαια σου ἔχουμε στείλει κάτω 

το Βιδλίο για όλους τους ανθρώπους με 

τὴν Αλήθεια. Ὅποιος - λοιπόν - 

καθοδηγείται, ὠφελεί τον εαυτόν του, και 

όποιος (απομακρύνεται) στην πλάνη, τότε 

ὀλάπτει τον εαυτόν του. Και δεν εἰσαι 

εσύ (Ω Μουχάμμεντ!) ὑπεύθυνος για τα 

ÉQY τους. 

42. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι που παίρνει τις 

ψυχές όταν πεθαίνουν, κι εκείνες που 

δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του 

ὕπνου τους. Και κρατά εκείνες που πάνω 

τους ἔχει θεσπιστεί ο θάνατος, ενώ ἀφήνει 

τις υπόλοιπες (στο σώμα) για ἕνα 

ορισμένο χρόνο. Βέδαια σ' αυτό ὑπάρχουν 

Σημεία (διδάγματα) για όσους σκέπτονται. 

43. Πήραν όμως τα εἰδωλα για 

μεσολαόδητές, αντί τον ΑΛΛΑΧΙ Na πεις: 

"Είναι δυνατό va συμόεί αυτό), τα 

εἰδωλα δεν εξουσιάζουν τίποτε, κι οὔτε 

λογικεύονται!". 

44. Na πεις: "Στον AAAAX ανήκει 

αποκλειστικά (το δικαίωμα να επιτρέπει) 

τη Μεσολάδηση. Ἔχει την κυριαρχία στους 

ουρανούς καὶ στη γη. Ἔπειτα (στο τέλος) 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 240 ει 

σ' Αὐτόν θα επιστρέψετε". 

45. Κι όταν μνημονεύεται o AAAAX 

μόνος Του, οι καῤδιές εκείνων που δεν 

πιστεύουν στη Μέλλουσα Ζωή - γεμίζουν 

από αηδία. Κι ὀὁταν μνημονεύονται où 

ἄλλες (θεότητες) εκτός Του (AAAAX), 

κοίτα, πως αἰσθάνονται χαρά! 

46. Na πεις: "Q! Κύριε AAAAX! 

Δημιουργέ τῶν ουρανών και τῆς γης! 

Γνώστη τῶν ἀπόκρυφων και τῶν φανερών! 

Ἐσύ εἰσαι που δικάζεις μεταξύ των δούλων 

Σου, σε όσα θέματα είχαν διαφορές". 

47. Κι αν οι άδικοι είχαν ὀὁλα ὁσα 

ὀρίσκονται στη γη, και διπλάσια ακόμα 

σαν κι αυτά, θα TA πρόσφεραν για νὰ 

απολυτρωθούν από τη σκληρότητα της 

Τιμωρίας κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, 

(Ανάστασης). Αλλά κάποια αλλαγή θα 

φανεί από τον ΑΛΛΑΧ, που δεν τους 

ήταν δυνατό ποτέ να τη λογαριάσουν! 

(να τη pavtaotoëv)! 

48. Και θα τους φανούν ta 

αμαρτήματα που κέρδισαν στη γη και θα 

τους περικυκχλώσει (η τιμωρία), μαζί με - 

EXELVO που μεταχειρίζονταν για ειρωνεία-- 

49. Κι αν ἕνα κακό αγγίξει τον 

ἄνθρωπο, Mas επικαλείται (για δοήθεια). 

Ἔπειτα αν του χορηγήσουμε - εκ μέρους 

Mas - μια χάρη, λέγει: "AUTO το κέρδισα 

από τη γνώση μου". Ὄχι! αὐτό είναι μια 

δοκιμασία, κι όμως OL περισσότεροι απ' 

αυτούς δεν το καταλαδαίνουν' 

50. Ἔτου ἐλεγαν κι ot γενιές που ἔζησαν 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 240 [771 1 ἴΈ 3} ΤᾺ »}"Ὁ)»» 

πριν απ' αὐτούς! Αλλά από ό,τι κέρδισαν, 

τίποτε δεν ὠφελήθηκαν. 

51. Και ἐπαθαν τα κακά ἀποτελέσματα 

από 6,11 κέρδισαν. Και 6001 αδικούν από 

(τη γενιά) αὐτή, θα πέσουν πάνω τους 

(επίσης) τα κακά ἀποτελέσματα των ἔργων 

τους, και δὲν θα μπορέσουν να ματαιώσουν 

(το Σχέδιό Macs)! 

52. Ἢ μήπως δεν ξέρουν ότι o AAAAX 

αὐξάνει τα ἀγαθά (τη διατροφή) ἡ τὴν 

περιορίζει - σ' όποιον θέλει; - Βέθαια σ' 

auto ὑπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

TOUS ανθρώπους που πιστεύουν! 

53. Na πεις: "Q! Δούλοι μου! Ἐκείνοι 

που έἐχετε παρανομήσει ἐνάντια στον εαὐτό 

σας (με αμαρτήματα!) Μην απελπίζεσθε 

από τὴν ευσπλαχνία τοῦ AAAAX. O 

AAAAX - οπωσδήποτε - συγχωρεί όλες 

τις αμαρτίες, γιατί είναι ο 

Πολυεύσπλαχνος, o Ἐλεήμονας. 

54. "Στραφείτε (μετανοιωμένοι) στον 

Κύριό σας, και ὑποταχθείτε στη (Θέλησή) 

Του, πριν σας φτάσει ἡ Τιμωρία. Ἔπειτα, 

δεν θα έχετε καμιά θοήθεια. 

55. “Κι ακολουθείτε το καλύτερο 

(τράγμα - το Κοράνιο), που ÉXEL σταλεί 

κάτω σε σας από τον Κύριό σας, προτού 

σας ἔλθει - ξαφνικά - ἡ Τιμωρία, ενώ δεν 

τὴν περιμένετε! 

56. Na που λέει μια ψυχή: "Αλίμονό 

μου! Σ' αὐτό χω παραμελήσει (το 

Καθήκον μου) ἀπέναντι στον ΑΛΛΑΧ, 

καὶ ἤμουν μ' αὐτούς που ειρωνεύονται 
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(39) Σούρα ελ-Ζούμερ Μέρος 240 [ 712 | Yés;rt VA pô; 

(ότι θα με ξάφνιαζε ἡ Tiuwoia)! 

57. Ἢ ίσως va ἔλεγε: - Av o AAAAX 

με καθοδηγούσε, θα μουν - 6É6ara - με 

τους ενάρετους! 

58. "Ἢ ίσως va ἔλεγε, ὀλέποντας τη 

τιμωρία: - AV μόνο εἰχα μια ἄλλη εὐκαιρία, 

θα ὀρισκόμουν, LE όσους κάνουν το καλό! 

59."(Kin απάντησηθα εἰναι)" Ὅχισου 

ἐφτασαν κιόλας où εντολές Mouv, (τα 

εδάφια του Κορανίου) αλλά τις ἀαρνήθηκες 

(διαψεύδοντάς τες). Ἤσουν vrepñnpavos 

κυ ÉYUVES από τους Ἀπιστους! -". 

60. Και την Ἡμέρα της Ανάστασης θα 

δεις ἐκείνους που ἐεπινόησαν ψέματα κατά 

του ΑΛΛΑΧ, τα πρόσωπά τους γίνονται 

μαύρα. Ma δεν εἰναι n Κόλαση n μόνιμη 

κατοικία για τους ὑπερήφανους; 

61. Και θα σώσει ο ΑΛΛΑΧ τους 

ενάρετους (που προφυλάχθηκαν) - στο 

ευτυχισμένο TOUS μέρος, (το παράδεισο) 

(όπου) κανένα κακό δεν θα τους αγγίζει, 

οὔτε και θα στενοχωρούνται. 

62. O AAAAX είναι ο Δημιουργός 

του σύμπαντος, και εἰναι για κάθε τι ο 

Κηδεμών. 

63. Κατέχει ta χλειδιά των ουρανών 

καὶ τῆς γῆς. Ὅσοι - δε - ἀρνήθηκαν τα 

Σημεία του AAAAX, avtoi εἰναι οι 

χαμένοι. 

64. Na πεις: Q! Μουχάμμεντ! "Μήπως 

- οἱ εσείς où ἀνόητοι! - με διατάζξετε va 
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λατρέψω κάποιον ἄλλον, αντί του 

AAAAX;" 

65. Βεδαίως σου ἔχει κιόλας εμπνευσθεί 

- όπως καὶ σ' εχείνους (τους ἀποστόλους) 

που ήσαν πριν από σένα - τι: "AV είναι 

να κάνεις συνέταιρο (άλλες θεότητες, με 

τον AAAAX) θα ματαιώσουν το ἔργο 

σου (στη ζωή), και θα είστε - οπωσδήποτε 

-- μὲ τους χαμένους". 

66. Αλλά τὸν ΑΛΛΑΧ μόνο va 

λατρεύεις, και νὰ εἰσαι απ' τους 

εὐγνώμονες. 

67. Και δεν ἐχουν εκχτιμήσει τον 

AAAAX, όπως ἀκριθώς θα ἐπρεπε. Κατά 

την Ἡμέρα δε της Κρίσης τη γη ολόκληρη 

θα κλείσει στη χούφτα Του, και τους 

ovoavous θα τυλίξει στο δεξί Του χέρι. 

Ἔχει τὴ μεγαλύτερη Δόξα κι εἰναι 

Ανώτερος o AAAAX από ο,τιδήποτε που 

συνεταιρίζουν μ' Αὐτόν. 

68. Κι ὁταν ἡ σάλπιγγα ηχήσει ὀὁλα 

τὰ όντα OTOUS ουρανούς και στὴ γη θα 

κεραυνωθούῦν (θα πεθάνουν) εκτός αὐτούς 

που θέλει ο ΑΛΛΑΧ (να εξαιρέσει). 

Ἔπειτα θα φυσηχθεί (στη σάλπιγγα) ἀλλη 

μια φορά, να! Ὅλοι τους ξαναγίνονται 

όρθιοι και περιμένουν (τις εντολές Mas). 

69. Και n γη θὰ φωτιστεί από το φως 

του Κυρίου της. Και θα τοποθετηθεί 

(ανοιχτό) το Βιόλίο (των Πράξεων). Και 

θα ἔλθουν οι προφήτες κι OL μάρτυρες. 

Και μια δίκαιη ἀπόφαση θα εκδοθεί. Καὶ 

δεν πρόκειται (κανείς) va αδικηθεί (στο 

ελάχιστο). 
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70. Κάθε ἄνθρωπος θα πληρωθεί στο 

αἀκέραιο σύμφωνα με ὀσα έκανε. Κι 

Ἐκείνος (o AAAAX) ξέρει καλύτερα ὁλα 

ὁσα ἐπραξαν. 

71. Και où ἀπιστοι θα σέρνονται στὴν 

Κόλαση στιδαγμένοι σε ομάδες, μέχρις 

ότου - σαν φτάσουν εκεί -, OL πόρτες της 

θ' ανοίξουν και où Φύλακές της θα πουν: 

"Ma δεν σας ἤλθαν απόστολοι - από το 

γένος σας - ν' ἀπαγγέλουν πάνω (στα 

κεφάλια) σας τις Εντολές του Κυρίου σας, 

και νὰ σας προειδοποιήσουν για τη 

Συνάντηση αὐτής της Ἡμέρας σας" Θα 

πουν: "Βέδαια"! Κι όμως n απόφαση τῆς 

Τιμωρίας θα επαληθεύσει ἐνάντια στους 

ἀπιστους! 

72. (Σ' αὐτούς) θα λεχθεί: “Περάστε 

τις πόρτες της Κόλασης για va 

κατοικήσετε αἰώνια σ' αυτή. Πόσο κακιά 

εἶναι (αυτή) ἡ διαμονή για τους 

πυπερήφανους"} 

73. Κι εκείνοι που φοόούνται το Κύριό 

τους θα φέρονται προς τον Παράδεισο 

όλοι μαζί (σε ομάδες), μέχρις ότου σαν 

φτάσουν εκεί, κι OL πόρτες είναι ανοιχτές 

ενώ οι φύλακές του θα πουν: "Ειρήνη ας 

εἰναι πάνω σας! Πολύ καλά ἐχετε κάνει! 

Μπήτε σ' αὐτόν για να κατοικήσετε 

αἰώνια". 

74. Και θα πουν: "O Aivos (ανήκει) 

στον AAAAX, που ἔχει επαληθεύσει 

(εκπληρώσει) την ὑυπόσχεσή Του σ' εμάς, 

XL ἔτσι μας χάρισε (αὐτή) τη yn (του 

παραδείσου). Μπορούμε VO κατοικήσουμε 

TA 1 ie Meta 
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στον Παράδεισο όπως εμείς θέλουμε. Πόσο 

᾽ππέροχη εἰναι ἡ ἀμοιδή όσων εργάζονται 

το (καλό) 

75. Και θα ὀλέπεις τους ἀγγέλους να aies LE KANSE 

περιστοιχίζουν απ' ὀλες τις μεριές τον 
τ oem LT ess 

(Θεῖκό) Θρόνο, ψάλλοντας τη Δόξα και pri Gap MO 
τα Eyxoma του Κυρίου tous. H Απόφαση Cao 
ανάμεσα OTOUS δούλους τοῦ AAAAX 

(κατά την Exôixaon) θα εἰναι δίκαιη, κι 

(απ' όλες τις μεριές) θα λέγεται: Ἢ Δόξα 

(οφείλεται) otov.AAAAX, τον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου!". 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. M. = (Χα, Μιμ)Ἐ ὦ. 

2. Η αποκάλυψη αυτού του Βιόλίου ai a ais 41] ὯΝ 

(το Κοράνιο) έγινε από τον AAAAX, τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο, 

3. που συγχωρεί την αμαρτία, δέχεται οὐὐας Ms [ρὲ 

τη μετάνοια, εἶναι αυστηρός στην Τιμωρία Eh VS ἐς τ το θὰ 
και είναι ο Ἄφθαστος - υψηλός (από όὀλα ῷ 

τα πράγματα). Δεν Ὀυπάρχει θεός εκτός 

από Αὐτόν. Και προς την κατεύθυνσή Του 

εἰναι ἡ τελική πορεία. 

4. Κανείς δεν είναι δυνατόν va συξητεί nil { Δα À BU 

αμφιδάλλοντας για τις Εντολές του Ὁ ΠΡ 
ANS 4; ΟὟ 

* 61. Σημ. 1 
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AAAAX, εκτός από Tous Ἀπιστους. AS 

μη σε εξαπατά - λοιπόν - TO (επιδεικτικό) 

ὀάδισμά τους στις πόλεις! 

5. Καὶ πριν απ' αὐτούς (υπήρξε άλλος 

λαός) που διάψευσε (τις Ἐντολές), - o 

λαός του Νώε, καὶ où Συνασπιοσμοί (του 

(Πονηρού) - μετά ax’ αὐτούς. Kat 

συνωμότησε κάθε έθνος ενάντια στους 

αποστόλους του για να τους συλλάῤουν. 

Συναγωνίζονταν συζητώντας μάταια για 

VO καταδικάσουν την Αλήθεια, - μὲ TO 

ψέμα -- Eyo όμως μουν που τους 

συνέλαδα! Και πόσο (τρομερή) ταν ἡ 

Ανταπόδοσή Μου! 

6. Κι έτσι επαλήθευσε ο Λόγος του 

Κυρίου σου κατά των Ἀπιστων, WOTE - 

σίγουρα - va γίνουν Σύντροφοι της φωτιάς! 

7. Αὐτοί που ὑποδαστάζουν το Θρόνο 

(του AAAAX), κι αὐτοί που τον 

περιόάλλουν, ἐεπαινούν τη Δόξα και τα 

Ἐγκώμια του Κυρίου τους, και πιστεύουν 

σ' Αὐτόν, και παρακαλούν να Συγχωρήσει 

ἐκείνους που πιστεύουν, (λέγοντας): "Κύριέ 

μας! Zv, που ἡ απεραντοσύνη Σου 

περιδάλλει κάθε πράγμα, με Ευσπλαχνία 

καὶ μὲ Γνώση! Συγχώρεσε - λοιπόν - 

εκείνους που μετάνοιωσαν, κι 

ακολούθησαν το Δρόμο Σου, και 

προφύλαξέ tous από τα Βασανιστήρια 

της Φλογισμένης Φωτιάς! 

8. "Κύριέ μας! Ἀφησέ Tous va μπουν 

στους Κήπους της Αιωνιότητας, ποὺ ἔχεις 

υποσχεθεί σ' αυτούς και στους ενάρετους 

από τοὺς πατέρες TOUS, στις συζύγους 

TOUS καὶ στους απογόνους τους! Πιατί 

EN AVE OI TPE 2 
Se ὉῈ 
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Sul nine Et 
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Eov εἰσαι o Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

" , L le À . 29 re {ur 7e { Ὁ 9. "Και φύλαξέ τους από (κάθε) κακό. ALIEN Go LENS 5 

Και όποιον έσωσες - exeivn την Huéoa - Gr yes Bus vust ue US l'OM alerte 
από TO κακό, τον ἔχεις - πραγματικά - οἱ 

ἐλεήσει. Πατί αὐτή εἰναι ἡ μεγαλύτερη 

Νίκη". 

10. Και πράγματι στους Ἀπιστους θα ες ENS 

πουν: "Μεγαλύτερη είναι ἡ ἀποστροφή - | _..1..2 σαχξηςς set - 1 se «ὦ. 2€. Î 

του AAAAX - για σας, από το μίσος πὴ τως οὐδ 
; ᾿ ν Κβς σε λξε: {1 

που ἔχετε μεταξύ. σας, (γιατί) ὁταν σας εξ αι 

φώναξαν va ἔλθετε στὴν πίστη, εσείς 

αρνηθήκατε». 

11. Λένε: "Κύριέ μας! Δυό φορές μας | LE ας 
ἕκανες να ὀρεθούμε νεκροί, και δυό φορές ΠΡ ΡΝ 

| ; ἢ ᾿ ) ρα; sÎl : 
μας ἐδωσες Ζωή! (τώρα πια) ομολογούμε ΩΝ σα des à 

τις auapties μας. Μήπως ὑυπάρχει κανένας 

δρόμος (που va οδηγεί) στην ἔξοδο (απ' 

εδώ);". 

12. (Και ἡ απάντηση θα εἰναι): "Αυτό | 3 3. ΩΝ Καὶ 

(ἐγινε), γιατί όταν γινόταν αποκλειστική 

ἐεπίκληση στον ΑΛΛΑΧ σαν το Μοναδικό 3 

(άξιο λατρείας), εσείς (Tov) ἀαρνηθήκατε. 9] AS 

Ὅταν όμως ἕνωσαν συνέταιρους μαζί Του, 

τότε πιστέψατε! Η απόφαση (όμως) 

ὀρίσκεται με τον AAAAX, τον Υτέρτατο, 

τον Μέγιστο!". 

ς 

«ΚΙ ΔΞ AA US ALI aS.4 4 0) 

Η ; s ον... 2 2.5 13. Είναι Exeivos που σας δείχνει τα ASP IE: sf" 

Σημεία (της παρουσίας) Του, και στέλνει re tif & 

κάτω (στη γη) από τον ουρανό, TO μέσα ΕΝ ἰώ 
, , , , POS + “2 Lt 

για va συντηρείστε. Ki όμως μόνο όσοι Ὁ» os] Si, 09 

αποόλέπουν (στον AAAAX) μποροῦν va 

δεχτούν νουθεσίες. 

΄ » “2 2. 
14. Ἐπικαλεστείτε - λοιπόν - τον “Δ Δ νος 
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AAAAX LE ειλικρίνεια και ἀαφοσίωση στην 

πίστη προς Αὐτόν, κι αν ἀκόμα OL Ἄπιστοι 

το απεχθάνονται (τούτο). 

15. Κατέχει την υψηλότερη ὀαθμίδα. 

(Είναι) ο Κύριος του Θρόνου (της 

Ἐξουσίας). Με δική Του διαταγή στέλνει 

το Πνεύμα (της ἐμπνευσης), σ' ὁποιον - 

από tous δούλους Του - θέλει για va 

προειδοποιήσει (τον κόσμο) ἀαναφορικά 

ue τὴν Ἡμέρα της (Αμοιδαίας) Συνάντησης, 

16. την Ἡμέρα που ὀόλοι τους θα 

παρουσιαστούν φανερά, και που τίποτε 

δικό τους δεν θα είναι κρυμμένο από τον 

AAAAX. Σε ποιον θα ανήκει n Κυριαρχία 
εκείνη την Ἡμέρα; Στον ΑΛΛΑΧ, τον 

Μοναδικό, ὀέδαια τον Ακαταμάχητο, 

17. Σ' αυτή την Ἡμέρα κάθε ψυχή θα 

ανταμειφθεί με ό.τι ἔχει, κερδίσει. Καμιά 

αδικία δεν θα υπάρχει αὐτή την Ἡμέρα, 

πράγματι, o AAAAX εἰναι Ταχύς στους 

λογαριασμούς. 

18. Και προειδοποίησέ tous για τὴν 

Ἡμέρα, που (πάντοτε) πλησιάζει, ὀταν οι 

καρδιές (θα ανέδουν) lola στο λαρύγγι 

για νὰ TOUS πνίξουν, και που για TOUS 

άδικους, οὔτε στενός φίλος, οὔτε 

μεσολαδητής θα υπάρξει, που θα 

εισακουσθεί. 

19. Γνωρίζει (υ AAAAX), ta 

τεχνάσματα των ματιῶν που εξαπατούν, 

και O,TL κρύδεται στὰ στήθη (των 
ανθρώπων). 

20. Κι o AAAAX θα δικάσει με 

Os 

DAT TU AT A Es ee ENS Ses 
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NA 
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εὐξ »,«ξοιδουδνοῦ, μα Le er 
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(δικαιοσύνη και) Αλήθεια. Exeivor όμως 

ποῦ (οι ἀνθρώπου) επικαλούνται αντί Του, 

δεν θα (είναι σε θέση) va δικάσουν το 

παραμικρό. 2T' αλήθεια ο AAAAX είναι 

που ακούει και ὀλέπει (τὰ πάντο). 

21. Ma δεν ταξιδεύουν στη γη, για va 

δουν ποιο ήταν TO τέλος εκείνων που 

ήσαν (που ἐζησαν) πριν ax’ αὐτούς; Πολύ 

πιο ανώτεροι ήταν απ' αὐτούς σε δύναμη, 

καὶ σε μνημεία (που αφήκαν) στη γη. O 

AAAAX όμως TOUS πήρε (τιμωρώντας 

τους) για τις ἁμαρτίες τους, και δεν εἰχαν 

κανένα VO τους υπερασπίσει ÉVOVTL τὴν 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

22. Κι auto, γιατί tous ἐφταναν οι 

απόστολοί τους μὲ τα Ολοφάνερα 

Σημεία, κι εκείνοι δεν (τους) πίστεψαν. 

Τους πήρε έτσι ο AAAAX (τους 

τιμώρησε). Γιατί εἰναι δυνατός και 

αὐστηρός στὴν τιμωρία. 

23. Καὶ είχαμε στείλει (στα παλιά 

χρόνια) το Μωυσή με τις Εντολές Mac 

KOL μὲ φανερό Σημείο. 

24. Στον Φαραώ και στον Χαμάν χαι 

στον Καρούν. Αὐτοί όμως εἰπαν (ότι είναι): 

"Ἕνας μάγος (nov λέει) ψέματα!".. 

25. Κι ὀὁταν τους ἔφτασε (φέρνοντας) 

τὴν Αλήθεια - εκ μέρους Mac - εἰπαν: 

"Σκοτώστε τὰ παιδιά εκείνων που 

πίστεψαν μαζί του, κι ἀαφήστε - va ζήσουν 

- τις γυναίκες τους (σαν δούλους). Αλλά 

TO σχέδια τῶν Ἀπιστων δεν ἐφεραν κανένα 

αποτέλεσμα( και ματαιώθηκαν). 
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26. Και ο Φαραώ εἰπε: "Αφήστε με να 

σκοτώσω το Μωυσή, κι ας επικαλεσθεί 

(τότε) Τὸν Κύριό του. Φούόάμαι, ότι θα 

σας αλλάξει τη θρησκεία σας, ή ίσως 

(κάνει ώστε) ἡ καταστροφή να εμφανισθεί 

στη γῇ. 

27. Κι ο Μωυσής εἰπε: “Ἔχω καταφύγει 

(για προστασία) στον Κύριό μου και Κύριό 

σας από κάθε αλαζόνα ποῦ δεν πιστεύει 

στην Ἡμέρα του Λογαριασμού!" 

28. Κι ἕνας Gvôpas πιστός - από τὴν 

οἰκογένεια του Φαραώ -, που ÉXQUÉE την 

πίστη του, εἰπε: "Ma θα σκοτώσετε ἕναν 

άνδρα, επειδή λέει - ο Κύριός μου - είναι 

o ΑΛΛΑΧ; - όταν μάλιστα έρχεται με 

φανερά Σημεία από τον Κύριό σας; Αν 

εἰναι απατεώνας, το ψέμμα του ἐπάνω 

του θα πέσει. AV αποδειχθεί (ότι λέει) 

τὴν Αλήθεια, τότε θα πέσει πάνω σας 

κάτι (από τη συμφορά) που μ΄ αυτή σας 

προειδοποιεί. Ο AAAAX - ὀέδαια - δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο, και ψεύτη! 

29. "QI Λαέ μου! Σ' εσάς ανήκει ἡ 

κυριαρχία αυτής της ἡμέρας. Φαίνεται (η 

δύναμή) σας στη γη. Ποιος όμως θα μας 

ὀοηθήσει από την τιμωρία τοῦ AAAAX 

αν μας ἔλθει" Ο Φαραώ εἰπε: "Δεν σας 

δείχνω παρά μόνο ό,τι (εγώ ο ἰδιος) 

πιστεύω καὶ δὲν θα σας οδηγήσω εκτός 

από τον ioto Δρόμο!" 

30. Και εἰπε - τότε - εκείνος που 

πίστευε: "Q! Λαέ μου! Φοόάμαι μη τυχόν 

πάνω σας - (συμόεϊί) - κάτι παρόμοιο της 

Ἡμέρας τῶν Συνασπισμών (τότε που τα 

Κόμματα εἶχαν συνωμοτήσει)! 
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31. "Κάτι παρόμδιο LE την τύχη της 

γενιάς του Νώε, xa του Αντ, και του 

Θεμούντ, κι EXELVWV που ήλθαν μετά 

απ' αυτούς. O AAAAX όμως δεν επιθυμεί 

τὴν αδικία για τους δούλους Του. 

32. "Και, w! Λαέ μου! Πολύ φοόάμαι 

YLa σᾶς τὴν Ημέρα που θὰ 

αλληλοφωνάζεστε (και θα θρηνείτε) 

33. "μια Ἡμέρα που θα στρέψετε για 

VO δραπετέψετε, δὲν θα ἐχετε κανέναν 

πὙπερασπιστή (για νὰ γλυτώσετε) από τον 

AAAAX. Κι όποιον ἀφήνει o AAAAX 

στην πλάνη δεν υπάρχει γι' αὐτόν οδηγός. 

34. Και ο Ἰωσήφ σας eixe ἔλθει πριν 

από πολύ καιρό με Ολοχάθαρα Σημεία, 

αλλά επιμένατε VO αμφιόάλλετε για (την 

αποστολή) που μ' αυτή σας ήλθε, μέχρις 

ότου όταν πια ἐσόησε (πέθανε), είπατε: - 

Δεν θὰ στείλει mio o AAAAX κανέναν 

άλλο απόστολο μετά απ' αὐτόν. - Ἔτσι ο 

AAAAX αφήνει στην πλάνη εκείνον 

ποῦ είναι παραδάτης και ζει με αμφιδολία-, 

35. Exeivor που συΐζητούν 

(αμφισδητώντας) τις Evrokés του 

AAAAX, χωρίς va Tous ἔχει δοθεί καμιά 

απόδειξη. Μίσος μεγάλος tou AAAAX 

γι' αὐτούς και στὰ μάτια εκείνων που 

ἔχουν πιστέψει. O AAAAX σφραγίζει κάθε 

καρδιά πυπεροπτική και πεισματικά 

παράνομη". 

36. Και ο Φαραώ εἰπε: "Q! Χαμάν! 

Κτίσε μου ἕνα πανύψηλο μέγαρο, για va 

μπορέσω να επιτύχω τον τρόπο και τὰ 
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μέσα -, 

37. "Tov τρόπο και τα μέσα (για va 

φτάσω) TOUS ουρανούς, και V' ἀνεδώ στον 

AAAAX του Μωυσή, νομίζω ὀτι (ο 

Μωυσής) είναι ψεύτης! "Ki ἐτσι γοητεύθηκε 

o Φαραώ από την κακία τῶν πράξεών 

του, κι ἐεμποδίστηκε από το δρόμο (του 

ΑΛΛΑΧ). Αλλά τὰ σχέδια του Φαραώ 

(δεν ἐφερᾶὰν κανένα αποτέλεσμα) εκτός 

από την απώλειά (του). 

38. Και εἰπε (ἀργότερα) εκείνος που 

εἰχε πιστέψει: "Ω! Λαέ μου! Ακολουθείστε 

με. Θα σας οδηγήσω στον ἼἼσιο Δρόμο". 

39. "Q! Λαέ μου! Η ζωή του κόσμου 

τούτου δεν εἰναι παρά (προσωρινή) ἄνεσηῃ. 

H Μέλλουσα Ζωή εἰναι πράγματι ἡ 

αἰώνια. 

40. "Ὅποιος κάνει κακό δεν θα 

ανταμειφθεί παρά με τον όμοιό του. Κι 

όποιος κάνει το καλό - ἀνδρας ἡ γυναίκα 

-, καὶ εἰναι πιστός, ŒUTOL (τότε) είναι που 

θα μπουν στον Παράδεισο, nov όλα θὰ 

ὀρίσκονταν σε αφθονία χωρίς κανένα 

λογαριασμό. 

41. Και, w! Λαέ μου! Πόσο παράξενο 

(μου φαίνεται) να σας καλώ στη Σωτηρία, 

(τη στιγμή) που εσείς με καλείτε στη 

Φωτιά! 

42. Με προσκαλείτε v' ἀρνηθώ τον 

AAAAX, και va ενώσω μ' Αὐτόν 

συνεταίρους, για TOUS οποίους δεν ἔχω 

γνώση. Ενώ εγώ σὰς προσκαλώ στον 

Παντοδύναμο, που συγχωρεί 
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(επανειλημμένα)! 

43. "Χωρίς αμφιθολία LE προσκαλείτε 

σε κάτι, που δεν ἔχει TO δικαίωμα να 

προσκαλεί σ' αὐτό τον κόσμο, οὔτε στον 

Μελλοντικό. Η επιστροφή μας θα είναι 

προς τον ΑΛΛΑΧ, κι où παραδάτες θα 

είναι οι σύντροφοι της Φωτιάς! 

44. "Πολύ σύντομα θα θυμηθείτε ό,τι 

σας λέγω (τώρα) Κι εναποθέτω τὴν 

υπόθεσή μου στον AAAAX, γιατί o 

AAAAX (πάντοτε) ἐεπαγρυπνά πάνω 

στους δούλους Του". 

45. Και τον ἔσωσε τότε ο AAAAX 

από (κάθε) κακό που εἰχαν σχεδιάσει 

(εναντίον) του, κι επαλήθευσε για τὴν 

οἰκογένεια του Φαραώ ἡ συμφορά της 

Τιμωρίας (που τον κτύπησε από όλες τις 

μεριές). 

46. "On τους εκθέτουν μπροστά στη 

Φωτιά - πρωΐ και ὀράδυ - (η καταδίκη 

θα γίνει) την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα (της) θα 

φτάσει (και θα τους πουν): "Ρίξτε το λαό 

του Φαραώ μέσα στὴν πιο αὐυστηρή 

τιμωρία". 

47. Κοίτα, που φιλονικούν μέσα στη 

Φωτιά ο ἕνας με τον ἀλλο! και θα λένε οι 

ανίσχυροι (που ακολουθούν) στους 

πὙπερήφανους (ισχυρούς): "Eueis δεν 

εἰμασταν (στη γη) παρά ακόλουθοί σας. 

Μπορείτε - λοιπόν - να πάρετε από εμάς 

ένα μέρος της Φωτιάς;" 

48. Κι αὐτοί που ήταν αλαζόνες θα 

πουν: "Είμαστε (τώρα) ὁλοι μας μέσα σ' 
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αὐτή (τη Φωτιά) O AAAAX ἐχει δυκάσει 

- δίκαια - μεταξύ των δούλων (Tov)!” 

49. Κι αὐτοί που είναι μέσα στη Φωτιά 

θα λένε στους Φύλακες της Κόλασης: 

"Παρακαλέστε τον Κύριό σας, va 

ελαφρύνει για μας (το δάρος) της Tiuwopias 

(ἔστω και) για μια μέρα!" 

50. Θα πουν: "Ma δεν σας ήρθαν οἱ 

απόστολοί σας με τις ολόκάθαρες Εντολές, 

Θα πουν: "Μάλιστα". Κι εκείνοι τότε θα 

TOUS πουν: "Παρακαλέστε (όπως σας 

ἀρέσει)" Αλλά ἡ Παράκληση των Amotwv 

δεν είναι παρά (μάταιες περιπλανήσεις) 

στο (λαόδύρινθο) της πλάνης. 

51. Βέόδαια, θα ὀοηθήσουμε τους 

ἀπεσταλμένους Μας, κι εκείνους που 

πιστεύουν στὴ ζωή του κόσμου τούτου, 

και κατά την Ἡμέρα που θα σηκωθοῦν οι 

Μάρτυρες, 

52. την Huéoa nov οι δικαιολογίες 

τῶν ἈΑδικὼν δὲν πρόκειται να TOUS 

ὠφελήσουν, ενώ θα ἐχουν για 

(ανταπόδοση) την κατάρα, και τη διαμονή 

διαρκώς στη κόλαση. 

53. Και δώσαμε - ἄλλοτε - στον Μωνυσή 

τὸ χάρισμα της Καθοδήγησης και στὰ 

Παιδιά του ἸΙσραήλ την κληρονομιά της 

Βίόλου (Τεόράτ) ἡ (ΝΝΟΜΟΣ). 

54. Γιὰ Oônyo και Μήνυμα (σ' 

ανθρώπους) που καταλαθαίνουν. 

55. IL αυτό vu υπομένεις καρτερικά, 

γιατί n Υπόσχεση του AAAAX εἰναι 
ΦΘΆΣΑΣ, 
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αληθινή. Na ζητάς τη συγχώρηση για ta 

σφάλματά σου, και να επαινείς (vuveis) | 

τη Δόξα του Κυρίου σου κατά το δειλινό 

και TO πρωί. 

56. Αὐτοί που συΐζητούν 

αμφισδητώντας - τις Ἑντολές του 

AAAAX, - χωρίς va τους ἐχει δοθεί καμιά 

απόδειξη -, δὲν ἔχουν τίποτε στα στήθια 

τους παρά (την αναζήτηση) του μεγαλείου, 

που ποτέ τους δεν θα το φτάσουν. Ἐσύ - 

ὁμως - να επιδιώξεις καταφύγιο στον 

AAAAX, γιατί Exeivos εἰναι που ακούει 

και ὀλέπει (τα πάντα). 

57. Η δημιουργία των ουρανών και 

τῆς γης εἰναι - ὀεδαιότατα - μεγαλύτερη 

(υπόθεση) από τη δημιουργία τῶν 

ανθρώπων. Κι όμως οι περισσότεροι ax 

τους ανθρώπους δεν το αντιλαμόάνονται. 

58. Καὶ δεν εἰναι ίσοι: où τυφλοί μ' 
ἐκείνους που ὀλέπουν (καθαρά), κι OÙTE 

(μοιάζουν) εκείνοι που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό, μ' EXELVOUS που 

καταστρέφουν. Πολύ λίγο - όμως - ἔχετε 

μάθει να σκέπτεστε! 

59. Η Ὥρα - οπωσδήποτε - θα φτάσει. 

Δεν υπάρχει γι' αὐτό καμιά αμφιθολία. 

Κι όμως οι πιο πολλοί απ' τους ἀνθρώπους 

(ακόμα) δεν πιστεύουν. 

60. Και εἰπε ο Κύριός σας: 

"Ἐπικαλεσθείτε Με, καὶ θ' απαντήσω (στην 

Προσευχή) σας. Αὐτοί όμως ποῦ εἰναι τόσο 

πολύ ὑπερήφανοι -για va Με υπηρετούν- 

θα μπουν στην Κόλαση - εξευτελισμένοι"} 
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61. O AAAAX είναι που ἕκανε τη 

Νύχτα για σας, ὦστε να κατοικείτε ήρεμα 

(ν΄ αναπαύευστε) σ' αυτή, και την ἡμέρα 

φωτεινή για va (σας θοηθά) va ὄλέπετε. 

Βέδαια o AAAAX εἰναι ο Ενεργέτης για 

τους ανθρώπους. Κι όμως οι περισσότεροι 

από tous ανθρώπους δεν (Τον) 

ευχαριστούν. 

62. Ἰέτοιος εἰναι o AAAAX, ο Κύριός 

σας, oO Δημιουργός του παντός. Δεν 

ὑπάρχει άλλος θεός παρά μόνο Αὐτός(ο 

AAAAX) Πώς - λοιπόν - 

παραπλανηθήκατε μακχριά AT τὴν 

Αλήθεια! 

63. Ἔτσι ἔχουν παραπλανηθεί όσοι 

απορρίπτουν τις Εντολές tou ΑΛΛΑΧ. 

64. Ο ΑΛΛΑΧ εἶναι που ÉXOVE για 

σας τῇ γήη σαν μια (προσωρινή) θέση 

(παραμονής), και τον ουρανό σαν κτισμένη 

στέγη και σας ἐδωσε μορφή, σχηματίζοντάς 

σας όμορφα, καὶ σας προμήθευσε αγνές 

και καλές τροφές για τη Συντήρησή σας. 

Ἰέτοιος είναι o AAAAX ο Κύριός σας. 

Ανώτερος είναι ο AAAAX ο Κύριος του 

Σύμπαντος Κόσμου! 

65. Αὐτός είναι ο (Μόνος) που ζει 

(αιώνια). Δεν ὑπάρχει ἄλλος θεός παρά 

μόνο Autos (o ΑΛΛΑΧ).Π' αὐτό va Τον 

ἐεπικαλείστε προσφέροντας σ' Αὐτόν 

ειλικρινή πίστη. Ο Ὕμνος εἶναι για τον 

ΑΛΛΑΧ, τὸν Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου. 

66. Na πεις: Μου ἐχει ἀαπαγορευθεί 

VO ὉὙπηρετώ εκείνους που επικαλείστε αντί 
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του AAAAX, εφόσον μου έχουν φτάσει - 

από τον Κύριό μου - οἱ Καθαρές Εντολές. 

Και πήρα διαταγή va vrotaxtw (στο 

Ἰσλάμ) στον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

67. Exeivos εἰναι που σας ἐχει πλάσει 

από χώμα, ἐπειτα από μιὰ σταγόνα 

σπέρμα, ἐπειτὰ από θρόμόο 

(γονιμοποιημένο ὠὡάριο), ἐπειτα σας ὀγάζει 

(στο φως) σαν μωρό, έἐπειτα (σας 

διατρέφει) για VO φτάσετε στην αἈμή τῆς 

ἡλικίας σας, ἐπειτα (σας) ἀφήνει VO γίνετε 

γέροι, ενώ άλλοι από σας πεθαίνουν πριν 

απ' αὐτό (το στάδιο), και σας ἀφήνει να 

φτάσετε μέχρυ τον ορισμένο (για κάθε 

ἕνα) χρόνο, (κι ὀλα αὐτά) WOTE ίσως 

λογικευθείτε. 

68. Exeivos εἰναι που δίνει τη Ζωή 

καὶ TO Θάνατο, κι όταν ἀποφασίσει για 

κάποιο θέμα, λέει γι' αὐτό: Γεννηθήτω", 

και γίνεται. 

69. Ma δεν ὀλέπεις αὐτούς που στις 

συζητήσεις τους αμφισόητοῦν τις Εντολές 

του ΑΛΛΑΧ, Πόσο ἔχουν απομακρυνθεί 

(από τη Πραγματικότητο),; 

70. (Εἰναι) αὐτοί που ἔχουν διαψεύσει 

το Βιόλίο (το Κοράνιο) και (τα Μηνύματα) 

τὰ οποία στείλαμε με TOUS αποστόλους 

Μας. Αλλά σύντομα θα μάθουν, 

71. Ὅταν τα χαλινάρια (θα ἐλθουν) 

γύρω από το λαιμό TOUS HAL οι αλυσίδες, 

για νὰ συρθούν» 

72. σε ὀραστό δύσοσμο υγρό, κι ἐπειτα 

στη Φωτιά, ὀπου και θα πυρποληθούν. 
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73. Ἔπειτα θα πουν σ' αὐτούς: "Πού 

είναι (οι θεότητες) που είχατε σαν 

συνέταιρους, 

74. "αντί (να λατρεύετε) τον ΑΛΛΑΧ". 

Θα πουν: "Mas ἀφησαν στὴν πλάνη και 

χάθηκαν. Βεδαιωθήκαμε ότι δεν είχαμε - 

παλαιότερα - επικαλεσθεί τίποτε (που 

᾽ππήρχε στην πραγματικότητα)". Κι étor 

ἀφήνει ο ΑΛΛΑΧ τοὺς ἀπιστους (va 

περπατούν) στην πλάνη. 

75. "Αὐτή ἡ τιμωρία αποδίδεται στην 

άδυκη κι αλαζονική σας γοητεία στην γη. 

76. "Μπείτε τις πόρτες της Κόλασης 

για νὰ μένετε μόνιμα εκεί. Φρικτή εἰναι 

(αυτή) ἡ παραμονή για τους αλαζόνες!" 

77. Γι' αὐτό va υπομένεις (Ω 

Μουχάμμεντ!) καρτερικά, γιατί n 

Ynôoxeon του ΑΛΛΑΧ εἰναι ἡ αληθινή. 

Eite σου δείχνουμε (σ' αυτή τη ζωή) ένα 

μέρος AT ό,τι τους ἔχουμε υποσχεθεί, είτε 

θα σε κάνουμε va πεθάνεις (πριν συμόεί 

τούτο), είναι σ΄ Εμάς - οπωσδήποτε - 

που (όλοι) θα επιστρέψουν. 

78. Κι ἐχουμε στείλει - άλλοτε - 

αποστόλους πριν από σένα, που μερικές 

από τις LOTOQIES τους σοῦ έχουμε διηγηθεί, 

ενώ για ἄλλους δεν σοῦ τις διηγηθήκαμε. 

Δεν ἦταν (δυνατό) σ' έναν ἀαπόστολο va 

φτάσει με Ἐντολή, αν προηγούμενα δεν 

VAMOXE ἡ ἀδεια από τον ΑΛΛΑΧ. Av 

όμως ἔλθει διαταγή από τον AAAAX, 

θα εφαρμοστεί με ειλικρίνεια και 

δικαιοσύνη, και θα χαθούν επί τόπου αὐτοί 
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που στηρίζονταν στο ψέμα. 

79. O AAAAX εἰναι που ἔκανε για 
σας τὰ κοπάδια που ἀλλα χρησιμοποιείτε 
για VO καύδαλικεύετε κι άλλα για va 
τρέφεστε. 

80. Κι éyete απ' αὐτά (κι ἀλλες) 

ὠφέλειες; ὥστε να μπορείτε μ' αὐτά να 
πετυχαίνετε οποιαδήποτε ανάγκη 

ὀρίσκεται στα στήθια σας. Κι ἑπάνω τους 
κι ἐπάνω στα καράόδια μεταφέρεστε. 

81. Και σας δείχνει τα Σημεία Του. 
Ποια Ἐντολή όμως του AAAAX 
αρνείστε; 

82. Ma δεν ταξιδεύουν στη γη για va 
δουν ποιο ἦταν το Τέλος εκείνων (που 
ἐζησαν) πριν απ' αὐτούς; Ἦσαν 

περισσότεροι ἀπ᾽ αὐτούς και ανώτεροι σε 

δύναμη και σε μνημεία (που αφήκαν) στη 
γη. Κι όμως - όλα τα πλούτη τους - δεν 
τους ὠφέλησαν. 

83. Κι όταν τους ήρθαν οι απόστολοί 
τους με τα Καθαρά Σημεία, χάρηκαν για 

τὴν τόσο μεγάλη γνώση (κι ἱκανότητα) 
που είχαν, αλλά TOUS περιόρισε από 
παντού (η τιμωρία), την οποία συνήθιζαν 
να ειρωνεύονται. 

84. Κι όταν εἰδαν (όταν δοκίμασαν) 

τὴν Τιμωρία μας, είπαν: "Πιστεύουμε στον 

AAAAX μόνο, κι απορρίπτουμε τους 

συνεταίρους που TOUS EVOVOUE L' Αὐτόν". 

85. Κι ὁμῶς ἡ ομολογία αὐτή της 

Πίστης τους σε τίποτε δεν τους ὠφέλησε, 

σαν είἰδαν πια την Τιμωρία Mac. Τέτοια 

O Lt es 

TLC LA» LI 7 RAS 
ARC ESA EN 

ft fat »Ὁ 

ALL: RENTE) 
ὃς. 

LR 23,2 51 ΄σ-2ΈὉ era 
EN je - SN δε, CA | (OR SPA ae 

La ROUE al τ 
Par 
MS NGC 

GE RUE 

ANAL ETS 

Géo ΔΕ 
PSN 

2 ds 2, “ 

“ΕΑ μα Pere Hd 



(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 240 és ἐδ Chad is 

ήταν ἡ συμπεριφορά του AAAAX με Tous 

δούλους Του (στους παλιούς καιρούς). Κι 

ακόμη ÉTOL χάνονταν επί τόπου οι ἀπιστοι. 

ΠῚ (4 Σούρα Φούσσιλετ 
ο (Βρμηνευόμενο καλά) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. M. = (Xa, Μιμμ)ὲ 

2. Mia αποκάλυψη από τον 

Παντελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο 

(AAAAX). 

3. Ἕνα Βιόλίο που ta εδάφιά του 

ἐεπεξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια. ‘Eva 

Κοράνιο (Ανάγνωσμα) στην Αραόική για 

λαό που καταλαόαίνει. 

4. ἀναγγέλλει Χαρούμενες Εἰδήσεις και 

Προειδοποιεί. Κι ὄμως où περισσότεροι 

απομακρύνονται και κατά συνέπεια δεν 

ακούνε. 

5. Και λένε: "Ou καρδιές μας είναι κάτω 

από πέπλο, KAELOTÉS O' αὐτό που μὰς 

προσχαλείτε (να πιστέψουμε). Και στ’ 

αὐτιά μας υπάρχει ένα ὄάρος (μια 

κουφαμάρα) καὶ μεταξύ μας και σένα, 

είναι TO (χονδρό) παραπέτασμα, γι᾿ AUTO 

κάνε (ό,τι θέλεις), γιατί κι εμείς θα 

κάνουμε (ό.τι θέλουμε)" 
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6. Na πεις: μαι μόνο ἕνας ἀνθρωπος 

σαν κι εσάς. Μου ἐχει ἀποκαλυφθεί από 

ἐμπνευση ότι οΑΛΛΑΧ σας εἰναι Ἕνας 

Θεός (AAAAX). Π' αὐτό κατευθύνεστε 

σ' Αὐτόν με πίστη και ζητείστε Του 

συγχώρηση". Κι αλλοίμονο, σ' εκείνους που 

λατρεύουν άλλον αντί τοῦ ΑΛΛΑΧ, 

7. αὐτούς που δεν δίνουν (την 

᾽πυ7ποχρεωτική) Ζεκάτ (ελεημοσύνη), και που 

ἀρνούνται τη Μέλλουσα Ζωή. 

8. Αὐτοί ὄμως που πιστεύουν και 

κάνουν τὸ καλό, θα ἐχοὺυν μια αμοιόδή 

που ποτέ δεν ατονεί. (διακόπτεται). 

9. Na πεις: "Mao αρνηθήκατε (και 

λατρεύετε ἄλλες θεότητες) απ' Exeivov 

που ἔπλασε τη γη σε δύο Huépec; Και τις 

κάνετε (τις θεότητες) ὁμοιες με Αὐτόν; 

Αὐτός εἰναι ο Κύριος του Σύμπαντος 

Κόσμου. 

10. Κι ἕκανε σ' αὐτήν (τοποθέτησε 

πάνω στη γη) ἀκίνητα ὄουνά κι ευλόγησε 

μ' ἄφθονα αγαθά τη γη, και ρύθμισε σ᾽ 

αὐτήν ώστε να παρέχει τροφές - κανονικά 

-, σύμφωνα με (τις ανάγκες) όσων 

αναζητούν (τὴ συντήρησῃη), (κι ὁλα αὐτά) 

σε τέσσερις ἡμέρες. 

11. Ἔπειτα εγκαταστάθηκε στα 

ουράνια (ἔστρεψε την προσοχή Του στον 

ουρανό) που ἦταν (σαν) καπνός - (ένα 

σύννεφο από ατμό)-. Και εἰπε σ' αὐτόν 

καὶ στὴ γή: "Na ἔρχεστε μαζί- εκούσια ή 

ακούσια-". Εἰπταν: "Ἑρχόμαστε σ' εκούσια 

VTUXON". 
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12. Κι έτσι κανόνισε τα επτά 

στερεώματα (ουρανούς) σε δύο Ἡμέρες, 

και όρισε για κάθε ουρανό την ἁποστολή 

του. Και στόλισε τον ουρανό του (γήινου) 

κόσμου με φωτεινούς δαυλούς και (τους 

εφοδίασε) με φύλακες. Τέτοια εἰναι ἡ τάξη 

που εθέσπισε ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

13. Av όμως απομακρύνονται (για νὰ 

μὴν ακούσουν), va Tous πεις: "Eyo σας 

ἔχω προειδοποιήσει για μια (φοόερή 

Τιμωρία), σαν κεραυνό ὀμοιο με εκείνο 

(που πρόφτασε) τον Αντ και τον 

Θεμούντ'!". 

14. Κοίτα, όταν οι ἀπόστολοι, σ' αυτούς 

και σ' εκείνους που ήταν πριν απ' αὐτούς 

(νουθετώντας): "Mnv λατρεύετε ἄλλον 

παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ", εἰπαν: "AY o 

Κύριός μας το ήθελε, θα έστελνε - δέδαια 

- κάτω (στὴ γη) αγγέλους αντί τῶν 

ανθρώπων. Τώρα εμείς απορρίπτουμε τὴν 

αποστολή (ὀλων) σας". 

15. Ὅσον αφορά τον Αντ 

συμπεριφερόταν ὈὙπερήφανα στῇ γη 

ἐνάντια σε (κάθε) αλήθεια καὶ χωρίς λόγο 

και ἐλεγαν: '"Ποιος είναι ἀνώτερος από 

μας σε δύναμη; "Ma δεν εἰδαν ότι ο 

AAAAX - που τοὺς ἐπλασε - εἰναι 

ανώτερος σε δύναμη απ' αυτούς; 

Ἐξακολουθούσαν όμως να απορρίπτουν 

τις Εντολές (τα θαύματά) Μας! 

16. Π' αυτό στείλαμε πάνω τους ἕνα 

σφοδρό ἄνεμο - σε ἡμέρες συμφοράς - 

για VO τους κάνουμε νὰ δοκιμάσουν τὴν 

Τιμωρία του εξευτελισμού στη ζωή αυτού 
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(41) Σούρα Φούσσιλετν Μέρος 240 tés 

του κόσμου. Evo mo ατιμωτική θα εἰναι 

n Tiuwoia της Μέλλουσας Ζωής, και δεν 

θα ἐχουν καμιά ὀοήθεια. 

17. Ὅσο για τον Θεμούντ, τους δώσαμε 

τὴν καθοδήγηση, αλλά προτίμησαν τὴν 

TUPAWON (τῆς καρδιάς), από τὴν 

Καθοδήγηση. Κι έτσι τους πήρε ἡ φοδερή 

Τιμωρία της ατίμωσης, για ό,τι εἰχαν 

κερδίσει. 

18. Και σώσαμε εκείνους που πίστεψαν 

κι ἀπέφυγαν το κακό. 

19. Και την Ἡμέρα που οι εχθροί του 

AAAAX θὰ μαζευτούν ένας σωρός όλοι 

μαζί για τη Φωτιά, θα ὀηματίζουν ὀλοι 

στη κόλαση. 

20. Μέχρις ότου σαν θα τη φτάσουν 

τόσο ἡ ἀκοή τους και ἡ ὀρασή TOUS, 600 

χαι TO δέρμα τους θα μαρτυρήσουν ενάντιά 

τους για (όλες) τις πράξεις τους. 

21. Και θα πουν στο δέρμα τους (στο 

τομάρι TOUS): "ΤΠιαατί μαρτυρήσατε εναντίον 

μας", (Ki αὐτό) θα πει: O AAAAX μας 

δωσε λαλιά, και είναι Exeivos που δίνει 

τὴν ομιλία σε κάθε τι. Είναι Ἐκείνος που 

σας ÉTAGOE για πρώτη φορά, και σ' Αὐτόν 

επιστρέφετε. 

22. "Και dev προσπαθήσατε va 

χρυφθείτε ὥστε νὰ μη μαρτυρήσει εναντίον 

σας ἡ ἀκοή σας κι οὔτε ἡ ὁρασή σας κι 

οὔτε 10 δέρμα σας! Κι όμως νομίζατε ότι 

ο AAAAX δεν γνωρίζει τα περισσότερα 

απὸ ὁσὰ κάνατε! 
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(41) Σούρα Φούσσιλετ Μερος 240 γι € Ci 5,9 

23. Αλλά αὐτή ἡ γνώμη σας πον 

σχηματίσατε για το Κύριό σας, σας 

κατέστρεψε, και τώρα γινήκατε απ' αὐτούς 

που ἔχουν εντελώς χαθεί!" 

24. Ag ÉXOUV - λοιπόν - ὑπομονή, και 

n Φωτιά - τότε - θα γίνει γι' αυτούς τὸ 

Σπίτι! Κι αν παρακαλέσουν για ευμένεια 

δεν πρόκειται καθόλου va την ἔχουν. 

25. Και ορίσαμε γι' αυτούς να έχουν 

στενούς συντρόφους, (από Σατανάδες τῶν 

πνευμάτων και τῶν ανθρώπων), που 

στόλιζαν, ό,τι κακό, ἦταν μπροστά τους 

#L ὁ,τι ήταν πίσω τους. Κι επαλήθευσε 

καὶ πάνω Tous ο Λόγος (η ίδια τύχη) 

που εἰχαν οι γενιές των Πνευμάτων και 

τῶν ανθρώπων που πέρασαν πριν απ' 

αὐτούς. ταν (όλοι) τους εντελώς χαμένοι. 

26. Και λένε où Ἀπιστοι: Μην ακούτε 

σ' auto το Κοράνιο, αλλά μιλάτε (όταν 

TO ἀπαγγέλουν) στη τύχη, ὥστε ίσως (TOUS) 

νικήσετε!". 

27. Αλλά θα δώσουμε δεδαίως - στους 

ATLOTOUS VO δοκιμάσουν τρομερά ὀάσανα, 

καὶ θὰ TOUS ἀανταποδώσουμε κατά το 

χειρότερο τρόπο, όσα ἕκαναν. 

28. Τέτοια εἰναι ἡ ανταπόδοση, για 

τους εχθρούς του ΑΛΛΑΧ - n Φωτιά -. 

Εκεί θα έχουν το μόνιμα Αιώνιο Σπίτι. 

Mia (κατάλληλη) ανταμοιδή γιατί 

συνήθιζαν va ἀρνούνται τις Εντολές Mac. 

29. Και θα πουν οι Ἀπιστοι: "Κύριέ 

μας! Δείξε μας, από τα Πνεύματα και 

τους ἀνθρώποις, εκείνους (τις δύο ομάδες) 
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(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 240 [ 735 | ει ἐλ Cas, 

που μας εξαπάτησαν, για VO τους δάλουμε 

κάτω από τα πόδια μας (να τους 

ποδοπατήσουμε), ώστε νὰ γίνουν ἀπό τους 

εξευτελισμένους (στη κόλαση)". 

30. Exeivor που εἰπαν: "O Κύριός μας 

εἶναι oO AAAAX", κι ἐπειτα στέκονται 

εὐλικρινά και σταθερά (σ' αυτή τὴν 

ομολογία), θα κατεδαίνουν πάνω τους οι 

άγγελοι (κατά τον θάνατο): "Μη pobdote, 

καὶ μὴν θλίόδεστε! Αλλά χαρείτε για τον 

Παράδεισο, που σας έχουν υποσχεθεί! 

31. Ἐμείς εἰμαστε où προστάτες σας 

στη ζωή του κόσμου τούτου καὶ του 

Μελλοντικού. Exei θα ἐχετε όσα θα 

επιθυμούσε ἡ ψυχή σας. Exei θα ἐχετε 

OU κι αν ζητήσετε! 

32. "Μια φιλοξενία, σα δώρο από τον 

Πανοικτίρμονα, τον Ελεήμονα!". 

33. Και ποιος μιλά καλύτερα, από 

EXELVOV που προσχαλεί TOUS ανθρώπους 

πυπέρ του ΑΛΛΑΧ, καὶ κάνει TO χαλό, 

και λέγει: "Eiuo ax’ αυτούς που ἐχουν 

᾽πυποταχθεί στο ᾿Ισλάμ"; 

34. Κι οὔτε είναι δυνατό va εἰναι ίσο 

το καλό μὲ το καχό. Πλήρωσε (va 

ανταποδίνεις το κακό) με ό,τι είναι 

καλύτερο. Και τότε εκείνος - που μεταξύ 

σου και μεταξύ του υπήρχε εχθρότητα -, 

θα γίνει σαν στενός φίλος! 

35. Και σε κανένα δεν θα παραχωρηθεί 

τέτοια θέση (εκείνου που πληρώνει το 

κακό μὲ TO καλό) εκτός από εκείνους 

που ἐχουν ὑπομονή και αυτοκυριαρχία, 
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(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 240 és £\ Cas, 

καὶ κανείς δεν θα την πετύχει εκτός από 

EXEÏVOV ποῦ ἔχει τη μεγαλύτερη τύχη. 

36. Κι εάν (σ' οποιαδήποτε στιγμή) 

μια UTOXIVNON για διαφωνία σου γίνει 

από τον Σατανά, γύρεψε τότε καταφύγιο 

στον ΑΛΛΑΧ. Εἰναι ο Μοναδικός που 

ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

37. ἀνάμεσα στα Σημεία Του εἰναι ἡ 

νύχτα, ἡ ημέρα, ο ἥλιος XL ἡ σελήνη. 

Μὴν γονατίζετε όμως στον ήλιο, κι OÙTE 

στη σελήνη, αλλά va λατρεύετε, τον 

AAAAX που τα δημιούργησε, αν μόνο 

είναι Εκείνος που υπηρετείτε. 

38. Αν όμως (οι Ἀπιστοι) εἰναι 

αλαζονικοί (δεν πειράζει). Πιατί εκείνοι 

(οι ἄγγελοι) που ὀρίσκονται σε καλύτερη 

θέση στον Κύριό σου, υμνούν και 

δοξάζουν, νύχτα και ημέρα. Και ποτέ τους 

δεν ὀαριούνται. 

39. Κι από ta Σημεία Του (είναι κι 

αυτό): Βλέπεις τη γη άγονη XL ἐερειπωμένη. 

AV ὄμως στείλουμε πάνω τῆς TO νερό 

(της ὄροχής), ταράζεται από ζωή και 

αυξάνει ἡ σοδειά. Βέδαια, Exeivos που 

ζωντάνεψε (τη νεκρή γη), μπορεί - 

κάλλιστα - νὰ δώσεν ζωή στους νεχρούς. 

Αὐτός ἐχει τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω 

από κάθε πράγμα. 

40. Exeivor που διαστρέφουν τὴν 

Αλήθεια τῶν Evrokwv Μας, δεν εἰναι 

κρυμμένοι από Εμάς. Ποιος εἰναι σε 

καλύτερη (μοίρα); Exeivos που 

καταδικάζεται νὰ ριχτεί στη Φωτιά, ή 

EXEÏVOS που ἔρχεται ἀσφαλισμένος, κατά 
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(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 240 és 

την Ἡμέρα της Koions, Κάνετε - λοιπόν - 

ό,τι θέλετε, γιατί Exeivos ὀλέπει (καθαρά) 

ὁλα όσα κάνετε. 

41. Ἐκείνοι που ἀαρνούνται το Μήνυμα 

(το Κοράνιο) ὀταν ρχεται τούτο σ' αυτούς 

(δεν εἰναι κρυμμένοι από Εμάς). Πράγματι 

είναι ἕνα Βιόλίο, που δεν του μοιάζει 

τίποτε. 

42. Κανένα ψέμα δεν μπορεί va το 

πλησιάσει εἰτε από μπροστά του εἰτε από 

πίσω του, (OÙTE από κανένα μέρος). Ἔχει 

σταλεί κάτω (στη γη) από Ἕναν Πάνσοφο 

(Θεό), AËo παντός Ὕμνου. 

43. Tinote (ψέμα) δεν λέγεται για σένα, 

που VO μὴν ÉXEL λεχθεί στους πριν από 

σένα ἀποστόλους. Πράγματι, ο Κύριός 

σου δίνει Συγγνώμη, εἰναι ὄμως και 

αὐστηρός στην Τιμωρία. 

44. Κι αν κάναμε ένα Κοράνιο 

(ἀνάγνωσμα) και το στέλναμε (σ' άλλη 

γλώσσα) εκτός την Αραόδική, θα ἐλεγαν: 

"Tati τὰ εδάφιά του δεν εξηγούνται 

σαφώς (στην Αραόδική), Tr εἰναι αυτά; (ένα 

Βιόλίο) που δεν είναι (γραμμένο) στην 

Αραόδική, και (Αγγελιοφόρος του), ἐνας 

Ἀραύας", Na πεις: "Αὐτό είναι οδηγός 

καὶ θεραπεία για ὀσους πιστεύουν. Πα 

εκείνους ὄμως ποῦ δεν πιστεύουν, OT’ αὐτιά 

τους υπάρχει θάρος (που τα κλείνει) και 

είναι τυφλοί στα (μάτια) τους. Αὐτοί είναι 

σαν κι EXELVOUS που τους φωνάζουν από 

ένα μέρος πολύ μακριά!" 

45. Βέδαια δώσαμε και στο Μωυσή 

τη Βίόλο, που και σ' αυτή γεννήθηκαν 
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(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 250 

διαφορές (άλλοι πίστεψαν κι άλλοι 

αρνήθηκαν). Κι av δεν ἦταν ἡ υπόσχεση 

του Κυρίου σου (με την αναδολή τιμωρίας 

κι ἀμοιθής για την Ἔσχατη Μέρα) θα 

TOUS κατάστρεφε σ' αὐτόν τον χόσμο. 

Ὅμως ὁρίσκονται ἀκόμη σε ὑποψίες ax” 

ŒUTOV, και ἀμφιθάλλουν ανήσυχα. 

46. Ὅποιος κάνει το καλό ὠφελεί τον 

ίδιο τον εαυτόν του. Κι ὀποιος κάνει TO 

κακό, - αὐτό πέφτει πάνω του. Και ο 

Κύριός σου δεν πρόκειται ν' αδικήσει τους 

δούλους Του. 

47. Σ' Αὐτόν ἀναφέρεται ἡ Γνώση τῆς 

Ὥρας, Κανένας καρπός δεν ὀγαίνει από 

TO περίόλημά του, οὔτε μια γυναίκα 

φορτώνεται (εγκυμονεί), OÙTE και γεννά, 

αν τούτο δεν γίνεται εν γνώσει Του. Και 

τὴν ἡμέρα της Κρίσης που (υ AAAAX) 

θα τους φωνάόξει: "Πού είναι où Συνέταιροι 

που μου (αποδίδατε);" Θα πουν: "Σε 

διαδεθαιούμε ότι κανείς από εμάς ÔEV 

εἰναι μάρτυρας, ότι ὑπάρχει ἄλλος θεός 

μαζί Σου. (δεν μπορεί va αποδείξει κάτι 

τέτοιο)" 

48. Κι étor οι θεότητες, που ἄλλοτε 

τις χρησιμοποιούσαν για τη λατρεία τους, 

τους ἀφησαν στὴν πλάνη, και θα 

καταλάθδουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος (από 

τὴ θεία τιμωρία). 

49. Ο ἄνθρωπος δεν αισθάνεται 

κούραση νὰ αναΐζητά ta ouoppa 

(πράγματα). Αλλά αν το καχό τον αγγίξει, 

τότε ἀπελπίζεται πολύ απεγνωσμένα. 

50. Av όμως του δώσουμε να δοκιμάσει 
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κάτι ἀπό τη Φιλανθρωπία Mac - μετά 

από μιὰ συμφορά που τον ἔχει αγγίξει - 

, εἰναι 6É6a10 ότι θα λεγε: “Αὐτό ταν 

UE TN προσπάθειά μου, καὶ δεν νομίζω, 

ότι ἡ Ὥρα (τῆς Δίκης) εἰναι δυνατό 

(ἰάποτε) va φτάσεν ὀπως λέγεται. Κι αν 

- ακόμα - επιστρέψω στον Κύριό μου, 

ἔχω (πολλά) καλά (αποθηκεύσει) κοντά 

Του Αλλά θα δείξουμε στους Ἀπιστους 

τὴν αλήθεια τῶν πράξεών tous και θα 

τους κάνουμε νὰ δοκιμάσουν από τα 

σκληρά ὀασανιστήρια. 

51. Κι αν ευεργετήσουμε τον άνθρωπο, 

απομακρύνεται και γίνεται άσχετος (αντί 

va Μας πλησιάζει). Av όμως τον αγγίξει 

(τον καταλάόει) το κακό, (έρχεται) 

γεμάτος από πλατειές (παραπεταμένες) 

παρακλήσεις! 

52. Na πεις: "Ma δεν ὀλέπετε ότι αν 

(το Κοράνιο) εἰναι (πραγματικά) ἀπό τον 

AAAAX, γιατί εσείς ἀκόμα TO αρνείστε; 

Ποιος εἰναι περισσότερο παραπλανημένος 

από εκείνον που έχει ἀποχωρισθεί μακριά 

(XL εσείς ElOTE σε μεγάλη πλάνη). 

53. Σύντομα θα δείξουμε τὰ Σημεία 

Mac, (ἔστω κι αν ὀρίσκονται) και στο 

πιο ἀαπόμακρο μέρος (τῆς γης), και στις 

LÔLES τις ψυχές τους - μέχρις ὁτου 

φανερωθεί σ' αυτούς - ότι (το Κοράνιο) 

αὐτό είναι n Αλήθεια. Μήπως δεν εἰναι 

αρκετό ότι ο Κύριός σοῦ εἰναι (γνώστης) 

μάρτυρας πάνω σ' οτιδήποτε πράγμα; 

54. Κοιτάξετε! Αὐτοί αμφιδάλλουν 

avapoguxd με τὴ Συνάντηση (την Ἡμέρα 

τῆς Κρίσης) με τον Κύριό τους, Κοιτάξετε! 
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εἰναι Exeivos που περιδάλλει κάθε πράγμα! | 

un - H Συμόουλή 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. X. M. = (ἴα, Μψμ)κ [7.2 

D σῆς, om me me 

2. A. 2. K.-(Aïv, Σινν, Kapp)#+* or 

| 3. Ἔτσι στέλνει τὴν ἐμπνευση σε σένα Lo fe as 

ὁπὼς και σ' EXELVOUS που (ήρθαν) πριν 2 Cite 04 

από σένα, o AAAAX, o Παντοδύναμος, θυ δ 
ο Πάνσοφος. 

' L L ᾿ 2 ao Lee oo ΡΟ 4. Σ᾽ Αὐτόν ανήκουν ὀὁλα 00€ φφῳ Μοώςςξοῦ 
ὀρίσκονται στους οὐρανούς και στη γῆη. ῷ ΣΙ 

Κι Αὐτός είναι ο Ὕψιστος, ο Μέγας. ἘΣ ΞΕ 

, , , 4 ΄ 
ἿΝ Φ. εὖ δον ΔΩ 5 Λίγο αχόμη καὶ οἱ οὐρανοί θα Ness cha ρου τς 

σχίζονταν από πάνω τοὺς (γιατί τη Δόξα pet σὴ χὰ νέφει στ 
: | SAVE ET EA 

Του), καὶ οι άγγελοι πανηγυρίζουν τους ἐς εἰς ΘΟ ΤΣ ἔρον 

‘Yuvous του Κυρίου τους, και παρακαλούν AN xs 
; : ; FD 5 AAA SEE RÉ 

για συγχώρηση για οποιονδήποτε (κάτω) patate 

στη γη. Βέδαια o AAAAX εἰναι Exeivoc, 

που Συγχωρεί πολύ και είναι Ελεήμονας. 

| 6. Κι εκείνοι που πήραν για προστάτες ΌΣ es 0e er 
άλλους τ αντί Του -, o AAAAX o A ἀρεΐτς: ἅς 

ἐπαγρυπνεί πάνω τους. Ki εσύ δεν εἰσαι A GN L 

O ἐπίτροπος πάνω στις ὑποθέσεις τους. 

7. Κι ÉTOL σου ἔχουμε στείλει - sr EEE 

ἐμπνέοντάς σε - ἕνα Κοράνιο (ανάγνωσμα) ΠΡ ἜΣ ὙΠ ὃς des 

στὴν Αραόική, για VO προειδοποιήσεις τὴν "οὐ τον 
ἐξα τοῦτ το το τλσες 1 BAR λυ 9 
* 61. Σημ. 1 
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Μητέρα των Πόλεων (Μέκκα) - και ta 

Περίχωρά τῆς για την Ημέρα τῆς 

Συνάθροισης - που, γι ᾿αυτή δεν ὑπάρχει 

αμφιόολία -, οπότε μια ομάδα θα εἰναι 

στον Παράδεισο και μια ομάδα στην 

αναμμένη φωτιά. 

8. Ki αν o AAAAX το ἤθελε, θα 

μπορούσε να TOUS ἔκανε ἕνα και μόνο 

έθνος, αλλά ὀάζει ὀποιον θέλει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Του, ενώ où άδικοι 

{ou ἀπιστοι) δεν θα ἔχουν προστάτη οὔτε 

καὶ ὀοηθό. 

9. (Ti)! Μήπως ἐχουν πάρει (για 

λατρεία) ἄλλους προστάτες αντί Του; 

Αλλά Oo AAAAX Exeivos εἰναι ο 

Προστάτης κι Exeivos είναι που δίνει ζωή 

στους νεκρούς, και είναι Εκείνος που ἡ 

δύναμή (Του) καλύπτει τα πάντα. 

10. Κι αν σ' οποιοδήποτε πράγμα ἔχετε 

διαφορά, ἡ απόφασή του ὄρίσκεται UE 

τον ΑΛΛΑΧ. Αὐτός εἰναι o ΑΛΛΑΧο 

Κύριός μου, σ' Αὐτόν εμπιστεύομαι, καὶ 

σ' Αὐτόν θα επιστρέψω. 

11. Εἶναι ο Δημιουργός των ουρανών 

καὶ τῆς γης. Σας ἔχει κάνει κατά ζεύγη 

από τον ἰδιο τον εαὐυτό σας, και κατά 

ζεύγη (ἔπλασε) και τα ζωντανά, κι έτσι 

μ' αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεστε. Δεν 

᾽πυπάρχει τίποτε που να του μοιάζει. Κι 

εἰναι Αὐτός που ακούει και όλέπει (τα 

πάντα). 

12. Σ' Αὐτόν ανήκουν τα κλειδιά τῶν 

ουρανών και τῆς γης. Χαρίζει ἁπλόχερα - 

σ' όὀποιον θέλει - τα μέσα της συντήρησης, 

Lol gs LL esse sat τὸ À, ». + £ 1΄ 
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και τα περιορίζει, γιατί για κάθε πράγμα 

Αὐτός ἔχει ἁαπόλυτη γνώση. 

13. Νομοθέτησε για σὰς την ἰδια 

θρησκεία nov εἰχε συστήσει στο Νώε, - 

καὶ TOU σοῦ την ÉXOULE στείλει εμπνέοντάς 

σε - (τὴν ἰδια) που είχαμε συστήσει σχετικά 

με τον Αὐραάμ, στον Μωυσή, και στον 

Ιησού. (Δηλαδή) va παραμένετε - σταθερά 

- στὴ Θρησκεία καὶ VO μὴ χωριστείτε σ' 

αὐτή (σε αἱρέσεις). Γι᾿ αυτούς που 

αποδίδουν συνεταίρους (στον AAAAX) 

σκληρός εἰναι (ο δρόμος) στον οποίο τους 

προσκαλείτε. O AAAAX διαλέγει για τον 

Ἑαυτό Του, όποιον θέλει, και οδηγεί στον 

Ἑαυτό Του εκείνον που μετανοεί. 

14. Και δεν χωρίστηκαν παρά μόνο 

μετά που TOUS ήρθε ἡ γνώση (το Κοράνιο) 

από αντιζηλία μεταξύ τους. Κι αν δεν 

᾽πυπήρχε ο Λόγος του Κυρίου σου ποῦ είχε 

προηγηθεί (προτείνοντας) τον ορισμένο 

Χρόνο, ἡ υπόθεση θα τακτοποιόταν μεταξύ 

τους. Ἐκείνοι όμως που ἔχουν 

κληρονομήσει tn Π. καὶ τη Κ. Διαθήκη 

μετά από αὐτούς (τους προγόνους τους) 

αμφιδάλλουν - ύποπτα - για (την αλήθεια) 

του. 

15. Π' αὐτό (to λόγο) τώρα κάλεσε 

(όλους στην πίστη), και στάσου σταθερά 

όπως σου δόθηκε ἡ διαταγή. Na μὴν 

ακολουθείς τις ματαιόδοξες επιθυμίες τους, 

αλλά να πεις: "Πιστεύω στα Βιόλία που ο 

AAAAX ἐστειλε κάτω (στη γη). Πήρα 

ἐντολή να δικάσω - δίκαια - μεταξύ σας. 

O AAAAX εἰναι Κύριός μας και Κύριοι | 

σας. Ἔχουμε (την ευθύνη) για τὰ épya 

μας, κι εσείς (την ευθύνη) για τα ἐργα 
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σας. Δεν υπάρχει τίποτε To αξιόλογο 

μεταξύ μας και μεταξύ σας. Ο ΑΛΛΑΧ 

θα μας ενώσει όλους. Και προς τὴν 

κατεύθυνσή Του εἰναι ἡ Τελική Πορεία 

(μας). 

16. Κι εχείνοι που ἀαμφισόδητούν (στις 

συζητήσεις) αναφορικά LE τον ΑΛΛΑΧ - 

αφού ήδη Τὸν éxouv παραδεχθεί -, μάταιες 

εἰναι OL φιλονικίες TOUS στὰ μάτια του 

Κυρίου τους. Πάνω τους θα πέσει ἡ Οργή 

καὶ θα ἐχουν Σχληρή Τιμωρία. 

17. O AAAAX εἰναι που ἔχει στείλει 

κάτω (στη yn) το Βιδλίο με την αλήθεια, 

και TO Ζυγό (για va ζυγίζεται ἡ 

συμπεριφορά). Και τι είναι εκείνο που θα 

σε κάνει να καταλάόδεις, ότι - ίσως - ἢ 

Ὥρα εἰναι κοντά; 

18. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σ' αὐτή, 

εἰναν που θέλουν να τὴν επισπεύσουν. 

Ἐκείνου όμως που πιστεύουν, φρίττουν ἀπό 

το φόδο της, γιατί γνωρίζουν ότι είναι ἡ 

Αλήθεια. Πράγματι σ' αὐτούς που 

αἀμφισδητούν συζητώντας γιὰ τὴν Ὥρα. 

Βρίσκονται σε μαχρινή πλάνη. 

19. O AAAAX εἰναι φιλάνθρωπος με 

τους δούλους Του. Δίνει τα μέσα της 

συντήρησης σε όποιον θέλει, και Exeivos 

είναι ο ἱκανός να πραγματοποιήσει το 

Σχέδιό Του, ο Παντοδύναμος. 

20. Ὅποιος επιθυμεί το ὑπερκόσμιο 

θέρος (την καλλιέργεια του χωραφιού) της 

Μέλλουσας Ζωής, θ᾽ αὐυξήσουμε σ' αὐτό 

το θέρος. Κι όποιος επιθυμεί το κοσμικό 

θέρος (την καλλιέργεια) του επίγειου 

ARS 
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(χωραφιού), θα του δώσουμε κάτι τι απ' 

αὐτό, αλλά δεν θα ἐχει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. 

21. Μήπως ἐχουν συνεταίρους που 

OQLOQV κάτι για τη θρησκεία, χωρίς ο 

AAAAX να δώσει y αὐτό την ἀδεια; Κι 

αν δεν υπήρχε ο Λόγος για την Exôixaon, 

n Ὀπυπόθεση θα εἰχε ἀαποφασισθεί (μια για 

πάντα) UETOEU τους. Και où ἀδικοι - 

οπωσδήποτε - θα έχουν επώδυνη Τιμωρία. 

IG 3 555 - λυ δὲ 
gi 1.15: «Ἔν Are Jane a SC 

4.1.5 AT Pts Ego) AT 

Φύς Ce μοῦ δος 
OA 

22.(Κατά τη Μέρα της Συνάθροισης) 325:- τ, αλλ Gun dé 
Βλέπεις tous dôtxous va φοόούνται για 

O0 ἔχουν κερδίσει και (η ἀἁμοιδή των 

ἔργων τους) να πρέπει (αναγκαστικά) νὰ 

πέσεν πάνω τους. Ενώ εκείνοι που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό (θα 

ὀρεθούν) στα λιθάδια των Παραδείσων, 

όπου θὰ ἔχουν - από Κύριό tous - ox 

επιθυμούν. Αὐτή εἰναι ἡ μεγαλύτερη Χάρη 
(του AAAAX). 

23. Αὐτή (τη Χάρη) αναγγέλλει - με 

χαρά - o AAAAX στους δούλους Του, 

που πιστεύουν και κάνουν το καλό. Na 

πεις (S! Μουχάμμεντ!) "Καμία αμοιόδή 

ὃεν σὰς ζητώ γι' αὐτό, εκτός ἀπό τὴν 

ἀγάπη προς τους συγγενείς", Κι ὁποιος 

κάνει οποιοδήποτε καλό (από ἀγάπη προς 

τη συγγένεια - πλησίον) θα τους αὐυξήσουμε 

TO καλό (εχτιμώντας την πράξη) του. O 

AAAAX, (Συγχωρεί πολύ και) είναι 

Πολυεπιεικής, Γενναιόδωρος. 

24. Μήπως λένε: (ya τον Προφήτη) 

ότι: "Ἔχει εφεύρει κάποιο ψέμα ενάντια 

στον AAAAX; Av ὁμως o AAAAX ἤθελε 

θα μπορούσε VA σφραγίσει την καρδιά 
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σου. Ki ο AAAAX εξαλείφει τη 

ματαιοδοξία, κι ἀποδεικνύει την Αλήθεια 

ue tous Λόγους Του. Πράγματι, Αὐτός 

εἰναι Παντογνώστης των (μυστικών) που 

κρύόονται μέσα στα στήθια. 

25. Και είναι Εκείνος, που δέχεται τη 

μετάνοια από τους δούλους Του και 

συγχωρεί τις αμαρτίες, και γνωρίζει όλα 

000 κάνετε. 

26. Και εισακούει εκείνους που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό και τους 

(το) επαυξάνει με τη Χάρη Του. Ενώ ot 

άπιστοι ἐχουν σκληρά ὀασανιστήρια. 

27. Κι αν o AAAAX δίνει άφθονα τα 

μέσα για τη συντήρηση των δούλων Του, 

θα παρανομούσαν στή γη. Αλλά (τα) 

στέλνει μὲ μέτρο κάτω (στη γη) - όπως 

θέλει - Tati με τους δούλους Του εἰναι 

Ἔμπειρος και Προσεκτικός (όλέπει καλά 

και TOUS ξέρει καλά). 

28. Κι εἰναι Αὐτός που στέλνει κάτω 

(στη yn) τη Βροχή και μετά (που οι 

ἀνθρωποι) έχουν χάσει κάθε ελπίδα, και 

σκορπίζει τις ευεργεσίες Του (0° όλες τις 

διευθύνσεις). Και είναι ο Προστάτης, Ἄξιος 

παντός Ὕμνου. 

29. ἀπό τα Σημεία Του είναι και ἡ 

δημιουργία των ουρανών και της γης, κι 

οτιδήποτε ζωντανό πλάσμα ἔχει σκορπίσει 

σ' αὐτά. Κι - όταν το θέλει - ἔχει τη 

δύναμη va ta μαζέψει (και πάλι) όλα 

μαζί. 

30. Κι αν συμόεί για σας οποιαδήποτε 
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ατυχία είναι ἐπειδή τα ἰδια σας τα χέρια NÉE K ES 

τὴν ἔχουν κερδίσει. Συγχωρεί ὅμως πολλές to 

(πράξεις σας). 

31. Και δεν μπορείτε να ματαιώσετε KE ae | 

στὴ γη (χωρίς συνέπεια), κι OÙTE ἔχετε RUN Se λιν ὅτ 

κανένα προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός από τον Os Hg oe sh sscs 

AAAAX. 

32. Από τα Σημεία Tov ELVOL καὶ τα SES Er es 

καράόδια που πλέουν στη θάλασσα, (υψηλά) 

σαν όουνά. 

33. Αν το θέλει, μπορεί να σταματήσει D E SNS 

τον GVEUO οπότε θα μείνουν ἀκίνητα πάνω ἐς λον IDE δὺς ἄρνας τ 
; ΡΨ Βέδ RE AIN ENS Gé] στη ράχη (στην επιφάνειά) της. Βέδαια 2): ς 

σ' αυτό ὑπάρχουν Σημεία για κάθε ἕνα 

που σπυπομένει καρτερικά και εἰναι 

εὐγνώμονας. 

34. Ἢ μπορεί ν νει V θούν LD CZ Ie τατ 94 μπορεί να τα κάνει να χαθούν, Θ ὥς Lors 

από ὁ.τι (κακό οι ἄνθρωποι) ÉXOUV 

κερδίσει. Ki όμως συγχωρεί πολλά (από 

O0 κάνουν). 

35. Κι ας μάθουν όσοι στις συζητήσεις [ΟΝ Ζ2.; ALES ἀν ΡΣ | 

τους ἀαμφισθητούν τα Σημεία Mas, ότι | 

δεν υπάρχει γι' αυτούς δρόμος διαφυγής. 

36. Οτιδήποτε σας δίδεταν (εδώ), δὲν Are OL ΠΤ ΤᾺΝ 

είναι (παρά πρόσκαιρη) ἄνεση στὴ ζωή] ou ον εν ων € méme 

του κόσμου τούτου. Ενώ ό,τι ὑπάρχει μὲ OS d τ αἰεολθοβολαν. 

τον AAAAX, είναι καλύτερο καὶ μόνιμο, 

(και εἰναι) γι' αυτούς που πιστεύουν κι 

εναποθέτουν την πίστη τους στο Κύριό 

τους. 

< 

37. Και γι' αὐτούς που ἀποφεύγουν τ τς Ph SSL ENS 

τα μεγαλύτερα από τα αμαρτήματα και | 
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τὴν αχολασία, και συγχωρούν ακόμα κι 

όταν εἶναι οργισμένοι. 

38. Kou y αυτούς που εισακούν (στις 

Ἐντολές) του Κυρίου τους, και τηρούν 

τακτική προσευχή, και συσκέπτονται για 

τις ὑποθέσεις τους συμδουλεύοντας ο ένας 

τον άλλο, κι εξοδεύουν (ελεώντας) από 

εκείνα που TOUS ἔχουμε παραχωρήσει για 

τη συντήρησή TOUS. 

39. Και γι᾿ αὐτούς που όταν 

δοκιμαστούν από μια αδικία (συμφορά)-- 

(δεν ζαρώνουν από φόδο αλλά) κάνουν 

αντίποινα για να ὑπερασπίζουν τον εαυτό 

τους. 

40. Η ανταμοιδή για ένα κακό (μια 

ζημιά), πρέπει va είναι μια ὁὀμοια (σε 

δαθμό) ὄλάδη για το ίδιο πράγμα. Αλλά 

ὁποιος συγχωρεί και συμόιδάζεται, ἡ 

αμοιδή του ὄρίσκεται στον AAAAX. 

Βεόδαίως, Αὐτός δεν ἀγαπά τους ἀδικους. 

41. Βέόδαια, αν κανείς αντιδρά 

(αμυνόμενος του εαυτού του), ἐπειτα από 

μια αδικία (που ÉYLVE) σ' αὐτόν, καμιά 

μομφή δεν υπάρχει πάνω του, 

42. H μομφή είναι μόνο ενάντια σ᾽ 

αὐτούς που αδικούν τους ἀνθρώποις, και 

αὐυθαδέστατα παρανομούν στῆ γῆ, 

(αψηφώντοας) το ορθό και το δίκαιο. Αὐτοί 

- οπωσδήποτε - θα έχουν επώδυνα 

θασανιστήρια. 

43. Κι όποιος υπομένει και συγχωρεί, 

αυτό δέδαια εἰναι μια ἀσκηση θαρραλέας 

θέλησης κι ἀποφασιστικότητας στη σωστή 
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κατεύθυνση τῶν υποθέσεων. 

44. Κι ὁποιον o AAAAX ἀφήνει (στην 

πλάνη, δεν ÉXEL - κατά συνέπεια - κανένα 

προστάτη μετά απ' Αὐτόν. Και (τότε) θα 

δεις τους άδικους όταν ὄρεθούν μπροστά 

στὴν Τιμωρία και τη ὀλέπουν, να λένε: 

"Μήπως ὑυπάρχει κανένας δρόμος για (να 

πραγματοποιηθεί ἡ) ἐπιστροφή"; 

45. Και θὰ τους δεις να παραστέκονται 

(στην φωτιά) ντροπιασμένοι από τον 

εξευτελισμό, (και) ρίχνοντας χἈρυφές ματιές 

(στη Φωτιώ). Κι εκείνοι που πιστεύουν, 

θα πουν: "Na ol χαμένοι, που ἐχασαν τον 

εαυτό TOUS και την οικογένειά τους, κατά 

τὴν Ἡμέρα της Κρίσης. Πράγματι où άδικοι 

ὀρίσκονται σε μόνιμη Τιμωρία". 

46. Κι οὐτε ÉXOUV προστάτες για νὰ 

τους ὀοηθήσουν - εκτός από τον AAAAXI! 

Κι ὁποιον o AAAAX αφήνει στὴν πλάνη, 

δεν ᾽υπάρχει γι' αὐτόν ÔPOUOS (για τὸ 

Τέρμα). 

47. ὑπακούετε - λοιπόν - στον Κύριό 

σας πριν φτάσει η Ημέρα, που δεν θα 

καθυστερήσει, (όπως τὴν θέσπισε) ο 

AAAAX! Αὐτή την ἡμέρα δεν θα ὑπάρχει 

τόπος για καταφύγιό σας, κι οὔτε 

καταφύγιο για ν' ἀρνηθείτε (τις αμαρτίες 

σας} 

48. Κι αν ἀπομαχρυνθούν (και σε 

περιφρονήσουν), να μὴν λυπάσαι, γιατί 

Ἐμείς δεν σ' ἜἜχουμε στείλει για φύλακα 

πάνω τους. To καθήχκον σου είναι μόνο 

va μεταφέρεις (το Μήνυμα). Βέῤαια av 

δώσουμε στον ἄνθρωπο να δοκιμάσει 
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“27 of ΤΡ, δ 28 ve 
pres sos, AC ess 

LP aa 

Lost AAA RASE] 
PCA 

É) μα 

LL 3.“ » “25 

Les Creil éénne ss 
OS UNS tite # 

σι δέν οἱ Ru T 

bises ef dis 

MANU ἠδ LErer 18 

ρα μ > 02 4 loss 

Los Gyssr σι, co 

pesto ste 
CPL À . Tes τῇ 

ipods A4 
POS Lu Ayo a 

εξ, ὦ 

- 
fe AIT . στ nos 

bis βρῶθς AE δῦ 

ὍΣ SEE ET SE 
\ 

GS γδῤορδ θα, 



(42) Σούρα ελ-Σούρά Μέρος 250 

χάποια εὐεργεσία - που του παρέχεται 

an' ευθείας από Mas - χαίρεται γι' αὐτή. 

AY ὀμως χάποια συμφορά τους συμόεί 

από τα ἐργὰ που παρουσίασαν τα χέρια 

τους, τότε γίνεται ἕνας αχάριστος 

άνθρωπος. 

49. Στον AAAAX ανήκει n κυριαρχία 

τῶν ουρανών και της γης. Δημιουργεί ό,τι 

θέλει (και σχεδιάζει). Χαρίζει σ' ὁποιον 

Exeivos θέλει κορίτσια, και χαρίζει σ' 

ὁποιον Exeivos θέλει τ' αγόρια. 

50. Ἢ τους χαρίζει και τὰ δύο - αγόρια 

και κορίτσια - κι ἀφήνει στείρο εκείνον 

που θέλει. Βέῤδαια Αὐτός εἰναι 

Παντογνώστης(και) Παντοδύναμος. 

51. Καὶ dev εἶναι δυνατό σ' Évav 

άνθρωπο - va του μιλήσει ο AAAAX - 

εκτός εμπνέοντας (τούτον), ή πίσω από 

ένα παραπέτασμα, ἡ στέλνοντας 

αγγελιοφόρο για νὰ εμπνεύσειν 

(αποκαλύπτοντας) - με την ἀδειά Του - 

τὰ όσα θέλει. Αὐτός εἰναι ὀέόδαια ο 

Ὕψιστος, ο Πάνσοφος. 

52. Μ' αυτό τον τρόπο ἔχουμε 

EURVEUOEL σ' εσένα - κατ' Ἐντολή Mas - 

το Πνεύμα (το Κοράνιο). Αγνοούσες - 

EVTEAWG - (πριν) τι ήταν το Βιόλίο (το 

Κοράνιο) και τι ήταν n Πίστη. Κι ὄμως 

το κάναμε τούτο (το Κοράνιο) ἕνα Φως, 

που μ' αυτό καθοδηγούμε - ὁποιον θέλουμε 

από τους δούλους Mas. Ki εσύ - επίσης - 

πρέπει δέδαια va οδηγήσεις (τους 

ανθρώπους) στον Ἴσιο Δρόμο, 

53. τὸ Δρόμο του AAAAX, που ἔχει 
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(στην κυριαρχία Του, ὁσα ὄρίσκονται oh NES Ad ας Ε SE 

στους ουρανούς και 600 στη γη. Πράγματι 

ὄλες OL υποθέσεις τείνουν προς τὴν 

κατεύθυνση του AAAAX! 

. Ὁ ) Σούρα τὰ )ούχοδυφ 

| (O Στολιοσμός - Ta Χρυσά Κοσμίματα) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα-και Πολυεύσπλαχνου 

1. X. M. = (ζα, Μῳμ) = 7 

2. Ma το Βιύόλίο (τούτο), που Ὁ An MCESTS 

(διευκρινίζει τα πράγματα), φανερώνει τις GX 

αλήθειες, 

3. (και) που to ἔχουμε κάνει ἕνα ὭΣΤ cé re 

Κοράνιο στην Αραύδική, ὥστε (va σας εἰναι Ὁ ΑΝ ΞΟ ΒΝ Ἐν 

καταληπτό και για) να φρονιματιστείτε. ΞΡ 

4. Βέθαια και ὀρίσκεται (στον ουρανό) 

- κοντά Mas - (και περιέχεται), πολύ 

υψηλά (σε αξίωμα) και γεμάτο σοφία. 

+ , , oo. ND ont 
5. Μήπως θα πρέπει - λοιπόν - va LAS ; 2, LS 

στερήσουμε από σας το Kopävio (το PRES ETS UE 
; ; (0 RAM TO 

Μήνυμα) και va σας παραμελήσουμε #0. 

ἐπειδή εἰστε Évas λαός υπερόολικά 

άπιστος; 

6. Και πόσοι ἦταν où προφήτες που ATEN 1. AC fra ou noopies Days 
στείλαμε στους παλαιότερους (λαούς); 

7. Κι ὀμως ποτέ δεν τους ήλθε ἕνας 

προφήτης και VO UN τον γελοιοποιήσουν. 

8. Ii αυτό éxouue εξολοθρέψει λαούς ΟΣ αι 

*6À. Σημ. 1 



(43)Σούρα ελ-Ζούχρουφ Μέρος 250 

πολύ ισχυρότερους απ' αὐτούς (δηλ. που 

διαψευσαν τον Μουχάμμεντ) κιέχουμε 

δώσει προηγουμένως το παράδειγμα τῶν 

ἀρχαίων (λαών). 

9. Κι αν τους ρωτήσεις: Ποιος ἐπλασε 

τους ουρανούς καὶ τη γη; - θα σου 

απαντήσουν με ὀεδαιότητα, ότι τους ἔχει 

δημιουργήσει οΟ Ανίκητος, o 

Παντογνώστης", 

10. Είναι Exeivos nov ἐχει κάνει - για 

σας - τῇ γη στρωμένη (σαν χαλί), καὶ 

χάραξε σ' αὐτήν - για σας - δρόμους, για 

να μπορείτε να καθοδηγηθείτε. 

11. Κι είναι Εκείνος που στέλνει κάτω 

(στη γη) το νερό (της ὄροχής) από τον 

ουρανό - όσο χρειάζεται - και 

ξαναζωντανεύουμε μ' αὐτό μια χώρα που 

ήταν νεχρή. Ἔτσι κι εσείς θ᾽ ἀαναστηθείτε 

(από tous τάφους). 

12. Και εἰναι Exeivos που δημιούργησε 

κατά ζεύγη (εἰδὴ) τα πάντα, κι ἕέκανε - 

γιὰ σας - τὰ καράῤδια και τα ζωντανά 

που πάνω τους μεταφέρεστε, 

13. ὦστε va μπορείτε να κάθεστε (UE 

ασφάλεια και σταθερά) πάνω στις πλάτες 

τους, κι ἔπειτα αφού καθήσετε 

(αναπαυτικά), νὰ μνημονεύετε τὴν εὐνοια 

του Κυρίου σας, και va λέτε: "Eivou 

Ανώτατος oO AAAAX nov υπέταξε (όλα) 

αὐτά στη διάθεσή μας, και που ποτέ δεν 

θα μπορούσαμε (μόνοι μας) va το 

κατορθώσουμε (να τα υποτάξουμε). 

14. "και στον Κύριό μας - οπωσδήποτε 
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- πρέπει VO επιστρέψουμε!" 

15. Κι όμως ἔχουν ἀποδώσει σ' Αὐτόν 

(στη θεότητά Του), ἕνα μέρος (ένα παιδί) 

από tous δούλους Του. Πραγματικά ο 

ἄνθρωπος εἰναι πολύ ἀπιστος, 

ομολογουμένως αχάριστος! 

16. Μήπως πήρε θυγατέρες από αὐτά 

που ἔχει ο ἼἸδιος δημιουργήσει, και 

παραχώρησε σ' εσάς TOUS γιους ὡς 
προνομιούχους; 

17. Κι ὀὁταν πληροφορείται κανένας 

τους για (TN γέννηση κόρης) - αὐτό που 

αποδίδουν στον Φιλάνθρωπο (AAAAX) 

-, τότε TO πρόσωπό του σκεπάζεται από 

μαυρίλα, κι από μέσα του αισθάνεται 
θλίψη! 

18. Πώς (είναι δυνατό να συνδέεται 

με τὸν AAAAX) ἕνας που ανατρέφεται 

ανάμεσα στα κοσμήματα, και ποῦ εἰναι 

ανίκανος νὰ συζητήσει σαφώς σε μια 

λογομαχία; 

19. Κι ἔκαναν θηλυκά πλάσματα, τους 

ἀγγελους αὐτούς που είναι δούλοι του 

Ραχμάν (AAAAX) Φιλανθρώπου. Μήπως 

ήταν μάρτυρες (τὴν ὦρα) που 

δημιουργήθηκαν; Η ομολογία tous θα 

γραφεί και θα ερωτηθοῦύν (για va δώσουν 

λογαριασμό.). 

20. Και eixav: "Av ο AAAAX (o 

Φιλάνθρωπος) to θελήσει dev θα 

λατρεύαμε αὐὑυτές τις (θεότητες)}}" που δεν 

ἔχουν γι' αὐτό καμιά γνώση! (τεκχμήριο). 

Κι ὁμῶς δὲν κάνουν τίποτε, παρά va 
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ψεύδονται ὀλασφημώντας (και VO επινοούν 

ψέματα). 

21. Μήπως τους έχουμε δώσει - πριν 

απ' αὐτό - ἕνα (ἀλλο) Βιόλίο, που σ' 

αὐτό ἐχουν πιαστεί γερά (και στηρίζουν 

αυτά που λένε); 

22. (Οχι ὀέδαια)! λένε (ὁὀμως): "Βρήκαμε 

τους πατέρες μας ν' ακολουθούν κάποια 

θρησκεία, κι ἐμείς πάνω στ' ἀχνάρια τους 

καθοδηγούμαστε". 

23. Ακριύώς με τον ἰδιο τρόπο: ὀποτε 

στείλαμε ÉVOV προειδοποιητή - πριν από 

σένα - σ' οποιοδήποτε χωριό, εἶπαν OÙ 

πάμπλουτοι ἀνάμεσα στο λαό τους: 

"Βρήκαμε τους πατέρες μας ν' ἀκολουθούν 

κάποια θρησκεία, κι εμείς ὄέδαια 

ακολουθούμε τα ὀήματά τους". 

24. "Ἔλεγε (ο ἀπόστολος): "Κι αν σας 

φέρω καλύτερη οδηγία απ' αὐτή που 

ὀρήκατε ν' ἀκολουθούν οι πατέρες σας;" 

Λένε: "Ἐμείς ἁαπορρίπτουμε - οπωσδήποτε 

αὐτό για τον οποίο ἔχετε σταλεί". 

25. τσι τους εκχδικηθήκαμε. Κοίταξε 

λουτόν ποιο ήταν το τέλος εκείνων που 

διάψευσαν (την Αλήθεια)! 

26. Και πρόσεξε, auto που εἰπε ο 

Αόραάμ στον πατέρα του και στο λαό 

του: "Eiuai αθώος από ό,τι λατρεύετε. 

27. "(Λατρεύω) μόνο Exeivov που μὲ 

πρωτοέφτιαξε και που ὄέδαια θα με 

καθοδηγήσει". 
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28. Κι έτσι ἔκανε (αυτή τη φράση) va 

παραμείνει ÉVOS λόγος στους ἀπογόνους 

του, ίσως καὶ επιστρέψουν (μια μέρα στὴν 

θρησκεία tou AAAAX). 

29. Μάλιστα ἐδωσα τις απολαύσεις 

(αυτής της ζωής) σ' αὐτούς και στους 

πατέρες TOUS, μέχρις ότου TOUS ήρθε ἡ 

Αλήθεια (το Κοράνιο) και ένας Απόστολος 

που νὰ τὴν εξηγεί φανερά. 

30. Σαν ἔφτασε όμως ἡ Αλήθεια σ' 

αὐτούς, εἰπαν: "AUTO εἰναι μαγεία κι εμείς 

την απορρίπτουμε". 

31. Κι εἰπαν: "Μόνο εάν το Κοράνιο 

εἰχε σταλεί κάτω (στη γη) σε κάποιον 

σπουδαίο (ισχυρό) άνδρα από τα δύο 

χωριά: (τη Μέκκα και Τάηφ)! 

32. Μήπως θα ήθελαν va μοιραστούν 

τὴν Evvoia του Κυρίου σου, (τὴν 

Axnooton), Ἐμείς είμαστε που μοιράζουμε 

- ἀνάμεσά TOUS - τα ἀαπαραίτητα για τη 

συντήρησή TOUS στη ζωή του κόσμου 

τούτου, και ανυψώνουμε σε δαθμούς 

μερικούς απ' αὐτούς, πάνω από άλλους, 

DOTE μερικοί να μπορούν να καρποῦνται 

(τον κόπο) τῆς ἐργασίας των ἄλλων. Η 

Γενναιοδωρία ὀμως του Κυρίου oov είναι 

καλύτερη από ὀὁσα (πλούτη) κι αν 

συσσωρεύσουν. 

33. Ki αν δεν ὑυπήρχε (ο φόδος) ὥστε 

où ἀνθρωποῖ va γίνονταν ἕνα και μόνο 

ἐθνος (παραδομένο στην ἀπιστία) θα 

προμηθεύαμε σ΄ ὀποιον αἀρνείται τον 

Φιλάνθρωπο (τον AAAAX), ασημένιες 

οροφές στα σπίτια TOUS κι (ασημένια) 
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σκαλοπάτια για va ἀνεδούν πάνω σ' αὐτά 

34. κι (ασημένιες) πόρτες στα σπίτια 

τους, κι (ἀσημένια) θρονιά που πάνω τους 

θα μπορούσαν va πλαγιάζουν, 

35. και χρυσά κοσμήματα και 

νομίσματα. Κι ὁμως ὀλα αυτά δεν είναι, 

παρά μια (πρόσκαιρη) ἀνεση τῆς ζωής 

του κόσμου τούτου. Η Μέλλουσα Ζωή - 

(στον ἄλλο κόσμο)- στον Κύριό σου - 

εναι για TOUS ενάρετους. 

36. Κι ὀποιος παραόλέπει va 

μνημονεύει τον Ραχμάν (τον φιλάνθρωπο 

AAAAX) ορίζουμε γι' αὐτόν ένα Σατανά 

να εἰναι στενός σύντροφός του. 

37. Πράγματι, αὐτοί (ου δαίμονες) τους 

εμποδίζουν (αποσύρουν) από τον (σωστό- 

ίσιο ) δρόμο του AAAAX, ἕτσι νομίζουν 

ότι οδηγούνται σωστά! 

38. Τέλος, όταν (ένας τέτοιος) ἔλθει σ' 

Ἐμάς, λέγει: Μακάρι ἡ απόσταση τῶν 

δύο Ανατολών να ἐμπαινε ανάμεσα σ' 

ἐμένα και σ' ἐσένα Σατανά!" Πόσο κακιά 

εἰναι - πράγματι - ἡ συντροφιά (του)! 

39. Καὶ την Ἡμέρα αὐτήν δεν πρόκειται 

VOL ὠφεληθείτε εφόσον - ἐχετε αδικήσει - 

ότι θα εἰστε μέτοχοι στα ὀασανιστήρια. 

40. Μήπως μπορείς να κάνεις τον 

κουφό ν' ἀκούσει, ἡ να καθοδηγήσεις τους 

τυφλούς ἡ όποιον (περιφέρεται) σε φανερή 

πλάνη; 

41. Είναι ὀέδαιο ὁτι (ὕστερα από το 
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θάνατόσου), όταν σε παραλάδουμε θα 
τους εκδικηθούμε. 

42. eite σε (κρατήσουμε) για va des [ὃ 222. ΩΣ - 

(την εφαρμογή της τιμωρίας) που Tous 

εἰχαμε υποσχεθεί. Dati εἰμαστε - ὀέδαια 

- επικρατέστεροι AT αυτούς 

(παντοδύναμοι πάνω σ' αὐτούς) 

43. Ii αυτό χρατήσου (γερά) σ' εκείνον 

που ÉXEL σταλεί σε σένα μὲ ÉUTVEUON. 

Βέδαια ὀρίσκεσαι στον Ἴσιο Δρόμο. 

44. Πραγματικά τούτο (το Κοράνιο) 

εἰναι to Μήνυμα (τιμής) για σένα και 

via το λαό σου, και θα ερωτηθείτε (όλοι 

σας για να δώσετε λογαριασμό). 

45. Κι ἐρώτησε τους ἀποστόλους μας 

- που πριν από σένα στείλαμε: Μήπως 

ορίσαμε - για λατρεία - άλλες θεότητες, 

αντί του Φιλάνθρωπου (ΑΛΛΑΧ), 

46. Και στείλαμε τον Μωυσή με ta 

Σημεία Mas στον Φαραώ και τον λαό 

του, και εἰπε: “Είμαι ἕνας ἀπεσταλμένος 

του Κυρίου του Σύμπαντος Κόσμου". 

47. Ὅταν όμως TOUS παρουσίασε τα 

σημεία Mac, κοίταξέ τους πώς ta 

γελοιοποίησαν. 

48. Κι εδείξαμε σ' αυτούς θαύμα πάνω 

σε θαύμα το ἕνα μεγαλύτερο από το ἄλλο 

Και TOUS τιμωρήσαμε DOTE ἰσως κι 

επιστρέψουν (σ' Ἐμάς). 

49. Και εἰπαν: "Q! Ἐσύ ο Μάγος! 

Ἐπικαλέσου τον Κύριό σου, για μας, 

yo s #1 Se 

ce 

τλορ τρις 

T4 Fe. σ΄ Peer 
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σύμφωνα με την Yrooxeon Του σ' εσένα, 

γιατί eueis θα δεχτούμε την καθοδήγηση". 

50. Μόλις ὁμως αναστείλαμε - απ' 

αυτούς - τα ὀάσανα, να τους (πάλι) που 

παραόδιάζουν το λόγο τους. 

51. Κι εφώναξε ο Φαραώ το λαό του 

και εἰπε: "Q! Λαέ μου! Μήπως δεν μου 

ανήκει ἡ κυριαρχία της Αἰγύπτου; Μήπως 

δὲν μου ανήκουν αυτά τα ποτάμια που 

τρέχουν κάτω από το (παλάτι) μου; (Ti 

συμόαίνει λοιπόν!) Μήπως δεν ὄλέπετε; 

52. "Μήπως δεν είἰμαι καλύτερος ax 

αὐτόν (τον Μωυσή), που είναι éva 

καταφρονημένο (άθλιο πλάσμα) και δεν 

μπορεί να ἐκφρασθεί καθαρά; 

53. "Τότε γιατί δεν πετάχτηκαν πάνω 

του, (δεν στολίστηκε) με χρυσά ὀραχιόλια; 

ἡ (γιατί) δεν ήλθαν μαζί του où άγγελοι 

συνοδεύοντάς τον LE πομπή; 

54. Ἔτσι ξεγέλασε το λαό του, και 

dŒUTOL τον υπάκουσαν. Σίγουρα ἦταν λαός 

παράνομος. 

55. Κι όταν - τέλος - μας εξόργισαν, 

τους ἐκδικηθήκαμε και τους πνίξαμε όλους 

μαζί. 

56. Και τους κάναμε ἕνα προηγούμενο 

(ιστορικό παρελθόν) και ἕνα (διδαχτικό) 

παράδειγμα για τις ερχόμενες (γενιές). 

57. Κι όταν αναφέρεται - σαν 

παράδειγμα - ο νπνηἡἱχκός της Μαριάμ, (ο 

Ιησούς), νὰ τώρα που ο λαός σου (Q 

ere MCE MATE 
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Movyduuevt!) διαμαρτύρεται γι' αυτό, 

(φωνάζει δυνατά κοροϊδεύοντας)! 

58. Καὶ λένε: "Eiva où θεότητές μας 

καλύτερες, ἡ εκείνος;" Και δεν σου εἰπαν 

αυτό παρά μόνο για συζήτηση. Μάλιστα, 

είναι ένας φιλόνικος λαός. 

59. Δεν είναι τίποτε (περισσότερο) από 

évas δούλος (τοῦ AAAAX), που τον 

περιδάλαμε μὲ τη Χάρη μας, και τον 

κάναμε ἕνα παράδειγμα για τα Παιδιά 

του Ἰσραήλ. 

60. Κι αν το θέλαμε θα κάναμε στη 

θέση σας ἀγγέλους, να κυριαρχούν τη γη. 

61. Κι αὐτός (ο Ιησούς) θα είναι ἕνα 

δέδαιο Σημάδι ότι (πλησιάζει) n Ὥρα. Π' 

αυτό μην αμφιδάλλετε γι' αὐτήν, αλλά να 

με ακολουθείτε. Αὐτός εἰναι ο ΄Ισιος (ο 

σωστός) Δρόμος. 

62. Και μην αφήνετε τον Σατανά va 

σας εμποδίζει, γιατί είναι ἕνας φανερός 

εχθρός για σας. 

63. Κι όταν ήλθε ο ἴησούς, ue τα 

Καθαρά Σημεία,, εἰπε: "Ἔρχομαι σ᾽ εσάς 

με τη Σοφία, για va σας φανερώσω (να 

σας εξηγήσω) μερικά απ' αὐτά που εἰχατε 

διαφορές και φιλονικούσατε. Γι’ αὐτό 

φοόδηθείτε τον ΑΛΛΑΧ και ὑυπακούστε 
" HE”. 

64. Πράγματι, o AAAAX εἰναι o 

Κύριός μου και ο Κύριός σας. IL αὐτό 

va Tov λατρεύετε. Αὐτός είναι o Ἴσιος (ο 

σωστός) Δρόμος". 

ASIE 
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65. Αλλά τα διάφορα κόμματα - CT rebae GS ΤΙΣ 

ἀνάμεσά TOUS - διαφώνησαν (για τη φύση ὡ, Cr ̓- ESS 
LI Oo LE 

του Inoov). Αλλοίμονο - σ' αὐτούς που 

αδίκησαν - από τα ὀασανιστήρια της 

λυπηρής Ἡμέρας (της Κρίσεως). 

66. Μήπως περιμένουν μόνο την Ὥρα, 1: τὴ NAN 311 

που μπορεί va tous ἔλθει ξαφνικά, ενώ ps D LAS 
δεν θα τη καταλάόδουν, [Ὁ ΟὟ καὶ 

Ὕ Où en a ̓  ee - x 39 SUN 

OÙ - O ἕνας LE τον - εκτός οι ΤΠ, 2, ς 
; 4) Lui 

ενάρετοι. Le 

68. Q! Δούλ Évor)! Ego ee Bo 8 Aovhot Mouv, (αφοσιωμένοι) ANSE be ENS 

Κανένας p660$ δεν θα ὑπάρχει πάνω σας ΓῚ aies 

σ' αυτή την Ἡμέρα, κι οὔτε θα λυπάστε, SIA 

69. όσοι έχουν πιστέψει στα Σημεία Oc PU δῖ AA are 
Mos (στα εδάφια του Kopaviou) κι éxouv né 

πυποταχθεί στο Ioküu. 

70. Εισέλθετε στον Παράδεισο εσείς O Lie ΣΑΣ NE ἐπ: 

και OL σύζυγοί σας, χαρούμενοι στην 

(ομορφιά και στην αγαλλίαση). 

71. Θα περνούν απ' αὐτούς συνέχεια οἰκί EE 
πιάτα και ποτήρια (καμωμένα) από «υ, Le 2 ni 

χρυσάφι και θα έχουν εκεί, ό,τι ποθούν Se JB) ae a φο Ὁ 
OL ψυχές κι O,TL ευχαριστεί στα μάτια. Ki © Dogs 1 

εσείς θα κατοικήσετε σ' αὐτόν (για πάντα). 

, ΄ , ἊΣ PRE Σ 4 ALLER 
72. Τέτοιος θα είναι ο Παράδεισος “δ, ΦΑΣΙ Labs 

που σας δίδεται κληρονομιά για 00% 7 Pt 

(καλά) κάνατε (στη ζωή). 

73. Ἐκεί μέσα θα ἐχετε ἄφθονα ὑτα LI eh Las. ξὲὶ ἐμ θὰ ἐχ φθο φροῦ GO EG Ç KT 

που απ' αὐτά θα Toute (θα ικανοποιείσθε). 
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74. Où évoyor (οι ἀπιστοι) θα ὄρεθούν 

στα ὀασανιστήρια της Κόλασης όπου θα 

κατοικήσουν (για πάντα). 

75. Καθόλου δεν θα ελαττώνεται γι' 

αυτούς (η τιμωρία), κι εκεί μέσα θα είναι 

(συνέχεια) απελπισμένοι. 

76. Καθόλου δεν τους ἐχουμε αδικήσει, 

αλλά œutoi οι ἰδιοι αδίκησαν τον εαυτό 

τους. 

77. Και θα φωνάζουν: "ὯΙ! Μάλικ! As 

ήταν να ἐόαζε - o Κύριός σου - ένα τέλος 

σ' εμάς!". "Ὄχι! (Exei) θα μείνετε αιώνια!" 

78. Βέδαια, σας ἐχουμε έλθει μὲ την 

Αλήθεια, κι ὀμως OL περισσότεροι από 

σας έχουν μίσος στην Αλήθεια. 

79. Αλλά αυτοί σχεδίασαν κάτι 

(εναντίον του προφήτη); Κι όμως Ἐμείς 
ἔχουμε σχεδιάσει τα πάντα. 

80. Ἢ μήπως νομίζουν ότι dev ακούμε 

τὰ μυστικά τους και τα ιδιαίτερα (κρυφά) 

λόγια τους. Βέδαια (ta γνωρίζουμε), καὶ 

ot ἀγγελιοφόροι Mas - που ὄρίσκονται 

κοντά TOUS - τα καταγράφουν. 

81. Na πεις: "Ἂν ο Πανοικτίρμονας 

(AAAAX) εἶχε ἐνα yo, εγώ θα ήμουνα ο 

πρώτος που θα Tov λάτρευα". 

82. Δόξα στον Κύριο τῶν ουρανών 

καὶ τῆς γης, Avwtato Κύριο του Θρόνου 

- (είναι Ανώτερος) -από όσα (Του) 

αποδίδουν! (ότι ἐχει δήθεν γιο). 

ΟΝ SALALL AT TE DAS Re οἰλοϑον all] 

cs = 

CDS Las 2 LES 

D SLT AE 

2,,σ.5σ 
Fi DE nest 
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83. Γι’ αὐτό ἄφησέ τους va φλυαρούν 

και va παίζουν (μάταια), μέχρις ότου 

συναντήσουν την Ἡμέρα τους που τους 

έχουν υποσχεθεί. 

84. Κι Exeivos που είναι στον ουρανό, 

εἰναι Θεός, και στη γη είναι Θεός, και 

Exeivos εἰναι ο Πάνσοφος, ο 

Παντογνώστης (AAAAX). 

85. Κι Ευλογημένος (Δοξασμένος) 

Ἐκείνος nov σ᾽ Αὐτόν ανήκει n κυριαρχία 

τῶν ουρανών και τῆς γῆς και ό,τι στο 

ενδιάμεσό Tous ὑπάρχει. Μόνος Του ἐχει 

τὴ γνώση της Ὥρας. Και σ' Αὐτόν όλοι 

σας θὰ επιστρέψετε. 

86. Αὐτούς δὲ (οι ἀπιστοι) που 

επικαλούνται (με λατρεία) - αντί Του 

AAAAX - δεν εξουσιάζουν τη 

μεσολάδηση, εκτός από εκείνους, που εἰναι 

μάρτυρες της Αλήθειας (με συνείδηση) 

ποῦ AUTO (τον) γνωρίζουν (κι ἔχουν τούτο 

το δικαίωμα). 

87. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος εἰναι 

που Tous ἐπλασε, θα πουν ὄέδαια: ο 

AAAAX. Πώς όμως Éxouv παραπλανηθεί 

μακριά (από την Αλήθεια); 

88. (o AAAAX γνωρίζει) τη φωνή 

(του Προφήτη) που λέγει; "Q! Κύριέ μου! 

Αὐτός εδώ εἰναι ένας λαός, που δεν 

πιστεύει! 

89. Αλλά ν' ἀαπομακρυνθείς απ’ αὐτούς 

και νὰ πεις: "Ειρήνη! και ἀργότερα θα 

μάθουν (τις συνέπειες της απιστίας). 

Ye s #1 ΕΥ̓͂ «9,» }}8)»» 

Sont 525 “11 , Boon 
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του Παντελεήμονα,.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. M.-(Xo, Muu)*. 

2. Ma το Bt6kio (το Κοράνιο), που 

φανερώνει τις αλήθειες, 

3. Ἐμείς εἰμαστε που το ἐχουμε στείλει | 

κάτω (στη γη) κατά τη διάρκεια μιὰς 

ευλογημένης νύχτας. Πατί (πάντα) θέλουμε 

νὰ προειδοποιούμε (νουθετώντας τον 

κόσμο). 

4. Σ' αυτή (τη νύχτα) ἔχει διευκρινισθεί 

κάθε υπόθεση σοφίας. 

5. Κατά διαταγή Mas. Γιατί (πάντοτε) 

Ἐμείς είἰμαστε που στέλνουμε 

(αποκαλύψεις), 

6. σαν μια εύὐνοια. από τον Κύριό σου. 

Γιατί Exeivos εἰναι που axover και 

γνωρίζει (τα πάντο), 

7. Κύριος τῶν ουρανών και τῆς γης 

καὶ ό,τι ὀρίσκεται ἀνάμεσά τους,αν- ὀέδαια 

- ἔχετε ακλόνητη πίστη. 

8. Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο 

Exeivos, που δίδει τη ζωή καὶ το θάνατο, 

που εἰναι Κύριός σας και Κύριος τῶν 

πατέρων σας (nov ἐζησαν) παλαιότερα. 

9. Κι uw αὐτοί ἀκόμα αμφιδάλλουν, 

* ὅλ. Σημ. 1 

2, 2e, ef 
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παίζοντας (διασκεδάξζοντας μὲ τὴν 

αποκάλυψη). 

10. Ἐσύ όμως περίμενε από την Ἡμέρα, 

που ο ουὔρανός θα ἔλθει (θα καλυφτεί) με 

ἕνα εἰδος καπνού που θα φαίνεται από 
παντού, 

11. τυλίγοντας τους ανθρώπους. Αὐτό 

θα είναι μιά επώδυνη Τιμωρία. 

12. (Τότε θα πουν)ὴ: "Κύριέ μας! 
Ξεσκέπασε (διώξε) από μας αὐτή την 
Τιμωρία, γιατί (τώρα) πραγματικά 
πιστεύουμε" 

13. Πώς μπορεί το Μήνυμα (να 
επιδράσει ἀποτελεσματικά) σ᾽ αὑτούς εφ' 
ὅσον τους ἔχει - ήδη - έλθει Évas 
Απόστολος φανερώνοντας (τις αλήθειες), 

14. κι όμως ἀπομακρύνονται απ’ αὐτόν, 
και λένε: "Δάσκαλος εἰναι (που 

κηδεμονεύεται από άλλους), και τρελό" 

15. Ἐμείς - ὀέδαια - θα ξεσκεπάσουμε 

(θα διώξουμε) για λίγο την Τιμωρία, αλλά 

τότε - σίγουρα - θα επανέλθετε (στόν 

ίδιο τρόπο της ζωής σας). 

16. Μια μέρα - όμως - θα σας 

επιτεθούμε σφοδρώς με μεγάλη τιμωρία. 

Ἔτσι πέρνουμε εχδίκηση. 

17. Κι ὀπως ἔχουμε δοκιμάσει (στην 

τιμωρία) - πριν απ' αυτούς - και TO λαό 

του Φαραώ. Σ' αὐτούς ἤλθε ἕνας 

απόστολος άξιος κάθε σεόδασμού, 

(λέγοντας): 

Μέρος 250 Yo sx εἰ DU 5 pe 

OMS RS GT LES 

Dr LÉ SEE 

QT iris 

21%90 8 DER SU ζῇ 

ARE ESSAIS Ares 

PAS LES ΟΞ κώνῳ 

(O PES 



(44) Σούρα ελ-Ντουχάν Μέρος 250 

18. "Καταθέσετε (εμπιστοσύνη) 0' 

ἐμένα, ὦ - δούλοι τού AAAAX - Εἰμαι 

για σας ἕνας απόστολος άξιος κάθε 

ἐμπιστοσύνης. 

19. "Και μην δείξετε ὑυπερηφάνεια πάνω 

από τον ΑΛΛΑΧ. Ἔχω ἐλθει σ' εσάς με 

φανερή απόδειξη. 

20. "Ὅσο για μένα, κατόρθωσα va έχω 

τὴν ἀσφάλεια του Κυρίου μου - και Κυρίου 

σας - αν πρόκειται VO με ὀλάψετε με 

λιθοδόλημα. 

21. "Ki αν δεν με πιστεύετε, σταθείτε 

-τουλάχιοτον - μαχριά από μένα". 

22. Ἐκάλεσε τον Κύριό του: "Αὐτοί 

εδώ - πράγματι - είναι λαός παραδομένος 

στο ἐγκλημα". 

23. (Κι ἡ απάντηση ἤλθε): "ΓΑρχισε) 

τὴν πορεία με τους δούλους Μουτη νύχτα, 

γιατί εἰναι ὀὄέῤδαιο ότι θα σας 

ακολουθήσουν (θα σας καταδιώξουν). 

24. "Κι άφησε τη θάλασσα σαν ένα 

(χωρισμένο) αὐλάκι, γιατί autoi είναι (ένα 

πλήθος από) στρατιώτες που 

(προορίστηκε) va πνιγούν". 

25. Πόσους κήπους καὶ (πόσες) πηγές 

ἄφησαν (πίσω τους), 

26. και χωράφια με σιτάρι κι ευγενικές 

κατοικίες, 

27. και πλούτο (και άνεση ζωής), ὀπου 

περνούσαν σ' αυτά απολαμόάνοντας (τις 

εβι εεὐσ δῦ) 
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môovés Του κόσμου) 

28. Τέτοιο (ήταν το τέλος Τους). Και ϑοξεξετ δι 
κάναμε άλλο λαό να κληρονομήσει (αυτά 
τα πράγματα)! 

29. κι ούτε ο ουρανός, μήτε ἡ γη ἔχυσαν EST τε 
ἕνα δάκρυ πάνω τους. Κι οὔτε τους δόθηκε Es An 
αναδολή. ϑόέ; 

30. Και σώσαμε - τότε - τα παιδιά του αι ὥ; 
Ἰσραήλ από την εξευτελιστική Τιμωρία, 

ὩΣ ΡΝ 31. από τον Φαραώ γιατί ήταν fé EU λκο 3 
ὉπὉπερήφανος και παραύδάτης. 

32. Και τοὺς διαλέξαμε τότε - εν ANT LUS Lost τῶν ous διαλέξαμε | VI οί, εἰρη β λιν, 
ἐπιγνώσει - πάνω από όλα τα ἔθνη (κατά 

τὴν ἐποχή τους), 

ὕ 5 1 ÉD SOLE UT LT AT 33. καὶ TOUS δώσαμε από τα Σημεία (NPA PONS [ER ον; 
ἐκεῖνα που TOUS ÉXOVOV (επανειλημμένα) 

VO δοκιμαστούν φανερά. 

34. Αὐτοί όμως εδώ (οἱ Κουράϊσς Φυλή SE Δ Es δι 

του Μουχάμμεντ) - μα την αλήθεια - ᾿ 

λένε: 

35. “Δεν υπάρχει τίποτε μετά από τον AS τῷ AA Gr 
Σ Fin Ἢ οι δα 

πρώτο θάνατό μας, καὶ ÔEV πρόκειται Ἢ 

EUEÏS να αναστηθούμε πάλι. 

"γώ ’ [ἢ Ὡς ὦ AIT Te 24€ 36. Φέρτε πίσω τοὺς προγόνους μας, œ PAR ΣΧ οἱ LÉCISE 

αν αὐτὰ ποῦ λέτε εἰναι αλήθεια!" 

Ἵ L εἰ ἵ Ί Buts ve 2 ἦε ch ζάσς τὲ 37. Μήπως αὐτοί εἰναι καλύτεροι από SORT ERNE [PAT AE 
το λαό των Τούμπμπεα, (της Ευδαιμονίας), De one 

κι απ' εκείνους που ἐζησαν πριν απ' OA 
αὐτούς; Tous εξολοθρέψαμε όμως, επειδή 

ἦταν εγκληματίες. 
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38. Και δεν δημιουργήσαμε tous 

ουρανούς, καὶ τῇ γη κι ὀλὰα όσα είναι 

ανάμεσά TOUS απλώς και μόνο (από 

ψυχαγωγία) παίζοντας. 

39. Δεν τὰ δημιουργήσαμε παρά με 

τὴν αλήθεια (γιὰ ἕνα δίκαιο τέλος). Κι 

όμως OL περισσότεροι απ' αὐτούς δεν TO 

καταλαόδαίνουν. 

40. Βέδαια, n Δικαστική Ἡμέρα είναι 

O χρόνος που ορίστηκε για ὀλοὺυς σα 

σύνολο, 

41. εἰναι ἡ Ἡμέρα που κανένας 

προστάτης δεν θα μπορεί να ὠφελήσει σε 

τίποτε την πελατεία του, και καμιά 

θοήθεια δεν θα μπορέσουν va πάρουν, 

42. εκτός απ' αὐτόν που o AAAAX 

ἔχει - ειδικά - ελεήσει. ati Exeivos είναι 

o Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος. 

43. (Ο καρπός) του δένδρου "“Ζακκούμ" 

- δέδαια - 

44. θα είναι ἡ τροφή των αμαρτωλών, 

45. oav λιωμένος μπρούντζος που θα 

ὀράζει στὰ σπλάχνα τους, 

46. σαν το ὀράσιμο ζεματισμένου νερού. 

47. (Μια φωνή τότε θα φωνάζει): 

"Πάρτε τον (απ᾽ εδώ) και σύρτε τον στη 

μέση της Φλογισμένης Φωτιάς! 

48. "Μετά χύστε πάνω από το κεφάλι 
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του (κάντε τον va δοκιμάσει) την Τιμωρία 

του Καυτερού Νερού. 

49. "Δοκίμασέ (to)! Ἤσουν - δέδαια - 

δυνατός καὶ τιμημένος! 

50. "Κι αὐτό σας γίνεται, επειδή είχατε 

αμφιθολίες (για tn Μέλλουσα Ζωή)!)" 

51. Ὅσο για τους Ἐνάρετους (θα 

ὀρεθούν) σε τοποθεσία. ἀασφαλισμένη, 

52. Ανάμεσα σε Κήπους και Πηγές. 

53. Ντυμένοι μὲ μεταξωτά ρούχα 

(σούντους και στάδρακ) λεπτά και χονδρά 

και πλούσια κεντημένα, και θα 

αλληλοκοιτάζονται (ειρηνικά). 

54. ‘Etor λοιπόν. Και θα τους 

παντρέψουμε μὲ όμορφες γυναίκες μὲ 

μεγάλα και λαμπερά μάτια. 

55. Exei θα μπορούν va ζητήσουν κάθε 

εἰδος από φρούτα και θα ζουν με ειρήνη 

και ασφάλεια. 

56. Exei μέσα, dev θα δοκιμάσουν το 

θάνατο - εκτός από (τον φυσικό) τον 

πρώτο (tous) θάνατο, και θα τους 

προφυλάσσει (Exeivos) από την Τιμωρία 

τῆς Λαμπαδιασμένης Φωτιάς, 

57. σαν μια Εύνοια (της γενναιοδωρίας) 

του Κυρίου σου! Αὐτό θα εἰναι ἡ Σπουδαία 

Νίκη (το μεγαλύτερο κατόρθωμα)! 

58. Βέδαια, έχουμε κάνει αὐτό (το 

ἐξ ὁσ δ! δ) 
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Κοράνιο) εὔκολο, και στη γλώσσα. σου 

(την Αραῤική) ὥστε να μπορούν νὰ 

σκέπτονται κι έτσι να προφυλαχτούν. 

59. IL αὐτό περίμενε (καρτερώντας), 

γιατί κι αὐτοί (επίσης) περιμένουν. 

(45) Σούρα ελ- Τεάθιγιες 
Ἐ 
{ 

[ 

FE 
LR no ἔρως... 

Στο 6voua του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. M. = (ζα, Muu)*. 

2. Η αποκάλυψη του Βιόλίου (του 

Κορανίου) ἔχει σταλή από τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο ΑΛΛΑΧ. 

3. Βέδαια, τόσο στους ουρανούς 600 

καὶ στῇ γη Ὀπυπάρχουν Σημεία (της 

Παρουσίας Του) γι' αυτούς που πιστεύουν. 

4. Και στη δημιουργία σας 600 και 

στα ζωντανά που είναι σκορπισμένα (στη 

γὴ) vrépxouv Σημεία (Του) για το λαό 

που ἡ Πίστη tov είναι ακλόνητη. 

5. Και ἡ εναλλαγή της Νύχτας και 

της Ἡμέρας, 600 και το ότι o AAAAX 

στέλνει κάτω τη Συντήρηση (τη ὄροχή) 

από τον ουρανό, και ζωντανεύει μ' αὐτήν 

TO χώμα τῆς γης - μετά το θάνατό της -. 

Hotpdtovtas κατάλληλα και Tous 

ἀνέμους, (σ᾽ όλα αυτά) ὑπάρχουν Σημεία 

για TO λαό εκείνο που λογικεύεται. 

6. Αὐτά είναι τα Σημεία (οι ενδείξεις 

* 64. Σημ. 1 
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και To Κοράνιο) tou AAAAX που σου 

TO απαγγέλλουμε με κάθε αλήθεια. Ὥστε 

(σε ποιο λόγο) θα πιστέψουν, ep όσον 

(αρνούνται) τον ΑΛΛΑΧ και τα Σημεία 

Του; 

7. Αλλοίμονο σ᾽ εκείνο (που 

ἐμπορεύεται) το ψέμα, και διαπράττει 

αμαρτίες! 

8. Ακούει τα Εδάφια (από το Βιόλίο) 

του Κορανίου του AAAAX ν' 

απαγγέλλονται πάνω του, κι ἐπειτα τον 

πιάνει το πείσμα και ἡ αλαζονία, σαν va 

μὴν τὰ ἔχει ακούσει. π΄ αὐτό ανάγγειλέ 

του μια Επώδυνη Τιμωρία! 

9. Κι αν μάθει κάτι από τα Σημεία 

Μας, τα παίρνει στὰ χωρατά. Αὐτοί θα 

ÉXOUV μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

10. Tous περιμένει n Κόλαση. Δεν θα 

ὠφεληθούν σε τίποτε από ό,.τι ÉXOUV 

κερδίσει, κι OÙTE κανένα προστάτη (από 

τις θεότητες που λατρεύαν) dev θα 

μποροῦν να ἔχουν για τον εαυτό TOUS - 

EXTOS από τον AAAAX -. Και θα έχουν 

μια τρομερή Τιμωρία. 

11. Αὐτό (το Βιόλίο) είναι (η 

πραγματική) Καθοδήγηση. Ὅσον αφορά 

αὐτούς που δεν πιστεύουν στις Εντολές 

του Κυρίου τους, ἔχουν τα μαρτύρια μιας 

τρομερής Τιμωρίας. 

12. O ΑΛΛΑΧ εἰναι Exeivos που 

πυπέταξε σ' εσάς τη θάλασσα, για va 

τρέχουν σ' αὐτήν TU καράῤδια, με τη 

διαταγή Του, ὦστε νὰ επιδιώκετε τὴν 
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Εὐνοιά Του, και va (Τον) ευχαριστείτε. 

13. Κι ἐχει (επίσης) υποτάξει σ' εσάς - 

ὀλα όσα ὄρίσκονται στους ουρανούς καὶ 

060€ στη γη, όλα μαζί - από τον ᾿Ιδιο - 

(τακτοποιημένα). Σ' αὐτό - ὄέδαια - 

᾽πυπάρχουν Σημεία (δείγματα) για ένα λαό 

που μπορεί να σκέπτεται. 

14. Na πεις σ' αὐτούς που πιστεύουν, 

ότι πρέπει να συγχωρούν εκείνους που 

δεν φούούνται τις Ἡμέρες (που θα 

ἐπικρατήσει ἡ τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

Exeivos είναι που θ' ἀαποζημιώσει (για το 

καλό ἡ 10 κακό) κάθε λαό σύμφωνα με 

O,TL κέρδισαν. 

15. Ὅποιος κάνει το καλό (ωφελεί) 

τον ίδιο του τον εαυτό, κι όποιος κάνει 

TO κακό αδικεί τον εαυτό του. Τελικά 

στον Κύριό σας (όλοι) θα επιστρέψετε. 

16. Βέδαια δώσαμε και στα Παιδιά 

του Ισραήλ τη Βίόλο, τη δύναμη της 

Κρίσης και της Προφητείας. Και τους 

χαρίσαμε - για συντήρηση - καθαρά και 

αγνά πράγματα, και τοὺς προτιμήσαμε 

πάνω από όλο τον κόσμο. (την ἐποχή 

TOUS). 

17. Και τους δώσαμε Καθαρά Σημεία 

στις ὑποθέσεις (της Θρησκείας), κι όμως 

μόλις τους ήλθε ἡ γνώση (του Ισλάμ), 

άρχισαν να διαφωνούν (κι OL γνώμες να 

χωρίζονται) ἀνάμεσά τους από φθόνο. Ο 

Κύριος σου όμως θα δικάσει μεταξύ τους 

κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, ἀαναφορικά 

LE ό.τι ἦταν OL διαφορές τους. 
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18. Ἔπειτα σε κάναμε va εἰσαι στο 

(σωστό) Δρόμο της Θρησκείας. π΄ αὐτό 

ν' ακολουθείς αὐτόν (το Δρόμο), και va 

μην ακολουθείς τις επιθυμίες ἐκείνων που 

δεν γνωρίζουν. 

19. Πράγματι, δεν πρόκειται va σε 

προστατέψουν από τὴν τιμωρία του 

ΑΛΛΑΧ av tous ακολουθείς (σ' αὐτόν 

τον κόσμο). Οι ἄδικοι 

αλληλοπροστατεύονται. Ενώ ο AAAAX 

eiva Oo Προστάτης των Ενάρετων. 

20. Αὐτά (το Κοράνιο) είναι ξεκάθαρα 

τεχμήρια καὶ φως για TOUS ανθρώπους, 

και καθοδήγηση (του Φιλάνθρωπου) για 

TO λαό εκείνο που ακλόνητα πιστεύει. 

21. Ἤ μήπως νομίζουν - όσοι 

επιδιώκουν τον κακό δρόμο - ότι θα τους 

κάνουμε ίσους μ' εκείνους που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, (ώστε την ἰδια τύχη 

νὰ ἐχουν) στη ζωή tous και στο θάνατό 

τους; Κρίνουν πολύ doynua. 

22. Κι ἔπλασε ο ΑΛΛΑΧ τους 

ουρανούς καὶ τὴ γη δίκαια, DOTE κάθε 

ψυχή VA αποζημιώνεται με ό,τι ἔχει 

κερδίσει και κανείς τους δεν πρόκειται 

να αδικηθεί. 

23. Πώς ὄλέπεις - λοιπόν - exeivo που 

πήρε - για AAAAX - το πάθος και τη 

ματαιοδοξία του; O ΑΛΛΑΧ τον ἔχει 

ἀφήσει στη πλάνῃ - που τη ξέρει καλά -, 

καὶ σφράγισε την ακχοή του και τὴν 

καρδιά του (και την αντίληψη), κι ἐόαλε 

ἕνα κάλυμμα στην ὁρασή του. (που να μη 

ὀλέπει την αλήθεια). Ποιος - λοιπόν - θα 
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τον οδηγήσει εφόσον ο AAAAX (του 

απέσυρε την καθοδήγηση); Ma δεν ἔχετε 
προειδοποιηθεί; 

24. Και (τότε) λένε: "Δεν ἔχουμε παρά 

μόνο, τη ζωή μας αυτή σ' αυτό τον κόσμο. 

Θα πεθάνουμε και (τώρα) ζούμε, και μόνο 

o Χρόνος μπορεί νὰ μας καταστρέψει". 

Κι ὁμως - γι' αυτή (την υπόθεση) - δεν 

ÉXOUV (την απαιτούμενη) γνώση, και μόνο 

ELXOOLES κάνουν. 

25. Ki ὁταν ἀαπαγγέλλονται σ' αὐτούς 

τα Ολοκάθαρα Εδάφια (του Βιόλίου) Μας, 

TO επιχείρημά TOUS δεν εἰναι παρά να 

λένε: "Φέρτε μας (πίσω) τους προγόνους 

μας, αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια!". 

26. Na πεις: Ὅ ΑΛΛΑΧ εἰναι που 

σας δίνει ζωή, (σας δημιούργησε πρώτα), 

ἐπειτὰ σας στέλνει το θάνατο, κι ἐπειτα 

θα σας μαζέψει όλους μαζί για την Ἡμέρα 

της Κρίσης, που γι' αὐτήν δεν υπάρχει 

αμφιδολία". Ki όμως où πιο πολλοί από 

TOUS ανθρώπους δεν το γνωρίζουν. 

27. Στον AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία 

στους ουρανούς και OT γη κι (AUTOS 

ορίζει την) Ἡμέρα που ἡ Ὥρα (της Δίκης) 

θ' αρχίσει. Αὐτή την Ἡμέρα οι ψεύτες 

ὄσον ὀρίσκονται στην πλάνη (θα 

τιμωρηθούν). 

28. Και τότε θα ὀλέπεις κάθε έθνος 

(κάθε παρέα nov είχε διαφωνήσει) va 

γονατίζει, και κάθε έθνος va επικαλείται 

στο Bi6kio του (το υπόμνημά του): 

"Σήμερα θα αποζημιωθείτε για ὁὀλα όσα 

κάνατε" 
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29. "Auto το Βιόλίο μας, μιλά για σας 

με αλήθεια (κι εἰναι δίκαιο), γιατί 

διατάξαμε τους άγγελους VO καταγράφουν 

OÀQ ὀσα κάνατε". 

30. Π᾿' αυτούς ὀμως που πίστεψαν καὶ 

ἕκαναν to καλό, ο Κύριός τους θα τους 

κάνει VO μπουν μέσα (στην περιοχή) της 

ευσπλαχνίας Του (το Παράδεισο). Αὐτή 

εἰναι ἡ φανερή νίκη (το κατόρθωμα 

που ὀλοι θα ὄόλέπουν). 

31. Ki 600 γι' αυτούς που ἀρνήθηκαν 

(τον AAAAX, θ' ακούσουν): "Μήπως δεν 

έχουν διαδαστεί σ' εσάς τα Ἐδάφια (του 

Βιόλίου) Macs, Ki ὀμως ἡ υπερηφάνεια 

σας δεν σὰς άφησε νὰ τα προσέξετε. Και 

ήσασταν ἕνας λαός εγκχληματικός. 

(Δοσμένος στην αμαρτία)! 

32. Κιόταν (τους) λένε: Ὅτι ἡ υπόσχεση 

του ΑΛΛΑΧ εἰναι αληθινή, κι ὁτι n Ὥρα 

- ποὺ YU αὐτήν ÔEV VANOXE ἀαμφιόδολία 

(ἔρχεται) - εσείς απαντούσατε; "Δεν 

γνωρίζουμε ποια εἰναι (αυτή) n ὥρα. Mas 

φαίνεται μόνο σαν μια ιδέα, (μια γνώμη 

που τὴν ἔχουμε υποθέσει), κι EUEÏS δεν 

ἔχουμε ὀεδαιωθεί". 

33. Και θα εμφανιστούν σ' αυτούς (τα 

ἀποτελέσματα) της κακίας τῶν πράξεών 

τους, και θα επαληθεύσει πάνω τους (θα 

κυριευθούν ολοκληρωτικά) από εκείνη (την 

Τιμωρία) που κορόιδευαν. 

34. Κι ἀκόμα θα tous πουν: "Αὐτή 

τὴν Ἡμέρα θα σας ξεχάσουμε (θα σας 
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ἀφήσουμε στὴν τιμωρία) ὀπως εσείς 

ξεχάσατε τη συνάντηση αυτής της Ἡμέρας 

σας! Και ἡ διαμονή σας (το σπίτι σας) 

είναι ἡ Φωτιά και δεν έχετε 60766. 

35. Κι αυτό, γιατί συνηθίζατε va 

παίρνετε τις Evrokés του ΑΛΛΑΧ ot 

αστεία,. και ἡ ζωή του κόσμου σας 

εξαπάτησε". Ti’ αυτό αυτή την Ἡμέρα δεν 

θα tous ὀγάλει κανείς απ' τη Φωτιά κι 

οὔτε θα πάρουν χάρη. 

36. Στὸν AAAAX - μόνο Του - 

(ανήκει) n Δόξα, τον Κύριο των ουρανών, 

καὶ τον Κύριο της γης, Δημιουργό Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

37. Σ' Αὐτόν ανήκει το Μεγαλείο στους 

ουρανούς και στη γη, και εἰναι Exeivos 

(o Ανίκητος), ο Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 

Σούρα ελ-Εχκάφ 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. X. M. = (ζα, Μιμμ)ὲ 

2. Η αποκάλυψη του Βιόλίου ἐχει 

σταλεί ἀπό τον Παντοδύναμο, τον 

Πάνσοφο ΑΛΛΑΧ. 

3. Δὲν δημιουργήσαμε Tous ουρανούς 

καὶ TN γη XL ό.τι είναι ἀνάμεσά τους 

παρά ὀασισμένα στην αλήθεια, για ἕνα 

ορισμένο χρόνο. Αὐτοί όμως που 
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αρνήθηκαν την Πίστη, απομακχρύνονται 

απ' αὐτό που έχουν προειδοποιηθεί. 

4. Q Μουχώψμεντ' Na πεις: "Τὶ νομίζετε 

γι' αυτά (τα εἰδωλα) που επικαλείστε αντί 

τον ΑΛΛΑΧ; Δείξτε μου, τι ἐχουν 

δημιουργήσει πάνω στη γη, ἡ μήπως ἔχουν 

μετοχές στους ουρανούς; Φέρτε μου ένα 

Βιόλίο (που να ἐχει αποκαλυφθεί) πριν 

απ' αυτό, ἡ κανένα ίχνος από τη γνώση 

(που πιθανόν va ἔχετε), αν - ὀέδαια - 

λέτε την αλήθεια. 

5. Και ποιος είναι πιο παραπλανημένος 

από εκείνον που επικαλείται - αντί τον 

ΑΛΛΑΧ, - ἄλλη θεότητα, και που δεν 

πρόκειται να απαντήσει σ' αὐτόν μέχρι 

την Ἡμέρα της Ανάστασης, καὶ που (στ' 

αλήθεια) εἰναι αμελείς σε TÉTOLOU εἰδους 

ἐπικλήσεις TOUS; 

6. Κι ὁταν or ἄνθρωποι μαζευθούν όλοι 

ati (ἕνας σωρός την ἡμέρα της Κρίσης), 
θα εἰναι (η στάση τῶν εἰδώλων TOUS) 

εχθρική γι' αὐτούς και θ' ἀρνηθούν τη 

λατρεία τους (ολωσδιόλου)! 

7. Και ὁταν διαόδάζονται σ᾽ αὐτούς τα 

φανερά Εδάφια (του Κορανίου) Μας οι 

ἄπιστοι λένε για την Αλήθεια όταν τους 

ἐχει ἐλθει: "Αὐτή εἰναι φανερή μαγεία!". 

8. Ἢ μήπως λένε: "O Μουχάμμεντ το 

ἔχει επινοήσει", Na πεις: "Av το eixa (μόνος 

μου) επινοήσει, τότε δεν μπορείτε νὰ 

κάνετε για μένα τίποτε, προστασία από 

τη τιμωρία του AAAAX. Exeivos γνωρίζει 

καλά (τα ψέματα) που μιλάτε ἕναντι στο 

Κοράνιο. Μου apxei (o AAAAX) για 
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μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξύ σας! Και 

είναι ο Πολνεπιεικής.ο Ἐλεήμων. 

9. Na πεῖς: "Δεν εἰμαι κομιστής νέων 

δογμάτων ανάμεσα στους αποστόλους, κι 

οὔτε γνωρίζω τι θα γίνει μ' ἐμένα είτε μ' 

εσάς. Ακολουθώ μόνο ὀ,τι ἐχω ἐεμπνευσθεί, 

καὶ δεν εἰμαι παρά για να προειδοποιώ 

δημόσια και καθαρά". 

10. Na πεις: "Ti ὀλέπετε; (τι λέτε); Av 

(αυτό το Κοράνιο) είναι από τον ΑΛΛΑΧ, 

καὶ εσείς το απορρίπτετε, (TN στιγμή που) 

évas μάρτυρας από τα Παιδιά του Ἰσραήλ 

πιστοποιεί την ομοιότητά του (με τις 

προηγούμενες γραφές), και ἐχει ήδη 

πιστέψει, ενώ εσείς (το περιφρονείτε) από 

᾽πυπερηφάνεια, (γιατί - τότε - εἰστε ἀδικου); 

Βέδαια o AAAAX δεν καθοδηγεί éva 

άδικο λαό". 

11. Ki exeivor που (το) αρνήθηκχαν, 

λένε σ' εκχείνους που (το) πίστεψαν: "Av 

(αυτό το Μήνυμα) ήταν κάτι το καλό, 

δεν θα μας ξεπερνούσαν (τέτοιος ὀχλος) 

προς τη μεριά του! "Ki επειδή οι ίδιοι δεν 

καθοδηγούνται απ' αυτό, θα πουν: "Αὐτό 

είναι ἕνα παλιό (πολύ παλιό) ψέμα" 

12. Και πριν απ' αυτό υπήρχε ἡ Βίόλος 

του Μωυσή, σαν μια οδηγία κι ἕνα 

τεχμήριο Ευσπλαχνίας. Αὐτό το Βιόθλίο 

(το Κοράνιο) επικυρώνει στην αραόδική 

γλώσσα τις προηγούμενες Γραφές για vo 

προειδοποιήσει ἐκείνους που αδικούν, και 

να δώσει χαρά σ᾽ όσους κάνουν το καλό. 

13. Βέδαια εκείνοι που λένε: "Κύριός 

μας εἰναι ο AAAAX", και παραμένουν 
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, , 7 LD BC στ τα, 15 α << 
σταθεροί (στο Δρόμο Του), δεν υπάρχει - Ὁ Κα 4 
πάνω TOUS - ο φόδος, κι οὔτε θα λυπηθούν 

ποτέ. 

14. Αὐτοί θα γίνουν οι Σύ o DL ANT AIS 2 τὰ | Res Gas ea Κήπου, παραμένοντας εκεί (για πάντο). 
᾿ ; τῶι ὧς ΓΚ 

Mia ανταμοιδή, για ό,τι (καλό) ἔκαναν. ΘΙ τε 

δ᾿ 
sorts Be “25. 

15. Δώσαμε ἐντολή στον άνθρωπο (va BAR ELA AE ENS 

δείχνει) καλοσύνη στους γονείς του. ME | © sn sn mue 
x ) , " 5 Υ 5 Τρ δια ολΣοὺν ESP TT) 

πόνο τον σηκώνει ἡ μητέρα TOU και LE 
᾿ , | “6422 ALLÉS πόνο τον γεννά. H εγκυμοσύνη κι DJ) ὃ ὃ ἡζῳ- 

; D el Le pont garce bratet τος απογαλάκτωση (του μωροῦ) εἰναι (για μια LENS 
περίοδο) από τριάντα μήνες. Τέλος όταν 

φτάσει την ηλικία της (μεγάλης του) τ A οῊν αν  ύλῃ 
δύναμης, και φτάσει τα σαράντα χρόνια, λοι ESS 

λέγει; "Κύριέ μου! Δώσε μου τη δύναμη 

να μπορώ να ευχαριστώ (να εἰμαι 

εὐγνώμονας) για τη Χάρη Σου, που μ' 

αὐτή ἔχεις ευνοήσει ἐμένα και τους γονείς 

μου, και να κάνω TO καλό ÉTOL που να TO 

εἐγκχρίνεις. Και κάνε με va με τιμούν οι 

απόγονοί μου. Ἔχω - στ' αλήθεια - στραφεί 

(με μετάνοια) σε Σένα κι εἰμαι ἕνας 

Μουσουλμάνος (αφοσιωμένος πιστός)". 
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στους Συντρόφους του Κήπου. Mia 

᾽πυπόσχεση αλήθειας, που τους τὴν ἐχουν 

᾽υποσχεθεί (σ᾽ αὐτή τη ζωή). 
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Evo avtoi où δύο (οι γονείς του) 

αναζητούν τη ὀοήθεια του AAAAX, 

(λέγοντας στο παιδί): "Αλλοίμονό σου! 

Πρέπει va πιστεύεις! Πιατί ἡ υπόσχεση 

του AAAAX εἰναι αληθινή". Εκείνος όμως 

λέγει: "Αυτό δεν είναι. παρά παραμύθια 

τῶν αρχαίων!". 

18. Πράγματι! Avtoi (οι ἀπιστοι) εἰναι 

που πάνω τοῦς ἐχει επαληθεύσει ἢ 

Καταδίκη της προηγούμενης γενιάς τῶν 

πνευμάτων και τῶν ανθρώπων, Αὐτοί 

πραγματικά εἰναι OL χαμένοι. 

19. Και για όλους (ορίζονται) όαθμοί 

σύμφωνα με ὀ,τι ἔκαναν ὥστε νὰ TOUS 

αποζημιώσει (υ AAAAX) για τις πράξεις 

TOUS, και νὰ μὴν αδικηθεί κανένας απ' 

αὐτούς. 

20. Και την Ἡμέρα που οι άπιστοι θα 

εκτεθούν μπροστά στη Φωτιά, (θα τους 

λέγετε): "Ελεηθήκατε (και κρατήσατε από 

ἀπληστία) τα ὄμορφα πράγματα, κατά 

τη διάρκεια της ζωής σὰς στον κόσμο, 

και τα απολαύσατε (μόνοι σας). EL’ αὐτό 

σήμερα θ' ανταμειφθείτε με την Τιμωρία 

του εξευτελισμού, γιατί καυχιόσασταν 

αλαζονικά στὴ γη - χωρίς να ἔχετε δίκιο 

- καὶ γιατί (πάντοτε) παρανομούσατε!". 

21. Κι ἀανάφερε (τον Χουντ) ἕναν από 

γενιά του Αντ, που όταν προειδοποίησε 

το λαό του (που κατοικούσαν τα Εχκάφ) 

γιὰ τὴν ἀνεμοθύελλα στους ἀαμμόλοφους 

(ελ - Εχκάφ), ενώ οι άλλοι - πριν απ' 

αὐτόν και μετά απ' αυτόν - εἰχαν σταλεί 

εκεί για va προειδοποιήσουν ότι: "Na μη 

λατρεύετε παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Πολύ 
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φούόάμαιν για σας τὴν Τιμωρία της 

Σπουδαίας Ἡμέρας". 

22. Ἐίπαν: "Μήπως μας ήλθες για va 

μας καταργήσεις τις θεὀτητές μας; Στρέψε 

- λοιτόν - πάνω μας εκείνες (τις συμφορές) 

UE τις οποίες μας απειλείς, αν - πράγματι 

- λὲς τὴν αλήθεια!" 

23. Είπε: Ἢ Γνώση ὄὀρίσκεται (μόνο) 

με τὸν ΑΛΛΑΧ. Ἐγώ σας ειδοποιώ (για 

T0 σχοπό) που έχω σταλεί. Κι όμως σας 

ὀλέπω OT εἰστε ἑνας αμαθής λαός". 

24. Κι όταν - τότε - εἰδαν (την Τιμωρία 

στη μορφή) ενός σύννεφου VO διαπερνά 

(τον ουρανό) και va έρχεται va συναντήσει 

τις κοιλάδες τους, εἰπαν: "AUTO το σύννεφο 

θα μας φέρει ὀροχή!". Όχι (δέδαια): "Τούτο 

είναι (η συμφορά) που θέλετε va 

επισπεύσετε! - ἕνας ἄνεμος που μέσα του 

(κρύδει) οδυνηρή Τιμωρία! 

25. Θα καταστρέψει κάθε πράγμα με 

διαταγή του Κυρίου του!" Και το πρωί - 

τίποτε δεν φαινόταν - παρά (τα ερείπια) 

από τα σπίτια τους! M' αὐτό τον τρόπο 

αποζημιώνουμε TOUS εγχληματίες (TOUS 

αμαρτωλούς)! 

26. Και τους εγκαταστήσαμε μόνιμα - 

δυνατούς (κι ευτυχισμένους) - όπως έχουμε 

τοποθετήσει εσάς! Και Tous προικίσαμε 

(UE TO χάρισμα) της ακοής, της όρασης, 
της αἰσθησης και τῆς νοημοσύνης. Αλλά 

δεν ὠφελήθηκαν σε τίποτε OÙTE από την 

ακοή TOUS, OÙTE από τὴν ὀρασή τους, 

οὔτε από την αἰσθηση καὶ τη νοημοσύνη 

τους, ἐφόσον συνήθιζαν ν' ἀπορρίπτουν 
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τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ, ενώ εκείνο που 

(πριν) χλεύαζαν, τους είχε καταστρέψει. 

27. Κι άλλοτε καταστρέψαμε τα γύρω 

σας χωριά. Και σκορπίσαμε (κάναμε va 

περάσουν) τα Σημεία, - με διάφορα μέσα 

- ὥστε νὰ επιστρέψουν (σ' Ἐμάς). 

28. Γιατί - τότε - δεν tous ἕφτασε 

καμιά ὀοήθεια απ' αυτούς που TOUS πήραν 

σαν θεούς - αντί τον AAAAX - σαν ἕνα 

μέσο (δήθεν) να φτάσουν (στον AAAAX); 

Αντίθετα εξαφανίστηκαν (και τους ἄφησαν 

στην πλάνη). Τέτοιο ήταν το ψέμα τους, 

καὶ OL εφευρέσεις TOUS. 

29. Κοίτα (Ω! Μουχάμμεντ!) πως ὅταν 

στρέψαμε προς τη μεριά σου μια παρέα 

από Πνεύματα, που άκουαν το Κοράνιο. 

Μόλις στάθηκαν κοντά τοῦ, εἰπαν: 

"Ακούετε σιωπηλά!" Κι ὀταν τέλειωσε (το 

διάδασμα) γύρισαν στους λαούς TOUS, για 

να (τους) προειδοποιήσουν (για τις 

συνέπειες από τις ἁμαρτίες τους). 

30. Εἰπαν: "QI! Λαέ μας! Ἔχουμε 

ακούσει éva Βιόλίο που ἐχει σταλεί με 

αποχαλύψεις - μετά τον Μωυσή - κι 

ἐπικυρώνει ό,τι (ἐφτασε) πριν απ' αὐτό 

(τη Βίόλο). Καθοδηγεί (τους ανθρώπους) 

στην Αλήθεια καὶ σε ἕνα (σωστό) Δρόμο. 

31. "ὯΙ! λαέ μας! Yraxovote κάποιον 

που (σας) προσκαλεί στὸν AAAAX, και 

πιστεύετε O' αὐτόν. Θα σας συγχωρήσει 

ἀπὸ τὰ σφάλματά σας, και θα σας 

προστατέψει ἀπό μια Οδυνηρή Τιμωρία. 
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32. "Κι αν κανείς dev ανταποχριθεί σ᾽ 

αὐτόν που (μας) προσκαλεί στον AAAAX, 

ας μὴν νομίσει ὀτι θα μπορεί να φύγει 

στη γη, και νὰ ὄρει ἄλλους προστάτες 

αντί tou ΑΛΛΑΧ. Τέτοιονι ἄνθρωποι 

(περιφέροντα.) σε φανερή πλάνη". 

33. Ma δεν ὀλέπουν ότι o AAAAX 

που ἐπλασε TOUS ουρανούς και TN γη, - 

καὶ δὲν κουράστηκε καθόλου με τη 

δημιουργία τους -, εἰναι ικανός να δώσει 

ζωή στους νεκρούς; Μάλιστα, ἡ δύναμή 

Του καλύπτει τα πάντα. 

34. Και την Ἡμέρα που οι Ἀπιστοι θα 

εκτεθούν μπροστά στη Φωτιά, (θα 

ἐρωτηθούν): "Δεν είναι αὐτό ἡ Αλήθεια;" 

Θα πουν: "No, Ma τον Κύριό μας!" Και 

(κάποιος) θα πει: "Δοκιμάστε - λοιπόν - 

τὴν Tiuwoia (σε αντίποινα) για ὀ.τι δεν 

πιστεύατε" 

35. Π' αὐτό να πυπομένεις καρτερικά, 

(Ω! Μουχάμμεντ!), ὁπως υπέμεναν (όλοι) 

οι ἀπόστολοι που σαν άκαμπτοι στο 

σκοπό (τους). Και un ὄιάζεσαι (τη θεία 

τιμωρία) γι' αὐτούς TOUS άπειρους. Τὴν 

Ἡμέρα που θὰ 6kérnouv (να 

πραγματοποιείται) O,TL τους είχαν 

πυη7ποσχεθεί, (θα νομίζουν), ότι μόνο μια 

ὥρα από μια μόνη ἡμέρα στάθηκαν 

(έμειναν στον τάφο). (Δική oov εἰναι) ἡ 

Avaxoivwon: Ποιος ἄλλος θα εξαφανισθεί 

παρά μόνο ο παράνομος λαός; 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα «του Πολυεύσπλαχνου 

1. Exeivor που ἀρνήθηκαν (την Πίστη), 

κι εμποδίζουν (tous ανθρώπους) από το 

Δρόμο του ΑΛΛΑΧ, - o AAAAX- 

ἐματαίωσε τα ἐργα TOUS. 

2. Κι exeivor που πιστεύουν και κάνουν 

TO καλό (τις ἀαρετές) και πιστεύουν αὐτό 

που ἔχει σταλεί, κάτω στον Μουχάμμεντ 

- κι είναι πράγματι n Αλήθεια από τον 

Κύριό τους -, o ΑΛΛΑΧ θα τους 

απαλλάξει από τις αμαρτίες και θα 

καλυτερεύσει την κατάστασή τους. 

3. Κι αὐτό γιατί εκείνοι που ἀαρνούνται 

(τον AAAAX), ακολουθούν το ἄδικο ενώ 

εκείνοι που πιστεύουν ακολουθούν τὴν 

Αλήθεια (που πηγάζει) από τον Κύριό 

τους. Ἔτοι o AAAAX προύδάλλει στους 

ανθρώπους (τη διδασκαλία) με 

παραδείγματα. 

4, Τι' αυτό όταν συναντάτε τους 

ἀπιστους (στη μάχη), κτυπάτε TO λαιμό 

TOUS (να TOUS πολεμάτε) μέχρι να TOUS 

VLXMOETE ἐντελώς (να TOUS υποτάξετε) και 

τότε δέστε τους ἕνα δεσμό σταθερό (πάνω 

τους), ασφαλίστε TOUS σαν αιχμάλωτους). 

Ἔπειτα εἰτε να TOUS χαρίσετε τὴν 

ἐλευθερία ἡ (την ἀανταλλαγή TOUS με λύτρα, 

μέχρις ÔTOU ο πόλεμος ὄάλει κάτω το 

φορτίο του (σταματήσει). Τέτοια εἰναι ἡ 

διαταγή. Ki αν ἤθελε ο AAAAX (θα 

μπορούσε ὀέδαια) (o ἰδιος) va τους 
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εχδικηθεί, κι OuwG ήθελε VA δοκιμάσει 

μερικούς από σας τους άλλους. Ὅσοι όμως 

σκοτώθηκαν (πολεμώντας) ὑπέρ του 

AAAAX (τότε) o AAAAX, ποτέ δεν θὰ 

ματαιώσει τὰ καλά ἔργα τους. 

5. Oa τους καθοδηγήσει - οπωσδήποτε 

- καὶ θα καλυτερέψει την κατάστασή TOUS. 

6. Tous ὀάζει μέσα στον Παράδεισο 

που TOUS τον είχε γνωστοποιήσει καλά. 

7. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Av 

ὀοηθήσετε (την θρησκεία) του ΑΛΛΑΧ, 

τότε κι Exeivos θα σας ὀοηθήσει και θα 

᾿ σταθεροποιήσει τα δήματά σας. 

8. Exeivor όμως που αρνούνται (τον 

AAAAX) γι’ αὐτούς εἰναι ἡ καταστροφή, 

κι O AAAAX θὰ ματαιώσει τα ἐργα τους. 

9. Κι auto επειδή εμίσησαν (το 

Κοράνιο) ποῦ éyer στείλει o AAAAX,ÉTOL 

(x Ἐκείνος) ματαίωσε τα ἐργα τους. 

10. Ma γιατί δεν ταξιδεύουν στὴ γη, 

για νὰ δουν ποιο ήταν το τέλος εκχείνων 

που ἐζησαν πριν απ’ αὐτούς (και που 

ἔκαναν 10 κακό); O AAAAX ολότελα 

τους εξόντωσε. H ἰίδια (τύχη περιμένει) 

και TOUS ἀπιστους. 

11. Κι αυτό επειδή o AAAAX εἰναι o 

Προστάτης εκχείνων που πιστεύουν, ενώ 

OL άπιστοι δεν ἔχουν προστάτη. 

12. Βέδαια o AAAAX (θα χαρίσει) σ' 

εκείνους που πιστεύουν και κάνουν TO 

καλό Κήπους που κάτω ἀπ᾽ αὐτούς 
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(47) Σούρα Μουχάμμεντ Μέρος 260 st 

τρέχουν TO ποτάμια. Exeivor όμως που 

αρνήθηκαν (τον AAAAX), θα 

απολαμόάνουν (σ' αὐτό τον κόσμο) και 

θα τρώνε όπως τρώγουν τὰ ζώα, καὶ ἡ 

Φωτιά θα γίνει σαν χώρος διαμονής TOUS. 

13. Πόσα και πόσα χωριά πολύ πιο 

ισχυρά από το δικό σου που σ' ἐδιωξε -, 

(ω Μουχάμμεντ), τα εξολοθρεύσαμε (για 

τις αμαρτίες τους), και κανείς ÔEV ήταν 

για va Tous ὀοηθήσει. 

14. Μήπως εἰναι το ίδιο: Exeivos που 

᾽πυποστηρίζεται σε ὄέδαιο τεχμήριο (της 

πίστης) από τον Κύριό του, κι εκείνος 

που OÙ κακές του πράξεις του φαίνονται 

γοητευτικές κι ἐτσι ἀακολουθούν ta πάθη 

τους; 

15. Η εικόνα του Παραδείσου που τον 

ἔχουν υποσχεθεί στους ενάρετους (δείχνει 

ότι ÉXEL ποτάμια από νερό αδιάφθορο, 

και ποτάμια από γάλα που ἡ γεύση TOUS 

ποτέ δεν αλλάζει, και ποτάμια από (γλυκό) 

κρασί, μια αγαλλίαση γι' αὐτούς που 

πίνουν. Και ποτάμια από μέλι αγνό και 

λαμπικαρισμένο. Ἐκεί μέσα ὑπάρχουν γι' 

αὐτούς φρούτα από κάθε εἰίδος, και ἡ 

συγχώρηση από τον Κύριό τους. (Εἰναι 

ποτέ δυνατό μια τέτοια μακαριότητα) να 

συγκχριθεί (με τη θέση) εκείνου που 

χατοικεί μόνιμα στη Φωτιά, και του δίνουν 

για πιοτό ὄραστό νερό, που του 

κατακομματιάζει τα σπλάχνα του; 

16. Ki απ' αὐτούς ὑπάρχουν μερικοί 

που ακούν (τη διδασκαλία) σου, (ὦ 

Μουχάμμεντ), αλλά στο τέλος μόλις 6youv 

ἕξω από σένα, λένε σ' αυτούς που τους 
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(47) Σούρα Μουχάμμεντ Μέρος 260 ts! 

δόθηκε ἡ Γνώση: "Ti είναι αυτό nov eixe 

πει πριν λίγο;" Τέτοιοι είναι (οι ἀνθρωποι) 

που οΑΛΛΑΧ ἐχει σφραγίσει τις καρδιές 

τους, κι ἀκολουθούν τα πάθη τους. 

17. Exeivor ὁμῶς που ἐχουν 

καθοδηγηθεί, o AAAAX επαυξάνει σ' 

αὐτούς (το φως) της Καθοδήγησης και 

TOUS EUTVÉEL Ευσέόεια. 

18. Μήπως τότε περιμένουν μόνο τὴν 

Ὥρα που ξαφνικά θα tous ἔλθει; Αλλά 

ÉXOUV κιόλας φανεί μερικά σημάδια γι' 

αὐτήν. Κι όταν (πραγματικά) τους έλθει, 

πώς θὰ μπορέσουν - τότε - να ὠφεληθούν 

από τὴν προειδοποίηση; 

19. Μάθε λοιπόν (ω Μουχάμμεντ) ότι 

δεν ὑπάρχει θεός, παρά ο ΑΛΛΑΧ. 

Ζήτησε τη συγχώρηση για τα σφάλματά 

σου, καὶ για TOUS πιστούς και για τις 

πιστές, Oo AAAAX ὄὀέδαια γνωρίζει καλά 

τη συμπεριφορά σας (στη ζωή του κόσμου 

τούτου) καὶ τὴν EUXN σας (στο άλλο 

κόσμο). 

20. Ἐκείνοι που πιστεύουν λένε: "Av 

μόνο ἐχει σταλεί (ειδικά για μας) ἕνα 

Κορανικό Στάδιο (Σούρα);" Κι όμως όταν 

ἕνα Στάδιο μ' οριστική σημασία σταλεί 

καὶ ἀναφέρεται σ' αὐτό ο - υπέρ του 

AAAAX - αγώνας τότε ὄλέπεις εκείνους 

που στὴν καρδιά τους φωλιάζει ἀρρώστια 

(η υποκρισία), va σε κοιτάζουν μ' ένα 

ὀλέμμα σαν κι εκείνον που λιποθυμά όταν 

τον πλησιάζει ο θάνατος. Αλλά καλύτερα 

θα ήταν y αὐτούς, 
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(47) Σούρα Μονχάμμεντ Μέρος 260 ΤΩ 

εἰναι σωστό. Ki αν ἡ απόφαση ληφθεί 

(για τὸν αγώνα) θα ταν καλύτερο γι' 

αὐτούς να ήταν ειλικρινείς στον AAAAX. 

22. "Av αναλάδετε την εξουσία μήπως 

θα κάνετε διαφθορά στη γη και 

παραόιάζετε TOUS δεσμούς της φιλίας καὶ 

τῆς συγγένειας;" 

23. Τέτοιοι εἰναι (οι ἀνθρωποι) εκείνοι 

που o ΑΛΛΑΧ ἔχει καταραστεί, γιατί 

τους ἕκανε κουφούς καὶ τύφλωσε τὴν 

ὀὁρασή τους. 

24. Ma δεν (προσπαθούν ειλικρινά) 

va καταλάδουν το Κοράνιο, ἡ μήπως où 

καρδιές TOUS ÉXOUV κλεισθεί AT αὐτούς 

με κλειδαριές; 

25. Αὐτοί που ἐστρεψαν (σαν 

παραόδάτες) πάνω στὴν πλάτη τοῦς, 

(απομακρύνονται) σαν αποστάτες - μετά 

ma που ἡ Καθοδήγηση έχει καθαρά 

φανερωθεί σ' αυτούς - ο Σατανάς εἰναι 

που τους ἔχει υποκινήσει (έχει γοητέψει) 

δίνοντάς τους ψεύτικες ελπίδες. 

26. Κι αυτό επειδή λένε σ' αυτούς που 

μισούν εκείνο (το Κοράνιο) που o AAAAX 

ἔχει στείλει κάτω: "Θα σας ὑυπακχούομε εν 

μέρει σε μερικές ὑποθέσεις". O AAAAX 

ὄμως γνωρίζει (και τα πιο δαθιά) μυστικά 

τους. 

27. Αλλά, πώς θα είναι ἡ κατάστασή 

τους όταν οι άγγελοι αφαιρούν τις ψυχές 

TOUS, κτυπώντας τὰ πρόσωπά τους και 

τις πλάτες τους, 
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(47) Σούρα Μουχάμμεντ Μέρος 260 US  EV Los 6 jp 

28. Ki auto, ἐπειδή ακολούθησαν 6,11 

προκαλεί τὴν Opyn του AAAAX, και 

μίσησαν où Tov ευχαριστεί. Γι' αὐτό 

εματαίωσε τα ἐργα τους. 

29. Μήπως νομίζουν - όσοι στὴν 

καρδιά τους φωλιάζει μια ἀρρώστια - ότι 

Oo AAAAX δεν θα ὀγάλει (στο φως) όλη 

τὴν εχθροπάθειά τους; 

30. Ki av το θέλαμε, θα σε κάναμε va 

τους δεις και νὰ TOUS ἀναγνωρίσεις από 

τὰ σημάδια τους. Αλλά - εἰναι δέδαιο - 

ότι θα TOUS ἀαναγνωρίσεις ἀπό τον τόνο 

τῆς ομιλίας τους. Ki o AAAAX γνωρίζει 

(όλα) τα ἐργα σας. 

31. Και θα σας δοκιμάσουμε μέχρις 

ότου αποκαλύψουμε (κρίνοντας) ὀσους 

αγωνίζονται ἀνάμεσά σας και όσους 

πυπομένουν καρτερικά, και θα δοκιμάσουμε 

(ακόμα) τα ἐργα σας. 

32. Ἐκείνοι όμως που ἀρνήθηκαν (την 

Πίστη) κι εμποδίζουν (τους ανθρώπους) 

ἀπό to Δρόμο του ΑΛΛΑΧ και 

εναντιώνονται τον Απόστολο - μετά που 

φανερώθηκε σ' αὐτούς LE κάθε σαφήνεια 

ἡ Καθοδήγηση - δεν πρόκειται να ὄλάψουν 

σε τίποτε τον AAAAX. Ο AAAAX 

πράγματι θα ματαιώσει τα έργα τους. 

33. Q! Ἐσείς nov πιστεύετε! ὑτακούετε 

στον ΑΛΛΑΧ, καὶ πυπακούετε τον 

Απόστολο και μη ματαιώνετε τις πράξεις 

σας. 

34. Ἐκείνοι που ἀρνήθηκαν (την Πίστη) 

και ἐμπόδισαν (TOUS ανθρώπους) από το 
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(47) Σούρα Μονχάμμεντ Μέρος 26ο ts! 

Δρόμο του AAAAX και πεθάνουν όντας 

ἄπιστοι, o AAAAX δεν Ga τους 

συγχωρήσει. 

35. Μην εἰσθε μικρόψυχοι φωνάζοντας 

γιὰ ειρήνη εφόσον ELOTE ανώτεροί (τους). 

Ki o AAAAX εἰναι μαζί σας, και ποτέ 

δεν θ' ἀφήσει va μειωθεί ἡ αμοιδή τῶν 

πράξεών σας. 

36. Ἢ ζωή σ' αὐτό τον κόσμο είναι 

παιχνίδι και διασκέδαση. AV πιστεύετε καὶ 

φυλάγεστε (απ' το κακό) θα σας δώσει 

(ο AAAAX) τὴν αμοιδή σας και δεν θα 

ζητήσει (να σπαταλάτε) την περιουσία σας. 

37. Av ήταν να σας τη ζητήσει και νὰ 

σας πιέσει, θα προσπαθούσατε (παράνομα 

σαν φιλάργυροι) να την κρατήσετε, και 

τότε θα φαινόταν ἡ κακία (η φιλαργυρία) 

σας. 

38. Na τώρα που ἐχετε κἈληθεί va 

ξοδέψετε (από την περιουσία σας) ὑπέρ 

του ΑΛΛΑΧ. Ανάμεσά σας είναι μερικοί 

που εἰναι φιλάργυροι. Ὅποιος όμως 

τσιγκουνεύεται, TO κάνει μὲ ζημιά της 

ίδιας του ψυχής (τον LÔLO τον εαυτό του). 

Κι o AAAAX εἰναι ο πλούσιος (ελεύθερος 

από ανάγχκες), κι εσείς ELOTE OL φτωχοί. 

Αν απομακρυνθείτε (αν λιτοτακτήσετε από 

το Δρόμο), θα αντικαταστήσει στη θέση 

σας άλλο λαό. Ἔπειτα δεν θα είναι ὀμοιοι 

μ' εσάς. 
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(48) Σούρα ελ-Φετχ Μέρος 260 [ 789 | rs! ἐλ pt δ)» 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. QG! Μουχάμμεντ! Στ' αλήθεια σου 

ἔχουμε ανοίξει το δρόμο για μια φανερή 

(λαμπρή) Νίκη. 

2. Na νὰ σε συγχωρέσει o AAAAX 

γιὰ τα περασμένα σου σφάλματα, και γι' 

αὐτά που θὰ ακολουθήσουν, και va 

συμπληρώσει τὴν ευεργεσία Του σ' ἐσένα 

καὶ VO σε καθοδηγήσει στον Ἴσιο Δρόμο. 

3. Ki ἐτσι va σε 6on0noer o AAAAX 

με (την) ισχυρή (Του) θοήθεια. 

4. Exeivos εἶναι που στέλνει τη Γαλήνη 

στις καρδιές των Πιστών, για ν' αὐξηθεί 

ἡ Πίστη με την Πίστη τους, και στον 

AAAAX avxouv οι Δυνάμεις τῶν 

στρατιωτών στοὺς ουρανούς και στη γη. 

Και o AAAAX εἶναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος, 

5. γιὰ νὰ κάνει νὰ μπουν οι πιστοί 

καὶ OL πιστές σε κήπους που κάτω τους 

τρέχουν τα ποτάμια και να κατοικήσουν 

εκεί μέσα για πάντα, και V' ἀπομαχρύνει 

(συγχωρώντας) τις κακίες τους. Κι auto - 

κατά τον ΑΛΛΑΧ - είναι TO σπουδαιότερο 

κατόρθωμα (για τον ἀνθρωπο), 

6. καιγιὰ VO τιμωρήσει τους Υποκριτές 

καὶ τις Υποκρίτριες, τους πολυθεϊστές - 

άνδρες και γυναίκες -, που φαντάζονται 

γιὰ τὸν AAAAX τη χειρότερη γνώμη. 
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(48) Σούρα ελ-Φετχα, Μέρος 260 srl ἐλ qi δ) 

Πάνω tous ὑπάρχει το κύκλωμα του 

Πονηρού. Η Οργή του ΑΛΛΑΧ εἰναι 

πάνω τους. Tous ἔχει καταραστεί, κι 

ἑτοίμασε γι' αὐτούς την Κόλαση. Τὶ 

ἄσχημο τέλος που θα ἐχουν! 

7. Και στον AAAAX ανήχουν où 

Δυνάμεις τῶν στρατιωτών στους ουρανούς 

και στὴ γη. Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

8. Σ' ἐχουμε - ὀέδαια - στείλει σαν 

μάρτυρα (της Αλήθειας) και κομιστή 

Χαρούμενων Ειδήσεων και σαν ένα 

Προειδοποιητή, 

9. ὥστε va πιστέψετε - (w! ἀνθρωπου) 

- στὸν ΑΛΛΑΧ χαι στον Απόστολό Του, 

VO συμπαραστέκεστε (στο épyo Του) και 

νὰ Tov τιμάτε, και va Τὸν δοξάζετε (μ' 

επίκληση του ονόματός Του) πρωΐ και 

ὀράδυ. 

10. Βέόαια εκείνοι που σου ὑπόσχονται 

ότι αφοσιώνονται O'EOÉVO εἰναι σαν νὰ 

δώσουν την ὑυπόσχεση στον AAAAX. To 

χέρι τοῦ AAAAX είναι πάνω από τα 

χέρια τους. Ὅποιος - λοιπόν - παραόιάζει 

τὴν ὑυπόσχεσή του, το κάνει ὄλάπτοντας 

τὴν ἰδια του ψυχή, κι ὀποιος είναι συνεπής 

(του εκπληρώνει την υπόσχεσή του) μὲ 

τον ΑΛΛΑΧ, τότε x Exeivos σύντομα 

θα του ανταποδώσει μιὰ σπουδαία Αμοιδή. 

11.(Ω!Μουχάμμεντ!)Θα σου πουν όσοι 

από TOUS Ἀραόὄες απόμειναν πίσω. (και 

ὃεν σε αχολούθησαν στη μάχη) "Eixaue 

απασχοληθεί (με το VA προσέχουμε) τις 

περιουσίες μας και τις οικογένειές μας. 
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(48) Σούρα ελ-Φετχα Μέρος 260 [ 791 | Frs! ἐλ δῦ! ὃ). 

Ζήτησε λοιπόν να συγχωρεθούμε". Λένε 

με τὴ γλώσσα TOUS, O,TL δεν εἰναι στὴν 

καρδιά τους. Na πεις: ἽΠοιος από σας 

μπορεί να αποφύγει το θέλημα του 

AAAAX av θέλει για σὰς το κακό, ἤ 

θέλει va σας ὠφελήσει; O AAAAX - va 

eiote ὀέόδαιοι - ÉXEL πλήρη γνώση τῶν 

πράξεών σας. 

12. "Αλλά νομίσατε, ότι (τόσο) ο 

Απόστολος (600) κι où Πιστοί dev θα 

γύριζαν ποτέ στις οικογένειές τους. Κι 

αὐτό ἄρεσε στην καρδιά σας και πέρασε 

μια κακή σκέψη, γιατί εἶστε ἕνας λαός 

χαμένος (στην αμαρτία)". 

13. Κι ὀποιος δεν πιστεύει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Του, ἔχουμε 

ετοιμάσει - για TOUS Ἀπιστους - μια 

Τοομερή Φωτιά! 

14. Στον AAAAX ανήκει ἡ κυριότητα 

τῶν ουρανών και τῆς γης. Συγχωρεί, 

ὀὁποιον θέλει και τιμωρεί, όποιον θέλει. O 

AAAAX είναι Πολυεύσπλαχνος,Ελεήμων. 

15. Και θα πουν 6001 ἐμειναν πίσω, 

OTOV ÉGAETE μπρος για να πάρετε σίγουρα 

λάφυρα: "Ἐπιτρέψτε uas va σας 

ακολουθήσουμε." Θέλουν ν' αλλάξουν το 

λόγο του AAAAX. Na πεις: "Δεν θα μας 

ακολουθήσετε, ÉTOL (μ' αυτούς τους ὀρους). 

Κι άλλοτε o AAAAX το εἰχε πει (αυτό)". 

Ga πουν τότε: Ἢ ζήλια σας μας το 

(απαγορεύει)". Ὄχι - ὀέδαια -, κι όμως 

πολύ λίγοι καταλαόδαίνουν (τέτοια 

πράγματα). 

16. Na πεις στους Ἀραόες που 

2: 4 29,5 42:2. 
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απόμειναν πίσω: "Θα κληθείτε (va 

πολεμήσετε) ἐνάντια σ' ένα λαό που 

κατέχει την ὀιαιότητα της μάχης. Τότε 

θα τους πολεμήσετε μέχρι τέλους, ἡ θα 

πυποταχθούν. Ki αν τότε υπακούσετε, ο 

AAAAX θα σας δώσει εξαίρετη αμοιδή, 

αν όμως αρνηθείτε (και επιστρέψετε), όπως 

αρνηθήκατε καὶ πριν, θα σας τιμωρήσει 

με μια οδυνηρή Τιμωρία", 

17. Δεν ὑπάρχει ενοχή για τον τυφλό, 

HL οὔτε για τον κουτσό υπάρχει ενοχή, κι 

οὔτε για τον ἄρρωστο (αν δεν συμμετέχει 

στον πόλεμο). "Ὅποιος - λοιπόν - ὑπακούει 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, 

(o AAAAX) θὰ του επιτρέψει να μπει σε 

Κήπους που κάτω Tous τρέχουν ta 

ποτάμια. Ki ὀόποιος επιστρέψει πίσω θα 

τον τιμωρήσει με μια οδυνηρή Τιμωρία. 

18. Η ικανοποίηση του ΑΛΛΑΧ εἰναι RC κι πε τῳ; Lie 
6laun πάνω στους Πιστούς, όταν σου ἐχουν 

πυποσχεθεί (αφοσίωση) κάτω από το 

Δένδρο. Γνώριζε τι ήταν στην καρδιά τους 

καὶ YU αὐτό ἐστειλε την ηρεμία πάνω 

TOUS, και τους ὀράδευσε με μια γρήγορη 

Νίκη. 

19. Και (επί πλέον) θα axoxtnoovv 

και πολλά λάφυρα. Και o AAAAX εἰναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

20. O AAAAX σας ἐχει υποσχεθεί ν' 

αποκτήσετε πολλά λάφυρα, και σας ἔδωσε 

αὐτά προκαταόολικώς. Συγκράτησε Ta 

χέρια τῶν ανθρώπων από σας, για va 

είναι - (τούτο) - σὰν Σημείο (της 

προστασίας Του), και va σας καθοδηγήσει 

σ' έναν Ἰσιο Δρόμο. 
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21. Και ἀλλα (λάφυρα ὑπάρχουν) που 

δεν ἔχετε - πάνω τους - τὴ δύναμη, αλλά 

που o AAAAX τα ἔχει περικυκλώσει. Και 

o AAAAX ἔχει δύναμη πάνω σ' όλα ta 

πράγματα. 

22. AV οι ἄπιστοι ἤθελαν va σας 

πολεμήσουν, θα γύριζαν -οπωσδήποτε - 

τὴν πλάτη τους, ἐπειτα dev θα ἑόρισκαν 

(κανένα) προστάτη οὔτε και 60n06. 

23. (Τέτοια ήταν) ἡ συνήθεια (που ἐχει 

εγχρίνει) ο AAAAX καὶ στο παρελθόν, 

καὶ δεν θα ὄρεις καμιά ἀλλαγή ἁαποφάσεων 

του ΑΛΛΑΧ. 

24. Και Exeivos eivar που ἔχει 

συγκχρατήσει TO χέρια τους από σας, καὶ 

“τὰ χέρια σὰς από εκείνους - μέσα στη 

Μέκκα - αφού είχε δώσει τη νίκη πάνω 

τους. Και o AAAAX όλέπει καλά, ὁλα 

ὁσα κάνετε. 

25. Αὐτοί εἰναι ἐκείνοι που ἀαἀρνήθηκαν 

(την ἀποκάλυψη) και σας εμπόδιζαν από 

το απαράόδατο Ἰέμενος καθώς και τις 

προσφορές - από θυσίες των ζώων -, που 

τις καταχρατούσαν (εμποδίζοντάς τις) va 

φτάσουν στο θυσιαστήριο. Κι αν δεν 

᾽ὑυπήρχαν εκεί (ανάμεσά τους) άνδρες που 

πίστευαν και πιστές γυναίκες - που δεν 

TOUS γνωρίξατε -, κι αν δὲν ὑπήρχε φόδος, 

ότι κάποιο ἐγκλημα θα προέκυπτε για 

σας κατά TN συμπλοκή - χωρίς (VA ἔχετε) 

γνώση - o AAAAX θὰ σας επέτρεπε ν' 

ανοίξετε το δρόμο σας με τη όία,(αλλά 

χράτησε TO χέρια σας) ὥστε να κάνει να 

μπει - εἐκείνον που θέλει - στο ἐλεός Του. 
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AV ήταν ὀὁμως χωριστά (οι πιστοί από 

tous ἀπιστους) θα τιμωρούσαμε - δέδαια 

- ὁσους ἀνάμεσά TOUS ἦταν Ἀπιστοι LE 

μια οδυνηρή Ἰιμωρία. 

26. Evw οι Ἀπιστοι ἐόαζαν στις καρδιές 

τους τὴν οργή του τυφλού φανατισμού -- 

o AAAAX ἐστειλε κάτω την Ηρεμία 

Του στον Απόστολό Του και στους 

Πιστούς, και TOUS υποχρέωσε νὰ 

εφαρμόσουν, το Λόγο (την εντολή του 

AAAAX) για αυτοσυγκράτηση. Καὶ εἶχαν 

χάθε δικαίωμα γι᾿ αὐτό και τους άξιζε. 

Και o AAAAX ἐχει πληρέστατη γνώση 

για κάθε πράγμα. 

27. Βέδαια o AAAAX ἔκανε ὥστε να 

επαληθεύσει ἡ οπτασία του Αποστόλου 

Του, ότι θα μπείτε στο Απαράδατο 

Téuevos, με πλήρη ασφάλεια - av ο 
AAAAX (το) θέλει - ἐχοντας ξυρισμένα 

τα κεφάλια σας, τα μαλλιά σας κομμένα 

χοντά, και χωρίς φόδο. Tati γνωρίζει, 

O,TL εσείς δεν γνωρίζετε, και σας 

επιφυλάσσει εκτός αυτού - μια γρήγορη 

νίκη. 

28. Eivou Exeivos που ἐστειλε κάτω 

τον Απόστολό Του ue την Καθοδήγηση 

και τῇ Θρησκεία τῆς Αλήθειας 

παρουσιάζοντάς τὴν πάνω από κάθε 

(ἄλλη) θρησκεία. Και apgxei o AAAAX 

για Μάρτυρας. 

29. Ο Μουχάμμεντ είναι ο Απόστολος 

του AAAAX. Καὶι Goo εἰναι μαζί του 

εἰναι ισχυροί ἐνάντια στους Ἀπιστους καὶ 

σπλαχνικοί μεταξύ τους. Θα τους δεις 

γονατιστούς νὰ σκύδουν τον εαυτό TOUS 
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(και va προσεύχονται) αναζητώντας μια 

Χάρη από τον ΑΛΛΑΧ καὶ την Καλή 

(Του) wavoroinon. Στο πρόσωπό τους 

(ειδικά στο μέτωπο) φαίνονται τα ίχνη 

(που εἰναι) οι αποδείξεις από το 

προσκύνημα. Αὐτό το ἰδιο εἶναι που 

avapéger ἡ Πεντάτευχος, (Τεουρά) και 

10 Εναγγέλιο και που το παρουσιάζει με 

σπόρο που φυτρώνει, και δυναμώνει, καὶ 

παχαίνει και στέκεται σταθερά πάνω στο 

χοτσάνι του, (γεμίζοντας) τον γεωργό με 

θαυμασμό κι ευχαρίστηση, και ἔχει σαν 

αποτέλεσμα να γεμίζει τους Ἀπιστους με 

οργή σ' αυτά. O AAAAX ἐχει υποσχεθεί, 

σ' ὀσους πιστεύουν ἀνάμεσά TOUS και 

κάνουν καλό, TN συγχώρηση και μια 

σπουδαία Αμοιθή. 

(49) Σούρα ελ- Χουτζουράτ 
πια - Di Κύμυρις - TL διαίτερα. ( Διαμερίσματα) | 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Eoeis που πιστεύετε! Μη 

προύάλλετε την κρίση σας πάνω στη κρίση 

του AAAAX καὶ του Αποστόλου Του, 

αλλά va φοόδάστε τον AAAAX. O 

ΑΛΛΑΧ - ὀέόαια - ακούει καὶ γνωρίζει 

(τα πάντα). 

2. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην 

υψώνετε τις φωνές σας πάνω από τη φωνή 

του Προφήτη, και ὀὁταν συζητάτε μαζί 

του UN φωνάζετε, όπως μιλάτε 

μεγαλόφωνα ο ἕνας με τον άλλο, μήπως 

ματαιωθεί ἡ αμοιδή τῶν καλών πράξεών 

σας χωρίς να το αισθανθείτε. 
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3. Πράγματι, ὁσοι χαμηλώνουν τη 

φωνή TOUS μπροστά στον Απόστολο TOU 

AAAAX εἰναι αὐτοί που o AAAAX ἐἔχει 

εξετάσει - για ευσέδεια - τις καρδιές τους. 

Θα ἐχουν Συγχώρηση και μια σπουδαία 

Δμοιθή. 

4. Αὐτοί που σε καλούν (φωνάζοντας) 

ἐξω από τα (ιδιαίτερα) Δωμάτια (του 

σπιτιού σου), OL περισσότεροι απ' αὐτούς 

στεροῦνται λογικής. 

5. AY ήταν δυνατό να ἔχουν ὑπομονή 

μέχρις OTOU ὄγεις σ' αὐτούς, (τούτο) θα 

ήταν πολύ καλύτερο γι' αὐτούς. Και o 

AAAAX είναι Πολυεύσπλαχνος, Ἐπιεικής. 

6. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! AV ἕνας 

κουτσομπόλης σας παρουσιαστεί 

φέρνοντας μια εἰδηση, ὀεδαιωθείτε (για 

τὴν αλήθεια), μήπως ὀλάψετε ένα λαό 

(απερίσκεπτα και) εν αγνοία, κι ἐπειτα 

μετανοιώσετε για ό,τι ἐχετε κάνει. 

7. Και μάθετε ότι ανάμεσά σας 

ὀρίσκεται ο Απόστολος του ΑΛΛΑΧ. Av 

ήταν - σε πολλές υποθέσεις - ν' 

ακολουθήσει τις (επιθυμίες) σας θα 

πέφτατε - οπωσδήποτε -, σε καταστροφή. 

Κι όμως o ΑΛΛΑΧ σὰς ἔκανε V' 

ἀγαπήσετε τὴν Πίστη καὶ σὰς τὴν ἔχει 

καλλωπίσει στις καρδιές σας, κι ἔκανε σ' 

εσάς μισητή την απιστία, την ανυπακοή 

τοῦ ΑΛΛΑΧ καὶ την παρανομία. Αὐτοί 

εἶναι που καθοδηγούνται ενάρετα. 

8. Αὐτή ἡ προσφορά εἰναι μιὰ χάρη 

από τον ΑΛΛΑΧ και μιὰ ενεργεσία. Και 

o AAAAX είναι Παντογνώστῃς, 
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Πάνσοφος. 

9. Και αν δύο κοινότητες ανάμεσα 

στους Πιστούς ὀρίσκονται σε διαμάχη, 

φροντίστε νὰ ELQNVEUOOUV μεταξύ τους. 

Αλλά, αν μια (μερίδα) απ' αὐτούς υπερὄεί 

τα ὀρια ἐνάντια στὴν άλλη, (τότε) 

πολεμείστε ἐκείνην που παρανομεί μέχρις 

ὅτου συμμορφωθεί (γυρίσει) με τη διαταγή 

του AAAAX. Κι αν συμμορφωθεί (γυρίσει) 

τότε φροντίστε να αποκατασταθεί ἢ 

εἰρήνη (συμ 616 ασμ ός) μεταξύ τους με 

χάθε δικαιοσύνη και VO εἰστε ἀμερόληπτοι. 

Πράγματι, o AAAAX αγαπά τους 

αμερόληπτους (και δίκαιους). 

10. Où Πιστοί δεν εἰναι παρά μόνο 

μια Αδελφότητα. [' αὐτό φροντίζετε για 

συμόιδασμό μεταξύ των δύο αδελφών σας, 

και φούάστε τον AAAAX, για va 

(αξιωθείτε) της Ευσπλαχνίας (Του). 

11. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! ας μην 

χκοροϊδεύεται ἕνας λαός (ανδρών) από ἕναν 

(άλλολ) λαό. ‘Tous να εἰναι καλύτεροι (αὐτοί 

που κοροϊδεύονται) απ' αὐτούς που 

(xogoïôevouv). Κι oùte γυναίκες (va 

κοροϊδεύονται), από γυναίκες. Ἴσως - va 

εἰναι καλύτερες (αυτές που κοροϊδεύονται), 

απ' αὐτές (που κοροϊδεύουν). Και μὴν 

συκοφαντείτε ο ἕνας τον άλλο με 

(προσόλητικά) παρανόμια (παρατσούλλιο). 

Πόσο κακό va γίνει ο πιστός 

διαφθαρμένος ὁταν συκοφαντεί τον πιστό 

ἀδελφό του. Κι όποιοι δὲν σταματήσουν 

HOL μετανιώσουν, αὐτοί είναι - πραγματικά 

- οὐ καχοποιοί που αδικούν. 

12. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Αποφεύγετε 
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600 μπορείτε πολλές υποψίες. Πατί το va 

πὙποψιάζεσαι κάποιον σε μερικές 

περιπτώσεις εἰναι αμαρτία. Και unv 

κατασκοπεύετε κι οὔτε VO κακολογείτε - 

O ἕνας τον ἄλλο - πίσω από την πλάτη 

του. Μήπως κανείς από σας ἀαγαπά va 

φάγει TO κρέας του νεχρού ἀδελφοῦ του; 

Ὄχι, αὐτό θα σας προκαλούσε φρίκη... 

(μίσος). Φοόδηθείτε λοιπόν τον AAAAX, 

γιατί o AAAAX δέχεται τη μετάνοια, 

και είναι Ἐπιεικής. 

13. Q! Ἐσείς où ἀνθρωποι! Zas ἐχουμε 

πλάσει από ἕναν (μόνο) ἀνδρα και μια 

(μόνο) γυναίκα, και σας κάναμε σε λαούς 

- Ἔθνη και Φυλές για ν' avayvopiter ο 

ἕνας τον ἄλλο (κι ὀχι να καταφρονεί ο 

ἕνας τον ἀλλο). Βέδαια ο πιο τιμημένος 

από σας - στα μάτια του AAAAX -, 

εἰναι ο πιο ενάρετος (υπάκουος) (ανάμεσά 

σας). Και o AAAAX εἰναι Παντογνώστης 

καὶ καλά πληροφορημένος (για ὁλα τα 

πράγματα). 

14. Où Ἀραύες (της ερήμου), λένε: 

"Πιστεύσαμε". Na tous πεις: “Δεν 

πιστεύετε, αλλά (μόνο) λέτε: - “Ἔχουμε 

(εξωτερικά) υποταχθεί στη θέληση του 

ΑΛΛΑΧ - ενώ ακόμα ἡ Πίστη δεν μπήκε 

στις καρδιές σας. AV - λουτόν - υπακούετε 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, 

δεν θα μειώσει σε τίποτε την αξία των 

πράξεών σας, πράγματι, ο AAAAX είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ἐπιεικής. 

15. Πραγματικά πιστοί εἰναι εκείνοι 

που ἔχουν πιστέψει στον AAAAX και 

στον Απόστολό Του, και από τότε δεν 

αμφιδάλλουν, και UOXBOUV με τις 
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περιουσίες TOUS (τα ὑπάρχοντά TOUS) και 

τον LÔLO τον εαὐτό τους για το Δρόμο (το 

Ἔργο) του AAAAX. Αὐτοί είναι οι 

ειλικρινείς, (και τίμιοι σ' αὐτή). 

16. Na πεις: "Μήπως θα διδάξετε (θα 

πείτε στον) AAAAX τη θρησκεία σας, 

Αλλά o AAAAX γνωρίζει ὁλα 600 εἰναι 

στους ουρανούς και στη γη. Και o 

AAAAX ἐχει απόλυτη γνώση για κάθε 

πράγμα. 

17. Θα προσπαθήσουν va σε 

εντυπωσιάσουν ότι - σαν χάρη - έχουν 

ασπασθεί τον ἸΙσλαμισμό. Na πεις: Δεν 

λογαριάζεται ο Ισλαμισμός σας σαν μια 

χάρη πάνω μου. Όχι, ο ΑΛΛΑΧ σὰς 
ÉÔWOE (αὐτή την) τιμή πάνω σας, γιατί 

σας καθοδήγησε στην Πίστη, αν - δέδαια 

- εἰστε (σ᾽ ότι λέτε) ειλικρινείς (και τίμιοι 

σ' αὐτή). 

18. "Βέδαια ο AAAAX γνωρίζει τα 

μυστικά τῶν ουρανών και τῆς γης. Και ο 

AAAAX ὀλέπει πολύ καλά όλα όσα 

κάνετε". 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. K. = (Kap)}* Ma το Δοξασμένο 

Κοράνιο (ὦ Movyaupevt! εἰσαι ο 

Απόστολος του AAAAX). 

2. Απορούν όμως πώς Tous ἔχει ἔλθει 
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ο Προειδοποιητής από τὴν ἰδια τη γενιά ÔEZ Re SE ἼΞ 

τους. Γι’ αὐτό οι Ἀπιστοι εἰπαν: “Αὐτό 

εἶναι παράξενο πράγμα! 

cor 3. Ti λοιπόν! Σαν πεθάνουμε και στον 
ϑιμύς “ΠΆΗΙ 

γίνουμε χώμα, (είναι δυνατό ν' 

αναστηθούμε); Αὐτό εἰναι (ένα εἰδος) 

επιστροφής, πολύ μακριά να γίνει". 

4. Γ νωρίζουμε “κιόλας πόσους από Fe NAS 3, SE 

αὐτούς ἔχει ἀφαιρέσει ἡ γη. Και ἔχουμε 

μαζί Μας éva Βιόλίο (κατάστιχο) που OL 

φυλάει (όλο to λογαριασμό). 

5. Αλλά διάψευσαν την Αλήθεια όταν ΕΝ, 2 as LICE 
τ “Ὁ Ὁ Li LI a 

τους ἦλθε. Γι' auto 6pioxovtar σε Θεΐὶ 3. φοροῦν» 

συγκεχυμένη κατάσταση. 

. Μ ν ὀλέπουν π ν νό LE LIL LE ANAL LS 6 Ma δὲν ὀλέπου θος τὸ οὔρα ee LANCE 

που είναι πάνω τους; Πώς τον ἐχουμε St RE 

κτίσει και πώς τον στολίσαμε, δίχως ΤΗΝ DU EST 

κανένα ρήγμα; 

7. Κι enexteivaue και τὴ γη προς τα 

ἕξω, θέτοντας σ' αὐτήν (μόνιμα και) μη Ξᾷ 

σταθερά (όουνά), και κάναμε να παράγει εεφεύξο ; 

- σε ζεύγη - από ὄμορφα φυτά, 

SRG ENT 

8. ἐτσι για va διατηρούνται, και va TA A LE < 

vrEvBvuIToUv σε κάθε (αφοσιωμένο) δούλο 

τὴ μετάνοια (στον AAAAX). 

9. Και στέλνουμε χάτω (στη yn) ἀπο} τς PEUT LLC 

τον ουρανό εὐλογημένο νερό (όροχής), | ἢ “ PR 

(φορτωμένο) και κάνουμε - μ᾽ αυτό - va Gina 
6Aaotävouv Κήποι και xoxxor για 

συγκομιδή, 

10. και ψηλόκορμα φοινικόδενδρα με AU LI, 
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κρεμασμένα τὰ κοτσάνια από τους 

(πολλούς) χουρμάδες, σὰ σωρός To ἕνα 

πάνω ot ἄλλο, 

11. για συντήρηση τῶν δούλων (του 

AAAAX). Και ζωντανεύουμε μ' αὐτό (το 

νερό) μια χώρα που ήταν νεκρή. Ἔτσι θα 

γίνει και n Ἔξοδος (η Ανάσταση). 

12. Πριν απ' αυτούς έχουν διαψεύσει 

(τη Μέλλουσα Ζωή) ο λαός του Νώε, où 

Σύντροφοι του Ρας και του Θεμούντ, 

13. του Avr, του Φαραώ και τ' ἀδέλφια 

του Λωτ, 

14. où Σύντροφοι της Ἔτι κα (του 

δάσους) και ο λαός της Τοὔμπεα. Ο κάθε 

ἕνας (απ' αὐτούς) διάψευσε τους 

ἀπεσταλμένους, κι ÉTOL ἡ προειδοποίησή 

Mov επαλήθευσε όπως ἐπρεπε (σ' αὐτούς). 

15. Μήπως λοιπόν Mas κούρασε ἢ 

πρώτη Δημιουργία; (OyL), αὐτοί όμως 

αμφιδάλλουν για τὴν καινούργια 

Δημιουργία. 

16. Ἐμείς είμαστε που πλάσαμε τον 

ἄνθρωπο καὶ γνωρίζουμε, τι εισηγήσεις 

του ψιθυρίζει ἡ ψυχή του, γιατί είμαστε 

πιο κοντά σ' αὐτόν παρά ἡ φλέδα του 

λαιμού (του). 

17. (Πρόσεξε) tous δύο (φύλακες 

αγγέλους) που εἶναι ορισμένοι va 

μαθαίνουν (τα ἐργα του), τα μαθαίνουν 

(και τὰ σημειώνουν), καθισμένοι ο ένας 

στα δεξιά καὶ ο ἄλλος στ' ἀριστερά. 

Μέρος 260 | 801 | τ «5:1 
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18. Ovte μια λέξη δεν προφέρει χωρίς 

εκεί να ὀρίσκεται ἕνας σκοπός ἕτοιμος 

(va τη σημειώσει). 

19. Και ἡ επίθεση (η αναισθησία) του 

θανάτου θα φέρει την αλήθεια (μπρος 

στα μάτια του): "ALTO ήταν (το τέρμα) 

που προσπαθούσες ν' αποφύγεις 

(δραπετεύοντας)"" 

20. Και θα φυσήξουν για ν' ακουστεί 

n Σάλπιγγα. Αὐτή θα εἰναι n Ἡμέρα της 

Ἐπαγγελίας (που δόθηκε σαν 

προειδοποίησῃη). 

21. Κι εκεί (τότε) θα ἐλθει κάθε ψυχή 

που θα ἐχει ἕναν (άγγελο) οδηγό, καὶ 

ἕναν (άγγελο) μάρτυρα. 

22. (Και θα ακουστεί): “"Hoovv 

απρόσεκτος απ' αὐτό. Τώρα αφαιρούμε 

από σένα το σκέπασμα (το πέπλο) σου, 

καὶ ἡ ὀρασή σου - σήμερα - είναι σιδερένια 

(οξεία, ἐκανή καὶ γρήγορη)". 

23. Και θα ner autos (ο άγγελος) που 

τον ακολουθεί: "Na, (ό,τι ἐχω καταγράψει) 

εδώ εἰναι ἕτοιμο μαζί μου!" 

24. (Και n καταδίκη θα είναι): "Ῥίξτε 

στην Κόλαση κάθε ανυπάκουο αρνητή (του 

AAAAX)! - 

25. που εμπόδισε ό,τι ήταν καλό, 

παραόδίαζε TOUS νόμους κι ἐσπερνε 

αμφιθολίες (και υποψίες), 

26. "που ἔχανε στὴν ίδια μοίρα UE TO 

AAAAX, ἄλλη θεότητα. IL αὐτό ρίξτε 

Le 
“,2. 577 “7,125 ΄σ os LME LS 

σῶς Δ 225. “δ 
ΡΣ ΤΗ͂Θ 

ἕῳ te CE Air À 
(EPA MAIRE 
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τον σε σκληρά ὀασανιστήρια", 

27. Και θα πει αὐτός (ο Σατανάς) 

που τον ακολουθεί: "Κύριέ μας! Δεν εἰμαι 

εγώ που τον ἔκανα νὰ παρανομεί, αλλά 

ήταν (αυτός ο ίδιος) στην πλάνη, μακριά 

(από την αλήθεια)". 

28. Oa πει: Μη συζητάτε, μπροστά 

Μου. Σας ἐχω κιόλας από πριν 

παρουσιάσει την Προειδοποίηση. 

29. "Ὃ Λόγος δεν πρόκειται ν' αλλάξει 

μπροστά Μου, και δεν κάνω τὴν 

(παραμικρή) αδικία στους δούλους Μου". 

30. Mia μέρα θα ρωτήσουμε τὴν 

Κόλαση: "Τέμισες ἐντελώς;" Κι οπωσδήποτε 

θα πει: “Μήπως ὑυπάρχει κανένας ἄλλος 

παραπάνω (να ἐλθει);" 

31. Και θα πλησιάσει ο Κήπος στους 

ευσεύείς, που δεν θα είναι πολύ μακριά. 

32. (Mia φωνή - τότε - θα πει: "Αὐτό 

είναι ὀ,τι είχαν υποσχεθεί για κάθε ἕνα, 

που στράφηκε (στον AAAAX) 

μετανοιωμένος (ειλικρινά), που φύλαξε (το 

Νόμο Του), 

33. που φούόάται - αόρατα - τον 

Ραχμάν (Φιλάνθρωπο- AAAAX), και 

έρχεται με ταπεινή καρδιά αφοσιωμένος 

(προς Αὐτόν). 

34. "Μπείτε εκεί (μέσα) με Ειρήνη και 

ἀσφάλεια. Αὐτή είναι n Ἡμέρα της Αιώνιας 

Ζωής!" 
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35. Ou ἔχουν - εκεί μέσα - ό,τι DEAR AAA! 
ἐπιθυμοῦν, και κάτι παραπάνω από Ἐμάς. 

36. Πόσες και πόσες όμως, γενιές - | y 4 τέσ τι; ΠΣ Die 

παλιότερα - ἔχουμε εξολοθρεύσει (για τις ὩΣ λα, εὐ; A τ 

αμαρτίες TOUS), πολύ πιο δυνατούς απ’ ΘΖ Ja δι ls 

αὐτούς, Ἔπειτα επεδλήθησαν στα μέρη 

τῶν χωρών. Μήπως 6pnxav κανένα μέρος 

(για) καταφύγιό (τους); 

37. Βέδαια σ' αὐτά υπάρχει ένα 
: : : ANR ANS MINE 

Μήνυμα για οποιονδήποτε ἔχει καρδιά PHARES chine 
CR » Arret 4 

(και καταλαόδαίνει) ἡ δίνει ἀκρόασῃη, ενώ [Ὁ ὅς. gi es 3 

από πριν ήταν μάρτυρας, προσεκτικός (της 

αλήθειας). 

38. Και πλάσαμε τους ουρανούς καὶ | |: ΠΑ τ τι 

τῇ γη και τὰ ενδιάμεσά τους σε ἕξι ἡμέρες 

και ἢ κούραση ὃὲν Μας άγγιξε. FRE Ἰλξω ξ ΕΟ 

39. Ii αὐτό va υπομένεις όλα ὁσὰ bee ia act 

λένε, και πανηγύριζε τη Δόξα του Κυρίου ἼΣ 

σου πριν την ἀνατολή του ἡλίου και πριν CAN SE PATATE 

από τη δύση (του), 

40. και στη διάρκεια (επίσης μιας ρας) 

της νύχτας. Και va Tov υμνολογείς (όμοια) 

μετά τις γονυλκλισίες (προσευχές) (τις 

θέσεις, που παίρνει το κορμί σου) στη 

λατρεία. 

θὰ ET CE PE ἡ 
GANTS NES 

᾿ il 3 ὃς L La αἴ Cou y toute 41. Και ἄκουσε προσεχτικά! την Ἡμέρα ῶ τὰ οδσω 
; | , τυ Σὰ ; 
όταν ο Κήρυκας θα φωνάζει από τόπο 

πολύ κοντά, 

42. μια Ἡμέρα που θ' αχούσουν ἕνα ei LA | Era | rer 
(δυνατὸ) Σάλπισμα με (πολύ) αλήθεια. 

Αὐτή θα εἰναι n Ημέρα της Ἐξόδου (της 

Ανάστασης). 
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43. Βέδαια, Ἐμείς eluaote που δίνουμε 

τὴ Ζωή χαι το Θάνατο. Και σ' Ἐμάς 

είναι το Téoua της Πορείας! 

44. Την Ἡμέρα που ἡ γη θα σχιστεί, 

από (τους ἀνθρώπους) που ὀιάζονται νὰ 

όγουν, Αὐτό θα αποτελέσει μια συνάθροιση 

όλων μαζί, που για Mag είναι πολύ εὔκολο. 

45. Γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνα που 

λένε (OL ἀπιστοι), κι εσύ δεν εἰσαι εκείνος 

που θα τους αναχαιτίσεις δυναμικά. Fr 

αὐτό νὰ υπενθυμίζεις μὲ το Κοράνιο 

εκείνους που φούούνται τὴν 

Προειδοποίησή Mov. 

ta δὰ ὦ 4. ταῦτ 4 ἘΠ 

4% 7 2710 A77 - GLE 

ASE CNRS 
LS 2 f82- 

ms, dor4n Than “σῷ 1 

le pe SU λον; 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma τους (Ανέμους) που 

διασκορπίζουν (και μεταφέρουν) στ' 

ἀνοιχτά τα πάντα. 

2. Mo ta σύννεφα, γεμάτα από ὄροχή. 

3. Mo ta καράόῤια που κυλούν ἁπαλά. 

4. Ma tous ἀγγέλους που μοιράζουν 

T' αγαθά (τα ριζικά) κατά το θείο 

πρόσταγμα. 

5. "Ou σὰς ἐχουν υποσχεθεί είναι 

αληθινό. 

6. Και σίγουρα θα ὄγει n ανταμοιδή 

Oes, hf 

Φθίας 

Das gr ss se 

(OAI 

Le ET 
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(n Απόφαση και ἡ Δικαιοσύνη) 

7. Ορκίζομαι στον Ουρανό μὲ τὴν 

ἐεπεξεργαζόμενη οικοδόμησῃ. 

8. ότι εἰστε σε διαφορετικές γνώμες. 

9. Απ' αυτό ἀαπομακρύνεται όποιος ἔχει 

ἀπομακρυνθεί (από την Καθοδήγησῃη). 

10. Καταράσθηκαν οι ψεύτες 

11. Αὐτοί που - απρόσεκτα - 

ὀρίσκονται στην ἀόυσσο της άγνοιας, 

12. και που ρωτούν: "Πότε θα ἔρθει ἡ 

Ἡμέρα της Κρίσης". 

13. Την Ἡμέρα που θα τιμωρηθούν με 

τη Φωτιά! 

14. "Δοκιμάστε την Τιμωρία σας! Αὐτό 

είναι που εσείς επισπεύδατε!" 

15. Πράγματι οι Evägetou, θα 

ὄρίσκονται μέσα σε Κήπους και Πηγές 

(νεροῦ), 

᾿ 16. απολαμόάνοντας, ό,τι τους ἐδωσε 

ο Κύριός τους, γιατί πριν ax’ αυτό Éxavav 

καλές πράξεις. 

17. Συνήθιζαν va κοιμούνται λίγο τη 

νύχτα, (αφού προσεύχονται) 

18. Και το τελευταίο μέρος της νύκτας 

πριν την αὐγή παρακχαλούν ζητώντας 

Συγχώρησῃ. 

BIT ne OasE, 

(OPERA τῇ 

“1.5 Le 
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19. Και στις περιουσίες Tous δίνουν 

(σκέπτονταν) το δικαίωμα του (πτωχοῦ), 

εκείνου που ζητούσε (ελεημοσύνη), κι 

ἐκείνου που ντρέπεται νὰ ζητιανεύσει. 

20. Και στὴ γη ὑπάρχουν Σημεία γι' 

αὐτούς ποῦ πιστεύουν εἰιλικρινά, 

21. ὀὁπως και σ' εσάς τους ἰδιους. Δεν 

ὀλέπετε; 

22. Και στον ovpavo ὄὀρίσκονται οι 

δυνάμεις τῶν ἀαγαθών σας όπως (επίσης) 

και αὐτό που σας υπόσχεται. 

23. Και - Ma τον Κύριο - του ουρανοῦ 

και της γης, αὐτό είναι ἀληθινό ακριόώς 

όπως μιλάτε. 

24. Ma δεν σου ἔχει φτάσει ἡ ἱστορία 

τῶν αξιών, κάθε τιμής φιλοξενουμένων 

του Αὐραάμ; 

25. Ὅταν μπήκαν σ' αὐτόν και εἰπαν: 

"ιρήνη!" εκείνος εἰπε: "Ειρήνη!" (και 

σκέφτηκε) va είναι λαός ασυνήθιστος". 

(άγνωστοι ἀνθρωποι). 

26. Και γρήγορα πήγε ΧἈρυφά προς 

τὴν οικογένειά του, και ἔφερε ἕνα παχύ 

μοσχάρι. 

27. Και το πλησίασε μπροστά τοῦς, 

λέγοντας: "Δεν θα φάτε;" 

28. (Κι επειδή δὲν ἐτρωγαν), τον 

κυρίεψε ἕνα αίἰσθημα φόόου γι' αὐτούς. 

Είπαν (τότε στον Αὐραάμ): "Μη φοόδάσαι", 

καὶ TOU ἐδωσαν TU ευχάριστα νέα (γιὰ τη 

(Sr enter SF 7 ZT LT ns 

΄ 

ὥς, À ATEET 4... 
Oui ts; 

Le se PDT 2780 5; ss 
KO ESA AS ORALE 
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YÉVMON) EVOS YLOU προικισμένου με σοφία. 

29. Αλλά ἡ σύζυγός του δέχτηκε τὴν 

εἰδηση κραυγάζοντας δυνατά. Κτυπούσε 

(UE ἀπορία) το πρόσωπό τῆς και εἰπε: 

"Mia στείρα γρια γυναίκα!" (πώς γίνεται) 

30. Einav: "Ἔτσι o Κύριός σου ἔχει 

ἀποφανθεί. Και είναι ο Πάνσοφος, ο 

Παντογνώστης". 

31. Eixe (ο Αὐραάμ): "Και ποιο εἰναι 

(τώρα) το σπουδαίο μήνυμά σας w! 

Αγγελιοφόροι;" 

32. Εἰπαν: "Ἔχουμε σταλεί σ' ένα λαό 

εγκληματία (6outnyuévo στην αμαρτία), 

33. "για va στείλουμε πάνω TOUS (μια 

ὀροχή από) πέτρες λάσπης (θειάφι), 

34. "σημειωμένες από τον Κύριό σου 

(με το όνομα) αυτών που καταπατούν το 

νόμο". 

35. Κι anoovoaue - 6yatovtas ἔξω - 

όποιους εκεί - ανάμεσά TOUS ήταν Πιστοί. 

36. Αλλά δεν ὀρήκαμε μέσα εκεί, παρά 

μόνο ἕνα σπίτι που οι ἀνθρωποί του είχαν 

πυποταχτεί στην Πίστη. 

37. Κι apnoaue εκεί μέσα ἕνα Σημείο, 

για σους φοδούνται Ta οδυνηρά 

θασανιστήρια. 

38. Και στὴν ιστορία του Μωυσή 

(υπήρχε ἕνα ἄλλο Σημείο): όταν τον 

στείλαμε στον Φαραώ με φανερό τεχμήριο. 

22 
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39. Αλλά (ο Φαραώ) με τους οπαδούς 

του απομακχρύνθηκαν και εἰπε: "Εἰναι) 

ἕνας μάγος ἡ ἕνας τρελός!" 

40. Fi αὐτό πήραμε αὐτόν και τους 

στρατιώτες του καὶ TOUS ρίξαμε στη 

θάλασσα (τους καταποντίσαμε) Κι επάνω 

του ἤταν ἡ μομφή (αυτός ο ίδιος ἐφταιγε). 

41. Και στην ἱστορία του λαού του 

Αντ (ὑυπήρχε ένα άλλο Σημείο): ὁταν 

στείλαμε πάνω τοὺς τον καταστρεπτικό 

Ἄνεμο (το στείρο ἀγονο). 

42. Δεν άφησε τίποτε χωρίς va το 

καταστρέψει καὶ νὰ TO κάνει GXONOTO 

σαν σκόνη. 

43. Καὶ στην ἱστορία του λαού του 

Θαμούντ (υπήρχε ἕνα ἄλλο Σημείο): ὁταν 

TOUS εἰχε λεχθεί: "Απολαμόάνετε για λίγο 

καιρό 

44. Αλλά avtoi αυθαδέστατα 

αψήφησαν τη Διαταγή του Κυρίου τους. 

Γι’ αὐτό tous πήρε (τους κυρίεψε) ο 

κεραυνός ενώ μόλις τον ἐόλεπαν. 

45. Κι ἐτσι κανένας τους δεν μπόρεσε 

va σταθεί (στα πόδια του), μα OÙTE va 

απαλλάξει τον εαυτόν του. 

46. Ἔτσι τιμωρήθηκε και ο λαός του 

Νώε πριν ax αὐτούς. Πιατί ἦταν λαός 

που παρανομούσε στὴν κακοήθεια (στην 

προστυχιό). 

47. Και τον ουρανό χτίσαμε LE δύναμη 
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(κι επιδέξια), κι Ἐμείς ἐχουμε τὴν 

ἀπέραντη Δύναμη. 

48. Κι ἁπλώσαμε ισοπεδώνοντας τὴν 

Mn. Πόσο υπέροχα την απλώσαμε. 

49. Και από κάθε πράγμα πλάσαμε 

από ἕνα ζευγάρι, για να σκεφθείτε. 

50. Γι' αὐτό va προσφεύγετε στον 

AAAAX. Ἔρχομαι από Exeivov σαν 

φανερός Προειδοποιητής για σας (που 

νουθετεί) στα φανερά! 

51. Καὶ μη ὀάλετε συνέταιρη θεότητα 

ue τον AAAAX. Ἔρχομαι από Exeivov 

σαν Προειδοποιητής για σας (που 

νουθετεί) στα φανερά. 

52. Ἔτσι δεν ήλθε κανένας ἀπόστολος 

σ' ἐκείνους (που ἔζησαν) πριν ax’ αὐτούς 

χωρίς να TOUV γι᾿ αὐτόν - με τον ἰδιο 

τρόπο - "Ἕνας μάγος, ἡ τρελός!". 

53. Μήπως autos ο λόγος εἰναι 

κληρονομικός που μεταόδιδάστηκε από 

γενιά σε γενιά; Ὄχι (όέόαια). Αὐτοί οι 

ίδιου εἰναν évas λαός που παραόαίνει κάθε 

ὀριο! 

54. Νὰ απομακρυνθείς απ' αὐτούς. Δεν 

φταῖς γι' αὐτούς. 

55. Και δίδασκε (προειδοποίησε), γιατί 

ἡ προειδοποίηση ὠφελεί τους Πιστούς. 

56. Και dev ἐπλασα ta Πνεύματα 

(δαίμονες -τους Tivv)xai τους ανθρώπους, 

παρά για να Με λατρεύουν. 
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57. Δεν ζητώ ax’ αὐτούς τίποτε για 

τη συντήρησή (Μου), και οὔτε απαιτώ 

va Με θρέψουν. 

58. Πατί o AAAAX εἰναι Exeivos που 

δίνει (το κάθε τι) για τη Συντήρηση, 

Κύριος τῆς πανίσχυρης δύναμης. 

59. Tia όσους αδικούν το μερίδιο από 

TO φταίξιμό τους εἰναι όμοιο με το μερίδιο 

τῶν συντρόφων TOUS (απ' τις παλιές 

γενιές). As un (Μου) ζητούν va επισπεύσω 

(αυτό το μερίδιο)! 

60. Αλλοίμονο - λοιπόν - σ' εκείνους 

που ἀαρνήθηκαν την Πίστη - από (ό,τι 

TOUS ἐπιφυλάσσει) n Ἡμέρα τους, που τους 

τὴν ἔχουν υποσχεθεί. 

(52) Σούρα -Tovo 
Ὁ Ὅρος - To Co Bouvé) ὁ 

Zto όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma το Ὄρος (το ὄουνό της 

Αποκάλυψης). 

2. Ma το Βιόλίο το γραμμένο Κοράνι. 

3. Κι ανακοινώθηκε σε μια Περγαμηνή. 

4. (Και) Ma τον πολυσύχναστο Oixo, 

(από τους ἀγγελους). 

5. Και την Ὑπερυψωμένη Οροφή (τον 

Ουράνιο Θόλο). 
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6. (Κα) Ma τη Θάλασσα τη γεμάτη 

(φωτιά - μάχη). 

7.Στ' αλήθεια (σας λέγω) ότι n Τἱμωρία 

του Κυρίου σου, - όπου va εἰναι -, φτάνει. 

8. Και τίποτε δὲν ὑπάρχει που VO τὴν 

ἐμποδίσει. 

9. Ἐίναι n Ημέρα που θα ταράζεται ο 

ουρανός (το στερέωμα) ταραγμένα, 

10. και τα δουνά θα κινούνται εδώ κι 

εκεί. 

11. Αλλοίμονο, αὐτή την Ἡμέρα σ' 

όσους ψεύδονται, 

12. Σ᾽ exeivous που παίζουν (και 

κυλιούνται) στην επιπολαιότητα. 

13. Την Ἡμέρα αὐτή θα σπρωχθούν 

κάτω στη Φωτιά της Κόλασης, μὲ ἕνα 

σπρώξιμο (ακαταμάχητο). 

14. "Αὐτή" - (θα τους πουν) - "είναι ἡ 

Φωτιά, που συνηθίζατε να την διαψεύδετε! 

15. "Είναι μήπως αὐτό ἀπάτη (μαγεία), 

ἡ μήπως εσείς δεν ὀλέπετε; 

16. "Καείτε εκεί μέσα. To ἰδιο εἰναι 

γιὰ σὰς αν θα χρατηθείτε με υπομονή 

(εκεί) ἡ χωρίς ὑπομονή. Δεν ἔχετε παρά 

τὴ (δίκαιη) ανταμοιδή για ὁ,τι (οι ἰδιοι) 

κάνατε". 

17. Ὅσο για τους Ἐνάρετους θα 

ὄρεθούν σε Κήπους και σε (τόπο) 
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Ευτυχίας. 

18. ἀπολαμόάνοντας (τη μακαριότητα) 

που tous ἔδωσε ο Κύριός τους, και θα 

τους ἀπαλλάξει ο Κύριός τους από τὴν 

Τιμωρία της Φωτιάς. 

19. (Σ' αὐτούς θα πουν): "Towte και 

πίνετε κερδισμένοι καὶ υγιαίνοντες, για 

ô,tt (καλό) κάνατε". 

20. Θα πλαγιάζουν (με ἄνεση) πάνω 

σε θρονιά (της αξιοπρέπειας) 

ταχτοποιημένα δίπλα το ένα με TO ἀλλο. 

Θα τους παντρέψουμε με όμορφες γυναίκες 

με όμορφα - μεγάλα - και λαμπερά μάτια. 

21. Κι εκείνοι που πιστεύουν και που 

OL ATOYOVOL TOUS τούς ακολούθησαν με 

Πίστη, θα κάνουμε ώστε οι ἀαπόγονοί τους 

va Tous αχολουθήσουν. Δεν θα τους 

στερήσουμε σε τίποτε από τα ἐργα τους. 

(Ομως) κάθε άτομο είναι δεσμευμένο από 

ό,τι κέρδισε. (ὐτεύθυνο για τις πράξεις 

του). 

22. Θα τους επεχτείνουμε (τὴν 

απόλαυση) μὲ φρούτα XOL χρέας που 

επιθυμούν. 

23. Exei θ' ανταλλάζουν μεταξύ τους 

ένα (αθλοθετημένο) κύπελλο, που δεν 

οδηγεί σε αναίδεια OÙTE σε αμαρτία. 

24. Θα περιφέρονται πάνω τους καὶ 

θα υπηρετούν, (αφοσιωμένοι) σ' αυτούς, 

(όμορφοι - καλοφτιαγμένοι) ἐφηόοι σαν 

Μαργαριτάρια καλά φυλαγμένα (από τὴν 

καταστροφή). 
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25. Θα πλησιάζει ο ένας τον άλλο OS a en (is 
(ασχολούμενοι) με αμοιόδαίες ερωτήσεις. ἥ 

26. Θα λένε: “Ὅταν ζούσαμε είχαμε DEEE JE θέ 
πάντοτε θεοφοόία. 

27. I αυτό o ΑΛΛΑΧ μας χάρισε εὐ 43 

πολλά και μας ÉXEL ἀπαλλάξει από τὴν 

Τιμωρία του Φλογισμένου Ανέμου. 

28. "Βέδαια και παλιότερα Τον Voice Ἢ 
επικαλούμεθα. Στ' αλήθεια είναι Αὐτός ο PRET 

LA , 91 CA 
Ἐνυεργέτης, Ελεήμονας! CES : 

29. Γ᾿ αυτό προκήρυξε (προειδοποίησέ nRdes ee 
τους εσύ ὦ Μουχάμμεντ!) Dati UE τη ᾿ Θο ́ ; 

Χάρη του Κυρίου σου δεν εἰσαι (χυδαίος) 254% 

μάντης, οὔτε τρελός. 

30. Ἥ ίσως λένε (ὅτι εἰσαι): “Ἕνας A es co ἢ: A 
Ποιητής! (και) Περιμένουμε γι' αὐτόν 

κάποια συμφορά να το κυριεύσει. 

" : à PRE 4- tt 2257 31. No πεις: "Περιμένετε (λοιπόν)! - QG ἐξ αἴ LS GE SE 
Ki εγώ επίσης μαζί σας θα εἰμαι ax 

αυτούς ποῦ είναι επιφυλαχτικοί!" 

d μ 2 + ONU dec oh LE κὰκ: de 5, € 32. H μήπως - τὰ ὀνειρά τους είναι ῷ9 " LATE ,. fa 

που TOUS διατάζουν σ' αὐτό -, (n ἐλλειψη 

λογικής που TOUS παρορμά), ἡ μήπως εἰναι 

ἕνας λαός παραόδάτης; 

33, Ἢ ίσως λένε: "Μήπως το ἐχει Ὁ ἊΣ ὟΝ HAE ai 

pavraotei (to Κοράνιο δηλ. ἐργο 

φαντασίας). Ὄχι! (απλούστατα) δεν 

πιστεύουν! 

34. Ας φέρουν λοιπόν - (αν μπορούν) ῷ Cac die sait 
“ΣΦ 
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- ὁμοιὰ μ' αὐτή τη διήγηση, αν εἰναι 

ειλικρινείς! 

35. Ἢ μήπως δημιουργήθηκαν από το 

τίποτε; ἡ μήπως οι ίδιοι εἰναι οι 

δημιουργοί; (τὸν ίδιο τον εαυτόν τους;) 

36. Ἢ μήπως ἐπλασαν τους ουρανούς 

καὶ τη γη; Ὄχι! (απλούστατα) δεν έχουν 

σταθερή πίστη. 

37. Ἢ μήπως ἐχουν μαζί τους,τοῦυς 

Θησαυρούς του Κυρίου σου, ἡ μήπως œutoi 

είναι οι διαχειριστές (των ὑποθέσεων); 

38. Ἢ μήπως ἐχουν μια ανεμόσκαλα, 

που μ' αὐτήν μπορούν (v' αναρριχηθούν 

ψηλά στον οὐυρανό HO) ν' αχούνε (τα 

μυστικά του); Ag ἔλθει τότε (ένας τέτοιος) 

ἀκροατής TOUS νὰ παρουσιάσει φανερή 

απόδειξη. 

39. Ἢ μήπως Exeivos ἐχει μόνο τις 
θυγατέρες κι εσείς ἔχετε τους γιους; 

40. Ἢ μήπως τους ζητάς αμοιδή 

(πληρωμή) ὥστε autoi να εἶναι 

ὀεδαρημένοι από το πρόστιμο (χρέος) 

41. Ἢ μήπως κρατούν (στα χέρια) τους 

τα μυστικά του Δόρατου και τα 

καταγράφουν (εδώ κάτω); 

42. Ἢ μήπως θέλουν (μηχανεύονται) 

μια παγίδα (εναντίον σου); Αλλά όσοι 

αρνοῦνται τον AAAAX, autoi οι ίδιοι 

είναι (μπλεγμένοι) σε παγίδα! 

43. Ἢ μήπως ἐχουν μια ἄλλη θεότητα 
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αντί τον AAAAX; Ανώτερος είναι ο 

AAAAX, πάνω απ' ό.τι που του 

αποδίδουν. 

44. Κι αν ἐόλεπαν ένα κομμάτι του 

ουράνιου (θόλου) να πέφτει (πάνω τους), 

θα ἐλεγαν: "Σύννεφα είναι που μαζεύτηκαν 

σε σωρούς" 

45. Ti’ αυτό ἀφησέ τους μόνους, μέχρις 

ὅτου συναντήσουν την Ἡμέρα εκείνη κατά 

τὴν οποία θα λιποθυμήσουν (από τον 

τρόμο). 

46. Tnv Ἡμέρα που où παγίδες τους 

(nov μηχανεύονται) δεν θα τους 

ὠφελήσουν κι οὔτε θα τους δοθεί δοήθεια. 

47. Οπωσδήποτε για εκείνους που 

αδίκησαν, ὑπάρχει και άλλη τιμωρία εκτός 

από αὐτήν. Κι όμως où πιο πολλοί απ' 

αὐτούς (δεν το καταλαδαίνουν) δεν ξέρουν. 

48. Και (τώρα περίμενε) με υπομονή 

την απόφαση του Κυρίου σου. Γιατί στ' 

αλήθεια ὀρίσκεσαι κάτω από τη προστασία 

Μας. Ir αυτό va επικαλείσαι τ᾿ όνομα 

του Κυρίου σου μόλις σηκώνεσαι, (για 

προσευχῇ) . 

49.K a μέσα στη νύχτα - κάποια στιγμή 

- επίσης να Tov υμνείς, και ὁταν τ' ἄστρα 

σπποχωρούν'! 
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| ED Σούρὰ -Neu 
had Ὁ ἘΠΕ RE ne 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma το Ἄστρο, όταν πάει για va 

δύσει. 

2. Ο Σύντροφός σας (ο Προφήτης 

Μουχάμμεντ) δεν παραπλάνησε κι οὔτε 

έχει παραπλανηθεί. 

3. Κι οὔτε προφέρει (τίποτε) από (δική 

του) Ἐπιθυμία (πρωτοόδουλία). 

4. Αὐτό (το Κοράνιον) δεν είναι παρά 

ἐμπνευση (που στέλνεται κάτω στη γη) 
καὶ τον ἐμπνέει. 

5. Τὸν ἐχει διδάξει αὐτός, που ἔχει 

μεγάλη δύναμη, (ο ἀγγελος) 

6. Ο προικισμένος ue Σοφία. Και 

παρουσιάστηκε αὐτοπροσώπως (με κάθε 

μεγαλοπρέπεια), 

7. ενώ ὀρισκόταν στο ὑψηλότερο σημείο 

του ορίζοντα. 

δ. Ἔπειτα πλησίασε κι ἐμεινε μετέωρος 

στον ἀέρα, 

9. σε μια απόσταση γύρω στα δύο 

τόξα ἡ και λιγότερο. 

10. Κι ἐτσι (ο ἄγγελος) είχε εμπνεύσει 

στον δοῦλο του AAAAX, εκείνο που ἤθελε 

ο AAAAX να εμπνεύσει. 

ὁ Ἄστρο - Τὸ Αστ) 6δ᾽ 

QE ES 

“.»»..2...λ- 

ON 

LS AUS 2 
(3 sas at 

otre Phre ae 

ONE 

2224 ας 

Os 

OS 

Gestes dest 



(53) Σούρα ελ-Νετμ Μέρος 270 Vs; OŸ pm 6 jp 

11. Ze καμιά περίπτωση και ἡ καρδιά 

(του Προφήτη) δεν διάψευσε ὀ,τι εἰδε. 

12. Μήπως θα διαφωνήσετε μαζί του 

όσον αφορά αὐτά που εἰδε; 

13. Tati - πράγματι - τον εἰδε (τον 

ἀγγελο) και σε μια άλλη φορά, 

14. δίπλα (στο μεγάλο δένδρο) του 

Λωτού, πέρα από τον οποίο κανείς δεν 

ξέρει τι ὀρίσκεται, 

15. καὶ που ἔχει - κοντά του - TO 

Κήπο της (μόνιμης) Διαμονής. 

16. Πρόσεξε, που (το δένδρο) του 

Λωτού σκεπάζεται από μυστήρια (που 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ εἰναι γνωστά). 

17. Το ὀλέμμα (του) ποτέ δεν 

παρατράπηκε κι OÙTE ἔκανε σφάλμα! 

18. Πράγματι, εἰδε - από τα Σημεία 

του Κυρίου του - τα Μεγαλύτερα θαύματα. 

19. Μήπως είἰδατε τη Λαττ καὶ τὴν 

Ουζξά, 

20. και τὴν άλλη, την Μενάτ, τὴν 

τρίτη (θεότητα), (μήπως ἔχουν τέτοια 

θαύματα), 

21. Ἔχετε λοιπόν τὰ ἀρσενικά καὶ 

ἔχει (υ AAAAX) τα θηλυκά; 

22. Σίγουρα μια τέτοια μοιρασιά είναι 

ἀδυκη. 
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23. Αὐτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

ονόματα ποῦ - εσείς και OL πατέρες σας - 

ὀρήκατε καὶ μ' αυτά τις ονομάσατε, χωρίς 

ο AAAAX να ἐχει στείλει - γι' αυτά - 

καμιά (οποιαδήποτε) εξουσία. Δεν 

ακολουθούν παρά εικασίες καὶ ό,τι οι 

ψυχές τους επιθυμούν! Κι όμως τους ήλθε 

ἡ Καθοδήγηση από τον Κύριό τους! 

24. Μήπως ο άνθρωπος - είναι δυνατό 

- νὰ ἔχει (αχριδώς) εκείνο που λαχταρά; 

25. Αλλά, στον ΑΛΛΑΧ εἰναι που 

ανήχει το Τέλος και n ἀρχή (κάθε 

πράγματος). 

26. Και πολλοί Ἄγγελοι τῶν ουρανών 

- που εἶναι πολλοί - αν μεσολαδούσαν, 

τίποτε δεν θα ὠφελούσε, αν δεν έδινε ο 

AAAAX την ἀδειά Του για όποιον θέλει 

καὶ για όποιον TOU το επιτρέψει. 

27. Ὅσοι δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 

Ζωή ονομάζουν τους αγγέλους με 

γυναικεία ονόματα. 

28. Και δεν ἔχουν καθόλου γνώση γι' 

αὐτό. Ακολουθούν μόνο εικασίες. OL 

εὐκασίες όμως δεν ὠφελούν - σε τίποτε - 

τὴν Αλήθεια. 

29. Γι' αὐτό ν' αποφεύγεις όσους 

απομακρύνονται από To Μήνυμά Mas 

και ποῦ δεν επιθυμούν τίποτε άλλο, παρά 

μόνο (τις απολαύσεις) της ζωής αυτού 

του κόσμου. 

30. Na, σε ποιο σημείο ἡ γνώση θα 
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τους κάνει να φτάσουν. Βέδαια ο Κύριός 

σου γνωρίζει καλύτερα όσους εκτρέπονται 

από το Δρόμο Του, και είναι Exeivos 

'που γνωρίζει καλύτερα ὁσους δέχονται 

τὴν καθοδηγησηῃ. 

31. Μάλιστα, στον AAAAX ανήκουν 

όλα ὀσα είναι στους ουρανούς και στη 

γη, για νὰ ανταμείψει εκείνους που κάνουν 

TO καχό - σύμφωνα με τα ἐργα τους - 

HOL για νὰ ανταμείψει EXELVOUS που κάνουν 

TO καλό, με ό,τι πιο καλύτερο. 

32. Ἐκείνοι που αἀποφεύγουν τις 

μεγάλες αμαρτίες και τα αισχρά έργα και 

(διαπράττουν μόνο) τα μικρά σφάλματα 

(από ανθρώπινη αδυναμία), ο Κύριός σου 

- δέδαια - ἔχει ευρύτητα στη συγγνώμη 

(είναι επιευκής). Zas γνωρίζει πολύ καλά, 

EPOOOV σας φτιάχνει από TN γη, κι όταν 

ακόμα εἰστε HQUUUÉVOL στα σπλάχνα της 

μητέρας σας. D’ αὐτό μην επαινείτε τον 

εαυτό σας. Γνωρίζει καλύτερα ποιος 

φούόάται τον ΑΛΛΑΧ. 

33. Μήπως εἰδες εκείνον που ἐστρεψε 

πίσω, 

34. και πρόσφερε λίγα λεφτά σ᾽ έναν 

ἄνθρωπο (για va un μείνει στην ασιτία 

του) μετά σταμάτησε να δίνει. 

35. Μήτως ἔχει τη γνώση του αόρατου, 

DOTE νὰ μπορεί να όλέπει (τι θα συμόεί 

στη Μέλλουσα Ζωή); 

36. Ἢ μήπως δεν ἔχει πληροφορηθεί 

για το περιεχόμενο στις σελίδες (της 

Βίόλου) του Movon, 
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37. και του Αὐραάμ που ήταν συνεπής 

στις υποχρεώσεις του; 

38. Δηλαδή: Ὅτι, κανένας δὲν μπορεί 

να φορτωθεί το φορτίο ενός άλλου (υπ' 

ευθύνη). 

39. Και ότι, ο άνθρωπος δεν μπορεί 

να ἔχει τίποτε περισσότερο από ὀ,τι ἔχει 

μοχθήσει γι' αὐτό (σαν αμοιδή των 

πράξεών του). 

40. Και ότι, (τ᾽ ἀποτελέσματα) από 

TOUS κόπους του πολύ σύντομα θα ta 

δει, (κατά την Ἡμέρα της Κρίσεως), 

41. ὥστε va ανταμειφθεί με την πλήρη 

αμοιδή που πρέπει. 

42. Και ότι στον Κύριό σου είναι το 

οριστικό τέρμα. 

43. Και ότι, είναι Exeivos που δίνει 

το γέλιο και το Κλάμα. 

44. Και ότι, εἰναι Exeivos που χορηγεί 

10 Θάνατο xa τη Ζωή. 

45. Και ότι, ἑπλασε ζευγαρωμένα (τα 

πάντα), το αρσενικό και TO θηλυκό, 

46. από μιὰ σταγόνα σπέρματος που 

ρέει και τοποθετείται (στη μήτρα). 

47. Και Ov, έχει ὑυποσχεθεί av Ἄλλη 

Δημιουργία (την Ανάσταση των Νεχρών). 

48. Και ότι, εἰναι Exeivos που δίνει 
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πλούτο (ευφορία) καὶ ικανοποιεί (τις 

επιθυμίες). 

49. Και ότι, εἶναι ο Κύριος του Σείριου 

(του Κραταιού Ἄστρου) (που το λάτρευαν 

μερικοί AQU6ES). 

50. Και ὀτι Exeivos είναι που 

κατάστρεψε ολότελα (τη δύναμη) του 

ἀρχαίου (λαού του) Αντ, 

SL. καὶ του Θεμούντ, και δὲν ἄφησε 

κανένα στη ζωή. 

52. Και πριν απ’ αὐτούς το λαό του 

Νώε, ὀλοι tous ὀέδαια ήσαν πολύ πιο 

άδικοι και αὐθάδεις παραδάτες. 

53. Και κατατρόπωσε τις Πόλεις (του 

Λωτ) που ανατράπηκαν, 

54. μέχρι που σκεπάστηκαν μ' αὐτό 

που (τους) σκέπασε (δηλ. από ὄροχές με 

πέτρες.) | 

55. Τώρα, για ποιὰ χάρη του Κυρίου 

σου (- w! Ἄνθρωπε! -) αμφιθάλλεις και τη 

συζητάς; 

56. Αὐτός εδώ (ω Μουχάμμεντ) εἰναι 

Προειδοποιητής από (τη σειρά) τῶν 

ἀρχαίων Προειδοποιητών ἀποστόλων. 

57. Η (ὥρα της Κρίσεως) κοντεύει, 

(σέρνεται) κοντά. 

58. Δεν ἔχει κανένα - εκτός ἀπό τον 

AAAAX - που va μπορεί va τὴν 

ξεσκεπάσει. 
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59. Μήπως - λοιπόν - εκπλήτεστε απ' 

auto το Μήνυμα (το Κοράνιο) | 

60. Και γελάτε, avti vo κλαίτε, 

61. Κι eoeis διασκεδάζετε σε 

ματαιοδοξίες; 

62. Αλλά σκύψτε κάτω ταπεινά στον 

AAAAX και λατρεύετέ (Tov)! 

5 Σούρα: ελ-Κάμαρ 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Ὥρα (της Κρίσης) πλησίασε, καὶ 

ἡ Σελήνη σχίστηκε (στα δύο). 

2. Ki αν ακόμα ὀλέπουν ἕνα Σημείο, 

απομακρύνονται αμφιδάλλοντας, και λένε: 

"Αὐτό δεν εἰναι παρά μαγεία που 

συνεχίζεται". 

3. Και διαψεύδουν (την προειδοποίηση) 

καὶ ακολουθούν ta ἰδια Tous τα πάθη. 

Κάθε ὀμως υπόθεση ἔχει τὴν ορισμένη 

τῆς διάρκεια. 

4. Κι ὁμως TOUS EXOUV φτάσει οι 

εἰδήσεις που μέσα σ' ŒUTÉG, υπάρχει ἡ 

προειδοποίηση. 

5. Mia σοφία ὦώριμη, αλλά (οι 

συμδουλές) των Προειδοποιητών δεν τους 

ὠφελοῦν. 
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6. I αὐτό (- w! Προφήτη! -) va 

απομακρυνθείς απ’ αὐτούς (και ἀφησέ 

τους). Την Ἡμέρα που ο Κήρυκας θα (τους 

καλέσει) για κάτι το πολύ φρικτό, 

7. θα 6youv από tous τάφους με τα 

μάτια TOUS ταπεινωμένα, σαν ακρίδες 

σκχορπισμένες εδώ κι εκεί. 

8. Τρέχουν ὀιαστικά προς τον Κήρυκα 

ενώ οι άπιστοι θα πουν: “Δύσκολη πολύ 

εἶναι αυτή n Ἡμέρα"! 

9. Παλαιότερα ο Λαός του Νώε 

αἀρνήθηκε (το κήρυγμα). Διάψευσε ακόμα 

καὶ τον δούλο Mas και εἰπαν: "Είναι ἕνας 

τρελός", καὶ τον προειδοποίησαν (με 

ταπείνωση). 

10. Κάλεσε - τότε - (αυτός) τον Κύριό 

του: "Ἔχω νικηθεί, γι' αυτό δοήθησέ (ue)! 

(δώσε με συμπαράστασγ). 

11. Τότε ανοίξαμε τις πόρτες του 

ουρανού μὲ νερό που χυνόταν (σα 

χείμαρρος). 

12. Και κάναμε ώστε νὰ πλημμυρίσει 

n γη ἀπό τις πηγές, κι έτσι τα νερά 

ενώθηκαν, (και υψώθηκαν) εκεί που είχαμε 

ορίσει από πριν. 

13. Και τον (Νώε) φορτώσαμε πάνω 

σε (μια Ki6wto), καμωμένη από σανίδια 

καὶ καρφιά. 

14. Ἔπλεε κάτω an’ τα μάτια Mac 

(με τη φροντίδα Μας). Ανταμοιδή σ' 

εκείνον που τον ἀρνήθηκαν. 
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15. Και τὴν αφήσαμε (va ζει στη 

ἱστορία) σαν ἕνα Σημείο (για πάντο). 

Μήπως υπάρχει λοιπόν εκείνος που θα 

πάρει προειδοποίηση; 

16. Αλλά πώς ήταν n Τιμωρία Μου, 

καὶ ἡ Προειδοποίησή Μου;, 

17. Κι όμως κάναμε ευκολονόητο το 

Κοράνιο για va σκέπτεστε. Μήπως ὑπάρχει 

- λοιπόν - εκείνος που θα πάρει 

προειδοποίηση; 

18. Και ο (λαός του) Αντ (επίσης) 

διάψευσε (το Κήρυγμα). Αλλά πόσο 

(τρομερή) ἦταν n Tiuwpia Mov και η 

Προειδοποίησή Μου, 

19. Αφού στείλαμε. πάνω τους ἕναν 

τσουχτερό, ορμητικό άνεμο, σε μια Ἡμέρα 

δίαιης και ακατάπαυστης Συμφοράς, 

20. που ἀρπαζε tous ἀνθρώπους σαν 

να ἦταν ρίζες φοινικόδενδρων που 

ξεριξζώνονταν (από τη γη). 

21. Μάλιστα, πώς ήταν ἡ ἸΤἱμωρία Μου 

καὶ ἡ Προειδοποίηση Μου; 

22. Κι ôuws κάναμε το Κοράνιο 

εὐκολονόητο για να σκέπτεστε. Μήπως 

᾽ὑυπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάδει 

προειδοποίηση; 

23. Και ο (λαός του) Θεμούντ διάψευσε 

τους Προειδοποιητές (του). 

24. Γιατί εἰπαν: "'E! τι, μήπως θα 
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πρέπει να ἀκολουθήσουμε έναν ἄνθρωπο 

από μας; Μα τότε σίγουρα θα 

πελαγώσουμε στην πλάνη και στην τρέλα! 

25. "Μήπως το Μήνυμα να ἔχει δοθεί 

σ' αὐτόν μόνο, από όλο το λαό μας; Ὄχι, 

είναι ἑνας ψεύτης, ἕνας αὐθάδης!" 

26. Θα μάθουν - ὀμως - αὔριο ποιος 

εἰναι ο ψεύτης, ο αὐθάδης! 

27. Γιατί θα τους στείλουμε τη θηλυκιά 

καμήλα για va τους δοκιμάσουμε. Πι' αυτό 

να τοὺς εποπτεῦύεις, (- οἱ Σάλιχ! -) και 

κρατήσου ὑπομονητικά! 

28. Και ανάγγειλέ tous ότι το νερό 

θα πρέπει να μοιραστεί μεταξύ τους. Του 

καθενός το δικαίωμα για να πιει ÉXEL πια 

(με τη σειρά) οριστεί. 

29. Φώναξαν ὀμως το σύντροφό τους, 

ποῦ ἐπιάασε ÉVO σπαθί και σακάτεψε (τὴν 

καμήλα). 

30. Αλίμονο! Πόσο (τρομερή) ταν ἡ 

Τιμωρία Mov και ἡ Προειδοποίησή Μου. 

31. Γιατί στείλαμε πάνω τους ἕνα 

Δυνατό Σάλπισμα (αγγέλου) και ἔγιναν 

σαν τὰ ξερά καλάμια που (u' αὐτά) 

μαντρίζουν τα ζωντανά. 

32. Και όμως κάναμε ευκολονόητο το 

Κοράνιο για νὰ (το) σκέπτεστε. Μήπως 

᾽πυπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάόδει 

προειδοποίηση; 

33. Και ο Λαός του Λωτ διάψευσε 
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τους Προειδοποιητές (του). 

34. Στείλαμε πάνω τους ένα ὄίαιο 

ἀνεμοστρόδιλο μὲ ὄροχή από πέτρες, - 

(που tous εξολόθρεψε) - εκτός τὴν 
οἰκογένεια του Λωτ. AUTOUS τους σώσαμε 

γωρίς LE TN χαραυγή, 

35. σαν μια χάρη τῆς (Φιλανθρωπίας) 

Mas. Μ' αὐτό τον τρόπο αμείδουμε αὐτούς 

που ευχαριστούν (υπακούοντας στο Νόμο 

του AAAAX). 

36. Κι όμως τους προειδοποίησε (o 

Λωτ) για τὴν Τιμωρία Μας, αλλά 

αμφέόαλλαν για την Προειδοποίηση. 

37. Προσπάθησαν ακόμα και v' 

αρπάξουν - απ' αὐτόν - τους 

φιλοξενούμενούς του, αλλά τυφλώσαμε TO 

μάτια τους. "Δοκιμάστε - τώρα - τὴν 

Τιμωρία Mov και την Προειδοποίησή 

Μου". 

38. Evwpis δὲ - τὴν ἄλλη μέρα μια 

μόνιμη Tiuwpia τους κυρίεψε: 

39. "Δοκιμάστε - λοιπόν - την Τιμωρία 

Μου και τὴν Προειδοποίησή Μου". 

40. Κι όμως κάναμε ευκολονόητο το 

Κοράνιο για va (το) σκέπτεστε. Μήπως 

᾽πυπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάδει 

προειδοποίηση; 

41. Και στὴν οιχογένεια του Φαραώ 

ἐπίσης ήρθαν οι Προειδοποιητές (από τον 

AAAAX). 
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42. Διάψευσαν 6ka τα Σημεία Mac. CO RO He an EAN TAG re 

Ὅμως TOUS πήραμε (χτυπώντας TOUS) LE 

τέτοια Οργή, όπως χτυπά ἕνας 

Παντοδύναμος,. [κανός va εφαρμόσει 

εκείνο που θέλει. 

43. Μήπως où Ἀπιστοι από σας (Ὡ | 5 εχ. “1721 πάνρα 
, Σ ᾿ ᾿ CG NS δ: 9 Δ. ( SSL Ὁ 

Κουράις! φυλή του Μουχάμμεντ) εἰναι # τ 

καλύτεροι απ' αυτούς τους παλαιότερους; 

Ἢ μήπως ἐχετε (προνόμιο) αθώωσης στις 

([ερές) Γραφές; 

44. Ἢ μήπως λένε: "Epooov ενεργούμε ΘΑ 22:21: 
᾿ ᾿ , , ' 9 ra A 

- σὰν πλήθος - όλοι μαζί, μπορούμε V Era 

αμυνθούμε". 

45. Πολύ σύντομα το πλήθος (τους) os fs ἜΣ pe 

θα κατατροπωθεί, και θα δείχνουν τις 

πλάτες τους (θα τραπούν σε φυγή). 

vo hs 46. Η Ὥρα όμως (της Δίκης) είναι ο Ὃ stat Ar A 

ορισμένος χρόνος που την έχουν υποσχεθεί. 

Και αὐτή ἡ Ὥρα θα είναι πολύ θλιόερή 

και πικρή. 

47. Οἰισοηποτε OL ἔνοχοι εἰναι ράσο δι 

πελαγωμένοι στὴν πλάνη και στὴν τρέλα. 

48. Την Ἡμέρα που θα σέρνονται - 

μέσα στη Φωτιά - πάνω στα πρόσωπά τὰς 
᾿ , " ἢ (sa) - 

τους, (θ᾽ axovoovv): "Δοκιμάστε το NF Jo 

dyyiyua της Κόλασης!" 

5 TER & En Ge: 
ν (C'\ 

DE 

\ \ 

Ἷ πὶ 

49. Βέδαια δημιουργήσαμε ὀλα ta ΩΝ RE LE 

πράγματα (όχι τυχαία, αλλά) με κάποια 4 ; 
αναλογία και ένα μέτρο. 

50. Καὶ n Διαταγή Mas δεν είναι παρά PAT 440 ΠΑΝ 
μόνο μια (που ενεργεί τόσο γρήγορα) όσο 
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νὰ ŒVOLYOXAELOEL το μάτι. 

51. Και (συχνά) άλλοτε εξοντώσαμε 

ολόκληρες σπείρες (ανθρώπων) που σας 

ἐμοιαζαν. Μήπως υπάρχει - λοιπόν - 

εχείνος που θα λάόδει προειδοποίηση; 

52. Και κάθε τι που ἕκαναν εἰναι 

(γραμμένο) στα Βιόλία (των épywv τους). 

53. Και όλα - μικρά και μεγάλα - 

έχουν καταγραφειί. 

54. Ὅσο για tous Evépetous θα 

ὀρεθούν μέσα σε Κήπους και Ποτόμια, 

55. σε ἕνα Δίκαιο κάθισμα, (σε μιὰ 

Συγκέντρωση Αλήθειας), κοντά στον 

Παντοδύναμο Μονάρχη. 

(0 ̓ Παντελεήμονας, O Ἐπιειχής, O Φιλάνθρωπος) 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ο Παντελεήμονας ( o AAAAX)! 

2. Δίδαξε το Κοράνιο. 

3. Ἔπλασε τον άνθρωπο. 

4, Του δίδαξε τον τρόπο να εχκφρόζεται 

(έξυπνα και καθαρά). 

5. Ο ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἀκολουθοῦν 

τὴν υπολογισμένη (με ακρίδεια) πορεία. 

6. Καὶ ta άστρα και τα δένδρα, (όμοια 
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και τὰ δύο) πὙυποτάσσονται στο θέλημα 

του ΑΛΛΑΧ. 

7. Και τον ουρανό σήκωσε ψηλά κι 

ἔστησε τη ζυγαριά (της δικαιοσύνης), 

8. για va μη παρανομείτε στο ζύγισμα. 

9. (Π' αὐτό) τηρείτε σωστά το ζύγισμα 

με δικαιοσύνη και μὴν στερείτε (μὴν 

αδικείτε) στη ζυγαριά. 

10. Κι ÉOTOWOE τη γη για τα 

δημιουργήματά (Του). 

11. Μέσα της ὑπάρχουν φρούτα, και 

τα φοινικόδενδρα που ÉXOUV θήκες, (με 

τους κλειστούς χουρμάδες), 

12. (ακόμα και) το σιτάρι με τα στάχυα 

(του έχει φλούδα) και τα μυρωδάτα φυτά. 

13. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ΄ αρνηθείτε (και τα δύο); 

γένη: (Δαίμονες Tivv κι Ἀνθρωπου). 

14. "ἔπλασε τον ἄνθρωπο από άργιλο, 

όμοιο μ' αὐτό του χκεραμέα. 

15. Κι ἔπλασε τα Πνεύματα (τους 

δαίμονες Ἵξίνν) από (καθαρή) φωτιά χωρίς 

καπνό. 

16. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ' ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

17. (Είναῦ) ο Κύριος τῶν δύο Ανατολών 

χαι Κύριος τῶν δύο Δύσεων! 
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18. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ' apvnôeite (και οι δύο); 

19. Διαχώρισε τις δύο θάλασσες (του 

γλυκού και του αλμυρού νεροῦ) που 

συναντιώνται. 

20. Ανάμεσά TOUS υπάρχει ένα EUTOÔLO 

που ÔEV μπορεί ἡ μια νὰ ὑυπερόεί τὴν 

άλλη. 

21. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και où δύο); 

22. Βγαίνουν απ' αὐτές (τις δύο) 

μαργαριτάρια και κοράλλια. 

23. Τότε, ποια από τις EVEQYEOLES του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

24. Σ' Αὐτόν ανήκουν τα πλεούμενα 
(πλοία) που διασχίζουν απαλά (τη 

θάλασσα υψηλά (σαν ὄουνά) 

25. Τότε ποια από τις εὐυεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και où δύο); 

26. Ὅλα 600 εἶναι πάνω της (πάνω 

στη γη) θα πεθάνουν (θα εἰναι αφανή), 

27. και μόνο το Πρόσωπο του Κυρίου 

σου (ο ἰδιος) ο Ἄρχοντας της Δόξας καὶ 

της Τιμής θα παραμείνει (αθάνατος). 

28. Τότε, ποιὰ από τις EVEQYEOLES του 

Κυρίου σας θ᾽ αρνηθείτε (και οι δύο); 

29. Αὐτόν ζητούν (για τις ανάγκες 

τους) κάθε τι που εἰναι στους ουρανούς 
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καὶ στη γη. Κάθε μέρα κάνει κάτι νεώτερο 

(στο σύμπαν). 

30. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

31. Θα ασχοληθούμε με σας τους δύο, 

ὦ! ἄνθρωποι και δαίμονες! για va σας 

δικάσουμε. 

32. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

33. Ω] Συνέλευση τῶν Πνευμάτων 

(δαιμόνων Τείνν) και τῶν ανθρώπων! Av 

μπορούσατε VO περάσετε πέρα από τα 

ὁρια των ουρανών και τῆς γης, - περάστε 

λοιπόν. Αλλά, ὀὁμως χωρίς ἀδεια του 

AAAAX είναι αδύνατο να περάσετε. 

34. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και où δύο); 

35. Θὰ σταλεί πάνω XL ἀπό σας τους 

δύο μια φλόγα φωτιάς και χυτός χαλκός. 

Και καμιά Ὀπυποστήριξη δεν θα ἐχετε. 

36. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' apvneite (και οι δύο); 

37. Κι αν o ουρανός σχιστεί στα δύο 

καὶ γίνει ρόδινος σὰν κόκκινο δέρμα (αν 

λιώσει από τη φωτιά), 

38. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

39. Και σ' αὐτή την Ἡμέρα καμιά 

EQOTNON δεν θὰ γίνει - για τις αμαρτίες 
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του - κανένας άνθρωπος οὔτε δαίμονας. 

40. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

41. (Tiati) οι ἔνοχοι θ' αναγνωρίζονται 

από τα (ιδιαίτερα) σημάδια τους, και θὰ 

συλληφθούν (αρπαχθούν) από τα μαλλιά 

κι από τα πόδια. 

.42. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

43. Αὐτή εἰναι ἡ Κόλαση που τὴν 

διάψευδαν OL ÉVOYOL. 

44. Où περιφέρονται ολόγυρα μέσα σ΄. 

αὐτήν και στη μέση του ὀραστού νερού. 

45. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

46. Και για ὀὁποιον φοδάται το Κύρος 

του Κυρίου του (που θα σταθεί μπροστά) 

αφιερώνονται δύο κήποι. 

47. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, 0" ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

48. Που περιέχουν ἀπό ὀλὰ τα εἰδη 

(των δένδρων και τῶν απολαύσεων). 

49. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

50. Στον (καθένα) τους θὰ ὑπάρχουν 

δύο πηγές που θα τρέχει (το νερό 

ἐλεύθερο). 
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51. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ ἀρνηθείτε (και où δύο); 

52. Exei μέσα (στον καθένα) θα 

πυπάρχουν φρούτα από όλα τα εἰδη σε 

ζευγάρια. 

53. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θα αρνηθείτε (και où δύο); 

54. Où πλαγιάζουν πάνω σε στρώματα 

που ἡ μέσα φόδρα tous θα εἰναι 

χρυσοκεντημένη (υστάδρακ) μεταξωτή. Ta 

φρούτα τῶν δύο Κήπων θα εἰναι πολύ 

κοντά ( TOUS, γιὰ νὰ τὰ φθάνουν 

εὐκολα). 

55. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ αρνηθείτε (και οι δύο); 

56. Μέσα εκεί (και στους δύο) θα 

υπάρχουν (παρθένες κόρες) αγνές με 

συγκρατημένα τὰ ὄλέμματά τους, τις 

οποίες OÙTE άνθρωπος οὔτε δαίμονας δεν 

τις ἔχει πριν αγγίξει. 

57. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

58. Σὰν va είναι ρουμπίνια και κοράλλι. 

59. Τότε, roux από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ΄ ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

60. Μήπως υπάρχει καμιά ανταμοιδή 

για το Καλό, εκτός ἀπό το καλό; 

61. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ ἀαρνηθείτε (και où δύο); 
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62. Και εκτός απ' αὐτούς tous δύο 

πυπάρχουν και δύο άλλοι Κήποι, 

63. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

64. Με σκούρο - πράσινο χρώμα. 

65. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

66. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

δύο πηγές που TO νερό θα χύνεται 

συνέχεια. 

67. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και où δύο); 

68. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

φρούτα και χουρμάδες και ρόδια. 

69. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀρνηθείτε (και où δύο); 

70. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

καθαρές καλές και OUOPHES 

(συντρόφισσες), 

71. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες, του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

72. Qpaies συγκρατημένες μέσα σε 

σκηνές, 

73. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

74. τις οποίες οὐτε ἄνθρωπος ούτε 
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δαίμονες (Τζινν) δεν τις ἔχει - πριν απ' 

αυτούς - προσόδάλλει (αγγίζευ) 

75. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

76. Πλαγιάζουν, ακουμπώντας πάνω 

σε πράσινα προσκέφαλα και σε πανέμορφα 

Ταπέτα. 

77. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και où δύο); 

78. AG είναι Ευλογημένο το ovoua 

του Κυρίου σου που μόνο σ' Αὐτόν 

ανήκουν ἡ Μεγαλοπρέπεια κι ἡ Ενεργεσία. 

(56) Σούρα ελ-Βάκια 
(To -νυπύψευχτο- Γεγονύς, H Πραγματιχύτητα της ἀνάστασης) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ὅταν ovu6ei n Ανάσταση. 

2. Δεν υπάρχει διάψευση ότι 

πραγματικά ἐφτασε. 

3. (Αλλους) θα χαμηλώσει, (ἀλλους) 

θα ανυψώσει. 

4. "Ὅταν ἡ γη θα τρανταχτεί με 

τρανταγμό από τα δάθη της, 

5. και τὰ ὄουνά γίνουν κομμάτια 

6. και σκορπιστούν παντού OÙ σκόνη, 

7. (τότε) θα ταξινομηθείτε σε τρεῖς 
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HOTNYOQIES . 

8. Και (εκεί θα εἰναι) οι σύντροφοι, 

της Δεξιάς (πτέρυγας). Ti θα εἰναι où 

σύντροφοι της Δεξιάς, 

9. Και où σύντροφοι της Αριστεράς 

(πτέρυγας). Tr θα είναι où σύντροφοι της 

Αριστεράς; 

10. Και ὀὁσοι προηγήθηκαν (στην 

Πίστη), θα προηγούνται (στη Μέλλουσα 

Ζωή). 

11. Αὐτοί θα εἰναι οι πλησιέστεροι 

(στον AAAAX), 

12. σε Κήπους της Μακαριότητας. 

13. Λίγοι των (ανθρώπων) από τους 

πρώτους στη πίστη 

14. και λίγοι από τους άλλους τους 

μεταγενέστερους. 

15. (Θα είναι) πάνω σε Θρονιά, 

χινούμενα, από χρυσό και πετράδια, 

16. πλαγιασμένοι πάνω τους, ο ἕνας 

ἀπέναντι από τον ἄλλο. 

17. Θα περιτριγυρίζουν πάνω τους (και 

θα υπηρετούν) ἐφηόοι με αινώνια 

(δροσερότητα). 

18. Με κύπελλα και (γναλισμένα) 

μπρίκια και (κούπες) δισκοπότηρα 

(γεμάτα) από τις (ολοκάθαρες) πηγές. 
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19. Δεν θα ἐχουν πονοκέφαλο απ' αὐτό (6 5 ἀκ; ΔΩ 

(που πίνουν), οὐτε θα ζαλίζονται. 

20. Και (θα τρέφονται) με φρούτα από O LES: 315 

αυτά που θα διαλέγουν. 

21. Και κρέας πουλιών από αυτό OSES AE ENEs At À 

που προτιμούν. 

22. Και (εκεί θα υπάρχουν) ss 

Συντρόφισσες με όμορφα, μεγάλα και 

λαμπερά μάτια, 

23. σὰν ta καλοφυλαγμένα OIL 
μαργαριτάρια. 

24. Mia ανταμοιδή για (ό,τι καλό) [O FR AA ES 
ἕκαναν (στην περασμένη TOUS ζωή). 

25. Δεν θ' ακούνε μέσα εκεί αναιδή ὡς ἡ ὥς Ὁ 

λόγια, κι OÙTE κάνουν αμαρτίες, SAS * 

26. παρά μόνο την éxpoaon, "Ειρήνη! νι 
Εἰρήνη". 

27. Και où σύντροφοι της Δεξιάς ΓΕ ξυμ se 

(πτέρυγας), ποιοί θα είναι où σύντρυφι [ὁ ὁ ὁ 77 77 

τῆς Δεξιάς; 

28. (Ou εἰναι) ἀνάμεσα σε Λωτόδενδρα ϑ; SE 4 

χωρίς αγκάθια, ro, 

29. κι ἀνάμεσα σε δένδρα Τταλχ' ὥ»»»: dés 

(Axaxies ἡ Μπανανιές), με τάξη Ὁ τον 
στοιδαγμένα, 

30. και ἁπλωμένη σκιά, O2 

31. (δίπλα) σε πηγές με νερό που D EX CR 
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συνέχεια κυλά, 

32. και σε άφθονα φρούτα, 

33. που (η εποχή τους) δεν εἰναι 

περιορισμένη, οὔτε εἰναι ἁαπαγορευμένα, 

34. και θα έχουν αξιοπρεπείς γυναίκες 

πάνω σε πανύψηλα Θρονιά (της 

Αξιοπρέπειας). 

35. Ἐμείς τις πλάσαμε σε καινούργια 

δημιουργία. 

36. Και τις κάναμε αγνές παρθένες, 

37. Αξιαγάπητες (στο ήθος και το 

χαρακτήρα) καὶ στὴν ἰδια ηλικία, 

38. για τους Συντρόφους του Δεξιού 

Χεριού. 

39. Ἕνας (μεγάλος) αριθμός από τους 

πρώτους (τους ἀρχαίους λαούς), 

40. και ἕνας (μεγάλος) ἀριθμός από 

TOUS ἄλλους τῶν νεωτέρων (χρόνων). 

41. Kat οι σύντροφοι της Αριστεράς 

(πτέρυγας), ποιοί θα εἶναι οι σύντροφοι 

της Αριστεράς; 

42. (Θα εἰναι) στὴ μέση μιας 

φαρμακερής (άγριας Φωτιάς) και Καυτού 

Νερού, 

43. καὶ χάτω από τὴ σκιά μαύρου 

καπνοῦ. 
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44. Ἰίποτε (δεν θα ὑπάρχει εκεί) που 

να δροσίζει, οὔτε και να ευχαριστεί. 

45. Marti - πριν ax’ αυτό - συνήθιξζαν 

V' ἀπολαμθάνουν τον πλούτο (και τὴν 

πολυτέλεια), 

46. και ἐπέμεναν - επίμονα - στὴν 

᾽πυπέρτατη προστυχιά! (απιστία) 

47. Και (συνήθιζαν) να λένε: "Πώς 

(είναι δυνατό)! ὁταν πεθάνουμε, και νὰ 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, ἐπειτὰ να ξανα- 

αναστηθούμε; 

48. (Εμείς) και OL πατέρες μας OL 

παλιοί;" 

49. Na πεις: Μάλιστα), και οι πιο 

παλιοί καὶ OL πιο νέοι, 

50. "σίγουρα 6kot θα συγκεντρωθούν 

μαζί, για τη συνάντηση της πασίγνωστης 

ορισμένης Ἡμέρας. 

51. "Ἔπειτα, ὀέδαια - Q! εσείς που 

εἰστε δυθισμένοι στην πλάνη και που 

διαψεύδετε (την Αλήθεια) - 

52. "σίγουρα θα φάτε από το Δένδρο 

Ζακκούμ. 

53. "Θα γεμίσετε μ᾽ αὐτό τις κοιλιές, 

54, "και θα πίνετε - πάνω ax’ αὐτό - 

ζεματιστό νερό. 

55. 'Και θα πίνουν - δέδαια - σαν τις 

δυιψασμένες καμήλες!"". 
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56. Αὐτή θα εἰναι ἡ φιλοξενία τους 

κατά την Ἡμέρα της Ανταπόδοσης! 

57. Ἐμείς είναι που σας ἐχουμε πλάσει. 

Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στὴν 

Αλήθεια; 

58. Ma δεν 6kénete; Ti πράγμα 

ὀγάζετε; (το ἀνθρώπινο σπέρμα) 

59. εσείς είναι που το δημιουργείτε, ἡ 

Ἐμείς eluaote ο Δημιουργός; 

60. Ἐμείς ἐχουμε θεσπίσει το Θάνατο 

να εἶναι ἡ κοινή μοίρα σας, και δεν εἰμαστε 

Ἐμείς που θα ματαιώσουμε 

61. ὦστε ν' αντικαταστήσουμε ἄλλους 

ὁμοιους μὲ σας και να σας φτιάξουμε 
(τάλι) σε (Μορφές) που δεν τις γνωρίζετε. 

62. Ki όμως γνωρίζετε - κιόλας - τὴν 

πρώτη (μορφή) δημιουργίας. Fiati - τότε 

- δὲν πιστεύετε: 

63. Μήπως δεν GAÉTETE - τον σπόρο - 

που σπέρνετε στη YM; 

64. Ἐσείς εἰστε ἡ αιτία που το κάνει 

να φυτρώνει, ἡ Eueis είμαστε ἡ Αιτία; 

65. Αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε να 

το κάνουμε θρύψαλο, και να μένατε 

ἐκπλήχτοι, 

66. (λέγοντας): "Εχουμε - δἐδαια- μείνει 

χρεωμένοι (για το τίποτε), 

OA 
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67. "κι επί πλέον μας ἔχουν ἀαπαγορέψει 

(τους καρπούς τῶν κόπων μας). 

68. Μήπως δεν ὀλέπετε το νερό που 

πίνετε; 

69. Μην εἰστε εσείς που το φέρνετε 

κάτω (στη γη) από το Σύννεφο (où ὀροχή), 

ή μήπως Eueis εἰναι που το στέλνουμε; 

70. Av το θέλαμε, θα μπορούσαμε va 

TO κάνουμε αλμυρό (και άνοστο). Τότε 

γιατί δεν ευχαριστείτε; 

71. Μήπως δεν ὀλέπετε τη Φωτιά που 

προκαλείται από την τριθή; 

72. Μην εσείς είἰστε που φτιάξατε το 

δένδρο που τρέφει τη φωτιά, ἡ Ἐμείς 

εἰμαστε που το φτιάξαμε; 

73. Ἐμείς εἰμαστε που το ἔχουμε κάνει 

ἕνα μνημείο και συμόολή (φωτιάς της 

Kokaong), είναι κι ἄνεση κι ευκολία για 

τους δημότες της ἐρήμου. 

74. It αὐτό δόξαζε το ὀνομα tou 

Κυρίου σου, του ᾿Ὑψιστου! 

75. Ἐπί πλέον καλώ για μάρτυρα τις 

θέσεις των ἄστρων, 

76. κι αυτό - αν το γνωρίζατε - εἰναι 

πραγματικά ένας σπουδαίος όρκος, 

77. OU αὐτό εδώ είναι το πολυτιμημένο 

Κοράνιο, (ανάγνωσμα) 

78. σε éva Βιόλίο καλά φυλαγμένο, 

ϑ SEAT 
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79. που κανένας δεν θα το αὙγίξει, 

παρά μόνο όσοι εἶναι καθαροί. 

80. Μια Αποκάλυψη από τον Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

81. Μήπως μ' αὐτό το Μήνυμα (είστε 

LXAVOL) VO το περιφρονήσετε; 

82. Και νὰ ἔχετε κάνει ώστε (ν' 

ἀρνείστε) να διαψεύδετε (την πηγή) της 

συντήρησής σας; 

83. Τότε γιατί δεν (παρεμδαίνετε) όταν 

(η ψυχή ενός ετοιμοθάνατου) φτάσει στο 

λαρύγγι, 

84. κι εσείς - εν τω μεταξύ - (κάθεστε 

καὶ) κοιτάτε, 

85. ενώ Ἐμείς είμαστε πιο κοντά τοῦ, 

από σὰς και όμως δεν το ὄλέπετε (δεν το 

προσέχετε), 

86. τότε, γιατί εσείς - εφόσον δεν ELOTE 

χρεωμένοι - (αν εἰστε ἁαπαλλαγμένοι από 

- μελλοντικό - λογαριασμό), 

87. δεν καλείτε την ψυχή να επιστρέψει, 

αν εἰστε ειλικρινείς, 

88. Ενώ αν εἰστε ἀνάμεσα ax’ αὐτούς 

που ὀρίσκονται κοντά (Του), 

89. (εκεί ὑπάρχει γι' αὐτόν) ανάπαυση 

(ει υκανοποίηση), και ἄρωμα XL ἕνας 

Κήπος Τέρψεων. 
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90. Κι όμως αν εἰναι από τους Ou os 

συντρόφους τῆς δεξιάς, DÉS 

91. (0° ακούσει): "As ἔχεις Εἰρήνη", Re LU RP I 
από TOUS συντρόφους της δεξιάς πτέρυγας. ΜΝ 

92. Evw αν εἰναι από εκείνους που LR sat τ2ηατῶν 29 Ut S OPIMERCIEN EU 
διαψεύδουν (την Αλήθεια) κι ἐχουν bé 

παραπλανηθεί, 

93. γι' αυτόν υπάρχει ἡ Φιλοξενία του QE TE 

Zeuariouévou Νερού, MÉRITE 

94. και το καψάλισμα στο Ilve to (ὴ Rita) 

EEwtepo. 

95. Βέθαια, αὐτό εἰναι n Καθαρή υπό ἄλδι 

Αλήθεια και ἡ Πραγματικότητα (της 0 
Μέλλουσας Zung). 

96. Ti αυτό ανάφερε (με ὕμνους) το Ads ES 

όνομα του Κυρίου σου, του “Ὑψιστου. 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ SAS μ᾽ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου | 

1. Εδόξασε τον AAAAX κάθε ον που SNS οὔ $E 

ὀρίσκεται στους ουρανούς και στὴ γῆ. xt as 
7 , , / Bar 

Πατί είναι οΠαντοδύναμος, o Πάνσοφος. RE Due 

ν᾿ Ἵ “ Ϊ Œ One τὰ Lite yet Seat 2. Σ Αὐτόν ανήκει ἢ κυριαρχία τῶν Dee LINE A 

ουρανών καὶ τῆς Yns. " Eivar Exeivos Ἄς Una 
; ; : OPA ST nov δίνει τη ζωή και το Θάνατο, και ἡ TETE 

Δύναμή Του καλύπτει όλα τὰ πράγματα. 

D, gt Aires ἐξ 2 
# ACTA “1 Lt Ç “ 

3, Εἶναι ο Πρώτος και ο Τελευταίος δ ἐφ EL JS 
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(η παρουσία Του δεν ἐχει ἀρχή κι ἢ 

διάρκειά Του δεν ἐχει τέλος). O 

Αὐταπόδειχτος στα Σημεία Του και 

κρυμμένος, που δεν Τὸν ὀλέπει κανείς και 

ἢ γνώση Του κατέχει ὀλα τα πράγματα. 

4. Ἐκείνος eivar που ἐπλαᾶασε τους 

ουρανούς KOL τη γη σε ἕξι μέρες, κι ÉTELTO 

εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της Ἐξουσίας). 

Γνωρίζει εκείνα που εἰσέρχονται στα 

σπλάχνα της YNS, κι εκείνα που ὀγαίνουν 

απ' αὐτήν, καὶ O,TL στέλνεται από τον 

ουρανό και ό,τι ανεόαίνει σ' αὐτόν με τη 

γνώση Του. Και είναι μαζί σας, ὀπου κι 

av ὀρίσκεστε. Και o AAAAX ὄὀλέπει καλά 

όλα 00 κάνετε. 

5. Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ κυριαρχία τῶν 

ουρανών και της γης. Και στὸν AAAAX 

επιστρέφουν όλες OL υποθέσεις. 

6. Βυθίζει tn Νύχτα μέσα στην Ἡμέρα 

καὶ ὀυθίζει την Ἡμέρα μέσα στη Νύχτα. 

Και ἐχει (απόλυτη) γνώση (από ὀ,τι 

κρύδεται) μέσα στα στήθια. 

7. Πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον 

Απόστολό Του, και ξοδεύετε (σε 

ἐλεημοσύνη) από την (περιουσία) που σας 

ἐχει δώσει κληρονομιά (ώστε νὰ TN 

παραλαμδάνει ο ἕνας από τον άλλο 

διαδοχικά χωρίς να συνεχίζεται ὡς 

ιδιοκτησία κανενός λόγου του θανάτου) 

Πατί εκείνοι από σας που πιστεύουν και 

Ἑρδεύουν (σε ἐλεημοσύνη), θα ἔχουν μεγάλη 

αμοιόή. 

8. Ποια δικαιολογία ἔχετε γιατί νὰ μη 

πιστεύετε στον AAAAX,; Και ο ἀπόστολος, 
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σας προσκαλεί νὰ πιστέψετε στον Κύριό 

σας, και πήρε (δέχθηκε ο AAAAX) τη 

Συμφωνία σας. (Πιατί δεν πιστεύετε), αν 

πραγματικά ELOTE πιστοί; 

9. Εΐναι Εκείνος που στέλνει στο Δούλο 

Του τὴν Αποκάλυψη τῶν ἘΕδαφίων (του 

Κορανίου), dote va σας 6yGhe από τα 

Σκοτάδια (της απιστίας) στο Φως (της 

Πίστης) και - αλήθεια - o AAAAX είναι 

για σας Ἐπιεικής, Ελεήμονας. 

10. Ποια δικαιολογία ἐχετε: γιατί va 

μη ξοδεύετε για το ἔργο του ΑΛΛΑΧ; 

Στον AAAAX ανήκει ἡ κληρονομιά των 

ουρανών και τῆς γῆς. Δεν είναι ίσος - 

μεταξύ σας - εκείνος που ξἕξοδεύει 

(ελεύθερα) και πολεμά, πριν ἀπό τη Νίκη, 

(στη Μέχκχκα -μ' - εκείνον που ξόδεψε και 

πολέμησε μετά απ' αὐτήν). Αὐτοί θα 

ὄρεθούν σε ανώτερο δαθμό από εκείνους 

που ξοδεύουν και πολεμούν μετά (την 

Νίκη στη Μέκκα). Αλλά για ὁλους ο 

AAAAX ἔχει ὑυποσχεθεί μια καλή αμοιδή. 

Και o ΑΛΛΑΧ εἰναι καλά 

πληροφορημένος για O,TL κάνετε. 

11. Ποιος είναι εκείνος που θα δανείσει 

στον ΑΛΛΑΧ ἕνα ὠὡραίο δάνειο; Πατί 

θα του το διπλασιάσει (πολύμορφα), και 

θα ἐχει (εκτός αυτού) μια γενναιόδωρη 

αμοιδή (στον Παράδεισο). 

12. Μια Ἡμέρα θα δεις τους Πιστούς 

και τις Πιστές, πως to Φως τους θα 

προπορεύεται μπροστά TOUS και από το 

δεξί τους χέρι (Και ο χαιρετισμός θα εἰναι): 

"Καλά εἶναι τα Νέα για σὰς αὐτή τὴν 

Ἡμέρα! Κήποι που κάτω τους τρέχουν τα 
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ποτάμια! Πα va κατοικείτε μέσα 0’ 

αὐτούς για πάντα! Αὐτό - πράγματι - 

εἰναι ἡ μεγάλη Νίκη (ευτυχία)}". 

13. Mio μέρα οι Υτοκριτές και οι 

Υτοκρίτριες θα ποὺυν σ' εκείνους που 

πιστεύουν: "Περιμένετέ μας! Na δαδίζουμε 

στο Φως σας". Θα πάρουν την ἁαπάντησῃ: 

"Ἐπιστρέψτε πίσω (στο σκοτάδι σας σ' 

αὐτό TO κόσμο) κι ἔπειτα ψάξτε για φως 
(όπου unogeite)!". Κι έτσι ἕνας τοίχος θα 

μπει ἀνάμεσά τους που ἐχει μια πόρτα 

που μέσα της θα είναι ἡ Μακροθυμία (ο 

Παράδεισος) (tou AAAAX) κι απ' έξω 

της (η Οργή και) τα Βασανιστήρια! 

14. (Αὐτοί où απ' éEw) θα τους 

φωνάζουν: "Ma δεν μασταν μαζί σας; 
(κάναμε ὀπωὼς κάνατε);". (Ou ἀλλοι) θα 

πουν: "Μάλιστα! Αλλά καταστρέψατε τον 
εαυτόν σας μὲ την τυποκρισία σας. 
Παρακολουθούσατε (μόνο) από μακριά 
(τη δυστυχία μας), αμφιδάλατε (για τὴν 

Υπτόσχεση του AAAAX) και οι (μάταιες) 

επιθυμίες (σας) σας τύφλωσαν μέχρις ότου 

ήλθε (επαλήθευσε) ἡ Διαταγή του 

ΑΛΛΑΧ (ο θάνατος). Και o 

Αρχιαπατεώνας (ο Σατανάς) σας 

εξαπάτησε (για τις σχέσεις σας) με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

15. Πι' αυτό, αυτή την Ἡμέρα δεν θα 

δεχτούν λύτρα από σας, OÙTE από αὐτούς 

που ἀαρνήθηκαν τον AAAAX. Η κατοικία 

σας είναι ἡ Φωτιά. Αὐτή ἡ κατάλληλῃη 

θέση που διεκδικείτε (καταφύγιο). Και 

εἰναι TO χειρότερο καταφύγιο!" 

16. Ma δεν ἐφθασε mA ο καιρός για 

τους Πιστούς ὥστε οἱ καρδιές Tous va 
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ταπεινωθούν (να ἀσχοληθούν) με τη σκέψη 

στις διαταγές τοῦ ΑΛΛΑΧ καὶ μὲ την 

Αλήθεια (το Κοράνιο) που (τους) ἔχει 

αποκαλυφθεί, και να μη μοιάσουν μ' 

ἐκείνους που τους δόθηκαν - παλαιότερα 

- τὰ ὀιόλία (Βίόλος και Evayyélo), που 

πολύς καιρός πέρασε πάνω τοῦς, 

σκλήρυναν οἱ καρδιές τους; Κι ἀνάμεσά 

τους πολλοί είναι διεφθαρμένοι (έξω από 

τα όρια της Αλήθειας). 

17. Na μάθετε (όλοι σας), ότι o 

AAAAX δίνει ζωή στη yn μετά που 

νεκχρώνεται! Zas ἔχουμε - ήδη - δείξει 

φανερά τα Σημεία (αυτά), ώστε θα πρέπει 

να λογικεύεστε. 

18. "Ὅσοι - άνδρες και γυναίκες - 

δίνουν ἐλεημοσύνη και δανείζουν στον 

AAAAX ἑνα wpaio Δάνειο, θα 

διπλασιαστεί σ' αυτούς (πολύμορφα) και 

θα έχουν (εκτός αὐτό) μια γενναιόδωρη 
αμοιδή. 

19. Ki exeivor που πιστεύουν στον 

AAAAX και στοὺς Αποστόλους Του, αὐτοί 

εἰναι où Ειλικρινείς (Εραστές της 

Αλήθειας), και où Μάρτυρες (που την 

πιστοποιούν) μπροστά στον Κύριό τους. 

Où ἐχουν - οπωσδήποτε - το Μισθό τους 

και τὸ Dos τους. Ενώ εκείνοι που 

αρνούνται τον ΑΛΛΑΧ και διαψεύδουν 

τα Ἐδάφια (του Κορανίου) Mas, - θα 

εἰναι OÙ ιδιοκτήτες του πυρός του 
Ἐξωτέρου. 

20. Νὰ μάθετε (όλοι σας) ότι ἡ ζωή 

σε τούτο TOV κόσμο δεν εἰναι παρά 
παιχνίδι και διασκέδαση, πολυτέλεια και 

al Has 
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αμοιδαία καυχησιολογία και 

πολλαπλασιασμός - (αντιζηλία) μεταξύ σας 

- του πλούτου και των παιδιών. Νὰ κι 

ένα παράδειγμα από τη ὄροχή, που μ᾽ 

αὐτήν ζωογονούνται τα φυτά, και τέρπει 

(τις καρδιές) των ἀπιστων (γεωργών), σε 

λίγο μαραίνονται, και τα ὄλέπεις κίτρινα. 

Κι έἐπειτα γίνονται ξηρά και 

κομματιάζονται. Αλλά στη Μέλλουσα Ζωή 

πυπάρχει αὐυστηρή Τιμωρία (για τους 

αφοσιωμένους στο κακό). Και Συγχώρηση 

από τὸν AAAAX χαι n Καλή (Του) 

Ευχαρίστηση (για tous αφοσιωμένους σ᾽ 

Αὐτόν). Και τι εἰναι ἡ ζωή σ' αὐτό τον 

κόσμο, παρά ἀπατηλή απόλαυση και 

(πρόσκαιρη) περιουσία; 

21. Νὰ προπορεύεστε (αναζητώντας) 

tn Συγχώρηση από τον Κύριό σας, και 

τον Κήπο (της Μακαριότητας), που τὸ 

πλάτος του ουρανού και της γης (μαζί), 

ποῦ ετοιμάστηκε για όσους πίστεψαν στον 

AAAAX στοὺς Αποστόλους Του. Αὐτή 

είναι n Χάρη του AAAAX που τη χορηγεί 

σ' εκείνον που θέλει. Και o AAAAX εἰναι 

ο Κύριος τῆς σπουδαίας (και ἀφθονης) 

Γενναιοδωρίας. 

22. Καμιά συμφορά δεν είναι δυνατό 

να συμόεί στη γη ἡ στις ψυχές σας, αν 

δεν είναι γνωστή για μας και - γραμμένη 

από πριν - σ' ἕνα Βιόλίο. Τούτο εἰναι 

πολύ εὔκολο για τον ΑΛΛΑΧ, 

23. wote va un λυπάστε (να μην 

απελπίζεστε) για ό,τι δεν σας ἔδωσε καὶ 

OÙTE να χαίρεστε (υπερόολικά) για ὀ.τι 

σας έδωσε. Πατί o AAAAX δὲν ἀγαπά 

τον ματαιόδοξο καυχησιάρη, 

OV τμδι18).. 
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24. (τέτοια ἀτομα εἰναι και) οι 

φιλάργυροι και διατάζουν (σπρώχνοντας) 

τους ανθρώπους στὴν τσιγγουνιά. Αν 

κανείς ἀπομακρύνεται (από TO Δρόμο του 

AAAAX) ο AAAAX - ὄέδαια - εἶναι ο 

Πλούσιος(ελεύθερος από κάθε ανάγκη), 

ο Αινετός. 

25. Και άλλοτε στείλαμε τους 

Απεσταλμένους Μας με τὰ (ολοκάθαρα) 

Σημεία και στείλαμε μαζί τους τα Βιόλία 

του ΑΛΛΑΧ (νόμος τῆς δικαιοσύνης) για 

νὰ μπορούν OL ἄνθρωποι νὰ στέκονται 

δίκαια. Και δημιουργήσαμε το Σίδερο που 

μέσα του ὑπάρχει δύναμη και σκληρότητα 

(στον αγώνα), και πολλές ὠφέλειες για 

TOUS ἀνθρώπους, ὥστε νὰ γνωρίσει ο 

AAAAX (δοκιμάζοντας μ' αὐτό) ποιος 

εἰναι exeivos που ὄοηθά Αὐτόν και τους 

Αποστόλους Του - μυστικά - εἰλικρινά 

μέσα στη σκέψη του, χωρίς να το δείχνει). 

Πράγματι! o AAAAX είναι Πανίσχυρος, 

Κραταιός (δεν Του μοιάζει κανείς). 

26. Και στείλαμε τον Νώε καὶ τον 

Αόραάμ και κάναμε δώρο στους 

ἀπογόνους καὶ τῶν δύο την Προφητεία 

και τὴν Αποκάλυψη (τ᾽ ἀπεσταλμένα 

Βιόλία). Και μερικοί ax’ αὐτούς πήραν 

τη σωστή κατεύθυνση, ενώ OL πιο πολλοί 

ar’ αὐτοὺς ἔγιναν διεφθαρμένοι. 

27. "Ἔπειτα - πάνω στα ixvn τοις - 

κάναμε ν' ἀκολουθήσουν (κι άλλοι από) 

τους Αποστόλους Mac. Και μετά, στείλαμε 

τον Inoov, το γιο τῆς Μαριάμ και του 

δώσαμε το Εναγγέλιο, και ὀάλαμε στις 

καρδιές εκείνων που τον ακολούθησαν, 
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(τον) Οίκτο καὶ (την) Ευσπλαχνία. Αλλά 

τον Ασκητισμό (ἁαπομάκχρυνση από τον 

γάμο) (τον Μοναχικό 6io) που τον 

επινόησαν μόνοι τους, δεν εἰμαστε Ἐμείς 

που τον παραγγείλαμε σ᾽ αὐτούς. (Τὸ μόνο 

που ορίσαμε ήταν) VA επιδιώκουν τὴν 

Καλή Ευχαρίστηση (να ευχαριστήσουν) τον 

AAAAX. Αλλά δεν ακολούθησαν - σωστά 

- (το δρόμο) όπως ἐπρεπε νὰ τον τηρήσουν. 

Π' αυτό δώσαμε σ' εκείνους που πίστεψαν 

- ἀνάμεσά TOUS - τὴν (δίκαιη) αμοιδή 

τους, ενώ πολλοί απ' αὑτούς εἰναι 

διεφθαρμένοι. 

28. Q! Ἐσείς που πιστεύετε (στους 

προηγούμενους αποστόλους) Dobnbeite 

τον ΑΛΛΑΧ και πιστέψτε στον Απόστολό 

Του, (Μουχάμμεντ) και θα σας δώσει 

διπλό μερίδιο από την Ευσπλαχνία Του. 

Και θα κάνει για σας ἕνα Dax, που μ' 

αυτό θα περπατάτε (ίσια στο δρόμο σας), 

και θα συγχωρήσει σ' εσάς (τα περασμένα 

σας λάθη). Κι o AAAAX εἰναι Ἐπιεικής - 

Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

29. ὥστε va μάθουν οι οπαδοί της 

Βίόλου, ότι καμιά χάρη του AAAAX δεν 

εξουσιάζουν, και ότι ἡ Χάρη εἰναι (εξ 

ολοκλήρου) στὰ χέρια του AAAAX, που 

τη δίνει σ' όποιον θέλει. Και o AAAAX 

εἰναι ο Κύριος τῆς σπουδαίας (και 

απεριόριστης) Γενναιοδωρίας. 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα .του Πολυεύσπλαχνου 

1. O AAAAX ἐχει δέδαια ακούσει (κι 

ἔχει δεχθεί) το λόγο της γυναίκας που 

συζητούσε μαζί σου για τον ἀνὸρα τῆς, 

καὶ που διαμαρτυρόταν απευθύνοντας (με 

τὴν προσευχή) την καταγγελία της στον 

AAAAX. Και o AAAAX (πάντοτε) ακούει 

TO επιχειρήματα και των δυό σας. 

Πράγματι! O AAAAX ακούει και δλέπει 

(τα πάντα). 

2. Ὅσοι από σας χωρίζουν τις γυναίκες 

τους (με το ειδωλολατρικό ἐθιμο "Ζιχάρ" 

αποκαλώντας τις μητέρες), δὲν μπορεί νὰ 

είναι μητέρες τους. Καμιά δεν μπορεί νὰ 

εἰναι μητέρα τους, παρά μόνο αὐτή που 

τους γέννησε. Και στην πραγματικότητα 

μεταχειρίζονται λόγια ἄδικα καὶ πλαστά. 

Αλλά o AAAAX ὄέδαια στιγματίζει (τα 

σφάλματα) και συγχωρεί (επανειλημμένο). 

3. Καὶ όσοι χωρίζουν τις γυναίκες τους 

(με το έθιμο "Ζιχάρ"), κι ἐπειτα θελήσουν 

va επανέλθουν (να αναιρέσουν) ό,τι εἶπαν, 

πρέπει να ἀαπελευθερώσουν ἕνα δούλο - 

προτού αγγίξει ο ἕνας τον άλλο. Αὐτός, 

είναι ο νόμος, που πρέπει VO εφαρμόζετε, 

(για va μὴν επανέλθετε στο έθιμο Ζιχάρ. 

Και o AAAAX ἐχει απεριόριστη γνώση 

γιὰ (όλα) όσα κάνετε. 

4. Κι αν κανείς δεν 6pioxer (ta μέσα), 

οφείλει να νηστέψει δύο κατά συνέχεια 

μήνες, προτού αγγίξει ο ἕνας τον άλλο. 
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Αλλά αν κανείς δεν TO μπορεί, τότε θα 

πρέπει να θρέψει εξήντα φτωχούς. Αὐτό 

εἶναι για ν' αποδείξετε την πίστη σας 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του. 

Κι αὐτά εἰναι τα όρια (που δόθηκαν από) 

τον AAAAX. Καὶ για όσους (Τον) 

αρνούνται, υπάρχουν οδυνηρά 

Βασανιστήρια. 

5, Και όσοι αντιστέκονται στον 

ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, θα 

ταπεινωθούν (ανατρεπόμενοι) όπως 

ταπεινώθηκαν εκείνοι (που ἐζησαν) πριν 

απ' αὐτούς. Ἔχουμε στείλει - ήδη - κάτω 

(στη γη) φανερές Evrokés που ὀλα τὰ 

ξεδιαλύνουν. Où δε. άπιστοι (θα ἐχουν) 

εξευτελιστικά δασανιστήρια. 

6. Την Ἡμέρα που o AAAAX θα τους 

αναστήσει όλους (πάλι), θα τους δείξει 

τὴν αλήθεια για ό,τι Éxavav. O AAAAX 

ÉXEL λογαριάσει (τὰ ἐργα) TOUS, ενώ εκείνοι 

τα ξέχασαν, γιατί ο AAAAX εἰναι για 

κάθε πράγμα ο Μάρτυρας. 

7. Ma δεν ὀλέπεις ότι ο AAAAX 

γνωρίζει (τα πάντα) ὁσα εἰναι στους 

ουρανούς και στη γη; Δεν υπάρχει οὔτε 

μια μυστική συζήτηση ἀνάμεσα σε τρεις, 

χωρίς va είναι - Exeivos - ο τέταρτός 

τους, και οὔτε μεταξύ πέντε (ατόμων), 

χωρίς να εἰναι - Εκείνος - ο έκτος TOUS, 

οὔτε κι (αν εἰναι) πιο λίγοι απ' αὐτούς 

οὔτε πιο πολλοί, κι οπουδήποτε κι αν 

ὀρίσκονται - χωρίς Exeivos va εἰναι 

ἀνάμεσά τους-. Ἔπειτα - κατά την Ἡμέρα 

τῆς Ανάστασης - θα TOUS αναφέρει τις 

πράξεις τους. Ο AAAAX ὀέδαια ἔχει 

απεριόρίστη γνώση για κάθε πράγμα. 
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8. Ma δεν ὄόλέπεις αὐτούς (τους 

᾽πυποκχριτές και τους Ιουδαίους) που τους 

ἔχουν απαγορεύσει τις μυστικές 

συγκεντρώσεις (συνωμοσίες) αλλά - παρά 

τὴν ἀπαγόρευση - ξαναγυρίζουν σε λίγο 

(σ' αὐτές); Και ψιθυρίζουν μυστικά (μεταξύ 

TOUS) για την αδικία και την ἐχθρα, και 

ανυπακοή στον Απόστολο. Ὅταν όμως 

έρχονται σ' εσένα - σε χαιρετούν - ὀχι 

ὅπως o AAAAX σε χαιρετά, (αλλά με 

άπρεπο τρόπο), και λένε στον εαυτό τους: 

"Πατί δεν μας τιμωρεί για ὀό,τι λέμε;". Γι' 

αὐτό είναι ἀαρκετή ἡ Κόλαση, όπου θα 

ψηθούν. Ti απαίσιος προορισμός! 

9. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Ὅταν 

συγκαλείτε μυστικές συγκεντρώσεις μὴν 

ψιθυρίζετε για αδικίες, ἐχθρες και 

ανυπακοή στον Προφήτη, αλλά va 

ψιθυρίζετε για δικαιοσύνη (χρηστότητα) 

και ανυτοκυριαρχία (ευσέδεια). Και να 

pobdote τον ΑΛΛΑΧ, ποὺ σ' Αὐτόν 

μπροστά θα παρελάσετε. 

10. Où μυστικές συγκεντρώσεις εἰναι 

(ἐργο) του Σατανά, (που ἔχει σκοπό) να 

στεναχωρέσει εκείνους που πιστεύουν. 

Αλλά δεν μπορεί va τοὺς ὀλάψει σε τίποτε, 

εκτός av ο AAAAX το επιτρέψει. Κι ας 

EUTLOTEVOVTOL τον AAAAX οι Πιστοί. 

11. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Av σας 

πουν νὰ κάνετε τόπο στο συμόούλιο 

(απλωθείτε και) δώστε χώρο. (Ευρύχωρη) 

τοποθεσία θα σας προμηθεύσει (με 

συντήρηση) o AAAAX. Κι αν σας ποῦν 

να σηκωθείτε, τότε VO σηκωθείτε. Θα 

ανυψώσει ο AAAAX σε ὀαθμούς (και 
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ιεραρχίες) ODOUG από σας πιστεύουν, κι 

εκείνους που ἐλαόαν (το φως) της Γνώσης. 

Και o AAAAX ἐἔχει απεριόριστη γνώση 

για ό,τι κάνετε. 

12. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Av 

συμδουλεύεστε κατ' ιδίαν τον Απόστολο 

παρουσιάστε - ξοδεύοντας - κάτι σε 

ελεημοσύνη πριν από τῆν ιδιαίτερη 

συνδιάλεξη. Τούτο είναι το καλύτερο για 

σας καὶ συμόάλλει στην αγνότητα (της 

συνάντησης). Αλλά αν δεν 6peite (τα μέσο), 

o AAAAX - οπωσδήποτε - εἰναι 

ΠΠολνεπιεικής, Ελεήμονας. 

13. Μήπως φούόάστε να παρουσιάσετε 

- ξοδεύοντας - ποσά σε ἐλεημοσύνη πριν 

από τὴν ιδιαίτερη συνδιάλεξη (μαζί του); 

Κι αν όμως δεν TO κάνετε αὐτό, καὶ O 

AAAAX σὰς συγχωρήσει, τότε Va 

συνεχίζετε τη τήρηση της τακτικής 

προσευχής, και VO δώσετε (την ἀνάλογη 

στην περίπτωση) ελεημοσύνη καὶ νὰ 

VIUXOVETE στον ΑΛΛΑΧ, και τον 

Απόστολό Του- Και o AAAAX ἔχει τὴν 

απεριόριστη γνώση τῶν έργων σας. 

14. Μα δεν ὄόλέπεις εκείνους που 

στρέφουν (φιλικά) και συνδέονταν με λαό 

που προκάλεσαν πάνω Tous τὴν Οργή 

του AAAAX; Δεν εἰναι οὐτε από σας, 

οὔτε από εκείνους, και ορκίζονται πάνω 

στο ψέμα, ενώ (πολύ καλά) το γνωρίζουν. 

15. O AAAAX ετοίμασε YU αὐτούς 

μια αὐστηρή Τιμωρία. Eivar στ' αλήθεια 

πολύ κακό αὐτό που κάνουν. 

16. Μεταχειρίστηκαν TOUS ὄρκους TOUS 
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σαν παραπέτασμα (για τις κακές τους 

πράξεις), κι ἐμπόδισαν (τον κόσμο) από 

το Δρόμο του AAAAX, y αυτό και θα 

ἔχουν μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

17. Δεν θα ὠφεληθούν - ἀπέναντι στον 

AAAAX - οὔτε από τα πλούτη τους, 

οὔτε από τ' αγόρια τους. Αὐτοί θα εἰναι 

OÙ Σύντροφοι της φωτιάς, που σ' αὐτήν 

θα κατοικήσουν (αιώνια)! 

18. Την Ἡμέρα που o AAAAX θ' 

αναστήσει τους πάντες (για τη Δίκη), θα 

ορκχίζονται - τότε - σ' Αὐτόν, ὀὁπως 

ορκίζονται σ' εσάς. Και θα νομίζουν ότι 

θα ἐχουν κάποια (ωφέλεια για va 

σταθούν). Ὄχι, ὀέδαια! Δεν εἰναι παρά 

ψεύτες! 

19. Ο Σατανάς ἔχει κυριεύσει (τις 

καρδιές TOUS), και τους ἔκανε να ξεχνούν 

va θυμούνται τον ΑΛΛΑΧ. Αὐτοί εἰναι 

το Κόμμα του Σατανά εἰναι που - 

οπωσδήποτε - θα χαθεί! 

20. Αὐτοί που αντιστέκονται στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Του, θα είναι 

μεταξύ εκείνων που θα ταπεινωθούν 

εξευτελισμένοι. 

21. O AAAAX ἐγραψε (έχει θεσπίσει): 

"Ὁπωσδήποτε, Ἐγώ και οι axootokoi Μου 

εἰναι που πρέπει VO υπερισχύσουμε". Πατί 

ο AAAAX - ὀδέδαια - είναι Πανίσχυρος, 

Παντοδύναμος ([κανός va επιδάλει τη 

Θέλησή Του). 

22. Δεν θα όρεις κανένα λαό - που va 

πιστεύει στὸν AAAAX καὶ στην Ἔσχατη 

Γ 856 1Υλ ex OA LE! δ)» 
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Ἡμέρα - ν' ἀγαπά αὐτόν που αντιστέκεται 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του, 

ἐστω κι αν εἰναι πατέρες τους, ἡ παιδιά 

τους, ἡ ἀδέρφια TOUS ή συγγενείς τους. 

Π' αὐτούς είναι γραμμένη (έχει φυτρώσει) 

ἡ Πίστη στις καρδιές τους και εἰναι 

δυναμωμένοι με ένα πνεύμα από τον Ιδιο 

τον AAAAX. Και θα τους δεχτεί σε 

κήπους που κάτω TOUS τρέχουν Ta 

ποτάμια, για (παντοτινή) κατοικία τους. 
O AAAAX Ga εἰναι πολύ ευχαριστημένος 

απ' αὐτούς, κι εκείνοι θα χαίρονται απ' 

Αὐτόν. Σίγουρα, αὐτό εἰναι το Κόμμα 

του ΑΛΛΑΧ, κι αὐτοί εἰναι που θα 

πετύχουν (τὴ Μακαριότητο). 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὑπάρχει στους ουρανούς 

καὶ στὴ γη ας (υμνήσει) δοξάζει τον 

AAAAX, που εἰναι ο Ανίκητος, ο 

Πάνσοφος. 

2. Αὐτός είναι που ἐόγαλε από tu 
σπίτια τους όσους ἀαρνήθηκαν τον 
ΑΛΛΑΧ - από τους οπαδούς της Βίόλου 
- (τους Ἰουδαίους) ὀὁὀταν συγκέντρωσαν 
(τις δυνάμεις τους) για πρώτη φορά, (στην 

πρώτη εξορία). Δεν πιστεύατε ότι θα 
ἐόγαιναν ÉEw. Και νόμισαν ότι ta 

οχυρώματά TOUS θα τοὺς προστάτευαν 

από τον AAAAX! Αλλά n (Οργή) του 
AAAAX τοὺς ὄρήκε από εκεί που δεν 
λογάριαξαν, κι ἔριξε TO φόόο στις καρδιές 
τους, DOTE να καταστρέφουν - LE TO ίδια 
TOUS TO χέρια καὶ με TO χέρια των πιστών 

- τὰ σπίτια τους. Γι’ αὐτό ας 
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παραδειγματιστείτε, ὦ! εσείς που ἔχετε 

μυαλά (να δείτεν) 

3. Κι αν δεν ήταν ώστε ο AAAAX 

να γράψει (ορίζοντας απόφασῃ) τὴν 

Ἑξορία γι' αυτούς, θα τους τιμωρούσε - 

οπωσδήποτε - σ' αυτό το κόσμο. Και στον 

Μελλοντικό θα ἐχουν - ὄέδαια - τα 

θασανιστήρια της Φωτιάς. 

4. Κι αυτό ἐπειδή εναντιώθηκαν κατά 

του AAAAX καὶ του Αποστόλου Του. Κι 

όποιος εναντιώνεται στον ΑΛΛΑΧ, 

ὀέθαια - o AAAAX είναι αὐστηρός στην 

Τιμωρία. 

5. Eite κόψατε τα φοινικόδενδρα εἰτε 

τὰ αφήσατε νὰ στέκονται ὀόρθια πάνω 

στις ρίζες τους (ὦ! εσείς οι Πιστοί!) τούτο 

ἐγινε μὲ την άδεια του ΑΛΛΑΧ, και με 

σκοπό να ντροπιάσει ταπεινώνοντας TOUS 

παραόάτες. 

6. Και 6,ù οΑΛΛΑΧ παραχώρησε 

στον Απόστολό Του (από λάφυρα που 

αφαιρέθηκαν) απ' αυτούς, γι' αὐτά δεν 

ἔχετε κάνει εκστρατεία OÙTE με ιππικό 

OÙTE πάνω σε καμήλες. Κι όμως ο 

AAAAX δίνει δύναμη στους ἀποστόλους 

Του va νικήσουν ὀποιον Exeivos θέλει. 

Και o AAAAX ἐχει τη δύναμη va 

᾽πυποτόξει κάθε πράγμα. 

7. Ὅτι o AAAAX ἔχει παραχωρήσει 

στον Απόστολό Του (από λάφυρα) τῶν 

κατοίκων ποῦ ζουν στα περίχωρα, ανήκουν 
στον AAAAX, και στον Απόστολο και 

στους συγγενείς(του) καὶ στὰ ορφανά και 

στοὺς ἀπόρους και στους οδοιπόρους, ὥστε 

rois 

se ae \ EE 

θα: Et 

A ME «- 

τ΄ - στρ τσ ΑἹ 2,1 2.2 “25. À 920 ἢ 9 “ ART 

9 82% 

MARS 

“23 LL ne JL ΄ 

ΕῚ 

Ὁ, ἜΣ 

στα Le 
af ss 11 Cal ETES 

ASS 

os ὙΠ 

A AU: 
Es ὁ ὁ: 

es ΄““5 

ΠΕΣ 

“-ς.. 

JA AS δου dE 

AU Apte Con (fees LP LES 
ÉCHARONES EUR Q ET 



(59) Σούρα ελ-Χασρ 

νὰ μὴν γίνει αποκλειστικά (απλώς και 

μόνο) αλλαγή στὰ χέρια τῶν πλουσίων 

από σας. Π'' αὐτό πάρετε ὀ,τι σας δώσει 

O Απόστολος (ό:τι σας διατάζει) και 

αποφεύγετε OTL σας ἀπαγορεύει. Και 

φοόδηθείτε τον AAAAX γιατί o AAAAX 

εἰναι αυστηρός στην Τιμωρία. 

8. ‘Eva μέρος από 1a λάφυρα 

(οφείλεται) στοὺς φτωχούς μετανάστες 

εκείνους που διώχτηκαν από τα σπίτια 

τους κι (έχασαν) τὴν περιουσία τοῦς, TN 

στιγμή που επεδίωκαν τη Χάρη του 

ΑΛΛΑΧ καὶ τὴν Ευλογία (Του), 

δοηθώντας τη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ καὶ 

τον Απόστολό Του (κατά τη μετανάστευση 

από 17 Μέκκα στη Μεδίνα). Τέἕτοιοι - 

πράγματι - είναι οι ειλικρινείς. 

9. Κι εκείνοι που - πριν απ' αὐτούς - 

εἶχαν τα σπίτια τους (εδώ στη Μεδίνα) 

καὶ δέχτηκαν την Πίστη, ἀαἀγαπούν αὐτούς 

που μετανάστευαν κοντά TOUS, και δεν 

φιλοξενούν στα στήθια τους καμιά 

ἐπιθυμία γιὰ ό,τι (από τα λάφυρα) ἔχει 

δοθεί (στους τελευταίους), - μάλιστα που 

προτιμούν πιο πολύ από τον εαυτό τους, 

ακόμα κι αν ἔχουν ἀνάγκη. Κι όποιοι 

φύλαξαν τὴν ψυχή τους από την ATANOTIO, 

dUTOL εἰναι OL επιτυχείς. 

10. Κι αὐτοὶ που πίστεψαν μετά απ' 

αὐτούς, λένε: "Κύριέ μας! Συγχώρεσε ἐμάς 

και T' ἀδέλφια μας που προηγήθηχαν - 

από μας - στην Πίστη, και μην αφήσεις 

στις καρδιές μας μίσος ενάντια σ' αὐτούς 

που ἐχουν πιστέψει. Κύριέ μας! Ἐσύ - 

πραγματικά - εἰσαι © Φιλεύσπλαχνος, ο 

Ἐλεήμονας!"" 
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11. Ma δεν 6kéneis αὐτούς που 

UTOXQIVOVTOL - TL λένε OT' ἀδέλφια TOUS 

- που ἀρνήθηκαν τὴν πίστη - απ' TOUS 
οπαδούς (Ἰουδαίους) της Βίόλου -: "Av 

διωχθείτε, κι ἐμείς - επίσης - θα φύγουμε 

μαζί σας, και ποτέ δεν θα ὑυπακούσουμε 

σε κανένα για δική σας υπόθεση. Και αν 

σας πολεμήσουν θα σας 6on8noovue. Ο 

AAAAX ὁμως είναι μάρτυρας ότι - 

πραγματικά - ψεύδονται. 

12. Βεδαίως αν (οι ἀπιστοι από τους 

οπαδούς τῆς Βίόλου) εκδιωχθούν, ποτέ 

(αυτοί où vroxpités) δεν θα ὄγουν μαζί 

τους. Και αν οι Εύραίοι τους πολεμήσουν, 

δεν πρόκειται VO τους ὀοηθήσουν κι αν 

τους ὀοηθήσουν θα Tous γυρίσουν τὴν 

πλάτη TOUS, φεύγοντες και δὲν θα 

νικήσουν. 

13. Στ' αλήθεια εἰστε πιο φούεροί - 

στις καρδιές TOUS - από την θεοφοόία 
τους. Κι αὐτό γιατί, εἰναι λαός που δεν 

καταλαύαίνει. 

14. Δεν θα σας πολεμήσουν όλοι μαζί 

(ενωμένοι), παρά σε οχυρωμένα χωριά, À 

πίσω από τα τείχη. Η εχθρότης - μεταξύ 

τους - εἰναι μεγάλη. Θα Tous νόμιζες 

ενωμένους, αλλά OL καρδιές τους εἰναι 
χωρισμένες, κι αὐτό γιατί εἰναι ἕνας λαός 

που δεν λογικεύεται. 

15. Μοιάόζουν μ' εκείνους που μόλις 

πριν λίγο προηγήθηκαν ax’ αὐτούς, και 

δοκίμασαν τὰ κακά αποτελέσματα τῆς 

κακής συμπεριφοράς τους. Και (στη 

Μέλλουσα Ζωή) θα ἐχουν οδυνηρά 

ὀασανιστήρια. 
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16. (Ou ὑυποκριτές σύμμαχοι τους, τους 

εξαπάτησαν), σαν το Σατανά, που λέγει 

στον ἄνθρωπο: "Mny πιστεύεις. στον 

AAAAX". Κι ὀὁταν (αυτός) Tov αρνείται, 

(ο Σατανάς) λέει: "Είμαι αθώος από ό,τι 

εσύ κάνεις. Εγώ φούάμαι τον ΑΛΛΑΧ 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου!" 

17. Τὸ τέλος και των δύο θα εἰναι ότι 

θα τιμωρηθούν μέσα στη Φωτιά, ὁπου - 

για πάντα - σ᾽ αὐτήν θα κατοικήσουν. 

Τέτοια εἰναι ἡ αμοιδή για τους ἀδικους. 

18. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

φούάστε τον AAAAX, κι ας ὀλέπει κάθε 

άνθρωπος τι είναι εκείνο που ἔχει νὰ 

παρουσιάσει για το αὔριο (για τὴν ἄλλη 

ζωή). μάλιστα! Na φοδάστε τον AAAAX, 

γιατί o AAAAX ÉYEL GUETON γνώση για 

(όλα) 600 κάνετε. 

19. Και μὴν eiote σὰν εκείνους που, 

(επειδή) ξέχασαν τον AAAAX τους ÉXGVE 

να ξεχάσουν τον εαυτόν τους. Αὐτοί είναι 

OL παραύάτες. 

20. Δεν είναι σε ίση μοίρα où Σύντροφοι 

τῆς Φωτιάς και οι Σύντροφοι του Κήπου. 

Où Σύντροφοι του Κήπου εἰναι où 

πετυχημένοι. 

21. Av στέλναμε κάτω AUTO το 

Κοράνιο, πάνω σ' ἕνα Gouvé, θα το ἐόλεπες 

νὰ OXVGEL ταπεινά τον εαὐυτό του και νὰ 

σχίζεται από φόδο για τον AAAAX. Και 

τέτοιες εἶναι OL παρομοιώσεις που 

προδάλλομε στους ανθρώπους ὥστε va 

σκέπτονται. 
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22. Autos εἰναι o AAAAX, καὶ - εκτός AS AY si] sit 

; | V Ἵ j À ὃ © Ὁ ἀπε δ᾽ LV 2,2“. ΓΕ ἡ +, απ Αὐτόν δὲ Ὑπάρχει ἀλ ος θεός, π υ à : NE CA 

γνωρίζει (τα πάντα), μυστικά και φανερά. Ἢ 

Είναι Φιλάνθρωπος κι Ἐλεήμονας. 

23. Αὐτός είναι o AAAAX, καὶ - εκτός | AT 

an' Αὐτόν δεν ὑπάρχει άλλος θεός. O | ous στ ae ΣΕ ΚΣ à 
} ; Col all À Voe al UN 

Κυρίαρχος, o Πανάγιος, n Εἰρήνη (και ὀρ ιν, etgall ol 

της Τελειότητας), Δωρητής, ο Hyeuwv, ELLE 

της Πίστης, (o Σωτήρας από κάθε Θι.9. Es 

Kivôuvo) ο Παντοκράτωρ, o Avixntos, o 

Ὕψιστος, Πάντα Νικηφόρος, o AAAAX 

είναι ἀνώτερος από τὰ όσα συνεταιρίζουν 

μ' Αὐτόν. 

24. Αὐτός εἰναι ο AAAAX o LAN 2e αἰδσυα 
Δημιουργός, που ἐόγαλε τὰ πράγματα στην a 

ὑπαρξη καὶ ἔδωσε τη μορφή Tous. Σ' Αὐτόν 

ανήκουν τὰ ωὠὡραιότερα (αξιότερα) 

Ονόματα. Οτιδήποτε ὑπάρχει στους 

ουρανούς και στὴ γη υμνεί τη Δόξα Του. 

Και είναι ο Ανίκητος, ο Πάνσοφος. 

\ 

En) PO fe | 
SATA 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΩἹ Eoeis που πιστεύετε! Μην 

παίρνετε tous ἐχθρούς Μου (που είναι) 

ra ἐχθροί σας où φίλους (ή προστάτες), 

προσφέροντάς TOUS την ἀγάπη (σας), ενώ 

ἔχουν ἀρνηθεί την Αλήθεια που σας | 

ἔφθασε, κι ÉXOUV εκδιώξει τον Προφήτη 

κι εσάς τους ίδιους (από τα σπίτια σας), 

γιατί (ἀαπλούστατα) πιστεύετε στον 

ΑΛΛΑΧ, τον Κύριό σας! Αν ἔχετε ὄγει 
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για va πολεμήσετε ὑπέρ Εμού στο Δρόμο 

που χάραξα επιδιώκοντας την Εὐνοιά 

Mo, (μην τους παίρνετε για φίλους) και 

διατηρείτε μαζί TOUS μυστικές φιλικές 

συνομιλίες. Κι Eyw, πολύ καλά γνωρίζω 

O,TL φυλάτε μυστικό και ό,τι φανερώνετε. 

Κι αν κάποιος από σὰς το χάνει αυτό, 

έχει παραπλανηθεί από τον ‘Too Δρόμο. 

2. Av ήταν va σας αποχτήσουν θα 

συμπεριφερόνταν μ' εσάς σαν εχθροί, και 

θα τέντωναν τα χέρια TOUS και τις YAWOOEG 

(ακόμα) για το κακό σας. Κι επιθυμούν, 

ν' ἀαρνηθείτε την Αλήθεια. 

3. Δεν πρόκειται να ὠφεληθείτε - κατά 

τὴν Ἡμέρα της Ανάστασης - από tous 

συγγενείς σας, OÙTE από τα παιδιά σας. 

Θα δικάσει μεταξύ σας. Και o AAAAX 

ὀλέπει καλά όλα όσα κάνετε. 

4. Ὑπάρχει για σας ἕνα παράδειγμα 

(για va το ακολουθήσετε) στον Αὐραάμ 

καὶ O' ἐκείνους που ήταν μαζί του, όταν 

εἰπαν στο λαό τους: "Eiuaote αθώοι από 

σας και από οτιδήποτε λατρεύετε εκτός 

από τον AAAAX. Zaç ἐχουμε αρνηθεί, 

KL ἔχει προκύψει - μεταξύ μας και μεταξύ 

σας - ἐχθρα και ἀπέχθεια για πάντα, εκτός 

αν πιστέψετε στον ΑΛΛΑΧ και σ' Αὐτόν 

μόνο". "Ὅμως μην (μιμηθείτε) τον A6padu 

όταν εἰπε στον πατέρα του: "(Θα 

προσευχηθώ) για va συγχωρεθείς εσύ, αν 

καὶ δεν ἔχω τη δύναμη (να κερδίσω) για 

σένα τίποτε από τον AAAAX". (Και 

προσευχήθηκαν): "Κύριέ μας! Σ' Ἐσένα 

EUTLOTEVOUGOTE, και σ' Ἐσένα 

επιστρέφουμε μετανοιωμένοι και σ᾽ Εσένα 

ανήκει ἡ (Τελική) Πορεία. 
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5. "Κύριέ μας! Μη μας δοχκιμάζεις με 

TOUS ἄπιστους, αλλά συγχώρησέ μας - 

Κύριέ μας! Eov eioo ο Παντοδύναμος,ο 

Σοφός" 

6. - Ἤταν πυπέροχο παράδειγμα - 

δέδαια - για σας να τους ακολουθήσετε, 

(και) για ὀποιους επιθυμούν την αμοιδή 

στον ΑΛΛΑΧ και στην Ἔσχατη Ημέρα. 

Αλλά ὀὁποιος απομακρύνεται, τότε ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι - στ’ αλήθεια - ο Πλούσιος 

(ελεύθερος από κάθε ανάγκη), ο Αινετός. 

7. Ἴσως o AAAAX va κάνει ώστε - 

μεταξύ σας και μεταξύ αυτών που (τώρα) 

είναι εχθροί σας - va δημιουργηθεί ἀγάπη 

(και φιλία). Πατί o AAAAX ἐχει τη 

δύναμη. Και o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ἐλεήμων. 

8. Δεν σας ἀπαγορεύει o AAAAX va 

συμπεριφέρεστε με καλοσύνη και δίκαια 

μ' αυτούς που δεν σας πολεμούν για τὴν 

Πίστη (σας), κι οὔτε σας ὀγάζουν από τα 

σπίτια σας. Πατί o AAAAX ἀγαπά όσους 

συμπεριφέρονται δίκαια. 

9. Σας απαγορεύει όμως ο AAAAX - 

σχετικά μ' αυτούς που σας πολεμούν για 

τὴν Πίστη (σας) και σας ὀγάζουν (σας 

πετούν ἔξω) από τα σπίτια σας - À 

ὄοήθησαν να σας διώξουννα επιστρέψετε 

σ' αυτούς (φιλικά και προστατευτικά), κι 

ὁποῖοι tous ὄοηθούν (είναι σαν va 

επιστρέφουν σ' αὐτούς) κι αὐτοί τότε είναι 

οι - πραγματικά - ἀδικοι. 

10. Ω! Eoeis που πιστεύετε! Av σας SATA |  ὐἴν 
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ἔλθουν - OQV πρόσφυγες - OL πιστές 

γυναίκες, νὰ τις εξετάζετε (και να τις 

δοκιμάζετε). Ο AAAAX - ὄὀέδαια - 

γνωρίζει καλά για τὴν πίστη τους. Av 

δεόαιωθείτε ότι είναι Πιστές, μην τις 

στείλετε πίσω στους Ἀπιστους. Δεν είναι 

νόμιμες γι' αὐτούς, κι OÙTE ŒUTOL εἰναι 

νόμιμοι γι' αὐτές. Δώστε TOUS ὀ,τι ξόδεψαν 

(για αντιπροικιά). Δεν ὑπάρχει καμιά 

ενοχή (αμαρτία) πάνω σας, - αν τις 

νυμφευθείτε - δίνοντας σ' αυτές την αμοιδή 

τους (την προίκα τους). Mnv κρατήσετε 

όμως την κηδεμονία της Ἀπιστης γυναίκας, 

καὶ ρωτείστε (ζητώντας) ὀ,τι ξοδέψατε 

(για αντιπροικιά). Κι αφήστε (τους 

Ἀπιστους) να ζητήσουν ό,τι ξόδεψαν γι’ 

αὐτές (από προικιά των γυναικών που 

ήλθαν σ' εσάς). Αὐτή εἰναι ἡ ἀπόφαση 

του AAAAX. Δικάζει (με δικαιοσύνη) 

μεταξύ σας. Και o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης(και)ξοφός. 

11. Ki αν καμιά - από τις συζύγους 

σας σας εγκαταλείψει (και πάει) στους 

Ἀπιστους, κι εσείς ἔχετε το δικαίωμα 

(πάνω σ' άλλη γυναίκα που έτυχε να ἔρθει 

απ' αὐτούς), τότε δώστε σ' αὐτούς ποῦ OL 

γυναίκες TOUS ÉXOUV εγκαταλείψει ἕνα 

ποσό ίσο (με τὴν προίκα) που είχαν 

ξοδέψει. Και va φοδάστε τον ΑΛΛΑΧ, 

TOU σ' Αὐτόν πιστεύετε. 

12. Q! Eov ο Προφήτης! Av έλθουν οι 

Πιστές (γυναίκες) σ' ἐσένα, και πάρουν 

όρκο αφοσίωσης σ' εσένα, ότι δεν δίνουν 

κανένα πράγμα σα συνέταιρο - στη 

λατρεία τους - με τον ΑΛΛΑΧ, και οὔτε 

κλέδουν, και οὔτε διαπράττουν μοιχεία 

(ή πορνεία), και οὐτε φονεύουν τα παιδιά 
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τους OÙTE ἀποδίδουν στους συζύγους τους 

παιδιά που δεν είναι δικά τους καὶ ούτε 

σε παρακούουν σ' οποιαδήποτε δίκαιη 

᾽πυπόθεση, τότε va δεχθείς (την πίστη τους) 

και παρακάλεσε τον AAAAX va 

συγχωρήσει σ' αὐτές (τις αμαρτίες). O 

AAAAX - ὀέόδαια - είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Ἐλεήμων. 

13. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην 

συναναστρέφεστε (φιλικά) μὲ λαό που 

πάνω του εἰναι ἡ Οργή του AAAAX. 

Ἔχουν απελπιστεί κιόλας για in Μέλλουσα 

Ζωή, ακριδώς σαν τους Ἀπιστους που 

είναι ἀαπελπισμένοι ἀπό (τους θαμμένους) 

στους τάφους. 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς 

καὶ στη γη ας δοξάζει τον ΑΛΛΑΧ. Κι 

Αὐτός είναι ο Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

2. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! [ati λέτε 

εκείνα που δεν κάνετε; 

3. Μεγαλώνει το μίσος - κοντά στον 

AAAAX - όταν λέτε εκείνα που ÔEV 

κάνετε. 

4. Ειλικρινά, o AAAAX αγαπά 

EXELVOUS που πολεμούν στο Δρόμο Του 

(για τὴν νίκη τῆς θρησκείας Του) σε 

γραμμή (σε πολεμική παράταξη) σαν va 

είναι στερεό στοιδαγμένο οικοδόμημα, 

Μέρος 280 YA st 
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(ενωμένοι δηλ. κι ἀκλόνητοιυῃ). 

5. Καὶ (θυμήσου) ὁταν ο Μωυσής εἰπε 

στο λαό του: "ὯΙ! λαέ μου! Γιατί μ' 

εἐξοργίζετε και μὲ προσόάλετε, ενώ 

γνωρίζετε ότι εἰμαν ο ἀπεσταλμένος του 

AAAAX σ΄ εσάς; "Κι όταν 

παραστράτησαν, o ΑΛΛΑΧ εἰναι που 

ἔκανε τις καρδιές TOUS να παραστρατήσουν 

(στο κακό), γιατί o AAAAX δεν 

καθοδηγεί το λαό που επαναστατεί στὴν 

παρανομία. 

6. Και (ανάγγελλε στον λαό σου) τον 

Ιησού - to γιο της Μαριάμ - ὅταν εἰπε: 

ὯΙ Παιδιά του Iopank! Eiuar o 

ἀπεσταλμένος του AAAAX σ' εσάς, για 

νὰ επικυρώσω το Νόμο (τη Bi6ko) (που 

ήλθε) πριν από εμένα, και νὰ σας 

αναγγείλω τὴν ευχάριστη εἰδηση για έναν 

Απόστολο που θα ἔλθει μετά από μένα, 

και TOU το όνομά τοῦ εἰναι Ἄχμεντ". Αλλά 

ὅταν TOUS παρουσίασε TA (ολοφάνερα) 

Σημεία, εἰπαν: “Αὐτή εἰναι φανερή μαγεία"! 

7. Καὶ ποιος ὀρίσκεται πιο πολύ στην 

αδικία, ἀπό εκείνον που επινοεί το ψέμα 

σε 6dpos του AAAAX, ενώ ἐχει 

προσκληθεί, στον Iokauou6; Και ο 

AAAAX ὃδεν καθοδηγεί το λαό ποὺ αδικεί. 

8. Θέλουν να σόήσουν το Φως (το 

Ισλάμ) tou AAAAX - (φυσώντας) - με 

τὰ στόματά τους. Ο AAAAX ous θα 

συμπληρώσει (ἀποκαλύπτοντας) το Φως 

Του éotw κι av ot ἄπιστοι το 

απεχθάνονται. 

9. Ἐκείνος εἰναι που ÉOTELRE τον 
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Απόστολό Του (Μουχάμμεντ) LE τὴν ὍΤΕ: RATE LE 

Καθοδήγηση καὶ μὲ τῃ Θρησκεία τῆς RÉ 

Αλήθειας, για VA τὴν παρουσιάσει 

προκηρύσσοντάς την πάνω από όλες τις 

θρησκείες, ἑστω κι αν où Ειδωλολάτρες 

το απεχθάνονται. 

᾿ Ϊ Ἵ ή 2’ Dors Désert 2, εν, 10. ' Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μήπως Ras ὯΝ LR DEN ANCE 

θα πρέπει va σας υποδείξω ἕνα (εἰδος) A É Ge: 

ἐμπορίου (συμόιδαστικό μέσο) που να σας ρος 

σώσει ἀπό οδυνηρά Βασανιστήρια; 

᾿ ἃ τ΄ 2.18 A sito Ὁ 11. Na πιστεύετε στον AAAAX και SL SOA SAS 
στον Απόστολό Του καὶ va πολεμάτε (600 Dar ταν Pre τ 

| OST SI ECAT, μπορείτε) για το Δρόμο του AAAAX (για μ 

τὴν νίκη της θρησκείας Του), με τις 
περιουσίες σας και με τον εαυτό σας τον 

ἰδιο. AUTO είναι το καλύτερο για σας, αν 

(μόνο το) γνωρίζατε! 

| : ᾿ Des 0 ge Στ, o90 LAS Pre 12. Θα συγχωρήσει τα σφάλματά σας Gé ER ES TS ἀμ 

(τις auapties σας) και θα κάνει να μπείτε Ἔν» 
ὰ Ν ; RARE Yi M Carpe | 

σε Κήπους που κάτω TOUS τρέχουν τὰ 7 td 
; ; : ; APT 

ποτάμια, και σε ὡραία Μέγαρα μέσα σε Gien 

Aiwvious Κήπους. Αὐτό - πραγματιχά - 

είναν ἡ σπουδαία Νίκη (το avotato 

Κατόρθωμα). 

15. Καὶ ἄλλη μιὰ (ακόμα Χάρῃ) θα ΠΑΡ ΧΑ Fr 

σας δώσει) που τὴν ἀαγαπάτε, - δοήθεια © PARC 
(Νασρ), από τον AAAAX καὶ γρήγορη Os 

νίκη - και κατάχτηση ἄλλων χωρῶν. 

Ανάγγειλε - λοιπόν - τα ευχάριστα Νέα 

στους Πιστούς. 

14. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! ας Le JitS. AREA 

ὀοηθήσετε (τὴν θρησκεία του AAAAX), |., less (jf 

ὅπως εἰπε ο Ἰησούς o γιος τῆς Μαριάμ PIE AU al οξθλρῦ εῖο; 
ds ing 

: ὃ ᾿ À Le TR URAUE ANS 2:22 ἅ2,: α ; οιοι θα εἰ φῶς - po alba st στους Ma@ntéc του: Ἢ θα εἰναι οι φῦ: ρόδα Cal 
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δοηθοί μου (Ενσάρου) (για το épyo) του 

AAAAX;" Εἰπαν où Μαθητές: "Ἐμείς 

εἰμαστε où ὄοηθοί (στο ἐργο) του 

ΑΛΛΑΧΙ" Τότε πίστεψε μια μερίδα από 

τα Παιδιά του ἸΙσραήλ, ενώ μια ἀλλη 

μερίδα ἀαρνήθηκαν. Ἐνισχύσαμε όμως 

αὐτούς που πίστεψαν κατά τῶν εχθρών 

τους, και αναδείχθηκαν νικητές. 

“ “325. 72“215),72 RS ΒΡ vod 
dE EE ES 

όϊροῖ 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς 

καὶ στῇ γη, πανηγυρίζει τη Δόξα του 

AAAAX. Eivar ο Κυρίαρχος, o Ἅγιος, ο 

Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

2. Αὐτός εἰναι που ἔχει στείλει στους 

ἀγράμματους ἕναν απόστολο από τη γενιά 

τους, για νὰ απαγγείλει σ' αὐτούς τὰ 

(κορανικά) εδάφιά Του, va Tous εξαγιάσει, 

καὶ νὰ τους διδάξει το Βιόλίο και τη 

Σοφία, ἀκόμα κι αν ήταν - από πριν - 

μέσα σε φανερή πλάνη, 

3. και (να δώσει - επίσης - τις 

παραπάνω ὠφέλειες) στους ἄλλους που 

δεν ἔχουν ακόμα ενωθεί μαζί τους. Και 

είναι ο Παντοδύναμος,ο Σοφός. 

4. Τέτοια εἰναι ἡ Γενναιοδωρία του 

AAAAX που την δίνει σε ὀποιον θέλει. 

Και o AAAAX εἰναι ὁ Κύριος της μεγάλης 

(χωρίς περιορισμούς) Χάρης. 

5. Η παρομοίωσῃη μ' αὐτούς που 
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φορτώθηκαν (τις υποχρεώσεις) του 

Μωσαϊκού Νόμου, αλλά που - στη 

συνέχεια - δεν τις σήκωναν - όπως πρέπει 

(και χρεοκόπησαν) - μοιάζει με το γάιδαρο 

που κουδαλά (πελώριους) τόμους από 

θιόλία (χωρίς να ta καταλαόδαίνει). Πολύ 

χειρότερο είναι το παράδειγμα του λαού 

ἐκείνου που διαψεύδουν τα Σημεία του 

ΑΛΛΑΧ. Και o AAAAX δεν καθοδηγεί 

TO λαό της αδικίας. 

6. Na πεις: "Q! Eoeis που ἔχετε 

(ασπασθεί τον lovôaiouc! Av υὑποθέσετε 

ότι εἰστε φίλοι τοῦ AAAAX - 

αποκλείοντας τους (ἄλλους) ανθρώπους-, 

τότε εκδηλώστε τὴν επιθυμία σας για 

το Θάνατο, αν εἰστε ειλικρινείς"" 

7. Αλλά ποτέ δεν θα επιθυμήσουν (το 

Θάνατο), επειδή (τὰ ἐργαὰ) τῶν χεριών 

TOUS ἔχουν προηγηθεί. Και o AAAAX 

γνωρίζει καλά σους αδικούν' 

8. Na πεις: "O Θάνατος ar’ τον οποίο 

δραπετεύετε, - οπωσδήποτε - θα σας 

προφτάσει. Ἔπειτα θα σταλείτε πίσω σ' 

Exeivov που γνωρίζει τα αόρατα και τα 

δηλωμένα, και θα σας αναγγείλει (την 

αλήθεια) από ὀό,τι είχατε πράξει (στον 

κόσμο)" 

9. Q! Ἐσείς, που πιστεύετε! Ὅταν σας 

καλεί (o μουεζίνης) για την Προσευχή 

κατά τὴν ἡμέρα της Παρασκευής (τὴν 

Ἡμέρα της «Συνάθροισης), ὀιαστείτε va 

τιμήσετε τὴ Μνήμη του AAAAX, κι 

NOTE τις ἐμπορικές ασχολίες. Αὐτό εἰναι 

TO καλύτερο για σας, αν - ὀέδαια - το 

γνωρίζατε! 
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10. Κι ὁταν ἡ Προσευχή τελειώσει, 

τότε σκορπιστείτε στη γη (όπου θέλετε), 

χι επιδιώξετε tn Χάρη του ΑΛΛΑΧ. Και 

ν' ἀναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ πολλές φορές 

(va Tov θυμάστε συχνά κι απεριόριστα), 

για νὰ εὐτυχήσετε. 

11. Αλλά όταν ὀλέπουν (va γίνεται) 

EUTOELO, ἡ διασκέδαση ξεχύνονται 

ορμητικά - σ' αυτά - και σ' ἀφήνουν (να 

στέκεσαι) ὀρθιος (και νὰ περιμένεις). Νὰ 

nec: Ὅ,τι εἰναι στον AAAAX (n Χάρη 

Του καὶ ἡ Ἑυλογία) εἰναι καλύτερο ἀπό 

τὴ διασκέδαση κι από το εμπόριο! Και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ο Ἄριστος Προμηθευτής 

(από κάθε ἀλλον). 

DENTS “3... Δ» τεσ. ἘΚ ἘλῚ c 

IST 3 232 5055 

Cove ponte M tte ST 

του able SU 
FD 2 = Ur SET 

ct, 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Καθώς σε πλησιάζουν (όταν σου 

ἐρχονται) οι ὑτοκριτές, λένε: "Μαρτυρούμε 

ότι - πραγματικά - εἶσαι ο Απόστολος 

του AAAAX". Μάλιστα, ο AAAAX 

γνωρίζει ότι - ὀέδαια - εἶσαι ο Απόστολός 

Του, και o AAAAX παρίσταται μάρτυρας 

ότι οι Ὑποχριτές εἰναι - σίγουρα - ψεῦτες. 

2. Ἔχουν κάνει LE τους ὀρκους TOUS 

ένα παραπέτασμα (για τις κακές TOUS 

πράξεις). Ἔτσι εμποδίζουν (τους 

ανθρώπους) από to Δρόμο του AAAAX 

(Ειλικρινά) κακό είναι 6,171 κάνουν. 

3. Ki αὐτό γιατί πίστεψαν κι ἐπειτα 

3 Ἂς \ Ψ Ν % Ÿ X \ δ 
νον 

ἧς 
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αρνήθηκαν (τὴν Πίστη). Ἔτοι 

σφραγίστηκαν OL καρδιές TOUS, γι’ αὐτό 

καὶ δεν καταλαύδαίνουν. 

4, Ὅταν τους ύόλέπεις, σου ἀρέσει TO 

σώμα TOUS (η εξωτερική τοὺς εμφάνιση) 

κι όταν μιλούν, ακούς (με προσοχή) - 

ευχάριστα - τα λόγια τους. Είναι σαν 

κομμάτια ξύλο (χωρίς αξία και κούφιο 

από μέσα) ποῦ το ÉXOUV στηριγμένο, (γιατί 

εἰναι ανίκανο va σταθεί μόνο του). 

Νομίζουν πως κάθε κραυγή (που 

ακούγεται) είναι εναντίον τους. Αὐτοί είναι 

OL εχθροί, γι' αὐτό πρόσεχέ τους. Ο 

AAAAX θα τους πολεμήσει! Πόσο ἔχουν 

παραπλανηθεί (μακριά από την Αλήθεια)! 

“ 21:5..1..1.. 

De es 

Dana ste 
ss LAS 

VAE FAP Less 

OS ἀν Si 

5. Κι ὅταν τους λέγεται: "Ἐλάτε! ο ΚΡΊΝΗΙ) Jess SI ἡ: ä dis 
Απόστολος του AAAAX θα προσευχηθεί 

για VO συγχωρεθείτε", αὐτοί στρέφουν 

(αλλού) το κεφάλι TOUS, και τους όλέπεις 

V' ἀπομαχρύνονται υπεροπτικά. 

6. Εἰναι το ίδιο γι’ αυτούς, εἰτε 

παρακαλέσεις για να συγχωρεθούν εἰτε 

δεν παρακαλέσεις να συγχωρεθούν. O 

AAAAX ÔEV πρόκειται ποτέ VA τους 

συγχωρήσει. Βέδαια o AAAAX ὃδεν 

καθοδηγεί τον παράνομο λαό. 

7. Ἑίναι avtoi που λένε: Μην ξοδεύετε 

τίποτε ‘YU αὐτούς που εἰναι μὲ τον 

απόστολο του AAAAX, μέχρις ότου ίσως 

σκορπιστούν (κι εγκαταλείψουν τη 

Μεδίνα)". Αλλά στον AAAAX ανήκουν 

ou θησαυροί τῶν ουρανών και της γης. Κι 

όμως où Υποκριτές δεν το καταλαδαίνουν. 

δ. Λένε: "Av επιστρέψουμε στη Μεδίνα 

< .2 814 Lo 8721 4 AS 

(0 EX £ spas Gode ὙΦ As 

SA TEREA κεῖτο, 
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- σίγουρα - O ισχυρότερος θα διώξει τον 

ταπεινότερο (τον Μουχάμμεντ δηλ. και 

τους οπαδούς του) ενώ στον AAAAX 

καὶ στον Απόστολό Του και στους Πιστούς 

ανήκει ἡ ισχύ, αλλ' où Ὑποκριτές δεν (το) 

γνωρίζουν. 

9. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! As μη σας 

απασχολήσουν - OL περιουσίες σας κι OÙTE 

τὰ παιδιά σὰς - από τη λατρεία του 

AAAAX. Κι αν κανείς το κάνει αυτό, 

αὐτοί - τότε - είναι OL χαμένοι. 

10. Και ξοδεύετε (σε ἐλεημοσύνη) απ' 

αὐτά που σας ἔχουμε παραχωρήσει, πριν 

ἔλθει ο θάνατος σ' οποιονδήποτε από σας, 

οπότε θα éheye: "Κύριέ μου! Πατί δεν 

μου δίνεις (μια αναδολή), μια ἀργοπορία 

για λίγο καιρό. Θα μπορούσα να εἰχα 

δώσευ ἐλεημοσύνη και θα ἤμουν από τους 

ενάρετους". 

11. Αλλά o AAAAX δεν θα αναδάλει 

τον ορισμένο χρόνο κάθε ψυχής, OTav 

ἔχει πιὰ φτάσει. Και ο AAAAX ἐχει 

ἀπειρη γνώση για ό,τι κάνετε. 

λέγης τ Ὁ AA ve 
Een HSE 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς 

καὶ στὴ yn δοξάζει τον ΑΛΛΑΧ. Σ' Αὐτόν 

ἌΤὴν ἡμέρα τὴς Κρίσεως θα κριθεί ο ἄπιστος 

και θα εἐμφανίξεται OT ἔχει αδικήσει - στὴν 

ουσία - τον εαυτό του, ενώ ο πιστός (δίκαιος) 

θα χαρεί τὴν θεία αμοιδή, στον Παράδεισο. 

ἀε 

AN SLA 
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ανήκει ἡ Κυριαρχία, και σ' Αὐτόν ανήκει 

o ἐπαινος και ἡ Δύναμή Του εἰναι πάνω 

από κάθε πράγμα. 

2. Είναι Εκείνος που σας ἑπλασε. Από 

σας όμως μερικοί είναι Ἀπιστοι και μερικοί 

Πιστοί. Και o AAAAX, ὄὀεθαίως, ὀλέπει 

καλά ὀλα όσα κάνετε. 

3. Ἔπλασε τους οὐυρανούς και τὴ γη 

δίκαια (σε κανονικές αναλογίες), και σας 

ἔπλασε σ' ὡραία μορφή. Σ' Αὐτόν ανήκει 

ῃ Τελική Πορεία (σας). 

4. Γνωρίζει 6,11 ὀρίσκεται στους 

ουρανούς και στὴ γη, και γνωρίζει ό,τι 

κρύόεται και ὀό,τι φανερώνεται. Βέδαια, ο 

AAAAX είναι Ἄριστος Γνώστης για 6,1 

(μυστικά) κρύδουν οι καρδιές. 

5. Ma δεν σας έφθασε ἡ ιστορία 

εχείνων - που - παλαιότερα - ἀαρνήθηκαν 

τὴν Πίστη; Ἔτσι δοκίμασαν τα κακά 

ἀποτελέσματα τῆς απιστίας τους καὶ είχαν 

οδυνηρά δασανιστήρια. 

6. Κι αυτό γιατί (αν και) τους ήρθαν 

ἀπόστολοι με (ολοφάνερα) τα Σημεία, 

exelvor εἰπαν: "Ma (είναι δυνατό) ἕνα 

ανθρώπινο πλάσμα va μας καθοδηγεί;" 

Ἔτσι αρνήθηκαν (το Μήνυμα) κι 

απομαχρύνθηκαν. O AAAAX ὅμως δεν 

ἔχει τὴν ἀανάγχη (τους). Και o AAAAX - 

πράγματι - είναι πλούσιος (πάνω από χάθε 

ανάγκη), Αινετός (άξιος κάθε Yuvou). 

7. Où ἀπιστοι φρονούν ότι δεν 

πρόκειται V' αναστηθούν (για va 

δικαστούν). Na πεις: ᾽Ναι, Ma τον 
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ΑΛΛΑΧ, θ' αναστηθείτε - οπωσδήποτε-. 

Ἔπειτα θα σας πληροφορήσουν (την 

αλήθεια) για ό,τι κάνατε. Αὐτό δε εἰναι 

πολύ εὔκολο για τον AAAAX". 

8. Ὥστε, να πιστέψετε στον ΑΛΛΑΧ 

καὶ στὸν Απόστολό Του καὶ στο Φως 

ποῦ ἔχουμε στείλει κάτω (στη γη). Και ο 

AAAAX ἐχει ἀπειρηὴ γνώση για ό,τι 

κάνετε. 

9. Την Ἡμέρα που θα σας συγκεντρώνει 

(όλους) για μια Ἡμέρα (Γενικής) 

Συνέλευσης αυτή της Τεγάμπουν (θα εἰναι 

ἢ στιγμή της Αμοιδαίας Απάτης της ζημίας 

καὶ του κέρδους μεταξύ σας). Και όποιοι 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και κάνουν To 

καλό, θ᾽ ἀπομακρυνθούν ax’ αὐτούς ot 

κακές TOUS τάσεις, και θα γίνουν δεκτοί 

από τον ΑΛΛΑΧ στους Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν τα ποτάμια, για να 

κατοικήσουν μέσα εκεί για πάντα. Αὐτή 

θα είναι n Σπουδαία Νίκη - Ἐπιτυχία - 

(το Ανώτατο Κατόρθωμο). 

10. Evo όποιοι ἀρνήθηκαν την Πίστη 

καὶ διάψευσαντις Evrokés Macs, θα γίνουν 

Σύντροφοι της Φωτιάς για va κατοικήσουν 

μέσα εκεί (για πάντα). Πόσο φρικτή 

(αθλία) εἰναι (αυτή) n Πορεία (το Τέλος)! 

11. Κανένα εἰδος συμφοράς δεν εἶναι 

δυνατό να συμόεί, χωρίς την ἀδεια του 

AAAAX. Και όποιος πιστεύει στον 

ΑΛΛΑΧ, οδηγεί την καρδιά του (σωστά). 

Και o AAAAX τα πάντα γνωρίζει. 

12. Γι᾿ αυτό ὑπακούετε στὸν AAAAX 

καὶ ὑπακούετε τον ἀπόστολο. AV ὀμως 
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στρέψετε, πίσω (XL αδιαφορήσετε), το ἔργο 

του Αποστόλου Μας, εἰναι να προκηρύξει 

μόνο (το Μήνυμα) καθαρά και φανερά. 

13. O AAAAX! Δεν υπάρχει άλλος 

θεός παρά Αὐτός. It αυτό οι Πιστοί ας 

ἐεμπιστεύονται μόνο τον ΑΛΛΑΧ. 

14. Q'Eoeis που πιστεύετε! Ανάμεσα 

στις συζύγους σας και στα παιδιά σας 

ππάρχουν - σίγουρα - (μερικοί) εχθροί 

για σας. Γι’ αὐτό προφυλαχθείτε απ' 

αυτούς. Αλλά αν συγχωρείτε, και 

παραόλέπετε, και σκεπάζετε (τα λάθη 

τους), o ΑΛΛΑΧ εἰναι πράγματι, 

Φιλεύσπλαχνος, Ελεήμονας. 

15. (Προσέχετε)! Τὰ πλούτη σας καὶ 

τα παιδιά σας να εἰναι μια δοκιμασία 

(για σας). Και στον AAAAX νυπάρχευι (για 

σας) σπουδαία Αμοιθή. 

16. Π' αυτό να φούάστε τον AAAAX 

- 000 μπορείτε -, και ακούετε και 

υπακούετε, και ξοδεύετε - σ' ἐλεημοσύνη 

- γιὰ το καλό της ψυχής σας. Ki όποιοι 

σώθηκαν από τὴν ἀπληστία τῆς ψυχής 

τους, αὐτοί θα εἰναι πον θα επιτύχουν 

τὴν μακαριότητα. 

17. Av δανείσετε (εξοδεύετε 0° 

ehenuoodvn για χάρη tou AAAAX), ένα 

ὄμορφο (γενναιόδωρο) δάνειο, θα to 

διπλασιάσει (στο λογαριασμό) σας, και 

θα σας συγχωρήσει. Και ο AAAAX - 

ασφαλώς - εκτιμά τους Φιλάνθρωπους κι 

εἰναι Μακρόθυμος, 

18. Ἄριστος Γνώστης, για ό,τι είναι 
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κρυφό καὶ ό,τι φανερώνεται, και εἰναι O 

Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

Στο ὄνομα του AAAAX SANS - 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Ἐσύ ο Προφήτης! Av θέλετε να : CAEN CE 

αποδεσμεύετε τις γυναίκες, (συζύγους) να 1 κι, D usb μὸν 

τις ἀαποπέμπετε στὴν ορισμένη τους nn 00 dila5l, ARE, εἴ. 

περίοδο. (ίντντε)ξ. Ὑπολογίστε (με CAE SAEN 

ακρίδεια) την ίντνε (το διάστημα της 

περιόδου) και φούθηθείτε τον ΑΛΛΑΧ, 

en Eus u 4 Ce ΄ 

ste di 5 à Lolo ob 3 νι 
“΄ AAA “11 ag 58 2525 “ς΄ 

τον Κύριό σας. Na μὴν τις διώχνετε από | 5-5 YA Ab us ahl à sue Lance 
ῃ ,΄ δ ΄, CAE 2,6 2.4 τα σπίτια τους, και μήτε (οι ἰδιες) νὰ To OA ass HIS 

εγκαταλείπουν εκτός σε περίπτωση που 

ὀρεθούν ἐνοχοι φανερής ασέλγειας. Αὐτά 

εἰναι τα περιθώρια που θεσπίστηκαν από 

τον AAAAX. Και αν κάποιος ὑυπερόδαίνει 

τα ὀὁρια (που ἐταξε) ο AAAAX, τότε 

αδίκησε τὴν (ίδια την) ψυχή του (τον 

εαυτόν του). Δεν μπορείς να ξέρεις ότι © 

ΑΛΛΑΧ - πιθανόν - va δημιουργήσει - 

μετά απ' αὐτό μια νέα κατάσταση. 

2. Ἔτσι σαν θα συμπληρωθεί ο io AR EL AA AE 

ορισμένος χρόνος, VA τις κρατήσετε » ἡ, ρος “εις 

(επιστρέψετε) με το καλό ἡ ἀποδεσμεύσετέ Last 3592 ie 
τις με To καλό, (με ἀμερόληπτους égous). |. 455854 Le Len ΑὐαυτΝ 
Και πάρετε για Μάρτυρες δύο ἄτομα από LATEST CE 

σας TOUS oi - προικισμένους με κρίση ἀὐμελφιο Σ Ft 

- καὶ τηρήσετε τη μαρτυρία (σαν VOL ELOTE) OCZ 

μπροστά στον AAAAX. Αὐτή είναι ἡ 

XIvrvre σημαίνει χρονικό διάστημα τῆς μὴ 

σαρκικής επαφής κανονικών μηνών ώστε να 

εξακριδωθεί ότι ἡ μήτρα τῆς συζύγου εἶναι 

ἄδεια από τα ζωάρια του συζύγου. 



(65) Σούρα ελ-Ταλάκ Μέρος 280 YA sl 10 ΟὟ]! δ). 

ἐντολή που δόθηκε σ' αὐτόν που πιστεύει 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στην Ἔσχατη Ημέρα. 

Καὶ 600 γι' αὐτόν που φοῦὄδάται τον 

AAAAX, (πάντοτε) του ετοιμάζει μια 

διέξοδο (από τις δυσκολίες του). 

3. Kat προμηθεύει γι' αὐτόν (αγαθά 

από πηγές) που ποτέ δεν μπορούσε να 

τις φανταστεί. Και ὁποιος εναποθέτει τὴν 

EUTLOTOOUVN του στον AAAAX, εἰναι 

αρκετός γι' αὐτόν (o ΑΛΛΑΧ). Πατί ο 

ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - θα συμπληρώσει 

το θέλημά Του. Βέδαια, o AAAAX ὀρισε 

για κάθε πράγμα ένα ορισμένο χρόνο. 

4. Ὅσο για τις γυναίκες σας που ἔχουν 

περάσει τὴν ηλικία τῆς - κατά μήνα - 

αδιαθεσίας, γι' αὐτές - αν ἔχετε καμιά 

αμφιδολία - ἡ περίοδος που ορίστηχκε, 

ElVOL τρεις μήνες, (TO ίδιο) και σ' αὐτές 

που δεν έχουν (ακόμη) περίοδο. Γι' αὐτές 

που μεταφέρουν (ζωή μέσα στα σπλάχνα 

TOUS), ἡ περίοδος (που ορίζεται) εἰναι 

μέχρις ὁότου ἀαπαλλαγούν από το ὄάρος 

τους. Και γι᾿ αὐτούς που φούούνται τον 

AAAAX, θα tous διευκολύνει (υ AAAAX) 

τὴν πυπόθεσή (τους). 

5. Αὐτή εἰναι ἡ Διαταγή τοῦ AAAAX 

ποῦ τὴν ἔχει στείλει σ' εσάς κάτω. Κι αν 

κανείς φοόάται τον ΑΛΛΑΧ, θα του 

συγχωρήσει τα σφάλματά του και θα 

μεγαλώνει την αμοιδή του. 

6. Αφήστε τις γυναίκες (που 

αποδεσμεύσατε) VO COUV LE τον ἰδιο τρόπο 

εκεί TOU κι εσείς ζείτε, ἀνάλογα με Ta 

μέσα που διαθέτετε. No μη τις ενοχλείτε 

περιορίζοντάς τες. Και αν μεταφέρουν (ζωή 
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στὰ σπλάχνα τους), τότε ξοδέψετε 

(διατροφή) γι' αὐτές, μέχρις του 

απαλλαγούν από το 6dpos τους. Κι αν 

θηλάζουν (Ta παιδιά) σας, δώστε Tous 

τὴν αμοιθή τους. Και va συνεννοείστε 

μεταξύ σας δίκαια και καλά. Κι αν 

δυσκολευθείτε, ας θηλάσει (το μωρό) μια 

ἄλλη (γυναίκα) από τη μεριά (του πατέρα). 

7. AG ξοδεύει εκείνος ποῦ έχει τα μέσα 

ἀνάλογα με τὰ μεγάλα ᾽Ὀυπάρχοντά του. 

Και ὁποιου, τὰ Ὀυπάρχοντα εἰναι 

περιορισμένα, ας ξοδέψει από ότι (ο 

AAAAX) του ἔχει δώσει. O ΑΛΛΑΧ δεν 

αναγκάζει κανένα να σηκώσει ἄνω τῶν 

δυνάμεών του. 'Ἔπειτα από κάθε δυσκολία, 

o AAAAX σύντομα δίνει ανακούφιση. 

8. Και πόσα χωριά, που με αὐθάδεια 

είχαν αντιταχθεί στη διαταγή του Κυρίου 

τους και τους ἀποστόλους Του, γι᾿ αὐτό 

ζητήσαμε va τα λογαριάσουμε με αὐυστηρό 

λογαριασμό, κι επιθάλαμε πάνω TOUS 

παραδειγματική Τιμωρία. 

9, Τότε δοκίμασαν τα κακά 

ἀποτελέσματα τῆς (κακής) διαγωγής τους, 

HUL TO τέλος της συμπεριφοράς TOUS ἦταν 

ἡ απώλεια (ο εξαφανισμός). 

10. O AAAAX ετοίμασε γι' αὐτούς 

αυστηρά Βασανιστήρια (στη Μέλλουσα 

Zu). Fr αυτό να φοδάστε τον AAAAX 

w! εσείς OÙ μυαλωμένοι (άνδρες), που ἔχετε 

πιστέψει! O AAAAX ἐχει ήδη στείλει κάτω 

σ᾽ εσάς ἕνα Μήνυμα, (το Κοράνιο). 

11. (Κι ἐστειλε) ἕναν Απόστολο που 

ἀπαγγέλλει σ᾽ εσάς τις Εντολές του 

ὁ Gi δ) YA si! 
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AAAAX, nov ἐχουν φανερή την αλήθεια, 

γιὰ νὰ ὀγάλει εκείνους που πιστεύουν καὶ 

κάνουν το καλό - από το δαθύ Σκχοτάδι - 

στο oc. Και όποιος πιστεύει στον 

AAAAX καὶ κάνει το καλό, θα τον δεχθεί 

- δάζοντάς τον - σε Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν τα ποτάμια, για να 

κατοικήσει εκεί μέσα - για πάντα. Ο 

AAAAX ἐχει - ὀέδαια - χαρίσει σ' αὐτόν 

μια Ὀπυπέροχη τύχη. 

12. Ο ΑΛΛΑΧ είναι Exeivos που 

ÉTAGOE επτά Στερεώματα (ουρανούς) και 

από τὴ γη (έπλασε) τον ἰδιο αριθμό. 

Ανάμεσα από (όλα) αὐτά κατεόάζει τη 

Διαταγή (Του), για va μάθετε - ἐτσι -, 

ότι ο AAAAX είναι Παντοδύναμος, κι 

ότι ο AAAAX περιδάλλεν με τη Γνώση 

(Του) ὀλα τα πράγματα. 

Στο ὄνομα tou AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Ἐσύ o Προφήτης! Γιατί 

αἀπαγορεύεις (και στερείσαι) ο,τι ὁ 

AAAAX oov ἔχει επιτρέψει; Προσπαθείς 

να ευχαριστήσεις τις συζύγους σου. Αλλά 

o AAAAX εἰναι Πολνεπιεικής, Ελεήμονας. 

2. Ο AAAAX ἐχει κιόλας θεσπίσει 

για σὰς ( - w! Μουσουλμάνοι! -) va 

ακυρώνετε τους ὀόρκους σας. Και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι o Προστάτης σας, χαὶι είναι 

o Παντογνώστης, o Πάνσοφος. 

3. Και όταν ο Προφήτης εἰπε κάτι 
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εμπιστευτικά σε κάποια από τις συζύγους 

του, και τότε αὐτή το διέδωσε (σε μιαν 

ἄλλη), καὶ ο AAAAX τὸ φανέρωσε σ' 

αὐτόν, τότε επιδεδαίωσε ένα μέρος απ' 

αὐτό και ἀαμφισθδήτησε ένα ἄλλο μέρος. 

Κι όταν της το avépege, εἰπε (η σύζυγος): 

"Tloros σε πληροφόρησε γι' αὐτό", κι 

exeivos εἰπε: "Μου το ἀνέφερε Ἐκείνος 

που γνωρίζει (τα πάντα), και ἡ Ἐμπειρία 

Του δεν ἔχει ὀρια ". 

4. Av - οι δύο σας - μετανιώσατε στον 

AAAAX, (θα εἰναι καλύτερα γιὰ σας) 

γιατί OL καρδιές σας τότε θα ἐχουν - 

GéGara - λυγίσει. Αλλά αν n μια 

πποστηρίζει τὴν ἄλλη εναντίον του, 

σίγουρα o AAAAX εἰναι ο Προστάτης 

του, και ο Γαύριήλ και (κάθε) ενάρετο 

ἅτομο από TOUS πιστούς - ακόμα και OL 

άγγελοι θα (τον) υποστηρίξουν. 

5. Eivar δυνατό - αν σας αποπέμψει 

(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός 

του VO του δώσει - αλλάζοντας συζύγους 

- καλύτερες από σας που VA ἐχουν 

᾽πυποτάξει (tn θέλησή τους στο Iokdu), που 

να πιστεύουν, που va εἰναι θεοσεόείς, που 

να ἔχουν μετανιώσει (στον AAAAX), που 

νὰ λατρεύουν (υπηρετώντας ταπεινά), που 

να ταξιδεύουν (και να νηστεύουν), που 

εἰναι χήρες ἡ παρθένες. 

6. Ω! Eoeis που πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε τον εαυτό σας και τις 

οικογένειές σας από Φωτιά, που το 

καύσιμο υλικό της είναι ἄνθρωποι και 

πέτρες, που πάνω της εἰναι (ÔLOQLOUÉVOL) 

ἄγγελοι αὐστηροί καὶ τρομεροί, που δεν 

δειλιάζουν (να εφαρμόσουν) τις Διαταγές 
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που πήραν από τον AAAAX αλλά 

εχτελούν (UE ακρίόεια) O,TL TOUS ÉXOUV 

διατάξει. 

7. Και τότε θα τους πουν: "Q! Eoeis ot 

Ἀπιστοι! Μη δικαιολογείστε Σήμερα! Δεν 

εἰναι παρά ανταπόδοση για όλα όσα 

κάνατε" 

8. (2! Ἐσείς που πιστεύετε! Μετανιώστε 

στον ΑΛΛΑΧ με κάθε ειλικρίνεια, 

ἐλπίζοντας ότι, ίσως o Κύριός σας va 

συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και νὰ σας 

δεχθεί - ὀάζοντάς σας - σε Κήπους που 

κάτω TOUS τρέχουν τα ποτάμια, την Ἡμέρα 

που ο ΑΛΛΑΧ δεν θὰ επιτρέψει va 

ντροπιαστεί ο Προφήτης και όσοι 

πίστεψαν μαζί του. To Φως tous θα 

προπορεύεται, μπροστά τους και προς TO 

δεξιά τους, ενώ θα λένε: "Κύριέ μας! Na 

τελειοποιήσεις TO Φως μας, και συγχώρεσέ 

μας. Tati ἡ δύναμή Σου εξουσιάζει όλα 

τα πράγματα". 

9. Q! Ἐσύ ο Προφήτης! Αγωνίσου 

σκληρά κατά των Ἀπιστῶν και των 

Υποκριτών καὶ γίνε αὐστηρός απέναντί 

τους. Και ἡ κατοικία τους είναι ἡ Κόλαση, 

ἕνα απαίσιο - πραγματικά - καταφύγιο! 

10. O AAAAX προόὄάλλει σαν 

παράδειγμα OTOUS Ἀπιστους τη σύζυγο 

του Νώε και τη σύζυγο του Λωτ. ταν 

καὶ OL δύο (αντίστοιχα) στην ὑπηρεσία 

δύο ενάρετων δούλων μας, που τους 

εξαπάτησαν, χωρίς να ὠφεληθούν σε 

τίποτα μπροστά στον ΑΛΛΑΧ, ενώ 

άκουσαν: "Μπείτε στη Φωτιά μαζί με τους 

(άλλους) που uraivouv!”. 
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11. Και o AAAAX προδάλλει σαν 

παράδειγμα σ' αὐτούς που πιστεύουν τη 

σύζυγο του Φαραώ, που, πρόσεξε τι εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κτίσε για μένα ἕνα σπίτι στον 

Παράδεισο, και σώσε με από τον Φαραώ 

χαὶ από τις πράξεις του, και σώσε με 

από τον ἀδικο λαό", 

12. και tn Μαριάμ - τη θυγατέρα του 

ἱμράν - που φύλαξε την αγνότητά της. 

Κι εμῳφυσήσαμε (στο κορμί της) ένα μέρος 

από 10 πνεύμα Μας, (τον Χριστό), κι 

ἐεπιδεδαίωσε την αλήθεια τῶν λόγων του 

Κυρίου της, και τῶν Γραφών Του, κι 

ήταν μια από τους θεοσεόείς. 
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του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ας είναι Πολύδωρος Exeivos που 

στα χέρια Του εἰναι ἡ Κυριαρχία και που 

n Δύναμή Του ὀρίσκεται πάνω από κάθε 

πράγμα, 

2. ΠΠου δημιούργησε το Θάνατο και τὴ 

Zum, για να δοκιμάσει ποιος ἀπό εσάς 

κάνει τις καλύτερες πράξεις. Και εἰναι ο 

Ανίκητος, ο Πολυεύσπλαχνος, 

3. [ou δημιούργησε tous επτά 

OVEUVOUS τον ἕνα πάνω στον Ado. Καμιά 

ατέλεια στις ἀναλογίες δεν θα δεις στη 

Δημιουργία του Φιλάνθρωπου. Στρέψε το 

ὀλέμμα σου μια φορά μετά από την AA. 

Μήπως ὄλέπεις κανένα σχισμό; 
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4. Ἔπειτα στρέψε το ὀλέμμα σου δύο 

φορές: τότε το ὀλέμμα θα επιστρέψει πίσω 

σ' ἐσένα απελπισμένο (ματαιωμένο) καὶ 

ξαντλημένο. 

5. Κι ἔχουμε πράγματι στολίσει τον 

κατώτερο ουρανό (τον χαμηλότερο), με 

Λαμπτήρες (αστέρια) και τα έχουμε κάνει 

ὀλήματα για (να διώχνουν μακριά) τους 

Δαίμονες, ποῦ γι' αυτούς ἔχουμε ετοιμάσει 

ta ὀασανιστήρια τῆς φλογερής Φωτιάς. 

6. Και γι' αυτούς που ἀρνήθηκαν το 

Κύριό τους Ὑπάρχει ἡ Τιμωρία τῆς 

Κόλασης. Και πόσο απαίσιος εἰναι Évas 

(τέτοιος) προορισμός. 

7. Και όταν θα ρίχνονται μέσα σ᾽ 

αὐτήν, θ' ακούνε το (τρομερό) σύριγμα 

τῆς ἀναπνοής της, ενώ φλογίζεται, 

8. παρ᾽ ολίγο να εχραγεί από μανία, 

(μεγάλη οργή). Κάθε φορά που μια Ομάδα 

θα ρίχνεται μέσα σ' αὐτή, οἱ Φύλακές 

της θα ρωτούν: "Δεν ήλθε σ' εσάς κανένας 

Προειδοποιητής""; 

9. Θα πουν: "'Βέδαια και μας ήλθε 

ένας Προειδοποιητής, αλλά τον 

ἀαρνηθήκαμε και εἰπαμε: - O AAAAX δεν 

ἔχει στείλει κανένα (Μήνυμα) κάτω (στη 

γὴ), κι εσείς ὀρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη" 

10. Κι (επί πλέον) θα πουν: "Av - 

μονάχα - ακούαμε, ἡ αν EÏXOUE μυαλό, 

δεν θα ήμασταν (τώρα) με τους 

Συντρόφους τῆς Λαμπαδιασμένης 

(Φλογισμένης) Pong". 
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11. Και θα ομολογήσουν τότε τα 

σφάλματά τους. Αλλά πολύ μακριά θα 

εἶναι (η Συγχώρηση) από τους Συντρόφους 

τῆς Φλογισμένης Φωτιάς!, 

12. Ὅσο γι᾿ αὐτούς που φοόούνται 

(από τα δάθη της καρδιάς τους) το Κύριό 

τους, (χωρίς va τον ὀλέπουν) θα ἐχουν 

Συγχώρεση (αμαρτιών) και μια μεγάλη 

Αμοιθή. 

13. Και εἰτε xpv6ete τα λόγια σας, 

eite τα λέτε φανερά, Exeivos - ὀέδαια - 

ἐχει (απόλυτη) γνώση για όσα HEUÉOVTOL 

στα στήθια (σας). 

14. Ma (εἰναι δυνατό) ο Κύριος 

Δημιουργός va μην γνωρίζειί(τον ἀνθρωπο) 

που ο ίδιος έχει πλάσει, όντας ο μόνος 

Γνώστης στα ανεξήγητα μυστικά τῆς 

Δημιουργίας, ενώ συγχρόνως εἰναι ο μόνος 

πλήρως Ἑνήμερος σε κάθε εξέλιξη;" 

15. Exeivos εἰναι που ἐκᾶνε 

υποταγμένη τὴ γη και χατοικήσιμη για 

σας. Περπατάτε - λοιπόν - στις περιοχές 

τῆς και τραφείτε (απολαμόάνοντας) Ta 

ἀγαθά που προμηθεύει. Και σ' Αὐτόν 

εναπόκειται ἡ AVÜOTAON. 

16. Mu αισθάνεστε ασφάλεια ότι Αὐτός 

που εἰναι στα ουράνια ( ο ὝὙΓὈψιστος 

AAAAX) δεν θα χάνει WOTE να σὰς 

καταπιεί ἡ γη όταν σείεται (σαν σε σεισμό); 

17. Ma αισθάνεστε ἀσφάλεια ότι 

Exeivos που είναι στὰ ουράνια (ο Ὕψιστος 

AAAAX) δεν θα στείλει πάνω σας μιὰ 
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δίανη καταιγίδα (με ὄροχή από πέτρες) 

για VO μάθετε - ÉTOL - πόσο (τρομερή) 

ήταν ἡ Τιμωρία Μου; 

18. Κι ὁμως εκείνοι που ἔζησαν πριν 

απ' αὐτούς διάψευσαν (την προειδοποίησή 

Μου), Πόσο - τότε - (τρομερή) ήταν και 

n οργή Mov (γι' αὐτούς); 

19. Ma δεν ὀλέπουν τα πουλιά (που 

πετούν) πάνω τους ανοίγοντας τα φτερά 

τους, καὶ διπλώνοντάς τα; Κανείς δεν 

μπορεί VO τὰ δαστάξει ψηλά εκτός από 

τον Πανοικτίρμονα AAAAX. Στ' αλήθεια, 

Exeivos eivau που ἀγρυπνά πάνω από 

κάθε πράγμα. 

20. Ποιος εἰναι εκείνος που μπορεί νὰ 

σας ὀοηθήσει - (έστω) κι αν εἰναι 

(ολόκληρος) στρατός - αντί τον 

Φιλάνθρωπο(ΑΛΛΑΧ); Σε τίποτε, παρά 

μόνο στην ἀπάτη, ὀρίσκονται οι Ἀπιστοι. 

21. Ἤ, ποιος εἰναι εχείνος που μπορεί 

να σὰς προμηβέψει για τη διατροφή σας, 

αν Ἐκείνος χρατήσει (εμποδίζοντας) τις 

προμήθειές Του; κι όμως επιμένουν - 

αυθαδέστατα - στὴν ασέδεια χαι 

δραπετεύουν (από τὴν Αλήθειο). 

22. Fotos - τάχα - είναι καλύτερα 

οδηγημένος: ὀποιος περπατά (ὀιαστικά) 

και ὄλέπει κάτω (με σκυφτό) το πρόσωπό 

του, ἡ όποιος περπατά ομαλά πάνω σ' 

ἕνα ‘loto Δρόμο; 

23. Na πεις: "Είναι Exeivos που σας 

ἔχει πλάσει, καὶ σας ἔδωσε την ὑκανότητα 

τῆς αχοής, της ὀρασης, (της αἰσθησης), 
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και της αντίληψης. Πολύ λίγο - ὀμως - 

ευγνωμονείτε! 

24. No πεις: ναι Exeivos που σας 

πολλαπλασίασε στη γη, καὶ σ' Αὐτόν θα 

συγκεντρωθείτε όλοι για τη Κρίση". 

25. Και λένε: "Πότε (θα γίνει) αὐτή ἡ 

᾽πυπόσχεση; Av - δέδαια - εἰστε ειλικρινείς. 

26. Na πεις:" Ὅσο για τη γνώση (της 

Ὥρας) αὐτή είναι με τον AAAAX, ενώ 

εγώ εἰμαι (απεσταλμένος) γιὰ va 

προειδοποιώ - φανερά - ὀλους". 

27. Ὅταν - από χοντά - τη δουν 

ξαφνικά την τιμωρία θα σκοτεινιάσουν 

τα πρόσωπα εκείνων που ἀρνήθηκαν (τὴν 

Πίστη), και θα λέγεται: και θα ακούσουν: 

"Αὐτή εἰναι (η εκπλήρωση της ὑπόσχεσης) 

που ζητούσατε!". 

28. Na πεις: "Βλέπετε; AV ἦταν νὰ 

καταστρέψει - oO AAAAX - εμένα κι 

ὁποιους εἰναι μαζί μου, ἡ va μας 

σπλαχνιστεί, τότε ποιος μπορεί V' 

ἀπαλλάξει τους Ἀπιστους από μια οδυνηρή 

Τιμωρία;" 

29. Νὰ πεις: "AUTOS είναι ο 

Φιλάνθρωπος. Ἔχουμε πιστέψει σ᾽ Αὐτόν 

καὶ σ' Αὐτόν πυποστηριχθήκαμε. Πολύ 

σύντομα θα μάθετε ποιος (από εμάς) 

ὀρίσκεται σε φανερή πλάνη". 

30. Na πεις: "Βλέπετε; AV TO νερό σας 

χαθεί κάποιο πρωινό, (κάτω ἀπ᾽ τη yn), 

ποιος - τότε - μπορεί, να σας εφοδιάσει 

με καθαρό τρεχούμενο νερό;" 
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Στὸ ὄνομα του AAAAX NAS : 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ν.--(Νουν) Ορκίζομαι στην Γραφίδα ὧδ» ΝΞ, 

καὶ σὲ ὅ,τι (οι ἄνθρωποι) γράφουν, si 

2. Ὁτι δεν εἰσαι (Ω! Μουχάμμεντ!) - Oo Cite 

Ma τη Χάρη του AAAAX - τρελός. HE a 

3. Καὶ γιὰ σένα - σίγουρα - ὑπάρχει 

μιὰ συνεχή ἀμοιθή. 

4. Πράγματι, και (κρατάς) éva 4. À LATE - θάγματι, καὶ (κρατάς) Oh 
σπουδαίο (σταθερό) και ανώτερο 

χαρακχτήρα. 

5. Σύντομα θα δεις όπως κι αὐτοί θα Os Pieter 

δουν, ᾿ 

6. ποιοί από εσάς γοητεύουν, (είναι O6 SAC 

παράφρονες). Tr 

7. O Κύριός σου - θέόαια - γνωρίζει Gb Maine AA LES, 

πολύ καλά motos (ανάμεσα στους Éd d ne 

ανθρώπους) ἐχει παραπλανηθεί από το exit 

Agôuo Του. (Exions) γνωρίζει πολύ καλά 

αὐτούς που καθοδηγούνται (στον Δρόμο 

τῆς Αλήθειας). 

, ; ; | Haas 
8. L αὐτο μην UTAKOUELS αυτούς, ποῦ RS JS 

διαψεύδουν (αρνούνται) την Αλήθεια. 

9. Ἐπιθυμούν va υποχωρείς σ᾽ αὐτούς, 

γι᾿ αὐτό και AUTOL παρουσιάζονται 

πυποχωρητικοί. 
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10. Και μην υπακούεις κάθε τιποτένιο 

(ανάξιο ἀνδρα), που εἰναι ἕτοιμος με 

όρκους, 

11. - ἕναν συκοφάντη, που συνέχεια 

(κινείται) με συκοφαντίες -, 

12. va εμποδίσει (από συνήθεια) κάθε 

καλό - ἕναν παραδάτη (του Νόμου) και 

(6outnyuévo) στην αμαρτία, 

13. ἕναν όίαιο (και σκληρό) με 

πονηρούς υπαινιγμούς - και με ὀλα αὐτά 

- γεννημένο για διαφθορά 

14. ἐπειδή - τάχα - ÉXEL πλούτο και 

(πάρα πολλά) αγόρια. 

15. Ὅταν σ' αὐτόν διαδαστούν οι 

Εντολές Mas (τα χκορανικά εδάφιαλ), λέει 

(ότι εἰναι): "Παραμύθια τῶν Αρχαίων" 

16. Σύντομα θα τον σημαδέψουμε πάνω 

στη μύτη (σαν το ζώο)! 

17. Στ' αλήθεια, τους ÉXOUUE δοκιμάσει, 

όπως δοκιμάσαμε TOUS Συντρόφους του 

Κήπου (παραδείσου) ὁταν ἀαποφάσισαν νὰ 

μαζέψουν το (ἄλλο) πρωί τους καρπούς 

(του), 

18. χωρίς va κάνουν καμιά επιφύλαξη, 

('av θέλει o AAAAX - πρώτα ο Θεός -"). 

19. Τότε ήρθε πάνω στον (κήπο) μια 

επίσκεψη από τον Κύριό σου (που 

ξεπάστρεψε) ὁλὰ γύρω, ενώ αυτοί 

κοιμόντουσαν. 
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20. Ἔτσι (ο κήπος) το πρωί ἐγινε σαν 

ἕνα σκοτεινό (σαν μαύρη σκόνη - σταχτί) 

χι ἐρειπωμένο στίγμα, (που OL καρποί του 

εἰχαν κιόλας μαζευτεί. 

21. Σαν ξημέρωσε φώναζε ο ἕνας τον 

ἄλλο: 

22. "Πηγαΐίνετε - ὁσο είναι ἀκόμα πρωί 

- στον καλλιεργημένο σας (τόπο), αν θέλετε 

νὰ μαζέψετε τὰ φρούτα". 

23. Καὶ ξεκίνησαν, ενώ συζητούσαν 

ψιθυριστά λέγοντας: 

24. "Mnv αφήσετε VO μπει οὔτε ένας 

φτωχός αὐτή την ἡμέρα σε σας μέσα στον 

(κήπο)". 

25. Κι άρχισαν το πρωινό (με σκοπό) 

μια δυναμική (και ἀδικη) συγκομιδή. 

26. “Ὅταν ὀμως εἰδαν (τον κήπο), 

εἰπαν: "Σίγουρα ἐχουμε χάσει το δρόμο 

μας. 

27. Αλλά μάλλον μας ÉXOUV απολλείσει 

(από τους καρπούς του κόπου μας)" 

28. Ἕνας απ’ αὐτούς ο πιο μυαλωμένος 

(από τους ἀλλους), εἰπε: "Ma δεν σας το 

ἐλεγα, γιατί va Un δοξάζετε (τον 

AAAAX)"; 

29. Einav: "Δόξα στον Κύριό μας! 

Ἤμασταν - στ᾿ αλήθεια - ἀδικοι" 

30. Κι ἐστρεφε ο ἕνας ενάντια στον 
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άλλο και αλληλοκατακρίνονταν. 

31. Eixav: "Αλίμονό μας! μασταν - 

πράγματι - παραδάτες" 

32. "Μακάρι ο Κύριός μας ανταλλάξει 

- γιὰ μὰς - ἕνα καλύτερο (κήσο) απ' αὐτόν, 

γιατί επιδιώκουμε συγχώρηση από τον 

Κύριό μας (μετανοιωμένοι)}" 

33. Τέτοια εἰναι ἡ Τιμωρία (σ' αὐτή 

τη ζωή). Μεγαλύτερη όμως εἰναι ἡ Tiuwpia 

της Μέλλουσας Ζωής, αν μόνο μπορούσαν 

νὰ το καταλάδουν! 

34. Βέόαια, για τους Evägetous 

᾽ππάρχουν - στον Κύριό τους - Κήποι τῶν 

απολαύσεων. 

35. Μήπως - τότε - θα μεταχειριστούμε 

(τους Μουσουλμάνους) υποταγμένους στη 

θέληση του ΑΛΛΑΧ, σαν τους 

EYXANUGTLES, 

36. Ti συμόαίνει μ' εσάς; Πώς δικάζετε; 

37. Ἢ μήπως ἐχετε ένα (άλλο) Βιόλίο 

που σ' αὐτό μαθαίνετε, 

38. ότι θα ἐχετε μ᾽ αὐτό O, 1 διαλέξετε; 

39. Ἤ μήπως ἔχετε - ορκωτή - 

Συμφωνία μαζί Mas που ισχύει μέχρι την 

Ἡμέρα της Ανάστασης, ότι θα ἔχετε ό,τι 

χι αν ἀποφασίσετε; 

40. Ἢ ρώτησέ τους, ποιος ax’ αὐτούς 

θα σταθεί γι' αυτό - εγγυητής! 
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41. Ἢ μήπως ἐχουν "Συνεταίρους" (με 

τον AAAAX), Τότε ας ἔλθουν με τους 

"συνεταίρους" τους, αν εἰναι ειλικρινείς! 

42. Tnv Ἡμέρα που το χαλάμι του 

ποδιού θ' ἀπογυμνωθεί (θα εξαφανισθεί 

το μυστήριο), και θα κλητευθούν va 

σκύψουν για λατρεία,... dev θα τους εἰναι 

δυνατό, 

43, τα μάτια τους θα χαμηλώνουν (στη 

γη) και θὰ τους σκεπάσει ἡ ντροπή, για 

TO λόγο ότι ἔχουν κλητευθεί - άλλοτε - 

νὰ προσχυνήσουν, ενώ ήταν εντάξει (σε 

πυηγεία καὶ ἱκανότητα), αλλά ἀαρνήθηκαν). 

44. Ii αυτό ἀφησέ Με - μόνο - με 

κάτι τέτοιους που ἀαρνήθηκαν αὐτό το 

Μήνυμα (το Κοράνιο). Θα τους 

τιμωρήσουμε από εκεί που δεν ξέρουν. 

45. Mia (μεγάλη) αναδολή θα τους 

παραχωρήσω. To Σχέδιό Μου - ὀέδαια - 

πανίσχυρο. 

46. Ἢ μήπως θα τύχει va τους 

ζητήσεις, (Ω Μουχάμμεντ!), καμιά αμοιδή, 

ενώ είναι φορτωμένοι με ὀαρύ χρέος; 

47. Ἢ μήπως χρατούν το Αόρατο, και 

μποροῦν να το γράφουν (ἀποκαλύπτοντάς 

το κάτω στη γη); 

48. Γι’ αὐτό κάνε ὑπομονή για την 

Απόφαση του Κυρίου σου, και μην εἰσαι 

σαν TO Σύντροφο του μεγάλου Ψαριού 

(τον Ἰωνά), που φώναζε (απελπιοσμένος) 

με αγωνία. 
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49. Av δὲν του ἔφθανε ἡ Χάρη από 

το Κύριό σου, θα ριχνόταν - οπωσδήποτε 

- πάνω σε γυμνή ακτή, ντροπιασμένος. 

50. Ἔτσι ο Κύριός σου τον διάλεξε 

καὶ τον ἐόαλε μαζί με τους ενάρετους. 

51. Λίγο ακόμα και OL άπιστοι VO σε 

κάψουν με τα εχθρικά ὀλέμματά τους - 

όταν ακούνε το Μήνυμα (To Κοράνιο) - 

νὰ σε κάνουν νὰ γλιστρήσεις, καὶ λένε: 

"Σίγουρα εἰναι τρελός!" 

52. Κι ὀὁμως. δεν εἰναι τίποτε άλλο 
παρά ἕνα Μήνυμα (Κοράνιο) για όλους 

τους κόσμους. 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. To Αναπόφευκτο, (η Ανάσταση) 

2. Toto εἰναι To Αναπόφευκτο; (η 

Ανάσταση); (η Πραγματικότητα που - 

οπωσδήποτε - φθάνει); 

3. Και τι θα σε κάνει να καταλάόεις, 

τι είναι ἡ Ανάσταση; (n ἀαπόλυτη Αλήθειαλ, 

4. Η γενιά του Θεμούντ και του Αντ 

διάψευσαν τὴν AVGOTAON. 

5. Κι ôuws ἢ γενιά του Θεμούντ 

εξολοθρεύθηκε από μια τρομερή κραυγή! 

6. Ki 600 για τὴ γενιά του Αντ 

ΤΥ - Poe 592 1-|2 
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ΠΥ σ᾿ 
1..“,0.2.ῳὁἡὃὄἕ Σ,22Ὰ 

Os) πρῶ 

᾿ (69) Σούρα ελ-Χάχκα 
(To Αναπόφευκτο) 

PRES: 

Ori 

OU 

Le “Ἔκ ALL 
Oabtienat 20 

ER “21 “Ὧν, A ϑε ες: τς 



(69) Σούρα ελ-Χάκκα 

εξολοθρεύθηκε ἀπό ἕνα μανιώδη Ἄνεμο, 

πυπερόολικά ὄόίαιο, 

7. που τον ÉXGVE να φυσά με μανία 

πάνω τους, επτά νύχτες και οκτώ ἡμέρες 

κατά συνέχεια, ὥστε θα μπορούσες να 

δεις (όλο) το λαό να κείται χάμω 

ξαπλωμένος, στους (δρόμους) τους, σαν 

νὰ ήταν κούφιες ρίζες φοινικόδενδρων. 

8. Μήπως ὄλέπεις να ἔχουν αφήσει 

κανένα ζωντανό; 

9. Κι ὕστερα ήρθε ο Φαραώ κι όσοι 

ήταν πριν απ' αὐτόν, και τα Χωριά που 

ανατράπηκαν ἀπό τη (γνωστή) Αμαρτία, 

10. και παράκουσαν τον απόστολο του 

Κυρίου τους. Ἔτσι tous τιμώρησε με 

πολλαπλή τιμωρία. 

11. Ὅταν το νερό (από τον 

Κατακλυσμό του Νώε) πλημμύρισε - 

ξέχειλα - Ἐμείς είναι που σας μεταφέραμε 

στὴν πλεούμενη (Κιόδωτό), 

12. για να κάνουμεμια παραδειγματική 

δοκιμασία για σας, και το αὐτί (που ακούει 

τις ιστορίες και διατηρεί τη μνήμη TOUS), 

νὰ κρατά το Μάθημα. 

13. Και τότε, ὁταν ένα και μόνο 

φύσημα ακουστεί ἀπό τη σάλπιγγα, 

14. καὶ κινηθεί ἡ yn και τα ὄουνά 

(της), και μ' ἕνα κτύπημα κτυπηθούν και 

γίνουν σκόνη, 

15. σ' αὐτή την Ἡμέρα γίνεται το 

Μέρος 290 As! 4 dit hi δ). 
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(Μεγάλο) Συμόάν, (την Avéotaon), 

16. και θα σχισθεί ο ουρανός στα δύο, 

γιατί την Ἡμέρα αυτή θα εἰναι ἕτοιμος 

να πέσει. 

17. Και οι άγγελοι θα ὀρίσκονται (σ' 

όλες) τις πλευρές του, και οκτώ θα 

σηκώνουν - αυτή την Ἡμέρα - το Θρόνο 

του Κυρίου σου πάνω (στα κεφάλια) τους. 

18. Αὐτή την Ἡμέρα θα εκτεθείτε 

μπροστά Του (για τη Δίκη). Καμιά από 

τις πράξεις σας - που χρύδετε - δεν θα 

μείνει κρυμμένη. 

.19. Τότε σ' εκείνον που θα δοθεί το 

Βιόλίο του, στο δεξί του (χέρι), θα πει: 

"Na εδώ! Διαδάστε το Βιόλίο μου! 

20. "Κατάλαδα - πράγματι - ότι ο 

Λογαριασμός μου (μια Ἡμέρα) θα με 

φτάσει" 

21. Και θα όρεθεί σ᾽ Ευτυχισμένη ζωή, 

22. σ' éva Κήπο υψηλό, 

23. που τα Φρούτα του (θα κρέμονται 

σε δεμάτια) χαμηλά και κοντά (του). 

24. "Φάτε, και πιείτε UE πλήρη 

υκανοποίηση, για ὀ,τι (καλό) κάνατε στις 

μέρες που ζήσατε στο κόσμο!" 

25. Καὶ ὁσο σ᾽ εκείνον που θα δοθεί 

το Βιόλίο του στο ἀριστερό του (χέρι), 

θα πει: "Μακάρι, va μη μου δινόταν To 

ὀιόλίο μου! 
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26. "Και ποτέ va μη γνώριζα πόσος OL on 

ἦταν o λογαριασμός μου! 

27. "μακάρι (ο Θάνατος) να ἔκανε τρῶς ας 
TO τέλος μου! 

28. "Δὲν μὲ ὠφέλησε σε τίποτε ἡ AC :2 LÉ 

περιουσία μου! Ë 

29. "Eye χαθεί από μένα ἡ δύναμη (n OL ας 
εξουσία) μου!".. 

| 30. (Mia αυστηρή διαταγή θ΄ ακουστεὶ): ©: Sets 

Πάρτε τον, και δέστε τον, 

5 ἐπ ; τον PDsÈ κι οὐδὲ 31. κι ἐπειτα κάψτε τον στο [lue το Qi sa 

εξώτερο, 

» ΄ ΄ à BI as à PAICLAS . À 32. Ἔπειτα, χάντε τον νὰ θηματίζει ©: RSS AS LÀ 

σε αλυσίδα που να ἐχει μάκρος EÉDOUNVTA 

πήχες! 

33. “Κι αὐτό, γιατί dev πίστευε στον para ES οί “ἢ 
Ὕψιστο ΑΛΛΑΧ, 

34. "κι οὔτε εἐνδιαφέρθηκε για τὴν Θ. <- FLE ἐν; 

τροφή του φτωχοῦ! et 

35. "Ἔτσι δεν ἐχει εδώ σήμερα κανένα (D Par a ES 
φίλο, 

36. XL οὔτε τροφή, εκτός (ὅ,τι ἐμεινε) A τῶν; 

από TO πλύσιμο τῶν πληγών εκείνων που 

είχε διαφθείρει. 

37. “που κανείς δὲν TO τρώγει, παρά ESA AN UN 

μόνο οι ἀμαρτωλοί". 
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38. Πράγματι, ορκίζομαι για 6,11 

ὀλέπετε, (σας καλώ να ομολογήσετε ὀ,τι 

ὀλέπετε), 

39. καὶ ό.τι δεν ὀλέπετε, 

40. ὀτι αὐτό (το Κοράνιο) εἰναι - στ' 

αλήθεια-λαλιά ενός τιμημένου απόστολου 

(Μουχάμμεντ). 

41. Και δεν εἰναι λόγος ενός ποιητή. 

Λίγο είναι ό,τι πιστεύετε! 

42. Κι oùte εἰναι λόγος ενός ἱερέα - 

μάντη. Λίγο εἶναι ἡ προειδοποίηση που 

πήρατε! 

43. (Αὐτό εἰναι) ένα προειδοποιητικό 

Μήνυμα ποῦ ἔχει σταλεί από τον Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

44. Κι αν (ο απόστολος) επινοούσε 

οτιδήποτε λόγια στο Ὄνομά Mac, 

45. θα τον πιάναμε (αρπάζοντάς τον) 

από το δεξί του χέρι, (για σκληρή τιμωρία), 

46. και ἐπειτα θα κόδαμε απ' αὐτόν - 

οπωσδήποτε - τὴν αρτηρία τῆς καρδιάς 

του, 

47. και κανείς από εσάς δεν θα ήταν 

δυνατό να τον εμποδίσει (από τὴν οργή 

Mas). 

48. Auto όμως εἰναι éva Μήνυμα για 

τους Θεοφοόούμενους. 

49. Και Ἐμείς - ὀέδαια - γνωρίζουμε 

“he 
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ότι ἀνάμεσά σας ὑπάρχουν AUTOL που (το) 

διαψεύδουν. 

50. Καὶ - στ' αλήθεια - (n Αποκάλυψη) 

είναι αἰτία θλύψης για τους Ἀπιστους. 

51. Κι αὐτό - οπωσδήποτε - εἰναι ἡ 

πραγματική Αλήθεια. 

52. ν΄ αὐτό δόξαζε το ὀνομα του 

Μεγάλου Κυρίου σου. 

(A 0) © 'Σούρα. ελ- Μεάριτε 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Ilavrehequova, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ρώτησε κάποιος για την Τιμωρία 

που θὰ γίνει, 

2. στους Ἀπιστους - καὶ ποῦ γι᾿ αὐτήν 

δεν μπορεί κανείς VO την εμποδίσει. 

3. (μια Τιμωρία) από τον AAAAX, 

ποὺ εξουσιάζει τις Σκάλες της Ανόδου. 

4. Où ἀγγελοι και το Πνεύμα, (ο 

Γαόριήλ) σ΄ Αὐτόν avebaivouv σε μιὰ 

Ἡμέρα που n διάρκειά της εἰναι (σαν) 

πενήντα χιλιάδες χρόνια. 

5. Ti αὐτό κράτα vrouovñ, ua 

ππομονή ὀμορφη. 

6. Βλέπουν (την τιμωρία) - πραγματικά 

- σαν νὰ εἰναι μακριά. 

7. Evo Ἐμείς τη ὀλέπουμε (πολύ) κοντά. 

“437:7122.. 
Oo ES op di)» 

284 

Ouh 

Éd LES 

Σκάλες της. ̓ Ἀνόδου) 1 

Ko Sapin ie site 

OR 

Rés 

(es MERS 

OISE 



(70) Σούρα ελ-Μεάριτξ Μέρος 290 [899] YA st Ve polaodi 55e 

8. Την Ἡμέρα που o ουρανός θὰ είναι 

σαν λιωμένος μπρούντζος, 

9. και θα εἰναι ta ὀουνά σαν το μαλλί, 

10. και κανένας φίλος δεν θα ρωτά 

γιὰ τὸ φίλο, 

11. ενώ θα τους κάνει (o AAAAX) 

va ὀλέπει ο ἕνας τον ἀλλο. (Τότε), επιθυμία 

του ένοχου θα εἰναι, αν μπορεί va 

εξαγοράσει τον εαυτό του ἀπό την Tiuwpia 

εκείνης της Ἡμέρας, (θυσιάζοντας) ta 

παιδιά του, 

12. τη σύζυγό του και τον ἀδελφό 

του, 

13. τη γενιά του που του πρόσφεραν 

ἅσυλο, 

14. και ὀποιον ἄλλο ήταν στὴ γη - 

και ὀλους μαζί - που νὰ μπορεί ÉTOL νὰ 

σωθεί. 

15. Ὄχι! Με κανένα τρόπο δεν θα 

σωθεί! Βέῤαια, αὐτή εἰναι ἡ Φωτιά της 

Κόλασης! 

16. που θα ψήνεται ακριόώς μέχρι τὰ 

κόκαλα! 

17. προσκαλώντας (όλους) αὐτούς που 

ἐστρεψαν την πλάτη TOUS κι ἁαπομάκρυναν 

το πρόσωπό τους (από τὴν Αλήθεια), 

18. και μάζευαν (πλούτη) καὶ ta 

ἐκρυόαν! 
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19. Στ' αλήθεια ο ἄνθρωπος ήταν 

πλασμένος πολύ ανυπόμονος, 

20. ευέξαπτος, όταν το κακό τον 

αγγίζει, 

21. και φειδωλός, ὁτὰν το καλό τον 

φθάνει. 

22. Ἐκτός απ' τους προσευχόμενους, 

23. που παραμένουν σταθεροί στην 

προσευχή τους, (και την τηρούν συνεχώς) 

24. και που στην περιουσία τους 

πυπάρχει ένα ἀναγνωρισμένο δικαίωμα, 

25. για το (φτωχό) που ζητά, και για 

τον άπορο, 

26. καθώς κι αὐτοί που πιστεύουν στην 

Ἡμέρα της Κρίσης, 

27. και αὐτοί που φοόδούνται τη 

τιμωρία του Κυρίου τους. 

28. Πράγματι, ἡ τιμωρία του Κυρίου 

τους εἰναι ἀναπόφευκτη, (από την οποία 

μπορεί κανείς να εἰναι ἀσφαλής εκτός αν 

10 θέλει o AAAAX). 

29. καθώς κι αὐτοί που φυλάγουν τὴν 

αγνότητά τους, 

30. εκτός με τις συζύγους τους, και 

τις (αιχμάλωτες) που το δεξί τους χέρι 

εξουσιάζει οπότε δεν ὑπάρχει καμιά EVOXN, 

LGV 

OS 

OUTRE 

OS) 
4 “2.2. Ga 

Es ἐελδόρμονι 

PONS a -DRR “ἅ. Φ. 

OU δ ῖν 

΄“ς nt os cha 4. 

Os SA art 

4 ““.... 5. FD "2. ὍΣ. 4 £ 
OA ARS 

22 

οι SE 

RAA AE QAR PS 
FO SPA AIT 

ϑος 



(70) Σούρα ελ- Μεάριτξ Μέρος 290{ 901 ] Fast Ve ξ ιν. 8)» 

31. ενώ (τουναντίον) αὐτοί που κάνουν es LENS Dites 
; ; ᾿ À re Os ὑλώφ;μώ 5 Dogtlss 

κατάχρηση πέρα απ' AUTO, αὐτοί εἰναι OL < 

παραύόάτες, 

32. καθώς και αὐτοί που σέδονται ό,τι ADI Den “275. NA TA 
? (O POTETEES Rs 

TOUS έχουν εμπιστευθεί και κρατοῦν τις 

συμφωνίες TOUS, 

33. καὶ αὐτοί που στέκονται σταθερά ΓΕ 
᾿ (Ados! y. 

στις μαρτυρίες TOUS, GLR ES 

34. χαθώς κι αὐτοί που φυλάγουν (τὴν ὥστ: 26 ῥα ἧς 

ιερότητα) της προσευχής τους. dé ἰδ 

35. Αὐτοί θα εἰναι οι τιμημένοι τῶν OK . 22 sai 

Κήπων (της Μακαριότητας) re 

36. Τώρα, τι συμόαίνει ME τους sn AMOR 

AJTLOTOUS που σπρώχνονται μπροστά σου 

λαχανιασμένοι (ανόητα), 

37. από τα δεξιά κι από τ' αριστερά (δ: οί ον 

σε μάζες,; 

38. Μήπως χάθε ἕνας ἀπό αὐτούς | 3j 2:22 7.1 ““1( : πως χα Su oÙùs OS en 
ελπίζει va μπει στον Κήπο τῆς 

Μακαριότητας; 

39. Όχι! Με κανένα μέσο! Tous ἔχουμε λα; ALES 

πλάσει (από υλικό) που το γνωρίζουν! 

40. Ορκίζομαι, ὅμως με τὸν Κύριο τῶν OS ΚΝ A pes LAS 

Ανατολών και τῶν Δύσεων OTL μποροῦμε 

6é6ara! 

41. ν' αντικαταστήσουμε καλύτερους Ds Het GAS (EEE τς É 

(ανθρώπους) an αὐτούς, καὶ δεν θα 

νικηθούμε (ματαιώνοντας το Σχέδιό Mas). 
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42. Ii αὐτό ἀφησέ τους va δυθίζονται 

(σε μάταιες φλυαρίες) και να παίζουν 

μέχρις ὀτου συναντήσουν την Ἡμέρα τους, 

που TOUS τὴν είχαν υποσχεθεί! 

43. Την Huéoa που θα ὀγαίνουν από 

τους τάφοις - ὀιαστικά -, σαν νὰ ορμούν 

σε ἕνα σημαδεμένο τέρμα, 

44. με τὰ μάτια τους χαμηλωμένα από 

ἀπελπισία, και την ντροπή VO τους ἔχει 

(ολότελα) σκεπάσει! Αὐτή - δέδαια - εἶναι 

n Ἡμέρα που tous ἔχουν υποσχεθεί! 

AIS ὃ)» 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Στείλαμε Eueis το Νώε στο λαό 

του (με τὴν Εντολή): "Na προειδοποιείς 

το Λαό σοῦ πριν τους φτάσει μια οδυνηρή 
Τιμωρία". 

2. Εἶπε: "ὯΙ! Λαέ μου! Eiua για σας 

ἕνας προειδοποιητής ειλικρινής (που μιλά) 
στα φανερά: 

3. "Na λατρεύετε τον AAAAX, va Τὸν 

φοθάστε και να με ὑπακούετε. 

4. (Αν πιστέψετε), o AAAAX θὰ 

συγχωρήσει σ᾽ εσάς κάτι από τις ἁμαρτίες 

σας και θα σὰς καθυστερήσει από ἕνα 

Τέρμα ποῦ ἔχει ορισθεί. Πατί όταν φτάσει 

TO ορισμένο από τον AAAAX Τέρμα εἰναι 

αδύνατον νὰ καθυστερήσει ἡ νὰ 

επιταχυνθεί. Μακάρι μόνο va το 

AS BK 

OS “2.23: "14 ΤΙ Es. 

υ φάτις 
Ro pe 

Late 
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γνωρίζατε". 

5. Eine: "Κύριέ μου! Ἔχω καλέσει το 

Λαό μου νύχτα και μέρα. 

6. "Αλλά ἡ πρόσκλησή μου TOUS αὐξησε 

τη φυγή (τους από την Αλήθειο). 

7. "Και κάθε φορά που tous καλούσα 

- γιὰ νὰ TOUS συγχωρήσεις - ἑόαζαν στ᾽ 

αυτιά τους TA δάχτυλά τους, και σκέπαζαν 

τον εαυτό τους με τις ενδυμασίες τους - 

αὐυθαδέστατα -, και υπερηφανεύονταν 

πυπεροπτικά. 

8. "Ἔπειτα τους εἰχα καλέσει 

μεγαλόφωνα, 

9. "επίσης μίλησα σ' αὐτούς φανερά 

(μπροστά σ' όλο τον κόσμο) και μυστικά, 

ιδιαίτερα (στον καθένα), 

10. "λέγοντας: "Ζητείστε συγχώρηση 

από τον Κύριό σας ποὺ εἰναι διατεθειμένος 

να ελεήσει, 

11. "- va στείλει ἀπό τον ovpavo 

άφθονη ὄροχή πάνω σας, 

12. " - να αὐξήσει τον πλούτο καὶ τ' 

αγόρια, και να κάνει για σας κήπους καὶ 

νὰ κάνει για σας ποτάμια από τρεχούμενα 

νερά). 

13. " - Τὶ συμόαίνει μ' εσάς και δεν 

εχτιμάτε το Κύρος του ΑΛΛΑΧ, 

14. " - αφού είναι Exeivos που σας 

ἐπλασε σε διάφορες φάσεις, 

ΠΣ De toit 21 Ά 
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te] 

ἐνῶ ὦ 

Ft AA ef PAREIL) 

ls 

RAel one pt, 

ré As ἐδ 

DE 

CR CRIE 
CÉR CARS 

QUELS LL 

“νὴ κι REA one 

ss ASS à 
OLA Ro τέ 

ύφάς GE ὰ 

OS hs 



(71) Σούρα Νουχ 

15." - Ma δεν όλέπετε πὼς o AAAAX 

ÉTAUGE επτά ουρανούς, - τον ένα πάνω 

στον άλλον -, 

Μέρος 290[ 904 |Y4:5#! VS Li 8)» 

16. " - κι ÉXOVE τη σελήνη - σαν φως OL NS dl en 
μεταξύ TOUS κι' ἔκανε τον MALO σαν ἕνα 

(urépoxo) λαμπτήρα; 

17. " - Και o ΑΛΛΑΧ είναι που σας 

ἔχει κάνει VO όγείτε από τη γη σαν σπαρτά 

nov (δαθμιαία) αναπτύσσονται. 

18." - και τέλος σ' αυτή μέσα θα σας 

ξαναφέρει, και θα σας ὄόγάλει (πάλι) 

ξαναζωντανεύοντάς σας (στην Ανάσταση); 

19." - Και o AAAAX εἰναι που ÉKGVE 

για σας τή γη σαν ένα χαλί (στρωμένο), 

20. " - για va τη διασχίζετε μέσα σ' 

ευρύχωρους δρόμους" -. 

21. O Νώε εἰπε: "Κύριέ μου! μ' ἐχουν 

παρακούσει, και ἀακολουθούν εκείνους που 

T πλούτη τους και τα παιδιά TOUS δεν 

τους αὐυξάνουν παρά μόνο Ζημία. 

22. "Και ἔχουν μηχανευθεί μια μεγάλη 

πονηριά. 

23. "Κι έχουν ner (μεταξύ τους): Mnv 

εγκαταλείπετε τις θεότητές σας. Μην 

εγκαταλείπετε (τὰ εἰδωλα): τον OvÉVT 

(Βεντ), οὐτε τον Σουδάα, μήτε τον 

Γιεγούθ, και τον Πεούκ μήτε τον Νεσρ." 

24. Στ' αλήθεια "Και ἐχουν - κιόλας - 

παραπλανήσει πολλούς. Και μην αὐξήσεις 

OA Are ζετο QUE NT: ΞΟ λυ. 

Déesse 

OU LI 8,11 
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στους GÔLHOUS παρά (την πλάνη (στο 

σκοτάδι τους)". 

25. Ἐπειδή από τὰ σφάλματά τους bis ΜΨΨΉΛΗΜΗ iles a PE LE 

(τις αμαρτίες τους) πνίγηκαν (στον γιά a. αν 

κατακλυσμό), καὶ ἔγινε VO μποῦν στη ÉD al 233 D 

Φωτιά (της Τιμωρίας). Και dev 6pnxav 

va έχουν κανένα για ὄοηθό - στη θέση 

του ΑΛΛΑΧ. 

26. Και ο Νώε εἰπε: "Κύριέ μου! Μην 2 rue SENTE Ἔ NS 

ἀφήσεις πάνω OTN γη οὔτε ίχνος από QE 

τους Ἀπιστους! 

27. "Γιατί αν (τυχόν) αφήσεις (κανένα) BÉ ete RCA RENE | 

απ' αὐτούς, θα παραπλανήσει τους Ge 

(apooimuévous) δούλους Σου, καὶ dev θα 

γεννήσουν παρά πρόστυχους και ἀπιστους 

(απόγονους)". 

Sie Lr 

28. "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ με, (καθώς) «3 IE sd HS 

και TOUS γονείς μου, και (όλους) 60ov 2 LENS RATE 
τοῦθ; ia ce x) OOOUE EDS AE ART 

μπαίνουν στο σπίτι μου. UE Πίστη, και AC 

(όλους) TOUS πιστούς (άνδρες) καὶ τις GES 

πιστές (yuvaixes). Tous άδικους όμως μὴν 

αὐξήσεις σ΄ αὐτούς παρά μόνο τον 

αφανισμό. 

Στο ὄνομα του AAAAX PS | 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

2 

1. Na πεις: "Μου ἔχει δοθεί ἡ ÉUTvEUON CLÉ LE Ὁ Tr EE dj 

ότι μια ομάδα από τα Πνεύματα ἄκουσαν OU 

και ELTOV: - "ἔχουμε πράγματι ακούσει 

éva θαυμάσιο Κοράνιο! 
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2. "Oônyei προς τον ἰσιο (δρόμο), και OU 4 ÉTÉ 

ἔχουμε πιστέψει σ' αυτό. Δεν θα ενώσουμε 

(στη λατρεία μας) καμιά (θεότητα) μὲ 

τον Κύριό μας. 

3. “Και πολύ ψηλά ὀρίσκεται το 

Μεγαλείο του Κυρίου μας. Δεν πήρε μήτε 

σύζυγο, οὔτε γιο. 

4, "Υπήρχαν - ἀνάμεσά μας - μερικά 

ανόητα που πρόσφεραν παράλογα ψέματα 

κατά του ΑΛΛΑΧ. 

5. "Ki ὁμως νομίζουμε ὀὁτι οὐτε 0 

άνθρωπος oùte ο Ἴζιν θα μπορούσε va 

πει ένα ψέμα σε όάρος του AAAAX. 

6. "Ἑίναι αλήθεια, ότι μερικοί ἀνδρες 

από TOUS ανθρώπους κατέφυγαν σε 

μερικούς dvôpes από tous Τζιν αλλά 

αὐξήθηκε ἡ υπερηφάνεια τους. 

7. "Και αὐτοί νόμιζαν - όπως κι εσείς 

νομίζετε -, ότι o AAAAX δεν θ' αναστήσει 

κανένα (για νὰ δικαστεί). 

8. "Kat προσπαθήσαμε νὰ φτάσουμε 

στον οὐυρανό (μπήκαμε - λάθρα - στα 

μυστικά του ουρανού), και τον ὀρήκαμε 

γεμάτο από δυνατούς φύλακες και πύρινα 

θέλη. 

9. "Και θελήσαμε - ὀέδαια - va 

καθίσουμε εκεί (κρυφά) (να κλέψουμε) 

ακούοντας (κανένα διάλογο). Ὅποιος όμως 

- τώρα - προσπαθεί va αχούει, θα ὄρει 

VOL ἔχει μια πύρινη φλόγα που τον φρουρεί 

ἐνεδρεύοντας. 
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10. "Ki eueis dev καταλαδαίνουμε αν 

ήθελε καμιά συμφορά γι' αὐτούς (που 

Couv) πάνω στη γη, ή μήπως ο Κύριός 

τους - πραγματικά - σκόπευε νὰ TOUS 

οδηγήσει σε ίσια κατεύθυνση. 

11. Ναι μεταξύ μας ὑπάρχουν μερικά 

που είναι ενάρετα, XL άλλα από μας TO 

αντίθετο. Ακολουθούμε διαφορετικά 

μονοπάτια. 

12. "Αλλά νομίζουμε OT μὲ κανένα 

τρόπο δεν μπορούμε νὰ ματαιώσουμε (το 

éoyo) tou AAAAX στη γη, οὐτε νὰ 

αποφύγουμε από τη τιμωρία Του. 

13. "Στ' αλήθεια 600 για μας, μόλις 

eixaue ακούσει την Καθοδήγηση, (τη 

δεχτήκαμε) κι επιστεύσαμε. Ὅποιος - 

λοιπόν - πιστεύει στον Κύριό του, ας μη 

φούδάται ἑἐλλεύψη καλών μήτε αὐξηση 

κακών. 

14. "Ki ἀπό μας εἰναι μερικά που 

πυπέταξαν τη θέλησή τους (στον AAAAX) 

και από μας (αλλά) που ἔχουν 

παρεχτραπεί ἀπό την Αλήθεια. Ὅποια 

πυπέταξαν. τη θέλησή tous (είναι 

Μουσουλμάνοι), αὐτοί έχουν επιδιώξει (το 

δρόμο) της σωστής κατεύθυνσης. 

15. "Ὅσο αὐτά που παρεχτράπηκαν 

θα καταντήσουν καύσιμο υλικό για τη 

Φωτιά της Κόλασης". 

16. "Και αν εἰχαν αχολουθήσει το 

Δρόμο του AAAAX θὰ τους ποτίζαμε - 

οπωσδήποτε - με ἄάφθονο Νερό (Βροχής). 
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17. "Tia va τους δοκιμάσουμε μ' αυτό 

το τρόπο. Αλλά ὀποιος ἀαπομακρύνει από 

τῇ μνήμη του τον Κύριό του, θα τον 

κάνει να Ὀπυποφέρεν από VOTE 

ὀασανιστήρια. 

18. “Και πράγματι où χώροι τῆς 

λατρείας ανήκουν στὸν AAAAX (μόνο). 

Π' αὐτό μην επικαλείστε κανέναν άλλο 

μαζί με τον AAAAX. 

19. "Ki ακόμα όταν ο (Αφοσιωμένος) 

δοῦλος του AAAAX στεκόταν για va Tov 

επικαλεστεί, μαζεύτηκαν ακριδώς γύρω 

του, μια πυκνή μάζα (από τους 

Ειδωλολάτρες για va τον ακούσουν)". 

20. Na πεις: "Δεν κάνω τίποτε 

περισσότερο από TO να επικαλούμαι τον 

Κύριό μου, και δεν Του δίνω κανέναν 

(άλλο θεό) για συνέταιρο". 

21. Νὰ πεις: "Δεν ἔχω τη δύναμη, va 

προκαλέσω σ' εσάς κακό, OÙTE καθοδήγηση 

προς τον Ἴσιο Δρόμο". 

22. Νὰ πεις: "Κανένας δεν εἰναι δυνατό 

νὰ μὲ φυλάξει από τὴν τιμωρία του 

AAAAX (av πρόκειται va Τον 

παρακούσω) κι οὔτε πρόκειται νὰ ὄρω 

ἄλλο καταφύγιο απ' Αὐτόν". 

23. "Αὐτό που με φυλάττει είναι - μόνο 

- νὰ προκχηρύξω τὰ Μηνύματα του 

AAAAX. ὌὍποιος παρακούει τον AAAAX 

και τον Απόστολό Του, θα ἐχει τη Φωτιά 

της Κόλασης. Exei μέσα μένουν για 

πάντα". 
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24. Στο τέλος, όταν πια θα (6, ÉTOUV RTS 
ε τα ίδια TOUS τα μάτια) ό,τι TOUS είχαν ΕΝ ΚΡ 

μ 3 μ ) S EUX (D IMAE ρθη 
᾽υποσχεθεί, (στη Μέλλουσα Ζωή) τότε θα 

μάθουν, ποιος είναι ο πιο αδύναμος σε 

θοήθεια, και με TO πιο μικρό σ' αριθμό. 

25. Na πεις: "Δεν γνωρίζω av (η Az ETAT ΝΗ se 1 

Τιμωρία) που εἰναι ταγμένη εἰναι κοντά, ΠΕ Rs A 
ἡ αν ο Κύριός μου θα ορίσει γι' αὐτήν SG 

ἕνα μακχρύτερο διάστημα. 

26. "Exeivos (μόνο) γνωρίζει To Os νος UE 
Αόρατο, που τὰ Μυστήριά Του δεν τὰ 

φανερώνει σε κανένα, 

27. "εκτός σε ὁποιο διαλέξει σὰ ἄξιο λοι 
απόστολο για τα Μηνύματά Του. Και ANDRE λυ 

ΡΠ ΜῊΝ eds 
τότε κάνει μια συνοδεία από φρουρούς 

που θηματίζουν ἐμπρός του και πίσω του, 

28. "για va μαθαίνει ότι (-σίγουρα-) Le 2, ἼΠ: ΚΣ ΒΡΗΙ 

ἔφεραν και παρέδωσαν τα Μηνύματα του ὡΐ se A A ce, 

Κυρίου tous. Και να περιδάλει τα μυστήρια Poe bei 

που ÉXOUV και VA λογαριάζει 

(καταμετρώντας) το κάθε πράγμα". 

: ελ- Μούζξζεμμιλ 

ἐν 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσύ (Προφήτη) ο Τυλιγμένος με OÙ At 

Ἔνδυμα! 

2. Νὰ σηκώνεσαι (για προσευχή) τη OS ΠΡ 

νύχτα - αλλά για λίγο, 

3. τὴ μισή (νύχτα), ἡ καὶ πιο λίγο OX Si Es 
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ακόμη απ' αὐτήν, 

4. ἡ αὔξησε για λίγο (το χρόνο της). 

Και ψάλε το Κοράνιο ἀργά με ρυθμικό 
τόνο. 

5. Σύντομα θα στείλουμε κάτω σ' ἐσένα 

ἕνα ὀαρύ Μήνυμα. (σπουδαία λόγια). 

6. Βέδαια το να σηκώνεται κανείς τη 

νύχτα για προσευχή προκαλεί περισσότερη 

δυσκολία και πιο κατάλληλη στιγμή για 

(va διατυπώνεις) το Λόγο (της 
Προσευχής). 

7. Βέδαια ὑπάρχουν για σένα - την 

ἡμέρα - παρατεταμένες ασχολίες με τα 

συνηθισμένα καθήκοντα. 

8. Αλλά μνημόνευε το 6voua του 

Κυρίου σου και va είσαι αφοσιωμένος σ' 
Αὐτόν με κάθε apooiwon (ολόψυχα). 

9. Είναι ο Κύριος της Ανατολής και 

της Δύσης. Δεν υπάρχει θεός παρά Εκείνος. 

Γι’ αὐτό πάρε Tov για Διαχειριστή των 

Υποθέσεών (σου). 

ur BAPE ms τ. 

OA ΗΝ ἜΤΗ 

Mol Ir 

(O SES EE CAT 

OL EEE) 

PRE 

OS ASS 

< OISE As 2 

So Sort mhon et 10. Και va υπομείνεις LE ό,τι (κακό) ΟΥὐεραμα ῷ χοῦ 
λένε, και ἀποχώρησε OT’ αὐτούς με 

εὐγενική ATOXHENON. 

11. Και ἀφησέ Με (μονάχο να κάνω 

ότι θέλω με) όσους διαψεύδουν (ακόμη) 

την Αλήθεια ἔχοντας στην κατοχή τους 

τα καλά της ζωής, και ας τους για λίγο 
καιρό (ακόμα). 

2,21. σι κε AT LOST «027 

OA δ; 
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12. Μαζί Mac éyovuue Αλυσίδες (va 

τους δέσουμε), και ἀναμμένη Φωτιά (va 

τους κάψουμε), 

13. και τροφή ποῦ πνίγει (το λαρύγγι), 

καὶ οδυνηρά ὀασανιστήρια. 

14. Mio ἡμέρα ἡ γη και τα 6ovv θα 

ταραχθούν με σφοδρότητα, και τα όουνά 

θα γίνουν σαν ένας σωρός ἅμμου και θα 

χυθούν κάτω. 

15. Ἐμείς εἶναι που έχουμε στείλει σ' 

εσάς (w! άνθρωποι της Μέκκας!) ἕναν 

απόστολο, va εἰναι Μάρτυρας για σᾶς, 

όπως στείλαμε ἕναν ἀαπόστολο και στον 

Φαραώ. 

16. O Φαραώ ὀμως παράκουσε τον 

απόστολο, καὶ γι' αὐτό τον πήραμε με 

μια ὄαρειά καταστροφή. 

17. Πώς λοιπόν εσείς - αν αρνείστε 

(τον AAAAX) - θα φυλάξετε τον EGUTO 

σας από τὴν Ημέρα που θα χάνει ta 

παιδιά με ἄσπρο το κεφάλι; 

18. Ὅπου ο ουρανός θα διαρραγεί; H 

Υπόσχεσή Του πρέπει va συμπληρωθεί. 

19. Βέῤδαια αυτό εἰναι μια 

προειδοποίηση. Πι' αὐτό, - όποιος θέλει - 

ας πάρει ένα (ἰσιο) μονοπάτι (που νὰ 

οδηγεί) στον Κύριό του! 

20. Ο Κύριός σου - ὀέόαια - γνωρίζει 

ότι σηκώνεσαι (γιὰ να προσευχηθείς) 

λιγότερο από τα δῦο - τρίτα της νύχτας, 

ἄλλοτε τη μισή νύχτα, και ἄλλοτε TO τρίτο 

ASE 
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τῆς νύχτας, καθώς και ἕνα μέρος από 

αὐτούς (Tous οπαδούς) που εἰναι μαζί 

σου. O AAAAX ὁμως προσδιορίζει τη 

Νύχτα και την Ἡμέρα με το μέτρο που 

πρέπει. Γνωρίζει OT dev μπορείτε va 

υπολογίσετε - γι' αὐτό - με ακρίδεια. Ni 

αὐτό σας συγχωρεί. Κατά συνέπεια va 

διαδάζετε ἀπό το Κοράνιο (κατά τη 

νυχτερινή προσευχή) τόσο, 0600 εἰναι 

εὔκολο για σας. Γνωρίζει ότι, ίσως θα 

ὑπάρχουν (μερικοί) ἄάρρωστοι μεταξύ σας, 

ἄλλοι, που θα ταξιδεύουν στη yn 

αναζητώντας τη Χάρη του AAAAX, και 

ἄλλου που θα πολεμούν για το Δρόμο (το 

Ἔργο) tou AAAAX. Π' αὐτό να διαδάζετε 

- από αὐτό - τόσο, όσο εἶναι εὐκολο για 

σας. Και va τηρείτε την Προσευχή και va 

δίνετε τακτικά Ζεκάτ (Ελεημοσύνη) και 

να δανείσετε στον ΑΛΛΑΧ ἕνα Qpaio 

Δάνειο. Και 6,11 καλό προσφέρετε για 

τον εαυτόν σας, θα το ὄόρείτε κοντά στον 

AAAAX - μάλιστα - καλύτερο και 

μεγαλύτερο σε Αμοιδή. Και να επιδιώκετε 

τη συγχώρηση του AAAAX, γιατί o 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Ἐσύ (πτροφήτη) ο σκεπασμένος 

(με éva uavôva)! 

2. Σήκω και κήρυξε την προειδοποίησή 
σου! 
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3. Και δείξε το μεγαλείο του Κυρίου 

σου! 

4. Και κράτα ἀσπιλα τα ἱμάτιά σου! 

5. Καὶ ἀαπόφευγε κάθε(-ειἰδωλολατρική-) 

ὀδελυγμία. 

6. Και va un δίνεις ελεημοσύνη 

νομίζοντας, ότι δίνεις πολλά. 

7. Και για (το ἜΡΥγο) του Κυρίου σου 

νὰ ὑπομένεις καρτερικά. 

δ. Και όταν - τέλος - n σάλπιγγα θα 

δουίξει, 

9. αὐτό θα εἰναι - εκείνη ἡ δύσκολη 

Ἡμέρα. 

10. που για τους Amotous δεν θα 

είναι εὐκολη. 

11. Αφησέ Με μονάχο, (να κάνω ότι 

θέλω) με το (τλάσμα) που ἐπλασα (γυμνό) 

καὶ μόνο! 

12. Και éxava γι' αὐτόν ue άφθονα 

πλούτη, 

13. και ἀγόρια κοντά του va τον 

συντροφεύουν! 

14. και διευκόλυνα τη (ζωή του) με 

κάθε εὐκολία! 

15. Κι ἐπειτὰα εἰναι ἅπληστος 

(ζητώντας) να αὐξήσω (ακόμα παραπάνω). 

VE γι}, 

Da 

βου; 

ΠΥ ἐκ 

ΟΕ ΚΎΝΙ Ἢ 

LD ct e CRT 
(\-) + el Casse ad 

O OO ETES 

GLACES 

MCE Lo 
D 

. 22 

ρας; 

rh 
“. GARE €} 
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16. Κι όμως ποτέ! γιατί ήταν αντίθετος 

- πεισματικά - στις Εντολές Μας! 

17. Σύντομα θα τον ρίξω σε ανυπόφορη 

Τιμωρία! 

18. Γιατί σκέφθηκε και σχεδίασε 

(συνωμοτικά)! 

19. Κι αλίμονο σ' αὐτόν, με ποιο τρόπο 

σχεδίασε! 

20. Ναι, αλίμονο σ᾽ αὐτόν, με ποιο 

τρόπο σχεδίασε. 

21. "Ἔπειτα κοίταξε ολόγυρά του. 

22. Ἔπειτα ἔγινε σκυθρωπός και 

συνοφρνωμένος. 

23. “Ἔπειτα απομακρύνθηκε (από τὴν 

πίστη) και ὑυπερηφανεύθηκε, 

24. και εἰπε: "Αυτό (το Κοράνιο) δεν 

είναι, παρά μαγεία, που ὀρέθηκε από 

παλιά! 

25. Αὐτό δεν είναι, παρά ο λόγος ενός 
θνητοῦ!" 

26. Σύντομα θα τον ρίξω στη Φωτιά 

τῆς Κόλασης va ψηθεί! 

27. Και ποιος θα aov εξηγήσει τι είναι 

n φωτιά της Κόλασης; 

28. Τίποτε δεν διαρκεί (μέσα εκεί) και 

τίποτε δεν μένει μοναχό! (οὔτε ζει - OÙTE 

πεθαίνει)! 

ΟΝ 

OL 

ΓΤ 

ἢ 

ὥς 

5 ́ ἐγ ρὶ 

[CO pere 

(OK 

Or 

QE 

LS 

ῶ ΥΩ 
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29. Κάνει σκοτεινό κι ἀλλάζει το χρώμα 

του δέρματος του ανθρώπον. 

30. Πάνω τῆς εἶναι δέκα εννέα 

(φύλακες - ἀγγελοι). 

31. Και δεν κάναμε παρά αγγέλους 

σαν φύλακες της Φωτιάς. Και δεν ορίσαμε 

τον GQLÔUG τους παρά μόνο για va 

δοκιμάσουμε (παραπλανήσουμε) τους 

Ἀπιστους, wote où Οπαδοί της Βίόλου va 

δεδαιωθούν (ότι το Κοράνιο εἰναι από 

τον AAAAX) καὶ στους Πιστούς (του 

Ισλάμ) να ανξηθεί ἡ Πίστη, και va μὴν 

αμφιθάλλουν οι Οπαδοί της Βίόλου και 

οι Πιστοί, και γιὰ νὰ πουν όσοι ἐχουν 

ἀρρώστια στη καρδιά TOUS και OL Ἀπιστοι: 

"Ti ἤθελε o AAAAX να εννοήσει μ' αὐτή 

τὴν παραόδολή (μ' αυτό το σπουδαίο λόγο). 

Ἔτσι o AAAAX αφήνει στην πλάνη αὐτόν 

nov θέλει και καθοδηγεί αὐτόν που θέλει. 

Και κανείς ἄλλος δεν γνωρίζει (τη δύναμη) 

τῶν στρατιωτών του Κυρίου σου, παρά 

μόνον Αὐτός. Και αὐτή (η φωτιά) δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά μια προειδοποίηση 

στην ανθρώπινη γενιά. 

32. Ὄχι, στ' αλήθεια: Ma τη Σελήνη. 

33. (καὶ) Ma τη Νύχτα καθώς 

υποχωρεί, 

34. (καὶ) Ma τη Χαραυγή καθώς 

ἀρχίζει να φέγγει, 

35. αὐτά δεν είναι παρά μερικά από 

τὰ μεγαλοδύναμα (Σημεία), 

γέ »κα)ὶ ὃ). 

ces δὸς ορστςς “€ εἶ [5 cast 

Y 
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36. για προειδοποίηση στο ἀνθρώπινο Q rs 
γένος, (via νὰ κάνει το καλό). 

37. καὶ σὲ ὁποῖον ἀπὸ σὰς ἤθελε να ΟΞ, “ἧς RE CNE) 

προχωρήσει ὀιαστικά, ἡ νὰ καθυστερεί 
(va το κάνει). 

38. Κάθε ψυχή θα είναι υποθηκευμένη Os ζζι, ΠΝ τ 

(θα κρατηθεί σε ομηρεία) για ό,τι κέρδισε 

(από τα ἐργα της). 

39. Ἐχτός από tous Συντρόφους του ὅϑυ D PR ΤΩ τῇ 

Δεξιού (Χεριού), (δηλ. où ευτυχισμένοι 

πιστοῦ) 

40. (που θα ὄρεθούν) σε κήπους OS 4 
(απολαύσεων), ρωτώντας ο ἕνας τον ἄλλο, 

41. και (ρωτώντας) για τους Ενόχους Ouh 

(τους αμαρτωλούς): 

42. "Ti ήταν που σας έφερε στη Φωτιά ΟἿ AS CS 
τῆς Κόλασης", 

." Ἑ 3 ῳ Pr] 22 CHE NA 43. Θὰ πουν: "Δεν ἡμασταν απ’ αὐτούς ὃ Δ 2 Lo 

που προσχυνούσαν, (που προσεύχονται) 

, ; 5 A “ ἐἱῇ 
44, "και δεν μασταν GT αὐτούς που (D ER) als 

τάιζαν TO φτωχό, 

45. "αλλά συζητούσαμε επιπολαιότητες (OA 
με TOUS ματαιόδοξους, 

46. "και διαψεύδαμε (ότι θα έλθει) ἡ où ALL 
Ἡμέρα της Koions, 

47. "μέχρις ότου μας ἐφτασε ἢ ONE 
δεδαιότητα (του θανάτου)" 
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48. Και δεν θα tous ὠφελήσει καμιά 

μεσολάδηση οποιουδήποτε μεσολαδητή. 

49. Τότε τι συμόαίνει μ' αὐτούς και 

απομακρύνονται αμφιδάλλοντας από τὴν 

προειδοποίηση; 

50. Zav va ήσαν γαϊδούρια ποῦ ÉXOUV 

πανικούληθεί, 

51. και τράπηκαν σε φυγή από ἕνα 

λιοντάρι! 

52. Ma την αλήθεια, καθένας απ' 

αὐτούς απαιτεί να δοθεί ένα (ιδιαίτερο 

γι' αὐτόν) ἐγγραφο (τῆς αποκάλυψης) 

ξεδιπλωμένο διάπλατα! 

53. Ας τ' ἀφήσουν! Αλλά (με ὀλα αὐτά) 

δεν φούδούνται τη Μέλλουσα Ζωή. 

54. Ὄχι! αὐτό (το Κοράνιο) - ὀέδαια - 

είναι μια προειδοποίηση, 

55. χι όποιος θέλει ας την θυμάται! 

56. Κι ὁμως δὲν πρόκειται νὰ τὴν 

θυμούνται, εκτός μόνο αν (το) θέλει ο 

AAAAX. Σ' Αὐτόν αρμόζει ἡ Ευσέόδεια 

και Αὐτός εξουσιάζει τη Συγχώρησῃ. 

Dette HG 

© Een SACS 

(OH . £.2m29 pa À 

DE 

(SEAT AN EE 

SRE 

D PA 

OL 9 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι στην Ἡμέρα τῆς 

Ανάστασης. 
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2. Και ορκίζομαι στην αυτοελεγχόμενη 

ψυχή (που αντιστέκεται στο κακό). 

3. Μὴν ο ἄνθρωπος λογαριάζει ότι 

δεν μπορούμε VO μαζέψουμε τα οστά του; 

4. Τουναντίον, Είμαστε wavoi va 

συναρμολογήσουμε με ακρίδεια και TO πιο 

άκρα από τα δάχτυλά του. 

5. Αλλά ο ἄνθρωπος θέλει (με την 

ἀρνησή του για την ἀνάσταση) να κάνει 

TO κακό (ακόμα) και μελλοντικά. 

6. Ἐρωτά: (ειρωνικά): "Πότε είναι ἡ 

Ἡμέρα της Ανάστασης", 

7. Και όταν n 6paon συσκοτιστεί 

δ. καὶ τὸ σεληνικό Dos θαφτεί στο 
σκοτάδι, 

9. και ενωθούν μαζί ο ἥλιος και to 

φεγγάρι, (σταματήσουν να λειτουργούν 

κατά τὴν Ἡμέρα της Κρίσης), 

10. αυτή την Ἡμέρα θα ne ο ἀπιστος 

Ἄνθρωπος: "Πού είναι to καταφύγιο"" 

11. Ὄχι! δὲν ὑπάρχει τόπος ἀσφαλής! 

12. Μπροστά στον Κύριό σου (μονάχα) 

- ἐκείνη την Ἡμέρα - θὰ εἰναι το τέλος 

τῶν Ανθρώπων. 

13. Ἐκείνη την Ἡμέρα θὰ ἀναγγείλουν 

στον Ἄνθρωπο (όλα) ὁσα παρουσίασε (στὴ 

ζωή) καὶ (όλα) ὁσὰ καθυστέρησε (va 
χάνει). 

CHE 03 εξ! 
Des ass 

Ori TS, 

LOUE RIRE fo 
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ξ το, at 
(OS PACA TN 
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O0 AAA) EN 
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14. Κι ὁμως ο ἄνθρωπος θα είναι ο 

ἰδιος Μάρτυρας ενάντια στον εαυτό τοῦ, 

15. αχόμα κι αν εξέθετε τις 

δικαιολογίες του. 

16. Μη κουνάς τη γλώσσα σοὺ μ' AUTO 

(το Κοράνιο) για να ὄόιαστείς, (μην 

ανυπομονείς προτού το Κοράνιο σου 

αποκαλυφθεί τελειωτικά). 

17. Ἐμείς εἰναι που το συγκεντρώνουμε 

(στο στήθος σου) καὶ σε κάναμε νὰ τὸ 

μάθεις για νὰ TO διακηρύττεις 

18. Ὅταν - λοιπόν - TO διακηρύττουμε, 

ν' ἀκολουθείς την διακήρυξή του (όπως 

γνωστοποιείται). 

19. Ἔπειτα σ' Ἐμάς εναπόκειται ἡ 

εξήγησή του. 

20. Κι όμως (w! ἀνθρωποι)! ἀγαπάτε 

τὴ ὀιαστική (και εὐκολη) ζωή, αυτού του 

κόσμου, 

21. και ἀδιαφορείτε για τη Μέλλουσα 

Zum. 

22. Μερικά πρόσωπα - αυτή την Ἡμέρα 

- θὰ αχτινοδολούν (από λαμπρότητα και 

ομορφιά και ευχαρίστησῃ, 

23. ατενίζοντας προς τον Κύριό τους. 

24. Και ἀλλα πρόσωπα - αὐτή τὴν 

Ημέρα - θα εἰναι σκοτεινά και 

μελαγχολικά, 

VO dat alt 5 ou 

ASP 7 CE ARTS 

ΡΨ ΜΈΛΑΣ 

δ; 
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25. μὲ τη σκέψη ότι μήπως εἶναι ἐτοιμη 

να πέσει πάνω TOUS ἀναπάντεχη συμφορά, 

που XOGEL τη ράχη καὶ τη στέγη τους. 

26. (Ω! Ἀπιστοι!) αφήστε ότι ἔχετε, 

όταν φτάσει (η ψυχή) στην κλείδωση, (στην 

ἑξοδό της), 

27. και μια φωνή θα κράξει: "Ποιος 

είναι ο μάγος (που θα τον επαναφέρει);" 

28. Και θα νομίσει ότι ήταν (η Ὥρα) 

τῆς ἀναχώρησης, 

29. και το ἕνα σκέλος ενωθεί μαζί με 

T' ἀλλο, 

30. αυτή την Huéoa n Πορεία θα εἰναι 

προς (την κατεύθυνση) του Κυρίου σου! 

31. Καὺ δεν ἔδωσε τίποτε (ο ἀπιστος) 

για ἐλεημοσύνη, OÙTE προσευχόταν! 

32. Αλλά τὸ αντίθετο, διάψευδε (κι 

αρνιόταν τὴν Αλήθεια), κι ἁαπομακρυνόταν! 

33. Ἔπειτα πλησίαζε στη γενιά του 

γεμάτος ἐπαρση! 

34. Συμφορά σου (w! Ἀνθρωπε)! 

Μάλιστα, συμφορά! 

35. Καὶ πάλι αλίμονο σ' εσένα, και 

μάλιστα συμφορά! 

36. Mo μήπως λογαριάζξει ο Ἄνθρωπος 

ότι θα μείνει αχαλίνωτος, (χωρίς 

λογαριασμό),; 

Lirt us OA 

LD TT eo 
Os 

GES 

Gé 

Θένα 

όξκ ὦ; 

΄““423 

GE Ads 

ON A 
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37. Μη δεν ήταν μια σταγόνα από OÉSEL 

σπέρμα ποῦ χυνόταν (σε ταπεινή μορφή); 

38. Ἔπειτα, ἐγινε θρόμόος aiuatos, Ou 
και δημιουργήθηκε και (o AAAAX) του 

ἔδωσε μορφή με κανονικές αναλογίες. 

39. Κι απ' αὐτόν ἔκανε τα δύο γένη GNT ss Ὁ ire 

TO ἀρσενικό και TO θηλυκό. 

40. Μα - τότε - δεν εἰναι (ο ίδιος ο ῶ ERP AN SES | 

AAAAX) ο Δυνατός va δώσει ζωή στους 

νεκρούς; 

Στὸ ὄνομα του ΑΛΛΑΧ ESA, cs 
του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

| 1. Πράγματι, ὑπήρξε - για τον ἐξ ἡ νοῦν γώ διαλ 

Ἄνθρωπο - μια μεγάλη περίοδος Χρόνου, Ξ O6 + st 

που δεν εἰχε καμιά παρουσία. 

2. Βέδαια δημιουργήσαμε τον Ἄνθρωπο l'AS alé LA «οὐ ὔζό 

από μιὰ σταγόνα ανάμικτου σπέρματος οὐκ ς 

(των δύο φύλων), για να τον δοκιμάσουμε. Li: 

Καὶ του δώσαμε (το δώρο) της Ακοής 

και τῆς Ὅρασης. 

3. Ἐμείς είναι που του δείξαμε τον O5 512 Ἢ HAS 

Δρόμο, είτε εἰναι ευγνώμονας κι ευχαριστεί, ὃ 

(αν ὄαδίζει στον καλό) εἰτε αχάριστος 

και ἀρνείται την Πίστη (όταν ακολουθεί 

TO δρόμο τῆς κακίας). 
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4. Tia τους Ἀπιστους ἐχουμε ετοιμάσει RSS CASA 

Αλυσίδες, (για τα πόδια) Δεσμά (για τα ἢ ἧς ἌΣ 

χέρια) και Φλογισμένη Φωτιά. 

5. Ὅσο για τοὺς Ἐνάρετους, θα πίνουν | GALLES SENTE) 
ἰῷ, : . ; Σ Fo 

από ἕνα κύπελλο (Ποτοῦ) ανάμικτο με Vi 

Καφουρά, EUYEVOTO, 

6. μια Πηγή από όπου - οι Os Fe nie 753 

ἀφοσιωμένοι δούλοι του AAAAX - 

πίνουν, κάνοντάς την να αναύλύζει ἄφθονο 

χι ατελείωτο (ποτό). 

7. Πραγματοποιούν τις ὑποσχέσεις τους ὥω: ST A λιν 23 

(με την vraxon στον Κύριό τους) και 

φοδούνται την Ἡμέρα που 10 4446 τῆς 

θα σκορπιστεί σ' όλες τις διευθύνσεις. 

, : , " Éd CAT ΟΝ 8. Και τρέφουν από ἀγάπη προς τον ΟἿΑ ses LEE, 

AAAAX - TO φτωχό, τον ορφανό και 

τον αιχμάλωτο, 

9. (λέγοντας): "ES τρέφουμε για τη οι 

Χάρη του ΑΛΛΑΧ μονάχα. Δεν 

επιθυμούμε αμοιόδή ἀπό σας οὔτε 

ευχαριστίες. 

10. Φοδούμαστε μόνο - από τη μεριά (OMR tre 

του Κυρίου μας - (un μας ὄρει) μια Ἡμέρα 

της Οργής (Του), γεμάτη δυστυχία και 

πόνο. 

11. O AAAAX ὄμως θα τους ΡΣ ALES 

ἀπαλλάξει από TO κακό εκείνης τῆς 

Ἡμέρας και θα ρίξει πάνω tous ἕνα Φως 

ομορφιάς και μια χαρά. 

Ἢ " : PES DLL III cos 
12. Κι enetôn καρτερικά vrouevav, θα or ere RS 
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TOUS ανταμείψει με ένα Κήπο και (ρούχα) 

μεταξωτά. 

13. Πλαγιασμένοι στον (Κήπο) πάνω 

σε υψωμένους θρόνους, δε θα ὀλέπουν 

εκεί ἡλιο (με τὴν υπερόδολική του ζέστη), 

οὔτε (του φεγγαριοῦ) το υπερόολικό κρύο. 

14. Και où σκιές θα πέφτουν χαμηλά 

πάνω TOUS και τα δεμάτια (από τα 

φρούτα), θα κρέμονται χαμηλά, 

ταπεινωμένα. 

15. Και ανάμεσά τοὺς θα περνούν 

ἀσημένια κανάτια και γυαλιστερά κύπελλα, 

(σαν χρύσταλλα), 

16. (κύπελλα) από ασήμι που γυαλίζει 

σαν το Χρύσταλλο, που θα τα γεμίζουν 

με ορισμένο μέτρο (όσο θέλουν). 

17. Και θα τους δίνουν για να πιουν 

σ' αὐτά από ένα Κύπελλο (Κρασιού) 

ανάμικτου με Ζεντζε μπίλ (ποτό 

δροσιστικό, εὐγευστο από πιπερόριξα 

ζιγγίδερη). 

18. μια πηγή εκεί μέσα που ονομάζεται 

Σελσεμπίλ (δηλ. γάργαρο νερό). 

19. Και θα περιτριγυρίζουν πάνω τους 

(και θα υπηρετούν ἐφηόοι με αιώνια 

(ὁροσερότητα), που αν τους δεις θα τους 

νόμιζες σαν διεσπαρμένα Μαργαριτάρια. 

20. Και όταν ὀλέπεις (στον Παράδεισο) 

εκεί θα δεις μια Μακαριότητα και Μεγάλο 

(Υτέροχο) Βασίλειο. 

[923 {4.5} νὰ os 8)» 

ΡΥ 
EST όϑὶ 

ΖΩ͂Ν: () Ὦν 450» 

OUI τς 

CNE 2 

OS ὁ αξροῦχιο, LR; 

PO 725104. “ “2 

νυ, νοῦ 

PDA ONLINE LAS esse 
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DE 
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21. Πάνω τους (θα φορούν) πράσινα 

ρούχα απ' ἀαραχνοὔφαντο μετάξι για 
, ; | β τ: Ah σα 2η σι φς 

εσώρουχα κι από ὄὀαρύ μετάξι (για SP 2942 LL gr és re 

εξωτερικά ρούχα) κεντημένο, και 

στολισμένοι με ἀσημένια ὀραχιόλια. Ο 

Κύριός τους - δὲ -, θα tous δίνει va 

πιουν από éva Ποτό, Αγνό και καθαρό. 

.“ κ 
NAT LATE EE PETER 

αἰδοῦς ete 

Lis ᾿ Π , ENCRES IIS AE AI 0 
22. "Βέδαια αὐτό εἰναι μια Αμοιδή ΩΝ A CAR ST CANTON] 

για σας, και où Προσπάθειές σας, έγιναν 

δεκτές κι ἀναγνωρίστηκαν". 

I ( | PES Los Ite Das TITI LC 23. Ἐμείς εἰμαστε που ἔχουμε στείλει OS MALE ZÉ 

σ' ἐσένα κάτω το Κοράνιο - τμηματικά-. 
L 

24. Τι' ἡ νὰ Ὀππομέν τερικά | pti «γλ::Τ᾽7.255 ar -ἴ ᾿ αὐτό να ὑπομένεις καρτερ ϑΥ Sie SE SIP 

καὶ νὰ περιμένεις τὴν ATOPAON του ᾿ 

Κυρίου σου, και μην ὑυπακούς - από αὐτούς 

- τοὺς αμαρτωλούς και τους αχάριστους. 

΄ ᾿ LR SO {0.422 Lure at ete 25. Και μνημόνευε το ὄνομα του (5)... δόρει τ 

Κυρίου σου, (πανηγύριζε) κάθε πρωΐ καὶ 

κάθε δειλινό, 

26. και από κάθε νύχτα ἕνα μέρος ὅλ: κα AU Rent 
της. Νὰ ταπεινώνεις τον εαὐυτό σου ESS 

, , {τ} 
προσκυνώντας Tov, (γονατίζοντας) και va CE: 

Τὸν δοξάζεις πολύ σε παρατεταμένη νύχτα, 

σ' OÀN τη διάρκεια της νύχτας. 

27. Ὅσο γι’ αυτούς (τους Ass SE NE τὰ 
Ειδωλολάτρες), ἀγαπούν τη ὀιαστική ζωή, δ; 

χαὶ ἀαπομακρύνουν πίσω τους μια Ἡμέρα το τες à 

(του θα εἰναι) ὀαρειά! 

Η ἵ " “- AL τσ ς sas RÉ 28. Ἐμείς ELUGOTE ποὺ τους ἔχουμε 185 RATÉ Opel 

δημιουργήσει, και σύραμε γερά τις ΚΞ, 5 τγ2..5“ τοῦς 
> : : ES LE LT 

αρθρώσεις τους (για να στέκονται όρθια ύσθ ΘᾺ 
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και σωστά). Αλλά ὁταν το θέλουμε, 
μπορούμε ν' αντικαταστήσουμε - άλλους 

- σὰν κι αὐτούς με μιὰ πλήρη αλλαγή. 

29. Αὐτή εἰναι μια προειδοποίησηῃ. SALE LE 

Όπ - λοιπόν - θέλει πάρει τον ᾿ O OLOS λοιπό θέ ει ας πάρει το ἜΝ: 

(too) Δρόμο του Κυρίου του. ὦ 

Ἵ ἢ δ σρ422 es mes he μιν 30. Ki ὀμως δεν μπορεί va θέλετε, MAMAN TEE 

παρά μόνο όπως θέλει o AAAAX. Πατί D HA 
. 

Kg 2 cn 
o AAAAX εἰναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

31. Θὰ δεχθεί va μπει (στο χώρο) της 4 τῇ «ὧν ΤΟΣ ER 

Μακροθυμίας Του - εκείνον που θέλει - QUE 

Evo via tous άδικους ÉXEL ετοιμάσει ee 

οδυνηρά Βασανιστήρια. 

(77) Σούρα ελ- Μουρσελάτ IE 
τοί που ἔχουν Σταλεί) ᾿ τῷ τ: 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Ilavrelemuova;tovu Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι σ' εκείνους (τους τις 
Αγγέλους), που στέλνονται (με καλοσύνη) 

διαδοχικά στους ἀνθρώπους, 

2. που ἐπειτὰ χκινούνται όίαια σε ΘίώωςΣ αἷς 

τρομερές θύελλες, 

3. καὶ σκορπίζουν (πράγματα) σ᾽ ὀλες (Ca OA 
τις διευθύνσεις, 

4, κι ορκίζομαι στους Αγγέλους που ὡς sn 

διαχρίνουν μεταξύ Αλήθειας και ψεύδους, 
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5. XOL που μεταφέρουν την Αποκάλυψη 

στους προφήτες 

6. εἰτε για va αναγγέλουν τὴν 

αποκάλυψη στους ανθρώπους (για va μην 

ÉXOUV καμιά δικαιολογία) EÙTE για να 

προειδοποιήσουν. 

7. Βέδαια, GT σας έχουν υποσχεθεί 

πρέπει να συμέὄεί. 

8. Ἔπειτα ὁταν ta ἄστρα θα 

σκοτεινιάσουν (και θα χαθοῦν), 

9. χι όταν Oo ουρανός σχιστεί και 

καταστραφεί: 

10. κι όταν τὰ όουνά σκορπιστούν 

(στους ανέμους) σαν σκόνη, 

11. κι όταν οι ἀπεσταλμένοι 

(συγκεντρωθούν ὀλοι) με τους λαούς τους 

κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, 

12. τότε για ποια Ἡμέρα (αυτοί οι 

οιωνοί) ἐχουν αναόδληθεί; 

13. Μέχρι την Ἡμέρα του Χωρισμού 

(της Απόφασης), μεταξύ του Καλού και 

του Κακού. 

14. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 

n Ἡμέρα του Χωρισμού; 

15. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

όσους διάψευδαν την Αλήθεια! 

16. Μήπως δεν εξολοθρέψαμε τους 

9:2 1.2: 

[eo Détr ie" 

(CA AIT ET] 

CRE 

PAPA OO ESS 

AA SLR 
7 

FE LE 2 Lee 

(D RCE ΤῈ 
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apxaious (για τις ἀδικες διαψεύσεις); 

Ets Le 17. Ἔτσι εξολοθρέψαμε και τις COLE 
ἐπόμενες YEVLÉG για τις LÔLES GLTLEG. 

18. M' αὐτό τον τρόπο ενεργούμε για ὋΝ ἘΝ à Fait, Las 

TOUS EYXAMUOTIES (TOUS ἁμαρτωλούς). 

19. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για οι ρον 
όσους διάψευδαν(αρνούμενοι) την Αλήθεια. πον ον 

20. Μήπως δεν σας ἔχουμε πλάσει από Oui ζ 255 

νερό (σπέρμα) ἀασήμαντο; 

21. Και το κάναμε ν' αναπαυθεί σ' Ou GAS es 
ένα μέρος μόνιμα ἀσφαλισμένο (στη 

μήτρα), 

22. για ένα διάστημα (κυοφορίας) y τα: dl 

ορισμένο; | 

23. Και μπορέσαμε va το πλάσουμε Géo 

(κανονικά). Πιατί εἰμαστε οι καλύτεροι για 

να δημιουργήσουμε. 

24. Συμφορά - αὐτή την Huépa - για Ô&XS RCE as 

TOUS διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

25. Μήπως δεν κάναμε τὴ γη για va OUSEN UE I 

φέρει τον Ἄνθρωπο; 

26. στη ζωη και στο θάνατο; Ω “τῆς (er 

“ ! μ " ᾿ SES CE τ. «Ὁ σα ΡΥ INR 27.Καὶ κάναμε σ' αὐτὴν 6ouva μόνιμα, QUE REPLI CSOUSS 

υψηλά (σ΄ ἀνάστημα), και σὰς ποτίσαμε 

με γλυκό νερό (κι υγιεινό); 

28. Συμφορά -- αυτή την Ἡμέρα - για (GES K DESTA 

Tous διαψεύδοντες την Αλήθεια! 
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29. Και τότε θα axovotei: "Απέλθετε 

εκεί (στη κόλαση) που ἀρνηθήκατε και 

διαψεύσατε. 

30. "Απέλθετε εκεί σε μια Σκιά (να 

αποφύγετε τὴν τιμωρία) σε τρεις 

κατευθύνσεις, 

31. "που ὃεν είναι σκιά δροσιάς και 

οὔτε προφυλάσσει από την άγρια φλόγα. 

32. "Πραγματικά ρίχνει (πελώριους) 

σπινθήρες σαν Κάστρα, 

33. "σαν va ἦταν (δέμα από) κίτρινες 

καμήλες (που προχωρούν γρήγορα)". 

34. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

35. Αὐτή θα εἰναι μια Ἡμέρα που δεν 

θα είναι δυνατό να ὀόγάλουν μιλιά, 

36. και dev θα δοθεί σ' αυτούς ἡ άδεια 

va δικαιολογηθούν. 

37. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

38. Αὐτή θα εἰναι n Ἡμέρα του 

Χωρισμού (της Κρίσης). Θα συναθροίσουμε 

εσάς μαζί με TOUS ἀρχαίους (TOUS πριν 

από σας)! 

39. Av τώρα ἔχετε κανένα τέχνασμα 

(καμιά συνωμοσία) μεταχειριστείτε τὴν 

εναντίον Μου! 

Γ 928 1 YA 5341 VV SA pol 8) 

PRIS C0 22 “5... C4 

Os CAS 

1 D Tes 8 2) 

LA IERES ANT 

LE, A, SE 
OT 

ÉD LE “.1.,.,1.5 

LA LL ITS Se 

OS ASE; 

LOC à Me 

(SCENE TL 

LR Le στὰς 2. 
GANG Le 

OASIS 
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40. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για (OR C EAN 

TOUS διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

41. Ὅσο για tous Ενάρετους, θα γίνουν arr ae) 

DEXTOL σε (δροσερές) σκιές και σε πηγές 

(από νερά). 

42. Και (θα éxouv) φρούτα από ό.τι OL 
λαχταροῦν. 

. Ὁ {“...7 2.4. 5752} 43. "Φάτε και πιείτε κι ας χαρείτε για OIL EIRE 
ό,τι (καλό) κάνατε". 

44. Ἔτοι Eueis αμείδουμε ὁσους κάνουν ὥς πω at él 

προσεκχτικά το Καλό. 

45. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για Os. Ki TS 
TOUS διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

46. (Ω! Ἐσείς οἱ Ἀδικοι)}! Τρώτε κι ΡΨ ΧΦ ΜΕΊΜΚΗΜΊ 
απολαμόάνετε (αλλά) για λίγο καιρό (σ' 

ŒUTOV τον κόσμο, γιατί εἰστε εγκληματίες 

(αμαρτωλοΐ). 

47. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για OSSI ΤΥ ΕΝ 
τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

ἢ ; ἫΝ PR NS 
48. Ki αν κανείς πει σ' αυτούς: OSEN SPA GES 

"Tovatiote (για προσευχή)!" (αὐτοί), δὲν 

γονατίζουν, ὑπεροπτικά. 

49. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για (ὃ οὐδύλ ας 
τους διαψεύδοντες την Αλύήθεια! 

΄ << , , 5 nl FD 7 A BAT eo, ΄“.1: 

50. Ὥστε σε ποιο Μήνυμα - μετά απ Togapr ins del 

αὐτό (το Kogüvio) - θα πιστέψουν; 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. ἀναφορά με τι (θέμα) συζητούν ο 

ÉVOG LE τον ἀλλο; 

2. Ma το Μεγάλο Νέο, 

3. που - σ' αυτό - αὐτοί διαφωνούν. 

4, Ὄχι! στ' αλήθεια σύντομα θα μάθουν! 

5. Και ὀέδαια ὀχι πολύ σύντομα θα 

μάθουν! 

6. Μήπως δεν ἐχουμε κάνει TN γη σαν 

μια πλατιά ἐκταση, 

7. και τὰ όουνά σα σφήνες; 

8. Και σὰς ἐχουμὲε πλάσει σε 

ζευγάρια, 

9. Και κάναμε τον ὕπνο σας για 

ανάπαυσηῃ. 

10. Και κάναμε τη νύχτα σαν ἕνα 

κάλυμμα. 

11. Και κάναμε την Ἡμέρα σαν ἕνα 

μέσο συντήρησης, 

12.Και έχουμε κτίσει πάνω σας 

τὰ επτά στερεώματα. 

13.Και τοποθετήσαμε σ᾽ αυτά ένα Φως 

ESS 3: 

ρα 
στ σς σῆς, ΡΝ 

Le AE 

(O0 PAPE 

OALS 

Ge, À 

OL 

esp 

OU 

κάκ; 

GK 

POSTE CNE 

Oécsaiss 

A TA ET LT GS A) 

Gas ΓΔ) 

Ds aride τς 
ες: 
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Λαμπρότητας (τον flo); 

14. Και στείλαμε κάτω (στη γη) 

άφθονο νερό από τα σύννεφα, 

15. για va ὀγάλουμε μ' αυτό σπόρους 

καὶ θρεπτικά φυτά. 

16. Και κήπους με περιτυλιγμένους 

κλάδους (πολυτελέστατα). 

17. Βέδαια n Ημέρα της Κρίσης εἰναι 

κάτι που ἔχει ορισθεί, 

18. n Ἡμέρα που n Σάλπιγγα θα 

ηχήσει, και θα έλθετε σε μάζες. 

19. Και où ουρανοί θ' avoi£ouv σαν va 

ήταν εκεί (πολλές) πόρτες, 

20. και τα όουνά θα εξαφανιστούν 

σαν αὐυταπάτῃη. 

21. Στ' αλήθεια n Κόλαση εἰναι σαν 

ἑνὰς τόπος ενέδρας, 

22. για τους παραύδάτες ἕνας τόπος 

προορισμού. 

23. Θα κατοικήσουν εκεί μέσα για 

αιώνες. 

24. Τίποτε κρύο (δροσερό) δεν θα 

δοκιμάζουν εκεί μέσα OÙTE κανένα ποτό, 

25. εκτός από καυτό υγρό (πύο), που 

ρευστοποιείται ἀπό τη σάρκα τους. 

26. Mia κατάλληλη αποζημίωση (y 

VA Lu 5 ge 

PRE NS à τ ἰλτὸν "τ. 

GEL EU, 

F2 ΤΩ ΄“ e8< 

ϑύςα “ἀξ 2 ἃ 

(ὐωΐϊς 

tarot 

OS Jadieoô) 

OC DATE 

ΞΞ 1. 

(OR AT Er 

εκ: δ, 

Le) 
PRIE STE 
ET RERTTS 

RE ACT OS, 4 
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αυτούς). 

27. Πράγματι! κι auto, γιατί δεν 

περίμεναν νὰ TOUS κρίνει οΑΛΛΑΧ (για 

τις πράξεις τους), 

28. Αλλά (αναιδέστατα) διάψευδαν την 

Αποκάλυψή Μας (και την αἀπέρριπταν) 

αυθαίρετα. 

29. Και κάθε πράγμα το 

παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. 

30. "Δοκιμάστε - λοιπόν - (τους 

καρπούς τῶν ἔργων σας). Πιατί δεν θὰ 

αὐυξήσουμε παρά μόνο τα ὀάσανα". 

31. Tia tous evoe6eis - ὀέδαια - θα 

᾽υπάρξει ἕνας θρίαμόδος, 

32. κήποι (περιορισμένοι), και ἀμπέλια, 

33. καὶ μικρές παρθένες συντρόφισσες 

της Ἰδιας Ηλικίας, 

34. Kai ἕνα κύπελλο γεμάτο (ως τὰ 

χείλη). 

35. Δεν θα ακούνε εκεί μέσα επιπόλαια 

(λόγια) και OÙTE ψευτιές! 

36. Αμοιδή από τον Κύριο σου, ἑνὰ 

δώρο, ἀρκετά ικανοποιητικό, 

37. (από) τον Κύριο τῶν ουρανών και 

τῆς YNS και τῶν ανάμεσά TOUS - τον 

Payudv (- τον Φιλάνθρωπο AAAAX) - 

Κανείς dev θα ἔχει τη δύναμη va 

αμφισόητήσει (για τὰ δώρα) Του. 

ὥς 3 etc Lo Ἷἷ τῥᾷ; 

Θ ἀλλα 5, 

ον 

“ν. 

PR CT EEE 
(0 [AVE 
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38. Tnv Ἡμέρα που το Πνεύμα (του “2, RNCS 

Γαόριήλ) και où άγγελοι θα στέκονται στη ΓΕ τ: ὅτ, 

γραμμή, κανείς dev θα μιλά παρά μόνο Ge-dbcetdosio] 

με τὴν dôer του Πανοικτίρμονα (Payudv) 

και θὰ λέει ό.τι εἰναι σωστό. 

39. Αὐτή n Huéoa θα εἰναι] ἐς) ,, 71:3 

Αναπόφευκτη. [auto - ὀποιος θέλει -, Nr 

ας πάρει τον (ίσιο δρόμο) Emotoopns 

προς τον Κύριό του. 

40. Βέδαια - σὰς ÉXOVUE κιόλας UE SE SU RG it, 

προειδοποιήσει για μια Τιμωρία που} esse ceunnes νύφες, 

πλησιάζει, για την Ἡμέρα που o άνθρωπος CLASSE TER" 

θα der (ta Ἔργα) που παρουσίασαν ta 

χέρια του, και που ο Amotos θα met: 

"Αλλοίμονο σ' ἐμένα! Μακάρι va ἤμουν 

(απλό) χώμα!". 

Στο ὄνομα του AAAAX SES : 
᾿ , AXE F mm 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 7 

1. Ορκίζομαι (στους ἀγγέλους) που Ὁ ΤΕ οἷς 

αποσπούν (τις ψυχές τῶν ἁἀμαρτωλών) με ἔν 

δία, 

2. καὶ σ' αὐτούς που ευγενικά τις CSS 4 

ὀγάζουν (από ἀαφοσιωμένους δούλους), Lie 

3. καὶ σ' αὐτούς που γλιστρούν (και Qu He 
| : els 

HOÂVUTOUV) στοὺς αἰιθέρες (με τις δ d 

παραγγελίες της ευσπλαχνίας), 

4. που προχωροῦν ὀιαστικά σὰν σε Oo RAT 

αγώνα δρόμου, 
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5. και που ταχτοποιούν τις Διαταγές 

(του Κυρίου τους), 

6. Tnv Ἡμέρα που ἡ γη θα σείεται 

(όταν ἡ Σάλπιγγα ἠχήσει για πρώτη 

φορά), 

7. ακολουθώντας κι ἄλλος σεισμός 

(όταν ἡ Σάλπιγγα ἠχήσει για δεύτερη 

φορά). 

8. Où (άπιστες) καρδιές - αὐτή τὴν 

Ἡμέρα - τρέμουν (από πανικό). 

9. με χαμηλωμένα τα μάτια (εκείνων 

ποῦ ἐχουν). 

10. Λένε: (τώρα): "Ma πως! θα 

επανέλθοιμε - πραγματικά - στη πρότερή 

(μας) κατάσταση; 

11. "Πώς! εφόσον θα éxouue γίνει σάπια 
κόκαλα"; 

12. Λένε: “Τότε, - σ᾽ αυτή τη περίπτωση 

- θὰ πάει χαμένη ἡ επιστροφήϊ!". 

13. Κι όμως - στ' αλήθεια - θα εἰναι 

μια μονάχα (αναγκαστική) Κραυγή, (από 

τη Σάλπιγγα) 

14. και τότε - να τους - που (ολότελα) 

θα ξυπνήσουν άγρυπνοι στη γη. 

15. Ma δεν σου ήρθε ἡ ιστορία του 

Μωυσή; 

16. Ὅταν τον φώναξε ο Κύριός του 

| 934 | , s 1 va LS jt 5 jme 

θύταις 

4 ga SSL 

GE 

CE 

FRS Κ ss LT OUT. 7,2 3) 
Oise 

PS nos Ε΄ 

Ces wc 
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es 535 

PSS λ)᾽ὰ “ 2 
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στην αγιασμένη κοιλάδα της Τουουα: 

17. "Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί είναι 

παραόδάτης ἔξω από τα ὀρια: 

18. "και πες (του): - “Μήπως θα ἤθελες 

va εξαγνισθείς (από την auaotia); 

19. " - και va σε οδηγήσω στον Κύριό 

σου, ποὺ - όμως - πρέπει να Τὸν φοδάσαι;" 

20. Και του ἐδειξε (o Μωυσής) το 

Μεγάλο Σημείο (το θαύμα). 

21. Αλλά (ο Φαραώ) το απέρριψε και 

παράκουσε (την οδηγία). 

22. ᾿Ἔπειτα γύρισε την πλάτη του και 

αγωνίστηκε σκληρά (κατά του AAAAX). 

23. Ἔπειτα συγκέντρωσε (τους ἄνδρες 

του) ἔκανε μια ἀνακοίνωσῃ, 

24. λέγοντας: "Ἑίμαι ο Κύριός σας, ο 

Υψιστος". 

25. Ο ΑΛΛΑΧ όμως τον πήρε 

(τυιμωρώντας τον) και (τον ÉXOVE) 

παράδειγμα για τη Μελλοντική καὶ για 

τὴν πρώτη (αυτή τη) ζωή. 

26. Βέῤαια σ᾽ αυτό υπάρχει μιὰ 

διδακτική προειδοποίηση για ὁποιον 

pobütar (τον AAAAX). 

27. Μήπως - τάχα - είναι πιο δύσκολη 

ἡ δημιουργία σας À του ουρανού (ψηλά), 

(O AAAAX) τον ἔχει κτίσει. 

[935 Tes; VA le; δ)» 

BL ete, 

OL at 

ὁ! ἐδ μος 

(SP TEE 

ONTAST ae 

OS 

Ou 

κῶς 4 γα." ttes" 
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À ce see PERTE LAS 
KA sel υἱῶν ἀα λῆς 
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28. “ὕψωσε ψηλά τη σκεπή του και 

του ἔδωσε τάξη και τελειότητα. 

29. Προίκισε με το σκοτάδι τη νύχτα 

του, κι ἐόγαλε τη λαμπρότητά του (στο 

φως). 

30. Μετά απ' αὐτό ἅπλωσε τη γη. 

31. Από τη yn ἐόγαλε το νερό και τα 

ὀλαστάρια τῆς, 

32. Και στερέωσε τα 6ovv, 

33. για xenon και ἀπόλαυση δική σας 

καὶ τῶν κοπαδιών σας. 

34. Ti αὐτό σαν φτάσει το μεγάλο 

(περιστατικό) που θα κατασυντρίψει, 

35. τὴν Ἡμέρα που o ἀνθρωπος θα 

θυμηθεί (όλες) τις προσπάθειές του, 

36. και ἡ Φωτιά της Κόλασης θὰ 

φαίνεται καθαρά για ὁποιον ὄλέπει, 

37. τότε, όποιος είναι παραύδάτης 

38. και ἔχει προτιμήσει τη ζωή αὐτού 

του κόσμου, 

39. ἡ Διαμονή του θα είναι n Κόλαση 

τῆς Φωτιάς. 

40. Evo για όποιον φοόδάται vu σταθεί 

μπροστά στου Κυρίου tov (το δικαστήριο). 

και ἔχει συγκρατήσει την ψυχή (του) ἀπό 

τις κατώτερες επιθυμίες, 

d'une σεν 
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Γ 936 Ye sj#t VA Se jui 5,5 

TT AT LD 
OCELS 

XX, 7 2 2 Let < τί, 

OURS 

CT De dame σ΄ CE 
(4 ἣ Al . . cd 

OCEAN 

SAGE 

GEST 

RARE 

PR DOI once GLEN 

Gus NS A 

OL 

CHATS 

Gustie σῷ 

-. cadre, 



(80) Σούρα Ἀμπεσε Μέρος 300 Vosjkl Ar es ὃ» 

41. ἡ Aavoun του θα εἰναι ο ΟΥΑΙ ΈΘΙΜΗ 

Παράδεισος. 

42. Xe ρωτούν για την Ὥρα: - Πότε λύκος 
θα εἶναι ο ορισμένος της χρόνος; 

43. Ἰ]ώς μπορείς εσύ, va γνωρίζεις το GES 

διορισμό της!: ἥ 

44. Στον Κύριό σου και μόνο - ανήκει (D AR 
το Τέλος που ορίστηκε γι' αὐτή. 

= 

45. Ἐσύ ôev eioat παρά évac ὡς 12533 κῇ 
Προειδοποιητής για ὁποιον την φούάται. 

46. Tnv Ἡμέρα που θα την δουν, (θα OCZ: NL sas 

εἰναι) σαν νὰ ÉXOUV παραμείνει (στον 

τάφο) ένα μονάχα μέρος του δειλινού ἡ 

(το πιο πολύ) ἕνα μέρος στο επόμενο 

πρωινό. 

(80) Σούρα Ἀμπεσε 
LOGE - Συνοφουώθηκε) 

Στο ὀόνομα του ΑΛΛΑΧ “ΟΞ ἃ à 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου ἢ δ 

1. (O Προφήτης) σκυθρώπιασε κι Ode 

απομακρύνθηκε, 

2. γιατί ρθε (κοντά) του ο τυφλός Θϑωδ 
(και τον διέκοψε). 

3. Αλλά τι ἦταν εκείνο που μπορούσε DÉS Hi 

VO σε EVNUEQUOEL ότι ίσως μποροῦσε νὰ τ' 

καλυτερέψει (πνευματικά), 

4. Ἢ ότι μπορούσε va προειδοποιηθεί OA E À 

και ἡ διδασκαλία να τον ὠφελήσει; 



(80) Σούρα Ἄμπεσε 

5. Evo τον πλούσιο που θεωρεί τον 

εαυτό του αὐτάρκη, 

6. μ' αυτόν εσύ ασχολείσαι, 

7. αν και δεν πρόκειται Va 

κατηγορηθείς αν δεν καλυτερέψει 

(πνευματικά). 

8. Κι 600 γι' αὐτόν που ρθε σ' εσένα 

με αληθινό ζήλο, 

9. καὶ με θεοφοόία (στην καρδιά του), 

10. y αὐτόν εσύ αδιαφορείς. 

11. Ὄχι! Αὐτό αποτελεί Μήνυμα (για 

όλο το ανθρώπινο γένος). 

12. -Ὅποιος θέλει - ας το θυμάται (το 

Κοράνιο). 

13. (Βρίσκεται) σε όιόλία που 

θεωρούνται τιμημένα. 

14. Ανεδασμένα σε αξίωμα, αγνά και 

ιερά, 

15. σταλμένα με χέρια Αγγελιοφόρων 

(Ἀγγέλων), 

16. τιμημένων (στον AAAAX) ευσεδών 

και δικαίων. 

17. Πόσο αχάριστος είναι o Ανθρωπος! 

Τὶ ἤταν αὐτό που τον ἔκανε να αρνηθεί 

(τον AAAAX), 

Μέρος 300[ 938 |Τ» - ΣΩ 
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(80) Σούρα Ἀμπεσε Μέρος 300 

18. Από τι υλικό τον ἐπλασε; 

19. Από μια σταγόνα σπέρμα. Tov ἔχει 

πλάσει κι ἐπειτὰ τον σχημάτισε σε 

κανονικές αναλογίες. 

20. “Ἔπειτα ἐκανε y αὐτόν το δρόμο 

εὐκχολο. 

21. Ἔπειτα του ἐπέφερε το θάνατο 

και τον ἐόαλε στον Τάφο του. 

22. Ἔπειτα - αν το θέλει - θα τον 

ἀναστήσει (πάλι). 

23. Ὄχι! Με κανένα τρόπο - ακόμη - 

δεν έχει εκπληρώσει ό,τι του έχει διατάξει 

(o AAAAX). 

24. AS στρέφει - λοιπόν - ο ἄνθρωπος 

το ὀλέμμα στην Τροφή του, (και πως του 

τὴν προμηθεύουμε). 

25. Ἐμείς χύνουμε - γι' αυτό - άφθονο 

TO νερό, 

26. Ἔπειτα χωρίζουμε τη γη σε 

τμήματα χωριστά, 

27. Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα 

σ' αυτή σπόροι, 

28. Και σταφύλια και θρεπτικά φυτά, 

29. Κι ελιές και φοινικόδενδρα, 

30.Kar φραγμένους Κήπους, με πυκνά 

καὶ περιτυλιγμένα δένδρα, 

ρῆι, Δ΄ tir σ᾿» 
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(80) Σούρα Ἄμπεσε Μέρος 300 δι ΟΣ δε gs ὃ)» 

31. Και φρούτα και pop6n (αλόγων), 

32. για ν' ἀαπολαμὄάνετε εσείς και τὰ 

ποίμνιά σας. 

33. Τέλος ὁταν φτάσει ἡ Εκκωφαντική 

Βοή, 

34. Αὐτή την Huépa o ἄνθρωπος θα 

φύγει δραπετεύοντας από τον ἀδελφό του, 

35. Και από τὴν μητέρα TOU καὶ τον 

πατέρα του, 

36.Και ἀπό τη σύντροφό (σύζυγο) του 

και τὰ παιδιά του. 

37. Αυτή την Ημέρα, το καθένα άτομο 

απ' αὐτούς θα ÉXEL αρκετές φροντίδες 

(για τον εαὐτό του), ώστε ν' ἀδιαφορεί 

για τους άλλους. 

38. Αὐτή την Ἡμέρα μερικά πρόσωπα 

θ' ακτινοδολούν, 

39. Χαμογελαστά χι ευχαριστημένα. 

40. Ενώ ἀλλα πρόσωπα - αὐτή τὴν 

Ἡμέρα - θὰ εἰναι με χώμα λερωμένα 

41. Και ἡ μαυρίλα θα τα σκεπάζει. 

42. Αὐτοί εἰναι OL Αρνητές του 

AAAAX, οι εργαζόμενοι τὴν ανομία. 
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(81) Σούρα ελ-Τεκόίρ Μέρος 300 ABTEIUTS 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ὅταν ο ἥλιος διπλωθεί, (σδήνει το 

απλωμένο φως του) 

2. Και ὅταν τα ἄστρα πέσουν και 

χάσουν τη λάμψη τους, 

3. Και ὁταν τα ὄουνά χαθούν 

4. Και όταν οι θηλυκές καμήλες, δέκα 

μηνών ÉVXVES, ἀαφεθούν απεριποίητες, 

5. Και όταν σμίξουν σε ἀγέλες τὰ ἄγρια 

θηρία (από πανικό), 

6. Και όταν τὰ πελάγη ὄράσουν. 

7. Και ὀὁταν où ψυχές (που ὄγήκαν 

ÉEw) ξαναταιριάξουν (με τα σώματα), 

8. Και otav ρωτηθεί το (μωρό) κορίτσι 

που θάφτηκε ζωντανό: 

9. Na ποιο ἐγκλημα σκοτώθηχκε; 

10.Και όταν or Περγαμηνές (με πρόξεις 

τῶν ανθρώπων) ξεσκεπαστοῦν, 

11.Και όταν ο Ουρανός (η Μέλλουσα 

Zum) εξαλειφθεί 

12. Και όταν ἡ Φωτιά της Κόλασης 

θεριέψει, 

PS ba 3,56 
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(81) Σούρα ελ-Τεκόίρ Μέρος 300 

13.Καὶ όταν ο Παράδεισος ἐρθει κοντά 

(στους πιστούς) 

14. (τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι εἰχαν 

κάνει TO χέρια της ÉXEL να παρουσιάζει 

μπροστά τῆς (από ἐργα που ἐπραξε όταν 

Louve στον κόσμο). 

15. Ορκίζομαι στους Πλανήτες που 

ἐπανέρχονται (την Huéoa), 

16. που κολυμπούν στη κυκλική τους 

πορεία και ἐπειτα κρύδονται. 

17. Και τη Νύχτα, σαν (αρχίζει) va 

διασκορπίζει (το σκοτάδι) της 

18. Και την αὐγή, σαν αἀποπνέει το 

σκοτάδι (της νύχτας), 

19. (ότι) αὐτό (το Κοράνιο) εἰναι 

πραγματικά ο λόγος ενός τιμημένου 

Αγγελιαφόρου (Γαόδριήλ), του 

20. προικισμένου με Δύναμη και θέση 

τιμημένη στον Κύριο του Θρόνου, 

21. με εξουσία ὑπακούοντας εκεί (και) 

άξιος εμπιστοσύνης στην μεταφορά της 

ἐμπνευσης. 

22. Και (Ω! Λαέ!), ο Σύντροφός σας 

(ο Μουχάμμεντ) δεν εἰναι τρελός. 

23. Και - χωρίς aupi6okia - (ο 

Μουχάμμεντ) τον εἰδε (τον Γαύδριήλ) στον 

καθαρό ορίζοντα. 

24. Ποτέ του (dev ήταν φιλάργυρος) 

AN 83e 
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(82) Σούρα ελ-ἱΪνφιτάρ Μέρος 300 st AY ΒΝ) ὃ,» 

που καταχρατά γνώση από το Αόρατο. 

25. Και ετούτο (το Κοράνιο) δεν είναι O} y LE L JR AUS 

O λόγος ενός καταραμένου πονηρού 

πνεύματος. 

26. Τότε πού λοιπόν σε ποιο δρόμο OISE 

πηγαίνετε; 

27. Βέδαια, αυτό το Κοράνι εἰναι éva OR IPS ΝᾺ 5 

Μήνυμα για (6ko) to ανθρώπινο γένος. 

28. Tia ὀποιον θέλει από σας va θαδίσει DA EE πα 

ἰσια. 

29. Αλλά δεν μπορείτε va κάνετε τίποτε | AS ASS 
᾿ 0 ’ NF - - - 

εκτός αν είναι θέλημα του ΑΛΛΑΧ, (του 

είναι) ο Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου. 

ὝΙΣ Σούρα ελοΙνγφιτάρ. “ans 

To Σχίσιμο) 

ἢ 

hi. 
he 
Π 

᾿ 

Στο ὄνομα του AAAAX βιὰ 
του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου re ἐα Ξ 

1. Ὅταν ο Ovoavôs σχιστεί στὰ δύο, (© PAR 

2. Και OTAV τα άστρα σκορπιστούν, ἕλξις 0 

3. Καὶ όταν οι θάλασσες εχραγούν, OS ASS 

4.Και όταν οι τάφοι ἀαναποδογυριστούν sé ES; as 

5. (τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι ἔχει Ὁ ΠΝ Ξε ῖς 

στείλει μπροστά: (τι ἔκανε), και τι ἄφησε 

πίσω: (τι ἐχει παραλείψει να κάνει). 

6. Q! Eov ο Ἄνθρωπος! Ti πράγμα σε Ô PE PE PAR | ὯΝ 

αποπλάνησε από τον Γενναιόδωρο Κύριό ἴω ὕ ù 



(82) Σούρα ελ-Ϊνφιτάρ Μέρος 300! 944 | δ. «5 AY μὲ) ὃ)» 

σου. 

7. Ἐίναι Αὐτός που σ' ἔπλασε, σ' 

όμορφο σχήμα σ' ἐκανε ἕνα ορθό σώμα, 

δ. σ' οποιαδήποτε Προσωπικότητα 

Exeivos θέλει και σου (την) φορτώνει. 

9. Ὄχι (δεν πρέπει να παραπλανηθείς)! 

Κι όμως διαψεύδετε τη Θρησκεία 

(απορρίπτοντας το σωστό και τὴν 

Ανάσταση)! 

10. Βέδαια, πάνω σας (έχουν οριστεί 

άγγελοι) για να σας επιτηρήσουν, 

11. Ευγενικοί που καταγράφουν, 

12. Γνωρίζουν (και καταλαόδαίνουν) όλα 

ὁσα κάνετε. 

13. Πράγματι! Où ευσεόείς θα ὀρεθούν 

στη μακαριότητα, 

14. ενώ où κακοήθεις θα εἰναι στη 

Φωτιά της Κόλασης, 

15. Που θα δοκιμάσουν κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης, 

16. Και που δεν πρόκειται OT αὐτήν 

να απουσιάσουν. 

17. Καὶ τι πράγμα θα σου εξηγήσει, τι 

εἶναι n Ἡμέρα της Κρίσης; 

18. Και πάλι: τι θα σου εξηγήσει, τι 

εἰναι ἡ Ἡμέρα της Κρίσης, 

DAS ὧϊ 

GS 
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(83) Σούρα ελ-Μουταφφιφίν Μέρος 300 

19. (Θα εἰναι) n Ἡμέρα που καμιά 

ψυχή δεν θα εξουσιάζει - σε τίποτε - μιαν 

άλλη ψυχή Αὐτή de την Ημέρα ἡ Διαταγή 
θα είναι (μόνο) με τον AAAAX 

αἀφφιφίν , 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 

1. Συμφορά σ' avtoës που 

EUTOQEVOVTOL την Απάτη (στη γενική 

μορφή της), 

2. Αὐτοί που όταν ἔχουν VO λάῤουν με 

τα μέτρα (κάτι) από τοὺς ανθρώπους, 

απαιτούν ακρίδεια, 

3. ενώ όταν ἔχουν va δώσουν με τὰ 

μέτρα ή το ζύγυ (κάτι) στους ἀνθρώπους, 

δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει. 

4. Ma δεν σκέπτονται ότι θα κληθούν 

(γι' Ανάσταση) (v' αποδώσουν) 

λογαριασμό; 

5. τή Μεγάλη και τρομερή (εκείνη) 

Ἡμέρα, 

6. Μια Ἡμέρα που (όλη) ἡ ανθρώπινη 

γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου; 

7. Ὄχι ὀέδαια! Κι όμως το Βιόλίο (τῶν 

πράξεων) τῶν Κακοηθών εἰναι 

(φυλαγμένο) στο Σιτζίν (a6voco - 

καταχθόνιο). 

8. Και τι είναι αὐτό που θα σου 

Γ 945 Mesh AY μὲν" δ)» 

ma DNS Boo “αν 

ἘΣ 

DS τλελλι God Race 
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(83) Σούρα ελ-Μουταφφιφίν Μέρος 300 

εξηγήσει, τι είναι Σιτζίν, 

9. (είναι) ένα Βιύόλίο, δίκαια, με 

ακρίδεια γραμμένα. 

10. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες (στους ἀπιστους), 

11. Αὐτούς που διαψεύδουν 

(απορρίπτοντας) τὴν Huépa τῆς 

Ανταμοιόής. 

12. Κι όμως κανείς (δεν εἰναι δυνατό) 

να τὴν ἀρνηθεί, παρά μόνο κάθε 

Παραόδάτης (του Νόμου), ο Αμαρτωλός. 

13. Και όταν οι Εντολές Μας 

απαγγέλλονται σ' αὐτόν, λέει: "Παραμύθια 

τῶν Αρχαίων" 

14. Ὄχι! Αλλά στις καρδιές τους - 

οπωσδήποτε - είναι το στίγμα (της κακίας) 

που κέρδισαν από τα ἔργα τους! 

15. Βέδαια avtoi οι άπιστοι, από To 

Puws του Κυρίου tous - εκείνη την Ἡμέρα 

- θὰ εἰναι, με πέπλα σκεπασμένοι. 

16. Ἔπειτα θα δοκιμάσουν σίγουρα 

στη Φωτιά της Κόλασης. 

17. Ἔπειτα θα ειπωθεί σ' αυτούς: “Αὐτή 

εἰναι (η τιμωρία) που την διαψεύδατε!". 

18. Ὄχι! To Βιόλίο (πράξεων) τῶν 

Ενάρετων εἰναι (φυλαγμένο) στο Ἰλλιγιείν 

(σε ψηλή Τοποθεσίο). 

19. Και τι εἰναι αυτό που θα σου 

Γ 645 Ὁ: ski ΑΥ̓͂ δίας" δ jp 
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(83) Σούρα ελ- Μουταφφιφίν Μέρος 300 

εξηγήσει, τι είναι το Ιλλιγιούν; 

20. (εἰναι) éva Βιόλίο - Μητρώο 

αριθμημένο (ονομαστικά), μ' ακρίδεια, 

21. Που το επιδεθαιώνουν ot 

Πλησιέστεροι (στον AAAAX). 

22. Σίγουρα, οι Evépetor θα ὄρεθούν | 

στη Μακαριότητα, 

23. πάνω σε Θρονιά (Αξιοπρέπειας) 

θα περιφέρουν το ὀλέμμα τους (παντού 

με θαυμασμό). 

24. Θα διαπιστώσεις στο Πρόσωπό 

TOUS τὴν αχτινοδολία της εὐδαιμονίας. 

25. Oa πίνουν απ' Αγνό (εὐχυμο) 

Κρασί, καλά σφραγισμένο. 

26. Τὸ σφράγισμά του θα είναι από 

μοσκιά (μυρωδάτη). Και για tn 

Μακαριότητα αυτή ας ελπίζουν όσοι ἔχουν 

φιλοδοξίες. 

27. (Μαζί με το αγνό κρασὶ),ένα μίγμα 

από Τεσνίμ, 

28. μια πηγή (σε ψηλά) που από (τα 

νερά) τῆς πίνουν OL πλησιέστεροι (προς 

τον AAAAX). 

29. Βέόαια, για tous ἕνοχους (που 

αμάρτησαν και) που συνήθιζαν va γελούν 

για TOUS πιστούς, 

30. και όταν περνούσαν am’ αὐτούς 

ἐχλειναν το μάτι (ανοιγόχλλειναν το ματάκι 

Fest ΑΥ̓͂ οὐμά 8." 8)» 
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(83) Σούρα ελ- Μουταφφιφίν Μέρος 300 

χκοροϊδεύοντας), 

31. Και όταν γύριζαν στις οικογένειές 

τους θα γύριζαν πειράζοντάς τους (με 

Αναίδεια), 

32.Kou όποτε τους ἐόλεπαν, θα ἐλεγαν: 

"Αὐυτοί εἰναι - σίγουρα - οι 

περιπλανώμενοι" 

33. Κι όμως δεν ἔχουν σταλεί πάνω 

TOUS σαν Φύλακες (να τους 

προστατέψουν)! 

34. Ἔτσι αὐτή την Ἡμέρα οι Πιστοί 

θα γελούν για τους Ἀπιστους. 

35. Πάνω σε Θρονιά (τῆς 

Αξιοπρέπειας) θα ὀλέπουν (τη κατάσταση 

των απίστων). 

36. Μήπως δεν θα ανταμειφθούν οι 

ATOTOL για ό,τι ἑκαναν; (Βεδαίως Nou). 

γύρα ελ-Ἱνσικάκ 

Posjht AY μδ δ." δ)» 

as 2 ᾽ν ΄ ΘΜ ΟΠ ΠΡΙΕΙ 

ETATS Le τ στ = 22 “4 RAP OS STE Es 

Gest 

LR 14 Ze 24 it” pas Geseree 

QE TE GEST 

ΘΝ 

Shoes he PDT RCI INA SI “ 

λυ CS 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ὅταν ο Ovpavôs διαρραγεί (σ' όλη 

τὴν ÉXTOON) 

2. Και υπακούσει με προσοχή (τη 

διαταγή του) Κυρίου του, και είναι ἀνάγκη 

(ν' αποχωρήσει). 

3. Και όταν n γη ισοπεδωθεί, 

ORALE) 

φεῦ 

TELE σ ον LR 
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4. Και πετάξει ÉEw ὀ,τι εἰναι μέσα 

της, και ἀαδειάσει ολωσδιόλου, 

5. Καὶ ἀκούσει με προσοχή, (τη διαταγή 

του) Κυρίου της, και είναι ἀανάγχη (να το 

κάνει), - τότε θα εἰναι n Ἡμέρα της 

Ανταμοιόής. 

6. Q! Ἐσύ ο ἄνθρωπος! Πάντοτε - 

θέδαια - ταλαιπωρείσαι (δαδίζοντας) προς 

τὴν κατεύθυνση του Κυρίου σου, με μόχθο 

και θα συναντήσεις την ανταμοιδή (των 

πράξεών σου) 

7. Τότε σ' exeivov που δόθηκε το Βιόλίο 

(των πράξεών) του στο δεξί του χέρι, 

8. σύντομα θα λογαριασθεί με εὔκολο 

λογαριασμό (θα κριθεί με επιείκεια), 

9. και θα επανέλθεν στη γενιά του 

(στην κατηγορία του) εὐχαριστημένος. 

10. Ἑνώ o' εκείνον που δόθηκε το 

Βιόλίο (των πράξεών του) πίσω από τὴν 

πλάτη του, 

11. γρήγορα θα φωνάξει για Θάνατο 

(για αφανισμό), 

12. και θα μπει στην Κόλαση τῆς 

Φωτιάς. 

13. Βέδαια ἦταν (ενώ ζοῦσε) 

ευχαριστημένος με τη γενιά του. 

14. Φρονούσε - ὀέδαια -, ότι δεν θα 

ἐπέστρεφε για να παρουσιασθεί (0° Ends)! 

εν 
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15. Αχ!, ποτέ! Πατί o Κύριός του ὀλέπει 

(Αναλυτικά) τα ὀσα κάνει. 

16. It’ αὐτό ορκίζομαι, στη κοκκινωπή 

λαμπρότητα στο ηλιοδασίλεμα, 

17. Και τη νύχτα με ὁσα εἶναι 

(τροσωρινά) φορτωμένη, 

18. Και το φεγγάρι σαν είναι γεμάτο, 

19. ότι οπωσδήποτε θα avebaivete (στο 

ταξίδι σας) από εξέδρα σε εξέδρα (από 

δυσκολίες σε δυσκολίες). 

20. Ti συμόαίνει - λοιπόν - μ' αυτούς, 

και δεν πιστεύουν; 

21. Καὶ όταν - το Κοράνιο - διαθάζεται 

O' αὐτούς, δεν υποκλίνονται (δεν 

πυπακούουν ταπεινά τις Evtrokés Του). 

22. Αλλά - αντίθετα - où Amotor (το) 

διαψεύδουν. 

23. O AAAAX όμως γνωρίζει καλά 

ποιὰ μυστικά χρύδουν (στα στήθια τους). 

24. Γι’ αὐτό ανάγγειλέ τους μια 

οδυνηρή Τιμωρία, 

25.Εκτός από εκείνους που πιστεύουν 

καὺ κάνουν το καλό, θα έχουν μια Αμοιδή 

που ποτέ δεν διακόπτεται. 

At ὅτου! 5,9 
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| (85) Σούρα ελ- Μπουρούτξ 
(To Ζώδια - Or Αστερισμοί) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι στον Ουρανό mov ἔχει 

(γιὰ επίδειξη) τα Ζώδια. 

2. Ορκίζομαι στην Ἡμέρα(της Κρίσης) 

που ἔχουν υποσχεθεί. 

3. Ορκίζομαι σ' όποιον μαρτυρήσει καὶ 

στην υπόθεση κάθε μαρτυρίας (ότι) 

4. συμφορά (θα πέσει) στους 

συντρόφους (σ' αὐτούς που ἐφτιαξαν) τη 

haxxovôa, (όπου κάηκαν ζωντανοί οι 

χριστιανοί της Ὑεμένης τον 60 αιώνα ἀπό 

Ιουδαίους μονάρχες), 

5. τῆς φωτιάς, της εφοδιασμένης LE 

(άφθονα) καύσιμα υλικά. 

6. Na τοὺς που κάθισαν πάνω της 

(Αγναντεύοντας τη φωτιά), 

7. Και είναι μάρτυρες σ' ό,τι κάνουν 

στους πιστούς, (στην ἀγωνία τῶν θυμάτων 

τους). 

8. Και τους εκδικήθηκαν όχι για τίποτε 

άλλο, παρά μόνο και μόνο, γιατί πίστευαν 

στον ΑΛΛΑΧ τον Παντοδύναμο, τον 

Ἄξιο κάθε ὑμνου! 

9. (Πίστευαν) σ' Exeivov που ἔχεν την 

κυριαρχία τῶν ουρανών καὶ τῆς γης! O 

EN 23." ὃ)... 

OA 
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AAAAX ὀμως εἶναι Μάρτυρας πάνω σε ὡ GS τ An 
οτιδήποτε (συμόαίνει). 

10. Ἐκείνοι - δέδαια - που τιμώρησαν BE ἥξς: SR Ga TES 5 ἧϊ “2 

Tous Πιστούς και τις Πιστές, κι ἐπειτα ἘΝ Ge RÉ 
, , ’ ds FEAT lc sal 

δὲν μετάνιωσαν, θα ἔχουν τα θασανιστήρια 

τῆς Κόλασης και θα έχουν και την Τίμωρία 

της Φωτιάς (σ' αὐτή τη ζωή) γιατί δεν 

πίστεψαν και στην άλλη ζωή θα ἔχουν 

ἄλλη τιμωρία γιατί ἐκαψαν πιστούς. 

11. Ἐκείνοι όμως που πιστεύουν και ee te AA fes 

κάνουν καλά ἐργα, θα εἶναι στους Κήπους mt rec 
Η ; ; λα (as EN 

του Παραδείσου που κάτω tou τρέχουν δὲ Dale ρὲ tés 

τα ποτάμια. Αὐτή είναι ἡ μεγάλη Νίκη, 

12. Πολύ δυνατό - αλήθεια - είναι το Ὁ A τῇ 
ἅρπαγμα (και σφίξιμο) του Κυρίου σου. 

13. Ἐκείνος είναι που ἀρχίζει (τη ζωή) λυ λι 
καὶ τὴν επαναλαμόάνει. + 

14. Και είναι o Πολυεπιεικής με πλήρη ΟΡ ΉΜΥ 
Ayünn και Καλοσύυνη, 

15. ο Κύριος του Μεγάλου Θρόνου LS 
της Δόξας, 

᾿ 
16. ο Ἐκτελεστής nov κάνει ὁ,τι θέλει. δῶ (ποτε δεν ἐμποδίζει τη θέλησή Του). ΄ 

17. Ma δεν σου ἕφτασε n ἱστορία της (O PANNE 
στρατιωτικής (Δύναμης),; Ν ΄ 

18. Του Φαραώ και (της γενιάς) του (OS arr Θεμούντ (που o AAAAX ÉXEL 
καταστρέψει), 

19. Κι όμως où Ἄπιστοι, διατηρούν δι ES ἴδ 
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άρνηση της Αλήθειας. 

20. Και ο ΑΛΛΑΧ από πίσω τους δι σἂ; 
περικλείεν με τη τιμωρία Του. di 

21. Αντίθετα αυτό εἶναι ἑνα Δοξασμένο δια $ 
Κοράνιο, 

2 ; ; ; POP. 
22. (nov ἔχει γθαφεί) σε πίνακα καλά Ὁ hr à 

Προφυλαγμένο, (από τη μετατροπή καὶ 

τη φθορά). 

ρα ελ-Τάρικ 
) χτερινός Emoxéntns) 

Στο όνομα του AAAAX SAS 2 
2 » “--ς; “-.-.. | 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου ΞΕ" À 

1. Ma τον Ουρανό και τον Νυχτερινό Os LS 

Ἐπισκέπτη (άστρο tou). 

2. Ti - ὁμως θα σου εξηγήσει, Obs 

(ενημερώσει), τι eivar o Νυχτερινός 

Ἐπισκέπτης (άστρο),; 

3. (Είναι) το άστρο της διαπεραστικής O ét 

λαμπρότητας. 

4. Δεν ὑπάρχει ψυχή που VA μὴν ἔχει Oct οὐ οι 

ένα επιτηρητή (απ' αγγέλων, που τ 

καταγράόφει τις πράξεις της). 

5. AS παρατηρήσει ο άνθρωπος από δέ 

τι εἰναι πλασμένος! μἕ 

6. Δημιουργήθηκε από νερό χυμένο ὥουῦ ως 

(από ἀνδρα και yuvaixa). 

tot 2977 
7. Που ὄγήκε ἀνάμεσα από τη μεριά GA RL Ce 
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της ραχοκοκαλιάς (του ἄνδρα) και τῶν 

πλευρών (της γυναίκας). 

8. Βέδαια (o AAAAX) εἰναι wavôs 

νὰ τον επαναφέρει (στη ζωή)! 

9. Tnv Ημέρα που (όλα) τα μυστικά 

πράγματα (τῶν καρδιών) θα περάσουν 

από εξέταση, 

10. (ο ἀνθρωπος) δεν θα ἔχει καμιά 

δύναμη και οὔτε 60106. 

11. Ma τον Ovpavé με την περιστροφή 

(του), 

12. και, Ma τη In nov διασχίζεται 

(για va ὄγει το ὀλαστάρι) 

13. (ορκίζομαι) ότι αυτός εἰναι δεδαίως, 

(το Κοράνιο), ο Λόγος που ξεχωρίζει (το 

Καλό από το Kaxo), 

14. Και δεν είναι κάτι για διασκέδαση. 

15. Πράγματι, αὐτοί (οι ἀπιστοι) 

μηχανεύονται επίμονα (για va σόήσουν 

TO pus του AAAAX). 

16. Ἔχω ὀμῶως σχεδιάσει (εναντίον 

τους) κι Ἐγώ éva μεγάλο σχέδιο. 

17. Ii αὐτό χάρισε λίγο καιρό στους 

ἀπιστους. Δώσε τους αναδολή για λίγο 

-ίκαι θα δεις τι θα κάνω μαζί tous). 

AN GO jt 5 3 que 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα ..του Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξαζε το όνομα του Κυρίου σου, 

του ὕψιστου, 

2.Που δημιούργησε και (στη συνέχεια) 

τελειοποίησε. 

3. Που θέσπισε Νόμους (ιδιότητας σε 

κάθε δημιούργημα) κι έτσι καθοδηγεί, 

4. Κι ἔκανε va ὄγουν où (πράσινοι) 

ὀοσκότοποι, 

5. Κι ἐπειτα τοὺς έκανε μελαψές 

καλαμιές. 

6. Θα σου διδάξουμε διαδάζοντας (το 

Μήνυμα, το Κοράνιο) ώστε τίποτε δεν 

θα ξεχάσεις, 

7. εκτός ό.τι θέλει ο AAAAX, γιατί 

γνωρίζει το φανερό και O,T εἶναι κρυμμένο. 

8. Και θα σε διευκολύνουμε νὰ 

αἀναγγέλλεις τον απλό (Δρόμο του Ισλάμ). 

9. Τλ' αυτό προειδοποίησε νουθετώντας, 

σε περίπτωση που ἡ προειδοποίηση 

ὠφελεί. 

10. Θα δεχθεί τη συμόουλή όποιος 

φούάται (τον AAAAX). 

11. Και θα τὴν αποφύγει - 

“. 

OC 

ji (Oo RAR 

Gui, 

ζῶν, “ν{ 522 
GUAM 

LR “.2 57 22 "2. ’ Re Gene 
(JT 6 

CROSS ραν 4 
οὐ A νι 

PS, 1287 21.325 

ONE ET 

2,2 σῶς, 41. His, 
ἶ et” OL -ς» 

AN Tr 
GONE 



(87) Σούρα ελ-Ε'σλα Μέρος 300 

παραμερίζοντάς την - ο δυστυχής, που 

διάλεξε την Απιστία, 

12. Που θα μπει στη Μεγάλη Φωτιά, 

13.Που μέσα της τότε, δεν θα πεθαίνει 

οὔτε θα ζει. 

14. Θα ευτυχήσει μόνο, ὀποιος ἔχει 

εξαγνισθεί, 

15. και δοξάζει τα ὄνομα του Κυρίου 

του και προσεύχεται. 

16. Και όμως προτιμάτε (Ω Ἀνθρωποιῇ) 

τή ζωή αὐτού του κόσμου. 

17. Evo ἡ Μέλλουσα Ζωή εἰναι 

καλύτερη και διαρκεί μόνιμα. 

18. Avtés - ὄὀέδαια - (οι 

προειδοποιήσεις) εἰναι γραμμένες στις 

Βίόλους τῶν πρώτων (τῶν αρχαίων 

Αποκαλύψεων), 

19. Στις Bi6kous του Αὐραάμ καὶ του 

Μωυσή. 

. (88 | Σούρα ελ-Γάσσιγιε 
τριπτιαύ γεγονύς = Km ποὺ σχεπύζει τα πύντα μὲ ουμφορέ) 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως σου ἐφτασε ἡ ἱστορία της 

Γάσσιγιε; 

2. Ἐκείνη την Ἡμέρα θα ταπεινωθούν 

- μερικά πρόσωπα-, 

AV hs δ,» 
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3. δουλεύοντας (σκληρά), (πρόσωπα) 

κουρασμένα, 

4. τη στιγμή που μπαίνουν στη 

Φλογισμένη Φωτιά, 

5. τὴ στιγμή ποῦ τους δίδεται να πιοῦν 

από πηγή που (το νερό της) ύράζει, 

6. και δεν θα ἐχουν τροφή παρά από 

"Νταρίι" (δένδρο πικρό κι αγκαθωτό, 

αηδέστατο στη μυρωδιά και στὴν 

Eupdvion), 

7. που oùte θα θρέφει και οὔτε θα 

LXOVOTTOLEL την πείνα. 

8. (AAA) πρόσωπα - exeivn την Ἡμέρα 

- θὰ είναι μακάρια, 

9. Ευχαριστημένα από τα έργα TOUS, 

10. Σ᾽ ἑνα Κήπο πολύ ανώτερο 

11. ὁπου δεν θ᾽ ακούνε εκεί κανένα 

(λόγο) ματαιοδοξίας. 

12. Exei μέσα θα υπάρχει μια πηγή 

που (τα νερά της) τρέχουν συνέχεια. 

13. Exei μέσα θα υπάρχουν 

ππερυψωμένα Θρονιά (Αξιοπρέπειας), 

14. Και κύπελλα προετοιμασμένα, 

15. Και προσκέφαλα τακτοποιημένα 

σε σειρές, 
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16. και πανάχριδα χαλιά ἁπλωμένα. 

17. Ma δεν 6kÉTOUV προς τις καμήλες, 

πώς εἰναι πλασμένες, 

18. Και προς τον ουρανό, πώς εἰναι 

ανυψωμένος στα ὕψη; 

19. Και προς τα όουνά, πώς εἰναι 

στερεωμένα μόνιμα; 

20. Και προς tn Γη, πώς εἰναι 
απλωμένη επίπεδα; 

21. Γι' αυτό δώσε το Μήνυμα, γιατί 

εσύ εἰσαι μόνο για VO προειδοποιείς. 

22. Δεν εἰσαι γι' αυτούς ο εξουσιάζων. 

23. Av ὀμως κανένας απομαχρυνθεί 

καὶ ἀρνηθεί (το Mnvuua), 

24. Ο ΑΛΛΑΧ θὰ τον τιμωρήσει με 

τὴν πιο μεγάλη (δυνατή) Τιμωρία. 

25. Σ' Euüs - οπωσδήποτε - θα εἰναι 
n Ἐπιστροφή τους, 

26. Κι ἐπειτα Εμείς είναι που θα τους 

καλέσουμε σε λογαριασμό. 
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Στο ὄνομα tou AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma την Αυγή! 
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2. Ma τις δέκα Νύχτες (του ορισμένου 

σεληνιακού μήνα (Δουλ -Χίτζτζε για τὸ 

Προσκύνημα στους Ϊερούς Τόπους)! 

3. Μὰ τα ζυγά και τα μονά! 

4. (και) Ma tn Νύχτα, όταν 

αποσύρεται. 

5, Mn -τάχα.- σ' αὐτά (δεν) υπάρχει 

(τειστικός) εξορκισμός (ἡ απόδειξη) γι' 

αὐτούς που καταλαόαίνουν; 

6. Ma δεν ὀλέπεις πως συμπεριφέρθηκε 

o Κύριός σου με τη (γενιά) του Αντ, 

7. (της πόλης) ἴραμ, με τις 
(πανέμορφες) κολώνες, 

8. που σαν κι αυτή δεν φτιάχτηχαν σ' 

(όλη) τὴ γη; 

9. Και με τη (γενιά) του Θεμούντ, που 

χάραξαν Tous (πελώριους) ὀράχους στὴν 

κοιλάδα; 

10. Και μὲ to Φαραώ τον Κύριο των 

Πασσάλων (που ἐδεναν τους κατάδικους 

πάνω στους πάσσαλους); 

11. (όλοι) αὐτοί παρανομούσαν στη 

QUE 

12. και συσσώρευαν σ΄ αὐτήν τῇ 

διαφθορά. 

13. IL αὐτό ο Κύριός σου ἔριξε πάνω 

TOUS μια μάστιγα από διάφορες φρικτές 

τιμωρίες. 
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14. Πράγματι ο Κύριός σου - τα πάντα 

- παρατηρεί. 

15. Ὅσα - τώρα - για τον ἄνθρωπο, 

όταν ο Κύριός του τον δοκιμάζει δίνοντάς 

του τιμή και χάρες, τότε λέει: "O Κύριός 

μου με τίμησε". 

16. Evo, όταν τον δοκιμάζει 

περιορίζοντας τὰ προς συντήρηση (αγαθά), 

τότε λέει (ἀπελπισμένα): "O Κύριός μου 

μ' ἔχει εξευτελίσει!" 

17. Όχι - ὀέδαια - ποτέ! Evw εσείς 

δεν τιμάτε τα ορφανά! 

18. Και ovte ενθαρρύνετε ο ἕνας τον 

άλλο για την τροφή του φτωχού! 

19. Και τρώτε την Κληρονομιά με 
λαιμαργία, 

20. και ayandte τον πλούτο με 

πυπερδολική ἀγάπη! 

21. Ὄχι! λοιπόν! Ὅταν ἡ γη κοπανιστεί 

με γερά κοπανίσματα (και γίνει σκόνη), 

22. Και o Κύριός σου ἔλθει, at οἱι 

ἀγγελοί Του κατά τάξεις, σειρά πάνω σε 

σειρά, 

23. Και n Κόλαση εμφανίζεται 

(παρουσιάζεται) - τούτη την Ἡμέρα - θα 

θυμηθεί ο ἄνθρωπος αλλά σε τι θα τον 

ὠφελήσει αὐτή ἡ ἀνάμνηση; 

24. Θα πει: "Αλλοίμονό μου! Μακάρι 
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va εἰχα κάνει (καλά ἐργα) για (αυτή) τη 

Μελλοντική) μου ζωή" 

25. Και - τούτη την Ἡμέρα - o AAAAX PRIE τε LIT ἐς τ τη n μερα : : Oral SONT 

θα τους τιμωρήσει, που κανείς (άλλος) ἴω 

δεν μπορεί νὰ το κάνει. 

26. Και τα δεσμά Του θα εἰναι τέτοια RCA ΞΟ: 
HE ; ; [) λει οὐ ΟῚ» 

που κανείς (άλλος) δεν εἰναι δυνατό Va “ 

δέσει. 

27. Στις ἐενάρετες ψυχές θα πουν: "QG! ΓΗ LANCE 

(Εσύ) ἡ ψυχή (που εἰσαι) σε (τέλεια) πον ὡς 

ανάπαυση και ικανοποίηση! 

28. "voice προς τον Κύριο σου, OL a dl me 

εὐχαριστημένη (n ίδια) κι εὐυχάριστη 

(συνάμα) σ' Ἐκείνον! 

29. "I αὐτόν να μπεις μαζί με τοῦ κἂν δός νῷ | να μπεις μαζί HE τους δι 
αφοσιωμένους δούλους Μου! Fe 

30. "Μάλιστα, πέρνα (στον Ovpavé PR \ eva ( θανό) RÉ 
στον Παράδεισό Mouv!" 

᾿ελ- Μπέλεντ 

An) 

Στο ὄνομα του AAAAX SA, ) 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι μ' αυτή τη Πόλη (Μέκκα) ἡ ύς: ὅκ 

2. ὀὁπου σὺ διαμένεις (Ω! Μουχάμμεντ!) Ô Es 

3. Ki ορκίζομαι στον γεννήτορα καὶ Θ ὅλ 

γέννημά του. 

4. Βέδαια - πλάσαμε τον άνθρωπο για OS Sos y La ὦ 
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κόπο και αγώνα (στη ζωή). 

5. Μήπως λογαριάζει OT κανείς δεν 

ÉXEL δύναμη πάνω του; 

6. Ἴσως net (για να καυχηθεί): "Ἔχω 

σπαταλήσει ἄάφθονο πλούτο!" 

7. Μήπως νομίζει ότι κανένας δεν τον 

όλέπει; 

8. Ma δεν κάναμε γι' αὐτόν δύο μάτια; 

9. Και μια γλώσσα και δύο χείλη; 

10. Και τον καθοδηγήσαμε μέσα από 

τις δύο δημοσιές, (τους δύο δρόμους) - 

(της Αρετής και της κακίας); 

11. Αὐτός (ο ἄνθρωπος) δεν ξεπέρασε 

το Ἐμπόδιο (το δύσκολο δρόμο). 

12. Και τι θα σου εξηγήσει το Ἐμπόδιο; 

13. (Εἶναι) n απελευθέρωση ενός 

σκλάόου, 

14. ἡ to va δίνεις τροφή - την Ἡμέρα 

που επικρατεί μεγάλη πείνα, 

15. στο ορφανό και ειδικά (σ' αὐτό) 

ποῦ είναι συγγενής (πλησίον); 

16. ἡ σε πτωχό που είναι (κάτω) στο 

χώμα σούαρής ανάγκης. (από σούδαρή 

ανάγκη). 

17. Ἔτσι θα είναι ax’ αὐτούς που 

πιστεύουν και συνιστούν ἄλληλα τὴν 

ᾶς MSI 5, pus 

PNR TS. 

(O FAPCAR os 

F4 5 4 4 “1 
Oui ss 
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᾽πυπομονή (σταθερότητα καὶ OU LE 

αὐτοσυγκράτηση) καὶ αλληλοσυνιστούν 

ÉOYA καλοσύνης και οίκτου. 

18. Αὐτοί είναι où Σύντροφοι της Δεξιάς DAS jf 

(του Παραδείσου που λαμόδάνουν με το Η 

δεξί, χέρι το Βιόλίο της Κρίσεως). 

19. Evo εκείνον που ἀρνήθηκαν τὰ RNA 

Znueia Mas avtoi θα εἰναι οι Ge sel cs 

(δυστυχισμένοιν) où Σύντροφοι τῆς 

Αριστεράς (της Κόλασης που την Huéoa 

Κρίσεως λαδαίνουν το Βιόδλίο τους με το 

ἀριστερό χέρι). 

᾿ 2.2 IH 5. 7,5 LR Se 20. Πάνω tous θα υπάρχει Φωτιά που 

θα ξεπηδά πάνω (κι ολόγυρα). 

On Σούρα o-Xeuc . | 

_ © “Hhos) 

Στο ovoua του AAAAX Se) Αἱ τὸ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου ΟΣ ἢ 

1. Μα τον Ἥλιο και TO (μεγαλείο) ὡς; a 

τῆς λαμπρότητάς του! 

2. Ma τη Σελήνη καθώς τον ακολουθεί! a is 

3. Ma τὴν Ἡμέρα που κάνει και δύο ὡς 

φαίνεται το μεγαλείο του! 

4. Ma τη Νύχτα που τον κχρύόει ὡς: τῴ; 

(καλύπτει - δὲν τον φανερώνει) 

5. Ma τον Ovoavé και Αὐτόν που τον OA 

ÉXTLOE! 

6. Mao τη yn και Αὐτόν που τὴν Get 
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ÉOTOWOE! 

7. Ma την ψυχή και Αὐτόν που τὴν 

ἔπλασε τέλεια! την τελειότητα που δόθηκε 

σ' αὐτήν, 

8. και της ενέπνευσε την ανυπακχοή 

τῆς και την υπαχοή τῆς, 

9. (ότι) πράγματι επέτυχε αυτό, που 

τὴν εξαγνίζει, 

10. καὶ (ότι) χρεοκόπησε Αὐτός που 

τὴν διαφθείρει! 

τς Ἢ]. H (γενιά) του Θεμούντ διάψευσε 

(τον προφήτη της), παραδομένη στις κακές 

(και ἀδικες) της πράξεις. 

12. Ὅταν ο πιο κακοήθης απ' αὐτούς 

ετόλμησε (ασεδέστατα.). 

13. Ο ἀπόστολος ouws του ΑΛΛΑΧ 

εἰπε σ' αυτούς: "Μια θηλυκιά καμήλα του 

AAAAX! va (μη τὴν εμποδίζει) να πίνει 

το μερίδιό της στο νερό!" 

14. Αλλά τον διάψευσαν και τὴν 

(καμήλα) ἐσφαξαν. Ἔτσι εξαφάνισε ο 

Κύριός τους τα ίχνη τοὺς (από τη γη) - 

για TO ἐγχλημά TOUS - και (τιμώρησε) 

όλους εξίσου! 

15. Και δεν φούόάταν (ο απόστολος 

τον εαυτό του) για τις συνέπειες (τῶν 

πράξεών) τους. 

φῦ, 

222 no oo vote 
ὥς Te 
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Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Mo τη Νύχτα καθώς χκρύδει (το 

pus)! 

2. Ma την Ἡμέρα καθώς εμφανίζεται 

φωτοστεφανωμένη! 

3. Ma Αὐτὸ (το μυστήριο) τῆς 

δημιουργίας του αρσενικού καὶ του 

θηλυκοῦ! 

4. Σίγουρα ἡ συμπεριφορά καθενός από 

σας ἔχει διαφορετικό ανόμοιο τέλος. 

5. Γι' αὐτό εκείνος που δίνει 

(ελεημοσύνη) και φοδάται (τον AAAAX), 

6. Καὶ (με κάθε ειλικρίνεια) πιστοποιεί 

TO καλύτερο (και ομορφότερο), 

7. θα του διευκολύνομε το Δρόμο προς 

τή Μακαριότητα (καλό). 

8. Evo εκείνος που είναι ἄπληστος 

φιλάργυρος και θεωρεί τον EGUTO TOU 

αὐτάρκη, 

9. και διαψεύδει (υπεροπτικά) ὁ.τι εἰναι 

το καλύτερο (και ομορφότερο), 

10. (τότε) θα κάνουμε - ὀέόδαια - γι' 

αὐτόν EUXOÂG TO Δρόμο προς τὴν 

αθλιότητα (το κακό). 

là 

υξύμῆν 

όξθμῶς 

PAR LIANT 

GATE ᾧ 
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11. και δεν θα τον ὠφελήσει ο πλούτος 

του όταν πέσει στο θάνατο (καταστροφή). 

12. Βέδαια παίρνουμε πάνω Mas (την 

᾽πυποχρέωση) να καθοδηγήσουμε. 

13. - Στ' αλήθεια - σε Μας ανήχκει το 

τέλος καὶ ἡ Αρχή (ότι ὀρίσκεται στη 

Δευτέρα Παρουσία) όπως και στη κοσμική 

(τη Πρώτη). 

14. Ti αυτό σας προειδοποιώ για μια 

Φωτιά με άγριες φλόγες. 

15. Κανείς δεν θα την υποφέρει παρά 

μόνο ο άτυχος, 

16. που ἔχει διαψεύσει (τους 

αποστόλους) και ἔχει ἀρνηθεί την πίστη. 

17. Evw o ἀφοσιωμένος στον ΑΛΛΑΧ 

θα μετακινηθεί πολύ μαχριά απ' αυτή, 

18. αυτός που ξόδεψε (δίνοντας στους 

πτωχούς) ἀπό τον πλούτο του για va 

εξαγνίσει τον EGUTO του. 

19. Και δεν περιμένει την χάρη κανένας 

για αμοιδή για το καλό που ἕκανε 

20. παρά μόνο τὴν επιθυμία va 

ευχαριστήσει τον Κύριό του, τον ὕψιστο 

AAAAX. 

21. Και σύντομα - μάλιστα - θα 

επιτύχει (πλήρη) νκανοποίηση. 

ΑΥ Ji δ). 
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| 093) Σούρα ελ-Ντουχά 
(To Ηλιόλουστο Προινό) 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma την (ώρα) του Ηλιόλουστου 

Πρωινού! 

2. (Και), Ma τη Νύχτα όταν σκεπάζει 

τα πάντα, 

3. δεν σε ἔχει ἐγκαταλείψει ο Κύριός 

σου, οὔτε σε μίσησε. 

4. Και - οπωσδήποτε - ἡ Μέλλουσα 

ζωή θα εἰναι καλύτερη για σένα ἀπό τὴν 

πρώτη (την τωρινή). 

5. Καὶ ο Κύριός σου θα σου δώσει 

(ό,τι ποθείς) και θα εἰσαι ευχαριστημένος. 

6. Ma δεν σε 6pnxe (o AAAAX) 

ορφανό, και σου ἔδωσε χαταφύγιο (και 

φροντίδα); 

7. Και σε ὄρήκε στην άγνοια (της 

θρησκείας τοῦ AAAAX) και σε 

καθοδήγησε. 

8. Και σε ὄρήκε σε ἀνάγκη (φτωχό) 

και σε ἔκανε πλούσιο (ανεξάρτητο). 

9. Γι' αὐτό μη μεταχειρίζεσαι με 

τραχύτητα τον ορφανό, 

10. κι 600 γι' αὑτόν που ρωτά (που 

ζητά ὀοήθεια) μην τον αποχρούεις (με 

σκληρά λόγια) 

“225 “2. ζει. 

ότι 

σῷ “52: “2.5 σ΄ »᾿ “ν»71. 
ἐμὰν , OS AUS δας 95 
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11. καὶ όσο γιὰ τις Ἐνεργεσίες του Ὁ 
Κυρίου oov va τις διηγείσαι. 

θὰ ελ-Σερχ 
. (To Avowyua - n Παρηγοριά) 

+ sas 

Στο ὄνομα του AAAAX SA μ᾿ 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου | 

1. Ma δεν σου ἔχουμε avoi£e to : | ὥτοώρξῇ στήθος σου; (για καθοδήγηση - OS a 

προσανατολισμό); 

2. Καὶ σε ἀπαλλάξαμε από το δάρος D Hi Lu 
σου, 

3. Βάρος που πονούσε τη πλάτη σου; OSESc ft 

4. Ki ανυψώσαμε την υπόληψή σου; OISE, 

5. Ἔτσι - ὀέόδαια - με κάθε δυσκολία cs CES 
᾽υπάρχει ανακοὐφιση. 

6. Ναι - οπωσδήποτε - μὲ κάθε OU, de 
δυσκολία ὑπάρχει ἀανακούφιση. ἥ ἥ 

7. Γι᾿ αὐτό, όταν εἰσαι ἐλεύθερος 
᾿ ; : ; 0 ARR (oxoküs) (από την dueon δουλειά σου) ᾿ 

να προσπαθήσεις, 600 μπορείς στη λατρεία 

(του AAAAX), 

8. Και προς τον Κύριό σου στρέψε À LE Ed 
(6lo) to ζήλο σου μ' apooiwon. 



40 dt 8)» 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Mo τα Σύκα και Ma την El, 

2. (κα) Ma to Ορος του Σινά, 

3. (κα) Ma αὐτή τὴν Πόλη της 

ἀασφάλειας, (τη Μέκκα), 

4. Πράγματι, τον ἄνθρωπο ἔχουμε 

πλάσει στο καλύτερο πρότυπο (καλούπι), 

5. ἔπειτα τον γυρίσαμε (va είναι) στο 

πιο χαμηλό από το κατώτερο (σκαλοπάτι) 

αδυναμίας 

6. εκτός από EXEÏVOUS που πιστεύουν 

καὶ κάνουν το καλό, γιατί θα ἔχουν 

(συνεχή αδιάκοπτη) αμοιδή, χωρίς 

ὉπὉποχρέωση (ασφαλιοσμένη). 

7. Τότε τι μπορεί - μετά AT’ αὐτό - va 

σε διαψεύσει την Ημέρα της Κρίσης; 

8. Μη ôev εἰναι ο AAAAX ο πιο 

Δίκαιος (o Πάνσοφος) από λους τους 

δικαστές (Κριτές); 

cs ie 
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ῷ bed 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Διάδασε με το όνομα του Κυρίου 

σου, που δημιούργησε. 

2. Ἔπλασε τον ἄνθρωπο από ἕνα 

(απλό) θρόμόο πηκτού aiuatos. 

3. Διάδαζε! Και ο Κύριός σου εἰναι ο 

πλέον Γενναιόδωρος, 

4. που δίδαξε (τη xenon) της Γραφίδας 

(της révvas), 

5. Δίδαξε τον ἄνθρωπο ό.τι δεν ἤξερε. 

6. Κι όμως ο άνθρωπος ἕεπερνά - 

πράγματι - κάθε όριο (είναι παραδάτης), 

7. στο ότι όλέπει τον εαυτό του σαν 

αὐτάρκη. 

8. Βέόαια στον Κύριο σου (τα πάντα) 

επιστρέφουν. 

9. Ma ὃεν όλέπεις εκείνον που 

ἀπαγορεύει; 

10. Σ΄ ἕναν apootmuévo δούλο όταν 

προσεύχεται. 

11. Ma δεν ὀλέπεις αν ὀρίσκεται στο 

(δρόμο) της (Θεϊκής) Καθοδήγησης; 
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12. Ἤ (av) διατάζει ευσέόδεια; κι À 

13. Mo δεν όλέπεις αν διαψεύδει (τὴν GES 

Αλήθεια) και ἀαπομακρύνεται, 

14. Κι εκείνος δεν γνωρίζει ότι o Os 

AAAAX ὄλέπει (και παρακολουθεί), Fe 

15. As προφυλαχθεί! Av δεν παύσει, Bu ue τε τ NE OL 
θα τον σύρουμε από TO τσουλούφι τῶν ὃ ᾿ 

μαλλιών, 

16. ἕνα ψεύτικο ἁμαρτωλό τσουλούφι. FRE re 

17. Ag καλέσει (για δοήθεια) τον ὀμιλό O κε ἐῶ 

του, 

18. (και) Ἐμείς θα φωνάξουμε τους τα 

τιμωρούς αγγέλους! 

19. Ὄχι! Μην τον υπακούσεις, Ὁ πε HAE IJY 

προσχύνησε και πλησίασε (στον AAAAX). 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ LE, À 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ἐμείς - ὀέδαια - ἐχουμε ἀρχίσει va (ὃ) υυϑϊ2ϑ5 TAG 

στέλνουμε κάτω στη γη (το Kopüvio) τη 

Νύχτα της Καντρ (τῆς Τιμής του μηνός 

Pauataviov). 

2. Και πώς θα μάθεις τι είναι ἡ Νύχτα οϑὐἰδυώο τῶ; 

τῆς Τιμής; 
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3. H Νύχτα της Τιμής εἰναν καλύτερη 

από χίλιους μήνες, (εννοείται ἡ ανταμοιδή 
τῆς λατρείας). 

4, Σ' αυτή (τη Νύχτα) κατεδαίνουν οι 

άγγελοι και to Πνεύμα (του αγγέλου 

Γαόριήλ) - με την ἀδεια του Κυρίου τους 

- για κάθε υπόθεση. 

5. Αὐτή είναι Ειρήνη!.. από την αρχή 

της και μέχρις ότου ἀνατείλει ἡ Αὐγή! 

(98) Σούρα ελ-Μπέϊγιενε 

.(Β Καθαῤή Απόδειξη - H Φωτεινή Μαρτυρία) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Où άπιστοι είτε μεταξύ των οπαδών 

της Βίόλου, (είτε είναι) Πολυθεϊστές, δεν 

ἐπρόκειτο να εκτραπούν (εγκαταλείποντας 

τη πλάνη τους), μέχρι va Tous ἔρθει n 

Καθαρή Απόδειξη, 

2. Ἕνας απόστολος (ποῦ ἔχει σταλεί) 

από τον AAAAX, να απαγγείλει (σελίδες 

από) γραφές αγνές και ιερές, 

3. που μέσα τους υπάρχουν où 
αξιόλογοι νόμοι. 

4, Και δεν διαιρέθηκαν σε σχίσματα 

αὐτοί που τοὺς δόθηκε n Βίόλος, παρά 

μόνο ὕστερα από την ἀφιξη της Καθαρής 

Απόδειξης (με τον Προφήτη που με τη 

ζωή του, την προσωπικότητα και τη 

διδασκαλία του ήταν ἡ φανερή μαρτυρία). 

γι s > AA dent 5) ge 
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5. Και δεν εἰχαν διαταχθεί (στη Βίόλο) 

παρά μόνο (αυτό): Na λατρεύουν τον 

AAAAX μ' ειλικρινή πίστη (χωρίς va 

συνεταιρίζουν μ᾽ Αὐτόν κανένα, νὰ τηροῦν 

τὴν Προσευχή, va δίνουν - τακτικά - 

Ἐλεημοσύνη. Και αυτή είναι n Θρησκεία 

της Αλήθειας (με τα σωστά και ἰσια 

θεσπίσματο). 

6. Βέδαια οι ἀπιστοι (είτε εἰναι) από 

τους οπαδούς της Βίόλου εἰτε από Tous 

Πολυθεϊστές, θα μείνουν στη Φωτιά της 

Κόλασης, ὀὁπου (για πάντα) κατοικοῦν. 

Αὐτοί εἰναι OL χειρότεροι από τα 

πλάσματα. 

7. Αὐτοί που έχουν πίστη και κάνουν 

το καλό, εἰναι ὀέδαια τα καλύτερα 

πλάσματα. 

8. Η αμοιδή tous εἰναι με τον Κύριό 

τους. Κήποι Αιωνιότητας, που κάτω TOUS 

τρέχουν τα ποτάμια. Θα παραμείνουν εκεί 

για πάντα. Ο AAAAX εἰναι πολύ 

εὐχαριστημένος QT’ αυτούς, κι αὐτοί Tov 

ευχαριστούν. Ki ὀλα αὐτά για όποιον 

φοθάταν τον Κύριό του. 

(99) Σούρα ελ-Ζέλζελε = ελ-Ζιλξζάλ 
(O Σεισμός) 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ὅταν n In, κλονιστεί απ' τον πιο 

μεγάλο της σεισμό, 

2. Κι ἢ γη πετάξει από μέσα τῆς τὰ 

6don. 
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(99) Σούρα ελ-Ζέλζελε Μέρος 300 

3. Κι o άνθρωπος φωνάζει 

απεγνωσμένα: "TL της συμόαίνει;" - 

4. Τότε tn Μέρα αυτή, ἡ In θ' 

αποκαλύψει τα νέα της: 

5. Πα ὀ,τι ο Κύριός σου την ἔχει 

ἐμψυχώσει (εμφυσήσει). 

6. Κατά τη Μέρα αυτή οι άνθρωποι 

θα ὄγουν σε χωριστές ομάδες για va 

δικαιολογήσουν τα Καμώματά τους. 

7. Και τότε όποιος ἔχει κάνει το 

μικρότερο καλό, θα ὄρει την ανταμοιδή 
του. 

8. Κι ὁὀποιος ἔχει κάνει το μικρότερο 

κακό, ἔστω σαν το ὄάρος ενός μορίου, θα 

TO όρει την ανταμοιδή του. 

)0) Σούρα ελ- Ἀντιγιάτ 
κά ἀλόγα που τρέχουν) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma τους Ἵππους που τρέχουν με 

λαχανιασμένη ανάσα (στον πόλεμο), 

2. Και μετα νύχια των ποδιών πετάνε 

σπίθες, 

3. Ki εἰισόάλλουν (στα χωριά) πρωί - 

πρωί. 

4. Και σηκώνουν τη σκόνη (σα 

σύννεφα), 

Moss 

LITE R E Los 

(0 ARTE Tr 

ON tek 

A ἊΣ οὐ 

os σα D “σώ: ET UE 
QE ESS 

EPP AA A 1% ce es 

OS Ke τυ 



(100) Σούρα ελ- Ἀντιγιάτ Μέρος 300 

S. Και διαπερνούν ἀνάμεσα από TOUS 

ἐχθρούς, 

6. Ὅτι o άνθρωπος είναι αχάριστος, 

πράγματι, στον Κύριό του, 

7. Και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας (τῆς 

δικής του ἀαχαριστίας με τα καμώματά 

του). 

8. Και ότι ἡ ἀγάπη του εἶναι μεγάλη 

για τὰ πλούτη. 

9. Μήπως δεν γνωρίζει ότι, όταν 

σκορπίζονται τα περιεχόμενα στους 

τάφους 

10. Κι αποκαλυφθεί αὐτό που 

φυλάσσεται στ' ἀνθρώπινα στήθη, 

11. ότι ο Κύριός τους, τη Μέρα exeivn 

τα γνωρίζει AG! 

0), Σούρα ὦ Κάρια 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. EX - Κάρι'α" - n μέρα τῶν 

Αλαλαγμών! (τῆς μεγάλης καταστροφής) 

2. Τι εἰναι n Κάριία (μέρα τῶν 

Αλαλαγμῶν), 

3. Και ποιος θα oov εξηγήσει τι είναι 

ἡ (Μέρα) των Αλαλαγμών; (η Κάρι' α) 

Κατασιροφή - H Ἡμέρα της Koions) | 

Fosjides Suolal 5,5 

ne anse 
ÉjÉrals 

ASS séers sa Στ 
ÉD Aa LS 

RONA CA 
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(101) Σούρα ελ-Κάρι'α Μέρος 300 

4, Ἐΐναν μια Μέρα που οι ἄνθρωποι 

θα σκορπιστούν διάχυτα σαν το σκώρο, 

5. Καὶ τὰ όουνά θα μοιάζουν σαν 

λαναρισμένο μαλλί. 

6. Και τότε, όὀποιου to ζύγισμα (των 

καλών TOU πράξεων), όρεθεί ότι εἰναι δαρύ, 

7. θα είναι σε μια Ζωή, ευχαρίστησης 

κυ υκανοποίησης. 

8. Αλλ' ὁμως ὀποιου το ζύγισμα (των 

καλών του πράξεων) ὄρεθεί ότι εἰναι 

ελαφρύ, - 

9. θα ἔχει το σπίτι του σ᾽ ἕνα 

(απύθμενο) Λάκκο (της Κόλασης). 

10. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι εἶναι 
αυτό; 

11. Ἐίναι Φωτιά με φλόγα αγριεμένη! 

| 2) Zovoa ελ-Τεκάθουρ 

: Πλουτισμός) 

δι s >! je de jLASI 8). 

vues “922 PPS 
Ste AE RSS 

[0 En 
ES) 

ie té 53 

ss Tor er Ὁ. 
OL τῶ, 

4. Dit asits 
ἘΣ CA 

ΩΣ, σα. κα 
ὍΚΩΣ JD 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Σὰας απασχόλησε (από τη λατρεία 

του AAAAX) ο πόθος για την αὐξηση 

του πλούτου (σ' αὐτόν τον Κόσμο). 

2. Μέχρις ὀτου επισκεφθείτε ta 
νεκροταφεία. 

3. Όχι!!! Θὰ μάθετε (την 

πραγματικότητα). 

Ὁ EE] 

ALLIÉE τε 
τώ ςξ. 

Lot Lot À τσ 



(102) Σούρα ελ-Τεκάθουρ de T ῥά :1.8).» 
(103) Σούρα ελ-ᾶσρ Μέρος 300 [5771 Post τ κα δ) 

4. Ἔπειτα πάλι, σύντομα θα μάθετε ἰός ΚΡ 
(τις συνέπειες). : 

5. Αλλοίμονο! αν γνωρίζατε με υυ ETAt KE Ἢ 

προσωπική δεδαιότητα (την αλήθεια). 

6. Σίγουρα θ' αντικρίζατε τη Φωτιά Ὁ NS 

της Κόλασης! 

7. :Ἔπειτα πάλι θα τη ὀλέπατε με τα ῷ alert 

ἰδια σας τα μάτια! ; Cor 

8. Κι ἐπειτα εἰναι που θα ρωτηθείτε ῶ “ΠΣ. Δ5 

κατά τη Μέρα αυτή για τις τέρψεις (που 

απολαμόάνατε!) 

(103) Σούρα ελ-Ασο 
» Σούρουπο - Ο Χρόνος) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma το Χρόνο! (n ἰσλαμική τρίτη à 55 

ημερήσια προσευχή λέγεται ἀσρ( Χρόνος) 

| : bre ones 
+ Πράγματι, ο Ἄνθρωπος εἰναι À ΗΕ ΤᾺ Ἀγ 

χαμένος. RE 

3. Εκτός απ ἐκείνους που πίστεψαν LÉ MSA GAS, 

HL ἕκαναν καλές πράξεις κι OUVLOTOUV ἀπὸ νυ 

κοινού φροντίζοντας για την Αλήθεια, και Éasti io ot LÀ 

παροτρύνοντας μὲ την ὑπομονή χαι τὴ 

Σταθερότητα. 



(104) Σούρα ελ-Χούμεζε Μέρος 300 Fos V6 5e gli 5,5 

Evxopévins) 

Στο όνομα του AAAAX LS δ à 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου © 

1. Αλίμονο σε κάθε συκοφάντη AA Et 
; DT 

κουτσομπόλη, ῷ a dE ados 

2. Που μάζεψε πλούτη και μετρούσε νι ci 

(χωρίς va δαπανήσει υπέρ του AAAAX). ἥ 

3. Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα OS ACLLE 
τον κάνουν va ζήσει αιώνια! 

4. Ποτέ! Na είναι σίγουρος ότι θὰ ῶ Lit ἀντ 

πεταχτεί στο Σπαστήρα. : LORS 

5. Και πώς va μάθεις τι εἶναι o ΚΑΙ À CAT 

Σπαστήρας; di 

6. Η φωτιά της (Opyns του AAAAX) OS Δ 

φουντωμένη (στις φλόγες), ΄ 

7. Που θ᾽ ανέόδει ίσια στις Καρδιές, OA με ἧϊ 

δ. πάνω τους, εἶναι κλειστή ολόγυρα, 128 ml 

9. σε πανύψηλες κολώνες. ΡΜ 



(105) Σούρα ελ-Φιλ Μέρος 300[ 979 1" 9} λι9.πἀπ ὃ) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως δεν εἰδες πως ἔκανε (και 

ri) ο Κύριός σου στοὺς συντρόφους του 

Ἐλέφαντα;Ἑ 

2. Μήπως δεν ματαίωσε τα (προδοτικά) 

τους σχέδια; 

3. Κι ἐστειλε καταπάνω τοὺς σμήνη 

Πουλιών, 

4. Που Tous κτυπούσαν με πέτρες ἀπό 

ψημένη λάσπη. 

5. Kai tous ἔκαμε va είναι σαν ένα 

άδειο (με κοτσάνια κι άχυρα χωράφι, που ͵ 

απ' αὐτά φαγώθηκε το σιτάρι). 

Ἔ0ι Αἰθίοπες - το 570 u.X. - της Ὑεμένης και 

Χριστιανοί σύμμαχοι του Βυζαντίου (εναντίον 

των εἰδωλολατρών Περσὼών) ἕκαναν εκστρατεία 

μ᾽ ἐλέφαντες για Va κατακτήσουν τὴν Μέχκα 

και, τον, τότε εἰδωλολατρικό Ναό της Κααδα 

με σκοπὸ τὴν εξάπλωσῃ του Χριστιανισμού 

καὶ τὴν στρατηγικὴ ενίσχυση του Βυζαντίου. 

H ἧττα των Αιθιόπων ἦταν τρομερά μεγάλη. 

Of ASS > 

GO Jus STE 

EE EI 

΄ 77 ας 

CD Joie pee 



(106) Σούρα Κουράις Μέρος 300 

(106) Σούρα Κουράις 
(Κουράις είναι ἡ φυλή του Μουχάμμεντ) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma τις συμφωνίες, évoon καὶ 

ευχέρεια, ασφάλειας και προστασίας) 

στους Κουράις, 

2. οι διευκολυντικές συμφωνίες τους 

(να κάνουν ελεύθερα τα καραύάνια) τα 

ταξίδια το χειμώνα (στην Ὑεμένη) και το 

καλοκαίρι, (- στη Συρία - Παλαιστίνη) μ' 

ασφάλεια. 

3. Ας λατρεύουν τον Κύριο του Ϊερού 
Αὐτού Oixov, 

4, Που τοὺς εξασφάλισε την τροφή 

από την πείνα, και την ἀσφάλεια από το 

p660 του κινδύνου. (γιατί n Κουράις 

διατηρούσε την ουδετερότητα μεταξύ τῶν 

- τότε - δύο Μεγάλων δυνάμεων: 

Βυζαντίου; Περσών). 

ἌΚουραῖις: είναι ἡ φυλή του Μουχάμμεντ που 

μέχρι τις ἀαρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. εἶχε τὴν 

ειδωλολατρική ἡγεσία ὅλων των Αράδων 

ειἰδωλολατρών με πρωτεύουσα τὴ Μέκκα, όπου 

ἢ τότε Κάαδα (Ναός) ἦταν το μεγαλύτερο 

κέντρο Πολυθεϊσμού. Η φυλή αὐτή ἦταν 

πάμπλουτη με διεθνές Κύρος. To 610 u.X. o 

Μουχάμμεντ ἄρχισε να διδάσκει τον ἸΙσλαμισμό 

στὴν φυλῇ του αυτή και μετά φρικτές θυσίες 

καὶ τρομερὸ αγώνα οἱ οπαδοί των Κουράις 

xat ἄλλες αραδικές φυλές κατόρθωσαν va 

κυδερνήσουν τὴν Μέκκα (το 628) ὁπου 

επιόλήθηκε ο Ισλαμισμός σ' ὁλὴ τὴν Aoa6ia. 
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(107) Σούρα ελ-Μάούν Ve V ὄρ" ὃ)» 
(108) Σούρα ελ- Κέδθερ Μέρος 300[ 981 | Fos VA PIS 6 pe 

(107) Σούρα ελ-Μαούν 
(H Βλεημοσύνη - Où ἀνάγκες των γειτονιχών σχέσεων) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως εἰδες αὐτόν που αρνείται Ὁ οὐ el 

τὴν (επερχόμενη) Κρίση; ne 

2. Τέτοιος εἰναι κι αὐτός που ὥς 7 "ès 

αποδιώχνει με τραχύτητα τ' ορφανό, ον Δ 

3. Και δεν ενθαρρύνει το τάισμα του ῶ: ες Rae 
, ΑἹ "2 V2 

φτωχού. “τῷ 

4. Αλίμονο λοιπόν σ' αὐτούς που 2 ALIAS 

συμμετέχουν στη προσευχή, ΄ 

5. κι ἀδιαφορούν για τις προσευχές δὰ σ: mare af 

TOUS, απ' αμέλεια. 

6. Και προσεύχονται για επίδειξη, 

7. κι ἀαρνούνται να προσφέρουν κάτι 

για τις ανάγκες τῶν γειτόνων (των άλλων). 

στὸν Παράδεισο) | 

Στὸ όνομα του AAAAX ES ᾿ 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 4 à 

1. Ze Σένα δωρίσαμε την Πηγή À ΞΖ“ LATE) 
(Κέῤδθερ) (της Aplovias) (62 Μουχάμμεντ!) É 

, : : da Ds 
2. Ir αυτό να προσεὔχεσαι στον Κύριό Et uk j js 

σου και VO θυσιάζεις, ᾿ 

*EA-K£60eo είναι ἕνα ποτάμι στον παράδεισο. 



(109) Σούρα ελ-Καφιρούν δ. D 9 LS Cr 

(110) Σούρα ελ-Νὰσρ Μέρος 300 [ 982 | Vos 44e ais 

3. Πράγματι, ὀποιος σε μισήσει, - είναι 

O πραγματικός απόόδλητος. (γιατί διέδιδε 

στη Méxxa ότι ο Μουχάμμεντ εἶναι 

πατέρας κοριτοιών για VO κατεδάζει το 

κύρος του ὡς προφήτῃ). 

ὦ Σούρα ελ-Καφιρούν 

(Où Ἀπιστοι) 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Q Μουχάμμεντ): Ω! Ἐσείς 

που agveiote την Πίστη! 

2. Δεν λατρεύω αὐτό που λατρεύετε, 

3. Ki οὔτε λατρεύετε auto που λατρεύω. 

4. Και δὲν θα λατρεύω αὐτό που 
λατρέψατε, 

5. Κι οὔτε εσείς θα λατρεύετε αὐτό 

ποῦ λατρεύω. 

6. Ἔχετε τη δική σας θρησκεία κι εγώ 

έχω τη δική μου θρησκεία. 

οὐρα. ἐλοΝασρ 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Και ὁτὰαν ἐρθει ἡ δοήθεια του 

ΑΛΛΑΧ χαι ἡ Νίκη, 

2. Και δεις τους ανθρώπους va 

μπαίνουν (ν' ἀσπάζονται) κατά μάζες στη 

“νῷ A A 

ANA TEL, 

βρῆς, 5 II PL I Dh 

CD TE Δ ΕΝ ὋΣ 

EAN ren rot 

Ὁ] “ἰώ sa SET NÉ 

4-ς.. LR HI se 2 

(OAI ἦν; 

God 
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(111) Σούρα ελ-Μέσενς Μέρος 300[ 983 ] Te ski NAN dei δ). 

Opnoxeia tou AAAAX (στο IZAAM) 

3. Τότε, va vuveis τη Δόξα του Κυρίου 

σου και προσευχήσονυ για τη Συγγνώμη 

Tov γιατί, δέχεται ὀέδαια τη μετάνοια μ' 

ευσπλαχνία και OÙXTO. 

24 ἘΣ; “ .-5 2,“ of 
So nas db) πς-Ὁ 

Ou 
out4 

- 

Θίξος- 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Κόπηκαν τα χέρια του Ἐμπί Λέχεμπ 

(Πατέρα της Φλόγας ὀπως λέγεται καὶ 

θείος του Μουχάμμεντ)! και χάθηχε 0 

ἰδιος! 

2. Κανένα ὀφελος δεν είχε απ' ὁλα 

του τα πλούτη και τὰ κέρδη, 

3. On καεί, σε Φωτιά με πύρινη Φλόγα, 

4. Κι ἡ γυναίκα του θα κουδαλά (να 

ὀάζει αγκάθια στο δρόμο του 

Μουχάμμεντ) με τα (τριζάταλ) ξύλα - για 

καύσιμο! - 

5. Μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ας γίνει μ' 

ἕνα στριμμένο σκοινί ἀπό χλωστές τῶν 

φύλλων χουρμαδιάς, γύρω AT TO λαιμό 

της (u' αυτό σύρεται στη Φωτιά)! 

DIR hors TT 
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(112) Σούρα ελ-Ιχλάς ΔΥᾺΣ! δ)» 
(113) Σούρα ελ-Φέλακ Μέρος 300 VIP 2918). 

᾿ (12) Σούρα ελοῖχλάς Θ᾿ 
Ἢ Ειλικρίνεια - Η 

Αμόλυντη Πίστη 
Ὁ 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Μουχάμμεντ!): Αὐτός εἰν' ο Ô ETS ἃ 

AAAAX ο ἕνας και Μοναδιχός, 

2. ΑΛΛΑΧ, ο Αιώνιος, ο Απόλυτος OZ 1:51 

(απ' τον οποίον 6Àa ta πλάσματα έχουν 
ανάγκη). 

3. Ποτέ δεν γέννησε, και ποτέ δεν ῷ τὐρ 
γεννήθηκε, Ὁ ἦν 

mere à pe ας πῶνοςς anne mens τος ee mosematne à 

4. Και δεν ὑπάρχει κανείς ὁμοιός Του. ῷ FLE ἡ re Ὁ 

(13) Σούρα ελ-Φέλακ ᾿- 

ρῶς PR RE «ur 

Στὸ όνομα του AAAAX NÉS à 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου ἤ 

1. Λέγε (Μουχάμμεντ): Επιδιώκω για 6 LE δἰ $ 

καταφύγιό μου τον Κύριο της Χαραυγής, PET 

2. AT τὴν κακία τῶν όσων ÉTAGOE, Ô CS τῷ 

3. Ki ax τὸ κακό που φέρνει το Ὁ a au 
Σκοτάδι, εφόσον ETEXTELVETOL, 

4. Κι ax τη ὀὄλάδη όσων γυναικών ῷ AE OUT I 

uoxouv τις Kovpés Téyves (τη μαγεία), ἅ ὌΝ 

5. Ki απ' 10 κακό του φθονερού, όταν A NS ES 
ασκεί το φθόνο. 



(114) Σούρα ελΝας Μέρος 300[ 985 [Yes V\4 “ἘπΠῦῳ 

θρωποι -Η Ανθρωπότητα) ἜΣ ̓  : 

Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Q Μουχάμμεντ): Ἐπιδιώκω À A 

για καταφύγιό μου τον Κύριο, την Ελπίδα 

τῶν ανθρώπων. 

2. Tov Κυρίαρχο των ανθρώπων, O AA 5 

3. To Θεό των ανθρώπων Ὁ) οὖ ail 

Γ , 4 LR it loft 
4. Απ' τὴν καχία του Ψιθυριστή OA 2 ΜΟΥ 

(Διαθόλου), που κρύόδεται (μετά το 

ψιθύρισμά του).- 

5. Που ψιθυρίζει (το κακό) στα στήθη | (ἢ 

τῶν ανθρώπων, - 

6. Εἰναι: Κι απ' τα πνεύματα και τους ὧ αἰεί, 
ανθρώπους. 



986 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Μερικά κορανικά Στάδια ἀρχίζουν με χωριστά αλφαόδητικά γράμματα, 

ποῦ δείχνουν ότι το Κοράνιο αποτελείται, ἁαπλώς από λέξεις τέτοιων γραμμάτων, 

όμως είναι θαύμα λόγου, auiunta και ἀνεπανάληπτα. 

2. Δούλος του ΑΛΛΑΧ σημαίνει πολύ πιστός και πειθαρχικός. O Μουχάμμεντ 

και οι ἄλλοι Μουσουλμάνοι καλούνται κατά το Κοράνιο ὡς δούλοι του AAAAX. 

Η δουλεία αυτή όμως τους απελευθέρωσε από όλες τις ἄλλες δουλικές δεσμεύσεις. 

3. Τὸ μάννα είναι ἕνα φυσικό και γλυκό υγρό, που γίνεται από δροσιά στο 

δένδρο και στους ὀράχους. Τὰ σάλωα είναι κάτι πουλάκια που μοιάζουν με τα 

ορτύκια (ελ - Μέννε, ελ-Σελδάλ 

4. Où Σαόδόὄαίοι είναι ἕνας λαός που λατρεύει τ' ἄστρα και θεοποιεί τις 

αἀφηρημένες ιδέες. 

5. Où Εόραίοι πίστεψαν ότι ο τελευταίος προφήτης, που ἡ περιγραφή του 

frav στο ὄιόλίο τους, θα κατεδαίνει ax’ τα παιδιά του Ισραήλ. Κι όταν ο 

AAAAX ἔστειλε τον Μουχάμμεντ και 6omxav οι Εόραίοι ότι ἡ περιγραφή του 

είναι ακριδώς ανταπόκριση σ' AUTO που είχαν, δὲν τον πίστεψαν ξηλεύοντες. 

6. Où Εόραίοι ακολούθησαν την μαγεία, την οποία οι διάδολοι δίδαξαν 

στους παπάδες κατά τὴν ἐποχή του Σολομώντα, λέγοντες σ' αὑτούς OU TO 

ὀασίλειο του Σολομώντα εἶχε γίνει μ' αὑτήν τὴν μαγεία. Ἔτσι où Εόραίοι 

χληρονόμησαν τὴν μαγεία μέχρι που αυτή ἔγινε δουλειά τους. Και ἀαρνήθηκαν το 

Κοράνιο. Ο Σολομών δεν ήταν ἄπιστος εξαιτίας χρήσεως της μαγείας αλλά οι 

διάόολοι που τὴν δίδαξαν στους ανθρώπους καθώς και où Βόραίοι, που τὴν 

ακολούθησαν ευθύνονται. Η μαγεία στάλθηκε κάτω σε δύο καλούς ανθρώπους, 

στον Χαρούτ και στον Μαρούτ, που την δίδαξαν με σκοπό, την προστασία του 

ἀνθρώπου από τὴν όὀλαδερή συνέπειά της. Ἐπίσης, ἡ πηγαία διδασκαλία της 

μαγείας αποσκοπούσε να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου, ώστε οι ἄνθρωποι va 

διακρίνουν (να ξεχωρίσουν) μεταξύ μαγείας σαν πλάνη και θαύματος σαν αλήθεια 

τῶν αποστόλων. Οἱ Χαρούτ και Μαρούτ, ὡς δύο καλοί δάσκαλοι, ἔλεγαν στους 

ανθρώπους: Ἤμείς ήρθαμε va σας δοκιμάσουμε για va μην ἐεκμεταλλεύεστε τὴν 

μαγεία για διαφθορά τον ἀνθρωπίνου γένους, διότι AUTO σημαίνει ἀπιστία. 

7. Οἱ δύο λέξεις Ράϊ-να και Ουνδουρνά, ἔχουν στὰ ἀαραόικά την ίδια σημασία, 

δηλ. κύτταξέ μας. Οι Εόραίοι όμως χρησιμοποιούσαν τὴν πρώτη λέξη σαν 

σημεία κακών σημασιών, με τις οποίες κοροϊδεύουν τον ἁαπόστολο του AAAAX 

(τον Μουχάμμεντλ Τότε ο AAAAX διάταξε τους πιστούς VA αποφεύγουν τὴ 

χρήση αυτής της λέξης. 
8. Exeivo που οι Εόραίοι ρώτησαν (στον Μωυσή) ἦταν va δουν τον AAAAX 

αὐυτοπροσώπως. 

9. Où κάτοικοι της Μεδίνας ήσαν Εόραίοι και ειδωλολάτρες. 
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10. Σας ὀλέπει o AAAAX, o AAAAX εἶναι ἀπέραντος στὴ γνώση και στὴ 

δύναμη. 

11. Βλέπε στίχο 47. 

12. Βλ. στίχο 48. 

13. Μακάμ είναι ο τόπος που στέκονταν o Αὐραάμ κατά τὴν οικοδόμηση 

της Κάαμπα. 

14. Κατά το Κοράνιο ἡ επίσκεψη στον Ιερό Οίκο της Μέκκα (δηλ. Χατξ = 

προσκύνημα) αποτελεί ἕνα από τα θεμελιώδη καθήκοντα του Ισλαμισμού. Ελ- 

Χατξ πρέπει να εκτελείται o' ορισμένη ἐποχή κάθε ἕτος. Ενώ ἡ ἄλλοτε ελεύθερη 

επίσκεψη στον Ιερό Oixo από ἕνα Μουσουλμάνο λέγεται Ούμρα. ᾿ 

15. Εκτός από τα ψάρια και τις ακρίδες. 

16. Εκτός από τα συχώτια και τις σπλήνες. 

17. Ο ανυπάκουος είναι εκείνος που τρώει τα ἁαπαγορευμένα φαγητά χωρίς 

va ἔχει ἀνάγκη. Ο παραδάτης όμως εἶναι εκείνος που τρώει παραπάνω ax’ ό,τι 

του χορταίνει μόνο λόγω ηδονής. 

18. To πρώτα χρόνια του Ισλάμ μπορούσε ἕνας Μουσουλμάνος να διαλέξει, 

δηλαδή: eite va νηστέψει eite va δώσει ἀρκετά τρόφιμα σ' ἕνα πτωχό. (ME τη 

προτίμηση όμως της νηστείας, καθώς λέει το Κοράνιολ ᾿Αργότερα ἡ νηστεία του 

μηνός Ραμαντάν (Ραμαζανίου) εἶχε οριστεί ὡς επιόλητική ὡς ὀασική λατρεία του 

Ἰσλάμ. 

19. Τούτο σημαίνει "Av σας πολεμάνε κατά TOUS τέσσερες μήνες που 

ἀπαγορεύεται ο πόλεμος (δηλ. κατά την παραδοσιακή ετήσια ανακωχή μεταξύ 

των αραόδικών φυλών) va τους πολεμάτε". 

20. Αὐτή ἡ φράση σημαίνει ότι οἱ Μουσουλμάνοι πρέπει va ξοδεύουν από 

τὴν περιουσία τους για τις προετοιμασίες της ἄμυνας του πολέμου για νὰ μὴν 

γικηθούν. 

21. Η σφαγή πρέπει va είναι από καμήλες, μοσχάρια ἡ ἀρνάκια. 

22. Eivou μήνες του αραόδικού, σεληνιακού ἕτους τῆς Eyioas = Σεδόάλ, 

Δουλκάδε και où πρώτες δέκα νύχτες του Δουλχίτξτξε. 

23. Η διαταγή εδώ απευθύνεται στὴν φυλή Κωράις nov επιόδλητικά δεν 

χατέδαιναν (ta μέλη της) μαξί με τις ἄλλες φυλές. 

24. Εννοείται ἡ προσευχή ΑΣΡ (απογευματινή) που εἶναι ἡ τρίτη καὶ ἢ 

μεσαία μεταξύ των 5 καθημερινών προσευχών. 

25. Βλ. σημείωση 1. 

26. Του Νόμου του Μωυσή και του Evayyekiov. 

27. Που δεν θα πλησιάσει ποτέ τις γυναίκες γιατί θα είναι πολύ ἁπασχολημένος 

LE τη λατρεία. 

28. Θα σε κάνω - λέγει o AAAAX - va πεθάνεις ἕνα φυσικό θάνατο καὶ θα 

σε ανυψώσω σε μένα, και θα σε καθαρίσω από τις πλοκές του ἔργου τους. 
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29. Εν συγκρίσει με τον ναό τῆς Ἱερουσαλήμ. 

30. Βλ. Σημ.13. 

31. Απευθύνεται στον Ισλαμικό λαό (έθνοςλ 

32. Σκότωσαν τον Ζαχαρία, ὀοήθησαν τον Howôn va σκοτώσει τον Ιωάννη 

καὶ προσπάθησαν va σκοτώσουν τον Χριστό. 

33. Βίόλος (= Ayia Γραφήλ 

34. Που δεν εἶναι Μουσουλμᾶνοι. 

35. Ἐχφράσανε με λόγια το μίσος τους εναντίον σας. 

36. Πριν τὴν avaywonon (χίτξρα) του Μουχάμμεντ από την Μέκκα. 

37. Η γυναίκα ευθύνεται όταν της ἔρχεται ἡ μηνιαία περίοδος. Ο ἐφηόος 

όμως, όταν ενηλικιωθεί οἱ δυό τους ὅταν φτάσουν τὴν ηλικία των 15 χρόνων. 

38. Σχετικά με τον προϊσλαμικό γάμο, ποῦ είχε γίνει πριν ακουστεί AUTO TO 

Κορανικό εδάφιο, ο γάμος αυτός πρέπει να διαλυθεί (με κανονικά διαξύγια) ενώ 

οἱ δυό σύξυγοι ἀπαλλάσσονται από τὴν κανονική τιμωρία ποὺ ο Ισλαμικός 

νόμος επιδάλλει σ' αυτή τὴν περίπτωση. 

39. Δηλαδή όταν εἶχε κανείς συξυγικές σχέσεις ἡ αν είχε κάνει σεξουαλική 

ἑξωση. 

40. Τὰ Νακίρ είναι μια τρύπα πίσω στο σπέρμα του χουρμά και σημαίνει 

ασήμαντο πράγμα χωρίς αξία. 

41. Αὐτή ἡ κορανική λέξη σημαίνει ἕνα χωριό (μέρος), που χρησιμοποιείται 

ὡς στρατιωτική θέση στην οποία οἱ Μουσουλμάνοι μπορούν να ξαναχτίζουν τὴν 

δύναμή τους με σκοπό να ορμήσουν με ισχυρό στρατό, να εκδικηθούν και νὰ 

VIXHOOUV τους εχθρούς. 

42. Ἐπιτρέπεται κατά τα ταξίδια ἡ λόγω φόδου, να συντομεύονται σε δύο 

μέρη Pex'à (γονατίσματος) οἱ προσευχές που αριθμούν τέσσερα μέρη (δηλ. ἢ 

μεσημεριανή, ἡ απογευματινή και τελευταία ἡ νυχτερινήλ Εξάλλου ο Μουχάμμεντ 

ἐπέτρεψε σε Μουσουλμάνους va συντομεύουν ἕστω και αν δεν ὑπάρχει κίνδυνος. 

43. Ελ-Σουτξούντ είναι τα τελευταία σημεία ενός μέρους (Pex'@t) της 

προσευχής, στο οποίο ο μουσουλμάνος θέτει το μέτωπο, τα γόνατα και τὴν 

παλάμη αὐτού κάτω στὴ yn. Κατά τον πόλεμο Ελ-ΙΪΙμάμ (που οδηγεί τους 

μουσουλμάνους στις προσευχές), στέκεται μπροστά και μια ομάδα τον ακολουθεί 

στὴν προσευχή, ενώ ἢ ἄλλη ομάδα, στέκει ὡς δεύτερη σειρά, προσέχει τον 

ἐχθρό. Η πρώτη ομάδα όταν τελειώνει το πρώτο Σουτζούντ αλλάξει θέση με τὴν 

δεύτερη ομάδα: και ἔτσι τώρα προσέχει τον εχθρό και αργότερα θα τελειώσει 

τὴν προσευχή μόνη τῆς δηλ. χωρίς την οδηγία του Ελ-Ϊμάμ. Η δεύτερη ομάδα 

στο μεταξύ προχωρεί καὶ ο Ἐλ-Ϊμάμ τὴν περιμένει κάθοντας καὶ μαξί της 

τελειώνει, τὴν προσευχῇ. 

44. BA. αυτόθι στίχο 53, Σημ. 40. 

45. Η αραδική φράση μπορεί va μεταφραστεί και ὡς εξής: "κι ἀκόμη θέλετε 
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να τις παντρευθείτε". 

46. Αραόδικοί μήνες: AovÂ'xdôe, Δουλχίτξτξε, ελ- Μουχάρραμ και Ρέτξεμπ. 

47. BA. τη σημείωση του στίχου 43 σελ. 117. (Σημ. 39). 

48. Ο στίχος αὐτός αναφέρεται στή συμφωνία που ἔγινε μεταξύ του 

Μουχάμμεντ και των Evodo (υπερασπιστών) τῆς Μεδίνας στὴν ελ- Ἄκαμπε της 

Μέκκας. 

49. Ta ποτάμια δηλ. να τρέχουν ἀνάμεσα στα χωράφια και μπροστά στα 

σπίτια τους. 

50. Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αὔραάμ προσποιείται μόνο 

ότι συμφωνεί με τον λαόν του για ότι πιστεύουν, μόνο και μόνο για Va τους 

φανερώσει, σταδιακά, τὴν αλήθεια και να τους οδηγήσει στὴν αναγκαιότητα 

ὑπαρξης ενός θεού, του ΑΛΛΑΧ. 

51. Με πρόθεση va δημιουργήσουν διχασμό και παραπλάνηση στους πιστούς, 

οι ἐχθροί ἔκαναν τέμενο για κάποιον, που στο παρελθόν εἶχε πολεμήσει τον 

ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του. 

52. Η θεία δύναμη εἶναι ἀρκετή να οδηγεί το πλάσμα όπου θέλει Ἐκείνος. 

53. Πα va ξέρει ο Βασιλιάς ότι ο Ιωσήφ είναι αθώος. 

54. O Ιωσήφ ήθελε va πάρει τον ἀδελφό του (δούλο) κατά To γόμο του 

Ισραήλ. Ἔτσι ἔκανε για να σώσει τον ἀδελφό του από τὸ μοιραίο νόμο του 

Βασιλιά της Αιγύπτου, 6xov ο κλέφτης ετιμωρείτο με πρόστιμο και μαστίγωση. 
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H Πολεμική Παράταξη - ἡ Γραμμή 

Η Παρασχενή - H Συνάθροιση 

για τὴν προσευχή της Παρασκενυής 

Où Yroxgités 

Auobaia Ζημιά και κέρδος 

To Διαζύγιο - H Αποδέσμευση 

H Απαγόρενυση 

H Hyeuovia - H Κυριαρχία 

H Γραφίδα - H Ilévva 

To Αναπόφευκο 

Où Σκάλες της Ανόδου 

O Προφήτης Νώε 
To Tin - Τα Πνεύματα 

O Τυλιγμένος με Evôvua 

Προσενχής 
O Σκεπασμένος με μανδύα 

H Ανάσταση (H Συντέλεια 

του Κόσμου) 

O Ἄνθρωπος 

Αὐτοί πον ἐχουν Σταλεί 

Τὸ (-μεγάλο-) Νέο 

Αντοί πον Αποσπούν 

Σκυθρώπιασε - Συνοφριώθηκε 

Η Δίπλωση - Τὸ Τύλιγμα 

To Σχίσιμο 

Où Δόλιοι 

Η Διάρρηξη 

Τα Ζώδια - Οἱ Αστερισμοί 

Ο Νυχτερινός Ἐπισκέπτης, 

Τὸ πρωϊνό Αστρο 

Ο Ὕψιστος 

To Συντριπτικό Γεγονός - Κάτι 

που σχεπάζει τα Πάντα με Συμφορές 

24 

13 

14 

11 

11 

18 

12 

12 

30 

857 

862 

866 

869 

871 

873 

877 

880 

883 

888 

893 

898 

902 

905 

909 

912 

917 

921 

925 

930 

933 

937 

941 

944 

945 

948 

951 

953 

955 

956 



[998] —_ 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

11 

112 

113 

114 

To Ovoua 

της Σούρας 

Σούρα ελ-Φετζρ 

Σούρα ελ- Μπέλεντ 

Σούρα ελ-Σσεμς 

Σούρα ελ-Δέϊλ 

Σούρα ελ-Ντουχά 

Σούρα ελ-.Σσερχ 

Σούρα ελ-Τίνν 

Σούρα ελ-Αλακ 

Σούρα ελ-Καντρ 

Σούρα ελ- Μπέϊΐγιενε 

Σούρα ελ-Ζέλξζελε 

Σούρα ελ-Ἀντιγιάτ 

Σούρα ελ-Κάρι᾽α 

Σούρα ελ-Τεκάθουρ 

Σούρα ελ-Ασρ 

Σούρα ελ-Χούμεζε 

Σούρα ελ-Φιλ 

Σούρα Κουράϊς 

Σούρα ελ-Μάούν 

Σούρα ελ-Κέδθερ 

Σούρα ελ-Καφιρούν 

Σούρα ελ-Νασρ 

Σούρα ελ-Μέσεντ 

Σούρα ελ-ϊχλάς 

Σούρα ελ-Φέλακ 

Σούρα ελ-Νάς 

EYPETHPIO 

H Egunveic 

ἡ H Βλληνική ὀνομασία της Σούρας 

H Αὐγή - To Ξημέρωμα 

H Πόλη 

O Ἥλιος 

Η Νύχτα 

To Ἡλιόλουστο Πρωϊνό 

To Ἄνοιγμα - H Παρηγορία 

To Σύχο - H Συχιά 

O @péu6os πηχτού Αίματος 

H Νύχτα της Δύναμης 

- ἡ - τῆς τιμής 

H Καθαρή Απόδειξῃ 

O Σεισμός 

Τα Πολεμικά Aloya που 

τρέχουν 

Η Μεγάλη Καταστροφή 

- Η Ἡμέρα της Κρίσεως 

O Πλοντισμός 

Τὸ Σούρουπο - O Χρόνος 

Ὁ Κουτσομπόλης 

- Ὁ Συκοφάντης 
Ὁ Ἐλέφαντας 

Κουράϊς είναι ἡ φυλή 

του Μουχάμμεντ 

H Ἐλεημοσύνη - O1 Ανάγκες 

τῶν γειτονικών σχέσεων 

H Αφθονία ἡ To ποτάμι 

στον Παράδεισο 

Où Ἄπιστοι 

Η Βοήθεια 

To σχοινί από ίνες φοινικιάς 

(Χουρμαδιών) 

H Εἰλικρίνεια 

- H ἀμόλυντη Πίστη 

Η Χαραυγή 

Où Ἄνθρωποι - ἡ ἡ Ανθρωπότητα 

975 

979 

980 

981 

981 

982 

982 

983 

984 

984 

985 



ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EYPETHPIO TON ZOYPA 

TOY IEPOY KOPANIOY 

Ὄνομα Αριθμός Σελίδα | Ὄνομα Αριθμός Σελίδα 
της Σούρα Σούρα της Σούρα Σούρα 

(Α) ελ-Ινσσικάκ (84) 948 
AX Ϊμράν (3) 64 ελ-Ινφιτάρ (82) 944 

ελ-Ἀλακ (96) 970 ελ.]σρά (17) 397 

Ἄμπεσε (80) 937 ελ-.Ιχλάς (112) 984 

EA-Avxeuroût (29) 594 

ελ-Αντιγιάτ (100) 974 (K) 

EÀ-A60 (103) 977 ελ-Κάλεμ (68) 888 
ελ-Κάμαρ (54) 823 

(4) ελιΚαντρ (97) 971 

ελ-Βάκι᾽ a (56) 836 ελ-Κάρι᾽α (101) 975 
ελ-Κάσας (28) 577 

( Καφ (50) 799 
ελ-Γάσσιγιε (88) 956 ελ-Καφιρούν (109) 982 

Γάφιρ (40) 715 ελ-Κέδθερ (108) 981 
Για-Σιν (36) 662 ελ-Κεχφ (138) 417 

Novvous (10) 283 ελ-Κιγιάμε (75) 917 

Novoovy (12) 325 Κουράις (106) 980 

(Δ) (A) 
ελ-Δζάριγιατ (51) 805 ελ-Λέϊλ (92) 965 

Δουχμάν (31) 616 

() 
ελ-Ε᾽αλά (87) 955 (Μ) 
ελ- Εἰ αράφ (7) 202 ελ-Μάϊντε (5) 141 

ελ-Εν᾽άμ (6) 169 ελ- Μάούν (107) 981 

ελ-Ενμπιγιά (21) 468 ελ- Μεάριτε (70) 898 

ελ-Ενφάλ (8) 240 Μέριεμ (9) 436 

ελ- Εχζάμπ (33) 628 ελ-Μέσεντ (11) 983 

ελ-Εχκάφ (46) 774 ελ-Μούζζεμμιλ (73) 909 
ελ-Μουλκ (67) 883 

(2) ελ-Μου’᾽ μινούν (23) 499 

ελ-Ζέλζελε (99) 973 ελ-Μούμτεχινε (60) 862 

ελ-Ζούμερ (39) 701 ελ-Μουνάφικούν (63) 871 

ελ-Ζούχρουφ (43) 750 ελ-Μούντντεθθιρ (74) 912 
ελ-Μουρσελάτ (77) 925 

D ελ-Μουταφφιφίν (83) 945 

Ἱμπραχήμ (14) 355 ελ-Μουτζάντελε (58) 852 

ελ-ϊνσάν (76) 921 Μουχάμμεντ (47) 782 



[995] ΞΞ Ἐν 
AADABHTIKO EYPETHPIO TON ΣΟΥΡΑ 

TOY IEPOY KOPANIOY 

Ovoua Σελίδα 

της Σούρα 

Αριθμός 

Σούρα 
Ὄνομα 

της Σούρα 

Αριθμός 

Σούρα 

Σελίδα | 

ελ- Μπάκαρα (2) 2 Ἰάχά (20) 449 

ελ-Μπέιγιενε (98) 972 ελ-Ταχρίμ (66) 880 

ελ- Μπέλεντ (90) 961 ελ- Τέόμπε (9) 254 

ελ-, Μπουρούτξ (85) 951 ελ-Τεγάμπουν (64) 873 

ελ-Τεκάθουρ (102) 976 

(Ν) ελ-Τεκθίρ (81) 941 

ελ-Νάζι᾽ ἀτ (79) 933 ελ-Τιάθιγιε (45) 768 

ei-Nos (114) 985 ελ-Τῦινν (72) 905 

ελιΝασρ (10) 982 ελ- Τιούμ᾽ α (62) 869 

ελιΝαχλ (16) 376 eÀ-Tivv (95) 969 

ei-Neui (27) 563 ei-Tove (52) 811 

ελ-Νέμπε᾽ ε (78) 930 

ελ-Νετίμ (53) 817 (Φ) 
ελ-Νισά (4) 102 Φάτιρ (35) 653 

ελτνουρ (24) 514 ελ-Φάτιχα 4) 1 

Νουχ (71) 902 ελ-Φέλακ (113) 984 | 

ελ-Ντουχά (93) 961 ελ-Φετζρ (89) 958 L 
ex-Nrovyüv (44) 762 ελ-Φετχ (48) 789 

εληῷιλ (105) 979 

(P) ελ-Φουρκάν (25) 529 

ελ-Ρά᾽ avt (13) 346 Φούσσιλετ (41) 730 

ελ-Ραχμάν (55) 829 

ἐλτΡουμ (30) 606 (X) 
ελ-Χάκκα (69) 893 

(Σ) ελ-Χαντίντ (57) 844 

Σαντ (38) 690 ελτΧασσρ (59) 857 

ελησΣαφ (61) 866 ελ-Χατί (22) 484 

ελ-εΣάφφάτ (37) 673 ελ-Χιτζρ (15) 365 

Σέμπε᾽ ε (34) 643 ελ-Χούμεζε (104) 978 

ελτΣεμς (91) 963 Χουντ (11) 303 

ἐλτΣερχ (94) 968 ελ-Χουτζουράτ (49) 795 

ελ-Σέτζντε (22 623 

ελτΣου αρά (26) 541 

ελ-Σούρά (42) 740 

(T) 
ελ-ἸΤαλάκ (65) 877 

ελ-Τάρικ (86) 953 
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To Ὑπουργείο Iokaquxwv Ὑποθέσεων, Βακουφίων και Ιερού 

Κηρύγματος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραέδίας, το οποίο 

ασκεί, ἐποπτεία επί του Συγχροτήματος του Βασιλιά Φαχντ 

για τὴν EXTÜTWON του ἱΪερού Κορανίουν στη Μεδίνα 

Μουνάδόαρα, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του για 

τὴν ἐχδοση αὐτή του Ἱερού Κορανίου από το Συγκρότημα, ἡ 

οποία περιλαμόάνει τη μετάφραση τῶν εννοιών του στὴν 
ελληνική γλώσσα. 

Eide o AAAAX va καταστήσει το ἔργο αὐτό χρήσιμο 

στους ελληνόφωνους και VO ανταμείψει με το πιο καλύτερο 

τρόπο τον Ὑπηρέτη τῶν δύο Ιερών Τόπων (Μέκκας καὶ 

Μεδίνας), τον Βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντουλαζίξς AA Σαούντ, 

για τις αξιέπαινες προσπάθειες που καταδάλλει για τη διάδοση 

του ἱΪερού Κορανίου. 

Και o AAAAX είναι Αὐτός που οδηγεί σε κάθε επιτυχία. 

SE 



ς | Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση tou | K 

ΚΙ | Ιεροὐ Κορανίου στην Μεδίνα Mouvé66apa. | ἔς 

ΡΠ τ το 
τὸ étos 1421 Εγίρας 

(2000 μ. X.) 

ἢ ASS 

AT Ἷ np « 

Ta δικαιώματα ἐκδοσης 

ανήκουν στο Συγκρότημα 
του Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση 

του Ιερού Κορανίου 

Τ. Θ. 6262 - Μεδίνα Μουνάδδαρα 

ZAOYAIKH APABIA 
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