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Ἐτιμήθη pe τὴν διαταγή για την εκτύπωση τούτου tov Ispov 
Κορανίου και μετάφραση τῶν evvoidv του ο Υπηρέτης tov δύο Ϊερών 

Τόπων [Μέκκας και Medivac] Βασιλιάς της Σαουδικής Ἀραβίας 
Φαχντ μπιν Αμπντουλεζίζ AA Σαούντ. 

ise FS + Ἢ ὁ ἀλλο; AGS 

ΝΣ σκολιὰ 4 vist wie td 

sp ata a 
᾿Ξ ιν za ip Zaidi 



7 Leb LT RAVES PERM EL CYR MTX | LAREN 
| (igs ἡ κῶν Ay Net ats | va 

ζω ασιλαω ANL OS ON a OS Ws ae >, 7 Ψ᾽ οὗ 



ων καὶ μειάφραση t 

handle 

ἣν EAAnviny I , σι 

Ξ Zz. a 
2S 

ee μά 

<8 <I 

Be 
1 wel a as 

» 

fm ΞΕ 
ΞΕ 

ee 5 

© 
& ΞΕ Po i a = 



gle ΔΥΆΔΙ, Avy ΠΝ 

fl - 

dlrs 55, AN GEL pl nae 

Tovto to Iegd Kopavio καὶ μετάφραση των εἐννοιών του 

είναι δώρο από tov Ὑπηρέτη των δύο Ϊερών Toxwv (Méxxa - Mediva) 

tov Βασιλιά Φαχντ paw Αμπντουλαζίζ ‘Ai Σαούντ 



TO IEPO KOPANIO 
και μετάφραση των Evvowwv Tov 

στην Βλληνιχή Γλώσσα 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ TOY BAZIAIA ΦΑΧΝΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TOY IEPOY KOPANIOY 

MEAINA - ΣΑΟΥΔΙΚΗ APABIA | 



do Sis 

ἔσθ! nee οἱ προ cn dle : etd Slee pli, 

SLE Vlg 8,» Vly δον) AHL Oy yy 

goth le pla 5 tI 

gyi aks ὁ Ὁ dbl O) al oH 

€ λφεςλ Αι τρεῖς} 
Spa, tes Lens τ LSM atl de pL, anal, 

stdadey OLA be 2 9S πον 

τ Lil 

AU aladm ¢ ognee οἵ ὩΣ ΑΝ Lee ον gd GU ate tl Gea tl pal Οἷς,» yd bab 

FT δ). 3.. 65  nbell cay dariyiy opts ped gle folly aul OLS τως 

oa old ilo Jl darlene dam 54 « Opening «ἰῷ jlacy 

Renal, Saga dey pel AKLALL OLE, Vg Bye tly Ug Vly ALLY ον} 51} ope Likely 

Ὁ pall gle ang ges Legh! lll ΟἿΣ aoe oll gS OLA sl de 

CL gy ce ρῶν τ pling καρ abil leo i ρας yyelll ZOU ἴα δῶν ¢ day γαῖ! pa 

Mi tS mena Zelda) igi HU ant Cokes Eb gal GUL μα LilyeY Gene 

clote ὧν σιν Lu els Po tsb. da JI ota gu ἐς au pLez ol Bgl τι, 

Ge Lele Std ie All ode γεθθν. fle SL alge 8:3} etl fd Ὁ μασι «ay Ul 

οἰ dole gored ola ee | GLyLe / sd dao JI eb 

Lal gS of gayi Gal ela font Lia LEY Gy Of κοῦ» Slane abil Laoy 

» ll a εἰς Oly «SI ager gl 
clot ὧς Ewald Opn πἰρτ Cal Lge ers ol as isle Δ...» ol apes Lal 

war gh lel dom Ii gogo ΦΩΙ Oly και SIH Gall ple Jay (ll deel lal 

ass ὁ» aS All fae og pray Le Lge οἷν cS ab OLS ogi 3 port ple aah Le 

«ἂρ AI all Rela) gd ell eae gil οἱ La Il ἀφ SG IS oe σεῦ tos 
dun SUAS cobegdal (ὁ CAST keel ye BLU 50) gl as gl 5. νυ (ged ody JF Le geld Sal 

πη pened Cit οὐ! Lee με gl nell bee coll egslell yey Gill AU cal Ls οἱ 



Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ 

(Στο ὄνομα tov AAAAX tov Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου) 

ΠΡΟΛΟΙῸΣ 

Με την υπογραφή Tov αξιότιμου 

ελ-Σέιχ: Σάληχ μπιν Αμπντουλαζίζ μπιν 

Μουχάμμεντ Ad ελ-Σέιχ, Υπουργού 

Ισλαμικών Ὑποθέσεων, Βακουφίων 
και Ϊἱερού Κηρύγματος, Γενικού επόπτη 

επί TOD Συγκροτήματος. 

Η δόξα ανήκει στον AAAAX, τον Κύριο όλων των Κόσμων, 

ο οποίος αναφέρει στο Ϊερό Του Βιόλίο: "Πράγματι, σας nove 

από tov AAAAX ένα φως (0 ονων ἀμ λων και ένα ξεκάθαρο 

Βιθλίο (το Κοράνιο)". 

H εἰρήνη και ἡ εὐλογία tov ΑΛΛΑΧ στον πιο αξιοσέδαστο 

OAWV τῶν προφητών και απεσταλμένων Tov, στον Προφήτη 

μας Μουχάμμεντ, ο οποίος αναφέρει: ᾿ 

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

το δίδαξε". [ 

Me xivytoo τις αξιοσέδαστες υποδείξεις και οδηγίες του i 

ΥὙπηρέτη των δύο Ἱερών Τόπων (Μέκκας και Medivac) tov |} 
Βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντουλαζίξ AX Σαούντ (o AAAAX να |}, 
τον φυλάει) σχετικά με τη φροντίδα του για το IeQd Βιόλίο του || 
AAAAX, τὴν προσπάθεια διευκόλυνσης της ἐκδοσης tov ἢ 

Κορανίου και της διάδοσής του μεταξύ των Μουσουλμάνων σε ἢ 
όλη THV υφήλιο, τη μετάφραση και ερμηνεία τῶν εννοιών του [} 
στις διάφορες γλώσσες του Κόσμον: με την πίστη του Ὑπουργείου Ϊ 

Ισλαμικών Ὑτοθέσεων, Βακουφίων και ἱΪερού Κηρύγματος της | 

Σαουδικής Aoabiac στη σπουδαιότητα της μετάφρασης των | 

εννοιών του ἱΪερού Κορανίου στις πιο σημαντικές γλώσσες του if 

Κόσμου pe σκοπό τη διευκόλυνση τῆς κατανόησής του από [ἢ 

τους μη ομιλούντες την ἀαραδική γλώσσα καὶ THV εκτέλεση της Ι 
EVTOANS του Προφήτη σχετικά με τη διάδοση Tov μηνύματός | 



TOU: 

"TVWOTONOLNOTE OO ακούτε από εμένα, κι ας είναι Eva και 
μόνο εδάφιο". και με σκοπό την παροχή των VANOEGLWV στους 

ομιλούντες την ελληνική γλώσσα αδελφούς μας, To Συγκρότημα 

του Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση tov ἱΪερού Κορανίου στην 

Μεδίνα Μουνάδόαρα, νιώθει ιδιαίτερη εὐτυχία και χαρά va 
προσφέρει στον αναγνώστη τούτη την ελληνική μετάφραση, την 

οποία ετοίμασε και ἀαποπεράτωσε μια επιτροπή Αράδων 

ελληνιστών καθηγητών TOV ιστορικού πανεπιστημίου του Καΐρου 

ελ- Εἴχερ και επιμελήθηκε o Ἰζιχάντ Μπιλάλ Χαλήλ, ειδικός 

VIGAANAOS του Συγκροτήματος για τον έλεγχο της ελληνικής 

απόδοσης. Και επωφελούμε την εὐκαιρία va εκφράζουμε τις 

θερμότατές μας ευχαριστίες στην xveia/ Μαριάννα ΛΑΤΣΗ 
τὴν κάτοχο δικαιώματος ἐκδοσης λόγω της παροχής ἀδειας για 

τὴν ἐπανέκδοση της μετάφρασης από το Συγκλρότημα. 

Ἐπίσης εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον 

Δοξασμένο και “Yyroto ΑΛΛΑΧ για την ὀοήθεια που μας 

παρείχε για την StexTEpaiwon ενός τόσο μεγάλου ἔργου, το 
οποίο ελπίζουμε να εἰναι για χάρη του AAAAX, εποικοδομητικό 

και ὠφέλιμο για την ανθρωπότητα. 

Χωρίς αμφιόολία αντιλαμδανόμαστε ὀτι ἡ μετάφραση των 

ἐννοιῶν του Ϊερού Κορανίου, 600 λεπτομερής και αν είναι ἡ 
απόδοση τῶν μεγάλων νοημάτων του παραμένει ελλιπής εξαιτίας 

τῶν θαυματουργών εκφράσεων ποῦ περιέχει το γνήσιο Κορανικό 

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

αποτέλεσμα της αντίληψης και κατανόησης tov Iegov Κορανίου 

από τον μεταφραστή, ο οποίος δεν μπόρεσε ν' ἀαποφύγει λάθη 
και ελλείψεις που ενυπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο ἐργο. 

Στο τέλος παρακαλούμε τον ἀαναγνώστη τούτης της μετάφρασης 
να ενημερώσει το Συγχρότημα του Βασιλιά Φαχντ για την 

EXTUTWON του ἱΪερού Κορανίου στην Μεδίνα Μουνάδδαρα για 

όσες ατέλειες παρατηρεί, όπως λάθη, ελλείψεις και περιττές 

ἐκφράσεις, για να λάδουμε υπόψη τούτες τις παρατηρήσεις OTIC 

ἐπανεκχδόσεις, με το θέλημα Tou ΑΛΛΑΧ. 

O AAAAX είναι ο Οδηγός στην επιτυχία 

και Αὐτός είναι ο Καθοδηγητής στον Σωστό Δρόμο. 

Q ΑΛΛΑΔ δέξου από μας. Πράγματι Εσύ εἰσαι o Ακούων, 
ο Παντογνώστης. 

a  Λον τ εν ΣΟ ΣΧ τὴ, 



(1) Loven ελ-Φάτιχα 

1, Στὸ ὄνομα tov AAAAX 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

(Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ). 

2. Η Δόξα ανήκει στον AAAAX, τον 

'᾿Αρχοντα OAWV τῶν κόσμων. 

3. Tov Παντελεήμονα, τον 

Πολυεύσπλαχνο. 

4. Tov Ἠγεμόνα της Ἡμέρας της 
Κρίσης. 

5. Εσένα μόνο λατρεύουμε και Eoéva 

μόνο ικετεύουμε για VO μας παρέχεις τη 
ὀοήθειά Σου. 

6. Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. 

7. Tov δρόμο εκείνων, που τους χάρισες 

τὴν Ευλογία Σου, ὀχι εκείνων που 

περιέπεσαν στην Οργή Σου και που 
Παραστράτησαν. 
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(2) Loven ελ-  Μπάχαρα Μέρος lo 

to ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

(Μπισομιλλαάχιρραχμανιρραχίμ) 

1. A.A. Μ.Ξ(ἕλιφ, Λαμμ, Muy)! 

2. Αὐτό το ὄιύλιίο εἰναι αναμφίόολο. 

Σ' Αὐτό υπάρχει ἡ καθοδήγηση για 

EXELVOUG που φούουνται τον ΑΛΛΑΧ. 

3. Tia εκείνους που πιστεύουν στον 

Αόρατο, και εκτελοῦν τις προσευχές, και 

προσφέρουν στους άλλους 0,TL Ἐμείς τους 

ἔχουμε δώσει. 

4. Και για εκείνους που πιστεύουν σ' 

600 σου ἀαποκαλήφθηκε, καὶ που ἔχουν 

αποκαληφθεί πρίν amo σένα, και που 

πιστεύουν ακλόνητα στη μετὰ θάνατο ζωή. 

5. Αὐτοί εἰναι που ακολουθοῦν τὴν 

καθοδήγηση του Κυρίου τους, και αὐτοί 

εἰναι οι ευδόχιμοι. 

6. Ὅσο για τους ἄπιστους, εἰναι TO 

LOLO γι᾿ αυτούς, ELTE τους προειδοποιείς, 

εἰτε ox. Δεν θα πιστέψουν. 

7. Ο AAAAX σφράγισε, τις καρδιές 

τους και την AXON τους, και OTA μάτια 

τους ὑπάρχει πέπλο. Μεγάλη θα εἰναι η 

τιμωρία (που θα υποστοῦν). 

8. Μερικχοί a’ τους ανθρώπους λένε: 

"Πιστεύουμε στον ΑΛΛΑΧ και στην 

"Ἔσχατη ἡμέρα", αλλὰ δεν πιστεύουν 
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(2) Loven ελ- Μπάκαρα Μέρος lo 

(πραγματικά).. 

9. Προσπαθούν να εξαπατήσουν τον 

AAAAX κι όσους πιστεύουν, χωρὶς όμως 

να το καταλαδαίνουν, EEYEAOUV μόνο TOV 

εαυτό τους. 

10. Στις καρδιές τους φώλιασε 
αρρώστια. Κι ο AAAAX τὴν ἔχει 

μεγαλώσει. Κι οδυνηρήὴ εἰναι ἡ τιμωρία 

που τους περιμένει, γιατί EAEYAV ψέματα. 

11. Κι όταν τους εἰπε κάποιος: Μη 

σκορπάτε κακίες στὴ YH". Απάντησαν: "Κι 

όμως, EELS επιζητούμε μονάχα τὴν GOETH". 

12. Αὐτοί είναι χωρίς αμφιύθολία, 

EXELVOL που CLOLKOUV, κι ὄμως dev TO 

αισθάνονται. 

13. Κι όταν τους εἰπαν: "Πιστέψτε, 

όπως πιστεύουν κι OL άλλοι ἀνθρωποι", 

απάντησαν: "Μήπως hoe VO. πιστεύουμε 

όπως πιστεύουν OL ἀνόητοι"; Ὄχι σίγουρα... 

γιατί αὐτοί OL LOLOL εἰναι OL ἀνόητοι, αλλά 

SEV το γνωρίζουν. 

14. Κι dua συναντούν ὀόσους πιστεύουν, 

λένε: "Κι ἐμεῖς πιστεύουμε". Αλλ' ἅμα 

όρεθούν μόνοι ἀνάμεσα σε πονηρούς, τους 

λένε: "Πραγματικά, είμαστε μαζί σας, με 

τους ἄλλους ἁπλῶς αστειευόμασταν". 

15. Ο AAAAX, θα τους ανταποδώσει 

τὴν χοροϊδία TOUS μέσα στὰ αδικήματά 

τους, και τους ἀφήνει νὰ περιφέρονται 

σαν τυφλοί. 

16. Αὐτοὶ εἰναι εκείνοι που ἔχουν 
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(2) Loven ελ-. Μπάχαρα Μέρος lo 

αυτῇ εἰναι 

παραστρατήσει. 

μάταιη, κι ἔχουν 

17. Μοιάζουν μ' εκείνον που ἄναψε 

φωτιά, κι GUA ἐφεξε ολόγυρά TOV, πήρε 

ο AAAAX το φως τους και τους ἄφησε 

σε 6000 σκοτάδι. Ἔτσι που va μην 

μποροῦν να όλέπουν. 

18. Κουφοί, ὀουόδοὶ και τυφλοί (στην 

πίστη) dev θα επανέλθουν (στο Θείο 

μονοπάτι). 

19. Ἤ.. (ἄλλη παρομοίωση): Ἕνα 

ὄροχερό σύννεφο as’ τον ουρανό. Σ' AUTO 

πυπάρχουν σκοτάδια, BOOVTES κι ἀαστραπές. 

Πιέζουν τα δάχτυλα στ' αὐτιά τους, από 

το φόδο του θανάτου από τους κεραυνούς. 

O AAAAX όμως περιύάλλει (εξουσιάζει) 

τους ἀπιστους. 

20. ΠΠαρά λίγο ἡ aotoany να τους 

στερήσει την ὀραση, κάθε φορά που το 

φως της ὄοηθά, ὀαδίζουν στη λάμψη της. 

AUG όμως πέφτει το σκοτάδι πάνω τους 

μένουν ακίνητοι. Av όμως το΄ θελε O 

AAAAX θα μπορούσε να τους στερήσει 

τὴν AXON και την όρασηῃ, γιατί οΑΛΛΑΧ 

εἰναι Παντοδύναμος. 

21. ὦ Ανθρωποι! Λατρέψετε τον Κύριό 

σας, (tov AAAAX) που δημιούργησε εσάς 

και τους προγόνους σας, για ν' ἔχετε τὴν 

εὐκαιρία για να θεοσεδήτε. 

22. Ilov σας ἔστρωσε TH yy και ἐφτιαξε 

τον OVOAVO για στέγη. Κι ἔστειλε κάτω. 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

νερό απ' τον ουρανό, και ἐόγαλε μ' AUTO 

τους καρπούς που θα Gas συντηρήσουν. 

Και, μη παρομοιάζετε κανένα με τον 

AAAAX ἀφοῦ γνωρίζετε την Αλήθεια. 

23. Av αμφιθάλλετε, σ' εκείνο που 

Ἐμείς αποκαλύψαμε (κατά καιρούς) TOV 

δούλο Maz,” (τον Μουχάμμεντ - Μωάμεθ) 

τότε παρουσιάσετε Eva Στάδιο (Loved) 

όμοιο μ' αὐτά εδώ, και καλέστε, αν εἰστε 

ειλικρινείὶς τους μάρτυρές σας εκτός από 

τον ΑΛΛΑΧ. 

24. Av ὁμως, δεν μπορείτε va το 

κάμετε κι ἀασφαλώς δεν μπορείτε, - τότε 

προφυλαχθείτε τη Φωτιά που για καύσιμα. 

EXEL ἀνθρώπους και πέτρες, (των εἰδώλων) 

και που προετοιμάστηκε για τους 

ἀπιστους. 

25. Και va χαροποιείς όσους πιστεύουν 

και κάνουν Ta καλά ἐργα. To μερίδιό 

τους είναι Κήποι, που κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια. Κάθε φορά, που θα τρέφονται 

με TA φρούτα τους, θα λένε: "Ἔτσι 

τρώγαμε και πριν", γιατί τους παρέχονται 

όμοια πράγματα. Κι exet θ' ἐχουν αγνές 

γυναίκες (συζύγους) και θα μείνουν σ᾽ 

αὐτούς για πάντα. 

26. O AAAAX δεν θεωρεί ανάξιο va 

χρησιμοποιεί τις παρομοιώσεις, από 

κουνούπι μέχρι κάτι τι το μικρότερο. ‘Oot 

πιστεύουν γνωρίζουν OTL ἡ αλήθεια 

προέρχεται at’ τον Κύριό τους, Ενώ 

ou άπιστοι λένε: "Ti ἐννοεί ο AAAAX με 

τη παρομοίωση αὐτή", μ' AUTH πολλούς 
εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί, αλλά 

dev εξαπατὰ παρά μόνο τους 
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(2) Loven ελ- Μπάχαρα Μέρος lo 

διεστραμμένους. 

27. Ὅσοι αθετούν τη συμφωνία του 
AAAAX μετὰ ποὺ EXEL επικυρωθεί, και 

διαχωρίζουν, ό,τι οΑΛΛΛΑΔ διέταξε var’ va 

ενωμένο, και κάνουν το κακό OTH YN, 

αὐτοί ζημιώνοντοι. 

28. Πώς είναι δυνατόν να μη πιστεύετε 

τον AAAAX; - noaotav μηδέν και σας 

ἐδωσε ζωή. Ἔπειτα, θα επιφέρει το θάνατό 

σας και μετά BA σας ξαναπροσφέρει TH 

Con, και πάλι σ' Αὐτόν θα επιστρέψετε. 

29. Είναι Εκείνος που δημιούργησε 

για σας ό,.τι ὀρίσκεται πάνω OTH YH, ἀκόμη 

ἢ δύναμή Tov περιλάμόανε τους ουρανοῦς, 

γιατί ἐδωσε τάξη και τελειότητα στὰ επτά 

στερεώματα, κι είναι Παντογνώστης. 

30. Koita! Ὅταν ο Κύριός σου εἰπε 

στους αγγέλους: "Εγώ θα δημιουργήσω 

ένα τοποτηρητή OTH yn", εκείνοι 

αποκρίθηκαν: "Μήπως θέλεις va ὄάλεις 

σ' αυτή κάποιον, που θα τη GAG WEL και 

θα χύσει αίμα - TH στιγμή που εμεὶίς 

πανηγυρίζουμε το μεγαλείο Σου και 

Εσένα δοξάζουμε"; Κι o0 AAAAX 

απάντησε: "Εγώ γνωρίζω εκείνο TOV σεις 

δεν γνωρίζετε". 

31. Kat δίδαξε στον Αδάμ τα ονόματα 

όλων τῶν πραγμάτων, ἐπειτὰ εκθέτοντάς 

τὰ μπροστά στους αγγέλους, εἰπε: 

"Αποκαλύψτε Mov ta ονόματά τους av 

έχετε δίκαιο". 

32. Κι αὐτοί Tov απάντησαν: "Δόξα 

στην παντογνωσία Lou!" Δεν γνωρίζουμε 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

τίποτε περισσότερο am’ OTL Εσύ μας 

δίδαξες. Πράγματι! Εἰσαι -Eov- o 

Παντογνώστης ο Σοφός, (Εἰσαι Ἐσύ o 

τέλειος στη Γνώση και στη Σοφιο). 

33, Εἰπε: "Q! Αδάμ! Αποκάλυψε ta 

ονόματά τους.." Κι otav ma o Αδάμ 

τους Ta ἀαποκάλυψε.ο AAAAX εἰπε: 

"Μήπως δεν σὰς elma ότι γνωρίζω το 

Αόρατο τῶν ουρανών χαὶι τῆς γης, γνωρίζω 

και O,TL φανερώνετε και O,TL αποχρύπτετε;" 

34. Και όταν είἰπαμε στους ἀγγέλους: 

"Ὑπολλιθείτε στον Αδάμ". Τότε εκείνοι 
᾽υποκχκλίθηκαν, εκτός ἀπ᾽ τον ἱμπλίς (τον 

σατανά) που αρνήθηχε κι ταν 
᾽πυπερήφανος XL ETOL ἔγινε (ένας) από τους 

ἀπιστους. 

35. Και πάλι εἰπαμε: "Q! Adau! 

Κατοίκησε ov κυ ἡ γυναίκα σου στον 

Παράδεισο, και τρώτε an’ ta ἀφθονα 

πράγματά του ὁπως (όπου και ὀταν) 

θέλετε, αλλά μὴν πλησιάζετε αὐτό το 

δέντρο, γιατί Bu’ στε ἀδικοι. 

36. Tote 0 Σατανάς κατάφερε VA τους 

κάνει VA αμαρτήσουν και Tous ἑἐόὄγαλε 

απ' THV κατάσταση τῆς εὐτυχίας που 

τούσαν. Και τότε εἰπαμε: "Κατεόδείτε όλοι 

απ' εδώ, αφού ELOTE εχθροί ο ἕνας με TOV 

άλλο. H γη θα είναι για σας (προσωρινή) 
εγκατάσταση και ἀαπόλαυση για ἕνα 

διάστημα. 

37. O Αδάμ τότε χκατάλαόε, τους 

ἐμπνευσμένους λόγους του Κυρίου tov 

και μετάνιωσε. Κι ο Κύριος δέχτηκε τῇ 

μετάνοια, γιατί είναι πολύ Ἐπιεικής καὶ 
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(2) Lovea ελ- Μπάκαρα Μέρος lo 

Φιλεύσπλαχνος. 

38. Einape: "Kate6eite odor am’ εδώ. 

Ki av - όπως εἰναι 6€6a10 - φθάσουν 

οδηγίες από Ἐμένα, όσοι τις 

ακολουθήσουν, τότε οὔτε θα υπάρχει φόδο 

για αὐυτοῦς, κι αὐτοί οὐτε θα λυπηθοῦν." 

39. "Κι ὁσοι ἀαρνοῦνται την Πίστη και 

διαψεύδουν τα Σύμόολά Μας, θα γίνουν 

σύντροφοι της Φωτιάς, όπου για πάντα 

θα παραμείνουν". 

40. ὦ) παιδιά του Ισραήλ! θυμηθείτε 

τις ευεργεσίες που άφθονα σας μοίρασα. 

Να τηρείτε την (Συμφωνία σας) όπως κι 

Εγώ τηρώ τη Συμφωνία Μου μαζί σας 

και μονάχα Ἐμένα, να φοόάστε. 

41. Και πιστέψτε σ' ό,τι αποκάλυψα, 

που επικυρώνει την αποκάλυψη που ἔχετε. 

Και μην eciote ot πρώτοι που θα την 
αρνηθείτε, οὔτε ν' ἀγοράζετε τα Σύμόολα 

(Αγιάτ)ὴ Mov pe φτηνή τιμή. Και va 

φοόάστε Ἐμένα, μονάχα Ἐμένα. 

42. Και μη σκεπάζετε την Αλήθεια με 

τη ψευτιά, οὔτε ν΄ ἀποκρύπτετε τὴν 

Αλήθεια ενώ τη γνωρίζετε. 

43. Na κάνετε την προσευχή και va 

καταὄδάλλετε τη Ζεκάτ (Δηλαδή to 1{40 

τῶν ετησίων αποδοχών) και να 

προσεύχεσθε μαζί μ' εκείνους που 

προσεύχονται. 

44. Μήπως παραγγέλλετε στους 

ανθρώπους τη δικαιοσύνη και ξεχνάτε vo 

τὴν εφαρμόσετε στον EaVTO σας; Κι 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος 10 

ὠστόσο εσείς μελετάτε τις Γραφές. Πατί 

δεν συνετίζεστε; 

45. Ζητήσετε τη ὀοήθεια tov AAAAX 
μὲ υπομονή και προσευχή: Εἰναι 

πραγματικὰ δύσκολο, εκτός γι' αὐτούς 

που εἰναι ταπεινοί. 

46. Και που έχουν στο νου tH 

ὀεδαιότητα ότι θα συναντήσουν τον Κύριό 

τους κι ότι θα ξαναγυρίσουν σ' Αὐτόν. 

47. 9! παιδιὰ του Ἰσραήλ! Θυμηθείτε 

τις (ειδικές) ευεργεσίες, που σας Exava, 

χυ OTL ἐγώ προτίμησα (τους προγόνους 

σας) από ὀλους τους άλλους (που ἕζησαν 

τὴν ἐποχή τους για το Μήνυμά μου). 

48. Και φυλαχτείτε για τη μέρα ποῦ ἡ 

μια ψυχή δεν θα ὀοηθάει την άλλη, κι 

οὔτε μεσολάδηση οὔτε λύτρα θα γίνονται 

SEXTA απ' αὐτήν, (ούτε κανείς) θα μπορεί 

va τους ὄοηθήσει. 

49. Κι otav σας ἀαπελευθερώσαμε από 

τον Φαραώ και Tous ἀκολούθους Tov, κι 

απ' TA σκληρά ὀασανιστήρια, που ἐσφαζαν 

TQ παιδιά σας κι ἄφηναν τις γυναίκες 

σας ζωντανές, (για Va υπηρετούν), τούτο 

ἥταν μια σκληρή δοκιμασία az’ tov Κύριό 

σας. 

50. Κι όταν χωρίσαμε ota δύο TH 

θάλασσα για σας, και σας σώσαμε, XL 

πνίξαμε τους ακχολούθους του Φαραώ 

μπροστά OTA μάτια σας. 

51. Κι όταν επί σαράντα νύχτες 

προσδιορίζαμε τη Διαθήκη για τον 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

Μωυσή... EGELG στη διάρκεια της απουσίας 

του, πήρατε το μοσχάρι (για λατρεία), 

και κάματε αδικία. 

52. Ακόμα και τότε σας συγχωρέσαμε, 

μήπως γίνετε εὐγνώμονες. 

53. Κι otav δώσαμε στον Μωυσῆ τη 

Γραφή και to Κριτήριο (τη Διάγνωση... 

ἀνάμεσα στο καλό και TO ἀάδικο) ίσως 

οδηγηθείτε σωστά. 

54. Κι otav εἰπε ο Μωυσής στο λαὸ 

tov: "Q! λαέ μου! αδικήσατε τον eavto 

σας, λατρεύοντας το μοσχάρι. Ζητήσετε 

συγχώρηση απ' tov Δημιουργό σὰς και 

σκοτώσετε τον EAUTO σας, (UE μετάνοια). 

Αὐτό θα είναι το καλύτερο για σας κατά 

τή γνώμη του Δημιουργού σας". Tote, 

(Εκείνος) σὰς συγχώρησε, γιατί Αὐτός 

εἰναι ο Πολυεπιεικής, ο Φιλεύσπλαχνος. 

55. Κι όταν εἰπατε: "Ὧ! Μωυσή! Ποτέ 

δεν θα σε πιστέψουμε, ὦώσπου νὰ δούμε 

φανερά τον AAAAX. Και, θαμπωθήκατε 

τότε ἀπό τον κεραυνό, καθώς κοιτούσατε, 

56. Ἔπειτα σας αναστήσαμε am τον 

θάνατό σας, μήπως και Μας 

ευχαριστούσατε, | 

57. Και σας δώσαμε τη σκιά απ' τα 

σύννεφα και στείλαμε κάτω OF σὰς TO 

μάννα και τα σάλωα᾽ λέγοντας: "Date 

CUT’ τα καλά που σας προσφέρουμε "(αλλά 

παρήκουσαν). Ἐμάς τότε dev Mac 

αδίκησαν, ενώ ἐόλαψαν τον εαυτό τους. 

58. Κι otav είἰπαμε: Μπείτε σ' αὐτό 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

TO χωριό και φάτε as’ ta άφθονα ἀγαθά 

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 το καλό", 

59. Και παραποίησαν οι παραύδάτες 

TO λόγο που τους ἀαποκαλύφθηκε και τον 

αντικατέστησαν με ἄλλο, ‘yu αυτό στείλαμε 

από τον ουρανό μάστιγα σε ὄάρος των 

αδίκων ἐπειδή επανειλημμένα, αθέτησαν 

τις διαταγές Μας. 

60. Κι otav ο Μωυσής προσευχήθηκε 

yla va ξεδιψάσει το λαό του: εἰπαμε: 

"Κτύπα με το ραόδί σου το ὀράχο", Κι 

ανάἀόλυσαν ast’ αὐτόν δώδεκα πηγές. Κάθε 

ομάδα γνώρισε το μέρος τῆς για νερό. 

(κι εἰπαμε τότε): "Na pate και va πιείτε 

at ta ἀγαθά πον σὰς προσφέρει O 

AAAAX και νὰ μην κάνετε OTH YN, οὔτε 

τὸ πονηρό, οὔτε το κακό αδικούντες". 

61. Κι ὁταν εἰπατε: "Q! Μωυσή! δεν 

αντέχομε συνέχεια στην ἰδια τροφή. Iv’ 

αυτό παρακάλεσε για μας το Κύριό σου 

VO μας προμηθεύσει, απ' ό,τι φυτρώνει 

στη γη: τὰ χορταρικά και τ' αγγούρια, 

τα σιτάρια τις φακές και TA κρεμμύδια 

της". Κι εκείνος τότε σας απάντησε: 

"Μήπως θέλετε ν' ανταλλάξετε ὀό.τι εἰναι 

χειρότερο μὲ ό,τι εἰναι καλύτερο; 

Πηγαίνετε τότε σ' οποιαδήποτε πόλη και 

θα Ooette ό.τι ζητάτε!", Και περικλείστηκαν 

από ταπείνωση και δυστυχία και πάνω 

τους ἔπεσε ἡ οργή tov ΑΛΛΑΧ γιατί 

ἀαἀρνήθηκαν ta σύμθολα του AAAAX και 

χωρίς λόγο σκότωσαν τους Προφήτες Του. 
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(2) Lovoa ελ-Μπάκαρα Μέρος 10 ἝΩ Υ δ. AS! 5) pw 

Κι αυτό γιατί 

παρανόμησαν. 

παρήκουσαν και 

62. Ὅσοι όμως πίστεψαν (στο Κοράνιο) 

XL όσοι ακολούθησαν τις Ιουδαϊκές Γραφες 

XL OL Χριστιανοὶ κι OL LAGGALOL,* κι ὁποιος 

ἄλλος πίστεψε στον AAAAX καὶ τὴν 

Ἔσχατη Μέρα ut ἐκᾶνε το καλό, θα έχουν 

τὴν ανταμοιδή του Κυρίου τους. Σ' αὐτοὺς 

δεν θα πυπάρχει οὔτε φόδος, οὔτε λύπη. 

63. Κι όταν δεχτήκαμε τη συμφωνία 

σας και VIPWOALE πάνω σας το OOS (του 

Tovo Σινά) εἰπαμε: "Φυλάξετε στερεά ό.τι 

σας δώσαμε καὶ να θυμάστε πάντοτε O,TL 

᾽υπάρχει o αυτά. Μήπως και, φοδηθείτε 

τον ΑΛΛΑΧ", 

64. Κι όμως στη συνέχεια ξαναγυρίσατε 

πίσω. Κι αν δεν ὑυπήρχε ἡ χάρη κι O 

οίκτος του AAAAX γιὰ σας, τότε σίγουρα 

θα ήσασταν με τους χαμένους. 

65. Κι ὁμως, γνωρίσατε καλὰ ὕποιοι, 

ἀνάμεσά σας, EXYOVV παρατυπήσει στὴν 

περίπτωση του Σαῤδόάτου. Σ΄ αυτούς 

εἰπαμε:ι: “Νὰ γίνετε πίθηκοι 

καταφρονημένοι (κι ἀαποδιωγμένοι)". 

66. Ἔτσι τὴν τιμωρία κάναμε 

παράδειγμα για TOUS συγχρόνους τους 

καιτους ἀπογόνους Tous, κι Eva μάθημα 

για OGOUS φοδούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

67. Κι otav ο Μωυσῆς εἰπε στο λαό 

tov: "0 AAAAX προστάζει va θυσιάσετε 

μια ἀγελάδα". Εκείνοι ρώτησαν: "Mas 

κοροϊδεύεις"; Τότε ἀπάντησε: O AAAAX 

φυλάξοι, αν εἰμαι ast’ τους αμαθεὶς"" 
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68. Και avtot αποκρίθηκαν. 

"Παρακάλεσε για μας tov Κύριό cov vo 

μας διευκχρινίσει ποιὰ (αγελάδα) εἰναι 

αὐτή!" Καὶ τους ἁαπάντησε: "(-O AAAAX- 

) λέγει ότι ἡ ἀγελάδα δεν πρέπει VOL εἶναι 

οὔτε γερασμένη, οὔτε καὶ πολὺ νέα, ἀλλά 

μέσης ηλικίας. Κάνετε τώρα ό,τι σας 

προστάζει". | 

= 69. Tote avtot eimav: "Παρακάλεσε 

για μας TOV Κύριό Gov va μας διευκρινίσει 

TO χρώμα της" τους ἀπάντησε, OTL: "oO 

AAAAX λέγει: μια κατακίτρινη ἀγελάδα 

με καθαρό και πλούσιο χρωματισμό, που 

νὰ προχαλεί το θαυμασμό τῶν θεατῶν!" 

70. Και πάλι του εἰπαν: "Παρακάλεσε 

γιὰ μας τον Κύριό σου, νὰ μας διευκρινίσει 

OLE είναι αυτή; Tia μας ὁλες οι ἀγελάδες 

εἶναι όμοιες, και WE θέληση του AAAAX 

θα τη ὄρούμε". 

71. (Μωυσῆς τους ἀπάντησε κι) εἰπε: 

"Λέγει (-O AAAAX-) μιὰ αδάμαστη 

ayeAada που νὰ μὴν ἔχει MOTE 

χρησιμοποιηθεὶ για TO ὀργωμα τῆς YNS ἢ 

το πότισμα των χωραφιών να εἰναι υγιής 

καὶ χωρίς ελάττωμα. Κι αὐτοί εἰπαν: "Ἰώρα 

μας έφερες τὴν αλήθεια". Kat τότε τὴν 

ἐσφαξαν χαι παραλίγο να UN TO ἕχαναν. 

72. Κι otav θανατώσατε ἕναν ἄνθρωπο 

και πέσατε σέ φιλονικία μεταξύ σας γιὰ 

το φόνο, o AAAAX τότε φανέρωσε EXELVO 

που κρύυόατε.. 

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

TO άψυχο σώμα στη ζωή και σας ἐδειξε 

ἔτσι τα σημεία Tov, LOWS VO συνετιστείτε. 

74. Και émetta οι καρδιές σας 

σκλήρυναν ὥστε έγιναν σαν ὄράχος κι 

ακόμα χειρότερες στη OxANOOTHTA. Tati 

ανάμεσα στὰ πετρώματα υπάρχουν μερικά 

που πηγάζουν απ’ αυτά ποτάμια, κι ἄλλα 

που απ' τις σχισμές τους ξεχύνονται νερά, 

κι ἄλλα που ὀυθίζονται από φόδο στον 

AAAAX. O AAAAX ὁμως δεν αγνοεί 

EXELVO που κάνετε. 

75. Ἐλπίζετε (-Ὡῷ! ἄνθρωποι τῆς 

Πίστης-) ot. θα πιστέψουν σε σας; 

Βλέποντας ότι ένα μέρος απ' αὐτούς ενώ 

ἄκουσε το Λόγο tov AAAAX και τον 

κατάλαόε, OTH συνέχεια τον παραποίησε 

με επἰγνωση. 

76. Κι έτσι όταν συναντούν όσους 

πιστεύουν λένε: "Πιστεύουμε". Ὅταν όμως 

συναντιούῦνται μεταξύ Tous κατ᾽ ιδίαν λένε: 

"Oa τοῖς διηγηθείτε τι ἀαποκάλυψε σε σας 

o AAAAX; Etvat δυνατόν τότε va το 

μεταχειριστούν σαν επιχείρημα, εναντίον 

σας, μπροστά στον Κύριό σας". Δεν 

καταλαόαίνετε λοιπόν; 

77. Αγνοούν ότι ο AAAAX γνωρίζει 

EXELVO που κρύόουν κι εκείνο που 

φανερώνουν. 

78. Ανάμεσά τους όρίσκονται 

ἀγράμματοι, που δὲν γνωρίζουν από το 

όὀιόλίο παρὰ ψευδεπιθυμίες και δεν κάνουν 

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

γράφουν το Βιόύλίο με τα χέρια τους και 

λένε: “Αὐτό elv’ an’ τον ΑΛΛΑΧ", για 

να κερδίσουν άθλιο τίμημα. Κι αλίμονο 

σ' αυτούς για O,TL γράφουν τα χέρια τους 

XL αλίμονο σ' αὐτούς για το κέρδος που 

απ' αὐτό ὠφελήθηκαν! 

80. Κι εἰπαν: "H φωτιά δεν θα μας 

αγγίξει, εἰμὴ μόνο για λίγες μετρημένες 

μέρες". Πες: "μήπως πήρατε καμιά 

᾽ππόσχεση an’ tov AAAAX γιατί ποτέ 

Του δεν αθετεί τις ὑποσχέσεις Του; Ἢ 

μήπως λέτε σχετικά μὲ τον ΑΛΛΑΧ 

EXELVO που dev γνωρίζετε;". 

81. Βέδαια όχι, (οι ἀπιστοι) όσοι 

διαπράττουν το κακό και περιδάλλονται 

QIU την αμαρτία θα είναι σύντροφοι της 

φωτιάς και θα μείνουν εκεί για πάντα. 

82. Ὅσοι όμως πιστεύουν και κάνουν 

καλές πράξεις AVTOL είναι σύντροφοι του 

Παραδείσου, εκείνοι θα μείνουν εκεί για 

πάντα. 

83. Kou θυμηθείτε: Κάναμε συμφωνία 

με τὰ παιδιά Tov Ισραήλ (πάνω σ' AUTO). 

Na μη λατρεύετε κανέναν παρά μόνο τον 

AAAAX. Na φέρεστε με καλοσύνη στους 

γονείς σας, και στους συγγενείς σας, καθώς 

και OTA ορφανά και TOUS φτωχούς. Na 

λέγετε καλά λόγια στους ανθρώπους, νὰ 

εκτελείτε την προσευχή και va δώσετε 

τὴν πῃυποχρεωτικχή ελεημοσύνη νὰ 

συνηθίσετε τὴν τακχτική (την ζεκάτ), 

ἐλεημοσύνη. Εκτός από ορισμένους 

ανάμεσά σας, εσείς όλοι μεταστρέψατε 

αρνούμενοι. 
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84. Και συμφωνήσατε va μη χυθεί awa 

ανάμεσά σας, οὔτε va εξορίσετε ο ένας 

τον ἄλλο GIL’ τα σπίτια σας και σεις τότε 

TO ENLKVOWOATE χαι ELOTE μάρτυρες 

αυτό. 

85.  στερ' AI’ 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 τους εξορίσετε. Μήπως 

πιστεύετε σ' ἕνα μέρος μονάχα του Βιόλίου 

κι ἀρνείστε το υπόλοιπο; Η ανταμοιθή 

τῆς συμπεριφοράς σας δεν θα εἰναι, παρά 

μόνο ἡ ντροπή στὴν τωρινή ζωή. Την 

Ημέρα de της Κρίσεως θα παραδοθούν 

στὰ πιο φρικτὰ ὄασανιστήρια. [Γιατί o 

AAAAX δεν παραόλέπει, O,TL κάνετε. 

86. Αὐτοὶ είναι EXELVOL που αγόρασαν 

τη ζωή AVTOV του κόσμου με το τίμημα 

της Μέλλουσας Ζωής. Η τιμωρία τους 

δεν θα ελαφρωθεί οὐτε θα ἔχουν καμιά 

ὀοηθεια. 

87. Και δώσαμε στο Μωυσή to Βιόλίο 

και στη συνέχεια στείλαμε αποστόλους 

για διαδόχους του. Δώσαμε στον Inoov 

to γιο της Μαριάμ τα φανερά σημεία. 

Tov ενισχύσαμε μὲ to Ἄγιο Πνεύμα. 

Μήπως κάθε φορά mov σας ἐρχεταῖι ἕνας 

απόστολος και σας φέρνει μια διδασκαλία, 

που ἡ ψυχή σας THV αποχρούει, θα τον 

περιφρονείτε αλαζονικά; Μερικούς τους 

διαψεύσατε κι ἄλλους τους σκοτώνετε, 
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88. Τότε avtoi ἁαπάντησαν: Ou καρδιές 
μας εἰναι περιτυλιγμένες". Κι όμως o 

AAAAX τοὺς καταράστηκεγια τὴν απισ- 

τία τους ἀφοῦ δεν πίστεψαν παρά dtyo.. 

89. Κι όταν τους ήρθε ένα Βιόλίο από 

τον AAAAX επιόεδαιώνοντας OTL εἰναι 

μαζί τους, παρ᾽ όλο που παλαιότερα εἰχαν 

παρακαλέσει για νίκη κατά των ἀπιστων, 

κι ἀφοῦ πήραν ό,τι τους εἰχε εξαγγελθεί. 

αρνήθηκχαν va το πιστέψουν. Ac πέσει το 

ανάθεμα tov AAAAX πάνω στους 

ἀπιστους. 

90. A®ALo εἰναι το τίμημα με το οποίο 

πούλησαν τον εαυτό TOUS, OTL από 

αυθαιρεσίας δεν πίστεψαν σ' εκείνο που 

o AAAAX ἐστειλε κάτω. ότι οΑΛΛΑΧ 

ἔστειλε LE TH θεία χάρη Tov σ' εκείνον 

που ήθελε ast’ τους δούλους Tov. Κι ἐτσι 

ἔχουν πάνω τους οργή πάνω στὴν οργή. 

Και ταπεινωτική τιμωρία ἀναμένει τους 

ἀπιστους. 

91. Κι otav λένε σ᾽ αυτούς: "Na 

πιστεύετε σ' εκείνο που Oo AAAAX ἐστειλε 

κάτω". Απαντούν: "Πιστεύουμε σ' εκείνο 

που ἐστειλὲ κάτω για μας". Κι 

απορρίπτουν εκείνο που ὀρίσκεται πίσω 

του, που εἰναι n Αλήθεια και που 

ἐπικυρώνει αυτά που έχουν. Πες τους: 

"TLATL λουτόν, παλαιότερα, σκοτώσατε τους 

προφήτες tov AAAAX, αν πράγματι 

πιστεύατε;". 

92. Τότε ήλθε σε σὰς ο Μωυσής με 

᾿ καθαρὰ Σημεία, εσείς όμως κατά THV 

απουσία του λατρέψατε το μοσχάρι. Ada 
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λοιπόν συμπεριφερθήκατε. 

93. Κι otav δεχθήκαμε τη συνθήκη 

σας κι ὑυψώσαμε πάνω σας τοΌρος (του 

Tove Σινὰ) κι εἰπαμε: "Πάρτε στα σούδαρά 

O,TL σας δώσαμε κι ἀκούσετε προσεκχτικά 

(tov Νόμο)". Απάντησαν: "Ακούσαμε και 

δεν υπακούσαμε" OL καρδιές τους ὅμως 

ήταν ακόμη ποτισμένες aT’ τη λατρεία 

του μοσχαριού, λόγω τῆς απιστίας τους. 

Πες τους: "Πόσο αισχρές πράγματι εἰναι 

οι προσταγές της πίστης σας, αν ἔχετε 

ὀέόαια κάποια πίστη". 

94. Πες τους πάλι: (Αν ἡ μετά θάνατον 

ευτυχισμένη διαμονή μὲ τον AAAAX, 

εἰναι ειδικά για σας, κι όχι για κανέναν 

άλλο, τότε τολμήσετε va ζητήσετε TO 

θάνατο αν εἰστε ειλικρινείς". 

95. Κι ὀμως ποτέ δεν θα αναζητήσουν 

τον θάνατο, για OOM ἕκαναν τα χέρια 

τους. Kio AAAAX γνωρίζει πολύ καλά 

τους κακοποιούῦς. 

96. Αλλά θα τους ὄρεις πράγματι Vv’ 

ἀαγαπούν τη ζωή περισσότερο κι AIT’ τους 

ειἰδωλολάτρες. Καθ' ἕνας an’ αυτούς θα 

ἐεπιθυμούσε va ἵζούσε για χίλια χρόνια" 

ὄμως ἡ μακροόιότητά του dev θα τον 

γλιτώσει απ' την (οφειλόμενη) ποινή, γιατί 

o AAAAX όὀλέπει καλά εκείνο, που 

κάνουν. 

97. Πες: ποιος ἦταν εχθρὸς του 

Γαόδριήλ;". Αὐτός είναι που φερε κάτω 

τὴν ἀποκάλυψη (To Κοράνιο) - με τὴν 

ἄδεια tov AAAAX - στὴν καρδιά σου, 

ἐεπικυρώνοντας εκείνα που κρατούσε στα 
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χέρια του (από TA προηγούμενα ὄιόλία) 

καθώς και εἰναι καθοδήγηση και 

ευχάριστες ευδήσεις για τους πιστούς. 

98. Ὅποιος εἰναι εχθρός του AAAAX, 

τῶν ἀγγέλων Του και τῶν αποστόλων 
Tov, tov Γαόριήλ και του Μιχαήλ, τότε 
xL ο AAAAX εἰναι εχθρός σ' ὀόσους 

αρνούνται την Πίστη. 

99. Σου στείλαμε κάτω ολοφάνερα 

σημεία (Κουρανικά), και κανείς δεν ta 

αρνείταν παρά μόνο οι διεστραμμένοι. 

100. Ἢ μήπως κάθε φορά που ἕκαναν 

συμφωνία, ἕνα μέρος ανάμεσά τους, τὴν 

πετούν, OL δὲ πιο πολλοί τους εἰναι 

ἄπιστοι. 

101. Κι otav ἕνας ο αποσταλμένος 

(Μουχάμμεντ ) at’ τον AAAAX, ἤρθε σ' 
αὐτούς, ἐεπικυρώνοντας EXELVO που ἔχουν, 

τότε, ένα μέρος απ' τους OMAOOUG του 

Βιόλίου πέταξαν μακριά πίσω απ' TH ράχη 

τους, το Βιόλίο του ΑΛΛΑΧ, (το 

Κοράνιο) σαν va ἦταν χάτι που dev To 

γνώριζαν. 

102. Κι ακολούθησαν αὐτό που ἕλεγαν 

οι πονηροί κατά τὴν εποχή του 

Σολομώντα. Δὲν ήταν όμως ἀπιστος oO 

Σολομῶν, αλλά οι δαίμονες, AUTOL 

διδάσκουν στους ανθρώπους TH μαγεία 

κι αὐτὰ που στάλθηκαν κάτω στη 

Ba6vAwva στοὺυς δύο ἀαγγέλους Xaoovut 

και Μαρούτἥ. Αὐτοί ot δύο δεν δίδαξαν 

κανέναν χωρίς VA του πουν: "Είμαστε μόνο 

ως δοκιμή πειρασμού. I’ αὐτό μη 

ὀλαστημήσεις". Και διδάχτηκαν, από τους 
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OVO την μαγεία με την οποία αποχωρίζουν 

τον ἀνδὸρα απὸ τὴν γυναίκα του. Δεν 

μπορούσαν ὁμὼς va ὀλάψουν κανένα, 

χωρίς την ἀδεια του AAAAX. ὡστόσο 

διδάχθηκαν EXELVO που τους EGAGTITE και 

δεν τους ωφελούσε.Κιἐμαθανότι όσοι 

προτιμούσαν τὴν μαγεία, dev Ba είχαν 

μερίδιο, στην εὐτυχία τῆς Μέλλουσας 

Ζωής. Και αλίμονο αν ἤξεραν, και πόσο 

εξευτελιστικὰ πούλησαν TOV εαυτό τοῖς ! 

103. Av ὁμως πίστεψαν και 

περιφρουρούσαν τον εαὐυτό τους ἀπ᾽ TO 

καχό ἡ ανταμοιόὴ θα ἦταν μεγάλη az’ 

τον AAAAX, αν ὀέθδαια To γνώριζαν. 

104. 02! Εσείς που Eyete πιστέψει! Μὴν 

λέτε (στον απόστολο): "Paiva" αλλά 

"οὐνδουρνα", και ακούστε TOV’ γιατί για 

τους ἄπιστους ὑπάρχει φοδερή τιμωρία. 

105. Ποτέ ούτε οι άπιστοι, που 

ὀρίσκονται ἀνάμεσα στους οπαδούς του 

ὀιόλίου, OUTE OL ELOWAOAGTOES ἀγαπάνε 

OTL κάτι TL καλό, θα πρέπει Va’ OBEL κάτω 

σε σὰς απ' tov Κύριο σας. Ο AAAAX 
ὄμως εκλέγει γιὰ την ευσπλαχνία Του, 
όποιους θέλει. O AAAAX εἰναι Κύριος 

τῆς Μεγάλης (απεριόριστης) εὔνοιας. 

106. Οποιονδήποτε κορανικό στίχο 

(Αάγια) χκαταργούμε ἡ κάνουμε va 

λησμονηθεὶ τον αντικαθιστούμε με χάτι 

καλύτερο ἡ με κάτι παρόμοιο: Δεν ἐμαθες 

ott ο AAAAX εἰναι Παντοδύναμος, 

107. Δεν ξέρεις moc στον AAAAX 

CLVYXEL TN κυριαρχία τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς; Ku ὀὁὀτι O€v ἔχετε κανένα 
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(2) Loven ελ- Μπάκαρα Μέρος lo 

προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός από TOV 

ΑΛΛΑΧ. 

108. Ἤ, μήπως θέλετε va ρωτήσετε 

και σεις τον απόστολό σας, όπως 

ρωτήθηκε προηγούμενα κι ο Μωυσής! 

Κι ὁὀποιος ανταλλάσσει με απιστία THV- 

πίστη, εἰχε ἤδη παραστρατήσει ἀπὸ TOV 

ορθό δρόμο. 

109. Μεγάλος αριθμός οπαδῶν tov 

Βιόλίου, μετά που εἰδαν va λάμπει ἢ 

Αλήθεια, εὐχονταν από ζηλοφθονία, (μέσα 

στον εαυτό τους), νὰ σὰς επαναφέρουν 

από τὴν πίστη στην ἀπιστία. Συγχωρείτε 

ὄμως και παραόλέπετε, μέχρις OTOV O 

AAAAX εκπληρώσει το σκοπό Tov, γιατί 

ο AAAAX εἰναι Παντοδύναμος. 

110. Και va εκτελείτε την προσευχή 

καθώς πρέπει και va καταύόάλλεται TH 

ζεκάτ. Κι ό,τι καλό κάνει ο ἕνας από 
σας στον ἄλλο για την ψυχή σας, θα το 
6oeite απ' tov ΑΛΛΑΧ. Πατί o AAAAX 
6AEMEL καλά OAG, όσα κάνετε. 

111. Κι εἰπαν: "Κανείς δεν θα εισέλθει 

στον Παράδεισο, εκτός αν εἰναι E6oatos 

ἡ Χριστιανός". Αὐτά εἰναι τα ὀνειρά τους. 

Ilec τους: Παρουσιάστε τις αποδείξεις σας, 

αν εἰστε ειλικρινείς" 

112. Μάλλον, ὀὁποιος υποτάξει TH 

προσωπικότητά του στον AAAAX και 
κάνει TO καλό, θα ὄρεν την αμοιόδή του 

στον Κύριό tov. Le τέτοιους δεν θὰ 
υπάρχει φόόδος, κι οὐτε θα λυπηθούν. 

113. Κι εἰπαν οι Εόραϊοιυ: "οι 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

Χριστιανοί SEV ἔχουν πάνω που va 

στηριχτούν" κι OL Χριστιανοί ἁπάντησαν: 

"ol E6eatou dev ἔχουν πάνω που va 

στηριχτούν". Ενώ κάθε ομάδα as’ αὐτούς 

μελετὰ to Βιόλίο. Ta ίδια διατυπώνουν 

κι ἐκείνοι (οι ELOWAOCAGTOES) που αγνοούν 

τους LOXVELGLOUS τους. O AAAAX όμως 

θα δικάζει, ανάμεσά τους, κατά τὴν 

Ημέρα της Κρίσεως σ' ό,τι διαφωνούν, 

(τις διαφορές τους). 

114. [lows εἰναι πιο ἄδικος από 

EXELVOV πού EXEL απαγορεύσει νὰ 

αναφερθεί το ὄνομα του ΑΛΛΑΧ στους 

τόπους της λατρείας; Ποιανού πραγματικά 

εἰν' ο πόθος Va τους καταστρέψει; Αὐτοί 

δεν ἔπρεπε va εισέλθουν παρά μόνο με 

φόόδο. Την ατιμία θα έχουν στον κόσμο 

αυτό, και τὰ υπερόολικά ὀασανιστήρια 

στον ἄλλο κόσμο. 

115. Στον AAAAX ανήκει ἡ ανατολή 
κι ἡ δύση: Σ' ONOLA μεριά κι αν στρέψετε, 

Exel εἰναι το Πρόσωπο του ΑΛΛΑΧΡ 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Απέραντος (και) 

Mavtoyva@otye.'° 

116. Κι eimav: Ὃ AAAAX γέννησε 

ἕνα vio". Δόξα σ' Αὐτόν. Ὄχι! Σ' Αὐτόν 
ανήχουν όλα, όσα ὄρίσκονται στους 

OVEAVOUS και OTH yn, κι όλα σ' Αὐτόν 

᾽πυποτάσσονται. 

117.0 ΑΛΛΑΧ εἰναι ο πρωτουργός 

τῶν ουρανών και τῆς γῆς. ΌὉταν 
αποφασίσεν για κάτι, λέει σ᾽ αὑτό: 

Ἵενν ηθήτω" και γίνεται. 

118. Κι εἰπαν όσοι dev χαταλαόδαίνουν: 
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(2) Loven ελ- Μπάκαρα Μέρος lo 

"Πατί o AAAAX dev μας μιλά;" ἡ, "Tati 

SEV μας φανερώνει κάποιο ONLELO; Ἔτσι 
ἔλεγαν, παρόμοια OL πρόγονοί τους. OL 

καρδιὲς τους μοιάζουν. Κι ὁμως 

φανερώσαμε TA σημεία σ' αὐτοὺς που 

ζητούσαν τη 6e6atwon. 

119. Evetc στείλαμε ἐσένα μὲ τὴν 

Αλήθεια σαν κομιστή και προειδοποιητῆ 

τῶν EVYAOLOTWV νέων. Εσὺ όμως δεν θα 

εἰσαι ὑπεύθυνος για τους συντρόφους τῆς 

Κόλασης. 

120. Και ποτέ ὃδεν πρόκειται, OL 

Εόραίοι, οὔτε οι Χριστιανοί, νὰ GE 

χωνέψουν εχτός AV εσύ ἀκολουθήσεις τὴν 

παρούσα μορφή της θρησκείας τους. Λέγε: 

Ἢ καθοδήγηση, (ο ισλαμισμός) του 

AAAAX, eivat ἡ μόνη αληθινή 
καθοδήγηση". Av ακχολουθήσεις τις 

επιθυμίες τους, ἐπειτὰ από τη γνώση που 

πήρες, ovte Προστάτη, οὔτε ὀοηθό θα 

ὄρεις εκ μέρους του AAAAX. 

121. Le αυτούς που δώσαμε το Βιύλιο 

καὶ TO μελέτησαν καθώς πρέπει, εἰναι 

μόνο εκείνοι που πίστεψαν σ' αὐτό (τον 

Ισλαμισμό), OGOL OUWS τον ἀρνούνται εἰναι 

EXELVOL που ζημιώνονται. 

122. Ω! Παιδιά του Ισραήλ!"} θυμηθείτε 

τα ευεργετήματα ποῦ μ' αὐτά σας γέμισα, 

κι ότι σας προτίμησα (τους προγόνους 

σας) απ' ὁλο τον άλλο κόσμο (που ἐζησαν. 

τὴν ἐποχή Tous, για το Μήνυμα Mov). 

123. Φυλάξετε τον εαυτό σας an’ τη 

Μέρα ποὺ ἡ μια ψυχή dev θα ὀοηθά τὴν 

ἄλλη, που οὔτε καμία αμοιόδή!" dev Oa 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος 10] 24 | 3 sjrl 

γίνεται δεχτή ἀπ' αὐτή, που οὔτε 7H 

μεσολάδηση θα τη ὀοηθήσει, και που οὔτε 

καμία ὄοήθεια θα υπάρχει (απέξω)). 

124. Και κοίτα! Ὅταν ο Κύριος 

δοκίμασε τον Αὐραάμ με ορισμένες 

παραγγελίες που τις EXTEAEGE, εἰπε: "Θα 

ορίσω aoe Ϊμάμη τῶν ανθρώπων". Και ο 

Αὐραάμ παρακάλεσε: "Axoun και στους 

απογόνους μου!" Και o AAAAX 

αποκρίθηκε: Ἢ συνθήκη Mov ouws (η 

προφητεία ὀμως) dev θα περιλάδει τους 

ἀδικους". 

125. Και κοίτα! Φτιάξαμε το σπίτι 

tov AAAAX - (την Kaauna) -Evav τόπο 

ὡς KXATAPVYLO για τους ανθρώπους 

(ἅσυλο) ασφάλειας κι (εἰπαμε) πάρτε το 

Μακάμ'’ του Αόραάμ σαν τόπο 

προσευχῆς κι ἀαναθέσαμε στον A6oadu 

καὶ τον ἰΪσμαήλ v' ἀπολυμάνουν τον (LEQO) 

OLXO μου, για τους λάτρες που το 

περιέρχονται γι᾿ αυτούς που ἁαπομονώνουν 

τον EAUTO τους και που γονατίζουν και 

᾽ὑυποκλίνονται όταν προσεύχονται. 

126. Και κοίτα! Ὅταν o Αόραάμ εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κάμε τον τόπο αυτό, χώρα 

εἰρήνης και θρέψε το λαό της με καρπούς, 

σ΄ ὁποιον πίστεψε στον AAAAX και στην 

τελευταία μέρα (TH μέρα τῆς κρίσεως) ο 

AAAAX αποκρίθηκε: "(Nat), και στους 

άπιστους θα κάμω τη χάρη νὰ τους αφήσω 

να τ᾽ ἀπολαύσουν για λίγο καιρό. “Ἔπειτα 

όμως θα τους οδηγήσω στην κόλαση τῆς 

Φωτιάς, Και εἰναι άθλιος ο προορισμός 
τους", 

127. Και κοίτα! Ὅταν ο Αὐραάμ κι o 
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(2) Loven ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

ἰσμαήλ Eeotnoav ta θεμέλια tov Oixov 
(μ' αυτή την προσευχή εἰπαν): "Κύριέ μας! 
δέξου από μας. Nati, Εσύ εἰσαι ο Ακούων 
(που ὁλα τ' ακούς), ο Παντογνώστης (κι 
όλα τα γνωρίζεις). 

128. "Κύριέ μας! Κάνε μας 
ΜΜμουσουλμάνους, (αφιερωμένους) σε Le. 

Κι απ' τους ἀπογόνους μας κάνε Eva λαό 
μουσουλμανικό, (υποταγμένο) σε Léva, και 
δείξε μας τις τοποθεσίες για va τελούμε 
τις (οφειλόμενες) ιεροτελεστίες. Και μας 
συγχωρείτε. Πιατί, εσύ eicar ο Δεχόμενος 
τὴν μετάνοια ο ΠΠολυεύσπλαχνος. 

129. "Κύριέ μας! Στείλε ἀνάμεσά τους 

ἕναν ἀπόστολο από δικό τους ἄνθρωπο 
που ν΄ ἀπαριθμεί σ᾽ αὐτούς τα εδάφια 
του Βιόλίου Σου. Και va τους διδάσκει 
το Βιόλίο (το Κοράνιο) και τη φρόνηση 
χαι va τοὺς εξαγνίσει. Γιατί Ἐσύ εἰσαι o 
Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

130. Και ποιος επιθυμεί ν' 
απομαχρυνθεί ἀπ᾽ τη θρησκεία, tov 
Αὐραάμ παρά μόνο όσοι εξευτελίζουν, τον 

εαυτό τους μὲ παραλογισμό; Ἐμείς τον 

διαλέξαμε σ' αὐτό TO κόσμο και στην 
Μέλλουσα Zon θα εἶναι μαζί μὲ τους 
δίκαιους. 

131. Και κοίτα όταν ο Κύριός του, 
TOU εἰπε: "Ὑποτάξου" (γίνε μουσουλμάνος), 
ἀπάντησε: "Ὑποτάχτηκα στον Κύριο ὀλων 
τῶν κόσμων". 

132. Αὐτό ήταν το κληροδότημα που 
ο Αὐραάμ άφησε στα παιδιά του. To ἰδιο 
Exane κι oO Taxw6. "Παιδιά pov! O 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo 

AAAAX διάλεξε για χάρη σὰς τὴν 

θρησκεία. Νὰ μη πεθάνετε παρά μόνο 

στην πίστη του Ισλάμ". 

133. Μήπως ήσαστε παρόντες όταν O 

θάνἁάτος παρουσιάστηκε στον Ιακώό, Κι 

όταν εἰπε ota παιδιά του: ἽΠοιον θα 

λατρέψετε ὕστερα από μένα;". “Tov 

απάντησαν: Oa λατρέψουμε το Θεό σου 

και Θεό των πατέρων σου Tov Αὐραάμ, 

Ἰσμαήλ και Ισαάκ, τον Ἕνα (αληθινό) 

Θεό, σ' Αὐτόν θα νυποταχτούμε. (στο 

Tova)". 

134. Αὐτό ἦταν ένας λαός που πέρασε 

παίρνοντας μαζί του το κέρδος AN τις 

πράξεις του. Και σεις am’ τις δικές σας. 

Και dev θα ρωτηθείτε για ό,τι ἕκαναν 

EXELVOL. 

135. Ki cinav: "“Tivete E6oatou ἡ 

Χριστιανοί, για να ELGTE GTO σωστό δρόμο. 

Απαντήστέ τους: “Oxi! ακολουθοῦμε τὴν 

θρησκεία του Αὐραάμ, του όρθιου, και 

ποτέ δεν ήταν από τους ειδωλολάτρες. 

136. Na δηλώσετε: "“Πιστέψαμε στον 

AAAAX καὶ σ' ό,τι αποκάλυψε σε μας 

(το Κοράνιο) και στον Αὐραάμ, Ισμαηλ, 

Ισαάκ, Ιακώδ και στις φυλές και σ᾽ ότι 

δόθηκε στον Μωυσή και tov Inoov, και 

σ' ό,.τι δόθηχκε σ' όλους TOUS προφήτες 

απ' τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε καμιά 

διάκριση ἀνάμεσα σ᾽ οποιονδήποτε απ’ 

αὐτούς. Κι εμείς σ' Αὐτόν (στον AAAAX) 

᾽υποταχτήκαμε. (Είμαστε Μουσουλμάνοι). 

137. Κι αν avtot (οι Χριστιανοί κι OL 

Εδραίοι) πίστεψαν, σ' αὐτό που σεις 
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(2) Loven ελ- Μπάκαρα Μέρος 10 

πιστέψατε, τότε BOLOXOVTAL στο σωστό 

δρόμο, αν όμως, ἀρνηθούν, τότε αυτοίείναι 
Ot σχισματικοίέ. O AAAAX ὀμως θα σε 
προστατέψει ἀπέναντί τους. Και Αυτόςείναι 
ο Αχούων,Ο Παντογνώστης (όλα τ’ ἀκούει 

και όλα Ta γνωρίζει). 

138. Πείτε: H Θρησκεία μας (to Ισλάμ). 
είναι το Βάπτιομα του AAAAX. Ποιος 

άλλος μπορεί va δώσει μια λατρεία 

καλύτερη απ' tov ΑΛΛΑΧ; Και εμείς 
Avtov λατρεύουμε.. 

139. lec: Μήπως θα φιλονικήσετε μαζί 

μας στη θρησκεία του AAAAX; ποὺ είναι 

O Κύριός μας κι ο Κύριός σας; και που 

εἰμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας 

χαι σεις για τις δικές σας; Και εμείς o 

Αὐτόν εἰίμαστε ειλικρινείς (στην πίστη μας 
γι' Αὐτόν!) 

140. Η μήπως θα πείτε, ott ο Αὐραάμ 

κι O Ϊσμαήλ κι ο Ioadx κι ο Ϊακώόδ. κι οι 

φυλές ήταν E6eaior ἡ Χριστιανοί; Πες: 

ITovog γνωρίζει, εσείς ἡ ο AAAAX; Και 

ποιος εἰναι περισσότερο δικος απ’ 

EXELVOUG που ἀαπέκρυψαν τη μαρτυρία που 

εἰχαν απ' tov AAAAX; o AAAAX, όμως 

δεν εἶναι αδιάφορος, σ' ὁσα κάνετε. 

141. Αὐτός ήταν ένας λαός που 

σκορπίστηχε παίρνοντας μαζί tov, το 

χέρδος απ' τις πράξεις του όπως και σεις 

ἔχετε O,TL κερδίσατε απ' τις δικές σας 

πράξεις. Και δεν θα ρωτηθείτε για τις 

πράξεις τους. 

142. Oa πουν οι ανόητοι ax’ τους 

ανθρώπους: "Th τους ἔκανε v' αλλάξουν 
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(2) Loven ελ-Μπάχκαρα Μέρος 20 

την Κίμπλα, mov συνήθισαν, (όταν 

προσεύχονταν);" Απάντησε: Στον AAAAX 

ανήκουν ἡ ανατολή κι ἡ δύση, Αὐτός 

οδηγεί ὀποιον θέλει στον LOLO δρόμο. 

143. Ἔτσι σας κάναμε, eva λαό 

ισορροπημένο και δίκαιο, για νὰ γίνετε 

μάρτυρες στους ανθρώπους και O 

ἀπόστολος (Μουχάμμεντ) είναι μάρτυρας 

σε σας. Και δεν σου προσδιορίσαμε τὴν 

Κίμπλα, την κατεύθυνση που παλιά 

χρησιμοποιούσες, παρὰ μόνο για νὰ 

δοκιμάσουμε: ποιος ακολουθεί τον 

Απεσταλμένο από εκείνον που θα στρέψει 

ανάποδα τις φτέρνες του, απ' τη Πίστη. 

Βέδαια ταν (μια αλλαγή) σημαντική, 

εκτός για εκείνους που καθοδηγοῦνται 

απ' τον ΑΛΛΑΧ. Και ποτέ ο AAAAX 

Sev θ' ἀφήσει, την πίστη σας va yaGel. 

Πατί o AAAAX εἶναι για όλο τον κόσμο, 

όλο σιγουριά, γεμάτος καλοσύνη.(και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

144. Βλέπουμε va στρέφεις TO 

πρόσωπό σου για καθοδήγηση στον 

ουρανό. Τώρα θα στρέψουμε ἐσένα προς 

τη μεριά τῆς Κίμπλα που θα σ' 

ευχαριστήσει. Ἔπειτα στρέψε το πρόσωπό 

σου προς τὴν κατεύθυνση ὀποῦυ το. 

απαράδατο Ἰέμενος της Κάαμπα, ἔτσι 

όπου κι αν BOLOXEOTE, νὰ στρέφετε TO 

πρόσωπό σὰς σ' αὐτή τὴν κατεύθυνσῃ. 

Οι οπαδοί του Βιόλίου γνωρίζουν καλά, 

OTL GUTH (η αλλαγή) είναι ἡ αλήθεια az’ 

τον Κύριό τους. Και ο AAAAX ὃδεν 

παραόδλέπει εκείνα που κάνουν. 

145. Οποιοδήποτε σημείο κι αν κάνεις 

μπροστά στο λαό Tov Βιόλίου, αὐτοί δεν 
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πρόκειται Vv’ ἀκολουθήσουν TH δική σου 

κατεύθυνση της Κίμπλα, οὔτε καὶ Gv TH 

SUX TOUS, οὔτε στὴν πραγματικότητα 

ακολουθούν ο ἕνας του άλλου την Κίμπλα. 

Av ακολουθήσεις τις επιθυμίες τους ὕστερ' 

απὸ TH γνώση που δέχτηκες, τότε, εσύ 

θα εἰσαι ἕνας από τους άδικους. 

146. Σ' αυτούς που δώσαμε το BubAto 

το γνωρίζουν, όπως ξέρουν τα παιδιά τους, 

Ἀν ὄμως μια ομάδα απ' αυτούς 

αποκχρύπτουν τὴν ἀλήθεια TOV OL LOLOL 

TH γνωρίζουν. 

.147. H Αλήθεια πηγάζει απ’ tov Κύριό 

σου. Myv εἰσαι, λοιπόν, καθόλου με 

EXELVOUG που αμφιδάλλουν. 

148. Καθένας Eyer Eva σκοπό που γύρω 

του περιστρέφεται. Συναγωνίζεστε O' ὁ.τι 

εἶναι καλύτερο. Παντού ὀπου κι av 

ὀρίσκεστε, oO AAAAX θὰ σας φέρει όλους 

κάποτε. Πατί ο AAAAX o' oka εἰναι 
δυνατός. 

149. Ku an’ οπουδήποτε x av 

ξεκινήσεις, OTOEWE TO πρόσωπό GOV προς 

TO μέρος όπου εἰναι το Ιερό Téwevoc. Αὐτή 

εἰναι πραγματικά ἡ αλήθεια απ' τον Κύριό 

σου. Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν ἕεχνά για ό.τι 
κάνετε. 

150. Κι an’ οπουδήποτε κι av 

ξεκινήσεις, στρέψε TO πρόσωπό σου 

προσευχόμενος προς την κατεύθυνοη όπου 

εἰναι το απαράδατο ΤἸΤέμενος. Kar 

οπουδήποτε κι αν ὀρίσκεστε κατά τὴν 

προσευχῇ στρέψετε TA πρόσωπά σας προς 

TO EXEL, γιὰ VO μη δώσετε επιχείρημα 
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στον κόσμο GE ὄάρος σας. εκτός aT’ 

ἐκείνους που αδίκησαν. Και μὴν τους 

φοόδόσαστε, αλλά “Evéva va φούόσαστε, 

για VO. συμπληρώσω TH χάρη μου πάνω 

σας και va 6oEite την καθοδηγησή σας. 

151. Ἐπίσης στείλαμε για χάρη σας 

ἕναν Απόστολο από σας τους LOLOUG, νὰ 

ἐεπαναλάόδει σε σας τα Εδάφιά Mas, va 

σας εξαγνίσει και va σας διδάξει το 

Κοράνιο χαι τη φρόνηση και νὰ σας 

διδάξει ἀκόμη Ooa δεν γνωρίζατε. 

152. Na Me θυμάστε, για va σας 

θυμάμαι. Na elote εὐγνώμονες σε Μένα 

και μην αρνείστε την Πίστη. 

153. Q! Σεις που πιστεῦετε! 

Αναζητείστε τη ὀοήθεια με ὑπομονή και 

προσευχῇ. Πατί o AAAAX εἰναι μ' ὀσους 

ἐπιμένουν υπομονητικά. 

154. Και μη λέτε 0,TL όσοι σκοτώνονται 

για τ΄ ὄνομα tov AAAAX, ott εἰναι 

VEXOOL, αντίθετα είναι ζωντανοί κι όμως 

δεν το αισθάνεστε. 

155. Na εἰστε ὄέδαιοι: Oa σας 

δοκιμάσουμε με λίγο Mobo, και πείνα, 

και με μικρό χάσιμο απ' την περιουσία 

και από τις ψυχές τῶν ανθρώπων και 

από τους καρπούς. Na αγγέλλεις ta καλά 

νέα στους υπομονητικχούς. 

156. Αὐτοί εἰναι που αν xapLa 

συμφορά τους πιάνει λένε: "Ανήκουμε στον 

AAAAX xat σ' Αὐτόν επιστρέφουμε". 

157. Αὐτοί εἰναι που θα πετύχουν τὴν 
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συγχώρηση απ' tov Κύριό τους και ἔλεος, OR AS ὯΝ 
και εἰναι μόνοι OL καθοδηγούμενοι. 

158. Βεδαίως! H Lape" κι ἡ Μάρουα οτος τηῖγε cyte 
5 φα Ἶ 9 wi PROS OAIN 

(δύο μικροί λόφοι) είναι an’ τα Σύμόολα ἀπ σοι ων 

του AAAAX ἔτσι όσοι επισκέπτονται TOV Peo RIAN (heat 

Ιερό Οίκο (για προσκύνημα) στὴν EXOYN oO τ a ΚΆΚΗΝ kegs 
TOU, ἡ άλλοτε, SEV αμαρτάνουν, να κάνουν 

TO γύρο τους. Και όποιος αὐυθόρμητα 

προθυμοποιείται VOL κάνει το καλό, ας 

εἰναι ὀέδαιος ότι τότε ο AAAAX είναι 

Ενυγνώμων(και) Παντογνώστης. 

159. "Ὅσοι ὅμως αποκρύόουν τα φέν ο ΠΌΑ, SAAT ay 

ολοφάνερα Σημεία και TH GWOTH ΄ 

καθοδήγηση, που στείλαμε κάτω, από τότε 

που Ta εξηγήσαμε στους ανθρώπους μέσα Pare ee ‘sal eet ἢ 

στο Βιύόλίο, αὐτοί ὀεδαίως θα ἔχουν τὴν 

κατάρα τον ΑΛΛΑΧ, καὶ τὴν κατάρα 

όσων έχουν το δικαίωμα να καταριούνται. 

Ye > 

160. Extoc απ' ὅσους μετάνιωσαν και [ «ἡ 5.5 ( 2271 ALA ΣῊΝ 
διορθώθηκαν. καὶ ειλικρινά ἐδειξαν τὴν 

Αλήθεια, αὐτούς θα τους συγχωρήσω,, γιατί 

Εγὼ εἰμαι ο Πολυεπιεικής (και) 

O Πολυευσπλαχνικός. 

161. "Ὅσοι όμως ἀαρνήθηκαν τὴν caused tenet 

Πίστη, και πέθαναν άπιστοι, αὐτοί ἔχουν. 

“τὴν χατάρα του AAAAX και τῶν 

ἀγγέλων κι όλων τῶν ἀνθρώπων συνολικά. 

“4.2. «2 eee sede σα 

4: ὁπ sO a \ yal 2.2 

162. Oa x LVOUV σ' ην ἜΣ. Oa παραμε vou σ αὐτῇ , για AISI Scitne ABST: δὰ 

πάντα κι ἢ τιμωρία τους οὔτε θα pes 

λιγοστέψει κι ούτε θ' αργήσει. GI yes 

163. Κι 0 Θεός σας εἰναι Ἕνας Θεός. 

Δεν ὑπάρχει ἄλλος Θεός εκτός an’ Αὐτόν, 

που εἰναι ο Παντελεήμονας 0 
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. Πολνεύσπλαχνος. 

164. Προσέχετε: Στη δημιουργία των 

ουρανών και THS γης χαι τη διαδοχική 

αλλαγή της Νύχτας χαι της Μέρας, ota 

καράῤια που διασχίζουν τις θάλασσες 

μεταφέροντας στον κόσμο αὐτά που 

χρειάζονται, στο νερό τῆς ὄροχής που 

στέλνει ο AAAAX az’ τους ovoavous 

κάτω OTH YY για va την ξαναζωντανέψει 

που ήταν σχεδόν νεκρή, και που πάνω 

της σκόρπισε κάθε εἰδους ζωής, στὴν 

αλλαγή του GVELOV καὶ τῶν σύννεφων 

που σέρνονται σαν OXAGGOL του ἀνάμεσα 

στον ουρανό χαι OTH yn. Αὐτά εδώ 

πραγματικά εἰναι τα Σημεία για ένα λαό 

φωτισμένο. 

165. Κι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι 

που λατρεύουν ἄλλους μαζί μὲ τον 

AAAAX, σαν ὀμοιους μ' Αὐτόν, και τους 

αγαπούν OWS θα ἐπρεπε ν' ἀγαπιέται 

μόνο ο AAAAX. Η αγάπη ὁμῶς στον 

ΑΛΛΑΧ εκείνων που πιστεύουν εἰναι 

δυνατότερη. Κι αν όσοι AGEGOVV μπορούν 

va μάθουν αλίμονο! θα ὄλέπουν Ta 

6AGAVLOTHOLA (που τους περιμένουν)) ότι 

κάθε εξουσία ανήκει στον AAAAX xt 

είναι πολύ σκληρός όταν επιθάλει τιμωρίες. 

166. Κι όταν οι ακολουθούμενοι 

αρνούνται σους τους ακολουθούν κι 

αντικρίσουν (μετὰ θάνατο) τὴν τιμωρία, 

θα κοπεί κάθε δεσμὸς ανάμεσά τους. 

167. Κι όσοι ἀκολουθοῦν θα πουν "Av 

είχαμε ἀκόμη μόνο μιὰ φορά την τύχη 

va ξαναζήσουμε, θα καθαρίζαμε τον εαυτό 

μας απ' αὐτούς, ὁπως XL αὐτοί το LOLO 
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μας αρνήθηκαν. Ἔτσι o AAAAX θα θέσει 

μπροστὰ TOVS TA ἀποτελέσματα των 

πράξεών τους ὡς αγωνίες ἐπάνω τοῦς, κι 

οδυνηρά θ᾽ αναστενάζουν. Δεν θα ὄγουν 

ποτέ AMO τη φωτιά. 

168. Q! Σεις οἔὅ ἄνθρωποι! Φάγετε απ' 

O,TL ὄρίσκεται νόμιμο και καλό στη YN, 

και Va μὴν ακολουθείτε τα tyvy του 

Σατανά, που εἰναι για σας δηλωμένος 

εχθρός (σας). 

169. [ϊατί δεν σας διατάζει παρά μόνο 

να κάμετε ότι ELVAL κακό κι αισχρό, και 

va λέτε για tov AAAAX πράγματα που 

δεν γνωρίζετε. 

170. Κι όταν τους εἰπαν. "Ν' 

ακολουθείτε ό,τι 0 AAAAX αποκάλυψε", 

ἀποκρίνονται: "Ὄχι! θ' ακολουθήσουμε τις 

ἀπόψεις τῶν πατέρων μας". Ακόμη κι αν 

οι πατέρες τους δεν καταλάδαιναν τίποτε 

καὶ δεν ακολουθούσαν τον ἰσιο δρόμο. 

171. To παράδειγμα τῶν ἀπιστων 

μοιάζει με αὐτόν που φωνάζει σ' εκείνον 

που δὲν ἀκούει παρά μόνο τις κραυγές 

και τους κλαυθμούς χωρίς ὄμως va 

καταλαόαίΐνει τίποτα. Εἶναι κουφοί, άλαλοι 

και τυφλοί και τίποτε δεν καταλαδαίνουν. 

172. Ω! Σεις που πιστεύετε! Τραφείτε 

με τὰ αγαθά φαγητά που σας 

προμηθεύσαμε. κι ευχαριστείτε τον 

AAAAX, αν Αὐτόν λατρεύετε. 

173. Lag ἀπαγόρευσε μόνο TA ψόφια 

Coa’, to χυτό aiva,'® to κρέας του 

χοίρον, και κάθε ἄλλο στο οποίο 

a ot 24 o JS “se 
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επικχλήθηκε ἀλλο ὀνομα εκτός TOV 

AAAAX. Ἐκείνος όμως που πιεζόμενος 

από ανάγκη, κι όχι QT’ τὴν επιθυμία της 

ανυπακχοής, OVTE THS παράδασης,"" 

᾽υποχρεωθεί να φάει απ' αυτά, τότε εἶναι 

αθώος. Γιατί o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

174. Ἐκείνοι που αποκχρύπτουν τις 

ἀποκαλύψεις tov AAAAX στο 6t6Ato, 

καὶ τις πουλάνε με ἀθλιο τίμημα, αὐτοί 

δεν τρώνε παρά μόνο φωτιά OTA σπλάχνα 

τους, o δὲ AAAAX, dev θ' απευθύνει σ' 

αυτούς το λόγο, κατά τη Μέρα της 

Ανάστασης, οὔτε θα τους εξαγνίσει. 

Τρομερά δε ὀασανιστήρια τους περιμένουν. 

175. Εἰναι οι ίδιοι εκείνοι που 

αγόρασαν τὴν πλάνη LE την καθοδήγηση 

και τὰ ὄασανιστήρια μὲ TH συγγνώμη. 

Πώς θα αντέξουν ἀραγε στη Φωτιά της 

Κόλασης! 

176. (Η καταδίκη τους εἰναι) γιατί ο 

AAAAX ἐστειλὲ κάτω το Βιόλίο με τὴν 

αλήθεια, όσοι ὄμως διαφώνησαν με TO 

Βιόλίο είναι σχισματικοίὶ μακριά από τὴν 

Αλήθεια. 

177. Ἑυσέδεια δὲν εἰναι μόνο va 

στρέφετε ανατολικά και δυτικά Ta 

πρόσωπά σας αλλὰ ῃ ευσέδεια εἰναι 

εκείνου που πιστεύει στὸν ΑΛΛΑΧ και 

στην Eoyatn Μέρα, στους Αγγέλους και 

στο Βιόλίο και στους προφήτες᾽ Na δίνει 

από την περιουσία του, ενώ την ἀγαπάει 

για τους συγγενείς του, και για τα 

ορφανά, και για τους απόρους, καὶ για 

τους οδοιπόρους, και τους ζητιάνους και 
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γιὰ τὴν ἀαπελευθέρωση των σκλάδων. Eivat 

νὰ EXTEAEL τὴν προσευχή va καταόδάλλει 

τη Ζεχάτ, και αὐτοί που κρατούν τὴν 

᾽πυπόσχεσή τους, αν ἐχουν υποσχεθεί (και 

προσδιορίζω) τοὺς υπομονετικούς OTIC 

δυσχολίες και στους πόνους και ὁταν 

πολεμάνε για το όνομα του ΑΛΛΑΧ. 

Ἰέτοιοι εἶναι εκείνοι, που πιστεύουν τὴν 

αλήθεια και είναι ευσεόείς. 

178. Q! Leis που πιστεύετε! Ο νόμος 

της αντεχδίκησης σε περίπτωση σκόπιμου 
φόνου εἶναι ορισμένος: O ελεύθερος για 

τον ἐλεύθερο, ο δούλος για το δούλο, ἡ 

γυναίκα για τη γυναίκα. Av ἡ αντεκδίκηση 

συγχωρηθεί καὶ δεχθεί ἡ ἀαποζημίωση από 

κανένα εκ τῶν δικών του σκοτωμένου, 

τότε ἡ anaitnon πρέπει va γίνει με 

EVYEVELA και ἡ ἀποζημίωση να πληρωθεί 

με καλοσύνη. Αὐτό αναχούφιση και 

ευσπλαχνία απ' τον Κύριό σας. Κι ὁποιος 

όμως μετά απ' αυτά ξεπεράσει ta ὀρια 

θα EXEL AVOTHON τιμωρία. 

179.  ' Σεις, που ἔχετε κατανόηση: 

Στο Νόμο τῆς avtexdixnons ὑπάρχει Zon 

για σας, για νὰ μπορείτε va 
αὐυτοσυγκχρατιέστε. 

180. Είναι γραπτός νόμος για σας: 

“Ὅταν ο θάνατος πλησιάζει οποιονδήποτε 

από σας, κι EXEL ἀφήσει ἀγαθά, τότε va 

TA μοιράσει - δίκαια μὲ διαθήκη Ta 

ὑπυπάρχοντά του, στους γονείς και στους 

συγγενείς. Αὐτό αποτελεί χρέος εκείνων 

που φούούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

181. Αν κανείς αλλάξει τη διαθήκη, 

μετά που τὴν EXEL ακούσει, ἡ EVOXT 
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ὀαρύνει αὐτόν που ἔκαμε τὴν αλλαγύή. 

Natt o AAAAX ακούει και γνωρίζει τὰ 

πάντα. 

182. Κι ὀποιος φοόδάται μεροληψία και 

αδικία εκ μέρους του διαθέτη, και 

συμδιδάσει τους ενδιαφερομένους δεν 
υπάρχει ενοχή yU αυτόν. Πατί o AAAAX 

εἰναι Πολνεπιεικῆς, Πολυεύσπλαχνος. 

183. Ω! Σεις που πιστεύετε! Η νηστεία 

EXEL επιόληθεί σε σας όπως EXEL επιόληθεὶ 

στους προγόνους σας. Μήπως καὶ θὰ 

απομακρυνθείτε ἀπό TA αμαρτήματα. 

184. Ou μέρες της νηστείας εἶναι 

μετρημένες. Αν όμως κανείς από σας εἰναι 

ἄρρωστος ἡ ταξιδεύει τότε νὰ νηστέψει, 

ἀργότερα τις ανάλογες μέρες. Κι ὀσοι 

μπορούν νὰ νηστέψουν και ὃὲν TO 

κάνουν,,8 τότε να δώσουν για εξιλασμό 

αἀρκετή τροφή O' Eva φτωχό. Κι ὁποιος 

θεληματικά δώσει περισσότερα, τόσο 

καλύτερα YY αυτόν. Κι αν μόνο ξέρατε. 

πόσο καλύτερο εἰναι για σας, Va 

νηστεῦύετε! 

185. To Ραμαντάν (Ραμαζάνι) εἰν o 

μήνας που εστάλη κάτω το Κοράνιο σαν 

Οδηγός στο ανθρώπινο γένος, με φανερά 

σύμόολα από τη καθοδήγηση και TO 

XOLTNOLO ἀνάμεσα στο καλό καὶ TO κακό. 

Ὥστε, όποιος από σας ἐμαθε ότι ἀρχισε. 

o μήνας (Ραμαζάνι), τότε πρέπει νὰ 

νηστέψει. Av ὁμως εἰναι ἄρρωστος ἡ σε 
ταξίδι, (και SEV νηστεύει), τότε νὰ 

νηστέψει ἀργότερα τις ανάλογες μέρες. 

O AAAAX επιθυμεί για σας κάθε ευκολία, 

και δεν θέλει va σας δάλει σε δυσκολίες. 
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Και νὰ συμπληρώνετε TO Ορισμένο AUTO 

χρονικό διάστημα, και va δοξάζετε τον 

AAAAX διότι σας καθοδήγησε και ίσως 

va (Tov) ευγνωμονείτε. 

186. Kt av οι λάτρεις Mov σε ρωτούν 

για Μένα, Εγώ πάντα ὀρίσκομαι κοντά 

τους. Ακούω τὴν προσευχή που Mov 

απευθύνουν στις παρακλήσεις τους. Αλλ' 

ας Ὀπυπαχκούσουν LE προθυμία TH κλήση 

Mov, κι ας πιστεύουν σε Μένα, ώστε νὰ 
θαδίσουν στο σωστό δρόμο. 

187. Ἐπιτρέπεται, τὴ νύχτα τῶν 

ἡμερῶν τῆς νηστείας, ἡ συζυγική σχέση. 

Etvat To προφύλαγμα για σας και σεις 

TO δικό τοὺς προφύλαγμα. ο AAAAX 

γνώριζε TO τι κάνατε χρυφά με αἰσθημα 

Evoxns σας. Αλλά δέχθηκε τη μετάνοιά 

σὰς και σὰς συγχώρεσε. Ἔτσι τώρα 

συνδεθείτε με τις γυναίκες σας κι 

αναζητείστε ό.τι o AAAAX νομοθέτησε 

για σας, και φάτε και πείτε σε σημείο 

που νὰ μπορείτε TH χαραυγή να ξεχωρίζετε 

τὴν ἀσπρὴ ακτίνα της χαραυγῆς από το 

σκοτάδι της νυκτός. Ἔπειτα συμπληρώσετε 

τῇ νηστεία σὰς μέχρι TH νύχτα. Στο 

διάστημα αὐτό μὴ πλησιάσετε τις γυναίκες 

σας, και ὅταν ELOTE ἀπομονωμένοι για 

προσευχή στὰ Τεμένη μη πλησιάσετε τις 

γυναίκες σας. αυτά είναι τα ἀαπαγορευμένα 

ὄρια tov AAAAX. Mn ta πλησιάσετε 

καθόλου. Ἔτσι paveowver o AAAAX τα 

σημεία (τους νόμους Tov) στους 

ανθρώπους, γιὰ va προφυλαχθούν. 

188. Και va un πάρει κανείς ἀδικα 

τὴν περιουσία του ἄλλου xt οὔτε Va TH 

χρησιμοποιήσει ὡς δωροδοκία στους 
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δικαστές σας μὲ σκοπό ν' αποκτήσετε 

μέρος απ’ την περιουσία των ἄλλων ἀδικα 

και μὲ επίγνωση. — 

189. Σὲ ρωτάνε για τα Νέα Φεγγάρια. 

Απάντησε: Είἰναι σημάδια για va 

προσδιορίσουν χρονικά τὴν περίοδο στις | 

εργασίες τῶν ανθρώπων, και TOV 

Προσκυνήματος (του Xatt). ἀρετή δεν 

σημαίνει VOL μπαίνετε στα σπίτια από πίσω. 

Αρετή εἰναι va φούάστε τον AAAAX. 

No μπαίνετε στα σπίτια απ' την XAVOWKN 

εἰσοδο και Va Pobaote τον ΑΛΛΑΧ tows 

ευτυχήσετε. 

190. Και να πολεμάτε για χάρη του 

AAAAX όσους σας πολεμοῦν, αλλά μην 

EEMEOVATE τα όρια, γιατί O AAAAX dev 

αγαπά τους παραόάτες. 

191. Φονεύετέ τους όπου τους 

ὀρίσκετε και διώχτε τους, από κει που 

σας ἐδιωξαν. Η καταδίωξη στην 

ειἰδωλολατρία εἶναι χειρότερα απ' TO φόνο. 

Και μὴν τους πολεμάτε δίπλα στο 

απαράδατο Téuevoc, εκτός αν αὕυτοί 

πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. AV όμως 

σας πολεμήσουν, σκοτώστε τους. Τέτοια 

εἰναι ἡ τιμωρία των ἀπιστων. 

192. Av όμως σταματήσουν, τότε 

ὀέδαια, o AAAAX εἰναι Πολυεπιεικῆς, 

Πολυεύσπλαχνος. 

193. Πολεμάτε τους ὥσπου va μὴν 

σας καταδιώξουν στην ειδωλολατρία και 

va Ὀπυπερισχύσει ἡ στη στον ΑΛΛΑΧ. 

Av όμως σταματήσουν TH ὃδράση τους, 

τότε μην κάνετε πόλεμο παρά ενάντια 
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στους ἀδικους. 

194. O απαράόδατος μήνας εἰναι για 

τον ἀπαραδατο μήνα" το ίδιο και για 

OAG TA απαρύόόδατα ισχύει O νόμος της 

᾿εχδίκησης. Av κάποιος σας επιτεθεί τότε 

να TOV επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο. Και 

va φοδάστε tov ΑΛΛΑΧ και νὰ γνωρίζετε 

ott ο AAAAX είναι μαζί με τους 

εγχρατείς. 

195. Και va ξοδεύετε από τὴν 

περιουσία σας για τον ΑΛΛΑΧ,2 και μη 

συμόάλλετε με τα LOLA σας τα χέρια στην 

καταστροφή σας. Αλλά va κάνετε πάντα 

TO καλό, γιατί o AAAAX αγαπά τους 

αγαθοεργούς. 

196. Κι ἐεκπληρώσετε to "Xatt" καὶ 

την "Ovpea" γιὰ tov ΑΛΛΑΧ. Av όμως 

ἐμποδιστείτε (στην εκπλήρωση) τότε 

στείλετε μία σφαγή.2 GOLA 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 αναγχάζει va το. 
ξυρίσει), τότε οφείλει ν' ἀαναπληρώσει τὴν 

EAAEWpY αυτή, με νηστεία, με ἐλεημοσύνη 

στο φτωχό, ἢ νὰ προσφέρει θυσία. Κι 

όταν ἡ κατάσταση είναι (πάλι) ειρηνική.. 

Και αν θέλει κανείς ἀπό σας νὰ κάνει TO 

Χατξ ὕστερα από την Ούμρα, 
απολαμόάνοντας, τον εν τω μεταξύ χρόνο, 
τότε οφείλει νὰ κάνει μια σφαγή, CGO 

μπορεί. Κι αν κάποιος δεν μπορεί να 

σφάζει (γιατί δεν ὀρίσκει τα μέσα), τότε 

VOL νηστέψει τρεις μέρες κατά τη διάρκεια 

του (Xatl) κι επτά μέρες μετά την 
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ἐπιστροφή του, δηλαδή συνολικὰ δέκα 

πλήρεις μέρες. Αὐτό LOYXYVEL για 

οποιονδήποτε που OL δικοί του dev 

ὀρίσκονται στην περιοχή του ἀαπαράδατου 

Τζαμιού (στη Μέκκα). Και va φούάστε 

tov AAAAX. Μάθετε de, ότι οΑΛΛΑΧ 

είναι αυστηρός στὴν τιμωρία. 

197. To Χατζ είναι ov γνωστοί wyvec” 

Κι όποιος επιχειρεί το καθήκον του AUTO, 

πρέπει VOL μην EXEL συζυγικές επαφές οὔτε 

να μιλήσει Yl’ αὐτές, OVTE νὰ κάνει 

παράδαση, κι OUTE va λοχομαχεί κατά 

το Προσκύνημα. Κάθε καλὸ που κάνετε, 

o AAAAX το ξέρει. Και τότε πάρετε 

προμήθειες για το ταξίδι σας, TO πιο καλό 

όμως εφόδιο εἰναι ἡ ευσέδεια. Tv’ αὐτό 

σεδαστείτε Me! . σεις! που ἔχετε 

κατανόῃησῃ. 

198. Δὲν εγκληματείτε, αν (κατά το 

διάστημα του Προσκυνήματος) ζητήσετε 

κέρδη, προς το ζην από τον Κύριό σας. 

Ὅταν uate6eite από το ὄουνό Αραφάτ, 

va μνημονεύετε το όνομα του AAAAX 

κοντά στο Μάσ᾽ αριλ χαράμ (Τερό Tomo) 

και νὰ Tov μνημονεύετε, που σωστά σας 

οδήγησε, ἀκόμη κι αν προηγουμένως 
ὀρισκόσαστε στὴν πλάνη. 

199. Τότε, κατεύείτε εκείθεν ὁπου 

κατεθδαίνουν OAot ot ἀνθρωποι.2 Και va 

ζητήσετε την επιείκεια του AAAAX. Πιαατί 

o AAAAX είναι Πολυεπιεικῆς, 

Φιλεύσπλαχνος. 

200. Ἔτσι, otav θα ἐχετε συμπληρώσει 

τὰ τυπικά τῶν ιεροτελεστιών σας, νὰ 

υμνήσετε ty Δόξα του ΑΛΛΑΧ, όπως 
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συνηθίζατε va εγκωμιάζετε tous γονείς 

σας, XL 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 ἁλλοι πάλι λένε: "Κύριέ μας! 

Δώσε μας από TA καλά του κόσμου τούτου 

και τὰ καλά της Μέλλουσας Ζωής κι 

πὙπεράσπισέ μας am’ τὰ μαρτύρια της 
Φωτιάς". 

202. Σ΄ αὐτούς, θα παραχωρηθεί το 

μερίδιο απ' ὀό,τι κέρδισαν. Κι o AAAAX 

εἶναι γρήγορος στους υπολογισμούς. 

203. Νὰ μνημονεύετε το όνομα του 

AAAAX otic μετρημένες μέρες (3 μέρες 

μετά τη σφαγή). Ὅποιος όμως ὄόιάζεται 

να φύγει, φτάνουν OL δύο μέρες, οπότε 
δεν υπάρχει καμιά μομφή εναντίον του. 

To ίδιο ισχύει γι' αὐτόν που αναδάλλει 

EP όσον εἰναι ευσεόήῆς. Na φούάστε 

λοιτόν tov AAAAX και να εἰστε δέδαιοι, 

πῶς θα μαζευτείτε όλοι μπροστά Του 

(κατά την μέρα της Koicews). 

204. ὑπάρχει ένας 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' 

τους ἐχθρούς. 

205. Μόλις ὁμως σου γυρίσει την 

πλάτη του, O σκοπός του οπουδήποτε κι 

αν όρεθεί πάνω στη Yn, εἰναι va σκορπίσει 

TO KAKO στη YN, νὰ καταστρέφει τη σοδειά 
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τῶν χωραφιών και τα ζωντανάϊΟΑαΛΛΑΧ 

όμως δεν ἀγαπά THV καταστροφή. 

206. Κι αν λέγεται σ΄ αὐτόν: "Na 

σέδεσαν tov AAAAX", υπερηφάνεια τον 

παρασύρει VO. αμαρτάνει για TO ἐγκλημα. 

Iv’ αὐτόν ὀμως εἰναι ἀαρκετή ἡ Κόλαση. 

To άθλιο μέρος va ξαπλώσει πάνω. 

207. Ὑπάρχει κι ἕνας άλλος τύπος 

ανθρώπου, που θυσιάζεται για νὰ κερδίσει 

τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ. O AAAAX εἰναι 

μεγάλης καλοσύνης για τους 

αφοσιωμένους (προς Αὐτόν). 

208. Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστείτε 

Odot τον ἰσλαμισμό. Και μην ακολουθείτε 

ta ὀήματὰά του Σατανά, γιατί εἰναι 

αναγνωρισμένος εχθρός σας. 

209. Αν όμως αμαρτήσετε, μετά που 

σας ήλθανε, μὲ την Αποχκάλυψη, τα 

φανερά σημεία, τότε Va ξέρετε OTL O 

AAAAX εἰναι Παντοδύναμος, Σοφός. 

210. Μήπως περιμένουν, μέχρις ότου 

ἔλθει ο AAAAX σ' αυτούς, μέσα OF 

σωρούς από σύννεφα, WE συνοδεία από 

ἀγγέλους και έτσι νὰ γίνει το ζήτημα; 

(της μεταστροφής τους), Στον AAAAX 

ὄμως ξαναγυρνούν OAG τα πράγματα. 

211. Ρώτησε τα Παιδιά του Ισραήλ, 

πόσα πολλά φανερά Σημεία που τους 

στείλαμε. Εκείνος όμως που ανταλλάσσει 

τὴν εὐνοια του AAAAX, μετὰ OV του 

ἀαποκαλύφθηχε, τότε ο AAAAX εἰναι 

αὐστηρός στην τιμωρία. 
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212. H Zon o' αυτό tov κόσμο εἰναι 

δελεαστική για τους ἀπιστοῦυς, που 

χοροϊδεύουν εκείνους που πιστεύουν. OL 

ευσεόείς Ouws θα εἰναι ψηλότερα az’ 

αὐτοὺς την ἡμέρα της Ανάστασης. Nati 

οΑλΛλΛΑΧ yoonyel τα πλούτη Του, χωρίς 

μέτρο σ' ὀποιον θέλει. 

213. Ot ἄνθρωποι κάποτε αποτελούσαν 

ἕνα και μόνο έθνος. Ο AAAAX ἐστειλε 

τους Προφήτες, μ' ευχάριστα μηνύματα 

αλλά και με απειλές. Μαζί τους έἐστειλε 

το Βιόλίο της αλήθειας, για va δικάζει 

τις διαφορές ἀνάμεσα στους ανθρώπους. 

O λαός όμως που δέχτηκε το Βιόλιο - 

παρ᾽ όλα τὰ ολοφάνερα Σημεία που 

παρουσιάστηκαν σ' αὐτόν, δεν διαφώνησε, 

παρά μόνο από φθόνο ἀνάμεσά Tov. Ο 

AAAAX με τὴν ευλογία Του καθοδηγεί. 

τους Πιστούς στην Αλήθεια, ὁσον apood 
στις διαφωνίες τους. ΠΙατί ο ΑΛΛΑΧ 

οδηγεί, ὁποιον θέλει, σε Loto δρόμο. 

214. H μήπως λογαριάζετε να μπείτε 

στον Παράδεισο, (τον Κήπο τῆς 

Ευτυχίας), χωρίς va δοθούν οι δοκιμασίες 

που OM αὐτές πέρασαν OL πριν από σας; 

Αντιμετώπισαν υποφέροντας Ta πάνδεινα 

καὶ τη πτώχεια και XAOVIOTHXE ἡ ψυχή 

τους, APOV ακόμη κι ο Απόστολος κι οι 

πιστοί που ἦταν μαζί του εἰπαν: "Πότε 

(θα φτάσει) n όοήθεια του AAAAX;" Κι 

όμως στ' αλήθεια ο θρίαμόος του AAAAX 

πλησιάζει. 

215. Σὲ ρωτάνε: Tr πρέπει va ξοδεύουν 

(σε ελεημοσύνη); Απάντησε: Οτιδήποτε 
ξοδεύετε για το καλό, στους γονείς και 

στους συγγενείς, OTA ορφανά και τους 

Spier Ὁ μὲ toll NAS eae 
“er 2s 

pp a499 (asl (Sei 5 ipa 
aad BS args e- 

wD pitt ACSI O27 ΜΡ oval 

24 ye. 

See NSE 
rs ser “An - 

CESK ΩΝ caps 

foe atetary 2,715. πὴ itd 

AAO 8 Se 

μεν 

ΚΟ ΎΨΙ te ΡῚ oor Oe: Ae 

a Sa 

τὲ 1 ile lathes ee SX} 
ae -᾿ 

ἢ ) pics bre Spl Eee φῦ <u 

~ os ovo” of tere » Zeasrs 4 As ese A eye gle Cy Nl ee 
~ ts ae ot :μ»ν Sie Ef 

Calls JOA I se B37 2} 
“5 “2:0 - 2.5, Pda a 

ale δ᾽ al να (G4 dee rr 

a ume od 2 aver Δ ἀρ EE ES 

ΜΙ NG ὑοῦ ἀξ 
ἌΝ" ί ον 
κα 

ATA 
cay al Ole σοὺ ree as 



(2) Loven ελ-Μπάχαρα Μέρος 20 

δυστυχισμένους και για τους ταξιδιώτες. 

Κι οτιδήποτε κάνετε που εἰναι καλό ο 

AAAAX ήδη γνωρίζει τούτο καλά. 

216. Είναι γραμμένος ο πόλεμος για 

σας. Εσείς όμως τον ἀαποστρέφεστε. Αλλά 

μπορεί ὄμως ν' ἀαποστρέφεστε κάτι που 

είναι καλό για σας, καὶ μπορεί ν᾿ ἀαἀγαπάτε 

“ATL, που είναι κακό για σας. Ὁ AAAAX 

όμως γνωρίζει κι εἐσείς δεν γνωρίζετε. 

217. Xe ρωτάνε: αναφορικά με τον 

πόλεμο κατά τη διάρχεια του απαράδατου 

μήνα. Απάντησε: Ο πόλεμος σ' αὐτόν εἰναι 

μεγάλο αμάρτημα, Μεγαλύτερο ὄμως 

AUCOTHUG στα μάτια του AAAAX, εἰναι 

να εἐμποδίζεις την εἰσοδο στο SEOLO του 

AAAAX, και να Tov αρνείσαι, και νὰ 

εμποδίζεις την εἰσοδο στο απαράθατο 
Τέμενος, Και va διώχνεις am’ αὐτό Ta 

μέλη Του. H καταδίωξη στὴν ειἰδωλολατρία 

είναι χειρότερα απ’ το Povo. Κι οὔτε θα 

πάψουν VOL σας πολεμο ν, μέχρις ὁτου σας 

ἀναγκάσουν αν το κατορθώσουν ν᾽ 

ἀρνηθείτε την πίστη σας. Ὅποιοι όμως 

από σας ἀρνηθούν τὴν πίστη τους, και 

πεθαίνουν ἀπιστοι, τότε TA ἐργὰ τους 

SEV πρόκειται νὰ ὠφελήσουν οὔτε σ᾽ αὐτῇ 

τη ζωή, GAA’ οὐτε και OTH Μέλλουσα. Oa 

γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς και θα 

παραμείνουν εκεί για πάντα. 

218. Ὅσοι ὁμως πίστεψαν, κι ὅσοι 

ξενιτέφτη καν καὶ πολέμησαν για τὴν 

πίστη του ΑΛΛΑΧ, avtol ας ελπίζουν 

στη φιλευσπλαχνία του AAAAX. Tati ο 
ΑΛΛΑΧ εἰναι Πολυεπιεικής, 

Φιλεύσπλαχνος. 
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219. Xe ρωτάνε για το κρασί καὶ TH 
χαρτοπαιξία. Απάντησε: "Και τα δύο, για 

τον ἄνθρωπο, είναι πολὺ ὀλαόδερά, αλλά 

κι ὠφέλιμα. Η ὀλάδη όμως εἰναι ἀσύγκριτα 

μεγαλύτερη am’ την ὠφελεία"., Και σε 
ρωτάνε πόσο μποροῦν va ξοδεύουν (για 

ἐλεημοσύνη). Απάντησε: "Ὁ, τι περισσεύει 

am τις avayxes μας". Ἔτσι εξηγεί o 

AAAAX σε σὰς τα Ὁριά Του, για va ta 

ἔχετε VIE’ OWN σας, 

220. GE τούτο TOV κόσμο και το 

μελλοντικό. Και σε ρωτάνε ἀαναφορικά με 

τὰ ορφανά. Απάντησε: "Το καλύτερο που 

ἔχετε είναι VO κάνετε γι᾿ αυτά οτιδήποτε 

καλό. AV ανακατέψετε Ta ενδιαφέροντά 
τους HE τα δικά σας (σκεφτείτε) πως εἰν’ 

αδέλφια σὰς (απέναντι στον ΑΛΛΑΧ.. 

O AAAAX ξεχωρίζει tov κακοποιό, as’ 

αὐτόν ποῦ EXEL καλὲς προθέσεις. Κι αν ο 

AAAAX To θέλει, θα σας ὄόάλει σε 

δυσκολίες. Πραγματικὰ o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

221. Και μην παντρεύεστε άπιστες 

γυναίκες (ειδωλολάτρισσες) μέχρις του 

πιστέψουν. Mia σκλάδα που πιστεύει, εἰναι 

καλύτερη από μια ἄπιστη, ἀκόμα κι αν 

σὰς γοητέψει. Οὐτε νὰ παντρεύετε τις 

κόρες σὰς μὲ άπιστους, μέχρις του 

πιστέψουν. Ἕνας σκλάύδος που πιστεύει 

εἰναι καλύτερος από ἐναν άπιστο, ἀκόμα 

κι αν σας γοητέψει. Tati οι άπιστοι σας 

καλούν OTH Φωτιὰ, ενώ o AAAAX σας 

γνέφει με τις διαταγές Του προς τον 

Παράδεισο καὶ στη συγγνώμη. κι εξηγεί 

καθαρά ta Σημεία Του στους ἀνθρώπους, 

WOTE νὰ μνημονεύουν τη Δόξα Του. 
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222. Le OWTAVE για τὴν περίοδο τῶν 

γυναικών. Απάντησε: Eivar ὄλαόδερή 
μόλυνση. Γι' αὐτό μην κάνετε συζυγικές 

σχέσεις μὲ τις γυναίκες που ἔχουν τὴν 

περίοδό τους και UNV συνουσιαστείτε μ᾽ 

QUTES μέχρις ότου γίνουν καθαρές. Ὅταν 

όμως εξαγνιστούν, μπορείτε να τις 

πλησιάσετε ὁπου σας διέταξε oO ΑΛΛΑΧ. 

Natt o AAAAX ayand εκείνους που 

μετανοούν, καθώς AYATA τους καθαρούς 

κι αγνούς. 

223. OL γυναίκες σας εἰναι για σας, 

ὅπως ἡ καλλιεργήσιμη yn. Καλλιεργείστε 

τὴν ὁποτὲ χι όπως θέλετε. Ὅμως 

προηγούμενα κάνετε μια καλή πράξη για 

THV ψυχή GAS και να σεόθαστείτε TOV 

AAAAX, και μάθετε ότι πρόχειται νὰ 

Tov συναντήσετε (στη μέλλουσα Zan). Κι 

ανάγγειλε (ω Μουχάμμεντ) στους Πιστούς 

Ta καλά νέα. 

224. Na μὴν σας εμποδίζουν οι όρκοι 

με TO όνομα TOV ΑΛΛΑΧ va κάνετε το 

καλό, ἡ Va ενεργείτε σωστά, ἡ νὰ 

αποκαταστήσετε τὴν εἰρήνη ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Πιατί o AAAAX ὅλα 

T ἀκούει κι όλα TA γνωρίζει. 

225. O AAAAX dev θα σας 

καταδικάσει για απερισκεψίες στους 

όρκους σας, αλλά για THV πρόθεση που 

ἦταν μέσα στην καρδιά σας. Κι οΑΛΛΑΧ 

εἰναι Πολυεπιεικής (κι) Ανεξίκακος. 

226. Tia ὁσους πήραν ὀρχο ν᾽ ἀπέχουν 

am τις γυναίκες τους, ορίζεται μιὰ 

αναμονή για τέσσερις μήνες, αν τότε 

επιστρέψουν, ο ΑΛΛΑΧ εἰναι πολὺ 

¥ δ. ast ὃ). 
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Επιεικης(καὺ Πολυεύσπλαχνος. 

227. Αν σκοπεύουν όμως οριστικά για 

το διαζύγιο, τότε o AAAAX ακούει και 

᾿ γνωρίζει τὰ πάντα. 

228. Ot χωρισμένες γυναίκες πρέπει 

VOL περιμένουν VOL περάσουν τρεις μηνιαίοι 

περίοδοι της μηνιαίας αδιαθεσίας τους. 

Κι αν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και την 

Ἔσχατη Μέρα δεν τους επιτρέπεται va 

φυλάξουν μυστικό, ὁνιτι ο AAAAX 

δημιούργησε στη μήτρα τους. Κι ov ἀνδρες 

τους, κατά TO χρονικό AUTO διάστημα, 

εἰναι προτιμότερο, αν θέλουν τη διόρθωση 

της συζυγικήῆς Cans, va τις ξαναφέρουν 

πίσω. Κι ot γυναίκες, σύμφωνα μ' ότι 

εἰναι δίκαιο, θα έχουν τα ἰδια δικαιώματα 

ὄπως κι πυποχρεώσεις, OL άνδρες δε, 

VITEQEXOUV Eva ὄαθμό πιο πολύ. Κι ο 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

229. ΛΔιαζύγιο επιτρέπεται μόνο δύο 

φορές: Μετά ax’ αὐτό κι ot δύο θα πρέπει 

εἰτε νὰ μείνουν μαζί, με καλή πρόθεση, 

ELTE νὰ χωρίσουν εὐυγενικά. Δεν εἰναι 

νόμιμο για σὰς να παίρνετε πίσω απ’ τις 

γυναίκες σας ποτέ οτιδήποτε τους δώσατε 

TA δώρα MOV χαρίσατε, εκτός αν και TA 

δύο μέρη φούούνται, ότι dev θα μπορέσουν 

να KOATHOOVV TA προσχήματα όπως αὐτά 

καθορίστηκαν asm’ tov AAAAX. Av λοιπόν 

φοόθηθείτε μήπως παραόείτε ta COLA που 

ἐταξε ο AAAAX, τότε καὶ για τους δύο, 

OEV πυπάρχει καμιά ενοχή αν δώσει σ' 

αὐτήν κάτι για τη λευτεριά της. Αὐτοί 

εἰναι OL περιορισμοί που διατάχτηκαν απ' 

τον AAAAX χαὶ μὴν τους maoaéeite. 

Ὅποιος παραόδεί τα όρια του ΑΛΛΑΧ, 

- 2“ “ὶ a4 “7.22 “2 “pre, 

πος tl Cran Coils) 

στ sar © “26 oper - Zz 245 

ον M5 ah Ge Sol 
€ 

VOD Gel ta RT Cocel dt | - 2.5 
ee Fv s bls 19 δι ats SoA? 
a 
BLL 403 Gye τ aya 5 ce otf 

Ze> 
~$ 7” pote 

pear ails 
zy 

"4 3779S ots a 7 22 oe ort fr 
9am Wo “}39.λο- Hed Surat sl cle 

σ 4. C4, ΨΚ Gere σ΄ 
gy »s eras Xe ry 1. CVS Aub aag; allay tem λα 29 



(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 20f 48 | Y ¢5' 

τότε θα αδικήσει (TOGO TOV εαυτό του 

ὅσο και TOUS ἀλλους). 

230. Κι αν ο άνδρας χωρίσει οριστικά 

(για τρίτη φορά) τη γυναίκα του dev 

μπορεί, μετά AN αυτό, Va τὴν 

ξαναπαντρευτεί, παρά μόνο αν αυτή EXEL 

παντρευτεί ἄλλον ἀνὸρα, κι αὐτός TH 

χωρίσει επιτρέπεται γι αὐτούς νὰ 

Ἑαναπαντρευτούν υπό TOV O90 Va 

αισθάνονται OTL μποροῦν VA τηροῦν τους 

ορισμούς του AAAAX. Κι αὐτά εἰναι τα 

όρια του AAAAX mov τους ξεκαθάρισε 

σ' ἐκείνους που έχουν ZXATAVONON. 

231. Ὅταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις 

δύο φορές) και πριν εκχπληρωθεί το 

ορισμένο χρονικό διάστημα, εἰτε 

ξαναφέρετέ τις πίσω, μὲ καλοσύνη ἤ 

αφήστε τις ελεύθερες, με καλοσύνη. Αλλ' 
όμως UN τις ξαναφέρετε πίσω γιὰ VO τις 

ὀλάψετε ἡ va αδικείτε. Ὅποιος λοιπόν 

κάνει τούτο, έχει αδικήσει TOV εαυτό του. 

My γελοιοποιείτε τα εδάφια του Βιόλιου 

του AAAAX, (με τις πράξεις σας). Na 

θυμάστε τις ευεργεσίες Του και το γεγονός 

ότι EOTELAE κάτω σε σας το Βιόλίο και τη 

Σοφία, για va σας διδάξει μ' αυτά. Νὰ 

σέδεστε tov AAAAX xau va γνωρίζετε 

ότι ο AAAAX είναι Παντογνώστης. 

232. Ὅταν χωρίζετε τις γυναίκες και 

τελειώνει το ορισμένο χρονικό διάστημα, 

μη τις εμποδίζετε νὰ παντρευτοῦν τους 

(προηγούμενους) ἀνδρες τους, αν XL OL 

δύο το παραδεχτούν, με καλοσύνη. AUTH 

ἡ οδηγία εἰναι για ὀλους σας, που 

πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και την Eoyatn 

Μέρα. Αὐτή είναι για σας ἡ πιο ορθῆή xL 

ὃ yd! 8). 
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ἐνάρετη πορεία, γιατί o AAAAX γνωρίζει, 

ενώ σεις δεν γνωρίζετε. 

233. Και ot μητέρες θηλάζουν ta 

παιδιά τους για δύο ολόκληρα χρόνια αν 

κανείς ἤθελε να εκπληρωθεί το διάστημα 

του θηλασμού. Αλλά O πατέρας πρέπει 

ve αναλάδει ta ἔξοδα της τροφής και 

του ρουχισμού τους με ίσους ὀρους. Κανείς 

ὃεν φορτώνεται μεγαλύτερο ὀάρος απ' 

Ooo μπορεί va ὀαστάξει, Καμία μητέρα 

νὰ UN συμπεριφερθεί άδικα για 
λογαριασμό Tov παιδιού της. Οὔτε ο 

πατέρας για το παιδί του. Και για τον 

Ἀληρονόμο το LOLO ισχύει. Av κι οι δύο 

αἀποφασίσουν V' ἁαποκόψουν το θηλασμό, 

με κοινῆ συγκατάθεση, κι απ' ευθείας 

συνεννόηση, τότε δεν ὑπάρχει ενοχή YU 

αὐτούς. Av atogacicete va θηλάσετε τα 

παιδιά σὰς WE τροφό, δεν θα 
κατηγορηθείτε, εφ' όσον πληρώσετε στη 

τροφό ό,τι σὰς πρόσφερε με καλοσύνη. 

Αλλά να σέθεστε τον AAAAX και μάθετε, 

ὁτι οΑΛΛΑΧ θλέπει καλά ὀτι κάνετε. 

234. Αν κανείς από σας πεθάνει κι 

ἀφήνει χήρα πίσω του, θα πρέπει (-ἡ 

γυναίκα-) va περιμένει va περάσουν 

τέσσερις μήνες και δέκα μέρες για νὰ 

διαθέσει TOV εαυτό της. Ὅταν ἐεκπληρωθεί 

αυτό το XOOVLKO διάστημα, τότε δεν ἐχετε 

καμία ενοχῆ., αν διαθέσουν τον EAUTO τους 

κατά τρόπο σωστό και λογικό. Κι ο 

AAAAX είναι γνώστης τῶν ὅσων κάνετε. 

235. Δεν ἔχετε καμιά ενοχή, αν 

ὑυποδηλώνετε στις γυναίκες ἀρραδώνα ἡ 

τον χκρατήσετε στις καρδιές σας, O 

AAAAX ξέρει OTL τις ἀαγαπάτε μ᾽ ὀλη 
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σας την καρδιά, ὀμως UN κάμετε μυστική 

συμφωνία μ' HUTES παρά με τίμιους όρους, 

και μη πραγματοποιείτε το δεσμό Tov 

γάμου, μέχρις του εκπληρωθεί το 

καθιερωμένο χρονικό διάστημα. Και 

μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι 

᾽πυπάρχει στις καρδιές σας, και προσέξτέ 

Τον. Και μάθετε, ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

πολύ ἘΕπιεικής (και) Αμνησίκακος. 

236. Καμιὰ ενοχή δὲν θα σας 

καταλογιστεί, αν χωρίσετε τις γυναίκες 

προτού ἔλθετε σε επαφή μαζί τους, ἢ 

πριν καθοριστεί ἡ προίκα τους. Χαρίστε 

τους όμως μια κατάλληλη αποζημίωση ο 

πλούσιος σύμφωνα με τους πόρους του, 

κι Ο φτωχός με τους δικοὺς του, μια 

κατάλληλη ανταμοιόη οφείλεται από 

EXELVOUG που επιθυμούν νὰ κάμουν TO 

σωστό. 

237. Κι αν τις χωρίσετε, προτοῦ ἔλθετε 

σ' επαφή μαζί τους, αλλά ἐπειτὰ AT’ TO 

καθοριομό μιας προίκας γι᾿ αὐτές, τότε ἡ 

μισή προίκα θ' ανήκει σ' αὐτές εκτός αν 

δεν την δεχτούν, ἡ εκτός αν (NH μισή του 
ἀνδρα) χαριστεί AN αὐτὸν που τῆν 

πάντρεψε (ἡ av ο σύζυγος χαρίσει τη 

μισή του). Η παραχώρηση εἰναι σχεδόν 

TO πιο σωστό. Και μην ξεχνάτε va εἰσαστε 

γενναιόδωροι στις μεταξύ σας σχέσεις. 

Natt o AAAAX όλέπει καλά ό.τι κάνετε. 

238. Νὰ τηρήσετε αυστηρὰ τις 

προσευχές, ιδιαίτερα TH μεσαία προσευχή" 

και πρόθυμα προσεύχεστε στον AAAAX 

με EVOEGELG. 

239. Av φούηθείτε (Eva κίνδυνο) τότε 
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VQ προσεύχεστε περπατώντας ἡ 

επιθαίνοντας (όπως σας ευκολύνει πιο 
πολύ). Ὅταν ὁμως ξαναόρίσκεστε σε 
ἀσφάλεια προσεύχεστε στον AAAAX με 

τον τρόπο που σας δίδαξε, αὐτά που 

πριν δεν ξέρατε. 

240. Κι εκείνοι ano σας που 

πεθαίνοντας ἀφήνουν χήρες, θα πρέπει 

να δωρίσουν σ' αὐτές με διαθήκη τα μέσα 

συντήρησης και κατοικίας τους για ένα 

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

Tote SEV EXETE χαμιά ενοχή για ό.τι 

κάμνουν μὲ TOV εαυτό τους, ἀαρκεί va 

εἰναι λογικό. Κι ο AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

241. Tia τις χωρισμένες γυναίκες 

(πρέπει να παρέχεται) διατροφή πάνω. 

σε μια λογική Gaon. Αὐτό αποτελεί 

καθήκον για όσους εἰναι δίκαιοι. 

242. Ἔτσι o AAAAX εξηγεί καθαρά 

τους νόμους Tov σε σας, για VO. μπορέσετε 

να τα XATAAGGETE. 

243. Γιατί, δεν στρέφεις ty μνήμη σου 

σ' EXELVOUG που παράτησαν τα σπίτια τους 

κατά χιλιάδες ἐπειδή φοθδήθηκαν το 

θάνατο; Κι εἰπε σ' αυτούς τότε οΑΛΛΑΧ: 

“Πεθάνετε" κι ἐπειτα τους ξανάφερε στη 

ζωή. Γιατί o AAAAX πραγματικά εἰναι 

γεμάτος καλοσύνη για την ανθρωπότητα, 

κι OUWS OL πιο πολλοί ἄνθρωποι εἰναι 

αγνώμονες. 

244. ΠΠολεμάτε ὑυπέρ tov AAAAX και 

μάθετε ότι οΑΛΛΑΧ όλα τ' ακούει, κι 

OAG Ta γνωρίζει. 
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245. ἸΠοιος εἰναι εκείνος, που θὰ 
δανείσει στον AAAAX Eva καλό δάνειο, 

και που ο AAAAX θα πιστώσει TO 

λογαριασμό TOV στο πολλαπλάσιο; O 
AAAAX εἶναι που παρέχει την ανέχεια 
ἡ την αφθονία και σ' Αὐτόν θα 

επιστρέψετε. 

246. Γιατί, va στρέφεις TH μνήμη σου 

στους Αρχηγούς των Παιδιών του Iogan, 

μετά a’ την ἐποχή του Μωυσή. Εἰπαν 

σ' éva Προφήτη που ὀρισκόταν ἀνάμεσά 

τους: "Ὅρισε για μας Eva Βασιλιά για vo 

μπορέσουμε νὰ πολεμήσουμε για TO όνομα 

tov AAAAX". Κι εκείνος τους ἀπάντησε: 

"Μάλλον δεν θα πολεμήσετε, αν ορίζεται 

ο πόλεμος για σας." Einav: "Πώς μπορούμε 

ν' ἀρνηθούμε va πολεμήσουμε γιὰ TO 

ὄνομα του AAAAX, ὄὀλέποντας OTL 

διωχτήκαμε απ' τα σπίτια μας μαζί με 

τα παιδιά was;” "Ὅταν όμως διατάχτηκαν 

VOL πολεμήσουν, γύρισαν πίσω, εκτός από 

μια μικρή ομάδα ax’ αυτούς. Κι o 

AAAAX γνωρίζει καλὰ εκείνους που 

κάνουν κακό. | 

247. Κι εἰπε τότε σ' αυτούς Προφήτης 

tous: Ὃ AAAAX σας ἔστειλε tov Τάλούτ 

(Σαούλ) για ὀασιλιά". Κι αυτοί ἁπάντησαν: 
"Πώς θα ασκεί εξουσία πάνω μας, όταν 

εἰμαστε προτιμότεροι A’ αὐτόν, νὰ 

ασκούμε την εξουσία, κι όταν ἀκόμη δεν 

εἰναι προικισμένος με άφθονα πλούτη;". 

Tous εἰπε: "0 AAAAX τον ἔχει διαλέξει 

για σας, και τον προίκισε - ἄφθονα - με 

γνώση κι avdoeia. Χαρίζει ο AAAAX 

την ἐξουσία Tov, σ' ὀποιον θέλει. Κι o 

AAAAX φροντίζει για όλα, γιατί εἶναι 
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Παντογνώστης". 

248. Κι ακόμη εἰπε σ' αὐτούς oO 

Προφήτης τους: "Eva σημάδι της εξουσίας 

Του εἰναι ott θα έλθει σε σας ἡ Κιόωτός 

τῆς Συμφωνίας, WE εγγύηση, τῆς 
ἀασφάλειας από tov Κύριό σας. και θα 

μεταφέρουν σ' AUTHV οι άγγελοι τα ιερά 

λείψανα, που ἄφησαν ἡ οικογένεια του 

Μωυσή κι ἡ οικογένεια του Ααρών" Σ' 

αυτή ὑπάρχει Eva Σύμόολο για σας, αν 

πραγματικά πιστεύετε. 

249. Κι otav ο Ταλούτ ξεκίνησε με 

τους στρατιώτες, τους εἰπε: Ὃ ΑΛΛΑΧ 

θα σὰς δοκιμάσει στο ρέμα. Av κανείς 

πιει απ' το νερό του, δεν θα ἔλθει μαζί 

μου. Μόνο εκείνοι που δεν θα δοκιμάσουν 

απ' αὐτό, θα προχωρήσουν μαζί μου. 

Επιτρέπεται μόνο μιὰ απλή ρουφηξιὰά με 

το χέρι". Τότε Ouws λοι ἤπιαν απ' αυτό, 

EXTOG από λίγους. Κι όταν πέρασαν το 

ποτάμι, εκείνος κι όσοι πιστοί ταν μαζί 

του, εἰπαν: "Δὲν μπορούμε ν' 

αντιμετωπίσουμε αὐτή TH μέρα TOV 

Ἰζάλούυτ (Γολιάθ) και τους στρατιώτες 

του". Εκείνοι όμως που ήταν πεπεισμένοι, 
ότι θα συναντήσουν τον AAAAX, εἰπαν: 

"Πόσο συχνά, με τη θέληση του AAAAX, 

μια μικρή ομάδα νίκησε μια μεγάλη; O 

AAAAX είναι μ' εκείνους που επίμονα 

᾽υπομένουν". 

250. Κι ὅταν προχώρησαν, για va 

συναντήσουν τον Γολιάθ χαι τους 
στρατιώτες του, προσευχήθηκαν: "Κύριέ 

μας! Γέμισέ μὰς ὑπομονή, καὶ στέριωσε 

Ta ὀήματά μας, και ὀοήθησέ μας va 
νικήσουμε τους ἀπιστους". 
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251. Me ty θέληση του AAAAX τους 

κατατρόπωσαν, κι ο Aabid σκότωσε TOV 
Γολιάθ. o AAAAX tov ἐδωσε εξουσία 

και σοφία καὶ του δίδαξε από ό,τι ἡθελε. 

Κι αν o AAAAX dev χρησιμοποιούῦσε με 

κάθε τρόπο μια μερίδα ανθρώπων, 

εναντίον ἄλλων, ἡ YH πραγματικά θα 

καταστρεφόταν, κι όμως ο AAAAX εἰναι 

Γενναιόδωρος για όλο τον κόσμο. 

252. Αὐτά εἰναι ta Σημεία του 

AAAAX nov σου (στον Μουχάμμεντ) τα 

διαδάζομε με αλήθεια. Εἰσαι, αληθινά, ἕνας 

απ' τους Αποστόλους. 

253. Προτιμήσαμε ορισμένους az’ 

EXELVOUG τους Αποστόλους. LE μερικούς 

δώσαμε περισσότερα από τους ἄλλους, 

σε μερικούς at’ αυτούς μίλησε ο AAAAX, 

κι ανέδασε ἄλλους σε υψηλότερη ὄδαθμίδα. 

Στον [Ιησού, to γιο της Μαριάμ δώσαμε 

φανερά Σημεία και τον δυναμώσαμε με 

to Ayto Πνεύμα. Av ἤθελε ο AAAAX, 
dev θα πολεμούσαν μεταξύ τους ol 

ἐπόμενες γενιές, ἐπειτα απὸ ολοκάθαρα. 

σημεία που τους ἐέφτασαν, κι όμως 

διαφώνησαν μεταξύ τους. Ἔτσι μερικοί 

απ' αὐτούς γίνηκαν πιστοί, κι άλλοι 

άπιστοι. Μπορούσε ο ΑΛΛΑΧ - αν ήθελε 

- νὰ UN τους ἕκανε VA πολεμούν μεταξύ 

τους. Κι όμως ο AAAAX κάνει αὐτό 

που θέλει. 

254. Ὡ ! Σεις που πιστεύετε! Ἐλεείτε 

am’ Ta αγαθά που σας ἔχουμε προμηθέψει, 

προτοῦ ἐρθει n μέρα που δεν θα 

ἐπιτρέπεται καμιά συναλλαγή. οὔτε φιλία, 

οὔτε μεσολάδηση, οι GMLOTOL εἰναι οι 
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φταίχτες. 

255. Ο AAAAX! Δεν υπάρχει κανένας 

ἄλλος θεός παρά μονάχα Αὐτός, Ἔχει 

αιώνια ζωή, και προσέχει, για πάντα, όλο 

τον κόσμο. H αδράνεια δεν μπορεί νὰ 

Tov κυριεύσει, οὔτε ο ὕπνος. Δικά Tov 

εἶναι όλα όσα ὑπάρχουν στους ουρανούς 

και στη γη. [lous εἰναι λοιπόν εκείνος 

που μπορεί να μεσολαθήσει κοντά Του, 

αν δὲν του το επιτρέψει; "Γνωρίζει ὀ,τι 

᾽υπήρχε πριν και O,TL θα ὑπάρχει μετά απ' 

αὐτούς. Κι οὔτε μπορούν va συλλάδουν 

τίποτε as’ ό,.τι γνωρίζει Αὐτός εκτός 

ἐκείνου που Αὐτός θα θελήσει. O Θρόνος 

Tov περιέχει τους ουρανούς καὶ TH YH 

και δεν αισθάνεται κόπο, φυλάγοντάς τα 

- καὶ συντηρώντας τα. [Γιατί είναι o 

Ὕψιστος, ο Μέγιστος. 

256. Στη Θρησκεία δεν υπάρχει 

καταναγκχασμός. Διότι ἡ Αλήθεια ἔχει 

ξεχωριστεί ολοφάνερα az’ την Πλάνη. 

Ἔτσι ὁποιος ἀαπεχθάνεται τους ψευδείς 

θεούς, και πιστεύει στον AAAAX ἔχει 

αρπάξει την πιο αξιόπιστη λαδή τῆς 

αλήθειας που ποτέ δεν σπάει. Κι o 

AAAAX ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

257. O AAAAX εἰν ο Προστάτης 

EXELVWV που πιστεύουν. Oa τους OdNYNOEL | 

az’ to 6080 σκοτάδι, oto φως. ἴα τους 

ἀπιστους OL προστάτες εἰναι OL δαίμονες, 

θα tous οδηγήσουν a’ το φως στο δαθύ 

σκοτάδι. Oa είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, 

όπου θα παραμείνουν για πάντα. 

258. Δεν EXELG σκεφθεί EXELVOV που 

λογομάχησε με τον Αὐραάμ γιὰ τον Κύριό 
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του, ἐπειδῆ ο AAAAX, τον γέμισε pe 

δύναμη; Ο Αὐραάμ εἰπε: "O Κύριός μου 

εἰναι Ἐκείνος που δίνει ty ζωή και το 

θάνατο". Του απάντησε (ο ἄλλος): "Εγώ 

δίνω τη ζωή και το θάνατο". Κι ο Αὐραάμ 

εἰπε: Ὅ ΑΛΛΑΧ όμως κάνει Tov HALO 
να σηκώνεται ast’ την Ανατολή, κάνε TOV 
αν μπορείς ν' ανυψώνεται απ' τη Δύση". 
Ἔτσι μπερδεύτηκε αὐτός που αλαζονικά 

απέρριψε την πίστη. Ἔτσι o AAAAX dev 

καθοδηγεί τους ἀδικους ανθρώπους. 

259. dev Exerc σκεφθεί σ' εκείνο που 

πέρασε από ἕνα χωριό, εντελώς 

καταστραμμένο και ἀνεστραμμένο. Κι εἰπε: 

ὯΙ! πώς ο AAAAX θα ξαναδώσει ποτέ 

ζωή ὕστερ' ax’ to θάνατο;". (του 

καταστραμμένου χωριοῦ); O AAAAX 

όμως τον θανάτωσε και τον ἄφησε νεκρό 

για εκατό χρόνια, ἐπειτα τον ανάστησε 

πάλι, καὶ τον ρώτησε: "Πόσο καιρό ἐμεινες 

ἔτσι" Tov ἀπάντησε: “Ἴσως μια μέρα ἤή 

μέρος της ἡμέρας". "Ὄχι!" του ἀποκρίθηκε 

ο AAAAX. "Ἔμεινες ἐτσι εκατό χρόνια, 

και κοίταξε τις τροφές σου καὶ TA ποτά 

σου, κανένα σημάδι ηλικίας δεν δείχνουν, 

και κοίταξε To γάιδαρό σου, - θα σε 

φέρουμε σαν παράδειγμα στους 

ανθρώπους, - κοίταξε ακόμη Ta κόκαλα, 

πὼς θα τα ενώσουμε και θα τα καλύψουμε 

με σάρκες". Κι όταν του ta ἐδειξε καθαρά, 

εἰπε: "Γνωρίζω ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος". 

260. Κι otav ο Αέόραάμ εἰπε: "Κύριέ 

μου! Δείξε μου πώς δίνεις ζωή στους 

νεκρούς;". Κι Exetvoc εἰπε: "Ὥστε δεν 

πιστεύεις;" "Μάλιστα" απάντησε, αλλά για 

να ικανοποιηθεί ἡ καρδιά μου". Κι ο 
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AAAAX τότε tov eine: Πάρε τέσσερα 
πουλιά, κοίταξέ TA ώστε va τα γνωρίζεις 

καλά, τότε σφάξε TA και να τα κόδεις σε 

μερίδες. Ἔπειτα θάλε τη κάθε μια απ' 

αυτὲς χωριστά πάνω σε κάθε ὄουνό xaL 
κάλεσέ τα, τότε θα ἔλθουν πετώντας 
γρήγορα σε σένα. Και μάθε ott o AAAAX 
εἰναι Παντοδύναμος (και) Σοφός. 

261. Η παραύθολή, για εκείνους, που 

ξοδεύουν από τις περιουσίες τους για τη 

χάρη του AAAAX. μοιάζει σαν το κόκκο 
TOV OLTAQLOV, που από EVA φύτρωσαν ENTE 
στάχνα, και που to καθένα δίνει εκατό 

κόκκους. Ἔτσι κι o AAAAX 

πολλαπλασιάζει τ' ἀγαθά σ' όσους θέλει. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Απέραντος 

([ἐνναιόδωρος), Παντογνώστης (γνωρίζει 

TO πάντα). 

262. Ὅσοι ξοδεύουν από τις περιουσίες 

τους γιὰ χάρη του AAAAX, και δεν 

επιδιώκουν μ' αὐτά που ξοδεύουν καμιά 
ὀλάδη ἡ σκοπό επίδειξης, γι' αυτούς η 

αμοιδή εἰναι σίγουρη an’ τον Κύριό τους. 

Κανείς φόθος δὲν θα τους κυριεύσει, οὔτε 

θα λυπηθούν. 

263. Ο καλός λόγος κι ἡ συγγνώμη, 

εἰναι προτιμότερα από ελεημοσύνη που 

τὴν ακχολουθεί ἡ 6AG6H (με σκοπό 

ἐκμετάλλευσης). O AAAAX εἰναι 

Πλούσιος (και) Μακρόθυμος. 

264.0! devo που πιστεύετε! Μην 

διαγράφετε την ἐλεημοσύνη σας με τὴν 

ἐπίδειξη καὶ την 6AG6H σαν κι εκείνον 

που ξοδεύει την περιουσία του για νὰ 

επιδειχθεί στους ανθρώπους, και δεν 
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πιστεύει αυτός οὐτε στον AAAAX οὔτε 

στην Ἔσχατη Μέρα, αυτός μοιάζει pe 

σκληρό κι ἄγονο ὄράχο, που πάνω του 

EXEL λίγο χώμα, κι όταν πέφτει ἀφθονη 

ὀροχή, του αφαιρεί, TO χώμα και μένει 

γυμνός ο ὑράχος. Δεν θα κερδίσουν τίποτε 

απ' ὁ.τι κέρδισαν. Κι ο AAAAX ὃεν 

καθοδηγεί τοὺς ἀπιστους ανθρώπους. 

265. Κι doo. ξοδεύουν από τὴν 

περιουσία TOUS επιδιώκοντας TH Χάρη 

του AAAAX και τὴν ενίσχυση τῆς πίστης 

στη ψυχή τους μοιάζουν με γόνιμο κήπο, 

σε ψηλό μέρος. Ἄφθονη ὀροχή πέφτει σ' 

αὐτόν και τον κάνει να πολλαπλασιάζει 

τὴν παραγωγή. Av ouwms dev δεχτεί 

άφθονη ὄροχή, αρκετή του εἰναι κι ἡ 

ψιχάλα. Ο AAAAX όὀλέπει ὀλα ὁσα 

κάνετε. 

266. Μήπως κανείς από σας θα ἤθελε, 

ενώ EXEL EVAV κήπο με φοινικόδεντρα κι 

ἀμπέλια, που από κάτω TOUS τρέχουν 

ποτάμια, γεμάτο με καρπούς ὅλων τῶν 

ELOWV, και νὰ τον πιάνουν τα γεράματα - 

και χωρίς τα παιδιά του νὰ ἐχουν ἀαρκετή 

δύναμη για να προσέξουν τον EMUTO τους 

- νὰ τον πιάσει ένας ἀανεμοστρόόδιλος με 

φωτιά, και va τον κάψει; Ἔτσι 

'“παρουσιάζει ο AAAAX ολοκάθαρα σε 

σας τα Σημεία Του, για va τα προσέξετε. 

267. Q! Σεις που πιστεύετε! Awoete 

απ' ta ἀγαθά mov τίμια κερδίσατε κι απ' 
TY παραγωγή, που γιὰ σὰς κάνουμε TH 

yn va ὄόγάλει, και va μη διαλέξετε τὸ 

κακό απ' αὐτά με σκοπό να το χαρίσετε,. 

όταν σεις OL LOLOL SEV το δέχεστε, παρά 

μονάχα με XAELOTA τα μάτια. Και μάθετε 
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OTL O AAAAX εἶναι Αὐυτάρκης (και) 

Αξιέπαινος. 

268. Ο Σατανάς σας απειλεί με 

φτώχεια και σας διατάζει να εἰστε 

φιλάργυροιε! O ΑΛΛΑΧ όμως σας 

᾽υπόσχεται τὴν επιείκειά Του και τη χάρη 

Tov. Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι απέραντα 

Γενναιόδωρος (και) Παντογνώστης. 

269. Πᾳαραχωρεί σοφία σ' ὀποιον θέλει. 

Κι εκείνος που του χαρίστηκε ἡ σύνεση, 
απολαμόάνει πράγματι πολλά αγαθά. 

Αλλά μονάχα οι άνθρωποι με κατανόηση 

νοιώθουν το μήνυμα. 

270. Κι Οτιδήποτε ξοδεύετε σε 

ἐλεημοσύνη ἡ ὡς τάξιμο να Elote δέδαιοι, 

ott ο AAAAX τα γνωρίζει όλα. Στους 

αμαρτωλούς όμως δεν ὑπάρχει δοήθεια. 

271. Καλόν είναι να φανερώνετε τὴν 

ἐλεημοσύνη σας. Καλύτερα, ὁμως εἰναι 

νὰ τὴν AMOXOVATETE και να ελεείτε 

ανώνυμα, εκείνους που ἔχουν ἀνάγκη. 

Αὐτό επανορθώνει για σας μερικές 

αμαρτίες. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ὁ,τι 

κάνετε. 

272. Δεν ἐχει ζητηθεί από σένα va 

τους φέρεις στον ἰίσιο δρόμο, aA’ ο 

AAAAX εἰναι που καθοδηγεί στον toto 

δρόμο ὀποιον θέλει. Οτιδήποτε καλό 

κάνετε, TO XAVETE για τον εαυτό σας, 

και θα το κάνετε μόνο και μόνο 

αναζητώντας ty χάρη του AAAAX. 

Οτιδήποτε καλό ξοδεύετε ξαναγυρίζει 

πίσω σε σας, κι ἐτσι δεν θα αδικηθείτε. 
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273. (Δώστε ελεημοσύνη) στους 

φτωχούς, που για χάρη tov AAAAX 

περιορίζξονται και αδυνατούν Va 

περιφέρονται OTN YH, για εμπόριο ἢ 

ἐργασία, o ἀμαθής ἄνθρωπος τους νομίζει 

πλούσιους, ίσως εξ αιτίας τῆς 

μετριοφροσύνης τους, ἐπειδή SEV ἔχουν 

ανάγκες. Lv πρέπει Va Tous γνωρίζεις 

am’ την εμφάνισή τους. Δεν ζητιανεύουν 

ενοχλητικά κι αδιάκριτα as’ όλους. Ἔτσι 

οτιδήποτε καλό ξοδεύετε, νὰ εἰστε 

ὀέδαιοι, ὁτι ο AAAAX το γνωρίζει. 

274. Ἐκείνοι που από φιλανθρωπία 

ξοδεύουν από τις περιουσίες τους και τη 

νύχτα και τη μέρα, κρυφά και φανερά, 

EXOVV τὴν ἀμοιθή τους στον Κύριό τους, 

πάνω τους δεν θα πέσει OVTE φόδος οὔτε 

θλίψη. 

275. Αὐτοί που δέχονται τὰ κέρδη 

της τοκογλυφίας, dev θα σηκωθοῦν (στην 

ἐσχατη μέρα) παρά μόνο, όπως σηκώνεται 
κάποιος μπερδεμένος OTH τρέλα που TOV 

ἐπιασε από το ἀάγγιγμα του Σατανά, xu 
αυτό, γιατί εἶπαν: "To εμπόριο εἰναι σαν 

τὴν τοκογλυφία". Ενώ o AAAAX 

ἐπέτρεψε το εμπόριο, κι ἀπαγόρευσε TH 

τοχογλυφία". Kt ὀὁποιοι παραιτούνται 

(απ' αὐτή). διότι ὑυπάκουσαν τις οδηγίες 

του Κυρίου τους θα συγχωρεθοῦν για τα 

περασμένα (κέρδη), και την περίπτωσή 

τους θα τὴν χρίνει 0 AAAAX. Ὄποιοι 

όμως επαναλάόδουν (το παράπτωμα), τότε 

θα γίνουν ὅλοι τους σύντροφοι τῆς 

Φωτιάς, ὁπου και θα παραμείνουν για 

πάντα. 

276. O AAAAX εξολοθρεῦύει τὴν 
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TOXOYAVGLA, και πολλαπλασιάζει τις 

περιουσίες αυτών που δίνουν τὴν 

ἐλεημοσύνη. O ΑΛΛΑΧ δεν ἀγαπάὰά κάθε 

ἀγνώμονα ( και) EVOXO. 

277. Ἐκείνοι που πίστεψαν, κι ἑκαναν 

καλές πράξεις, και εκτέλεσαν τὴν 

προσευχή καὶ πλήρωσαν τὴν Ζεκάτ, 

θάχουν τὴν αμοιδή απ' tov Κύριό τους. 

Κανένας φόδος και καμιά θλίψη δεν θα 

πέσει πάνω τους. 

278. ὦ! Σεις mov πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε tov AAAAX, κι 

εγκαταλείψτε OTL σας ἀπόμεινε am τὴν 

τοκογλυφία (στους οφειλόμενους) αν 

COMA ELOTE πιστοί. 

279. Av δεν To κάνετε, O AAAAX 

xL 0 Απόστολός Tov σας ειδοποιούν με 

πόλεμο. AV όμως μετανιώσετε, θα’χετε τα 

κεφάλαια της περιουσίας σας. Τότε δεν 

θα αδικείτε ovte θα αδικηθείτε. 

280. Av Ο οφειλέτης ὄρίσκεται σε 

δυσκολία, δώστε του καιρό για νὰ τον 

διευκολύνετε (να σας πληρώσει). Αν πάλι 

του χαρίσετε TO χρέος ἀπό φιλανθρωπία, 

θα εἶναι καλύτερα - αν ξέρατε - για σας! 

281. Και φοόηθείτε την Huéoa που 

θα επιστρέψετε πίσω στον ΑΛΛΑΧ. Κάθε 

ψυχή τότε θα πάρει ό.τι κέρδισε και 

κανένας δεν θα αδικηθεί. 

282. 02! 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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TO γραπτώς, και ὄάλετε ένα γραφιά va 

γράψει δίκαια 0,TL συμφωνήσατε μεταξύ 

σας: Na μη απορρίπτει ο γραφιάς va 

γράψει, όπως o AAAAX tov δίδαξε. Και 

νὰ VIEAYOQOEUGEL ο οφειλέτης, κι ας 

φοόάται tov AAAAX τον Κύριό του και 

VO μὴν λιγοστέψει τίποτε απ' το χρέος. 

Av ο οφειλέτης εἰναι διανοητικά 

ανάπηρος, ἡ αδύνατος, ἡ ανίκανος ο ἰδιος 

να υπαγορεύσει, τότε AMHOTE TOV 

χηδεμόνα του va υπαγορεύσει δίκαια. Και 

va χληθούν για μάρτυρες δύο AN τους 

ἄνδρες σας. Av εκεί dev ὑπάρχουν dv0 

άνδρες, τότε ἕνας avéoas και δύο γυναίκες 

ποῦ TOUG εμπιστεύεστε για μαρτυρία, ὥστε 

αν ἡ μια απ' avtés λαθέψει, ἡ GAAN va 

μπορεί να της το θυμίσει. Δεν πρέπει νὰ 

προδάλλουν ἀρνηση OL μάρτυρες ὅταν 

προσκληθούν (για κατάθεση). Na μη 

ὀαρεθείτε va ταξινομείτε γράφοντας το 

χρέος, μικρό εἰναι εἰτε μεγάλο, και τὴν 

ημέρα τῆς λήξης του. Etvar δίκαιο στον 

ΑΛΛΑΧ, περισσότερο ταιριαστό για 

μαρτυρία και περισσότερο κατάλληλο για 

να UN γίνονται OL αμφιόδολίες ανάμεσα 

στον εασυτό σας, εκτός αν, με το εμπόρευμα 

μπροστά, ἡ συναλλαγή γίνεται επὶ τόπου 

μεταξύ σας οπότε δεν εἰναι 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 είναι κακοήθεια εκ μέρους σας. 

Λοιπόν! Φοθηθείτε tov ΑΛΛΑΧ γιατί 

είναι O AAAAX που σας διδάσκει. Κι 0 

AAAAX είναι Παντογνώστης. 

283. Αν τυχόν ταξιδεύετε και δεν 

μπορείτε va ὄόρείτε γραφιά, τότε ἕνα 
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EVEXVOO που είναι στην κατοχή σας, 

(μπορεί Va χρησιμοποιηθεί για το σκοπό 
αυτό). Και αν πυπάρχει εμπιστοσύνη 

ἀνάμεσά σας, τότε ας προσέξει AUTOS 

που του εμπιστεύτηκαν κάτι Va TO 
ἐπιστρέψει υπεύθυνα xL ας φοδηθεί τον 
Κύριό του. Myv συγκαλύπτετε tH 

μαρτυρία, γιατί οποιοσδήποτε την κρύόδει, 
ἡ καρδιά Tov εἶναι μολυσμένη μὲ την 

αμαρτία. Κι ο AAAAX είναι Γνώστης 

τῶν OOWV κάνετε. 

284. Ztov AAAAX ανήκουν όλα ὀσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς κι όσα στη 

γη. Κι αν αποκαλύψετε ό,τι ὑρίσκεται 

στην ψυχή σὰς ἢ TO αποχρύψετε, O 

AAAAX θὰ σας ζητήσει λογαριασμό γι 

αυτό. Συγχωρεί αὐτόν που θέλει και 

6acaviter αὐτόν που θέλει, γιατί, O 

AAAAX είναι Παντοδύναμος. 

285. O Απόστολος πίστεψε σ' ό,τι του 
αποχάλυψε ο Κύριός του, ἔτσι ἐκαναν κι 

οι πιστοί. Καθένας τους πίστεψε στον 

AAAAX, τους αγγέλους Του, τα Βιόλία 

Tov και τους Αποσταλμένους Του. Δεν 

κάνομε καμιά διάχκριση ανάμεσα σ' 

οποιονδήποτε απ' τους Αποσταλμένους 

Tov: Κι εἰπαν: "Ακούσαμε και 

ὑυπαχούσαμε. Συγχώρεσέ μας Κύριέ μας. 

Σε Σένα όρίσκεται το τέλος GANS της 

πορείας". 

286. O ΑΛΛΑΧ δεν αναθέτει σε 

καμιά ψυχή φορτίο μεγαλύτερο, απ' τις 

δυνάμεις της. Αποκτά κάθε καλό όπου 

κερδίζει, κι υποφέρει από κάθε κακό που 

τῆς αξίζει. (Προσευχήσου). "Κύριέ μας! 

Μη μας καταδικάσεις για αμαρτίες που 
ἀθελά μας κάναμε, ἡ σφάλλαμε. Κύριέ 
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μας! Μη μας επιόάλεις va σηκώσουμε 
φορτίο σὰν κι αυτό που τοποθέτησες πάνω 
στους πριν από μας. Κύριέ pac! Mnv μας 
φορτώνεις παρά μόνο OOO αντέχουμε Va. 
σηκώσουμε. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας 
και χάρισέ μας TH συγγνώμη, και 
ευσπλαχνίσου μας. Ἐσύ εἰσαι ο Κύριός 
μας. Κι ὀοήθεσέ μας (Δῶσε μας τη νίκη) 

εναντίον τῶν ἀπιστῶν λαῶν". 

) Σούρα Ad Ἱμράν — 
τος (Θιθίκος Ipod): 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυευσπλαχνου 

1. A. A. Μ = (Em, Λαμμ, Muy). 

2. O AAAAX. Δεν υπάρχει ἄλλος 
θεός παρά μονάχα Αὐτός, ο Ζωντανός 
(η Avto -Ὑπαρξη), ο Αιώνιος (η 
Αιωνιότητα που συνέχεια φροντίζει τα 
τῶν ανθρώπων). 

3. Lov ἐστειλε (6A προς ὀήμα) το 
Βιόλίο μὲ την αλήθεια, επικυρώνοντας 
όσα προανάγγειλε, κι ἔστειλε τόν Νόμο 
(tov Mwvon) και το Ευαγγέλιο (του 
Ιησοῦ), 

4. Τήριν απ’ αυτό (εις το παρελθόν), 
σαν οδηγό για την ανθρωπότητα κι ἐστειλε 
το Φουρκάν (To Κριτήριο). - (Φουρκάν 
εἰναι ἑνας από τους τίτλους του Κορανίου 
XAL σημαίνει διάκριση του καλού από το 
κακό). Εκείνοι που GOVOUVTAL TA εδάφια 
του AAAAX, θα υποφέρουν από αὐυστηρά 
ὀασανιστήρια. Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 
Πανίσχυρος, Κύριος της Ανταπόδοσης. 

5. Απ' τον ΑΛΛΑΧ - αλήθεια - τίποτε 
δεν μένει κρυφό, (aN ὀσα συμόαίνουν) 
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στη YN, και στους ουρανούς. | 3 CG} Kail sy, 

6. Etvar Exeivoc mov - κατά τὴν 

ἀρέσκειά Tou - πλάθει τη μορφή σας (όταν ᾿ 
3 ; τὸ : A eee fe me 

ακόμη ὀρίσκεστε) OTN μήτρα της μητέρας. Asia vy 
Δεν υπάρχει ἄλλος θεός παρά μονάχα | 

Αὐτός, 0 Πανίσχυρος, ο Σοφός. 
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ψάχνουν για Χρυμμένες έννοιες, (πού 

συμφωνοῦν με Ta κακά πάθη τους), στην 

αλληγορική πλευρά των στίχων. Κι όμως 

κανείς δὲν γνωρίζει τις κρυμμένες ἐννοιές 

τους, παρά μόνο o AAAAX. Κι όσοι πάλι 

ἔχουν καλά θεμέλια στη γνώση, (είναι 

θετικοί) λένε: "Πιστεύομε σ' Αὐτό (στα 

φανερὰ και αλληγορικά εδάφια). Ὅ,τι 

περικλείεται στο Βιόλίο ρχεται απ' TOV 

Κυριό μας", καὶ κανείς dev θα συλλάόδει 

τὴν ἔννοια as’ το Βιόλίο, παρά μόνο οι 

άνθρωποι πού ἔχουν κατανόηση. 

8. "Κύριέ μας" (λένε): "Μην αφήσεις τ,» ὦ ESE BENE 

τις καρδιές μᾶς τώρα VA παραστρατήσουν 

a τὸ ὁρόμο που μας οδήγησες, και 

χάρισέ μὰς εὐλογία ax’ την Παρουσία 

Σου, γιατί Εσύ εἰσαι o Πολυδωρητής. 

t ς Pr a 2 ,. 2... σ“2-.2» 9. Kvgee | μας! Ἐσύ εἰσαι που θα Ἐπ ΤΟΥ ἘΞ ay 

συγκεντρώσεις TO ἀνθρώπινο γένος κατά sate See actus 
Osa SAS) ty Μέρα, mov γι᾿ αὐτήν dev χωρά ee ee 

augibohta. Piatti o AAAAX dev adetet 



(3) Lovea AA Inoav Μέρος 30 Y Ol pe Ji δ) ws 

τις ὑποσχέσεις Tov. 

10. Οὐτε οι περιουσίες τους, GAN’ οὔτε 

και τὰ παιδιά τοὺς θα ὠφελήσουν σε 

τίποτε τους ἄπιστους, μπροστὰ στον 

AAAAX. Ot tdtot αὐτοί dev θ' 

αποτελέσουν τίποτε ἄλλο, παρά καύσιμο 

για τη Φωτιά. 

11. (Η κατάσταση tovs ὃὲν εἰναι) 

καθόλου καλύτερη ἀπ᾽ τη θέση ποῦ εἰχε 

ἡ οικογένεια των Φαραώ xt από την 

(κακή) κατάσταση εκείνων πού ἔζησαν πριν 

απ' αυτούς. ἀΑρνήθηκαν ta Σημεία Mac 

xL 0 ΑΛΛΑΧ τους τιμώρησε για τις 

αμαρτίες τους. ΠΠατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

ασυστηρός στις τιμωρίες Του. 

12. Πες στους ἀπιστους: "Γρήγορα θα 

᾽υποταχθείτε (σ' AUTOV τον κόσμο) και θα 

στριμωχθείτε στην Κόλαση (στον άλλο 

κόσμο) ἕνα απαίσιο πραγματικά κρεόάτι 

(για va ξαπλώσει κανείς)! 

13. Etyate κιόλας ἕνα σημάδι στη 

συνάντηση (για TH μάχη) τῶν dvo 

στρατιών: OTAV TO ἕνα πολεμούσε για 

Χάρη tov ΑΛΛΑΧ καὶ tT ἄλλο ἦταν. 

ἄπιστο, (οι ἀπιστοι) τους εἰδαν - με τὰ 

LOLA τους τα μάτια - διπλάσιους. Κι o 

AAAAX υποστηρίζει με την ὀοήθειά Του 

ὄποιον θέλει. Σ᾽ αυτό, υπάρχει 

προειδοποίηση για όσους ἔχουν μάτια και 

ὀλέπουν". 

14. Θαμπώνει τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, 

ἡ ἀγάπη γιὰ τις ευθυμίες, από γυναίκες 

χαι παιδιά ἀπό συσσώρευση θησαυρῶν, 

από χρυσάφι και ἀσήμι, από σημαδεμένα 
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ἄλογα (ράτσας), από κοπάδια και φυτά. 

Αὐτά ha εἰναι οι ἀπολαύσεις στη ζωή, 

αυτού του κόσμου. Η καλύτερη όμως 
διαμονή εἰναι κοντά στον ΑΛΛΑΧ. 

15. Πες: "Μήπως πρέπει va σὰς δώσω 

ευχάριστα νέα για κάτι πολὺ καλύτερο 

am’ ὁλα αὐτά!" Πα εκείνους που έχουν 
πιστέψει ὑπάρχουν Παράδεισοι στον 

Κυριό τους, που από κάτω TOV τρέχουν 

ποτάμια, κι OMOV για πάντα θα 

παραμείνουν, με συζύγους αγνές και με 

τὴν εὐμένεια του ΑΛΛΑΧ. Και o AAAAX 

ὀλέπει καλά όλους τους δούλους Του. 

16. (Δηλαδή) αὐτοί mov λένε: "Κύριέ 

μας! Πραγματικά πιστέψαμε. Συγχώρεσε 

λοιπόν τις αμαρτίες μας και σώσε μας. 

απ' τὴν τιμωρία της Φωτιάς", 

17. Αὐτοί που δείχνουν υπομονή, 
(σταθερότητα κι αὐυτοκυριαρχία), οι 

ειλικρινείς, OL ὑποτεταγμένοι και MUTOL 

που ξοδεύουν γιὰ την χάρη του AAAAX 

XL OOOL προσεύχονται για συγχώρηση κατά 

το χρόνο που προηγείται της χαραυγής. 

18. Aev ὑπάρχει άλλος θεός εκτός aT’ 

Αὐτόν. Αὐτή είναι ἡ μαρτυρία του ἰδίου, 

τῶν ἀγγέλων Tov, κι εκείνων που 

προικίσθηκαν μὲ γνώση υποστηρίζοντας 

πάντοτε τη δικαιοσύνη. Δεν ὑπάρχει ἄλλος 

Θεός εκτός ἀπ᾽ Αὐτόν, τον Παντοδύναμο, 

Tov LOMO. 

19. H Θρησχεία στον AAAAX εἰναι 

to IZAAM, (yn odovAnoyn ὑποταγή στον 

AAAAX). Σ' auto dev διεφώνησαν οι 

οπαδοί της Βίόλου παρά μόνο μετά που 
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tous ἦλθε ἡ γνώση (tov Μηνύματος του 

Μουχάμμεντ), και παρεξηγήθηκαν μεταξύ 

τους από ζηλοφθονία. Κι όὀποιος ἀρνεῖται 

ta Εδάφια του AAAAX, 8a ὄρει ὅτι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι γρήγορος στους 

λογαριασμοῦς. 

20. Κι αν φιλονικήσουν μαζί σου, πες 

τους: "ὕπόταξα τὸ πρόσωπό (εαυτό) 

μου στον AAAAX, To ίδιο ἑκαμαν κι 

όσοι WE ἀκολουθοῦν". Σ᾽ εκείνους SE που 

ακολουθοῦν TH Βιόλο και στους 

ἀγράμματους va πεις: Μήπως και σεις 

VILOTHEGTE επίσης τον εαὐυτό σας; ἂν το 

ἐκάμαν, τότε ὀρίσκονται στὴν σωστή 

καθοδήγηση, αν ὁμὼς ἀρνηθοῦν, τότε το. 

καθήκον σου εἰναι VA μεταδώσεις TO 

Μήνυμα. Kio AAAAX ὀλέπει καλά τους 

δούλους Tov. 

21. Ἐκείνοι που ἀρνούνται ta Edaqua 

tov AAAAX και αδίκως σκοτώνουν τους 

προφήτες και φονεύουν εκείνους που 

SLOGOXOVV τη σωστή συμπεριφορά με τους 

ανθρώπους ἀνάγγειλε OTL τους περιμένει 

σκληρή τιμωρία. 

22. Είναι εκείνοι που Ta ἐργα τους 

δεν θα καρποφορήσουν στον χόσμο αυτό 

%CLL στον ἄλλον, κι OUTE θαχουν κανένα 

va τους ὀοηθήσει. 

23. Μήπως dev όλέπεις εχείνους που 

τους δόθηχε μέρος του Βιόλίου; 

Αναφέρονται oto Βιόλίο tov AAAAX 

(νόμο tov Mwvon) γιὰ va χρίνει τις 

διαφορές τους, κι ἐπειτὰ γύρισε μια μερίδα 
απ' αυτούς κι αρνείται τη διαιτησία. 
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24. Και τούτο, γιατί etav: “Δεν θα COs HZ ans 

μας αγγίξει ἡ Φωτιά, παρά μόνο για λίγες bh ue ee ee 
; ; glans ng223 2 med) 

μετρημένες μέρες" Kat 0, TL πλαστογραφοῦν τς ΝΣ 

τη θρησκεία τους, τους ἀαπάτησαν. C2 ane 

25. Και τι θα XAVOUV οταν τους -““:.- ΠΜ pb core ASS 

ξέψ aN , H ΝΡ" 4 9 99 ADD paar |}: 

αζέψουν OAOUG εκείνη τ ἐρα, που hie see ae 
5 t td 5 , " Ἶ ‘ ᾿ θ , (2 Sica Zi Jem 

γι᾿ αὐτὴν SEV VITGOXEL καμιὰ αμφιύολία, ae 
, ’ , , , : Ϊ . " Y 

κι oTav κάθε ψυχή Ba πληρωθεί ακχριδως Ὁ ga 

με O,TL κέρδισε, καὶ χωρίς va αδικηθοῦν 

και αὐτοί; 

26. [Πες: "QQ, AAAAX Κύριε τῶν “Δ sbi aye 24s 

Δυνάμεων! (και Kuotaoxe!) Eov δίνεις ty | 4. 4 exc ; 

κυριαρχία σ' ὀσους θέλεις, και την ἀαφαιρείς 

πάλι απ' όσους θέλεις, και προικίζεις με 

δόξα όσους θέλεις, και δίνεις, ταπεινότητα 

σ' ὁσους θέλεις. Στο χέρι Σου εἰναι το Καλό. 

Πραγματικὰ ἐχεις δύναμη πάνω σ΄ όλα 

τα πράγματα. 

NS Δ 

27. Ἐσύ κάνεις τη — εὐσχωρεί ἐξ Saal gy ys ata Sata 
στη μέρα και TH μέρα va διαπερνά TH | ase Ces et le ee 

νύχτα. Κι Eov εἐεπαναφέρεις to ζωντανό ais ρον α τ ΧΩ 

απ' TO πεθαμένο και τον πεθαμένο από 

to ζωντανό. Κι Eov δίνεις τα πλούτη Σου 

σ' ὅποιον θέλεις, χωρίς λογαριασμο. 

28. Οἱ Πιστοί δεν παίρνουν προστάτες ΠΡ Ae HS Lei asi 

και SEV κάνουν φίλους TOUS άἀπιστους, ον πο ΤΩ ΠΑΝ 
ig! ; , ait ys RATIOS δ 

αλλά τουναντίον τους πιστούς. Ki av ᾿ evi Sates Ons 
“τος 8 UIST ΟΝ 

κανείς κάνει τούτο, τότε νὰ μην περιμένει mk yao) ds 5 

χαμιά δοήθεια ust’ tov AAAAX. Extoc 

αν προφυλαχθείτε am’ αὐτούς, ὥστε νὰ 

μπορέσετε νὰ προστατεύετε TOV εαυτό 

σας. O ΑΛΛΑΧ ὁμῶς σας προειδοποιεί, 

από τον Εαυτό Του (να προφυλαχθείτε 

τις τιμωρίες Του). Matt το τέρμα της 

πορείας ὀρίσκεται στον ΑΛΛΑΧ. 
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29. Iles: "εἰτε χρύόετε ό,τι εἰναι OTIC 

χαρδιές σας, ἡ το φανερώνετε, o ΑΛΛΑΧ 

το γνωρίζει, καθώς γνωρίζει, καὶ ό,τι είναι 

στους ουρανούς XL O,TL εἶναι στη Yn. [πατί 

Ὁ AAAAX εἰναι Παντοδύναμος. 

30. "Th Μέρα που κάθε ψυχή θα ὄρεθεί 

σ' αντιταράσταση μ' ό,τι καλό ἔκανε κι 

O,TL κακό Exave, τότε θα επιθυμούσε va 

ήταν EXEL μεγάλη ἀαπόσταση ανάμεσα σ' 

αὐτήν και τις auaoties της. O ΑΛΛΑΧ 

ὄμως σὰς προειδοποιεί ἀπό τον Εαυτό 

Tov (να προφυλαχθείτε τις τιμωρίες Tov). 

Κι ο AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής για 

ὄλους τους δούλους Tov. 

31. Πες: Ἂν εσείς ἀαγαπάτε τον 

AAAAX, τότε ακολουθείστε με, για νὰ 

σας ἀγαπήσει ο AAAAX και va σας 

συγχωρίσει τις αμαρτίες σας. [πατί o 

AAAAX εἰναι Πολυεπιεικήῆς, 

Πολυεύσπλαχνος". 

32. πες: "ὕὑτακούετε στὸν AAAAX 

και στον Απόστολο". Av όμως 

απομακρυνθούν, τότε 0 AAAAX dev 

αἀγαπά τους ἀπιστους. 

33. Ὁ AAAAX διάλεξε tov Αδάμ, τον 

Noe, τὴν οἰκογένεια του Αὐραάμ και την 

οἰκογένεια του ἱμράν πάνω am’ OO τον 

κόσμο. 

34. Απόγονοι οι μεν GI τους άλλους. 

Ki ο AAAAX αχούει και γνωρίζει τὰ 

πάντα. 

35. Kotta! Η γυναίκα του ἱμράν εἰπε: 
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"CQ! Κύριέ μου! Σου αφιέρωσα εκείνο που 

ὀρίσκεται στη κοιλιά μου, για δική Σου 

EXTAXTH εξυπηρέτηση. Δέξου λοιπόν τούτο 

από εμένα γιατί Eov axoucs και γνωρίζεις 

τα πάντα". 

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

μου! Κοίτα! Λευτερώθηκα από μιὰ κόρη". 

O AAAAX ὄὀέόδαια γνώριζε τι γέννησε. 

Και μὲ κανένα τρόπο το αγόρι SEV 

εξισώνεται μὲ TO χορίτσι. "Tv ονόμασα 

Μαριάμ, και τὴν εμπιστεύομαι καθώς και 

τους ἀπογόνους της, στη δική Σου 

προστασία απ TOV Σατανά τον 

απόόλητο", 

37. Και τη δέχτηκε ο Κύριός της με 

EVLEVY Ὁυποδοχήῆ κι ἔκαμε WOTE VE 

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: "ὯΙ Μαριάμ! Από mov ἔρχονται 

αυτά σε σένα;" Κι exetvy ἀπάντησε: "Από 

τον AAAAX, γιατί o AAAAX προμηθεύει 

τὰ προς συντήρηση O' ὅποιον θέλει, χωρίς 

λογαριασμό. 

.,38. Προσευχήθηκε τότε εκεί o 
Ζαχαρίας στο Θεό του λέγοντας: "2! Κύριέ 

μου! Χάρισέ μου Eva ἀπόγονο από ᾿Εσένα 

ποῦ va εἰναι καλός. Tati Ἐσύ εισακούεις 

τους LXETEG Σου". 

39. Κι ενώ όρθιος στό ιερό 

προσευχόταν, OL ἄγγελοι φώναξαν σ' 

avtov. "Ο ΑΛΛΑΧ με χαρά σου 
αναγγέλει τη γέννηση του "Γιάχια" 

([ωάννη) που θα επιδεδαιώσει την αλήθεια 

ἐς, »22:: coe ." 
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ενός Λόγου tov AAAAX, κι επί πλέον 

θα γίνει evyevys, ayvoc?’? και Προφήτης, 

απ' τὴν ενάρετη συντροφιὰ τῶν 

Προφητῶν". 

40. Κι εκείνος εἰπε: "ὯΙ! Κύριέ μου! 

Πώς θα μπορέσω v' αποκτήσω Eva παιδί, 

αφού με κατέλαδαν τὰ γηρατειά κι ἢ 

γυναίκα pov εἰναι στείρα;" "Ἔτσι", ταν 

ἡ ἀπάντηση, 

41. Είπε: "Q! Κύριέ μου! Δώσε μου 

ἕνα σημάδι". "Τό σημάδι" ἁπάντησε, - "είναι 

ότι δεν θα μπορείς να μιλήσεις στους 

ανθρώπους για τρεις μέρες, παρά μόνο 

με νοήματα. Na υμνείς to Κύριό σου 

πολύ, και δόξαζέ Tov ὄράδυ και πρωΐ". 

42. Κοίτα! Ou ἄγγελοι εἰπαν: "OQ! 

Μάριαμ! Ο ΑΛΛΑΧ σε διάλεξε και σ' 

εξάγνισε, προτιμώντας σε ανάμεσα az’ 

ὄλες τις γυναίκες των εθνών. 

43. "Q! Μαριάμ! Na υπαχοῦεις 

πάντοτε στον Κύριό σου, να ὑποτάσσεσαι 

σ' Αὐτόν, νὰ προσεύχεσαι μαζί με αυτούς 

που προσεύχονται σ' Αὐτόν. 

44. Αὐτό εἰναι ἕνα μέρος απ' τίς 

αποκαλύψεις τῶν μυστηρίων που σου 

φανερώνουμε (Ω. Απόστολε!) 

αποκαλύπτοντας σε σένα. Δεν ήσουν μαζί 

τους ὁταν ἐρριχναν κλήρο με Ta ὄέλη 

τους, για va δουν ποιός az’ αυτούς θ' 

αναλάμόανε TH φροντίδα της Μαριάμ xe 

οὔτε ακόμη ἤσουν pati τους ὅταν 
φιλονικούσαν (γι' αυτό). 

45. Kotta! Ou άγγελοι εἰπαν: "Q 

“Ὁ AAAAX χάνει ό.τι θέλει". 
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Μαριάμ! O AAAAX σου αναγγέλει 
ευχάριστα νέα μ' Eva Λόγο Tov, το ὀνομά 
tov θα εἰναι Μεσσίας Inoovs (Χριστός 
Inoovs), το παιδί της Μαριάμ, θα τύχει 
d€ μεγάλης τιμής σ' αὐτόν τον κόσμο και 
στο μελλοντικό, και σύντροφος μ' εκείνους 
που ὀρίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ. 

46. "Oa μιλάει στους ανθρώπους απ' 
TH παιδική του ἡλικία κι όταν γίνει ώριμος 
(ἄνδρας). Kat θὰ ανήκει στην 
συντροφιά εκείνων που κάνουν το καλό". 

47. Κι εκείνη ρώτησε: "ὯΙ! Κύριέ μου! 
Πώς εἰναι δυνατό ν' ἀαποχτήσω παιδί, 
ενώ κανείς ἄνδρας δεν με πλησίασε;" Eine: 
“Ἔτσι θὰ γίνει, o AAAAX δημιουργεί 
O,tL θελήσει. Ὅταν σχεδιάσει κάτι, διατάξει 

και λέγει, "Γεννηθήτω" και γίνεται. 

48.“Και θὰ tov διδάξει (o AAAAX) 
το Βιόλίο (ἡ τη γραφή) τη Σοφία, τον 
Νόμο και το Ευαγγέλιο. 

49. "Και (θα ορίσει αὐτόν) évav 

αἀπόστολο για ta Παιδιά του Ισραήλ 
. (λέγοντας): "Ἔχω ἔρθει σε σας με Σημάδι 
az’ tov Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως 
εἰναι), θα φτιάξω για σας τη μορφή του 
πτηνού θα φυσήξω σ' αὐτό και με τὴν 
ἄδεια tov AAAAX θὰ πάρει ζωή, θα 
θεραπεύσω TOUS εκ γενετῆς τυφλούς και 
τους λεπρούῦς και μὲ την άδεια του 
AAAAX θ' ἀναστήσω τους πεθαμένους 
καὶ θὰ σὰς φανερώσω ό.τι θα τρώτε κι 
ὁ,τι θὰ ἀποθηκεύετε ota σπίτια σας. Μέσα 
σ᾽ αὐτά ὑπάρχειν Σημάδι για σας, av 

πραγματικά πιστεύετε. 
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50. "(Eyw ἐρθει σε σας) για va 

ἐεπαληθεύσω τον Νόμο ov VANEXE πριν 

από μένα. Και vo σας επιτρέψω ty χρήση 

ορισμένων που πριν ήταν ἀαπαγορευμένα 

για σας. Ἔχω ἔρθει σε σας με Eva Σημάδι, 

an’ τον Κύριό σας. [π΄ αὐτό να σέθεστε 

tov AAAAX και VO μου πνηπαχοῦετε. 

51. "Ἐίναι o AAAAX, Αὐτός που εἰναι 

Κύριός μου και Κύριός σας. [ν΄ αὐτό vo 

Τὸν λατρεύετε. Αὐτός sivar ἕνας δρόμος, 

που εἰναι ἰσιος". 

52. Ὅταν ο Ιησούς αντιλήφτηκε τὴν 

ἀπιστία από μέρους τους, εἰπε: ἽΠοιος 

θα pe δοηθήσει στο ἐργο tov AAAAX;’ 

Αποκρίθηκαν οι μαθητές: “Ἐμείς εἰμαστε 

ot ὄορηθοί tov AAAAX. Πιστεύσαμε 

στον AAAAX, και VO μαρτυρήσεις OTL 

εἰμαστε Μουσουλμάνοι. 

53. "Κύριέ μας! Πιστεύσαμε σ' 0,11 

ἐστειλες χι ακολουθήσαμε κάτω TOV 

Απόστολο. Γι’ αὐτό γράψε μας (στη 

χορεία) τῶν μαρτύρων (που ομολογοῦν 

όλους τους προηγούμενους Αποστόλους)". 

54. Κι οι άπιστοι σχεδίασαν εναντίον 

tov AAAAX, κι ο AAAAX επίσης 

σχεδίασε εναντίον τους, κι ο καλύτερος 

απ' τους σχεδιαστές εἰναι o AAAAX. 

55. Κι ὁ AAAAX εἰπε: "Q Ιησοῦ! θα 

σε πάρω χαι θὰ σ' ανυψώσω ἰσαμε Ἐμένα 

και θα σε καθαρίσω απ' τις εξαπατήσεις ἢ 

αυτών που ὀλαστημούν καὶ θα κάνω WOTE 

αὐτοί που σε ακολουθούν να γίνουν 

ανώτεροι απ' τους άπιστους μέχρι τη μέρα 

της Κρίσης, ἐπειτα ὀλοι εσείς σε Μένα 
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(3) Loven AA Ϊμράν Μέρος 30 

θα επιστρέψετε, και θα δικάσω avdpecc 

σας για O,TL σεις διαφωνούσατε. 

56. "Kt 660 αφορὰ εκείνους που : 

αρνήθηκαν την Πίστη, θα τους τιμωρήσω : : 

με σκληρά ὀασανιστήρια, σ' αὐτό τον ᾿Ψ 

κόσμο και τον άλλο, και κανείς δεν Ba | 

ὄρεθεί va τους ὀοηθήσει". 

57. "Ki 060 γιὰ εκείνους που πίστεψαν | 

XL ἔκαμαν TO καλό, O AAAAX θα τους | 

ανταμείψει ολοκληρωτικά. Κι o AAAAX 

OEV ἀαγαπά τους άδικους. 

58. "Αὐτές (οι προηγούμενες) εἰναι OL 

αλήθειες, που σου. απαγγέλομε και που, 

προέρχονται απ' Ta εδάφια και am’ το 

σοφό Υπόμνημα". 

59. Η κατάσταση του Inoov μπροστά 

στον AAAAX εἰναι ὁὀμοιὰα μ᾽ εκείνη του 

Αδάμ, που τον ἐπλᾶασε από χώμα χαι 

ἐπειτα του εἰπε: "Γεννηθήτω" κι ἔγινε. 

60. Η αλήθεια ρχεται μόνο απ' τον 

Κύριό σου, yu αυτό μην εἰσαι at’ εκείνους 

που αμφιθάλλουν. 

61. Av κανείς φιλονικεί μαζί σου yu 

αὐτήν, (την κατάσταση του Ιησοῦ), ὑστερ' 

Ql τὴ γνώση που σου δόθηκε, πες του: 

"Ἐλάτε! ας μαζευτούμε όλοι μαζί, ta 

παιδιά μας και τα παιδιά σας, οι γυναίκες 

μας κι οι γυναίκες σας, OL εαυτοί WAS κι 

OL EVATOL σας, ἐπειτὰ ας προσευχηθούμε 

θερμά, κι ας επικαλεστούμε την κατάρα 

tov AAAAX πάνω στους ψεύτες. 

62. Αὐτή είναι πραγματικά ἡ αληθινή 

Yr Ol pot ST δ). Y 5 set 

a ὩΣ Sel Ly c Ar 

4. Kaen 
ὦ 

“3 Sai 1.21; ee Ae 

οἷ σον} oid o>! aga 9 9nd 

sir loc SNGDee Seas 

Want 285 251, es sides ome, 
a“ 

rd el eel ot Bi ea wre te γεν 2 
* « 4 Φ 

\ φ 
eo \ 

, 2 σ΄ > es i? ete for 

Δ Bloat 5 A aT Sag 



(3) Σούρα AA ἱμράν Μέρος 30 

διήγηση. Δεν υπάρχει θεός, παρά ο 

AAAAX, κι 0 AAAAX - Αὐτός εἰναι 

πραγματικά ο Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 

63. Av όμως ξἕεφύγουν και 
ξαναγυρίσουν, τότε ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

απόλυτα γνώστης τῶν διεφθαρμένων. 

64. Πες (ω Μουχάμμεντ): "ὯΙ! Λαέ της 

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

λατρεύουμε παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Και 
να μὴν εξομοιώνουμε τίποτε μ' Exetvov, 

κι ας μη στήσουμε ανάμεσά μας κυρίους 
ή προστάτες, εκτός απ' tov ΑΛΛΑΧ". Av 
όμως Sev θελήσουν va συμμορφωθούν, 

τότε va πείτε: "Na εἰστε μάρτυρες, ότι 
ἐμείς εἰμαστε Μουσουλμάνοι". 

65. Q! οπαδοί της Βίόλου! Γιατί 
φιλονικείτε για τον Αὐραάμ, όταν τόσο O 
Νόμος (tov Μωυσή), ooo και το Ευαγγέλιο 
ήλθαν ὕστερ' as’ αὐτόν; Μήπως δεν ἔχετε 

κατανόηση; 

66. Na! Εσείς εἶστε εκείνοι που 
φιλονυικήσατε για θέματα που εἰχατε 
κάποια σχετική γνώση. Πώς λοιπόν 
φιλονικείτε για όσα GAS είναι ἄγνωστα; 
Ο AAAAX εἰναι που μόνο γνωρίζει, ενώ 

εσείς Sev γνωρίζετε. | 

67. O Αὐραάμ dev ήταν E6eatocg xt 
οὔτε Χριστιανός, αλλά ήταν ευθής στην 
Πίστη, (υποταγμένος στο θέλημα του 
AAAAX) Μουσουλμάνος, καὶ δεν ήταν 

από τους ειδωλολάτρους. (δεν πίστεψε σε 
κανένα θεό παρά μόνο στον AAAAX). 

68. Ov ἄνθρωποι που ἐχοῦυν TO 
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Μέρος 30 (3) Lovea AA ἱμράν 

δικαίωμα va MOVV OTL ανήκουν στον 

Δόραάμ εἰναι EXELVOL που TOV 

ακολούθησαν, ὁπῶς εἰναι ἐπίσης κι ο 

Προφήτης αὐτός (ο Μουχάμμεντ), κι όσοι 

πίστεψαν (σ' αὐτόν), κι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

ο Προστάτης ὀσων πιστεύουν. 

69. Εἶναι επιθυμία ορισμένων GIT τους 

οπαδούς τῆς Βίόλου νὰ σας 

παραπλανήσουν. Κι όμως χωρίς οι ἰίδιοι 

VO TO αντιλαμδάνονται, παρασύρουν TOV 

EVATO TOUS στην πλάνη. 

70. Q! Λαέ της Βίόλου! Matt aovetote 

ta Σημεία tov AAAAX, για ta οποία 

ELOTE OL LOLOL μάρτυρες, 

71. Q!Aaé τῆς Βίόλου! Γιατί 

μπερδεύετε τὴν ἀλήθεια μὲ τὴν WEVTLG, 

καὶ αποκρύπτετε την Αλήθεια, ενώ TH 

γνωρίζετε; 

72. Eva μέρος am’ τους οπαδούς του 

Βιόλίου εἰπαν: "Νὰ πιστεύετε το πρωΐ σ᾽ 

O,TL αποκαλύφθηκε στους πιστούς, αλλά 

VO το GOVELOTE στο τέλος τῆς μέρας. Ἴσως 

κατά τύχη επιστρέψουν, 

73. καὶ νὰ μην πιστεύετε κανένα παρά 

μόνο αὐτούς που ακολουθούν τη θρησκεία 

σας." Πες: " H (αληθινή) καθοδήγηση εἰναι 

ἡ καθοδήγηση του AAAAX. Φοῦὔάστε, 

μήπως, μια ἁαποκάλυψη σταλεί σε κάποιον 

ἄλλο, σαν κι αυτή που σὰς EXEL σταλεί; 

Ἢ μήπως αυτοί (που πήραν τὴν 

αποκάλυψη) θα cas αναγκάσουν νὰ 

φιλονικήσετε μπροστά στοΚύριόσας ;" Tec: 

Ἢ χάρη εἰναν oto χέρι του ΑΛΛΑΧ. 

Αὐτός την παραχωρεί σ᾽ όποιον θέλει. Κι 
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(3) Lovea AA Inoav Μέρος 30 

o AAAAX είναι Απέραντος, 

Παντογνώστης". 

74. Ἐκλέγει evouxa για την Ευσπλαχνία 

Tov (την προφητεία Του) όποιον θέλει, 

xL 0 AAAAX εἰναι Κύριος απεριόριστης 

γενναιοδωρίας. 

75. ἀνάμεσα στους οπαδούς τῆς 

Βίόλου, είναι ορισμένοι, που αν τους 

εμπιστευθείς Eva. Κιντάρ (ένα μεγάλο ποσό 

χρημάτων) θα σου TO επιστρέψουν 

πρόθυμα, κι ἄλλοι, που αν τους 

ἐμπιστευθείς Eva δηνάριο δεν σου το 

EMLOTOEPOVV, εκτός AV τους το ζητάς 

επίμονα, κι AVAYXAGTOVV yu αυτό. Πατί 

λένε: “Δεν ὑπάρχει λόγος να κρατάμε THV 

᾽ὑυπόσχεσή μας, μ' αυτούς τους ἀαμόρφωτους 

(τους μη E6oatous)". Και αποδίδουν το 

ψέμα στον AAAAX, και πολύ καλά το 

ξέρουν. 

76. Ὄχι. - Μάλλον όποιος εἰναι 
συνεπῆς στις ὑποχρεώσεις TOV κι ενεργεί 

σωστά - τότε ot’ αλήθεια ο ΑΛΛΑΧ 

αγαπά σους συμπεριφόρονται σωστά. 

77. Ὅπως OGOL πουλούν την πίστη, 

που οφείλουν στον ΑΛΛΑΧ, και τις 

ὑποσχέσεις τους για τιποτένια τιμή, γι᾽ 

αὐτούς δεν θα υπάρχει μερίδιο στην 

Μέλλουσα ζωή, οὐτε ο AAAAX θα τους 

απευθύνει το(καλό) λόγο, κι οὐτε θα τους 

κοιτάζει (ευσπλαχνικά), κατά τη Μέρα 

της Κρίσης, ovte τέλος θα τους καθαρίσει 

(απ τις ἁμαρτίες). Oa έχουν μια σκληρή 

τιμωρία.. Ὶ 

78. Είναν όμως απ' αὐτούς. ἡ άλλη 
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ομάδα mov διαστρέφουν τη Βίόλο με τις 
γλώσσες τους (καθώς τη διαδάζουν), ὥστε 

νὰ νομίζετε OTL όσα λένε, εἰναι EVA μέρος 

Της. Κι duc δεν αποτελεί κανένα τμήμα 

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

AAAAX" κι ὁμως δὲν εἰναι απ τον 

AAAAX! Αποδίδουν ψέμα στον AAAAX, 

γνωρίζοντας καλά TOUTO. 

79. Δεν είναι δυνατό ὥστε ἕνας 

άνθρωπος, που του δόθηκχε ἡ Βίόδλος κι ἡ 

Σοφία και το Προφητικό Αξίωμα να πει 

στους ανθρώπους: "Na εἰστε δικοί μου 

δούλοι, παρά va εἰστε tov AAAAX”: Τ' 

αντίθετο: (Oa πρέπει νὰ mel): "va εἰστε 
πιστοί ὑπηρέτες Exeivov, που πραγματικά 

civ’ ο Κύριος όλων, καθώς το διδάσκετε 

και TO ἔχετε μελετήσει στο Βιόλίο". 

80. Κι ovte 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 

τῶν Προφητών, (λέγοντας): "Κάθε φορά 

σας δίνω ένα Βιόλίο και Σοφία, στη 

συνέχεια σας έρχεται ἐνας Απόστολος για 

VO επικυρώσει ὀ,τι είναι μαζί σας. Na 

τον πιστεύετε και Va τον ὀοηθήσετε". Κι 

ο AAAAX συνέχισε: "Συμφωνήσατε και 

δεχθήκατε τη Συνθήκη Mov για διαρκῆ 

δέσμευση σας;" Εἰπαν: "Συμφωνήσαμε". Και 

tote ο AAAAX πρόσθεσε: "Tote va to 

αλληλομαρτυρείτε κι Ἐγώ Oa εἰμαι μαζί 

σας, απ' τους μάρτυρες". 

82. Ὅσοι ὕστερ' απ' αυτή την ὑυπόσχεση 
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(3) Lovea AA Ineav Μέρος 30 

- ἀπομακρύνθηκαν, τότε αυτοί εἰναι 
διεφθαρμένοι παράόδατες. 

83. Μήπως επιδιώκουν ἄλλη θρησκεία; 

an tH θρησκεία Tou AAAAX (στο 

loAau); - ενώ όλα Ta πλάσματα στους 

OVEAVOUS και TH yn, πρόθυμα ἡ ἀθελά 
τους, ἐχουν υποταχθεί πιὰ στη Θέληση 

Του καὶ σ' Αὐτόν όλα 8a γυρίσουν. 

84. Πες: "Πιστέψαμε στον ΑΛΛΑΧ, 
και σ' O,TL μὰς EXEL σταλεί, χαι O' ό.τι 

ἔχει σταλεί στον Αὐραάμ.Ισμαήλ, load, 

laxw6 και στις Φυλές, και σ' ό.τι δόθηκε 

στον Μωυσή, στον Inoov και στους 

Προφήτες, απ' tov Κύριό τους. Καμιά 

διάκριση SEV κάνουμε ἀνάμεσα τους. Κι 

ἐμείς O Αὐτόν υποτάσσουμε τη θέληση 

μας. 

85. Κι αν κανείς επιθυμεί ἄλλη 

θρησκεία as’ to ἰσλάμ, ποτέ τούτο dev 

θα γίνει δεχκτό a αὐτόν, χαι στη 

μέλλουσα Zon, θα είναι Evac um’ εκείνους 

που ἔχουν χάσει. 

86. Πώς ο AAAAX καθοδηγεί τους 

ανθρώπους Mov ἀρνήθηκαν τὴν πίστη 

τους, αφού προηγούμενα τη δέχτηκαν, 

χὶ ομολόγησαν, ότι ο Απόστολος ήταν 

πραγματικός κι OTL ολοκάθαρα Σημεία 

εἰχαν ἔλθει σ' αυτούς! Eva o AAAAX 

dev καθοδηγεί τον ἄδικο λαό. 

87. Iv. αὐτούς ἡ αμοιθή εἰναι ότι, η 

χατάρα του AAAAX, τῶν Αγγέλων xt 

OANS της ἀανθρώπινης γενιάς θα πέσει πάνω 
τους. 
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88. Σ' αὐτή για πάντα θα μείνουν 

χωρίς ἡ ποινή τους να λιγοστέψει, κι OVTE 

VO περιμένουν TH διακοπῇ της. 

89. Εκτός am’ αυτούς που μετανόησαν, 

ἐπειταὰ απ' αὐτό, και διορθώθηκαν. Τότε 

Oo AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

90. Iu’ αὐτούς που αρνήθηκαν τὴν 

πίστη τους, αφού πριν ELYAV πιστέψει, κι 

ἐπειτὰ αὐξησαν την απιστία τους, ποτέ ἡ 

μεταμέλειά Tous δεν θα γίνει ἀποδεκχτή. 

Tate εἰναι ἐκείνοι πον ἐχουν πάρει στραδό 

ὁρόμο (πλανηθηκαν). 

91. Ὅπως κι εκείνοι που δεν πίστεψαν, 

και πέθαναν όντας άπιστοι, τότε ποτέ κι 

από κανένα dev θα εἰναι δεκτό κι όλο το 

χρυσάφι THS γης, αν προσφέρει. Π' αυτούς 

εἰναι Ἀρυμμένη μια σκληρή τιμωρία, και 

dev θα ὄρουν κανένα ὄδοηθό. 

92. Με κανένα τρόπο dev θα λάόδετε 

TO χάρισμα του δικαίου av δὲν δώσετε 

(ελεύθερα) ὁό.τι πιο ἀγαπημένο ἔχετε, κι 
οτιδήποτε πράγμα δίνετε oO AAAAX το 

ξέρει. 

93. Κάθε εἰδος τροφής εἰχε επιτραπεί 

στα παιδιά του Ισραήλ, εκτός ἀπό εκείνη 

TOV - πριν απ’ THV ἀαποκάλυψη του Νόμου 

στον Μωυσή - ο ἰσραήλ ἀπαγόρευσε στον 

ευατό tov. Πες: "Av εἶστε ἄνθρωποι τῆς 

αλήθειας, φέρετε το Νόμο και μελετείστε 
we 

τον. 

94. Av μερικοί - ἔπειτα am’ αυτό - 
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επινοήσουν ἕνα ψέμα, και TO αποδώσουν 

στον ΑΛΛΑΧ, τότε αὐτοί πραγματικά 

εἰναι οι αδικούντες. 

95. Πες: Ὁ AAAAX εἰπε την Αλήθεια. 

Ακολουθείστε τη θρησκεία του Αὐραάμ, 

που ήταν ευσεόδής, κι όχι εἰδωλολάτρης". 

96. Ο πρώτος Οἰκος Λατρείας που 

ορίστηκε για τους ανθρώπους ταν ο ναός 

της Μπάκκα (Μέκκα), εὐλογημένος και 

καθοδήγηση για OAO TO κόσμο. 

97. Σ' αυτόν ὑπάρχουν φανερά Σημεία, 

- επί παραδείγματι - To Μακχκάμ του 

Αδραάμ, κι ὁποιος ἐμπαινε σ' αὐτόν ταν 

ασφαλής. To προσκύνημα στο vad αὐτόν 

είναι καθήκον που οφείλουν οιἰάνθρωποι 

που μπορούν να πληρώσουν για το ταξίδι 

tov AAAAX. Av όμως κανείς ἀαρνηθεί το 

καθήκον αὐτό, ο AAAAX εἰναι πιο 

πλούσιος, από Ta δημιουργήματά Tov 

(δηλ. SEV στηρίζεται πάνω σε κανένο). 

98. Λέγε: "Ὧ'Λαέ της Βίόλου! Tate 

αρνείσαι τα Σημεία του AAAAX, όταν o 

Ἴδιος ο AAAAX είναι μάρτυρας σ' ὀλα 

που κάνεις;" 

99, Λέγε: ὯΙ! Λαέ της Βίόλου! Mati 
EUTOOICETE αὐτόν που θέλει να μπει στο 

δρόμο tov AAAAX (δηλ. στο ᾿σλὰάμ) 

επιδιώκοντας VO τον κάμετε στραύό, ενώ 

ἐσείς OL ίδιοι ELOTE μάρτυρες τῆς 

Συμφωνίας του AAAAX; Κι ὀμως o 
AAAAX δεν εἰναι αμελής σ' όσα εσείς 

κάνετε". 

100. Q! Σεις που πιστεύσατε! Av 
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ακολουθήσετε μιὰ μερίδα απ' αὐτούς που 

τους ἀποκαλύφθηκε ἡ Βίόδλος, θα σὰς 

παρασύρουν στην ἀποστασία, ενώ σεις 

ἔχετε ἤδη πιστέψει. 

101. Και πὼς σέις aoveiote την Πίστη, 

τῇ στιγμή που σε σας απαγγέλονται τα 

Σημεία tov AAAAX και ανάμεσά τους 

ὄὀρίσκεται ο Απόστολός Του; Κι ὀποιος 

Ἀχρατιέται σταθερά στον AAAAX, 6a 

καθοδηγηθεί στον ίσιο δρόμο. 

102. ὦ] Σεις που πιστέψατε! Na 

σέδεστε tov ΑΛΛΑΧ, καθώς πρέπει va 

εἰναν ἡ ευσέδεια και UNV πεθάνετε παρά 

μονάχα ὄντας Μουσουλμάνοι. 

103. Και κρατηθείτε γερά όλοι σὰς με 

το σχοινί του AAAAX (το ἸΙσλάμλ) και μη 

διασπασθείτε, και va θυμάστε (μ᾽ 

εὐγνωμοσύνη) τὴν εὔνοια tov AAAAX 

για σας (Πατί), ενώ ήσαστε εχθροί (μεταξύ 
σας), Εκείνος ἐνωσε τις καρδιές σας LE 

ἀγάπη και γίνατε μὲ τη Χάρη Tov 

αδέλφια. Και όταν ήσαστε πολύ κοντά 

στα χείλη του λάκκου της Φωτιάς, σας 

ἐσωσ' an’ αὐτήν. Ἔτσι φανερώνει ο 

AAAAX σε σας τα Σημεία Του, tows va 

κχαθοδηγηθείτε στον ίσιο δρόμο. 

104. Κι ας ξεπηδήσει από σας ἕνας 

λαός που αἀναγγέλει ποιο είναι το καλό, 

καὶ νὰ κελεύει ποιο εἰναι το σωστό, και 

“νὰ ἀπαγορεύει TO XOXO. Αὐτοί εἰναι εκείνοι 

που θα πετύχουν τὴν ευτυχία. 

(105. Και, μη μοιάσετε καθόλου μ' 

᾿ς εἈείνους, που αποσπάστηκαν κι ἐπεσαν 

σε φιλονικίες, ὕστερα από τὰ καθαρά 
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Σημεία, που ἀαποκαλύφθηκαν o' αυτούς. 

Π' αυτούς υπάρχει μεγάλος Παιδεμός. 

106. Κατα τη Μέρα, ὀταν μερικά 

πρόσωπα 8' ασπρίσουν (θα φωτιστοῦν) 

και άλλα θα μανυρίσουν (απ' το σκοτάδι), 

τότε σ' αυτούς που TA πρόσωπά τους θὰ 

μαυρίσουν, θα γίνει ἡ ερώτησῃη: "Tate 

ἀρνηθήχατε την Πίστη, ενώ τὴν εἰχατε 

ασπαστεί; Δοκιμάστε τώρα tov Παιδεμό, 

γι' αυτό που ἀαρνηθήκατε". 

107. Ot άλλοι όμως που ἀσπρισαν (από 

λάμψη) TA πρόσωπά τοῦς, θα εἰναι στο 

φως τῆς Θεϊκῆς Ευλογίας (στον 

Παράδεισο) όπου γιὰ πάντα θα 

κατοικοῦν. 

108. Αὐτὰ εἰναι Ta Σημεία TOV 

AAAAX που σου Ta αναγγέλλομε με 

γάθε Αλήθειαι O AAAAX δεν θέλει 

καθόλου ν᾽ αδικήσει τὰ πλάσματά Tov. 

109. Στον AAAAX ανήκουν όλα ὅσα 

ὈΘΙΟΠΡΥΤαΙ στους ουρανούς και στη Υγη. 

Και σ΄ Avtov 0a ἐπιστρέψουν ὅλα TO 

πράγματα, για ἀπόφαση. 

110. 'Hoaotayv o καλύτερος adc?! 

που προόληθήκατε στους ανθρώπους 

διατάζοντας, ότι εἰναι σωστό κι 

ἀπαγορεύοντας, ό.τι εἰναι ἀρνητικὸ και 

πιστεύοντας στον AAAAX. Κι αν μόνο 

ot οπαδοί της Βίόλου πίστευαν, θα ἦταν 

Yu’ αὐτούς μεγάλο το καλό. Κι ouws 

ἀνάμεσά τους λίγοι εἰναι που ἐχουν Πίστη, 

ενώ οι περισσότεροι είναι παραύάτες 

διεφθαρμένοι. 
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111. Δεν θα σας ὄλάψουν, εκτός μόνο 

από μικροενοχλήσεις. ἂν όμως ὄγουν για 

VO σὰς πολεμήσουν, τότε θα σας δείξουν 

TH ράχη τους (θα τραπούν σε φυγή) κι 

ἐπειτὰ dev θα ἔχουν καμιὰ νίκη πάνω 

σας. 

112. Ὅπου κι αν στάθηκαν, κτύπησε 

πάνω τους ἡ σκιά της ντροπῆς, εκτός αν 

Ἀράτησαν το σχοινί τοῦ AAAAX (το 

Ισλάμ) και την ανθρώπινη προστασία. Κι 

ἐρριξαν πάνω τους TO θυμό του AAAAX, 

Ἀν ἡ δυστυχία TOUS κτύπησε, γιατί 

ἀαρνήθηκαν τις Εντολές του AAAAX, καὶ 

σκότωσαν - άδικα - τους Προφήτες". Κι 

αὐτό γιατί επαναστάτησαν και ξεπέρασαν 

τα OOLG. 

113. Ὅλοι τους dev εἰναι OLOLOL. 

Ανάμεσα στους οπαδούς της Βιόλου᾽", 

᾽πυπάρχει μιὰ μερίδα ὀρθια (για TO σωστό) 

απαγγέλουν τα Εδάφια (του BubAtov) του 

AAAAX, κατά τὴν νύχτα και γονατίζουν 

λατρεύοντας. 

114. Πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ καὶ τὴν 

Ἔσχατη Μέρα παραγγέλουν ό,τι εἰναι 
σωστό κι απαγορεύουν ό,τι είναι λάθος. 

Συναγωνίζονται στην ἀγαθοεργία. Αὐτοί 

εἰναι στην τάξη των δικαίων. 

115. Κι an’ to καλό που κάνουν, ἢ 

αμοιθδή του καλού δεν θα τους αφαιρεθειίι. 

Γιατί ο AAAAX γνωρίζει καλά, ὀ.τι 
κάνουν OL ευσεόείς. 

116. Exetvot ὁμως που ἀρνοῦνται τὴν 

Πίστη, OVTE οι περιουσίες τους Οὔτε T 

ἀμέτρητα παιδιά Tous θα ὠφελήσουν σε 
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τίποτα, μπροστά στον AAAAX. Oa εἰναι 

Σύντροφοι τῆς Φωτιάς όπου για πάντα 

θα παραμείνουν. 

117. Ὅ,τι ξοδεύουν στη ζωή αυτού 

του κόσμον (της VANS) μπορεί να μοιάζει 

με ἄνεμο που EXEL παγερό τσοίμπημα που 

τους χτύπησε και κατέστρεψε TY 

συγκομιδή του λαού εκείνου, που ἐόλαψε 

TH ψυχή του. Δεν εἰν o AAAAX που 

τους αδίκησε, αλλά τον ενατό τους 

αδίκησαν. 

118. ΟἸΣεις που πιστεύσατε! Mnv ἔχετε 

οἰκειότητα με όσους εἶναι ἔξω an’ τις 

θέσεις σας. Δεν θα παραλείψουν va σας 

διαφθείρουν. Μόνο την καταστροφή σας 

επιθυμούν. Ακόμα και στα χείλη τους 

φάνηκε το μίσος της τάξης τους. Ό.τι 

ZOVOOVV στὴν καρδιά τους εἰναι πολύ 

χειρότερο. Ἔτσι σας παρουσιάσαμε 

ξεχάθαρα τις εντολές, καὶ αν ELOTE συνετοί. 

(τις ἐχετε κατανοήσει). 

119, Na! Ἐσείς εἰστε που τους 

ἀγαπάτε, ενώ EXELVOL SEV σας ἀγαποῦν, 

αν και πιστεύετε σ' ολόκληρα τα Θεϊκά 

Βιόλία. Ὅταν σας συναντούν, λένε: 

᾿Πιστεύσαμε". Ὅταν ouws απομακρύνονται 

και μείνουν μόνοι, τότε δαγκώνουν τὴν 

axon απ' ta δάχτυλα τοὺς με μανία 

εναντίον σας. Tote πες: ᾿Πεθάνετε an’ τη 

ζήλια σας. O AAAAX γνωρίζει καλά, 

όλα TA μυστικά της καρδιάς". 

120. Κάθε ευτυχία που σας συμόαίνει, 

τους στεναχωρεί,ενώ χαίρονται για κάθε 

ατύχημα που σὰς καταλαμόδάνει. (Av κάτι 

το καλό σας συμόὄαίνει, τους πικραίνει, 
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ενώ αν χαμιά δυστυχία σας προφτάσει, 

χαίρονται μ' αὐτήν). Av ὄμως εἰστε 

᾽πυπομονετικοί και κάνετε τὸ καλό, OL 

πονηριές τους dev θα σας ὄλάψουν 

καθόλου. Tati ο AAAAX περιόάλλει. 

ολόγυρα OAG αυτά που κάνουν. 

121. Θυμήσου εκείνο το πρωΐ που 

ἔφυγες πολύ νωρίς am’ τὴν οικογένειά 

σου, για va τοποθετήσεις τους Πιστούς 

στις θέσεις τους για πόλεμο, κι οΑΛΛΑΧ 

εἰναι ἀκούων, Παντογνώστης. 

122. Θυμήσου τότε, ότι δύο απ' τις 

ομάδες σας σκέφθηχαν νὰ τραπούν σε 

φυγή, αλλ’ o AAAAX ήταν προστάτης 

τους. Iv' αυτό οι Πιστοί πρέπει μόνο τον 

ΑΛΛΑΧ πάντα να εμπιστεύονται. 

123. Μ' odo που τότε ήσασταν 

περιφρονημένη μιχρή δύναμη, όμως O 
AAAAX σὰς ὀοήθησε νὰ ννικήσετε 
στην Μπεντρ. [κ΄ αὐτὸ va σέδεστε τον 

AAAAX ὥστε να μπορείτε νὰ δείχνετε 

την εὐγνωμοσύνη σας. 

124. Θυμήσου ἀκόμη όταν εἰπες στους 

Πιστούς: "Δεν σας φθάνει va σας ὀοηθήσει 

ο Κύριός σας με τρεις χιλιάδες αγγέλους 

ποῦ εἰδικά κατέδηκαν;" 

125. Πραγματικά, - αν παραμείνετε, 

σταθεροί κι EVEOYNOETE σωστά, - κι αν 

ακόμη ο εχθρός εδώ σας αιφνιδιάσει, τότε 

ο Κύριός σας θα σας ὀοηθήσει με πέντε 
χιλιάδες ἀγγέλους κάμνοντας τρομακτικῆ 

ἐφοδο΄. 
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μόνο και μόνο για Va σὰς στείλει ἕνα 

μήνυμα ελπίδας, καὶ μια GLYOVOLE για τις 
καρδιές σας. Μόνο ο AAAAX - O 

Παντοδύναμος ο Πάνσοφος - μπορεί σε 

κάθε περίπτωση νὰ σας ὀοηθήσει, 

127. Qote vi amoxower Eva κομμάτι ALMERIA AAS ; | id μμ ASM prepare 
QMO TOUS AMLOTOUG, ἢ Va τους exBEGEL at 

στην αδυναμία τότε θα γυρίσουν πίσω, Ellas 

χάνοντας τὴν ελπίδα στὴν νίκη. 

128. Δεν ἔχεις EGU καμιά σχέση, αν O ἐς ήτώ »ίῳς 4h 55 

AAAAX τοὺῆᾶς σπλαχνιστεί ἡ τους = saa Ae es 

τιμωρήσει. Γιατί πραγματικά εἰναι το λύ Κ ὅγε 

κακοποιοί. 

, . on & Ξ ΄“΄ Pa a, art 129. Στον AAAAX ανήχουν όλα που 2 yen ΕΑΝ 965 GCEN gt 

ὀρίσκονται στους ουρανούς κι όσα πάνω gure see tee 

OTH YH. Συγχωρεί OMOLOV θέλει, και 

θασανίζει OmoLov θέλει. Kt 0 AAAAX 

(Ὁ) 25 Fae οἷς ὟΝ dope 

εἰναι Πολυνυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

ἢ ἕξ le \ 

130. QQ! Σεις που πιστεύετε! Mnv aie Giga cal City 
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VO. μπορέσετε VO ευημερήσετε. 
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131. No φούάστε τὴ Φωτιά που EXEL O95, SU S53 Kein 
ετοιμασθεί για ὁσους ἔχουν ἀαρνηθεί τὴν cs 

Πίστη. 

132. Και va ὑπακούετε στον AAAAX “Σ. 1167 oA aa 14 aif 

xa tov Απεσταλμένο. [la va μπορέσετε 

VO πετύχετε τὴν ευσπλαχνία. 
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ἡ YN, και που προετοιμάστηκε για τους 
δικαίους, 

134. που ξοδεύουν ελεύθερα, cite όταν 
ευημερούν, εἰτε όταν ατυχούν, και που 
περιορίζουν το θυμό τους, και συγχωρούν 
όλους τους ανθρώπους, γιατί o AAAAX 

ayaa τοὺς αγαθοεργούς, 

135. και που κάνοντας κάτι που 
ντροπιάζει ἡ αδίκησαν τον ευατό τους κι 
ἔφεραν tov AAAAX στη σκέψη τους 
ζητώντας συγχώρεση για τὰ σφάλματά 
τους, γιατί ποιος ἄλλος εχτός απ' τον 
AAAAX συγχωρεί αμαρτίες; - και που 
ποτέ δὲν επιμένουν με πονηριά σ' ότι 
κακό ἕκαμαν, και TO ἀαναγνωρίζουν, 

136. γι' αὐτούς ἡ αμοιδή είναι η 
συγχώρεση απ' τον Κύριό τους, και οι 
ΠῈαράδεισοι που κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια κι όὀπου θα εἰναι ἡ παντοτινή 
παραμονή. Πόσο υπέροχη εἰναι ἡ αμοιδή 
για OGOUS ευεργετούν (κι ἀγωνίζονται)! 

137. Πολλοί ήταν ot τρόποι της Zane, 
που ἔχουν περάσει πριν από σας. 
Διατρέξετε TH γη και κοιτάξτε πως ἦταν 

καταστρεπτική ἡ τιμωρία εκείνων που 
OEV πίστεψαν στους προφήτες τους. 

138. Αὐτό εδώ εἰναι μια απλή 
ανακοίνωση για τοὺς ἀνθρώπους, και 
καθοδήγηση, κι οδηγίες για ὅσους 
φοθούνται τον AAAAX. 

139. Και μην χάνετε το θάρρος σας 

καὶ μὴν πέφτετε O' απόγνωση, γιατί, αν 

πραγματικά εἰστε Πιστοί, τότε ὑπερέχετε. 
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140. Av ένα τραύμα σας ἐόλαψε 

(διανοητικά) να εἰστε σίγουροι, OTL όμοιο 

τραύμα ἔχει ὀλάψει και τους άλλους, καὶ 

τέτοιες μέρες (αμφίδολης μοίρας) δίνομε 

' 640 Tov κόσμο - διαδοχικά - ὥστε O 

AAAAX νὰ ξεχωρίσει εκείνους που 

πιστεύουν απ' την τάξη GUS και VO τιμά 

μια μερίδα από σας με μαρτυρία. Κι o 

AAAAX ὃδεν αγαπά ὀσους κάνουν αδικίες. 

141. ‘Eoyo tov ΑΛΛΑΧ εἰναι ακόμη 

να ξεκαθαρίσει εκείνους που εἰναι 

πραγματιυκά πιστοί καὶ VO καταστρέψει 

EXELVOUG που αντιστέκονται στὴν Πίστη 

(τους ἀπιστους). 

142. Ἢ μήπως ἔχετε τὴν αντίληψη 

ott θα μπήτε στον Παράδεισο χωρίς νὰ 

δοκιμάζει ο AAAAX εκείνους που 

αγωνίστηκαν σκληρά για to ἔργο Tov, 

και παρέμειναν σταθεροί; 

143. Πραγματικά επιθυμούσατε to 

Θάνατο, πριν τον συναντήσετε. Τώρα 

ὄμως τον εἰδατε με τα LOLA σὰς τα μάτια 

γιατί πισωδρομήσατε. 

144. Κι όμως ο Μουχάμμεντ dev εἰναι 

τίποτε περισσότερο από ἕνας Απόστολος. 

Πραγματικά πολλοί ἦταν ot Απόστολοι 

που πέρασαν πριν ἀπό αὐτόν. Av πεθάνει, 

ἡ σκοτωθεί, μήπως θα αναποδογυρίζατε 

τότε στις φτέρνες σας; (θα κάνατε 

μεταδολή;:) Πιατί ὁποιος αναποδογυρίζει 

στις φτέρνες του δεν ὁλάφτει στο 

παραμικρό tov ΑΛΛΑΧ. Ο AAAAX όμως 

θ᾽ ανταμείψει γρήγορα ὀσους Τὸν 

δυχαθιστουν, 
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(3) Lovea Ad ἱμράν Μέρος 4o 

145. Καμμιά ψυχή δεν εἶναι δυνατόν 
να πεθάνει χωρίς την ἀδεια του AAAAX, 
γιατί το τέρμα της EXEL γραπτώς ορισθεί. 

Κι αν κανείς επιθυμήσει την αμοιδή του 
κόσμου αὐτού θα του δώσουμε απ' αὐτήν, 
κι αν επιθυμήσει τὴν ἀμοιδή του 
μελλοντικοῦ κόσμου θα του δώσουμε CTT’ 
αὐτήν. Oa ανταμείψουμε γρήγορα όσους 
Mag εὐυχαριστούν με ευγνωμοσύνη. 

146. Και πόσοι από τους Προφήτες 
πολέμησαν για την πίστη και μαζί τους 
πολέμησαν και μεγάλες ομάδες από 
ευσεδείς ανθρώπους; Ποτέ ὠστόσο δεν 
ἐχασαν το θάρρος τους, για τις δυστυχίες 
που συναντούσαν, για χάρη του ΑΛΛΑΧ, 
οὔτε εξασθένησαν στὴν πίστη κι οὔτε 
παραδόθηχκαν. Kio AAAAX αγαπά ὀσους 
᾽ππομένουν. 

147. Και 0 λόγος τους ἦταν μόνο αυτή 

ἡ προσευχή: Κύριέ μας Συγχώρεσέ μας 

για τις ἁμαρτίες μας, κι οτιδήποτε που 

μπορεί va ἔχει γίνει που υπερόδαίνει τα 

OOLA τῶν καθηκόντων μας. Στερέωσε τα 

ὀήματά μας και ὀοήθησέ μας εναντίον 

EXELVWV που αἀρνούνται την Πίστη". 

148. Kt 0 ΑΛΛΑΧ τους ἐδωσε ta 

αγαθά avtov του κόσμου και τὴν 

ευδαιμονία της Μέλλουσας Ζωής, και o 

AAAAX αγαπά τοὺς αγαθοεργούς. 

149. Q! Σεις που πιστεύετε! Av 

ὑπακούσετε τους άπιστους, θα σας 

οὐηγήσουν πίσω πάνω στις φτέρνες σας, 

(από THY πίστη) και θα επιστρέψετε στην 
αὐυτοκαταστροφή. 
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150. Κι όμως ο AAAAX εἰναι 

Προστάτης σας, κι Αὐτός εἰναι o 

καλύτερος ὄοηθός. 
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151. Oa σκορπίσουμε τον τρόμο στις 

καρδιές τῶν απίστων, γιατί ταίριασαν TOV 

AAAAX μ' ἀάλλους συναιτέρους που SEV 

ἔχουν καμιά ἐνδειξη ότι εἰναι θεοί. Η 

κατοικία τους θα εἰναι ἡ Φωτιά. Tr 

αξιοθρήνητη είἰναν αὐτή ἡ διαμονή τῶν 

κακούργων! 

152. O AAAAX πραγματοποίησε 

ἀληθινά την υπόσχεσή Tov, σ᾽ εσάς, όταν 

με την άδειά Του - εξόντωσε τους ἐχθρούς 

σας, μέχρις OTOV χάσατε τὴν μάχη 

Οὐύχουντ) κι αρχίσατε τις λογομαχίε "ΣΦ 3 CH 4 As δ’ γε (Οὐχ ) Ox 6 SOYOHOXIES Kise een eG Sat 

πάνω στην διαταγή, και τὴν παραδήκατε, ais eee. 

αφού πριν από λίγο σας εἰχε δείξει ότι 
επιθυμούσατε. ἀνάμεσά σὰς υπάρχουν 

μερικοί που λαχταρούν TH ζωή αὐτοῦ του 

κόσμου και άλλοι που επιθυμούν τὴν 

Μέλλουσα ζωή. Ἔπειτα σας ἕκανε ν᾽ 

απομακρυνθείτε απ' τοὺς εχθρούς σας, 

γιὰ va σὰς δοκιμάσει. Τώρα ὁμωςί(ο 

AAAAX )σας ovyymoece. Tati co AAAAX 

εἰναι γεμάτος καλοσύνη για EXELVOUG που 

πιστεύουν. 
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153. Koita! Etyate ξεφύγει χωρίς va 

OLYVETE ματιά σε κανένα, κι ο Απόστολος 

από πίσω σας καλούσε VO επιστρέψετε. 

Exet o AAAAX σας ἔστειλε τον ἕνα πόνο 

μετά TOV ἄλλο (και σὰς συγχώρεσε O 

AAAAX) για va σὰς διδάξει va μὴν 

λυπάστε Ta λάφυρα που σας EEpuyay, 

και για TO κακό που σας εἰχε OVPOEL. 

Πατί o AAAAX είναι ενήμερος για OAc, 
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(3) Lovea AA ἱμράν Μέρος 40 

OOM XCVETE. 

(154. Apyoteoa ἐστειλεὲ (υ AAAAX) 

πάνω σὰς - μετά an την λύπη - τη 

γαλήνη, που σε μια ομάδα από σὰς έφερε 

τον ὕπνο, ενώ σ' άλλη ομάδα OL ψυχές 

τους ταράσσονταν από ανησιχία EE αιτίας 

της AUPLBOALAS τους για τον ΑΛΛΑΧ - 

αμφιθολίες - οφειλόμενες στην ἀγνοια. 

Κι ἐλεγαν: Ἔχουμε εμείς καμιά σχέση με 

την ὑυπόθεση αὐτή; Απάντησέ τους: "Η 
᾽ὑυπόθεση AUTH πραγματικά εξαρτάται από 

τον AAAAX" Κρύόουν ota ὄάθη της 

καρδιάς τοῦς, ό,τι δὲν τολμούν va σου 

αποκαλύψουν και λένε στον ευατό τους: 
"AV ELYOME καμιά σχέση μὲ αὐτήν τὴν 

᾽πυπόθεση,δεν θα είχε σκοτωθεί εδώ κανένας 

από ἐμας". Πες τους: "Ki αν ἀκόμα μένατε 

στα σπίτια σας, για OGOUS HTAV γραφτό 

va πεθάνουν, θα πήγαιναν οπωσδήποτε 

ἀμέσως στον τόπο του θανάτου τους". 

Ὅλα αυτά όμως γίνηκαν για va ελέγξει ο 

AAAAX ὀ,τι ὀρίσκεται στη σκέψη σας, 

και νὰ καθαρίσει O,TL ὄρίσκεται στὴν 

καρδιά σας. Ivatt o AAAAX xara 

γνωρίζει τὰ μυστικά που xov6OUV Ta 

στήθη σας. 

155. Ὅσοι ἀπό σὰς γύρισαν πίσω, TH 

μέρα που συναντήθηκαν οι δύο 

παρατάξεις, EMEGAV στὰ δίχτυα TOV 

Σατανά με μερικές αμαρτίες που ἐκαναν. 

O AAAAX όμως τους συγχώρεσε. Nati 

-πράγματι- οΑΛΛΑΧ εἰναι Μακρόθυμος, 

Ανεξίκακος. 

156. ὦ! Σεὶις που πιστεύετε! Mv 

μοιάσετε στοὺς απίστους που εἰπαν για 

τα ἀδέλφια τους, αν ὀρίσκονταν σε ταξίδι 
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(3) Loven Ad Ipoav 

εδώ κι EXEL στη YN, ἡ YTAV ἀπασχολημένοι 

πολεμώντας: "Av ήταν κοντά μας, δεν θὰ 

πέθαιναν, ovte θα σκοτώνονταν". Ο 

AAAAX θέλησε μ'αυτό Va TOUS κάνει νὰ 

αισθανθούν λύπη στις καρδιές τους. O 

AAAAX εἰναι που δίνει ty Ζωή και το 

Θάνατο, και Ο AAAAX ὄλέπει καλὰ ὁλα 

όσα κάνετε. 

157. Av σκοτωθείτε ἡ πεθάνετε για 

χάρη του ΑΛΛΑΧ, ἡ επιείκεια κι ἢ 

ευσπλαχνία am’ τον AAAAX εἰναι πολύ 

καλύτερες A TO να μποροῦσαν va 

συσσώρευαν. 

158. Κι αλήθεια, αν πεθάνετε ἡ 

σκοτωθείτε, να! στον AAAAX πάλι θα 

μαζευτείτε. 

159. Είναι με τον Οίκτο tov AAAAX, 

που τους αντιμετώπισες ευγενικά. Av όμως 

ήσουν αὐστηρός και σκχληρόκαρδος, θ' 

ἀδειαζαν τον τόπο γύρω σου. Na 

EEMEOUGELG TA σφάλματά τους και ζήτησε 

συγνώμη tov ΑΛΛΑΧ γι αὐτούς, και 

OVLGOVAEWE TOUS στις υποθέσεις τῆς 

στιγμής. Κι όταν λοιπόν πάρεις τὴν 

ἀπόφαση, va εμπιστευθείς tov ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί ο AAAAX αγαπά ὁσους Tov 

ἐμπιστεύονται. 

160. Av o AAAAX σας όοηθά, κανείς 

SEV μπορεί νὰ νικήσει. AV ἐπειτα από 

αυτό, σας εγκαταλείψει, ποιος ἄλλος θα 

μπορέσει va σας δοηθήσει; Στον AAAAX 

λοιπόν οι Πιστοί va τοποθετήσουν τὴν 

εμπιστοσύνη TOUS. 

161. Κανένας Προφήτης δεν μπορεί 
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(3) Σούρα Ad Ϊμράν Μέρος 4o 

ποτέ νὰ προδώσει. Av οποιοσδήποτε 

ἄνθρωπος εἰναι απατεώνας, θα 

παρουσιαστεί μαζί με τις καταχρήσεις του 

κατὰ τὴν ἡμέρα της Κρίσης, και τότε σε 

κάθε ψυχή θα δοθεί οτιδήποτε κέρδισε, 

και κανείς δεν θα αδικηθεί. 

162. Μήπως νομίζετε ott ο ἄνθρωπος 

που αἀκολουθεί το θέλημα του AAAAX, 

εἰναι το ίδιο σὰν τον ἄνθρωπο που 

προκάλεσε πάνω Tov τὴν οργή TOV 

AAAAX, καὶ που ἡ διαμονή τοῦ εἰναι 7 

Κόλαση; Ti θλιδερό αποτέλεσμα! 

163. Αὐτοί είναι σε διαφορετικά 

σκαλοπάτια μπροστά του AAAAX. Κι o 

AAAAX ὄὀλέπει καλά OAG, Goa κάνουν. 

164. Ὁ AAAAX χάρισε μεγάλη εὐνοια 

στους πιστούς, στέλνοντας ανάμεσά τους 

Απόστολο απ’ τους ἰδιους τους εαυτούς 

τους, που Va απαγγείλη σ' αυτούς τις 

εντολές Tov και va τους καθαρίσει και 

va τους διδάσκει το Βιόλίο (To Κοράνιο) 

και TH Σοφία, ενώ πριν απ' αὐτό, 
ὀρίσκονταν GE φανερή πλάνη. 

165. Ἔτσι, όταν μια μικρή συμφορά 

σας ἔπληξε, τότε και σεις επίσης 
Ἀτυπήσατε τους ἐχθρούς σας δύο φορές 

περισσότερο, μήπως τότε είπατε: ᾿Από 

πού ἔρχεται το κακό τούτο;" Πες τους: 

"AIO σας Tous ίδιους, γιατί ο AAAAX 

EXEL ἀπέραντι δύναμη πάνω σ' όλα τα 
πράγματα. 

166. Κι ὀ,τι ὑυποφέρατε τη μέρα που 

συναντήθηκαν OL στρατοί, ἦταν LE TO 

θέλημα tov ΑΛΛΑΧ για va ξεχωρίσει 
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(3) Loven Ad ἱμράν 

τους πιστούς, 

167. καθώς και τους ῃυποκριτές. Κι 

εἰπε σε αὐτούς: "Ἐλάτε, va πολεμήσετε 

γιὰ χάρη του AAAAX, ἡ τουλάχιστον 

να προστατέψετε τους EVATOUG σας και 

τις περιουσίες σὰς από τους εχθρους". 

Εκείνοι ἀαπάντησαν: "Av ξέρουμε va 

πολεμούμε, σίγουρα θα ακολουθούσαμε". 

Ty μέρα αυτή, ταν αὐτοί πιο κοντά στην 

απιστία παρά στὴν Πίστη, ψιθυρίζοντας 

με τα χείλη τους, O,TL ταν στις καρδιὲς 

τους, o AAAAX όμως γνωρίζει καλά ὅλα 

που ἀαποχρύπτουν. 

168. Εἶναι οι ἰδιοι που εἰπαν για To 

χαμό των αδελφών τους όταν ὀρισκόνταν 

στα σπίτια τους ασφαλισμένοι: "Av μόνο 

μας εἰχαν ακούσει, δεν θα είχαν σκοτωθεί" 

Απαντήστε τους: "Av μιλάτε την αλήθεια, 

αἀπομακρύνετε (αν μπορείτε) το θάνατο 
απ' τον εαὐυτό σας". 

169. Και μη νομίσετε ότι όσοι 

σκοτώθηκαν για τ᾿ όνομα του AAAAX, 

εἰναι πεθαμένοι. Oyu! Ζουν, ὀρίσκοντας 

τὴ διατροφή τους στην Παρουσία tov 

Κυρίου τους, 

170. ευτυχισμένοι μ' ότι τους εφοδίασε 

ἡ γενναιοδωρία tov AAAAX και 

χαροποιούνται για όσους αφήκαν πίσω 

και που ακόμα δεν ἐφτασαν στὴν 

μακαριότητά τους, και πάνω τους δεν 

᾽᾽υπάρχει φόόδος, οὔτε αιτία για va 

λυποῦνται. 

171. Χαίρονταν για την Ευλογία και 

την Γενναιοδωρία του AAAAX κι επειδή 
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(3) Loven AA [μράν Μέρος 4o 

o AAAAX δεν επιτρέπει va χαθεί στο 
τέλος, ἡ ἀμοιδή τῶν πιστών, 

172. Ἐκείνων που ἀαπάντησαν στο 
κάλεσμα tov ΑΛΛΑΧ και tov 

Απεσταλμένου μετά τον τραυματιομό τους, 

όσοι ἀνάμεσά τους ἔκαμαν To καλό κι 

αἀρνήθηκαν την αμαρτία, αὐτοὶ θα ἐχουν 

μεγάλη αμοιόή, 

173. εκείνων που τους εἰπαν οι 
ἄνθρωποι: “Ἕνα μεγάλο στρατό μάζεψαν 

εναντίον σας οι εχθροί", και τρομάξετέ 

τους, αλλά τοὺς avEnOynxe yn πίστη, κι 

εἰπαν: "O ΑΛΛΑΧ εἰν' ἀαρκετός για μας, 

κυ εἰν' ο καλύτερος Εμπιστευμένος". 

174. Κι γύρισαν (από την δεύτερη 

Μπ εὸδρ) κερδίζοντας την καλοσύνη και 

τη ενναιοδωρία tov ΑΛΛΑΧ και κακό 

δεν τους ἁγγιξε ποτέ, γιατί ακολούθησαν 

το θέλημα Tov AAAAX, γιατί ο AAAAX, 

εἰναι ο Ἄρχων τῆς μεγάλης γενναιοδωρίας. 

175. Ο Σατανάς όμως εἰναι μόνο που 

πυποδάλλει σε σας το φόδο εκείνων που 

τον ἀκολουθοῦν. Αλλά UNV τους φοόδάστε, 

καὶ αν EXETE πίστη, μόνο Ἐμένα va 

φοόδάστε. 

176. Ὅσοι συνωστίζονται απερίσκεπτα 

στὴν απιστία»ας μη σε στενοχωρούν. M' 

ὅ,τι κάνουν SEV μπορούν το παραμικρό 

να ὀλάψουν tov ΑΛΛΑΧ. Ο AAAAX 

θέλει νὰ UNV τους δώσει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. Και θα ἐχουν μεγάλο 
παιδεμοό. 

177. Ἐκείνοι που αγόρασαν την ἀπιστία 
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(3) Lovga AA Inoav 

με την αξία της Πίστης dev θα ὀλάφτουν 

tov AAAAX καθόλου, αλλά θα EXOUV 

οδυνηρή τιμωρία. 

178. Ac μὴ νομίζουν οι GITLOTOL OTL ἡ 

αναδολή που τους δίνουμε εἰναι καλό ‘yu 
αὐτούς. Tous δίνουμε αναδολή γιατί εἰν' 

ενδεχόμενο ν' αυξηθούν στὴν ανομία τους, 

οπότε τους περιμένει ατιμωτική τιμωρία. 

179. Ο AAAAX dev θ᾽ αφήσει τους 

πιστούς στην κατάσταση MOV σεις 

ὀρίσκεστε τώρα, μέχρις ότου ξεχωρίσει 

τους καλούς από τους κακούς. Οὐτε θὰ 

σας αποκαλύψει TA μυστικά του Αόρατου.᾿ 

Αλλ' διαλέγει ὁποιον θέλει AM τους 

Αποστόλους Του (για το aooato). 

Πιστεύετε λοιπόν στον AAAAX και στους 

Αποστόλους Του. Κι αν πιστεύετε και 

κάνετε TO καλό, τότε ἡ αμοιδήη σας θα 

εἰναι μεγάλη. 

180. Κι ας νομίσουν ότι εἰναι για το 

καλό τους, εκείνοι που από φειδωλία 

καταχρατούν ta δώρα, που ο AAAAX 

τους ἐχει δώσει από tH χάρη Tov. 

Καθόλου! Oa είναι χειρότερο γι' αὐτούς. 

Σύντομα ta ayaba που από φειδωλία 

καταχρατούν θα δεθούν γύρω am’ το λαιμό 

τους κατά τη Μέρα της Κρίσης. Matt 

στον AAAAX ανήχει ἡ κληρονομιά των 

ουρανών και τῆς γης. Κι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

καλά πληροφορημένος γι ό,τι κάνετε. 

181. O AAAAX ἀάκουσε το χλευασμό 

εκείνων που εἰπαν: Ὁ AAAAX - 

πράγματι - εἰναι φτωχός, κι εμείς εἰμαστε 

πλούσιοι". Oa καταγράψουμε - ὀέόδαια - 

αυτά Tov εἰπαν, καθώς κι ότι σκότωσαν 
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άδικα τοὺς Προφήτες. Σ' αὐτούς θα πούμε: 
“Δοκιμάστε το μαρτύριο τῆς πυράς"" 

182. "και τούτο για τις κακὲς πράξεις 
ποῦ TH χέρια σας παρουσίασαν, και δέδαια 
0 AAAAX δεν αδικεί τους δούλους Του. 

183. Εἰναι ακόμη 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 
oveavo)". Απάντησέ τους: Lac ήλθαν 
Απόστολοι και πριν από μένα, με καθαρά 
Σημεία, κι ἀκόμη μ' αυτά που εἰπατε. Av 
ὄμως μιλάτε την αλήθεια, γιατί τότε τους 
σκοτώσατε;" 

184. Tote av σε διαψεύσουν το ίδιο 
διάψευσαν και TOUS πριν από σένα 
ἀπεσταλμένους, αν και ήλθαν με φανερά 
Σημεία, (θαύματα), και με ανασχετικές 
ομιλίες και με το Βιόλίο της Διαφώτισης. 

185. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 
θάνατο, καὶ μόνο κατά TH μέρα THC 
Κρίσης θα εξοφληθεί ο μισθός σας. Κι 
ONOLOV τότε σπρώξουν μακριά απ' τη 
φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο, 
θα ἔχει πετύχει το σκοπό της Ζωής. Πατί 
ἡ ζωή σ' αὐτό τον κόσμο δεν είναι παρά 
απατηλή απόλαυση. 

186. Oa δοκιμαστείτε ὀέδαια και θα 
Χχριθείτε για τις περιουσίες σας και τον 
εαυτό σας, και θ' ἀκούσετε ὀέδαια πολλά, 
που θα σὰς λυπήσουν, απ' εκείνους που 
δέχτηκαν To Βιόλίο πριν από εσάς, κι 
Gam’ εκείνους που λατρεύουν τα εἰδωλα. 
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Av όμως επιμένετε πυπομονετικά, καὶ 

πιστεύοντας, φυλαχτείτε απ' το κακό, τότε ΓἽ an 
’ , , ¢ , 1 

αὐτό εἰναι από τις μεγάλες υποθέσεις. ΠΥ Sate 

τ τι, AT ere oS ε ως 
YS Op LAS» anal SS 

” 

| 187. Kou va Gypaots Ot O AAAAX SAGER IEE oe 28 

πήρε μια Συμφωνία as’ τοὺς οπαδοῦυς Pore sob ks 

της Βίόλου, λέγοντας: "Oa το ΝΥ a 
“7 “ il 

γνωστοποιήσετε LE σαφήνεια σ᾽ OAO TO λον ott 

ανθρώπινο γένος κι ὄχι VA TO ὃ ϑυ 

αποκρύψετε". Το πέταξαν ὄμως με 

περιφρόνηση πίσω am τις πλάτες τοῦς, 

κι αγόρασαν μ' αὐτό πράγματα μικρής 

αξίας. Tr κακό πράγμα που αγόρασαν!! 

Sat 354513 

D724 7 tore o ga 

188. Myv νομίσετε OTL εχείνοι που SB3 Mor woe ~ 

χαίρονται με TLS πράξεις τους, KL ἀγαποῦν "ἐς νά pee An “24 

va δοξάζονται για όσα δεν ἔκαναν, μη τως Ὡς yAa 0 

νομίσετε ότι θ' αποφύγουν την Τιμωρία. ΕΝ τὰς τ δῦ 

Π' αυτούς ο παιδεμός θα είναι οδυνηρός. 

(189. Στον AAAAX ανήκει ἡ εξουσια Kae AWE τς 

των OVOAVWV xaL τῆς γης, κι oO AAAAX Poe 

είναι Παντοδύναμος. RD 248 cs 

: [ 2 ABE SE 5 ζ 190. Βέδθαια, στὴν ieee rial sit; PAG OY Kea 

ουρανών και τῆς YS, και στὴν εναλλαγῆ “σα ae 
, ; : » ee —®Y OY αὐ. Ms! 

της Νύχτας και της Μέρας, vmaoxouv Core ies ran λῶθο3 

Σημεία για TOUS συνετούς ανθρώπους. 

, ͵ 4 Ζ ΄ .- Ser, 4: 

191. Ἐκεῖνοι που οθθιοι, καθισμένοι ares ἤν ail 625. τοῦ 

και πλαγιασμένοι δοξάζουν τη μνήμη TOV fe 2 ee aif ofS 11: 
AAAAX και σκέπτονται, ατενίζοντας TO υὐὐσφιθίφέλδο EES 

θαύματα της δημιουργίας στους OVEAVOUS ἀξ 

καὶ τὴν γη λένε: "Q! Κύριε μας! Aev G) Ubi 

ἐφτιαξες όλα αὐτά για το τίποτε! 

δοξασμένε Θεέ! Προφύλαξέ μας από τὴν 

Τιμωρία της Φωτιάς". 
de : 
aot att wo oe 

192. "Κύριέ μας! Ὅποιον κάνεις Ἐσύ, oy 50 eke Es » 
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$ Ἵ Oxy νι - Fu να μπει στη Φωτιά, εὐυλικρινα, τον (Ὁ ἱφα EN C5 

ντροπιάζεις, και ποτέ OL ἁμαρτωλοί SEV 

θα ὄρουν κανένα 60780". 

193. "Κύριε μας! Ἔχουμε ακούσει τη οὐ  λ, 

φωνή TOV κήρυκα που μας καλεί στὴν | ~~ 22 71Π.:Ὁ οί: ἼΙ «τ 
j ie La pat acl, 

Πίστη -Πιστέψετε tov Κύριο σας κι 

ἔχουμε πιστέψει. Κύριε μας! Συγχώρεσε co Be i ἰ rcicentree ay 

TLS CLUGOTLES μας, και σδήσε από μας τις 

κακὲς πράξεις, και πάρε κοντά Lov τις 

ψυχές μας με τη συντροφιά τῶν δικαίων". 

o “of ye “Sy 

194. "Κύριε μας! (Εισάκουσέ was) και oes ee yes dese 5G φῶ: 

δώσε μας ό,τι υποσχέθηκες, σε μας, μὲ νυ 
, : 4 \aacall 

τους δικούς σου Απεσταλμένους, και μη τών ο a 

μας ντροπιάσεις κατά τη Μέρα της Κρίσης 

γιατί Εσύ δεν παραόδαίνεις την ὑπόσχεση 

Σου". 

195. "Κι εἰσήκουσε αὐτούς ο Κύριος | Jee ag) Ole 
τους λέγοντας: "Δεν θα ανεχθώ ποτέ va | 2 freer. bar thE LL. ς λέγοντας χ Gtk S55 
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(ξενιτεύτηκαν) ἄφησαν TA σπίτια TOUS ἡ [,.-- 

διώχτηκαν απ' a “XL VILEPEOAV για > EVGA rs ἧς ἐξ a EEN, 

Χάρη Mov, και πολέμησαν και Ὁ) οὔθ 22 the iG ile UNS 

σκοτώθηκαν θα σόήσω απ' αυτούς τις 

ανομίες TOUS, και θα δεχτώ νὰ μπουν 

στους κήπους, που από κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια - σὰν αμοιδή as’ την Παρουσία 

tov AAAAX γιατί στον AAAAX εἰναι 9 

καλύτερη αμοιθή. 

᾿ς 196. Μὴν αφήνεις va σ' εξαπατήσουν | ἔτ) αἱ ἡ. 4 Ὁ 9 oy 
τὰ κέρδη τῶν απίστων που ταξιδεύουν 

στις χώρες, γιατί 

“2 aot ar ot Fr Fy “».-: 

197. πολὺ λίγη είναι ἡ απόλαυση. OG £5285 ek Po Sold aire 
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Ἔπειτα η 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 

τα ποτάμια κυλοῦν από κάτω τους, κι 

εκεί θα παραμείνουν για πάντα ἕνα δώρο 
απ' την Παρουσία του AAAAX κι ό,τι 

ὀρίσκεται στον AAAAX είναι το καλύτερο 

δώρο για τους δικαίους. 

199. Ὑπάρχουν ὄέόαια, κι από τους 

οπαδούς τῆς Βίόλου, εκείνοι που 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ xat σ' ό.τι 

αποκάλυψε σε σας, καὶ σ' O,TL αποκάλυψε 

σ' αυτούς, και ταπεινώνονται στον 

AAAAX και dev πουλούν τις Εντολές 

του AAAAX μ' εξευτελιστική τιμή! IV 
αυτούς υπάρχει ἡ αμοιόή απ' τον Κύριό 

τους. O AAAAX εἰναι γρήγορος στην 
Ἀρίση. 

200. (2! Σεις που πιστεύετε! Ἐπιμένετε 

UE υπομονή και σταθερότητα. 
Συναγωνιστείτε με τέτοια επιμονή., και 

VO ELOTE πάντα ἕτοιμοι για πόλεμο και 

va σέδεστε τον AAAAX γιὰ VO. μπορέσετε 

να εὐυτυχήσετε. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Ilavtedenuova, του Πολυεύσπλαχνου 

1. G2! Ἀνθρωποι! Σεδαστείτε to Κύριό 

σας, που σὰς δημιούργησε από μιὰ και 

μόνο ψυχή (Αδάμ), κι am’ αυτή ἐπλασε τη 
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σύντροφο της (Εὔα) κι ax' αὐτούς τους 

δύο σκόρπισε - σαν σπόρους - ἀαμέτρητους 

ἄντρες και γυναίκες. Na σέδεστε τον 

AAAAX, που tT’ όνομα Του αναφέρεται 

OT ἀμοιδαία σας δίκαια αἰτήματα, και 

OEOQOTELTE TH συγγένεια μεταξύ σας. Πατί 

0 AAAAX πάντοτε ἀγρυπνά πάνω σας. 

2. Και νὰ διατηρείτε τὴν περιουσία 

τῶν ορφανών. Kat νὰ μὴν 

αντικατασταίνετε τὰ ἄχρηστα (δικά σας) 

πράγματα, με TA δικά τους καλά, και νὰ 

UNV καταύροχθίζετε τις περιουσίες τους - 

ανακατεύοντάς τες με τις δικές σας 

περιουσίες. Γιατί αὐτό εἰναι μεγάλη 

᾿αμαρτία. 

3. Κι αν φούόάστε ν' αδικήσετε τις 

ορφανές (σε περίπτωση γάμου) TA ορφανά, 

τότε να παντρεύεστε άλλες δύο ἡ τρεις ή 

τέσσερις γυναίκες της ἐκλογής σας. Κι av 

όμως φοόάστε ακόμη μήπως τις αδικήσετε 

τότε, VO παντρεύεστε μόνο μία, ἡ ὀόποιες 

ἔχετε αιχμάλωτες κι αὐτό για Va σας 

προφυλάξει am’ το va φερθείτε ἀδικα. 

4. Και va δίνετε otic γυναίκες - που 

παντρεύεστε - TH νόμιμη προίκα τους για 

χάρισμα τους. Av όμως, θεληματικά σας 

επιστρέψουν μέρος της, τότε πάρτε TO, 

κι ἀπολαῦστε το με ενάρετη ευδιαθεσία. 

5. Στους αδύνατους διανοητικά νὰ μην 

μεταθδιθάζετε τὴν περιουσία σὰς που O 

AAAAX σὰς ἔχει εμπιστευθεί για va 

συντηρείστε. Εξασφαλίστε τους όμως 

τροφή, και ντύστε τους, και πέστε τους 

λόγια γεμάτα καλοσύνη. 

4 wf pr ΣΣ ΚΩ ets J » 

altro 5) χοῦ; τ, Sigal ASS Wesley 

+ Bombe, 

PEARS Aye pra 

Le ae o at ce ? > “ 

τυροῦ isl LBW ais ols 

sr ΝΎ. ail: 

rere ene LHS 
AAG SAS aA τ νι 

ΖΞ Foun 5,3. Ce TA . 

λέμε: Canad Ane ρου 

ὠς BUS QELS YS 
PRS Art Te A AY od ἢ . 74 22. 

Ὁ Al 5 pb 5 15 Ya ag8 559 



(4)Xovoa ελ-Νισά Μέρος 4o[ 104 | € 5 jer! ἐ clad! 5) pw 

6. Δοκιμάζετε TA ορφανά μέχρις ὅτου 

φτάσουν στὴν ηλικία τῆς νομικῆς 

ευθύνης᾽΄. Av διαπιστώσετε ότι ἡ XOLON 

τους εἰναι VYLNS, τότε καταύάλετε σ' 

αυτούς την περιουσία τους, αλλά προσέξτε 

va μὴν ξοδέψετε τὴν περιουσία τους 

σπάταλα και ὀιαστικὰ από φόῤδο va 

μεγαλώσουν και τὴν ζητοῦν. Av oO 

κηδεμόνας εἰναι πλούσιος ας UNV πάρει 

τίποτε αν όμως είναι φτωχός αφήστε τον 

να πάρει ό.τι εἰναι ἀναγκαίο και δίκαιο. 

Κι όταν πληρώσετε σ᾽ αυτούς τὴν 

περιουσία τους, πάρτε μάρτυρες γι' AUTH 

σας τὴν πράξη. Και ot. 0 AAAAX 

καταλογίζει TA ἐργα σας. 

7. Γιὰ τους άνδρες ανήκει το μερίδιο 

Ot! O,TL ἀφησαν OL γονείς τους XL OL 

πλησιέστεροι OVYYEVELG τους, και για TLC 

γυναίκες ανήκει μερίδιο AI’ O,TL ἄφησαν 

OL γονείς τους κι OL πλησιέστεροι συγγενείς 

τους. Ἕνα ορισμένο μερίδιο υπολογίζεται, 

άσχετα αν εἰναι μικρή ἡ μεγάλη ἢ 

χληρονομιά. 

8. Κι αν κατά την Wea τῆς μοιρασιάς 

παραόδρίσκονται κι ἄλλοι συγγενείς ἡ 
ορφανά, ἡ φτωχοί VA TOUS δώσετε χάτι 

απ' την περιουσία, και VO πείτε σ' αυτούς 

λόγια καλοσύνης. 

9. Ou υπεύθυνοι γιὰ τὰ ορφανά ας 

φοόδηθούν τον AAAAX καθώς avtot οι 

ίδιοι, φοδήθηκαν αφήνοντας πίσω τους 

αδυνάτους απογόνους, Αὐτοί asc 

φούδούνται tov AAAAX και νὰ πουν 

λόγια δίκαια καὶ σωστά. 

10. Ὅσοι καταόδροχθίζουν ἄδικα τὴν 
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σπλάχνα τους φωτιά και θ' ἀνάψουν απ' 

τις φλόγες THS φωτιάς. 

11. O ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον 

αφορά (τη μοιρασιά της κληρονομιάς) στα 
παιδιά σας. Tia το ἀαρσενικό ἕνα μερίδιο 
LOO με το μερίδιο δύο θηλυκών. Και av 

τὰ κορίτσια εἰναι πάνω από δύο, θα 

μοιράσουν τα δύο τρίτα της κληρονομιάς 
που άφησε. Av όμως εἰναι μια κληρονόμος 
θα πάρει το μισό μερίδιο. Και για τους 

γονείς για καθένα από τους δύο, το ένα 
EXTO από O,TL ἄφησε, αν EXEL ἀφήσει το 
παιδί. Αν όμως δεν ἔχει το παιδί και τον 

κληρονομούν οι γονείς του τότε ἡ μητέρα 

του θα πάρει ἕνα τρίτο. Av ἐχει ἀδέλφια 

τότε TO μερίδιο της μητέρας θα εἰναι το 

ἕνα ἐκτο. Η μοιρασιά σ' ὀόλες τις 
περιπτώσεις λογαριάζεται αφού πληρωθεί 

οιαδήποτε διαθήκη ἡ οιοδήποτε χρέος. 

Σεις δε ξέρετε ποιοι απ' τους γονείς σας 

ἤ TA παιδιά σας σας ὠφελεί περισσότερο. 

Αὐτὰ εἰναι νόμιμα μερίδια που 

καθορίστηκαν am’ τον AAAAX! Πατί o 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

12. Και ἔχετε το μισό μερίδιο an’ την 

Ἀληρονομιά τῶν γυναικών σας, αν 

πεθάνουν χωρίς va ἐχουν παιδιά. Av 

ἀφήσουν παιδιά, τότε παίρνετε το τέταρτο 

a O,TL ἄφησαν για κληρονομιά, αφού 
πρῶτα πληρωθούν ta με διαθήκη 

Ἀχληροδοτήματα και τα χρέη. Κι as’ ὁ.τι 

σεις ἀαφήνετε εκείνες δικαιούνται το 

τέταρτο, αν δεν EXETE ἀφήσει παιδί. Στὴν 

περίπτωση MOV ὑυπάρχει παιδί, τότε 

δικαιούνται το ένα όγδοο, ax’ 6,11 
APHOATE αφού πρώτα πληρωθούν ta με 
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διαθήκη κληροδοτήματα και ta χρέη. Av 

o Gvéoas ἡ ἡ γυναίκα, εἰναι ἄκληρος 

από γονείς και παιδιά ενώ, exer ἀδελφή 

ἡ ἀδελφό, (από τη μητέρα) τότε ο καθένας 

απ' αὐτούς θα ἔχει το ἕνα ἕντο. Av ὁμως 

εἰναι περισσότερα ἀδέλφια (από EVA) τότε, 

θα μοιραστούν TO EVO τρίτο μετὰ τὴν 

εξόφληση κάθε διαθήκης ἡ κάθε δανείου 

WOTE νὰ μην δημιουργηθεί, ζημιὰ σε 

κανένα. Ἔτσι δόθηκε ἢ ἐντολή ἀπ᾽ τον 

AAAAX. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης, Maxoo8upos. 

13. Αὐτοί είναι or νόμοι του ΑΛΛΑΧ. 

Ὅποιος ὑυπαχούει στὸν AAAAX καὶ στον 

Απεσταλμένο Του θα τον εἰσάγει σε 

κήπους που κάτω τους τρέχουν ποτάμια, 

και θα παραμείνει εκεί, κι αυτή Oa εἰναι 

ἡ πιο μεγάλη επιτυχία. 

14. Ὅμως ὀποιος παρακοῦύει στον 

AAAAX και στον Απεσταλμένο Του, κι 

πυπερόαίνει τους νόμους Tov, θα τον 

εἰσάγει (υ AAAAX) στην Φωτιά vat μέσα 

σ' αυτή παραμένοντας για πάντα Oa ἔχει 

και εξευτελιστικά ὀασανιστήρια. 

15. Και ὄσες ἀπό τις γυναίκες σας 

είναι ένοχες μοιχείας τότε καλέστε 

τέσσερις μάρτυρες από σας. Av αὐὑτοί 

μαρτυρήσουν, τότε περιορίστε τες στὰ 

σπίτια, ὦώσπου ο θάνατος να τις 

διεκδικήσει, εκτός av o AAAAX διατάξει 

yu αυτές κάποιο ἄλλο μέσο σωτηρίας. 

16. Av δύο ἀνώμεσά σας, εἰναι EVOXOL 

μοιχείας τιμωρείστε και τους δύο. Av όμως 
μετανοιώσουν και διορθωθοῦν, τότε 

αφήστε τους. Tati o AAAAX εἰναι 
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Tlodververxns(xar) Πολνεύσπλαχνος. 

17. O AAAAX δέχεται τη μετάνοια 

EXELVWV που ἀμάρτησαν από ἀγνοια (ή 

αστόχαστα), κι αμέσως μετά μετάνοιωσαν. 
O AAAAX αυτούς τους συγχωρεί, γιατί 

εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

18. Δεν είναι δεκτή ἡ μετάνοια σ' 
εκείνους που επανειλημμένα κάνουν 

ἁμαρτίες, ἀκόμα κι όταν πλησιάζει οὐ 
θάνατος, σε κανένα απ' αυτούς λέει: “Τώρα 
ἔχω πραγματικά μετανοιώσει". Οὔτε εἰναι 

δεχτή απ' ἐκείνους που πεθαίνουν ἀπιστοι. 

Iu’ αὐτούς ἐχουμε προετοιμάσει οδυνηρά 
ὀάσανα. 

19. QQ! Σεις που πιστεύετε! Δεν σας 

ἐπιτρέπεται να ἐχετε τις γυναίκες τῶν 

πεθαμένων συγγενών Ἀληρονομιά παρά 

Ty θελησή τους, OVTE va συμπεριφέρεστε 

μαζί τους σκληρά, ὥστε ν' ἀποσπάσετε 

QI QUTES Eva μέρος απ' την προίκα που 

τους ἔχετε δώσει, εκτός αν ἐχουν 
ενοχοποιηθεί μὲ φανερή αισχρότητα. 
Αντίθετα, va συμπεριφέρεστε μαζί τους 
με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Av ὀὁμως 

τις ἁἀποστρέφεστε, προσέξτε, μήπως είναι 

δυνατόν va απεχθάνεστε κάτι τι, που ο 

AAAAX κατάφερε μ᾽ αὐτό πολλά καλά. 

20. Av αποφασίσετε va αλλάξετε 

σύζυγο στη θέση μιας άλλης, κι av ακόμη 

ἔχετε δώσει στη πρώτη για προίκα ἕνα 

Κιντάρ (6ae0¢ ἀπό χρυσάφι), μην πάρετε 

as αὐτό (το θησαυρό) τίποτε. Μήπως 

θα θέλατε va το αποσπάσετε με 

συκοφαντία και με φανερή αδικία; 
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F 
eee Se Δ Ὁ “or 

ΡῈ . ᾿ ΄΄ 21. Και πώς ὀμως va το ξαναπάρετε peas pail 185.4553 ri 

ενώ ELYATE μεταξύ σας συζυγικές σχέσεις δ δ ἡ “απ - 
, ’ > , , ind Sons oly eel) 

O ἕνας με TOV ἄλλο, κι ἔχουν πάρει AITO pe 

Ἷ ᾿ ᾿ 
ἡ hale 

εσὰς μιὰ LEON] VITOOXEON; | Ky aed 

22. Και μην παντρεύεσθε γυναίκες που 

παντρεύτηκαν οι πατέρες σας, εκτός AV 

τούτο EXEL γίνει στο παρελθόν (πριν TO 

Ισλάμ). Αὐτός ο γάμος εἰναι μισητός 

και αἰσχρός μια κακή (προ- bake) 

συνήθεια. 

, ad 4 Le “ef pee 

23. Απαγορευεταᾶι GE OOS Va SSS BGal een tle COS 

νυμφεύεστε τις μητέρες σας, καὶ TIO] see tee popes ek δ στ 

θυγατέρες σας, τις αδελφές σας, τις θείες rf. nee a a Η Γ ux 

σας απ' TH μεριά TOV πατέρα κι απ' TH geal τ ei 
μεριὰ τῆς μητέρας, τις κόρες τῆς αδελφῆς pA eae Be πο τα oi 

σας, TH BETH μητέρα σας MoV σας θήλασε, ΕΠ ae seas 

τις ομογάλακτες αδελφές σας και TLC SU ΝΑ ὦ 33 p- Rg al; 
, , , ta gaet - σε 

μητέρες τῶν γυναικῶν σας, τις προγονες 3 hai een, gam (ὃ 

ὃ ΐ ; {4 va 4 σας που κηδεμονεύετε καὶ που γεννήθηκαν πο τον 4K Solin Ate 

απ' τις γυναίκες σας, LE τις οποίες ἔχετε Βανί 

συνδεθεί μαζί τους. Av όμως dev πήγατε σε μεῖς ἐξ yp 
> ” me ee 

μαζί τους, tote dev σας καταλογίζεται | pumapeccciamm 

αμαρτία. AXOUN και WE τις γυναίκες τῶν "τ, 2, ο΄ “ane Hae Ses haere Re 5 BON GENCE τὺ 
παιδιῶν σας που γεννήθηκαν από σας, 

καθώς και δύο αδελφές ταυτόχρονα, εκτός 

αν τούτο ἔχει γίνει στο παρελθόν {πριν 

το ἰσλάμ). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

24. Ἐπίσης απαγορεύεται va SLUT CHS EEO eee 

παντρεύεστε LE ἔγγαμες γυναίκες, εκτός as 1Α Se tess τ 

αὐτές που το δεξί, σας χέρι εξουσιάζει ree ον 

(ως αιχμάλωτες). Αὐτός εἰναι γραπτός | w= nine? SISAL aaa 

νόμος tov AAAAX γιὰ σας. Και εκτός | fey cae Us joa oe 

από αὐτές σας επιτρέπονται όλες OL GALES στ ey ee 

γυναίκες μόνο V' αναζητήσετε τις γυναίκες 
, > t A “ Ail et I Ar “AC 
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σας, επιδιώκοντας αγνότητα κι ὀχι πόθο. 

Κι απ’ to γεγονός ότι ὠφεληθήκατε απ' 

αὐτές, δώστε τουλάχιστον THY προίκα, που 

ἔχετε ορίσει. Δεν σας καταλογίζεται 

αμαρτία αν μετά τὴν συμφωνία για τὴν 

προίκα, δεχτήκατε κι οἱ δύο va τὴν 

μεταὀάλετε. Γιατί ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης » Πάνσοφος. 

25. Κι αν κάποιοι από σας δεν ἐχουν 

Ta μέσα, που μ' αυτά θὰ μπορούσαν να 

παντρευτούν ελεύθερες πιστές γυναίχκες, 

τότε μποροῦν νὰ πάρουν για σύζυγο, 

κορίτσια MOV πιστεύουν, aT αὐτά που 

το δεξί σας χέρι εξουσιάζει. Κι o AAAAX 

γνωρίζει πολύ καλά για την Πίστη σας. 

Etote o ἕένας an’ τον άλλο. Ac τις 

παντρευτείτε λοιπόν μὲ τὴν GOELA του 

κυρίου TOV, κι ας δώσετε σ' αὐτές τὴν 

προίκα TOUS, σύμφωνα με ότι εἰναι, λογικό. 

AVTEG τότε με την σειρά τοὺς οφείλουν 

να είναι αγνές, κι όχι λάγνες, κι οὐτε νὰ 

παίρνουν εραστές, κι αν μετά τον γάμο 

πέσουν σε ντροπή, ἡ τιμωρία τους Ba 

εἰναι ἡ μισή εκείνης που επιδάλλεται στις 

ελεύθερες γυναίκες. Αὐτή ἡ άδεια εἰναι 

Yu αὐτούς ἀνάμεσα σας που pobowvtat 

τὴν ἁμαρτία. Καλύτερα ὀμῶως εἰναι για 

σας νὰ αἀσκείστε στον αὐυτοπεριορισμό. 

Κι ο AAAAX εἰναι πολύ Ἐπιεικής (και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

26. O AAAAX θέλει να φανερώσει 

σε σὰς και νὰ σὰς καθοδηγήσει στις 

συνήθειες τῶν προπατόρων σας, κι νὰ 

σᾶς συγχωρέσει.ι O AAAAX εἶναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

27. O AAAAX θέλει Va σας 
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: , . . orth 2% voter sa te σ΄ 3: 
συγχωρέσει, ενώ EXELVOL που ἀκολουθοῦν Sa τοῖς Espa 

Tig ορέξεις (ta πάθη τους) θέλουν va | ANZ 
Sey “ 

παραπλανάται τόσο μαχριὰ (από το 

σωστό δρόμο). 

28. O AAAAX επιθυμεί va σας 

ξαλαφρώσει, (απ᾽ τις δυσκολίες) γιατί oO 

ἄνθρωπος πλάστηκε αδύνατος. 

29. Q! Σεις που πιστεύετε! Νὰ μην Nhs 
αποσπάσει O ένας την περιουσία TOV 

άλλου άδικα εκτός εάν εἰναι εμπόριο, LE 

κοινή συγκατάθεση. Mnv καταστρέφετε 

μόνοι σας τον εαυτό σας. Natt o AAAAX 

εἰναι για σας Πολυεύσπλαχνος. 

Ral 
-” 

, , , , ett vA ae a id a ed 

30. Εκείνος που κάνει τούτο, με μίσος ab Ge WS Jas 
εξ 

κι αδικία, πολύ γρήγορα θα τον πετάξουμε ani Je WNscles, ΑΨ σιῦνς 
μέσα στην Φωτιά. Κι εἰναι πολύ εὐκολο 

αυτό για τον ΑΛΛΑΧ. 

, ᾿ φ 4 »ν» 2° fs es ° ee $1. AV ὄμως ἀποφύγετε τις μεγάλες tS 54 ζῶν 2: pee: οἱ 

αμαρτίες, που εἰναι ἀαπαγορευμένες νὰ ΡΝ 
, , ’ 6 , οὐ pale tb 9 sli GE κάνετε, τότε θ᾽ απούαλλουμε τις 

, ᾿ ’ Gy \ < 

μικρότερες και θα σας δώσουμε τίμια CUS 

εἰσοδο (otov Παράδεισο). 

32. Και μὴν επιθυμείτε τα αγαθά, που 

o AAAAX χάρισε σε μερικούς ανθρώπους 

ανάμεσα σας. Πα κάθε ἀνδρα ὑυπάρχει το 
μερίδιο του απ' ὀὁ,τι κέρδισε. Tra κάθε 

γυναίκα επίσης ὑπάρχει το μερίδιο απ’ 

ta κέρδη της. Na ζητάτε απ' tov AAAAX 

τὴ γενναιοδωρία Του. Πιατίὶ o AAAAX 

είναι απόλυτα Παντογνώστης όλων τῶν 

πραγμάτων. 

33. Tia καθένα ορίσαμε το ποσοστό NAMASTE ῸΪ2245Ξ:: 
απ' την κληρονομιά της ιδιοχτησίας τῶν ΄ 
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γονέων και τῶν συγγενών. Σ' αὐτούς 

ακόμη που αφήσατε υποθήκη, δώστε τους 

To μερίδιο που οφείλετε. Nati o AAAAX 
εἰναι μάρτυρας σ' όλες τις πράξεις σας. 

34. Ot ἀνδρες, εἰναι OL προστάτες κι 

οι κύριοι των γυναικών, γιατί O AAAAX 

EXEL χαρίσει ανώτερο ὄαθμό στους ἄνδρες 

απ' τις γυναίκες, κι ἐπειδή ξοδεύουν απ' 

τις περιουσίες τους. IV’ αυτό OL ενάρετες 

γυναίκες πρέπει νὰ εἰναι με ευσέόδεια 

πειθαρχικές, κι όταν ο άνδρας τους 

απουσιάζει πρέπει νὰ προστατεύουν ό,τι 

τους ανέθεσε ο ΑΛΛΑΧ νὰ φυλάγουν. 

Ὅσο για τις γυναίκες εκείνες, που φούάστε 

για τὴν παρακοή τους συμόουλέψτε τες 

πρώτα, ἔπειτα αρνηθείτε να μοιραστείτε 

μαζί TOUS το κρεόάτι τους και τέλος νὰ 

τις δείρετε ελαφριά. Av όμως επιστρέψουν, 

στην υπαχοή, μην χρησιμοποιήστε 

εναντίον τους μέσα ενοχλητικά, γιατί O 

AAAAX εἰναι Πανύψηλος, Μεγάλος, 

πάνω ast’ όλους σας. 

35. Κι αν φούόάστε ty διακοπή τῶν 

σχέσεων ἀνάμεσα στους δύο, ορίστε ένα 

διαιτητή ἀπ᾽ την οικογένεια του ἄνδρα 

κι ἕναν ἄλλο απ᾽ τὴν οικογένεια τῆς 

γυναίκας. Κι αν θελήσουν κι ov δύο 

(διαιτητές) την συμφιλίωση, ο AAAAX 

θα τους ὀοηθήσει (τους συζύγους) νὰ 

φτάσουν στην συμφωνία μεταξύ τους, 

γιατί ο AAAAX είναι Παντογνώστης, 

Ἔμπειρος (ξέρει Ta πάντα). 

26. Και va λατρεύετε tov AAAAX 

και νὰ μὴν ἔχετε στην λατρεία Αὐτοῦ 

κανένα μέτοχο. Και va προσφέρετε 

καλοσύνη στους γονείς, τους συγγενείς, 
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OTA OLPAVA XAL στοὺς PTWYOVS στους 
γείτονες που OVVOEEOTE με συγγένεια και 
στους γείτονες που δεν εἰναι συγγενείς, 
στους στενούς συντρόφους (φίλους και 
συνεταίρους), και στους οδοιπόρους που 
συναντάτε και σ' OOEG ἔχετε σαν 
αιχμάλωτες. Πατί o AAAAX dev ἀαγαπὰ 
τον ὑπερήφανο, τον ματαιόδοξο, 

37. OUTE εκείνους που εἰναι φιλάργυροι 
καὶ προτρέπουν τοὺς ανθρώπους στὴν 
φιλαργυρία, και ἀαποκρύπτουν τ' ἀγαθά 
που ο AAAAX ἐχει χαρίσει σ' αὐτούς 
από τη γενναιοδωρία Του. Και ετοιμάσαμε 
για TOVG ἀπίστους EEEVTEALOTLKG 
ὀασανιστήρια, 

38. ovte εκείνους που ξοδεύουν από 
τὴν περιουσία τους επιδεικτικά μπροστά 
στους ἀνθρώπους και δεν πιστεύουν στον 
AAAAX και στην ‘Eoyatyn Μέρα. Κι αν 
κανείς πάρει τον σατανά για στενό του 
φίλο, πόσο απαίσια είναν ἡ συντροφιά 
του! 

39. Τὶ θα εἰχαν να χάσουν, αν πίστευαν 
στον AAAAX xa στην Ἔσχατη Μέρα; 
κι εξόδευαν απὸ 0,T1 ο AAAAX τους 
εἰχε χαρίσει για συντήρηση; Γιατί o 
AAAAX εἰναι Παντογνώστης γι' ό.τι 
κάνουν. 

40. O AAAAX δεν αδικεί, οὐτε σε 
ὀάρος ενός ατόμου. Διπλασιάζει την καλή 
πράξη ποῦ ἔχει γίνει και δίνει εκ μέρους 
του Eavtov απ' την δική Του Παρουσία 
μια μεγάλη AVTALOLON. 

41. Πώς, λοιπόν, 8a γίνει ἡ κατάσταση 
τῶν απίστων αν φέρουμε από κάθε λαό 
EVA μάρτυρα και φέρουμε και σένα 
μάρτυρα εναντίον αυτών (τῶν μαρτύρων). 
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42. τη μέρα αυτή, όσοι ἀρνήθηκαν 

τὴν Πίστη, και παράκουσαν τον 
Απεσταλμένο, θα εὐχονταν va γίνονταν 
EVO με TH γη (ή να τους καταύδροχθίσει 7 
yn). Ποτέ opws dev θα μπορέσουν va 
Ἀρύψουν OUTE τίποτε ἀαπ' tov AAAAX. 

43. Q! Σεις που πιστεύετε! My 

πλησιάζετε την προσευχή μεθυσμένοι (με 

μυαλό σκοτισμένο) μέχρις ότου va 

μπορείτε να καταλαόδαίνετε OAG όσα λέτε. 

Και μην μπαίνετε στα τζαμιὰά αν ὄρίσκεστε 

σε κατάσταση ακαθαρσίας, εχτός ἂν 

πεζοπορείτε, μέχρις ότου πλύνετε όλο το 

σώμα σας. Av εἰστε άρρωστοι ἡ ταξιδεύετε 

ἡ ήλθε κανείς από τους τόπους της 

φυσικής ἀνάγκης, ἡ ἤλθατε σ' επαφή με 

γυναίκες, καὶ dev Gonxate νερό, τότε 

πάρτε για τον εαυτό σας καθαρό χώμα 

και τρίψτε μ' αυτό τα πρόσωπα σᾶς και 

ta χέρια σας. Πατί o AAAAX δίνει άφεση 

τῶν αμαρτιῶν συγχωρεί επανειλημμένα. 

44. Μήπως dev εἰδες ἐκείνους mov τους 
δόθηκε Eva. μέρος του Βιόλίου; Αγοράζουν 
την πλάνη (με την καθοδήγηση) κι 
ἐπιθυμοῦν VA χάσετε τον σωστό δρόμο. 

45. Ο AAAAX γνωρίζει, περισσότερα 
από εσάς τους εχθρούς σας. O AAAAX 
αἀρκχεί ὡς Προστάτης. O AAAAX αρκεί 
ως Βοηθός. 

46. Ανάμεσα στους E6oaious εἰναι κι 

EXELVOL που μετατοπίζουν τις λέξεις απ' 
τις σωστές θέσεις τους, και λένε: 
“Ακούσαμε και παρακούσαμε" και "Ἄκουσε 
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ό,.τι SEV ακούστηχε VA μην ακούσεις ποτέ" 

και "Πρόσεξέ μας", (Paiva), μ᾽ ἕνα 

στράδωμα στις γλώσσες τους και 

συκοφαντία στην Πίστη. Av μονάχα 

ἐλεγαν: "ακούσαμε κι υπακούσαμε" και 

"ἀκουσε" καὶ "Κοίταξέ μας", θα ἦταν 

καλύτερο γι' αὐτούς και πιο κατάλληλο. 

O AAAAX όμως τους καταράστηκε για 

τὴν απιστία τους. Και λίγοι as’ αὐτοὺς 

μόνο που πιστεύουν. 

47. Ω! Leis που σας node το ὄιόλιο! 

Πιστέψτε σ' ό.τι τώρα σας ἔχουμε 

αποκαλύψει (το Κοράνιο) για νὰ 

επικυρώσει αὐτό που ταν ήδη μαζί σας, 

πριν παραμορφώσουμε μερικά πρόσωπα 

και τὰ κάνουμε ὡς μπροστά ὡς πίσω 

(και ETOL χάνονται) ἡ να τους 

καταραστούμε, όπως καταραστήκαμε τους 

παραδάτες του Σαύδόάτου, γιατὶ ἡ 

απόφαση tov AAAAX οπωσδήποτε 

EXITANOWVETAL. 

48. O AAAAX dev συγχωρεί, OTOLOV 

λατρεύει συνέταιρο μ' Αὐτόν. Συγχωρεί 

όμως, οτιδήποτε ἀλλο ἀαμάρτημα και σ' 

ὀποιον θέλει. Ὅποιος EXEL στην λατρεία. 

συνέταιρο ue tov ΑΛΛΑΧ (Tov 

εξομοιώνει UL’ GAAOUG), EXEL πράγματι 

επινοήσει μια μεγάλη αμαρτία. 

49. Μήπως dev εἰδες εκείνους που 

EMALVOVV τους εαυτούς; Ο ὃὲε AAAAX 

είναι ο μόνος, που καθαιρεί οποιονδήποτε 

θέλει. Δεν θα αδικηθούν οὔτε. στο 

παραμικρό. 

50. Κοίταξε, πώς επινοούν εναντίον 

tov AAAAX to ψέμα. Αὐτό ἀρκεῖ νὰ 
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εἰναι φανερό αμάρτημα. 

51. Μήπως (πάλι) δεν πρόσεξες 

ἐκείνους που tous δόθηκε Eva μέρος του 
ὀιόλίου; Πιστεύουν στο Ἴζξιμπτ (εἰδωλο) 

και Tayout (σατανά) και λέγουν στους 

ἄπιστους, ότι καλύτερα καθοδηγούνται 

αὐτοί στο σωστό δρόμο, απ' τους πιστούς. 

52. Αὐτοί εἰναι εκείνοι tov o AAAAX 

τους xataeaotynxe. Κι αὐτός που 

χαταριέται ο AAAAX δεν θα ὄόρεις 

γιαυτον κανένα θοηθό. 

53. Ἢ μήπως ἔχουν αὐτοί μερίδιο στην 

Βασιλεία (tov AAAAX); (-Av συμόεί 

αὐτό-) Τότε ένα Naxio” - (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 οικογένεια TOU 

Αὐραάμ τις γραφές και TH σοφία xaL 

τους χορηγήσαμε ἕνα μεγάλο ὄασίλειο. 

55. ἀνάμεσα τους άλλοι πίστεψαν κι 
ἄλλοι απ’ αὐτούς ἔστρεψαν το πρόσωπό 
τους am αὐτόν. Εἰν' ἀρκετή ἡ Κόλαση. 

με τὴν καυστική φωτιά. 

56. Ὅσοι ἀαρνήθηκαν τα σημεία μας, 

σύντομα θα τους κάψουμε με την Φωτιά 

κι OOES φορές θα ψήνονται ta δέρματα 
τους, θα τ᾽ αντικαταστούμε μ' άλλα 

δέρματα, ὥστε va δοκιμάζουν συνεχώς 

to ὄὀασανισμό. Γιατί ο AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 
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57. Ἐκείνοι όμως που πίστεψαν και 

ἔκαναν τις καλές πράξεις, Ba τους 

ειἰσάγουμε στον Παράδεισο, που κάτω του 

τρέχουν ποτάμια, και BA μείνουν για. 

πάντα. Exet θα έχουν εξαγνισμένες 

συζύγους, και θα τους ὀάλουμε κάτω από 

μεγάλη σκιά. 

58. Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει v 

ἀποδώσετε ό.τι OAS εμπιστεύθηκε, σ' 

αὐτούς που avyxer κι όταν δικάζετε 

ἀνάμεσα σ' ἀνθρώπους, va δικάζετε με 

δικαιοσύνη. Εἰν' εξαιρετική ἡ διδασκαλία 

που σας δωσε. Πατί o AAAAX λα τ' 

ακούει κι OAG τα GAETEL. 

59, Q! Σεις που πιστεύατε! Yuaxovete 

στον ΑΛΛΑΧ κι υπακοῦετε TOV 

Απεσταλμένο, και σ' όσους, ἀνάμεσά σας, 

ἔχουν ἐξουσία πάνω σας. Av διαφωνήσετε 

σε κάτι, αναφέρετε το στον AAAAX (το 
Κοράνιο) στον Απεσταλμένο, (Σούννα) av 

πράγματι πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 

την ‘Eoxatyn Μέρα. Εἶναι το καλύτερο 

“AL TO πιο κατάλληλο τέλος για τελική 

απόφασῃ. 

60. Μήπως ὃεν ὀλέπετε εκείνους που 

προσποιούνται ότι πιστεύουν σ' O,TL 

αποκαλύφθηχε σε σένα καὶ στους πριν 

από σένα; Ἐπιζητούν va προσφύγουν για 

va δικαστούν - για τις διαφωνίες τους - 

στον Ταγούτ (τον πονηρό), αν και 

διατάχτηκαν νὰ μὴν τον πιστεύουν. O 

σατανάς όμως επιθυμεί va τους 

ἀποπλανήσει OGO μπορεί μαχρύτερα CT’ 

την Αλήθεια. 

61. Κι αν λέγεται σ᾽ αὐτούς: "EXate σ' 
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ό,.τι οΑΛΛΑΧ ἐἔχει ἀποκαλύψει καὶ στον 

Απεσταλμένο", τότε θα δεις τους ὑποκχριτές 

ν' ἀποστρέφουν τα πρόσωπά TOUS από 

σένα επίμονα. 

62. Και πώς λοιπόν, ὅταν κυριευθούν 

από ατύχημα, που με TA LOLA TOUS τα 

χέρια το προκάλεσαν, κι ἐπειτα ἐρχονται 

σε σένα κι ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ 

λέγοντας: "Δεν θελήσαμε τίποτ' ἄλλο, παρά 

τὴν καλοσύνη και το συμόιδασμό"" 

63. Αὐτοί που ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

καλά ὁ,τι KOVGETAL στην καρδιά τους, va 

τους αποφεύγεις, καὶ συμόούλευέ τους, 

καὶ λέγε τους λόγια ικανά Va φτάσουν 

στις ψυχές τους. 

64. Δεν στείλαμε Evav ἀαπόστολο, παρά 

για VO υπακούσετε με την θέληση του 

AAAAX. Κι αν όμως ακόμη, ὁσοι 

αδίκησαν τον εαυτό TOUG, μὲ τὴν 

ὑποκχρισία σε σένα, και ζητώντας τη 
συγγνώμη του ΑΛΛΑΧ x, ο Απόστολος 

ἐπίσης ζήτησε τη συγγνώμη yu αὑτούς, 

τότε θα ὄρουν ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής(και) Πολυευσπλαχνικός. 

65. Μὰ για t’ όνομα του Κυρίου Σου! 

SEV θα πιστέψουν πραγματικά, av δὲ σε 

κάνουν διαιτητή σ' όλες τις ἀνάμεσά τους 

διαφωνίες. Κι ἐπειτα dev θα ὄρουν καμιά 

δυσαρέσκεια στις ψυχές τους, σ' ὁ.τι εσύ 

αποφασίσεις, θα παραδεχτούν 

᾽υπακούοντας (τις ἀποφάσεις σου). 

66. Κι αν ἀκόμη ορίζαμε σ' αυτούς νὰ 

θυσιάσουν την ζωή Tous ἡ va ξεσπιτωθούν, 

πολὺ λίγοι ἀνάμεσά τους που θὰ το 
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exavav. Av όμως εκτελούσαν τις EVTOAES 

που ἐλαύαν (τους αποκαλύφτηκαν) θα 

ήταν καλύτερο γι' αυτούς και μεγαλύτερη 

ενίσχυση για την πίστη τους, 

67. τότε θα τους χαρίζαμε από Ἡμάς 

μεγάλη AVTALOLON, 

68. και θα τους υποδεικνύαμε τον LOLO 

δρόμο. 

. 69. Κι όποιοι ὑυπαχούουν tov AAAAX 

και τον Απόστολο, avtTolt θα εἰναι 

σύντροφοι μ' αυτούς που οΑΛΛΑΧ τους 

χάρισε από την γενναιοδωρία Του με τους 

προφήτες, μὲ τους απόλυτα πιστούς, μὲ 

τους Μάρτυρες με TOUS ενάρετους (που 

κάνουν το καλό). Πόσο όμορφη εἰν' αυτή 

ἡ συντροφιά! 

70. Αὐτή εἰν' ἡ γενναιοδωρία του 

AAAAX, aoxei ότι 0 ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης. 

71. Ω! Σεις που πιστέψατε! Πάρτε τις 

προφυλάξεις σας, και νὰ στρατεύεστε 

ομάδα - ομάδα ἢ όλοι μαζί. 

72. Και ὀέδαια ανάμεσά σας μερικοί 

που αργούν va ὄγουν για τον πόλεμο. 

Av τότε σας συμόεί ατυχία, λένε: Ὃ 
AAAAX μας EVVONGE WOTE νὰ UH 

ὀρισκόμαστε μαζί τους (στη μάχη)". 

73. Av πάλι σας ἔλθει καλή τύχη απὸ 
tov AAAAX, ὄεθδαίως θα meu “Lav νὰ 

μην vanoxe δεσμός ἀνάμεσα σε σας κι 

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

μαζί τους, για να πάρω μεγάλο κέρδος". 
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74. Ac πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. 

Αὐτοί που θυσιάζουν τη ζωή του κόσμου 

αὐτοῦ γιὰ χάρη της Μέλλουσας Ζωής, κι 

όποιος πολεμά ὑπέρ του AAAAX εἰτε 

σκοτωθεὶ εἰτε νικήσει, θα του δώσουμε 

ἀμέσως πλούσια ἀμοιδή. 

75. Και γιατί νὰ μη πολεμήσετε ὑπέρ 

tov AAAAX καὶ για τους αδύνατους, 

και για τους αδικημένους που εἰναι και 

ἁποροι άνδρες και γυναίκες και παιδιά 

που κραυγάζουν; "Κύριε μας! Looe μας 
OM αὐτό το χωριό που οι κάτοικοι του 

εἰναι άδικοι, και στείλε μας, από κοντά 

Σου, κάποιον προστάτη, κάποιον 

ὉὈὉποστηρικτῇ. 

76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεμούν 

υπέρ tov AAAAX ενώ εκείνοι που 

ἀρνήθηκαν τὴν πίστη, πολεμούν για χάρη 

του Tayout (σατανά). Πολεμείστε ενάντια 

τῶν φίλων Tov σατανά. Αδύνατη - 

πράγματι - εἰναι ἡ πανουργία του σατανά. 

77. Μήπως δεν εἰδες ἐκείνους που τους 

εἰπαν: "Μη πολεμάτε, να εκτελείτε τακτικά 

τὴν προσευχή και va δώστε την Ζεκάτ". 

Ὅταν tous δόθηκε ἡ θεία διαταγή για 

πόλεμο μια ομάδα απ' αὐτούς φοδήθηκε 

τους ἀνθρώπους όπως φούόούνται τον 

AAAAX ἡ παραπάνω και εἰπαν: "Κύριέ 
μας! Πιατί μας διέταξες να πολεμήσουμε; 

Μακάρι va αναστείλεις τη διαταγή Σου 

γιὰ λίγο ὥστε να φτάσουμε GTO φυσικό 

τέρμα, ποῦ είναι πολύ κοντά;" Απάντησε: 

“Πολύ μικρή εἰναι ἡ απόλαυση αυτού του 

κόσμου". Η Μελλοντική Ζωή όμως εἰναι 

ἡ καλύτερη, για ὁποιον φούάται τὴν 
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τιμωρία tov AAAAX. Ποτέ dev θ' 

αδικηθείτε οὔτε για το παραμιχρό. 

78. Οπουδήποτε κι αν GOLOXEGTE O 

θάνατος θα σας ὄρει, ακόμη κι αν ELOTE 

σε πύργους, υψηλούς και γερά χτισμένους. 

Av τους συμόεί Eva. καλό λένε: "AUTO εἰναι 

από tov AAAAX", αν όμως τους συμόεὶί 

κακό, λένε: "AvTO εἰναι από σένα". ( Q! 

Μουχάμμεντ! Σ΄ αυτοῦς) va πεις: Ὅλα 

απ' τον AAAAX ἐρχονται" Ti συμόαίνει 

μ' αὐτόν τον λαό; [ιατί, σχεδόν avtol 

SEV μπορούν να καταλάῤουν ένα απλό 

λόγο; 

79. '᾽Ω ἀνθρωπε!" Ὅ,τι καλό σου συμόεί, 

προέρχεται απ' τον AAAAX. Κι ό,τι κακό 

σου GULGEL προέρχεται από σένα τον LOLO. 

(Ω! Μουχάμμεντ!) Εσένα σε στείλαμε σαν 

Απόστολο, για (να καθοδηγήσεις) τους 

ανθρώπους. Κι ἀαρκεί ότι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

O μάρτυρας. 

80. Ὅποιος ὑπακούει στον Απόστολο, 

υπακούει στον AAAAX. Av ὀμως 

ἀπορρίπτει την ὑπακοή, τότε Ἐμείς δεν 

σ' ἐχομε στείλει για να τους επικρατήσεις. 

81. Mia ομάδα (μπροστά σου) λένε: 

"υπακχοή" (στα χείλη τους). -Otav ὄμως 

φύγουν από κοντά σου, μια ομάδα απ' 

αὐτούς ἕενυχτά και κρυφά ραδιουργούν 

αντίθετα απ' όσα τους εἰπες. Ο AAAAX 

όμως αναγράφει τις κρυφές ραδιουργίες 

τους. Iv’ αυτό ἀφησέ τους κι ἐμπιστεύσου 

τον AAAAX κι αρκεί ὁτι ο AAAAX 

εἶναι ο Ἐμπιστενόμενος. 

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

ἀλλο, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ θα ἐόρισκαν 

ὀέόαια σ' αυτό, πολλές διαφορές. 

.δ3. Κι αν μάθουν κανένα μυστικό (της 

μουσουλμανικής κοινότητας) που αφορά 

εἰρήνη ἡ πόλεμο το κοινοποιούν ἀμέσως 

O όλους. AV OMS TO ανάφεραν στον 

Απόστολο και στους ὑπεύθυνους ἀνάμεσά 

τους τότε θα το καταλάόδαν εκείνοι που 

μποροῦν VA συμπεραίνουν την κρυφή 

πραγματικότητα. Κι αν δεν έχετε την χάρη 

του ΑΛΛΑΧ και την Φιλανθρωπία Του 

τότε θα ακολουθούσατε τον σατανά 

εξαιρώντας πολύ λίγους από σας. 

δά. Πολέμα λουτόν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. 

Ἐυθύνη δεν ἔχεις παρά μόνο για τον εαυτό 

σου. Na εξεγείρεις τους πιστούς στη μάχη. 

Ἴσως o AAAAX αναχαιτήσει τη δύναμη 

τῶν ἀπίστων. Γιατί ο AAAAX εἰν' 

άφθαστος σε δύναμη κι ο πιο αὐστηρός 

στην τιμωρία. 

85. Ὅποιος κάνει για καλό των άλλων 

ὀοηθά για μια καλή ὑυπόθεση θα ἐχει 

μερίδιο απ' AUTO (το καλό). Ὅποιος όμως 

χάνει για κακό TWV άλλων συμμερίζεται 

τις συνέπειές του (του xaxov). Γιατί o 

AAAAX είναι Πανίσχυρος. 

86. Av σὰς χαιρετίσουν (με τον 

ισλαμικὸ χαιρετισμό: Ἐσσελάμου 

Αλέϊκουμ) αποδώστε TO μὲ καλυτερο 

χαιρετισμό ἡ ἔστω χκαι με τον ίδιο. O 

AAAAX ανταμείδει τα πάντα. 

87. O AAAAX. Δεν υπάρχει άλλος 

θεός εκτός από Exeivov, που θα σὰς 
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συγκεντρώσει ὀλους μαζί κατά την Ἡμέρα 

της Δναγέννησης και που yu αὐτήν dev 

᾽ὑυπάρχει καμία αμφιθολία. Και ποιανοῦ ο 

λόγος μπορεί να είναι πιο αληθινός, ELH 

μόνο (του λόγου) του AAAAX. 

88. Πιαατί χωριστήκατε σε δύο μέρη, 

OOOV αφορά τους υποκριτές; O AAAAX 

τους ἀνέτρεψε για τις κακές τους πράξεις. 

Μήπως θέλετε va καθοδηγείτε όσους O 

AAAAX παραπλάνησε; Ὅποιους ο 

AAAAX παραπλανήσει, δεν θα τους ὄρεις 

κανένα δρόμο (για καθοδήγησει). 

89. Oa επιθυμούσαν va μὴν πιστέψετε 

όπως κι εκείνοι (ἐμειναν ἀπιστοι), να εἰστε 

δηλ. μ' αυτούς. Μὴν τους παίρνετε ὡς 

φίλους az’ τις γραμμές τους, ὥσπου νὰ 

εγκαταλειφθεί ἡ απιστία τους. Av όμως 

επιστρέψουν στην απιστία, τότε συλλάδετέ 

τους και σκοτώστε TOUS, ὁπου κι αν 

ὀρίσκετε. Και μὴν παίρνετε an’ αυτούς 

οὔτε φίλους OVTE ὀοηθοῦς, 

90. εκτός aN εκείνους που 

καταφεύγουν σ' ομάδα με τὴν οποία ἔχετε 

συνθήκη εἰρήνης, ἡ εκτός am’ εκείνους 
που σας πλησιάζουν ὀρισκόμενοι O' ἀπορία 

ἡ νὰ σας πολεμήσουν ἡ νὰ πολεμήσουν 

τὴν ομάδα τους. Avo AAAAX ἤθελε θα 

τους υποκινούσε εναντίον σας. Ἔτσι, αν 

αποσυρθοῦν από σᾶς, και δὲν σας 

σκοτώσουν και συνάμα σας στείλουν 

εγγυήσεις για εἰρήνη, τότε ο AAAAX 
dev θα σας ανοίξει το δρόμο, γιὰ νὰ τους 

πολεμήσετε. 

91. Oa ὄρείτε ἄλλους υποχριτές που 

επιδιώκουν VO κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
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σας τόσο καλά OOO καὶ την εμπιστοσύνη 
τῶν συντρόφων τους. Κάθε φορά που 

ἐπιστρέφουν στὴν εχθροπραξία πνίγονται 

σ' αὐτήν. Κι αν dev ἀαποσυρθούν κι 

᾽Ὀπποδηλώσουν τὴν εἰρήνη κι επί πλέον αν 

SEV συγκρατήσουν τα χέρια TOUS, τότε 

συλλάδετέ τους και σκοτώστε τους 

οπουδήποτε κι αν τους ὄρίσκετε. Στὴν 

περίπτωσή TOUS σὰς ἐχουμε δώσει το 

φανερό λόγο VA τους πολεμήσετε. 

92. Δεν επιτρέπεται για EVA πιστό να 

σκοτώσει EVAV ἄλλο πιστό, παρά μόνο 

κατά λάθος. Av κάποιος κατά λάθος 

σκοτώσει ένα πιστό τότε πρέπει νὰ 

ἐλευθερώσει Eva πιστό δούλο, και νὰ 

πληρώσει ἀποζημίωση στους δικούς του 

του πεθαμένου, εκτός αν του TH χαρίσουν. 

Av ο πεθαμένος ανήκει σε ἄπιστο λαό 

εχθρικό μὲ σας XL ήταν πιστός, ἢ 

απελευθέρωση ενός πιστού δούλου εἰν' 

αρκετή. Κι αν ανήκχει σε ἀπιστο λαό που 

ανάμεσα σε σας κι εκείνους ὑπάρχει μια 

συνθήκη Oa πρέπει va πληρωθεί 

αποζημίωση στους δικούς του κι ένας 

πιστός δοῦλος νὰ ελευθερωθεί. Ὅποιος 

SEV μπορεί, τότε νὰ νηστέψει δύο 

ολόκληρους κατά συνέχεια μήνες για 

μεταμέλεια στον ΑΛΛΑΧ. Κι o AAAAX 

είναι [ΙΠαντογνώστης, Σοφός. 

93, Ὅποιος φονεύει ἕναν πιστό, 

σκόπιμα, ἡ Κόλαση είναι ἡ avon tov, 

όπου για πολύ Oa μείνει εκεί. H οργή κι 

ἡ κατάρα tov AAAAX εἰναι πάνω του 

και σκληρά δασανιστήρια ἐχουν ετοιμαστεί 

γι᾿ QUTOV. 

94, OQ! Σεις που πιστέψατε! Av ὀγαίνετε 
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εδώ ἡ εκεί ὑπέρ tou AAAAX εξετάζετε |- 

ὁλα προσεχτικά, και μὴ λέγετε σ' ὁποιον 

εἰρηνικά σας προσφέρει μουσουλμανικό 

χαιρετισμό, OTL: "Δεν εἶναι πιστός", μόνο 

και μόνο EMELON ποθείτε τα φθαρτά 

πράγματα αυτής της Cwns. Στον AAAAX 

ὑυπάρχουν ἄφθονα λάφυρα. Ἔτσι ταν καὶ 

πριν ἡ συμπεριφορά σας, μέχρις ότου O 

AAAAX σας μοίρασε τις χάρες Tov. [ι' 

αὐτό να εξετάζετε όλα προσεχτικά, γιατί 

o AAAAX εἰναι απόλυτα Ἐνημερωμένος 

σ' O,TL κάνετε. 

95. Ex των πιστών ὃεν εἰναι στο LOLO 

ἐεπίπεδο αὐτοί που δεν ἐλαύαν μέρος στον 

πόλεμο χωρίς να Tous εμποδίζει καμμία 

αρρώστια ἡ αναπηρία μ' εκείνους που LE 

τις περιουσίες TOUS και WE τον LOLO TOV 

εαυτό τους, αγωνίζονται και πολεμοῦν 

πῃυπερ του AAAAX. O AAAAX προτίμησε 

τους αγωνιζόμενους, με τις περιουσίες τους 

και μὲ τον εαὐυτό τους Eva ὄαθμό, 

περισσότερο απ' αὐτούς που δεν ἐλαόαν 

μέρος στον πόλεμο. Tia τις δύο ομάδες 

όμως ο AAAAX exer υποσχεθεῖὶ τον 

παράδεισο. O AAAAX προτίμησε αὐτούς 

τους αγωνιζόμενους ανώτερα GIT’ εκείνους 

που dev ἐἑλαόαν μέρος στον πόλεμο με 

μεγάλη ανταμοιόη ws ειδική χάρη. 

96. κι ειἰδική θέση δόθηκε am’ Αὐτόν, 

κι ἄφεση αμαρτιών κι επιείκεια. Γιατί o 

AAAAX είναι Πολυεπιεικῆς, 

Πολυεύσπλαχνος. 

97. Ὅταν οι άγγελοι παίρνουν τὴν 

ψυχή εκείνων που πεθαίνουν αδικώντας 

τον εαυτό τους λένε: "LE ποιὰ κατάσταση 

σχετικά μὲ TH θρησκεία ήσαστε;" 
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Απαντοῦν: “Ἤμασταν καταπιεσμένοι στη 

YY και τους δυναστευόμενους στη yn". Κι 

Ol ἄγγελοι ξαναρωτούν: "Ma δεν ταν ἡ 

yy tov AAAAX aoxeta ευρύχωρη για 

σας, ὥστε νὰ κινηθείτε μακριά asm’ το 

κακό; Γι’ αὐτούς τους ανθρώπους 7 

παραμονή εἰναι ny Κόλαση. Ti κακό 

ἀποτέλεσμα! 

98. Εκτός am’ τοὺς καταπιεζόμενους 

ἄνδρες, γυναίκες καὶ παιδιά, που εἰναι 

ἀμήχανοι και δεν ὀρίσκουν τρόπο (για 

VOL μεταναστεύσουν). 

99. H περίπτωση αυτών τοὺς επιτρέπει 

va ελπίζουν ότι ο AAAAX θα τους 

συγχωρέσει. Πατί ο AAAAX εξαλείφει 

τις ἁμαρτίες και συγχωρεί επανειλημμένα. 

100. Κι ὁποιος εγκαταλείπει το σπίτι 

tov ὑπέρ tov AAAAX 6oioxer στη yn 
πολλά xatapuyia*! μ' άφθονα αγαθά. Κι 

OMOLOS εγκαταλείπει το σπίτι TOV 

φεύγοντας προς τον AAAAX χαι τον 

απόστολό Του, κι ἔπειτα τον προφτάσει 

O θάνατος, τότε ἔχει εξασφαλίσει τὴν 

ανταμοιόη του από tov AAAAX. O 

AAAAX εἰναι Πολυεπιεικῆής. 

Πολνυεύσπλαχνος. 

101. Ὅταν ταξιδεύετε στη yn δὲν σας 

καταλογίζεταν φταίξιμο αν συντομεύετε 

τις προσευχές σας" ἐπειδή φοδάστε μήπως 

ου Ἀπιστοι σας επιτεθούν. Natt οι άπιστοι 

ἦταν για σας φανεροί εχθροί. 

102. Ὅταν εσύ ὀρίσκεσαι ἀνάμεσά τους 
και σηκώνεσαι για νὰ τους οδηγήσεις σε 

προσευχή κράτησε LLG ομάδα ar’ αὐτούς 
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μαζί σου γία την προσευχή, καὶ va 

κρατούν μαζί τους τα ὁπλα τους. Κι όταν 

τελειώσουν TO πρώτο Louttouvt® ασ' τους 

να πάρουν τις θέσεις τους OTA μετόπισθεν 

(για νὰ αντιμετωπίσουν τον εχθρό). Κι 

ἐπειτὰ VOL προχωρήσει ἡ ἄλλη ομάδα, που 

δεν προσευχήθηκε, για va προσευχηθεί 

μαζί σου, παίρνοντας ὁλες τις προφυλάξεις 

και κρατώντας τα όπλα. Our ἀπιστοι θὰ 

ἐεπιθυμούσαν να παραμελείτε τα όπλα και 

τις αποσκευές σας και έτσι να επιτεθούν 

ξἙαφνικά εναντίον σας PE μιὰ ισχυρή 

επίθεση. Ὅταν όμως ὑυπάρξει ἐεμπόδιο από 

τη ὄροχήη ἡ αν εἰστε ἄρρωστοι, δεν θα 

σας καταλογιστεί φταίξιμο, αν ὄάλετε 

κάτω Ta όπλα σας. Πάρτε ὄμως κάθε 

προφύλαξη για τον εαυτό σας. [πατί o 

AAAAX ετοίμασε για TOUS απίστους 

εξευτελιστικά ὀασανιστήρια. 

103. Κι όταν mua τελειώσετε απ' TH 

προσευχή αναφέρετε tov AAAAX όρθιοι 
N καθιστοί ἡ ξἙαπλωμένοι στα πλάγια σας. 

Κι otav ὄεδαιωθείτε OTL δεν υπάρχει 

κίνδυνος, Ἑαναπροσευχηθείτε κανονικά. 

Πατί ἡ προσευχή εἰναι ἐντολή γιὰ τους 

πιστούς σε τακτές WOES. 

104. Av πονάτε από Tov πόλεμο UN 

χαλαρώσετε την καταδίωξη Tov εχθρού, 

γιατί. κι αὐτοί πονάνε απ' τις ἰδιες όπως 

και σεις. Κι ενώ εσείς ἐχετε ελπίδα για 

ὀοήθεια και ανταμοιθή am tov AAAAX 

EXELVOL δεν την ἔχουν. Κι o AAAAX εἰναι 

Πανγνώστης (και) Σοφός. 

105. Ἡμείς στείλαμε κάτω το ὄιόλίο 

με τὴν αλήθεια για την Δίκη τη δύναμη 

να δικάζεις ἀνάμεσα στους ανθρώπους, 
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omws σε οδήγησε ο AAAAX. Kau μὴν 

εἰσαι συνήγορος για τους προδότες. 

106. Και va ζητήσεις tH συγγνώμη 

tov AAAAX (για τους Evoyous). Πιατί o 

AAAAX είναι TodAvenverxyes, 

Πολυεύσπλαχνος. 

107. Και va μὴν συνηγορείς για χάρη 

ἐκείνων που προδίνουν τους εαυτούς τους. 

Γιατί ο AAAAX ὃδὲν ayana τους 

κακόπιστους προδότες και τους ενόχους, 

108. που αποκρύπτουν ta εγκλήματά 
τους am’ τους ανθρώπους, αλλὰ δεν 

μπορούν ὁμως να τ' ἀαποκρύψουν κι απ' 

tov AAAAX που ὄόρίσκεται μαζὶ τους 

όταν ZOVPA τὴν νύχτα συνωμοτοῦν LE 

λόγια ov dev τα εγχρίνει. Κι oo AAAAX 

γνωρίζει εντελώς ὀλες τις πράξεις τους. 

109. Na λοιπόν εσείς ELOTE που 

αγωνίζεστε, για λογαριασμό τους στη ζωή 

του κόσμου αυτού. Ιοιος ὀμως θ' 

αγωνιστεί για λογαριασμό τους μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ κατὰ τὴν Ημέρα τῆς 

Κρίσης, και ποιος θα εἰναι o 

αντικαταστάτης TOUG; 

110. Ὅποιος κάνει το κακό (για τους 

ἄλλους) ἡ αδικεί τον εαυτό TOU κι ἐπειτα 

ἐπιζητεί TH συγγνώμη του AAAAX, τότε 

θα ὄρει tov AAAAX Πολνυεπιεική, 

Πολνυεύσπλαχνο. 

111. Κι ὀποιος κάνει την ἁμαρτία τὴν 
κάνει σε ὄάρος του εαυτοῦ του. Γιατί o 

AAAAX είναι Πανγνώστης, Πάνσοφος. 
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112. Και όποιος κάνει Eva σφάλμα ἡ 

μια αμαρτία και στὴν συνέχεια την πετάξει 

πάνω GE κάποιον ἄλλο αθώο, τότε Ba 

επωμιστεί τις συνέπειες της συκοφαντίας 

και της ολοφάνερης αμαρτίας. 

113. Κι av δεν προστάτενε ἡ Χάρη κι 

ἡ Ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ χωρίς 

αμφιδολία, μια ομάδα az’ αυτούς Ba 

επιτύχει να σε καθοδηγήσει στην πλάνη. 

Στὴν πραγματικότητα όμως μόνο τον 

εαυτόν τους ἀαποπλάνησαν, χωρίς Va σε 

6Aawouv σε τίποτα. Και ο AAAAX σου 

ἔστειλε κάτω το Βιόλίο και τη σοφία και 

σου δίδαξε ό,τι πριν δεν γνώριζες. Κι ταν 

μεγάλη ἡ Χάρη του AAAAX σε σένα. 

114. Δεν ὑπάρχει τίποτε καλό σε πολλά 

ψιθυρίσματὰ τοὺς εκτός αν κάποιος 

προτρέπει THV χορήγηση ελεημοσύνης ἢ 

μιας καλής πράξης ἡ της συμφιλίωσης 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όποιος 

κάνει αὐτό μὲ σκοπό VO επιτύχει τὴν 

ευαρέσκεια του AAAAX, θα του δώσουμε 

ἀαμοιδή μεγάλης αξίας. 

115. Κι όποιος αντιλέει (απειθεί) τον 

Απόστολο, μετά τη καθοδήγηση που 

φανερά του αἀποκαλύφθηκε, κι 

ακολουθήσει ἄλλο ὁρόμο εκτός εκείνου 

τῶν πιστών, θα τον εγκαταλείψουμε στο 

ὁρόμο που διάλεξε. Tu άθλιο τέλος! 

116. O AAAAX ὃὲεν συγχωρεί τ' 

αμαρτήματα εκείνου που πιστεύει σε 

ἄλλους θεούς συνέταιρους μ᾽ Αὐτόν. 

Συγχωρεί OLWS για ὅποιον θέλει άλλες 

ἀμαρτίες εκτός ax’ αυτό. Κι όποιος 

πιστεύει σ᾽ ἄλλο θεό μαζί we τον AAAAX 
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EXEL παραστρατήσει μαχριά πολύ μαχριά. 

117. Ot ειἰδωλολάτρες, εγκαταλείποντάς 

Tov, δὲν επικαλούνται στη λατρεία τους 

παρά μόνο εἰδωλα (με γυναικεία OVOUATA). 

Aev λατρεύουν παρά τον σατανά, TOV 

ἐπίμονο αντάρτη. 

118. nov o AAAAX tov καταράστηκε, 

κυ εκείνος Του εἰπε: "Oa πάρω ἕνα 

ορισμένο. μέρος an’ αὐτούς που σε 
λατρεύουν, οπωσδήποτε" 

119. "Oa τους παραπλανήσω και θα 

δημιουργήσω σ' αυτούς ψεύτικους πόθους, 

θα τους ὀιατάξω va κόόδουν τ' αυτιά απ' 

τα κοπάδια τῶν ζώων, και θα τους 

παραγγείλω VA παραμορφώσουν TH σωστή 

φύση που δημιουργήθηκε an’ τον 

AAAAX". Κι οποιοσδήποτε ἀρνούμενος 

τον AAAAX, παίρνει τον σατανά για 

σύντροφο, τότε θα πάθει (υποφέρει) TH 

φανερή απώλεια. 

120. O σατανάς δίνει σ΄ αυτούς 

᾽ὑυποσχέσεις, και τους δημιουργεί ψεύτικους 

πόθους. Οι πτυποσχέσεις του όμως είναι 

απατηλες. 

121. Αὐτοί (που ακολουθούν τον 

σατανά) ἔχουν TH κόλαση κι απ' εκεί δὲν 

θα ὄρουν δρόμο διαφυγής. 

122. Ἐκείνοι που πίστεψαν κι ἑκαναν 

τις καλές πράξεις, θα τους εισάγουμε σε 

Κήπους, που κάτω τους τρέχουν ποτάμια, 

ὅπου θα παραμείνουν για πάντα. Η 

᾿ὑπόσχεση tov AAAAX εἰναι ἡ αληθινή. 
Ποιος λόγος εἰναι πιο αληθινός απ' του 

΄ 7 a“ Zee ay Ace de J 

An acne “16: 4 ag 

gees ye Legh Gy rf 

> 2: 32 ́ Ns “τ 

re Ys SG ELAS 

a <4 

ay, Meas 

2. vr se » Fee 

χα μον eels 

ae id 

Δ δεν σεν eel 

or SAIS 

ove 
4.λ:-λ Κ a a a -“»"». », " « 

\ ώ rR Ans rpet gan 
FET 

se 

“or “σ΄ SL“ GLSE - » J, 

ἐεολξυλάαξας 4 Last Acs 

a) : ( Lad 

7: σε TAA σ΄ ὅς, 
= oo \\ a ‘glgeale = AlN 



(4)Xovoa ελ-Νισά 

AAAAX to λόγο; 

123. H evtvyia της Μέλλουσας Zanes 

δεν εἰναι με τις ἐπιθυμίες σας οὔτε με τις 

ἐπιθυμίες τῶν οπαδών tov Βιόλίου. 

Ὅποιος κάνει το κακό θ᾽ ανταμειφθεί 

ανάλογα, κι οὔτε Ba ὄρει για τον εαὐυτὸ 

του προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός aN τον 

ΑΛΛΑΧ. 

124. Κι όποιος κάνει τις καλές πράξεις 

εἰτε ἄνδρας εἰναι ELTE γυναίκα, κι εἰναι 

πιστός avtot θα μπουν στον Παράδεισο 

κι ovte θα αδικηθούν για Eva Naxtor**. 

125. Και ποιός έχει καλύτερη θρησκεία, 

απ' εκείνον που καθυπέταξε το πρόσωπό 

του (τον εαυτό του) στον AAAAX, 

κάνοντας TO καλό, κι ακολουθεί TH 

θρησκεία του Αὐραάμ, στρέφοντας προς 

την αλήθεια; Kor ο AAAAX πήρε τον 

Αὐραάμ ὡς ἀγαπημένο φίλο Tov. 

126. Στον AAAAX ανήκουν όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς και στη YN. 

Η γνώση κι ἡ δύναμή Του περιέχουν όλο 

το σύμπαν. 

127. Σου ζητούν (w Μουχάμμεντ) 

οδηγίες για τις γυναίκες, πες: O AAAAX 

σας δίνει τις οδηγίες του γι' αὐτές. Και 

για τις προηγούμενες οδηγίες MOV ἔχετε 

διαδάσει στο Βιόλίο σχετικά με τις 

ορφανές γυναίκες, που σ' αὐτές δεν δίνετε 

O,TL είναι γραμμένο (διορισμένο ὡς 

δικαίωμα τους) κι ἀκόμη Sev θέλετε, νὰ 

παντρευτείτε"", καθώς επίσης, όσον ἀαφορά 

τὰ παιδιά Mov elv’ αδύνατα και 

καταδυναστευόμενα. Na συμπεριφερθείτε 
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δίκαια με τους - ορφανούς, κι ό,τι καλό 

κάνετε Oo AAAAX εἰναι γνώστης αυτού. 

128. Κι αν μια σύζυγος φοόάται τὴν 

κακχομεταχείρηση ἡ τὴν ἐεγκατάλειψη του 

avdooa τῆς δεν σφάλουν τότε av 

συμόιδασθούν μεταξὺ τους φιλικά. O 

συμόιδασμός Elv' η καλύτερη πράξη (στα 

ανδρόγυνα). Η φιλαργυρία εἶναι ἐμφυτη 

στις ψυχές τῶν ανθρώπων. AV κάνετε TO 

καλό και Ta καθήκοντά σας προς τον 

AAAAX (θα ανταμειφθείτε) γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ἀαπόλυτα καλά 

πληροφορημένος για οτιδήποτε κάνετε, 

129. ἀκόμα xt αν τούτο εἰν' ἡ πιο 

ὀαθιά σας επιθυμία, ποτέ δεν θα 

μπορέσετε va εἰστε δίκαιοι (στα 

αισθήματα), ἀνάμεσα στις γυναίκες σας! 

Mnv απομαχκρύνεστε από μιά γυναίκα 

ολωσδιόλου αφήνοντάς την παραμελημένη 

(OVTE παντρεμένη οὔτε χωρισμένη). Av 

συμπεριφερθείτε δίκαια και ευσεδώς ο 

ΑΛΛΑΧ εἰναι Παολνεπιεικής, 

Πολνεύσπλαχνος. 

130. Av όμως κι ot δύο χωρίσουν ο 

AAAAX θα πλουτίσει άφθονα και τους 

δύο an’ ta πλούσια ἀγαθά του. Γιατί o 

AAAAX είναι απέραντα Γενναιόδωρος, 

Σοφός. 

131. Xtov AAAAX ανήκουν 60a 

ὀρίσκονται στους ουρανούς καὶ στη YN. 

Διατάξαμε αὐτούς που πριν από σας 

δώσαμε το Βιόλίο και σε σας τοῦς LOLOUG. 

(92! Μουσουλμάνοι) va σέδεστε τον 

AAAAX. Av ὁμῶς τον ἀρνηθείτε, μάθετε 

ott, στον AAAAX ανήκουν όσα 
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ὀρίσκονται στους οὐρανούς και OTH YN, 

xu εἰναι Πλούσιος και δοξασμένος. 

132. Xtov AAAAX ανήκουν ὀὁσὰ 

ὀρίσκονται στοὺς ουρανοὺς και στη YN. 

Aoxet va εἰναι ο AAAAX ο πάντων 

Προστάτης. 

133. Av 0 AAAAX θέλει va σας 

εξοντώσει ὦ άνθρωποι, και Va πλάσσει 

ἄλλους θα το ἑκανε. Και οΑΛΛΑΧ εἰναι 

ικανός να χάνει αυτό. 

134. Ὅποιος ζητά μια αμοιθδή σ᾽ αυτή 

Ty ζωή (να ξέρει OTL), μόνο κοντά στον 

AAAAX εἶναι ἡ αμοιόδη και σ' αυτό τον 

κόσμο και στον Μελλοντικό. Και ο 

AAAAX ἀκούει και OAETEL τὰ πάντα. 

135. Q! Leo που πιστέψατε! Na 

σταθείτε σταθερά στο δίκαιο. Η μαρτυρία 

σας να εἰναι εντελώς για τον ΑΛΛΑΧ κι 

αν πρόκειται, VO είναι ἐνάντια στον εαὐτό 

σας, ἡ ενάντια στους γονείς και τους 

συγγενείς σας, ElTE εἰναι πλούσιοι, ἢ 

φτωχοί. Piatt o AAAAX εἶναι πρόθυμος 

να τους προστατέψει και TOUS δύο (στην 

μαρτυρία). Na μην παρασύρεστε am’ ta 
πάθη τῆς χκαρδιάς σας, UN τυχόν 

παρεκχτραπείτε. Κι αν διαστρέφετε το 

δίκαιο, ἡ αρνείστε νὰ το κάνετε, μάθετε, 

ότι oOo AAAAX είναι καλὰ 

πληροφορημένος για τις πράξεις σας. 

136. Q! Σεις που πιστέψατε! [uotewte 

στον AAAAX και τον ἀπόστολό Του και 

στο Κοράνιο Mou ἔχει στείλει στον 

Απόστολό Tov, και ota όιόλία που ἐχει 

στείλει κάτω προηγουμένως σ᾽ ὁσους 

“ 
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ἤλθαν πριν απ' avtov. Κι ὀποιος αρνείται 

tov AAAAX, τοὺς ἀγγέλους Tov, ta 

Βιόλία Tov, tovg Αποστόλους Του xar 

τη Μέρα της Koions, έχει παραπλανήσει 

μακχριά πολὺ μακριά, στην πλάνη. 

137. Ὅσοι πίστεψαν κι ἐπειτα έγιναν 

άπιστοι, κι ἐπειτα και πάλι πίστεψαν και 

πάλι ἐγιναν άπιστοι, και ὀυθίστηκαν 

περισσότερο στην απιστία, o AAAAX - 

δεν θα tous συγχωρέσει, οὔτε θα τους 

οδηγήσει στον ἰσιο δρόμο. 

138. Προάγγειλε στους ὑποκχριτές OTL 

θα τιμωρηθούν μὲ ανυπόφορα 

θασανιστήρια, 

139. και που παίρνουν, ὡς φίλους τους, 

τους ἀπιστους κι οχι TOVS πιστούς. 

Μήπως ζητούν an’ αυτούς τη προστασία; 

(κάνουν λάθος), γιατί πάσα προστασία 

ανήχκει στον ΑΛΛΑΧ. 

140. Σας αποκάλυψε ακόμη στο 

Βιόλίο, OTL αν ακούσετε TA κορανικά 

εδάφια tov ΑΛΛΑΧ, να αρνούνται και 

να ειρωνεύονται (εκ μέρους τῶν απίστων) 

τότε μη χκάθεστε μαζί τους, μέχρι va 

αλλάζουν το θέμα της συζήτησης. Av δεν 
το κάνετε, τότε εἰστε όμοιοι μ' αὐτούς. 

Οπωσδήποτε ὁ AAAAX - 86a 

OVYXEVTOWGEL TOUG ὑποκριτές και τους 

άπιστους που ειρωνεύονται την Πίστη. 

όλους μαζὶ στην Κόλαση, 

141. κι εἰν᾽ εκείνοι που σας 

παραμονεύουν. Av ο AAAAX σας ἔχει 

χαρίσει μιὰ νίκη, λένε: «Μήπως xt εμείς 

δεν εἰμαστε μαζί σου;» Av όμως ἡ τύχη 

1: a 
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EVVONGEL τους ἀπιστους, λένε σ᾽ αὐτούς: 

"Μήπως Sev σὰς προστατέψαμε σας 

᾽ὑυπερασπίσαμε ενάντια στους πιστούς; O 

AAAAX όμως κατά την Μέρα της Κρίσης 

θα δικάζει ἀνάμεσά σας, και ποτέ δεν θα 

ἐπιτρέψει την νίκη τῶν ἀπιστῶν κατά 

τῶν πιστών. 

142. Ot πυποκριτές νομίζουν ότι 

εξαπατούν tov AAAAX. Exetvocs όμως 

ματαιώνει THV VITOXOLOLA τους. Κι όταν 

σηκώνονται για προσευχή, σηκώνονται με 

τεμπελιὰ και προσεύχονται μόνο και μόνο 

για επίδειξη μπροστά στον κόσμο. Κι δεν 

αναφέρουν tov AAAAX παρά ελάχιστα. 

143. Και ταλαντεύονται xt οὔτε εἰναι 

με TH μια ομάδα, κι οὔτε LE την ἀλλή. 

Ὀποῖον όμως ο AAAAX παραπλανήσει 

ποτέ dev θα ὄόρεθεί yu αὐτόν ο ἰσιος 

δρόμος. 

144. Q! Σεις που πιστέψατε! Μη 

παίρνετε για φίλους TOUS ἀπιστους κι 

ὄχι τους πιστούς. Μήπως θέλετε va 

προσφέρετε στον ΑΛΛΑΧ μιὰ φανερή 

απόδειξη, εναντίον σας; 

145. Ou υποχριτές θα ὄρεθούν ota 

τρίσδαθα της φλογερής Κόλασης, χωρίς 

va ὄρεθεί γι᾿ αυτούς κανένας ὄοηθός 

146. εκτός an’ εκείνους πον 

μετάνιωσαν, και διόρθωσαν τῆ 

συμπεριφορά TOUS και προσηλώθηκαν 

σταθερά στον ΑΛΛΑΧ κι εξάγνισαν τὴν 

πίστη τους, omws θέλει o AAAAX. Tote 

όλοι αὐτοί θα ὄρεθοῦν με τους πιστούς. 

Και πολύ σύντομα o AAAAX θὰ χαρίσει 
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στους πιστούς ἀαμοιδή απεριόριστης αξίας. 

147. Ti μπορεί va κερδίσει o AAAAX 

με τὰ ὀἀάἀσανὰ σας, EM’ όσον ELOTE 

ευγνώμονες και πιστεύετε; Αντίθετα. O 

AAAAX είναι που γνωρίζει τις καλές 

πράξεις, κι εἰναι Παντογνώστης. 

148. O AAAAX δεν ἀαγαπά vo 

διαδίδεται TO κακό σε δημόσιες ομιλίες, 

εκτός ἀπ' αὐτό ποῦ τοῦ ἔχει γίνει αδικία. 

Π᾿ατί ο AAAAX εἰν’ Εκείνος που τὰ 

ὀλέπει κι OAG τ' ακούει. 

149. Κι αν διαδίδετε την καλή πράξη, 

ἡ τὴν CILOXOVITTETE, ἡ συγχωρείτε TO κακό, 

ο AAAAX ot’ αλήθεια συγχωρεί τις 

αμαρτίες κι EXEL δύναμη (στην εκδίκαση 

τῶν πνευματικῶν αξιών.) 

150. Ὅσοι ἀρνούνται τον AAAAX και 

τους ἀποστόλους Tov, κι όσοι προσπαθούν 

va ξεχωρίσουν tov AAAAX ἀπ' τους 

Αποστόλους Του, λέγοντας: ᾿Πιστεύουμε 

σ᾽ ορισμένους κι ἀρνιόμαστε ἀλλους", καὶ 

θέλουν ακόμη να πάρουν μια μέση πορεία, 

151. αὐτοὶ εἰναι ot) αλήθεια οι ἀπιστοι 

κι ἔχουμε ετοιμάσει YL’ αυτούς, μια 

εξευτελιστική τιμωρία. 

152. Ὅσοι όμως πιστεύουν στον 

AAAAX και στους Αποστόλους Tov, και 

δεν ξεχωρίζουν κανένα - ανάμεσὰ τους- 

σ' αυτούς θα δώσουμε την αμοιθή τους. 

Γιατὶ ο AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

153. Ze ρωτάνε ov οπαδοί της Βίόλου 
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και θα σου ζητούν νὰ TOUS φέρεις EVE 

Βιόλίο ἀπ᾿ Tov ουρανό. Ρώτησαν και τον 

Movon γιὰ ἕνα πιο μεγάλο (θαύμα). όταν 

του εἰπαν: ᾿Δείξε μὰς τὸν AAAAX 

πρόσωπο LE πρόσωπο". Συσχοτίστηχαν 

τότε ἀπ᾿ τὸ χεραυνό χαι TOV χρότο τῆς 

HOOVTNS, για τὴν ἀαναϊδειά τους. “Emettu 

πήραν τὸ μοσχάρι και TO λάτρεψωαν, παρ᾽ 

ὅλα τὰ καθαρά Σημεία που φάνηχαν σ' 

αὐτοὺς. Tovug συγχωρήσαμε ὄμως και 

δώσαμε στον Mwvon φανερά δείγματα 

ἐξουσίας. 

154. Kot για νὰ δώσουν TH συμφωνία 

TOUS, υψώσαμε πάνω τοὺς TO ὄρος (Του 

Σινὰ) καὶ εἰπαάμε: Να μπείτε ἀπ᾽ τὴν 

πόρτα σχυφτοί, UE ταπεινοφροσύνη", χαι 

τους παραγγείλαμε: "My παραόείτε το 

Σαδόατο΄". πήραμε ἀπ᾽ αυτούς 

UTOMUOLOTLAN συνθήκη. 

και 

155. (Tove ὀλαστημήσαμε γι 

TLUWONOULLE) γιατί παραδίασαν TH συνθήκη 

τους, ἀρνήθηχαν, τὰ σημεία τοῦ AAAAX 

ZUL OZOTWOUY, χωρίς λόγο τους Προφήτες. 

“ZL εἰπῶν: "Ov χαρδιὲές μας εἰναι To 

περικάλυμμα (που προφυλάγει τις EVTOAES 

σας) O AAAAX όμως γιὰ τὴν ἀπιστία 

TOUS αὐτή, σφράγισε τις καρδιές τους χι 

αὐτοί πολύ σπάνια που πιστεύουν (πολὺ 

λίνοι είναι EXELVOL που πιστεύουν), 

156. Γιατί κι ἀρνήθηκαν την Πίστη 

σι eutuyv via τὴ Μαριάμ (τὴ μητέρα του 

σοῦ) μια GO6UON ψεύτικη χατηγοορία. 

(συχοφαντία). 

157. [Γιατί αχόμη χαυχήθηκαν: 

᾿Φονεύσαμε τον Χριστό Inaov, to παιδί 
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τῆς Μαριάμ, tov Απόστολο tov AAAAX". hick. Ss ite as Bt Aerie ee 

Κι ὄμως dev tov σκότωσαν, κι OVTE TOV πα ον 
σταύρωσαν, αλλ' ἐτσι φαίνεται σ' αὐτούς. alc al alist call ols 
Εκείνοι όμως mov εἰχαν διαφορετική ἔχις ώϊο IS) λεὺ: 
γνώμη (που διαφώνησαν) σ' αὐτό (το 

θέμα), εἶναι γεμάτοι αμφιόολίες, γιατί δεν 

γνωρίζουν (θετικὰ), αλλά μόνο εικασίες 

ακολουθούν, και μια ὀεδαιότητα ότι Sev 

τον σκότωσαν, 

158. αλλά ο AAAAX tov σήκωσε ΄ caste pe yaeoecs 
᾿ ae fon USE 94d ψηλά κοντά Tov, (tov moe o' Eva μέρος Θ eal o4al aided 

που νὰ μην μποροῦν οι εχθροί va τον 

ὄρουν) γιατί o AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, 

Σοφός. 

159. Και δεν ὑπάρχει κανείς απ' τους ὁ συλ ης ἐς Πα eon5 
οπαδούς της Βίόλου που να πεθαίνει χωρίς he B hee ate te race & 
VOL πιστέψει OTL ο Χριστός εἰναι ἄνθρωπος, 4 Anpeegleo Kus Bl 633 Ay 
καὶ τὴν Ἡμέρα oe τῆς χρίσης θα εἶναι 

μάρτυρας εναντίον τους, 

160. Kou για την αδικία (των Εὐραίων), ta niet Bae farted 2 Er τς 
που παραπλάνησαν τους άλλους, ᾿ ἼΔΕ 
απαγορέψαμε γι' αὐτούς μερικά απ' τα Ors ans UF po τον Eee : 
ὄμορφα και υγιεινά (φαγητά) που πριν 

τους ἦταν (επιτρεπτά), γιατί ἐμπόδισαν 

πολλούς από το ὁρόμο του ΑΛΛΑΧ, 

ae και δέχτηκαν τὴν τοχογλυφία, αὐτά ἴτε ss Pay ἦα} a5 

παρ᾽ OAO που TOUS ταν ἀπαγορευμένη. : ΒΕ ΠΡῚΝ ὁ 
a ee ceee ee ae ree δι re SLH uth 
περιουσίες του κόσμου. ἘΕμείς ἐχουμε | ὅδ C6 
προετοιμόσει, για όσους απ' αυτούς εἰναι 

ἀπιστοι, μια αὐδάσταχτη στους πόνους 

τιμωρία. 

162. Ὅσοι όμως απ' αὐτούς, που ta ΡΒ ΝΣ, 55 
θεμέλια της γνώσης τους εἰναι σταθερά, 
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κι OL πιστοὶ πιστεύουν σ' O,TL ἐχουμε 

ἀποκαλύψει GE σένα και σ᾽ O,TL 

αποκαλύφτηκε πριν AMO σένα, και 

(ιδιαίτερα) Sool: τακτικά προσεύχονται, 
χι ελεούν, και πιστεύουν στὸν AAAAX 

και στην Ἔσχατη Μέρα, σ' OAOUS αὐτοὺς 

θα τους δώσουμε λαμπρὴ αἀμοιδῇ. 

163. Σ' εμπνεύσαμε, καθώς ἐεμπνεύσαμε 

τον Νώε και TOUS μετὰ A’ AUTOV 

Προφήτες. Ἐμπνεύσαμε tov Αὐραάμ, τον 

Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Iaxw6 καὶ τις 

Φυλές, tov Ιησού, τον 1w6, τον Iwva, tov 

Ααρών και τον Σολομώντα. Στο Aabid 

δώσαμε TOUS WAALOUG. 

164. Ia μερικούς Αποστόλους ἔχουμε 

κιόλας διηγηθεὶ σε σένα από πριν. Iv’ 

ἄλλους Αποστόλους δεν διηγηθήκαμε σε 

σένα. Στον Μωσῆ ο AAAAX μίλησε 

a’ ευθείας. 

165. Yano—av Απόστολοι που ἔδωκαν 

καλές εἰδήσεις, καθώς κι ἀαπειλές, ὥστε 

OL ἄνθρωποι, ἐπειτὰ a’ τὴν αποστολῆή 

τῶν Αποστόλων, νὰ μὴν ὄρίσκουν 

προφάσεις ἀπέναντι στον AAAAX και ο 

AAAAX είναι Παντοδύναμος (και!) 

᾿ Πάνσοφος. 

166. Κι ὁμως o AAAAX ομολογεί ότι 

ἡ ἀαποκάλυψη που σου εστάλη, σου τὴν 

EXEL στείλει εμπνέοντάς σε am’ τη δική 

Του γνώση, κι Ol άγγελοι εἰναι μάρτυρες. 

Η μαρτυρία ὁμὼς tov AAAAX εἰναι 

CLOXETN. 

167. Ὅσοι ήταν GMLOTOL κι ἐμπόδισαν 

τον κόσμο απ' τον ὃρόμο του AAAAX 
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ἔχουν πράγματι ἀαπομαχρυνθεί μακριά απ' 

το Δρόμο. 

168. Ὅσοι ἦταν ἀπιστοι κι αδίκησαν, 

0 AAAAX dev θὰ τους συγχωρέσει, οὔτε. 

θα τους καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε 

δρόμο, 

169. εκτός am’ το δρόμο της Κόλασης, 

ὅπου για πάντα θα παραμείνουν. ἴα τον 

AAAAX αυτό εἰναι To πιο εὐχολο 

πράγμα. 

170. ὦ! Ἀνθρωποι! Lac ἤήλθε o 

Απόστολος as’ τον Κύριό σας φέρνοντας 

τὴν Αλήθεια. Πιστέψτε σ' αὐτόν. Εἴναι 

για TO καλό σας. Av όμως δεν πιστέψετε, 

όλα που ὄρίσκονται στους ουρανούς και 

OTH YH ανήχουν στον AAAAX χαι o 

AAAAX είναι Παντογνώστης (και) 

Πάνσοφος. 

171. Ω! Οπαδοί της Βίόλου! Μη κάνετε 

κατάχρηση της θρησκείας σὰς, και wy 

λέτε γιὰ τον AAAAX τίποτε άλλο, παρά 

μόνο τὴν ἀλήθεια. Ο Χριστός Ιησούς, o 

γιος της Μαριάμ, δεν εἰναι περισσότερο 

από Απόστολος του AAAAX, κι o Λόγος 

Tov προς τη Μαριάμ, κι eva Πνεῦμα 

am’ Αὐτόν (tov AAAAX). Πιστεύετε 

λοιπόν στον AAAAXK και στους 

Αποστόλους Του και μὴ λέτε "Toda". 

Παραιτηθείτε, θα εἰναι το καλύτερο για 

σας. Piatt ο AAAAX είναι ο Θεός. Ac 

είναι δοξασμένος. Μεγάλη ἡ Αξιοπρέπειά 

Tov, προ παντός am’ το va ἔχει παιδί. Σ' 

Αὐτόν ανήκουν Coa ὀρίσχονται στους 

ουρανούς καὶ στὴ yy. Κι ἀρκεί o AAAAX 

για ρυθμιστής τῶν υποθέσεων. 
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172. Δεν ἀαπαξιοῦύσε ο Χριστός va 

᾽υπηρετεί και va λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ 

γι OUTE OL ἄγγελοι εχείνοι που τους 

προτιμά ο ΑΛΛΑΧ. Ὅσοι περιφρονοῦν 

τὴ λατρεία Tou, κι εἰναι ὑυπεροπτικοί, τότε, 

όλους μαζί θα τους συγκεντρώσει μπροστά 

Του (για ἀπολογία). 

173. Eva εκείνοι που πιστεύουν κι 

ἀαἀγαθοεργοῦν θα TOUS ανταμείψει με TOV 

πρέποντα μισθό ἐεπαυξημένο με τη Χάρη 

Tov, ενώ EXELVOL που εἰναι γεμάτοι 

περιφρόνηση κι ὑυπεροπτικοί, θα τους 

θασανίσει μὲ φοδερά ὀασανιστήρια, κι 

οὔτε θα ὄρουν, εκτός απ' tov ΑΛΛΑΧ, 

ἄλλον προστάτη ἡ ὁοηθό. 

174. 0! Av@owsou Σας ἐχει ἔλθει στ᾽ 

αλήθειὰα πειστική απόδειξη απ' τον Κύριό 

σας. Και σὰς ἔχομε στείλει το αληθινό 

φῶς (το ιερό Κοράνι). 

175. ὁσοι λοιπόν πιστεύουν στον 

AAAAX και χρατιοῦνται σταθερὰ σ' 

Avtov, θα τους OGAEL νὰ μπουν στο ὁρόμο 

της Ευσπλαχνίας Tou και τῆς Χάρης, καὶ 

θα τους οδηγήσει κοντὰ Tov, από ἕναν 

LOLO ὁρόμο. 

176. Xe συμδουλεύονται (για νόμιμη 

amogpaon). ες: O AAAAX λέει για το 

Κελάλε (δηλαδή ὁταν ἡ μία ἡ ο ἕνας 

πεθάνει και δεν έχει οὔτε VLO οὔτε πατέρα 

για ZANOOVOLLG). Av εἰναι ἕνας ἀνὸρας 

που πέθανε, ATEXVOG χι ἔχει ἀδελφή. 

(ἀδελφή από τον πατέρα Tov) θα πάρει 

TH μισή κληρονομιά. AV εἶναι ἡ γυναίκα 

που πέθανε ἅτεκνη, τότε ο ἀδελφός τῆς 
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παίρνει THY κληρονομιά. Av etvat δύο 

αδελφές, τότε θα πάρουν Ta δύο τρίτα 

της Ἀληρονομιάς. Κι αν ὑπάρχουν αδελφοί 

κι ἀδελφές, τότε TO μερίδιο του ἀνδρα 

είναι LOLO μὲ TO μερίδιο δύο γυναικῶν. 

(Μ' αὐτό tov τρόπο) ο AAAAX σας 

εξηγεί με σαφήνεια το νόμο Tov, για va 

μη λαθέψετε, γιατί ἡ Γνώση του AAAAX 

εἰναι ἀπέραντη. 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Ἐκπληρώστε 

(όλες) τις συμφωνίες σας. Σας 

επιτρέπονται (για τροφή) όλα τα 

τετράποδα CWA εκτός από τις 

αναφερθείσες εξαιρέσεις, σας 

απαγορεύονται TA ζώα του κυνηγιοῦ ενώ 

ὀρίσκεστε στις Ϊερές Περιοχές ἡ με ta 

ροῦχα του προσκυνήματος, γιατί ETOL 

διατάζει ο AAAAX, σύμφωνα μὲ το 

Σχέδιό Του. 

2. Q! Σεις που πιστεύετε! Myv 

παραόδιάζετε τὴν ιερότητα τῶν εντολών 

tov AAAAX οὔτε τῶν απαράδατων 

μηνών" οὐτε των ζώων που φέρνουν για 

Θυσία, οὔτε τις ταινίες που υποδείχνουν 

τέτοια ζώα, οὐτε τον χόσμο που συχνάζει 

στον ἀαπαράδατο OLxo, επιδιώκοντας τὴν 

γενναιοδωρία και EVLEVELA του Κυρίου 

τους. Ὅταν OUMS τελειώσετε TO 

προσχύνημα κι ἀαπομακρυνθείτε από τις 

αἀπαράόδατες Περιοχές και από τὰ ρούχα 

(χιτώνια) του προσκυνήματος, τότε 
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μπορείτε να κυνηγάτε, και UNV GAS κάνει 

να παρανομήσετε, ἡ ἀπέχθεια μερικών, 

που σας EXEL αἀποκλείσει ax’ to Ϊερό 

ΤἸέμενος. Na ὀοηθάτε ο ἕνας τον ἄλλο 

και στο καλό ἔργο και στην EVOEGELG, 

αλλά va μὴν ὀοηθάτε o ἕένας τον ἀλλο 

στὴν αμαρτία και στὴν εχθρότητα. Na 

σέδεστε tov AAAAX γιατί o AAAAX 

εἰναι αυστηρός στὴν τιμωρία. 

3. Σας απαγορεῦεται (για τροφή) το 

ψόφιο κρέας, TO αἰμα, το χοιρινό κρέας, 

καθώς και εκείνο για TO οποίο 

ἐεπικαλέσθηκαν - (κατά TH σφαγή) - TO 

ὄνομα ἄλλου αντί του AAAAX, εκείνο 

που σκοτώθηκε με πνίξιμο, ἡ με ὄόίαιο 

Ἀτύπημα, με καταγκρεμισμό, ἡ που 

χτυπήθηκε στο κεφάλι μέχρι θανάτου, 

εκείνο που φαγώθηκε (εν μέρει) από 

κάποιο ἄγριο CWO, εκτός αν προλάόδατε 

καὶ TO σφάξατε, καθώς κι εκείνο που 

θυσιάστηκε σε πέτρινους (ωμούς) με TO 

όνομα ειδώλων. (Απαγορεύεται) επίσης 

και νὰ μάθετε την τύχη δια κλήρου μὲ 

ὀέλη, αὐτό είναι ἀασέόεια. Σήμερα πια, 

ἐπαυσαν όσον ἀρνήθηκαν την Πίστη va 

ελπίξζουν στην εξαφάνιση της Θρησκείας 

σᾶς, νὰ μὴν Pobaote αλλά va φούόάστε 

Ἐμένα, που σήμερα τελειοποίησα για σας 

τῇ Θρησκεία σας, συμπλήρωσα και 

διάλεξα για Θρησκεία σας τον ἸΙσλαμισμό. 

Εκείνος όμως, που εξαναγκάστηκε am 

τὴν πείνα va φάει am’ αὐτά χωρίς va 

αμαρτήσει (ας φάει) γιατί o AAAAX εἰναι 

Ἐπιεικης(καὺ Φιλεύσπλαχνος. 

4. Σὲ ρωτοῦν τι τους επιτρέπετε (για 

τροφή) λέγε: Las επιτρέπονται (όλα) τὰ 

καλά και νόμιμα πράγματα, καθώς κι 
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Ot, μάθατε (να πιάνουν) LE τρόπο που 

σας πυπέδειξε ο AAAAX, τὰ γυμνασμένα 

χυνηγιάρικα Cwa σας. Ἰρώτε ὁ,τι πιάνουν 

για σὰς APOV ὄμως επικαλεστείτε πάνω 

τους, to ὄνομα tov AAAAX χκαι va 

σέδεστε tov AAAAX, γιατὶ o AAAAX 

εἰναι γρήγορος στους λογαριασμούῦς. 

5. Σήμερα, σας επιτρέπονται (GAG) Ta 

καλά και νόμιμα πράγματα και ἢ τροφή 

τῶν οπαδών τῆς Βίόλου, όπως επιτρέπεται 

και για εκείνους, ἡ δική σας. (Σας 

επιτρέπονται για γάμο) OL αγνές γυναίκες 

am τοὺς ανθρώπους πον δόθηκαν ta 

ὀιόλία πριν ἀπό σας - εφ' όσον όμως τις 

προικίσετε και επιζητήσετε την αγνότητα 

XL ὀχι την ακολασία χαι τις κρυφές 

πονηριές. Ὅποιος ἀρνηθεί τὴν πίστη, 

ἅκαρπο Oa εἶναι το ἔργο του και OTH 

Μέλλουσα Zan θα ὄρίσκεται ανάμεσα μ΄ 

εκείνους που ἔχουν χάσει. 

6. G2! Σεις που πιστέψατε! ἂν πρόκειται 

νὰ προσευχηθείτε πλύνετε TA πρόσωπά 

σας και τα χέρια σας μέχρι τους ἀγκῶνες, 

τρίψετε (με νερό) τὰ κεφάλια σὰς και 

πλύνετε TA πόδια σας μέχρι τους 

αστραγάλους. Αν εἰστε εθιμοτυπικά 

ακάθαρτοι," τότε πλύνετε OAO σὰς το 

σώμα. Av ὀμως εἰστε GOEWOTOL, ἢ 

ταξιδεύετε και κάποιος από σας ἐρχεται 

μετά από φυσική του ανάγκη, ἡ αν ἔχετε 

ἐρθει σ' ἐπαφή με γυναίκες και dev 

ὀρίσκετε νερό, τότε πάρτε χαθαρή άμμο 

ἡ χώμα και τρίψτε μ' αὐτό TO πρόσωπο 

καὶ ta χέρια σας. Ὁ AAAAX dev επιθυμεὶ 

τὴν ταλαιπωρία OGG, αλλά va σας 

 εξαγνίσει και VO συμπληρώσει TH Χάρη 

Tov σε σας, μήπως και γίνετε ευγνώμονες. 
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7. Και va θυμάστε ty χάρη tov 

AAAAX σε σὰς καὶ τὴν επικυρωμένη 

μαζί σας Συμφωνία Του, otav λέτε: 

"Ακούσαμε κι υπακούσαμε", και va 

σέδεστε tov AAAAX, γιατί o AAAAX 
ξέρει καλά TL xovGEL ἡ καρδιά σας. 

8. (}} Σεις που πιστεύατε! Na επιμένετε 

ot ὄνομα του AAAAX σα μάρτυρες για 

τὴν δικαιοσύνη και ας UNV αφήνετε το 

μίσος τῶν ἄλλων Va σὰς κάνει va 

εγκαταλείψετε την δικαιοσύνη. Na etote 

δίκαιοι. Η δικαιοσύνη είναι πιο κοντά 

στὴν ευσέδεια και Va φούόάστε τον 

AAAAX. [Γιατί o AAAAX γνωρίζει πάρα 

πολύ καλά όλα, όσα κάνετε. 

9. Tia εκείνους που πίστεψαν κι ἔκαναν 

Ta καλά ἐργα με τιμιότητα, o AAAAX 

ὉὙποσχέθηκε συγχώρηση και μεγάλη 

ETLLOOQOEVON. 

10. Εκείνοι Ouws που δεν πιστεύουν 

γι ἀρνοῦνται τις EVTOAES μας, θα γίνουν 

Σύντροφοι της Κόλασης. 

11. 02! deus που πιστέψατε! Θυμηθείτε 

tT χάρη tov AAAAX για σας, όταν 

μερικοί σχεδίαζαν να στρέψουν τα χέρια 

τους εναντίον σας, και τότε (Oo AAAAX) 

αναχαίτισε τὰ χέρια τους από πάνω σας. 

Iv’ αυτό νὰ δοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ. Και 

μόνο στον AAAAX ας στηρίξουν ot 

πιστοί. 

12. Κάποτε, ο AAAAX πήρε μιὰ 

Συμφωνία από ta Παιδιά tov ἰσραήλ, 

κυ ορίσαμε ἀνάμεσά τους, δώδεκα Hyetec. 
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Κι εἰπε ο AAAAX: "Eiuat watt σας: Av 

(όμως) καθιερώσετε TAXTLXES, προσευχές, 

καὶ σκείτε κανονικήῆ Φιλανθρωπία (τη 

Ζεκάτ) και πιστεύετε στους ἀποστόλους 

Mov και TOUS παραστέκετε και 

προσφέρετε στον AAAAX εξαίσια δάνεια 

(καλὰ ἐργα). Πράγματι, θα εξαλείψω από 

σας, OAEG σας τις αμαρτίες και θα σας 

κάνω να μπείτε σε κήπους με ποτάμια 

να κυλούν από χάτω τους. Av όμως παρ' 

όλα αὐτά, κάποιος από σας αρνηθεί την 

eee τότε πραγματικά MOR TOU viieE 

απ' TO LOLO μονοπάτι. 

13. Ἐπειδή, όμως αθέτησαν τὴν 

Συμφωνία τους, τους αναθεματίσαμε και 

σχληρύναμε τις καρδιές τους. 

Παραποίησαν τις λέξεις κι αγνόησαν Eva 

μεγάλο μέρος am’ to Μήνυμα mov τους 

εστάλη, κι ακόμα θα τους ὄρεις va 

κατρακυλούῦν σε (νέες) δολοπλοκίες 

(εξαιρούνται λίγοι ast’ αυτούς). Συγχώρεσέ 

τους ὄμως χαι παράόδλεψε γιατί o 

AAAAX αγαπά τους ἀαγαθοεργούς. 

14. Και απ’ εκείνους, ἀκόμη που εἰπαν 

είμαστε Χριστιανοί, πήραμε μια Συμφωνία, 

και ἀαγνόησαν ἕνα μεγάλο μέρος απ' το 

Μήνυμα που τους εστάλη. Ἔτσι τους 

προξενήσαμε την ἔχθρα και το μίσος 

μεταξύ τους, μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης. 

Και o AAAAX θὰ τους ειδοποιήσει για 

το τι εἰναι EXELVO που είχαν κάνει. 

15. 2! λαοί του Βιόλίου! Las ρθε o 

Απόστολος Mas, αποχκαλύπτοντάς σας, 

πολλά a’ αὐτά που συνηθίζατε va 

χρύδετε am’ το Βιύόλίο και παραόλέπει 

πολλὰ ἀπ᾽ αὐτά που παραλείπετε. Lac 
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noe τώρα aT’ τον AAAAX φως (ο 

Μουχάμμεντ) και ένα ξεκάθαρο Bu6Ato 

(το Κοράνιο). 

16. που μ' αυτό, o AAAAX καθοδηγεί 

όλους όσοι εχλιπαρούν την EVYAELOTHON 

Του, στὴν ειρήνη (κι ἀσφάλεια) και τους 

οδηγεί, με TH O€ANON Tov, ast’ το σκοτάδι 

στο MWS - τους οδηγεί σ᾽ ἕνα LOLO 

μονοπάτι. 

17. ANLOTOL είναι πραγματικά εκείνοι 

που λένε ὁτι οΑΛΛΑΧ εἰναι ο Χριστός, 

o γιός της Μαριάμ. Λέγε: “Ποιός ἔχει 

τὴν ελάχιστη δύναμη ἐναντι τοῦ AAAAX 

που αν ήθελε μπορούσε va θανατώσει 

τον Χριστό, το γιο της Μαριάμ, και τὴν 

μητέρα του και OAOUS που ὄόρίσχονται 

στη yn; Tati στον AAAAX ανήχει ἡ 

χκυριαρχία τῶν OVOAVMV χαι τῆς γῆς, xt 

O,TL ὀρίσκεται ἀνάμεσά τους. Δημιουργεί 

ό.τι θέλεις Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

18. Κι εἰπαν οι E6opatou. κι οι 

Χριστιανοί: "Είμαστε παιδιά tou AAAAX 

κι οἱ ἀγαπημένοι Του" Λέγε: "Tlatt τότε 

σας παιδεύει για τις ἀαμαρτίες σας; Ὄχι, 

δεν εἰστε παρά άνθρωποι - aN’ αὐτούς 

που δημιούργησε. Συγχωρεί ὁὀποιους θέλει 

και 6caoaviter ὀὁποιους θέλει. Και στον 

AAAAX ανήκει ἡ Κυριαρχία τῶν 

ουρανῶν και τῆς γῆς, κι ό,τι ὀρίσκεται 

ανάμεσά τους, και σ΄ Αὐτόν (λα) 

καταλήγουν. 

19. Ω! λαοί της Βίδλου! Tas ήρθε o 
Απόστολος μας, ξεκαθαρίζοντάς σας ta 

πράγματα μετά από μιὰ διακοπή στη 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 ς 

σειρά τῶν αποστόλων, για VO μὴν πείτε: 

"Δεν μᾶς ρθε κανένας κομιστής 

χαρμόσυνων ειδήσεων, οὔτε καὶ κανένας 

προειδοποιητής". Τώρα Gums σας ἔχει ἔρθει 

κομιστήῆς χαρμόσυνων ειδήσεων και 

προειδοποιητής, κι o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

. 20. (Θυμηθείτε) Otav ο Μωυσής εἰπε 

στο λαό του: "Q λαέ μου! Θυμήσου τὴν 

καλοσύνη του AAAAX σε σας, όταν ἐόδαζε 

Προφήτες ανάμεσὰ σας, καὶ σὰς ἐκᾶνε 

κυρίαρχους και σὰς ἔδωσε ό,τι SEV ἐδωώσε 

σε κανένα ἄλλο as’ τους λαούς. 

21. "QQ! λαέ μου! μπείτε ota [Ιερά 

χώματα ποῦ για σὰς προόρισε O AAAAX, 

και νὰ μὴν Ta παρατήσετε. [ati tote θα 

αναποδογυριστείτε στην καταστροφῇ. 

22. Εἶπαν: “ὡ Μωυσή! στη yy avty 

ζει ἕνας πάρα πολύ ισχυρός λαός, και 

dev Oa μπούμε εάν δεν φύγει πρώτα αυτός. 

Μονάχα όταν φύγει θα μπούμε". 

23. (Αλλά). Δύο από τους 

θεοφοδούμενους, στους οποίους O 

AAAAX ἐχει χαρίσει την ευλογία Του 

εἰπαν: "Επιτεθείτε από την εἰσοδο 

(προδάλλοντας τους εχθρούς Gas ξαφνικά) 

γχι όταν μπείτε μέσα θα σὰς ανήκει ἢ 

νίχη, και εμπιστευτείτε τον AAAAX, av 

πιστεύετε". 

24. Απάντησαν: "ΩΙΜωυσή! ἐμείς ποτέ 

dev θα μπούμε εφ᾽ όσον αὐτοί παραμένουν 

exel. Πήγαινε εσύ κι ο Κύριος σου και 

πολεμείστε OL δυο σὰς ενώ εμείς θα 

γαθόμαστε εδώ". 
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(5) Loven ελ-Μάτντε Μέρος 60 

25. Eime: "ΩΙΚύριέ pou! dev εξουσιάζω 

παρά μονάχα TOV εαυτό μου και TOV 

αδελφό μου, γι' αὐτό διαχώρισέ μᾶς απ' 

αυτούς τους κακούργους λαούς". 

26. Eimev (oO AAAAX): "ν᾿ αὐτὸ θα 

στερηθούν τη yn (της Ἐπαγγελίας) για 

σαράντα χρόνια θὰ περιπλανούνται πάνω 

στη YY καὶ UN λυπάσαι γι' αὐτούς TOUS 

κακούργους συγγενείς. 

27. Και διάδασέ τους την αλήθεια τῆς 

ἱστορίας τῶν δύο παιδιών του Addu. 

Δίκαια πρόσφεραν κι οι δύο τους θυσία 

(στον AAAAX): ἐγινε όμως δεκτή απ’ 

τον ἕναν κι όχι GIT τον άλλο. Εἰπε τότε 

oO τελευταίος: "Na εἰσαι σίγουρος ot. θα 

σε σχκοτώσω" του ἀπήντησε τότε O πρώτος: 

"O AAAAX δέχεται, τη θυσία μόνο ar’ 

αὐτούς πουτον σέδονται. 

28. Av λοιπόν σηκχώσεις TO χέρι σου 

εναντίον μου, για VO με σχκοτώσεις, SEV 

εἶμαι EY που θὰ σηκώσω το χέρι μου 

εναντίον σου YLA νὰ σε σκοτώσω, γιατί 

εγώ, φοδάμαι tov AAAAX, tov Κύριο 

Ohov του Κόσμου. 

29. Σκοπεύω va σ᾽ αφήσω va 

προσθέσεις στὰ σφάλματά σου, και τὰ 

δικά μου σφάλματα. Και θα ὄρεθείς μαζί 

με τοὺς Συντρόφους της Φωτιάς, γιατί 

αυτή είναι ἡ ἀμοιδή ὁσῶν αδικούν". 

30. Η (εγωιστική) ψυχή του άλλου, 

τον ἔκανε ἀδελφοκτόνο, τον σκότωσε και 

κατέληξε μαζί μὲ τους χαμένους. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

31. Ἔπειτα 0 AAAAX, ἔστειλε ένα 

κοράκι, που σκάλιζε TH yy, για να δείξει 

πὼς va χκρύδει Tov νεκρό ἀδελφό Tov. 
Εἰπε: "AAtwovo μου! γιατί va ήμουν κι 

εγώ OAV AUTO εδῶ το κοράκι, νὰ κρύψω 

τον νεκρὸ αδελφό μου; και μετάνιωσε. 

32. [ἰ αὐτό γράψαμε ota παιδιά του 

Ἰσραήλ (νομοθετήσαμε στο ὄιθλίο τους) 

OTL αν κανείς τους, σκοτώσει κάποιον - 

εκτός ὀέδαια αν πρόκειται για δολοφόνο 

ἡ καχοποιό στὴ yy - θα εἰναι, σαν va 

σκοτώνει όλο τον κόσμο: Αν όμως κανείς, 
σώσει κάποιον θα εἶναι σαν va σώζει 

ὄλον τον κόσμο. Παρ' όλο ὄμως, που 

ἤλθαν σ' αυτούς Απόστολοι pe Φανερά 

Σημεία, πολλοί CIT’ αὐτούς συνέχισαν τις 

καταχρήσεις τους στὴ γῆ. 

33. H τιμωρία εκείνων οι οποίοι 

πολεμούν tov AAAAX καὶ τον Απόστολό 

Tov, και διαόδιούν oty yy Goya, εἰναι 

VO EXTELOVVTAL ἡ VA σταυρώνονται ἡ VOL 

ZOGOVTAL TA χέρια και τὰ πόδια 

αντίπλευρα, ἡ va εξορίζονται am’ αυτή 

τὴ yy. Αὐτοί EXOVV την ατίμωση, στον 

κόσμο αὐτό, και τους περιμένει στον 

ἄλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, 

34. εχτός απ' εκείνους που μετάνιωσαν, 

και προτοῦ τους κατακρίνετε, μάθετε ότι 

ο AAAAX εἰναι Πολυεπιεικής (και) 

Φιλεύσπλαχνος. 

35, ΩἹ Σεις που πιστέψατε! Σεδαστείτε 

tov ΑΛΛΑΧ, αναζητείστε Ta μέσα, για 

να TOV πλησιάσετε, και αγωνισθείτε, για 

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

36. Tia τοὺς ἀπιστοὺυς ὄμως - ποτέ 

dev θὰ γίνει δεκτό, νὰ προσφέρουν OAG 

όσα ὑπάρχουν OTH γη, αν τὰ είχαν, ἀκόμα 

και μια φορά πιο πολλά απ' αὐτά για vo 

εξαγοράσουν τον εαυτό TOUS an τα 

6aoava της Μέρας της Κρίσης. Δικά τους 

θα εἰναι τα τρομερά ὀασανιστήρια. 

37. Η επιθυμία τους, θὰ εἰναι va ὄγούν 

απ Ty Φωτιά, ποτέ όμως δεν θα ὀγούν 

απ' αὐτή: ta 6aoava tous θα εἰναι αιώνια. 

38. Καὶ κόψτε τὰ χέρια του κλέφτη 

και τῆς χλέφτρας: παραδειγματικῆ 

τιμωρία, για TO ἐγκλημα τοῦς, aN’ TOV 

AAAAX: Kt 0 AAAAX είναι Δυνατός, 

LOCOS. 

39. Av όμως, LETAVOLWOEL, μετά TO 

ἐγχλημαὰ TOV, κι επανορθώσει TY 

συμπεριφορά του, τότε, ο AAAAX θὰ 

τόν συγχωρέσει: γιατί oO AAAAX εἰναι 

Πολυεπιεικής(και) Πολυεύσπλαχνος. 

40. Μήπως ὃεν ἔμαθες, ότι στον 

AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία των ουρανών 

και τῆς γης; Παιδεύει ὀποιον θέλει καί 

συγχωρεί όποιον θέλει: Κι o AAAAX εἰναι 

Παντοδύναμος. 

41. ὦ! Απόστολε! py σε λυπούν αὐτοί 

που ὄὀιάζονται (επείγουν) στην απιστία 

μεταξύ EXELVOV που ἐλεγαν: "Πιστέψαμε", 

με τὰ χείλη κι ὄχι WE την καρδιά τους 

ELTE από τους E6oatous, - άνθρωποι που 

ακοῦν TO ψέμα,- ἀακούουν TA λόγια σου 

Va TA αποόδίδουν σ' ἄλλους που ποτέ δεν 

εἰχαν έρθει σε σένα. Αλλάζουν τις λέξεις 
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(5) Loven eA-Matvte Μέρος 60 

απ' Ty θέση τους και παραποιούν TO χρόνο 

λέγοντας: "Av δοθήκατε αὐτό, πάρτε το 

αν Ouws δεν To δοθήκατε! Φυλαχτείτε [". 

Αφού ἢ κρίση του καθένα, 

προκαθορίστηκε απ' τόν AAAAX, dev 

ἔχεις την παραμικρή ὄοήηθεια, γι' αὐτόν, 

ἀπέναντι του AAAAX. Tati δεν επιθυμεί, 
να εξαγνίσει τις καρδιὲς τους οΑΛΛΑΧ. 

Iv’ αὐτούς ὑπάρχει ἡ ατίμωση στον κόσμο 

αὐτόν και μεγάλα ὀάσανα στον Ἄλλον. 

.42. Ακούοντας otic ψευτιές δείχνουν 

ἄπληστοι για οτιδήποτε εἰναι 

αἀπαγορευμένο. Av έρθουν σε σένα, τότε 

δίκασε τις διαφορές τους ἡ ἀρνήσου νὰ 

ανακατευθείς. Av αρνηθείς δεν θα 

μπορέσουν νὰ σε ὄλάψουν. AV όμως τους 

δικάσεις, τότε δίκασε τους με δικαιοσύνη. 

Γιατί o AAAAX αἀγαπά τους δικαίους. 

43. Πώς όμως έἐέρχονταιν σε σένα νὰ 

τους δικάσεις, τη στιγμὴ που ἔχουν, 

μπροστά τους, (τον δικό τους) Νόμο! εκεί 

ὀρίσκονται (όλες) OL ἀποφάσεις TOV 

AAAAX. Ακόμα και μετά απ’ αὐτό, θὰ 

αἀρνοῦνται. AUTOL δεν εἰναι πιστοί. 

44. Ἐμείς nuaotav που αποκαλύψαμε 

tov Νόμο (στο Μωυσῆ), που σ' αὐτόν 

᾽υπάρχει ἡ καθοδήγηση και το φως. M' 

αὐτόν δικάζουν οι Προφήτες, που 

δήλωσαν πὙποταγή στον AAAAX, τους 

Ἰουδαίους, καὶ μ᾽ αὐτόν επίσης δικάζουν 

ot Ραδόίνοι και οι Νομικοί που σ᾽ αὐτούς 

ανατέθηκε, ἡ διαφύλαξη του Βιόλίου του 

AAAAX, και ἐμαρτύρησαν γι' αὐτό. Και 

μὴν φοδάστε τους ανθρώπους, αλλὰ vo 

φοόδάστε Ἐμένα, καὶ μην αγοράζετε τις 

Εντολές Mov με μικρή τιμή. Κι όποιος 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

δεν δικάσει, με ὄάση Ta όσα 
αποκαλύφθηκαν am’ tov AAAAX, avtot 

εἰναι οι Ἀπιστοι. 

45. Καί γράψαμε στο ὄιόλίο γι' αὐτούς: 

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

αυτί με αυτί δόντι με δόντι και πληγές 

ίσες μέ ίσες". Ὅποιος OWS κινούμενος 

από φιλανθρωπία παραιτηθεὶ am’ τὴν 

αντεκδίκηση, εἰναι OAV VA ανταμείόδει TOV 

LOLO TOV εαυτό του. Καί όποιος Sev δικάζει. 

με δάση Ta ὁσα ἀαποκαλύφθηκαν an’ τόν 

AAAAX, αὐτοί τότε εἰναι άδικοι (καί 

παράνομοι). 

46. Και πάνω ota χνάρια τους 

στείλαμε τον Inoov, το γιό της Μάριαμ, 

επικυρώνοντας τις Γραφές (Ταουρά) που 

εἰχαν σταλεί, πρίν am’ αὐτόν, και Tov 

δώσαμε το Ενυαγγέλιο. που σ' αυτό ὑπάρχει 

ἡ καθοδήγηση και το φως, καθώς καὶ ἢ 

επικύρωση τῶν Γραφών (Ταουρά) που 

εἰχαν σταλεί πριν απ’ autov: Καθοδήγηση 

και προειδοποίηση, για όσους σέδονται. 

tov AAAAX. 

47. Κι άφησε to Λαό tov Evayyedtou, 

va δικάζει, να κρίνει σύμφωνα μὲ όσα 

αποκαλύφθηκαν σ᾽ αυτό, απ' τόν 

AAAAX. Κι ὁποιος δεν δικάσει με δάση 

Ta Oo ἀπεκαλύφθηκαν an’ τόν AAAAX, 

αυτοί εἰναι OL παράνομοι. 

48. Και στείλαμε σε σένα το Βιόλίο 

με τὴν αλήθεια, επικυρώνοντας TH γραφή 

που NOGVE πριν απ' AUTO και ηγεμονεύοντας 

το pe ἀσφάλεια, δίκαζε λοιτόν μεταξύ 

τους μὲ ὄάση Ta ὁσὰα ἀπεκάλυψε oO 

AAAAX, και pn ακολουθήσεις τις 
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(5) Loven ελ:-Μάτντε Μέρος 60 

(μάταιες) επιθυμίες τους, 
αἀπομακρυνόμενος ἔτσι απ' την Αλήθεια 
που Gov ἔχει σταλεί. Πα κάθε ένα ἀνάμεσά 
σας, ορίσαμε ἕνα Θρησκευτικό Νόμο κι 
ἕνα Πρόγραμμα. Av to ήθελε, o AAAAX, 
θα σας Exave όλους Eva και μόνο Ἔθνος, 
αλλά (το Σχεδιό Του) είναι va σας 
δοχιμάσει πάνω σε ὀσα σας ἐστειλε. I’ 

αυτό αγωνισθείτε για ὁλες τις ἀαρετές. Στον 

ΑΛΛΑΧ όλοι σας πρέπει να αναφέρεστε. 
Αὐτός θα σας εξηγήσει τα πράγματα που 
Yl αυτά είχατε διαφορές. 

49. Κι αὐτό (παραγγέλει): δίκαζε 
ἀνάμεσά τους σύμφωνα με τα doa 

ἀποκάλυψε o AAAAX από διδάγματα 
και UNV ακολουθείς τους μάταιους πόθους 
τους και πρόσεχέ TOUS μη σ' εξαπατήσουν 

ar’ οτιδήποτε (διδάγματα) που cov ἐχει 
στείλει οΑΛΛΑΧ. Na εἰσαι δέδαιος ότι 
- αν παραστρατήσουν - οΑΛΛΑΧ θέλει 
να τοὺς τιμωρήσει, για μερικά ἁαμαρτήματά 

τους. Πραγματικά, οι πιο πολλοί απ' τους 

ἀνθρώπους είναι παράνομοι. 

50. Μήπως επιδιώκουν τὴν δικαιοσύνη 

της ἐποχῆς της Ἄγνοιας (προϊσλαμικής 

ἐποχῆς). Ποιος ὄμως μπορεί va κρίνει, 

καλύτερα amt’ τον ΑΛΛΑΧ ένα λαό 

ἀναμφισόήτητης πίστης; 

51. ΟἹ Leis που πιστέψατε! Μη κάνετε 

τους E6eatoug και τους Χριστιανούς, 

φίλους και προστάτες σας! Δεν είναι παρά 

μονάχα μεταξύ τους φίλοι και προστάτες. 

Κι εκείνος ἀνάμεσά σας που πιάνει (φιλίες) 

μ᾽ αὐτούς εἰναι ἕνας an’ αυτούς. O 
AAAAX δὲν καθοδηγεί tov ἀδικο xa 
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(5) Σούρα ελ-  Μάϊντε Μέρος 60 

παράνομο λαό. 

52. Βλέπετε ἐκείνους που στὴν καρδιά 

τους φωλιάζει μια ἀρρώστια, σπεύδουν 

OTH φιλία τους λέγοντας: "Φοόόμαστε, 

μήπως κανένα γύρισμα της μοίρας φέρει 

σε μας την καταστροφή" κι ίσως o AAAAX 

δώσει τη νίκη ἡ διαταγή απ' Αὐτόν, και 
τότε θα μετανιώσουν γι' αυτό που ἐκρυψαν 

στις καρδιές τους. 

53. Και exeivor που πίστεψαν λένε: 

"Μήπως εἰναι αὐτοί, ov ίδιον ἀνθρώπου 

που ορκίστηκαν ἰσχυρά στον ΑΛΛΑΧ 

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

όσα κάνουν θα είναι μάταια, και δεν θα 

καταφέρουν τίποτ' άλλο, παρά μόνο την 

καταστροφή τοῦς. 

54, Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av κανείς 

από σας αλλαξοπιστήσει (δεν θα ὀλάψει 

τους πιστούς), τότε ο AAAAX θα 

δημιουργήσει Eva. λαό που θα τους ἀαἀγαπά 

και θα τον ἀγαποῦν - ἸΤαπεινά μὲ τους 

Πιστούς, αποφασιστικά εναντίον τῶν 

Απίστων, θα αγωνίζονται στο Δρόμο του 

AAAAX, και δεν θα φούόούνται ποτέ τις 

καταχρήσεις αὐτών που EXOVV κατακχριθεί. 

Αὐτή είναι ἡ Ευλογία του AAAAX, που 

χαρίζει, σ' ὀόποιον θέλει. Και οΑΛΛΑΧ 

εἶναι Απέραντος (Γεννανόδωρος), 

Παντογνώστης. 

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

άλλοι παρά) ο ΑΛΛΑΧ, ο Απόστολός 

Του, ἡ Κοινότητα τῶν Πιστών - όσοι 
προσεύχονται ταχτικά και καταύδάλλουν 

την Ζεκάτ υποτασσόμενοι στον ΑΛΛΑΧ. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

56. Κι εχείνοι που διαλέγουν τον 
AAAAX καὶ tov Απόστολό Του και τους 
Πιστούς - ὡς προστάτες (θα νικήσουν) 
γιατί To χόμμα tov AAAAX εἰναι ot 
νικητές. 

57. QQ! Σεις που πιστέψατε! Μῆην κάνετε 
φίλους και προστάτες σας, αὐτούς που 
παίρνουν στ' ἀστεία και παιχνίδι τὴν 
Θρησκεία σας, - από ἐκείνους που πήραν 
τη Γραφή, πριν από σας, ούτε από τους 
ἀπιστους. Na σέδεστε tov AAAAX αν 
ELOTE πραγματικά πιστοί. 

58. Κι otav χληθείτε για προσευχή, 
αὐτοί TOV πήραν γι' aoteio και παιχνίδι, 
κι αὐτό γιατί εἰναι λαός που δεν 
λογικεύεται. 

59. Λέγε: "Q! Λαέ της Βίόλου! Μήπως 
μας αποδοκιμάζετε για κανέναν ἀλλο 
λόγο, εκτός an’ ότι πιστέψαμε στον 
AAAAX, καὶ σ' αὐτό που μας node και 
σ' 0,TL από πριν ἐστάλη; κι ότι οι πιο 
πολλοί από σας είναι παράνομοι χαι 
ανυπάχουοι." 

60. Λέγε: "Μήπως πρέπει να σὰς δείξω 
τίποτε χειρότερο, ἀπ' το τι ELOOUG 
μεταχείριση δέχτηκαν απ' tov AAAAX. 
Αὐτόν tov 0 AAAAX τον καταράστηκε 
χι ὑπέστη τὴν οργή Tov, και μεταμόρφωσε 
μερικούς σε πιθήκους και χοίρους (στις 
συμπεριφορές τους), και τους ἐκανε νὰ 
λατρέψουν τον Δαίμονα - GAOL αὐὑτοί 
ὑρίσκονται πολύ χαμηλά και πολύ πιο 
μακριά az’ τον ioto Δρόμο!" 

61. Ὅταν σας επισκέπτονται λένε: 
"πιστέψαμε": στην πραγματικότητα όμως: 
ὅπως μπήκαν LE τὴν απιστία τους, 
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(5) Lovea ελ-Μάτντε 

ὀγήκαν το idto πάλι μ' αυτή. O AAAAX 

όμως εἰναι καλύτερος γνώστης για ὁλα 

όσα ἐκρυόαν. 

62. Πολλούς απ’ αὐτούς θα τους ὃεις, 

va ὀιάζονται στην αμαρτία καὶ στὴν 

εχθροπάθεια, και νὰ τρῶνε ἀπαγορευμένα 

φαγητά. Πονηρά πράγματι είναι ta ὁσα 

κάνουν. 

63. Μήπως dev μπορούσαν ου Paé6tvor 

κι ot Νομομαθείς τους, va τοὺς 

απαγορεύουν νὰ μη λένε ἁαμαρτωλά λόγια, 

χαι VO μὴν TOWVE TA απαγορευμένα 

πράγματα; Τὶ πονηρές πράγματι Elv’ οι 

πράξεις τους! 

64. Κι εἰπαν ot Ἑδραίοι “o AAAAX 

ἐχει δεμένα τα χέρια Του". Ac δεθούν τὰ 

χέρια τους και νὰ είναι καταραμένοι, για 

την (ὀλαστήμια) που εξεστόμισαν. Τ' 

αντίθετο τα δύο Του χέρια εἰν΄ ορθάνοιχτα: 

δίνει και ξοδεύει (απ᾿ την γενναιοδωρία 

Του) όπως Tov ἀρέσει. H ἀαποκάλυψη που 

σου Hoe από τον Κύριό σου θα avEnoer 

σ' άλλους από αυτούς THV αδικία καὶ τὴν 

ἀπιστία. Και σπείραμε ανάμεσά τους TH 

διχόνοια καὶ το μίσος, μέχρι τὴν Μέρα 

της Κρίσης. Κάθε φορά που θα ανάδουν 

φωτιά για πόλεμο, ο AAAAX θὰ τὴν 

σδήνει. Σπείρουν το κακό στη YH. Κι ο 

AAAAX δεν ἀαγαπά τους κακοποιούῦς. 

65. Αν όμως, ο Λαός της Βίόλου 

πίστευε και oe60tav tov AAAAX, τότε 

ἐμείς θα εξαλείφαμε τις αδικίες τοῦς, 

και θα τους κάναμε νὰ μπουν στον 

Παράδεισο της Ευτυχίας. 
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(5) Loven ελ.-Μάϊνντε Μέρος 60 

66. Av μονάχα exéuevav σταθερά στο 

Νόμο, oto Εναγγέλιο και στις ἁαποκαλύψεις 

που τους εστάλησαν απ' τον Κύριό τους, 

tote θ' ἀαπολάμόαναν την ευτυχία 

τρώγοντας ό,τι ήταν από πάνω τους και 

ὁ,τι κάτ' a’ τα πόδια τους. ἀνάμεσά 

τους 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. Av δὲν To κάνεις, τότε δεν θα ἔχεις 
μεταφέρει τὴν Αποστολή Tov. Κι o 
AAAAX 8a σε προστατεύσει απ' τον 
κόσμο. O AAAAX δεν καθοδηγεί τους 
ἀπιστους. 

68. Λέγε: Q! Λαέ της Βίόλου! δεν θα 

ἔχετε που va στηριχθείτε (στην θρησκεία 

σας) αν SEV προσκολληθείτε στο Νόμο 

στο Εναγγέλιο και σ' όλες τις αποκαλύψεις 

που σὰς εστάλησαν, an’ τον Κύριό σας". 

H αποκάλυψη που σου εστάλη απ' τον 

Κύυριό σου, μεγάλωσε στοὺς περισσότερους 

QI’ αὐτούς την αδικία και την απιστία. 
My λυπάσαι όμως για tov Ἀπιστο αὐτό 
λαό. 

69. Αὐτοί όμως - που πίστεψαν (στο 

Κοράνι) καθώς κι αὐτοί που εἰναι Ιουδαίοι 

καὶ OL Σαύδόαίοι κι OL Χριστιανοί, κι 

οποιοσδήποτε πιστεύει στον AAAAX και 

στὴν Ἰελευταία Μέρα κι ἔκανε το καλό, 
yu αυτούς δεν ὑπάρχει ούτε ~Pd6oc, ούτε 
και θα πικραθούν. 

70. Πήραμε τη Συμφωνία των Παιδιών 
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(5) Loven ελ- Μάϊντε 

tov Ισραήλ και στείλαμε σ' αὐτούς 

Αποστόλους. Κάθε φορά mov ερχόταν σ' 

αὐτούς Απόστολος μ' ό,τι αὐτοί δεν 

επιθυμούσαν - ἄλλους τους εἰπαν 

απατεώνες, κι ἄλλους τους σκότωσαν. 

71. Νόμιζαν ότι δεν θα δικαζόταν. IV 

αὐτό τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν (έναντι 

τῶν ἀποστόλων τους). Ακόμα και τότε O 

AAAAX τους συγχώρεσε. Tao’ όλα αὐτά 

όμως, OL περισσότεροι ξανάγιναν τυφλοί 

και κουφοί. Ο AAAAX ὀμως ὄλέπει όὀλα 

600 κάνουν. 

72. Βλαστημούν ὄὀέδαια όποιοι λένε 

ότι: "Ὁ AAAAX εἰιν' ο Χριστός ο γιος 

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

του Ισραήλ! λατρεύετε Tov AAAAX, τον 

Κύριό Μου και Κύριό σας". Και σίγουρα 

όποιος συνδυάζει ἄλλους θεούς μὲ TOV 

ΑΛΛΑΧ, - τότε 0 AAAAX θὰ τους 

απαγορεύσει γι' αὐτόν. τον Παράδεισο 

και σπίτι του θα είναι ἡ Φωτιά. Κι εκεί 

δεν θα υπάρχει κανείς για va δοηθήσει 

τους καχοποιούς. 

73. Πράγματι ὀλαστήμησαν ὀσοι εἰπαν: 

Ὅ AAAAX εἰν' ἑνας απ' τους τρεις τῆς 

Τριάδας "> γιατί: δεν ὑπάρχει ἄλλος θεός 

εκτός από Ἕνα Θεό. Και αν δεν 

παραιτηθούν ast’ Tov λόγο τους αὐτό, 

τότε GUTOL είναι άπιστοι και φοόερά 

ὀασανιστήρια Oa πέσουν στους 

ὀλάστημους. 

74. Γιατί δὲν στρέφονται προς TOV 

AAAAX και δεν εχλιπαρούν τὴν 

συγχώρεσή Του; Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολυεπιεικής (κι) Ελεήμονας. 
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(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 60 

75. Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάμ, 

δεν ἦταν τίποτ᾽ άλλο, παρά Evac 

Απόστολος. Ἰόσοι και τόσοι ἀπόστολοι 

πέρασαν πριν απ' αὐτόν. Η μητέρα του 

ἦταν μια φιλαλήθης (κι ἐενάρετη) γυναίκα. 

Και ou δύο τους ἐτρωγαν το (καθημερινό 

φαγητό). Κοίταξε, πώς ο ΑΛΛΑΧ τους 

φανέρωσε τις Ἐντολές Tov. Κι ἐπειτα δες 

με ποιους τρόπους (οι ὀλάστημοι) 

απομακρύνονται απ' την αλήθεια! 

76. Λέγε; "Μήπως θα λατρεύετε, εκτός 

από tov ΑΛΛΑΧ και κάτι που Sev ἔχει 

TH δύναμη, μήτε va σας ζημιώσει, μήτε 

va σὰς ὠφελήσει; - μόνο ο ΑΛΛΑΧ 

ακούει TA πάντα κι εἰναι Παντογνώστης". 

77. Λέγε: "ὯΙ! Λαέ της ὀϊόλου! μη 

ξεπερνάτε στὴν πίστη, τα όρια (του 

OWOTOV) καταπατώντας τὴν αλήθεια, αλλ' 

οὔτε καὶ ν' ακολουθάτε τους πόθους 

EXELVWV που ἐσφᾶλαν σε περασμένους 

καιρούς - που παραπλάνησαν πολλούς, 

Ἀν ἀπομάκρυναν τον εαυτό τους απ’ TOV 

σωστό Δρόμο. 

78. Κατάρες ξέφυγαν απ' to στόμα 

του Δαυίδ και του Inoov, του γιου της 

Μαριάμ, για εκείνους an’ ta Παιδιά του 

ἰσραήλ, που ἀρνήθηκαν την Πίστη: Και 

τοῦτο για O,TL παράκουσαν κι επέμεναν 

στην παρανομία. 

79. Ovte κι ἀαπαγόρευαν (συνήθως) 

μεταξύ τους, τις αδικίες που ἕκαναν. Τὶ 

πονηρά πράγματι τα όσα Exavay! 

80. Βλέπεις πολλούς απ' αὐτούς να 

στρέφονται φιλικά προς τους Ἀπιστους. 

ὃ δι! ὃ). 

--““ .“8 vyver pay “tis 

Cl 5 S ye SY ton 2 le cite 

» Ξ... 9552 
a eer 62. Sas oor 

mt 4.2,.1 

πολ on Ss 
΄“ 

TA 2 ΡΣ 

νον Υ 

: ΑΝ Φ 

a a aa “ 2 Fe » oS 

Ble Yorsali μι Js 
»“ wt Oe enh - ee Oe 

aie 

os 
rS223 3 

AG 4 papal 

Fite pcre oA Re 

Lie os “; “~“ se “ ae 

po Ql steals gles abe 
Ber wre fh ee LO pg Ow ORS Saari prarens 

Bw rres 

@ aS Orn pet δ glad 

Bex > Ary 7.5 



(5) Σούρα ελ-Μάτντε Μέρος 70 

Πονηρή όμως πράγματι είναι αυτή mov, 

(οι ἀπιστοι από τα παιδιά του Ισραήλ) 

διάλεξαν στον εαυτό τους: την οργή του 

AAAAX ov ἐπεσε πάνω τοῦς, καὶ OTA 

ὀασανιστήρια θα παραμείνουν για πάντα. 

81. Av είχαν OUWS πιστέψει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολο, καθώς και 

σ' O,TL του ἀαποκαλύφθηκε, ποτέ δὲν θα 

τους ἔκαναν φίλους καὶ προστάτες. Ot 

περισσότεροι όμως απ' αυτούς εἰναι 

παράνομα κακοποιοί. 

82. Θ' ανακαλύψεις ότι, οι πιο 

φανατικοί στην ἐχθρὰ am’ τους ανθρώπους 

προς τους Πιστούς εἰναι ov Εόραίοι, 

και OL Ειδωλολάτρες, OL συνεταιρίζοντες 

τον AAAAX. Evo θ' ανακαλύψεις OTL: ov 

πιο κοντά στην ἀγάπη προς tous Πιστούῦς, 

εἶναι αὐτοί που εἰπαν ότι: ᾿Είμαστε 

Χριστιανοί". Κι αυτό, γιατί μεταξὺ τους 

᾽υπάρχουν ἄνθρωποι ἀφοσιωμένοι OTH 

μάθηση, καθώς και μοναχοί καὶ δεν εἰναι 

ὑπερήφανοι. 

83. Και otav ακούσουν το 

αποκαλυφθέν στον Απόστολο ὄόλέπεις τα 

μάτια τους va δακρύζουν γιατί 

αναγνωρίζουν την αλήθεια. Λένε: "Κύριέ 

μας! πιστέψαμε και γράψε μας μαζί μ' 

όσους μαρτυροῦν". 

84. Ποιὰ αἰτία θὰ μας κάνει va μὴν 

πιστεύουμε στον ΑΛΛΑΧ και στὴν 

ἀλήθεια που μας ήρθε και va επιθυμούμε 

Va μας επιτρέψει ο Κύριός μας va 

εισέλθουμε με το λαό των ενάρετων;". 

85. Και τους αντάμειψε ο AAAAX 
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γι' αυτά Ta λόγια τους με κήπους, που 
κάτω τους κυλούν ποτάμια - και σ' αυτούς 
παραμένουν για πάντα. Καὶ τέτοια εἰν' ἡ 

ἀμοιδή ὁσων ἀγαθοεργούν. 

86. Εκείνοι όμως που ἀαρνήθηχκαν την 
Πίστη και διέψευσαν τις Εντολές Μας, - 
θα γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς της 
Κόλασης. 

87. Q! Εσείς που πιστεύσατε! Μην 
απαγορεύετε τ' ἀγαθά που σας επέτρεψε 
ο AAAAX καὶ μη ἕεπερνάτε ta solo 
(Tov owotov). Πατί o AAAAX δεν ἀγαπά 
τους ἁπληστους. 

88. Towte απ' αὑτά που σας προσέφερε 
Oo AAAAX, τα επιτρεπόμενα τα καλά. 
Na σέδεστε tov ΑΛΛΑΧ στον Οποίο 
EOELG πιστεύετε. 

89. Ο AAAAX δεν θα σας ξητήσει 
τον λόγο για τοὺς ἀασήμαντους ὁρκους 
σας, αλλά για όσους ορκιστήκατε σούαρά, 
O εξαγνισμός γιὰ τους σοδαρούς ὀρχους 
εἰναι: ἡ διατροφή δέκα φτωχών κατά 
μέσον όρο διατροφής των οικογενειών σας, 
ἢ O ρουχισμός τοὺς ἤ ἡ απελευθέρωση 
ενός σχλάδου. Av αὐτό εἰναι πάνω απ' 
τις δυνάμεις σας, τότε VO νηστέψετε για 
τρεις μέρες. Αὐτή ἡ εξιλέωση για τους 
ὄρκους που πήρατε. Τηρείστε όμως τους 
όρκους σας. Eto. φανερώνει ο AAAAX 
τις Εντολές Tov σε σας, μήπως xa γίνετε 

ευγνώμονες. 

90. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Τὰ 
οινοπνευματώδη ποτά κι ἡ χαρτοπαιξία, 
ἢ ἀφιέρωση στ᾿ ἀγάλματα (εἰδωλα) κι ἡ 
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(5) Loven ελ-Μάτντε 

χλήρωση με BEAN, Elvat σιχαμερά ἔργα 

του Σατανά, VA τ' AMOPEVYETE με 

απέχθεια, για να ελπίζετε στὴν επιτυχία. 

91. To μόνο που θέλει ο Σατανάς εἰναι 

να εξάψει, τα πάθη και τα μίση ανάμεσά 

σας, με τα οινοπνευματώδη ποτά και 

τὴν χαρτοπαιξία, και να σας εμποδίσει 

va θυμάστε τον ΑΛΛΑΧ, και τὴν 

προσευχή. Μήπως εσείς dev θα απέχετε 

λοιπόν; 

92. Ynaxovete στον AAAAX xt 

᾽πῃυπακούετε στον Απόστολο και προσέχετε. 

Av παρανομήσετε, μάθετε ότι καθῆκον 

του Αποστόλου Mac εἰναι va κηρύττει 

ξεχκάθαρα (το Μήνυμα) 

93. Δεν πρόκειται να κατακχριθούν όσοι 

πίστεψαν κι EXAVAV καλό για COG EPAYAV 

(oto παρελθόν), Ep’ όσον ἔχουν 

προφυλάξει τον εαυτό τους απ' το πονηρό 

και πίστεψαν κι EXAVEAV το καλό κι ἐπειτα 

προφύλαξαν τον εαυτό TOUS (απ᾽ το κακό) 

κι επίστεψαν κι ἔπειτα πάλι προφύλαξαν 

τον εαυτό τοῦς (AI TO κακό) κι ἕκαναν 

to καλό. Βέδαια ο AAAAX αγαπά τους 

αγαθοεργούς. 

94. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! O 

AAAAX θα σας δοκιμάσει, κατά κάποιο 

τρόπο κάνοντας νὰ περάσει (κάτι TO 

θήραμα)δίπλα από σας MOV μπορείτε νὰ 

TO πιάσετε με TA χέρια σας και μὲ τις 

λόγχες σας το θήραμα, για va μάθει ποιος 

Tov φούάται χωρίς va Tov det. Ὅποιος 

τότε παραόδιάσει μετά απ᾽ αυτό, TA COLE 

θα τύχει μιας φοδερής τιμωρίας. 
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95. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Mnv COIS OB Ee coe se IA Caden Sa Be 
σκοτώνεται TO θήραμα, ενώ ian 7 Sa oe a ον 
αἀπαράόδατα Μέρη, ἡ σε περίπτωση του sally Jeu Motos KOA 
μεγάλου ἡ TOV μικρού προσκυνήματος. BST Kes Je hy BE 
Κι av κανείς ad σας σκοτώσει σκόπιμα 
TO θήραμα, τότε To αντιστάθμισμα θα 

- 

a 
* fy wee ad a 3.722 

Ble tS Jae gf ye ALOL 2 SI 
, 7 j Ά ; ΄“.5 a κυ 279,.. ἃ peeve foe 

εἰναι va φέρει στην Κάαμπα ἕνα two, rhe gray cth eau ΠῚ ISbySsad 
᾿ , , id t id AMM + es s4 “we EVO ZATOLXLOLO CWO, ἀνάλογο μ' AUTO που ῶ, εἴθ Pavey αι ὁ 
σκότωσε κι αυτό θα το υποδείξουν δύο 
δίκαιοι από σας, ἡ μια ἀαποζημίωση, (μια 
τροφή ενός φτωχού) ἡ το αντιστάθμισμα 
τῆς σε νηστείες, γιὰ να γευθεί την τιμωρία 
της πράξης του. Ο AAAAX συγχώρεσε 
O,TL πριν έγινε. Ὅποιος όμως επαναλάδει 
τούτο, τότε ο AAAAX θὰ τον εκδικηθεί 
καὶ ο AAAAX εἰναι Δυνατός και Κύριος 
τῆς αντεκδίκησης. 

96. Σας ἐπιτρέπει TO ψάρεμα στο νερό SOS, yan Pape x Ae 
Ἀν ἡ XENON του γιὰ τροφή, - για το καλό 
το δικό σὰς κι dowv ταξιδεύουν. Lac ip aes Lp; 
απαγορεύθηκε όμως TO κυνήγι OTH στεριά, =< i 33 A Ses = sai Ai 
- 000 όρίσκεσθε σ' ἁαπαράδατα Μέρη ἡ 
σε NEQLATWON μεγάλου ή μικρού 
προσχυνήματος. Και va σέόδεστε τον 
AAAAX ποὺ σ' Αυτόν θα ξαναγυρίσετε. 

97. Ο AAAAX διόρισε την Κάαμπα, oa τας ἃ 
το ἀπαράδατο Σπιτι για καταφύγιο των ἘΣ ΩΣ ; ι : ͵ ays ἀρία Gab eed ρος ἘΠ ανθρώπων. Ἐπίσης to anaedé6ato Miva Nese ραν 02 

, , , Pad “7 ner Ἷσ΄,2 1212... Oe και TA CWA τῶν θυσιών καθώς και TE 3 SEEN BL Le alot TL 
? s ? »" " "ἢ al se Pa σημεῖα τους. Ia να μάθετε OTL O AAAAX τ ONL 

γνωρίζει COAG όσα είναι στους ουρανούς ‘ 
καὶ στη yn. [tat - πράγματι - o AAAAX 
εἰναι Παντογνώστης. 

98. Μάθετε ot. ο AAAAX τιμωρεί Mls Sladl nd sale Maal 
QVOTHOG και ότι είναι Πολυεπιεικής. 
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99. Το καθήκον του Αποστόλου ὃὲεν 

εἶναι παρά να κηρύττει (το Μήνυμο). Κι 

o AAAAX ξέρει ὁλα ὁσὰ φανερώνετε 

και χκρύόετε. 

100. Λέγε: "Δεν. εἰναι loa τα κακά καὶ 

τὰ καλά πράγματα, ἀκόμη κι όταν σας 

θαμπώσειν ἡ αφθονία του κακού. Tv’ αὐτό 

va φοδάστε tov AAAAX. Q! Ἐσείς που 

καταλαθαίνετε, οὕτως ὥστε νὰ ελπίζετε 

στην επιτυχία". 

101. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! Μη 

ρωτάτε για πράγματα MOV μπορεί, αφού 

σᾶς Ta εξήγησαν τέλεια, νὰ σας 

μπερδέψουν πιο πολύ. Αντίθετα όμως, OV 

ρωτήσετε YU αυτά κατά THY ἀαποκάλυψη 

του Κορανίου, θα σὰς γίνουν αντιληπτά. 

O AAAAX ἔχει συγχωρέσει γι᾿ αὐτά γιατί 

εἶναι Πολυεπιεικής, Μακρόθυμος. 

102. Κι ἄλλος λαός πριν από σας 

ἐκαναν τέτοιες ερωτήσεις κι ἐπειτὰ γι' 

αὐτό το λόγο ἐγιναν ἀπιστοι. 

103. Δεν ήταν o AAAAX ποὺ εθέσπισε 

τέτοιες προκαταλήψεις σαν κι αὐτές: τῆς 

με σχισμένο τ᾽ αὐτί θηλυκής καμήλας 

(Μπαχίρα), ἡ τῆς θηλυκής καμήλας 

(Σἀτμπεγπου αφέθηκε va Gooxer ελεύθερα 

(λόγω τάματος), ἡ τῆς προσφοράς 
ομοιώματος για θυσίες σε περιπτώσεις 

γεννήσεως διδύμων ζώων (ωασσίλα), ἢ 

τῆς τῶν αρσενικών καμήλων, που 

γέννησαν δέκα φορὲς και NOV 

ἀπελευθερώθηκαν ast’ To ἔργο τους (λόγω 

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

αὐτοί που επινοοῦύν ψέματα για TOV 

AAAAX, κι OL περισσότεροι AT’ αὐτοὺς 
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OTEQOUVTAL φρονιμάδας. 

104. Κι όταν τους λένε: ᾿Ελάτε σε 

oon ἀποχάλυψε o AAAAX xt ελάτε στον 

Απόστολο", αὐτοί amavtovv: Mac εἰν' 

αρκετό O,TL ὀρήκαμε am’ Tous πατεράδες 

μας ν΄ ακολουθούμε". Μήπως κι ακόμα 

αν OL πατεράδες τους ἀπέφυγαν TH 

μάθηση και τὴν καθοδήγησηῃ. 

105. Q2! Ἐσείς που πιστέψατε! Φυλάξτε 

τον εαυτό σας: Av ακολουθείτε τη (σωστή) 

καθοδήγηση, SEV πρόκειται va πάθετε 

τίποτε ἀπό TOUS παραστρατημένους. 

Προορισμός Okwv σας εἰν o ΑΛΛΑΧ. 

Αὐτός θὰ σας δείξει την αλήθεια για 

όλα όσα κάνατε. 

106. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Ὅταν 

κοντεύετε VOL πεθάνετε και πρόκειται νὰ 

κάνετε τη διαθήκη σας, (πάρτε) για 

μάρτυρες - απ’ TOUS συγγενείς σας - δύο 

δίκαιους, κι αν σὰς συναντήσει ο Θάνατος 

καθώς ταξιδεύετε, τότε πάρτε δύο ξένους. 

Av ἀμφιθάλλετε yu αὐτούς τότε, αφού 

προσευχηθείτε, νὰ τους δεσμεύσετε με TOV 

AAAAX, μὲ τον ακόλουθο ὀρκο: “Δεν 

αἀποζητοῦμε από τὴν μαρτυρία μας AUTH, 

οποιαδήποτε ἐεγκόσμια αγαθά, ἀκόμα καὶ 

στην περίπτωση ποῦ ο (ευεργετούμενος) 

θα Elva στενός μας συγγενής. Kau δεν θ' 

απολχρύψουμε τὴν μαρτυρία μας αυτή (που 

κάναμε) μπροστά στον AAAAX. Av όμως 

TO κάνουμε τότε αλίμονο, TO κρίμα va 

πέσει πάνω μας!" 

107. Κι otav ποτέ μαθευτεί, όταν GUTOL 

OL δύο χρίθηκαν Evoyxor (ψευδορκίας), τότε 

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

ἄλλους από τους συγγενείς του πεθαμένου 

- κι ooxtote τους στὸ AAAAX με: 

"Βεδαιώνουμε ότι ἡ μαρτυρία μας AUTH 

εἰναι πιο αληθινή as’ εκείνη τῶν ἄλλων 

δύο, κι ότι Sev θα την καταπατάμε. Av 

όμως γίνηκε, τότε αλίμονο, ας 

συμπεριληφθούμε με τους παράνομους". 

108. To ιδανικότερο εἰναι: Na δώσουμε 

τη μαρτυρία στις πραγματικές τῆς 

διαστάσεις αλλιώς, ας φούδηθούν μήπως 

ληφθεί ἄλλος ὄρκος πάνω στο δικό τοῦς, 

και va σέδεστε tov AAAAX και ν' ἀακούτε 

(τις συμόουλές Tov). Tati o AAAAX dev 

καθοδηγεί TOV παράνομο λαό. 

109. Κοίτα, μια μέρα ο AAAAX 

συγκεντρώνει όλους τους Αποστόλους “AL 

ρωτά: "Tt ανταπόκριση 6onxate (απ' τους 

ανθρώπους στη διδασκαλία σας)" Κι αὐτοί 

εἰπαν: 'Δεν ξέρουμε Σύ εἰσαι Αὐτός που 

γνωρίζεις OAa όσα εἰναι κρυφά". 

110. Tote εἰπε 0 AAAAX: "Q! Ἰησοῦ, 

γιε της Μαριάμ! Θυμήσου την χάρη Mov 

σε σένα και OTH μητέρα σου. Κοίτα! o 

ενίσχυσα pe t Ἄγιο Πνεύμα, για va 

μπορέσεις να μιλήσεις στους ἀνθρώπους, 

και τὴν παιδική ἡλικία και κατά τὴν 

ὠριμότητα. Κοίτα! σου ἐμαθα το Bu6Ato 

και TH Σοφία, χαι to Novo και το 

Ευαγγέλιο, κι ἀκόμη EMTLAEES - μὲ τὴν 

ἀδειά Mov - από πηλό τὴ μορφῇ ενός 

πουλιού, που μ' ένα φύσημα σοῦ, ἔγινε 

με τὴν ἀδειά Mov - ἕνα πουλί, και 

γιάτρεψες - WE την άδειά Mov - τους εκ 
γενετής τυφλούς καθώς και τους λεπρούς, 
XL ανάστησες - με την ἀδειά Mov - τους 

—vexoous. Kat χοίτα' εμπόδισα ta Παιδιά 
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tov Ισραήλ va σε ὄλάψουν, όταν τους 

παρουσίασες τα θαύματα, οι ἀπιστοι όμως 

όπως ἦταν ἀνάμεσά τους, εἰπαν: "Αὐτά 

OEV είναι παρά φανερή μαγεία". 

111. “Και κοίτα! evénvevoa τους 

Μαθητές va ἐχουν πίστη σε Μένα και 

στον Απόστολό Mov, εἰπαν: "Πστεύσαμε 

και νὰ εἰσαι μάρτυράς μας, ότι είμαστε 

μουσουλμάνοι - υποταγμένοι δηλ. στον 

AAAAX". 

112. Κι εἰπαν ot Μαθητές "Q! Inoow 

ye της Μαριάμ! Μήπως μπορεί ο Κύριός 

σου, VO μας στείλει At’ τον ουρανό, ἕνα 

στρωμένο (με φαγώσιμαλ) Τραπέξι;" Εἰπεν 

(ο Inoous): Οϑθήθειτε τον AAAAX, av 

ELOTE πιστοί". 

113. Einav: "To μόνο που επιθυμούν 

εἰναι νὰ φάμε απ' αὐτό και va 

LXAVOTOLNVOVV OL καρδιές μας και νὰ 

διαπιστώσουμε ότι πράγματι μας λες την 

αλήθεια καὶ VA είμαστε απ' τους μάρτυρες 

στο θαύμα αυτό". 

114. Ἐίπεν ο ἸΙησούς ο γιος τῆς 

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

απ' τον oveavo, ένα Τραπέζι στρωμένο 

(με Eloy διατροφής), κι ας γίνει - για TO 

πρῶτο και το τελευταίο, από μας - μιὰ 

ἱεροτελεστία για μας και μια υπόδειξη 

από Σένα. Και φρόντιζε για τη συντήρησή 

μας, Eou εἰσαι ο καλύτερος Ὑποστηρικτής 

(για τις ἀανάγκες μας)". 

115. Εἶπεν 0 AAAAX: "Oa. σας στείλω 

κάτω σε σας. Αν όμως κανείς από σας, 

μετὰ AT’ αὐτό δυσπιστήσει, τότε θα τον 
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(5) Σούρα ελ- Μάτντε Μέρος 70 δ BUI 8). 

ὀασανίσω με τέτοια άσανα πως δεν Spal Ais 

ἔχω ὀασανίσει ποτέ κανέναν σ' OAO TOV 

κόσμο. 

6 - aera te rere ret Te ae a en 116. Kau πρόσεξε, ὁταν ο ΑΛΛᾺΣ βοή 2! ARAL) 

θα met: G2! Ἰησοῦ, γιε της Μαριαμ μηπως “6 ; vA AH 7 

εἶπες στους ανθρώπους: "AGTOEVETE ἐμένα silossuscre Al Gre wll) 

και τὴν μητέρα μου σαν Θεούς εκτός an | J CIC οὁϑῇοῖ εὐξκιώθαςλός 
τον ΑλΛλΛΑΧ; "Δόξα σε Σένα! εἰπε ο ED aa CA ee τῷ 

Inoovs “ποτέ δεν θα ἔλεγα ό,τι SEV εἰχα eats sini pea Ors 

δικαίωμα (va πω). Κι av εἰπα τέτοιο O) Le aS ΠΗ 
πράγμα, Ἐσύ θα το γνωρίζεις ἀμέσως. 

Γιατί ξέρεις τι κρύδει ἡ καρδιά μου, ενώ 

εγώ δεν ξέρω τι ὑπάρχει OTH δική Lov. 

Γιατί Ἐσύ εἰσαι o pene OAWV, OGG 

εἰναι κρυμμένα. 

117. "Ποτέ δὲν τοὺς eima τίποτε [ ,:. “1, ἀ Σίοίεν cs ARYA 
παραπάνω από όσα με διέταξες va πω: ο΄ = 

"No λατρεύετε tov AAAAX, tov Κύριό Sait τ γτ' aes 
μου και tov Κύριό σας", κι ήμουν epee Ms NES 33 SolG 
ἄρτυρας γι' αὐτούς EP όσον ὀρισκόμουν Ἐπ: ΠΟΘ ee te 5 θ μ ΚΟΥ ἡ eels 

κοντά τους. Ὅταν OUWS OVUTANOWOA τὴν 

διαμονή μου στη ζωή, Eou τότε ἡσοῦυν 

mia ο Φύλακάς tovg κι Eov εἰσαι o 

Αὐτόπτης μάρτυρας για ὀλα TA πράγματα. 

ν " Vv VLO iy sik de ere 

118 Av τους ὄασανίσεις, εἰναι : eis SGN έῤροῖδοι 

᾽πυπηρέτες Σου, κι AV TOUS συγχωρέσεις, snes 

Ἐσύ Etoa: o Παντοδύναμος, ο Σοφός". (9.5 x cal 

119. Eitev 0 AAAAX: "Αὐτή εἰναι ἡ oA » So 12 
oleae aleesty ie aul Sls 

oe 

μέρα, που or φιλαλήθεις θα avtaperpbovv fe, ὁ, ως ore 

για τις αλήθειες τους. OG εἰναι δικοί τους CMa GE hE 

ot Παράδεισοι, με τα ποτάμια που κυλούν ἌΡ : 
από κάτω TOUS, κι  AAVTOTLVH τους 

κατοικία". Ο AAAAX ευχαριστήθηκε ast’ 

αὐτούς και αὐτοί a’ tov ΑΛΛΑΧ. Αὐτή 

εἰναι ἡ σπουδαία Νίκη (η εκπλήρωση OAWV 

73 
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τῶν πόθων). 

120. Στον AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία 

στους OVEMLVOUS και στὴ yy κι σ' όλα όσα 

εἰναι ἀνάμεσά τους. Κι εἶναι Αὐτός o 

Παντοδύναμος. 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Π]αντελεήμονα, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξα στον AAAAX, που 

δημιούργησε τους ουρανούς καὶ TH YH, κι. 
EPTLAEE τὰ σκοτάδια καὶ TO φως. OL 

ἄπιστοι όμως ισοδυναμούν άλλους με TOV 

Κύριό τους. 

2. Αὐτός εἰναι που σὰς δημιούργησε 
από λάσπη και μετά θέσπισε Eva χρόνο. 

Και σ' Αὐτόν υπάρχει ἕένας άλλος 
προκαθορισμένος χρόνος (για την ἡμέρα 
τῆς Κρίσεως). Και εσείς ακόμα 
αμφιόάλλετε! 

3. Κι αὐτός εἰναι o AAAAX ποῦ τον 

λατρεύουν OAG. (TA OVTA) στους ουρανούς 

Ἀαι στη yy. Γνωρίζει ότι κρύδετε κι ὁ.τι 

φανερώνετε και γνωρίζει τα doa. κερδίζετε 
με τις πράξεις. 

4. Δὲν τους ήλθε κανένα Ayto 

(Συμόολο) απ' ta Αγιάτ (Σύμδολα) του 

Κυρίου τους χωρίς va to αρνούνται. 

5. Καὶ τώρα ακόμη διέψευσαν την 

αλήθεια, ὅταν τους ήλθε, γι' αὐτό θα 
διαπιστώσουμε τὴν τιμωρία γι' αυτά που 

x 5 19 
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κοροϊδεύουν. 

Avy ᾿ : Losses ve ἈΠ αι 6. Μήπως OEV εἰδῦν πόσους gag oka sR 
καταστρέψαμε πριν AN αὕτουῦς; 

᾿ | ae ὶ τ τ. ἰῷ 20 Ai 
Ολόκληρες γενιὲς εἰχᾶμε ισχυροποιήῆσει, μὰ se ie 2 ὦ 

στη YH, με τόση δύναμη Con δεν EXOUE wens reyes sbbas 

coos σ ἐσᾶς ; για τις οποίες θίχναμε 6% a elie τ; τ ύζ 

απ' τον ουρανό άφθονη ὄροχή, και κάναμε a fected 

TOUS ποταμούς va κυλούν κάτω τους Ones 

Ἔπειτα τους καταστρέψαμε όμως για TO 

αμαρτήματά τους και δημιουργήσαμε μετά 

απ' αὐτούς άλλες γενιές (στη θέση τους). 

7. Κι αν ακόμα στέλναμε κάτω ἕνα τ lbs GUS SCL 
ὦ “ a oP oer .,.,,5 25 war art γραμμένο θιόλιο πάνω σὲ χαρτὶ για νὰ ρα ΠΕ Μ SGM 

μπορούν να το αγγίζουν με τα χέρια τοῦς, . 
θα ήταν σίγουρα ότι θα ἔλεγαν όσοι 

αρνήθηκαν την Πίστη: “Αὐτό δεν εἶναι 

τίποτ' άλλο παρά φανερή μαγεία"!". 

8. Κι εἰπαν: “τουλάχιστο νὰ κατέόει, σ' ἜΑ av (Οὐ (Si. ale 319 
αὐτόν ἕνας ἀγγελος" Κι av ακόμα στέλναμε reer δον 

κάτω EVA άγγελο, τότε ἡ κατάσταση θα ῷ Soles 
εξεκαθαρίζετο ἀμέσως, και dev θα τους 

παρεχόταν ALA καμιά αναύδολή (της 

τιμωρίας). 

ys: iG 

es 

΄ »“ 5“. S gp 3“ κ᾿ 

9. Κι av τον είχαμε φτιάξει cyyedo, | Co weal eat oe 5 

ν OTEAV A ανθρώπου, ox - wee θα το στέλναμε με TH μορφή Bow -- τὰ ᾿ 

και OTA σίγουρα θα προκαλοῦσαμε ᾿ 

σύγχυση πάνω σε κάτι για το οποίο εἰναι 

ἤδη μπερδεμένοι. 

10. Και πριν από σένα χλευάστηκαν | .--,δ W3 pe λυ χα 

(πολλοί) Απόστολοι. Or χλευαστές τους | Arn ee 1 : 

όμως καταστράφηκαν εξ αιτίας αὐτοῦ | ~~ 

που κορόιδευαν. 

11. Λέγε: "Διατρέξατε τῇ yn, κι Beal BIS ὦ 
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i nd A ἤ ᾿ er #4 sat “ ἐπειτα OELTE OLA ήταν ἡ τιμωρία εκείνων Δ τυ ΔΙ ee 
ὲ ; ; SY 4e - τ ; mov ovepevoav την Αλήθεια". 

id . te , Ἄ , ἕο 4:5 ae ed “4 4, Ξ we - 12. Λέγε: "Xe ποιον avyxovv OAC ὁσὰ ABN EN gt Ts 
ὀρίσκονται στους ουρανούς και OTN Yn:". ἜΝ aaa ee “: ae 

Απάντησε: "Ztov AAAAX! Διόρισε για 
τον εὐατό Tov (το νόμο) τῆς τὴ eo CIN τ, δι 
Ενυησπλαχνίας". “Xtyovoa 8a σας o | OB cal 
GVYXEVTOWOEL OAOUS κατά THY ἡμέρα της 

Κρίσεως, mov yu αὐτή dev ὑπάρχει καμιά 

ἀαμφιύθολία. Αὐτοί, που ἐχασαν τον εαυτό 

τους ἀρνούνται τὴν πίστη". 

Cys ay 
13. “Σ᾽ Αὐτόν avyxovv όλα dod aP SS LINE (Sob Wa 

ὀρίσκονται στη νύχτα και στη ἡμέρα. Κι ee 
, , , , (ar) yan) Αὐτός είναι ο Μόνος που axzover χαι | οὐ 

γνωρίζει το πάντα". 

- "Mr : 5 eT aE AES OP ae oe 14, [1ες: "Μήπως πρέπει va πάρω για Οὐδ; : πἰμύα ALATA 
προστάτη μου ἄλλον, εκτός ἀαπ' τον oor ee ee 

Hell το ϊϑι snake jal 8s AAAAX τον δημιουργό των ουρανών χαι i 
τῆς γῆς; Αὐτός που τρέφει τους ἄλλους Ὁ) Δ) SS, Sige eA 

και O ίδιος δεν τρέφεται az’ GAAO". Tec: 

“Byo διαταχθεί va εἰμαι ο πρώτος 

Μουσουλμάνος". Νὰ μὴν εἰσαι μ' αὐτούς 

που συνεταιριάζουν ἄλλους με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

15. Πες: "Av παρακούσω tov Κύριό ae Seta 3 

Eye λύ ἶ , δὴ ile "Ὁ Oe 
16. Την nuéoa αὐτή, av χανείς dev a τς 

9 | : ἰλ λ ; GS we oe Ὑπὸ Δ Φὺ ἐν λδν τὶ et ΕΙΣ, 
17. Κι av ο AAAAX σου επιφέρει ἦγ. aloes οὐ ώ 22:.232015 

καμιά ὀλάδη, κανείς δεν θα μπορέσει va | . ᾿ "4711 Fe rere 
OY) 95. Le τὴν AMOUGCKOVVEL, MAOH μονάχα AUTOG. et TA 20" CAL SSCL Οὐ “ἢ 
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Ki αν σου επιφέρει κάτι καλό, τούτο 
γίνεται γιατί Autos εἰναι Παντοδύναμος. 

18. Κι Αὐτός εἰναι ο Κυρίαρχος πάντων 

τῶν λατρών Του κι Αὐτός εἰναι ο Σοφός, 

ο Παντογνώστης. 

19. Πες: 'Ποιο πράγμα ἐχει 

μεγαλύτερη μαρτυρία;". Απάντησε: Ὃ 

AAAAX ειν' ο μάρτυρας ανάμεσα σε μένα 

χαι σε σας, καὶ μου ἐνέπνευσε το Κοράνιο, 

τούτο, να προειδοποιήσω - μ' αυτό εσάς 

καθώς και λους που το γνωρίζουν. 

μήπως ομολογείτε OTL ὑπάρχουν άλλοι 

θεοί Mati we tov AAAAX;". Πες: "Αλλά 

στ' αλήθεια, εἰναι Ἕνας o AAAAX και 

εἰμαι αθώος an’ ότι συνεταιρίζεται μ' 

Αὐτόν". 

20. Εκείνοι στους οποίους δώσαμε το 

ὀιόλίο το γνωρίζουν (tov Μουχάμμεντ), 

όπως γνωρίζουν Ta παιδιά τους. Ὅσοι 

ἐχασαν τον EAVTO τους (με την ἀρνηση 

του μηνύματός του), αὐτοί δεν πιστεύουν. 

21. Δεν υπάρχει πιο ἀάδικος απ' εχκείνο 

που επινοεί ψέμα γιὰ tov ΑΛΛΑΧ ἡ 

που διαψεύδει τὰ Αγιάτ (σὐμόολά) Tov. 

Ποτέ Gums SEV πετυχαίνουν OL ἄδικοι. 

22. Την Ἡμέρα εκείνη όταν τους 

μαζέψουμε όλους μαζί, ἐπειτα θα πούμε 

σ' αὐτούς, που αποδίδουν συνεταίρους 

(σ' Εμάς): "Πού είναι οι συνέταιροί σας 

που επινοήσατε;" 

23. Ἔπειτα δεν θα νπυπάρχει πιὰ γι' 

αὐτούς άλλη υπεκφυγή παρά μόνο νὰ 

᾿πουν: "Ma τον ΑΛΛΑΧ, Κύριόν μας dev 

ΟΝ ala! δ) ὦ 
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ἥμασταν αὐτοί που συνεταιρίζανε θεούς 
με tov AAAAX." 

24, Κοίταξε πὼς εἶπαν ψέματα στον 

ἰδιο τον εαυτό τους! Και λησμόνησαν τα 

ψέματα που επινόησαν (σχετικά με TH 

θεότητα της ειδωλολατρίας). 

25. Κι ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν μερικοί 

που σ' axovv. Κι όμως, ρίξαμε πέπλα 

στις καρδιές τους για νὰ LH το 

καταλαδαίνουν, και κουφαμάρα GT’ αὐτιά 

τους, ἀκόμα κι αν δουν το καθένα az’ 

Ta Σημεία, δεν θα το πιστέψουν, ακόμη 

και ὅταν ρθουν κοντά σου, για va 

φιλονικήσουν μαζί σου, οι Ἀπιστοι λένε: 

"Αὐτά δεν είναι τίποτα παρά παραμύθια 

τῶν προγόνων". 

26. Ἄλλους κρατούν μακριά an’ Αὐτό. 

και TOV εαυτό τους ἀαπομακρύνουν απ’ 

Αὐτό (το Κοράνιο). Κι όμως το μόνο που 

κάνουν εἰναι ν᾿ αυτοκαταστρέφουν κι αὐτό 

ὃεν το αἰσθάνονται. 

27. Av τους ὄλέπεις όταν 

αντιμετωπίσουν TH Φωτιά! Oa πουν: 

"Μακάρι va ξαναγυρίσουμε πίσω (στη 

ζωή) δεν θα διαψεύδαμε Ta σημεία του 

Κυρίου μας και θα γινόμαστε εκ τῶν 

πιστῶν". 

28. Βέδθαια, αποκαλύφθηκε ota μάτια 

τους αὐτό που προηγουμένως ἐκρυόδαν 

(αρνήθηκαν). Κι Av ακόμη ξαναγύριζαν, 

θα ξανακυλούσαν πάλι OTA ἀπαγορευμένα 

πράγματα, γιατί στην αλήθεια αὐυτοί εἰναι 

ψεῦτες. 

eae awl ely SAS 
Go σ΄ ‘ern “ gee 

ῶ λυ ib Ye ὃ: 

Sg ss Ce 255 τ eet neey) 

Hse, ols! (3 δ ον δ 39 30 Ὁ qibal 

at 5 Sue SEELEY 

©) WOR ye 

“4 of wee Pe ae ee σσ»!λ. 

ole ols ἘΞ: Oe γέ aby 
Aser “ee sed {-- 

Osa ah) 

fer “7e 2 -~e J Ae 

ERIN GS UN Te απ; 

ctl SESE SIR, 

ΤΟΣ 

ρώ  ϑόϑολπε ἄχ 

Ὁ S58 ὙΖΈΑΡΘΑΙ 



(6) Loven cA-Ev' ἀμ Μέρος 7o 

29. Και εἰπαν. "Δεν ὑπάρχει ἄλλη ζωή 

παρά μονάχα ἡ ζωή μας στον κόσμο, και 

ποτέ dev θ' αναστηθούῦμε ξανά". 

30. Κι αν τους ἐόλεπες κρατούμενους 

σαν θα αντιμετωπίσουν (για τιμωρία από) 

τον Κύριό τους! θα mer o AAAAX: "Δεν 

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

μα tov Κύριό μας!" Θα meu "δοκιμάστε 
τότε το ὀασανιομό, γιατί εἰχατε ἀρνηθεί 

τὴν πίστη". 

31. Χαμένοι εἰναι πράγματι, QUTOL που 

᾽υποστηρίζουν πως εἰναι ψέμα το OTL, θα 

συναντηθούν με τον AAAAX (τὴν ἡμέρα 

τῆς Ανάστασης) ακόμα κι όταν ξαφνικά, 

θα φθάσει ἡ WOG τους, θα πουν: ᾿Αλίμονο 

σε μας για ότι παραμελήσαμε στη ζωή 

μας (κι ETOL χάσαμε τη Μέλλουσα Ζωή)". 

Κι ὀμως αὐτοί σηκώνουν TA αμαρτήματά 

τους, στις πλάτες τους. Tt GALA φορτία 

που σηκώνουν ! 

32. H απασχόληση με τη κοσμική ζωή 

δεν εἰναι παρά παίξιμο και σε μάτη! Η 

ὃε ἀαπασχόληση για τη Μέλλουσα Ζωή 

είναι, για τους ευσεόείς καλύτερα. Δεν TO 

καταλάόδατε λοιπόν; 

33. Βεδαίως γνωρίζουμε ότι σε πονά 

αὐτό που λένε γιατί αὐτοί δὲν σε 

διαψεύδουν, EVM οι ἀπιστοι (από φθόνο) 

αρνούνται Ta Σημεία του AAAAX. 

34. Και πριν από εσένα διαψεύστηκαν 

άλλοι απόστολοι και υπέμειναν τις 

διαψεύσεις και τις εχθροπραξίες, μέχρις 

OTOV τους ἔφτασε ἡ ὀοήθειά Mac. Κανείς 

SEV μπορεί να μεταύδάλλει TA λόγια του 

© es a“ 
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AAAAX, Σου ἔχουν κιόλας έρθει κάτι 

νέα για τους ἀποστόλους αυτούς. 

35. Κι αν σου ἔγινε τόσο πονηρός oO 

αποτροπιασμός τους ακόμη κι αν 

μποροῦσες va φτιάξεις μια υπόγεια 

περασιά μέσα στη YH, ή μια σκάλα στους 
OVEAVOUS για VA τους φέρεις σε Eva 

Σημείο. Av ἤθελε ο AAAAX θα τους 

συγκέντρωνε στο σωστό ὃρόμο, γι' αὐτό 

ας μὴν εἰσαι λοιπόν από εκείνους που 
αγνοούν. 

36. Be6aiws σ' vaaxovv doot σ' 

αχούν και εννοούν, ενώ TOUS νεχρούς 

(τους ἀπιστους) ο AAAAX θα τους 

αναστήσει κι ἐπειτα σ' Αὐτόν θα 

ξαναφερθοῦν. 

37. Και εἰπαν: "Ac στελνόταν ἕνα 

θαύμα κάτω σ' Αὐτόν (τον Movxappevt) |, 

απ' tov Κύριό του. ἀπάντησε: Ὃ AAAAX 

- θέδαια- ἐχει TH δύναμη να στείλει κάτω 

Eva θαύμα, κι όμως οι πιο πολλοί aT’ 

αὐτούς δεν καταλαθαίνουν. 

38. Και dev υπάρχει ott’ ένα ζώο (που 

περπατά) OTH YH, OVTE Eva πουλί που 

πετὰ μὲ τὰ φτερά Tov, Mov va μὴν 

αποτελεί μέλος κοινότητας OMWS και εσείς. 

Τίποτε δεν παραλείψαμε στο Βιόλίο, και 

Ta 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 AAAAX 

όποιον θέλει θ᾽ ἀφήσει να παραπλανιέται, 

και θα φέρει OMOLOV θέλει στον ἴσιο 
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Δρόμο. 

40. Λέγε: "Na μου πείτε, OTav σας 

ἐρχεται ἡ τιμωρία τοῦ ΑΛΛΑΧ ἡ όταν 

σας ἐρχεται ἡ Ὥρα, μήπως θα επικαλέσετε 

(για όοηθό) κανένα ἄλλο απ' tov AAAAX 

αν εἰστε ειλικρινείς; 

41. Βέδαια, - Avtov θα επικαλεισθείτε, 

κι αν θέλει θα σὰς απαλλάξει από ό,τι 

προκάλεσε THV επίκλησή σας σ' Αὐτόν. 

Και θα ξεχνούσατε (και τα εἰδωλα) που 

συνεταιριάζατε μ' Αὐτόν. 

42. Και πριν απὸ σένα, στείλαμε 

(αποστόλους) σε πολλά EOVH, και τὰ 

πικράναμε μὲ ὄάσανα κι αναποδιές, 

μήπως και μάθουν πώς να ικετεύουν TOV 

AAAAX. 

43. Av μὰς ικέτευαν όταν τους ἤρθε 

το Βάσανό Mas που τους στείλαμε, αλλ’ 

αντίθετα OL καρδιές τους σκληρύνθηκαν 

και ο σατανάς τοὺς ἕκανε va ὄὀλέπουν 

γοητευτικά (τὰ ἁμαρτωλά) καμώματά 

τοῦς. 

44. Κι otav agnoay τὴν προειδοποίηση 

που πήραν, τους ανοίξαμε τις πόρτες για 

όλα Ta (καλά) πράγματα, και όταν 

χάρηκαν μ' αυτά που πήραν, τότε τους 

στείλαμε την τιμωρία μας ξαφνικά και 

να! αὐτοί τώρα ὀυθισμένοι στην απόγνωση! 

45. Αποκόπηκαν κι οι τελευταίοι CLIT 

TO λαό εκείνο που αδίκησε. Δόξα στον 

AAAAX, tov Κύριο του Σύμπαντος. 

46. Λέγε: "va μου πείτε eav o AAAAX 
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ἔπαιρνε τὴν AXON σὰς καὶ την ὀρασήη 

σας, και σφράγιζε τις καρδιές σας, ποιος 

- ἄλλος θεός Extos an’ τον AAAAX - θα 

μποροῦσε EX νέου Va σας το 

ἀποκαταστήσει; " Κοίταξε πώς 
ἐπιλαμόάνομαι, με διάφορους τρόπους, τα 

σημεία και όμως AVTOL ακόμη τις 

αποδοκιμάζουν. 

47. Λέγε: " Νὰ pov πείτε, εάν, ἡ 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ, σας ερχόταν, 

ξαφνικά (την νύχτα) ἡ ολοφάνερα (την 

ἡμέρα) ποιοι άλλοι θα καταστρέφονταν, 

ἕκτος απ' τους ἀδικους; 

48. Και δεν στέλνουμε τους 

αποσταλμένους παρά μόνο νὰ δώσουν 

καλές εἰδήσεις, και να προειδοποιήσουν. 

Ὄποιοι λοιπόν πίστεψαν και ὀελτιώθηκαν, 

- δεν ἔπρεπε οὐτε va φοόδούνται ούτε νὰ 

λυπηθοῦν. 

49. Και ὁσοι διαψεύδουν ta Σημεία 

Μας, θὰ τους αγγίξει ἡ τιμωρία, λόγω 

τῆς ανυπακοής τους. 

50. ΠΠες: “Δὲν σου λέω πως κατέχω 

τους θησαυρούς του AAAAX, ovte πως 

ξέρω το άγνωστο, οὔτε σας λέω πως εἰμαι 

ἄγγελος. Δεν ἀακολουθώ παρά μόνο 6,TL 

pov εμπνέεται"Πες: "Μήπως εξομοιώνεται 

Ο τυφλός μ' αὐτόν που ὄόλέπει;" Δεν το 

σκεφτήχατε λοιπόν; 

51. Kat προειδοποίησε μ' αυτό, κι 

αὐτούς που Pobovvtat, 0,1 θα μαζευτούν 

(για Δίκη) μπροστά στον Κύριό τους: Δεν 

θα ἔχουν ἄλλο προστάτη ἡ μεσολαόδητή 

ἐκτος am’ Αὐτόν, ίσως συνέλθουν. 
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52. Και μὴ διώχνεις εκχείνους που 

ἐεπικαλούνται (αφιερώνοντας τον εαυτό 

τους), πρωί και ὀράδυ στον Κύριό τους, 

τον AAAAX εκλιπαρώντας va Sovv το 
πρόσωπό Του. Δεν θα αμείόδεσαι γι’ ὅ,τι 
κάνουν οὔτε αὐτοί αμείδονται γι' ό,τι 

κάνεις, γι' αυτό θα σουν (ἕνας) a’ τους 

άδικους αν τους διώχνεις. 

53. Κι ἐχουμε δοκιμάσει, μερικούς OTT 

αὐτούς, WE ἄλλους, ώστε va πουν: "Αὐτοί 

είναι λοιπόν, που προτίμησε ο AAAAX, 

πάνω από μας; Μήπως ο AAAAX ὃεν 

ξέρει καλύτερα LOLOL εἰναι OL εὐγνώμονες; 

54. Κι ὅταν έρχονται σε σένα AUTOL 

που πιστεύουν στα Σύμδολά Mac, πες: 

"Ειρήνη νὰ είναι πάνω σας, o AAAAX, 

ο Κύριός σας ὑυποχρέωσε στον Eauto Του 
τον Oixto (ως χάρη Tov): And. αν κανείς 

από σας αμαρτήσει αστόχαστα κι ἐπειτα 

μετανιώσει, κι επανορθώσει (τη 

συμπεριφορά του), τότε να! Αὐτός εἰναι 

Πολυέλεος, Πολυεύσπλαχνος. 

55. Ετσι λεπτομερειακά επεξηγούμε Ta 

Σύμόολα για va φανερωθεί ο δρόμος τῶν 

αμαρτωλῶν. 

56. Πες: "Mov απαγορεύθηκε va 

λατρεύω αὐτούς που εσείς επικαλείσθε 

σαν θεούς εκτός από tov AAAAX". Πες: 

"Δεν θ' ἀκολουθήσω τις μάταιες επιθυμίες 

σας: γιατί, τότε θα παραστρατούῦσα και. 

dev θα ήμουνα Ala ano 

καθοδηγημένους". 

τους 

57. Πες: "Είμαι ὀεδαίως (κάτοχος) 
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φανεροῦ τεχμηρίου του Κυρίου μου (του 

AAAAX) σε μια καθαρή Ἐντολή εσείς 

ὅμως Tov διαψεύσατε. Δεν éyw va 

πραγματοποιήσω αυτό που σύντομα θέλει 
Va γίνει, γιατί ἡ ἀπόφαση ανήκει μόνο 

στον AAAAX. Δικάζει μὲ δικαιοσύνη κι 

Exetvog εἰναι 0 καλύτερος Διαιτητής". 

38. ΠΕες: "Av ἔχω va. πραγματοποιήσω 

αὐτό που σύντομα θέλετε va γίνει τότε 

το πράγμα θα ἐχει ξεκαθαριστεί ἀμέσως 

μεταξύ μας. Και o AAAAX όμως ξέρει 

καλύτερα Tous ἀδικους". 

59. Κι ἐχει ta Ἀλειδιά του Αόρατου, 
που Αὐτός μονάχα γνωρίζει. Γνωρίζει ὀὁ.τι 
VITAOXEL OTH γη και στη θάλασσα, κι οὐτ' 

ἕνα φύλλο δεν θα πέσει χωρίς να το ξέρει, 

καὶ δὲν ὑπάρχει OUVT' ένα σπόρο στο 

σκοτάδι (ἡ στα 6άθη) της γης κι οὔτε 

χάτι τι TO φρέσχο ἡ το ξερό (πράσινο ή 

μαραμένο), που va μην εἰναι τελείως 

γνωστό στον AAAAX oto ξεκάθαρο 

Βιόλίο. 

60. Κι Αὐτός είναι που σας αποκοιμίζει 

TH νύχτα και ξέρει ὁόλα όσα κάνετε την 

ἤμερα: Ἔπειτα σας ξυπνά τὴν ημέρα για 

να εχπληρωθεί ETOL το προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα της ζωής και σ' Αὐτόν 

θα ξαναγυρίσετε στο τέλος. Και τότε θα 

σας δείξει την αλήθεια για όλα oa 

κάνατε. 

61. Κι Αὐτός είναι ο Κυρίαρχος πάνω 

από τους δούλους Του και στέλνει 

ἀγγέλους φύλακες (που λογαριάζουν τις 

πράξεις σας) κι όταν ο θάνατος έρχεται 

σε κάποιον από εσάς, OL ἀγγελοί Mac θα 
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πάρουν τὴν ψυχή του, και αὐτοί ποτέ 

δεν παραμελούν το καθήκον τους. 

62. Ἔπειτα ὀλοι ov νεκροί θα 

ξαναφερθούν στον ΑΛΛΑΧ mov εἰναι ο 

αληθινός προστάτης τους. Βεύδαίως ἔχει 

τὴν Κυριαρχία. Εἶναι ο πιο γρήγορος 

Λογιστής. 

63. Πες: "Ποιος εἰναι που θα cas σώσει 

απ' τις καταστροφές τῆς γης και τῆς 

θάλασσας, ὄταν φανερά ἡ κρυφά λέτε: 

Tov επικαλείσθε LE ταπεινοφροσύνη και 

χρυφά "Ἂν μονάχα μας σώσεις AI τους 

κινδύνους αὐτούς, (υποσχόμαστε ότι) θα 

δείχναμε πραγματικά τὴν ευγνωμοσύνη 

μας..." 

64. Πες: O AAAAX etv' Αὐτός που 

σας σώζει AN’ αὐτές τις καταστροφές 

καθώς κι am’ ὀλους Tous κινδύνους. Και 

ακόμα εσείς συνεταιρίζεται ἀλλους με TOV 

AAAAX στην λατρεία. 

65. Πες: Ἔχει ty δύναμη να στείλει 

σε σας ὀάσανα από πάνω σας κι από 

κάτω απ' τα πόδια σας, ἡ VOL σας σκεπάσει 

με σύγχυση σε διαμάχη διχόνοιας, δίνοντάς 

σας έτσι μια γεύση αμοιύόαίας 

αντεκχδίκησης TOV ενός YLA τον ἁλλον. 

"Βλέπε, WE πόσους διαφορετικοῦύς 

(συμδολισμούς) επεξηγούμε Ta Σημεία 

Mac, για va μπορέσουν Va τις 

καταλάόουν. 

66. Kat ο λαός σου Tov διάψευσε 

mao’ OAO που εἰναι ἡ Αλήθεια. Ilec: Δεν 

clu’ εγώ ο ὑπεύθυνος για σας". 
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67. Tia κάθε νέο (στο Κοράνιο) 

᾽ὑυπάρχει κι EVA χρονικό OOLO για να γίνει 

κι αὐτό θα το μάθετε". 

68. Και αν θα δεις εκείνους που 

κοροϊδεύουν ta Συμόολά Mac, φύγε 

μακριά τους, μέχρις ότου αλλάξουν θέμα. 

Κι av ο σατανάς GE κάνει ποτέ va 

ξεχάσεις, τότε μετά που θα το 

ξαναθυμηθείς, va μη (συνεχίσεις) va 

κάθεσαι PE αὐτούς τους ἀδικους 

ανθρώπους. 

69. Ou ευσεύείς δεν θα ᾽πυποφέρουν 

καμία τιμωρία γι’ EXELVOUS τους ἀδικους, 

καθήκον τους όμως είναι νὰ τους 

ὉπὙπενθυμίζουν μήπως θα φούόούνται τον 

ΑΛΛΑΧ. 

70. Και παράτησε εκείνους που 

παίρνουν την θρησκεία τους για παιχνίδι 

και διασκέδαση και TOUS γοήτεψε ἡ ζωή 

αυτού του κόσμου. και προειδοποίησε 

τούτο: πώς κάθε ψυχή AVTOXATAOTOEMETAL 

με τα LOLA της τα καμώματα. Δεν θα ὄρει 

κανέναν ἄλλο προστάτη ἡ μεσολαθητή 

Extos am’ tov AAAAX Κι αν προσφέρει 

ONOLOONNOTE αντάλλαγμα (ή αποζημίωσῃη) 

δεν θα γίνουν δεκτά, γιατί το τέλος αυτών 

που AVTOXATAGTOEMOVTAL, μ' αυτά που 

κέρδισαν απ' τις πράξεις τους εἰναι: νὰ 

ἔχουν για TOTO νερό που ύράζει, και πολύ 

πονηρά ὄάσανα, γιατί επίμονα ἀαρνήθηκαν 

την πίστη. 

71. Πες: "Μήπως πρέπει να 

ἐεπικαλεστούμε κι άλλους θεούς- ExTOS - 

απ' tov AAAAX - που δεν μποροῦν va 

μας ὠφελήσουν, ovTe va μας ὀλάψουν 
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και νὰ αλλαξοδρομήσουμε μετὰ TOV 

δεχτηήχκάαμε τὴν καθοδήγηση ἀπ᾽ τον 

AAAAX; - σὰν κι αὐτόν που πήραν οι 

σατανάδες TO μυαλό του, περιφέρεται 

συγχυσμένος στη yy. (Μάταια) του 

φωνάζουν οι φίλοι του "Ea σε μας" για 

να τον φέρουν στο σωστό δρόμο" Tec: Ἢ 

καθοδήγηση am tov AAAAX ειν' ἡ 

μοναδική καθοδήγηση κι ἔχουμε διαταχθεί 

VO υποταχτούμε στον Κύριο τῶν κόσμων, 

72. "Καθώς και να EXTEAELTE τακτικώς 

τις προσευχές και νὰ φοθόσαστε TOV 

AAAAX, γιατί σ΄ Αὐτόν θα 

συγκεντρωθείτε ὄλοι μαζί (για τὴν 

CVTALOLON). 

73. Ki ew' Exetvoc που δημιούργησε 

τους OVOAVOUG χαι TH YY μὲ τὴν αλήθεια 

τὴν ἥμερα που εἰπε: "TevvynOytoo!” κι ἐγινε. 

Λόγος Tov ἡ Αλήθεια. Η θέληση Tov θα 

κυριαρχεί THV ἡμέρα που OL σάλπιγγες 

ἐεμφυσούῦνται. Γνωρίζει τα Αθέατα τόσο, 

‘Ooo και ta Φανερά. [Γιατί Αὐτός εἰν' o 

Σοφός, ο Πανγνώστης. 

74. (ἀνάφερε ὦ Μωχάμμεντ), όταν o 

Αὐραάμ εἰπε στον πατέρα του τον ACao: 

"Μήπως παίρνεις τα εἰδωλα για θεούς; 

Εγώ σας όλέπω εσένα και TO λαό GOV σε 

φανερή πλάνη". 

75. Κι ἐτσι δείξαμε στον Αὐόραάμ ta 

σημεία που δείχνουν THV κυριαρχία του 

AAAAX στους OVOAVOUS και στη YH, και 

για νὰ γίνει ἕνας an’ τοὺς ὀαθύτατα 

πιστούς. | 

76. Κι όταν TOV σκέπασε πάνω TOV ἢ 
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νύχτα, εἰδε Eva αστέρι, κι Εἰπε: "Αὐτό 

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

"AEV ἀγαπώ αὐτούς Tous θεούς που δύουν". 

77. Κι Ὅταν εἰδε το φεγγάρι ν' 

ανατέλλει με μεγαλειότητα, εἰπε: "Αὐτό 

εἰν ο Κύριός μου". Ὅταν όμως ἔέδυσε, 

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

παραστρατημένους". 

78. Ki όταν εἰδε τον ήλιο ν᾿ ανατέλλει Tino ΑΙ ΤΕ ἢ τῶ 

με λαμπρότητα, εἰπε: "Αὐτός εἰν' ο Κύριός od, 

μου, εἰν’ O μεγαλύτερος απ' ὀλα". Ὅταν 2: 2555 

ὄμως Edvoe εἰπε: "OQ! λαέ μου! εἰμαι ot’ 

αλήθεια αθώος απ' ό,τι συνεταιρίζετε με 
τον ΑΛΛΑΧ. 

79. “Eotoewa TOV εαυτό μου με . £24 42..,2 x1 - fe 2 “2. Η 

| ; «το bes 55 Ge C4} 
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yn. Αποφεύγω τὴν πλάνη σκοπεύοντας OAS poe)! 
τὴν αλήθεια και ποτέ dev θα εἰμαι az’ 

αὐτούς που συνεταιρίζουν άλλους με τον 

AAAAX. 

80. Και tov αμφισόήτησε ο λαός tov . ΛΔ 585 aah Ἔα ΣΙ ie aoa 

και του εἰπε: "Me φιλονικάτε TH Ρ 

μοναδικότητα του ΑΛΛΑΧ, που με ᾿ Η ᾿ 
καθοδήγησε στο σωστό δρόμο;". Ma δεν Ube thea Des 

“- 

φούάμαι αὐτούς που συνεταιρίζετε με TOV 

AAAAX. δεν μὲ ὀλάπτει κανείς εκτός 

εάν ο Κύριός μου το θέλει. Ο AAAAX 

με tH σοφία Tov περιδάλλει ὁλα τα 

πράγματα γιατί δεν νουθετείστε; 

\ 
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συνεταιριάζετε ἄλλους - we tov AAAAX, 

χωρίς να EXEL στείλει γι' αὐτό καμιά 

απόδειξη σε σας; Ποια as’ τις δύο ομάδες 

ἔχει τὴν πιο σωστή ασφάλεια; Ileite μου, 

αν γνωρίζετε. 

82. "Εκείνοι που πίστεψαν, χωρίς νὰ 

αναμιγνύουν την πίστη τους LE την αδικία, 

αυτοί δικαιούνται Va έχουν την ἀσφάλεια, 

χαι αυὔτοί είναι OL σωστά καθοδηγούμενοι". 

83. Κι exeiva ήταν, Ta επιχειρήματα 
Mas που δώσαμε στον Αόραάμ για (να 

TO μεταχειριστεί EVAVTL) στο AGO TOV. 

Αναδιδάζομαι θέσεις εκείνων που θέλομε. 

Βεδαίως, ο Κύριός σου είναι Πάνσοφος 

(και) Παντογνώστης. 

84. Και χαρίσαμε σ᾽ avtov, tov Ioaax 

και τον laxw6 καὶ (τους OVO) τους 

καθοδηγήσαμε. Και πριν an’ avtov 

καθοδηγήσαμε to Νώε (Nwy), κι απ' τους 

απογόνους του, τον Δαόίδ, το Σολομώντα, 

tov Iw6 (Εγιούμπ), τον Ιωσήφ, to Μωυσῆ 

και TOV Ααρών, κι έτσι ανταμείδομε τους 

αγαθοεργούς. 

85. Κι o Ζαχαρίας (Ζακαρία). 
Ἰωάννης (Γιάχια), o Inoovc, κι ο HAtac. 

Ὅλοι τους εἰναι απ' τὴν τάξη τῶν 

ενάρετων (ὀσιων). 

86. Και τον Ϊσμαήλ και τον Ελισαίο 

καὶ tov Iwva ([Γϊούνους) καὶ το Λωτ 

(AovT), κι όλους τους ξεχωρίσαμε πάνω 

a’ λους τους σύγχρονούς TOUG. 

87. Και καθοδηγήσαμε μερικούς από 

τους πατέρες τους, τους ἀπογόνους τους 
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καὶ τους ἀδελφούς τους. Και τους ἔχουμε 

προτιμήσει και τους καθοδηγήσαμε va 

μείνουν στον ἰσιο δρόμο. 

, δδ. Αὐτή είναι ἡ καθοδήγηση του 

AAAAX, που μ' αυτή οδηγεί ὁποιον θέλει 

at ooovg Tov λατρεύουν. Κι av 

συνεταιρίζουν ἄλλους ue tov AAAAX, 

τότε μάταια θα ήταν 6,tt κι av ἔκαναν. 

89. Αὐτοί (οι ἀπόστολοι) εἰν' εκείνοι 

που τους δώσαμε το Βιόλίο, την Εξουσία 

καὶ TO χάρισμα της Προφητείας. Κι av 

QUTOL (οι ἀπόγονοί τους) δεν πιστεύουν, 

θα ἐχουμε χαρίσει αυτά σε μια ομάδα 

που ποτέ δεν θα τα αρνηθεί. 

90. Αὐτοί ταν (οι ἀπόστολοι) εκείνοι, 

που τους καθοδήγησε ο AAAAX, 

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

καμιά αμοιόδή, γιατί τούτο δεν εἰναι παρά 

μόνο ἕνα μήνυμα για όλη την 

ανθρωποότητα". 

91. Και δεν εἰχαν γνωρίσει τον 

AAAAX καθώς πρέπει όταν εἰπαν: Ὃ 

AAAAX τίποτε δεν ἐστειλε κάτω στον 

άνθρωπο", ρώτησέ τους: "Ποιος ἐστειλε 

το Βιόλίο που ἐφερε μαζί του o Μωυσής, 

ὄντας φὼς και καθοδήγηση για τους 

ανθρώπους; κι όμως το κάνατε σε 

χωριστά φύλλα για να δείξετε μερικά και. 

VO Ἀρύψετε ἄλλα πολλά και διδαχθήκατε, 

ὅ,τι dev γνωρίζατε οὔτε εσείς οὔτε οι 

πρόγονοί σας". Πες τους: "o AAAAX εἰναι 
(που το ἐστειλε κάτω)". "Ἔπειτα ἀφησέ 

τους va παίζουν μέσα στην αδικία τους. 
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92. Κι αυτό είναι ἕνα Βιόλίο, (to 

Κοράνιο) το στείλαμε το χρησιμότατο κι 

επικυρώνει TA Βιόλία που ἤλθαν πριν απ' 

αὐτό, ὥστε va προειδοποιήσεις Ovp EA - 

Κουρά (τη Μητρόπολη - Méxxa) και ta 

περίχωρά της. Κι όσοι πιστεύουν OTH 

Μέλλουσα ζωή, πιστεύουν σ᾽ αὐτό (το 

Βιόλίο), και τηρούν καθώς πρέπει τις 

προσευχές τους. 

93. Και ποιος είναι αδικότερος am’ 

εκείνον που επινόησε ψεύδη κατά του 

AAAAX, ἡ εἰπε: "Ἔχω πάρει την θεϊκή 

ἐμπνευση" χωρίς τίποτε να EXEL 

αποκαλυφθεί σ᾽ αὐτόν"; κι που εἰπε ότι 

θα στείλει κάτω Eva 6LBALO Gav το Κοράνιο 

που ο AAAAX ἐστειλε στον Μωχάμμεντ. 

Κι αν ἐόλεπες τους ἀδικους στὴν ἀγωνία 

του θανάτου, ενώ οι άγγελοι ἁαπλώνουν 

γερά TA χέρια τους λέγοντας: 

"Παραδώσετε την ψυχή σας. Σήμερα θα 

λάδετε την αμοιδή σας,- την τιμωρία της 

ντροπῆς, για τις ψευδολογίες σας κατά 

tov AAAAX, καὶ για τὴν περήφανη 

ἄρνηση τῶν Σημείων Του". 

94. "και Mac ἤἬήλθατε τελείως 

απομονωμένοι από τα πάντα, όπως σας 

πλάσαμε στην ἀρχή, εγκαταλείποντας 

πίσω σας όλα (τ᾽ αγαθά) που σας 

χαρίσαμε, και δεν ὀόλέπουμε μαζί σὰς τους 

μεσολαόδητές σας, που αξιώσατε OTL εἰναι 

συνέταιροι του AAAAX στην λατρεία σας. 

Ἔτσι λοιπόν τώρα διαλύθηκαν λοι οι 

δεσμοί ανάμεσα σας, κι εξαφανίστηκε από 

σας οτιδήποτε φανταζόσαστε!" 

95, O ΑΛΛΑΧ σχίζει τους σπόρους 

και τὰ KOVKOUTOLA (να ὀλαστάνουν). Κάνει 
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τὴ ζωή ν' απορρέει απ' to πεθαμένο και 

κάνει TO πεθαμένο va ὄγαίνει am’ το 

ζωντανό. Ἔτσι είναι οΑΛΛΑΧ. Tac τότε 

ἔχετε αποπλανηθεί μακριά απ' την λατρεία 

του αληθινοῦ θεοῦ; 

96. Αὐτός εἰναι που χωρίζει το 

ξημέρωμα (απ' το σκοτάδι) κι Ὄρισε τη 

νύχτα για ανάπαυση κι ἡσυχία, TOV HALO 

καὶ TH σελήνη για τον υπολογισμό (του 

χρόνου). Τέτοια εἰναι ἡ τακτοποίηση (του 

AAAAX) του Παντοδύναμου.του 

Παντογνώστη. 

97. Εἰν' Αὐτός που έκαμε για σας τα 

ἄστρα, για νὰ οδηγείστε μ' αὐτά στα 

σκοτάδια τῆς στεριᾶς και της θάλασσας. 

Ἔχουμε εξηγήσει τα Σημεία για ένα λαό 

που καταλαόαίνει. 

98. Αὐτός εἰναι που σας ἔπλασε από 

μια και μόνη ψυχή: Η πηγή εἰναι στον 

ἀνδρα κι ἡ θήκχη εἰναι ἡ Μήτρα της 

γυναίκας. Ἐπεξηγούμε ta Σημεία για 

εκείνους τους ανθρώπους που 

καταλαθαίνουν. 

99. Eiv' Εκείνος που ἐστειλε νερό απ’ 

τον ουρανό, HAL μ' αυτό κάναμε να ὄγουν 
φυτά απ' ὁλα τα εἰδη, από μερικά ὀγάλαμε 

πράσινα και μερικά απ' τὰ πράσινα 

παράγουν γεννήματα συνθετημένα κι OTT 

τα φοινικόδεντρα, από TOV γόνο τους 

ὄγάλαμε κλαδιά χουρμάδων κοντά στὰ 

χέρια σὰς και κήπους από αμπέλια, κι 

ελιές και ρόδια. θι καρποί (ενός δέντρου) 

μοιάζουν και διαφέρουν μεταξὺ τους (στο 

eldoc, μέγεθος, γεύση κλπ.). Προσέχετε 

τους καρπούς ὅταν αρχίζουν va 
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EUMAVICOVTAL και μέχρι να ὠριμάσουν. Σ' 

αὐτὰ όλα υπάρχουν Σημεία που ἕνας 

πιστός λαός καταλαόαίνει. 

100. Κι Exavav τους TCiw (δαίμονες) 

συνέταιρους τοῦ ΑΛΛΑΧ. O AAAAX 

τους δημιούργησε. Αδικα ὅμως Του 

απέδωσαν παιδιά - αγόρια και κορίτσια, 

χωρίς κανένα τεχμήριο. Ἅγιος είναι Αὐτός 

(ο AAAAX) και εἰναι Ανώτερος 

(Εξυψωμένος) a’ ox. Του αποδίδουν. 

101. Δημιουργός τῶν ουρανών και της 

γης. Πώς εἰναι δυνατό va ἔχει παιδί, χωρίς 

va ἔχει σύζυγο; Κι ἐπλασε τα πάντα, είναι 

Παντογνώστης. 

102. Autos ew' ο AAAAX, ο Κύριός 

σας! Δεν υπάρχει ἄλλος θεός παρά μόνο 

Autos. Δημιουργός του σύμπαντος, yu 

αὐτό λατρεύετέ Tov απολλειστικά. Κι 

Αὐυτός ειν' ο Υπεύθυνος για όλα τα 

πράγματα. 

103. Κανένα ὀλέμμα δεν μπορεί va 

Tov φτάσει, Εκείνος ὅμως μπορεί va 

πιάσει όλα τα GAELLATA, και ποτέ SEV 

Ἀλείνει Ta μάτια Του. και Αὐτός εἰναι o 

Ἐπιεικήῆς (και) ο Παντογνώστης. 

104. Τώρα ἔχουν ἔλθει σε σας, an’ 

tov Κύριο σας, αποδείξεις (για ν' ανοίξετε 

τὰ μάτια σας) κι αν κανένας θέλει νὰ 

det, τότε θα εἰναι καλό για τον ἰδιο τον 

εαυτό του. Κι αν κανένας τυφλώθηχε, 
τότε θα εἶναι κακό για τον ἰδιο τον εαὐυτό 

του. Δεν εἰμαι εγώ για VO φυλάγω τις 

πράξεις σας. 
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105. Ἔτσι εξηγούμε ta Σημεία με 

διάφορους τρόπους. As τους va πουν ότι 

ἔχεις διαὀόάσει τὰ προηγούμενα ὄιόλία. 

Ac εξηγήσουμε Ἐμείς (to Κοράνιο) σ' 

EXELVOUG τους ανθρώπους που 

καταλαόδαίνουν. 

106. Ν' ακολουθείς 6,11 σου εἰχε 

ἐμπνευστεί από τον Κύριό σου. Δεν 

υπάρχει ἄλλος θεός εκτός από τον 

AAAAX, και va απομακρυνθεὶς az’ 

EXELVOUG που συνεταιρίζουν άλλους θεούς 

με tov ΑΛΛΑΧ. 

107. Av nOeke 0 AAAAX, δεν θα 

συνεταίριζαν ἄλλους θεούς μαζί Tov. Δεν 

σε κάναμε (ω Μουχάμμεντ) πάνω τους 

φύλακα, κι οὔτε εἰσαι υπεύθυνος γι' 

αυτούς. 

108. Μη όρίζετε εκείνους που 

ἐπικαλοῦνται ἀλλους, αντί του ΑΛΛΑΧ, 

μήπως στην ἀγνοιά τοὺς ὀλαστημήσουν 

tov AAAAX;. Ἔτσι κάναμε κάθε λαό να 

YONTEVETAL με τις δικές του πράξεις. Oa 

επιστρέψουν στον Κύριό τους και τότε 

θα τοὺς MEL την αλήθεια για όλα όσα 

ἔχουν κάνει. 

109. Ορκίστηκαν μὲ To μεγαλύτερο 

ὄόρχο στον ΑΛΛΑΧ ότι αν Eva ειδικό 

θαύμα ἐλθει σ' αυτούς, τότε θα πίστευαν 

σ' αὐτό. Na τους πεις: "Βέδαια Oka τα 

θαύματα εἰναι στην ουσία του AAAAX. 

Βεόαίως εσείς ξέρετε OTL ἀκόμη κι αν 

τους ἐρχόταν ειδικό θαύμα, αὐτοί δεν θα 

πιστεύουν. 
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καρδιές TOUS (μακριά από τὴν αλήθεια) 

και TA μάτια TOUS, όπως ἀρνήθηκαν νὰ 

πιστέψουν την πρώτη φορά χαι θα τους 

ἀφήσουμε στὴ ἀδικία τοὺς νὰ 

περιπλανώνται. 

111. Κι αν axoua στείλουμε σ' αὐτούς 

ἀγγέλους, κι αν OL πεθαμένοι τους 

μιλήσουν, κι αν συγκεντρώσουμε ὁλα τὰ 

σημεία υπάρχουν μπροστά τους, GUTOL 

δεν πρόκειται VA πιστέψουν, εκτός αν TO 

θέλει ο AAAAX. Ot πιο πολλοί ὄμως 

am’ αὐτούς δεν καταλαόδαίνουν. 

112. Κι ἐτσι σε κάθε Προφήτη Κάναμιε 

Evav εχθρό, τους διαδόλους τῆς 

ανθρωπότητας και τῶν δαιμόνων (τζιίνν). 

VO αλληλοεμπνέονται με ἀανθοστόλιστους 

απατηλοῦς λόγους. Av τότε ο Κύριός σου 

to ἤθελε δεν θα το Exavav. TV αὐτό ἀφησέ 

τους μαζί με τις επινοήσεις τους. 

113. Ἄφησε τις καρδιές, εκείνων που 

δεν πιστεύουν OTH Μέλλουσα ζωή, νὰ εἰναι 

προσηλωμένοι, να παρασύρονται WE τους 

λόγους αυτούς. Κι ας τους va δέχονται 

OTL κακό θέλουν. 

114. "Hes τους ὦ Μουχάμμεντ: Μήπως 

ζητήσω ἄλλο δικαστή εκτός από τον 

AAAAX; Eva) Αὐτός εἰναι mou ἔστειλε 

σε σᾶς το Βιόλίο εξηγημένο, στις 

λεπτομέρειές του". Γνωρίζουν πολύ καλά 

EXELVOL που τους δώσαμε το Βιόλίο OTL 

τούτο (το Κοράνιο) EXEL σταλεί κάτω ἀπό 

τον Κύριό σου μὲ την ἀλήθεια. Νὰ μὴν 

ELOTE λοιπόν ἀπό τους ἀμφιθάλλοντες. 

115. Οι λόγοι του Κυρίου σου (του 
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Κορανίου) αποτελούν κορυφή τῆς 

αλήθειας και τῆς δικαιοσύνης. Κανείς dev 

μπορεί ν' αλλάξει τους λόγους Tov, και 

είναι AUTOS που ακούει και ἡ θεῖ τα 

πάντα. 

116. Κι αν ακούσεις τους πιο πολλούς 

απ' τους κάτοικους τῆς γης, θα σε 

παρασύρουν απ' to ὃρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Ακολουθοῦν μόνο εικασίες και αὐτοί δεν 

εἰναι τίποτε άλλο, παρά μόνο ψεύτες. 

117. O Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα 

at τον καθένα, ποιος παραστρατεί az’ 

το δρόμο Tov, και Αὐτός γνωρίζει καλά 

τους καθοδηγημένους. 

118. Και τρώτε as’ τις σφαγές (θυσίες) 

που πάνω τους αναφέρθηκε to όνομα 

του AAAAX (όχι δηλ. που σφάζονται γι' 

ELOWAG) αν πιστεύετε στις Αγιάτ Tov 

(εδάφια δηλ. του Κορανίου). 

119. Και γιατί va un towte απ' τις 

σφαγές που πάνω τους αναφέρθηκε τ' 

όνομα tov ΑΛΛΑΧ αφού σας εξήγησε 

λεπτομερειακά ό,τι ήταν O' εσάς 

απαγορευμένο, εκτός αν ὑυποχρεωθήκατε 
at τὴν ἀνάγκη (va mate); Πολλοί ast’ 

τους ανθρώπους παραπλανούν τους 

ἄλλους με το πάθη χαι με την αμάθειά 

τους, 0 Κύριός σου όμως γνωρίζει πολύ 

καλά σους εἰναι παραόάτες. 

120. Και ν' αποφεύγετε κάθε aucoT na 

φανερό ἡ κρυφό, εκείνοι που κερδίζουν 

τὴν αμαρτία, θα ὄρουν την οφειλόμενη 

αμοιδή γι᾿ OTL Exavav. 
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121. Kot μη tewte an’ τις σφαγές 

που πάνω τους tT όνομα tov AAAAX 

δεν ἀαναφέρθηκε (δηλ. σφαγή σαν θυσία - 

προσφορά σ᾽ ἁλλοὺυς θεούς εκτός από τον 

AAAAX), γιατί αὐτό είναι παράδαση και 

οι διάδολοι εμπνέουν TOUS φίλους τους 

να λογομαχήσουν μαζί σας, κι αν τυχόν 

θα υπακούατε σ' αὐτούς, τότε πράγματι 

θα σασταν ειδωλολάτρες. 

122. Ἢ μήπως εκείνος που ήταν 

πεθαμένος, (άπιστος) και τον ζωντανέψαμε 

(με την πίστη) και του δώσαμε TO φως 

(του ἰΙσλάμ) ὡς μέθοδο ζωῆς va περπατά 

ανάμεσα στους ανθρώπους, μοιάζει μ' 

EXELVOV που εἰναι OTA δάθη του σκότους, 

απ' TA οποία ποτέ δεν θα μπορέσει va 

6yer ἔξω; Ἔτσι, ta έργα τῶν άπιστων 

τους ἐεμφανίστηκαν ὀμορφα. 

123. Κι ἐτσι τοποθετήσαμε σε κάθε 

χωριό, τους μεγαλύτερους ἔνοχους του 

για νὰ συνωμοτοῦν και νὰ περιπλανούῦν 

τους ανθρώπους και δεν περιπλανούν 

παρὰ τον εαυτό τους χωρίς νὰ TO 

διαισθάνονται. 

124. Κι αν τους έλθει Eva Σημείο (απ' 

tov AAAAX) λένε: δεν θα πιστέψουμε 

μέχρις ότου μας ἔλθει όμοιο μ᾽ αὐτό 

(ακριθώς) που ἐχει δοθεί στους 

αποστόλους tov AAAAX". O AAAAX 

ὄμως γνωρίζει καλύτερα, που και πώς σε 

ποιον θα δώσει την ἀαποστολή Του. Πάνω 

στους EVOYOUS θα πέφτει N ταπείνωση 

και το AVOTHEO δάσανο από tov AAAAX 

για OES τις πονηριές τους. 
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Tov καθοδηγήσει, ανοίγει TO στήθος του 

στον Ισλαμισμό, κι όποιον θέλει να τον 

ἀφήσειν στην πλάνη, κλείνει TO στήθος 

του και σφίγγει δυνατό, σαν va ανεδαίνει 

στον oveavo. Ἔτσι ο AAAAX τιμωρεί 

EXELVOUG που αρνούνται VO πιστέψουν. 

126. Αὐτός eivat ο σωστός δρόμος 

του Κυρίου σον. Ἐξηγήσαμε ta Αγιάτ 
(κορανικὰ εδάφια) για Eva λαό που 
᾽πυπακούει τις οδηγίες Tou AAAAX. 

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

128. Και τὴν ἠηἠμέρα που θα 
συγκεντρώσει λους μαζί, (και θα πει): 

"Q! Ἐσείς! κακή ομάδα τῶν δαιμόνων (er 

-tCivv)! Πολλά πήρατε an’ τοῦυς 
ανθρώπους προς την πλάνη". "Κύριέ μας!" 
θ' απαντήσουν OL φίλοι τους "Ἐμείς ἐχουμε 
αμοιδαία εξυπηρετηθεί, κι όμως - ιδού - 

φτάσαμε στο τέρμα μας που cov μας 
όρισες". Κι Ἐκείνος θα τοὺς απαντήσει: 

Ἢ Φωτιά θὰ εἰναι ο τόπος της κατοικίας 

σας, εκεί θα παραμείνετε για πάντα", εκτός 

αν αλλιώς θελήσει oO AAAAX. Ο Κύριός 
σου εἰναι Σοφός (και) Παντογνώστης. 

129. Κι ἐτσι κάναμε τους ἀδικους va 

αλληλογοητεύονται στην πλάνη σαν 
αποτέλεσμα για εκείνα που εἰχαν κερδίσει. 

130. "Q! Ομάδα τῶν ανθρώπων και 
τῶν δαιμόνων (τζίνν)! Μήπως δὲν σας 

ήλθαν απόστολοι - από εσάς τους ίδιους, 
va σὰς διαδάζουν τις διδασκαλίες Mov, 

και προειδοποιώντας σας για τῇ 
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συνάντηση pe Mac σ' αὐτή τη μέρα" Κι 
αὐτοί θα πουν: "Μαρτυρούμε εναντίον 

του εαυτού μας (ότι δεν πιστέψαμε)". Η 

ζωή TOV κόσμου αυτού τους εἶχε 

εξαπατήσει, κι ἔτσι μαρτύρησαν ενάντια 

στον εαυτό τους, ότι ταν ἀπιστοι. 

131. Κι αυτό, γιατί ο Κύριός σου ποτέ 
δεν καταστρέφει ἕνα χωριό απλώς για 
την ἀασέδεια όσων το κατοικούν, εφ' ὁσον 

αὐτοί dev ἔχουν προειδοποιηθεί. 

132. Ta καθένα πυπάρχει ανάλογος 
όαθμός (αμοιδή) με ὀάση Ta Coa EXOVV 
κάνει, γιατί O Κύριός σου γνωρίζει όλα 
OOM κάνετε. 

133. Κι ο Κύριος σου εἰναι Αὐυτάρκης 
(και) Πολυεύσπλαχνος κι αν το ἤθελε, 
θα μπορούσε VA σας καταστρέψει, και 
στη θέση σας να ορίσει εκείνους που 
θέλει, ὁπως ἔχει, κάνει, εσάς AMOYOVOUG 

ἄλλου λαού. 

134. Ὅλα αὐτά που σας εἰχε υποσχεθεί 

οπωσδήποτε θα γίνουν και Sev μπορείτε 
va ὀάλετε tov AAAAX στην θέση της 
αδυναμίας διότι εἰναι Παντοδύναμος. 

135. Πες τους: "Q! λαέ μου! Kavate 
ό,τι σας ἀρέσει (στην πλάνη) κι εγώ (AT 
TH μεριά μου) θα κάνω ὀ,τι μπορώ, Va 
κηρύξω to Μήνυμα, σύντομα θα μάθετε 
ποιος θα ἔχει το καλό τέλος στη ζωή του 
κόσμου AVTOV και της Μέλλουσας ζωής. 
Βέόδαιο εἰναι, OTL οἱ κακοποιοί dev θα 

ευημερήσουν. 

136. Κι ἑκαναν για tov AAAAX, από 

τα OO δημιούργησε, ἕνα μέρος AT’ TH 
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συγκομιδή και από Ta κοπάδια ἕνα μέρος 

κι εἶπαν: (σαρκαστικά): "Αὐτό είναι για 

τον AAAAX και διόρισαν άλλο ένα μέρος 

και εἰπαν OTL είναι για τους συνεταίρους 

τους (τα εἰδωλα)". Κι Ouws το μερίδιο 

που προόριζαν για τους "συνεταίρους" (του 

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

To μερίδιο tov ΑΛΛΑΧ φτάνει στους 

"συνεταίρους" τους. Ti άθλιο εἰναι αὐτό 

που κάνουν! 

137. Ἐπίσης, ot συνέταιροι τῶν 

ἀπιστῶν, τους γοήτευσαν, να σκοτώνουν 

τα παιδιά τους (για θυσία), για va 

οδηγηθούν στην καταστροφή, και va 

ETLPEQOVV σύγχυση στη θρησκεία τους. 

Av όμως ο AAAAX ἤθελε, ποτέ δεν θὰ 

το EXAVAV, ἀλλά παράτησέ τους αὐτούς 

και τις εφευρέσεις τους. 

138. Κι εἰπαν ότι τέτοια κοπάδια και 

καρποί είναι ἁαπαγορευμένα, SEV τα τρώνε 

εκτός εκείνοι που θέλουμε εμείς - ETOL 

διατείνονται-.-. Επί πλέον υπάρχουν 

κοπάδια MOV ἀπαγορεύεται να μπαίνουν 

στο ζυγό ἡ να φορτώνονται, κι άλλα πάνω 

στα οποία (κατά TH σφαγή) δεν 

αναφέρθηκε το όνομα tov AAAAX. Κι 

ὁλα αυτά εἶναι επινοήσεις κατά του 

AAAAX, που πολύ σύντομα ὄμως θα 

τους τιμωρήσει για τις εφευρέσεις τους. 

139. Κι εἰπαν: "Ti ὑπάρχει στις μήτρες 

των κοπαδιώῶν επιτρέπεται μόνο για τους 

ἄνδρες XL απαγορευμένο στις γυναίκες 

μας; XL OUWS αν TO νεογέννητο ήταν νεκρό 

τότε δικανώνονται όλοι VA φάνε το μερίδιό 

τους 6 αυτό". Ο AAAAX, όμως, θα τους 

τιμωρήσει για τις επινοήσεις αὐτές, γιατί 
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εἰναι Πάνσοφος(καιυ) Παντογνώστῃης. 

140. Χαμένοι εἰναι εκείνοι που HN GS BAINES 1.5.8 
OXOTWOAV TA παιδιά Tovs από , 

παραφροσύνη κι αἀμάθεια, και 

απαγόρευσαν τις τροφές που ο AAAAX 

τους EXEL εφοδιάσει, επινοώντας (ψεύδη) 

κατά tov AAAAX. Ἔχουν - πράγματι - 

παραπλανηθεί, και SEV NOUV από τους 

καλούς καθοδηγημένους. 

= 
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καλλιεργημένη γη διάφορα προϊόντα, και 

τις EALEG και τα ρόδια, OUOLA (στο εἰδος) 

και διαφορετικά στο εἰδος καὶ στὴ γεύση., ne ae 

και εἰπε: "Φάγετε απ' τους καρπούς τους, Ie ΠΥ 

όταν ὠριμάσουν, κι ἀποδώσετε τὴν 

οφειλόμενη προσφορά (ζεκάτ) κατά TH 

μέρα τῆς συγκομιδής, και PTV 

᾽ὑυπερόάλλετε", γιατί o AAAAX δεν αγαπὰ 

τους παραόδάτες. 

142. O AAAAX δημιούργησε καὶ απ' ἀξ ϑο τ": πε 

τα ζωντανά (τα κοπάδια), που άλλα Mb AB ον δεν, 

χρησιμεύουν για φόρτωμα, Ἀν ἀλλα για | “ ΡΎΟΥ eh 

τροφή, φάγετε απ' αυτά mov o AAAAX RED) Cn sepa} 
σας ἐχει προμηθεύσει, καὶ μην ἀακολουθείτε | 

ta ὀήματα TOV Σατανά, γιατί εἰναι για 

σας φανερός εχθρός. 
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Απαντήστε μου με ὀάση γνώσεως αν ELOTE 

ειλυικρινείς. 

144. Κι am’ τις καμήλες Eva ζευγάρι 

XL απ’ τις ἀγελάδες ἐπίσης, και ρώτησέ 

τους: Τὶ ἐχει ἀαπαγορεύσει οΑΛΛΑΧ, Ta 

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

θηλυκών εγχλείουν; Ἢ μήπως εἰσαστε 

παρόντες όταν ο AAAAX σὰς δῶσε 

αὐτές τις εντολὲς; Και ποιος εἰναι oO 

αδικώτερος ast’ εκχείνον που απ' ἄγνοια 

ἐπινοεί ψέμα κατά του AAAAX, για va. 

παραπλανήσει τους ανθρώπους; O 

AAAAX ὁμὼς δεν ἘΠ πῆ: τους 

άδικους λαούς. 

145. Πες: "Aev ὀρίσκω στο ό,τι μου 
ἐμπνευσθεί, καμιά απαγορευμένη τροφή, 
EXTOG αν εἰναι ψόφια, ἡ το ρευστό αἰἱμα, 
NY TO κρέας TOV χοίρου, γιατί εἰναι 
σιχαμερό, ἡ το ανίερο ή ἀασέδαστο που 
πάνω TOV ἐχουν επικαλεστεί ἀλλα 
ονόματα εκτός τοῦ ΑΛΛΑΧ. Ὅποιος 
όμως πυποχρεωθεί από ανάγχη, κι όχι από 
πρόθεση ανυπακοής, νὰ κάνει τούτο, SEV 
παρανομεί, ο Κύριός σου εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος (xt) Ἐλεήμονας. 

146. Και στους Εὔραίους 

απαγορεύσαμε κάθε (CWO) με αδιαίρετη 

οπλή, (όπως είναι OL καμήλες) κι απ' τις 

ἀγελάδες και τις κατσίκες, τους 

απαγορεύσαμε, το λίπος, εκτός αυτού (του 

λίπους) που ὀρίσκεται στην πλάτη, ἡ OTA 

σπλάχνα τοῦς, που είναι ανακατεμένο μ' 

ένα κόκαλο. Αὐτό ἔγινε σαν τιμωρία για 

τὴν ανυπακχοῆ τους, γιατί Ἐμείς etuaote 

ειλικρινείς (στις διαταγές Mas). 
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147. Κι av σε διαψεύδουν, va τους 

πεις: Ὃ Κύριός σας εἰναι γεμάτος 
πολυευσπλαχνία. Κανένας dev μπορεί va 

αναιϊιρεί την οργή Tov από τους ενόχους. 

148. Εκείνοι που συνεταιρίζουν ἄλλους 

θεούς we tov AAAAX θὰ πουν: "Av o 

AAAAX ἤθελε, dev θα Tov συνταιριάζαμε 

με άλλους, οὔτε εμείς, OUTE OL YOVELS μας, 

κι οὐτε θα εἰχαμε καμιά απαγόρευσῃ". 

Με τον ἰδιο τρόπο οι πρόγονοι διάψευσαν 

μέχρις OTOV δοκίμασαν την οργή μας. Πες 

τους: "Av εἰστε GEGQLOL για κάτι, τότε 

αποδείξετέ το σε μας. Δεν ακολουθείτε, 

παρά μόνο εικχασίες, και τίποτε OEV κάνετε, 

παρὰ VA ψεύδεστε". 

149. ΠΠες τους: "0 ΑΛΛΑΧ ἐχει το 

τέλειο επιχείρημα, αν ήθελε, τότε θα σας 

καθοδηγήσεν ὀλους". 

150. Πες τους: "Παρουσιάστε τους 
μάρτυρές σας, που VA μαρτυρήσουν ότι O 

AAAAX ἀαπαγόρευσε TA ὡς ἄνω 

αναφερόμενα". Κι αν τότε μαρτυρήσουν, 

μην ομολογήσεις μαζί τους, κι οὐτε ν' 

ακολουθήσεις τους μάταιους πόθους 

ἐκείνων. που ἀαρνηθηχᾶν τις εντολές μας 

και δὲν πιστεύουν OTH Μέλλουσα Zwn, 

γιατί εξομοίωσαν άλλες θεότητες WE TOV 

(-Φύλακα-) Κύριο τους. 

151. Πες τους: "Na σας διαδάσω εκείνα 

που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας 

(τραγματικά)", "Na μὴν συνεταιρίζεται 

με Αὐτόν ἀλλα όντα. Νὰ συμπεριφερθείτε 

στους γονείς σὰς κάλλιστα (με τέλεια 

καλοσύνη). Νὰ μὴν σκοτώνετε τα παιδιά 
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σας με δικαιολογία την φτώχεια - θα 

σας προμηθεύσουμε ό,τι χρειάζεστε για 

TH συντήρηση τη δική σας κι εκείνων - 

Na μην πλησιάζετε ta μεγάλα 

αμαρτήματα εἰτε φανερά cite κρυφά. Na 

UNV σκοτώνετε TH ψυχῆ που o AAAAX 

ἔχει ἀπαγορέψει, εκτός για δίκαιους 

λόγους (αν το δίκαιο To απαιτεί). Μ' 

αυτά σας ὑυποχρεώνει AAAAX, κι ίσως 

νὰ TO αντιληφθείτε. 

152. Na μὴν πλησιόζετε τὴν περιουσία 

των ορφανών, εκτός LE τους καλούς 

τρόπους (και για καλούς σκοπούς) μέχρι 

τὴν ἡλικία της ευθύνης και της καλής 

διοίκησης. Na μετράτε και va ζυγίζετε 

με (πλήρη) δικαιοσύνη. Κανένα δεν 

ἐεπιδαρύνουμε πάνω απ' O,TL μπορεί. Κι 

όταν μιλάτε, VO μιλάτε δίκαια, EOTW κι 

αν AMOEG χάποιον, που εἶναι συγγενής 

σας. Και va εκπληρώσετε τη Συμφωνία 

του ΑΛΛΑΧ. Με αυτά, σας υποχρεώνει 

ο AAAAX για va θυμάστε". 

153. Πράγματι, αυτός εἰναι ο ίσιος 

δρόμος Mov, που odnyet κυ ακολουθείστε 

τον. Μὴν παίρνετε τους πλάγιους δρόμους 

διότι θα σας απομακρύνουν από το δρόμο 

Tov. Μ' αὐτά υποχρεώνει οΑΛΛΑΧ για 

να προφυλαχθείτε. 

154. “Exeita δώσαμε στον Mwivon το 

Βιόλίο, συμπληρώνοντας ακριδώς (την 

εὐνοιά Mac) για εκείνον που κάνει καλό, 

Ἀν εξηγώντας λεπτομερειακά κάθε πράγμα, 

για νὰ χρησιμεύσει σὰν καθοδήγηση καὶ 

δείγμα τῆς ευσπλαχνίας, WOTE ίσως 

πιστέψουν ότι συναντήσουν το Κύριό τους. 
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155. Ki αὐτό είναι eva Bu6Ato, (to 

Κοράνιο) που στείλαμε κάτω. Etvat 

γεμάτο από καλά και ayaba va το 

ακολουθείτε και νὰ εἰστε EVOEGELC, pos 

να ελεηθείτε. 

156. Νὰ μὴν πείτε: "To Βιόλίο ἔχει 

σταλεί. σε δύο λαούς (Ἰουδαίους και 

Χριστιανούς) πριν από μας κι ότι εμείς 

παραμείναμε στὴν ἁγνοια απ' τὴν ἐπιμελῆ 

μελέτη του;". 

157. Και va μην πείτε ότι: "Av το 

Βιόλιο ἐχευ σταλεί o' εμάς, τότε θα είμαστε. 

πιο καθοδηγημένοι a’ εκείνους;". Twoa 

όμως σας ἔχει έλθει ένα φανερό Σημείο 

απ' to Κύριό σας, και μια καθοδήγηση 

κι ἐλεημοσύνη κι ἐνδειξη μακροθυμίας, 

WOTE ποιος εἰναι ἀδικότερος am’ εκείνον 

που διαψεύδει Ta Σημεία tov AAAAX 

και ἀαπομακρύνει τους ἄλλους απ' αυτά. 

Oa τιμωρήσουμε εκείνους TOV 

απομακρύνονται ἀπ᾽ Ta Σημεία μας με 

φοδερά ὄάσανα για την απομάκρυνση 

αυτή. 

158. Μήπως περιμένουν να έλθουν οι 

ἄγγελοι (για va τους καθοδηγήσουν) YO 

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

του Κυρίου σου; Την ἤμερα που όπως 

είναι θέδαιο, ἔλθουν μερικά απ' τα Σημεία 

του Κυρίου σου, dev θα ὠφελήσει τότε σε 

τίποτε, αν ἡ ψυχή πιστέψει, εκτός αν 

από πριν δεν πίστεψε, ἡ EXEL κερδίσει TO 

καλό στὴν πίστη τῆς. Και τότε πες: 

“Περιμένετε! κι Eels επίσης περιμένουμε". 

159. Eov δεν εἰσαι σε τίποτε μ' 

EXELVOUG που διαιρούν, τη θρησκεία τους 
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και προκαλούν σ' αὐτήν αιρέσεις. Η 

᾽ὑυπόθεσή τους ὀρίσκεται στον ΑΛΛΑΧ, 
που στο τέλος θα TOUS αναγγείλει την 

αλήθεια για όλα Coa ἐκαναν. 

160. Εκείνος που αγαθοεργεί, θ' 

ἀαμειφθεί στο δεκαπλάσιο, κι εκείνος που 

κάνει TO κακό, θ' ἀαμειφθεί μόνο με bho 

TH κακία του. Καμιά αδικία dev θα συμόεί 

σε (κανένα απ᾿) αὐτούς. 

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

μου μ' οδήγησε, στον ίσιο δρόμο, - στὴν 

σωστή θρησκεία -, Η θρησκεία του A6oacu 
που ἔστρεψε μακριά από τη πλάνη προς 
τὴν αλήθεια και που δεν συνεταίριζε 

κανένα μὲ τον AAAAX". 

162. "Ειλικρινά" πες τους "οι προσευχές 

μου, τὰ λειτουργικὰ μου, ἡ ζωή μου κι O 

θάνατός Lov, όλα για τον AAAAX, τον 

Κύριο των Κόσμων που, 

163. Sev EXEL συνέταιρο, και τέτοια 

ἐντολή πήρα. Ἐγώ δε, εἰμαι ο πρώτος 

απ' αὐτούς που ἔχουν υποταχθεί στη 

Θέλησή Tov (ο πρώτος Μουσουλμάνος)". 

164. Και τέλος va τους πεις: "Μήπως 

θ' αναζητήσω άλλον Ἄρχοντα εκτός απ' 

τον AAAAX, ενώ Exeivos είναι ο Ἄρχων 

ὄλων τῶν πραγμάτων; Κάθε ψυχή dev 

κερδίζει τίποτε χωρίς va αμειφθεί μ' αυτό, 

καὶ δὲν φέρει καμιά ἐνοχη ψυχή 

αμαρτήματα ἄλλης. Στο τέλος, το τέρμα 

εἰναι ἡ επιστροφή στο Κύριὸ σας, που θα 

σας αναγγείλει την αλήθεια σε ὀσα εσείς 
πριν διαφωνούσατε. 
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165. Κι Exetvoc εἰναι mov σὰς ἔκανε 

διαδόχους (Tov) στη γη. ἀνύψωσε μερικοὺς 

από σας: σε όαθμό πάνω am’ ἄλλους, 

ὥστε να σας δοκιμάσει σ' O,TL σας ἐδωσε. 

Γιατί ο Κύριος σου γρήγορα τιμωρεὶΐ, εἶναι 

όμως Πολυεύσπλαχνος κι Ἐλεήμονας. 

ὥς eas οἱ Ὧν 
Pee -“ 25: ,.Ζ “ σ΄“ 

| ρος Achy Karke 
“a PA 

Coes μὅ 

{to ovoua tov AAAAX 

του Ilavtehenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

ΤΑ A.M. 2 = 

Σαντ)Ὰ 

(Edu, Λαμμ, Μιμμ, 

2. Ἕνα Βιύλίο σου αποκαλύφθηκε, 

Ἔτσι, UNV αφήσεις την καρδιά σου να 

στενοχωριέται πιὰ μ' αυτό(εκτός εάν O 

λαός του αρνείται την πίστη). - Γιατί 

μ'αυτό θα μπορέσεις να προειδοποιήσεις 

τους κακούς καὶ Va υπενθυμίσεις τους 

Πιστούς. 

3. Υπακούετε (ω ἀνθρωποι!), στὴν 

αποκάλυψη που σὰς εστάλη, aT TOV 

Κύριό σας - και μην ακολουθείτε σα 

φίλους ἡ προστάτες άλλους, εκτός AT’ 

Avtov. Πολύ λίγο θυμάστε τις 

προειδοποιήσεις. 

4. Πόσα πολχά χωριά ἔέχομε 

καταστρέψει (για τις αμαρτίες τους); Η 

τιμωρία μας τους ήλθε ξαφνικά τη νύχτα 

ἡ κατά τη διάρκεια του ὕπνου τους στὴν 

απογευματινή τους ανάπαυσῃ. 

5. Κι έτσι όταν ἡ τιμωρία μας τους 
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κατέλαόδε, καμιά φωνή δεν axovotnxe, 
παρά αὐτή: "Πραγματικά nuaotav ἕνοχοι". 

6. Τότε θα ρωτήσουμε εκείνους στους 

οποίους εἰχε σταλεί το Μήνυμα μας, κι 

EXELVOUG με TOUS οποίους το στείλαμε. 

7. Και θα τους απαριθμήσουμε και 

πάλι τις πράξεις τους, με γνώση (Mac) 

γιατί ποτέ SEV ήμασταν απόντες (σ' 

οποιαδήποτε WEG ἡ TOMO). 

8. To ζύγισμα κατά τη μέρα αυτή θα 

είναι δίκαιο (με ακρίδεια), ETOL STOLOV 

TO φορτίο (απ' το ὄάρος τῶν καλών 

πράξεων) εἰναι 6aov, αὐυὔτοί εἰναι οι 

ευτυχισμένοι. 

9. Κι όποιου το φορτίο είναι ελαφρό, 
είναι ἐκείνοι που θα ὄρουν χαμένη τὴν 

ψυχή τους, γιατί ἄδικα μεταχειρίστηκαν 

τις EVTOAES μας. 

10. Ἐμείς nuaotav που σας 

τοποθετήσαμε με εξουσίες στη γη καὶ σας 

εφοδιάσαμε μ' ὁλὰ για τη συντήρησή σας, 

πολὺ μικρή είναι ἡ εὐγνωμοσύνη που 

δίνετε. 

11. Εμείς ήμασταν που σας πλάσαμε 

και σας δώσαμε μορφή, κι ἔπειτα 

διατάξαμε τους ἀγγέλους: Υπομκλιθείτε 

στον Αδάμ, κι OAOL ἐσκυψαν, και μόνο ο 

ἰμπλίς (ο διάδολος) ἀαρνήθηκε να εἰναι μ' 

OGOUG ὑποκλίθηκαν. 

12. Εἰπε (ο AAAAX): "Tt σ΄ εμπόδισε 

VQ σκύψεις χάμω, αφού Εγώ σε 

προστάζω;" κι αυτός ἀπάντησε: "Εγώ εἰμαι 
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καλύτερός Tov. Μ' ἐπλασες από φωτιά, 

XL αὐτόν τον ἔπλασες από λάσπη". 

13. Εἰπε (0 AAAAX): "Φύγε, κάτω 

απ' εδώ, δεν μπορείς εδώ μέσα να εἰσαι 

αυθάδης, ἐόγα ἐξω γιατί εἰσαι O 

μικροπρεπέστατος (απ' ὀλα TO πλάσματα). 

14. Eine (0 σατανάς): ᾿δώσε μου 

αναδολή μέχρι τὴν ἡμέρα TOV θ' 
αναστηθοῦύν". 

15. Εἰπε (υ AAAAX): "Na εἰσαι απ' 
αὐτούς που ἔχουν avaboAn". 

16. Eine, ο Σατανάς: "Επειδή μ' ἐδιωξες 

(απ' το Δρόμο), θα παραμονέψω 

περιμένοντας τους στον Ἴσιο Δρόμο Lov, 

17. "κι ἐπειτὰα θα τους επιτεθώ (από 

μπροστά τους) ανάμεσα, στα χέρια τους 

κι από πίσω τους, am’ ta δεξιά TOUS XL 

QL’ τ᾽ ἀριστερά τους, και dev θα ὄρεις 

τους περισσότερους ἀπ᾽ αυτοῦς 

ευγνώμονες (γιὰ τὴν ευσπλαχνία Σου)". 

18. Εἰπε (υ AAAAX): "“Εόγα ἕξω απ’ 

αυτό, ατιμασμένος κι εκτοπισμένος. 

Be6atws, αν κανείς απ᾽ αυτούς σ' 

ακολουθήσει, ἡ Κόλαση τότε θα vee! 

απὸ σας OAOVG. 

19, "Q! Αδάμ! κατοίκησε ov xt ἢ 
γυναίκα GOV στον Κήπο, και YAOELTE κι 

οι ὄνο σᾶς, τρώγοντας (AT όλους τους 

καλούς καρπούς), όπου θέλετε, ἀλλά UNV 

πλησιάζετε αὐτό το δένδρο, γιατί θα 

κυλήσετε στην πλάνη καὶ την παρανομία». 
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20. Tote ἄρχισε ο Σατανάς va SiO GAZ EVA p55 

ψιθυρίζει και στους δυο, φέρνοντάς τους we KCAL CARA οι ΟΣ 

στο νου όλη τους THY ντροπή που (πριν) beaas 

τους ήταν κρυμμένη και εἰπε: "Ὁ Κύριος πηι SLE ὅσο: ἯΙ Me die oe 
σας, σας απαγόρευσε, μόνο αὐτό TO ORneies 
δένδρο, γιὰ VO μὴν γίνετε άγγελοι, ἡ νὰ 7 

ELOTE A τους αθάνατους". 

21. Kt ορκίστηκε, και στους δύο OO} ne ISI GIG 

λέγοντας ότι: θα EL’ εγώ για σὰς ἕνας 

απ τους συμόδούλους σας". 

22. Ἔτσι με to δόλο κατάφερε τὴν CASA SNGG Ci Phi 1% 
πτώση τους. Κι όταν δοκίμασαν to δένδρο, | “2 2  "» 

, ᾿ , ͵ CM ayo Se lh ee Gab & gt 

ἡ ντροπή τους GOYLGE va γίνεται φανερή τς 
1 , ΄ > Ε a” il a “+ et eur SA, ae 

σ' αυτούς κι ἄρχισαν να συγκολλούν πάνω ἄτι πω: 
στα σώματά τους τὰ φύλλα του Κήπου. | δ᾽ ΕΓΒ ΗΚ τὴν all 

Tote tous φώναξε o Κύριος τους: "Μήπως 

SEV ἀαπαγόρευσα AUTO το δένδρο και στους 

δύο, και σας ειδοποίησα OTL ο Σατανάς 

εἶναι ἕνας ἀαναγνωρισμένος εχθρός σας;". 

23. Ἐκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριέ μας! | πη Cateye 
εἰμαστε EVOYOL στον EAUTO μας, κι αν δεν 

μας συγχωρέσεις και WAS σπλαχνιστείς, 

τότε θα εἰμαστε -ὀέδαια- με τους χαμένους. 

24. Κι εἰπε (υ AAAAX): "Φύγετε κάτω, 2 fe ὌΝ ge 46 

n €x90G va είναι ἀνάμεσα σας, TH γη θα 

ἔχετε για τόπο κατοικίας GUS και τὰ μέσα 

για τὴ συντήρησή σας, μέχρις OTOV (για 

ἕνα χρονικό διάστημο). 

΄- 
“““512 - « 

Oe ow 

a uy i Ἐν 

“5: J ́ 

25. και συνέχισε (O ΑΛΛΑΧ): "Σ' αὐτή Wasa 6 207. ἀςζούςῷ 
θα ζείτε, σ᾽ avtn θα πεθάνετε, κι am’ yo sth 

αὐτή θα αναστηθείτε (μετά tov θάνατο)". 

26. Q! Ἐσείς παιδιά του Αδάμ! Zag [ οιτ ὁ» ῦ Kec Osea 
στείλαμε EVOVUATO. για να σκεπάσουν τὴν 
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ντροπή σας και πολύτιμα στολίδια. Αλλά 

το ἔνδυμα της EVOEGELAS είναι το καλύτερο. 

Αὐτή εἰναι μιὰ απ' τις Εντολές tov 

AAAAX, ὥστε νὰ μπορέσουν να 

᾿προειδοποιηθοῦν. 

27. Q! Ἐσείς παιδιὰ tov Addu! μὴν 

αφήσετε το Σατανά va σας εξαπατήσει, 

όπως EXAVE μαζί, με τους πατέρες σας νὰ 

εἈδιωχθούν απ' τον Παράδεισο 

απογυμνώνοντας τοὺς απ' Ta ενδύματά 
τους για νὰ εκθέσει, τὴν ντροπή τους. 

[lati τόσο εκείνος OOO κι ἡ φυλή του 

σας παρατηρούν, απ' ὀπου εσείς SEV 

μπορείτε Va τους δείτε. Ἐμείς κάναμε τους 

Σατανάδες φίλους για εκείνους (μόνο) που 

OEV πιστεύουν. 

28. Κι αν διαπράξουν κάτι που είναι 

αισχρό, τότε λέγουν: "Βρήκαμε και τους 

πατέρες μας VO κάνουν το ἰδιο" και "O 

AAAAX μας το προστάζει". -Σ' αὐτούς 

va πεις:- Ὅχι, o AAAAX ποτέ dev 

προστάζει ὁ,τι Elva. αισχρό. Γιατί 

αποδίδετε στὸ AAAAX ό.τι δεν 

γνωρίζετε;". 

29. Iles: Ὃ Κύριος μου επέόδαλε τη 

δικαιοσύνη, γι᾿ αυτό να προσαρμόζετε TO 

πρόσωπό σὰς (όλο τον εαυτό σας σ' 

Αὐτόν), σε κάθε τόπο προσευχῆς, και νὰ 

Tov επικαλείστε κάνοντας τη λατρεία σας 

ειλικρινῆ κι ἀόρατη προς Αὐτόν. Ετσι όπως 

σας ἔπλασε στην ἀρχή, θα επιστρέψετε". 

30. Ἄλλη ομάδα την ἐχει καθοδηγήσει, 

χι ἄλλη ομάδα GEE την ἀπώλεια της 

πορείας τους, γιατί προτίμησαν τους 

Σατανάδες για φίλους και προστάτες, αντί 
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tov AAAAX, και νομίζουν (κατά λάθος) 
ότι εἰναι καθοδηγημένοι. 

31. Ω! Παιδιά του Αδάμ! Νὰ φοράτε 

τα στολίδια σας σε κάθε τόπο προσευχῆς, 

και τρώτε και πίνετε, ἀλλά μην 

᾽ὑυπερόάλλετε, γιατί (υ AAAAX) δεν ἀαἀγαπὰ 

τους σπάταλους. | 

32. Πες Ποιος απαγόρευσε τα στολίδια 

του ΑΛΛΑΧ, που παραχώρησε σ' αὐτούς 

που Tov ὑυπηρετούν, καθώς και ta κιθάρα 

XL αγνά πράγματα (που EXEL προμηθεύσει) 

για συντήρηση; Πες: Αὐτά εἰναι στη ζωή 

αυτού του κόσμου, για εκείνους που 

πίστεψαν, (και) ακόμη καθαρότερα γι' 

αὐτούς κατά την μερα της Κρίσεως. Ἔτσι 

εξηγοῦμε τις EVTOAES μας λεπτομερειαχά, 

για το λαό εκείνον που αντιλαμὄδάνεται. 

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

εἰτε OOEG AM’ αὐτές ἔγιναν OTA φανερά 

ELTE στὰ κρυφά, τις αμαρτίες και τ’ 

αδικήματα κατά της αλήθειας και της 

λογικῆς, και το νὰ συνεταιρίζετε (GAAOUG) 

ue tov AAAAX, εφ' όσον κανένα 

δικαίωμα δεν ἔστειλε γι' αυτό, και va 

λέτε γιὰ tov AAAAX ο,τι εσείς δεν 

γνωρίζετε. ΝΕ 

34. Και για κάθε έθνος ορίστηκε όριο 

ξωής, και σαν φτάσει το τέλος τους, οὔτε 
κατὰ μια wWoa dev θα μπορέσουν va TO 

αργοπορήσουν, οὔτε και Va το 

επισπεύσουν. 

35. ‘Q! Ἐσείς παιδιά του Aday! 

Οποτεδήποτε ἔλθουν από μας Απόστολοι, 

ον ἢ 
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(ἀνθρῶποι) από σας τους ἰίδιους, 

απαγγέλλοντας σε σὰς τις εντολές μου, 

τότε όποιος εἰναι ευσεόής και GEATLWVEL 

(τη ζωή του), ας un φούάται κι οὔτε 

πρόκειται να λυπηθεί. 

36. Exetvor ὁμως που ἀαρνήθηκαν τις 

EVTOAES WAS κι υπεροπτικά τις 

μεταχειρίστηκαν, θα εἰναι Σύντροφοι της 

Φωτιάς, που (για πάντα) εκεί θα 

παραμείνουν. 

37. Και ποιος είναι περισσότερο άδικος, 

απ'εκείνον που επινοεί ψεύδη κατά του 

AAAAX ἡ απορρίπτει μὲ ψεύδη τις 

evtohés Του; Αὐτοί θα ἐχουν το μερίδιο 
τους, όπως ορίστηκε στο Βιόλίο, μέχρις 

ότου, OAV φτάσουν οι ἀαγγελιαφόροι μας 

(του θανάτου) για va πάρουν τις ψυχές 

τους, θα τους πουν: "Ποὺ εἰναι αὐτοί 

που ζητούσατε τη ὀοήθειά τους, εκτός 

tov AAAAX"s, Κι αὐτοί θ' αποκριθούν: 
"Ἐξαφανίστηκαν" Κι ομολόγησαν, εναντίον 

στον εαυτό τους ότι ήταν GITLOTOL. 

38. Εἰπε (υ AAAAX): "No μπείτε, με 

TH γενιά που χάθηκε πριν από σας 

-ἄνθρωποι και TCivv (πνεύματα) -στη 

Φωτιά. Οποτεδήποτε, μια καινούρια γενιά 

μπαίνει, ὀλαστημά την αδελφική της γενιά 

(που ἐφυγε πριν), μέχρις ότου 

 αχολουθώντας ἢ μιὰ την ἄλλη, μπουν 

όλοι τους στη φωτιά. Tote λέει ἡ τελευταία 

για την πρώτη: "Κύριέ μας! Αὐτοὶ εἰναι 

που μας εξαπάτησαν, γι' αυτό δασάνισε 

τους διπλά μέσα στη Φωτιά". Ki Ἐκείνος 

θ' αποκριθεί: "Διπλή (ειν' ἡ τιμωρία) για 

όλους", (και YLA τις αμαρτίες TOUS κι 

ἐπειδή δεν ἔχουν παραδειγματιστεί). Αλλ' 
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ὄμως αὐτό εσείς SEV TO αντιλαμόάνεστε. 

39. Και τότε ἡ πρώτη γενιά Oa πει 

στην τελευταία: πα προσέξτε! Le τίποτε 

δεν υπερέχετε εσείς από εμάς, γι᾿ αὐτό 
δοκιμάστε Ta ὄάσανα για ὀό,τι εἰχατε 

κερδίσει" 

40. Εκείνοι - ὀέδαια - που ἀπέρριψαν 

με ψεύδη τις Εντολές μας, κι ὑπεροπτικά 

τις περιφρόνησαν, δεν θ' ανοιχτούν γι' 

αὐτούς OL πόρτες τ' ουρανού οὔτε θα 

μπουν στο [ΠΙαράδεισο, μέχρις ὀτου 

περάσει εὔκολα ἡ καμήλα, απ' το μάτι 

. τῆς θελόνας. Τέτοια εἰν’ ἁμοιδή για τους 

αμαρτωλούς. 

41. Iv’ αυτούς εἰν' η Κόλαση για 

Ἀρεύάτι (από κάτω) και συνεχής φωτιά 

για σκέπασμα από πάνω. Τέτοια είναι ή 

ανταπόδοση μας στους άδικους. 

42. Ἐκείνοι όμως που πίστεψαν κι 

ἔκαναν το καλό, -δεν θα επιδαρύνομε. 

περισσότερο κάθε ψυχή απ' OOO αντέχει.- 

αὐτοί θα είναι Σύντροφοι στο Παράδεισο, 

OOV (για πάντα) θα διαμένουν. 

43. Κι ἀαπαλλάξαμε το μίσος απ’ τις 

καρδιές τους. AMO κάτω τους τρέχουν τὰ 

ποτάμια, και τότε θα πουν: "Δόξα στον. 

AAAAX, που μας οδήγησε σ' αυτή (την 

ευδαιμονία). Και ποτέ μας, δεν θα 

ὀρίσκαμε καθοδήγηση, αν οΑΛΛΑΧ δεν 

μας οδηγούσε (στην Αλήθεια). Αὐτό 

Ἐφερὰν σε μας οι Απόστολοι του Κυρίου 

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

αυτός εἰναι ο Παράδεισος, ἔχετε γίνει οι 
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χρηστότητάς) σας. 

44. Κι εφώναξαν ot Σύντροφοι του 

Παραδείσου τους Συντρόφους της Φωτιάς: 

"Βρήκαμε πραγματικά τις υποσχέσεις του 

Κυρίου μας αληθινές. Μήπως και εσείς 

ὀρήκατε (επίσης) τις υποσχέσεις TOV 

Κυρίου σας αληθινές", Κι αὐτοί ἁαπάντησαν: 

"Μάλιστα". Κι ένας κήρυκας θα 

προκηρύξει ανάμεσα τους: Ἢ κατάρα του 
AAAAX ac εἰναι πάνω στους 

χκακοποιούς". 

45. "Εκείνοι που εμποδίζουν (τους 

ανθρώπους), at’ το Μονοπάτι του 

AAAAX, κι επιδιώκουν VO το κυρτώσουν, 

ειν' αὐτοί που αρνούνται τη Μέλλουσα 

Zor"! 

46. Ki ανάμεσα τους υπάρχει πέπλο 
και ota Ὕψη ( ελ- Εαράφ ) υπάρχουν 

ἄνδρες, που γνωρίζουν όλους τους 

ανθρώπους μὲ τα σημάδια τους, και θα 

φωνάξουν τους Συντρόφους TOV 

Παραδείσου: "As εἰναι ἡ Εἰρήνη πάνω 

σας", dev εισήλθαν σ' αὐτόν, αν και ἢ 

ελπίδα τους (να μπουν) είναι μεγάλη. 

.47. Κι αν τα ὀλέμματά τους στραφοῦν 

προς τοὺς Συντρόφους της Φωτιάς τότε 

θα πουν. "Κύριέ μας! Μη μας κατατάξεις 

με τη συντροφιά τῶν αδίκων". 

48. Και θα φωνάξουν OL ἀνὸρες που 

ὀρίσκονται στὰ Ὕψη (ελΞ:ΈΕαράφ), 
μερικούς ἀνὸρες που θα TOUS γνωρίσουν 

απ' τὰ σημάδια τους, λέγοντας: “Τὶ 

κερδίσατε συσσωρεύοντας TH πλούτη σας, 

και TL κερδίσατε QAI την ὑπεροψία σας". 
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49. "Αλίμονο! Μήπως δεν εἰναι αὐτοί 
οι άνδρες για τους οποίους ορκιστήκατε, 

τι ο AAAAX ποτέ δεν θα τους 

σπλαχνιστεί; Εἰισέλθετε (οι ευλογημένοι) 

στον Παράδεισο, κανείς φόδος δεν ὑπάρχει 

για σὰς κι οὔτε θα λυπηθείτε". 

50. Ot Σύντροφοι της Φωτιάς θα 

φωνάξουν στους Συντρόφους του 

Παραδείσου: "Χύστε κάτω σε μας νερό, ἡ 

οτιδήποτε ο ΑΛΛΑΧ σας ἐἔχει 

προμηθεύσει για TH συντήρησή σας". Κι 

autoi θ' απαντήσουν: Και ta δύο αὐτά ο 
AAAAX τα ἐχει ἀαπαγορεύσει γι' αυτούς 

που Tov ἀαρνήθηχκαν. 

51. "Κι αὐτό γιατί πήραν - ἁπλούστατα 

- TH θρησκεία τους διασκέδαση και 

παιχνίδι, κι εξαπατήθηκαν απ' τη ζωή 

του κόσμου". Κι αὐτή τη μέρα θα τους 

ξεχάσουμε, ὀὁπως κι avtoi, ξέχασαν τη 
μέρα αὐτή της συγκέντρωσης, κι εἰχαν 

συνηθίσει ν΄ ἀαρνούνται τις Εντολές μας. 

52. Tvati ἐχουμε στείλει ὀέδαια σ 

αὐτοὺς ἕνα Βιόλίο, που to εξηγήσαμε 

λεπτομερειακά, κατά τὴν σωστή γνώση, 

ἕναν οδηγό και μια ευλογία για εκείνον 

TO AGO που πιστεύει. 

53. Μήπως ακχριδώς περιμένουν (οι 

ἀπιστοι) την τελική EXTANOWON τοῦ έργου; 

Kata τὴν ἡμέρα που τελικά θα 

συμπληρωθεί, τότε εκείνοι που 

αδιαφοόρησαν γι' αυτό από πριν θα πουν: 

"Ou Απόστολοι του Κυρίου μας - πράγματι 

μας ἔφεραν τὴν αλήθεια (αλλά δεν 

πιστέψαμε) μήπως ἐχουμε μεσολαόδητές 

te . oA” 
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για VO μεσολαδήσουν για μας; ἡ μήπως 

μπορούμε νὰ επανέλθουμε, για νὰ κάνουμε 

ἄλλα, απ' OTL κάναμε στο παρελθόν"; 

στὴν πραγματικότητα EXAOAV τον εαὐτόν 

τους, κι ό,τι επινόησαν θα τους αφήσει 

στην πλάνη (οι ψεύτικοι DEOL τους 

εξαφανίστηκαν και τους ἄφησαν μόνους 

τους). 

54. Ο Αληθινός -Κύριός σας- εἶναι o 

AAAAX, που ἐπλασε τους ουρανούς και 

ΤΊ γη σε EEL μέρες, κι ἐπειτα μόνιμα 

εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της 

ἐξουσίας), σχεδίασε TH νύχτα σαν κάλυμμα 

πάνω στη μέρα, να εναλλάσσονται LE 

ταχύτητα, κι ἐπλασε τον ἥλιο, το φεγγάρι 

και τ' άστρα (όλα) διοικούμενα κάτω από 

νόμους στις διαταγές Του. Να! Αὐτός που 

έχει δικαίωμα va δημιουργεί και va 

κυδερνά. Ευλογημένος ας εἰναι o AAAAX, 

Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος. 

55. No επικαλεστείτε τον Κυριο σας: 

με ταπεινοφροσύνη και κατ᾽ LOLOLV (κρυφά), 

γιατί o AAAAX δεν ayaa εκείνους που 

καταπατοῦν τα ὀρια. 

56. Και μην προξενείτε ὁλάδη (φθορά) 

OTH YH, μετά που διορθώθηκε κι 

επικαλεστείτε Tov μὲ φόδο (από τὴν 

τιμωρία Tov) και πόθο (για την αμοιδή 

Tov), γιατί ἡ ευσπλαχνία tov AAAAX 

εἰναι (πάντα) πολύ κοντά μ᾽ εκείνους που 

κάνουν το καλό. 

57. Etv' Ἐκείνος που στέλνει τους 

ἀνέμους, GAV προάγγελο (χαρούμενων 

ειἰδήσεων) της ευσπλαχνίας Του κι ἀκόμη 

όταν μεταφέρουν (οι ἄνεμοι) τα γεμάτα 
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6eoxn σύννεφα, Ἐμείς to κατευθύνουμε 

σ' εδάφη (χωριών) πεθαμένα, και ρίχνουμε 
απ' αὐτὰ το νερό και κάνομε ἀμέσως να 

6youv an Oda ta εἰδη τῆς εσοδείας. 

Ἔτοι ανασταίνουμε τους πεθαμένους. Ἴσως 

μπορέσετε καὶ θυμηθείτε (τη δύναμη του 

AAAAX για την ανάστασῃ). 

58. Κι απ' την καθαρή και καλή χώρα 

με TH Θέληση του Κυρίου της, ὀλασταίνουν 

QO’ TH YY της (πλούσιοι καρποί, απ' Ta 

διάφορά της εἰδὴ) ενώ an’ τὴν κακή, 

δεν ὀλασταίνουν παρά μόνο σπάνια και 

άχρηστα. Ἔτσι εξηγούμε τις Εντολές για 

EXELVO TO λαό HOV εἰναι γεμάτος 

εὐγνωμοσύνη προς τον ΑΛΛΑΧ. 

59. Κι Ouws στείλαμε το Nwe στο λαό 

του κι εἰπε: "QQ! Λαέ μου! Na λατρεύετε 

τον AAAAX. Δεν ἐχετε ἀλλο θεό εκτός 

am’ Αὐτόν. Φοόούμαι για σας τα φρικτά 

ὄάσανα της τρομερής Ἡμέρας!" 

60. Ov ἀρχηγοί τότε του λαού του 

εἰπαν: ᾿Πώς! Ἐμείς σε όλέπουμε (να 

ὀρίσκεσαι) σ' ἀαποδεδειγμένη πλάνη". 

61. Κι αὐτός εἰπε: "Q! λαέ μου! καμιά 

πλάνη ὃεν με κατέλαόε, αντίθετα, εἰμαι 

ἕνας ἀπεσταλμένος απ' τον Κύριο (tov 

Ζωοδότη) του Σύμπαντος. 

62. "Lac αναγγέλλω τις οδηγίες του 

Κυρίου μου, κι ειλικρινά σας συμόουλεύω, 

και γνωρίζω πολλὰ a’ tov AAAAX, που 

EGELG δεν το ξέρετε. 

63. "Μήπως απορείτε ότι σας ἔχει ἔλθει 

μήνυμα az’ τον Κύριο σας, με ἀνδρα - 
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Ζωοδότηγτου Σύμπαντος. 

68. "Σας αναγγέλλω τις οδηγίες του 

Κυρίου μου, κι εἰμαι για σας ειλικρινής 

και πιστός σύμόδουλος. 
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υψηλό ανάστημα ανάμεσα ota ἔθνη. It’ 

αυτό θυμηθείτε Ta οφέλη που (πήρατε) 

απ' tov AAAAX ώστε νὰ μπορέσετε νὰ 

εὐυτυχήσετε". | 

70. Κι αυτοί ἁαπάντησαν: Μήπως μας 

ήλθες για va λατρέψουμε tov AAAAX 

μόνο Του, και va αφήσουμε αὐτούς που 
AATOEVAV οι πατέρες μας; Φέρε μας 6,TL 

μας απειλείς, αν πραγματικά μας λες τὴν 

αλήηήθεια;" 

71. Κι αυτός αποκρίθηκε: "Πράγματι, 

σας αξίζει να πέσει πάνω σας ἡ τιμωρία 

κι O θυμός am’ tov Κύριό σας. Μήπως 

λογομαχείτε μαζί μον για ονόματα (για 

θεούς) ποῦν ἔχετε, επινοήσει EOELG κι OL 

πατέρες σας, και που 0 AAAAX δεν 

EOTELAE -γι' GuTOUG- καμιά εξουσία; Τότε 

περιμένετε (τα ὄάσανα Tov) κι εγώ μαζί 

σας επίσης περιμένω νὰ πέσουν πάνω 

σας". 

72. Και σώσαμε αὐτόν κι όσους μαζί 

του μὲ THV ευσπλαχνία Mac, και 

ξεριζώσαμε αὐτούς που ἀρνήθηκαν τις 

Evtodés Macs και δεν ταν πιστοί. 

73. Και στο λαό του Θαμοῦντ - 

(στείλαμε) τον αδελφό του Σάλιχ- που 

εἰπε: "OQ! Λαέ μου! Λατρέψτε tov AAAAX! 

Δεν ἔχετε κανέναν άλλο θεό, εκτός az’ 

Αὐτόν. Τώρα σας ἔχει ἔλθει ἕνα PWTELVO 

Σημάδι as’ τον Κύριό σας. Αὐτή ἡ 

(θηλυκιὰ) καμήλα tov AAAAX, εἰναι για 

σας ένα Σημείο. Κι αφήστε την va ὀόσκει 

στὴ yn του AAAAX, καὶ μὴ τῆς κάνετε 

κακό, γιατί τότε θα τιμωρηθείτε με 

αυστηρά ὄάσανα. 
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74. "Και θυμηθείτε ότι σὰς ἕκανε 

χληρονόμους, τῆς γενιάς του Αντ καὶ σας 

ἐδῶσε για κατοικία αὐτή TH Yn, που 

χτίσατε -για τον εαυτό σας- παλάτια σ' 

(ανοικτές) πεδιάδες, και σκάψατε σπίτια 

ota 6ovva της. Iv’ αὐτό θυμηθείτε ta 

οφέλη (που ἐχετε πάρει) am’ τον AAAAX, 

κι απέχετε απ' το πονηρό και TO χαχό 

στη Yn. 

75. Κι εἰπαν ou ἀρχηγοί a’ εκείνους 

που ήταν αλαζονικοί (καυχησιάρηδες) 

ἀνάμεσα στο λαό του, στους ανίσχυρους 

«αὐτοί που πίστευαν ανάμεσα TOVC-: 
"Μήπως γνωρίζετε we ὀεθαιότητα, av o 

Σάλιχ ἔχει σταλεί απ' τον Κύριό του;" Κι 

αυτοί απάντησαν: "Ἐμείς πιστεύουμε 

πραγματικά σ' ὁ.τι μας αποκαλύφθηκχε 
απ' αὐτόν". 

76. Εἰπαν τότε ot αλαζονικοί: "Ἐμείς 

απ' τη μεριά μας απορρίπτουμε ό.τι εσείς 

πιστεύετε". 

77. Τότε σκότωσαν τη θηλυκιά καμήλα 

παραόδαίνοντας την προσταγή του Κυρίου 

τους, και εἰπαν: "Q! Σάλιχ! Φανέρωσέ μας, 

τις απειλές σου, αν πράγματι εἰσαι απ' 

τους ἀπεσταλμένους (του ΑΛΛΑΧΙ)" 

78. Και τότε απροσδόκητος σεισμός 

τους ἔπιασε και TO πρωΐ ὀρέθηκαν στα 

σπίτια TOUS νεκροί! 

79. Ἰότε (ο Σάλιχ), τους παρατήρησε 

κι εἰπε: ὦ] Λαὲ μου, σας ἀανάγγειλα το 

μήνυμα, που γι' αυτό μ' ἐστειλε ο Κύριος 

μου, και σας ἔδωσα καλές συμόουλές κι 
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(7) Lovea ελ- ΒἘαράφ Μέρος 80 

όμως εσείς dev ἀγαπάτε exeivovc 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 

ἔκανε πριν από σας; 

81. Ἐπειδή εσείς χρησιμοποιείτε (για 

τις ορέξεις σας) τους ἄνδρες προτιμώντας 

τους GT’ τις γυναίκες. Εἰστε πραγματικά 

ἕνας λαός που ξεπερνά to ὀρια". 

82. Κι ἡ γενιά tov dev ἐδωσε ἀπάντηση 

παρά αυτή, όταν εἰπαν: "Οδηγείστε τους 

ἕξω απ' το χωριό σας, γιατί πραγματικά 

είναι ἄνδρες που θέλουν να είναι καθαροί 

καὶ 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 

ἤταν ἡ τιμωρία εκείνων που ἐεντρυφούσαν 

στην αμαρτία και στο ἐγκλημα! 

85. Και στη γενιά του Μεντγιεν 

στείλαμε τον ἀδελφό του Σου-ἀϊμπ που 

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

Δεν ἔχετε κανέναν άλλο θεό, εκτός am 

Αὐτόν. Τώρα σας ἔχει ἔλθει ἕνα φανερό 

(Σημάδι) az’ tov Κύρισ σας. 

Συμπληρώνετε με αχρίόδεια το μέτρο και 

to ζύγι, νὰ μη κατακχρατείτε απ' τους 

ανθρώπους Ta πράγματα τοῦς, και μη 
προχαλείτε καταστροφή στὴ YH, μετά τη 
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(7) Loven eh- Enoag 

διόρθωσή της. Αὐτά όλα εἰναι TO καλύτερο 

για σας, αν πραγματικά πιστεύετε. 

86. "Και μη κάθεστε, σε κάθε δρόμο 

απειλώντας κι ἐεμποδίζοντας αὐτοὺς που 

πίστεψαν στον ΑΛΛΑΧ am’ To ὁρόμο 

Του κι αναζητώντας κάτι τι που νὰ τον 

κάνει ανώμαλο κι ακανόνιστο. Kat 
θυμηθείτε πόσο λίγοι ἡσασταν και σὰς 

πολλαπλασίασε, και κοιτάξτε ποια ἦταν 

ἡ τιμωρία EXELVWV που ἔκαναν τῆν 

καταστροφή. 

87. "Ki αν μια ομάδα από σὰς πίστεψε 

στο Μήνυμα που εστάλη σε μένα, κι ἄλλη 

ομάδα SEV πιστεύει σ᾽ αὐτό, τότε κάνετε 

VIOLOVH, μέχρις OTOV O AAAAX δικάσει 

ανάμεσα μας, γιατί είναι ο ἀριστος Κριτής 

(για να πάρει αποφάσεις). 

88. Einav τότε οι ἀρχηγοί, απ' εκείνους 

που αλαζονικοί (καυχησιάρηδες) ανάμεσα 

στο λαό του: "Oa σε κάνουμε να ὄγεις 

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

χαι μαζί σον εκείνοι που πίστεψαν, 

ELOGAAWG (συ κι εκείνοι) θα πρέπει va 

επιστρέψετε στην θρησκεία μας καὶ στις 

δοξασίες μας". Κι αυτός tous εἰπε: "Tw! 

(είναι δυνατόν) αφού εμείς τὴν 

αηδιάζουμε; 

89. "Πραγματικά θα επινοούσαμε μια 

ψευτιά ενάντια στον AAAAX, av 

επιστρέψουμε στις δοξασίες σας, μετά που 

o AAAAX μας λύτρωσε GT αὐυτές, και 

Sev γίνεται μ' οποιαδήποτε μέσο, νὰ 

επανέλθουμε στη θρησκεία σας, εκτός αν 

θέλει o AAAAX, ο Κύριός μας. Ὁ Κύριός 

μας ἐχει τη δύναμη να περιδάλει τα πάντα 
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(7) Loven ελ- Βαράφ Μέρος 90 

με τη Σοφία Tov. Στον AAAAX ἐχουμε 

στηριχθεί. Κύριέ μας: Αποφάσισε Ἐσύ, 

ανάμεσά μας κι ἀνάμεσα στη γενιά μας, 

με δικαιοσύνη, γιατί Eov εἰσαι ο άριστος 

στις ἀποφάσεις". 

90. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί, οι άπιστοι 

am τη γενιά του: "Av ακολουθήσετε τον 

Σου-αἵμπ, va εἰστε ὄέόδαιοι ότι θα 
᾿ καταστραφείτε (χαθείτε)". 

91. Και τότε αναπάντεχος σεισμός τους 

ἐπιασε και το πρωί ὀρέθηκαν στα σπίτια 

τους νεκροί! 

.92. Ἐχκείνοι ποῦ διέψευσαν τον Σου- 

ἀϊμπ εξαφανίστηκαν, σαν να μην ὑπήρχαν 

ποτὲ OTA σπίτια (όπου πριν ἀκμαζαν). 

Εκείνοι που ἀρνήθηκαν τον Σου-άϊμπ, 

QUTOL ταν που χάθηκαν. 

93. Κι ἐτσι (ο Σου-ἀϊμπ) τους 

παράτησε, λέγοντας: Ω! λαέ μου! Σας 

ανάγγειλα τα Μηνύματα, mov γι' αὐτά 

μ᾽ ἐστειλὲ ο Κύριός μου και σας ἔδωσα 

συμόουλές (αλλά τις ἀαρνηθήκατε). Nati 

va λυπάμαι, για το λαό που αρνούνται 

VO πιστέψουν"" 

94. ΠΠοτέ Sev στείλαμε Eva προφήτη 

σε χωριό, εκτός αν δὲ φέρναμε στους 

ἀπιστους κατοίκους TOV την αναποδιά 

χαι τη δυστυχία, με σκοπό, OTL θα ήταν 

δυνατό νὰ νοιώσουν την ταπείνωση (να 

εἰναι δηλ. πιστοί). 

95. Ἔπειτα αντικαταστούσαμε τη 

δυστυχία, με εὐτυχία, (το κακό με TO 

καλό) WE τρόπο ὥστε va αὐξάνεται και 
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(7) Σούρα ελ- ἕαράφ 

va πολλαπλασιάζεται κι άρχισαν νὰ 

λέγουν: "Ki ou πατέρες μας (επίσης) 

ἐνοιωσαν τη δυστυχία και την αφθονίας".. 

Αλίμονο! Καλέσαμε τους κατοίκους του 

χωριού (ξαφνικά) σ' απολογισμό, TH 

στιγμή που αὐτοί δεν υπολόγιζαν (TOV 

κίνδυνό TOU). 

96. Av οι κάτοικοι τῶν YWOLWV εἰχαν 

πιστέψει και σέδονταν (tov AAAAX), θ' 

ανοίγαμε γι' αὐτούς το δρόμο για TH 

μακαριότητα τ' ουρανοῦ και της γῆς, πλὴν 

όμως ἀαρνήθηκαν (την αλήθεια), καὶ τους 

πήραμε για νὰ λογοδοτήσουν, για O,TL 

ELYAV κερδίσει. 

97. Ἤ μήπως οι κάτοικοι τῶν χωριῶν 

(Μέκκα και Ta περίχωρά τῆς) 

αισθάνθηκαν ασφαλισμένοι, OTL ἡ οργή 

Macs θα τους έφτανε κατά τη νύχτα, ενώ 

θα ήταν κοιμιομένοι; 

98. Ἢ μήπως πάλι οι κάτοικοι τῶν 

χωριών αισθάνθηκαν ασφαλισμένοιυ OTL ἡ 

οργή Mas θα tous έφτανε μέρα μεσημέρι, 

ενώ ἐπαιζαν (ξένοιαστα); 

99. Μήπως αισθάνθηκαν ασφαλισμένοι 

από τη θεία τιμωρία; Μόνο εκείνοι που 

αισθάνονται ἀασφαλισμένοι από τη θεία 
EXOLXNON εἰναι OL χαμένοι. 

100. Iva εκείνους που κληρονόμησαν 

τῇ YN αντικαθιστῶώντας τους πριν 

κατόχους τῆς, μήπως Sev εἰν' Eva (μάθημα) 

για VOL καταλάδουν, ότι αν το θέλαμε, θα 

μπορούσαμε να τοῖς τιμωρήσουμε (επίσης) 

για τις ἁμαρτίες τους και να σφραγίσουμε 

τις καρδιές τους, ὥστε VA μη μποροῦν V' 
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(7) Lovea ελ- Βαράφ Μέρος 90 

ακούουν (va καταλάῤθουν); 

101. Ἔτσι ἦταν ta χωριά για τα οποία 

σου διηγούμαστε μερικές απ’ τις ειδήσεις 

τους. Πράγματι λθαν o' avta οι 

ἀπόστολοι τους μὲ φανερά Σημεία, κι 

όμως δεν πίστεψαν σ' O,TL πιο πριν είχαν 

αρνηθεί (οι πρόγονοί τους). Μ' αὐτό τον 

τρόπο σφραγίζει ο AAAAX τις καρδιές 

EXELVWV που απορρίπτουν την Πίστη. 

102. Kou dev ὀρήκαμε τους πιο πολλούς 

QI αυτοῦὺς (να εἰναι ειλικρινείς) με τη 

συμφωνία τους, όμως, ὄέδαια οι 

περισσότεροι απ' αυτούς ήταν 

επαναστάτες και ανυπάκουοι! 

103. Ἔπειτα μετά απ’ αὐτούς, στείλαμε 

το Μωυσή με τις Εντολές μας στο Φαραώ 

καὶ στους ἀρχηγούς TOV, κι όμως άδικα. 

τις ἀρνήθηκαν. Κοίτα -λοιπόν- πώς 

τιμωρήθηκαν, (και ποιο ήταν το τέλος) 

τὴν διεφθαρμένων. 

104. Κι εἰπε ο Μωυσής: "ὯΙ! Φαραώ! 

Εἰμαι ένας απόστολος του Κυρίου tov 

Σύμπαντος". 

105. To σωστό για μένα εἶναι va μη 

πω τίποτε για tov AAAAX παρά μόνο 

την αλήθεια. Lac έρχομαι λοιπόν τώρα 

απ' τον Κύριό σας με Eva φανερό σημάδι, 

ὥστε ν' αφήσετε TA παιδιά του ἸΙσραήλ 

va φύγουν μαζί μου". 

106. Eine (0 Φαραώ) "Av πραγματικά 

MAGES μ' ἐντολή παρουσίασέ την, αν EG 

THY αλήθεια". 
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Μέρος 90 (7) Σούρα ελ- Βαράφ 

107. Tote (υ Μωυσῆς πέταξε το ραύδί 

του, και να! γίνηκε Eva φίδι ολοκάθαρο 

(ορατό απ᾽ όλους). 

108. Κι ἅπλωσε το χέρι του το οποίο 

ἤταν κάτασπρο OG όσους TO 

παρακολουθούσαν. 

109. Είἰπαν, τότε, οἱ ἀρχηγοί an’ τη 

γενιά του Φαραώ: "Αὐτός εδώ ο μάγος 

εἰναι πολύ ἐμπειρος". 

110. "To σχέδιο Tov εἰναι να σας ὀγάλει 

an’ τη yn σας. Τὶ λοιπόν προστάζετε;" 

111. Κι αυτοί απάντησαν. "Koatetote 

αὐτόν και τον ἀδελφό του, και στείλτε 

στις. πόλεις (ἀνδρες) Va μαζέψουν, 

112. και va φέρουν σ' ἐσένα όλους 

(τους δικούς μας) ἐμπειρους μάγους". 

113. Κι ήρθαν οι μάγοι στο Φαραώ, 

λέγοντας: "᾿Βέδαια θα ἐχουμε μια 

(ανάλογη) αμοιδή, αν εμείς εἰμαστε OL 

νικητές". 

114. Εἰπε (ο Φαραώ): "Μάλιστα, και 

(περισσότερο ακόμη) εσείς - θα ELOTE σ' 

αὐτή τὴν περίπτωση (θ᾽ ανυψωθείτε σ' 

αξιώματα) πολύ κοντά (στο θρόνο) μου". 

115. Είπαν (οι μάγοι): -" Μωυσῇ! 

Μήπως εσύ θέλεις (πρώτος) va ρίξεις, ἡ 

ἐμείς θα ρίξουμε (πρώτοι);" 

116. Εἰπε (0 Μωυσῆς): "Ρίξτε εσείς 

(πρώτοι)". Κι otav ἐριξαν μάγεψαν τὰ 

μάτια τῶν ανθρώπων, καὶ τους τάραξαν 
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απ' To φοόύδο, παρουσιάζοντάς τους Eva 

μεγάλο (κατόρθωμα) μαγείας. 

117. Κι ἐμπνεύσαμε το Μωυσή: "Ρίξε sb sae : lapel Coats ᾧ 

τώρα) TO ραύδδί σου". Kat τότε να! Se ae 
ee ce eee ote! | ἢ Sb A 
καταύδρόχθισε ἀμέσως OAG TA μαγικά τους. ὌΠ - 

118. Κι ἐτσι δεδαιώθηκε ἡ αλήθεια, κι ῥ)ότρεῦ Sh iss 
αχρηστεύθηκαν Oda ὁσα είχαν κάνει. 

; 119. Και νυκήθηκχαν (οι μεγάλοι) επί Ome A 715 πα ματα 

τόπου, και μετατράπηκαν ὥστε νὰ 

φαίνονται μικροί. 

120. Καὶ τότε OL μάγου ἔπεσαν χάμω (ἢ co Re ΕἾ ἐαξηῆ; 

σε ταπεινὴ λατρεία, 

121. λέγοντας: Πιστέψαμε στον Κύριο indi GENIN 
του Σύμπαντος, 

122. "τον Κύριο του Μωυσή και του ἄορ; 
Ααρών". 

' ! ee 

123. Κι ο Φαραώ eine: "TMuoté pate o' aI ia pleore gd MG 
Αὐτόν, πριν εγώ σας δώσω την άδεια; τ eae: Ss 

, ’ , : ; ΣΕΥ 

(Φαίνεται) ὀέόδαια πως είναι ἕνα τέχνασμα eel sar oe SRS CGA) 
> , , ire ́ ATP “55 

που To ἔχετε σχεδιάσει στην Πόλη, με C5555 wd gnd 

σκοπὸ va οδηγήσετε ἔξω απ’ avTH TO 

λαό της. Tonyooa όμως θα μάθετε (τις 

συνέπειες). 

tt [ὦ ’ ᾽ , ἘΞ ἣν ae” 

124. "Na eiote ὀέόαιοι, Ott θα κόψομε ak [3 So) 15S: ΩΝ 
τὰ χέρια σας και Ta πόδια oa eos 

a Θ ! : , Σ S Ona Kis ἢ 
αντίπλευρα, και θα κάνω va πεθάνετε 

ὅλοι σας πάνω στο σταυρό". 

᾿ " 

125. Einav: πὰ μας τίποτε δεν είναι ᾿ς τ SHAN ITT IRS 
HOS | og dine SILI! 9) 

παρά νὰ επιστρέψουμε στον Κύριό μας, 
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126. "Kou dev θα μας επιθάλεις Ouws 

τὴν εχδίκησή σου, γιατί ἁαπλώς πιστέψαμε 

otic Εντολές του Κυρίου μας, όταν μας 

ἑφτασαν! Κύριέ μας! Ἀδειασε (ρίξε) πάνω 

μας VITOLOVH (και σταθερότητα) και νὰ 

μας κάνετε va πεθάνουμε σαν τους 

Μουσουλμάνους (που ὑυποτάχτηκαν στη 

Θέληση Σου);". 

127. Κι εἰπαν ol ἀρχηγοί τῆς γενιάς 

του Φαραώ (στον ίδιο) "Μήπως θ' 
αφήσεις το Μωυσῆ και τὴ γενιά του va 

καταστρέψουν TH YN και να παρατήσουν 

σένα και τους θεούς σου;". Εἶπε (0 Φαραώ): 

"Θα σκοτώσομε τ' ἀρσενικά παιδιά τους, 

και (μόνο) το θηλυκά θα σώσουμε στη 

ζωή, κι έτσι θα EYOVUE πάνω τους 

(δύναμη) ἀκαταμάχητη). 

128. Εἰπε (τότε) ο Μωυσῆς στο λαό 

του: Na ζητήσετε τη ὀοήθεια an’ τον. 

AAAAX, κι υπομένετε καρτερικά, γιατί 

Ἢ yn εἰναι tov ΑΛΛΑΧ που την 
κληροδοτεί σ᾽ όποιον θέλει at’ όσους Tov 

λατρεύουν, καὶ TO τέρμα εἰναι (πολύ καλό) 

για ὁσους πιστεύουν". 

129. Eistav: "Mac ενοχλούσαν και πριν 

μας έλθεις, κι ἀκόμα (εξακολουθούν) και 

μετά που μας ἤλθες". Εἰπε: Εἰθε ο Κύριος 

σας νὰ κάνει να καταστραφοῦν οι εχθροί 

σας και νὰ σας κάνει κληρονόμους OTH 
YN, κι έτσι θα σας δοκιμάσει με TA έργα 
σας 

130. Και τιμωρήσαμε την οικογένεια 

του Φαραώ με ξηρασία (στη yn τους) 

καὶ περιορισμό στους καρπούς, για νὰ 

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

καιροί (ὄροχές και καρποί), εἰπαν: "Αὐτό 

πρέπει για μας". Κι όταν όμως τους 

ἐσφιγγε ἢ δυστυχία την απέδιδαν στο 
Μωυσή κι όσους ήταν μαζί του. Ενώ η 

κακοτυχία τους ήταν δική τους στα μάτια 
του ΑΛΛΑΧ, κι όμως OL πιο πολλοί απ' 

αυτούς dev το αντιλαμόάνονταν! 

132. Κι εἰπαν (oto Μωυσῆ): 

“Οποιαδήποτε θαύματα κι αν μας φέρεις, 

για va μας γοητεύσεις, εἐμείς Sev θα 

είμαστε απ' αὐτούς που σε πιστεύουν", 

133. Και στείλαμε πάνω τοῦυς, τον 

καταχλυσμό, και τις ἀκρίδες, και τις 

ψείρες, και τους δατράχους και το αίμα 

σαν αὐυτόδηλα Σημάδια, κι Gums ήταν 

ποτισμένοι μὲ την ὑπεροψία, ἕνας λαός 

παραδομένος στὴν αμαρτία (εγκληματίας.). 

134. Και όταν ἡ τιμωρία ἐπεφτε πάνω 

τους, ἔλεγαν: ὯΙ! Μωυσή! Παρακάλεσε - 
για μας- τον Κύριό σου σύμφωνα με ό,τι. 

σου υποσχέθηκε. Κι αν μπορέσεις κι 

απομακρύνεις από μας τὴν τιμωρία θα 

πιστέψουμε ειλικρινά σε σένα, και θ' 

αφήσουμε νὰ φύγουν μαζί σου τα παιδιά 

του Ισραήλ". 

135. Αλλά, όταν ἀαπομακρύναμε απ' 
αὐτούς τὴν τιμωρία για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα που θα ἐπρεπε (για να 

ἐεπιτραπεί ἡ αναχώρηση), να, GVTOL 

παρέόδαιναν την υπόσχεσή τους! 

136. Iv’ αὐτό Tous εἐκδικηθήκαμε, και 

τους πνίξαμε στη θάλασσα, επειδή 
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διάψευσαν τα Σημεία μας και τα 

ἀπέρριψαν. 

137. Και δώσαμε στο λαό που 

δουλεύτηκε για κληρονομιά TH γη που 

ὀρίσκονταν ot ανατολικά, καὶ ota δυτικά, 

καὶ την γεμίσαμε με τις ευλογίες. Και 

πραγματοποιήθηκαν ETOL OL ὑποσχέσεις 

του Κυρίου σου για τὰ παιδιά του Ἰσραήλ, | ας 

γιατί ELYAV ὑπομονή (και καρτερία) και 

καταστρέψαμε TH YH, τα μεγάλα ἐργα 

και τις οικοδομές, που ο Φαραώ κι oO 

λαός του εἰχαν ανεγείρει (με τόση 

ππερηφάνεια). 

138. Και κάναμε pe ta παιδιά του 

Ισραήλ va περάσουν (με ασφάλειαλ) 

ανάμεσα am’ ty θάλασσα. Και φτάσανε 

σ' EVA λαό αφοσιωμένο ολοκληρωτικά σε 

μερικά εἰδωλα που είχαν. Κι εἰπαν :"Q! 

Μωυσή! Κάνε για pas ἕνα θεό ὀμοιο μ' 

αὐτούς που ἐχουν". Εἰπε (0 Μωυσής): 

"Σίγουρα εἰστε ἕνας λαός χωρίς γνώση, 

139. "Βέδαια -η λατρεία στην οποία 

ὀρίσκονται 

εἰναι (παρά) κομμάτι απ' την καταστροφή 
και λάθος είναι αυτό που κάνουν". 

140. Εἰπε ο (Μωυσής): Μήπως (θέλετε) 

ν᾿ αλλάξω, τον (αληθινό) AAAAX, μ' 

άλλες θεότητες, όταν Αὐτός (oO AAAAX) 

εἰναι που σας προτίμησε πάνω απ' όλα 

τα ἐθνη"". 

141. Και θυμηθείτε, ότι σὰς σώσαμε 

απ' την οἰκογένεια του Φαραώ που σας 
πίκρανε PE τα χειρότερα Hacava, 

σκοτώνοντας τ᾽ ἀρσενικά παιδιά σὰς κι 

αὐτοί ot ἄνθρωποι, - (δεν) 
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ἀφήνοντας ζωντανά τα θηλυκά, κι αὐτό 

ἤταν μια σπουδαία δοκιμασία azz’ τον 

Κύριό σας. 

142. Ὑποσχεθήκαμε στο Μωυσή 
τριάντα νύχτες και συμπληρώσαμε (την 

περίοδο) μ' ἄλλες δέκα (επί πλέον), κι 
ἔτσι ἔγιναν σαράντα νύχτες. Κι εἰπε o 
Μωυσής στον αδελφό του Ααρών 
(αναθέτοντάς TOV την ἀαρχηγία προτού 
κατευθυνθεί για πάνω): "Na με 

αντικαταστήσεις OTO λαό μου. 
Μεταχειρίσου τον με δικαιοσύνη, καὶ μην 
ακολουθήσεις TO δρόμο των 
διεφθαρμένων". 

143. Και σὰν ἤρθε ο Μωυσής (στο 

τόπο) THV WEA που Tov ὑυποδείξαμε, κι ο 

Κύριός του, του απηύθυνε το λόγο, εἰπε: 

"Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ἰδιος) σ' εμένα, 
ὥστε VO μπορέσω να κοιτάξω σ' Ἐσένα". 

Eine (0 ΑΛΛΑΧ): "(Me κανένα τρόπο) 

ὃεν μπορείς va με δεις (απ' ευθείας). 

αλλά κοίταξε το ὄόουνό! Av παραμείνει 

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

Κύριός tov φανέρωσε τη δόξα Του στο 

ὄουνό, και το ἔκανε σκόνη, τότε ἐπεσε O 

Μωυσής κάτω λιπόθυμος. Κι όταν συνήλθε 

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

Μετάνιωσα, συγχώρεσέ με! κι εγώ εἰμαι 
O MOWTOS Mov πιστεύει". 

144, Εἰπε (0 AAAAX): "Q! Μωυσή! 

σε προτίμησα πάνω an’ OAOVS τους 

ανθρώπους με τις ἀποστολές(που Εγώ 

σου ἐδωσα) και μὲ τα λόγια Μου(που 

Εγώ σου μίλησα). Πάρε λοιπόν αὐτά 

που σου Ἔδωσα (την ἀαποκάλυψη) και νὰ 

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

πλάκες συμόουλές aT OAG TA πράγματα 

(που τα χρειάζεται o λαός του Ισραήλ). 

κι EQUNVELES για κάθε πράγμα, (κι εἰπε): | 

Πάρε xa κράτησέ τες γερά, και πρόσταξε 

το λαό σου va παραχολουθεί μὲ καλό 

τρόπο τις παραγγελίες της. Και πολύ 

σύντομα θα σας δείξω την κατοικία τῶν 

ενόχων (πώς εἰναι ἐερημωμένες)". 

146. Θ' ἀαπομακχρύνω (δηλ. θα τους 

κάνω νὰ μὴ καταλαόδθαίνουν) απ᾽ τις 

Εντολές μου EXELVOUG που 

συμπεριφέρθηκαν ὑυὑπεροπτικὰ OTH YN 

περιφρονώντας τὴν αλήθεια. Ακόμα κι 

αν δούνε OAG Ta Σημεία, δεν θα πιστέψουν 

σ' αυτά, κι αν δούνε τον ὁρόμο της σωστῆς 

κατεύθυνσης, Sev θα τον παραδεχτοῦν 

σαν το δρόμο (της σωτηρίας), κι αν δουν. 
᾿λαθεμένο δρόμο, ἀνυτόν θ' 

ακολουθήσουν. Κι αὐτό γιατί ἀρνήθηκαν 

τις Εντολές Mac και dev πρόσεξαν o 

QUTES (τις προειδοποιήσεις τους). 

147. Κι εκείνοι που διάψευσαν τις 

Ἐντολές μας, (κι ἀαρνήθηκαν) τη συνάντηση 

κατά την ἡμέρα της Κρίσεως, μάταια 

ήταν ta έργα τους. Πώς είναι δυνατό ν᾽ 

ανταμειφθούν, παρὰ μόνο απ' ό.τι ἑκαναν; 

148. Κι επήρε ο λαός του Μωυσή - 
κατά THV ἀπουσία του- απ' τὰ χρυσά 

κοσμήματά TOV, κι ἔκανε τη μορφή ενός 

μοσχαριού (για λατρεία), που φαινόταν 

σαν va μουγκρίζει. Μήπως δεν ἐόλεπαν 

ότι δὲν μπορούσε νὰ TOUG μιλήσει OUTE 

va τους δείξει το Δρόμο (της αληθειας); 

Κι όμως το πήραν (για λατρεία) κι ἦταν 
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ἄδικοι. 

149. Κι όταν ἐπεσε (κάτω) στα χέρια 

τους (μετάνιωσαν), κι εἰδαν την πλάνη 

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

σπλαχνιστεί και μας συγχωρέσει, τότε θα 

ὄρεθούμε (πραγματιυκάν) με τους χαμένους". 

150. Κι όταν ἐπέστρεψε ο Μωυσής 

στο λαό TOV, οργισμένος, στενοχωρημένος 

εἰπε: "TL κακό εἰναι αὐτό που κάνατε!" 

κατά τὴν ἀπουσία μου. Μήπως ὄιάζεστε 

(va φέρετε) τις Εντολές του Κυρίου σας"; 

Και πέταξε (κάτω) τις πλάκες, Κι ἁρπαξε 

τον GOEAPO του ἀπ᾽ (τὰ μαλλιά) του 

κεφαλιού του, σέρνοντάς τον κοντά του. 

Εἰπε (τότε ο ἀαρών) "Παιδί της μητέρας 

pou! O λαός δεν με υπολόγισε -θεωρώντας 

με αδύνατο- κι ακόμα λίγο θα με 
σκότωναν. Μη κάνεις tous ἐχθρούς νὰ 

χαροῦν για THV ατυχία μου και μὴ μὲ 

κατατάξεις μὲ TO λαό τῶν αμαρτωλών". 

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

Συγχώρεσε ἐμένα καὶ τον ἀδελφό μου! 

και δέξου μας στην ευσπλαχνία Σου! Natt 

Εσύ εἰσαι ο πιο Evomkayvoc ax’ τους 

Σπλαχνικούς"} 

152. Ὅσοι πήραν to μοσχάρι (για 

λατρεία) θα δοκιμάσουν πάνω τους το 

θυμό του Κυρίου τους και την ταπεινότητα 

στη ζωή αὐτού του κόσμου. Ἔτσι 

αμείδουμε αυτούς IOV επινοούν (WEUTLES). 

153. Ὅσοι όμως Exavav τις αμαρτίες 

κι EMELTA μετάνιωσαν κι (ειλικρινά) 

πίστεψαν, (τότε) ο Κύριός σου είναι κατά 

συνέπεια Πολυεπιεικῆς και 
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Πολυεύσπλαχνος. 

154, Κι otav ο θυμός του Μωυσῆ 

πέρασε, πήρε τις πλάκες TOV σ' αὐτές - 

ήταν γραμμένα- οι οδηγίες και το ἔλεος 

για εκείνους που φούοῦύνται (τον 

AAAAX) τον Κύριό τους. 

155. Tote 0 Μωυσής διάλεξε 

εὐδομήντα ἀνὸρες απ’ TO λαό TOV για νὰ 

δουν την συνάντησή Mas, κι όταν τους 

ἐπιασε EVUS ὄόίαιος σεισμός εἰπε: "Κύριε! 

Αν θέλεις, θα μπορούσες από πριν νὰ 

καταστρέψεις κι αυτούς κι ELEVA. Μήπως 

(θέλεις) να μας εξαφανίσεις γι ό.τι ἔκαναν 

οι ανόητοι από μας; (δηλ. αὐτοί που 

λάτρεψαν το μοσχάρι). Αὐτό δεν εἰναι 

περισσότερο από μια δοκιμή, που μ᾽ AUT 

προκαλείς τὴν καταστροφή σ' όποιον 

θέλεις και καθοδηγείς (στο ἰσιο δρόμο) 

όποιον θέλεις. Εσύ εἰσαι ο Κύριός μας. 

It’ αυτό, συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου 

μας. Tvatt Εσύ εἰσαι ο καλύτερος am 

αὐτούς που συγχωρούν. 

156. "Και γράψε για μας την ευτυχία 

σ' αυτή τη ζωή. Kat στὴ Μελλοντική, 

γιατί στραφήκαμε σ' Εσένα". Εἰπε (ο 
AAAAX):, "Με τὴν τιμωρία Mov θα 

᾿ βασανίσω όποιον θέλω, EVO ἡ ευσπλαχνία 

Mov αγκαλιάζει ta πάντα. Oa γράψω 

(την ευσπλαχνία Mov στη μέλλουσα ζωή) 

για ὄσους κάνουν το σωστό, και δίνουν 

ταχτικά ελεημοσύνη, και για όσους 

πιστεύουν στις Εντολές Μας. 

157. Αὐτοί που ακχολουθούν τον 

Απόστολο, τον avak@abyto Προφήτη, 

(τον Μουχάμμεντ), για τον οποίο ὄρίσκουν 
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VO εἰναι γραμμένος κοντά τους (στις 

Γραφές) oto Νόμο καὶ στο Evayyéato, 

προστάζοντάς τους Va κάνουν το δίκαιο 

και ν᾿ ἀποφεύγουν TO ἀάδιχο, 

προτρέποντάς TOUS ό,τι είναι καλό (κι 

αγνό) κι ἀπαγορεύοντάς τους 6,TL εἰναι 

κακό (κι ἀκάθαρτο), που τους ξαλαφρώνει 

απὸ μερικά ὀαριά φορτία (της θρησκείας 

τους) καὶ τους ελευθερώνει am’ Ta δεσμά 

ποῦ είχαν πάνω τους. Ἔτσι όσοι πίστεψαν 

O αὐτόν και τον τίμησαν, και TOV 

ὀοήθησαν κι ἀακολούθησαν to Φως (το 

Κοράνιο), που xate6yxe μαζί tov, εἰν' 

QUTOL που θα ευτυχήσουν. 

158. ΠΙες: "Q! Ἀνθρωποι! Ἐγώ εἰμαι 

για σὰς όλους ἀπόστολος του AAAAX, 

που σ' Αὐτόν ανήκει ἡ εξουσία τῶν 

ουρανῶν χαι τῆς γης. Δεν ὑπάρχει ἄλλος 

θεός, παρὰ μόνο Αὐτός. Δίδει τη ζωή και 

to θάνατο. Tv αὐτό πιστέψτε στον 

AAAAX και στον Απόστολό Tov, τον 

avakpabyto Προφήτη, mov (xt ο ἰδιος) 

πιστεύει στον AAAAX και στους Λόγους 

Του. Ακολουθείστε τον, κι ίσως μπορέσετε 

va οδηγηθείτε (στη σωτηρία). 

159. ἀνάμεσα στη γενιά του Μωυσή, 

πυπάρχει μια ομάδα που καθοδηγεί 

(άλλους) WE την αλήθεια και μὲ το φως 

της δικαιοσύνης. 

160. Και τους κόψαμε (διαιρέσαμε) 

σε δώδεκα φυλές (Hn ἐθνη), και 

παραγγείλαμε στο Μωυσή όταν o 

(διψασμένος) λαός του, του ζήτησε νερύ: 

"χτύπα το ὀράχο με το ραῦδδί σου", κι 
ἀμέσως τότε ξεπήδησαν (με ορμή) δώδεκα 

πηγές καὶ γνώρισε κάθε ομάδα το τόπο 

ἐξ το ae wl, LA ey 
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που θα ἐπινε. Και σκιάσαμε πάνω τους 

με τα σύννεφα, και κατεθάσαμε σ' αὐτούς 

το μάννα και τα ορτύκια (λέγοντας): "Φάτε 
απ' τις καλές (προμήθειες) που σας 

προσφέραμε", (ἀλλ' εστασίασαν) κι όμως 

Ἐμάς dev Mac αδίκησαν, ενώ αδίκησαν 

τον ίδιο τον εαυτό τους. 

161. Και θυμηθείτε 6,11 τους ἐχουν 

TEL: "Κατοικείστε αυτό το χωριό και 

τραφείτε (απολαμόάνοντας Ta ὀμορφα) 

a’ αυτό, όπως θέλετε, αλλά να πείτε TH 

λέξη της ταπεινοφροσύνης, και VO μπείτε 

απ' τὴν πόρτα σκύόοντας από 

ταπεινότητα, (και τότε) θα συγχωρήσουμε, 

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

EXELVWV που κάνουν το καλό". 

162. Ou παραύδάτες ὄμως -ανάμεσά 

τους- άλλαξαν (την ἔννοια) του λόγου 

που τους δόθηκε, γι' αυτό στείλαμε πάνω 

τους μιὰ τιμωρία GIL’ τον οὐρανό για 

ό,τι επανειλημμένα παραόίαζαν. 

163. Και ρώτησέ τους για TO χωριό 

που ἦταν κοντά OTH θάλασσα, όταν (οι 

κάτοικοί του) παραόίαξζαν ὁσον αφορά 

(την αργία) του La66atov. Tati κατά 

τὴ μέρα του La66atov τα ψάρια τους 

ἔρχονταν κοντά τους, EYOVTAS φανερά 

(πάνω απ᾽ το νερό) ενώ κατά τη μέρα 

που δεν είχαν Σάδδατο, δεν EOYOVTAY. 

Ἔτσι τους δοκιμάσαμε γιατί εἰχαν 
παραδοθεί, στην παρανομία. 

164. Και σαν εἰπαν μερικοί απ’ αὐτούς: 

"Τιατί νουθετείτε Eva λαό. που o AAAAX 

θα εξαφανίσει, ἡ θα τον τιμωρήσει με 

σκληρά ὀασανιστήρια"; Είπαν (εκείνοι που 
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νουθετούσαν): "Tia va ἐκπληρώσουμε το 

καθήκον μας προς τον Κύριό σας, κι ίσως 

εἰναι δυνατόν va Tov φοδηθούν". 

165. Κι όταν λησμόνησαν (τις 

προειδοποιήσεις) που τους δόθηκαν, 

σώσαμε εκείνους που απαγόρευαν το 

κακό, ενώ τιμωρήσαμε τους κακοποιούς 

με τρομερή δοκιμασία, γιατί παραδόθηκαν 

στην παρανομία. 

166. Και σαν παραόίασαν 

(αυθαδέστατα) ό.τι τους ήταν 

απαγορευμένο, εἰπαμε σ᾽ αὐτούς: "Na 

γίνετε πίθηκοι, καταφρονημένοι κι 

αποόλητοι". 

167. Κοίτα, όταν ο Κύριός σου δήλωσε 

ότι θα ἔστελνε εναντίον τους - κατά 

ty Μέρα της Κρίσης - αὐτούς που θα 

τους ὀασάνιζαν σκληρά. Γιατί o Κύριός 

GOV εἰναι γρήγορος στην ἀνταπόδοση της 

τιμωρίας, GAA’ εἰναι ὄμως και 

Πολυνυεπιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος. 

168. Και τους χωρίσαμε σε τμήματα 

(ἐθνη) πάνω στὴ yn. ἀνάμεσά τους είναι 

OL εἐνάρετοι (οι δίκαιοι) κι ἄλλοι TO 

αντίθετο. Και τους δοκιμάσαμε με το καλό 

και TO κακό, ὥστε ίσως κι επιστρέψουν 

(στην καθοδηγηση). 

169. Κι ήρθαν -έπειτα ἀπ᾽ αυτούς- 

μια (πονηρή) γενιά, που χληρονόμησε TH 

Βιόλο, (πλὴν όμως) προτίμησαν (για TOV 

εαυτό τους), τη ματαιότητα αυτού του 

χόσμου, λέγοντας (σα δικαιολογίαν): 

“Τοῦτο, θὰ μας το συγχωρήσει. "Ki αν 

(ακόμα) ὀμοια ματαιοδοξία ἐρθει στο 
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δρόμο τους, την παίρνουν (κι αὐτή). 

Μήπως δεν ανέλαδαν την πυποχρέωση 

(από tov AAAAX), στη Συμφωνία της 

Βίόλου, va μη λένε για tov ΑΛΛΑΧ 

παρά μόνο την αλήθεια; Κι μελέτησαν το 

περιεχόμενό Της (της Βίόλου). To σπίτι 

της Μέλλουσας Ζωής είναι το καλύτερο 

(για κατοικία) τῶν ενάρετων. Μήπως 

δεν ὀάλατε γνώση; 

170. Και για ἐκείνους που -σταθερά- 

επιμένουν στο Βιόλίο, κι ορίζουν πλήρη 

προσευχή, ποτέ SEV κάνουμε να Χάσουν 

τὴν αἀμοιθή των ενάρετων. 

171. Κι όταν υψώσαμε πάνω τους το 
Ὅρος σαν σκιά κι ενόμισαν ότι θα ἐπεῴτε 
πάνω τους. "Πάρετε ό.τι σας δώσαμε (τις 

Εντολές) μὲ δύναμη (τηρείστε AVOT HOG) 
και VO. θυμάστε το περιεχόμενό τους, LOWS 

μπορέσετε να γίνεστε θεοσεόείς". 

172. Κι όταν ο Κύριός σου πήρε am 

τις πλευρές τῶν Παιδιών του Αδάμ - 
τους απογόνους- και τους ἔκανε νὰ 
επιμαρτυρήσουν όσον αφορά τον EMUTO 
τους, (λέγοντας): "Μήπως δεν είμαι Ἐγώ 

ο Κύριός σας; Κι αὐτοί ἁαπάντησαν: "Nat! 
το ομολογούμε, (εἰπε ο AAAAX): "Tia 
VO. μὴν πείτε (τότε) κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης oti: "Αὐτό το αγνοούσαμε". 

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

ψεύτικους θεούς, κι εἐμείς ἡμασταν OL 
απόγονοί (τους) -μετά απ' αυτούς- γιατί 
τότε μας καταστρέφεις ό,τι επιπόλαια 

EXOVOV (εκείνοι); 

174. Μ' αὐτό tov τρόπο εξηγούμε 
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᾿λεπτομερειακά τις Ἐντολές κι ίσως 

μπορέσουν κι επιστρέψουν. 

175. Κι ἀαπάγγειλέ τους - την εἰδηση 

EXELVOV που TOU στείλαμε τις Εντολές μας, 

και τις αγνόησε, κι έτσι ο Σατανάς τον 

ἀαἀποπλάνησε, κι ταν an τους 

πλανουμένους. 

176. Κι αν το θέλαμε θα μπορούσαμε 

νὰ τον ανυψώσουμε μ' Αὐυτές (τις Εντολές), 

EXELVOG OUWS ἔγειρε OTH γη (σ' ἀλλους 

τρόπους) κι ακολούθησε τις (μάταιες) 

επιθυμίες του. Μοιάζει σαν το σκύλο, που 

ὅταν TOV επιτίθεσαι, κΚρεμά EEW τη γλώσσα 

του, (λαχανιάζει), ἡ κι αν τον αφήσεις 

(μόνο), πάλι Ἀρεμά EEW TH γλώσσα του. 

Ἔτσι μοιάζει κι ο λαός που διαψεύδει 

τις ἔντολές Mac, γι αὐτό va διηγείσαι 

τὴν ἱστορία, κι ίσως (τότε) μπορέσουν va 

σκεφτοῦν. 

177. Ti κακό παράδειγμα εἰναι ο λαός 

EXELVOG που (οι ἀνθρωποί του) ἀρνούνται 

τις Εντολές Mac κι αδικούν τον εαυτό 

τους. 

178. Ὅποιον ο AAAAX καθοδηγεί, 

αυτός εἰναι οΟ πραγματικχκός 

καθοδηγούμενος. Και ὁποιον (υ AAAAX) 

SEV καθοδηγεί AUTOS τότε εἰναι ο χαμένος. 

179. Πολλά είναι τα Πνεύματα κι ov 

ἄνθρωποι που πλάστηκαν για την Κόλαση. 

Ἔχουν καρδιές και μ' αυτές δεν 

καταλαθαίνουν, κι ἔχουν μάτια, που μ' 

αὐτὰ δεν ὀλέπουν, κι αὐτιά που μ' αὐτά 

dev ακούνε. Αὐτοί μοιάζουν σαν τα 

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

απρόσεχτου (στις προειδοποιήσεικς). 

180. Στον AAAAX ανήκουν τὰ 

ὡραιότερα ονόματα, γι' αὐτό μ' αυτά νὰ 

τον προσφωνείτε, κι ἀποφεύγετε ἐκείνους 

που δεδηλώνουν τις ονομασίες Tov, γιατί, 

γι αὐτὸ που κάνουν, θα ἔχουν (τὴν 

ανάλογη) ανταπόδοσηῃ. 

181. Κι an’ αὐτούς που πλάσαμε 

᾽υπάρχει ἐθνος που καθοδηγεί (άλλους) 

με την αλήθεια καὶ μ' αὐτήν παρέχει 

δικαιοσύνη. 

182. Κι exetvor που διάψευσαν τις 

Εντολές Mac 8a τους εξαφανίζουμε σιγά 

σιγά WE τρόπο, που SEV το περιμένουν. 

183. Ava6ohyn θα παραχωρήσω o 

αὐτούς γιατί ἡ τιμωρία Mov, εἶναι δυνατή 

(κι αλάνθαστῃη). 

184. Μήπως δεν σκέπτονται: ott ο 

Σύντροφός τοὺς δὲν κυριεύθηχκε από 

τρέλα, GAA’ εἰναι Evacg ειλικρινής 

προειδοποιητής! 

185. Ἢ ακόμα, γιατί δεν ὀλέπουν (τὴν 

τάξη) που ὀασιλεύει στους ουρανούς και 

τη yy και σ' όλα Ta δημιουργήματα του 

AAAAX; Και τι μπορεί το 

 προσχεδιασμένο τέρμα TOUS VO γίνει πολύ 

κοντά, Κι ἐπειτὰ (μετά από το Κοράνιο) 

σε ποιο Μήνυμα θὰ πιστεύουν; 

186. Ὅποιον κάνει 0 AAAAX va 

παραστρατήσει καμιά όοηθεια δεν GOLOXEL. 

Θα τους εγκαταλείψει στις καταχρήσεις 
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τους, νὰ περιφέρονται άσκοπα. 

187. Σὲ ρωτάνε για την Ὥρα (tov 

τέλους - τὴν Εσχατη) -πότε- ἔχει 

προσδιοριστεί O χρόνος της. Πες: "Στο 

Κύριό μου ὀρίσκεται ἡ γνώση της. Κανένας 

παρά μόνο Αὐτός μπορεί ν' ἀποκαλύψει 

τὴν ὦρα τῆς (πότε θα συμέόεϊ). Είναι 

ἀγνωστη, (η σκέψη του χρόνου) οὔτε στους 

ουρανούς οὐτε OTH YH (στους ἀγγέλους 

και στους ανθρώπους). Μόνο 

αιφνιδιαστικά θα ἔλθει σε σας". Le ρωτάνε, 

σαν νὰ ἦταν γνωστή σε σένα, πες: "H 

γνώσῃ γι' αυτό είναι στον AAAAX (και 

μόνο), XL όμως οι περισσότεροι άνθρωποι 

dev ξέρουν (αυτή τὴν αλήθεια)". 

188. [lec: "Δὲν εξουσιάζω για τον εαυτό 

μου ὅ,τι μὲ ὠφελεί, οὔτε O,TL με ὀλάφτει, 

ELUN μόνο αν ήταν θέλημα του ΑΛΛΑΧ. 

Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα 
συμόούν), θα εἰχα πολλαπλασιάσει τ' 

αγαθά (μου) και κανένα κακό δε θα μ' 

άγγιζε. Εγώ ὀὁμως δεν εἰμαι παρά 

προειδοποιητῆς (QMELAWV) κι 

αγγελιαφόρος (ειδήσεων) χαράς για το 

λαό (που OL ἀνθρωποί Tov) ἐχουν πίστη". 

189. Εἰν' Εκείνος που σας ἔπλασε από 

ἕνα και μόνο πρόσωπο, KL ἕκανε TH 

γυναίκα TOV - απ’ τὴν ἰδια φύση - για νὰ 

μπορεί νὰ κατοικήσει μαζί τῆς 

(αγαπημένα). Κι ὁταν ενώθηκαν., 

φορτώθηκε (η γυναίκα) Eva ελαφρό 

φορτίο, και περπατούσε μαζί του 

(απαρατήρητα). Ὅταν αὐυξήθηκε To φορτίο 

τῆς, τότε χι OL δύο προσευχήθηκαν στον 

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

μας φέρεις ἕνα ενάρετο (παιδὶ καλής 
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πάστας), (υποσχόμαστε OTL) θα εἰμαστε 

απ᾿ εκείνους που (πάντα) θα σ᾽ 

ευγνωμονούν". 

190. Ὅταν όμως τους ἔδωσε ενάρετο 

(παιδί), EXAVAV yu Αὐτόν συνεταίρους για 

(to δώρο) που τους ἔδωσε. O AAAAX 

όμως εἰναι ο ἔψιστος τῶν συνεταίρων 

που Του αποδίδουν. 

191. Μήπως - amodidovv (σ' Αὐτόν) oa 

συνεταίρους πράγματα που δεν μποροῦν 

VO δημιουργήσουν τίποτε, ἀλλ' εἶναι τὰ 

ἰδια πλασμένα; 

192. Κι ovte 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 

᾽υπακούσουν. [Tia αυτούς εἰναι το ἰδιο, 

ELTE τους προχαλείτε ELTE σωπαίνετε. 

194. Xt αλήθεια ὀσους επικαλείστε 

(σα θεούς), αντί του (ἀληθινοῦ) AAAAX, 

είναι δημιουργήματα σὰν κι εσάς. Av 

πράγματι σοδαρολογείτε, επικαλεσθείτε 

τους και ας ANAVTHOOVV την επίκληση 

σας! 

195. Μήπως ἔχουν πόδια, για νὰ 

περπατοῦν μ΄ αὐτά; ἡ έχουν χέρια για νὰ 

χτυποῦν μ' αὐτά; N EXOVV μάτια, για νὰ 

ὀλέπουν μ' αυτά; ἡ ἔχουν QUTLG, για ν' 

axovovv μ᾽ αὐτά; Tec: Προκαλέστε τους 

συνεταίρους σας (τους ψεύτικους θεούς 

σας) κι ἐπειτὰ παγιδεύσετέ με, και μη 

μου δώσετε αναόῤδολή! (αλλά 
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ματαιοπονείτε). 

. 196. "Γιατί ο Προστάτης μου εἰναι o 

AAAAX, που αποκάλυψε το Βιόλίιο 

(σταδιακά) καὶ που (ξεχωρίζει) και θα 

᾽πῃυποστηρίζει τους ενάρετους". 

197. "Ki αὐτοὺς που επικαλείστε (σα 

θεούς) αντί του (αληθινού AAAAX), εἰναι 
ανίκανοι νὰ σὰς ὀοηθήσουν κι OUTE TOV 

εαυτό τους μποροῦν va ὀοηθήσουν". 

198. Κι αν τους καλέσετε στο (δρόμο) 

που οδηγεί στη σωτηρία, SEV ἀκούουν 

και θα τους δεις VO έχουν τα μάτια τους 

πάνω σου, χωρίς va σε ὀλέπουν. 

199. Πάρε το εὔκολο (το απλό) 

πρόσταξε το δίκιο, κι ἀαπόφευγε τους 

αμαθείς. 

200. Κι αν υποκινηθείς από σατανικό 

μουρμούρισμα αναζήτησε καταφύγιο στον 

AAAAX, γιατί ἀκούει καὶ γνωρίζει (τα 

πάντα). 

201. Εκείνοι που eiyav θεοσέδεια αν 

καμιά πονηρή σκέψη απ' το Σατανά τους 

δοκίμαζε, τότε, θυμήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ, 

κι ἀμέσως ὄλέπουν (σωστά). 

202. Τ΄ αδέλφια τους όμως (οι 

πονηροί), τους παρασύρουν (πιο ὄαθιά) 

στὴν πλάνη και ποτέ δεν θα χαλαρώσουν 

(τις προσπάθειές τους). 

203. Κι αν ὃε τους δώσεις ἕνα εδάφιο 

(tov Βιόλίου) θα πουν: “"Tlati dev to 

φέρεις; Απάντησε: Εγώ dev ακολουθώ 
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? : , , , go σ Δ Pe {Breer 

παρά OTL HOV ἐνέπνευσε 0 Κύριός μου. Sor Dye ΦΥ͂ avy abe 

Αὐτό (to Κοράνιο) εἰναι φώτιση και 

καθοδήγηση κι εὐλογία απ' τον Κύριό 

σας για λαό που πιστεύει". 

204. Κι av διαδαστεί το Κοράνιο, wife ne es Sil <5 5155 
ακούστε TO (UE προσοχήῇ) και σωπάτε ΓΞ [412 (4 aly ( (με προσοχή) ᾿ A655 
ίσως va ελεηθείτε. 

’ ᾿ “7 v “oe oe .« ἃ 9, 

205. Κι cov (w! avayvwotn)! va Ras LGS Se «τς 

θυμάσαι -κάθε πρωΐ και κάθε δειλινό- Lees συλ στ eter Be 
aes πὸ ἢ J ONG 2b ἴον aed lns5 

(ota 6a8n) της ψυχῆς cov tov Κύυριό Ἶ ἅ , 

σου, WE ταπεινοφροσύνη XL ευλάόδεια, XL ORM RNS 

ὄχι WE επιδεικτικά λόγια, και μην εἰσαι 

OL’ EXELVOUS που δεν προσέχουν. 

206. Πράγματι, εκείνοι που είναι κοντά PROG cn ΤΣ Foe SNS) [3 
στον Κύυριό σου, SEV ἀποστρέφονται 8). 8.:.3:: ἜΣ. Δ τα 

αλαζονικά από την λατρεία Του, αλλά om 
Tov δοξάζουν και μόνο σ᾽ Αὐυτόν 

UILOXMLVOVTAL. 

λοι.» } 99% 

Στο ovoua tov AAAAX, 

tov IlavteAenuova, tov Πολυεύσπλαχνου ashe A mn 

1. Σὲ ρωτούν για ta λάφυρα (του ΕΠ ΠΗ GN 1-206 JES 

πολέμου). Πες: "Πέτοια) λάφυρα ανήκουν 3 ee 

στον AAAAX καὶ tov Απόστολο. Iv αὐτό ΩΣ δ 

va σέδεστε τον AAAAX και να εἰστε CD  ξ 25 old Ap ail 

συνεπείς στις μεταξύ σας σχέσεις. Κι 

᾽πυπακούετε στον AAAAX χαι στον 

Απόστολό Tov, av εἰστε πιστοί". 

2. Ov Πιστοί εἰναι αὐτοί πον, όταν οὐρα 

: : 7 oper Ay, “rar Bry ja αναφερεται ὁ ΑΛΛΑΧ τρεμουλιάξει a a rene ree Kee τς Κ' 

καρδιὰ τους, κι όταν διαόδάζονται σ 
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αὐτούς ot Αγιάτ Tov, (οι στίχοι Tov) 

δυναμώνει ἡ πίστη τους, και ἐμπιστεύονται 

Tov Κύριό τους. 

3. Ἐχείνοι που εχπληρώνουν τὴν 

τακτυκή προσευχή και ξοδεύουν (ελεύθερα) 

απ' tT αγαθά που τους παραχωρήσαμε. 

4. Αὐτοί πραγματικά εἰναι οι πιστοί, 

Ἀι ἔχουν θαθμούς (στο αξίωμα) με το 

Κύυριό τους, και συγγνώμη και 

γενναιόδωρη διατροφή. 

5. (H διαφωνία σὰς ὡς προς ta 

λάφυρα) εἰναι ακριθώς ο Κύριός σου (σε 

προστάζει) (να όγεις απ' το σπίτι σου 

φρόνιμα γιὰ τον πόλεμο εφ' OGOV μια 

μερίδα απ' τους πιστούς δεν τον ἤθελε. 

6. Λογομαχούν για την αλήθεια (του 

πολέμου), - αφού Ma elye φανερωθεί - 

σαν va οδηγούνται στο θάνατο, που 

(πραγματικά) τον ατένιζαν. 

7. (Νὰ θυμηθείτε) όταν ο AAAAX 

σας υποσχέθηχε με μιὰ απ' τις δύο νὰ 

εἰναι δική σας απ' αὐτές (εχθρικές) τις 

ομάδες, τότε εσείς θα επιθυμούσατε, να 

είναι δική σας, ἡ άοπλη. O AAAAX όμως 

θέλει να ανυψώνει την αλήθεια με τους 

Λόγους Tov και νὰ καταστρέψει τους 

ἄπιστους, 

8. γιὰ νὰ ανυψώνει την Αλήθεια (το 

Ισλάμ) και να ακυρώσει TO ψεύδος, EGTH 

XL αν αυτό είναι μισητό από τους EVOXOUG. 

9. (Θυμηθείτε), ὁταν παρακαλέσατε TH 

ὀοήθεια του Κυρίου σας, και σας 
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ἀπάντησε: "Oa Gas vIOGTHOLEW με χίλιους 

απ' TOUS αγγέλους, ο ένας ακολουθεί TOV 

άλλο". 

10. Και dev το Exave ο AAAAX (τη 

ὀοηθειά TOV) ELL μόνο σαν σημείο νίκης, 

ἐλπίδας και για να ησυχάσουν οι καρδιές 
σας. (Ila κάθε περίπτωση) Sev Ὀπυπάρχει 

καμιά νίκη παρά μόνο am’ tov ΑΛΛΑΧ. 

O ὃδὲ AAAAX είναι Παντοκράτορας, 

Πάνσοφος. 

11. (Θυμηθείτε), ὁταν σας προστάτεψε 

μ' ἕνα εἰδος νάρκης, για να GAS ἠρεμήσει, 

κι ἔστειλε πάνω σας ὄροχῆ ἀπ᾽ τον 

ουρανό, για va σας εξαγνίσει μ' αὐτήν, 

WOTE va διώξει από πάνω σας TH 

πανουργία του σατανά, (να ξεκαθαρίσει 

TO πνεύμα σας) και Va δυναμώσει τις 

καρδιές σας (με τὴν πίστη), και νὰ 

στεριώσει -μ' αὐυτήν- Ta πόδια, (να 

σταθεροποιήσει το θάρρος σας). 

12. (Θυμηθείτε), Otav ο Κύριός σου 
ELYE ἐεμπνεύσει τους ἀγγέλους (με το 

μήνυμα): "Eyo εἰμαι μαζί σας, δώστε 

σταθερότητα σ' σους πιστεύουν, θα 

εγκαταστήσω τον τρόμο στις καρδιές τῶν 

Απιστῶν, και πλήξετε πάνω ἀπ᾽ τον 

αὐχένα τους, και χτυπήσετε τις AXES 

απ' τα δάχτυλά τους". 

13. Κι αυτό γιατί ανταγωνίστηκαν τον 

AAAAX καὶ τον Απόστολό Tov. Κι 

ὄὁποιος αγωνίζεται (ενάντια) στον. 

AAAAX καὶ tov Απόστολό Tov, τότε ο 

AAAAX είναι αὐστηρός στὴν τιμωρία. 

14. Ἔτσι εἰναι ἡ τιμωρία. "Δοκιμάστε 
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τὴν λοιπόν γιατί για τους ἀπιστους 

VITAOXEL το μαρτύριο της Φωτιάς". 

15. Q! Ἐσεὶς που πιστέψατε! Av 

συναντήσετε τους ἀπιστους (και εἰναὺ 

στρατευμένοι για πόλεμο, μην τους δώσετε 

τὴν πλάτη σας φεύγοντας. 

16. Av κάποιος από σας -σε μέρα 

πολέμου- τραπεί σε φυγή, εκτός αν τούτο 

εἰναι μια στρατηγική πολέμου, ἡ για va 

᾽πυποχωρήσεν στην ομάδα TOV, τότε, θα 

σύρει πάνω Tov τὴν οργή του AAAAX, 

χιὶ ἡ διαμονή του είναι ἡ Κόλαση. Τὶ 

άθλιο τέλος! 

17. Δεν εἰστε εσείς που τους 

σκοτώσατε, αλλ' o AAAAX tous σκότωσε. 

Kat δεν εἰσαι εσύ που ἐριξες,αν την ἐριξες, 

αλλά o AAAAX την ἔριξε, για va δώσει 

χαλή AUOLGN, στους πιστούς με ευεργετική 

δοκιμασία. Tati o ΑΛΛΑΧ εἰναι - τα 

πάντα-Ακούων. Παντογνώστης. 

18. Κι αυτό γιατί o AAAAX (επίσης) 

etv’ Αὐτός που ακυρώνει τα σχέδια (και 

TY στρατηγική) τῶν ἀπιστων. 

19. (Q! Ἀπιστοι!). Av προσεύχεστε για. 
νίκη μὲ την αληθινή θρησκεία σας ήρθε 

τώρα N ἀληθινή θρησκεία (του 

Μουχάμμεντ), κι αν σταματήσετε (απ' το 

ἄδικο) θα εἰναι το- καλύτερο για σας. Av 

όμως επανέλθετε (στην επίθεση), κι εμείς 

θα επανέλθουμε (να σας νικήσουμε) Ὅσο 

κι αν αυξηθεί ο ἀριθμός της ομάδας σας, 

dev θα σὰς ὠφελεί. O AAAAX εἰναι 

με τους πιστούς. 
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20. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! Ὑὑτακούετε 

στον AAAAX καὶ στον Απόστολό Του, 

καὶ UNV ἀαπομακρύνεστε At’ αὐτόν, όταν 

ακούτε (αυτόν να διαδάζει το Κοράνιο). 

21. Νὰ μὴν εἰστε σαν εκείνους που 

εἰπαν: “Ακούσαμε" κι όμως δεν ακούνε. 

22. Γιατί στον AAAAX, ta χειρότερα 

απ' τὰ ζωντανά εἰναι τα κουφά και τα 

6ov6a, δηλαδή εκείνα που δεν 

αντιλαμόάνονται." 

23. Κι av ο AAAAX ἐόρισκε σ' 

αὐτούς κάτι τι το καλό, θα τους ἕκανε 

VQ ακούσουν, κι αν TOUS ἕέκανε να 

ακούσουν θα (Του) γύριζαν την πλάτη, 

αποποιούμενοι (τὴν πίστη). 

24. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! 

Απαντήῆστε (στην πρόσκληση) TOV 

AAAAX xat του Αποστόλου Tov σαν 

σας καλεί σε κάτι για τη καλή ζωή (στο 

κόσμο αυτό χαι στον ἀλλο) και μάθετε 

ότι o AAAAX κόπτει τη ζωή στον 

ἄνθρωπο σταματώντας TH καρδιά TOV κι 

ότι σ' Αὐτόν είναι που (όλοι) Oa 

συγκεντρωθείτε. 

25. Φούόάστε Ta αμαρτήματα, που TO 

ἀποτέλεσμα δεν επηρεάζει μόνο τους 

ἄδικους από GAS αποκλειστικά. Καὶ μάθετε 

OTL O AAAAX εἰναι αὐστηρός στὴν 

τιμωρία. 

26. Και θυμηθείτε, ὁταν ἡσασταν λίγοι 

και καταπιεσμένοι στὴ YH, και φοθόσαστε 

μήπως Ol ἄνθρωποι Gas ἀπαγάγουν (να 

σας 6acavitovuv). Κι όμως o AAAAX σας 

ἡ να ον τ; 
4,2 5“: ΄ 
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πρόσφερε EVA (ασφαλισμένο καταφύγιο) 

GOVAO για σας, ὑποστηρίζοντάς σὰς με 

Ty ὀοήθειά Tov, και χαρίζοντάς σας απ' 
τα αγαθά, wote ίσως και Tov 

ευχαριστήσετε. 

27. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Μη 

προδίδετε την εμπιστοσύνη του AAAAX 

και του Απόστολου, κι OUTE Va 

καταχράστε -εν γνώσει- πράγματα που 

σας εμπιστεύθηκαν. 

28. Και μάθετε, ότι οι περιουσίες σας 

και τα παιδιά σας εἰναι δοκιμασία κι OTL 

Ὁ AAAAX ετοίμασε για σὰς εξαίρετη 

αμοιθή. 

29. 02! Ἐσείς που πιστέψατε! Av σέδεστε 

tov AAAAX θὰ παραχωρήσει σε σας 

Κριτήριο (Φουρκάν) και θα ἁπομακρύνει 

από σὰς το πονηρό και θὰ σας 

συγχωρέσει, γιατί ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Ἄρχων της απεριόριστης Χάρης. 

30. (Θυμήσου) ὅταν οι Ἄπιστοι 
συνωμοτούσαν εναντίον σου, για νὰ σε 

Ἀρατήσουν δεμένο ἡ VO. σε σκοτώσουν ἢ 

va σε διώξουν. Συνωμοτούσαν xt 

σχεδίαζαν, -εἰίχε Ouws κι ο AAAAX το 

σχέδιό ἸΤου.-Γιατί ο AAAAX εἰν' o 

καλύτερος απ' TOUS σχεδιαστές. 

31. Και όταν διαόδάζονται ta εδάφια 

του Κορανίου Mac, λένε: "Τ' ακούσαμε 

αυτά (πριν), κι αν θέλαμε, μπορούσαμε 

νὰ πούμε Ta παρόμοια. Αὐτό dev εἰναι 

παρά μόνο παραμύθια των ἀρχαίων". 

32. Κι ὅταν εἶπαν: "OQ! AAAAX! Av 

Gi σ΄ se ar Pg wer 

{τ} ἢ * Yas ra 

4 Sy Lo 72 A 25 4oge re 54 dee 

ὁ oye VIAN Gol ER 
enh “ὁ (i CR FES, 

(615s, -- ΡΥ 

By, » & “ 47 » A+ 4 ae Ts ae et SU Foe Nye pena 
“2. 4 : AS 3. Ra 5.1.5 . 2 of 

ὦ Abe ple ρα, 

rao oe 20? Aor 4... “΄σισ KT, kG 

SS JanailaS el Salis 
ous Gee » JB a La ΄“.3..» 

NES Ee A 
4 

: Re | ΤΊ 4 τ τς 
CS) abel Lait (5205 5 

. 
-“" 

A phon % “gp oh opie 225 47? ΄ 

ἡ: τὴ Δ αλιρὰ νων κω 
ἐξ ς 5 soe Learere st “““ mg ade 

ail Roop No Se 55] 
- 
ra bore = τ [2 on fe 4“ 

pes po ὧν 

ero hv “eh 

io Sie isis tye F155 
> | 

ae Lie JESS 5 
| ST eT 



(8) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 90 

αὐτό το Κοράνιο εἰναι (πράγματι), ἡ 

Αλήθεια που από Σένα ἔρχεται, ρίξε πάνω 

μας ὀροχή από λιθάρια -απ' τον ουρανό- 

ἤ στείλε μας σκληρά ὀάσανα. 

33. O AAAAX όμως δεν πρόκειται 

να τους τιμωρήσει, εφ' όσον εσύ εἰσαι 

ανάμεσά τους, και οὔτε να τους τιμωρήσει, 

εφ' όσον EXELVOL ζητούσαν συγχώρεσῃ. 

34. Και γιατί να μην τους τιμωρήσει O 

AAAAX (τους ἀπιστους) όταν 

ἐμποδίζουν τους μουσουλμάνους va 

φτάσουν oto Απαράῤδατο ἸΤέμενος ενώ 

SEV ταν προστάτες-φύλακές του; Etvat 

μόνο οι πιστοί, - OL GANOLVOL προστάτες 

του - κι όμως οι πιο πολλοί A’ αὐτούς 

δεν TO γνωρίζουν. 

35. Η προσευχή τους στον Oixo (του 
AAAAX) δεν είναι παρά σφύριγμα 

χειροκρότημα. O AAAAX εἰπε; Γευθείτε 

την τιμωρία, για την ασέόειά σας". 

36. Ov Ἀπιστοι ξοδεύουν από τὴν 

περιουσία τους για ν' απομακρύνουν (τους 

ανθρώπους) ast’ τη θρησκεία του AAAAX 

κυ ETOL θα εξακολουθήσουν va ξοδεύουν, [5 ἘΞ 

κι ἐπειτα ὅμως (μόνο) μετάνοια θα ἔχουν 

και στο τέλος θα νικηθούν. Κι εκείνοι 

που αμάρτησαν (αρνήθηκαν την πίστη), 

στην Κόλαση (όλοι τους) θα μαζευτούν, 
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(πιστούς) και VA όάλει τους κακούς τον 

ἕνα πάνω απ' τον άλλο κι όλους μαζί 

ἕνα σωρό va τοὺς ρίξει στην Κόλαση. 

Αὐτοί εἰναι οι χαμένοι. 
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38. Πες στους ἀπιστους; av (τώρα) 

παραιτηθοῦν (aN την απιστία), θα 

συγχωρεθεί σ᾽ αὐτούς ὀ,τι πέρασε, αν όμως 

ἐεπανέλθουν, τότε ἡ τιμωρία που ἐπαθαν 

OL προηγούμενοι λαοί (οι πριν απ' αὐτούς) 

εἶναι ἐτοιμη. | 

᾿ 39, Καὶ πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς 
τους) μέχρις ότου νὰ UNV υπάρχει 

πειρασμός και Va εἶναι ἡ θρησκεία του 

AAAAX ἡ μοναδική, κι αν όμως δάλουν 
τέλος (στην απιστία τους), τότε (στ' 

αλήθεια) ο AAAAX ὄὀλέπει όλα όσα 

κάνουν. 

40. Κι αν ἀαρνηθούν -va εἰστε ὀέόδαιοι- 

ότι οΑΛΛΑΧ είναι ο Προστάτης σας, ο 

καλύτερος OAWV τῶν προστατών κι O 

καλύτερος OAWV τῶν ὀοηθών. 

41. Και μάθετε ott amt’ όλα τα λάφυρα 

που AMOXTATE (στον πόλεμο), το πέμπτο 

(εἰναι ορισμένο) για tov AAAAX -και 

για τον Απόστολο, χαι για τους συγγενείς 

(του προφήτη Μουχάμμεντ) και τα 

ορφανά, και TOUS δυστυχισμένους και 

τους πεζοπόρους,- αν πράγματι elyate 

πιστέψει στον AAAAX και στὴν 

Αποχάλυψη που στείλαμε στον δούλο 

Mac, κατά την Ἡμέρα τῆς Δοκιμασίας 

(μάχη του Μπεντρ-Φουρκχκάν), την Ἡμέρα 

που συναντήθηχαν οι δύο δυνάμεις. Nati 

ο AAAAX εἰναι Παντοδύναμος. 

42.(Θυμηθείτε), ὁταν ἡμασταν 

στρατοπεδευμένοι στην κοντινή μεριά της 

πόλης, κι αὐτοί στη μακρινή μεριά, και 

TO ἐμπορικό καραὔδάνι (της Κορέϊς) κάτω 

amo σας. Av opiate μεταξύ σας μια ώρα 
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(για πόλεμο) τότε θα διαφωνούσατε για 

τὴν WEA AUTH. Τούτο ὁμῶς ἔγινε μὲ τον 

τρόπο TOU ἔγινε για VO EXTANOWOEL O 

AAAAX To πράγμα που EXEL ἀποφασίσει. 

για va πεθάνει όποιος πέθανε, ὡς θεῖκό 

θαύμα και να ἵει ὁποιος ἔζησε ὡς θεϊκό 

θαύμα. Και στην αλήθεια - ο AAAAX 

εἰναι Exeivog που ακούει καὶ γνωρίζει. 
(τα πάντα). 

43. (Θυμηθείτε), ότι ο AAAAX σου 

τους ἔδειξε -στον ὕπνο σου- ολίγους. Av 

όμως σας TOUS ἔδειχνε πολλούς, (τότε 

δὀέόαια) θα χάνατε το θάρρος σας και Ba 

φιλονικούσατε για την απόφασή (σας). 

Κι όμως ο AAAAX (σας) ἔσωσε, γιατί 

γνωρίζει καλά τα (μυστικά), που κρύόδονται 

στα στήθη. 

44. Και (θυμηθείτε) ότι ο ΑΛΛΑΧ 
σας touc ἔδειξε -όταν συναντηθήκατε- 

πολύ λίγους στα μάτια σας, κι ἐδειξε ἐσᾶς 
VO φαίνετε ἀανεπαρκείς στα μάτια TOUG, 

κι αὐτό γιατί o AAAAX ἐπρεπε ν' 

αποτελειώσει κάτι που ταν από πριν 

καμωμένο (προορισμένο) Και στο 

AAAAX επιστρέφουν όλες οι υποθέσεις 
(για απόφασῃη). 

45. Q! Ἐσείς που πιστέψατε! Av 

συναντάτε μιὰ δύναμη, νὰ εἰστε σταθεροί, 

και va θυμάστε τον AAAAX πολύ (και 

συχνά), ίσως και μπορέσετε να πετύχετε, 

46. Κι ὑπακούετε στον AAAAX χαι 

στον Απόστολό Του, και UN φιλονικείτε, 

γιατί θα χαθείτε κι ἡ δύναμή σας θα 

extoamel. Νὰ κάνετε υπομονή, γιατί O 

AAAAX εἰναι we τους επίμονα 
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τους ανθρώπους απ' τὴ θρησκεία tov Ὁ) Tih ardent 
AAAAX, γιατί o AAAAX γνωρίζει ὀ.τι 

κάνουν. 

48. (Θυμηθείτε) όταν ο σατανάς ἔκανε ANN SG. a: 2 vbr 3si 29 ὡς a 
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εἰμαι δίπλα σας" Κι ὅμως ὅταν ot δῦο ΘΕ eral; BSG, 

ηρθαν αντίκρυ ἡ μια γύρισε πάνω στην ἢ 

ἄλλη, γύρισε πάνω στην πτέρνα TOV (ο 

σατανάς) και εἰπε: "Einar αθώος από 

σας, γιατί ὀλέπω, ό.τι εσείς Sev όλέπετε. 

Φοόάμαι tov ΑΛΛΑΧ, γιατί o AAAAX 
εἰναι αὐστηρός όταν τιμωρεί". 
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EXELVOL που στὶς καρδιές TOUS ὑυπάρχει 

αρρώστια:" Τους εξαπάτησε ἡ θρησκεία | “ 

τους". Κι όμως, όποιος εμπιστεύεται στο] 

AAAAX (ξέρει), ότι εἰναι Πανίσχυρος, 

Πάνσοφος. 

50. Κι αν μπορούσες να δεις, όταν ou | 4 
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51. (Αὐτή ἡ τιμωρία) εἶναι "για ό,τι δι 

κάνατε WE TA LOLA σας χέρια γιατί ο 

AAAAX ποτέ δεν αδικεί τους δούλους 

Tov, 
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52. "(ἐργα) μετά AT τη συμπεριφορά 

κατά τον τρόπο του λαού του Φαραώ, κι 

κείνων που ταν πριν απ' αὐτούς που 

αρνήθηκαν to Σημεία tov AAAAX χαι, 

που ο AAAAX τοὺς τιμώρησε για TO 

εγκληματά τους. Tvatt o AAAAX εἰναι 

ισχυρός και αὐστηρός όταν τιμωρεί. 

53. "Ki αὐτό γιατί o AAAAX ποτέ 

Sev πρόκειται va αλλάξει την Εὐνοιά 

Tov που μ' αυτή ευνόησε να λαό, εκτός 

αν αλλάξουν οι LOLOL ό,τι εἰναι στις ψυχές 

τους, (Ki αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ Exetvoc 

που OAG τ' GROVEL κι OAG το γνωρίζει. 

54. "Κατά τον τρόπο του λαοῦ του 

Φαραώ και την λαών εκείνων που ἦταν 

πριν an’ αυτούς". πατί διέψευσαν to 

Σημεία του Κυρίου τους, γι' αυτό κι Ἐμείς 

τους εξοντώσαμε, για τις ἀαμαρτίες τοῦς, 

και πνίξαμε TO λαό του Φαραώ, γιατὶ 

όλοι τους ήταν άδιχκοι. | 

55. Tia tov AAAAX τα χειρότερα 

ζωντανά εἰναι εκείνα που Tov AOVOUVTAL, © 

κι ἔτσι δεν πρόκειται VO πιστέψουν. 

56. Εἰναι κείνοι μὲ τους οποίους, 

EXOVES μια συμφωνία, κι ἐπειτα σπάζουν 

(παραδαίνουν) κάθε φορά τη συμφωνία 

τους, καὶ εἶναι αὐτοί που δεν φούοῦνται 

(tov Αλλάχ). 

57. Κι αν στον πόλεμο τους νίκησες 

σκόρπισε - μὲ THV ήττα τους - όσους 

τους ακολουθούν, WOTE ίσως va 

καταλάόῤδουν (μπορέσουν και θυμηθοῦν). 
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58. Κι av φούάσαι προδοσία απ’ 

οποιαδήποτε ομάδα, πέταξε πίσω σ' 
QUTOUS (TH Συμφωνία τους) φανερά. Tati 

ο AAAAX δεν ἀγαπά τους προδότες. 

59. Κι ας μη νομίσουν οι ἀάπιστοι, ότι 

ξέφυγαν (την τιμωρία του AAAAX). Ποτέ 

ὃεν μποροῦν οπωσδήποτε νὰ ὄάλουν τον 

ΑΛΛΑΧ σε θέση αδυναμίας. 

60. Κι ετοιμάστε εναντίον τοὺς ό.τι 

διαθέτετε ATO δύναμη κι από το 

στρατοπεδευμένα ἄλογα για va 

τρομοκρατήσετε μ' αυτό, τοὺς εχθρούς 

του AAAAX χαι τῶν εαυτών σας, και 

ἄλλους εκτός απ' αὐτούς που εσείς δεν 

γνωρίζετε. Ὁ ΑΛΛΑΧ τους γνωρίζει πολύ 

καλά. Κι οτιδήποτε ξοδεύετε υπέρ TOV 

AAAAX θὰ σας επιστραφεί ἡ αμοιθδή 

του κι (έτσι) εσείς δεν θα αδικηθείτε. 

61. Κι av (0 εχθρός) κλίνει, προς TH 

μεριά της ειρήνης, τότε κι εσύ VO γείρεις 

O αυτή και va δασιστείς στον ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί (o Μοναδικός) που ακούει και 

γνωρίζει (τὰ πάντα). 

62. Κι αν θελήσουν va o' εξαπατήσουν, 

αρκεί va εἰναι o AAAAX προστάτης σου. 

Eiv’ o AAAAX που σε υποστηρίζει με 

τή ὀοήθειά Του και των Πιστών. 

63. Κι (επί πλέον) Αὐτός ἑόαλε την 

ἀγάπη ἀνάμεσα atic καρδιές τους. Av 

ξόδευες COAG όσα ὄρίσκονται στη yn, SEV 

θα μποροῦσες εσύ va όάλεις την ἀγάπη 

ανάμεσα στις καρδιές τους. Κι ὄμως o 

AAAAX το EXEL κάνει, γιατί είναι 

᾿ Πανίσχυρος, Πάνσοφος. 
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64. Q! Προφήτη! Σ' αρκεί va σε 
υποστηρίζει ο AAAAX χαι όσοι σε 

ακολουθούν am’ τους Πιστοῦς. 

65. Ω! Προφήτη! Παρότρυνε τους 

πιστούς στο πόλεμο. AV υπάρχουν εἰκοσι 

απὸ σας που VIOMOVETIXG επιμένουν, θα 

νικήσουν διακόσιους, κι αν από σας εἰναι 

ExaTO θα νικήσουν χίλιους GT τους 

άπιστους, γιατί GVTOL είἰναν ένας λαός 

χωρίς XATAVONON. 

66. Τώρα, o AAAAX ελάφρυνε από 

σας (το καθήκον σας στο πόλεμο), γιατί 

ξέρει ότι ὑπάρχει σε σας κάποια αδυναμία. 

Ἔτσι, αν από σας υπάρχουν εκατό, που 

᾽πυπομονητικά επιμένουν, θα νικήσουν 

διακόσιους κι αν από σας εἰναι χίλιου θα 

νυκήσουν δύο χιλιάδες με THV θέληση του 

AAAAX. Κι οΑλΛΛΑΧ εἰναι μ' εκείνους 

που επιμένουν με ὑπομονῇ. 

67. Δὲν ἐπρεπε για EVA προφήτη νὰ 

Ἀρατήσεν αυχμάλωτους (πολέμου), αν 

(mow) δεν ὑποτάξει TH yn (εντελώς). 

Θέλετε ta (πρόσκαιρα) ἀγαθά αυτού του 

κόσμου, ενώ ο AAAAX απούλέπει (τ' 

αγαθά) της Μέλλουσας Ζωῆς. Κι o 

AAAAX εἶναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

68. Av dev ὑυπήροχε EX προτέρων μια 

γραπτή ἀπόφαση από tov AAAAX, τότε 

(τα λύτρα) που πήρατε, θα σας 

προκαλούσαν μιὰ μεγάλη τιμωρία. 

69. ἀΑπολαμόδάνετε an’ αὐτά που 

κερδίσατε στον πόλεμο νόμιμα και καλά. 

Αλλὰ va φοθάστε τον AAAAX. O 
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AAAAX 

Exequovas. 

εἶναι Πολυεύσπλαχνος, 

70. ὦ! Προφήτη! Νὰ πεις σ' ὀσους 

εἰν’ αιχμάλωτοι στα χέρια σας: "Av ο 

AAAAX διαπιστώσει καλό στις καρδιές 

σας, θα σὰς δώσει κάτι καλύτερο az’ 

EXELVO που σὰς πήραν και θα σας 

συγχωρήσει. Γιατί o AAAAX εἰναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ἐλεήμονας". 

71. Κι αν θέλουν (οι αιἰχμάλωτοι) va 

σε προδώσουν (ω! Προφήτη!), τότε και 

tov AAAAX πρόδωσαν από πριν, και σ' 

ἔκανε oO AAAAX να τοὺς αιχμαλωτίσει. 

Κι 0 ΑΛΛΑΧ είναι Πανγνώστης (και) 

Πάνσοφος. 

72. Ἐκείνοι που πίστεψαν xa 

πραγματοποίησαν τὴν Χίτζρα (δηλ. τὴν 

μετανάστευση από Μέκκα στην Medtva), 

και AVIGYWVLOTHXAV με τὴν περιουσία 

τους και τον EAUTO τους για την ὑυπόθεση 

tov AAAAX, όπως XL εκείνοι που (τους) 

ἐδωσαν άσυλο και ὀοήθεια, - (όλοι) αὐτοί, 

εἰναι φίλοι και προστάτες O ἕνας στον 

ἀλλο. Κι ἐκείνοι που πίστεψαν και δεν 

πραγματοποίησαν τὴν Χίτζρα, 

(UETAVAOTEVGN), SEV ἔχετε ὑυποχρέωση νὰ 

τους προστατέψετε, μέχρις νὰ 

μεταναστεύσουν. "Ki αν επιδιώξουν τη 

ὀοήθειά σὰς ὑπέρ της θρησκείας, τότε 

είναι χρέος σας va τους θοηθήσετε, εκτός 

(αν πρόκειται) ἐνάντια σε λαό με TOV 

οποίο ὑπάρχει συμφωνία. και ο AAAAX 

γνωρίζει καλά O,TL κάνετε. 

73. OL ἁπιστοι προστατεύουν ο ἕνας 

τον ἄλλο, -εκτός αν κι ἐσείς SEV κάνετε 

ΞΖ « “fs ΄ 

EXE: Rye RAR Gee - 
for Pong Sar AF, Boe far 

ais nee 295.3 illo ol 

> rer ob 

SS ja8s5 pe ig 

4, 

ῷ ΟΥ̓ 

ἌΣ ἀπό λων Τὰ ΄ 
Sapa lS das DES yop 

PoE Trew τ τ (pawn vice 

ips ΕΣ ane: 

weg rd ppd or 

(Zor Sat awit een s Ss 

we wo Kea payee pelea 
λοι ice ces 

ὃ “ ba, 

τ gala els ll 



(δ) Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 100 

Ἵ i - ‘ Gin » “ Bo τς ee ed wal, oe TO LOLO (αλληλοπροστατευθείτε)- οπότε θα Ea AVIS τς 

πλημμυρίσει ἢ YN απὸ ταραχές και 

καταπίεση και μεγάλα δεινά. 

74. Κι avtot που πίστεψαν xa 

πραγματοποίησαν τὴν Χίτζρα και 

αγωνίστηκαν, για τὴν πίστη στον 

AAAAX, καθώς κι εκείνοι που (τους) 

ἔδωσαν άσυλο και ὀοήθεια - αὐτοί (όλοι), 

εἰναι οι αληθινοί πιστοί. I’ αυτούς ὑπάρχει 

ἡ συγχώρηση - (AM τις αμαρτίες) και 

γενναίες προμήθειες (αγαθών). 

75. Κι αὐτοί που ἐπειτὰα πίστεψαν και 

πραγματοποίησαν τὴν Χιίτζρα (στην 

εξορία) και πολέμησαν για την πίστη με 

TY συντροφιά σας, (τότε) αὐτοί ἐγιναν 

από τὴν ομάδα σας.Οι εξ αίματος 

συγγενείς όμως EXOVV προτεραιότητα στὴν 

XANOOVOULA ανάμεσάὰ TOUS όπως εἰναι 

γραμμένο στο ὄιόλίο tov AAAAX. O 

AAAAX είναι Παντογνώστης. 
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1. Mia απαλλαγή από τη συνθήκη 

ποῦ εἰχε γίνει με τους εἰδωλολάτρες (που 

αὐτοί ἔχουν παραόιάσει). Αὐτή 7 

απαλλαγή γίνεται από τον ΑΛΛΑΧ και 

τον Απόστολό Του. 

2. Πορευθείτε για τέσσερις μήνες πάνω 

στη YY (όπως θέλετε) και μάθετε, OTL δεν 

μπορείτε va 6arete τον AAAAX σε θέση 

αδυναμίας (VOL ὑπερισχύσετε με τα ψεύδη 

σας), γιατί o AAAAX θὰ ντροπιάσει τους 

ἀπιστους. 

por 6a σ΄ 

GEM Meal 59 athe oel5 

“- 

ΓΝ Ss 

SH, SAVER Vitale 
2 . 

gales plan IY Blend 
a aS - 2 L 

“ς Pera tok Ce rr SS al 

ope ality ail Govaaine 



(Θ)Σούρα ελ- Τέθμπε Μέρος 100 

3. (Mia απαλλαγή της συνθήκης με 
τους εἰδωλολάτρες) και μια γνωστοποίηση 

an’ tov AAAAX καὶ τον Απόστολό Του 

στους ανθρώπους (συναθροισμένους) κατά 

τὴν ἡμέρα του Μεγάλου Προσκυνήματος 

(Χατζ), ὁτι ο AAAAX xt ο ἀπόστολός 

Του (ακυρώνουν TH συμφωνία) με τους. 

Ειδωλολάτρες, καθώς κι ο Απόστολος Του. 

Av OUWS μετανιώσετε, θα είναι TO 

καλύτερο για σας, αν ὁμως αρνηθείτε τὴν 

πίστη μάθετε ότι δεν μπορείτε να ὀάλετε 

τον AAAAX στὴ θέση αδυναμίας. 

Προειδοποίησε τους ἀπιστους μὲ 

ανυπόφορα ὄασανιστήρια. 

4. Η ἀπαλλαγὴ avty δεν περιλαμόάνει 

συμφωνία μὲ ειδωλολάτρες που δεν 

παραδίασαν σε τίποτε οὐτε ὄοήθησαν 

Γι' 

συμπληρώστε τις συμφωνίες σας μαζί τους 

μέχρι (το τέλος) τῆς διάρκειάς τους. 

Γιατί o AAAAX ayand τους δίκαιους. 

κανένα εναντίον σας. αυτό 

.5. Κι όταν οι ἀπαγορευμένοι μήνες 

ἔχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) 

σκοτώνετε TOUS ειἰιδωλολάτρες, 

οπουδήποτε κι αν τους ὄόρείτε, και 

συλλάύδετέ τους και πολιορκείστε τους και 

στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) 

στρατήγημα. Av OUWS μετανιώσουν και 

διατηρήσουν τὴν ταχτική προσευχή κι 

εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσύνη, τότε 

APHOTE τους ελεύθερους. - Γιατί o 

AAAAX εἰναι Πολνυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 
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6. Κι αν κανείς a’ τους εἰδωλολάτρες 

σου ζητήσει GOVAO, παραχώρησέ TOV το, 

ὥστε νὰ μπορεί ν' ἀκούει TA Λόγια του 

AAAAX κι ἐπειτὰ συνόδεψέ τον (σε 

μέρος) όπου μπορεί να EXEL ἀσφάλεια. Κι 

αυτό, γιατί είναι ἕνας λαός που αγνοεί. 

7. Πώς μπορεί να ὑπάρχει συνθήκη - 

μπροστά στον AAAAX και τον Απόστολό 

Του - με τους ειἰδωλολάτρες! Ἐξαιρούνται 

εκείνοι που συνθηκολογήσατε μαζί τους 

δίπλα στο Απαράόδατο Τέμενος. Ὅσο 

διάστημα εκείνοι εἰναι συνεπείς, τόσο 

διάστημα, va εἰστε κι εσείς. Πιατί o 

AAAAX αγαπά τους δίκαιους. 

8. Πώς (μπορεί εκεί va υπάρχει 
συνθήκη) εφ' όσον αν σας νικήσουν δεν 

σέδονται το δεσμό οὔτε της συγγένειας, 
οὔτε τις συμφωνίες; LAG ικανοποιούν μὲ 
τα (ὡραία λόγια) απ Ta χείλια τους GAD’ 

OL καρδιές TOUS εἰναι ενάντιες. Ot πιο 

πολλοί, απ' αὐτούς εἰναι κακοήθεις. 

9. Αντάλλαξαν ta εδάφια TOV 

AAAAX - (to Κοράνιο) με μικρή αξία κι 
ἐμπόδισαν (TOV εαὐυτό TOUS και τους 
Πιστούς) απ' τη θρησκεία Του. Ἄθλιο 
εἰναι αυτό που κάνανε. 

10. και δεν σέδονται στον Πιστό, το 
δεσμό OVTE τῆς συγγένειας, οὔτε THC 

συμφωνίας. Είναν avtot που. παραόδιάζουν 

κάθε OOLO. 

11. Av ὀὁμως μετανιώσουν και 

διατηρήσουν την (τακτική) προσευχή κι 
εφαρμόσουν (τακτική) ἐλεημοσύνη, εἰναι, 

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

Evtohéc, για λαό Tou ἐχει κατανόηση. 

112. Av ὁμῶς παραόδιάσουν τον όρχο | (: τος ὦ Ὁ: 5 5" 
τους - μετά TH συνθηχολόγησή τους me 3 

: re aie, λ: ἐξελοῦ S223 και - χλευάσουν την Πίστη σας - τότε, ἐν κα 
7 7 ᾿ ᾿ Fy Co ον ν΄“. 4S oe Tad AN πολέμειστε τους ἀρχηγούς της απιστίας, αἰ βου 

γιατί SEV κρατούν τον OEXO τους, μήπως 
θα σταματήσουν. 

13. Μήπως dev θα πολεμήσετε ένα pares |e CS Asi 

λαό, που Maeadiace τοὺς doxous (της 
Ae Ee ir Sy Corr 

Πίστης) tov και συνωμότησε va διώξει r ee σον Ὁ 
τον Απόστολο, κι αὐτοί πρώτοι ἄρχισαν [ * rae oo. — ics 
τὴν επίθεση εναντίον σας; Μήπως tov 2k. αἱ 4A pat n " > if ς ς Or) “: oles “a οἱ % ὡσίϊλυῦ 

pobaote, (Oxi ὀέδαια)! Tov AAAAX - : 

εἰναι πιο δίκαιο - νὰ φούὔάστε 

(περισσο τερο) ἂν εἰστε Πιστοί! 

14, ΠΠολεμάτε τους, κι o AAAAX θα [- om A ys τὶ 2 243.450 om τος 

τους τιμωρήσει LE TO χέρια σας, και θα ΣΌΣ πο Cot 
τους ντροπιάσει και (θα σὰς ὀοηθήσει) ΟΣ δ pre 
Va τους νικήσετε, και θα θεραπεύσει την | @ ROT 
οργή στὰ στήθη ενός λαού που εἰναι 
Πιστός. 

15. Και θα καθαρίσει τις καρδιές τους | δ ἢ es axl Bede 
από την ayavaxtyon καὶ θα συγχωρήσει eee 
0 AAAAX όποιον θέλει, γιατί o AAAAX ist ae ily 
εἶναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

16. Ἢ μήπως νομίζετε ότι Oa PAT τ ΠΣ 
εγκαταλειφθείτε (χωρίς δοκιμασία) - σαν ss 7 ΕΣ 
va μὴ γνωρίζει o AAAAX εκείνους από Δἦοροι chy Syl hee 

σας που ἀγωνίστηκαν τίμια καὶ dev πήραν » 12 Me ΟΝ, 
για συμμάχους (και προστάτες) παρά μόνο OMe Paar ἐς 
tov AAAAX, τον Απόστολο Του καὶ (την 

χοινότητα) των Πιστών- Αλλ' o AAAAX 

εἶναι Εἰδικός για 6,1 κάνετε. 
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17. Δὲν ήταν δυνατό yu αυτούς που 

συνεταίριαζαν ἄλλους θεούς PE TOV 

AAAAX και νὰ προσέχουν τους τόπους 

λατρείας του AAAAX, ενώ αὐτοί ot ἰδιοι 

μαρτυρούν) στον εαυτό τους την απιστία. 

Ta έργα τους δεν θὰ καρποφορήσουν και 

στη Φωτιά θα μείνουν για πάντα. 

18. Ov τόποι τῆς λατρείας TOV 

AAAAX πρέπει VO συντηροῦνται και νὰ 

συντηρούνται μόνο απ' τους πιστεύοντες 

στον ΑΛΛΑΧ και στὴν 'Εσχατη Ημέρα, 

που τηροῦν (ταχτική) προσευχή χι 

εφαρμόζουν (τακτική) ἐλεημοσύνη καὶ OEV 

pobovvtar (κανένα) παρά μόνο τον 

AAAAX. Αὐτοί -ὀεδαίως- εἰναι GIT τους 

καθοδηγούμενους. 

19. Μήπως κάνετε εξίσου εκείνο που 
φέρνει νερό στους προσκυνητές (τους 

XatC) και συντηρεί το ἀπαράδατο 

Τέμενος, μ᾽ εκείνον που πίστεψε (μ᾽ 

ευσέδεια) στον AAAAX, καὶ στην “Eoyatn 

Ημέραλ) και ἀαγωνίστηκε για τὴ θρησκεία 

tov AAAAX; Δεν εξισοῦνται μπροστά 

στον AAAAX. Ὁ AAAAX Sev καθοδηγεί 

τους ἀδικους. 

20. Ἐκείνοι που πίστεψαν και 

μετανάστεψαν και μόχθησαν (μ' CAG τὰ 
μέσα) υπέρ του AAAAX με τις περιουσίες 

τους και τον ἰίδιο τον εαυτό τους, ἔχουν 

τον υψηλότερο όαθμό στον AAAAX, κι 

είναι αυτοί που θα επιτύχουν (TH σωτηρία 

της ψυχῆς τους). 

21. Ο Κύριός τους τους δίνει 

ευχάριστες ELONOELG ευσπλαχνίας, TH 
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γενναιοδωρία Tov και Κήπους, omov or 

απολαύσεις διαρκούν,(και) 

22. Θα μείνουν εκεί (στο παράδεισο) 

για πάντα. Πράγματι δίπλα στον AAAAX 

είναι ἡ μεγαλύτερη αμοιθή. 

23. 92! Eoetgc που πιστέψατε! My 

παίρνετε τους πατέρες σας και τους 

αδελφούς σας για ἀγαπητούς και φίλους 

αν (περισσότερο) προτιμούν την απιστία 

πάνω απ’ την Πίστη. Κι ὁποιος από σας 

τους κάνει ἀαγαπητούς (τότε) αυτοί εἰναι 

οι ἀδικοι. 

24. Iles: "Av ταν - οι πατέρες σας, 

τα παιδιά σας, τ' ἀδέλφια σας, OL σύζυγοί 

σας, OL συγγενείς σας, κι OL περιουσίες 

που αποκτήσατε, και το εμπόριο - που 

φοόάστε την παραχμή του-χαιτα σπίτια 

που σὰς ἀρέσουν, - πιο ἀγαπητά σε σας 

απ' tov AAAAX, tov Απόστολό Του, 

και TOV αγῶνα ὑπέρ του AAAAX (τότε) 

περιμένετε μέχρις OTOV Oo AAAAX φέρει 

την Απόφασηή Tov (σχετικά με την τιμωρία 

σας) (γιατί) ο AAAAX dev καθοδηγεί 

τον παράνομο λαό. 

25. Βέδαια, o AAAAX σας δοήθησε 

και νικήσατε σε πολλά πεδία μάχης, και 

τὴν ἡμέρα (της μάχης) στο Χουνάιν, που 

Ο μεγάλος αριθμός σας, σας ἕκανε 

πυπερήφανους, AAA’ ὄμως σε τίποτε δεν 

σας ὠφέλησε - και στένεψε για σας ἢ yn 

μ᾽ όλο που ἦταν ευρύχωρη κι ἔπειτα, 

γυρίζατε γυρνώντας TA νώτα (στον εχθρόλ). 

αποχωρήσατε. 

26. Ἔπειτα έστειλε 0 ΑΛΛΑΧ TH 
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γαλήνη Tov πάνω στον Απόστολο Tov 

και. στους Πιστούς, έστειλε στρατιώτες 

που δεν τους ὀλέπατε, και τιμώρησε ὄσους 

ήταν Ἀπιστοι κι αὐτή εἰναι ἡ αμοιδή 

τῶν Ἀπιστων. 

27. (Πάλι) ο AAAAX - παρ᾽ όλα - 

αὐτά συγχωρεί αὐτόν που θέλει,(γιατί) 

ο AAAAX εἰναι Πολνεύσπλαχνος, 

Ἐλεήμονας. 

28. ! Ἐσείς που πιστέψατε! Ou 

Ειδωλολάτρες -στ᾽ αλήθεια εἰναι 

ἀκάθαρτοι, κι ας μὴ πλησιάζουν TO 

ἀαπαράδατο Ἰέμενος - μετά amt’ αὐτό το 

δικό τους χρόνο, - κι αν - φοδηθείτε τη 

φτώχεια, πολύ γρήγορα o AAAAX θὰ 

σας πλουτίσει μὲ (τους θησαυρούς) της 

χάρης Tou - av το θέλει, (γιατί) o AAAAX 

είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

29. Πολεμάτε αυτούς που dev 

πιστεύουν στον AAAAX, xt οὔτε στην 

Ἔσχατη Hueoa, και dev ἀπαγορεύουν 

αὐτό που ἀαπαγόρευσε ο AAAAX κιο 

Απόστολος Tou (Μουχάμμεντ), κι οὔτε 

αναγνωρίζουν την αληθινή θρησκεία 

(ακόμη κι αν εἰναι) ast’ το Aad που του 

δόθηκε ἡ Βίδλος μέχρις ότου δώσουν 

(τζίζ για) με 
(αισθανθοῦν) 

το φόρο υὑ-υποτέλειας 

εκούσια στυποταγή, κι 

τον εαυτό τους ταπεινωμένο. 

30. Κι είπαν οι Εὐραίοι ότι ο΄ Εσδρας 

ταν γιος του AAAAX. Κι εἰπαν ot 

Χριστιανοί ότι ο Μεσσίας ἦταν γιος του 

AAAAX. Αὐτά εἰναι λόγια που ὄγήκαν 

CLL’ τὰ χείλια τους και που μιμούνται τα 

λόγια εκείνων που aovnOnxav, (παλιὰ) 
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από πριν την Πίστη. Ας πέσουν στη 

καταστροφή ποῦ ἔχουν ἀαπομακρυνθεί απ' 

τὴν Αλήθεια στρέφοντας προς το ψεύδος! 

31. Πήραν τους ιερείς και τους 

αναχωρητές (μοναχούς) τους, για κυρίους, 

αντί tov AAAAX χαι (πήραν για Κύριο) 

to Μεσσία to γιο της Μαριάμ, και av 

εἰχαν διαταχθεί va μη λατρεύουν παρά 

μόνο τον AAAAX, τον Ἕνα. Δεν ὑπάρχει 

θεὸς παρά μόνο Exeivoc (o AAAAX). 

Δόξα στην Παντοδυναμία Του! - πολύ 

μακριά εἰναι Exeivog για να ἔχει 

συνεταίρους μ᾽ Αὐτόν. 

32. Θέλουν να G6NGOVV με τα στόματά 

τους το Φως (to Κοράνιο) του ΑΛΛΑΧ. 

Ὅμως ο AAAAX Sev το επιτρέπει, αλλά 

θα συμπληρωθεί to Pwo Tov (με την 

avupwon του ᾿σλάμ), ακόμα κι αν οι 

ἄπιστοι το απεχθάνονται. 

33. Εἰναι Exetvog mov ἔστειλε τον 
Απόστολό Του (Μουχάμμεντ) με τὴν 

οδηγία, καὶ την αληθινή θρησκεία για νὰ 

προκηρύξει πάνω απ' όλες τις θρησκείες, 

ακόμα XL AV οι άπιστοι την ἀαπεχθάνοντοαι. 

34. Q! Ἐσείς που πιστέψατε. Elva 

πολλοί OL ιερείς κι OL αναχωρητές (μοναχοί) 

που παίρνοντας ἀδικα τις περιουσίες τῶν 

ανθρώπων, κι απομακχρύνουν τους EAUTOUG 

τους και τους ἄλλους a’ το Δρόμο του 

AAAAX. Εἶναι εκείνοι που συσσωρεύουν 

χρυσάφι κι ἀσήμι, και dev το ξοδεύουν 

ὑπέρ του ΑΛΛΑΧ. Ανάγγειλε σ' αὐτούς 

σκληρή τιμωρία. 

35. Τὴν Ἡμέρα που θὰ λιώνουν (ο 
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χρυσός και TO ἀσήμι) OTH φωτιά της 

κόλασης και καυτηριάζονται μ' αὐτά τα 

μέτωπά τοις οι πλευρές τους και OL πλάτες 

τους - απ' την αναζωπύρωση της φωτιάς 

της Κόλασης θα πουν): "Αὐτός εἰναι (ο 

θησαυρός) που θάόετε για τον εαυτό σας 

- δοκιμάστε (λοιπόν) την αμοιθή για ό,τι 

μαζεύατε! 

36. Ou μήνες - στον ΑΛΛΑΧ- εἰναι 

δώδεκα (σ' Eva χρόνο) όπως ἀναφέρεται 

ο ἀριθμός τους στο Βιόλίο του ΑΛΛΑΧ, 

τὴν ἤμερα που δημιούργησε τους ουρανούς 

και TH yy. Απ' αὐτούς τέσσερις, που O 

πόλεμος ἀπαγορεύεται - αὐτή εἰναι η 

σωστή χρήση τοὺς στη θρησκεία -. M1 

αυτό μην αδικείτε τον εαυτό σας κατά TH 

διάρκειά τους, και πολεμάτε τους ἀπιστους 

ὄλους μαζί, όπως κι αὐτοί σας πολεμούν 

ὄλους μαζί, και μάθετε ότι ο AAAAX 

είναι μ' εκείνους που Tov φοόούνται. 

37. (Βέῤαια) ἡ μετάθεση ενός 

απαγορευμένου μηνός μετά τον ἄλλο 

εἰναι αὐξηση στην Απιστία, που εξαπατά 

τους Ἀπιστους, γιατί το κάνουν νόμιμο σ' 

ἕνα χρόνο, και παράνομο στον άλλο 

χρόνο, ὦστε να συμπληρώσουν τον αριθμό 

τῶν μηνών, που είναι απαγορευμένοι απ' 

τον AAAAX, και Va κάνουν ἔτσι 

νόμιμους τους ἀαπαγορευμένους. Φαίνεται 

VO ευχαριστούνται απ' τις κακίες τους. O 

AAAAX ὀμως dev καθοδηγεί Eva λαό 

που επιμένει στην απιστία. 

38. Ἐσείς που πιστέψατε! Ti συνέθη σε 

σας, όταν σας εἰπαν va 6YEITE για τον 

αγώνα ὑπέρ του AAAAX, κι εσείς 
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προσκολληθήκατε, θαριά στη γη; Μήπως 

προτιμήσατε TH ζωή αὐυτού του κόσμου, 

αντί της Μέλλουσας (Cans). Πολύ μικρές 

είναι OL ἀπολαύσεις αυτής της ζωής σε 

 σύγχρισῃ μείτις ἀπολαύσεις) τῆς 

Μέλλουσας (ζωής). 

39. Av δεν 6yeite (για αγώνα) θα σας 
τιμωρήσει με σχληρά ὀάσανα, και θα σας 

αντικαταστήσει μ' άλλο λαό, τον ᾿ἴδιο 

ὅμως (tov AAAAX) dev θα τον ὄλάψετε 

σε τίποτα. (Itatt) ο AAAAX εἶναι 

Παντοδύναμος. 

40. Av δεν ὄὀοηθήσετε (τον 

Μουχάμμεντ) πράγματι τον ὀοήθησε, o 

AAAAX, ὀὁταᾶν ot Ἀπιστοι τον 

καταδίωξαν, OEV ELYE περισσότερο από 

ἕνα σύντροφο, και va οι δυο τους μέσα 

σε μια σπηλιά. Κι όταν εἰπε στο σύντροφό 

του: Μη λυπάσαι, (γιατί) o AAAAX εἰναι 

μαζί μας", 
του τη γαλήνη Tov, καὶ τον υποστήριξε 

με στρατιώτες - που δεν τους ὀλέπατε 

και ταπείνωσε (στα 6άθη) τον λόγο τῶν 

ἈΑπιστῶν, ενώ το λόγο του ΑΛΛΑΧ τον 

ανέδασε (ota ὕψη). Tati o AAAAX εἰναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

41. Προχωρείτε (όποια ἀρματωσιά xt 

αν EXETE) ελαφριά ἡ GAOLG, κι αγωνιστείτε 

με τις περιουσίες σὰς και τον EAUTO σας 

για την θρησκεία του AAAAX. Αὐτό εἰναι 

το καλύτερο για σας, αν καταλαθαίνετε. 

42. Av επρόκειτο για κοσμικό και 

εὔκολο κέρδος μ' απλό ταξίδι, τότε (OAOL) 

θα σε ακολουθούσαν (χωρίς αμφιόδολία). 

Ὅμως N απόσταση ήταν μαχρινή (και 

τότε ο AAAAX EOTELAE πάνω. 

Ἃς a 2 No ore 

Gate yemey | a ae 

Re ete  ὐὐπέ 
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6aovve) πάνω τους. Και (μ' όλα ταὐτα) 

ορκίζονταν στον AAAAX (λέγοντας): "Av 
μόνο μπορούσαμε, θα ὀγαίναμε (δέδαια) 
μαζί σας" Μόνοι τους κατάστρεψαν τον 

εαυτό τους (με το ψεύτικο ὀρκο), καὶ O 

AAAAX γνωρίζει OTL εἰναι ψεῦύτες. 

43. O AAAAX σε συγχώρεσε. Πατί 
(όμως) ἐδωώσες σ᾽ αὐτούς, την ἄδεια (και 

δεν περίμενες), μέχρις ὁτου φανερωθεί σε 

σένα όσοι έλεγαν την αλήθεια και νὰ 

μάθεις τους WEUTEG; 

44. Δεν θα ζητήσουν από σένα ἀδεια 

ἐκείνοι που πιστεύουν στον AAAAX και 

τὴν Eoyatn Ημερα - va αγωνίζονται με 

τις περιουσίες τους και με τον LOLO TOV 

εαυτό τους. O AAAAX γνωρίζει (καλά) 

αὐτούς που κάνουν To καθήκον τους 

ειλικρινά. | 

45. Κι ὁμῶς σου ζητούν την ἀδεια 

EELVOL που δεν πιστεύουν στον AAAAX 

καὶ τὴν ᾿Εσχατη Ημεέρα, που οι καρδιές 

τους ἀμφιδάλλουν, καὶ στην ἀαμφιύολία 

τους περιπλέουν. 

46. Κι αν ἤθελαν νὰ ὄγουν (για να 

πολεμήσουν) θα προετοιμάζονταν μὲ 

τρόφιμα και απλά ο AAAAX όμως δεν 

θέλησε να ὄγουν (γιατί OT’ αλήθεια οι 

ἴδιοι Sev ἠθελαν), yu’ αυτό τους εμπόδισε 

va ὀραδυποροῦν (πίσω). Κι ειἰτώθηκε (σ᾽ 

αὐτούς): "Καθίστε μ' αυτούς που κάθονται 

(νωθροί κι ἀόδουλοι)". 

47. Av εἰχαν ὄγει μαζί σας, dev θα 

σας (χρησίμευαν), αλλά θα αὔξαιναν τις 

δυσκολίες σας - κινούμενοι απ' το Eva 

6 Ὁ οὐχ μανσθηη πα 

“yt eRe 

IGE IES AA λιν 

“@cuKiisiccd 

ed ot - rh ee 
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μέρος στο ἄλλο - ανάμεσά σας, και θα 

EOMEOVAV ανταρσίες ανάμεσά σας και - 

θα υπήρχαν μερικοί από σας που θα 

axovav σ' αυτούς. O AAAAX γνωρίζει 

αὐτοὺς ποὺ εἰναι άδικοι. 

48. Βέδαια κι από πριν συνωμοτούσαν 

για ανταρσία, αναποδογυρίζουν τις γνώμες 

τους ἀνάμεσά τους για va ραδιουργοῦν, 

μέχρι που ρθε ἡ Αλήθεια - και 

φανερώθηκε ἡ διαταγή (το Θέλημα) του 

AAAAX, προκαλώντας τὴν αηδία τους. 

49. Κι ανάμεσά τους ὑπάρχουν μερικοί 

που λένε: "Δῶσε μου τὴν άδεια (της 

εξαίρεσης) και UN με εκθέσεις σε 

δοκιμασία. "μήπως dev ἔπεσαν κιόλας 

στη δοκιμασία; Ki ἡ κόλαση πράγματι 

θα περιτριγυρίσει τους Ἀπιστους. 

50. Av σον συμόει κάτι το καλό, 

δυσαρεστοῦνται, κι αν όμως μια ατυχία 

πέσει πάνω σοῦ, λένε: "ATO πριν πήραμε 

- ὀέδαια - τις προφυλάξεις μας", κι 

απομακρύνονται χαρούμενοι. 

51. ec: "Τίποτε dev θα συμόεί σε μας, 

EXTOG av dev το ἔγραψε ο AAAAX για 

μας. Autos εἰναι ο Προστάτης μας". Και 

tov AAAAX μονάχα ας εμπιστεύονται 

οι Πυστοί! 

52. Tec: "Μήπως περιμένετε να συμόεί 

σε μᾶς ἕνα az’ ta δύο (μεγαλειώδη) 

ἀγαθά - μαρτυρία - ἡ Νίκη), - Eneic 
ὄμως περιμένουμε VO. σας πέσει ἡ τιμωρία 

από τον AAAAX - από μέρους Του - va 

σας στείλει τὴν τιμωρία Του ἡ μὲ Ta 

χέρια μας. Ἔτσι περιμένετε κι ELELC επίσης 

- Fe de ato 
. - is 

od 

- 
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μαζί σὰς θα περιμένουμε". 

wre , ͵ Η = ’ dag “2258 “2 Let * 2 καὶ 2. 1.2 53. [lec (στους υποκριτές): "Ξοδεύετε τ ἢ πε 

εχούσια ἡ ἀκούσια. ἀπό σας δεν θα γίνουν eee ᾿ 
, ‘3 ΦΥΒΚΗ ΡΝ, aS) 

OEXTO, γιατί NOMOTAV λαός παράνομος και Ἐπ : : 

κακοήθης". 

54. H attia που εμποδίζει νὰ γίνουν A a τ ρει ελε ον: 

δεκτὲς OL προσφορές τους εἰναι: Ott ath 207 2th 

αρνήθηκαν tov AAAAX και TOV Aaa Oph Vy.a) pups ally a= 
, , , , BP At RIGS SG AI, «2.5.3 

᾿Απόστολο Tov, Ott Sev EOXYOVTAL στὴν aby YloseeY, Lon, Y} 
προσευχὴ παρά μόνο LE νωθρότητα και ae: QOCEVXN παρᾶ μόνο μ θοτη Cia S 
dev ξοδεύουν (για προσφορές) παρά μόνο 

αναγκαστικά χωρίς TH θέληση τους. 

55. Na uy oe θαμπώνουν οὔτε τά | 124+ ἦς, νι 

πλούτη TOUS, κι οὔτε τὰ παιδιά τοὺς (στὴν | ΘῈ ᾿ς 0. ἘΠ ΩΣ oo 

πραγματικότητα) oO AAAAX oxomevet να oral sap αἱ “ςτὸ 

τους δασανίσει μ' αυτά (τα πράγματα) (Ὁ) ὁ δ τα, 
OTH ζωή αὐτή του κόσμου, ἡ SE ψυχῆ 

τους νὰ ὄγει με δυσκολία GT’ τὴν ἐπιμονή 

τους στην απιστία. 

56. Ορκίζονται στὸν ΑΛΛΑΧ, ότι } 4-0 aye ee 475 AL EG 

πραγματικά είναι από σας. Ki όμως dev x pas erie Jase Br Be Be PECK 

εἶναι, a’ την ομάδα σας, ἕνας λαός που ΡΟΣ 7 

φοόάται να του GULGEL OTL συνέδη στους 

ειἰδωλολάτρες. 

, “καὶ ἘΝ LA AO ζ5 Pd ΒῚ “4 

57. Av (μποροῦσαν va) ὄρουν] φής 43 

καταφύγιο. ἡ σπηλιά. ἡ ONOAYYA TOEYOUV τι: ἀν νὴ νι δ ἽΝ > Ὦ ONnOaYyY QEX ὁδορξ rey 

ἀμέσως O' αυτό. 

58. Κι ανάμεσά τους υπάρχουν | Uo: pare 474 Δ᾽ 1.2.2: ὦ 
πο πο 10 (ul bebo 3 Sebot es 

ἄνθρωποι που GE κακιζουν μὲ TO ἔργο - 
4 ee 4 os 5 σι se 

(της διανομής) σχετικά με TH μοίρα τῆς ὅκου ul sl ver 
ἐλεημοσύνης (Zexat). Κι av πάρουν μέρος Fis τὰ 

Gt’ αὐτή - χαίρονται - av όμως dev 
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πάρουν απ' AVTYHV, νάτοι κιόλας που 

ἀαἀγαναχτοῦν HE μεγάλη οργή. 

59. Κι αν μόνο ήταν ευχαριστημένοι 

απ' ὀὁ,τι τους ἔδωσε ο AAAAX κιο 

Απόστολος Του, και εἰπαν: "Mac εἰναι 

αρκετὸς ο AAAAX! ο AAAAX κι o 

Απόστολος Του θὰ μας δώσουν an’ tH 

γενναιοδωρία τους Στον AAAAX 

στρέφομε (όλες) τις ελπίδες μας". 

60.(21' αλήθεια) οι ελεημοσύνες εἰναι 
για τους φτωχοῦς κι όσους ἔχουν ἀνάγκη, 

YU αὐτούς που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείρισή τοῦς, γι᾿ αυτούς που OL καρδιές 

τους συμφιλιώθηκαν (πρόσφατα με το 

Ισλάμ) για την απελευθέρωση την δούλων 

(και τῶν αιχμαλώτων), για εκείνους που 

συνέδαλαν με χρήμα και δανείστηκαν για 

να συμφιλιώσουν ανάμεσα στους 

ανθρώπους, για τους (μοχθούντες), για 

to ἔργο tov AAAAX και για τους 

οδοιπόρους «((Αὐτή είναι ἡ μια) διαταγή 

am tov ΑΛΛΑΧ. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

61. ἀνάμεσα στοὺς υποκριτές εἰναι 

ἐκείνοι που κακίζουν tov Προφήτη, και 

λένε: "Είναι αὐτός που ἀκούει για ό.τι 

λέγεται. Teg (τους): "(Axovet) με τ' αὐτιά 

ό,τι εἰναι TO καλύτερο κι' ἀληθινό για 

σας, πιστεύει στον AAAAX, κι ἔχει πίστη 

στους Πιστούς, κι είναι ευσπλαχνία γι' 

EXELVOUG ἀπό σὰς ποῦυ πιστεύουν". Αὐτοί 

(όμως) που ὄλάπτουν τον Απόστολο του 

AAAAX θὰ Exovv αὐυστηρή τιμωρία. 

62. Tia σας ορκίζονται στον AAAAX 

ere wee Be A4474,0,)°C 

ONIN; aah CSB ἃ 
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UE σκοπό VO GAS ευχαριστήσουν. Αλλ' ο 

AAAAX κι ο ἀπόστολος Του έχουν 

περισσότερο το δικαίωμα απ' (αυτή) τὴν 

ικανοποίηση -αν πράγματι πιστεύουν-. 

63. Μήπως δεν γνωρίζουν OTL όὀποιος 

αντιτάσσεται στον AAAAX χαι στον 

Απόστολο Του, θα χει TH Φωτιά της 

Κόλασης, για παντοτινή του διαμονή; 

Αὐτή είναι ἡ ὑυπέρτατη δυσμένεια (μεγάλο 

αἰσχος). 

64. Ov Υτοχριτές φοδούνται μήπως) 

πάνω τους κατέόει Eva an’ ta Στάδια 

(η Σούρα - κεφάλαιο - του Κορανίου) 

αποκαλύπτοντας σ' αὐτοὺς O,TL (στὴν 

πραγματικότητα συμόαίνει) στις καρδιές 

τους. Πες: "Χλευάζετε! κι ouws o AAAAX 

θ' ἀποκαλύψει αὐτό που φούόάστε". 

65. Κι αν τους ρωτήσεις, θα δηλώσουν 

(u' ἐμφαση), "Ἐμείς μόνο συζητούσαμε 

(ανόητα) και παίζαμε". Tes: "Μήπως) 

ήταν για τον AAAAX, τις εντολὲς Tov 

καὶ tov Απόστολό Του που εμπαίζατε"; 

66. Μη δικαιολογείστε, ἔχετε ἀαρνηθεὶ 

την Πίστη, μετὰ που ty δεχτήκατε. Av 

συγχωρήσουμε μια ομάδα από σας, θα 

τιμωρήσουμε (μια ἀλλη) ομάδα γιατί 

ἐπέμεινε στὴν απιστία. 

67. Ov Υτοκριτές κι οι Υὑτοκρίτριες 

μοιάζουν στη συμπεριφορά τοῦς. 

Παροτρύνονται στο κακό κι ATOPEVYOVV 

τὴν καλοσύνη, ἔχοντας XAELOTA TA χέρια 

τους, dev δίνουν την ελεημοσύνη (γιατί 

εἰναι φιλάργυροι, οὐτε ξοδεύουν υπέρ του 

AAAAX). Λησμόνησαν τον AAAAX, καὶ 

ers MEK sor 
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Exetvog τους λησμόνησε. (Πράγματι) οι 

Υποκριτές είναι ανυπάκουοι. 

68. O AAAAX νυποσχέθηκε στους VEG ONS ἢ 

YITOXOLTES και στις ὑποκρίτριες, και στους may Saseg oe ree > as ae ¢ 

Απιστους, τη Φωτιὰ της Κόλασης για | ́“ ἐ ἜΞΟ τ 

MAVTOTLVH τοὺς διαμονή. Aoxety (είναι) 6 ἑλοῦ 243 γα 

αυτή yu αυτούς. Κι ο ΑΛΛΑΧ τους 

χαταράστηκε και θα ἐχουν μόνιμα ὀάσανα. 

69. Lav (την περίπτωση) εκείνων (που [22 ΤΕ Sai ΚΑ os op ae 

ἐζησαν) πριν ἀπό σας: Ἦταν toyvedtegot | saa cce pore τῇ ASG A “κί, 

από σὰς σε δύναμη, και πιο πολύ πλούσιοι, ΝΣ 1 tere 

σε περιουσία και σε παιδιά. Κι Eo eel em a Kale βιπ:: 
aa od * 4 7 o@ “ς κῇ Z 

απολάμόαναν ast’ TO μερίδιοτων αγαθών SH a = ἌΤΗΝ 
; ' ee ane TOUS κι εσείς αἀπολαμόάνετε ast’ TO δικό | eee al ὩΣ 

σας μερίδιο OMS ἀπόλαυσαν εκείνοι που yak we Gest 
ἦταν Tew από σας απ' ta αγαθά τους. Φβο-Ξλυθαὶ 

μ , , EPR “4 “ 9λλ 

Και μπήηκατε στὰ avonta ψεύδη σας - CY) Oy patos 
όπως XLEXELVOL ExaVaV το Loto. Αὐτοί! 

Μάταια ytav ta έργα τους, σ' αὐτό τον 

κόσμο καὶ στο μελλοντικό. Κι αὐτοί οι 

LOLOL θα εἰναι οι χαμένοι. 

“ὦ te we 

Peres ee fle: mr ΞῸ ΔΙ 
70. Μήπως δεν ἐφτασαν σ' αυτούς τα 

νέα EXELVWV TOV (ἐζησαν) πριν ἀπ᾽ αὐτούς; 
arr 

- [la ty γενιά του Nwe, και (tov Avt, eel νοι Ὁ L £95355 gle; 

καὶ του Θαμούντ - για τη γενιά tov εἰλεοββὸ α ύρρκτῆς Sv 
Αὐραάμ, για tous ἀνὸρες της Mevtytev λαμ: ἘΞΕῚΞ τι 

χαι τις κατεστραμμένες πόλεις. Σ' όλους Shs peat aa 

αὐτούς ήλθαν ol απόστολοί τους PE | one alge 4 

καθαρά Σημεία. Aev ήταν o AAAAX που 

τους αδίκησε, αλλά μόνοι τους αδίκησαν 

τον εαυτό τους. 

71. Ou Πιστοί. avéoec και γυναίχε ξ “κη,.3.22...2... 22,1{072.2. sail ἰ ee ise 5 οι toy aliyoy 
ὑποστηρίζονται μεταξὺ τους, ἐπιτάσσουν ἜΕ  ΥΝ. ΐ 16: 

O,TL εἰναι δίκαιο, κι απαγορεύουν ό.τι , δ J a sas yeas = 
, ΄ , ᾿ ΄ a SPA sl 4 

εἰναι κακό, τηροῦν τακχτική προσευχή, τ 2, FIO Τφν κού νν 



(9) Lovo ελ-Τέθμπε Μέρος 100 

εφαρμόζουν τακχτική ελεημοσύνη, κι 

᾽πυπακούουν στὸν AAAAX και τον 

Απόστολό Του. Σίγουρα o AAAAX πάνω 

τους θα στείλει ta eden Tov, καὶ ο 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Zoos. 

72. Ο AAAAX νυποσχέθηχκε στους 

Πιστούς - ἄνδρες και γυναίκες -Κήπους, 
που κάτω τους κυλούν τα ποτάμια, για 

παντοτινή τους διαμονή, OLOEMA μέρη σε 

Κήπους αιώνιας ευδαιμονίας. Η 

μεγαλύτερη όμως εὐδαιμονία εἰναι ἡ Χάρη 

του AAAAX. Αὐτή εἰναι ἡ ὑπέροχη νίκη. 

73. 2! Προφήτη! αγωνίσου ενάντια 

στους ἀπιστους και στους YMOXOLTES και 

va εἰσαι σταθερός ἀπέναντί τους. Η 

διαμονή τους είναι ἡ Κόλαση - τι ἀθλιο 

καταφύγιο που θα ἐχουν! 

74. Ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ ότι 

τίποτε δεν εἰπαν (από O,TL αποδίδεται σ᾽ 

αυτούς) κι όμως πρόφεραν τη λέξη της 

(ὀλασφημίας) απιστίας. Κι ἀρνήθηκαν τὴν 

Πίστη μετά που ασπάστηκαν το ἰσλάμ, 

προσπάθησαν νὰ κάνουν χάτι που δεν 

μπόρεσαν Va το αποχτήσουν. Η 

αγανάκτησή τοὺς EVYLVE μετά που O 

AAAAX κι ο Απόστολος Tov τους 

πλούτισαν με τ' ayaa τους. Κι av 

μετανιώσουν, θα εἶναι TO καλύτερο Yu 

αυτούς. Αν όμως επιστρέψουν (στα πονηρά 

τους μονοπάτια) ο AAAAX θὰ τους 

τιμωρήσει μὲ ανυπόφορα ὄάσανα στον 

κόσμο αὐτό και στο μελλοντικό.Δεν θα 

EXOVV OTH YH κανένα προστάτη οὔτε 

6090. 

75. ἀνάμεσά TOUS υπάρχουν μερικοὶ 

ene on nt 

SA oo a ἧς Ἐκ NG i al ̓Ξ 

Sct Gas 5 sere 
Par ae oa ΄ 

ΚΣ gece τς 

LANA SNS KEN 69 

-““,4 σ “25 Ss σ΄ 

escape οἷ Ξ 

"ἡ A eoss td, ATE TRG fea 217..7 FA ee ὰ 
» byw gall Baie "ἡ φμεσοὶ ae 

Spe ae αὐ BAr TE, oe 

ease Ae thi p rob ables os 

aN jal ge Mae ail 4255S 

O22) so NG AALS s” x? 

CSE Tail ge πῶ ῷ 



(9) Loven ελ-Τέύμπε Μέρος 100 

που EdWOaV Ὀπυπόσχεση στον AAAAX 

λέγοντας: Av μας ἔδινε πιο πολύ απ' τη 

Χάρη Tov, (τότε) θα δίναμε o' 

ελεημοσῦνες, (στους πτωχούς) και θα 

εἰμασταν (ειλικρινά) με TOUS ενάρετους 

(που τηρούν το όρια του AAAAX). 

76. Ὅταν, όμως ο ΑΛΛΑΧ τους 

χορήγησε απ' ta ἀγαθά Tov, γίνηκαν 

φιλάργυροι, και στράφηκαν ενάντια στὴν 

ἐχπλήρωση τῆς υπόσχεσής τους. 

77. Ὁ AAAAX όμως ἐόαλε - σαν. 

συνέπεια - τὴν υποχρισία στις καρδιές 

τους μέχρι την ἠμέρα που Ba Tov 

συναντήσουν, επειδή παρέθηκαν TH 

Συμφωνία τους μὲ tov AAAAX και για 

τὰ ψέματα που (επανειλημμένα) ἐλεγαν. 

78. Μήπως αγνοούν ott ο AAAAX 

γνωρίζει TA μυστικά τους και τις κρυφές 

του συζητήσεις κι ότι ο AAAAX εἶναι 

γνώστης για OAG τα αόρατα (πράγματα); 

79. Exetvou (οι υποκχριτές) που 

κακίζουν τους ἱκανούς πιστούς, OL οποίοι 

εθελοντικά προσφέρουν ελεημοσύνες και 

τους ανίκανους va ὄρουν τίποτε va 

δώσουν παρὰ μόνο τοὺς καρπούς του 

κόπου τους, - τους χλευάζουν όλους - O 

AAAAX τοὺς (επιστρέφει) το χλευασμό 

πάνω τους, και θα ἔχουν φρικτή τιμωρία. 

80. Νὰ ζητήσεις yu’ αὐτούς τῆ 

συγχώρηση ἡ va μη ζητήσεις τη 
συγχώρηση γι' αυτούς, κι αν ζητήσεις yu 

αὐτοὺς TH συγχώρηση (ακόμα) κι 

εὐδομήντα φορές, o AAAAX dev θα τους 

συγχωρήσει, καὶ τούτο ἐπειδή ἀαρνήθηκαν 
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τον AAAAX καὶ τον Απόστολό Tov. Κι 

o AAAAX dev καθοδηγεί To λαό που 

Tov maoaxovet. 

81. Χάρηκαν εκείνοι που dev όγήκαν 

γιὰ TOV πόλεμο μὲ τον Απόστολο του 

AAAAX γιὰ τὴν καθισιά τους, (κατά 

τὴν εχστρατεία στον Τεμποῦκ), xt 

αρνήθηκαν ν᾿ αγωνιστούν με τις περιουσίες 

τους και τον εαυτό τους, ὑπέρ του 

AAAAX και εἰπαν: "My 6yette στη ζέστη". 

(Σ' αυτούς) va πεις: Ἣ φωτιά της 

Κόλασης είναι αγριότερη OTH ζέστη». Av 

μόνο μπορούσαν να το καταλάόδουν. 

82. Κι ας γελάσουν λίγο, κι ας κλάψουν 

πολύ αυτή εἰναι ἡ αμοιδή για ὁσα 

κέρδισαν (AI το ἔργα τους). 

83. Κι av o AAAAX σε γυρίσει πίσω 

σε μια ομάδα az’ avtots και σου 
ζητήσουν την ἄδεια για va ὄγουν ἔξω 

(μαζί σου), va πεις: Ποτέ δεν θα ἔλθετε 

μαζί μου, κι ovte θα πολεμήσετε μαζὶ 

μου ἕναν εχθρό, γιατί προτιμήσατε νὰ 

μείνετε αδρανείς την πρώτη φορά, (yu 

αυτό) καθίστε μ᾽ avtovg που 

ὀραδυποροῦν". 

84. Και va un κάνεις ποτέ προσευχή 

πάνω σε κανένα νεκρό AI’ αὐτούς (τους 

VILOXOLTES) κι οὐτε Va σταθείς πάνω στο 

τάφο του, γιατί ἀαρνήθηκαν tov AAAAX 

και τον Απόστολό Του καὶ πέθαναν όντας 

διεστραμμένοι. 

85. Kat μη σε θαμπώσουν οι περιουσίες 

τους και τὰ παιδιά τους. O AAAAX όμως 

θέλει VA TOUS τιμωρήσει -μ᾽ αὐυτά- στη 
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ζωή του κόσμου αὐτοῦ κι οι ψυχές τους 

Va ὄγουν όντες άπιστες. 

86. Κι όταν κατέδηχε Eva εδάφιο (η 

Zovea του Κορανίου) που ζητούσε 

επιτακτικά OIL’ αὐτούς VOL πιστέψουν στον 

AAAAX καὶ ν' αγωνιστούν μ᾽ OES τις 

δυνάμεις τους με τον Απόστολό Του. ot 

ανώτεροι απ' αὐτούς (που είχαν τα πλούτη 

va. πολεμήσουν) σου ζήτησαν τὴν άδεια 

va εξαιρεθούῦν, εἰπαν: "Ace μας (πίσω) 

Va. είμαστε μ' αὐτούς που δεν ὀγαίνουν 

για τις μάχες, που κάθονται (σπίτι"". 

87. Προτίμησαν va εἰναι μὲ τους 

ανίκανους (από τους αδύνατους άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά που μένουν πίσω 

(στο σπίτι). Or καρδιές τους σφραγίστηχκαν, 

κι ἔτσι ὃεν καταλαόδαίνουν. 

88. O Απόστολος όμως κι εκείνοι που 

πίστεψαν μαζί του, αγωνίστηχαν, 

πολεμώντας μὲ τις περιουσίες τους και 

τον εαυτό τους. Σ᾽ αὐτούς ἀνήκουν όλα 

T ἀγαθά xt είναι αὐτοί οι επιτυχημένοι. 

89. O AAAAX ετοίμασε γι' αὐτούς 
Κήπους, που κυλούν από κάτω τους 

ποτάμια, ὁπου θα μένουν για πάντα. Η 

διαμονή τοὺς στον παράδεισο εἶναι ἢ 

μεγάλη Νίκη. 

90. Κι ἤρθαν ov νοθροί ax’ τους 

"Αραύόες νομάδες που μετάνιωσαν για νὰ 

ζητήσουν για πόλεμο. Και exetvou που 

διέψευσαν tov AAAAX και τον Απόστολό 

Του (ευτυχώς) ἐμειναν καθισμένοι 

(αὁρανείς). Mua 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 ἄποροι που στεροῦνται τα 

μέσα για Va ξοδεύουν (να εκστρατεύσουν), 

αρκεί va εἰναι ειλικρινείς (στις 

᾽πυποχρεώσεις τους) προς τον AAAAX χαι 

τον Απόστολό Tov. As μην ανησυχοῦν 

όσοι εἰναι - ειλικρινείς στην πίστη τους, 

και o AAAAX εἶναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 

92. Οὐτε (ὑπάρχει καμιά EVOXH) YU 

αὐτούς που ἤρθαν σε σένα ζητώντας (να 

τους μεταφέρεις, τοὺς εἰπες: Ἄεν ὄρίσκω 

σε τι πάνω νὰ σὰς μεταφέρω", κι 

ἐπέστρεψαν με δάκρνα στα μάτια AM TH 

λύπη, γιατί δεν ἑόρισκαν (Ta μέσα που 
θα τοὺς επέτρεπαν) va ξοδέψουν (για 

τον πόλεμο). 

93. Κι' ὁμως TA παράπονα εκείνων 

που ζητούν ἀπαλλαγή ὄντας πλούσιοι, 

χαι προτίμησαν VOL εἰναι με τους ανίκανους 

και αδύνατους από TOUS ἄνδρες, γυναίκες 

καὶ τὰ παιδιά που μένουν πίσω, κι O 

AAAAX σφράγισε τις καρδιές τους, αὐτοί 

δεν γνωρίζουν (ti ἐχασαν). 

94. Ὅταν επιστρέψετε θα σας 

παρουσιάσουν τις δικαιολογίες τους. Na 

(τους) πεις: Μη δικαιολογείστε, δεν σὰς 

πιστεύουμε. O AAAAX (κιόλας) μας ἐχει 

πληροφορήσει (για την πραγματικότητα) 

της κατάστασής σας. Ta ἐργα σας, εἰναι 

που ο AAAAX xat ο ἀπόστολος Tov 

γνωρίζουν καλά ὁλα τὰ ἐργὰ σὰς χαι 

ἐπειτὰ Oa επανέλθετε (σ' Αὐτόν) που 

γνωρίζει τα ἀόρατα και τὰ ορατά, καὶ θα 
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σας Avaxotvwoer (τὴν αλήθεια) για όλα 

ooa κάνατε". 

“ ge 95. Oa σας ορκιστούν στον AAAAX ΤῊΣ 2 als aah bg ἦν: 
όταν επιστρέψετε σ' αὐτούς για νὰ τους ΡΝ ἐπεὶ . 

pee Io ) συγχωρήσετε (αφήνοντάς τους μόνους). Dea ere 
Αποφύγετέ τους γιατί εἰναι δέδηλοι κι η laa a os seas sale 
Κόλαση είναι ο τόπος τῆς παραμονής ORDO 
τους, ἢ (πρέπουσα) αμοιδή, για ὀ.τι 

κέρδισαν. 

96. Las ορκίζουν νὰ φανείτε επιεικείς |,,........ AAW? 1: 
μαζί τους, pee και a EOELG ELOTE ραν pep losis 

ευχαριστημένοι μαζί τους o AAAAX onal ἀξ; alae 

ὄμως dev δέχεται λαό ανυπάκονο (TOU 
καταστράφηκε). | 

97. Οι Ἀραόες νομάδες εἰναι οι GARR z ee 
XELOOTEOOL στὴν ἀπιστία, και OTHV 

“4.52 ΄“ gs? AN 

πυποκρισία (και TH φυσιογνωμία τους italy Seat 5 Me Spell 
ταιριάζει) να αγνοούν, τις Evtohés που 0 OSS le 
AAAAX €Eotethe κάτω στον Απόστολό 

Του. AAAAX ὅμως είναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

98. Μερικοί ort τους ἈΑραόες νομάδες ea ease pee ie WAT S5 
θεωροῦν τις πληρωμές τους (για τακτική | aes Sates! ρὸν 
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(περιμένοντες) συμφορές για σας. Πάνω | G3 Ze ἀ--2 δ 
τους (όμως θα πέσουν) OL συμφορές του 

Πονηρού, (γιατί) o AAAAX είναι που 

(όλα) τ' ακούει (xt OAa) τα γνωρίζει. 

“ nt rong 99. Μερικοί όμως - am’ τους Ἀραέόες Pel φῦ 2.9 
νομάδες πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 
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προσφορές) για νὰ πλησιάσουν τον 

AAAAX, καὶ (να επιτύχουν) τις 
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παρακλήσεις του Απόστολου. Βέόαια, (η 

ἐλεημοσύνῃ) τους φέρνει δίπλα (σ᾽ Αὐτόν) 

καὶ o AAAAX θὰ tous συμπεριλάθει στη 

Ευσπλαχνία Του, κι ο AAAAX εἰναι 

Πολυεπιεικής (xa) Πολυεύσπλαχνος. 

100. Τους πρωτοπόρους (oto okay), 

οι πρώτοι απ' τους Μουχάτζιροῦν 

μετανάστες που εγκατέλειψαν (τα σπίτια 

τους) κι (οι πρώτου) Ανσάρ (υποστηρικτές 

τῆς Μεδίνας), που ὀοήθησαν, καθώς 

ἐπίσης κι AVTOL που τους αἀκολούθησαν 

με καλές πράξεις, o AAAAX θὰ τους 

ικανοποιήσει, (όπως κι αὐτοί) χάρηκαν 

με ta αγαθὰ Του. Iv’ αὐτούς (όλους) ο 

AAAAX ετοίμασε Κήπους, που κάτω τους 

κυλούν ποτάμια, για MAVTOTWH τους 

διαμονή. Αὐτή εἰναι ἡ (πιο) μεγάλη Νίκη. 

101. Ορισμένοι απ' τους Aoabes 

νομάδες που ὄρίσκονται τριγύρω σας εἰναι 

Υποκριτές, καθώς και μερικοί απ' τους 

κατοίκους της Μεδίνας. Είναι πεισματικά 

δοσμένοι στὴν ὑποκρισία. Δεν τους 

γνωρίζετε, ενώ Ἐμείς τους γνωρίζουμε. 

Oca τους ὀασανίσουμε διπλά κι (επί πλέον) 

ἐπειτα θα σταλούν σε σκληρά 

ὀασανιστήρια. 

102. Ἄλλοι (πάλι) ομολόγησαν τις 

καλές πράξεις τους, κι AVAXATEWAV μιὰ 

καλή πράξη με μια κακή. "μακάρι o 

AAAAX νὰ TOVG συγχωρήσει, κι O 

AAAAX είναι Πολνεπιεικῆς (καὺ 

Πολυεύσπλαχνος. 

103. Πάρε -am' τις περιουσίες τους- 

ελεημοσύνες, WOTE νὰ τους εξαγνίσεις και 

va toug καθαγιάσεις μ' αὐτές, και νὰ 
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ζητήσεις am’ tov AAAAX συγχώρησῃ. 

To va ζητήσεις συγχώρηση γι αὐτούς, είναι 

πηγή γαλήνης, χι ο AAAAX (Oda 7’) 

ακούει.(κι OAG Ta) όλέπει. 

104. Μήπως dev γνωρίζουν ott o 

AAAAX, 0 ἰδιος, αποδέχεται τη μετάνοια 

am’ ὄσους Tov λατρεύουν και δέχεται τὴν 

ἐλεημοσύνη, κι ότι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι - 

πράγματι - Exetvog που δέχεται ty 

μετάνοια καὶ εἰναι ο Πολυεύσπλαχνος. 

105. Καὶ πες (τους): "Αγαθοεργείτε! To 

ἐργὰ σας (σύντομα) θα το εκτιμήσουν ο 

AAAAX, xt ο ἀπόστολός Tov, κι ot 

Πιστοί. Oa επιστρέψετε o' Exetvov που 

γνωρίζει TA αόρατα και ορατό και (τότε) 

θα σὰς ανακοινώσει (την αλήθεια) των 

ἔργων σας". 

106. Κι ἀλλοι αναδάλλοντας να πάρουν 

τὴν ἀπόφαση του AAAAX,;(o AAAAX) 

ἡ νὰ τους τιμωρήσει ἡ VO TOUS συγχωρήσει. 

Κι ο AAAAX είναι Παντογνώστης, 

Σοφός. 

107. Κι αὐτοί που έκτισαν ἕνα τέμενος 

Ντιράρ᾽ va αδυνατίσουν την ἐενότητα των 

πιστών-ναχωρίσουν τους Πιστούς-και στὴν 

απιστία VA παροτρύνουν μέρος τῶν 

Μουσουλμάνων, προετοιμάζοντάς το για 
κάποιον που πολέμησε, στο παρελθόν, τον 

AAAAX και tov ἀπόστολο Tov, θὰ 

ορκιστούν -ὀέδαια- (ομολογώντας) ότι 

μόνο στο καλό απέόλεπαν. O ΑΛΛΑΧ 

(όμως) γνωρίζει καλά OTL GUTOL εἰναι 

ψεῦτες. 
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προσευχή) σ' αυτό (το Τέμενος). 

Προτιμότερο εἰναι νὰ σταθείς για 

προσευχή σ' EVA τέμενος που θεμελιώθηκε 

πάνω στὴν EVOEGELG, από τὴν πρώτη 

ἡμέρα. Σ' αυτό υπάρχουν ἄνδρες που 

αγαπούν va εξαγνιστούν. Κι οΑΛΛΑΧ 

αἀγαπά ὀόσους εξαγνίζουν τον EAUTO τους. 

109. Ποιος (λοιπόν) εἰναι ο καλύτερος; 

Αὐτός που θεμελίωσε TO κτίσιμό του πάνω 

στην ευσέδεια tov AAAAX καὺ ζητεί τὴν 

ευλογία Του ἡ εκείνος που θεμελίωσε το 

χτίσιμό του από άμμο στα χείλη του 
γχρεμούῦ, ETOLLO VO καταχομματιστεί, καὶ 

που-πράγματι -γκρεμοτσακίστηκε μαζί του 

στη φωτιά της Κόλασης; Κι o AAAAX 

δεν καθοδηγεί λαό που κάνει αδικίες. 

110. Ακόμη μένει ἡ θεμελίωση (δηλ. 

to Τέμενος) που extloav ὡς απόδειξη 

υποψίας και ὑποχρισίας στις καρδιές τους. 

Η αμφιόολία τους δεν σταματά παρὰ μόνο 

αν κομματιαστούν OL καρδιές τους, κι O 

AAAAX εἰναι ΠΠαντογνώστης, Σοφός. 

111. O AAAAX αγόρασε an’ τους 

Πιστούς τον εαυτό τοὺς και τις περιουσίες 

τους, για να ἐχουν (σαν αντάλλαγμα) TOV 

παράδεισο. Αὐτοί θα πολεμήσουν για τὴν 

θρησκεία Tov, θα σκοτώσουν και θα 

σκοτωθούν. Αὐτή εἰναι μια αληθινή 

υπόσχεση από τον AAAAX που 

ἀναφέρεται oto Novo (τη Bt6do), στο 

Ευαγγέλιο, και oto Κοράνιο. Και ποιος 

άλλος εἰναι πιο συνεπής στις υποσχέσεις 

tov am’ τον AAAAX; Χαρείτε -τότε- για 

TO αντάλλαγμα που EXETE ἀποφασίσει. 

Avto εἰναι ἡ μεγαλύτερη Nixn. 
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112. Ὅσοι μετανοούν (στον AAAAX), 

όσοι (Tov) ὑπηρετούν ὁσοι(Τον) δοξάζουν, 

όσοι νηστεύουν, όσοι γονατίζουν και 
ταπεινώνουν τον εαὐυτόὸ τοῦυς 

προσευχόμενοι, όσοι προτρέπουν στο καλό 

XL ἀαποφεύγουν το καχό, όσοι τηροῦν τους 

περιορισμούς του AAAAX, (avtot θὰ 

χαρούν). Προκήρυξε σ' όσους Πιστεύουν. 

113. Δὲν ταν σωστό στον Προφήτη 

και σ' ἐκείνους που πίστεψαν va ζητήσουν 

συγχώρηση γιὰ τους εἰδωλολάτρες ἀκόμα 

κυ αν ἦταν συγγενείς τους, μετά απ' όσα 

φανερώθηκαν σ᾽ αυτούς, ότι ήταν 

σύντροφοι της Κόλασης (για τὴν επιμονή 

τους στην ἀπιστία). 

114. Και δὲν ήταν σωστό (ούτε) στον 

Αὐραάμ va ζητήσει - συγχώρηση για τον 

πατέρα του, ειμή μόνο επειδή του δόθηκε 

ἡ ὑυπόσχεση γι' αυτό. (ότι δηλ. θα πιστέψει 

στον AAAAX).Otav όμως κατάλαθδε ότι 

(ο πατέρας του) ήταν εχθρός του 

AAAAX, αποχωρίστηκχε απ αὐτόν. Piatt 

ο Αὐραάμ ἦταν καλόκαρδος (χιγανεκτικός. 

115. Kio AAAAX ev θὰ εξαπατήσει 

κανένα λαό χαθοδηγούμενο ἀπ᾽ Αὐτόν 

χωρίς νὰ του φανερώσει πρώτα τι πρέπει 

va POGOUVTGL (και ν' ἀαποφεύγουν). (Πιατί) 

0 AAAAX γνωρίζει Ta πάντα. 

116. Στον AAAAX ανήκχει ἡ κυριαρχία 

τῶν ουρανῶν χαι τῆς γης. Αὐτός δίνει 

ζωή, xi Αὐτός τὴν ἀφαιρεί. Κανέναν ἄλλον 

εχτός ἀπό tov AAAAX δεν ἔχετε 

προστάτῃ οὔτε ὀοηθό. 

117. O AAAAX συγχώρεσε τον 
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Προφήτη, και τους Μουχατζιρίν (αυτούς 

που εγκατέλειψαν TO σπίτια τους), και 

τους Ενσάρ (αυτούς που τοὺς δοήθησαν), 

που Tov ἀκολούθησαν κατὰ τὴν ὦρα τῆς 

δυσκολίας, (απελπισίας), μετὰ TOV οι 

καρδιές μιας ομάδας AI αὐτούς κόντεψαν 

va παρεκχτραπεί (απ' to καθήκον). (Κι 

όμως) EMELTA TOUS συγχώρεσε (επίσῃς), 

γιατί ἦταν ye αυτούς Ἐπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

118. (Συγχώρεσε ακόμα) τοὺς τρεις 

EXELVOUG που ἐμειναν πίσω, μέχρις ὅτου 

OTEVEWE μπροστά TOUS ἢ YN CE σημείο 

που φαινόταν va τους εξαναγχάζει, και 

τὴν ψυχή TOUS VA στενοχωρεί, καὶ νόμισαν 

ότι δεν ὑπάρχει κανένα GAO καταφύγιο 

(από τὴν τιμωρία του AAAAX), παρά 

μόνο VO επιστρέψουν σ' Αὐτόν ζητούντες 

τὴ συγχώρησή Tov). Ἔπειτα τους 

συγχώρεσε για va μετανιώσουν. Και o 

AAAAX δέχεται TH μετάνοια κι εἰναι O 

Πολυεύσπλαχνος. 

119.Ω!Ὲ είς που πιστέψατε! Φοθηθείτε 

τον AAAAX χκαὶι νὰ ELOTE μὲ TOUS 

ειλικρινείς. 

120θ. Δεν ταν σωστό για τους 

κατοίκους τῆς Μεδίνας, χαι τους 

γειτονεύοντες (u' αυτή) Ἀραόες 

(Βεδουίνους), va μὴν ακολουθήσουν, TOV 

Απόστολο tov AAAAX, οὔτε va 

προτιμήσουν TH δικῆ τοὺς ζωή, an’ TH 

δική του, EM’ ὅσον, οὔτε δίψα, οὔτε 

κούραση, οὔτε καμιά ἄλλη ἀνάγκη ἦταν 

δυνατό να ὑυποφέρουν ὑπέρ του AAAAX, 

οὔτε va ὀαδιζουν σε ὁρόμο που νὰ 

εξεγείρει το πείσμα καὶ τὴν OOYN τῶν 
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ἄπιστων, κι OVTE νὰ χτυπήσουν από 
κανένα εχθρό οποιαδήποτε (άδικα) πληγή. 
[τ ὁλα αυτά θα πάρουν καλή ανταμοιθή 
(θα καταλογιστεί γι' αὐτούς) σαν καλή 
πράξη. Πιατί o AAAAX ποτέ δεν αφήνει 

va. χαθεί ἡ αμοιδή εκείνων που κάνουν 
το καλό. 

121. Kat δὲν ξοδεύουν τίποτε (για τη ζ ΞΘ τ fron 
Xaon Του)-μικρό ette μεγάλο - ovte και - 4 ee 
διασχίζουν μια κοιλάδα, εκτός αν τούτο κΔςΞ Ἐπ Ὁ: 2319 Cagabin 
dev εἶναι γραμμένο γι' αὐτούς, ὥστε o λει το: 2.33 
AAAAX νὰ τοὺυς ανταμείψει για τις 
πράξεις TOUS με τὴν καλύτερη (δυνατή 
αμοιθη). 

, < 22: “eer 4 2 ΄“΄ 122. Και δὲν ταν σωστό οι Πιστοί “Ξε eae se 
va 6youv όλοι μαζί (για τη μάχη). Av μια re ae ear 

, , , , , \ Albay 35% Ken ομαδα-από κάθε αποστολή (εκστρατείας)- Ieee] 
Eueve πίσω, θα αφιέρωναν (τότε) TOV : ροόρω, 
εαυτό TOUS (OTH μελέτη) της θρησκείας, Dior 30% ς (στη μελέτη) Ὡς θρησκείας Csi ΤΟΥΣ 
χαι θα νουθετούσαν το λαό TOUS (με ὀ,τι 

ἔπρεπε va μάθουν)-σαν θα επέστρεφαν 

σ΄ αὐτούς-, ὥστε va προφυλάξουν (κι 

αὐυτοί)τον εαὐυτό τους (ἀπ' το κακό). 

, , 
΄ Cue “2 or a KT ax oe 123. Q! ἘΕσείς που πιστέψατε! Beran a oe Mek 

ΠΠῸολεμάτε τους Ἀπιστους που σὰς ζώνουν ἬΝ iets toe 
TOLYVEW, κι ας ὄόρουν στο πρόσωπό σας 

; a ᾿ Gir ORI 2: {ΠῚ a. τράχυτητα, και μάθετε, ότι ο AAAAX ΓΝ τος 
ὀρίσκεται μαζί μ' αὐτούς που Tov 

φοόουνται. 

124. Κι does φορές κατεόδαίνει (κάτω) | -» 4444- « ae 
eg é 92.2.05 a 46.1.3 aes eal μια Σούρα (Στάδιο Tov Κορανίου) μερικοί ee εἶ cre 

QL’ αὐτούς (TOUS ὑποχριτές) λένε: "Le ig case Cosa) τολὰ σον 
ποιον από σας - μ' αὐτή - αυξήθηκχε ἢ OS Sys QS 
πίστη tov;" Bé6ara, σ' αὐτούς που 

πιστεύουν, - ἡ πίστη τους, EXEL αὐυξηθεί 
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κι εἰναι χαρούμενοι. 

125. Κι όμως εκείνοι που στην καρδιά 

τους πυπάρχει ἀρρώστια (ὑποκρισία), 

αὐυξήθηκε σ' αὐτούς ἡ ἀπιστία TOUS χαὶι 

πέθαναν όντας CITLOTOL. 

126. Ἢ μήπως δεν ὀλέπουν τι 

δοκιμάζονται κάθε χρόνο μιὰ ἡ δύο φορές, 

Κι όμως δεν μετανοούν κι OUTE προσέχουν. 

127. Κι does φορές σταλεί (κατεόθαίνει 

κάτω μια Σούρα) (το Στάδιο tov 

Κορανίου) αλληλοκοιτάζονται (λέγοντας): 

"Μήπως σας εἰδὲ κανένας", κι ἔπειτα 

απομακρύνονται. (Ετσι) o AAAAX ἔχει 

απομακρύνει τις καρδιές TOUS (a TO 

φως) γιατί εἰναι λαός (αναίσθητος) που 

δεν χαταλαόαίΐνει. 

128. Πράγματι σας node, ἕνας 

Απόστολος απ' τον ἰδιο τον εαυτὸ σας 

(απ' τη γενιά σας). Tov πικραίνει TO ό,τι 

θα υποφέρετε: πάρα πολύ ενδιαφέρεται 

για σας. Tia τους Πιστούς εἰναι και 

τρυφερός κι ελεήμονας. 

129. Av ὀμως απομακρυνθούν (από 

σένα), τότε va (τους) πεις: "O AAAAX 

μου εἰναι ἀρκετός. Δεν ᾽πὙπάρχει ἄλλος 

θεός παρά μόνο (oO AAAAX) Αὐτός. Σ' 

Αὐτόν ὀασίζομαι (στη πίστη μου), Αὐτός 

είναι ο Κύριος του Μεγάλου Θρόνου (τῆς 

Δόξας) - 
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Στο Ovoua tov. AAAAX 
tou Havtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου. 

1. A. A. P. (Eig, Λαμμ, Pa)* Αὐτά 
εἰναι τὰ Σημεία (Αγιάτ) tov coor 
Βιόλίου (του Κορανίου). 

2. Μήπως ἑπρεπε ν' ἀπορούν ot 
ἄνθρωποι επειδή στείλαμε την ἐμπνευσή 
Mac σ' eva ἀνδρα - an’ αὐτούς (απ' τη 
γενιά τους) γιὰ νὰ προειδοποιήσει THV 
ἀνθρωπότητα και νὰ δώσει χαράς 

ευαγγέλια στους Πιστούς, ότι θα κατέχουν 

στον Κύριό τοὺς το προύάδισμα στις 
ὑυψηλότερες δαθμίδες της Αλήθειας. Λένε 
(ὄμως) ot Ἄπιστοι: "Αὐτός εἰναι 
πραγματικὰ ἕνας έξυπνος μάγος" 

3. Και ὀέόδαια ο Κύριός σας εἰναι ο 
ΑΛΛΑΧ. Αὐτός που δημιούργησε μέσα 
σ' ἕξι Μέρες τους οὐρανούς καὶ τη yn 
AOL ἐγκαταστάθηκε - ἐπειτα- στο Θρόνο, 
ρυθμίζοντας και κυδερνώντας τα πάντα. 
Κανένας μεσολαῤδητής (Sev μπορεί να΄ 
συνηγορήσενι κοντά Tov) παρά μονάχα 
(αν κατόρθωνε) va πάρει την ἀδειά Του. 
Αὐτός εἶναι ο AAAAX,0 Κύριός σας. 
Αὐτόν (κι εσείς)να λατρεύετε. Γιατί dev 
δέχεστε λοιπόν τις νουθεσίες; 

4. ΠΠῚρος Αὐτόν θα επιστρέψετε dot 
σας (ἀνεξαιρέτως). Η υπόσχεση tov 
AAAAX, εἰναι αληθινή και σίγουρη. Αὐτός 
ELVaL MOV άρχισε (τὴν πορεία) τῆς 
δημιουργίας κι ἐπειτα επαναλαμθάνει 
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τούτο (στην μέλλουσα ζωή) για va 

μπορέσει Va ανταμείψει δίκαια αὐτούς 

που πίστεψαν και ἀαγαθοέργησαν. Αὐτοί 

ὄμως που Tov αρνούνται, θα ἔχουν για 

MOTO, καυτό νερό καθώς χκαὺ μιὰ σκληρή 

Τιμωρία, επειδή (ακριδώς) ἤταν ἀπιστοι. 

5. Αὐτός εἰναι που ἐκᾶάμε TOV HALO Va 

είναι σαν EVA λαμπερὸ φωτοστέφανο, και 

TH σελήνη Va είναι Eva φως (ομορφιάς) 

προχκαθορίζοντας τις φάσεις της, για νὰ 

μπορείτε va μαθαΐνετε τον ἀαριθμό τῶν 

χρόνων χαι τον UTOAOYLOLO (της ὡρακ). 

Και dev ta δημιούργησε COAG αὐτά ο 

AAAAX άσκοπα, αλλά μ' αλήθεια και 

δικαιοσύνη, εξηγώντας- λεπτομερειακά- τὰ 

Σημεία Του σ' εκείνο το λαό Mov ἔχει 

κατανόηση. 

6. Βέδαια, στην αλληλοδιαδοχή τῆς 

Νύχτας we την Ἡμέρα, καθώς καὶ ora 

doa ἐχει δημιουργήσει o AAAAX, - στους 

ουρανούς καὶ στὴ γη,- ὑπάρχουν Σημάδια 

γιὰ εκείνο TO λαό που Tov φούάται. 

7. Αὐτοὶ που δεν ελπίζουν ὁτι θὰ 

Ἑαναγυρίσουν κοντά Mas, άλλ' 

ευχαριστούνται XL ικανοποιοῦνταιν μὲ 

την Τωρινή ζωή του κόσμου, καθώς κι 

αὐτοί που δεν τηρούν τις Εντολές μας, 

8. Κατοικία τους θα εἰναι ἡ Φωτιά, 

γιὰ τις (κακίες) που κέρδισαν. 

9. Αὐτοί ὅμως που πίστεψαν χι ἕκαναν 

to δίχιο, ο Κύριός tovg θα τους 
χαθοδηγήσει, γι᾿ αὐτή τους τὴν πίστη, - 

γι από χάτω Tov θα χκυλούν ποτάμια- 
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στους κήπους της Εὐυτυχίας. 

10. (Avty θα εἰν᾽) ἡ προσευχή τους, - 

Oo αυτό το τόπο - : "Δόξα oe Σένα, w! 

AAAAX" και, “Σελάμουν! (Ειρήνη)" θα 

ELV’ εκεί O χαιρετισμός τους. Και το τέλος 

της ἐπίκλησής τους θα εἰναι: "δόξα στον 

AAAAX τὸν Κύριο τῶν Κόσμων! (tov 

παντός)". 

11. Κι av ο AAAAX επρόκειτο νὰ 

ἐπισπεῦσει TO κακό στοὺυς ἀνθρώπους, 

όπως (ακριδώς) αὐυτοί επιταχύνουν 

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

(αμέσως) θα ερχόταν. Αφήνουμε OUWS 

αὐτούς, που καμιά ελπίδα δεν υπάρχει 

va Macs συναντήσουν, στην ἀπελπισία 

τους, να περιφέρονται τυφλὰ (εδώ κι EXEL). 

12. Κι av ἡ δυστυχία αγγίξει τον 

άνθρωπο, θα μας επικαλεσθεί (μ' όλες 

τις στάσεις του κορμιού του): ξαπλωμένος 

(κάτω) OTA πλάγια, ἡ καθιστός, ἡ ὀρθιος. 

Κι ὁτὰν TOV σώσαμε, κι ἀπομακρύναμε 

GH αὐτόν την ενόχλησή του πέρασε 

(αδιάφορα στο δρόμο Tov) σὰν va μὴ 

Μας εἰχε καλέσει για TO κακό TOV TOV 

ὁρήκε. Μ' αὐτό τον τρόπο στολίστηκαν 

OAG OOa ἕκαναν οι παραόδάτες (και 

φάνηκαν ὁμορφα στα μάτια τους). 

13. Κι Oums πριν από σας εξαφανίσαμε 

πολλές γενιές, ἐπειδή αδικούσαν, και τους 

ἤλθαν οι Απόστολοί τους we Καθαρά 

Σημάδια, κι όμως δεν ήθελαν va 

πιστέψουν! Ἔτσι αμείδουμε το λαό που 
(οι ἀνθρωποί TOV) εἰναι EVOYOL. 
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14. “ὕστερα ὀάλαμε εσάς κληρονόμους 

OTH YH, μετά απ' αυτούς, για va δοῦμε 

ποια θα ήταν ἡ συμπεριφορὰ σας. 

15. Και όταν οι Θείες Εντολές Mac 

απαγγέλλονται σ' όσους SEV ὑπάρχει καμιὰ 

ἐλπίδα va Mas συναντήσουν, λένε: "Φέρε 

μας Eva άλλο Ανάγνωσμα (Κοράνιο) εκτός 

απ' AUTO ἡ GAAGEE To (σε τρόπο που μας 

αρέσει)". Πες τους: "Δεν εἰναι δυνατό σ᾽ 

ἐμενα νὰ το αλλάξω - εξ ιδίων μου. - Δεν 

ακολουθώ ειμή μόνο ό,τι EXW εμπνευσθεί. 

Κι αν παρακούσω τον Κύριό μου, (πολύ) 

φοδούμαι τὴν Τιμωρία τις Μεγάλης 

Ἡμέρας (να πέσει πάνω μου)". 

16. Πες (ακόμη): "Av to ἤθελε o 

AAAAX, δεν θα σας το διάδαζα (τώρα) 

οὔτε θα το γνωρίζατε. Κι ὄμως μια 

ολόκληρη ζωή ἐζησα ανάμεσά σας πριν 

απ' αυτό. Πατί (λοιπόν) δεν λογικεύεστε"" 

17. Και ποιος είναι πιο άδικος, a 

EXELVOV που εφευρίσκει EVA ψέμα κατά 

(της θρησκείας) του ΑΛΛΑΧ, ἡ αρνείται 

τις Εντολές Του; Ποτέ Του δεν θα κάνει 

ευτυχισμένους τους ενόχους. 

18. Και λατρεύουν, αντί tov AAAAX, 

πράγματα (εἰδωλα) που οὔτε τους 

ὀλάφτουν, οὐτε καὶ τους ὠφελοῦν, και 

λένε: “Αὐτοί εἰναι OL μεσολαόδητές μας LE 

τον AAAAX". Πες (τους): "Μήπως 

(πράγματι) EXETE πληροφορήσει TOV 

AAAAX ott δεν γνωρίζει για κάτι που 

ὀρίσκεται στους ουρανούς ἡ στη yn. Δόξα 

(πρέπει) σ΄ Αὐτόν! Και πολύ ψηλά εἰναι 

απ' τους συνεταίρους που Tov αποδίδουν". 
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19. Ὅλοι ov ἄνθρωποι (αρχικά) δεν 

ταν παρά Eva μόνο έθνος, (αργότερα) 

όμως διαφώνησαν (από εγωισμό και 

φιλαυτία). Κι av ο Λόγος του Κυρίου 

σου OEV ἀποκαλύπτονταν προηγούμενα, 

οι διαφορές τους θα συνεχίζονταν ἀνάμεσά 

τους. 

20. Και λένε: "Av τουλάχιστο ερχόταν 

σ' αυτόν κανένα Σημάδι (θαύμα) as’ tov 

Κύριό tov"! Kat τότε va. πεις: "Ta αόρατα 

ανήκουν μόνο στον ΑΛΛΑΧ. TV αὐτό 

περιμένετε, κι εγώ μαζί σας επίσης 
περιμένω". 

21. Κι otav ov ἄνθρωποι δοκίμασαν 

τὴν ευσπλαχνία (Macs), ἐπειτὰ απ' τις 

ατυχίες που δοκίμασαν, τότε πάλι άρχισαν 

va σχεδιάζουν (πονηριές) για τις Εντολές 

Mac! (Iv) αὐτό) πες: Ὅ ΑΛΛΑΧ εἰναι 

γρηγορότερος στο va σχεδιάζει" (va 

φθείρει δηλ. την πονηριά σας)" (Κι 

αληθεια) ot Αγγελιοφόροι Mac 

καταγράφουν τα σχέδιά σας. 

22. Αὐτός είναι Εκείνος που σας κάνει 

va διασχίζετε TH γη και τη θάλασσα. 

Ακόμα κι όταν ὀρίσκεστε, σε πλοία, τὰ 

κάνει νὰ σύρονται από εὐυνοῖϊκό ἄνεμο 

και χαίρονται (οι ταξιδιώτες) γι αυτό, 

και ξαφνικὰ ἐρχεται θυελλώδης αέρας. 

χαι τὰ κύματα χτυπούν at’ OES τις μεριές 

και νομίζουν ότι πνίγονται, (τότε) 

φωνάζουν tov ΑΛΛΑΧ, κι (ειλικρινά) 

προσφέρουν σ' Αὐτόν τη πίστη (τους), 

(λέγοντας): "Av μας σώσεις am’ αὑτόν 

(τον κίνδυνο), θα εἰμαστε an’ αὐτούς που 
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ευγνωμονούν ! 

23. Ὅταν όμως τους EGWOE, νάτοι πάλι 

που παρανομοῦν (αυθαδέστατα) στη YN, 

παραόδιάζοντας το δίκαιο. Q! Av@owszou 

Ou παρανομίες σας 6e6aiws (θα πέσουν) 

πάνω στον εαυτό σας. Εἶναι εφήμερες ot 

χαρές (OTH ζωή) αὐτοῦ του κόσμου. 

Ἔπειτα (στο τέλος) σε Macs θὰ εἰναι ἡ 

ἐπιστροφή ὀλων σας, και (τότε) θα σὰς 

δείξουμε τα έργα που κάνατε. 

24. H ζωή στον κόσμο τούτο μοιάζει 

με νερό που το στείλαμε (κάτω) AT TOV 

ουρανό, κι ἀανακατεύτηχε με TA φυτά της 

YS, που απ' αὐτά τρέφονται or ἄνθρωποι 

και TA CWVTAVE (κι ἀαναπτύσσονται) μέχρις 

ότου πάρει ἡ YN TA στολίδια τῆς και 

καλλωπιστεί, κι OL κάτοικοι (που τους 

ανήκει) νόμισαν ότι Elyav (απόλυτη) 

εξουσία πάνω της, και EOYOVTAL (τότε) οι 

διαταγές Mac, ἡ κατά τὴ νύχτα (στο 

σκοτάδι) ἡ κατά τὴν μερα (στο PWS), 

και τὴν κάναμε να ἔχει θεριστεί (aM τὴν 

καταστροφή) σαν va μὴν ήταν ανθισμένη 

την προηγούμενη μέρα. Μ᾽ αὐτό τον τρόπο 

εξηγοῦμε αναλυτικά τις Ἐντολές για τὸ 

λαό εκείνο που (οι ἀνθρωποί του) 

σκέπτονται. 

25. Ο AAAAX ὁμως καλεί προς TO 

Σπίτι της Evonvys (oto Παράδεισο), και 

κατευθύνει - ὁποιον θέλει - σ' EVA LOLO 

Δρόμο. 

26. Σ᾽ εχκείνους που ἔκαναν καλό, 

ανήκει καλή (αμοιδή) - κι ακόμα πιο 

πολύ! Οὐτε ἡ σκοτεινιά οὔτε ἡ ντροπή 

θα σκεπάσει το πρόσωπό τοῦς, (δεν 
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πυποφέρουν καμιά ενόχληση). Αὐτοί θα 

εἰναι Σύντροφοι του Παραδείσου, ὀπου 

παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν. 

27. Κι exetvor που EXOVV κερδίσει TO 

κακό, θα ἔχουν Gav ἁμοιδή το καχό, TO 

ἰδιο που ἕκαναν, κι ἡ ντροπή θα σκεπάσει 

(τα πρόσωπά) τους. Δεν θα ἔχουν κανένα 
V& τοὺς υπερασπίσει απ' (τὴν οργή) του 

AAAAX. Τὰ πρόσωπά τους μοιάζουν σαν 

VOL ἔχουν σκεπαστεί, με κομμάτια απ' τὰ 

ὀάθη της σκοτεινής Νύχτας. Αὐτοί θα 

είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, όπου 

παντοτινὰ εκεί θα κατοικήσουν. 

28. Και μια ἡμέρα (της Ανάστασης) 

θα τους συγκεντρώσουμε ὀλους μαζί, κι 

ἐπειτὰ θα πούμε σ᾽ εκείνους που 

εξομοίωσαν άλλες θεότητες (με Mac): "Στις 

θέσεις σὰς εσείς κι OL "συνέταιροί" σας 

(να μένετε). (Επειτα) θα τους χωρίσουμε 

μεταξύ τους, κι OL "συνέταιροί" τους θα 

πουν. "Δεν ἦταν για μὰς που λατρεύατε." 

29. "Μόνο ο ΑΛΛΑΧ εἰναι αρμόδιος 

VOL μαρτυρήσει ἀνάμεσα σε μας και σας. 

Δεν αισθανθήκαμε ποτέ (δέδαια) tH 

λατρεία σὰς σε Lac!” 

30. Εκεί κάθε ψυχή θα δοκιμάσει (τους 

καρπούς) τῶν ἔργων, που από πριν 

παρουσίασε. Και ὀλες τους θα 

ξαναγυρίσουν στον AAAAX tov αληθινό 

Κυριό τους, (ενώ) Ol ψεύτικες θεότητες 

TOV εἰχαν επινοήσει θα εξαφανιστούν. 

31. Iles (τους): ἼΠοιος σας συντηρεὶ 

GI TOV ουρανό χαι TH yn; Ἢ ποιος 

εξουσιάζει τὴν ἀκοή καὶ την όραση; Και 
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ποιος κάνει TO ζωντανό va ξεπηδά as 

TO νεχρό, καὶ χάνει TO πεθαμένο νὰ 

παράγεται απ' το ζωντανό; Και ποιος 

(κυριαρχεῖ) και ρυθμίζει ὀλες τις υποθέσεις; 

Κι ευθύς ἀμέσως θα αποκχριθούν: Ὃ 

AAAAX". Tote πες (τους): "πατί λοιπόν 

dev δείχνετε σεδασμό (σ' Αὐτόν);" 

32. Τέτοιος εἰναι ο AAAAX, o 

αληθινός Κύριός σας. ἔπειτα am τὴν 

Αλήθεια - τι ἄλλο (παραμένει) παρά ἡ 

πλάνη; Πώς λοιπόν ἀαπομακχρύνεστε (απ' 

Αὐτόν); 

33. Ἔτσι επαληθεύεται ο Λόγος Tov 

Κυρίου σου, σ' εκείνους που στασίασαν. 

Πράγματι δεν πιστεύουν. 

34. Πες (τους): "Μήπως υπάρχει κανείς. 

απ' τους "συνεταίρους" σὰς που μπορεί 

VO. αὐτοδημιουργήσει κάτι, κι ἔπειτα νὰ 

το επαναφέρει για αναπαραγωγή; Iles 

(ακόμα): Ὃ AAAAX εἰναι ο πρωτουργός 

τῆς δημιουργίας κι ἐπειτὰ τὴν 

ἐεπαναλαμόάνει. Πώς (λοιπόν) ἔχετε 

παραπλανηθεί (as την Αλήθεια!)- 

35. Πες (τους): "Μήπως an’ τους 

"συνεταίρους" σας ὑπάρχει κανείς που νὰ 

καθοδηγήσει προς την Αλήθεια:" - (και 

τότε dev απάντησαν). - Πες: Ὃ AAAAX, 

εἰναι που καθοδηγεί προς την Αλήθεια. 

Ποιον λοιπόν είναι πιο ἀξιο v' ακολουθείς: 

εκείνον που καθοδηγεί ἡ εκείνο που δεν 

καθοδηγεί εκτὸς εν καθοδηγείται; “ἢ 

(τότε) σας συμόαίνει. Πώς κρίνετε; 

36. Ov πιο πολλοί am’ αὐτοὺς δεν 

ακολουθούν- παρά μόνον υποθέσεις. Η 
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φαντασία- πράγματι - δεν ὠφελείται σε 

τίποτε am’ την Αλήθεια. Κι o AAAAX 

εἰναι καλά πληροφορημένος για τα ἐργα 

σας. 

37. Και dev ἦταν δυνατό αὐτό to 

Κοράνιο va ἔχει γίνει από ἄλλον ἕκτος 

απ' tov AAAAX. Τὸ αντίθετο! Εἶναι μια 
ἐπικύρωση για (τις ἀποκαλύψεις) που 

ἤλθαν πριν απ' αὐτό, και μια αναλυτική 

εξήγηση της Βίόλου - που γι' αὐτή dev 

χωρά αμφιόολία - απ' τον Κύριο των 

Κόσμων. 

38. Ἢ μήπως λένε ote: "Tov 

πλαστογράφησε;" Iles (τους): "Φέρετε 

λοιπόν Eva στάδιο (Σούρα) σαν κι αὐτό, 

καὶ φωνάξετε (για ὀοήθειά σας), doovs 

μπορείτε - εκτός τον ΑΛΛΑΧ- αν εἰστε 

φιλαλήθεις ". 

39. Κι όμως διαψεύδουν (το Κοράνιο), 

που τους είναι αδύνατο - με τις γνώσεις 

τους - VA TO καταλάόουν, ακόμα χι αν 

τους ἔχει φτάσει ἡ διευκρίνισή του. Ἔτσι. 

αρνήθηκαν (τους αποστόλους) κι EXELVOL 

ποῦ ἐζησαν πριν απ' αυτούς. Κοίταξε όμως 

πῶς ἦταν το τέλος (η τιμωρία), εκείνων 

που ἦταν άδικοι. 

40. Ανάμεσά tous (υπάρχουν) και 

μερικοί που πιστεύουν σ᾽ αὐτό. κι άλλοι 

που δεν TO πιστεύουν. O Κύριός σου όμως 

γνωρίζει καλά τους διεφθαρμένους. 

AL. Κι αν σου φορτώσουν ψευτιές, πες 

(τους): “ἔχω το έργο μου, κι ἔχετε το 
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S35 al apscnbawalole ALISA 40 
4 

Of fg ff LOL vit 

a 

Ne “ «ΡΨ es 

A gor “ “ ih - “ 

Oatdici αν 
Sew ~~ .- aw 

ad a AS 

νυ, iOS 

Dae NS ye ἀδοιάϊορο ΝΟ ΚΆΛΌΝ Ἁ 

νὴ» 

κὰν κι βδορθθΑδλολρ: oe 
a“ 
e “},» 

(ον Aisles 

EKG pes J BAB; 

4-*y,% “pw SE Ay of Awd 

ἔργο σας! Eiote αθώοι ἀπό 6,11 κάνω, κι | SMS Eh ela 5 7 cl 
EyYW εἰμαι αθώος από ό.τι κάνετε". 



Μέρος 110 (10) Σούρα Γιούνους 

42. Κι ανάμεσά τους (υπάρχουν) 

μερικοί που (διατείνονται) ότι σ' ἀκοῦνε. 

Εἰναι duws δυνατό va χάνεις το κουφό 

ν' ακούσει, ακόμα κι ταν SEV 

λογικεύονται; 

43. Κι ανάμεσὰ τους (ὑπάρχουν) 

μερικοί που (δείχνουν σαν να) σε ὀλέπουν. 

Μπορείς όμως va οδηγήσεις τον τυφλό 

(στο φως), axdua xi όταν δεν ὄλέπουν; 

44. Ο AAAAX - δέδαια - δεν αδικεί 

τους ἀνθρώπους σε τίποτε, κι όμως OL 

άνθρωποι είναι EXELVOL που αδικοῦν TOV 

εασυτό τους. 

45. Την ἡμέρα, mov θα τους 

συγκεντρώσει όλους μαζί (την μέρα τῆς 

ανάστασῃς), θα τους Pavel σαν va μὴν 

ἔχουν μείνει παρά μόνο μια WEG τῆς 

ημέρας, και θ' αναγνωρίσει ο ἕνας TOV 

ἀλλο. (Τότε) εκείνοι που ἀρνήθηκαν tH 

συνάντηση με tov AAAAX, καὶ δεν πήραν 

τη GWOTY καθοδήγηση, θα εἰναι χαμένοι. 

46. Είτε σου δείξουμε μερικά απ' αὐτά 

που τους ὑυποσχεθήκαμε, ELTE σου πάρουμε 

τὴν ψυχή (πριν απ' αυτά) σε Μας - ev 

πάση περιπτώσει - θα επιστρέψουν, - 

τελικά δὲ - 0 AAAAX εἰναι μάρτυρας 

για όλα τα ἔργα τους. 

47. Tia κάθε ἐθνος (έχει σταλεί) ἕνας 

Απόστολος. Κι ὁταν ov Απόστολοι τους 

ἐρχονται (μπροστά τους), κάθε διαφορά. 

ἀνάμεσά τους κρίνεται με δικαιοσύνη και 

δεν πρόκειται Va αδικηθοῦν. 
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48. Και λένε: "Πότε θα 
πραγματοποιηθούν αὐτές OL ὑποσχέσεις; 
- αν εἰστε ELALKOLVEIC"; 

49. Ilecg (τους): “Δεν εξουσιάζω για 

τον εαυτό LOU, τι εἰναι δυνατό va με 

ὀλάψει ἡ νὰ WE ὠφελήσει, ἕκτος αν TO 

ἤθελε o AAAAX. Πα κάθε ἐθνος ὑπάρχει 

ἕνα (προκαθοριομένο) τέρμα. Ὅταν φτάσει 

το τέλος TOUG, κι οὐτε για μιὰ WEG δεν 

θα εἰναι δυνατό va καθυστερήσει, κι ούτε 

(γιὰ μια WEA) va επισπευφθεί (ex τὴν 
προτέρων). 

50. [leg (τους ἀκόμη): "Μήπως ὀλέπετε, 

- αν ἡ τιμωρία Tov σὰς καταλάόδει τη 

νύχτα ἡ τὴν ἡμέρα, - ποιο τμήμα τῆς θα 

ἤθελαν νὰ επισπεύσουν οι ἕνοχοι; 

51. “Κι ἔπειτα - όταν φτάσει 

πραγματικά- θα πιστέψετε σ' GUTH: (τότε 

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

ὄμως ζητούσατε (στο παρελθόν) va την 

ἐπισπεύσετε! 

52. " Ἐπιτέλους θα ἀαναγγελθεί στους 

ἀδικους: Δοκιμάστε τὰ αἰώνια 

θασανιστήρια! Δεν θα ανταμειφθείτε παρά 

μόνο για τὰ OOM ἔχετε κερδίσει". 

33. Oa ζητήσουν va πληροφορηθούν 

από εσένα (λέγοντας): "Εἰναι τούτο 

owoto"; [leg (τους): "Ναι,ορκίζομαι στον 

Κύριό μου, OTL είναι πολύ σωστό! και δεν 

μπορείτε νὰ το αποφύγετε" 

54. Av κάθε ψυχή - ὀέθαια - mov ἐχει 

αμαρτήσει, εξασφάλιζε όλα όσα ὀρίσκονται 

OTH γη, (τρόθυμα) θα τα πρόσφερε (σαν 
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λύτρα) για την απολύτρωσή της, Ὅταν 

θα ἐόλεπαν την Τὶμωρία, θα δήλωναν τη 

μεταμέλειά (τους). Η εκδίκαση όμως 

ανάμεσά τους θὰ γίνει με δικαιοσύνη, καὶ 

δεν θα αδικηθοῦν. 

55. Μήπως στον AAAAX δεν ανήκουν 

ό,τι υπάρχει στους οὐρανοὺς καὶ στη YN; 

μήπως ov επαγγελίες τοῦ AAAAX δεν 

θα είναι - ὀέόαια - αληθινές; Κι ὄμως οι 

περισσότεροι AI’ αὐτούς δεν το ξέρουν. 

56. Είναι Ἐκείνος mov δίνει ζωή, και 

που τὴν ἀφαιρεί. Και σ᾽ Αὐτόν (όλοι σας) 

θα επιστρέψετε. | 

57. Ω' ᾿Ανθρωποι! Lac noe κιόλας μιὰ 

προτροπή asm’ τον Κύριό σας καὶ μιὰ 

θεραπεία για (τις ἀρρώστιες) MOV εἰναι 

στις καρδιές σας, -και σ' αὐτοὺς που 

πιστεύουν, μια καθοδήγηση καὶ μια 

Ευλογία (το Κορώνιο). 

58. Πες: "Me τη Χάρη του AAAAX 

καὶ τὴν Ευσπλαχνία Tov,- ας χαίρονται 

μ' αὐτά μόνο". Τούτο εἰναι καλύτερο απ' 
τα (πλούτη) που ἐχουν σωριάσει. 

59. Tec: "Μήπως εἰδατε, exetva που 

ἐστειλε (κάτω) oO AAAAX σε σας για TH 

συντήρησή σας; Κι ὄμως απαγορέψατε 

μερικά OAM αὐτά ενώ (ἀλλα) το 

επιτρέψατε". Teg: "Μήπως ο AAAAX - 

πράγματι- σὰς το EMETOEWE, ἡ εσείς 

επινοήσατε (πράγματα) αποδίδοντάς τὰ 

στον AAAAX’; 

60. Και τι νομίζουν εκείνοι που 

σοφίζονται ψεύδη κατά του AAAAX για 
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ό,τι θα τους γίνει την Ἡμέρα της Κρίσεως; 
O AAAAX - δέδαια - είναι γεμάτος Χάρη 
για τοὺς ἀνθρώπους, κι όμως οι 
περισσότεροι απ' αὐτούς εἶναι αχάριστοι. 

61. (ὦ! Μουχάμμεντ), σε καμιά 
Ὀππόθεση dev θα ὄρεθείς, και κανένα 
κομμάτι ast’ το Κοράνιο δεν θα διαθδάζετε 

(ω ἄνθρωποι) και μην avardbete καμία 

᾿ ἐργασία, av δεν είμαστε Μάρτυρες όταν 

ELOTE σ' αὐτό απασχολημένοι. Οὐύτε το 
θάρος ενός ἁτομου πάνω OTH YH ή στον 

ουρανό μα οὔτε TO μιχρότερο απ' αὐτό 

οὔτε και μεγαλύτερο εἶναι δυνατό va 

χρυφτεί aT’ τον Κύριο σου. Γιατί ἔχει 

καταγραφεί στο διαυγέστατο ὄιόλίο (στη 

Γνώση του AAAAX). 

62. Πράγματι, οι Φίλοι τοῦ AAAAX, 

δεν υπάρχει yu αὐτούς οὐτε φόδος κι 

αὐτοί οὔτε θὰ λυπηθούν, 

63. Exeivol που πίστεψαν και 

(διαρκῶς) προφυλάγονταν απ' το πονηρό. 

64. Ii’ αυτούς ὑπάρχουν Χαρούμενες 

Εἰιδήσεις στη ζωή (αυτή) του κόσμου και 

στη Μελλοντική. Καμιά αλλαγή (δεν 

μπορεί νὰ συπάρξει) στους Λόγους του 

AAAAX. Αὐτό είναι - πραγματικά - ἡ 

᾽πυπέρτατη Νίκη. 

65. Κι ας μη σε πιχραίνουν οι ομιλίες 

τους, (γιατί) κάθε εξουσία και τιμή 

ανήχουν στον ΑΛΛΑΧ. Exetvoc εἰναι που 

ἀκούει και γνωρίζει TA πάντα. 

66. Στον ΑΛΛΑΧ - δέθαια - ἀνήκουν [5 

ὅλα (τα δημιουργήματα) ποῦ είναι στους 
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ουρανούς καὶ στη yn. Ti ακολουθοῦν 

EXELVOL που επικαλοῦνται OAV 

"συνεταίρους" Του ἄλλους, εκτός AI TOV 

AAAAX; Δεν ακολουθούν τίποτε παρά 

μόνο την αὐεδαιότητα και SEV κάνουν 

τίποτε απ' το νὰ λένε υποθέσεις. 

67. Ἐκείνος εἰναι που ἔκανε για σας 

την νύχτα για ν' αναπαύεστε, καὶ τὴν 

μέρα για va ὄλέπετε. Σ' αὐτό - θὀέθαια - 

ὑυπάρχουν Σημάδια για λαό που GROVEL 

(το μήνυμά Του). 

68. Είἰπαν: "0 AAAAX ἐχει (γεννήσει) 

ένα γιο! Δόξα o' Αὐτόν! Εἶναι Αὐυτάρχης! 

x’ Αὐτόν ανήχκουν ότι (ὑπάρχει) στους 

ουρανούς καὶ στη yn. Δεν ἔχετε καμία 

μαρτυρία yu’ αυτό. Μήπως λέγετε- κατά 

του AAAAX- ὀ.τι SEV γνωρίζετε; 

69. Iles (tovs:) "Εκείνοι που 

σοφίζονται γιὰ tov AAAAX to ψέμα, 

dev θα προκόψουν". 

70. Mic (μικρή) ἀπόλαυση στον κόσμο 

(αυτό) κι ἐπειτα σε Mac θὰ επιστρέψουν. 

Και τότε θα τους κάνουμε va δοκιμάσουν 

τα φρικτά δάσανα για τις ὀὁλαστήμιες τους. 

71. Na τους διηγηθείς τὴν ιστορία 

tov Νώε, όταν εἰπε στο λαό του: Ὧ! Ace 

μου | Av εἰναι το 6400 ανυπόφορο πάνω 

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

κι απ'τη συνεχῆ ἀνάμνηση τῶν Evtok@v 

του AAAAX,- εν τούτοις - εγώ στον 

AAAAX εναπόθεσα τὴν πίστη μου. 

Ev@ote - τότε - τα σχέδιά σας με τους 

συνεταίρους σας, ὥστε Va UN σας 

φαίνονται αυτά TA σχοτεινά κι ἀμφίδολα 
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και OTN συνέχεια κρίνετέ μὲ χωρίς 
ava6onn. 

72. “Av τότε αποσυρθείτε, (δεν με 
πειράζει ότι) καμιά αμοιδή δεν θὰ 
αἀπαιτήσω από σας. Την αμοιδή μου 
περιμένω μόνο am’ τον AAAAX, που με 
πρόσταξε va ὈὙποταχτώ στη θέλησή Του. 
(Na γίνω Μουσουλμάνος.). 

73. Ἐκείνου όμως τον ἀρνήθηκαν Ἐμείς 
τότε σώσαμε αὐτόν κι όσους ήταν μαζί 
του στὴν Κιθωτό, και τους καταστήσαμε 
κληρονόμους (της γης) ενώ πνίξαμε (με 
τον καταχλυσμό) εκείνους που διάψευσαν 
ta Σημεία Mac. Κοίταξε, λοιπόν, πώς είχαν 
προειδοποιηθεί (αλλα δεν πρόσεξαν). 

74. 'Ἐπειτα- μετά an’ αὐτόν - στείλαμε 
(κι GAAouS) Αποστόλους στο λαό τους, κι 
ἔφεραν σ' αυτούς ολοκάθαρα Σημεία, κι 
ὅμως dev ταν δυνατό va πιστέψουν σ' 
εκείνα που εἰχαν κιόλας απορρίψει ot 
άλλοι από πριν. Μ' αὐτό to τρόπο 
σφραγίζουμε τις καρδιές των παρανόμων. 

75. Ἔπειτα - μετά an’ avtov<s- 
στείλαμε τον Μωυσή και τον Ααρών στο 
Φαραώ καὶ τοὺς ἀρχηγούς tov, με τὰ 
Σημεία Mas. Αὐτοί 6uws ήταν αλαζονικοί 
κι ἦταν λαός ἔνοχος. 

76. Και σαν τους ήρθε ἡ Αλήθεια από 
Mac, εἰπαν: "Αὐτό -πράγματι - εἰναι 
καθαρή μαγεία". 

77. Ο Μωυσής εἰπε (τότε): "Το λέτε 
(αυτό) για την Αλήθεια, όταν (τώρα) μόλις 
σας ἔφθασε; Ὑπάρχει μαγεία (σαν) αὐτή; 
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Ou μάγοι - όμως - ποτέ δεν θα 

προκόψουν". 

78. Κι εἰπαν; "Μήπως μας ἤλθες για 

να μας αποσπάσεις από ό,τι ὁρήκαμε απ' 

τους πατέρες μας, ὥστε σ' ἐσένα καὶ τον 

αδελφό GOV να ανήκει TO μεγαλείο τῆς 

vnc, Κι ὁμως oyu Δεν θα πιστέψουμε σε 

σας (τους δύο)". 

79. Κι ο Φαραώ (τότε) εἰπε: Να μου 

φέρετε κάθε μάγο, ἐμπειρο". 

80. Κι όταν ot μάγοι ήρθαν, o Μωυσής 

εἰπε σ' αυτούς: "Ρίξτε, 0,tL (θέλετε) νὰ 

οἰξετε" 

81. Κι όταν ma έριξαν, εἰπε oO Μωυσής: 

"Αὐτό που φέρατε εἰναι μαγεία, ο 

AAAAX όμως 8a to εχμηδενίσει, (γιατί) 

o AAAAX Sev ευδοχκιμεί Ta έἐργα εκείνων 

που καταστρέφουν. 

82. "KL ο AAAAX με τους Λόγους 

Του ἀποδεικνύει κι ἀαποκαθιστά τὴν 

Αλήθεια, αν και οι ένοχοι τη μισούσαν" 

83. Κανείς όμως δεν πίστεψε στο 

Μωυσή εκτός από μερικά παιδιά τῆς 

γενιάς του, από Pd60, μήπως ο Φαραώ 

κι OL ἀρχηγοί TOV, τους επιστρέφουν στὴν 

απιστία. O Φαραώ - ὄέόαια - ἦταν 

δυνατός πάνω στη γη κι ἕνας που 

παραόδίαζε κάθε δίκαιο. 

84. Κι εἰπε ο Μωυσής: "2! 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) εἰπαν; "Ἐμπιστευθήκαμε 
στον AAAAX! Κύριέ μας! Μη μας 

δοκιμάσεις, κάνοντάς μας θύματα σε 

δυνάστη λαό". 

86. Κι ελευθέρωσέ μας με τὴν 
Ευσπλαχνία Lov, an’ tov λαό των 
απίστων". 

87. Κι ἐμπνεύσαμε to Μωυσή και τον 
ἀδελφό του λέγοντας: "Εφοδιαστείτε με 
οἰκήματα γιὰ TH γενιά σας στὴν Αίγυπτο,. 
και κάνετε TO σπίτια σας, τόπους λατρείας, 
και τηρείστε τακτική προσευχή κι 

αναγγείλετε τὰ ευχάριστα νέα σ' αὐτούς 
που πιστεύουν!" 

88. Κι εἰπε: (τροσευχήθηκε) ο Μωυσής: 
"Κύριέ μας! Ἔχεις χορηγήσει στο Φαραώ 
Ἀ᾽αν τους ἀρχηγούς του μεγαλείο και 
πλούτη στη ζωή (αυτή) του κόσμου. Κι 
ἔτσι Κύριέ μας, παραπλανούν (τους 
ἀνδρες) απ’ to Δρόμο Σου. Ἐξάλειψε, 
Κύριέ μας, τα πλούτη τους, και σκλήρυνε 
τις καρδιές τους, WOTE νὰ μη πιστέψουν, 
πριν αντιχρίσουν TH σκληρή δοκιμασία". 

89. Εἰπε (υ AAAAX): "Ἢ προσευχή 
σας (ω! Μωυσή κι Ααρών) εισακούστηκε. 
Σταθείτε στον toto (δρόμο) και μην 
ακολουθήσετε TO μονοπάτι εκείνων που 

δεν καταλαόδαίνουν". 

90. Και κάναμε ta παιδιά του Ἰσραήλ 
να περάσουν μέσα απ' τη θάλασσα, (ενώ) 
ο Φαραώ xt οι στρατιώτες του, τους 
ακολούθησαν μ' αὐθάδεια και πείσμα. 
Ἰελικά OTAV κατασυντρίφτηκαν ἀπ᾽ τὰ 
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κύματα. Eine (0 Φαραώ), "Πιστεύω, ott 

δεν πυπάρχει HALOS θεός εκτός απ’ Exetvov 

που πιστεύουν τα Παιδιά του Ἰσραήλ. Κι 

εἰμαι απ' αὐτούς που EXOVV υποταχθεὶ 

(στον ΑΛΛΑΧ tov Ισλάμλ)". 

91. "Τώρα (muotevets)!" "Κι όμως μόλις ἜΝ) ΟΦ 

πριν λίγο ήσουν απ' avtovg MOV wer 

σαν} ΝΕ we κατέστρεφαν (και ὀιαιοπραγοῦσαν)λ! τῷ’ One “ 

92. “Αὐτὴ τη μερα, σώξουμε το XOOUL ἄς Aeris, τι ae detest 

GOV, για VO χρησιμεύσει TOVTO σὰ . 

προειδοποίηση Yu αὐτούς που Va ἔλθουν “σι; S515 

μετά από σένα. Αλλά OL περισσότεροι απ' 

τους ἀνθρώπους δεν δίνουν προσοχή στα 

Σημεία μας!" 

G9 

93. Αποκαταστήσαμε ta Παιδιά tov SOS se pe τι τῶ; 

Ισραήλ σε κατάλληλα οἰκήματα και τους 4: apne Δ ΞΟ oe 

προμηθέψαμε- ta καλύτερα - για TH] ~~ es a Nac caligs 

συντήρησή τους, καὶ μόνο μετά που TOUS aalpb ls δίας menor Ἢ 

ήἤρθε ἡ γνώση άρχισαν va. διαφωνοῦύν (και sis ee 

χωρίστηκαν σχισματικά). O Κύριός σου 

όμως - δέδαια - θα δικάσει ἀνάμεσά τους 

κατά την Ημέρα της Κρίσης, για ὀ,τι 

διαφωνούσαν (πάνω στα σχίσματα). 

94. (Ω! Tloopyty!) Av αμφιθδάλλεις για 

O,TL σου αἀποκαλύψαμε, ρώτησε ee ee 

(παρατήρησε) εκείνους που ἔχουν διαδάσει ἧς sad Ws os alge 

τη Βίδλο, (mov ἐχει σταλεί) πριν από CI SGACIS. τι Say ee Sai 

σένα. H Αλήθεια σε σένα - δέδαια - exer | 7 

σταλεί an’ tov Κύριό σου, μην εἰσαι - 

λοιπόν - απ' αὐτούς που αμφιδάλλουν. 

95. Και μην εἰσαι μ' αὐτοὺς που Ste tA See arb. 
| ae eens ee sil SE SANG BY 

διάψευσαν ta Σημεία του AAAAX, (γιατι αν. ΕΟ 

ote) θ λ iS μ' ͵ 0D Se pln Oo τότε) θα XATAAOYLOTELG  GUTOUS που τ’ eT “ 

ἔχουν καταστραφει. 
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96. Εκείνοι στους οποίους ο Λόγος 

(τιμωρίας) του Κυρίου σου ἔχει 

ἐπαληθεύσει, (η απόφασή Tov ἐχει ληφθεὶ), 

ὃεν θα πιστέψουν, 

97. Ακόμα κι όλα TA Σημεία αν τους 

φτάσουν, - μέχρις ότου δουν (για τον 

εαυτό TOUS) την Ἰρομερή Τιμωρία. 

98. Και γιατί μια μόνο (κοινότητα) 

χωριοῦ (ανάμεσα σ' αὐτές που ἐχουμε 

προειδοποιήσει) πίστεψε, - ὥστε ἡ Πίστη 

της νὰ τὴν ὠφελήσει,- κι αυτή ἦταν ἢ 
γενιὰ του Iwva; Ὅταν πίστεψαν, 

απομακχρύναμε Ot’ αὐτούς τὴν Τιμωρία 

της Ντροπήῆς στη ζωή avtov του κόσμου, 

και τους επιτρέψαμε va χαρούν (τη ζωή 

τους) για να (ορισμένο) χρονικό διάστημα. 

99. Κι αν ἦταν n Επιθυμία του Κυρίου 

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

εἰναι πάνω στὴ γη! To Μήνυμά σου dev 

εἰναι VO υποχρεώνεις τους ανθρώπους 

(παρά τη θέληση τους) va πιστεύουν; 

100. Καμιά ψυχή δεν πρόκειται va 

πιστέψει, παρά μόνο με THV GOELA TOV 

AAAAX, που ὀάζει την τιμωρία πάνω σ' 

EXELVOUG που SEV λογικεύονται. 

101. Iles (τους): "Παρατηρείστε ora 

MOV ELVAL στους ουρανούς και πάνω στη 

yn. Ποτέ ta Σημεία ἡ οι Προειδοποιήσεις 

dev θα ὠφελήσουν to λαό που δεν 
πιστεύει. 

102. Μήπως περιμένουν (χάτι τι) ἄλλο 

(va συμόὄεί) διαφορετικό (απ᾽ εκείνο που 
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συνέθη) κατά τις μέρες που (OL ἀνδρες) 

πέρασαν πριν an’ αὐτούς; Πες (τους): 

"Λοιτόν, περιμένετε, κι Εγώ επίσης, μαζί 

σας θα περιμένω". 

103. “Ἔπειτα (τελικά) θα σώσουμε τους 

αποστόλους μας κι αυτούς που πίστεψαν. 

Ἔτσι αρμόζει am τη μεριά Mas ν' 

απελευθερώσουμε τους πιστούς. 

104. Iles (τους): "Q! Ἁνθρωποι! av 

αμφιδάλλετε για τη θρησκεία μου.- 

(προσέξτε)- SEV λατρεύω O,TL σεις 

λατρεύετε ἄλλους (θεούς) εκτός από τον 
AAAAX, αλλά λατρεύω tov ΑΛΛΑΧ, 
που παίρνει τις ψυχές σας (στο θάνατο). 

Και μ' έχουν διατάξει να είμαι (στην τάξη) 

tov Πιστών. 

105. "Κι (ακόμη παραπάνω): στρέψε 

το πρόσωπό GOV προς TH Θρησκεία με 

αληθινή EVOEGELA, και ποτέ - για κανένα 

λόγο - μη γίνεις “Eva με τους (Amtotous) 

Ειδωλολάτρες. | 

106. "Και μην επικαλείσαι ἄλλον που 

δεν μπορεί οὐτε VO σε ὠφελήσει OUTE Va 

σε ὀλάψει, ευμή μόνο tov ΑΛΛΑΧ. Av 

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

(πράγματι) που αδικούν (κακοποιώντας)". 

107. Κι av o AAAAX σε προσεγγίσει 

μ' (οποιοδήποτε) κακό, κανείς δεν μπορεί 

να TO μετακινήσει παρά μόνον Ἐκείνος. 

Κι αν ορίσει για Σένα (οποιοδήποτε) καλό, 

κανείς δεν μπορεί ν' ἀφαιρέσει τη χάρη 

Tov. Exetvog το κάνει VO φτάσει σ᾽ 

οιονδήποτε επιθυμεί από τους δούλους 

Tov. Κι Exetvoc εἰναι ο Πολυέλεος, ο 
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Πολυεύσπλαχνος. 

108. Πες: "Q! Ανθρωποι! Lacs ἐφτασε - 
πια- ἡ αλήθεια an’ tov Κύριο σας. 
Ὅποιος- λοιπόν - ἔχει καθοδηγηθεί, ἢ 

καθοδηγησή του εἰναι για τον εαυτό TOV. 

Κι ὁποιος πλανάται τότε ὄλάπτει τον 

EQUTO του. Eyam δε, δεν ἔχω καμιά εξουσία 

πάνω σας. 

109. Ν' ακολουθείς 6,11 σου ἔχουν 

ἐμπνεύσει, και VOL ὑπομένεις μέχρι που ο 

AAAAX θα δικάσει, (γιατί) Exeivoc είναι 

ο καλύτερος am’ OAOUS τους κριτές. 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του ΠΠαντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. P. CEM, Λάμμ, Pa)* (Αὐτό 

εἰναι) Eva Βιόλίο, με ὀασικά εδάφια (7 

θεμελιώδη νοήματαὺὶ που αργότερα 

εξηγήθηκαν αναλυτικά amo “Evav που 

είναι Σοφός κι Ἐμπειρογνώμονας (σ' Oda 

τὰ πράγματα). 

2. (Διδάσκει) νὰ μη λατρεύετε ELLY 

μόνο τον ΑΛΛΑΧ. (Ομολόγησε!): "Ἐγώ - 

αληθώς - εἰμαι (σταλμένος) σε σας από 

Εκείνον, για VO προειδοποιήσω καὶ νὰ 

αναγγείλω ευχάριστα νέα. 

3. Και va κηρύξω αυτά): επιδιώκετε 

τη συγχώρηση του Κυρίου σας, κι ἕπειτα 

ἐπανέλθετε σ΄ Αὐτόν μετανοιωμένοι. Oa 

σας παραχωρήσει ευχάριστες (κι αληθινές) 

* ὅλ. Σημ. 1 
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χαρές, για ἕνα ορισμένο από πριν χρόνο, 

(τέρμα), και θα χορηγήσει την (ἀφθονὴ) 

χάρη Του, σ' ὀποιον την αξίζει! Av ὄμως 

ἀαἀπομακρυνθείτε, τότε POGOVUAL για σας 

τὴν Ἰιμωρία της Μεγάλης Ἡμέρας. 

4. στον AAAAX όλοι θὰ επιστρέψετε, 

κι Αὐτός εἰναι ΠΠαντοδυναμος". 

5. Κι όμως διπλώνουν τις καρδιές τους 

για νὰ κρυφτούν (στα μυστικά τους) απ’ 

Αὐτόν. ἀκόμα κι όταν σκεπάζονται με 

τις ενδυμασίες τους. Εκείνος γνωρίζει ὁσα 

κρύδουν κι όσα φανερώνουν. [Γιατί 

γνωρίζει καλὰ (TA ἐνδόμυχα μυστικὰ που 

ὀρίσκονται) στα στήθη. 

6. Δεν υπάρχει κανένα (κινούμενο) 

πλάσμα πάνω OTH YH που ἡ συντήρηση 

του (η τύχη του) va μὴν εξαρτάται am 

τον AAAAX. [Γνωρίζει τον τόπο τῆς 

οριστικῆς του διαμονής και για πόσο θα 

μένει σ' αὐτόν. Ὅλα (αυτά) εἰναι 

καταγραμμένα σε ολοφάνερο GLOALO. 

7. Ἐκείνος εἰναι που ἔπλασε τους 

ουρανούς καὶ TH yn GE ἕξη μέρες XL O 

Θρόνος Tov, (ήταν) πάνω στο νερό,.- γιὰ 
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να ήσουν ὀέόαιος ότι θ' amavtovoay OL 

δύσπιστοι: "AvtoO δεν εἰναι παρά Paveon 

μαγεία". 

8. Κι av αργήσουμε να τους 

τιμωρήσουμε, για ἕνα ορισμένο χρόνο, 

σίγουρα θα πουν "Tt είναι εκείνο που 
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ἐμποδίζει (την τιμωρία )" (Κι ὀμως!) την 

ἡμέρα που θα τους ἐρθει (καμιά δύναμη) 

dev θα την ἀπομακρύνει απ' αυτούς, κι 

EXELVO που κορόιδευαν, θα τους περιτυλίξει 

ολότελα. 

9. Κι αν δώσουμε στον ἄνθρωπο va 

δοκιμάσει την Εὐυσπλαχνία από Mac, κι 

ἐπειτὰ την ἀποσύρουμε απ' αὑτόν, (τότε) 

ἀπελπίζεταν και SEV ευχαριστεί τον 
AAAAX. 

10. Av oumes του δώσουμε va δοκιμάσει 

τις Χάρες (μας), VOTED’ από μιὰ ατυχία 

ποῦ τον EXEL πιάσει σίγουρα Ba πει: "Ὅλα 

τα κακά μ' EXOVV ἐγκαταλείψει," (κι ὀμως) 

εἶναι χαρούμενος και υπεροπτικός. 

11, Μόνο εκείνοι που ἐδειξαν ὑπομονή 

(αγόγγυστα), κι ἑκαναν EOYA χρηστότητας, 

αὐτοί θα έχουν τη συγχώρηση (τῶν 

ἀμαρτιών) και σπουδαία αμοιδή. 

12. ‘lows (αισθανθείς τη διάθεση) κι 

ἀφήσεις EVA μέρος απ' αὐτό που σου 

EXOVV εμπνεύσει, κι ίσως αισθανθείς δάρος 

στην καρδιά σου, όταν πουν: Πιατί δεν 

του EXEL σταλεί (κάτω) Evac θησαυρός, ἡ 

dev exer ἔρθει μαζί του ἕνας ἀγγελος;" 

Eov όμως εἰσαι προειδοποιητής μόνο! Και 

(μόνο) o AAAAX εξουσιάζει ta πάντα. 

13, Ἰσωὼς όμως ποῦυν: "To 

πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε δέκα 

στάδια (Σούρα) πλαστογραφημένα (όπως 

λέτε) σὰν κι αυτό, και καλέστε (για 

“ὀοήθειά σας) οιονδήποτε μπορέσετε - 

άλλους εκτός am’ τον ΑΛΛΑΧ - av εἰσθε 

ειλικρινείς. 
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14. "Ki av dev anavtyoouv, μάθετε - 

TOTE- OTL (αυτή ἡ ἀποκάλυψη) EEL σταλεί 

με τή γνώση του AAAAX, κι ότι δεν 

᾽υπάρχει άλλος θεός, ELLN μόνο Exetvoc! 

Μήπως τότε κι EDELG ὑυποτάσσεστε (στο 

Ισλάμ)ὕ" 

15. Ὅποιος επιθυμεὶ τη Con του 

κόσμου αυτού, και τις ἀπολαύσεις του, - 

σ' αυτούς, θα πληρώσουμε (τὴν τιμή) των 

πράξεών TOUS, χωρίς καμιά ανάλογη 

μείωση. 

16. Etvou exetvor που στὴ Μέλλουσα 

(ζωή) δεν θα έχουν παρά μόνο TH Φωτιά 

(σαν αμοιδή), και μάταια είναι τα σχέδιά 

τους YL’ αυτό, και καμιά επιρροή, δεν θα 

ἔχουν τα έργα που κάνουν. 

17. Μήπως είναι δυνατόν να μοιάσουν 

σαν κι αυτούς που δέχτηκαν TO φανερό 

σημείο (απ τον Κύριό τους, κι ἕνας 

μάρτυρας (το Κοράνιο) απ' tov ᾿Ιδιο (τον 

AAAAX) ακολουθεί αυτό το σημείο (για 

να το επιθεδαιώνει) όπως και παλαιότερα 

το επιδεθαίωσε ἡ Βίόλος του Μωυσῆ, 

που δόθηκε σαν καθοδήγηση, (κι ἐνδειξη 

της θείας) Χάρης; Αὐτοί πιστεύουν σ' AUTO 

(το Κοράνιο). Ὅποιοι ὅμως an’ ta 

Κόμματά (τους) το αρνούνται- ἡ Φωτιά 

θα είναι ο τόπος που τους ἔχει ὑποσχεθεί 

για συνάντηση. Mrv αμφιδάλλεις - λοιπόν 

- vi αυτό. γιατί elv’ n Αληθεια az’ τον 
? 

Κύριό σου. Kt ὁμως οι περισσότεροι CATT’ 

τους ανθρώπους δεν πιστεύουν! 

18. Και ποιος εἰναι χειρότερος απ' 

QUTOV IOV επινοεί ψευτιὰ στον AAAAX; 

Μέρος 120[ 306 | \¥ 55! 
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Αὐτοί θα παρουσιαστούν μπροστά στον 

Κύριό tous κι ou μάρτυρες θα πουν: "Αὐτοί 

είναι που διάψευσαν τον Κύριό τους! Η 

κατάρα του AAAAX (va πέσει) πάνω 

στους ἀδικους. 

19. Ἐκείνους που εμποδίζουν (τον 

κόσμο) απ' το δρόμο tov ΑΛΛΑΧ.-.- κι 

AVACHTOVV σ' AUTOV την ἀανωμαλία,- αὐτοί 

εἰναι που ἀαρνούνται τη Μέλλουσα (ζωη)" 

20. Με κανένα τρόπο - avtot- δεν θα 

ANOPVYOVV από THV τιμωρία του 

AAAAX) πάνω στη yn, κι οὔτε κανείς 

θα τους προστατέψει an’ τον AAAAX! 

H τιμωρία τους θα διπλασιαστεί! Ἔχασαν 

τη δύναμη ν' axovv και δεν μποροῦν να. 
ὀλέπουν! 

21. Εἶναι αὐτοί που ἐχασαν τον εαυτό 
τους, και (οι ψεύτικοι θεοί) που εἰχαν 

ἐπινοήσει, χάθηκαν (αφήνοντάς τους στην 

πλάνη. 

22. Χωρίς αμφιόδολία, GUTOL εἰναι οι 

μεγαλύτερου χαμένοι στη Μέλλουσα (ζωή). 

23. Ἐκείνοι όμως που πίστεψαν, κι 

ἕκαναν ἀαγαθοεργίες και ταπείνωσαν τον 

εαυτό τους στον Κύριό τους, - Αὐτοί θα 

εἶναι OL σύντροφοι του Κήπου όπου 

παντοτινά θα κατοικήσουν. 

24. Ἡ κατάσταση avtmv των δύο 
κατηγοριών μοιάζει με TY κατάσταση τῶν 

τυφλών και τῶν κουφών και με τῇ 

κατάσταση εκείνων που μπορούν να 

ὀλέπουν και v’ axovv. Μήπως υπάρχει 

τσότης μεταξύ τους; Πατί - λοιπόν - va 
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μη νουθετείσθε; 

25. Και στείλαμε τον Νώε στη γενιά “ἡ πω ἧς 11:1 5 

του (με μια AITOGTOAN): Exo ἔλθει σε σας ὥς 9 tee 
, ον ’ , : Φ Ὁ)" 

με μια Maveon (Θεϊκη) Προειδοποιησῃ: 

26. "va μην υπηρετείτε κανέναν (ἀλλο) | “1.1.2 -ἶ 
ey μόνο tov ΑΛΛΑΧ. Φοόούμαι για ΄ δ 

σας την Τιμωρία της φοόδερής Ἡμέρας". Φ3,.3»» 

27. Και εἰπαν ov Αρχηγοὶ εκείνοι που ἄν ΟΣ ae SAIS 

ήταν Ἀπιστοι am’ τὴ γενιά Tov: "Le ὡ 

ὀλέπουμε σαν Eva ἄνθρωπο ὀμοιο με μας, | — 

και Sev ὀλέπουμε να σ' ἀακολουθούν παρά | LaleASIes ὦ SI GoblCahi ca 

μόνο ἡ κατώτερη λαϊκή τάξη από μας, ὃς, κι a i ea ane 

γι ste ὀλέπουμε GE σας, νὰ jee κανένα ag SPE boos 

αξίωμα πάνω μας. Αντίθετα σας θεωρούῦμε 

ψεῦύτες." 

, r . ἢ , ' ε ae . oer Ae pp # Jon sa ΩΣ 
28. Εἰπε (ο Nwe): Λαέ μου! Μήπως BARE LESION 56 

εἰδατε αν εἰμαν κάτοχος Καθαροῦ (Θεϊκου) Serres i eee 
ὩΣ : , ἢ : ᾿ ᾿ XY? “ας Paes εν “9. 

Σημείου - a το Κύριό μου - δίνοντάς BO Catena ARSED 
, , ες, 5} CUR tbe gh "Ξ 

μου ευσπλαχνια (τῶν EVTOAWV του δ Sih 21,6 SS I 

AAAAX) από κοντά Tov, που για σας 

EXEL επισκιασθεί (και SEV τὴν GAEmETE); 

Μήπως θα πρέπει va σας εξαναγκάσουμε 

vo. τη δεχθείτε, ενώ εσείς την απεχθάνεστε; 

29. Λαέ μου! Δεν σας ερωτώ νὰ μου 
ke 

΄ »~¢? cad ΄ “. ot Be bee Pe “a 

αποδώσετε πλούτη. H αμοιόδή μου ανήκει ae: Pee 
Be ead ae ae 7 9 “ »’ “.. 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ, και δεν θα ntl lymate cyl! 2 pasts! Le aul dey} 
ἢ , , - 4" 4% “. ye ae 

αποκχρούσω (περιφρονητικά) EXELVOUE που Geol ~ IS nee Are 
πίστεψαν, OTL - πράγματι - Ba | ee sca eee 

(64) x 

συναντήσουν TO Κύριό τους. Κι Ouws σας 

όὀλέπω, OTL εἰστε λαός αμαθής! 

30. Λαέ μου! Ποιος θα μποροῦσε νὰ a2 ΤΗΣ 

με σώσει - ἀπέναντι στὸν AAAAX, αν Ὡς 

τους εκδιώξω; Tvatt dev νουθετείσθε; a 
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31. "Και dev σας λέγω - ὀέόδαια- OTL 

έχω τους θησαυρούς tov AAAAX οὔτε 
γνωρίζω εκείνο που εἰναι μυστικό, OUTE 

(διατείνομαι) OTL εἰμαι ἄγγελος. Και dev 

λέγω για εκείνους που τα μάτια σας 

περιφρονοῦν ότι ο AAAAX, δεν θα τους 

ευεργετήσει μὲ τα αγαθά. O AAAAX 

γνωρίζει καλά τι (κρύδεται) στον εαυτό 
τους. Av το ἔκανα, θα μουν - ot! αλήθεια- 

ἀδικος." | 

32. Εἰπαν: " Q! Nwe! Ἔχεις φιλονικήσει 

μαζί μας, και (TOAD) ἔχεις παρατείνει TH 

συζήτησή μας. Στείλε μας - λοιπόν - εκείνο 

που μας απειλείς, αν μιλάς την αλήθεια!" 

33. Eime: "0 ΑΛΛΑΧ - μόνο- θα σας 

TO στείλει. αν θέλει, και τότε, dev θὰ 

είναι δυνατό va το ματαιώσετε! 

34. "Κι ovte θα cas ὠφελήσουν οι 

συμόουλές μου - ακόμη κι αν επιθυμώ va 

σας δώσω συμόουλές -, αν ο AAAAX 

ἤθελε να σας ἀφήσει στην πλάνη. Εἶναι o 

Κύριός σας, και σ᾽ Αὐτόν θα επιστρέψετε!" 

35. ‘lows ὄμως πουν: "To χέρι ἔχει 

πλαστογραφήσει;" Πες τους: Ἂν εγώ to 

EYW επινοήσει πλαστό, πάνω μου θα πέσει 

το σφάλμα μου! Αλλά εἰμαι αθώος am’ 

τὴν EVOXN τῶν σφαλμάτων σας" 

36. Κι ἐχει αποκαλυφθεί oto Nwe ott 

κανείς απ' τη γενιά σου Sev θα πιστέψει, | ες 

εκτός ἀπ᾽ EXELVOUG που εἰχαν - κιόλας - 

πιστέψει! Γι’ αὐτό μη λυπάσαι an’ ta 

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

απ' ta μάτια Mac και (σύμφωνα) με τὴν 

‘Eunvevon Mac και μη μου απευθύνεις 

TO λόγο για (λογαριασμό) εκείνων που 

CUGCOTHOAV (αδικούντες), γιατί πρόκειται 

να καταποντιστοῦν. 

38. Κι αμέσως (άρχισε) va φτιάχνει 

τὴν Κιόωτό. Κάθε φορά δε, που μια ομάδα 

του λαοῦ του, περνούσε από κοντά του, 

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

κοροϊδεύετε (τώρα), τότε κι ELLELS (στην 

ἐπιστροφή μας) θα aS κοροϊδέψουμε TO 

ἰδιο! 

39. Και τότε θα μάθετε, σε ποιον θα 

πέσει μια τιμωρία, που TOV καταντροπιάζει 

και ποιος - επίσης- (θα υποστεί) διαρκῆ 

Τιμωρία. 

40. Και μέχρις ότου φτάσει ἡ διαταγή 

μας κι OL πηγές της γης ξεχυθούν 

ορμητικά" είἰπαμε: "Φόρτωσε σ' αὐτή από 

κάθε εἰδος Eva ζευγάρι - aooevixd και | 
θηλυκό - και την οικογένειά σου, - εκτός 

απὸ εκείνους (τους ἀπιστους) που πάνω 

τους o 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 (Nwe): "Ανεόείτε 

σ' αὐτήν (την Κιόωτό). Στ' ὄνομα του 

AAAAX θα κινείται. και θα σταματά! 

[Γιατί ο Κύριός μου είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος!". 

42. Ἔτσι (η Ki6mtoc) ἐπλεε μ᾽ αυτούς, 

τρέχοντας πάνω στα κύματα (που 

Μέρος 120[ 310 |λῦ sj! VY 358 δ)» 
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υψώνονταν) σαν ta ὄουνά, κι o Nae 
φώναξε to παιδί του, που ὀρισκόταν 
χωρισμένος, (απ' τους ἄλλους), (λέγοντας): 

"ὯΙ Παιδί, μου! Avé6a μαζί μας και μην 

εἰσαι μαζί με τους ἀπιστους!". 

43. Exeivoc αποκρίθηχκε: "Oa 

αποσυρθώ πάνω σ' Eva όουνό, που θα με 

σώσει a TO νερό". Εἰπε (τότε ο Nae): 

"Αὐτή τὴν ἡμέρα κανείς δεν εἰναι 

ασφαλισμένος - am’ τη Διαταγή του 

AAAAX - εκτός από εκείνους που τους 

ἔχει σπλαχνιστεί." Κι apéows τα κύματα 

τους χώρισαν και (το παιδὶ του Νώε) 

ήταν απ᾽ EXELVOUG που πνίγηκαν (στον 

Κατακλυσμό). 

44. Τότε εἰπε: "QO Ty! Νὰ καταπιείς to 

νερό σου και, ὦ! ουρανέ! Na σταματήσεις 

(τη ὄροχή σου)" Kat (τότε) το νερό 

᾽υποχώρησε, κι ἡ ὑπόθεση τερματίστηκε. 

Και στάθηκε (η Κιόωτός), πάνω στο 

(Ορος) "Ἰζούντι," καὶ εἰπε: "Ἢ κατάρα νὰ 

πέσει πάνω στον λαό των ἀδικων"" 

45. Και φώναξε ο Νώε τον Κύριό του 

και εἰπε: "Κύριέ μου! To παιδί μου - 

δέδοαια - εἰναι απ' την οικογένειά μου! Ot 

ἐπαγγελίες Σου εἰναι αληθινές. Και εἰσαι 

o πιο Δίκαιος Κριτής". 

46. Εἰπε (0 AAAAX): "Q Noe! (το 

παιδί σου) SEV είναι απ' την οικογένειά 

σου, ἡ προσευχή (να σώσεις το παιδί σου 

εἰναι ἀδικο). (Π᾿’ αὐτό) μην Με ερωτάς, 

για κάτι που δὲν ἔχεις γνώση. LE 

συμόουλεύω, για VO μην εἰσαι ἕνας απ' 

EXELVOUG που δὲν ἔχουν γνώση". 
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47. Eine (o Noe): "Κύριέ μου! Le Σένα 

αναζητώ καταφύγιο, γιὰ va Σ΄ ερωτώ 

για κάτι που δὲν ἔχω γνώση. Και τότε, 

αν δὲν WE συγχωρήσεις, καὶ δὲν με 

σπλαχνιστείς,- πράγματι - θα εἰμαν ἕνας 

από TOUS χαμένους". 

48. Κι ο Λόγος (ήηρθε): "Q! Νώε! Κατέόδα 

(απ' την Κιόωτό). Η Ειρήνη από Mac x 

ἡ Ευλογία (ας εἶναι) πάνω σου, και πάνω 

απ' τις μερίδες εκείνες της γενιάς σου 

mov εἶναι μαζί σου. Ἄλλους λαούς θὰ 

τους επιτρέψουμε Vv’ ἀαπολαμόάνουν τ' 

αγαθὰ τους (στη ζωή αυτού του κόσμου), 

ἐπειτα όμως μια σκληρή Τιμωρία από 

Mas θα τους προσεγγίσει". 

49. Τέτοιες elvat μερικές amt’ τις 

ἱστορίες του Αόρατου (κόσμου), που σου 

τις ἀποκαλύπτομε. Οὔτε εσύ, ούτε ἡ γενιά 

σου τις γνώριζαν πριν am’ αὐτό (που 

συνέόδη). [Tt αὐτό το (καλό) Τέλος, εἰναι 

γιὰ τους θεοσεόείς. 

50. Kau (στὴ γενιά) του Αντ, (στείλαμε) 

τον Χουντ, ἕναν am’ τ᾽ ἀδέλφια τοῦς, 

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

AAAAX, δεν ἔχετε ἄλλο θεό ειμή μόνον 

Exetvov. (Tous ἄλλους θεούς) μόνοι σας 

τους επινοείτε"} 

51. "Q! Λαέ μου! Ae σὰς ερωτώ γι' 

auto (το Μήνυμα), va μου δώσετε ἕνα 

τίμημα. O μισθός μου εἰναι μόνο στὰ χέρια 

Ἐκείνου που μ' ἐπλασε. Γιατὶ - λοιπόν - 

δεν λογικεύεστε; 

52. "Kat, w! λαέ μου! Ζητείστε 

συγχώρηση an τον Κύριό σας, κι 
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EMLOTOEWTE σ' Αὐτόν μετανοιωμένοι, για 
γα στείλει TOUS ουρανούς νὰ ρίξουν πάνω 
σας άφθονη ὄροχή, και ν' αὐξήσει δύναμη 
στη δύναμή σας, και UNV επιστρέφετε στην 
αμαρτία". 

53. Εἰπε (η γενιά του): "O! Χουντ' Δεν 

μας ἦλθες με κανένα φανερό Σημάδι, και 
ὃεν θα εγκχαταλείψουμε τους θεούς μας 
με Ta λόγια που μας λες, κι ούτε θα σε 
πιστέψουμε"} 

54. To μόνο που λέμε εἰναι αυτό: 
(Ἰσως) κάποιος απ' τους θεούς μας να σ' 
EXEL κακοποιήσει". (Κι εκείνος) εἰπε: 
“Επικαλούμαι για μάρτυρα tov AAAAX, 
κι EGELG μπορείτε VA μαρτυρήσετε, ότι 
εἰμαν Αθώος απ' την αμαρτία, 
αποδίδοντας σ' Exeivov, 

55. ἄλλους θεούς σαν συνεταίρους 
εκτός Αὐτού! "Ὥστε σχεδιάσετε (τις 
χειρότερες σας) σκχευωρίες όλοι μαζί 
εναντίον μου, νὰ UN μου δίνετε καμιά 
αναύδολή. 

56. (Tati) στήριξα την εμπιστοσύνη 

μου στον ΑΛΛΑΧ - τον Κύριό μου, και 
Κύριό σας! Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν 
ὑπάρχει, που va μη κρατά - Exetvoc - 
γερά τις ἄκρες απ’ Ta μαλλιά του O 
AAAAX μου - ot’ αλήθεια - ὀρίσκεται 
στο ίσιο Μονοπάτι. 

57. Κι av επιστρέψετε (αδιάφοροι), 
εγώ (πάντως) σας μεταόδίδασα (το 
Μήνυμαλ) που, μ' αὐτό ἐχω σταλεί σε σας. 
Kou ο Κύριός μου θα σας αντικαταστήσει 

μ' άλλο Λαό, χωρίς va μπορέσετε va Tov 

ne at ὅλ -, 
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ὀλάψετε σε τίποτε. Βέδαια ο Κύριός μου 

προφυλάσσει όλα TA πράγματα. 

58. Ἔτσι σαν εἰχε mia συμπληρωθεί ἡ 

διαταγή Μας, (η τιμωρία Μας) σώσαμε 

tov Χουντ, κι EXELVOUG που πίστεψαν μαζὶ 

του, με (ειδική) Χάρη απ' τον Eavto 

μας. Και τους σώσαμε από ὀαριά ὀάσανα. 

59. Τέτοια ήταν ἡ γενιά του Αντ, που 

ἀπέρριψαν τις Εντολές του Κυρίου τους, 

παράκουσαν τοὺς Αποστόλους Tov, κι 

ακολούθησαν τη διαταγή κάθε δυνατοῦ 

και πείσμονα παραύδάτῃ. 

60. Tous ακολουθούσε μια Κατάρα στη 

Ζωή avtod του κόσμου, και κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης. Ta κοίτα! πὼς (η 

γενιά) του Avt ἀαρνήθηκε τον Κύριό της! 

Tia κοίτα!. Ac τη καταστροφή να πέσει 

πάνω στον AvT, τον λαό του Χουντ. 

61. Και (στο λαό) του OEpovvt 

(στείλαμε) τον Σάλιχ, ἕναν απ' τ' αδέλφια 

τους, που εἰπε: "ὯΙ! Λαέ μου! Na λατρεύετε 

tov AAAAX, δεν ἐχετε ἀλλο θεό, ειμή 

μόνο Exetvov. Εἶναι Exetvog που σὰς 

ἐπλασε απ' TH YH, και σας ὀοήθησε va 

καλλιεργήσετε τη γη και να κατοικείτε σ' 

αὐτή. Ζητείστε τη συγχώρηση as’ Αὐτόν, 

κι EMELTA επιστρέψτε σ' Αὐτόν 

(μετανοιωμένοι). Πραγματικά ο Κύριός 

μου εἶναι (πάντα) κοντά, έτοιμος ν' 

ανταποκριθεί". 

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

μας, κέντρο των ελπίδων μας μέχρι τώρα. 

“Μήπως μας απαγορεύεις νὰ λατρέψουμε 

(από Sw κι ἐμπρός), O,TL λάτρευαν OL 
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πατέρες μας; Κι ἀμφιδάλλουμε γι' αὐτή 
τη (θρησκεία) που σ' ατὐτή μας 
προσκαλείς". 

.63. Eime: "Q! Λαέ μου! Πείτε μου; Αν 

ἐρχόμουν μ' ένα (Θεϊκό) Σημάδι απ’ τον 

Κύριό μου, κι αν μου ἔστελνε τὴν 

Evonhayvia Του, ποιος (τότε) θα 
μπορούσε va με ὀοηθήσει απ' τον 
AAAAX av δεν ὑυπάκουα σ' Αὐτόν. Και, 
τι (τότε) θα προσθέτατε σε μένα, παρά 

μόνο ζημιά"; 

64. “Και, Q! Λαέ μου! Αὐτή ἡ θηλυκιά 
καμήλα tov AAAAX εἰναι ἕνα σύμδολο 
για σας. ἀφήστε τὴν va ὄόσκει ήσυχα 

στη yn tov AAAAX xau μη τη ὄλάψετε 

καθόλου, γιατί γρήγορα θα σας καταλάθει 

ἡ Τιμωρία!". 

65. Κι όμως avtol την ἐσφαξαν- και 
(τότε) εἰπε: "Χαρείτε (εαυτούς) στα σπίτια. 
σας για τρεις ἡμέρες (κι ἐπειτα θα 
καταστραφείτε). Αὐτό εἰναι μια ὑυπόσχεση. 
που OEV πρόκειται va διαψευστεί". 

66. Κι όταν ἡ Διαταγή (τιμωρία) Μας 

άρχισε (να εκτελείται), σώσαμε τον Σάλιχ, 

κι EXELVOUG που πίστεψαν μαζί του, - με 

(ειδική) Χάρη από Mac - an’ την ντροπή 
ἐκείνης της Ἡμέρας. Πραγματικά ο Κύριός 
σου εἰναι ο Δυνατός, και Ϊκανός va 

ἐπιθάλλει τη Θέλησή Του. 

67. Κι ἡ ξαφνική (δυνατή) κραυγή 
πρόφτασε εκείνους που αδίκησαν (τους 

κακοποιούς), στις κατοικίες τους, και 
ξημερώθηκαν γονυκλινείς στο ἔδαφος 
ETOLLOL νὰ ταφούν. 
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68. Dav va py eiye κατοικηθεί mote | 2421 τοὶ 2: οἷς 25 ΟΡ. tale ok 

και va μην ἔζησαν εκεί μέσα. Tia κοίτα! Ay 252 

πως (η γενιά) Tov Θεμούντ αρνήθηκε To RD othe 

Κύριό της. Tua xoita!. Ag πέσει ἢ 

καταστροφή πάνω στο Θεμοῦντ! 

ΔΝ 7 

69. Ki ἐφτασαν οι Αγγελιαφόρου Mas, 

στον Αὐραάμ, φέρνοντας EVXAQLOTA 

μηνύματα. Εἰπαν: "Ειρήνη Ἱ Eise: "Ειρήνη" 

και ὀιαζόταν να τους φιλοξενήσει με EVO. 

ψημένο μοσχάθρι. | 

70. Ὅταν ὀμως elde (0 Αὐραάμ) τα 

χέρια τους νὰ μη φτάνουν σ' AUTO (το 

φαγητό), διαισθάνθηκε λίγη δυσπιστία σ' 

αὐτούς και κατάλαόδε το φόδο τους Κι 
εἶπαν (τότε): "Μη φούόάσαι! Mac ἔχουν 

στείλει (εναντίον) της γενιάς του Λωτ'". 

71. Κι ἡ γυναίκα του (του Αὐραάμλ) > Ἐν ΨΥ ΟΝ ̓ς χη ν 

ὀρθια (εκεί) χαμογελούσε. Της αναγγείλαμε 
τα χαρούμενα Μηνύματα για τὴν (γέννηση) 
tov Ισαάκ, κι ἐπειτα απ' τον Ισαάκ, τον 

γιο του Ιακώόδ. 

55: Ἂς, a > “ye \ ‘ 

Cts Gel Myc 

ad ved seo 

72. Ἐκείνη we ἐκπληξη εἰπε: " Αλίμονο ὕξαῦθα 9 apethat gol 

σε μένα! Πώς είναι δυνατό να φέρω παιδὶ CO RON Ἰώ Ὰ 

“(νὰ γεννήσω) εφ' όσον εἰμαι μια γριά κι ᾿ 

o ἄνδρας μου (εδώ) εἰναι γέρος; Αὐτό 

ELVOLL- πραγματικά - περίεργο" 

ὼ 
73. Εἰπαν: "μήπως απορείς ast’ tH ὁπ 2 Δ τἰδοίν 

διαταγή του ΑΛΛΑΣ; H χάρη του @ τ ἢ ἘΣ ΟΣ 

AAAAX κι ἢ ευλογιὰ Του εἰναν πάνω ᾿ 

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

εἰναι άξιος για να Ὑμνείται και γεμάτος 

από κάθε Δόξα" 
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| 74. Και σαν ἐφυγε απ' TOV Αὐραάμ, O ΚΣ 42) δ “ἢ τῶν CHE 

φόδος, κι EPTAGAV TA χαρούμενα 5 |, ate 

μηνύματα, (τότε) άρχισε va συζητά μαζί OL) 2a dae 
μας (τους αγγελιαφόρους) ὑποστηρίζοντας 

TH γενιά του Λωτ. 

75. Tiatt ο Αὐόραάμ ήταν - χωρίς ΓΟ Seas 

αμφιδολία - ὑπομονητικός (στα λάθη) ἢ 
σπλαχνικός, κι επιζητούσε τὴν 

επιδοκιμασία (του ΑΛΛΑΧ). 

76. 02! Αὐραάμ! Ἄφησε ty ζήτηση σ' ΠΣ 

αυτό. H διαταγή του Κυρίου σου ἔχει 

κιόλας δοθεί. Η Τιμωρία θα τους φτάσει 

και δεν εἰναι δυνατό ν' ακυρωθεί. 

Sd 27 Ig 4 ΐ ἘΣΤΕ “5 

. 77. Κι ὁταν οι Αγγελιαφόροι Μας NS) optic BAS Bes tcc eh 

ἤρθαν στον Λωτ, στενοχωρέθηχε για ee eon me 

λογαριασμό TOUS κι αισθάνθηχκε ανίσχυρος Ones covet ey in Sse 53 

(να τους προστατεύσει), κι εἰπε: ᾿Αὐτῇ n 

muEQO | εἰναι κουραστική". 

78. Κι ήρθε ao αὐτόν ἡ γενιά Tov 

σπρώχνοντας (ο ἕνας τον GAAO). Ma κι ΣΝ area 

απὸ πριν εἰχαν TH συνήθεια va | CE Spe SHENG 

ασχημονούν. Eire (ο Awt):"Q! Aaé μου! ἀξ βου EV all ib KIL τὰ 
Na, οι κόρες μου, εἰναι OL αγνότερες για 

σας (αν παντρεύεστε)! Τώρα όμως, 

σεθαστείτε tov ΑΛΛΑΧ, και μὴ με 

ντροπιάσετε στους φιλοξενουμένους μου! 

"ὥστε κανείς ἀνδὸρας από σας δεν εἰναι 

B65 505 : sere: Pee 
vv & 

σώφρονας" 

᾿ : woe Sods. Boden acs oeee ae 79. Εἰπαν: "Β Ξέρεις HAAG OTL, δεν ἔχουμε τορος ἃς 

ανάγκη απ’ τις κόρες σου, (κι ὁμως) ξέρεις Be σα ἄν 
, ΄ , , " ) . 7s si. 

πολὺ καλά TL πράγμα θέλουμε! Ὁ ay nes 

Ja —_ 

80. Etste: "Oa ἡθελα va εἰχα τη δύναμη ae 
* , , , \ \" ὃ 

νὰ σας αντιταχθώ, ἡ va στηριχθώ σε γερή »αϑοδόι τ». KS 
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γωνιά! (No elya δυνατό υποστήριγμα )!" 

81. Eimav (οι αγγελιαφόροι): "G2! Aart! 

Είμαστε αποσταλμένοι CTO TOV Κύριό σου! 

Me xaveva τρόπο dev θα σε φτάσουν! 

Προχώρα με τὴν οικογένειά σου κατά TH 

νύχτα, -και μην ἀφήσεις κανένα από σας 

VO στρέψει πίσω να δει, παρὰ μόνο TH 

γυναίκα σου (που θα παραμείνει πίσω), 

γιατί κι αὐτη θα πάθει, 0,11 θα πάθει ο 

λαός. Κι ἡ στιγμή (της συμφορὰ του) 

ορίστηκε για το πρωΐ. Μήπως δεν 

πλησιάζει το ξημερώμα" 

82. Και σαν ἑφτασε (n ὦραλ) για νὰ 

EPAOLOOTEL ἡ διαταγή Mac, κάναμε (τα 

χωριά ν' ανατραπούν) τα πάνω τους νὰ 

γίνουν κάτω, καὶ στείλαμε πάνω τους 

600XN από πέτρες σκχληρές σαν TO 

αργιλόχωμα που GTO καμίνι ψήθηχε, 

ξαπλωτές, στρώση πάνω σε στρώση.- 

83. Τεχμηριωμένες απ’ τον Κύριό σου, 

και χωρίς LUTE (OL πέτρες) να ὀρίσκονται 

μακριά απ' τους αμαρτωλούς. 

84. Και otn γενιά του Μεντγιεν. 

(στείλαμε) τον Σσου ἀτμπ, ἕναν an τ' 

αδέλφια τους mov εἰπε: "OQ! Λαέ μου! va 

λατρεύετε tov AAAAX, δεν έχετε ἀλλο 

θεό evn μόνον Exetvov. Na μην εἰναι 

λειψό To μέτρημα και το ζύγισμα. Las 

ὀλέπω ευτυχισμένους, εγώ όμως φοόθούμαι 

για σας την Τιμωρία της Ημέρας, που θα 

(σας) περικυκλώσει όλους τριγύρω. 

85. Και Ω! Λαέ μου! Μετράτε χαι 

Cuyitete δίκαια και va μη σφετερίζεστε 

τὰ πράγματα που ανήκουν στους ἄλλους 
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(11) Σούρα Χουντ 

ανθρώποις, καὶ μη ζείτε στη γη με σκοπό 

να καταστρέψετε. 

δό. "Ὅ.τι σας ἐχει ἀφήσει o AAAAX, 

είναι το καλύτερο για σας, αν (όμως) 

πιστεύετε! Αλλ᾽ εγώ δεν EXW σταλεί για 

να εἰμαι ο φύλακάς σας!" 

87. Εἰπαν (κοροϊδεύοντες): "Ὦ Σσου' 

ἀϊμπ! Μήπως ἡ προσευχή σου σε 

προστάζει να εγκαταλείψουμε, EXELVO που 

λάτρευαν OL πατέρες μας, ἡ νὰ μη 

διαθέτουμε - όπως θέλουμε- τις περιουσίες 

μας; Βέόδαια! Eov ο ὈὉπομονητικός (στα 

λάθη), σώφρονας", 

88. Εἰπε: "Q! Λαέ μου! Μήπως εἰδατε 

αν ἔχω καμιά φανερή (ένδειξη) απ' τον 

Κύριό μου, που VO με συντηρεί WE καλά 

αγαθά ast’ τον ᾿Ιδιο; Δεν επιθυμώ va EXO 

σε αντίθεση μαζί σας, κάνοντας 6,TL σας 

EXEL απαγορευθεί va κάνετε. Η μόνη μου 

ἐπιθυμία είναι να σας κάνω καλύτερους, 

όσο μπορώ. Κι ἡ επιτυχία (της αποστολής) 

μου, am tov AAAAX πηγάζει μόνο. 

Πάνω Tov στήριξα την πίστη μου και σ' 

Αὐτόν απούόλέπω. 

89. Και, Q! Λαέ μου! ας μη γίνει αιτία 

ἡ διαφωνία μας Va σας κάνει va 

αμαρτήσετε και VOL ὑποφέρετε, όπως ἐπαθε 

ἡ γενιά του Νώε, ἡ γενιά του Xovvt, ἡ ἡ 

γενιά του Σάλιχ, κι οὐτε (η τύχη) της 

γενιάς του Λωτ είναι πολύ μακριά από 

σας! 

90. Αλλά ζητείστε συγχώρηση απ' τον 

Κύριό σας, κι ἐπειτα επιστρέψτε σ' Αὐτόν 

(μετανοιωμένοι), γιατί ο Κύριός μου είναι 
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(11) Lovea Χουντ 

γεμάτος ευσπλαχνία, καὶ OTORYN”. 

91. Είπαν: "Q! Σσονυάιμπ! Δεν 

καταλαόδαίνουμε πολλά, απ' αὐτά που λες! 

xt’ αλήθεια σε ὀλέπουμε - μεταξύ μας- 

πολύ αδύνατο. Κι αν ὑπήρχε ( ο σεδασμός) 

στη γενιά σου, θα σε εἰχαμε πετρούολήσει! 

Tiatt - πάνω μας - dev ἔχεις μεγάλη 

δύναμη". 

92. Ἐἰπε: "Q! λαέ μου! "Ὥστε ἡ γενιά 

μου είναι πιο σεθδαστή σε σας απ' TOV 

AAAAX; Και (Tov περιφρονήσατε) Tov 

6GAaTE πίσω απ' τη ράχη σας; O Κύριός 

μου ὀμως περιζώνει as’ όλες τις μεριές, 

λα όσα κάνετε!" 

93. Και, "Q! Λαέ μου! κάνετε 0,Tt 

μπορείτε, εγώ θα κάνω (το καθήκον μου) 

060 μπορώ. ‘'Yoteoa θα μάθετε, σε ποιον 

πάνω θα πέσει ἡ Ἰιμωρία της ντροπῆς 

χαι ποιος είναι ο ψεύτης! Κι ἐεπαγρυπνείτε 

(τη Τιμωρία)! Κι εγώ μαζί σας, 

ἐεπαγρυπνώ". | 

94. Κι όταν ἡ Avatayn Mas ἄρχισε 

(VO. EXTEAELTE), σώσαμε τον Σσου ἀϊμπ, κι 

EXELVOUG που πίστεψαν μαζί TOV με (ειδική) 

Χάρη από Mac, ξαφνική de(xar δυνατή) 

καταιγίδα (κραυγή), XATEAGGE τους 

αμαρτωλοῦς, και ὀρέθηκαν στις κατοικίες 

TO πρωΐ γονυκλινείς στο ἔδαφος ἕτοιμοι 

να ταφοῦν. 

95. Lav νὰ μὴν εἰχαν κατοικηθεί ποτέ 

και νὰ μὴν ἐζησαν εκεί μέσα! Tia κοίτα! 

Ας πέσει ἡ καταστροφή πάνω στη γενιά 

του Μέντγιεν, όπως ἔπεσε και (στη γενιά) 

του © εμούντ' 
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(11) Loven Χουντ Μέρος 120 

96. Kou στείλαμε to Μωυσή pe to 

φανερά σημεία μας και με ἀναμφισδήτητη 
εξουσία. 

97. Στο Φαραώ καὶ τοὺς Αρχηγούς 

του, που ἀκολούθησαν τη διαταγή TOV 

Φαραώ ποῦ δεν ήταν σωστή. 

98. Θα προπορεύεται της γενιάς του 

κατά τὴν Ἡμέρα της Κρίσης, και θα τους 

παρασύρει στη Φωτιά (σαν ta ζωντανά 

που πᾶνε για νερό). Πόσο θλιόερός εἰναι 

O τόπος που οδηγούνται! 

99. Mia κατάρα τους αἀκολουθούσε σ' 

αὐτή (τη ζωή) και κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης. Πόσο θλιδερή εἰναι ἡ αμοιδή που 

θα (τους) δοθεί. 

100. Αὐτές εἰναι μερικές an’ τις 

ἱστορίες τῶν χωριών που CoV διηγούμεθα. 

Ἄλλα εἰναι ὀρθια, κι ἀλλα είναι κάτω 

θερισμένα (απ το δρεπάνι του χρόνου). 

101. Δεν είμαστε Ἐμείς που τους 

αδικήσαμε, αλλά μόνοι TOUS, αδίκησαν 

τον EAVTO τους. OL ἄλλες θεότητες που 

εἰχαν διανοηθεί - εκτός του ΑΛΛΑΧ - 

ὃεν τους ὀοήθησαν σε τίποτε, όταν ἢ 

διαταγή του Κυρίου σου άρχισε (va 

eveoyel). Και τίποτε dev πρόσθεσαν (οι 

θεότητές τους) παρά μόνο καταστροφή ! 

102. Τέτοια εἰναι ἡ (φυσική) τιμωρία 

του Κυρίου σου όταν τιμωρεί τις 

Κοινότητες τῶν καχοποιών γιὰ τις αδικίες 

τους. Φούδερή κι ανυπόφορη εἰναι - 

πράγματι - ἡ τιμωρία Του. 
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103. Σ' αὐτό υπάρχει Eva σημείο για 

EXELVOV που φούόάται την Τιμωρία της 

Μέλλουσας (Ζωής). Σ' αυτή την Ἡμέρα 

όλοι OL ἄνθρωποι θα συγκεντρωθούν σαν 

σωρός. Oa εἰναι μια μεγάλη Ἡμέρα 

καταθέσεων (που όλοι θὰ TH δουν). 

104. Και dev θα την ἀαργοπορήσουμε, 

παρά για EVAV ορισμένο χρόνο. 

105. Η Ἡμέρα (αυτή) ἐρχεται, (κυ ὁταν 

φτάσει) καμιά ψυχῆ δεν θα μιλήσει, εκτός 

(αν πάρει) την ἀδειά Tov. Ανάμεσά τους 

(μαζεμένοι) ἄλλοι άθλιοι και δυστυχισμένοι 

κι άλλοι ευτυχισμένοι. 

106. "Ὅσον αφορά τους άθλιους, θα 

ὀρεθούν στη Φωτιά. Exet γι' αὐτοὺς (δεν 

πυπάρχει τίποτε ἄλλο παρά) Ta ὄαθιὰ 

αναστενάγματα κι OL λυγμοί (δηλ. μόλις 

αναπνέουν). 

107. Εκεί θα παραμείνουν για OAO 

τον καιρό, EY’ ὅσον OL OVOGVOL κι ἢ YN 

διαρκούν, εκτός αν ο Κύριός σου θελήσει 

(διαφορετικά). Γιατί ο Κύριός cov εἰναι 

ο (δέδαιος) Ἐκτελεστής, ἐκείνων που θέλει 

να σχεδιάσει. 

108. Ὅσον αφορά τοὺς ευτυχισμένους, 

θα ὄρεθούν στον Παράδεισο. Exet θὰ 

παραμείνουν για όλο το καιρό, EP’ σον 

OL ουρανοί κι ἡ YN διαρκοῦν, εκτός αν O 

Κύριός σου θελήσει (διαφορετικά). “Eva 

δώρο χωρίς διακοπῇ. 

109. Μην αμφιόάλλεις καθόλου ὁ.τι 

αὐτοί (οι ἀπιστοι) λατρεύουν ψεύτικους 

θεούς. Δεν λατρεύουν παρά μόνο O,TL καὶ 

\ 4 3 4B δ). \¥ : joel 

ὧδ νἀ ήρρνυμον, μον Ye M535} 
- ὌΝ 

DEG ANA ELE 

δ . “ “< 

ee Vasey TUS ὦ 
s 

δὼ ἰοὺ 

Barro “αὖ 

yd C3 3,42 Re aie 

λυ See? Bh «172 wns 
ἀρ oS5h Aaa 



(11) Loven Χουντ Μέρος 120 

OL πατέρες τους λάτρευαν πριν (απ' 

αυτούς). Αλλὰ στ' αλήθεια θα τους 

ανταποδώσουμε το μερίδιό τους (απ' τὴν 

αμοιδή) χωρίς (καμιά) μείωση. 

110. Δώσαμε - ὀέδαια- και στον Μωυσή 

TO Bt6Ato, κι ὀὁμωῶς διαφορές 

δημιουργήθηκαν yu αὐτό. Κι αν δεν 

προηγοῦταν ο Λόγος του Κυρίου σου, θα 

ἔπεφτε ἡ τιμωρία πάνω τους. Κι duws 

ὀρίσκονται (ακόμη) σε ύποπτες αμφιόθολίες 

που TO ἀφοροῦν. 

111. Και - ὀέόδαια - σ' όλους ο Κύριός 

σου θα πληρώσει (την αμοιόδή) για τὰ 

ἔργα τους. AUTOS εἰναι πραγματογνώμονας 

για ὁλα OOM κάνουν. 

112. Iv’ αυτό να σταθείς (στο toLo 

Μονοπάτι) καθώς σου δόθηκε ἡ διαταγή, 

EOV κι όσοι μετάνιωσαν μαζί σου (στον 

AAAAX), καὶ va μη (το) παραόαίνετε. 

Αὐτός ὀλέπει (καλά) COAG COM κάνετε. 

113. Και μη γέρνετε σ᾽ εκείνους που 

κάνουν αδικίες, εἰδ' ἄλλως n Φωτιά θα 

σας αρπάξει, (όλους μαζί), και dev ἔχετε 

ἄλλους προστάτες εκτός at’ τον AAAAX, 

χι οὔτε κανείς θα σας ὀοηθήσει. 

114. Και νὰ προσεύχεσαι τακτικά κατά 

ta δύο άκρα τῆς ἡμέρας και κατά την 

προσέγγιση της νύχτας. Ot καλές πράξεις, 

πραγματικά, μετακινούῦν και διώχνουν τις 

waxes. Αὐτό εἰναι μήνυμα γιὰ εκείνους 

που θυμοῦνται. 

115. Και va υπομένεις (καρτερικά.). 

Ποτέ ο AAAAX δεν θα επιτρέψει va 
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(11) Lovea Χουντ 

χαθεί ο μισθός τῶν ενεργετών. 

116. Γιατί ἀνάμεσα otic προηγούμενες 

γενιές πρὶν από σας VA μην ὑπάρχουν 
άτομα καταλαδαίνουν κι ἀαπομακρύνουν 

(τον κόσμο) απ' την διαφθορά στη γη 

εκτός πολύ λίγοι GIL’ αὐτούς που τους 

σώσαμε (απ' την ντροπή); Κι όμως οι 
αμαρτωλοὶ εξακολούθησαν Va χαίρονται 

TA ὀμορφα πράγματα (αυτής της Fors) 
που τους παραχωρήθηχαν, κι έτσι εἰχαν 

επιμείνει ἔνοχοι στὴν αμαρτία. 

117. Κι ovte ο Κύριός σου θα εἰναι 

Εκείνος mov θα καταστρέψει τις 

χοινότητες (των ανθρώπων) ἄδικα ενώ 

OL κάτοικοί τους εἰναι ἀνορθωτες. 

118. Κι αν ήταν επιθυμία του Κυρίου 

σοῦ, θα μποροῦσε va ἔκανε (όλους) τους 

ανθρώπους ἕνα έθνος. Αλλά δεν θα ἐπασυαν 

(όμως) να φιλονικοῦν, 

119. εκτός εκείνον που ο Κύριός σου 

του χάρισε την Ευσπλαχνία Tov. Και γι' 

αυτό τους ἐπλασε.Κι ο Λόγος του Κυρίου 

σου θα εκπληρωθεί: "Oa γεμίσω τὴν 

Κόλαση με τους Ἴζινν (πονηρά πνεύματα) 

κι ανθρώπους λους μαζι". 

120. Ὅλα αυτά, σου ta διηγούμαστε. 

απ' τις ἱστορίες των Αποστόλων, για να 

στερεώσουν την ψυχή σου. Σ᾽ αὐτά 
᾽υπάρχει - για σένα - ἡ Αλήθεια, Ooo και 

μια προτροπή και EVO μήνυμα για EXELVOUG 

που πιστεύουν. 

121. Και πες σ' avtovg που δεν 

πιστεύουν: "ἙΕργάζεστε σύμφωνα με τις 
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(12) Σούρα ΓΠιούσουφ Μέρος 120 

δυνάμεις σας. Κι εμείς (επίσης) 
εργαζόμαστε. 

(122. "Και περιμένετε! Κι εμείς (επίσης) 
περιμένουμε", 

123. Στον AAAAX ανήχει το αόρατο 

(τα μυστικά) τῶν ουρανών και τῆς γης 

και σ' Αὐτόν επιστρέφει ἡ κάθε υπόθεση 

(για va κἈριθεί). Ὥστε va Tov λατρεύεις 

σῆς. 3 is 
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κι ἀνάθεσε σ' Αὐτόν την ελπίδα σου. Κι 

ο Κύριός σου δεν είναι ἀαπρόσεχτος για 

εκείνα που κάνετε. 

Στὸ ὄνομα του AAAAX Sa Al : 

του Παντελεήμονα του Πολυευσπλαχνου : 

1. A. A. P.(EMg, Aon, Pa)* Αὐτά 
εἰναι τα “Σύμόολα" Ἐδάφια tov φανεροῦ 

Βιόλίου. 
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2. Ἐμείς ἔχουμε στείλει (κάτω) σαν 

ἕνα Αραόικό Ανάγνωσμα: (Κοράνιο) για 

να καταλαόθαίνετε, ίσως και λογικευθείτε. 
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5. Ete (0 πατέρας): "᾿ᾳᾳᾷγαπημένο) μου 

παιδί! Na μη διηγηθείς στ' ἀδέλφια σου 

TO ὀρᾶάμα, YLA νὰ μη συνωμοτήσουν 

εναντίον σου στήνοντάς σου παγίδα. Πιατί 

O Σατανάς εἶναι ἀναγνωρισμένος εχθρός 

του ανθρώπου! 

6. Μ' αὐτόν τον τρόπο σε προτιμά ο 

Κύριός cov και σε διδάσκει πώς να εξηγείς 

τα οράματα και συμπληρώνει με τη χάρη 

Tov, ἐσένα καὶ τὴν οικογένεια του Iaxwé, 

όπως συμπλήρωσε στο παρελθόν, στους 

πατέρες σου: τον Αὐραάμ και τον Ioacdx! 

Πραγματικά ο Κύριός σου - εἰναι 

Παντογνώστης(και)δίκαιος Κριτής". 

7. Αλήθεια! στον Ιωσήφ και ot’ 

αδέλφια του ὑπάρχουν Σημεία (ἡ 

Συμόολα) για όσους αναρωτιούνται (μετά 

τὴν Αληθεια). 

8. Και va που εἰπαν"Πραγματικά o 

Ιωσήφ κι ο ἀδελφός TOV εἰναι πιο 

ἀγαπητοί στον πατέρα μας, από εμάς 

(όλους), κι ὁμως εμείς ἐχουμε αξία σαν 

σύνολο. Πραγματικά ο πατέρας μας 

ὀρίσκεται GE φανερή πλάνη!" 

9. Σκοτώστε τον Ιωσήφ, (NH μάλλον) 

απομακρύνετέ τον σε κάποια (ἀγνωστη) 

YY, ὥστε EVVOLE του πατέρα σας δυνατόν 

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

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

ἔχετε καλές σχέσεις με τον πατέρα σας). 

10. Εἰπε (τότε) ἕνας an’ αὐτούς: Μη 

σκοτώσετε τον Ἰωσήφ, αλλά αν πρέπει 

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

κανένα (καραύόάνι) από περαστικούς 

(ταξιδιώτες). 

11. Εἰπαν Ὧ! Πατέρα μας! [Τϊατί δεν 

μας εμπιστεύεσαι τον Ιωσήφ, (αφού ξέρεις 

ότι) είμαστε - YL’ GUTOV-ELALKOLVELS 

OvLGOVAOL 

12. Στείλε tov watt μας αὔριο, va 

διασκεδάσει και va παίξει κι εἐμείς θα 

τον φυλάμε προσεχτικά". 

13. Εἰπε (ο Iaxw6): "Πραγματικά θὰ 

με λυπήσει αν φύγετε μ᾽ αὐτόν, και 

φοθάμαι μήπως ο λύκος TOV 

κατασπαράξει, ενώ εσείς Sev θα τον 

προσέχετε". 

14. Einav: "Av ο λύκος τον καταφάει, 

ενώ είἰμαστε (τόσο μεγάλη) ομάδα, τότε 

λοιπόν εμείς (πρώτοι) θα πρέπει va 

χαθούμε" 

15. Κι otav ἐφυγαν μ᾽ αὐτόν XL όλοι 

συμφώνησαν νὰ τον ρίξουν στον πάτο 

του πηγαδιού, ἐεμπνεύσαμε στην καρδιά 

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

ασφαλώς θα τους αναγγείλεις την αλήθεια, 

απ' αὐτή τὴν περίπτωσή τους, ενώ εκείνοι 

δεν θα (σε) γνωρίζουν". 

16. Κι ηρθαν-τότε - στον πατέρα τους 

vwols το ὁράδυ κλαίγοντας. 

17. Εἰπαν: Ὧ! Πατέρα μας! Φύγαμε 

για va παραόγούμε μεταξύ μας στο 

τρέξιμο, κι ἀαφήσαμε τον Iwon~ κοντά 

στὰ πράγματά μας, και (τότε) O λύκος 
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tov egaye. Eou ouws ποτέ δὲ θα μας 

πιστέψεις, ἀκόμα κι αν σου λέμε τὴν 

αληθεια". 

18. Και κηλίδωσαν το πουχάμισό του 

με ψεύτικο αἰμα. Εἶπε: "Ki ὄμως όχι! H 

σκέψη σας ElvaL που ἐφτιαξε αὐτή τὴν 

ἱστορία. (Lia μένα ὁμως) TO καλύτερο που 

ἔχω νὰ κάνω εἰναι ἡ μεγάλη ὑπομονή νὰ 

περιμένω. Και (μόνο) ο AAAAX εἰναι 

᾽υπεύθυνος va με δοηθήσει yi αὐτά που 

ισχυρίζεστε...". 

19. Κι node (Eva καραόδάνι) από 

περαστιλοῦς (ταξιδιώτες) κι ἐστειλαν TOV 

κουδαλητή τοὺς (για νερό) κι ἐριξε TO 

κουδά του (στο πηγάδι)... λέγοντας: "Tu 

Εὐυχάριστα νέα! Εδώ υπάρχει ένα (weato) 

παιδί"! Καὶ (τότε) τον έκρυψαν σαν 

ἐεμπόρευμα! Ο AAAAX ouws γνωρίζει 

καλά ὁλα όσα κάνουν! 

20. Και tov πούλησαν uw’ εξευτελιστική 

τιμή για λίγες ὁραχμές, και Sev είχαν 

θέληση va μένει μαζί τους. 

21. Κι εἰπε εκείνος ο Αιγύπτιος που 

τον αγόρασε στὴ γυναίκα του: AGE τον 

νὰ μείνει (μαζί μας) έντιμα. Ἴσως va μας 

φανεί ὠφέλιμος, ἡ νὰ τον υτοθετήσουμε". 

Κι ἔτσι ἁαποκαταστήσαμε τον Ἰωσήφ στη 

YY (εκείνη), MOTE va του διδάξουμε πώς 

vo. ερμηνεύει TA οράματα. Κι οΑΛΛΑΧ 

εἰναι πανίσχυρος ελέγχοντας Ta έργα Tov, 

Ἀν όμως οι περισσότεροι ἀπ᾽ τους 

ανθρώπους, SEV TO γνωρίζουν. 

22. Κι otav ο Ἰωσήφ ἔφτασε τὴν 

ανδρική TOV ἡλικία, του δώσαμε 

ἀξ 
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νομομάθεια καὶ γνώση. Ἔτσι αμείόουμε 
αὐτούς που κάνουν TO καλό. 

23. Καὶ - ἐκείνη - nov στο σπίτι της 
ἔμεινε (0 Ἰωσήφ) προσπάθησε va τον 
διαφθείρει κι EXAELOE τις πόρτες και εἰπε: 
“(Toea) εἰμαι για σένα" Eine "o AAAAX 
φυλάξοι! Στ' ἀλήθεια (0 σύζυγός σου) εἰναι 
κύριός μου, που έκανε -τη διαμονή μου 
ευχάριστη. Ποτέ ot apaotwroi δεν θα 
προκόψουν" 

24. Και (με πάθος) τον επιθυμούσε, 
αλλά κι εκείνον (επίσης) θα μπορούσε va 
τον χυρίευε ο πόθος av δεν ἐόλεπε τη 
μαρτυρία του Κυρίου του: Ἔτσι κάναμε 
για Vi ἀπομαχρύνουμε απ' αὐτόν (όλες) 
τις πονηρές χαι γεμάτες ντροπή πρόξεις, 
ἐπειδή εἶναι Evas απ' τους ειλικρινείς κι 
αγνούς δούλους Mac. 
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25. Tote x ov δύο ἔτρεξαν προς τὴν Cait; p> “ἀφ ΟΠ 11; 
πόρτα, κι ἐκείνη ἅρπαξε (σχίζοντας) to 
πουκάμισό του από πίσω. Και ὀρήκαν 
τον κύριο (τον σύζυγό της) δίπλα στὴν 
πόρτα. Κι εἰπε εκείνη : "Ποια πρέπει va 
είναι ἡ τιμωρία γι’ εκείνον που σχεδίασε 
πονηρά για TH γυναίκα σου, ειμή μόνο n 
φυλάκιση ἡ TA σκληρά ὀασανιστήρια;" 

26. Εἰπε (0 Iwong): "Ἐκείνη ήταν που 
προσπάθησε νὰ με παρασύρει aT’ τον 
(αληθινό) εαυτό μου". Ἕνας (όμως) απ' 
τὴν οιχογένειά της ἔδωσε (αυτή) τη 
μαρτυρία: "Av το πουκχάμισό του εἰναι 
σχισμένο από μπροστά, τότε εἰναι ἐκείνη 
που λέγει την αλήθεια, κι εκείνος εἰναι 
ἕνας ψεύτης! 
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27. Av GUMS το πουχάμισό τοῦ εἰναι 

σχισμένο από πίσω, τότε εκείνη ψεύδεται 

κι εκείνος λέει την αλήηθεια:" 

28. Κι όταν cide το πουκάμισό του VO. 

εἰναι σχισμένο από πίσω, (ο ἀνδρας TNS) 

εἰπε: "Αλίμονο!) Εἰναι μια παγίδα από 

σας τις γυναίκες! Στ' αλήθεια οι παγίδες 

σας είναι πολύ δυνατές"" 

.29. "Q! Ἰωσήφ! Παράλειψέ το. 

(σιωπώντας)!: (Ω! γυναίκα!) ζήτησε 

συγχώρηση για τὴν αμαρτία σοῦ, γιατί 

πραγματικά εἰσαι μια AMO τοῦς 

σφαλμένους" 

30. Κι εἰπαν μερικές γυναίκες στὴν 

Πόλη: Ἢ σύζυγος του (μεγάλου) Αζίζ, 

επεδίωξε va διαφθείρει το σκλάδο της, 

απ' tov (αληθινό) εαυτό του. Πράγματι 

της εἰχε εμπνεύσει (παράφορο) ἐρωτα. Την 

ὀλέπουμε στ' αλήθεια σε φανερή πλάνη". 

31. Κι όταν (αυτή) ἄκουσε τα 

ζηλόφθονα λόγια (των γυναικών), ἐστειλε 

και τις κάλεσε - αφού ετοίμασε ἕνα 

συμπόσιο-.Κι ἔδωσε σε κάθε μια απ' αὐτές 

ένα μαχαίρι, και εἰπε (στον Ιωσηφ): "Ἔλα 

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

τον αντίκρισαν, τον εξύμνησαν και (μη 

προσέχοντας) ἑκούόαν τα χέρια τους και 

εἰπαν: "Δόξα tov AAAAX! Αὐτός dev εἰναι 

θνητός: Αὐτός πραγματικά Sev εἶναι ἀλλο, 

παρά ἕνας εὐγενής ἀγγελος" 

32. Κι αὐτή (τότε) εἰπε: "Eda μπροστὰ 

σας είναι εκείνος που (για χατίρυ TOV) HE 

κατακχρίνατε! Αὐτόν προσπάθησα va 

διαφθείρω am’ τον (αληθινό) εαυτό Tov, 

a; ZA ap τ. ie 
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αλλά σταθερά aovnOynxe! Κι av τώρα dev 

EXTEAEOEL TH διαταγή μου, θα φυλακιστεί, 
καὶ (ακόμη περισσότερο) θα ὄρεθεί παρέα 
με (τους μικρούς) τους εξευτελισμένους!" 

33. Εἰπε (ο Ἰωσήφ): "Κύριέ μου! H 

φυλακή εἰναι για μένα πιο ἀγαπητή, απ' 

EXELVO που μὲ φωνάζουν (να κάνω). Κι 

αν OEV ἀαπομακρύνεις τις παγίδες τους 

από μένα, ίσως ὑποκύψω προς το μέρος 

τους κι ἔτσι νὰ καταταχθώ με τους 

αμαθείς" 

34. Κι ο Κύριός του ανταποκρίθηκε 
προσεχτικά, κι ἀπομάκρυνε απ' αὐτόν τις 
παγίδες τους. Tvati Αὐτός είναι που (όλα 

τα) ἀκούει, καὶ (όλα τα) γνωρίζει. 

35. Ἔπειτα συνέδη σ' αυτούς, - παρ' 

ὅλο που eldav ta Σημεία, - (ότι ήταν 

καλύτερο) να τον φυλακίσουν για ἕνα 

(ορισμένο) διάστημα. 

36. Σύγχρονα μπήκαν μαζί tov στη 

φυλακή καὶ δύο νέοι ἀνδρες, ο ένας απ' 

αυτούς εἰπε: "Ἐΐίδα tov eavtd μου (σε 

ὄνειρο) VA πατώ σταφύλια (για κρασί)". 

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

ὄνειρο) νὰ xov6GAW ψωμί πάνω στο 

κεφάλι μου και τὰ πουλιά VO τρώνε απ’ 

αὐτό". "Iles μὰς τὴν αλήθεια και τὴν 

EENYNON τους, γιατί σε ὀλέπουμε να εἰσαι 

QL’ τους ενάρετους". 

37. Εἰπε: "TIow ἀκόμη φτάσει στον 

καθένα σὰς TO φαγητό (στην ορισμένη 

Wea) θα σὰς ἀποκαλύψω την αλήθεια 

καὶ τὴν εξήγηση τῶν ονείρων σας. Αὐτό 

εἰναι μέρος (απ’ αὐτά) που ο Κύριός μου 
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με δίδαξε. “Ἔχω (σας 6e6a1w) eyxatahelpet 

τη θρησκεία ενός λαού ποῦ SEV πιστεύουν 

στον AAAAX κι aovovvtat ty Μέλλουσα 

ζωή. 

38. "Κι ακολούθησα τη θρησκεία τῶν 

πατέρων μου,.- Αὐραάμ και Ισαάκ και 

Ιακώόδ. και ποτέ - δεν είναι δυνατόν - ν' 

ἀαποδώσουμε στον AAAAX ἀλλους - 

οτιδήποτε- συνεταίρους. Αὐτό (έρχεται) 

σε μας και σ' όλους τους ἀνθρώπους, απ’ 

ty Χάρη tov AAAAX, κι Ouws ol 

περισσότεροι AT τους ανθρώπους EV 

(Tov) ευγνωμονούν. 

39, "Ὥ! Σύντροφοί μου της φυλακής! 

(σας ἐρωτῶ): Μήπως οι πολλοί θεοὶ που 

διαφέρουν ο ἕνας απ' τον ἄλλον, εἰναι 

καλύτεροι, ἡ 0 AAAAX - ο Ἕνας ο 

Υτέρτατος κι Ακαταμάχητος; 

40. Ἐσείς dev λατρεύατε πραγματικούς 

θεούς, λατρεύετε μόνο ονόματα που μ' 

KUTCH εσείς και οι πατέρες σας τους ἔχετε 

ονομάσει και γιὰ τα ὀποία ο AAAAX 

καμία εξουσιοδότηση δεν ἔχει στείλει 
(κάτω). Η εξουσία ανήκει μόνο στον 

AAAAX, που προστάζει va UN λατρεύετε 

παρά μόνο Εκείνον. Αὐτή εἰναι ἡ GWOTH 

θρησκεία, κι όμως OL περισσότεροι CAT’ 

τους ἀνθρώπους δεν το καταλαόδαίνουν. 

41. Q! Σύντροφοί μου της φυλακῆς! 

Ο ἕνας από σας θα χύνει το κρασὶ στον 

“VOLO TOU (για να πίνει), ο ἄλλος δε, θα 

σταυρωθεί και τα πουλιά θα τρώνε πάνω 

am’ το κεφάλι tov. (Ετσι) ἔχει 

αποφασιστεί OTL θα συμέόεί yu αυτά που 

EGELG OL δύο ρωτούσατε...". 
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42. Και εἰπε o' εκείνον - απ' τους δύο 

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

ὅμως τον ἔκανε va ξεχάσει va τον 

ἀναφέρει στον κύριό του. Και παρέμεινε 

(ο Iwong) στη φυλακή για μερικά ακόμη 

χρόνια. 

43. Κι εἰπε ο ὐασιλιάς (της Αἰγύπτου): 

"Βλέπω ακριθδώς (σε όραμα) επτὰ παχιές 

ἀγελάδες, που τις καταδρόχθισαν επτὰ 

Ισχνές, και επτά πράσινα στάχυα σιταριού 

κι (ἄλλα) Eta μαραμένα. Ω! Ἐσείς οι 

ἀρχηγοί! Eounvevote μου το όραμα μον, 

αν ELOTE ἱκανοί νὰ εξηγείτε οράματα". 

44. Εἰπαν: “Μπερδεμένα 

φαντασιόπληκτα Oveloa, χαι δεν είμαστε 

ἐμπειροι VO ερμηνεύσουμε ὀνειρα" 

45. Κι εἰπε εκείνος an’ τους δύο που 

εἰχε ἀπολυθεί (απ τη φυλακή) και που 

τώρα τον θυμήθηχε- ἐπειταὰ από τόσο 

καιρό - "Eya θα σας πω την αλήθεια της 

ερμηνείας τους. Na με στείλετε (γι' αὐτό)". 

46. "Ἰωσήφ" (εἰπε)  άνθρωπε της 

αλήθειας! Ἐξήγησέ μας (το OVELOO) που 

τις επτά παχιές ἀγελάδες καταύρόχθισαν 

επτά ισχνές, και τα επτά πράσινα στάχυα 

σιταριού και (τὰ ENTA) ἄλλα που 

μαράθηκαν, για νὰ μπορέσω να επιστρέψω. 

στους ανθρώπους ίσως καταλάόδουν". 

47. Eine (ο Imong): με επιμέλεια και 

Ty σοδειά που θα δρέψετε νὰ την ἀφήσετε 

στα στάχυα (για va σώζεται a’ τον 

αἀφανισμό) εκτός από λίγα που θα πρέπει 

VO τρώτε. 
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Ti ’ ΄ 2 8 Ἂς; Pa tee 48. "Ἔπειτα θα έλθουν - μετά απ' ob ks eae NS 55. sh 

αὐτή (την περίοδο) - επτὰ τρομερά χρόνια σύ νὰ 
(Yo pas BAY τ ee ale (ακαρπίας) που θα καταύροχθίσουν ὀ,τι 

ELYATE ἀαποθηκεύσει από πριν yu αυτά, 

(όλα) εκτός απὸ λίγα που Ba πρέπει νὰ 

αποθηκεύετε (για VO σπέρνετε τη γῆ). 

΄ > , t [4 os 2.2 “ἃ . 3.7 a. ge Be 9 2 49. Ἔπειτα θα ἔλθει μετὰ OTT αὐτῇ | gg NE easel As hab 
(την περίοδο) ἕνας χρόνος που σ᾽ AUTOV ΡΣ 

οι ἄνθρωποι θα ἔχουν άφθονο νερό από ROLE” 
ὀροχή,. και σ' αυτό μέσα θα συνθλίδουν 

(ότι δέχεται να ζουλούν από τους καρπούς 

και τους σπόρους). 

50. Και (τότε) εἰπε ο ὄασιλιάς; "Na él SARE Ci, ail asi 

μου τον péoete’ Ὅταν ouws nade o 

αγγελιαφόρος σ' αὐτόν, (ο Ιωσηφ) εἰπε: 

"Να επιστρέψεις πίσω στον κύριό σου 

καὶ ρώτησε τον: "TL ἦταν ἡ υπόθεση τῶν 

γυναικών που έἐκοψαν τα χέρια τους. 

Γιατί ο Κύριός μου - ὀέόδαια- γνωρίζει 

καλά τὴν παγίδα τους". 

Ρ ΄ ἰὴ τ “2 va “5 ae a ante 4.2 Fes (O δασιλιάς) εἰπε — γυναίκχες) we πρό 56 «Ὁ 3} 

Ποιὰ τᾶν ἢ υπόθεση, οὁταν ἊΣ PER ee Ere 
; oN oc μφοικο δεν: 

προσπαθούσατε va διαφθείρετε τον Iwon@ ews ae 
' ‘ " ’ , ALAA De ace QI TOV εαυτό του; OL γυναίκες εἰπαν: δι jall tpi Val 

" , | y aoe 4hoe oe σ AAAAX φυλάξοι! Τίποτε το κακό dev Ox 25-558 Β. 

ξέρουμε γι᾿ αὐτόν! “ Κι εἰπε ἡ γυναίκα 

του (μεγάλου) Αζίξ: "Τώρα φανερώθηκε 

(σ' όλους) ἡ αλήθεια. Eyw μουν που 

προσπαθούσα va τον διαφθείρω απ' τον 

εαυτό του. Και εἰναι - πράγματι - απ' 

τους ειλικρινεὶς". 

6 Ele 

52. "Αὐτή ἡ ἀανάκριση (είπε o Iwong), | Ssavatls ἀοπρε νοι NS 
(λέγω) για va μάθει, OTL ποτέ SEV NUOVV ὥ δι 

σ' αυτόν κακόπιστος - στην ἀπουσία του 7 “ 
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- κι ότι 0 AAAAX ποτέ dev θα 

καθοδηγήσει τὴν παγίδα TOV προδότῃ. 

53. Ovte αθωώνω τον εασυτό μου (απ' 

το ἀμάρτημα). Η (ανθρώπινη) ψυχή εἰναι 

- θέδαια - επιρρεπήῆς στο κακό, εκτός αν 

ο Κυριός μου χορηγήσει την Ευσπλαχνία 

Του. Σίγουρα ο Κύριός μου εἰναι 
Πολοεπιεικής (και ) Πολυεύσπλαχνος. 

54. Τότε ο δασιλιάς εἰπε: "Na tov πάρω 
VQ υπηρετεί (ειδικά) το πρόσωπό μου". 

Κι otav λοιπόν μίλησε pati του, εἰπε: 

"Na εἰσαι ὀέδαιος ότι από σήμερα Ba 

ὀρίσκεσαι κοντά μας, WE εξουσία και 

πλήρη εμπιστοσύνη". 

55. Εἰπε (0 Ἰωσήφ): "Τοποθέτησέ με 

πάνω στις ἀαποθήκες τῆς γης. Oa εἰμαι 

πραγματικὰ φύλακάς τους κι ἕένας που 

γνωρίζει καλὰ va τις διαθέτει". 

56. Κι έτσι εγκαταστήσαμε τον Ιωσήφ 

με EEOVOLA πάνω OTH YH και νὰ ἔχει στὴν 

κατοχή TOV O,TL θέλει, πότε και που (το 

θέλει). Ευνοούμε με τη Χάρη Mac ὀποιον 

θέλουμε και δεν κάνομε νὰ χαθεί ἡ ἀαμοιδή 

τῶν αγαθοεργών. 

57. Και ὄμως ἡ ἀαμοιόή της Μέλλουσας 

Ζωής είναι ἡ καλύτερη γι' αὐτούς που 

πίστεψαν κι ήταν - στη συνέχεια - 

θεοσεόείς. 

58. Κι ήρθαν τ' αδέλφια tov Ιωσήφ 

και παρουσιάστηκαν μπροστά του, καὶ 

τους γνώρισε. Εκείνοι ὁμως δεν τον 

αναγνώρισαν. 

\¥ 5 jel 
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59. Κι ὁταν τοὺς παρουσίασε τις 

προμήθειες, τους εἰπε: Να μου φέρετε 

ἕναν ἀδελφό TOV ἔχετε - απ' τον ἰδιο 

πατέρα σας - (αλλὰ από άλλη μητέρα), 

μήπως dev ὀλέπετε πόσο μετρώῶ με 

ακρίδεια και εἰμαι ο καλύτερος για τὴν 

καλύτερη φιλοξενία:". 

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

dev Oa ἔχετε από μένα, ἄλλο μέτρημα κι 

οὔτε θα με πλησιάσετε". 

61. Einav: "Oa προσπαθήσουμε va 

παρασύρομε TOV πατέρα TOV γι' αὐτόν, 

κι αυτό - ὀέόδαια - θα κάνουμε". 

62. Κι εἶπαν (ο Ἰωσήφ) στους ὑπηρέτες 

του: "6GAETE το ἐεμπόρευμά τους (το τίμημα 

με TO οποίο εἰχαν ανταλλάξει) μέσα στα 

σακιά τους, LOWS και το καταλάόδουν (τη 

χάρη μας) όταν MLA θα ἐχουν επιστρέψει 

στην οικογένειά τους, κι έτσι LOWS να 

επιστρέψουν". 

63. Κι όταν γύρισαν πίσω στον πατέρα 

τους εἰπαν: "Q! Πατέρα μας! Mas 

απαγορεύθηκε ἄλλο ζύγισμα (αν dev 

πάρουμε μαζί μας τον ἀδελφό μας). I’ 

αὐτό στείλε τον μαζί μας για va μας 

ζυγίσουν κι εμείς -6é6aLa- θα τον 
᾿ προφυλάξουμε". 

64. Εἰπε: "Na σὰς τον εμπιστευθώ, 

όπως σας εμπιστεύθηκα -στο παρελθόν- 

τον ἀδελφό tov (τον Ἰωσήφ); (Μόνο) o 

AAAAX εἰναι ο καλύτερος φύλακάς (του), 

XL εἰναι O πιο ευσπλαχνικός από ὀσους 

(τροσφέρουν) ευσπλαχνία" 
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65. Κι όταν έπειτα ἄνοιξαν ta σακιά 

τους, όρήκαν το εμπόρευμα (το τίμημα 

του εἐμπορεύματος) να τους ἔχει 

επιστραφεί. Κι είἰπαν. "Q! Πατέρα μας! 
(TL περισσότερο) είναι δυνατό να θέλουμε; 
Αὐτό εἰναι το ἐμπόρευμά μας (το τίμημα 
του ἐμπορεύματος) που μας επιστράφηχε, 
(κι ἐτσι) θα θρέψουμε (πιο πολύ) την 

οικογένειά μας, και θα φροντίσουμε τον 

αδελφό μας, και θ' αυξήσουμε - εν τω 

μεταξύ TO φορτίο μιας καμήλας (and 

σιτάρι παρά πάνω προς χάρη του αδελφού 

μας). Αὐτό εἰναι ἀασήμαντο τίἰίμημαί(για 
τους Αιγυπτίους) ". 

66. Εἰπε (ο Ἰακώόδ): "Δεν θα τον στείλω 

μαζί σας, av δὲν μου δώστε την ὑυπόσχεση 

- στ΄ ὄνομα του ΑΛΛΑΧ - ότι θα μου 

τον φέρετε πίσω, εκτός αν εμποδιστείτε 

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

τὴν πυπόσχεσή τους, εἰπε: "Μάρτυρας ο 

AAAAX πάνω σ' Oka Ooa λέμε και 

Φύλακας (o' avta)!" 

67. Και εἰπε: "C2! Παιδιά μου! Na μη 

μπείτε όλοι (σας) από μια πόρτα, αλλά 

νὰ μπείτε από διαφορετικές πόρτες (να 
UNV τους ματιάσει κανείς). To λέγω αὐτό 
av χαι εἰμαι ὀέδαιος Ott δὲν μπορώ (με 
τη συμύόουλή μου) Va σας ὠφελήσω. σε 

κάτι, χωρίς (την ἐγκριση) του AAAAX, - 

γιατί ἡ εξουσία ανήκει στον AAAAX, - 

o Αὐτόν έχω εναποθέσει την ἐεμπιστοσύνη 

μου, καὶ o Αὐτόν va εναποθέτουν τὴν 

ἐεμπιστοσύνη τους, (όλοι) όσοι επιθυμούν 

VOL εμπιστευθούν". 

68. Κι ὁταν μπήκαν μὲ tov τρόπο 
που tous εἰχε διατάξει ο πατέρας τους - 
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Sev τους ὠφέλησε σε τίποτε (η συμόουλή 

του) ἀπέναντι OTA όσα εἰχε σχεδιάσει O 

ΑΛΛΑΧ - γιατί δεν ήταν παρά 

ικανοποίηση PLAS ψυχικής του ανάγκης. 

Πατί ο Ιακώόδ εἰχε - απ' όσα tov διδάξαμε- 
μεγάλη γνώση (και πείρα), κυ ὄμως οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. 

69. Κι ὁταν ήρθαν μπροστὰ στον 

Ιωσήφ, πήρε τον ἀδελφό Tov να μείνει 

μαζί του. Και (tov) εἰπε: Ἐγώ mov με 

ὀλέπεις εἰμαι- ο αδελφός σου, και μη 

λυπάσαι για O,TL είχαν κάνει". 

70. Κι όταν τους παρουσίασε τις 

(κατάλληλες) γι' αυτούς προμήθειες (που 

αγόρασαν) ἐόδαλε μια κούπα TOV νεροῦ 

στο σακί του ἀδελφοῦ του, κι ἔπειτα EVAC 
κήρυκας (άρχισεγνα φωνάζει δυνατά :"Q! 

Εσείς, που εἰστε (μέσα) στο Καραόάνι 

-Σταθείτε-(χωρίςαμφιθολίαλείστε κλέφτες ἢ 

71. Εἰπαν στρέφοντας προς αυτούς: 

"Τι εἰναι αυτό που χάσατε"; 

72. Einav: ᾿᾿Χάσαμε ty κούπα του 

θασιλιά, κι όποιος την παρουσιάσει, (για 

αμοιδή) θα EXEL το φορτίο μιας καμήλας, 

mu εγώ (λέει ο κήρυκας) δεσμεύομαι απ' 
αυτό το λόγο)". Ν 

73. (Τ' αδέλφια) εἶπαν: "Ma tov 

AAAAX! Πολύ καλά γνωρίζετε ott dev 

ἤλθαμε για VOL κάνουμε κακό OTH YN, και 

δεν εἱμαστε κλέφτες! “" 

74. (Ov Αἰγύπτιοι) εἰπαν: "Και ποια 

θα εἶναι yt αὐτό η τιμωρία, av 

(αποδειχτεί) ότι λέτε ψέματα" 

ἀπ 
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75. Einav: "H τιμωρία γι' αὐτό θα 

εἰναι OTL: αυτός που στο σακί του θὰ 

ὄρεθεί νὰ κρατηθεί (σα σκλάδος). M' αὐτό 

τον τρόπο τιμωροῦμε τους κλέφτες! " 

76. Κι ἀρχισε (να ψάχνει) WES? τα σακιά 

τους, πριν (ἔλθει στο) σακί του αδελφού 

του. Ἐπιτέλους το ἐόγαλε am’ το oaxi 

του ἀδελφοῦ του. “Eto. σχεδιάσαμε για 

τον Iwong. Δεν μπορούσε va πάρει τον 

αδελφό Tov (δούλο) σύμφωνα με το νόμο 

του δασιλιά,"" εκτός αν o AAAAX (έτσι) 

το ήθελε. Ανυψώνουμε στο ὄαθμό (της 
σοφίας), όποιον Mac αρέσει, αλλά πάνω 

ast’ ὀλους ἕνας είναι προικισμένος με 

γνώση, ο Παντογνώστης. 

77. Eimav: "Av ἔκλεψε, είχε κι ἕναν 

ἀδελφό ποῦ εἰχε κλέψει πριν a’ αὐτόν". 

Αὐτά ὀμως ο Ἰωσήφ τα κρατούσε κλειστά 

στὴν καρδιά του, χωρίς VA ἀποκαλύπτει 

σ΄ αὐτούς τα μυστικά. Εἰπε (μόνο από 

μέσα του): "Βρίσκεστε σε πολύ χειρότερη 

κατάσταση" (από μας τους δύο). Κι o 

AAAAX καλά γνωρίζει εκείνα που 

᾽ὑυποστηρίζετε" 

78. Ἐίπαν: "Q! Ἐσύ Αζίς (ἀρχοντα). 
(Κοίτα)! ἐχει Eva πατέρα NALKLWLEVO (που 
θα λυπηθεί, γι' αὐτόν). Tu’ αὐτό πάρε, 
ἕναν ἀπό εμάς στη θέση του. Le ὀλέπουμε 
OT αλήθεια OTL εἰσαι από τους 
αγαθοεργούς". 

79. Εἰπε: "AAAAX φυλάξοι!, δεν θα 

πάρουμε ἄλλον από εκείνον που μαζί του 

ὀρήκαμε τα δικά μὰς (πράγματα). (Av το 

κάνουμε αὐτὸ) τότε εἰμαστε συνεργοί στην 

ξ 
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αδικία". 

80. Κι ὀὁὀταν ἀπελπίστηκαν OT’ αὐτόν 

(επειδή SEV πὙποχωρούσε), συγκάλεσαν 

ιδιαίτερη σύσκεψη. Εἰπε ο πιο μεγάλος 

am’ αὐτούς: "Μήπως δεν γνωρίζετε ott 0 

πατέρας σὰς πήρε Ὀυπόσχεση από σας, 

ot’ ὄνομα του ΑΛΛΑΧ, και πώς πριν 

απ' αυτό, είχατε παραλείψει το καθῆκον 

σας στον Ιωσήφ; (Π' αὐτό) dev θα φύγω 

απ' (αὐτή) TH YN, μέχρις ότου μου TO 

επιτρέψει ο πατέρας μου, ἡ με διατάξει O 

AAAAX, που εἰναι ο καλύτερος (κριτής) 

για va διατάζει΄". 

81. "Γυρίστε πίσω στον πατέρα σὰς 

και πέστε: Ω! Πατέρα μας! Κοίτα! ο 

γιος σου ἔκλεψε. Μαρτυρούμε μόνο ό.τι 

γνωρίζουμε, και dev μποροῦμε Va 

προφυλάξουμε τον εαὐυτό μας aN TO 

αναπάντεχο!" 

82. "Ῥώτησε TO χωριό που ἡμασταν 

εκεί, και το χαραόδάνι που μ' αυτό 

γυρίσαμε, και (θα διαπιστώσεις) ότι 

πράγματι λέμε την αλήθεια". 

83. Εἰπε (ο Ιακώδ6): "(‘Oxu) εσείς ot 

LOLOL σχεδιάσατε μια LOTOEIA (ἀρκετά 

καλή) για τον eavto σας. I’ αὐτό ἢ 

᾽ππομονή είναι ότι (μου) πρέπει. Εἰθε ο 

AAAAX νὰ μου γυρίσει (πίσω) OAOUS 

(oto τέλος). Γιατί Ἐκείνος εἰναι o 

Παντογνώστης ( καὶ ) o ΠΠάνσοφος". 

84. Κι απομακχρύνθηκε amt’ αὐτούς και 

εἶπε: "Πόσο μεγάλη εἰναι ἡ λύπη μου για 

τον Iwong”! Κι ἀσπρισὰαν τα μάτια του 

απ' τη λύπη κι πεσε σε σιωπηλή 

“ew “΄ 

1. 
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μελαγχολία. 

85. Einav: "Tia ovowa του AAAAX! 

Δεν θα πάψεις (ποτέ) va θυμάσαι τον 

Ιωσήφ, μέχρις OTOV Va φτάσεις στα τέλη 

TNS ἀρρώστιας ἡ να πεθάνεις!" 

86. Eine: "Ἐγώ παραπονούμαι, για TO 

ατύχημά μου και για TOV πόνο μου, μόνο 

στον AAAAX, καὶ γνωρίζω am’ tov 

AAAAX, εκείνα που εσείς δὲν γνωρίζετε...". 

δ7. "Q! Παιδιὰ μου! Πηγαίνετε κι 

εξετάστε για TOV Ϊωσήφ καὶ τον ἀδελφό 

του και μὴν ἀπελπίζεστε amd το EAEOS 

tov AAAAX. Στ' αλήθεια κανείς dev 

ἀπελπίζεται AM τὴν εὐψυχία του 

AAAAX, παρὰ μόνο 0 λαός τῶν ἀπιστων". 

88. Κι otav ήλθαν (πίσω) και (στον 

Ιωσήφ), εἰπαν: "Q! Ἐσύ Atit! (Μεγάλη) 

δυστυχία πεσε πάνω μας και πάνω στην 

οἰκογένειά μας. Δεν φέραμε (τώρα) παρά 

μόνο ελάχιστα κεφάλαια (γι᾿ ανταλλαγή 

ἐεμπορεύματος). Γέμισέ μας - λοιπόν 

κανονικὰ (τα σακιά), και κάνε TO (σε 

παρακαλούμε) σαν ἐλεημοσύνη σε μας. O 

AAAAX αμείδει τους φιλάνθρωπους" 

89. Εἰπε: "Μήπως γνωρίζετε πώς 

συμπεριφερθήκατε μὲ τον [Ϊωσήφ και με 

τον ἀδελφό του, όταν (ακόμη) εἰσαστε 

αμαρτωλοί;" 

90. Εἶπαν: “Μήπως εἰσαι ο Imong;" 

Eine: "Ἐγώ εἰμαι ο Ἰωσήφ κι αὐτός (εδώ) 

εἰναι ο ἀδελφός μου. O AAAAX - 

πράγματι - ἦταν για μας (όλους) 

ευεργέτης. (Γιατί evtvyet ὀποιος εἰναι 
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ἐνάρετος κι ὑπομένειν καρτερικά. KL o 

ΑΛΛΑ ποτέ δεν κάνει να χαθεί ο μισθός 

ἐκείνων που κάνουν TO καλό. 

91. Εἰπαν: "Ma τον AAAAX! 

Πράγματι o AAAAX σε προτίμησε (από 

ἐμάς) και σ΄ ανύψωσε πάνω μας, ενώ 

ἐμείς NUGOTAV αμαρτωλοί!" 

92. Eine: "Ti' αυτή τη μέρα δεν ὑπάρχει 

κατηγορία πάνω σας. O ΑΛΛΑΧ θα σας 

συγχωρήσει. Και είναι o πιο Ευσπλαχνικός 

as’ ὄσους ευσπλαχνίζονται!" 

93. "Πηγαίνετε μ᾽ αυτό το πουκάμισό 

μου και ρίξτε το στο πρόσωπο του πατέρα 

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

ἐπειτα ελάτε (εδώ) σε μένα όλοι σας, μαζί 

με τις οικογένειες σας". 

94. Κι όταν το καραθάνι άφησε (τὴν 

Αἰγυπτο), εἰπε ο πατέρας τοῦς: 

"Οσφραίνομαι την παρουσία tov Iwong, 

καὶ μὴ νομίζετε ότι ExW ξεμωραθεί". 

95. Εἰπαν: "Ma tov AAAAX ὄρίσκεσαι 

στην παλιά σου πλάνη! 

96. "Ὅταν ὅμως ήρθε ο κομιστής της 

χαρμόσυνης και ἐριξε (το πουκάμισο) 

πάνω στο πρόσωπό τοῦ, κι ἀμέσως ὄρήκε 

TO φως tov, εἰπε: "Μήπως δεν σὰς το 

ἔλεγα, ότι γνωρίζω am’ τον AAAAX, 

EXELVO που εσείς δὲν γνωρίζετε," 

97. Εἰπαν: "Q@Q! Πάτερα μας! 

Παρακάλεσε για μας va συγχωρηθοῦν ot 

αμαρτίες μας, γιατί OT αλήθεια εἰχαμε 
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σφάλλει". 

98. Εἰπε: "Oca παρακαλέσω .τον Κύριό 

μου να σας συγχωρήσει γιατί - στ᾿ αλήθεια 

- εἰναι οΜακρόθυμος(καμ)οΠολνυεπιεικής". 

99. Κι όταν (mia) μπήκαν (όπου 

ὀρισκόταν) αὐτός πρόσφερε κατοικία 

στους γεννήτορες του (να μείνουν) μαζί 

του, και εἰπε: "Εισέλθετε στην Αἰίγυπτο 

(xt όλοι σας θα εἰστε) σε ἀσφάλεια av ο 

ΑΛΛΑΧ το θέλει" | 

100. Κι ανύψωσε τους γεννήτορές του 

υψηλὰ πάνω στο θρόνο (τῆς 

αξιοπρέπειας), κι γονάτισαν τότε (όλοι 

κάτω: ταπεινά, μπροστά του. Και εἰπε: 

"02! Πατέρα μου! Αὐτή εἰναι ἡ εἐκπλήρωση 

στο παλιό μου όραμα. Ο Κύριός μου το 

EXEL κάνει αληθινό. Με εὐεργέτησε, ὁταν 

με. ἐόγαζε από τη φυλακή, και σας ἐφερε 

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

μετά TH διχόνοια που ο Σατανάς ἔσπειρε 

μεταξύ μου και μεταξύ των αδελφών. 

Πραγματικά o Κύριός μου καταλαόδαίνει 

καλύτερα, όσα EXEL σχεδιάσει να χάνει, 

Ἀν Αὐτός εἰναι o Παντογνώστης 

(και) ο Πάνσοφος". 

101. "Κύριέ pou! Mov ἕδωκες κάτι 

εξουσία και μου δίδαξες - πως va εξηγώ 

κάτι OTL’ τα ὀνειρα και από τα γεγονότα. 

C2! Δημιουργέ των ουρανών και της γης! 

Εσύ εἰσαι ο Προστάτης μου σ' auto τον 

κόσμο και στον Μελλοντικό. Πάρε την 
ψυχή μου (πεθαίνοντας) σαν ἕναν 

Μουσουλμάνο (Gav έναν που ἔχει 
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᾽υποταχθεί στη Θέλησή Lov)xi Evwoe με 

μετους ενάρετους". 

102. (92! Μουχάμμεντ!): Αὐτή εἰναι μια 

από τις ιστορίες του αόρατου (κόσμου) 

που - ἐμπνέοντάς σε - σου αποκαλύπτουμε. 

Δεν ἤσουν μπροστά - εσὺ - μαζί τους, 

όταν συνεννούνταν για το σχέδιό τους, 

με ποιο τρόπο να στήσουν παγίδα. 

103. Κι ακόμη δεν θα πιστεύουν οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους OGO κι 

αν είναι ἡ πιο μεγάλη σου επιθυμία. 

104. Και Sev τους ζήτησες κανένα 

αντάλλαγμα γι' αὐτό εδώ (το Κοράνιο) 

που δεν εἰναι τίποτε ἀλλο, παρά ἕνα 

μήνυμα για (όλα) τα πλάσματα του 

κόσμου. 

105. Και πόσα άλλα Σημεία, στους 

ουρανοὺς και OTH YH (υπάρχουν 

διεσπαρμένα) που (οι ἀνθρωποι) ὀλέπουν 

μπροστά τους; Κι όμως στρέφουν (το 

πρόσωπό τους) μακριά απ' αυτά! 

106. Ot περισσότεροι a’ αυτούς δεν 

πιστεύουν στον AAAAX, χωρίς va. δώσουν 

(ἄλλους συνεταίρους) σ' Αὐτόν ! 

107. Μήπως αἰσθάνονται ασφάλεια ότι 

δεν θα τους ἔλθει ο σκεπασμένος πέπλος 

τῆς κατάρας του AAAAX, ἡ ότι dev θα 

τους φτάσει -ξαφνικά -η(μοιραία μαύρη) 

WO, ενώ ὀρίσκονται αμέριμνοι; 
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108. Πες (τους): "Αυτός εἶναι o Δρόμος 
μου. (Σας) προσκαλώ στον ΑΛΛΑΧ, με 
τὴν ὀεδαία γνώση εγώ και οιασδήποτε 
με ακχολουθεί. Και δόξα στον ΑΛΛΑΧΙ 
Και dev εἰμαι an’ αὐτούς που συνδέουν 
ἄλλους θεούς pe tov AAAAX! 

109. Kou dev στείλαμε πριν από σένα 
(σαν ἀποστόλους) ἄλλους, παρά μόνο 
ἄνδρες Nov τοὺς εμπνεύσαμε, (ἀνὸδρες) 
που ζούσαν ἀνάμεσα στους κατοίκους των 
χωριών, Μήπως δεν ταξίδεψαν στη yn 
και δεν εἰδαν ποιο ήταν το τέλος εκείνων 
που ἔζησαν πριν an’ αὐτούς; Βέδαια η 
κατοικία τῆς Μέλλουσας Ζωής εἰναι 
καλύτερη για τους θεοσεόείς. Nati λοιπόν 
δεν λογικεύεστε; 

110. Ὅταν οι ἀπόστολοι χάσουν κάθε 
ελπίδα για τὴν επιτυχία του ἐργου τους 
καὶ νομίσουν ότι OL ἄνθρωποι τους 
μεταχειρίζονται σαν ψεῦύτες, τότε, τους 
ἔρχεται ἡ ὀοήθεια Μας και σώζουμε όσους 
θέλουμε. Ποτέ όμως δεν θα παραμεριστεί 
ἡ Τιμωρία Macs yu αὐτούς που εἰναι 
EVOXOL. | 

111. Ὑπάρχουν διδάγματα- στις 

ἱστορίες τους (τῶν αποστόλων)- για ὀσους 

εἰναι προικισμένοι με κατανόηση. To 

Κοράνιο δεν είναι (παραμύθια) ιστορίες 

που επινοήθηκαν, αλλά επιθεδαίωση για 

ὅσα ἐγιναν πριν απ’ αυτό, κι αναλυτική 

εξήγηση για το κάθε τι, κι Evacs Οδηγός 

χαι μια EvAoyia για to λαό (που οι 

ἄνθρωποι του) πιστεύουν. 
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to ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. M. P. = (Edu, Λαμμ, Μιμμ, 

~Pa)* Αὐτά είναι ta edagia (Αγιάτ) Tov 

Βιόλίου, και που σου EXEL σταλεί AT’ TOV 

Κύριό σου, είναι ἡ Αλήθεια. Κι όμως ot 

περισσότεροι aN’ τους ἀνθρώπους SEV 

πιστεύουν. 

2. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι Ἐκείνος που ὕψωσε 

Tove ουρανούς pe αθέατες κολώνες, κι 

ἐπειτα εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (τῆς 

EEovoiac), κι υπόταξε τον ἡλιο και TO 

φεγγάρι (oto Novo Tov)! Τὸ καθένα ast’ 

αὐτά τρέχει (στην τροχιά TOV) για ἕνα 

τέρμα προκαθορισμένο. Ρυθμίζει όλες τις 

ὑποθέσεις, εξηγεί αναλυτικά Ta Σημεία, 

μήπως θα πιστέψετε ἐντελῶς OTL θὰ 

συναντήσετε τον Κύυριό σας. 

3. Κι Exetvocg εἰναι που ἅπλωσε TH 

vy, κι ἔκανε σ' αὐτή τὰ Govva (να 

στέκονται στερεά) και TA ποτάμια κι από 

κάθε εἰδος καρποῦ ἕκανε ζευγάρια. 

Σχεδίασε τη Νύχτα σαν πέπλο πάνω στὴν 

Ἡμέρα. Βέδαια σ' αὐτά (όλα) ὑπάρχουν 

Σημεία για τους ανθρώπους που 

σκέπτονται. 

4. Και στὴ γη Ὁὑπάρχουν περιοχές, 

γειτονικές, και κήποι από ἀμπέλια, κι 

εχκτάσεις ἀπό σπαρμένο σιτάρι, και 

χουρμαδιές, - που φυτρώνουν από μιὰ 

χοινή ρίξα, εἰτε αλλιώς. Ποτίζονται με To 
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ἰδιο νερό, κι EV τούτοις κάνουμε μερικά 
an αὐτά va εἰναι πιο εξαίρετα στο 

φαγητό από ἀλλα. Σ' αυτά dra ὑπάρχουν 
- δέδαια - σημεία για τους ανθρώπους 
που καταλαόδαίνουν. 

3. Καὶ αν ἀπορείς για to ότι δεν 

πιστεύουν στην Ανάσταση τότε ἡ ἀπορία 
σου θα εἰναι μεγαλύτερη για τα λόγια 
τους: “Ὅταν Oa γίνουμε (πραγματικά) 

χώμα, τότε θα ὀρεθούμε σε ἀνανεωμένη 

δημιουργία!". Αὐτοί είναι εκείνοι που 

aovy8nxav tov Κύριό τους. Αὐτοί εἰναι 
που γύρω GT το λαιμό τους θα δεθεί 

ζυγός (δουλείας). Κι αὐτοί θα εἰναι οι 

Σύντροφοι της Φωτιάς, που για πάντα 

θα μένουν. 

6. Και σου ζητούν να επιταχύνεις την 

τιμωρία πριν γίνει ἡ ἁαπαλλαγή (απ' αὐτή). 
Κι εν τούτοις (πολλά) όμοια παραδείγματα 

τιμωρίας ἔχουν περάσει μπροστά τους. 

Κι όμως ο Κύριός σου συγχωρεί τους 

ἀνθρώπους για τις αδικίες τους, (ενώ) 

ταυτόχρονα εἰναι και αὐστηρός στην 

τιμωρία Του. 

7. Και λένε οι Ἀπιστοι; "Tati κανένα 

Σημείο δεν του EXEL σταλεί ἀπό τον Κύριό 

του" Κι εν τούτοις εσύ εἰσαι - πραγματικά 

(μόνο) Evacg προειδοποιητής, και για 

κάθε λαό ὑπάρχει ἕνας καθοδηγητής. 

8. O AAAAX γνωρίζει τι σηκώνει (η 
μήτρα) χάθε θηλυχκού, οτιδήποτε οι μήτρες, 

μειώνουν κι αὐυξάνουν, σ' Αὐτόν εἰναι 

UILOAOYLOLEVO TO κάτι μ' ακρίέδεια. 

9. Γνωρίζει το adeato και το ορατό. 
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Είναι o Μεγάλος, ο Ὕψιστος. 

10. (Π' Αὐτόν) το ίδιο είναι αν κανένας 

από σὰς κἈρύδενι τα λόγια του, ἢ τὰ 

ἀποκαλύπτει, ἡ XOVGETAL - μυστικά - TH 

νύχτα, ἡ περπατά - φανερά - τὴν ἡμέρα. 

11. Tia κάθε άνθρωπο, vaAaoxovv 

διαδοχικά από μπροστά XL από πίσω του 

(άγγελοι) που - κατά διαταγή του 

AAAAX - tov προφυλάσσουν. O AAAAX 

- βέδαια - ποτέ dev θ' GAAGEEL τὴν 

κατάσταση EVOS λαού, AV AVTOL OL LOLOL 

δεν αλλάζουν O,TL εἰναι μέσα στις ψυχές 

τους. Av ὀμως (άπαξ) και θελήσει o 

AAAAX τὴν τιμωρία ενός λαού, κανείς 

dev μπορεί va Tov εμποδίσει, κι oute θα 

ὄρεθεί προστάτης άλλος εκτός am’ Αὐτόν. 

12. Εἶναι Εκείνος που σας δείχνει τὴν 

ἀστραπή για νὰ εμπνεύσει φόδο και 

ελπίδα, και ανεδάζει (δαριά) φορτωμένα 

με (γόνιμη) ὀροχή σύννεφα. 

᾿ς 13, Kau ἡ ὄροντή ακόμη επαινεί τη 

Δόξα Tov, to ίδιο δὲ κάνουν και OL 

άγγελοι μὲ σεθασμό (και φόθδο). Και 

στέλνει τους κεραυνούς LE τους οποίους 

χτυπά ὀποιον θέλει... ενώ αὐτοί (τολμοῦν) 

κι ἀμφισόητούν για τον AAAAX, που 

είναι λίαν αὐστηρός στὴν τιμωρία Tov. 

14. Σ' Αὐτόν (μόνο) πρέπει va 

᾿απευθύνεται ἡ αληθινή προσευχῇ. 

Ματαιοπονούν, εκείνοι που επικαλούνται 

᾿(άλλες θεότητες) αντί Avtov (και 

μοιάζουν) σαν κι αὐτόν που ἁπλώνει τὰ 

χέρια του προς TO νερό ζητώντας TO νερό 

νὰ φτάσει GTO στόμα TOV, κι ὄμως TO 
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νερό dev to κάνει. “Eto. ot προσευχές 

των Ἀπιστων Sev εἰναι ELT] περιπλάνηση. 

15. Στὸν AAAAX υποτάσσεται 

οποιοσδήποτε ὑπάρχει στους ουρανούς και 

στη γη, EXOVOLA ἡ ακούσια. Κι οι σκιές 

τους ἀκόμη (το ίδιο κάνουν) TO πρωί και 

το ὁράόδυ. 

16. Ilec: "ἽΠοιος είναι o Κύριος (xt 

Εξουσιαστῆς) τῶν ουρανών και της γης"; 

Πες: Ἕίναι o AAAAX”. Πες: "Πώς λοιπόν 

παίρνετε (για λατρεία) ἄλλους προστάτες 

αντί του AAAAX, που δεν μποροῦν, οὔτε 

να ὠφελοῦν οὔτε νὰ όλάπτουν τον EAUTO 

τους; Iles: "Μήπως ο τυφλός εἰναι το 

ἰδιο μ᾽ εκείνον που όλέπει, ἡ τα ὄάθη 

TOU σκότους TO ίδιο μὲ TO Φως", Ἢ 

(μήπως) ὀρισαν γιὰ tov ΑΛΛΑΧ, 

συνέταιρους; Μήπως αὐτοί δημιούργησαν 

κάτι τι ὥστε ἡ δημιουργία TOUS va 

φαίνεται ὁμοια μὲ την δημιουργία Του; 

Εκείνος ἐχει δημιουργήσει ὦστε ἢ 

δημιουργία νὰ φαίνεται σ' αὐτούς ὁμοια. 

Πες: "0 AAAAX εἰναι o Δημιουργός του 

παντός. Αὐτός είναι ο Μοναδικός o 

Ὑπέρτατος ( και ) Ακαταμάχητος". 

17. ἔστειλε amt’ τον ουρανό νερό, και 

στις διώρυγες κυλούν ρεύματα ὀὁσα εἰχε 

OVOLLGEL κι οι χείμαρροι παρέσυραν TOV 

αφρό ποῦ επιπλέει. TETOLOG OWOLOS αφρός 

ὑπάρχει ἀκόμα και OTA μέταλλα που 

λιώνουν πάνω στὴ φωτιά και το σχήμα 

τους αλλάζει μὲ τη ζέστη τῆς γιὰ va 

γίνουν κοσμήματα ἡ εργαλεία. Μ' αυτό 

τον τρόπο ο AAAAX παραόδάλλει τὴν 

Αλήθεια με την Ματαιοδοξία. Ὅσο apood 

στον αφρό, αὐτός εξαφανίζεται σὰν το 
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ἀχρηστο πράμα MOV πετιέται, ενώ TO 

ὠφέλιμο στους ανθρώπους παραμένει στη 

γη. Ἔτσι ο AAAAX αναπτύσσει τις 

παραθολές. 

18. Σ' εκείνους που ανταποκρίνονται 

στον Κύριό τους, ανήκει ἡ (εξαίρετη) 

ανταμοιόή. Εκείνοι όμως πον δεν 

ανταποκρίνονται- ακόμα κι αν είχαν όλα 

όσα ὀρίσκονται πάνω στη YH και διπλάσια 

απ’ αὐυτά- (μάταια), θα τὰ πρόσφεραν 

για λύτρωση. π΄ αυτούς εἰναι απαίσιος oO 

λογαριασμός. Η κατοικία τοὺς εἰναι n 

Κόλαση. Τὶ ἀθλιο στρώμα! 

19. Μήπως αυτός που γνωρίζει ότι 

EXELVO που GOV ἔχει σταλεί AT’ τον Κύριό 

σου είναι ἡ Αλήθεια, σαν κι EXELVOV που 

εἰναι τυφλός (που dev γνωρίζει); Μόνον 

όσοι EXOVV φρόνηση, θα πάρουν 

προειδοποίησῃ. 

20θ. Ὅσοι εἈκπληρώνουν (TLS 

᾽υποχρεώσεις TOUS) στη Συνθήκη με TOV 

AAAAX, καὶ dev αθετούν To λόγο της 

᾽ὑυπόσχεσής τούς. 

21. Ὅσοι ενώνουν μαζί, εκείνο που 

έχει διατάξει o AAAAX να εἰναι ενωμένο, 

κι EXONAWVOVV TO σεδασμό στο Κύριό 

τους, και φοόδούνται τη συνέπεια του 

λογαριασμού (που θα αποδώσουν). 

22. Κι όσοι ὈὉὙπομένουν καρτερικά 

αναζητώντας την ικανοποίηση του Κυρίου 

τους, και SLATHOOVV τακτικὰ τις 

προσευχές, κι εξοδεύουν - μυστικά και 

φανερά - από εκείνα που TOUS ἔχουμε 

χορηγήσει και αντιμετωπίζουν το κακό 
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με το καλό. Αὐτοί EXOVV τὴν καλή 

ανταμοιόη της ζωής σ' αὐτόν τον κόσμο. 

23. Κήπους παντοτινής ευδαιμονίας, 

θα εισέλθουν αὐτοί και όσοι ἧσαν ενάρετοι 

από τους πατέρες, τις συζύγους και τους 

ἀπογόνους τους. Και οι ἄγγελοι θα 

μπαίνουν σ᾽ αυτούς από κάθε πόρτα (με 

το χαιρετισμό): 

24. "Ἑιρήνη Υμίν, γιατί υὑπομένατε 

καρτερικά. TL ὡραία που εἰναι ἢ 

AVTALOLEH της περασμένης ζωής σας!". 

25. Εκείνοι όμως που ἔχουν διακόψει 

τὴ Συμφωνία pe tov ΑΛΛΑΧ, - αφού 

πριν είχαν δώσει την ὑυπόσχεσή τους που 

τὴν εἰχαν κυρώσει και XOGOVV εκείνα που 

o AAAAX ἔχει διατάξει να είναι ενωμένα, 

κι ἔσπειραν στὴ YY το καχό - αὐτοί ἔχουν 

(για αμοιόή) τη Κατάρα, και τη κακή 

ανταμοιύή. 

26. O ΑΛΛΑΧ παρέχει πολλά ἡ λίγα 

Ta ἀγαθά με ἀκρίδεια για τη Συντήρηση 

σε ὄποιον θέλει. Και χάρηκαν με ta ἀγαθά 

της ζωής αυτού του κόσμου. Κι όμως 7 

χαρά ἀπ᾽ Ta χοσμικά αγαθά εἰναι 

ἀσήμαντα μπροστά στη Μέλλουσα Ζωή, 

γιατί εἰναι μικρή (πρόσκαιρη) ἀνεση. 

27. Ou δε Ἀπιστοι λένε: "Ma δεν ἔχει 

OTOAEL σ' AUTOV κανένα Σημείο ἀπ᾽ τον 

Κύριό του", Πες: "O AAAAX - πράγματι 

- ἀφήνει OTHV πλάνη, αὐτούς mov θέλει 

και καθοδηγεί ὁσους επιστρέφουν σ' Αὐτόν 

μετανοιωμένοι. 

28. (Ενώ) όσοι πιστεύουν, OL καρδιὲς 
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tous καθησυχάζουν με τὴν επίκληση (του 

ονόματος), tov ΑΛΛΑΧ. Ναι- χωρίς 

αμφιθολία - (μόνο) στην ἀνάμνηση του 

AAAAX οι καρδιές καθησυχάζουν. 

29. "Αὐτοί που πίστεψαν κι ἐπραξαν 

το καλό θα Exouv (κάθε) ευδαιμονία ἕνα 

OLOEPO τόπο (τελικής) επιστροφής". 

30. Ἔτσι σε ἔχουμε στείλει σ' ἕνα 

Ἔθνος - που πριν απ' αὐτό (με πολύ 

καιρό) ἐχουν (άλλα) έθνη (περάσει) και 
πέθαναν, - (με σκοπό) - να απαγγείλεις 

σ᾽ αυτούς, (OTL σ' ἔχουμε στείλει) 

ἐεμπνέοντάς σε, κι όμως AUTOL ἀρνήθηκαν 

τον ελ. Ραχμάν (Tov Ἐλεήμονα), πες: 

"Αὐτός εἰναι ο Κύριός μου! Δεν υπάρχει 

άλλος θεός παρά μόνο Αὐτός! Σ' Αὐτόν 

εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου, και σ᾽ 

Αὐτόν επιστρέφω" 

31. Av υπήρχε κανένα ὄόιόλίο, που μ' 

αὐτό νὰ μεταχινούντο τα ὄουνά, ἡ va 
ZO6OVTAV ἢ YY στη μέση, ἡ μ' αυτό va 

μιλούσαν OL πεθαμένοι, (αυτό θα ἦταν το 

μοναδικό Κοράνιο)! κι όμως το (γενικό) 

Πρόσταγμα για ὀλα ανήκει μόνο στον 
AAAAX! Μήπως ot Πιστοί δεν γνωρίζουν 

ott o AAAAX θὰ μπορούσε - αν το ήθελε-. 

va καθοδηγήσει ὀλους Tous ανθρώπους 

(στον ᾿ίσιο ὁρόμο); Κι ὁμως οι Ἀπιστοι 

SEV παύουν VO κυριεύονται από 
καταστροφή (συμφορά) για τα (πονηρά) 

τους έργα, ἡ (η συμφορά) να πλησιάζει, 

ἀπειλητικά, τα σπίτια τους, μέχρις ότου 

ἐεκπληρωθεί ἡ υπόσχεση του AAAAX. 

Γιατί, ot' αλήθεια, o AAAAX δεν αθετεί 

την υπόσχεσηή Tov. 
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32. Ἄλλοι απόστολοι- πριν από σένα 

- ἔχουν εμπαιχθεί. Παραχώρησα όμως 

προθεσμία στους άπιστους και τελικά τους 

τιμώρησα. Πόσο (τρομερή) ταν ἡ τιμωρία 
Μου! 

33. Etvau - λοιπόν - Αὐτός, που στέκει 

πάνω από κάθε ψυχή (και γνωρίζει) dra 

ὅσα κερδίζει (απ' ta ἐργα της), όμοιος 

με θεούς, ανίκανους να κάνουν τίποτε; 
Κι ακόμη απέδωσαν συνεταίρους στον 

AAAAX! ες: " Ονομάσετέ τους! Μήπως 

(νομίζετε) OTL (μπορείτε) va ενημερώστε 

τον AAAAX για κάτι που αγνοεί (ό.τι 

γίνεται) στη YH, ἡ μήπως λέτε κάτι που 

δεν πιστεύετε; (δηλ. μια επίδειξη λέξεων); 

‘Oxu οἱ αποφάσεις τῶν Ἀπιστων φαίνονται 

va ἐχουν στολιστεί ευχάριστα, με 

πανουργία. Αναχαιτίστηκαν απ' το σωστό 

Δρόμο. Και σ' αὐτούς mov ο AAAAX 

ἄφησε στὴν πλάνη, κανείς δεν μπορεί va. 

καθοδηγήσει. 

34. Oa ἐχουν ὀάσανα στη ζωή αυτού 

του κόσμου, αλλά σχληρότερα όμως - εἶναι 

Ta θασανιστήρια στη Μέλλουσα Ζωή, καὶ 

κανένα δεν θὰ έχουν υπερασπιστή 

ἀπέναντι στον ΑΛΛΑΧ. 

35. Νὰ πως μοιάζει ο Παράδεισος, 

που τον ἔχουν υποσχεθεί στους ενάρετους! 

Ρέουν- από κάτω του - ποτάμια, 

ανεξάντλητη είναι ἡ ευκαρπία του κι 

(απέραντοι) OL σκιεροί (τόποι). Τέτοια 

εἰναι ἡ ἀνταμοιδή των Ενάρετων, ενώ το 

Ἰέλος των Ἀπιστων εἰναι ἡ Φωτιά. 

36. Σ' αὐτούς που ἔχουμε δώσει το 

Βιόλίο, χαίρονται για όσα σου ἐχουν 
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σταλεί (δηλ. to Κοράνιο). Αλλά ὑπάρχουν 
ανάμεσά TOUS εκείνοι που απορρίπτουν 

ἕνα μέρος tov. Tes: "Ἔχω εντολή va 

λατρεύω tov 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 AI TH γνώση σου 

ἐχει φθάσει τότε dev θα ὄρεις οὔτε 

προστάτη, OVTE ὑυὑπερασπιστή ἀπέναντι 

στον AAAAX. 

38. Ἔχουμε στείλει (κι ἀλλους) 

αποστόλους πριν από σένα, και TOUS 

ἔχουμε κάνει Va έχουν συζύγους κι 

απογόνους. Ποτέ όμως ἕνας ἀπόστολος 

δεν ήταν ικανός va ἔλθει μ᾽ Eva Σημείο 

χωρίς va το εγκθίνει (ή να το διατάξει) ο 

AAAAX! Ta κάθε περίοδο υπάρχει ἕνα 

Βιόλίο (που περιέχει τους θεϊκούς νόμους). 

39. O AAAAX εξαφανίζει ἢ 

επικυρώνει κάθε τι που θέλει. Σ' Αὐτόν 
ὑυπάρχει ἡ Μητέρα του Βιόλίου (δηλ. ἡ 
ανώνια γνώση). 

40. Eite σου δείξουμε (εν τω μεταξύ) 

ἕνα μέρος από όσα ἐχουμε υποσχεθεὶ σ' 

αυτούς, cite πάρουμε κοντά Mac την ψυχή 

σου (TOOTOV συμπληρωθούῦν ὁλα), ἢ 

αποστολή GOV εἰναι va κάνεις va φθάσει 

(το Μήνυμολ σ' αὐτούς. Ἐμείς δε, θα τους 

καταδικάσουμε. 

41. Μήπως δεν ὀλέπουν (οι ἀπιστοι) 
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ott Ἐμείς εκτελούμε την ἀπειλή Mac; (που | ὩΣ aca ISA FO Cala, VSE 
εἰναι VOL τους νικήσουμε και να αυξήσουμε “Oui 
τὴν yn τῶν Μουσουλμάνων); (Otav) o 
AAAAX δικάζει, κανείς dev μπορεί va 

αλλάξει τις αποφάσεις Tov. Kat γρήγορος 

εἰναι ο AAAAX στὴ καταδίκη. 

42. Κι εκχείνοι που ἔξησαν πριν απ Lae (Bb pelints Se 
Q“UTOVG UNXAVEVOVTAV αἀπάτες (οι oe ae ees 
ειδωλολάτρες). Αλλά o AAAAX εἰναι o "Bis he 
Κύριος - σχεδιαστής για όλα Ta πράγματα. ORK ΜΡ ἐδ 
Ινωρίζει τι κερδίζει am’ τα ἐργα της κάθε 

ψυχή, πολὺ δὲ σύντομα θα μάθουν οι 

ἄπιστοι ποιος στο Τέλος θα ἔχει την καλή 
ανταμοιύη. 

, , . tt i AC od 2. 45. Ou. ἁπιστοι λένε: Δεν εἰσαι ὩΣ at Cen nies 
αποστολος". πες: "Αρκεί o AAAAX σαν εὐ ν τς 

5 pee στ δα μάρτυρας ἀνάμεσα σε μένα και σε σας ὩΣ» eee 
ὦ , ᾿ ” eat a τἀν καὶ σ' σους ἔχουν γνώση του Βιόλίου | OMe y 2 

(II. και Κ. Διαθήκη )". 

Στο ὄνομα tov AAAAX Seas, ots 
tov ΠΠ|αντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου 

: Be : ἐπ eh Λάμμ, Pa)*. ‘Eva HE SAAS TE es Ση 
LOALO (το Κοράνιο) που σου το έχουμε ae ae oe ne ee 

ἀποκαλύψει, για VOL μπορέσεις να ὀγάλεις bredin4p 2h sll σταῖς, 
τους ἀνθρώπους az’ to 6080 σκοτάδι, O wt ai 
στο PWC- WE τὴν ἀδεια του Κυρίου τους - 

oto Δρόμο του Μεγαλοδύναμου tov 

Υπερένδοξου.- 

2. ΑΛΛΑΧ, στον οποίο ανήκουν όλα ἀρ τὰ 

OOO. ὀρίσκονται στους ουρανούς καὶ στη Ὄ 4 Mole yp aI 
Ze ae 3 

* 6A. Σημ. 1 



yn. Κι αλίμονο στους ἀπιστους για σκληρὰ 

ὀάσανα (που τους περιμένουν)! 

3. Ἐκείνοι που ἀαγαπούν ty ζωή tov 

χόσμου περισσότερο a’ τη Μελλοντική, 

που εμποδίζουν (τους ανθρώπους) AT TO 

Δρόμο του AAAAX, επιδιώκοντας νὰ τον 

κάνουν λοξό. Αὐτοί ὀρίσκονται σε πολύ 

μακρινή πλάνη. 

4. Και κανένα απόστολο δεν ἐχουμε 

στείλει που νὰ μὴν WAG TH γλώσσα της 

γενιάς του. Ὥστε (να τους διδάξει) 

φανερώνοντας (την αλήθεια) σ' αυτούς. 

Κι ο AAAAX αφήνει στὴν πλάνη ὅποιον 

θέλει. Κι Αὐτός εἰναι ο Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 

5, Και ἐχουμε στείλει - επίσης- τον 

Μωυσή με ta Σημεία μας, (διατάζοντας): 

"ὀγάλε το λαό Gov απ’ το δαθύ σκοτάδι 

στο φῶς, και υπενθύμισε τους νὰ 

(θυμούνται) τις Hueges του ΑΛΛΑΧ (δηλ. 

ta θεία γεγονότα)". Σ' αυτά - δέδαια - 

᾽υπάρχουν Θεϊκά Σημεία για καθένα που 

καρτερικά πυπομένει, και γενναιόδωρα 

EVYVWMUOVEL. 

6. (Q! Movyduuevt! Na avagecets), 

otav o Μωυσής εἰπε στο AGO του: 

"Θυμηθείτε ty χάρη του AAAAX σε σας, 

ὅταν σὰς λύτρωσε, απ τὴν οικογένεια 

του Φαραώ, που σὰς πίεζε με σκληρή 

εργασία και δάσανα, σφάζοντας τα παιδιά 

σὰς κι ἀφήνοντας ζωντανές τις γυναίκες 

σας (ως συπηρέτριες)! Σ΄ αὐτά υπήρχε μιὰ 

μεγάλη δοκιμασία ast’ tov Κυριό σας". 

7. Και (θυμηθείτε) όταν ο Κύριός σὰς 

(14) Σούρα ΪἹμπραχήμ Μέρος 130 | 356 | VY sl γῈ gral yl 8 ys 

se GIL οἰ λῶς 
»““.,..“““ “« ΤΊ IBA “we SMO 305: aes b aoe) 

vay - © ῶ ἐκ ες 

oO 

T35 a ᾿ pel at Zo al 

“ 
7 “’ 

atl Aas | el Vee gi oe ye S18 3) 5 

SS “ΟΞ δὶ SCANS Sees 

SIA OAR MAS 325 
demligivend ac, ἜΣ τς prey 

CO Abe ΟΝ 



(14) Loven Ϊμπραχήμ Μέρος 130 

σας δήλωσε: "Av elote ευγνώμονες, 0’ 

CLVENOW περισσότερη (χάρη) σε σας. Av 

όμως ELOTE άπιστοι, (τότε) - OT’ αλήθεια 

ἡ τιμωρία μοῦ εἰναι δαριά". 

8. Κι ο Μωυσής εἰπε: "Av δείξετε 

ἀπιστία, παρανομία κι ἄρνηση πίστης 

εσείς και OAOL πάνω στὴ yn (θα χαθείτε), 

εν τούτοις ο AAAAX δεν ἐχει ἀανάγχη 

από κανένα, καὶ ἄξιος εἰναι για κάθε 

Δόξα". 

9, Μήπως δεν σὰς ἐφτασε ἡ ἱστορία 

EXELVWV που (ἐζησαν) πριν από σας; Η 

γενιὰ του Νώε, και του ἄντ, και του 

Θεμούντ, κι εκείνων που (ήλθαν) ἐπειτα 

απ' αὐτούς, Κανείς δεν τους γνωρίζει παρά 
μόνο ο ΑΛΛΑΧ. Σ' αὐτούς ἦλθαν 

Απόστολοι με ολοφάνερα (Θεϊκά Σημεία), 

ἐόαλαν ὁμῶς τα χέρια τους LE ἀαγανάκτηση 

στα στόματά τους, και εἰπαν; ᾿Αρνούμεθα 

(την ἀποστολῇ) γιὰ τὴν οποία εἰχε σταλεί, 

και GAUPLOGAAOVWE πολύ για (το 

θρήσκευμα) που σ' αυτό μας προσχκαλείτε". 

10. Ot απόστολοί τους εἰπαν: "Μηπως 

υπάρχεν ἀαμφιδολία όσον APOOG στον 

AAAAX, to Δημιουργό τῶν ουρανῶν και 

τῆς γης; Εκείνος είναι που σας προσκαλεί 

για νὰ σὰς συγχωρήσει από τις αμαρτίες 

σας και νὰ αναδάλει την τιμωρία σας 

γιὰ ορισμένο χρόνο!" Εἰπαν: "Κι ὁμῶς εσείς 

ELOTE μόνο ἄνθρωποι τίποτε περισσότερο 

από εμάς (και) ζητάτε va μας 

απομακχκρύνετε amt τις (θεότητες) που 

πατέρες μας λάτρευαν. Φέρτε μας τότε 

κάποιο φανερό τεχμήριο". 

11. Ot ἀπόστολοϊί τους (τότε), εἰπαν 
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σ' αυτούς: ᾿Αλήθεια, εἰμαστε ανθρώπινα 

ὄντα σαν xL εσάς, κι όμως ο AAAAX 

παραχωρεί TH χάρη (μήνυμα) Tov σ' 

ὁποιον θέλει από όσους δούλους Tov. Kat 

δεν εἰχαμε νὰ OOS φέρουμε κανένα 

τεχμήριο εχτός av oO AAAAX θέλει. Στον 

AAAAX ας ὑυποστηρίζονται οι πιστοί. 

12. Και γιατί va μην ὑυποστηριχθούμε 

στον AAAAX εφ᾽ ὁσον μας EXEL 

καθοδηγήσει στο σωστὸ Δρόμο; Oa 

᾽πυπομένουμε καρτερικάὰ κάθε πόνο που 

μπορεί Va μας προξενήσετε. Και στον 

AAAAX ας νυποστηρίζονται (πάντοτε) 

EXELVOL που πιστεύουν σ᾽ Αὐτόν. 

13. Και εἰπαν οι AMLGTOL στους 

Αποστόλους τους: "Na εἰστε ὀέόθαιοι ότι 

θα σας εκδιώξουμε απ' TH γη μας av δεν 

ETTLOTOEWETE στη θρησκεία μας". Ο Κύριός 

τους όμως τους εἰχε εἐμπνεύσει (αυτό TO 

Μήνυμα) “Θα καταστρέψουμε τους 

ἀδικους" 

14. "Και ot' αλήθεια θα κάνουμε ὥστε 

να κατοικήσετε TH YY μετά GI αυτούς. 

Κι auto σαν mobo για την Ἰὶμωρία που 

EXEL ἀπαγγελθεί": 

15. Τὴν νίκη ζήτησαν an’ tov AAAAX 

και ματαιώθηκε κάθε ἰσχυρός (παραδάτης 

τύραννος) πεισματάρης. 

16. Tov περιμένει ἡ Κόλαση και το 

MOTO του ὄραστό δύσοσμο νερό θὰ εἶναι 

από πύον. 

17. OG το ρουφύάει γουλιά-γουλιά και 

σχεδὸν dev θα το χαταπίνει εὐκολα. O 
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θάνατος θα ἔλθει σ' αυτόν από κάθε μεριά, 

κι ὁμως dev Oa πεθαίνει. Κι and πίσω 

του ἀκόμη σχληρή τιμωρία. 

18. H παραόῤολῆὴ εκείνων που 

αρνήθηκαν tov Κύριό tous εἶναι, ότι to 

καλά έργα τους μοιάζουν σαν στάχτη που 

πάνω τῆς ο ἄνεμος κινείται παράφορα 

σε μια θυελλώδη ἡμέρα. Καμιά αμοιδή 

dev θα ἐχουν γιὰ Ta Eoya τους. (H ἀρνηση 

του AAAAX) εἰναι πλάνη που απέχει 

μακριά απ' τὴν Αλήθεια. 

19. Μήπως dev ξέρεις ότι O AAAAX 
ἐπλασε - σωστά - τους ουρανούς χαι TH 

vn; Av to ἤθελε, θα μπορούσε VO σας 

αντικαταστήσει μ' ἄλλους ανθρώπους. 

20. Αὐτό dev θα εἰναι δύσκολο για 

τον AAAAX. 

21. Oa όγουν όλοι τοὺς από τους 

τάφους μπροστά στον ΑΛΛΑΧ και οι 

ανίσχυροι θα πουν σ᾽ αὐτούς που ήταν 

αλαζονικοί: "Euetc δὲν ήμασταν παρά 

ακόλουθοί σας. Μπορείτε - λοιπόν - va 

μας προστατέψετε καθόλου am’ την Οργή 

tov AAAAX"; Ki αὐτοί θα πουν: "Av o 

AAAAX μὰς καθοδηγούσε θα σας 

καθοδηγούσαμε xt εσάς. Καμιά διαφορά 

(τώρα) Sev υπάρχει για μας, εἰτε 

παραφερθούμε, ELTE ὑποστούμε (αυτά τὰ 

ὀασανιστήρια) με ὑπομονή. Ta μας (πια) 

OEV υπάρχει δρόμος διαφυγής". 

22. Κι otav mua ληφθεί ἡ απόφαση 

(tov AAAAX κατά τὴν Ἡμέρα της 

Κρίσεως) κι όλα τελειώσουν, ο Σατανάς 

Oa meu: Ὃ AAAAX, ὀέῤαια σας ἐχει 

RA SWiUe ΠΣ τ τες 
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᾽πυποσχεθεί την αληθινή ὑυπόσχεση. ενώ εγώ 

σας ἔχω πυποσχεθεί, αλλ' όμως αστόχησα 

στην ὑπόσχεσή μοῦ σε σας. Δεν εἰχα καμιά 

εξουσία πάνω σας, EXTOS του ότι σας 

κάλεσα κι εσείς μ' ἀακολουθήσατε. Τότε 

μη με xataxotvete. Δὲν μπορώ va σας 

σώσω οὔτε εσείς νὰ με σώσετε. Αρνήθηκα 

τις από πριν πράξεις σας, όταν με 

συνεταιρίζεστε μὲ τον ΑΛΛΑΧ. Βεόαίως, 

οι ἄπιστοι θα ἔχουν τρομερά ὄόάσανα. 

23. Ἐκείνοι ὁμῶς που πίστεψαν κι 

ἕκαναν αγαθοεργίες, θα γίνουν δεκτοὶ σε 

Κήπους, που κάτω τους τρέχουν τὰ 

ποτάμια OTOV και θα κατοικήσουν για 

πάντα μὲ τὴν ἄδεια του Κυρίου τους. 

Exet 0 χαιρετισμός τους θα εἰναι: "Ειρήνη!" 

24. Μήπως dev ξέρεις, πώς οΑΛΛΑΧ 

ἀναπτύσσει μια παραόδολή; ἕνας καλός 

Λόγος μοιάζει μ' Eva καλό δένδρο που, 

οι ρίζες του εἶναι σταθερά στερεωμένες 

(OTH YH) και τὰ XAWVAELA TOV 

(ava6atvovv) προς TOV οὐὔρανό. 

25. Παρουσιάζει tous καρπούς TOU σε 

κάθε emoxn, Κυρίου θέλοντος. “Ἔτσι o 

AAAAX ἀαναπτύσσει τις παραύδολές στους 

ανθρώπους, για να καταλάδουν. 

26. Κι η παραδολή για Eva κακό Λόγο 

εἰναι σαν TO κακό δένδρο, που 

παρασύρεται με τις ρίζες τοῦ aN τὴν 

ἐπιφάνεια τῆς γης. Δεν EXEL στερεότητα. 

27. O AAAAX δίνει στερεότητα σ' 

EXELVOUG που πίστεψαν - μὲ το σταθερό 

Λόγο (της Πίστης) στη ζωή αυτού tov 

κόσμου και στή Μέλλουσα Zwn, ενώ θα 

σις: 4 ΄ 
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αφήσει στην πλάνη tous ἀπιστους. Kar o 
AAAAX χάνει οτιδήποτε θέλει. 

28. Μήπως δεν θλέπεις EXELVOUG, που 
ἔχουν αντικαταστήσει TH χάρη του 

AAAAX με τὴν απιστία, κι ἐχουν γίνει 

ἡ αἰτία να πέσει ἡ γενιά τους στο μέρος 

της ᾿ἀπώλειας; - 

29. Στην Κόλαση, ὀπου θα καούν. - 
Ti ἀθλιο μέρος ὀπου θα μένουν! 

30. Κι ανέδασαν (εἰδωλα) κάνοντάς 

Ta load προς τον ΑΛΛΑΧ, για va 

παραπλανήσουν (τους ανθρώπους) από 

τον σωστό Δρόμο! "Πες (2! Movycupevt!): 
Ας χαίρεστε τώρα, αλλά το τέλος σας 

εἶναι στην Κόλαση!" 

31. Νὰ πεις:(Ὡ 'Μουχάμμεντ) στους 

δούλους μου που EXOVV πιστέψει, va 

εχτελοῦν τις ταχτικές προσευχές, va 

ξοδεύουν απ' ta ἀγαθά mov τους ἔχουμε 
δώσει, ELTE μυστικά, εἰτε φανερά, προτού, 

ἔλθει ἡ Ἡμέρα, που o' αυτή δεν θα ὑπάρχει 

μήτε αμοιδαία ἀγοραπωλησία, μήτε 

αλληλομεσολάῤθηση. 

32. Εἶναι ο AAAAX, Exeivoc που 

δημιούργησε τους ουρανούς καὶ τὴν Yn, 

και στέλνει (κάτω) ὄὀροχή απ' τον ουρανό, 

XL απ’ αυτή κάνει va ὄγουν καρποί για 

va τραφείτε. Eivar Εκείνος που έκανε ta 

καράόδια va εξουσιάζονται από σας, WOTE 

να μπορούν va διασχίζουν τις θάλασσες 

με τη θέληση του AAAAX. Kau σας éxave 

τα ποτάμια (επίσης) va ta δαμάσετε. 

33. Ἔχει δαμάσει για σὰς tov ήλιο 

Γ 361 1 7: γ £ woth! By pe 
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καὶ τη σελήνη - που συνεχίζουν (και τὰ 

δυο) THV κανονική πορεία τους - και TH 

νύχτα, ἐπίσης καὶ την Ἡμέρα éxer δαμάσει 

για σας. | 

34. Και σὰς ἔδωσε από ὁλα που Tov 

ἐχετε ζητήσει. Κι av υπολογίσετε τις χάρες 

του AAAAX, ποτέ δεν θα μπορέσετε νὰ 

τις απαριθμήσετε. (Κι όμως) ο ἄνθρωπος 

ἔχει παραδοθεί στὴν αδικία και 

στὴν αχαριστία. 

35. (Θυμηθείτε) Otav ο Αὐραάμ εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κάνε αὐτό το χωριό (τη 

Μέκκα), ασφαλισμένο, και φύλαξε ἐμένα 

και τὰ παιδιά μου από το VA λατρεύουμε 

τα εἰδωλα. 

36. "Κύριέ μου! Ἔχουν ἤδη 

παραπλανήσει πολλούς από τοῦυς 

ανθρώπους. Εκείνος όμως που ακολουθεὶ 

το (δρόμο) μου, είναι az’ τους δικούς 

μου, κι εχείνος που με παραγοῦει..., XL 

ὄμως Εσύ eicoat ο Πολυεύσπλαχνος, Ο 

Πολυεπιεικής. 

37. "Κύριέ μας! Ἔχω κάνει μερικούς 

απ' TOUS ἀπογόνους μου VO κατοικήσουν 

σε μιὰ κοιλάδα χωρίς καλλιέργεια, στο 

Απαράδατο Oixo Σου mote - Κύριέ μας! 
- ίσως να εκτελούν τις προσευχές καὶ νὰ 

κάνεις ομάδες ἀνθρώπων νὰ πάνε O 

αὐτούς μὲ μεγάλη επιθυμία και να 
παρέχεις σ' αὐτούς Ta καλά ἀγαθά ὥστε 

νὰ μπορούν να ευχαριστοῦν. 

38. Κύριέ μας! Πράγματι. Eou 

γνωρίζεις EXELVO που κρύδουμε,, κι EXELVO 

που αποχαλύπτουμε. Γιατί τίποτε - από 

δέ peal yl 8)» 
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οτιδήποτε- δὲν χρύδεται a’ tov AAAAX, 
ELTE στη YN, ELTE στον ουρανό. 

39, "Δόξα στον AAAAX ποὺ pov ἔχει 
δωρίσει- στὰ γεράματά μου - τον Ἰσμαήλ 
και τον Ισαάκ. Zt’ αλήθεια ο Κύριός μου 
εἰναι Αὐτός που axovet τις Παρακλήσεις! 

40. "Κύριέ μου! Κάνε με ώστε va 
ἐχτελέσω TH ταχτική Προσευχή καθώς 
ἐπίσης (ὑψωσε) και τους ἀπογόνους μου- 
Κύριέ μας- και δέξου την Παράκλησή 
μου. 

41. "Κυριέ μας! Σκέπασέ (μας) με τη 
Συγγνώμη Σου, ἐμένα και τους γεννήτορές 
μου καὶ (ὀλους) τους Πιστούς κατά τὴν 
Ημέρα της Κρίσης. 

42. (Μη νομίζεις, ὦ Μουχάμμεντ) ote 
ο AAAAX dev προσέχει τις πράξεις των 
αδίκων, μόνο Tous αναδάλλει για την 
Ἡμέρα, που τα μάτια- προσεχτικά- θα 
ατενίζουν με φρίκη.- 

43. τρέχοντες (τότε) τα μάτια τους με 

TO λαιμὸ εχτεταμένο, Ta κεφάλια τους 
ανυψωμένα, τα ὀλέμματά τους va μη 
γυρίζουν o' αυτούς, και τις καρδιές τους 
(va χάσκουν) άδειες ! 

44, Λοιπόν προειδοποίησε τους 
ανθρώπους για την Ἡμέρα, που τα δάσανα 

θα τους φθάσουν. Τότε οι ἀδικοι θα πουν: 
"Κύριέ μας! Καθυστέρησέ μας (έστω) για 

ἕνα κοντινό διάστημα, τότε θα 
ακολουθήσουμε τη Πρόσκλησή Lov (για 
to ᾿ἰσλάμ) και θα ακολουθήσουμε τους 
Αποστόλους"! "Μήπως δεν ἐχετε ορκιστεί 

γῈ peat »} By pe 
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- από mow - ότι dev θα ανεχθείτε va 

αλλάξετε γνώμη ;" 

45. "Kot 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 oO 

AAAAX γνωρίζει οτιδήποτε κάνουν. H 

πονηρία τους, όμως, ἐστω καὶ LOXVOT] τόσο 

που θα μπορούσε VOL μετακινήσει τα όουνά 

(εἰναι γνωστή στον AAAAX). 

47. Μη νομίζεις (Μουχάμμεντ), ο 

AAAAX θα αθετήσει τις ὑποσχέσεις Tov 

προς τους Αποστόλους Tov. [Γιατὶ o 

AAAAX εἰναι Πανίσχυρος και σκληρός 

στα αντίποινα. 

48. Κατά την Ἡμέρα που ἡ yn θὰ 

αλλάξει, μὲ (ἀλλ) διαφορετική yn, TO 

LOLO και OL ουρανοί, κι (OL ἀνθρωποι) θα 

ὄγουν από τους τάφους TOUS - μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ - τον Μοναδικό, τον 

Ακαταμάχῃητο. 

49. και (τότε) θα δεις τους ενόχους - 

αὐτή τὴν Ἡμέρα - δεμένους μεταξύ τους 

με αλυσίδες. 

50. Ta φορέματά tovg από ρευστή 

πίσσα, και TA πρόσωπά τους Va 

σκεπάζονται we Φωτιά, , 

51. ὥστε o AAAAX va ανταποδώσει 

σε κάθε ψυχή σύμφωνα με τα OOM ἔχει 

δέ etl! δ). 
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χερδίσει. Πράγματι o A A ELV Ay ‘f Lost θδίσει Hg YHatt, AAAX εἰναι or “οὐ coy lot 
YENYoOEOS στὴν χριση Tov. 

52. Αὐτὸ εἰναι eva Μήνυμα για τους Fae ἰ "ΠΣ 5 lil πος 

ανθρώπους. Ag προειδοποιηθούν απ' αυτό, | nes teen ye 
pases Hie es, J IVT IS 3 sacl) vale 

κι ας μάθουν, OTL εἰναι (τίποτε ἄλλο παρά) ay Bes Addy to's} yall 

Evag Qedg (AAAAX). Ac προσέξουν - 

λοιπόν - OL ἄνθρωποι που καταλαδαίνουν. 

Στο όνομα tov AAAAX NSA Sy : 
, , >: ." as 

του [avredenuova,tov πολυεύσπλαχνου LI Onn 

1.Α. Λ. ΡΞ(Έλιῳ, Λαμμ, Pa)* Αὐτά (δοκοῦ; ie AEs ah 

είναι Ta Σημεία (Αγιάτ) tov Βιόλίου (της as : 

Αποκάλυψης) και éva Koodvio 

(ανάγνωσμα) που ξεκαθαρίζει ta πάντα. 

2: Πολλές φορές EXELVOL που Ze, σ of “8 ν΄ ow “ Gary vy 

7 ΠΟΥ Gy pe TS OS 
δυσπιστοῦν επιθυμούν νὰ έχουν υποταχθεί ΚΣ ΣΙ 
(στη Θέληση του AAAAX) στο Ισλάμ. 

3. ἈΑφησέ τοὺς μονάχους να τρώνε Wet πρυξχορεδοΣ ἐνῶ pil νὰ δας ἐν DR Re ἡ νι σα gh As et 53 
και VA χαϊρονται (TA ὁμορφα πράγματα me . 

, ἢ ’ὔ ᾿ fe AU “1 κ τ... 1 

αὐτῆς της ζωῆς) και Va ευχαριστούν TOV a hye eee 

εαυτό tous. As tous διασκεδάζουν οι 

(ψεύτικες) ελπίδες. Πραγματικά θα μάθουν 
τὴν αλήθεια. 

4. Ποτέ δεν καταστρέψαμε (τους 

κατοίκους), χωριοῦ χωρίς να ἔχει θεσπιστεί 

ἕνα τέρμα (γι αὐτούς), και δεν ἔχει 

προκαταύορλικά οριστεί τοῦτο. 

ΖΞ. A 24 “ 4° % 77s a oe 

or SSA SY FEROS y 
φ-- Ἢ 

5. Κι οὔτε μπορεί ἕνα ἐθνος va eer ae Ε 

et τὸ Τὸ OEP eT ἐπισπεύσει TO Ἰέρμα tov, μῆτε va To oF DI πῶς νὰ 

* ὅλ. Σημ. | I 
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αναθάλει. 

| 6. Και εἰπαν: "Q! Ἐσύ στον οποίον ache ie ra “0 5 

EXEL αποχαλυφθεῖὶ to Kogavio! Ὅς ταὶ ἀξ 

Πραγματικά εἰσαι τρελός. 

Αγγέλους, αν ἤσουν AIT αὐτούς που ἔχουν ΠΟ κᾶν 

την Αλήθεια;" 

8. Δὲν χατεῤάζουμε τοὺς ἀγγέλους Ree Asi See 
εκτός γιὰ μια δίκαιη υπόθεσῃη. Κι av Va ὧς “a 

ἔρχονταν (για τους ἀθρησκους), (αλίμονο) 

Καμιά αναύδολή δεν θα εἰχαν! 

9. (Χωρίς αμφιθολία) ἐχουμε κατεόάσει 

το Μήνυμα (Κοράνιο) και θα το 

προστατέψουμε - ὀέόαια - (από TH φθορά). 

SMES Z2E 

, * ’ , σῆς, σ se 2 ΄“, ᾿ “37 cee Bese 

10. Kat πριν από σένα ἐχουμε στείλει om Pipe w enn Baal 

GAMOGTOAOUG GE προηγούμενους λαούς. 

11. Kt όμως ποτέ δεν nade Evac 

ἀπόστολος σ᾽ αὐτούς χωρίς νὰ TOV 

χλευάσουν. 

᾽ , , ars <7 BA . SRA Ὁ 7,72 

12. Ἔτσι θα to ἀφήσουμε να σέρνεται On JN boos 

(κρυφά) μέσα στις καρδιές TOV ᾿ 
αμαρτωλών, χωρίς VA πιστέψουν σ᾽ αὐτό. 

εἰν eee ain it » % Ps ad 13. Γιατί dev πί ν σ' ό (τ Ἶ 3. 1 OTEWa αυτό (TO | Eg IA CE B.S LRN 

Κοράνιο), Ἔτσι ταν ov δρόμοι των 

αρχαίων. 

᾽ ΄ , ae wt ey oe" eee «yy 

14. Κι av ακόμα ανοίγαμε διάπλατα asl glad MENS OY ἥς 23: 

σ᾽ αυτούς μια πόρτα AN TOV OVEAVO, και iy 

συνέχεα σκαρφάλωναν σ᾽ αυτή, 

15. dev θα Edeyav, παρά μόνο: "Ta CSAC 
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μάτια μας ἔχουν μεθύσει, ἐχουμε γοητευθεί Dae λα 
από μάγεία". 

Ξ 1 1 Aaa ae 2 Oa AY Oe .ττς aan Epstc εἰμαστε που ορίσαμε τα πα τς 

δια στους ουρανούς και τα κάναμε να Ax : 
’ : S , Θ 5 ' , P on Net) φαινονται ὁμορφα (σ᾽ ὀλους) τους ζῶν 

παρατηρητές, 

17. Κι (επί πλέον, ακόμα) τα OS -Φ {τι Kye. Δ πο ΩΝ OD p53, Kaas 
προφυλάξαμε από κάθε καταραμένο 

σατανικό πνεύμα. 

Ἐ ἶ ‘ ~ Ap, 4 ΄σ Bate roe “4721. σ Φ 18. Αλλά αν κανείς ύπουλα μπορέσει Ones Fee hea Soy 

κι ακούσει, θα καταδιωχθεί από φλογερή 

φωτιά, πον (φαίνεται) λαμπερή. 

: 1 x hy x Vv om ς ΄΄ «1, ate ““τκ5 π΄ “«.« 52. 19 Ε Ἑ τεινᾶμε αι τῇ yn (σαι τ: τ BNIG 

ταπέτο), τοποθετώντας πάνω της σταθερά δ, 
: 3 ; , Comper Boles AL ἀκίνητα GOVVG, και δημιουργήσαμε σ ; gine 1: 

αὐτή απ' OAa ta Eloy pe καλοζυγισμένη 
(avahoyia). 

20. Και Τρομηθευθῦῃε σ᾽ αὐτὴ τα μέσα Cea dad 5 aes τς; 

συντήρησης.- γιὰ σὰς και για εκείνους 

TOV OEV ELGTE ὑπεύθυνοι για τη διατροφή 

τους. | 

21. Και οὔτε ἕνα πράγμα ὑπάρχει που heigl bey ὐτο9 

(η πηγή TOV και) TO θησαυροφυλάκιό του . ΄ 

va μὴν εἰναι (ανεξάντλητα) μαζί Mac, 
καὶ που δὲν to κατεῤάζουμε (στη yn) 

παρά όσο πρέπει καὶ με μέτρο ποὺ εἶναι 

-δυνατό νὰ εξαχριδωθεί. 

: Ῥ Ἁ) - wre 4, Ἴων ““. «ὦ : 22: Kau στείλαμε ΠΣ που Avs Ieee sey rome 1, 

ὠογονούν, και που κάνουν τη ὀροχή va ee pole eae gee ee ϑὲ 
’ | ᾿ ’ , , © in & BME | 2 Geers 

πέφτει ἀπ᾽ TOV OVEAVO, προμηθεύοντάς ὩΣ. = 

σας με νερό (ἀφθονο), κι εν τούτοις δεν 

εἶστε οἱ φύλακες τῶν ἀποθηκών της. 

- 
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23. Και - στ' αλήθεια - Ἐμείς είμαστε (ἢ 99 δ. yee, Porat; 
που δίνουμε ζωή, κι επιφέρουμε TO θάνατο. 

Κι Ἐμείς είμαστε που παραμένουμε 

Κληρονόμοι, (όταν κάθε ἀλλο πεθάνει). 

24. Xe Mac εἰναι γνωστοί όσοι 

πέρασαν πριν από σας και Coot θα 'ρθουν 

μετά. 

25. (Βέδαια) είναι ο Κύριός σον που 

θα τοὺς συγχκεντρώσει όλους μαζί Eva 

σωρό. Γιατί εἰναι Πάνσοφος (και) 

Tlavtoyvwotys. 

26. Kot πλάσαμε tov ἄνθρωπο από 

ἄργιλο στεγνό (ηχηρό) και ἀπό λάσπῃ 

που δίνη μορφή. 

27. Και πλάσαμε από πριν TH γενιά 

τῶν πνευμάτων Aa’ TH φωτιά TOV 

αναμμένου ἀέρα. 

28. Και κοίτα, ότι ο Κύριός σου εἰπε 

στους ἀγγέλους: "Εἰμαι ἑτοιμος Va πλάσω 

ἕναν ἄνθρωπο από άργιλο στεγνό (XL 

Ἠχηρό) κι από λάσπη που δίνει μορφή, 

29. Κι ὅταν τον προσαρμόσω, και 

εμφυσήσω σ' αὐτόν απ' τὴν ψυχή Mov, 

(τότε), πέστε κάτω ὑπακούοντες σ' αὐτόν". 

30. Κι ἐριξαν ov άγγελοι τον εαὐυτό 

τους - όλοι μαζί - σ' αὐτόν. 

31. Ὄχι όμως ο ἰμπλίς (ο Latavas), 

(που) aovnOnxe va εἰναι μ' αυτούς που 

τον προσκύνησαν. 

ῷ ) rte Na 5S reas | 

Sin ines aCe ass 

CMG pci; 

oy”. 46° 25 eee “25 * ν΄ 

oo νυ. “>? ad eager ed 

eaten: ony ale bale ual, 

4,7 Sve y “-.ῦ., 

Soy Aria ele re) \e b τὰ ἵΝ ὴ 
eR 

, κ5.“- Shot ΄ “5 

nsec e sy λον 

49 sor 

ores ais 

Qin
 1.22. 

5 sic
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32. Eime (0 AAAAX): "ὯΙ! [μπλίς! 
Ποιος είναι ο λόγος σου, ὦστε va μὴν 
εἰσαι μ' αὐτούς που ἐριξαν τον εαυτό 
τους;- : | 

33. Eine (ο Iusmhtc): "Δεν πρέπει για 

μένα να προσκυνήσω άνθρωπο, που Ἐσύ 
τον ἐπλασες από άργιλο στεγνό (κι ἠχηρό) 
κι από λάσπη που μυρίζει κακό". 

34. Eine (Oo AAAAX): "E6ya - τότε - 

από εδώ, γιατί εἰσαι απορριμμένος, 

καταραμένος". 

35. “Κι ἢ κατάρα θα εἰναι ἐπάνω σου 

μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης". 

36. Eine (ο ̓ μπλίς): "Κύριέ μου! Δώσε 

μου αναδολή μέχρι την Ἡμέρα που (οι 

νεκροί) θα αναστηθούν". 

37. Eime (0 AAAAX): Ἢ αναθολή 
σου EXEL παραχωρηθεί - 

38. μέχρι την Ημέρα που ἡ woa της 

εἰναι προκαθορισμένη". 

39. Εἰπε (ο [μπλίς): "Κύριέ μου! Ἐπειδή 
με καταδίκασες να παραστρατήσω, θα 

κάνω (το ἀδικο) να φαίνεται ὀμορφο σ' 
αυτούς πάνω στη Yn, κι όλους θα τους 

ὀάλω στην παρανομία, - 

40. εκτός αυτούς που - ἀνάμεσά τους 
- Σὲ υπηρετούν ειλικρινά και αγνά (με 
τη Χάρη Lov)". 

41. Eine (o AAAAX): "Αὐτή 9 

προστασία - από TH πλάνη Gov - εκείνων 

ἡ ὃ 7! 8) 

ζω Ὡς SEVIGIC Aus 5G 

SA terre ech GAS LOKI femme rs eos Iie 
SoD rr wy 

Opies 

Leos -.5 A “νη, a 
’ ᾿ ΕῚ 

τ δος 
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ost 56] 

a“? 

2S SEN GST sol 
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που Με υπηρετοῦν ειλικρινά εἰναι 1 ἰδια 

μέθοδος που υπόσχομαι σ' αὐτούς. 

42. "Βέδαια καμιά εξουσία δεν θα ἔχεις 

πάνω σ' όσους Με υπηρετούν, εκτός 

(πάνω σ' όσους σ' ἔχουν ἀκολουθήσει στὴν 

παρανομία" 

43. Κι ἡ Κόλαση - ὄδέδαια - εἰναι ἡ 

διαμονήῆ που είναι ταγμένη για ὀλους 

αυτούς. 

44. που ἔχει ENTA πόρτες, καὶ που 

κάθε πόρτα ἀπ᾽ αὐὑτές ἔχει οριστεί για 

μια (ειδική) τάξη (αμαρτωλών). 

45. Or θεοσεόείς (θα εἰναι) μέσα σε 

κήπους και πηγές (με καθαρό τρεχούμενο 

νερό). 

46. (O χαιρετισμὸς τους θα εἰναι): 

"Εισέλθετε εδώ με Εἰρήνη και (θα etote) 

σε ἀσφάλεια". 

47. OG ἀαπομακχρύνουμε απ’ τις καρδιές 

τους κάθε εχθροπάθεια (κρυψώνα). (Oa 

είναι) αδέλφια και (UE ευχαριστησὴ) θ᾽ 

αντικρίζουν ο ἕνας TOV άλλο πάνω σε 

(τιμημένους) θρόνους. 

48. Δεν θα τους φθάνει κανένα 

αίσθημα κόπου και (ποτέ) δεν θα ζητηθεί 

απ' αὐτούς Va το εγκαταλείψουν. 

49. Ανάγγειλε (ω Μουχάμμεντ) στους 

δούλους Mov (σ᾽ oooug Me υπηρετοῦν), 

ότι Ἐγώ - πραγματικχά- εἰμαι O 

Πολυεπιεικής, ο Πολνυεύσπλαχνος. 

“Sf ΝΜ 

RAGA κα Acted) 

(δ a 

a te ane 

CD Saal μη βλρ SENS 

eae BS α 
oF Pees s 

Gr phe 25.“ EET α 

OO ospcSaawiay 
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50. Kau ὅτι yn Ἰϊμωρία Mov εἰναι η 

πιο σκληρή Τιμωρία. 

51. Κι ανάγγειλέ τους για τους 

φιλοξενούμενους του Αὐραάμ. 

52; Ὅταν μπήκαν (στην αἰθουσα) 

᾽ὑυποδοχής και εἶπαν "Ειρήνη!" Ἐκείνος εἰπε: 

"M' éxete φοόίσει!" | 

53. Einav: "My φοόάσαι! Σου φέρνουμε 

ευχάριστες εἰδήσεις, για ένα αγόρι 

προικισμένο με σοφία". 

54. Εἰπε: (ΠΠὡς) μου φέρνετε ευχάριστα 

νέα, OTUV τὰ γερατειά μου ἐχουν 

καταλάθει; ΣΕ τι - τότε- είναι OL ευχάριστες 

εἰδήσεις σας" 

55. Εἰπαν: “Σου φέρνουμε - με Αλήθεια 
- EVYGOLOTES ειδήσεις. Και μην εἰσαι ἀπό 
τους ἀπελπισμένους". 

56. Εἰπε (ο Αὐραάμ): "Ὄχι! και ποιος 
αἀπελπίζεται ἀπ' τη ευσπλαχνία του Κυρίου 

του, ELUN μόνο όσοι εἰναι χαμένοι;" 

57. Eine (ο Αὐραάμ) 'ἽΠοια λοιπόν 

εἰναι ἡ υπόθεση για την οποία (έχετε 

ἔλθει), w, εσείς οι Αγγελιοφόροι (του 

ΑΛΛΑΧ); — 

58. Einav: “Ἔχουμε σταλεί σε Eva AGO 

(πολύ) αμαρτωλό, 

59. Εκτός an’ την οἰκογένεια του Λωτ, 
κι εἰμαστε - ὀέδαια - (επιφορτισμένοι) va 

σώσουμε όλους (απ' το κακό). 

“΄ ΠῚ oA “4 tae § a eo 

οὐκ eH 

GE ΄ “1 AH Bore 2 Ἔχ ἢ 

GH nue th 42: bey | 

Be ΤΠ ΠΩΣ Beas 
ASN HATH G SNS 

fae Pa ee 
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AOS SSL AS SING 

Ooi 
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, , ΄ δ᾽ Aor Ler 4 Mg ee oe oath | 60. Extos TH συξυγὸ του, που ὑπῶς CNS ABE Meats 

ἔχουμε καταδικάσει - θα ὀρίσκεται μ 

αὐτούς που πίσω ὀραδυποροῦν." 

61. Κ' όταν - τέλος - OL αποσταλμένοι ὯΝ OVSAcat AI LEE 

ἐφθασαν στη γενιά του Λωτ, 

62. Eine: "Φαίνεται va εἰστε γενιά Ἔχ 32 2%2 24,44 ee O95 Soa KEL 
ἀγνωστη. : 

63. Einav: "Nau ἐχουμε ἔλθει σε σένα 2,25 ee 
: x μ OI SRS Par VemicS 5 δ 3 

VO EXTANOWGOVUE AUTO TOV (η γενιά GOV) : 

CLUCPLOGAAEL. 

" Ξ Ξ ᾿ Zor A yang Se eee 4e of “, 64. "Και σου ἔχουμε φέρει αὐτὸ που Spas 1G) τε sels 

είναι ἀληθινό και - με GEGGLOTHTA - 

είμαστε Αληθινοί. 

65. [νὰ αυτό ταξίδεψε μὲ τὴν ales JIG μα, AN st a 

οικογένειὰ GOV κατά τὴν νύχτα XL ἘΌΝ ee 
; , , τ Roce μον παν ΜΕ τς 

ἀκολούθησε (EOV) οὐυηραγός, και UHV 

προσπαθήσει κανένας από σας να δει 

πίσω, και νὰ περάσετε από όπου EXOUV 

διατάξει". 

᾿ » 1 , mw ry 4 Oe we “..-,υ»““ κ “5 66. Και κάναμε γνωστό σ' αὐτόν τη Nis π΄; 
διαταγή αὐτή, OTL OL ρίζες αυτών (τῶν , (ἢ ἐν... ὅσ gli 
αμαρτωλών) θα αποκοποῦν TO πρωί. 

67. Κι ηρθαν - οι κάτοικοι της Πόλης 

- χαρούμενοι (- αφύσικα - απ' τις εἰδήσεις 

της παρουσίας τῶν νέων ανδρών). 

14 oe wre 

OY Ey a) ΑΙ ὁ ἡ ἐς 

68. Εἰπε (ο Awt): "Avtol εἰναι POPE? eh gee δ 
, ( : ) ; Cd opus Mi 5s ΓΟ 3 

φιλοξενούμενοί μου, και UN μὲ oe 

εξευτελίζετε, (δηλ. UN πλησιάσετε τους 

αρσενικούς φιλοξενούμενούς μου) 

69. αλλά σεδαστείτε τον AAAAX xa ORES IR 
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μη με ντροπιάζετε". 

70. Εἰπαν: "Μήπως δὲν σου ἔχουμε 

απαγορεύσει (να φιλοξενήσεις) κανένα 

ξένο στον κόσμο" 

71. Ἐίπε: "Na, ot θυγατέρες μου (για 

παντρειά), αν πρέπει VO EVEOYNOETE”. 

72. Στ' αλήθεια - Ma ty ζωή σου - ὦ 

Προφήτη! - στὴν ἄγρια μέθη (πλάνη) τους 

περιφέρονταν (ταραγμένοι) Gav 

μεθυσμένοι ἀπὸ εδώ κι από EXEL. 

73. Αλλά ἡ ξαφνική (δυνατή) κραυγή 

τους πρόφτασε κατά τὴν ανατολή του 

ἡλίου. 

74. Κι ἀαναποδογυρίσαμε (την Πόλη) 

και στείλαμε - ὄροχή - πάνω τους σκληρό 

σαν τον ψημένο πηλό. 

75. Koita! Σ' αὐτά υπάρχουν (Θεϊκά 

Σημάδια) για Goovs με αποδείξεις - 
καταλαόδαίνουν. 

76. Κι (οι πόλεις) αὐτὲς τὰν χατ᾽ 

ευθείαν ἐμπρός GTO δημόσιο δρόμο. 

77. Κοίτα! Σ' auto υπάρχει ἕνα Σημείο 

για OGOUG πιστεύουν. 

78. Κι ot κάτοικοι της Αἴκα (δάσους) 

ἦταν επίσης κακοποιοί (ἀδικοι). 

79. Και τους εκδικηθήκαμε γι auto. 

Ἤταν χι ot δυό (πολιτείες) σ᾽ Eva δημόσιο 

δρόμο, ορατές από παντοῦ. 

a” > AIS Ped aS 

μι gS Fy) 

Avs ® 1S eee “fre 

i) RY COB hort 

Gis, eae alae 
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80. Ov κάτοικοι της "Χιτζρ" (της 

ὀραχώδους Περιοχής) ἀρνήθηκαν επίσης 

τους αποστόλους. 

81. Tovcg στείλαμε τὰ Σημεία Μας, 

αλλά επέμεναν νὰ μὴ πλησιάζουν αυτά. 

82. Πελεκούσαν - ἔξω - απ' ta δουνά 

TA σπίτια τους (νομίζοντας τον εαυτό 

τους) σε ἀσφάλεια. 

83. Αλλά ἡ ξαφνική (δυνατή) xoavyy 

(ενός σεισμού) τους άρπαξε TO πρωί. 

84. Και τίποτε δεν τους ὠφέλησε από 

OAG TOU εἰχαν κάνει (με τόση τέχνη και 

φροντίδα)! 

85. Και dev πλάσαμε τους ουρανούς, 

TH YN κ,αι OAG όσα εἰναι ἀνάμεσά τους 

παρά με την αλήθεια (για δίκαιο τέλος). 

Και ἡ - ὥρα - δέδαια θα φθάσει. Γι αὐτό 

να παραόλέπεις (οποιοδήποτε ἀνθρώπινο 

παράπτωμα) με ευγενική συγγνώμη. 

δό. Βέδαια ο Κύριός σου εἰναι - 

αληθινά - ο Κύριος Δημιουργός, o 

Παντογνώστης. 

87. Και σου δώσαμε ta Enta 

πολυεπαναλαμθδανόμενα (Εδάφια) - (το 

Εναρχτήριο Στάδιο) και το Μέγα 

Κοράνιο. 

88. Μην εντείνεις Ta μάτια σου (με 

λαχτάρα) αὐτά που ἔχουμε παραχωρήσει 

σε ορισμένες τάξεις an’ αὐτούς, OUTE νὰ 

πικ᾽λραίνεσαι γι᾿ αὐτούς, αλλά χαμήλωσε 

TA φτερά GOV (από πραότητα) γιὰ τους 

er ; “2. ae .» 3 »79} 
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Πιστούς. 

89. Και πες: "Ey εἰμαι εκείνος που 

προειδοποιώ καθαρά, (χωρίς διφορούμενα), 

90. (για τη δίκαιη οργή) που ἔχουμε. 

στείλει GO αὐτούς που διαιροῦν (το 

Κοράνιο σε αυθαίρετα μέρη, ποιητικά, 

μαγικὰ κλπ.), 

91. που ἔχουν κάνει το Κοράνιο σε 

κομμάτια (όπως TOUS ἀρέσει). 

92. Γι’ αυτό, Ma τον Κύριό σου! Oa 

τους καλέσουμε ὀλους μαζί σε λογαριασμό, 

93. [ia ὁλα ὁσα ἐχαναν. 

94. Iv’ αὐτό va εξηγήσεις - δημόσια 

γιὰ ό.τι ἐχεις πάρει διαταγή, (va διδάξεις) 

και νὰ ἀαπομαχρυνθείς GIT’ αὐτοὺς που 

ενώνουν ψεύτιχες θεότητες μὲ τον 

ΑΛΛΑΧ. 

95, Στὴν αλήθεια αρχετοί ELLGOTE 

Ἐμείς - για σένα -εναντίον εκείνων που 

ἐμπαίζουν. 

96. Ἐκείνων που παραδέχονται με τον 

AAAAX ἀλλο θεό. Αὐτοί όμως θα τὰ 

(τι τους περιμένει). 

97. Γνωρίζουμε - πραγματικά - πόσο 

στένεψε ἡ καρδιά σου (από θλίψη) γι' 

αὐτὰ που λένε. 

98. Αλλά νὰ δοξάζεις τον Κύριό σου, 

και νὰ εἰσαι μ᾽ αὐτούς που ὀάζουν το 

πρόσωπό τοὺς στὴ YY ἀπό λατρεία. 

VAN καῇ," 24 “EG < A, 

κά νὰ; 
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99. Και va λατρεύεις τον Κύριό σου, 

μέχρις OTOV σου φθάσει ἡ Ὥρα που εἰναι 

θέδαιη (ο Θάνατος). 

Zor ΔΑ ia ar ee oe “12. es i 

Oa EH vst 

to ὄνομα tov AAAAX 

tov [lavteAenuova,tov ΠὨολυεύσπλαχνου 

1. Avanogevuta, (Be6arotata), θα 

Ἔρθει ἡ Koton tov AAAAX ev χρόνω. 

Mynv τὴν επιταχύνετε, ο AAAAX εἰναι 

Ἰέλειος κι ὑττέροχος (και δεν πρέπει) va 

Tov συνεταιρίζουν με κανένα άλλο θεό. 

2. Στέλνει κάτω τους Αγγέλους Του, 

με τὴν θεϊκή Eusvevon κατ' Εντολή Tov, 

σ' ὁποιους θέλει απ’ τους δούλους Του 

που Tov υπηρετοῦν, (λέγοντας): 

“Προειδοποιείστε (τον ἄνθρωπο) ότι δεν 

ὑυπάρχει άλλος θεός, Et) μόνο Εγώ! Tv 

αὐτό va προφυλαχθείτε ἀπό Μένα. 

3. Esthaoe τόσο τέλεια (καθώς πρέπει) 

τους ουρανοῦὺς και TH yn. O ΑΛΛΑΧ 

εἶναι Τέλειος κι Υπέροχος va Tov 

συνεταιρίζουν LE κανένα GLAXO. 

4. Ἔπλασε τον ἄνθρωπο απὸ μια 

σταγόνα σπέρματος, κι αλίμονο! αυτός ο 

ἰδιος (ο ἀνθρωπος) ἐγινε ανοικτός 

ανταγωνιστής. 

5. Και ta χοπάδια ἐπλασε για σας, 

που GM αὐτά παράγεται ἡ θέρμανση κι 

ἄλλα πολλά χρήσιμα, κι απ' αὐτά τρώτε. 
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6. Αὐτά σας EVYAELOTOVV με τὴν 

ομορφιά τοὺς καθώς τα οδηγείτε (στη 

μάντρα) το ὀράδυ και καθώς τα πάτε va 

ὀοσκήσουν το πρωί. 

7. Και μεταφέρουν ta ὄδαριά φορτία 

σὰς σὲ χώρες, που SEV μπορείτε va 

φτάσετε εκτός μὲ ταλαιπωρημένη τὴν 

ψυχή, ο Κύριός σας εἰναι ὄὀέδαια 

TloAvertuetxys, Ἐλεήμονας. 

8. Ka (έπλασε) ta άλογα, τα μουλάρια, 

και TA γαϊδούρια για va τα καδαλικεύετε 

καὶ (γιὰ νὰ τὰ μεταχειρίζεστε) για επίδειξη 

(και κόσμημα). Κι ἔπλασε (κι ἀλλα) 

πράγματα ποῦ yu αὐτά δεν ἔχετε γνώση. 

9. Ki οΑΛΛΑΧ οδηγεί στον σωστό 

Δρόμο, αλλά υπάρχουν και οι δρόμοι που 

παραστρατούν. Av όμως o AAAAX ἤθελε 

9a μπορούσε όλους σας να σας 

καθοδηγήσει. 

10. Εκείνος εἶναι που κατεδάζει νερό 

απ' τον ουρανό, που απ' αὐτό πίνετε, κι 
απ’ αὐτό (φυτρώνει) ἡ ὀλάστηση που 

τρέφονται TA MOVIL σας. 

11. Μ' αὐτό κάνει va φυτρώνει, για 

σας το σιτάρι, και OL ελιές, κι OL 

χουρμαδιές, και τ' ἀμπέλια κι απ' όλα Ta 

εἰδὴ τῶν καρπών. Σ' αυτό - ὄὀέδαια - 

ὑπάρχει Eva Σημάδι για τους ανθρώπους 

που σκέπτεται. 

12. Ἔχει δαμάσει σε σὰς τη νύχτα 

και τὴ μέρα, τον ήλιο και το φεγγάρι, 

και τὰ ἀστέρια είναι δαμασμένα για σας 

με το πρόσταγμά Του. Σ᾽ αὐτά - δέδαια - 

ἡ jor ὃ). 
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υπάρχουν Σήματα για τοὺς ανθρώπους 

που λογικεύονται. 

13. Και τα πάντα πάνω OTH YH για 

σας τα EXEL πολλαπλασιάσει σε διάφορα 

χρώματα (και ποικιλίες). Σ' αυτό - ὀέδαια 

- υπάρχει Eva. Σημείο για τους ανθρώπους 

που καταλαδαίνουν το μάθημα, 

14. Ἐκείνος εἰναι που δάμασε για σας 

τη θάλασσα, MOTE νὰ μπορείτε VO τρώτε 

φρέσκο και τρυφερό κρέας, και Va ὀγάζετε 

απ' αὐτή κοσμήματα για VO TO φοράτε. 

Και ὀλέπετε και τα καράῤια που πάνω 

της διασχίζουν Ta κύματα, ὥστε (ἔτσι) 

να επιδιώξετε τῇ χάρη Tov καὶ va 

μπορέσετε VOL ELOTE εὐγνώμονες. 

15. Κι τοποθέτησε στη Yn ta ὄουνά 

να στέκονται σταθερά, να μη πλανήσει ἡ 

γη μὲ σας, και ποτάμια και δρόμους, ἴσως 

μπορέσετε να καθοδηγηθείτε. 

16. Και σημεία (στη γη) και συνθήματα 
και μὲ τ' ἄστρα (οι άνθρωποι) οδηγούν 

τον εαυτό τους. 

17. Είναι ποτέ δυνατό Exeivog που 
δημιουργεί να μοιάζει μ᾽ εκείνον που δὲν 

δημιουργεί; Δεν θα συνετισθείτε; 

18. Av προσπαθήσετε va μετρήσετε 

τις χάρες tov AAAAX @a σὰς ήταν 

αδύνατο va τις απαριθμήσετε. Γιατί o 

ΑΛΛΑΧ είναι Ἐπιεικής, Ἐλεήμονας. 

19. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά τι 

κχρύόδετε και τι ἀαποκαλύπτετε. 
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20. Κι exetvor που επικαλούνται ἄλλους 

θεούς - πλὴν του AAAAX - δεν 

δημιούργησαν τίποτε, και είναι οι ίδιοι 

δημιουργήματα. 

21. (Εἶναι πράγματα) νεκρά, ἀψυχα. 

Και δεν θα νιώσουν πότε θα ἀαναστηθούν. 

22. O ΑΛΛΑΧ είναι ο Μοναδικός 

θεός. Ἐκείνοι που dev πιστεύουν στη 

μέλλουσα ζωή, οι καρδιές τους ἀαρνούνται 

(την μοναδικότητα tov AAAAX), και 
εἶναι ὑπερήφανοι. | 

23. O ΑΛΛΑΧ - χωρίς αμφιόὄολία - 

γνωρίζει εκείνα που κρύδουν κι εκείνα 

που αποκαλύπτουν:κι ἀληθινά δεν ἀγαπά 

τους VITEONPAVOUG. 

24. Κι ὁταν λεχθεί σ' αυτούς (τους 

᾽υποκριτές): "Tt είναι αυτό που ο Κύριός 

σας ἔχει στείλει (κάτω στον Μουχάμμεντ);" 

λένε: "Παραμύθια τῶν προγόνων!" 

25. Ag τους va σηκώνουν - κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης - ολόκληρο το δάρος 

τῶν ἐγκλημάτων καθώς και κάτι as’ το 

θάρος εκείνων που - από ἀγνοια τους 

παραπλάνησαν. Πόσο ἄθλιο είναι to 

ὀάρος που σηκώνουν! 

26. Κι εκείνοι που ἐζησαν πριν απ' 

αὐτοὺς συνωμοτούσαν επίσης (ενάντια στο 

Δρόμο tov AAAAX). O AAAAX όμως 

πήρε τις οιἰκοδομές τους an’ ta θεμέλια, 

χι OL οροφές ἑπεσαν κάτω, ἀπό πάνω 

τους, κι ἡ τιμωρία τους ήρθε ἀπό εκεί 

που δεν τὴν περίμεναν. 
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27. "Ἔπειτα - κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης - o AAAAX θα τοὺς ντροπιάσει 

και θα τους set: "Tov εἰναι οι "συνέταιροί" 

Mov που τους εἰχατε ὡς ἀφορμῇ για νὰ 

διαφωνείτε με τους αποστόλος;". Εκείνοι 

δε που ήταν προικισμένοι μὲ TH γνώση 

θα πουν: "Σήμερα - πράγματι- ἡ Nteory 

κι ἡ Αθλιότητα ανήκουν στους ἀπιστους". 

28. "(Δηλαδή) εκείνοι που τις ζωές 

τους πήραν OL GYYEAOL, γιατί αδίκησαν 

τις ίδιες τις ψυχές τους". Ἔπειτα θὰ 

προτείνουν ὑποταγή ότι: “Δεν ἔχουμε κάνει 

(εν γνώσει) κακό". (Και ov ἄγγελοι θα 

απαντήσουν) :"Ὄχι,ο AAAAX γνωρίζει 

πραγματικά καλά COAG OOM κάνατε, 

29. "Να μπείτε AN’ τις πόρτες της 

Κόλασης και νὰ μένετε EXEL για πάντα. 

Ἔτσι κακή εἰναι ἡ διαμονή τῶν 

ππερηφάνων". 

30. Στους ενάρετους δε, σ' εκείνους 

που σέδονται (tov AAAAX ὁταν) θα τους 

λένε: "Ti είναι εκείνο που ο Κύριός σας 

EXEL ἀποκαλύψει" θα πουν: "O,tt εἰναι 

καλό". Ὅσοι ἀγαθοεργούν σ' αὐτό τον 

κόσμο, θα απολαμόάνουν καλό, αλλά ἢ 

Μέλλουσα Ζωή είναι πολύ καλύτερη. 

Εξαίρετη είναι ἡ διαμονή τῶν ενάρετων! 

31. Κήποι της Αιωνιότητας εἰναι εκεί 

που θα μπουν,με τα ποτάμια από κάτω 

τοὺς va κυλούν, και θα EXOVV O,TL κι αν 

ζητήσουν. M’ αὐτό τον τρόπο ο AAAAX 

ἀμείόει τους EVAQETOUG. 

32. Αὐτοί, που ἡ ζωή τους τὴν 

παίρνουν OL ἄγγελοι σε κατάσταση 
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αγνότητας, λέγοντας (σ' αὐτούς): "Ειρήνη 

πάνω σας! Μπείτε στον Παράδεισο για 

το (καλό) που EXETE κάνει (στον κόσμο)". 

33. Μήπως (οι ἀπιστοι) περιμένουν 

μέχρις ότου οι άγγελοι ἐλθουν σ' αυτούς. 

ἡ μήπως ἔλθει ἡ καταδίκη από to Κύριό 
σου, (γιὰ τὴν καταδίκη τους;) To ἰδιο 

ἕκαναν και εκείνοι που ἔζησαν πριν απ' 

αὐτούς. Κι όμως ο AAAAX δεν τους 

αδίκησε, ενώ, ot ίδιοι αδίκησαν τον εαὐυτό 

τους. 

34. Τους πρόλαδαν ta κακά 

ἀποτελέσματα amt τὰ έἐέργα τοὺς, και ἢ 

τιμωρία τους περιόρισε για εκείνα που 

πριν ειρωνεύονταν. 

35. Καὶ eimav ov ειδωλολάτρες: "Av 

ἤθελε o AAAAX δεν θα λατρεύαμε, ἄλλον 

εχτός am’ Αὐτόν, οὐτε εμείς, OVTE OL 

πατέρες μας, - κι οὔτε θα ἀαπαγορεύαμε 

ό,ιτι oO AAAAX επέτρεψε. “Ἔτσι éxavav 

οι πρόγονοί τους. Αλλά ποιὰ είναι 7 

αποστολή τῶν ἀποστόλων παρά μόνο νὰ 

κηρύξουν το Καθαρό Μήνυμα; 

36. Βέδαια ἔχουμε στείλει σε χάθε 

ἐθνος ἕναν απόστολο, (με την Ἐντολή): 

"Na λατρεύετε μόνο tov AAAAX και v' 

ἀποφεύγετε τὴν ειδωλολατρία". Yano—Eav 

μεριχοί που οΑΛΛΑΧ τους καθοδήγησε, 

χαι ἄλλους που πάνω τους ἡ πλάνη έγινε 

ἀναπόφευκχτη. IV’ αὐτό ταξιδέψτε στη yy 

χαι δείτε ποιο ήταν TO τέλος εκείνων 

που αἀρνήθηκαν (την αλήθεια) 

διαψεύδοντας (TOUS αποστόλους.). 

37. Av εἰσαι (Q! Μουχάμμεντ) 
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ανυπόμονος για την καθοδήγησή TOUS, ο 

AAAAX 6uws δεν καθοδηγεί ὀποιον 

ἀφήνει στην πλάνη, και κανένα bono 

δεν πρόκειται νὰ EXOVV OL πλανούμενοι. 

38. Ορκίζονται με τον πιο δυνατό τους 

oox0 oto AAAAX ott dev θα αναστήσει 

ο AAAAX αυτούς που πέθαναν. Ὄχι, 

εἰναι μια Αληθινή υπόσχεση που O 

AAAAX εἰχε δώσει. Κι όμως οι 

περισσότεροι ἀπ᾽ τους ανθρώπους SEV TO 

γνωρίζουν. 

39. (Πρέπει vi ἀναστηθούν) για v' 

ἀποδείξει σ' αὐτούς (την αλήθεια) που 

Yu αὐτὴν διαφωνούσαν χαι για νὰ μάθουν 

OL άπιστοι OTL ἦταν WEVTES. 

40. Οτιδήηποτε θέλουμε va γίνει TO 

λέμε: " Γεννηθήτω" και γίνεται. 

41. Κι exeivor που μετανάστεψαν ὑυπέρ 

tov AAAAX - μετά που υπέφεραν 

καταπιέσεις - θα τους ὀάλουμε (σίγουρα) 

σε καλό σ' αὐτόν τον κόσμο, ενώ ἡ αμοιόδή 

της Μέλλουσας Ζωῆς εἰναι μεγαλύτερη, 

αν μόνο γνώριζαν. 

42. Αὐτοί εἰναι που υπομένουν 

καρτερικά καὶ πυποστηρίζουν τον Κύριό 

τους. 

43. Και πριν από σένα οι ἀπόστολοι 

που ἔχουμε στείλει SEV ταν παρά 

άνθρωποι που Tous εμπνεύσαμε. Av δεν 

TO γνωρίζετε ρωτείστε αυτούς που 

κατέχουν το Μήνυμα. 
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Σημεία, και Γραφές και στείλαμε (ακόμη) 

σε σένα κάτω το Κοράνιο, για va 

ἐξηγήσεις στους ανθρώπους καθαρά, 

EXELVO που ἔχει σταλεί σ' αυτούς, και... 

LOWS μπορέσουν να σχεφτούν. 

45, Μήπως εκείνοι που επινοούσαν 

(συνωμοσίες) δεν φοδούνται να τους 

καταύόροχθίζει ἡ γη ἡ VA TOUS ἐρχεται το 
ὀάσανο από εκεί που δεν THV περιμένουν; 

46. Ette τους εξαφανίζει pe την 

τιμωρία Του κατά τις καθημερινές δουλειές 

τοὺς καὶ τότε δὲν 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 εἰναι Ἐπιεικής, Ελεήμονας (αφού δεν 

σας εξαφάνισε με THV τιμωρία του). 

48. Μήπως δεν ὀλέπουν στη δημιουργία 

του AAAAX - (ακόμαλ) κι ἀνάμεσα (στ' 

ἄψυχα) πράγματα πως OL σκιές τους 

περιστρέφονται από δεξιά κι αριστερά, 

για va προσκυνήσουν tov ΑΛΛΑΧ 

ταπεινωμένες κι υποταγμένες; 

49. Tia tov ΑΛΛΑΧ υποτάσσονται 

OAG OO ὄρίσκονται στους ουρανούς και 

στη YN, από ζωντανά και ἀγγέλους, κι 

QUTOL (οι άγγελοι) SEV ὑπερηφανεύονται. 

50. Σέδονται τον Κύριό τους (που 

εἶναι Μέγας) πάνω an’ αυτούς, και 

᾽πυπακούουν σε όσα ἔχουν διαταχθεί. 

51. Kou εἰπε o AAAAX: "Μη παίρνετε 
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(για λατρεία) δύο θεούς, γιατί εἰμαι ἕνας 

Μοναδικός Θεός. Εμένα μόνο φοθηθείτε". 

52. Σ' Αὐτόν ανήκει οτιδήποτε ὑπάρχει 

στους ουρανούς και OTH YH, και σ' Αὐτόν 

OMELAETALH καθαρή πίστη - αἰώνια --- Πῶς 

λοιπόν - φοθάστε GAAOV, εκτός TOV 

AAAAX; 

53. Ki ooa ἀγαθά ἔχετε, an’ τον 

AAAAX μόνο προέρχονται κι OTAV ακόμα 

σας συμόεί Eva δυστύχημα, σ΄ Αὐτόν, 

προστρέχετε μὲ προσευχξές. 

54. “Ἔπειτα, 6tav anouaxovver από 
σας τον κίνδυνο, τότε μερικοί ἀπό σας 

με τον Κύριό τους συνεταιρίζουν ἄλλες 

θεότητες 

55. Αρνούῦνται τις χάρες που τους 

δώσαμε. Ac απολαμόάνετε. Κι ὁμως 

ἀργότερα θα μάθετε τις συνέπειες. 

56. Κι ακόμα εκχωρούν σε πράγματα 

που δεν ξέρουν (στα εἰδωλα)ένα μέρος 

an’ αὐτά που τους χαρίσαμε! Ma το 

ΑλΛλΑάΑΧίθαὰ κληθείτε - οπωσδήποτε - vo. 

δώσετε λόγο για τις (ψεύτικες) επινοήσεις 

σας. 

57. Κι exywoovv στον AAAAX τα 

χορίτσια! Δόξα στον AAAAX! O AAAAX 

εἰναι ἀνώτερος. Ila τον εαὐτὸ τους 

(EXXWEOVV) ότι επιθυμούν (δηλ. TA αγόρια). 

58. Κι αν φτάσει σ᾽ ἕναν an’ αὐτούς 

TO νέο για (τη γέννηση) ενός κοριτσιού, 

(τότε) σκοτεινιάζει το πρόσωπό του και 

ἐνδόμυχα λυπάται και γεμίζει ἀπ᾿ οργή. 
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59. Kov6etat από ντροπή προς τους 

συνανθρώπους του επειδή Eyer λάόει 

άσχημα νέα! Μήπως θα πρέπει νὰ το 

χρατήσει (υπομένοντας) την περιφρόνηση, 

ἡ va to θάψει oto χώμα; Ti ἀάθλια 

απόφαση που θα πάρουν! 

60. IU’ αυτούς που Sev πιστεύουν στη 

Μέλλουσα Ζωή ανήκει ἡ παρομοίωση TOV 

κακοῦ. Και στὸν AAAAX ανήκει ἡ 

ανώτατη παρομοίωση (επίθετο). Eivar 

οΟΙΠαντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

61. Κι av ήταν va τιμωρήσει oO 

AAAAX τοῦς ανθρώπους για τις αδικίες 

τους, δεν θα ἄφηνε πάνω (στη yn) οὔτε 

ἕνα πλάσμα ζωντανό, αλλά τους αναδάλλει 

(δίνοντάς tovg προθεσμία) για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Κι av έλθει 

το τέλος τους, δεν θα τους εἰναι δυνατό 

να αναθάλουν (την τιμωρία) οὔτε για μιὰ 

ὥρα, κι οὔτε και VA τη επισπεύσουν. 

62. Κι ἀαποδίδουν στον AAAAX εκείνο 

ποῦ OL LOLOL αποστρέφονται (για τον εαυτό 

τους), κι ἡ γλώσσα τους όεθαιώνει THV 

ψευτιά OTL ἡ καλή ανταμοιδή τους 

ανήκουν (στο τέλος). Χωρίς αμφιθολία 

YU αυτούς είναι y Φωτιά, και θα εἰναι ov 

πρώτοι που θὰ ριχτούν σ' αυτή ! 

63. Ma τον AAAAX, ἔχουμε (επίσης) 

στείλει (τους αποστόλους μας) στα έθνη 

πριν από σένα. Ο Σατανάς όμως ἕέκανε 

ὥστε OL ἁμαρτίες τους (των αμαρτωλών) 

να φαίνονται ὀμορφα στον εαυτό τους. 

Είναι σήμερα (ο Σατανάς) ο προστάτης 

τους, - καὶ (YL αυτό) θα ἔχουν ανυπόφορα 
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6a0uva. 

64. Κι dev ἐχουμε στείλει σε σένα κάτω 

το Βιόλίο, παρά μόνο VA φανερώσεις σ᾽ 

αὐτούς CUTE για TH οποία ELYAV διαφορές, 

καὶ εἰναι καθοδήγηση καὶ ευσπλαχνία για 

TO λαό EXELVO ποῦ πιστεῦει. 

65. Κι ο AAAAX ἐστειλὲε amt’ τον 

ουρανό το νερό κάτω, που ζωογονεί TH 

Vy, μετά που Eyer νεκρωθεί. Σ' αὐτό - 

ὀθέθαια - ὑπάρχει Eva Σημείο γι᾿ αὐτούς 

που ακούν. 

66. Και ὀέδαια ota ζωντανὰ (ακόμη) 

EYETE μάθημα VA ὄρείτε σημείο, ἀφοῦ σας 

κάνουμε νὰ πίνετε ἀπ᾽ OTL OOLOXETAL OTE 

σπλάχνα TOUS - ἀνάμεσα στις εχκχρίσεις 

και στο αίμα - κάναμε ὥστε νὰ πίνετε 

γάλα αγνό κι ευχάριστο YL’ αὐτούς που 

το πίνουν. 

67. Κι ἀπ᾽ τὰ φροῦτα τῆς χουρμαδιὰάς 

και τῆς ZANUGTAOLES παίρνετε ἀπ᾽ αὐτά 

πιοτά χαὶι υγιεινῆ τροφή. Και σ᾽ αὐτό 

ἀκόμη υπάρχει Σημείο για τους 
ανθρώπους που λογιχεῦονται 

(καταλαόδαίνουν). 

68. Κι ἐχει ἐεμπνεύσει ο Κύριός σου 

otic Μέλισσες: "No οικοδομήσεις τὰ κελιά 

σας στὰ ὄουνά και στὰ δέντρα καὶ σ΄ ό-τι 

φτιάχνουν OL (ανθρώπινες) από κατοιλίες. 

69. "Ἔπειτα va τρώγετε ἀπ᾿ ὁλα τα 

φρούτα (τῆς γης) και va ὄρίσμετε μ᾽ 

ἐπιδεξιότητα TOUS ευρύχωρους δρόμους 

του Κυρίου σου". Βγάζει ἀπ᾽ ta σπλάχνα 

της EVA MOTO, - με διαφορετικά χρώματα 
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-, Mov εἰναι θεραπευτικό για τους 

ἀνθρώπους. Πραγματικά σ' αὐτό υπάρχει 

σημείο για εκείνους τους ανθρώπους που 

σκέπτονται. 

70. Ὁ AAAAX σας ἐχει δημιουργήσει 

κι ἐπειτὰ ανακαλεί τις ψυχές σας στο 

θάνατο. Μερικοί d€ από σας θα φτάσουν 

σε μια αδύνατη ηλικία, (θα γεράσουν) 

ὥστε νὰ μὴ γνωρίζουν τίποτε, μέσα από 

τόσα που Exouv μάθει. Natt o AAAAX 

εἰναι Παντογνώστης, Πανίσχυρος. 

71. Κι ο AAAAX ἐχει προτιμήσει 

ορισμένους από σας περισσότερο απ' τους 

ἄλλους στα χαρισμένα ἀγαθά Tov. Κι όμως 

αὐτοί που έχουν εὐυνοηθεί περισσότερο, 

dev θὰ δώσουν ἀπ᾽ ta αγαθά σ' αυτούς 

που το δεξί τους χέρι εξουσιάζει (στους 

δούλους), ὥστε νὰ εἰναι ίσοι στην 

ἐχτίμηση. Μήπως Aowtov θ' ἀρνηθούν τις 

χαρές του AAAAX; 

72. Κι ο AAAAX ἔχανε για σὰς 

συζύγους ἀπό το ἰδιο το γένος κι ἕέκανε 

για σας-απ' τις συζύγους σας -παιδιά και 

εγγόνια, και σᾶς εφοδιάσαμε με τὰ 

καλύτερα (αγαθά). Μήπως - λοιπόν- 

(επιτρέπεται) να πιστεύουν στο ἀδικο και 

CLOVOUVTAL τις χάρες Tou AAAAX! 

73. Και λατρεύουν ἄλλες (θεότητες) 

extog τοῦ AAAAX που δεν ἐχουν TH 

δύναμη νὰ τοὺς προμηθεύσουν ἀπ᾽ τους 

ουρανούς και TH YH, κι ούτε μπορούν νὰ 

κάνουν τίποτε; 

74. Μὴν επινοείτε παρομοιώσεις για 

τον AAAAX (mov δεν συγκρίνεται). [νατί 
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o AAAAX γνωρίζει, κι εσείς δεν 

γνωρίζετε. 

75. O AAAAX παρουσίασε τὴν 

Παραόθολή (τῶν δύο ἀνθρώπων) ο ἕνας 

ήταν σκχλάόδος - κάτω απ' τὴν ιδιοκτησία 

ενός ἀλλου -, καὶ dev εἰχε TH δύναμη va 

κάνει τίποτε, κι (ο ἄλλος), που του εἰχαμε 

- Ἐμείς - παραχωρήσει πλουσιοπάροχα 

ἀγαθὰ από τα οποία ξοδεύει (κάνοντας 

ἐλεημοσύνες), στα Ἀρυφά και OTA φανερά. 

Μήπως κι οι δύο τους εἰναι ἰσοι; Δόξα 

πρέπει στον ΑΛΛΑΧ. Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αὐτούς δεν TO εννοούν. 

76. ΟΑΛΛΑΧ παρουσίασε (xt ἀλλη) 

maoa6oAn μὲ δύο ἀνδρες: O Evac az’ 

αὐτούς 6ov6dc, χωρίς καμιά δύναμη για 

οτιδήποτε, και θεωρείται ὡς ὀάρος στον 

κύριό του. Οπουδήποτε τον στέλνει, δεν 

φέρνει τίποτε καλό. Εἰναι - λοιπόν - 

αυτός ίσος μ' εκείνον που εντέλλεται TO 

δίκαιο και ὀαδίζει στον σωστό δρόμο; 

77. Ο ΑΛΛΑΧ κατέχει Ta αόρατα 

τῶν OVEAVOV και τῆς γης, καὶ To ζήτημα 

της Κρίσης Sev είναι παρά σὰν το 

σπινθηρισμό του ματιού, ἡ ακόμα 

γρηγορότερα. Βέδαια o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος. 

78. Και ο AAAAX σας ἐόγαλε απ' 
τις κοιλιές τῶν μητέρων σας, που τότε 

δεν ξέρατε, τίποτε, κι EXOVE για σας τὴν 

ακοή και την ὀράση, καὶ TH νοημοσύνη 

για νὰ Tov ευχαριστείτε. 

79. Μήπως dev εἰδατε ta πουλιά 

προετοιμασμένα νὰ πετάνε στον αέρα; 
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(16) Lovoa eA-NayA 

Tizote δεν Ta Ἀρατά ψηλά παρά (η 

δύναμη) tov ΑΛΛΑΧ. Βέόῤαια σ' αὐτό 

᾽υπάρχουν Σημεία για τους ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

80. O AAAAX Exave τα σπίτια για 

σας χώρο διαμονής και ανάπαυσης. Κι' 

EXOVE γιὰ σας - από τα δέρματα τῶν 

ζώων - (σκηνές για) κατοικίες, που τις 

ὀρίσκετε τόσο ελαφρές (και ὀολικές) σαν 

ταξιδεύετε κι' όταν σταματάτε για νὰ 

διαμένετε. Κι a’ το μαλλί τους και τὴν 

απαλή Ἀλωστή τους και απ' τις τρίχες 
τους, EXAVE για σας στρώματα και 

EVYAOLOTA σκεπάσματα για EVA χρονικό 

διάστημα. 

81. Kato AAAAX ἕκανε - από εκείνα 

που έπλασε -, μερικὰ πράγματα για va 

σας δίνουν σκιά, και σε μερικούς λόφους 

EXAVE καταφύγιο γι' σας, EXAVE επίσης 

τα φορέματα για VA προφυλάγεστε από 

τῇ ζέστη (και TO Ἀρύο) και τα 

θωρακισμένα σακάκια για Va σας 

προφυλάγουν απ' την (αναμεταξύ) σας 

όία. Ἔτσι συμπληρώνει τις Χάρες Του 

πάνω σας, για νὰ αποταχθείτε στην 

Θέλησή Tov (στο Ισλάμ). 

82. Av όμως απορρίπτουν τὴν πίστη, 

τότε TO καθήκον Gov εἰναι (0! 

Μουχάμμεντ'!) να κηρύττεις φανερά το 

Μήνυμα. 

83. Γνωρίζουν τις χάρες του ΑΛΛΑΧ 

χι ἐπειτὰ τις αρνούνται κι OL περισσότεροι 

απ' αυτούς εἰναι ἀπιστοι. 

84. Κατά την ἀνάσταση θα εγείρουμε 
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(16) Σούρα ελ-Ναχλ 

éva Μάρτυρα (απόστολο) από κάθε 

Ἔθνος, και τότε δεν επιτρέπεται στους. 

ἀπιστους va δικαιολογούν, οὔτε va 

ζητήσουν χάρη από tov ΑΛΛΑΧ. 

85. Κι αν ot ἄδικοι δουν την Τιμωρία, 

(τότε) καμία ἀνακούφιση (δεν θα υπάρξει) 

γι᾿ αὐτούς, κι οὔτε τότε θα πάρουν 

αναδολῇ. 

86. Κι αν εκείνοι mov ἔδιναν 

συνεταίρους στὸν AAAAX δουν τους 

"συνεταίρους" τους, θα πουν: "Κύριέ μας! 

Αὐτοί - εἰναι “οι συνέταιροι" μας που 

τους ἐεπικαλούσαμε αντί Lov". Αὐτοί όμως 

(οι συνέταιροι) θα τους επιστρέψουν το 

λόγο tous (και θα πουν): "Πράγματι εἰστε 

ψεύτες!". 

87. Exetvy τὴν Ἡμέρα θα δείξουν 

(ανοιχτά) την ὑποταγή (τους) στον 

AAAAX κι OAES οι επινοήσεις τους θα 

εξαφανιστούν. 

88. Εχείνοι που αἀρνήθηκαν tov 

AAAAX xt εμπόδιζαν (τους ανθρώπους) 

am’ to Δρόμο του ΑΛΛΑΧ - γι' αὐτούς 

θα αὐυξήσουμε στην Τιμωρία πάνω στην 

Τιμωρία, για ὁσα μεταχειρίζονταν για να 

εξαπλώσουν TO κακό. 

89. Και κατὰ τὴν Ημέρα τῆς 

Ανάστασης εγείρουμε για κάθε ἐθνος ένα 

μάρτυρα (απόστολο) από τον εασυτό τους 

ax’ τὴν ίδια τη γενιά τους - και θα σε 

φέρουμε -εσένα-μάρτυρα μπροστά στον 

ίδιο (το ἐθνος σου). Και στείλαμε σε σένα 

το Βιόλίο που exer εξήγηση για όλα τὰ 

πράγματα, καθοδήγηση, ευσπλαχνία και 
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(16) Σούρα eA-Naya 

καλά νέα για τους Μουσουλμάνους. 

90. Ο AAAAX διατάζει τη δικαιοσύνη, 

τὴν ἀγαθοεργία και τη ὄοήθεια στους 

συγγενείς και ἀπαγορεύει κάθε μεγάλη 

αμαρτία ἄδικο και παράνομο. Lac 

προειδοποιεί ὥστε va θυμηθείτε. 

91. Νὰ εἰστε συνεπείς στη Συνθήκῃη - 

του AAAAX, - εφ' ὁσον ἐχετε vmooxebet 

- και νὰ UNV παραδαίνετε τους όρχους 

σας, μετά TOV τους ἔχετε επικυρώσει και 

- δέδαια - αφού εἰχατε κάνει τον AAAAX 

εγγυητή πάνω σας, γιατί ο AAAAX 

γνωρίζει OAG TA ἐργὰ σας. 

92. Και μη μοιάσετε με TH γυναίκα 

(εκείνη) που ξετύλιξε τη κλωστή, (που 

εἰχε πλέξει γερά), ξἙηλώνοντας THV πρώτη 

της κατάσταση και παίρνετε τους όρκους 

σας - μεταξύ σὰς - ὡς ἀφορμή για va 

ξαναπατάτε TOUS ἄλλους όταν ὄρίσκετε 

ἕνα ἐθνος μεγαλύτερο GO ἀριθμό από ἕνα 

ἄλλο ἐθνος σύμμαχο σὰς (με σκοπὸ νὰ 

κάνετε μαζί του συμφωνία). Μ' αυτά o 

AAAAX σὰς δοκιμάζει και την Ἡμέρα 

τῆς Κρίσης (Ανάστασης) 8a cas φανερώνει 

όὄλες τις διαφορές MOV εἰχατε. 

93. Av ήθελε οΑΛΛΑΧ θα σας ἕκανε 
όλους Eva ἐθνος γι ὁμῶς αφήνει στὴν 

πλάνη αὐτούς που θέλει, και καθοδηγεί 

αὐτούς που θέλει. Βέδαιο ὀὁμως ότι θα 

ρωτηθείτε γιὰ OAES τις πράξεις σας. 

94. Και μη παίρνετε τους ὄόρκους 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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του κακοῦ, επειδή εμποδίσατε (τους 

ανθρώπους) από τὴ θρησκεία tov 

AAAAX και θὰ πάθετε μεγάλα ὀάσανα. 

95. Κι οὔτε v' ἀγοράζετε με tH συνθήκη 

του ΑΛΛΑΧ (πράγματα) μικρής αξίας. 

Tiatt στον AAAAX υπάρχει (ένα ἐπαθλο) 

πολύ καλύτερο γιὰ σας, αν (μόνο) 

γνωρίζατε. 

96. ‘Ot ἔχετεμαζί σας εξαφανίζεται, 

ό.τι (όμως) ExeL οΑΛΛΑΧ (από ayaa) 

παραμένει. Και θα χορηγήσουμε -δέδαια- 

σ' ἐκείνους που υπόμεναν χαρτερικά τὴν 

αμοιδή τους, σύμφωνα LE το χαλύτερο 

από τα ἔργα τους. 

97. Οποιοσδήποτε - ἀνδρας ἡ γυναίκα 

- κάνει το χαλό και εἰναι και Πιστός, σ 

αὐτόν θα του δώσουμε μια καλή (αγνή) 

Ζωή, και θα τους ανταποδώσουμε - για 

αμοιδή - σύμφωνα LE TO καλύτερο από 

εκείνα που ἕκαναν. 

98. Κι otav διαδάσεις το Κοράνιο, va 

επιδιώξεις την προστασία του AAAAX, 

ἐνάντια στο Σατανά, tov (Πρώτο) Αρνητή. 

99. Καμιὰ εξουσία dev ἐχει πάνω σ' 

αὐτούς που πιστεύουν, κι στηρίζονται στον 

Κύριό τους. 

100. Η μόνη εξουσία (του Σατανά) 

εἰναι πάνω σ᾽ αὐτούς που τον παίρνουν 

σαν προστάτη και τον συνεταιρίζουν με 

τον ΑΛΛΑΧ. 

101. Κι av αντιχκαταστήσουμε ἕνα 

σημείο (στο Κοράνιο) we Eva ἀλλο- 
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AAAAX γνωρίζει καλύτερα τι 

ἀποκαλύπτει (κατά διαστήματα) - λέγουν: 

"Eou δεν εἰσαι παρά πλαστογράφος 

(επινοητής)". Αλλά οι περισσότεροι απ' 

αὐτούς dev καταλαόδαίνουν. 

102. Tec, ότι to Ayto Πνεύμα έφερε 

(το Κοράνιο ὡς) την ἀαποκάλυψη απ' τον 

Κύριό σου - με την Αλήθεια -, ὥστε νὰ 

σταθεροποιεί αὐτούς που πίστεψαν, και 

σα Χαρούμενα νέα στους Μουσουλμάνους. 

103. Κι ὁμως (πολύ καλά) γνωρίζουμε 

ότι θα λέγουν: "Είναι ἕνας ἄνθρωπος που 

τον διδάσκει". H γχώσσα όμως αυτού που 

ὑυποδεικνύουν (με κακοήθεια) εἰναι ξένη, 

EVW αυτή ἡ γλώσσα (του Κορανίου) εἰναι 

Αραόική αγνή και καθαρή. 

104. Εκείνοι που dev πιστεύουν στους 

λόγους (Αγιάτ) tov AAAAX δεν θα τους 

κχαθοδηγήσει ο AAAAX και θα éyxouv 

ἐεπώδυνα 6doava. 

105. Αλλά επινοούν το ψέμα -αὐυτοί 

που δὲν πιστεύουν στὰ Σημεία του 

AAAAX - καὶ εἶναι ou ίδιοι ψεύτες. 

106. Οποιοσδήποτε αρνείται tov 

AAAAX μετά που δέχτηκε την Πίστη 

‘Tov - εκτός av ὀρίσκεται κάτω από πίεση., 

XL ἡ καρδιὰ του παραμένει σταθερή στην 

Πίστη, - αλλά και όποιος ανοίγει το 

στήθος του στην ἀπιστία σ' αυτούς πάνω 

(θα πέσει) ἡ Οργή tov ΑΛΛΑΧ και θα 

ἔχουν μεγάλη Τιμωρία. 

107. Κι αυτό γιατί ἀαγάπησαν τη ζωή 

αὐτοῦ του κόσμου καλύτερα απ’ του άλλου 

f- 2 ae 

κα 

22:7» " κ΄“ »2 

ΠΡ Εν 

4 
» .7|, 221.“3..2 ae ena thet 
ae rtelelS| ila eee 

δά: εκ sah 
AIS 

cae FAS opens) 
“4 : “΄ 1. 

pollcolse ) 9 al 

‘a ger er“ 

HET BV OME ISN GAL 2A 

etree 

RAN OA Bent sib AS» 

αὐ ‘ cok ss δ 

Cae £4 lal) Le Sib YF 
Ae ag Se Ὁ 

(: ἄμ Rar λον 49 ΥΣ alas 



(16) Σούρα ed-Nayd Μέρος 140 [ 394 | γέ 5 sel VV ford! 8) gue 

Κόσμου. Κι ο AAAAX, ὄέδαια δεν 

καθοδηγεί ἀπιστους ἀνθρώπους. 

108. Αὐτοί εἰναι που οι καρδιές τους, 

τ' αὐτιά τους και τὰ μάτια TOUS τα ἔχει 

o AAAAX σφραγίσει. Και avtot οι ἰδιοι 

είναι OL αφελείς. 

109. Χωρίς αμφιόολία, αὐυτοί εἰναι οι 

χαμένοι (ζημιωμένοι) στη ζωή του Ἄλλου 

Κόσμου. 

110. Και ὀέόδαια - ο Κύριός σοῦ, yu 

αὐτούς που EXOVV εγκαταλείψει τα σπίτια 

τους, (μετανάστεψαν στην Εγίρα) μετά 

από δοκιμασίες και διωγμούς, και ἐπειτα 
πολέμησαν για την Πίστη καὶ καλύτερα 

ὑυπόμεναν, ο Κύριός σου ὀέδαια -μετά 

απ' ὀλα εἰναι Πολυεπιεικής, Πολυέλεος 

111. Την Ημέρα (της Κρίσης) που κάθε 

ψυχή θα αγωνιστεί (λογοδοτώντας) για 

τον εαυτό της κάθε ψυχή θα αμειφθεί 

πλήρως για όλα τα ἔργα της, καὶ κανείς 

dev θα αδικηθεί. 

112. Κι 0 AAAAX δωσε μια 

Παραδολή: Ἕνα χωριό χαιρόταν ἀσφάλεια 

κι ησυχία, καὶ του δόθηκαν πιο άφθονα 

ἀγαθά - από κάθε τόπο. Κι όμως ἐδειξε 

αγνωμοσύνη για τις χάρες του ΑΛΛΑΣ. 

Γι’ αὐτό “xu ο AAAAX το Exave va 

δοκιμάσει την σκληρή πείνα καὶ TO φόόδο 

εξ αἰτίας των (κακών) ἔργων που (ο λαός 

του) κατεργαζόταν. 

113. Και (τότε) ήλθε σ' αὐτούς ἕνας 

Απόστολος απ' τον εαυτό TOUS, TOV 

διάψευσαν κι ἡ τιμωρία τους περιέδαλε 
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ενώ ήσαν COLKOL. 

114. Iv' αυτό τρώτε and τα νόμιμα 

και καλά ἀγαθά που ο AAAAX ἐχει 
προμηθεύσει για σας. Νὰ ευχαριστείτε για 

τις χάρες τοῦ AAAAX av Ἐκείνον εἰναι 

που λατρεύετε αἀπολλειστικά. 

115. Σὰς ἔχει μόνο ἀαπαγορεύσει ta 
νεχρά (CWA) το χυτό αἰμα,Ὲ το κρέας του 

χοίρου και κάθε (τροφή) που πάνω της 

EXEL επικληθεί ἄλλο όνομα, εκτός του 

AAAAX. Av ὅμως κανείς ὑποχρεωθεί, από 

ἀνάγκη και χωρίς (σκόπιμη) ανυπακοή, 

οὔτε παραύαίνοντας Ta όρια, (να φάει), 

tote 0 AAAAX είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 

116. Νὰ py λέτε ψέματα σε σχήμα 

γλωσσικήῆς περιγραφής που κυκλοφορεί 

λέγοντας: “Αὐτό είναι νόμιμο κι αὐτό 

ἀπαγορεύεται", ὥστε νὰ ἀποδώσετε TO 

ψέμα oto ΑΛΛΑΧ. Nati εκείνοι που 

ἐπινοούν TO ψέμα για Tov ΑΛΛΑΧ ποτέ 
τους δὲν θα εὐυδοκιμήσουν (δεν θα 
ἐπιτύχουν). 

117. H απόλαυσή TOUS σ' αὐτή τη 

ζωή είναι ελάχιστη ενώ Oa ἐχουν μια 

᾿σχληρή Τιμωρία στη ζωή στον Ἄλλο 
Κοσμο. 

118. Και στους Ιουδαίους ἐχουμε 

ἀπαγορεύσει αὐτά, που από πριν σου 

᾿αναφέραμε. Δεν τοὺς αδικήσαμε, CAA’ 

QUTOL μόνοι TOUS αδίκησαν τον EAUTO τους. 

119. Ἔπειτα ο Κύριός σου ὀέδαια - σ' 
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αὐτούς - που κάνουν TO κακό από ἀγνοια 

και ἐπειτα μετανιώνουν και διορθώνονται, 

- o Κύριός σου, μετά an’ όλα avta, - 

είναι Πολυεπιεικής, Πολυέλεος. 

120. O Αόραάμ - πραγματικά - 

αντιστοιχούσε (ένα Ἔθνος πρότυπο), 

᾽πυπάκουος ἦταν evriabixa στον AAAAX 

(και) Αληθινός στην πίστη, που ποτέ SEV 

ἔκλινε προς άλλη θεότητα, και dev ἦταν 

από εκείνους που συνεταιρίζουν ἄλλους 

με τον ΑΛΛΑΧ. 

121. Ἔδειχνε την εὐγνωμοσύνη TOV 

για τις χάρες του AAAAX που τον εἰχε 

διαλέξει και τον Haven youse στον ἴσιο 

Δρόμο. 

122. Και του δώσαμε - σ' αὐτό τον 

κόσμο - το καλό καὶ στη Ζωή του Ἄλλου 

Κόσμου που ὀρίσκεται We την τάξη των 

Ἐνάρετων. | 

123. (Q! Μουχάμμεντ) Σου ἐχουμε 

εμπνεύσει (το Μήνυμα) "Na ακολουθείς 

τη θρησκεία Tov Αὐραάμ που EXEL στρέψει 

από την απιστία και δεν ήταν απ' ἐκείνους 

που συνεταίριζαν ἀλλες θεότητες με TOV 

ΑΛΛΑΧ. 

124. Το Σάῤθόατο ἐγινε ιερό μόνο 

(ειδικά) yu αυτούς που διαφώνησαν μαζὶ 

του (στην τήρησή του). Ο Κύριός σου, 

θέδαια. θα δικάσει ανάμεσά τους, κατὰ 

την Ἡμέρα της Κρίσης, όσον αφορά εκείνα 
που διαφωνούσαν. 

125. Προσκάλεσε (όλους) στη θρησκεία 
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tov Κυρίου σου με σοφία και με όμορφο 

κήρυγμα. Και προσπάθησε να τοὺς πείσεις 

με TOV καλύτερο τρόπο και TOV πιο 

ευγενικό. Ο Κύριός σου γνωρίζει, δεδαίως, 

καλύτερα ποιος απομακρύνεται από το 

Δρόμο Του, καὶ γνωρίζει καλύτερα ὁσους 

παίρνουν καθοδήγηση. 

126. Κι όταν τιμωρείτε, va τιμωρείτε 

(YU αντίποινα) με TOV ἰδιο τρόπο ὀπως 

ἔχετε τιμωρηθεί κι εσείς. AV όμως δείξετε 

VILOLOVY, αὐτό εἰναι - ὀέόδαια - ἡ καλύτερη 

(πορεία) Yu αυτούς που είναν ὑπομονετικοί. 

127. Και νὰ υπομένεις, γιατί ἡ ὑπομονή 

σου ὃὲεν ἐρχεταν παρά μόνο απ' τον 

AAAAX. Κι οὔτε να λυπάσαι γι' αὐτούς. 

Και μὴν απελπίζεσαι (Q! Μουχάμμεντ) 

για τις συνωμοσίες (τις μηχανορραφίες) 

τους. 

128. Βέδαια ο AAAAX εἰναι μαζί με 

EXELVOUG που συγχρατούν, τον εαυτό τους 

(με θεοφοόία) και με εκείνους που 

αγαθοεργούν. 
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1. Δόξα (στον AAAAX), που πήρε TO 

δούλο Του για νυκτερινό ταξίδι απ' το 

απαράδατο τέμενος στο πιο Μακρινό 

Ἰέμενος της ἱερουσαλήμ που τον περίδολό 
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TOU ἔχουμε αγιάσει, - για νὰ δείξουμε σ' 

αὐτόν μερικά από τα Σημεία Mac, ὀέόδαια 

Αὐτός (o AAAAX) είναι ο Μοναδικός 

που ἀκούει και ὀλέπει (TA πάντα). 

2. Και δώσαμε στο Μωυσή τη Βιίύλο, 

καὶ την κάναμε ἕναν οδηγό για τα παιδιά 

του Ισραήλ, (με την ἐντολή): "Μη πάρετε 

ἄλλον - από Ἐμένα- Προστάτη στις 

᾽υποθέσεις (σας)". 

3. Ω! Ἐσείς ot ἀπόγονοι EXELVWV που 

τους μεταφέραμε (στην Κιθωτό) με TO 

Noe! Στ᾿ αλήθεια! o Nowe ταν πολύ 

ευγνώμονας δοῦλος. 

4. Και δώσαμε στα Παιδιά tov Ισραήλ 

μια (ξεκάθαρη) προειδοποίηση στη Βίόλο 

(λέγοντας): Θα κάνετε το κακό δύο φορές 

᾿ πάνω OTH YH και θα υψωθείτε ota ὕψη 

της ὑπεροψίας (ενάντι τοῦ AAAAX και 

τῶν ανθρώπων). 

5. Κι όταν mia πέρασε ἡ διορία της 

τιμωρίας τῆς πρώτης ἀπ᾽ τις 

προειδοποιήσεις στείλαμε τους δούλους 

Mas εναντίον σας, που ήσαν οι πιο 

ισχυροί στον πόλεμο. Μπήκαν μέχρι τὰ 

εσώτερα τῶν σπιτιών. Κι ταν αὐτό μια 

(πλήρης) προειδοποίηση Nov 
πραγματοποιήθηκε. 

6. Ἔπειτα σὰς παραχωρήσαμε τὴν 

Ἐπιστροφή (απ' τὴν αιχμαλωσία) και TH 

γίκη εναντίον τους. Lac αυξήσαμε τα 

πλούτη και TA αγόρια σας και σας κάναμε 

TH 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 εαυτό σας. Ὅταν 

Se EPTAGE ἡ τιμωρία τῆς δεύτερης 

προειδοποίησης (επιτρέψαμε στους 

ἐχθροὺς σας) va παραμορφώσουν (να 

κακώσουν) TH πρόσωπά σας και νὰ μπουν 

oto Nao σὰς (το Μακρινό Τέμενος) 

όπως μπήκαν και την πρώτη φορά-, για 

να καταστρέψουν GAG OGA TOUS ήταν 

δυνατό νὰ καταστρέψουν. 

8. Ἴσως μπορέσει ο Κύριός σας va 

σας σπλαχνιστεί (ύστερα από TH τιμωρίο). 

AV όμως επανέλθετε (στις ἁμαρτίες σας), 

κι Ἐμείς (πάλι) θα επανέλθουμε (στις 

τιμωρίες Μας). Και κάναμε την Κόλαση 

φυλακή γι' αὐτούς που αρνούνται (τὴν 

Πίστη). 

9. Xt' αλήθεια, αὐτό το Κοράνιο 

καθοδηγεί εκεί που είναι πιο σωστά, και 

αναγγέλλει τις χαρούμενες εἰδήσεις στους 

Πιστούς που κάνουν Eoya καλά, ότι θα 

έχουν ένα μεγάλο (εξαιρετικό) μισθό. 

10. Και (αναγγέλλει) σ΄ εκείνους που 

δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα Zan, ότι 

τους ἔχουμε ετοιμάσει μια οδυνηρή 

Τιμωρία. 

11. Η παράχληση που ο ἄνθρωπος θα 

πρέπει νὰ κάνει για το χαλό (στην οργή 

του) - τὴν κάνει για TO κακό, γιατί O 

ἄνθρωπος εἰναι O πιο - φύσει - ὀιαστικός 

(στις πράξεις του). 

12. Και κάναμε τη Νύχτα χαὶι τὴν 

Ημέρα δῦο an’ ta Σημεία (Mac). Κι 

éelch: “5: rent 1 1 
»3 ΄ apes ἥ (bh ey 

gg lye dead FES NOTES 

“ wv as oe aa “ew” jp th “ ““,.. 

ΡΒ pple sland 3 Wy o5s 

‘Ons Fr glee) rycen ΄ 

“ew ee oe 4 + ΜΙ Ae, ΄ “5 

spacings ws iiss 

re ae apres “ 

ES phsag cial δῦ] 
“3. “7 

ee 

Θύ rants 

bce Woh oS 
΄ 
at “25 

CF sit Lie 

re 

SZ ey 

a a Sash 1 oe we “2... 

SARS At tks; 



(17) Loven ελ- ἴΙσρά Μέρος 150 

ἔχουμε OXOTELVLCLOEL TO Σημείο της Νύχτας, 

τὴ στιγμή που EXOVUE κάνει το Σημείο 

τῆς Ἡμέρας va σὰς φωτίζει, wote va 

μπορέσετε νὰ αναζητήσετε χάρη as TOV 

Κυριὸ σας, και για νὰ μπορέσετε va 

μάθετε τον αριθμό των ετών, καὶ TOV 

ὉπὙπολογισμὸ (του χρόνου). Κι ὁλα Ta 

πράγματα τα ἐχουμε εξηγήσει αναλυτικά. 

13. Xto λαιμό κάθε ανθρώπου ἐχουμε 

στερεώσει το δικό του πουλί (ταίρι - τη 

μοίρα του). Κατὰ τὴην Ἡμέρα δε τῆς 

Κρίσης 9a του ὄγάλουμε (δείχνοντας σ' 

αὐτόν) Eva ὀιόλίο που θα το δει ανοιχτό. 

14. (Ilov 9a λέει): “Διάδασε (ό.τι 

EXALVES) στο δικό σου ὄιόλιο. Αρκεί για 

τῇ ψυχή σου - αὐτή την Ἡμέρα - ό,τι 

μόνος σου θα λογαριαστείς". 

15. Ὅποιος καθοδηγείται, τον EAUTO 

του ὠφελεί. Κι ὁποιος HAQEXTOEMETAL, TO 

κάνει για την καταστροφή του. Καμία 

ψυχή SEV σηκώνει TA ὄάρη μιας ἄλλης 

(δηλ. δεν ευθύνεται για ἄλλα ξένα 

καμώματα) οὔτε τιμωρούμε κανένα πριν 

στείλουμε ἐναν απόστολο (για vo 

προειδοποιήσει). 

16. Κι όταν αποφασίσουμε va 

καταστρέψουμε EVA χωριό, στέλνουμε 

(πρώτα) μια οριστική διαταγή σ᾽ αὐτούς 

που ἔχουν δοθεί ta aya8a αυτής της 

Cons, (τους ἄρχοντες va Μας υπακούν) 

που κι όμως παρανομοῦύν XL ἐτσι ο λόγος 

(η τιμωρία Μας) επαλήθευσε και το 

καταστρέφομε ολοσχερώς. 

17. Και πόσες πολλές γενεές ἐχουμὲ 
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(17) Lovea ελειϊσρδά Μέρος 150 ADT] V8 it WV spel δ) 
καταστρέψει μετά τον Nwe; Κι aoxei για OF reed slousiy 
tov Κύριό σου nov γνωρίζει καλύτερα 

και GENEL τις ἁμαρτίες των δούλων Του. 

18. Av κανείς δείξει ἐπιθυμία μόνο ἀξ Se Bt, Se ie 

για TA (ἐφήμερα) πράγματα, (αυτής της Lott tee ages the 
ζωής), Εμείς πρόθυμα τους παραχωρούμε My nel ae Nl aS po 
- αὐτά TA πράγματα, όπως θέλουμε, και ORT 
σ' ὀποιον θέλουμε. Tia το τέλος του όμως 

ἔχουμε προνοήσει την Κόλαση, όπου θα 

καεί σ' αὐτή ντροπιασμένος και 
εξοστραχκισμένος. 

19. Κι όποιος θελήσει την Μέλλουσα ee Ore Init δ5 
ζωή, καὶ μοχθεί γι' αὐτήν μ' όλον τον 

πρέποντα μόχθο, και εἰναι πιστός, θα 

εἰναι αὐτοί που OL μόχθοι τοὺς ἕγιναν 

dextot (oto AAAAX). 

eR ἡ“ 22 Ader ἡ 
CO peal As I; 

va oes BLS 
20. Ax’ τις γενναιοδωρίες tov Κυρίου rr Bb) elec ya Ὡς Fu, Ps Taine 5 

σου ἐχουμε χορηγήσει ελεύθερα σ' ὀλους OM ἊΣ CSW 
τις δύο ομάδες) - κι an αὐτά κι απ' 

εκείνα. - Ou γενναιοδωρίες του Κυρίου 

σοῦ SEV εἰναι περιορισμένες (από κανένο). 

21. Κοίταξε, πώς ἐχουμε ξεχωρίσει bral Sas 6 τῇ 
(προτιμήσει) περισσότερο μερικούς πάνω So on 

ἊΝ ; ; SMyceeys +54 
απὸ ἄλλους (χορηγῶντας TA καλά TOV 

κόσμου τούτου). Και στη μέλλουσα Ζωή 

- OT αλήθεια - ὑπάρχει μεγαλύτερος 

ὄαθμός και μεγαλύτερη προτίμηση. 

22. Mn παίρνεις με τον AAAAX άλλο ἀῶ, Fe 1 
αντικείμενο λατρείας, γιατί ov (ὦ! 

άνθρωπε) θα καθίσεις ντροπιασμένος και 

εγκαταλειμμένος. 

23. Ο Κύριός σοῦ ἐχει θεσπίσει va μη παχύ noe CHO ἃ, 

λατρεύετε παρά μόνο Exeivov και στους ee 



(17) Σούρα ελ-Ισρά Μέρος 150 [ 402 | Yost VV sll By ye 

yoveic σας οφείλεται φιλοφροσύνη. Avo | C4401" peal ἡ τ Ω: Α 

ἕνας ἡ καὶ OL δύο τους φθάσουν TH μεγάλη 

ηλικία κατὰ τη ζωή σου, UNV πεις σ' a 

αὐτούς λέξη στενοχώριας κι οὔτε VA τους 6 OLA BU) 

αποδιώχνεις, αλλά ν' απευθύνεσαι oO 

αυτούς με λόγια σεθασμού. 

Lia} 
ee ohne 3G 3“ re yd 

BAe veg CAL Jas eal 

4 Fad eA y 

24. Kat, εκτός ano τὴν καλοσύνη, Nes ices ἘΔ 

χαμήλωσε σ' αὐτούς TH PTEEOVYA τῆς NR ess ont 

ταπεινοφροσύνης και va πεις: "Κύριέ μου! τεῦς 

Δώσε σ' αὐτούς την Ευσπλαχνία Σου 

καθώς μ' ἐχουν αναθρέψει (με αγάπη) 

στην παιδική μουν ηλικία". 

" Σ ἤ Ἶ Ν ΄ reste © Fe ie et 5,21 . 25. O Κυριὸς σας γνωρίζει πολὺ καλὰ ρῶν So) Ke SC ASS} 

O,TL ὑπάρχει στις καρδιὲς σας. AV ELOTE ἐς ὩΣ Geter eS ὅδ 
> , 1 , , , C2) ya ὀἰΞΞ ὃ» 

ενάρετοι, (τότε) OT αλήθεια Εκείνος εἰναι a ie 

Πολυεπιεικής σ᾽ εκείνους που αναφέρονται 

σ' Αὐτόν συνεχώς (με ειλικρινή μετάνοια). 

26. Κι ἀπόδωσε στοὺς συγγενείς τὰ me τ γούϑ calls aa Sallie ‘ 

δικαιώματά τους, καθώς (επίσης) GTOV | or eek ne HATO TOUS ς (Emons) στους AGN 
SVOTVYLGLEVOUG και στους οδοιπόρους. Και 

μη σπαταλάς (TA πλούτη σου) σε ασωτίες. 

27. Ot Gowtor - πράγματι - εἰναι se ASAE pbc Sys TS) 

αδέλφια με τους Latavades. Κι o Latavac ὍΤΑΝ Ὅτ BSE G 

είναι για τον Κύριό tov (tov Eavto 101} 

γεμάτος αγνωμοσύνη. 

, , ’ ; 7 Me maggots ot 

28. Κι OMOTE τους CITOMEVYELS (OTTOTE Keen ott dal eS eal; 

SEV EYELG νὰ προσφέρεις) επιδιώκοντας ..2. 22 τὲ Fe 
ἘΠΕ CB ey βίος 

τὴν Ευσπλαχνία (συντήρηση) tov Κυρίου 

σου, που τὴν περιμένεις, τότε πες τους 

μια λέξη καλοσύνης. 

29. Κα un κάνεις to χέρι σον νὰ aes ANG NE: 2 SII G2; 

εἶναι δεμένο στο λαιμό GOV, (σαν TOV σα io Ὅν ἐπ Ry 

φιλάργυρο), κι OVTE να TO TEVTMVELS (σαν 
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TOV GOWTO) στο ἐπακχρο τῆς απόστασης, 

ὥστε νὰ γίνεις αξιοκατάκριτος και 

εγκαταλειμμένος. 

30. Xt' αλήθεια ο Κύριός σου συντηρεί 

πλουσιοπάροχα - ἡ με μέτρο - ὀποιον 

Εκείνος θέλει. Στην αλήθεια γνωρίζει και 

προσέχει τους δούλους Του. 

31. Και μη σκοτώνετε τα παιδιά σας 

από φόόδο της στέρησης. Ἐμείς θα σας 

προμηθεύσουμε TH διατροφή γι' αυτά, 

όπως και σ' εσάς. Πράγματι ο φόνος τους 

εἰναι μεγάλη αμαρτία. 

32. Και va μη πλησιάζετε στη μοιχεία, 

γιατί εἰναι αισχρή (τράξη) κι μεγάλη 

AUAOTWAH, ανοίγοντας το θρυμὸ (για 

ἄλλες ανομίες).. 

33. Και μὴν αφαιρείτε ζωή - που o 

AAAAX την ἐχει κάνει ἀαπαραόίαστη - 

εκτός για δίκαιη αιτία. Κι αν κανείς 

σκοτωθεί άδικα, έχουμε δώσει στον 

κληρονόμο Tov την εξουσία (να ζητήσει 
TO LOLO - ἄλλο δηλαδή φόνο - ἡ va 

συγχωρέσει). Αλλὰ να μην ξεπεράσει ta 

όρια όσον αφορά στην αφαίρεση ζωής, 

γιατί τον ὀοηθεί (ο Νόμος). 

34. Και μην πλησιάζετε την περιουσία 

τῶν ορφανών, εκτός αν την ὄελτιώσετε, 

μέχρις ότου φθάσουν στὴν ηλικία της 

τέλειας δύναμης. Κι ἐεκπληρώνετε (κάθε) 

᾽υπόσχεση, γιατί (κάθε) υπόσχεση θα 

εξεταστεὶ (σε ὀάθος)ί(κατά την Ἡμέρα tov 

Λογαριασμοῦ). 

35. Κι όταν μετράτε, va δίνετε στην 

Γ΄ 403 1 "5: {Vv £1 po! 8) gus 

BIOS ACG Oat 
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EVTEAELA TO μέτρο, και va ζυγίζετε μὲ 

ζυγαριά TOV εἰναι σωστή. Αὐτό είναι TO 

πιο καλό και TO πιο συμφέρον στῆ τελική 

απόφασῃ. 

36. Και va μὴν εξακχολουθείς εκχκείνο 

που δεν γνωρίζεις. Pati ἡ axon, ἡ doaon 

“LN ψυχῆ. (για OAG ὁσα αισθάνονται και 

κάνουν) OL LOLOL αὐτοί ἦταν πυπεύθυνοι 

(και θα εξεταστοῦν) YU αυτό (κατὰ τὴν 

Ἡμέρα του Λογαριασμοῦ). 

37. Και μη 6aditerg στη yn (με 

᾽υπεροψία) με προπέτεια (αυθάδικα). Nate 

δεν μπορείς VA χωρίσεις (να τρυπάς) TH 

YY) OVTE και VA φῳτάσεις στο ὕψος τῶν 

ὀουνών. 

38. Η κακία όλων αὐτῶν τῶν πράξεων 

εἰναι μισητή (στα μάτια) του Κυρίου σου. 

39. Αὐτοί εἰναι (οι κανόνες) της σοφίας 

που σου αποχκάλυψε ο Κύριός σου. Μη 

παίρνεις, με tov AAAAX άλλες θεότητες 

για λατρεία για Va UN ριχτείς 

αξιοκατάκχριτος και ἐεγκαταλειμμένος στὴν 

Κόλαση. 

40. Μήπως λοιπόν ο Κύριός σας (a! 

Ειδωλολάτρες) προτίμησε για σας τα 

αγόρια, και πήρε για τον Ἑαυτό tov - 

απ' τους ἀγγέλους - κορίτσια; Xt’ αλήθεια, 

εχστομίζετε ἕνα μεγάλο (τρομερό) λόγο! 

41. ‘Eyouve εξηγήσει (πράγματα) με 

διαφορετικοῦς (τρόπους) G' αὐτό το 

Κοράνιο, για νὰ μπορέσουν να 

καθοδηγηθούν (οι ἀνθρωώποι) μα dev θα 

αυξηθεί σ' αὐτούς παρά μόνο ἡ φυγή 

ΠΣ ΠῚ τ 

ἡρτλρὸ αῤῥνοαι 

ge ena 

ye FS wre ». “τας Ὦ 
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aids lop ea ays 
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τους (από την Αλήθεια)! 

42. Πες! αν ὑυπήρχαν (άλλοι) θεοί μαζί 

Του - όπως διατείνονται - τότε Oa 

ἐπεδίωκαν va ξἕξεπεράσουν to δρόμο 

Εκείνου που κάθεται στο θρόνο (να 

διεκδικήσουν δηλ. την εξουσία μαζί Tov). 

43. Δόξα σ' Αὐτόν! Βρίσκεται πολύ 

πιο ψηλά απ' ὀ,τι λένε! (OTL συνεταιρίζουν) 

OTL ὑπάρχουν άλλοι θεοί μαζί Του xu’ ότι 

ἔχει παιδιά, ψηλός και Μέγας (πέρα από 

κάθε ὁριο)! | 

44. Ot επτά ουρανοί και ἡ yn και όλα 

όσα ὀρίσκονται σ' αυτά δοξάζουν Αὐτόν. 

Εἰναι ὀέόαιον ότι δεν ὑπάρχει τίποτε που, 

VO μὴν υμνεί τὰ εγκώμια Του. Κι όμως 

δεν καταλαδαίνετε πως εκδηλώνουν TH 

δόξα Tov! Στ' αλήθεια Exetivoc εἰναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

45. Κι όταν διαδάζεις το Κοράνιο 

ἔχουμε GAEL - ἀνάμεσα σ' εσένα και O' 

EXELVOUG που δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 

Zon ἕνα αόρατο πέπλο (για νὰ μην ξέρουν 

ότι εἰσαι απόστολος.). 

46. Κα ὀάλαμε σκέπασμα OTIC καρδιές 

(και στο μυαλό) τους ώστε νὰ μὴ 

καταλαδαίνουν το Κοράνιο και 

κουφαμάρα OT’ αὐτιά τους. Και όταν 

μνημονεύεις τον Κύριό σου στο Κοράνιο, 

- ὡς Eva και Μοναδικό - γυρίζουν τὴν 

πλάτη τους, και τρέπονται GE φυγή (απ' 

τὴν Αλήθειο). 

47. Κι Epeic γνωρίζουμε καλά ty 

συμπεριφορά τους όταν σε ἀκούσουν, κι 

Μέρος 150 | 405 | 19 53+! 

mika, tye NAST, ga Sethe 
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ὅταν συναντιοῦνται κατ᾽ ιδίαν και 

κἈρυφομιλούῦν. Κοίταξε, τι λένε οι 

κακοήθεις: "Δεν ακολουθείτε κανέναν 

ἄλλον παρά ἕναν γοητευμένο avdoa"! 

48. Κοίταξε πῶς κτυποῦν σε σένα τις 

παρομοιώσεις (ότι εἰσαι ἕνας γοητευμένος). 

'Κι ὁμως ἐχουν παραπλανῃηθεί, και δεν θα 

μπορέσουν ποτέ νὰ όρουν Eva ὁρόμο προς 

τὴν αλήθεια. 

49. Και λένε: "Μήπως όταν θα γίνουμε 

κοκάλα και σκόνη, μήπως - ot’ αλήθεια 

θα ξαναζωντανέψουμε (να γίνουμε) ἕνα 

καινούργιο δημιούργημα" 

50. [lec (τους): "Tivete πέτρα ἡ σίδερο, 

51. ἡ οτιδήποτε ἄλλο δημιούργημα που 

- στὴν καρδιά σας - εἰναι σκληρότερο χαι 

μεγαλύτερο (για να ξαναζωντανέψετε), (αν 

πρόκειται νὰ γίνει αὐτό)". Και τότε θα 

πουν: ἽἼΠοιος θα ἐνεργήσει για το γυρισμό 

μας". Πες: "Exetvog που σὰς ἔπλασε τὴν 

πρώτη φορά". - Tote θα κουνήσουν σε 

σένα TO κεφάλι τους - ἐμπρός και πίσω. 

και θα πουν: "Πότε 8a γίνει tovto;” Πες 

(τους): "Ἴσως γίνει πολύ σύντομα" 

52. "Oa εἰναι n Ημέρα mov Exetivoc 

θα σας καλέσει (va ξαναζωντανέψετε) και 

θα απαντήσετε (στην πρόσκληση) με. 

᾽πυμνολογίες σ' Αὐτόν, και θα νομίζετε ότι 

OEV ἔχετε μείνει παραπάνω από μιὰ στιγμή 

(στη ζωή και στο τάφο)". 

53. Kat πες σ' όλους τους ανθρώπους 

μου va λένε (μόνο) EXELVO που εἰναι TO 

πιο καλό. [ϊατί o Σατανάς σπέρνει 

asd TAGS sa 
Oy wae Ἔν γος 
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διαφωνίες ανάμεσά tous. Nati o Σατανάς 

εἰναι για τον άνθρωπο φανερός εχθρός. 

54, Ο Κύριός σας είναι που σας 

γνωρίζει πιο καλά. Αν θέλει, σας 

παραχωρεὶ τὴν ευσπλαχνία ἡ αν θέλει 

σας παιδεύει καὶ SEV σε ἔχουμε στείλει 

σαν προστάτῃ πάνω τους. 

55. Κι ο Κύριός σοὺ είναι που γνωρίζει 

πιο καλά GAG OOM υπάρχουν στους 

ουρανούς και OTH γη. Ἔχουμε προτιμήσει 

μερικούς Προφήτες από ἄλλους κι δώσαμε 

στον Δαυίδ ἕνα Ζεόούρ (ὀιόλίο σταλμένο 
σ' αὐτόν). 

56. Ilec: "Επικαλεστείτε εκείνους που 

διατείνατε (ότι εἰναι θεοί) - εκτός από 

Εκείνον - (και θα dette πως) dev ἐχουν 

καμιά εξουσία va ξεσκεπάσουν TO κακό 

από σας, OVTE νὰ TO αλλάξουν. 

57. Αὐτοί ot LOLOL (από τους ἀγγέλους 

xL ανθρώπους) που σ᾽ avtovs, 

απευθύνονται OL ἐπι χλήσεις, επιθυμούν 

(για TOV εαὐυτό τους) TO μέσο va 

πλησιάσουν το Κύριό τους - Ακόμα xt 

αὐτοί που ὀρίσκονται πλησιέστερα - κι 

εὔχονται για την Ευσπλαχνία Του χαι 

φούόούνται am’ την Οργή Tov. [Γιατί η 

Τιμωρία του Κυρίου σου εἰναι ἄξια 

(ιυδιαίτερης) προσοχής. 

58. Καὶ δεν θα υπάρχει ἄπιστο χωριό, 

που (τους κατοίκους TOV) va LY 

καταστρέψουμε πριν από την Ημέρα της. 

Κρίσης, ἡ va τους ὀασανίσουμε με σκληρά 

ὀασανιστήρια. Αὐτό εἰναι καταχωρημένο 

στο (αιώνιο) Βιόλιο. 
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59. Κι αναχαιτίσαμε την Αποστόλη 

τῶν Θείων Σημείων (ta θαύματα που 

 ζητησαν οι ἄπιστοι) μόνο χαι 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) 

κι OUWS τη μεταχειρίστηκαν ἀδικα. Kat 

δεν στέλνουμε (LA) τα Θεϊκά Σημεία, 

παρά για εχφοόισμό (και προειδοποίηση 

απ' το κακό). 

60. Κοίταξε! Σου εἰπαμε ότι ο Κύριός 

σου EXEL περιζώσει τους ανθρώπους απ' 

όλες τις μεριές. Και δὲν παραχωρήσαμε 

το Ὅραμα που σου ἔχουμε δείξει (κατά 

τὴν νύχτα του IZPA) παρά σαν δοχιμή 

για τους ανθρώπους, καθώς επίσης και 

το Καταραμένο Δένδρο (Ζακκούμ) (που 

αναφέρεται) στο Κοράνιο. Και θέσαμε το 

(obo (και την προειδοποίησῃη) σ' αυτούς, 

αλλά τούτο EXEL μόνο αὐυξήσει τὴν 

υπερόολική τους παρανομία. 

61. Πρόσεξε! Ἔχουμε πει στους 

αγγέλους: "Προσκυνείστε (σκύδοντας 

χάμω) στον Αδάμ. Κι ἐσκυψαν εκτός από 

tov ἱμπλίς (τον Σατανά), που εἰπε: '"ΠΠώς) 

θα σκύψω χάμω σ' Evav MOV τον ἔχεις 

πλάσει από λάσπη; 

62. Eine: Πες μου, τι είναι αυτός που 

Εσύ τον ἔχεις σεόαστεί πιο πολύ από 

ἐμένα! Av μου δώσεις καιρό 

(καθυστερώντας) μέχρι την ἡμέρα της 

Κρίσης, θα φέρω όλους τους ἀπογόνους 

του κάτω από την εξουσία μου - όλους 

εκτός από λίγους!". 
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63. Eine (0 AAAAX): " Πάρε to δρόμο por S54 a ζω: scsi 
σου. Κι ὀποιος απ' αυτούς σ' ἀκολουθήσει, 
- OT αλήθεια - ἡ αμοιδή όλων σας θα 
εἰναι ἡ Κόλαση. Mia ευρύχωρη αμοιδή, 

OMraee sie 

| 64. "NG παρασύρεις στην καταστροφή Bilge B55 aya eo | os ̓ pel, 
ὄσους απ' αὐτούς μπορέσεις WE TH] ΄ 
(δελεαστική) φωνή σου. Κάνε ἐφοδο πάνω SVG HES Nes bH pele 
τους με TO ιππικό GOV και WE TO πεζικό ρα οι wheal 
σου. Συνεταιρίσου μαζί τους στα πλούτη Ax 
και OTA παιδιά (να πλουτίσουν παράνομα 
και ἄφθονα ἀδικα) και δώσε τους 

᾽ὑυποσχέσεις". Και ὀμως ο Σατανάς δεν 
τους υποσχέθηκε τίποτε, παρά μόνο τον 
δόλο. 

65. Κι OOO ἀφορὰ o QUTOUG που με αὐτὸν tee ple Hi κε ὥς 4 
᾽πυπηρετουν, καμιὰ εξουσία Sev θα ἔχεις es Ste 

’ 4: , , ’ ᾿ AL πάνω τους". Αρκετός εἰναι ο Κύριός σου Saath» 
για Αντιπρόσωπος (Προστάτης εναντίον 

του Latava) . 

66. O Κύριός σας είναι Εκείνος που ai οὐδ ἜΝ. ἘΠῚ fees 

χάνει για σας τα καράδια va πηγαίνουν 

ομαλὰ στη θάλασσα με τρόπο που va 
μπορέσετε να επιδιώξετε τη γενναιοδωρία 

Tov. Γιατί εἰναι για σας γεμάτος 

Ευσπλαχνία. 

5) 

Serer gaz Ps, 

ww as OSE 1: ταὶ. δ. \pntach 

a 67. Κι av σας πιάσει το κακό (το cB Napa ee pig EN K Ὁ 
χίνδυνο) στη θάλασσα, αὐτούς που oe oes δ 
ἐπικαλείστε - εκτός του Ἰἰδιου Ἐκείνου - ἐλ. ὙΠΟ pa ἘΝ πεν Lo 
δεν μποροῦν Va σας σώσουν. Ὅταν όμως 

σας σώσει (υ AAAAX) (επαναφέροντάς 
σας) στη στεριά, απομακρύνεστε (τότε) 

am’ Αὐτόν. Πολύ αχάριστος εἰναι o 

ἄνθρωπος! 

ἃ ἃ 
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68. Μήπως τότε dev φούάστε ότι 

Exetvoc θα σας καταπνίξει κάτω aN TH 

yy - όταν ὀρίσκεστε στη στεριά -, ἡ OTL 

δεν θα στείλει εναντίον σας - Eva ὄόίαιο 

ἀνεμοστρόόιλο (με ὄροχές και πέτρες), κι 

ἐπειτα νὰ μη GOLOXETE για τον εαὐτό σας 

αντιπρόσωπο (προστάτη απ' αὐτή TH 

τιμωρία); 

69. Ἢ μήπως δεν φούάστε ott θα σὰς 

ἐεπαναφέρει πίσω - για δεύτερη φορά - στη 

θάλασσα και νὰ GUS στείλει ἕνα δυνατό 

ἄνεμο εναντίον σὰς να σας πνίξει, για 

τὴν απιστία (την αχαριστία) σας, κι ἐπειτα 

va μὴ 6oioxete - εναντίον Mag - για τον 

εαυτό σας ὄοηθό - γι' αυτό-:; 

70. Κι ἐχουμε τιμήσει τα παιδιά του 

Αδάμ, προμηθεύοντας σ΄ αὐτὰ μέσα 

μεταφοράς πάνω στη γη και στη θάλασσα. 

Τους δώσαμε για TH συντήρησή τους 

᾽πυπέροχηῃ και αγνή τροφῆ, και - τοὺς 

Ἑεχωρίσαμε με ειδική EVVOLA πάνω από 

ένα μεγάλο μέρος τῆς δημιουργίας Mac. 

71. Mua μέρα θα καλέσουμε όλους 
τους ανθρώπους με τους (σχετικούς) ἱμάμ 

(τους Αποστόλους). Σ' ὁποιον ἐχει δοθεί 

το 6t6Ato του στο δεξί του χέρι, θα TO 

διαδάσει (u' ευχαρίστηση) καὶ dev Oa 

αδικηθεί, στο παραμικρό. 

72. Αλλά αυτός που εἰναι τυφλός (που. 

δεν οδηγήθηκε στὴν αλήθεια) σ᾽ AUTO (τον 

κόσμο), θα εἰναι τυφλός και στη 

Μέλλουσα Ζωή και πιο παραπλανημένος 

από τον (ἰσιο) Δρόμο. 

73. Κι ταν παρ᾽ ολίγο va σε 

VV 5h 9} 8)... 

ἴω; ἡ (ios es ΘΛΗ, 
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YONTEWOVV, απομακρύνοντάς GE από 

EXELVO που σου ἔχουμε εμπνεύσει, για να 
αντικαταστήσεις - στο ὀνομά Mac - κάτι 

τι εντελώς διαφορετικό. (Σ' αὐτῇ τὴν 

περίπτωση) θα σε ἐπαιρναν - δέδαια - 

φίλο (tous)! 

74. Κι αν δεν σου δίναμε υποστήριξη 

ὃεν θα μπορούσες σχεδόν να αντισταθείς 

σ' αὐτούς EOTW για λίγο. 

75. Στὴν περίπτωση αὐτή θα σε 
δοκχιμάξαμε με ion δόση (τιμωρίας) σ' αυτή 
Ty ζωή καὶ - (με ton δόση oto θάνατο). 

Κι ἐπειτὰ dev θα ἐόρισκες εναντίον μας 

κανένα 6on8o για σένα. 

76. Κι ήταν mao’ ολίγο va σε 

τρομάξουν - μακριά AT’ TH yn - με σκοπό 

VO OE εκχδιώξουν am’ αὐτήν. Αλλά τότε 

οὔτε αὐτοί dev θα ἐμεναν (εκεί) μετά 

από σένα, εκτός για λίγο καιρό. 

77. (Αὐτός ήταν ο Δικός μας) δρόμος 

HE τοὺς ἀποστόλους που τοῦς ἐχοῦυμε 

στείλει πριν από σένα. Και καμιά αλλαγή 

δεν θα ὄρεις στους δρόμους μας. 

78. Κάνε πλήρη προσευχή - κατά την 

Ἀλίση TOV ἥλιου (στη δύση), μέχρις (ότου 

πέσει) το σκοτάδι τῆς νύχτας, και 

προσευχή Tov όρθρου με περισσότερη 

ανάγνωση (του Κορανίου). Βέδαια η 

᾿ προσευχή κι ἡ ἀνάγνωση κατά TH χαραυγή 

γίνεται με την παρουσία τῶν αγγέλων. 

79. Και στη διάρκεια της νύχτας, ἡ 

προσευχή (θα εἰναι) μια επιπρόσθετη 
προσευχῇ (πνευματικής ὠφέλειας) για 

10 5 +I 

pres ΄ nee 

8) SUL AAS 4 ; 
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σένα. Πολύ γρήγορα θα σ' ανυψώσει o ΙΑ ΞΜΗΜΕ ᾿ς 

Κύριός σου σ' ἕνα Σταθμό Δόξας και 

Twn. 

| 80. Και πες: Ra μου! Κάνε τὴν τς ΤΕ ἘΠ ἐν ἡ es as 

εἰσοδό μου va γίνει am την Iloeta τῆς 

Αλήθειας (και της Τιμής) καὶ (to Lovo) κι QUuscLLan,, Sarl φιλο 

ῃ ἕξοδός μου απ' την Πόρτα της Αλήθειας 

(και της Τιμής), και δώσε μου aT τὴν 

Παρουσία Σου μια εξουσία va (με) ὀοηθά". 

81. Και πες: Ἢ Αλήθεια (τώρα) ἔχει A ai ὩΣ Paine Gs 

᾿ φτάσει, και TO ψέμα χάθηκε. [Γιατί to 
re: ONS Aus 

ψέμα είναι (QT TH φύση TOV) MECOELOLEVO es ss Ss me 

va χαθεί". 

᾿ , t ¥ "αι, σιν PS ¥ 3.22. 

82. Kau στέλνουμε (δαθμιαια) απ τοῦ τὸν ae ace) al ee 

Κοράνιο EXELVO που εἰναι θεράπεια και » 
; ᾿ : ; {εξ οὐαί; 
ἔλεος γι' αὐτούς που πιστεύουν. Στους 

ἀπιστους ὁμως δεν προσθέτει ειμή μόνο 

ζημία (πάνω σε ζημία). 

83. Κι ακόμη όταν παραχωροῦμε TH | 2:12.12 

χάρη Macs στον άνθρωπο, ἀπομακχκρύνεται προ ἡ 

κι ἀποτραόιέται στη μεριά του, (αντί Va | | Sane 

Macs πλησιάσει). Ki όταν το κακὸ τον. 

αγγίζει παραδίδεται στην απελπισία! 

84. Πες: "Κάθε ἕνας EVEQYEL σύμφωνα IKE £5 KE Sine Σ 

με TH διάθεση Tov. O Κύριὸς σας ὁμῶς 

γνωρίζει πολύ καλά, ποιος καθοδηγείται 

καλύτερα στον (ίσιο) Δρόμο". 

85. Καὶ σε ρωτάνε για to Πνεύμα 1 35 ὅτ, ῥεῳ Ζ {3:2 
(της ἐμπνευσης). Πες: "Το Πνεύμα (φτάνει) 

κατά τη διαταγή του Κυρίου μου. Πολύ : Ὁ Τὸ 

λίγα σας μεταδίδονται (w! ἀνθρωποι) απ' 

TH γνώση του πνεύματος" 
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86. Av to επιθυμούσαμε, Oa 

μπορούσαμε VO ἀαποσύρουμε EXELVO TOU 

ἔχουμε εμπνεύσει σε σένα. Κι ἐπειτα δεν 

θα ἐἑἐόρισκες - εναντίον μας- κανένα να 

σε Ὀπυπερασπιστεί γι' αυτό! 

87. Εκτός τὴν ευσπλαχνία az’ τον 

Κυριό σου. Πατί ἡ Εὐνοιά Του (που μ' 

αυτή σε περίόδαλε) είναι μεγάλη - 

πραγματικά - σε σένα. 

88. Πες: "Av ενώνονταν όλοι μαζί, οι 

ἄνθρωποι και OL τζιν (τα πνεύματα) (με 

σκοπό) νὰ φέρουν TO όμοιο μ' αυτό το 

Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν va 

παραγάγουν TO ὀμοιο μ' αυτό, κι αν 

ακόμα συνέδραμε ο ἕνας τον άλλο με 

ὀοήθεια και υποστήριξη". 

89. Κι ἐχουμε στους ανθρώπους σ' αὐτό 

το Κοράνιο χάθε εἰδους παραόολεές (και 

παρομοιώσεις). Κι ὅμως οι περισσότεροι 

am τους ανθρώπους αρνούνται, (va το 

δεχτοῦν) εχτός μονάχα με αχαριστία. 

90. Και εἰπαν: "Aev θα πιστέψουμε σε 

σένα, μέχρις ότου κάνεις μια πηγή vo 

ξεπετάξει για μας (νερό) απ' τη yn. 

91. Ἤ, αν εἰχες κήπο από χουρμαδιές 

και σταφύλια, κι EXCLVES τὰ ποτάμια νὰ 

ξεπεταχτοῦν ανάμεσά τους, μεταφέροντας 

άφθονο νερό. 

92. Ἤ. αν κάνεις τον ουρανό νὰ πέσει 

σε κομμάτια - καθώς - εἰχες δηλώσει ότι 

(θα συνέόδαινε) εναντίον μας, ἡ αν φέρεις 

to AAAAX χαι tous ἀγγέλους μπροστά 
(μας) πρόσωπο με πρόσωπο. 

. jel ἮΝ 5h pol 8) 
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.. 93. Ἤ αν ἐχεις δικό σου Eva σπίτι 

από χρυσάφι, ἡ αν ανεύθαίνεις με 

(ανεμόσκαλα) Loa στον ονυρανό. Και dev 

θα πιστέψουμε ακόμα στο ανέδασμά σου, 

μέχρις ότου κατεόδάζεις πάνω μας ἕνα 

ὀιόλίο, MOV Va μπορούμε να TO 

διαδάσουμε". Πες: "Δόξα στον Κύριό μου! 

Μήπως Sev εἰμαι τίποτε παρά ἕνας 

άνθρωπος,- ἕνας ἀπόστολος", 

94. Και τι εμπόδισε τους ανθρώπους 

(τους ἀπιστους) νὰ πιστέψουν, αφού Noy 

τους EPTAGE ἡ Οδηγία, εκτός av ἐλεγαν: 

"Μήπως o AAAAX Eotethe ἕναν ἄνθρωπο 

(όμοιο μ' εμάς) για va είναι ο Απόστολός 

(Tov)’; 

95. Πες: "Av ταν στη yn ἄγγελοι, 

που νὰ περιφέρονται ELONVIXG καὶ HOVXG, 

θα στέλναμε - οπωσδήποτε- AN’ TOV 

ουρανό EVAV άγγελο για απόστολο". 

96. Πες: "Aoxet ο AAAAX για 

μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξὺ σας (ότι 

εἰμαι απόστολος). Στην αλήθεια εἰναι 

καλός Γνώστης exeivwv που Tov 

᾽πυπηρετοῦν και ὄλέπει (τα πάντα). 

97. Exetvov που o AAAAX καθοδηγεί 

ὀρίσκεται στην αληθινή καθοδήηγησῃ. 

Exetvov όμως που αφήνει va 

παραπλανιέται, δεν πρόκειται να ὄρει ἄλλο 

προστάτη εκτός as’ Αὐτόν. Και κατά τὴν 

Ἡμέρα της Ἔγερσης 8a τους συγκεντρώσει 

όλους μαζί Eva σωρό, UE Ta πρόσωπά 

τους ξαπλωμένα στη YH, τυφλοί- κουφοί 

και ἄλαλοι. H διαμονή τους θα εἰναι 7 

Κόλαση. Και θὰ μεγαλώνουμε τὴν 

$a. 2ts 
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αγριότητα της Φωτιάς, κάθε Pood που 

θα υποχωροῦύσε. 

98. Αὐτή θὰ εἶναι ἡ αμοιδή τους, γιατί 

ἀρνήθηκαν τις Ἐντολές μας, και εἰπαν: 

"Ὅταν θα μεταόληθούμε σε κόκαλα καὶ | 

σκόνη, μήπως - πραγματικά - Ba 

αναγεννηθούμε, (καυ΄ να γίνουμε) ένα νέο 

Δημιούργημα" 

99. Ἢ μήπως dev ὄλέπουν OTL O 

AAAAX που ἐπλασε τους ουρανούς και 

TH YN, EXEL TH δύναμη va δημιουργήσει 

ὁμοιους μ᾽ αυτούς (πάλι); Κι θέσπισε γι’ 

αὐτούς Eva προκαθορισμένο τέρμα, που 

γι᾿ αυτό δεν χωρά καμιά αμφιόθολία. Αλλά 

OL ἀδικοι ἀρνούνται (να το δεχτούν) εκτός 

μονάχα με αχαριστία. 

100. Πες: "Av etote Κύριοι τῶν 

Θησαυρών της Ευσπλαχνίας του Κυρίου 

μου, - αλίμονο -, θα τους αναχαιτίζατε, 

από φόδο μη τους ξοδέψετε. Γιατί o 

άνθρωπος εἰναι (πάντα) φιλάργυρος. 

101. Και δώσαμε στο Μωυσή εννέα 

φανερά Σημεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα 

Παιδιά του Ἰσραήλ. Ὅταν ήρθε σ' αὐτούς, 

τότε ο Φαραώ tov εἰπε:- "Q! Μωυσή σε 

θεωρώ - πραγματικά - va εἰσαι 

γοητευμένος ! " 

102. Εἶπε (ο Μωυσής): "Γνωρίζεις καλά 

ότι αυτά Ta σημεία Sev ἔχουν OTAAEL παρά 

μόνο GI τον Κύριο τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς - με ορατή (σε σένα χαι σ᾽ ὀλους) 

απόδειξη. Le θεωρώ - πραγματιχά - w! 

Φαραώ! νὰ εἰσαι καταδικασμένος σε 

καταστροφή!" 
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103. Και θέλησε va τους διώξει an’ 

Ty vn. Κι όμως Ἐμείς τον πνίξαμε κι 

όλους όσοι ήταν μαζί του. 

104. Και - ὕστερα an’ τη μετάνοιά 
τους- εἰπαμε ota Παιδιά tov Ισραήλ: 

"Κατοικείστε (ασφαλισμένοι) στη Yn". 

Ὅταν όμως φτάσει ἡ υπόσχεση της μέρας 

Κρίσης θα σας συγκεντρώσουμε όλους μαζί 

σ' ανακατεμένη μάζα. 

105. Και we την Αλήθεια το έχουμε 

στείλει (το Κοράνιο), και με την Αλήθεια 

ἔχει κατεύόεί. Και δεν σ΄ έχουμε στείλει 

παρά μόνο να δώσεις Χαρούμενες Εἰδήσεις 

και Va προειδοποιήσεις (τους 

αμαρτωλοῦς). 

106. Και (είναι) ἕνα Κοράνιο που το 

ἔχουμε χωρίσει (σε τμήματα από καιρού 

σε καιρό), για VA μπορέσεις Va το. 

απαγγείλεις στους ανθρώπους κατά 

διαστήματα. Και σου το ἐχοῦυμε 

ἀποκαλύψει σταδιακά. 

107. Πες: "Eite ἐχετε πιστέψει σ' αυτό, 

cite Sev ἐχετε πιστέψει, εἰναι αλήθεια πως 
EXELVOL στους οποίους δόθηκε ἡ γνώσῃ - 

προκαταύδολικά - όταν (τούτο) απαγγελθεί 

σ' αυτούς, ρίχνουν κάτω το πρόσωπό τους 

γονατίζοντας ολόκληρα μέχρι TA πηγούνια, 

108. και λένε: "Δόξα στον Κύριό μας! 

Ἔχουν εκπληρωθεί - ot’ αλήθεια- οι 

ὑποσχέσεις του Κυρίου μας" 

109. Ρίχνουν κάτω στο πρόσωπό τους 

γονατίζοντας, va κλαίνε και αὐξάνεται 
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(ειλυκρινής) ἡ ταπεινοφροσύνη τους. 

110. Πες: " Επικαλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ 

ἡ επικαλεσθείτε τον Ραχμάν - τον 

Ευσπλαχνικό θεό - tov AAAAX. Με 

οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον 

προσφωνήσετε (EXEL καλώς). Πιατί σ' Αὐτόν 

ανήχουν OL πιο Ὄμορφες Ονομασίες. Και 

νὰ μὴν εχφωνείς τὴν Προσευχή σου 

μεγαλόφωνα, κυ OUTE μὲ χαμηλό τόνο,. 
αλλά αναζήτησε ἕνα μέσο δρόμο ἀνάμεσά 

τους" 

ALL. Tec: "Δόξα (πρέπει) στον AAAAX 

που ὃὲν πήρε παιδί (Sev γέννησε), και 

δεν εἰχε συνέταιρο, στην εξουσία (Του). 

Κι οὔτε (έχει ἀνάγχη) από κανένα για 

να TOV προστατέψει από ταπείνωση. Και 

δόξασέ Tov για to ὕψος τῆς 

μεγαλοπρέπειάς Του" 

ge τα ΟΣ ΤΑΣ 

Oi. sea) 
wae iy Oe 4 σ΄ 
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Στὸ ὄνομα tov AAAAX 

του [avtekenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξα πρέπει στον AAAAX που 

ἔχει στείλει στο Δούλο Του (Μουχάμμεντ) 

to Βιόλίο (to Κοράνιο) χωρίς νὰ ἐχει 

κάνει σ᾽ αὐτὸ καμία λοξοδρόμηση 

2. To είχαμε ορίσει μια ἀνώτερη θέση 

πάνω Ot ἄλλα θεϊκά ὀιόλία ώστε νὰ 

προειδοποιήσει για την τρομερή Τιμωρία 

am’ Αὐτόν, και νὰ αναγγείλει καλά νέα 

στους [Ππστούς που ἀγαθοεργούν, ότι θα 

έχουν εξαίρετη αμοιδή, 
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3. όπου και θα TAEaUELVQUY για πάντα 

(στο παράδεισο). 

4. Και για να προειδοποιήσει αὐτούς 
(επίσης) που εἰπαν: ὁ AAAAX έχανε 

(γέννησε) Eva γιο", 

5. Δὲν ἐχουν καμιά γνώση γι' αὐτό το 

(θέμα), κι οὔτε εἰχαν κι οι πατέρες τους. 

Τρομερή λέξη ὄγήκε απ' τα χείλια τους. 

Αὐτό που λένε δεν εἰναι ELT) μόνο ἕνα 

ψέμα! 

6. Κοντεύεις (Q! Μουχάμμεντ) va 

καταστρέψεις τον EGUTO σου από λύπη 

μόλις φεύγουν ἐπειδή SEV πιστεύουν στο 

μήνυμα. 

. 7, Βέῤδαια Ἐμείς κάναμε ἀλλα που 

ὀρίσκονται πάνω στὴ YH γιὰ στόλισμά 

της (στους ἀνθρώπους) μὲ σκοπό va 
δοκιμάσουμε ποιος απ' αὐτούς αποδίδει 

καλύτερα στο ἔργο (του). 

8. Xt’ αλήθεια ὀὁ,τι ὀρίσκεται πάνω 

στη γη, θα το κάνουμε σκόνη καὶ σκληρό 

χώμα (άγονο χωρίς χορταρικά). 

9. Ἢ μήπως δεν ἔχεις λογαριάσει ότι 

OL Σύντροφοι (οι κάτοικοι) της Σπηλιάς 

και της Επιγραφής ταν το μόνο πιο 

θαυμάσιο από τα σημεία Μας; (υπάρχουν 

όμως κι ἀλλα σημεία που εἰναι 

ἐκχπληκτικά). 

10. Κοίταξε, ὁταν ot νέοι ἁαποσύρθηκαν 

OTH σπηλιά, χαι εἰπαν: "Κύριέ μας! 

“Χορήγησέ μας - απ' τον Eavto σου - 

ευσπλαχνία, και εξασφάλισε απ’ τα ιδανικὰ 
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μας TOV Loto δρόμο για μας" 

11. Και σύραμε (ένα πέπλο) πάνω στ' 

QUTLA τους σαν δαρύ ὕπνο για κάμποσα 

χρόνια μέσα στὴ ies mae να μὴν 

ακοῦνε). 

12. Κι ἐπειτα τους ξυπνήσαμε για va 

δοχιμάσουμε ποιος από τις δύο ομάδες 

ταν πιο λεπτός να υπολογίσει το χρόνο 

(των ετῶν) ποῦ είχαν σταθεί (στη σπηλιά). 

13. Epeic σου διηγούμαστε - με κάθε 

αλήθεια - την ἱστορία τους. “Htav νέοι 

που πίστεψαν στον Κύριό τους, και Ἐμείς 

TOUS προχωρήσαμε στην καθοδήγηση. 

14. Δυναμώσαμε τις καρδιές τους, όταν 

ξύπνησαν και εἰπαν: "o Κύριός μας, εἰναι 

oO Κύριος τῶν ουρανών και της γης. Ποτέ 

δεν θα επικαλεστούμε καμία άλλη θεότητα, 

εκτός απ' Αὐτόν. Av to κάνουμε, θα 

ἔχουμε - στ᾿ αλήθεια- εκφράσει μια 

παρέκκλιση! 

15. "Αὐτοί ot άνθρωποιί μας, ἐχουν 
πάρει για λατρεία ἄλλες θεότητες αντί 

Ἐκείνου. Πιατί δεν παρουσιάζουν, γι' αὐτές 

μια φανερή (και πειστική) ἐνδειξη γι' αυτό 

που κάνουν; Και ποιος εἰναι πιο άδικος 

από EXELVOV ποῦ επινοεὶ ἕνα ψέμα ενάντια 

στον ΑΛΛΑΧ; 

16. "Κι otav απομακρυνθείτε az’ 

αυτούς κι απ’ ta El6WAG που ελάτρευαν 

- εκτός ToVAAAAX.-, αποσυρθείτε τότε 

στη Σπηλιά. Ο Κύριός σας θα επισωρεύσει 

πάνω σὰς an’ ta ελέη Του, και θα 

εξασφαλίσει για σας - απ' Ta ιδανικά 
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σας - ἀνεσὴ και ευμάρεια." 

17. Και (τότε) θα δεις Tov HALO ὅταν 

ανατέλλει - νὰ γέρνει προς TA δεξιά της 

Σπηλιάς τους, κι ὁταν δύει τους ἀφήνει 

προς τ᾽ αριστερά, ενώ αὐτοί ὀρίσκονται 

σ' ἀανοιχτό μέρος στο μέσο της Σπηλιάς. 

Αὐτά εἰναι τα Σημεία του AAAAX. 

'΄Ὅποιον οδηγεί ο AAAAX εἰναι σωστά 

χαθοδηγούμενος. Κι ὁποιον ἀφήνει στὴν 

πλάνη, yu αὐτόν δεν θα ὄρεις προστάτῃ 

ovte καθοδηγητή. 

18. Oa τους θεωρούσες ξυπνητούς Evo 

είναι κοιμισμένοι. Και τους στρέφαμε προς 

τα δεξιά και προς τ᾽ ἀριστερά. Κι ο σκύλος 

τους ξαπλωμένος OTA δύο μπροστινά του 

πόδια (κοιμόταν) στο κατώφλι (τῆς 

σπηλιάς). Κι αν τους ἐόλεπες θα 

οπισθοχωρούσες - οπωσδήποτε- τρέχοντας, 

και θὰ γέμιζες τρόμο απ᾽ αὐτούς. 

19. Ἔτσι τους ξυπνήσαμε (am τον 

ὑπνο) για νὰ ερωτήσει O ἕνας TOV ἄλλο. 

Κι évac απ’ αυτούς εἰπε: "Πόσο χαιρό 

ἐχετε μείνει (εδώ);" Εἰπαν: “Ἔχουμε μείνει 

(ίσως) μια μέρα ἡ Eva μέρος της ἡμέρας". 

(Τέλος) εἰπαν (όλοι): "ΜΜΜόνο) οΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλά πόσο χαιρό ἔχετε μείνει 

εδώ" Γι’ αὐτό στείλετε τώρα ἕναν από 

σας, μ᾽ αυτά τα χρήματά σας - στην πόλη. 

Αφήστε TOV νὰ GUS φέρει οτιδήποτε πιο 

YOUR τροφή (για VA πάρει) και νὰ φέρει 

Ut αὐτήν σε σὰς WOTE (να μπορέσετε) 

VU ικανοποιήσετε τὴν πείνα ous. Κι ας 

συμπεριφερθεί μὲ εὐγένεια κι ας μὴ 

ἀναφέρει γιὰ σὰς σε κανένα. 

20. "Βέδαια αν μάθουν τη κατάσταση 
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σᾶς, θα ous πετροδολήσουν, ἡ θὰ σὰς 

αναγχάσουν νὰ επιστρέψετε στη θρησκεία 

τους, και τότε ποτέ δεν Oa πετύχετε". 

21. Κι ἐτσι ἔχουμε χάνει την υπόθεση 

τους γνωστή στο λαό, για νὰ μάθουν OTL 

ἡ ῃπυπόσχεση (η ἀνάσταση), του AAAAX 

εἶναι ἀληθινή κι ότι δεν μποροῦν νὰ 

ἀμφιδάλλουν για την Ὥρα (της Κρίσης). 
Tia κοίτα! Φιλονικούσαν, συζητώντας 

μεταξύ τους την υπόθεση. (Μερικοί ) 

εἰπαν: "Κτίστε πάνω τους, EVA οικοδόμημα. 

Ὃ Κύριός τους, τους γνωρίζει πολύ καλά. 

Κι εἰπαν αὐτοί που υπερίσχυσαν πάνω 

στην ιδέα τους: Ἃς κτίσουμε - δίπλα - Eva. 

τόπο λατρείας". | 

22. (Μεριχοί) θα πουν OTL NOUV τρεις, 

χι ο σχύλος τους ήταν "O τέταρτος απ' 

αυτούς. Ἄλλοι θα πουν OTL NOUV πέντε κι 

O σκύλος TOUS ήταν ο ExTos. Αμφίδολες 

ELACLOLES γιὰ το ἄγνωστο. (Ακόμα άλλοι) 

θα πουν ότι ήταν επτά κι ο σκύλος τους 

o ὄγδοος. Tes: " ο Κύριός μου γνωρίζει 

καλύτερα τον ἀριθμό τους, χαι πολῦ λίγοι 

εἶναι ἐκείνοι που γνωρίζουν (TH φυσιχή 

κατάστασή) τους". Iv’ αὐτό va μὴ μπεις 
σε λογομαχίες που ἀφορούν αὐτούς, EXTOS 
γιὰ μια υπόθεση που είναι φανερή, καὶ 

νὰ μὴ συμόουλέψεις κανένα GI αὐτοὺς 

γιὰ την υπόθεση (των Κοιμωμένων) τους. 

23. Ποτέ va un λέγεις για χάτι OTL 

"εγώ, (είναι 6€6aL0) ότι θὰ χάνω αυτό 

(κι αὐτό) αὐὔριο".- | 

24. χωρίς va προσθέσεις; “Av oO 

AAAAX to επιθυμεί! Na θυμάσαι tov 

Κύριό σου, av κάποτε to ξεχνάς χαι νὰ 
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Aeg "Ag pe καθοδηγήσει ο Κύριός pov 

(TEAK) πιο κοντά σ' αυτό, στον ἰσιο 

δρόμο". 

25. Κι (ἐτσι) ἐμειναν στη Σπηλιά τους 

τριακόσια χρόνια και πρόσθεσαν (άλλα) 

ἐννέα. 

26. [leg: "Ὃ ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

καλύτερα πόσο καιρό ἔμειναν. Κατέχει 

(τη γνώσὴ απ’) τα μυστικά τῶν ουρανών 

και τῆς γης. Πόσο (καθαρά) το όλέπει 

και πόσο (υπέροχα) ακούει! Δεν έχουν 

ἄλλο προστάτη, παρά μόνο Αὐτόν, κι ούτε 

παίρνει κανένα συνεταίρο στις ἀποφάσεις 
Tov. 

27. (Q! Movydupevt!) Ανάγνωσε 

(διδάσκοντας) εκείνο που ἔχεις ἐεμπνευσθεί 

ast’ to Βιόλίο του Κυρίου σου. Κανένας 

δεν μπορεί να αλλάξει τους Λόγους Του, 

καὶ πουθενά dev θα όρεις καταφύγιο άλλο, 

παρά μόνο σ' Ἐκείνο. 

28. Και φύλαξε ευχαριστημένη την 

ψυχή GOV με εκείνους που επικαλούνται 

το Κύριό τοὺς το πρωί και το ὄράδυ 

αναζητῶώντας τὴν ευχαρίστησή Tov, καὶ 

μην ἀφήσεις TO. μάτια σου ν' ἁποστραφούν 

CI αυτούς, επιδιώκοντας τα στολίδια και 

τὴν πολυτέλεια της ζωής του κόσμου 

τούτου, οὐτε να υπακχκούεις σ᾽ 

οποιονδήποτε που τὴν χαρδιά Tov - 

ἔχουμε κάνει - να παραμελεί - va Mac 

θυμάται, και που ἀκολούθησε τους πόθους 

του, και που ἡ υπόθεσή του ἔχει ξεπεράσει 

τὰ όρια. 

29. Και πες: "Η Αλήθεια πηγάζει an’ 
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tov Κύριό σας". Κι αφήστε όποιον θέλει, 

ας πιστέψει, κι ὁποιον θέλει ας (την) 

αρνηθεί. Tia tovg ἄδικους, (τους 

κακοποιούς), ἐχουμε ετοιμάσει μια Φωτιά 

που (καπνός και φλόγες) ἐχουν 

περικυκλώσει OAOUG μέσα, GOV τείχη κι 

οροφή μιὰς σκηνῆς. Κι αν exdAitaonoovv 

ανακούφιση θα AVAXOUPLOTOVV με νερό - 

σαν τον λιωμένο (ὁρασμένο) λάδι που θα 

ψήσει το πρόσωπό τους. TL ἀἁθλιο πιοτό 

αὐτό που πίνουν xaL τι ἀάθλια εἰναι ἡ 

διαμονή τους ! πόσο στενόχωρος τόπος 

για νὰ πλαγιάσουν! 

30. Tia εκείνους όμως που πίστεψαν 

και Exavav καλά (ἐργα), ὀέδθαια Ἐμείς 

dev θα αφήσουμε νὰ χαθεί ἡ αἀμοιδή 

κανενός που EXEL κάνει μια καλή πράξῃ. 

31. Tv’ αὐτούς θα εἰναι ot Κήποι της 

Αιωνιότητας, που από κάτω τους θα 

τρέχουν ποτάμια XL ὁπου θα στολιστούν 

με χρυσά ὀραχιόλια και θα ντυθούν με 

πράσινους χιτώνες από λεπτό μετάξι και 

κεντημένο (με διάφορα λουλούδια), και 

θα πλαγιάζουν πάνω σε υψωμένα θρονιά. 

Πόσο εξαιρετικῆ ἡ αμοιόδή! Και πόσο 

ευχάριστος τόπος για νὰ πλαγιάσουν! 

32. Και ἀανάφερέ τους την παραδολή 
γιὰ τους δύο ἀνὸρες. Στον Eva απ' αὐτούς 

προμηθεύσαμε δύο κήπους WE ἀαμπελώνες 

από σταφύλια ποῦ τους εἰχαμε, περιφράξει 

UE φοινικόδεντρα. Κι ἀνάμεσα στους δύο 

ὀάλαμε χωράφια φυτεμένα με σιτάρι. 

33. Κι ot δύο κήποι καρποφόρησαν, 

καὶ OEV ἀαστόχησαν σε τίποτε. Στο μέσο 

τους κάναμε νὰ τρέχει ἕνα ποτάμι. 
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34, Ἄφθονα ήταν ta ἀγαθά mov εἰχε 

(αυτός ο ἀνὸρας), και εἰπε στον σύντροφό 

του aywvitovtds του: "Eyo éxw 
μεγαλύτερο πλούτο από εσένα και 

περισσότερη (τιμὴ και) δύναμη σε ἁνὸρες 

(που με ακολουθούν)". 

35. Κι μπήκε στον κήπο Tov - 

αδικώντας τον εαυτό του - καὶ εἰπε: "Δεν 

νομίζω ότι θα εξαφανιστεί AUTO ποτέ, 

36. "Ki ovte νομίζω ote ἡ Ὥρα (της 

Κρίσης) θα έἐέρθει (ποτέ). Κι αν ακόμα 

ἐπιστρέψω στον Κύριό μου, - στο σίγουρα 

- θὰ 60w (για αντάλλαγμα) κάτι τι 

καλύτερο GIT αὐτό". 

37. Εἰπε σ' αὐτόν ο σύντροφός του 

κατά τη διάρκεια τῆς φιλονικίας: "Μήπως 

αρνείσαι Εκείνον που σε ἔπλασε από 

χώμα, κι ἐπειτα από σταγόνα σπέρματος 

XL ἐπειτὰ σου ἔδωσε το σχήμα ενός ἀνὸδρα; 

38. "Αλλά πιστεύω - TO κατ' εμέ - ότι 

Αὐτός εἶναι o AAAAX ο Κύριός μου, 

καὶ δὲν αποδίδω κανένα συνεταίρο με 

τον Κύριό μου. 

39. "Κι αν - καθώς μπαίνεις στο κῆπο 

σου - θὰ πεις: “Τι θαυμάσιο εἰναι αὐτό 

που ἔγινε μὲ την θέληση του AAAAX'! 

Δεν ᾽πυπάρχει δύναμη, Eun μόνο με TO 

AAAAX! Av καὶ μὲ νομίζεις va exo 

ALYOTEOO πλούτο και παιδιά από εσένα, 

(όμως) 

40. tows ο Κύριός μου va μου χαρίσει 

Ἀάτι το καλύτερο As’ τον κήπο σου, και 

ἃ Ὁ 
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LOWS στείλει - πάνω απ' τον κήπο σου 
αστροπελέκι απ' τον ουρανό, κάνοντας 
TO χώμα ποῦ γλιστρά! - 

41. “Ἢ νὰ γίνει το νερό tov (που 

ποτίζει τον κήπο) va χαθεί κάτω απ' τη 
YN, (σε σημείο) που va μὴ μπορείς va το 
αντλήσεις". 

42. Και περιξζώθηκαν ta κτήματά του 

ὁλα (από καταστροφή) τα φρούτα τοῦ κι 

Ol ἀπολαύσεις του κι ἐμεινε με δεμένα - 

σταυρωτά τα χέρια του, (λυπημένος) για 

ό,τι ξόδεψε που (τώρα πια) ἐπεσε σε 

κομμάτια πάνω στα θεμέλια τους, και 

δεν μπορεί παρά va πει: "Αλίμονό μου! 

Μακάρι va μὴν απέδιδα κανένα συνέταιρο 

στον Κύυριό μου" 

43. Και dev υπήρχε yu αὐτόν, καμία 

ομάδα va τον ὀοηθήσει απέναντι του 
AAAAX οὔτε ήταν ικανός va 
απελευθερώσει τον εαυτό του. 

44. Exet (στον άλλο κόσμο ἡ (μόνη) 

προστασία ἐρχεται από το ΑΛΛΑΧ τον 

Μόνο Αληθινό. Autos εἶναι ο Καλύτερος 
για να ανταμείόδει κι ο Καλύτερος για va 

δίνει την ἐπιτυχία. 

45. Και ἀνάφερέ τους την παρομοίωση 

της ζωής του κόσμου τούτου. Μοιάζει με 

νερό που το Ἔχουμε στείλει από τον 

oveavo κάτω. Η ὄλάστηση της γης 

ανακατεύθηχε μ' αυτό (και το 

απορρόφῃησε), πολύ γρήγορα όμως ἔγιναν 

ξερά καλάμια, που OL άνεμοι Ta 

σκόρπισαν. Και (μόνο) ο AAAAX εἰναι 

ο Παντοδύναμος. 

46 ot 
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46. O πλούτος και τα παιδιά εἰναι 

κόσμημα (που γοητεύουν) τη ζωή του 

κόσμου τούτου. Αλλά εκείνα που 

παραμένουν - ot Καλές Πράξεις - εἰναι 

του Κυρίου σου - άξιες μεγαλύτερης 

αμοιθής και δίνουν τις καλύτερες ελπίδες. 

47. Και κατά TH μέρα που 

μετακινήσουμε TO ὀουνά, και(τότε) θα ὃεις 

τῇ YH γυμνή (σαν τεντωμένη επίπεδη 

επιφάνεια), και θα συγκεντρώσουμε ὅλους 

Eva σωρό και Sev Oa παραλείψουμε 

κανένα απ' αυτούς. 

48. Και θα παραταχθοῦν αραδιασμένοι, 

oto Κύριό σου (και θα τους λένε με τὴν 

αναγγελία): "Na που nodate σε Mac 

(γυμνοί) ὀὁπως σὰς ἐχουμε πλάσει τὴν 

πρώτη φορά. Κι όμως λέγατε ότι δεν θα 

τηρούσαμε την υπόσχεση που δόθηχε σε 

σας ότι θα (Mas) συναντήσετε " 

49. Και το Βιόλίο (τῶν “Eoywv) θα 

τοποθετηθεί, στὰ χέρια (καθενός). Και θὰ 

ὀλέπεις τους EVOYOUS ταραγμένους από 

φόδο για ὀ,τι είναι (γραμμένο) σ' AUTO, 

και θα πουν: "Αλίμονό μας! Τὶ ὀιόλίο εἰναι 

auto! Δεν ἐχει αφήσει τίποτε - μικρό ἢ 

μεγάλο - αλλά, ὁλα τα ἔχει λογαριάσει" 

Και θα 6e0vv όλα όσα ἕκαναν μπροστά 

τους. Και ο Κύριός σου δεν θα ἀδικήσει 

κανένα. 

50. Κι ανάφερε ὁταν εἰπᾶάμε στους 

ἀγγέλους "Σχύψετε (μέχρι κάτω) στην τιμή 

Αδάμ", ὁλοι (τότε) σκύψανε ( εχτός aT 

tov ἱμπλίς. ταν ἕνας από τους δαίμονες 

(τζίνν) που παραόίασε την εντολή TOV 
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Κυρίου του. Μήπως - λοιπόν - θα πάρετε 

αὐτόν και TH γενιά του προστάτες 

(καλύτερα) από Μένα; Αὐτοί είναι για 

σας εχθροί! Πόσο άθλιο - για τους 

ἀδικους- είναι ἡ ανταλλαγή | 

51. Δεν τους ἐδειξα TH δημιουργία τῶν 

ουρανῶν και τῆς γῆς, (και δεν τους ἐδειξα) 

οὔτε (ακόμα) πως Tous δημιούργησα, και 

OEV ἐπρόκειτο Va πάρω για θοηθούς 

αυτούς που παρασύρουν (TOUS ἀνθρώπους) 
στὴν πλάνη! 

52. Και κατά ty Μέρα θα πει: 

"Καλέσετε αὐτούς για τους οποίους 

πιστεύετε ότι είναι συνέταιροί Mov και 

τους κάλεσαν, αλλά δεν ἀαπάντησαν σ' 

αὐτούς, κάναμε yu αὐτούς ἕνα τόπο κοινής 

απώλειας. 

53. Kat οι ἔνοχοι εἰδαν τη Φωτιά, και 

ὀεδαιώθηκαν Ot: θα πέσουν μέσα, από 
τὴν οποία ποτέ δεν θα ὄρουν διέξοδο. 

54. Ἔχουμε εξηγήσει με διάφορους 

τρόπους σ΄ αὐτό το Κοράνιο - για το 

καλό τῶν ανθρώπων - (με) κάθε εἰδος 

απὸ παρομοιώσεις (παραδείγματα). Κι 

ὄμως ο ἄνθρωπος αμφισόητεί περισσότερα 

απ᾽ ὁλα TA όντα. 

55. Καὶ dev εμπόδισε τους ανθρώπους 

VO πιστέψουν, - τώρα TOV τους ἕφτασε ἡ 

καθοδήγηση (δεν τους εμπόδιζε) va 

παρακχαλέσουν για συγχώρηση του Κύριό 

τους, παρά να τους χτυπήσει ὁό-τι χτύπησε 

τους προγόνους ἡ va ἔρθει ἡ τιμωρία 

αντιμέτωπα! 
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56. Και δεν στείλαμε τους ἀποστόλους 

παρά μόνο για VA δώσουν ευχάριστα VEG 

και για Va προειδοποιήσουν. Or Ἄπιστοι 

ὄμως αμφισόητούν για va εξασθενήσουν 

το δίκαιο με το άδικο και μεταχειρίστηκαν 

ειἰρωνικά τα Εδάφια (Αγιάτ) Mov καὶ τις 

προειδοποιήσεις! 

57. Tous λοιπόν είναι πιο άδικος από 

εκείνον ποῦ ἐχει διδαχθεί τα Εδάφια του 

Κυρίου του, κι όμως ἀπέστρεψε 

(απομακρύνθηκε) απ’ αὐτό και λησμόνησε 

τις πράξεις που τα χέρια του παρουσίασαν; 

Βέδαια θέσαμε πέπλο πάνω στις καρδιές 
τους, γιὰ νὰ UN το καταλαῦδαίνουν, και 

κουφαμάρα Ot’ αὑυτιά τους. Κι αν τους 

καλέσεις στο (δρόμο) της καθοδήγησῃης, 

ποτέ δεν θα καθοδηγηθοῦν. 

58. Κι όμως ο Κύριός σου εἰναι 

Πολυεπιεικής και Πολυέλεος. Av ἦταν vo. 

τους καλέσει για λογαριασμό yt’ αυτό 

που ἔχουν χερδίσει (απ' Ta ἐργα τουζ). 

θα μπορούσε να επισπεύσει την Τιμωρία 

τους. Ὅμως έχουν την ορισμένη τους ὥρα, 

Tov πέρα a’ αὐτή δεν πρόκειται va ὄρουν 

καταφύγιο. 

59, Ἔτσι ἐχουμε καταστρέψει εκείνα. 

τὰ χωριά, όταν διέπραξαν αδικίες, αλλά 

ορίσαμε μια ορισμένη ὥρα για τὴν 

καταστροφῇ τους. 

60. Και ανάφερε όταν εἰπε ο Μωυσής 

στον ὑπηρέτη tov: "Aev θα υποχωρήσω 

μέχρις OTOV φτάσω OTH διασταύρωση τῶν 

δύο θαλασσών, ἡ (ακόμα) ἔστω κι αν 

περάσω CLOVES κι αιώνες ταξιδεύοντας". 
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61. Ὅταν ὀμως ἐφτασαν ty 

διασταύρωση (το σημείο που ενώνονταν 

Ol δύο θάλασσες) είχαν ξεχάσει το ψάρι 

τους, που πήρε το δρόμο του μέσα στη 

θάλασσα (ἰσια) σαν μέσα από σήραγγα. 

62. Κι otav mia πέρασαν (κάποια 

απόστασῃ) εἰπε (ο Μωυσής) στον ὑπηρέτη 

του : "Φέρτε μας το πρωινό φαγητό μας. 

Ἔχουμε - ot’ αλήθεια - πολύ κουραστεί 

QI’ TO ταξίδι μας αὐτό". 

63. Του Απάντησε: "Μήπως 

παρατήρησες (τι συνέδηκε) όταν 

καταφύγαμε στο ὀράχο; Πράγματι ξέχασα 

το ψάρι. Και μόνο ο Σατανάς ήταν εκείνος 

που μ' ἔκανε va ξεχάσω va το θυμηθώ. 

Και πήρε το δρόμο του μέσα στη θάλασσα 

με περίεργο τρόπο!" | 

64. Εἶπε (0 Μωυσής): "Αὐτό ήταν που 

ἐπιζητούσαμε" κι ἐπέστρεψαν πίσω 

ακολουθώντας τα ἰχνη τους, (το μονοπάτι 

as’ ὁπου ἡρθαν). 

65. Tote 6onxav évav δούλο απ' 

αὐτοὺς που Mac λατρεύουν, που τον 

εἰχαμε ἐλεήσει με δική Mac χάρη, και 

του διδάξαμε τη Γνώση φωτίζοντάς τον 

από Mac. 

66. O Μωυσής εἰπε σ' αὐτόν: Μήπως 

μπορώ νὰ σε αἀκολουθήσω - με σκοπό - 

να με διδάξεις κάτι τι am’ την Αλήθεια 

που oov ἔχει διδαχθεί"; 

67. Eine (ο ἀλλος): "Βέδαια εσύ δεν 

θα εἰσαν waves va υπομένεις μαζί μου! 

(για va μάθεις). 

“32. 4 - a Pa af ff ae “7. 255 

ὠφνὶ ρει 
--- 

΄““2.» FR Ser «σῦς 2. “1,3: 

On AaLoset 

ANTS Ener ni 
i AKON ER ἐγ CICS iat ἡ λῶ 

““ 2. .“«ἴν.- 
δ | ΄ “7 > Be, 5.2 4.2 Casbrege\aa3b οὐ Ets J 
GO AG 

a a Ae a rd “ere 

* . 

ors ΖΤ 2»: So eter * 

OL εὐ ἧς ὔλορ oa 

κ““ σε “$e ee of sae 

τυ οἰ βού sl Ja cow geal Sl 
| 7 Br Ste, «12,12 Mavcw, 

“ew 



(18) Loven ελ-Κεχῳ Μέρος 150 

68. "Και πώς μπορείς va έχεις ὑπομονή 

για πράγματα τα οποία EGU δεν ἔχεις 

πείρα;" 

69. Εἰπε (υο Μωυσής)." Oa με ὄρεις - 

αν o ΑΛΛΑΧ το θέλει - υπομονετικό, 

na δεν θα παρακούσω σε καμία διαταγή 
tt 

σου. 

70. Εἰπε (ο ἀλλος): "Av - λοιπόν- θέλεις 

VOL μὲ ακολουθήσεις, UN με ρωτάς για 

τίποτε EWS OTOV εγώ ο ίδιος σου μιλήσω 

αναφορικά μ' AUTO". 

71. Και προχώρησαν κι οι δύο μέχρις 

Otov, σαν ἀανέδηκαν στο πλοίο, εκείνος 

το τρύπησε. Eite ο (Μωυσής): "Μήπως 
το ἔχεις τρυπήσει για να πνίξεις αὐτοὺς 

που ὀρίσκονται μέσα; Πράγματι ἔχεις 

διαπράξει evoyn !. | 

72. Eine: "Ma dev σου elma, ότι δεν 

θα μπορέσεις νὰ πυπομένεις μαζί LOU’; 

72; Eine (ο Μωυσής): "Μη με 

ἐπιπλήττεις που exw ξεχάσει, καὶ μη μὲ 

πικραίνεις δυσκολεύοντας τὴν υὑπόθεσή 
" 

μου". 

74. Και προχώρησαν (οι δύο) πάλι 

μέχρις ότου μόλις συνάντησαν Eva ἐφηύο, 

τον σκότωσε. Κι εἰπε (ο Μωυσῆς): 

"Σκότωσες ἕνα αθώο πρόσωπο; που δεν 

(σκότωσε) ἄλλο πρόσωπο; "Ἔχεις κάνει 

ἕνα ρυπαρό πράγμα" 

75. Eine (απαντώντας): "Δεν σου ela 

ότι δεν θα μπορέσεις να ὑπομένεις μαζί 
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't 

μου"; 

76. Εἰπε (0 Μωυσής): Av σε 

ξαναρωτήσω για οτιδήποτε πράγμα μετά 

QIU AUTO, UN με κρατήσεις στη συντροφιά 

σου. Hon σου ἔχω ζητήσει απ' τη μεριά 

μου (πλήρη) συγγνώμη. 

77. Και προχώρησαν (οι δύο) μέχρις 

ότου μόλις ἐφτασαν στους κατοίκους ενός 

χωριοῦ, ζήτησαν απ' αὐτούς τροφή. Αλλ' 

αὐτοί ἀαρνήθηκαν va τους φιλοξενήσουν. 

Βρήκαν (τότε) εκεί Eva τοίχο που κόντευε 

νὰ πέσει κάτω, κι EXELVOS TOV ξανάχτισε. 

Εἰπε (ο Μωυσής): αν ήθελες θα μπορούσες 

να πάρεις γι' αυτό κάποια αμοιθή"} 

78. Εἰπε (απαντώντας): "αυτός εἰναι, 

O χωρισμός μεταξύ μου και μεταξύ σου : 

(θα χωρίσουμε). Τώρα θα σου πω την 

ἐξήγηση (των πραγμάτων αυτών) που yu 

αυτό ήσουν ανίκανος νὰ κάνεις ὑπομονή. 

79. Αναφορικά μὲ το πλοίο, ανήκε 

(τοῦτο) σε (ἀνθρώπους) δυστυχισμένους, 

που eoyatovtav στη θάλασσα. Θέλησα 

νὰ το αχρηστεύσω, γιατί πίσω τους ήταν 

κάποιος δασιλιάς που έπαιρνε κάθε καλό 

πλοίο με τη όία. 

80. ᾿Αναφορικά με τον ἐφηύο, οι γονείς 

του ἦταν an’ τους Πιστούς, και 

φοδηθήκαμε μήπως τους πικράνει από 

ἐπίμονη αδικία κι απιστία (στον AAAAX 

και στον ἄνθρωπο). 

81. "Πι' αυτό θελήσαμε, ο Κύριος va 

δώσει σ' αυτούς σε ἀντάλλαγμα (ένα γιο) 

καλύτερο ἀπ᾿ αὐτόν GE αγνότητα 
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(διαγωγή), και πλησιέστερο OTH στοργή 

(προς τους γονείς του). 

82. ᾿Αναφορικά με τον τοίχο, AVIXE | 

(τούτο) σε δύο νέα ορφανά παιδιά στὴν 

πόλη. Κάτω ἀπ᾽ avto (τον τοίχο) ὑπήρχε 

θησαυρός δικός τους. Ο πατέρας τους 

ήταν Evas ἐνάρετος (ἀνθρωπος). Ο Κύριός 

σου θέλησε να φτάσουν τὴν ἡλικία της 

μεγάλης τους δύναμης (να ενηλικιωθοῦν), 

και (να αποκτήσουν) ὄγάζοντας το 

θησαυρό τους ) ευσπλαχνία (και τιμή) 

από τον Κύριό σου -. Ὅλα avta dev τα 

Exava από δική μου θέληση. Αὐτή εἰναι 

ἡ εξήγηση (γι' αὐτὰ τα πράγματα) που 

ήσουν ανίκανος VA κρατήσεις πάνω τους 

᾽π"πομονή " 

83. (Ω! Μουχάμμεντ!) Le ρωτάνε και 

αναφορικά μὲ τον Δουλ - Καρνέϊν (τον 

Δίκερο δασιλιά). Na πεις: "Oa σας διηγηθώ 

χάτι από την ἱστορία του". 

84. Είχαμε στήσει τη δύναμη του πάνω 

OTH YH και του δώσαμε τον τρόπο και TA 

μέσα για κάθε σκοπό. | 

85. Κάποιο δρόμο AXOAOVONGE. 

86. Μέχρις ότου, όταν έφτασε EXEL 

όπου δύει ο ήλιος, τον ὄρήκε να δασιλεύει 

σε μια πηγή από πυρωμένο νερό! Δίπλα 

της ὄρήκε Eva λαό, (και τότε) εἰπαμε: "Q! 

Βασιλεῦ Δουλ - Καρνέϊν ! va τους 

τιμωρήσεις ἡ VOL τοὺς μεταχειριστείς με 

καλοσύνῃ,. 

87. Εἰπε: “Ὅποιος αδικεὶ αὐτόν θὰ 

τιμωρήσω κι EMELTA θα επιστρέψει στον 
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Κύριό tov, 0 Οποίος θα τον τιμωρήσει με 

ανυπόφορο ὄάσανο. 

88. Ὅποιος - όμως - πιστεύει και κάνει 

ἔργα αγαθά, θα ἐχει μια εξαιρετική 

αμοιόη, και EVXOAO θα είναι το καθήκον 

του καθώς διατάζουμε να το εκτελέσει"' 

89: Ἔπειτα ακολούθησε (κάποιον ἀλλο) 

δρόμο, 

90. μέχρις ότου, όταν ἤρθε εκεί όπου 

ανατέλλει O ἥλιος, τον ὄρήκε ν' ἀνατέλλει 

πάνω σ' ένα λαό mov δεν tov εἰχαμε 
προμηθεύσει καμία προφύλαξη εναντίον 

(του ἡλίου). | 

91. Ἔτσι ήταν ἡ ιστορία tov Δουλ- 

Καρνέϊν κι Ἐμείς ἔχουμε πλήρη γνώση 
γι᾿ ότι ἐχει γίνει. 

92. "Ἔπειτα ἀκολούθησε (άλλο) δρόμο, 

93. μέχρις OTOV, OTAV EPTAGE (σε μια 
περιοχή) ἀνάμεσα σε δύο φράγματα, ὄρήκε 

από κάτω τους ἕνα λαό, που δὲν μπορούσε 

να καταλάόδει μια λέξη. 

94. Tov εἰπαν: "Q! Δουλ - Καρνέϊν, 

(Εσύ που εἰσαι Δίκερος}! (ο λαός) τῶν 

Nayxovyx και Μαγκόγκ κάνουν μεγάλη 

καταστροφήῇ στὴ yn. Μήπως - av σου 

πληρώσουμε χορήγηση - θα μπορέσεις va 

σηκώσεις φράγμα ανάμεσα σε μας και σ' 
αυτούς": 

95. Εἰπε: Η δύναμη (που ἐχει 

εγκαταστήσει σ' μένα ο Κύριός μου εἰναι 

καλύτερη (απ' τὴν ἀαμοιδή σας). Βοηθείστε 

Oat Tle oie oe 

Oy SSube 5 

af as a a σ΄ a a πο ae 

41,5. αὐϑίδι oo LE gcyele celal’ 

GES fod se ot BA Be ase 

:τΖ ““Ά. »Ζ2,). κες oe γ΄“, hel oa se ge PPC elses eel ab bae abl] o> 
7 pe 49! 2 FR fe i, 4 “ἽΝ 

oO κω» tag Jats 

-2 κ»κ,.“,.-"“΄“.5 fete , ἃ iad 4 ἡ ἃ a7 

Le yo Lags 90 rt heey Soy abel if om 
GP 4:7... soe 8G 
CIS 5 54a 

vy picere girs gr Aa Tal 

erlocr bios alae 
ae Tn rad 

Hot . - ‘eat 24 

Le SM bat Me egy 
Gx» 2 ΤΩΣ oad “ez 1 7“ 

δά: Kishan hat olghe 

3,2 or eo % 72 . ἃ τ,2.,2 or, 0 14 

xd pay eb ne 37455 aud 
oar a, ed 



(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 160 

ue (πρόθυμα) και δυνατά. Oa ανεγείρω 

ἕνα (αδιαπέραστο) εἐμπόδιο ἀνάμεσα σε 

σας κι εκείνους. 

06. "Φέρτε μου σιδερένιες πλάκες". 

Τέλος, όταν γέμισε το χώρο ἀνάμεσα στις 

δύο (απότομες μεριές) των ὀουνών, εἰπε: 

"Φυσήξτε (με τους φυσητήρες)". Κι ἐπειτα 

όταν πιὰ EYE σὰ φωτιά, εἰπε: "Φέρτε 

μου, για να μπορέσω να χύσω πάνω του, 
λιωμένο μολύόι". 

97. Ἔτσοι έγιναν ανίσχυροι va TO 

σκαρφαλώσουν κι οὐτε μπόρεσαν νὰ TO 

τρυπήσουν. 

98. Είπε: "Αὐτό εἰναι (ἐργο) τῆς 

ευσπλαχνίας του Κυρίου pov. Σαν φτάσει 

όμως ἡ υπόσχεση του Κυρίου μου, θα το 

κάνει σκόνη. Κι αληθινή εἰναι ἡ ὑπόσχεση 

του Κυρίου μου". 

99. Και τότε θα τους αφήσουμε - σ' 

αὐτή τὴν ήμερα - va χλυδωνίζονται σα 

κύματα ο ἕένας με τον ἄλλο. Και θα 

φυσήξει στη σάλπιγγα και θα τους 

μαζέψουμε όλους Lact. 

100. Και θα παρουσιάσουμε μπροστά 

στους Ἀπιστους την Κόλαση - ἐκείνη τὴν 

ήμερα - για va δουν την ἐκτασῆ THS,- 

101. (στους Ἀπιστους) που Ta μάτια 

τους εἰχαν σκεπαστεί (ὥστε νὰ μη ὃουν 

ta. Σημεία Mov) και dev Με θυμόντουσαν 

κι ἀκόμα ήταν ανίκανοι να ἀκούσουν. 

102. Μήπως οι Ἀπιστοι νόμισαν ὅτι 

θα μπορούσαν νὰ πάρουν τους δούλους 

ς pl 
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Mov - για προστάτες - αντί Epou;(Kav 

δέόδαια) έἔχουμε ετοιμάσει την Κόλαση για 

τους Ἀπιστους για νὰ (τους) φιλοξενήσει. 

103. Νὰ πεις: “Μήπως θέλετε va 

πληροφορηθείτε yu' αὐτούς που Ta έργα 

τους εἰναι μάταια; 

104. Αὐτοὺς που οι προσπάθειές τους 

ἔχουν καταναλωθεί στη ζωή αυτού του 

κόσμου, νομίζοντας OTL ἁαπόκτησαν ἀγαθά 

με τὰ έργα τους"; 

105. Αὐτοί εἰναι που αρνούνται τα 

Σημεία και τη συνάντηση του Κυρίου τους, 

(στη Μέλλουσα Zon). Μάταια θα είναι 

τὰ ἔργα τους, κι OVTE κατά την Ἡμέρα 

τῆς Κρίσης θα δώσουμε κάποιο 

ἐνδιαφέρον γι' AUTH. 

106. Αὐτή θα είναι ἡ αμοιθή τους: 

Κόλαση, ἐπειδή ἀρνήθηκαν την Πίστη, 

καὶ πήραν Ta σημεία Mov, και τους 

Απεσταλμένους Mov ot’ αστεία. 

107. Exetvor ὁὀμως mov πίστεψαν xt 

ἔκαναν ἀγαθές πράξεις, θα ἔχουν τους 

Κήπους του Παράδεισου για διαμονή. 

108. Exet θα μένουν (για πάντα), και 

χαμιά αλλαγή δεν Oa επιθυμήσουν va 

γίνει γι' αὐτούς. 

109. No πεις: "Av ἡ θάλασσα γινόταν 

μελάνι (για va γραφούν) τα λόγια του 

Κυρίου μου, γρήγορα θα εξαντληθεί (το 

νερό τῆς) πριν εξαντληθούν οι λόγοι του 

Κυρίου μου, ἀκόμα κι αν αυξάναμε - για 

ὀοήθειά της- ἄλλη ὁμοια θάλασσα". 

Χινὴ 
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110. Na πεις: "Aev εἰμαι παρά ἕνας 

άνθρωπος σαν XL εσάς, (αλλά) ἡ ἐμπνευση 

ἔχει ἐλθει σε μένα, ότι ο Θεός σας εἰναι 

ἕνας Θεός (ΑΛΛΑΧ). ‘Ostotog προσδοχκεί 

νὰ συναντήσει το Κύριό του, ας κάνει 

καλές πράξεις, και - λατρεύοντας το Κύριό 

του - ας UN παραδέχεται κανέναν (ἀλλον) 

για συνέταιρό (Του)." 

VA οἱ» 8)» sje 

gir od 2% ve “ey fod Sy SOO OG os 

Al ASLAN ey ee Gila Js 
᾿ ἐξε 

£17 £ ys τ. “», 1, 60 eo *s 7 4 ΒΑ as 

abe Me lab. rl (ApoB βου 
ae ἦγ ..,.σ eee elt jake Ys 

“+ 

Sto ὄνομα tov AAAAX 

του Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου 

1. K. X. Tie. A. Σ. = (Κιάφφ, Xa, Ite, 

Atv, 2GVT)*. 

2. Αὐτή εἰναι μιὰ ἀφήγηση τῆς 

Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου στον δούλο. 

Του Ζαχαρία. 

3. Κοίτα όταν φώναξε χαλώντας - 

μυστικά - τον Κύριό του, 

4. (στην προσευχή του): "Κύριέ μου! 

Ἔχουν ατονήσει - πιὰ - σ' έμενα τὰ 

χόκαλά μου, καὶ τα μαλλιά του κεφαλιού 
(μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν 
ἐπαυσα - Κύριέ μου - va εἰμαι άτυχος 

κατά τις προς De επικλήσεις μου! 

5. Κι εγώ φούδούμαι (va un κάνουν 

χαλό) OL συγγενείς μου με τους ἀνθρώπους 

“CL νὰ μην φυλάττουν το νόμο Σου) μετὰ 

απὸ μένα. Κι ἡ σύζυγός μου εἰναι στείρα. 

Χάρισέ μου - λοιπόν - Eva κληρονόμο 

* ὅλ. Σημ. 1 
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από Eotva tov ‘Této - 

"(Evav που) θα we κληρονομήσει 

(OTH προφητεία LOV) και Ga 

αντιπροσωπεύει (τα GLGALA) από TH γενιά 

tov Iaxw6, και κάνε τον - Κύριέ μου- va 

Σου εἰναι ευάρεστος! 

7. (Η προσευχὴ του εισακούστηκε): 

"Q! Ζαχαρία! Σου αναγγέλλω τὴν 

χαρούμενη εἰδηση για EVA γιο, που TO 

ὀνομά tov θα εἰναι Ἰωάννης (ΓΠιάχια) Le 

κανένα - μ' αυτό το OVOUG - παλιότερα 

dev ἔχουμε απονείμει διάκριση". 

8. Εἰπε: "Κύριέ μου! Πώς εἰναι δυνατό 

να αποκτήσω γιο, όταν ἡ σύζυγός μου 

εἰναι στείρα, κι εγώ E—~taca ta ὄαθιά 

γερατειά"; 

9. Εἰπε (0 άγγελος που στον Ζαχαρία 

ευαγγελίζει ἕνα vio): "Ἔτσι (θα γίνει), εἰπε 

ο Κύριός σου, αὐτό για Μένα είναι εὐκολο. 

Εγώ σε €x@ πλάσει από πριν, που ακόμα 

δεν σουν τίποτε!" 

10. Εἰπε (ο Ζαχαρίας): "Κύριέ μου! 

Κάνε μου (δείξε μου) ένα Σημάδι". Εκείνος 

εἰπε: "To σημείο που cov (ζητάς) είναι ότι 

dev θα (μπορείς va) μιλήσεις στους 

ανθρώπους για τρεις νύχτες, παρ΄ όλο 

που ὃεν εἰσαι ὀουόδός". 

11. Κι εξήλθε (0 Ζαχαρίας) oto λαό 

του από TO κούφωμα TOV τοίχου (TOV 

μεταχειρίζονταν για την προσευχή), και 

με νοήματα, τους ἔδωσε νὰ καταλάδουν 

ότι ας δοξάζουνι(τον AAAAX) κάθε πρωΐ 

και κάθε δειλινό. 
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12. Xto γιο tov ήλθε ἡ εντολή: "LQ! 

Ιωάννη! (Τιάχια!). Πάρε και εκτέλεσε με 

δύναμη το Βιόλιίο". Και του δώσαμε τη 

Σοφία, παρ᾽ OAO που ταν νεαρός, 

13. και το ἔλεος (για όλα τα 

δημιουργήματα) - από τα δικά Μας 

(χαρίσματα) και τὴν αγνότητα. Και ήταν 

θεοσεόδής, 

14. και καλοκάγαθος προς TOUS γονεὶίς 

του, και δὲν NTAV οὔτε περήφανος οὔτε 

αντάρτης. 

15. Και εἰρήνη πάνω του, την ἡμέρα 

που είχε γεννηθεί, και THY ημέρα που θα 

πεθάνει και την ἡμέρα που θα εγερθεί 

για (μια ἀλλὴ) ζωή. 

16. Και va διηγηθείς στο Βιόλίο (το 

Κοράνιο) (την ἱστορία) της Μαριάμ. όταν 

αποσυρθεί - από τὴν οικογένειά της - σε 

ἕνα τόπο στα Ανατολικά. 

17. Εἰχε τοποθετήσει Eva προπέτασμα 

(για να προφυλάξει τον εαυτόν της) az’ 
αὐτούς. Τότε στείλαμε σ' αὐτήν το πνεύμα 

μας (Evav ἀγγελο) που παρουσιάστηκε 

μπροστά THS - σὰν ἕνα τέλειο ανοθώ πιο 

πλάσμα. 

18. Ἐκείνη εἰπε: Αναζητώ καταφύγιο, 

από σένα,στον Orxtiguova (AAAAX) av 

(Tov) φοόάσαι (un με πλησιάζεις)". 

19. Ἐκείνος εἰπε: "Εἶμαι μόνο ἕνας 

ἀπεσταλμένος από τον Κύριό σου, (να 

χαρίσω) σε σένα EVA GYLO VLO". 
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20. Εκείνη εἰπε: "Πώς θα ἔχω yo, eg’ 

ὄσον κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μ' 

ἔχει αγγίξει, κι OTE εἰμαι ακόλαστη;" 

21. Εκείνος εἰπε: “Ἔτσι (θα γίνει), εἰπε 

ο Κύριός σου, αυτό για Μένα εἰναι εὐκολο. 

Και (επιθυμία Mac εἰναι) va τον 

προσδιορίσουμε σαν Eva Θεῖϊκό Σημείο 

για τους ἀνθρώπους και Ἔλεος από Mac. 

Είἰναι μια υπόθεση mov (ἔτσι) ἔχει 

θεσπιστεί." 

22. Ἔτσι τον σήκωσε (στη κοιλιά της) 

- συνέλαόδε - και αποσύρθηκε μαζί του σ᾽ 

ένα ἀαπόμαχρο μέρος. 

23. Καὶ τὴν οδήγησαν οι πόνοι του 

τοκετοῦ στον κορμό LAG χουρμαδιάς, και 

εἰπε (μέσα στὴν αγωνία της): " Αλίμονό 

μου! Μακάρι va πέθαινα πριν as’ αὐτό 

και νὰ ήμουν Eva πράγμα ξεχασμένο κι 

αόρατο" 

24. Αλλά (μια φωνή) την κάλεσε από 

κάτω τῆς (an τὴν χουρμαδιά) "Μην 

λυπάσαι! γιατί ο Κύριός σου ἔχει 

TOOGAEWEL EVA ποταμάκι κάτω από σένα". 

25. "Και κούνησε - προς τη μεριά σου 

- τὸν XOQUO τῆς χουρμαδιάς, και θα 

πέσουν πάνω σου POEGKOL - ὦώριμοι 

χουρμάδες". 

26. "Κι ETOL τρώγε και πίνε και ὁρόσισε 

TO μάτι (σου va ησυχάσεις)., Κι av δεις 

κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) 

να TOU πεις : Ἔχω, πραγματικά, ὑποσχεθεί 

νηστεία στο Φιλεύσπλαχνο (AAAAX) 
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αὐτή TH μέρα δεν θα μιλήσω με κανέναν 

ἀνθρωπο". 

27. Τέλος, HAVE μαζί (με το μωρό της) oo lil Be at 

στη γενιά της σηκώνοντάς TO (στα χέρια Osis τῷ 

της). Κι (exeivor) εἰπαν: "Ω! Μαριάμ! Bay Ss 
Tloaypatuxa ἐφερες EVA καταπληκτικό 

πράγμα! 

28. ἱ ἀδελφή tov Ααρών! O πατέρας | 236175 Στ dolob as ae 
GOV δὲν ήταν ἕνας ἄνδρας του πονηρού, Θέ; οὐ 

Ἀν οὐτε ἢ μητέρα σου μια γυναῖκα RS 

ακόλαστη!" 

29. Ἐκείνη όμως ἔδειξε προς το μωρό. 
Εἰπαν: "Πώς - είναι δυνατό - va μιλήσουμε 

με ἕνα παιδί που εἰναι στην κούνια": 

aks Yee rt 30. Εἰπε (to παιδί): "Είμαι ot’ αλήθεια Ole mana Gales aa lve GJ 

-ένας δούλος tov AAAAX. Mov ἐδωσε 

to Βιόλίο (την αποκάλυψη) και με ἔκανε, 

ἕνα προφήτῃ. 

31. "Kot pe ἐχει κάνει εὐλογημένο sail goilse esky tae gins 

οπουδήποτε κι av ὄρίσκομαι, και ἔχει ΄ ay Seer 
ἐπιτάξει σε μένα την Προσευχή και τη wy ἐξ 

φιλανθρωπία εφ' ὁσον ὀρίσκομαι στη ζωή. 

32. "Και (Αὐτός) μ᾽ ἔχει κάνει 

καλοκάγαθο OTH μητέρα μου, καὶι όχι 

᾽ῃυπεροπτικὸ ἡ άθλιο, 

Gr Fo Son weet we ee be oe 

τ Lae ble slate Sip lioy 

33. att αὐτό) ἡ Εἰρήνη εἰναι πάνω hee MEK Aaa, 

μου κατά τὴν NUEOG, που γεννήθηκα, και 

τὴν ήμερα που θα πεθάνω, και την ἥμερα 

που θα εγερθώ για (μια ἀλλη) ζωή 

ay 2“, . 7 

{τ Leal ἐν» 

34. Αὐτός (είναι) o Ϊησούς, ο γιος της ἐξ (Seif Beatie ἜΝ οἷν 

Μαριάμ. Ο λόγος τῆς αλήθειας, που γι' ΄ 

αὐτόν (μάταια) φιλονικούν. 

“΄ 
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35. Δεν ταιριάζει (στη μεγαλειότητα) 
του ΑΛΛΑΧ να πάρει (να γεννήσει) ἕνα 
γιο. Δόξα πρέπει σ' Avtov!. Ὅταν 
αποφασίζει για κάτι τι, - λέει μόνο γι' 
αυτό: "Γενηθήτω" και γίνεται. 

36. Βέδθαιαο ΑΛΛΑΧ εἶναι ο Κύριός 
μου και ο Κύριός σας. Γι' αυτό να τον 

λατρεύετε. Αὐτός εἰναι ο ίσιος δρόμος. 

37. Και διαφώνησαν οι όμιλοι (οι 

αἱρέσεις) αναμεταξύ τους. Συμφορά 

(μεγάλη) για τους Ἀπιστους κατά τον 

(ερχομό) της Κρίσης της σπουδαίας 
Ημέρας! 

38. Πόσο (ξεκάθαρα) θα axovoovv και 
θα δουν την Ἡμέρα που θα εμφανιστούν 

μπροστά Mac ! ‘Ooo. όμως αδικούν 

σήμερα 6oioxovtar σε φανερή πλάνη! 

39. Και προειδοποίησέ τους (Q! 
Movxapupevt!) για την Ημέρα τῆς 
Απελπισίας, όταν ἡ διαταγή θα ἐχει 
αποφασιστεί. Γιατί (αλίμονο), αμελείς 

(όπως) ήσαν δεν πίστεψαν! 

40. Στα αλήθεια Είμαστε που θὰ 
Ἀληρονομήσουμε TH γη, και όλα όσα 
ὀρίσκονται επάνω της. Και σε Mac όλοι 

θα επιστρέψουν. 

41. Και ἕνα διηγηθείς (επίσης) στο 
Βιόλίο - το Κοράνιο - (Την Ἰστορία) του 

Αὐόραάμ. ‘Htav ἕνας (άνδρας) της 
Αλήθειας (και δίκαιος), ἐνας προφήτης. 

42. Ὅταν eine στον πατέρα του: "Q! 
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Πατέρα pou! Tati λατρεύεις κάτι που 

δεν ακούει, κι οὔτε GAETMEL, κι OUTE μπορεί 

VOL σε κάνει VO κερδίσεις τίποτε; 

43. "Q! Πατέρα μου! Ἤλθε - 
πραγματικά- σε μένα ἕνα μέρος TIS 

γνώσης, που dev cov ἕφτασε. Γι᾿ αὐτό 

ακολούθησέ με. Θα σε οδηγήσω σε ἕνα 

Δρόμο που (η επιφάνεια τοῦ) εἰναι 

επίπεδη (και εἰναι ἰσιος). 

44. "Ω! Πατέρα μου! Na μη Aatoevets 

(υπηρετείς) τον Σατανά! Γιατί ο Σατανάς 

ήταν ένας επαναστάτης (αποστάτῃης) 

ενάντια στον Ραχμάν (AAAAX) 

(Φιλάνθρωπο Θεό). 

45. "Q! Πατέρα μου! (Πολὺ) φοόάμαι 

μήπως ἡ Τιμωρία του Ραχμάν (του 

Φιλάνθρωπου Θεοῦ) σ' αρπάξει (και σε 

πικράνει) κι έτσι θα απούείς φίλος του 

Σατανά". 

46. Εἰπε (ο πατέρας): "Μήπως cov -o! 

A6oacu! - αποστρέφεσαι τους θεούς μου; 

Av δεν μετανιώσεις 8a σε πετροδολήσω, 

και τώρα φύγε από μένα, για EVA χρονικό 

διάστημα" 

47. Eine (ο Αὐραάμ): "H εἰρήνη ας 

εἰναι πάνω GOV. OA προσεύχομαι, στον 

Κύριό μου για va σε συγχωρήσει. [Γιατί 

εἰναι για μένα Eveoyetys. 

48. "Και θ᾽ απομακρυνθώ από (όλους) 

σας καὶ από όσους επικαλείστε (ἄλλες 
θεότητες) εκτός Tov AAAAX. Kat θὰ 

επικαλεστώ τον Κύριό μου. ἴσως - pe 

τὴν προσευχή μου στον Κύριό μου - va 
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μην πυπάρξω ἀτυχος". 

49. Κι otav ἀαπομακρύνθηκε απ' 

αὐτούς, και από σους λάτρευαν (άλλες 

θεότητες) εκτός του AAAAX, tov 

χαρίσαμε τον Ioaax και τον Ἰακώδ και 

κάθε έναν απ’ αὐτούς τον κάναμε 

προφήτῃ. 

50. Κι από ty Φιλανθρωπία Mac 

χαρίσαμε μέρος της σ' αυτούς, και κάναμε 

νὰ ἔχουν σε ὑυψηλό επίπεδο TH γλώσσα 

της αλήθειας. 

51. Και νὰ διηγηθείς (ακόμα) στο 

Βιόλίο (το Κοράνιο) (την ἱστορία) του 

Μωυσή γιατί ήταν εκλεκτός, και ήταν 

ἀπόστολος (και) προφήτης. 

52. Και τον καλέσαμε ἀπό τη δεξιά 

μεριά του Τουρ (του Ὄρους Σινά) και 

τον κάναμε νὰ μας πλησιάσει για μυστική 
(συνομιλία). 

53. Κι από ty Φιλανθρωπία Mac, tov 

χαρίσαμε τον ἀδελφό του Ααρών, (επίσης) 

ἕνα προφήτη. 

54. Καὶ va διηγηθείς (επίσης) στο 

Βιόλίο (το Κοράνιο) (την ἱστορία) του 

Ισμαήλ. ταν (αυστηρά) συνεπής στις 

᾽ὑυποοχέσεις του, και ήταν ἀπόστολος (και) 

ἕνας προφήτης. 

55. Πρόσταζε ty γενιά του va 

προσεύχεται και νὰ ελεεί. Και ήταν 

εὐπρόσδεκτος στον Κύριό του. 

56. Και va διηγηθείς (επίσης) στο 
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Βιόλίο -to Κοράνιο- (την ιστορία) του 

Ivtoic. “Htav (άνθρωπος) της Αλήθειας 

(και της ειλικρίνειας) και ἕνας προφήτης. 

57. Και τον υψώσαμε σε τόπο υψηλό. 

58. Αὐτοί ήσαν μερικοί AMO τους 

προφήτες που ο ΑΛΛΑΧ τοῦς ἔχει 

ευεργετήσει. - από - τους AMOYOVOUS TOU 

Αδάμ κι εκείνους που μεταφέραμε (στην 

κιδωτό) LE τον Νώε, και τους ἀπογόνους 

του Aé6oacu και του ἰσραήλ κι αὐτούς 

που καθοδηγήσαμε και διαλέξαμε. Ὅταν 

απαγγέλλονταν σ' αὐτοὺς οι Εντολές του 

Ραχμάν, του Οικτίρμονα AAAAX), 

ἔπεφταν κάτω, γονατίζοντες (ταπεινά), 

με δάκρνα (στα μάτια). 

59. Meta an’ αυτούς (ὁμως) 

ακολούθησαν (άλλες γενιές) που 

εγκατάλειψαν τὴν προσευχῇ κι 

ακολούθησαν τα πάθη τους. π᾿ αυτό 8 

αντιμετωπίσουν τη μεγάλη τιμωρία, 

60. εκτός EXELVOL που μετάνιωσαν και 

πίστεψαν και Exavav αγαθά Eoya. Π' αὐτό 

avtot θα περάσουν στον Κήπο, και δεν 

θα αδικηθούν στο ελάχιστο πράγμα.- 

61. στους Κήπους της Αιωνιότητας, 

που ὁ Ραχμάν (o Οικτίρμονας ΑΛΛΑΧῚ. 

EXEL - στον αόρατο - ὑυποσχεθεί σ' όσους 

Tov ᾽πυπηρετούν. Tati ἡ ἐπαγγελία Του 

πρέπει (απαραίτητα) va εἐχπληρωθεί. 

62. Exet dev θα ακούουν (μάταια 

λόγια, παρά μόνο Σελάμ, (το χαιρετισμό 

της Εἰρήνης) Και θα ἐχουν εκεί τη 

διατροφή τους πρωί και ὁράδυ. 
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63. Τέτοιος είναι o Κήπος που θα τον 

δώσουμε κληρονομιά σ' εκείνους απ' τους 

δούλους Μας που προφυλάσσονται από 
το κακό. 

64. (Ov άγγελοι λένε): "Δεν 

κατεδαίνουμε παρά έπειτα από διαταγή 
του Κυρίου σου. Σ' Εκείνον ανήκουν όσα 

ὀρίσκονται μπροστά μας κι COG πίσω μας 

κι ὁσα ἀνάμεσα σ' αὐτά. Ποτέ o Κύριός 

σου dev ξεχνά. - (γιατί εἰναι): 

65. "Κύριος των ουρανών χαι της γης 

και όσων ὀρίσκονται ἀνάμεσά τους. IV’ 

αὐτό λατρέψτε Tov, και νὰ εἰσαι σταθερός 

καὶ καρτερικός στη λατρεία Του. Μήπως 

γνωρίζεις ἄλλον (ποὺ είναι άξιος νὰ φέρει) 

TO LOLO όνομα (το δικό) Του; 

66. Και λέγει ο ἄνθρωπος: Ὥστε av 

πεθάνω, μήπως θα ὄγω ζωντανός (από 

TO τάφο)"; 

67. Κι ὀμως, γιατί ο ἄνθρωπος δεν. 

θυμάται OTL TOV ἐχουμε πλάσει από πριν 

και από το τίποτε; 

68. Μα τον Κύριό σου! θα τους 

μαξέψουμε όλους μαζί Eva σωρό και τους 

Σατανάδες (μαζί τους), και θα τους 

περιφέρουμε γονατιστούς γύρω από την 

Κόλαση. 

69. Ἔπειτα θα ανασύρουμε - ὀέδαια - 

από xa8_e αίρεση όλους αὐτούς που 

ἐπίμονα στασίαζαν κατά του Ραχμάν (του 

Οικτίρμονα AAAAX). 
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70. "Ἔπειτα Ἐμείς -ὀέδαια- γνωρίζουμε 

καλά εκείνους που αξίζουν περισσότερο 

για νὰ κατακαοῦν. 

71. Κανείς από σὰς (δεν θα ὄόρεθεϊ) 

που νὰ μη περάσει πάνω ἀπ᾽ αυτή (τη 

Κόλαση). Αὐτό - για tov Κύριό σου - 

εἶναι ένα ψήφισμα που πρέπει va 
συμπληρουθεί. 

72. 'Ἔπειτα θα σώσουμε εκείνους που 

αντιστάθηκαν στο κακό, και θα 

εγκαταλείψουμε τους κακχοποιούς EXEL 

γονατιστούς. 

73. Κι όταν απαγγέλλονται σ' αὐτούς 

οι ἔντολές Mac - κι επεξηγούνται - οι 

Απιστοι λένε σ' όσους πιστεύουν: "Ποιά 

από τις δύο ομάδες μας είναι σε καλύτερη 

θέση; Ποιὰ παρουσιάζει to καλύτερο 

θέαμα κατά TH συγκέντρωσῃ"; 

74. Και πόσεις (αναρίθμητες) γενιές - 

πριν CLIT’ αὐυτούς- ἐχουμε καταστρέψει, που 

ἦταν 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 σχοινὶ), 

μέχρις ότου, όταν δουν την προειδοποίηση. 

(του AAAAX νὰ εκπληρούται), Elite σε 

τιμωρία, εἰτε (στην προσέγγιση) τῆς 

‘Qoac,- τότε θα πληροφορηθούν ποιος 

εἰναι στη χειρότερη θέση, και (ποιος) εἰναι 

ανίσχυρος! 

76. "Kio AAAAX ανξάνει τὴν 

καθοδήγηση σ᾽ εκείνους που τὴν 
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αναζητούν. Και ta πράγματα που 

διαρκοῦν οι - Καλές Πράξεις - θεωρούνται 

καλύτερα (στα μάτια) του Κυρίου σου, 

OAV ανταμοιόδή, και πιο εχτιμητέα κατά 

τὴν τελική (τους) επιστροφή᾽. 

77. Μήπως παρατήρησες (το εἰδος του 

ανθρώπου) εκείνου, που αρνείται τις 

Εντολές μας, - κι όμως λέγει: "Oa μου 

δοθοῦν (οπωσδήποτε) πλούτη και αγόρια;" 

78. “ἔχει μήπως εισδύσει στο αόρατο, 

ἡ EXEL κάνει συμφωνία με τον Ραχμάν 
(Φιλάνθρωπο AAAAX); 

79. Oyu (δθέδαια). Oa καταγράψουμε 

ό,τι λέγει και θα αυξήσουμε σ' αὐτόν την 

τιμωρία, AVEAVOVTGS την (ακόμη). 

80. (Xe μας θα επιστρέψουν) θα 

Ἀληρονομήσουμε όλα όσα λέει και (θα 

παρουσιαστεί μπροστά Mac) θα μας ἔλθει 

(γυμνός και) μόνος. 

81. Kou είχαν προσλάδει (για λατρεία) 

ἄλλες θεότητες, αντί τοῦ AAAAX για 

va ἔχουν δύναμη και δόξα! 

82. Ὄχι 6€6ata! Oa αρνηθούν (οι 

θεότητες) ὄσους τις λατρεύουν και θα 

γίνουν αντίπαλοι εναντίον τους. 

83. Ma dev ὄλέπεις OTL ἐχουμε στείλει 

τοὺς Σατανάδες στους Ἀπιστους, για va 

τους VITOXLVOVV LE μανία (στο κακό); 

84. Μην ὄιάζεσαι - λοιπόν - (τη 

τιμωρία) εναντίον τους, γιατί 

λογαριάζουμε yt αυτούς (τα 

“» 
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κακουργήματα). 

85. Την ήμερα που θα συγκεντρώσουμε 

τους ενάρετους στον Ραχμάν (τον 

Φιλάνθρωπο AAAAX) σαν μια επιτροπή 
(που παρουσιάζεται μπροστά σε Αὐτόν 

γία VO αποδώσει τιμές), 

86. και (την ἡμερα) που θα οδηγήσουμε 

τους ἐνόχους στην κόλαση σαν διψασμένα | 

(ζωντανά που οδηγούνται στο νερό). - 

87. Κανείς dev θα ἔχει τη δύναμη νὰ 

μεσολαύήσει γι' αὐτούς. Η μεσολάδηση 

όμως θα εἰναι γι' ἐκείνους που πήραν 

συμφωνία (ήη υπόσχεση) από τον Ραχμάν 

(tov Φιλάνθρωπο AAAAX). 

88. Και εἰπαν: "O Ραχμάν (ο 

Φιλάνθρωπος AAAAX) επήρε (γέννησε) 

ἕνα γιο" 

89. Πραγματικά προφέρατε χάτι το 

τερατῶδες! 

90. Λίγο ἐλευψε κι OL ουρανοί ταν 

ἕτοιμοι VO εχραγούν, ἡ YN νὰ χωριστεί 

στα δύο και τα ὄουνά να πέσουν κάτω 
σε ερείπια. 

— 91. Κι αυτό γιατί εἰχαν επικαλεστεί 

ἕνα γιο, για τον Ραχμάν (tov Φιλάνθρωπο 

AAAAX). 

92. Και dev μπορεί va διευκρινιστεί 

πῶς ἡ (μεγαλειότητα) tov Ῥαχμάν (tov 

Φιλάνθρωπου AAAAX) ταν. δυνατό va 

πάρει (να γεννήσει) ἕνα γιο! 
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93. Οὐτε από όσους ὀρίσκονται στους 

OVEAVOUS και OTH Yr - δεν μπορεί - παρά 

va ἔλθει σὰν δούλος στον Ραχμάν (τον 

Παντελεήμονα AAAAX). 

94. "Ἔχει τους πάντες λογαριάσει και 

τους EXEL ἀριθμήσει (όλους) ακριθώς. 

95. Κι oAot τους θα έλθουν σ' Αὐτόν - 

κατ' ἁτομο - την Ἡμέρα της Κρίσης. 

96. Βέῤδαια σ' εκείνους που πίστεψαν 

καὶ ἔκαναν ενάρετες πράξεις ο Ραχμάν 

(ο Φιλάνθρωπος AAAAX) θα τους κάνει 

(κοινωνούς) της ἀγάπης στις καρδιές 

όλων. 

97. “Exoupe κάνει (το Κοράνιο) εὐκολα 

νὰ προχωρεί με TH γλώσσα σου ὥστε va 

μπορέσεις μ' αυτό να δώσεις ευχάριστες 

ELONOELG στους ενάρετους και να 

προειδοποιήσεις μ' AUTO Eva. λαό ποῦ ἔχει 

εχθρότητα εναντίον σας. 

98. Και πόσες (αναρίθμητες) γενιές - 

πριν απ' αὐτοὺς - ἔχουμε καταστρέψει; 

Μπορείς, μήπως va ὄρει Eva μόνο απ' 

αὐτούς (τώρα), ἡ Vv’ ἀκούσεις Eva (μόνο) 

ψίθυρο a’ αὐτούς; 
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2. Δεν σου έχουμε στείλει TO Κοράνιο, 

για νὰ σου προκαλέσει την απελπισία. 

3. Αλλά μόνο σαν υπενθύμισηῃ γι' αὐτὸν 

που φούόάται (tov AAAAX), - 

4. Mia αποκάλυψη απὸ Exetvov που 

ἐπλᾶασε TH YH και τοὺς ουρανούς OTE 

ὕψη. 

5.0 ελ- Ραχμάν (O Παντελεήμονας 

AAAAX) εἐγκαταστάθηκε στο Θρόνο. 

6. =’ Αὐτόν ανήκουν Cod ὑρίσκονται 

στους ουρανούς και πάνω OTH YH, και 

όσα ανάμεσά τους και όσα κάτω από το 

φως (τῆς γῆς). 

7. Κι αν προφέρεις τη λέξη 

μεγαλόφωνα, (δεν πειράζει), γιατί γνωρίζει 

τι εἶναι μυστικό και τι πιο πολύ κρυμμένο. 

8. AAAAX! Δεν υπάρχει θεός παρά 

μόνο Ἐκείνος. Σ΄ Αὐτόν ανήκουν ta Ito 

Ὄμορφα Ονόματα. 

9. Σου EXEL φτάσει ἡ ιστορία του 

Mwvon; 

10. Kota! otav εἰδε μια φωτιά, εἰπε 

τότε στὴν οικογένειά TOU: ᾿Σταθείτε, γιατί 

αἰσθάνθηκα μια φωτιά. σως μπορέσω 

και σὰς φέρω δαυλό aN’ αὐτή κανένα 

ἀναμμένο σημάδι, ἡ LOWS μπορέσω νὰ 

ὄρω κανένα κοντὰ τῆς που μπορεῖ νὰ 

μᾶς οδηγήσει OTH φωτιά". 

11. Σὰν ἑφτασε όμως GO αὐτήν, κάναμε 

WOTE VO ακουστεί (μια φωνή) "02! Μωυσή! 
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12. Ey εἰμαι ο Κύριός σου! Βγάλε - 

γι᾿ αυτό- τα παπούτσια σου, Εἰσαι στην 

- Τουδά - την ιερή κοιλάδα. 

13. Και σ' ἐχω διαλέξει. Ἄκουσε -λοιπόν 

- ό,τι (OTEAVETOL σε σένα) με ἐμπνευση. 

14. Ἐγώ εἰμαι -πραγματικά- ο 

AAAAX. Δεν ὑπάρχει άλλος θεός, ειμή 

(μόνο) Εγώ. Και va τηρείς (τακτική) 

MOOGEVYH γιὰ va με θυμάσαι 

(πτανηγυρίζοντας το εγκώμιό Mov). 

15. Η woa - στ' αλήθεια - φτάνει. 

Σκοπός μου είναι νὰ την κρατήσω 

μυστική, για να πάρει κάθε ψυχή την 

ανταμοιόή της ανάλογα με Coa μπορεί 

να χωρέσει (απ' τις προσπάθειές της). 

16. Iv’ αυτό ας μὴ σε εμποδίσουν απ' 

αὐτήν, EXELVOL που SEV την πιστεύουν, κι 

ακολούθησαν Ta πάθη τους, μήπως και 

καταστραφείς!.." 

17. Και τι είναι αυτό (που κρατάς) 

στο δεξί σου χέρι, ὦ Mwvon’; 

18. Εἰπε : "Είναι το ραδδί μου. Πάνω 

του στηρίζομαι, και μ' αὐτό κτυπώ 

(μαζεύοντας) την τροφή για το ποίμνιό 

μου και ἔχω γι' αὐτό κι άλλες χρήσεις". 

19. Εἰπε (υ AAAAX): "Πέταξέ το, ὦ! 

Μωυσή!". 

20. Κι εκείνος το πέταξε, και va που 

ἔγινε (Eva φίδι) ζωντανό και κινούμενο. 

Μέρος 160 | 451 | 0531 Yo ab δ)» 

rad oo » ae 74 et 

Shoes a oe G3) 
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es 
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΄ Cer AG Bee 
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21. Eime (0 AAAAX): "Πάρε το και EEA AVG 

μη pob6dacar. Oa To επαναφέρουμε στην ° 

πρώτη TOV κατάσταση).. 

22. Φέρε - τώρα - το χέρι σου (xAELOTO) 1" ΖΞ ANE ὅ.2 ce), 

στο πλευρό GOV. OG γίνει κάτασπρο (και Ax i ~s bat o 
ἢ iy - - ri 

λαμπερό), χωρίς ὁλάδη (ἡ GAAO χρώμολ - 

(τούτο ας χρησιμεύσει) σαν ἄλλο Σημείο 

(Oavua) -, | 

23. "Ὥστε (αργότερα) ενδέχεται να σου πως ey 
, , t ’ , ae ἃ naa ee δείξουμε (δύο) am’ to Meyaduteoa Mac 

Σημεία. 

24. "Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί ἔχει Cbs Si cai 
ξεπεράσει κάθε ὁριο (παρανομίας)". 

25. Ἐίπε (0 Μωυσῆς): "Κύριέ μου! 

Ανοιξέ μου το στήθος μου, 

26. Κι ευκόλυνέ μου την εντολή (το Cc Ads 

ἐργο) μου, | τ 

27. Και όγάλε to εμπόδιο (tH Matt sae μεῖς 
ὀραδυγλωσσία) μον από τὴν ομιλία μου. 

28. ὥστε va μποροῦν va 

καταλαδαίνουν αὐτά που λέγω 

“9 3“5 
,ῃΦ4Φ 

SP \ygae 
gos 

wy 

(29. Και κάνε για μένα (δώσε μου) 

ἕναν υπουργό (δοηθό) an’ τη γενιὰ μου, 
O pity duct 

30. Tov Ααρών, TOV αδελφό μου, 

31. Αὐξησε μ' αὐτόν τη δύναμή μου, 

32. καὶ κάνε τον μέτοχο TOV EQYOU 

μου, | 
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33. Tia ένα Le δοξάζουμε πολύ, χωρίς | COS. Ss. 
τελειωμό, ΕΗ 

34. Και για va Ze μνημονεύουμε, TOV, 

χωρίς τελειωμό. 

Ger ΚΕΦ “7 ed 

Reo? 

35. Γιατί Ἐσύ εἰσαι Exeivoc που κοι 
(πάντοτε) μας ὄόλέπει". | 

36. Eine (0 AAAAX): "Παραχώρησα 

- ἤδη - ὀό,τι ἐρώτησες, (Δεκτή Eye ἡ 
προσευχή σου), ὦ Μωυσήϊ!". 

G4e “ σ΄ Ser eee yy 37. Ku ἄλλη φορά πριν an’ αυτή) σε (ἢ %, Ἢ - Delco awl 
ευνοήσαμε, 

38. Ὅταν εμπνεύσαμε στη μητέρα σου 

το μήνυμα: 

39. "PiEE (TO μωρό) μέσα στην κασέλα, Ale (alt gaa ssboptliaas 33) 
= θίξε (την χασέλα) στο ποτάμι, χαι ΣΟ, ΠΕΡ δ: “μυΐ 

α TO φερει το ποτάμι στην όχθη και θα πος Νὰ 

το πάρει ἕνας MoV εἰναι εχθρός μου και OD ede pels 5 elle 
εχθρός tov. Κι ἐριξα πάνω σου (το. 

φόρεμα) της δικῆς Mov ἀγάπης, ὥστε va 

ανατραφείς κάτω από Ta ὀλέμματα Mov. 

a ' ΄ ἵν “2 ot or 5 

40. "Και va! yn αδελφή σου, που ἜΚ ΉΝ yas ish 25 5) 

περπατούσε (ExEL κοντά) εἰπε: Μήπως | .... <- τ ζηλ ὅν Aavces ths Gai so 
5 4)». iy 

θέλετε va σας πυποδείξω μια που va | τ΄ ον 

θηλάσει και ν᾿ αναθρέψει (το μωρό); Κι τς σύρης τοῖα εόρο; 

ETOL σε επιστρέψαμε στη μητέρα σου, για és τ Jac ἀώνως τῆς Gb cess 

να NOVXACEL ἡ καρδιά της και va UH 

λυπάται. Κι σκότωσες έναν άνθρωπο, αλλά 

σε σώσαμε από τις ενοχλήσεις και σε 

δοκιμάσαμε με διάφορες δοκιμασίες. Κι 

ἐμεινες πολλά χρόνια μὲ τη γενιά τῶν 

Μέντγιεν. Κι ἐπειτα nodes, εδώ, w! Μωυσή, 

OWS εἰχε οριστεί! 

““ fy ae 2 

( (Spa ye ere 
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41. "Και σε elya ετοιμάσει για Δική 

μου (υπηρεσία)". 

42. Πήγαινε, cov και ο ἀδελφός σου, 

για παράδοση τῶν Μηνυμάτων Mov και 

μη σταματήσει - κανείς απ' τους δύο - 

va Me xoata στὴ μνήμη του. 

43. "IInyatvete - κι ov δύο - στο 

Φαραώ, γιατί exer ξεπεράσει κάθε ὀριο 

(παρανομίας), 

44. "Μιλήστε του ὄμως με ἠπιότητα, 

μήπως και δεχτεί την προειδοποίηση, ἡ 

φοόηθεί (τον AAAAX)". 

45. Einav (οι δύο), "Κύριέ μας! 

Φοόόμαστε μήπως 6raotel κι αυθαδιάσει 

εναντίον LAS NH μήπως ξεπεράσει κάθε 

ὁριο". 

46. Eine: Μη φοῦὄδάστε, γιατί εἰμαι 

μαζί (και μὲ τους δυο) σας. Ακούω και 

ὀλέπω (τα πάντα). 

47. "ἹΠηγαίνετε (κι᾿ ot dv0) σ' αὐτόν 

και πείτε: Είμαστε απεσταλμένοι του 

Κυρίου σου. Στείλτε pati μας ἔξω (από 

τῇ Φυλακή) τα Παιδιά του Ισραήλ και 

μη τους τυραννάς. Ἔχουμε έρθει - ὀέδαια 

- μὲ Σημείο από τον Κύριό σου! Και 

Ειρήνη πάνω σ΄ ὀποιον ακολουθεί τις 

οδηγίες (tov AAAAX) ! 

48. "Ye μας exer αποκαλυφθεί ότι η 

Τιμωρία (θα πέσει) πάνω σ' όποιον 

ψεύδεται (αρνείται tov AAAAX) κι 

απομακρύνεται (από τον OEto 

ey τ΄ ΤΙ 5 “ate Hd, 

@ ΟΕ. TES τ pI clas 

σὸς. “7 Be eee 4 edad 

(J yabalore acd ila 

“ 
CGE: Adal oe SD for gl “35 

(15) οὐκ 9 crab ΡΥ, 

4 327 4 
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Προσανατολισμο.). 

49. Κι otav δόθηκε το μήνυμα avto), 

εἰπε (0 Φαραώ): ἽΠοιος - λοιπόν - είναι, 

w! Μωυσή! ο Κύριός σας;" 

50. Εἰπε: "o Κύριός μας εἰναι Εκείνος 

που EdMoE σε κάθε (δημιουργημένο) 

πράγμα τον τύπο καὶ TH φύση TOU κι 

ἐπειτὰ καθοδηγεί (στον δρόμο της 

σωτηρίας)". 

51. Εἰπε (ο Φαραώ): "Ποιά ἦταν ἡ 

κατάσταση (τι φρονοῦσαν) οι 

προηγούμενες γενιές;" 

52. Εἰπε: "H γνώση γι' αυτό ὀρίσκεται 
με τον Κύριό μου, (γραμμένο μέσα) σε 

Βιόλίο. Ποτέ δεν πλανάται (το ξέρει OAG) 

ο Κύριός μου και ποτέ δεν ξεχνά. 

53. Εκείνος είναι που ἕκανε για σας 

τῇ YN ἀπλωμένη επίπεδη, και σ' αὐτή 

σας ἕκανε ὁρόμους (να περπατάτε) (και 

διώρυγες), κι ἔστειλε από TOV οὐὔυρανό 

νερό". Μ' αυτό κάναμε va ὄγουν διάφορα 

ζευγάρια από PUTA, TO κάθε Eva χωριστό 

από τα άλλα. 

54. Towyete (εσείς) καὶ ὄόσκετε Ta 

Covtava σας. Σ΄ αυτό - αλήθεια 

ὑυπάρχουν Θεῖκά Σημεία για (ανθρώπους) 

προικισμένους HE νοημοσύνη. 

55. Απ ᾿αυτή (τη Yn), σας ἔχουμε 

δημιουργήσει, και σ' αὐτήν θα σας 

ἐεπαναφέρουμε XL aT αὐτὴν θα σας 

ὀγάλουμε (ἔξω) ακόμη μια φορά. 

NAVY oii ES ils MG Si 

ex on ay. “ζ 1. OG 
ORAANKR SRO 

x 

Oe om “Γ΄ INopKI0S 56 

-.“ wo 

Sb SSG cel Jt 
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56. Και παρουσιάσουμε στον Φαραώ 

ὁλα τα Σημεία Mac, αλλά ta διάψευσε 

(τα απέρριψε) και τα ἀρνήθηκε. 

57. Eine: "Μηπως ἦλθες - w! Μωυσῇ! 

- για VO μας GYAAELG από TH YH μας με 

τη μαγεία σου; 

58. Μποροῦμε - όέῤδαια - va σου 

φέρουμε παρόμοια μαγικά (τεχνάσματα!) 

Ἔτσι κάνε (όρισε) το χρόνο, που θα γίνει 

ἡ δοκιμήὴ μεταξύ μας και μεταξύ σου και 

που δὲν θα πρέπει va τον παραύούμε 

οὔτε ELELG οὐτε εσύ, σε Eva (μέσο) τόπο 

όπου και οι δύο θα ἐχουμε Loy τύχη". 

59. Εἰπε (ο Μωυσῆς): "H δοκιμή σας 

ας γίνει (στο Πανηγύρι) την Ἡμέρα του 

στολισμού, κι ας μαζευτούν OL άνθρωποι, 

πριν μεσουρανήσει ο NALOG". 

60. Κι αποσύρθηκε ο Φαραώ, και 

μάζεψε το σχέδια (τους μάγους) του, κι 

ἐπειτὰ ήρθε (πίσω). 

61. Κι ο Μωυσής εἰπε o' αυτούς: 

Ἁλίμονό σας! Μην επινοήσετε ψευτιὰ 

κατά τον ΑΛΛΑΧ, μήπως (ξαφνικά) σας 

καταστρέψει (ολοκληρωτικά) με 

(σωματικά) ὀασανιστήρια. Ὅποιος επινοεί 

(ψεύδη), ματαιοπονεί!". 

62. Και λογομαχούσαν μεταξύ τους 

για THV υπόθεσή τους, αλλά κρατούσαν 

μυστική TH συνομιλία τους. 

63. Εἰπαν: (μεταξύ τους) "Αὐτοί οι 

δύο εἰναι - ὀέόδαια - (πεπειραμένοι) μάγοι. 

(Σκοπός τους εἰναι!) va θέλουν va σὰς 

A agate “2.2 0K Leh, aes Ve 

ee a CO 
Lal gabon sel tel Si 

ox a“ Pie o ~~ 
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εκδιώξουν από TY YN σας, με τις μαγείες 

τους χαι VO φύγουν μακριά - 

παρασέρνοντας- TO υποδειγματικά 

κοινωφελή ιδὁρύματά σας. 

64. Συγκεντρώστε - λοιπόν - τα σχέδιά 

(τους μάγους σας), κι ἐπειτα ελάτε 

ενωμένοι σε (πυκχνές) τάξεις. Oa νικήσει 

- σήμερα - όποιος δείξει ὑπεροχή". 

65. Einav: "Ω! Μωυσή! Μήπως cov 

θέλεις va ρίξεις (πρώτος), ἡ εμείς va 

εἰμαστε OL πρώτοι που θα ρίξουμε;" 

66. εἰπε: "Οχι, ρίξτε εσείς πρώτοι!". Κι 

ὅταν TO σχοινιά τους και τα ραδδιά τους 

-φάνηκαν σ' αὐυτόν- ότι ἄρχισαν va 

χινούνται ζωηρά, χάρη OTH μαγεία τους! 

67. (τότε) ο Μωυσής αισθάνθηκε - 

στον εαυτό του - Eva (εἰδος) φόδου. 

68. Ἐίπαμε (σ' αὐτόν): "Μη poédoat! 

Γιατί εσύ εἶσαι oO ὑπέρτερος (που 

᾽πυπερέχεις). 

69. “Πέταξε αὐτό (το ραύδδί που 

Ἀρατάς) στο δεξί σου χέρι κι ἀμέσως θα 

καταπιεί εκείνο που (διατείνονται O,TL) 

κατασκεύασαν. [πατί 6,T κατασκεύασαν 

OEV εἰναι παρά Eva μαγικό τέχνασμα. Και 

ποτέ ο μάγος δεν θα ευημερήσει όπου κι 

αν πάει". 

70. Και τότε οι μάγοι Eoxvpav (κάτω) 

για va προσκυνήσουν. Kat εἰπαν:"Ἔχουμε 

πιστέψει στον Κύριο tov Ααρών και του 

Mavon”. 

CE Gables; 
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71. Eine (tote 0 Φαραώ): "Πῶς 

πιστεύετε σ' Avtov, πριν σας δώσω - εγώ 

- τὴν άδεια; Βέδαια αὐτός πρέπει να εἶναι 

O μεγαλύτερος (ο ἀρχηγός) σας, που σὰς 

δίδαξε τη μαγεία! Noa εἰστε δέδαιοι OTL 

θα ATOXOPOLUE τα χέρια σας και TA πόδια 

σας αμφίπλευρα, καὶ θα σας σταυρώσουμε 

πάνω σε κορμούς τῶν χουρμαδιών για 

να μάθετε -ἐτσι- (με δεδαιότητα) ποιος 

από μας μπορεί va δώσει πιο αὐυστηρά 

και πιο μόνιμα (την) Ἰιμωρία!". 

72. ΕἘίπαν: Ποτέ δὲν θὰ σε 

προτιμήσουμε πάνω στὰ φανερά Σημεία 

που μας ἐχουν ἔλθει, ἡ πάνω από Εκείνον 

που μας ἔχει πλάσει. Iv’ αὐτό θέσπισε, 

ό.τι θέλεις να θεσπίσεις. Πιατί εσύ διαθέτεις 

(όπως θέλεις) τη ζωή αὐτού του κόσμου 

μόνο. 

73. "Ἐμείς πιστέψαμε στον Κύριό μας, 

που ίσως μας συγχωρήσει από τα λάθη 

μας, και ἀπ᾽ τις μαγείες που μας 

ανάγκασες va κάνουμε. Tati o AAAAX 

είναι o Ἄριστος και o Πλέον Μόνιμος -. 

74. Βέδαια εκείνος που παρουσιάζεται 

στον Κύριό του σὰν ἔνοχος (αμαρτωλός) 

θα ἐχει (κατά τη Δίκη) για αμοιδή την 

Κόλαση, όπου οὔτε θα πεθάνει εκεί, οὔτε 

θα ζει. 

75. Κι εκείνος που παρουσιάζεται σ' 

Αὐτόν πιστεύοντας, κι EXOVE ενάρετα ἔργα, 

γι᾿ αυτούς ὑπάρχουν οι πιο ψηλὲς θέσεις, 

76. στους Κήπους της Αιωνιότητας 

που κάτω TOUS τρέχουν τα ποτάμια xt 

όπου θα παραμείνουν αἰώνια. Τέτοια εἰναι 

ἐξε ; ᾿ 
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ἡ ανταμοιδή γι' αὐτόν OU EXEL εξαγνίσει 
τον εαυτό του (απ' TO κακό). 

77. Κι εμπνεύσαμε tov Μωυσή (μ' αυτό 

το μήνυμα): "No ταξιδέψεις με τους 

δούλους Μου - κατά τη νύχτα - και (κάνε) 

Ἀτύπησε γι' αὐτούς ἕνα ξερό μονοπάτι 

ἀνάμεσα στη θάλασσα, χωρίς φόδο OTL 

θα σε προφτάσει (ο Φαραώ) και χωρίς 

(κανένα ἀλλο) φόδο". 

78. O Φαραώ όμως τους ακολούθησε 

με τους στρατιώτες του, αλλά TA νερά 

τους ἐπνιξαν εντελώς και τους σκέπασαν. 

79. Και ἀαποπλάνησε ο Φαραώ το λαό 

του, αντί VA τον οδηγήσει σωστά. 

80. £2! Παιδιά του Ἰσραήλ! Lacs σώσαμε 

από τον εχθρό σας και κάναμε μαζί σας 

μια Συμφωνία στὴ δεξιά πλευρά του 

Ὄρους (Σινά), και στείλαμε πάνω σας TO 

μάννα και TO σάλωα * (ορτύκια): 

81. (λέγοντας): "Φάγετε από το καλά 

πράγματα, που ἐχουμε προμηθεύσει για 

τη συντήρησή σας και μην παραδίδεστε 

᾽πυπερόολικά σ᾽ αὐτά, μήπως και ἡ Οργή 

Mov πέσει ἀακριδώς πάνω σας. Γιατί 
χάθηκε κυριολεκτικά εκείνος, που πάνω 

του ἔπεσε ἡ Οργή Mov! 

82. “Αλλά - χωρίς αμφιόολία - Εἰμαι 
(επίσης) Εκείνος που συγχωρεί 
(επανειλημμένα), ὁποιον μετάνιωσε, και 
πίστεψε, κι Exave ἀγαθά ἐργα κι έπειτα 
εἰναι ἕτοιμος νὰ πάρει THY αληθινή 
οδηγία". 
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83. (Otav ο Μωυσής ήταν επάνω στο 

Όρος, ο AAAAX του εἰπε): “Ti εἶναι 

εκείνο που σε ἔκανε - w! Μωυσή - va 

τρέχεις πιο ὀιαστικά am το Λαό σου" 

84. Εἰίπε: Ἐκείνοι περιορίζονται πάνω 

στα ὀηματά μου. Κι έρχομαι ὀιαστικὰ σε 

Σένα - Κυριέ μου! - για va σε 

ευχαριστήσω". 

85. Εἰπε (0 AAAAX): “Ἔχουμε 

δοκιμάσει TO AGO GOV κατά τὴν ἀπουσία 

σου. Ο Σαμαρείτης (όμως) τους 

παραπλάνησε. 

86. Κι ἐπέστρεψε ο Μωυσῆς στο λαό 

του ἀγαναχτισμένος και λυπημένος, (και) 

εἰπε: " Q! λαὲ μου! Μήπως ο Κύριός σας 

SEV σὰς ὑυποσχέθηκεμια ὀμορφηνυπόσχεση; 

Μήπως σας φάνηκε ότι ἡ υπόσχεση. 

ἀργεί (να φτάσει); Ἢ μήπως επιθυμείτε 

να πέσει πάνω σας ἡ Οργή απ’ τον Κύριό 
σας, ἐπειδή παραόιάσατε την υπόσχεσή 

σας σε μένα;" 

87. Einav: Δεν παραῤδιάσαμε τὴν 

᾽πυπόσχεση που GOV δώσαμε, OOO χι αν 

ταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Αλλά 

κουδαλήσαμε το ὀάρος απ' τὰ κοσμήματα 

᾿(όλου) του λαού, και TO πετάξαμε (στη 

φωτιά), κι αὐτό ἦταν που μας πέταξε 

(μας εισηγήθηκε) ο Σαμαρείτης. 

88. "Ki ἐόγαλε (AM τη φωτιά) μπροστὰ 

(στο λαό) TO σώμα (την εἰκόνα) ενός 

μοσχαριού που φαινόταν va μουγχρίζει. 

Και εἰπαν: Αὐτό εἰναι ο θεός σας, χαι O 

θεός του Mavon, αλλά (ο Μωυσῆς) εἰχε 
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ξεχάσει!". 

89. Μήπως dev ἐόλεπαν Ott, (TO 

μοσχάρι) SEV μποροῦσε να επιστρέψει σ᾽ 

αυτούς μια λέξη (να τους μιλήσει), κι ότι 

dev εἰχε δύναμη οὔτε va τους ὄλάψει κι 

οὔτε νὰ τους ὠφελήσει; 

90. O Ααρών - επίσης - πριν απ' αὐτό 

τους εἰχε mer: "OQ! Λαέ Mov! Ἔχετε 

δοκιμαστεί σ' αὐτό (το μοσχάρι). [πατί o 

Κυριός σας εἰναι - ot αλήθεια - o 

Οιχτίρμονας (AAAAX). Γι’ αυτό 

αχολουθείτε με. και VAAXOVETE στη 

διαταγὴ μου". 

91. Εἰπαν: "Aev θα εγκαταλείψουμε 

αὐτό το αντικείμενο (της λατρείας) αλλά 

θα αφοσιωθοῦμε σ AUTO, μέχρις ότου 

ἐπιστρέψει σε μὰς ο Μωυσής-. 

92. Eine (ο Μωυσής): "92! Ααρών! Τὶ 

πράγμα σ᾽ εμπόδισε - OAV TOUS εἰδες νὰ 

πηγαίνουν παράνομα -. 

93. από To va μὲ ἀκολουθήσεις, Μήπως 

(xt EOV) παράκουσες TH διαταγή μου;" 

94. Εἶπε (ο Ααρών): «Οἱ Παιδί της 

μητέρας μου! Μη (με) παίρνεις (με τραύδάς) 

Ot τὰ γένια μου κι οὔτε απ’ (τα μαλλιά) 

του κεφαλιοῦ μου! Πράγματι φοδήθηκα 

μήπως mets ότι: - Εσύ noovv ἡ αἰτία που 

ἔγινε το σχίσμα μεταξύ τῶν Παιδιών του 

Ἰσραήλ, xat dev σεδάστηκες TO λόγο μου!" 

95. Είπε (ο Μωυσῆς): "Th ἐχεις va 

*Tiatt τότε Oa πάθαινε (ὅπως γράφουν οι 

παραδόσεις) TO δερματιχὸ νόσημα (λέπραλ 
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πεις, w! Σαμαρείτη;" 

96. εἰπε: "Ἐΐδα εκείνο που δεν εἰδαν. 
Ἔτσι πήρα μιὰ γεμάτη χουφτιά (χώμα) 

απ' ta ίχνη (την πατημασιά) του 

Αποστόλου, και την πέταξα (στο μοσχάρι). 

Ἔτσι ἡ ψυχή μου ὑυπέδειξε va κάνω". 

97. "Etre (ο Μωυσής): "Φύγε! γι' αὐτό 

(που ἔκανες) θα ἔχεις στη ζωή cov (για 

τιμωρία) να λέγεις (πάντα): Μη μου ἅπτου 

- Κι axoua πιο πολύ (για μελλοντική 

τιμωρία) θα ἔχεις μια διορία που δεν θα 

μπορείς νὰ την ἀαποφύγεις. Κοίταξε - τώρα 

- στὸ θεό GOV NOV TOV ἔχεις γίνει 

αφοσιωμένος λάτρης. Oa τον κάψουμε 

(πάνω στη φωτιά) και θα τον σκορπίσουμε 

σαν σκόνη OTH θάλασσα!" 

98. Κι όμως ο Θεός σας εἰναι ο 

AAAAX και δεν ὑπάρχει άλλος θεός παρά 

μόνο Εκείνος. Κάθε πράγμα το ἐχει 

περιδάλλει ἡ Ἐπίγνωση Του. 

99, Σ' avto(Q! Μουχάμμεντ!) με τον 

τρόπο GOV διηγούμεθα τις ἱστορίες από 

Ta περασμένα. Και σου ἐχουμε δώσει 

Μήνυμα (Κοράνιο) της Παρουσίας Macs. 

100. Av κανείς ἁαπομακρυνθεί απ' αυτό, 

θα φέρει (δέδαια) φορτίο κατά την Ημέρα 

της Κρίσης. 

101. Oc παραμείνει για πάντα σ' αὐτήν 

(την κατάσταση). Kat 6aov θα εἰναι γι' 

αὐτούς TO φορτίο κατὰ την Ἡμέρα της 

Κρίσης. 

102. Kotta! Την μερα που ἡ Σάλπιγγα 
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θα ηχήσει. Αὐτή τὴν Ἡμέρα θα μαζέψουμε 

ἕνα σωρό λους TOUS ένοχους (τους 

αμαρτωλοῖς) με τα μάτια θολά (από τον 

τρόμο). 

103. Ψιθυρίζοντας, θα συμόουλεύει ο 

ἕνας τον ἀλλο: "Δεν σταθήκατε πολύ, παρά 

μόνο δέκα (μέρες)". 

104. Κι eveic γνωρίζουμε πιο καλά, τι 

θα πουν, ὁταν εκείνος TOV EXEL πιο καλό 

τρόπο OTH ζωή Tov θα seu: "Δεν σταθήκατε | 

πολύ, παρά μόνο μια ημέρα!"". 

105. Oa σε ερωτήσουν ἀναφορικά με 

ta 6dovva! Na πεις: "o Κύριός μου θα ta 

ξεριζώσει και θα TA σκορπίσει σαν σκόνη, 

106. Και θα ta αφήσει σαν πεδιάδα 

επίπεδη και λεία, 

107. Και dev θα όλέπεις OTH θέση τους 

τίποτε TO χυρτό ἡ το ὄαθουλό" 

108. Αὐτή τὴν Ημέρα θα 

ακολουθήσουν (κατ᾽ ευθείαν) Αὐτόν που 

καλεί (0 AAAAX) χωρίς καμία 

λοξοδὁρόμηση (να μπουν να δουν) σ' αὐτόν. 

Ὅλες ol φωνές θα χαμηλώσουν την ἐντασή 

τους στὴν ΠΙἀαρουσία του Ραχμάν (του 

Πανοικτίρομονα AAAAX) και δεν θα 

ακούς, παρά τον (υπόκωφο) θόρυόδο απ' 

τὰ ὀηματά τους (καθώς περπατούν). 

109. Σ' αὐτή την Ημέρα δεν θὰ 

ὠφελήσει ἡ μεσολάδηση, εκτός γιὰ EXELVOV 

που του παραχωρήθηκε ἡ άδεια από τον 

Ραχμάν τον Φιλάνθρωπο AAAAX), και 

που O λόγος Tov γίνεται δεκτός απ' Αὐτόν. 
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110. Γνωρίζει ό.τι ὀρίσκεται ἀνάμεσα 

στα χέρια (των δημιουργημάτων Tov) 

μπροστά τους, ἡ μετὰ απ' αυτούς ἡ πίσω 

τους. Και δεν εἰναι δυνατόν va 

παραόδληθούν μ' Αὐτόν στὴ γνώση (με τις 

γνώσεις τους). 

111.(OAa) τὰ πρόσωπα 9a 

χαμηλώσουν (- τότε - από TAMELWON) 

μπροστὰ (σ' Αὐτόν) τον Ζώντα, τον 

Αὐυθύπαρκτο, τον Αιώνιο. Και θα χάσει 

EXELVOG που φορτώθηκε τὴν αδικία. 

112. Ὅποιος όμως κάνει ενάρετα ἐργα 

και εἰναι πιστός, ας μη φοθάται από τὴν 

αδικία κι OVTE από οποιανδήποτε 

ELATTWON (AT όσα TOV οφείλονται). 

113. Ἔτσι σου ἐχουμε στείλει - ένα 

ἀαραόικό Κοράνιο - και συχνά εξηγούσαμε 

σ' αὐτό αναλυτικά μερικές a’ τις 

προειδοποιήσεις WOTE Laws φοδηθούν (τον 

AAAAX), ἡ ίσως τοῦς κάνει και 

σκεφθοῦν. 

114. Δόξα στον AAAAX - πάνω απ' 

όλα - ο AAAAX εἰναι ο Αληθινός 

Βασιλιᾶς, Και μη ὄιάζεσαι (Ω! 

Μουχάμμεντ) με το Κοράνιο πριν 

συμπληρωθεί σε ἐσένα ἡ ἐμπνευσή του 

(Κοράνι), αλλά να πεις: "Κύριέ μου, αὐξησέ 

μου TH γνώση". 

115. Εἰχαμὲε επίσης πάρει - 

TMOOKATAGOALKG - TH συμφωνία Tov Αδάμ, 

αλλὰ (την) ξέχασε, και dev ὄρήκαμε va 

ἐχει σταθερή απόφαση (γνώμη). 
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116. Koita ! Otav εἰπαμε στους 

ἀγγέλους: “Σκύψτε TOV εαυτό σας κάτω 

στον Αδάμ", (όλοι τους) ἐσκυψαν και 

᾽πυποκλίθηκαν εκτός απ' τον ἱμπλίς, (τον 

Σατανά) που αρνήθηκε. 

117. Και είἰπαμε: “Q! Addu! 

(προειδοποιούμε), Αὐτός (εδώ) εἰναι 

εχθρός σε σένα και στη σύζυγό Gov. Myv 

τον ἀφήσετε και σας εχδιώξει από τον 

Κηπο, ὥστε va αποόιδαστείτε στην 

αθλιότητα. 

118. ὑπάρχουν για σένα (αρκετές 

προμήθειες) για va μη πεινάσεις - εκεί 

μέσα - κι OUTE va ξεγυμνωθείς, 

119. κι οὔτε θα ὑυποφέρεις από δίψα - 

EXEL μέσα - κι OVTE am’ τη ζέστη του 
ήλιου". 

120. Ο Σατανάς ouws ψιθύρισε σ' 

QUTOV (και) εἰπε: "Q! Addu! Θέλεις μήπως 

va GE οδηγήσω στο Δένδρο τῆς 

Αιωνιότητας και σε ὄδασιλεία που δεν 

παραλμάζει," 

121. (ἀποτέλεσμα): Eqayav κι οι δύο 

απ' AUTO, και φάνηκε σ' αυτούς ἡ γύμνια 

τους. Κι ἄρχισαν va ράδουν πάνω τους 

για νὰ σχεπαστούν - φύλλα - από τον 

κήπο. Ἔτσι o Αδάμ παράκουσε τον Κύριό 

του, κι άφησε τον εαὐυτό του va 

εξαπατηθεί. 

122. Ἔπειτα ο Κύριός του (απ' την 

Φιλανθρωπία Του) τον διάλεξε, δέχθηκε 

τὴν μετάνοιά του και τον χκαθοδήγησε 

(σωστά). 

Μέρος 160 | 465 | λ 55+! γι ab 0) jw 

“ee? a oF > Y 

3315 A οἱ 

OG “3h at vr 

ἘΞ is 25 

εξ: Avia 

pte 56 Zot IB 
CORA WE Clr ieen ae 

΄“-΄ S pa” a PAO oy 

με" Speci al 
CH 

ae 3.9.2 ple oli 
COC 322. hee ie 

( Nes Loa 
er 

fy wt 22... “5428 

(τ Sim athe Ole. ry y Aranda 



123. Eime (και στους δύο) "Φύγετε 

ast’ αὐτόν (TOV κήπο) όλοι, Va ἐχετε ἔχθρα 

μεταξύ σας. Κι όταν όμως - όπως εἰναι 

δέδαιο - ἐλθει σε σας ἡ Καθοδήγηση από 

Μένα, (τότε) όποιος ακολουθήσει, τὴν 

οδηγία Mov δεν θα παραπλανηθεί κι οὔτε 

θα πέσει στην αθλιότητα. 

124. "Αλλά όποιος απομακρυνθεὶ από 

το Μήνυμά Mov, yu αὐτόν - σίγουρα - 

είναι ἡ ζωή κάτω στενόχωρη, και θα TOV 

στριμώξουμε (στο σκοτάδι) τυφλό κατά 

την Ἡμέρα της Κρίσης". 

125. (Και τότε) θα πει: "Κύριέ μου! 

Γιατί με σήκωσες τυφλό, ενώ εἰχα (πριν) 

τὴν ὁρασή μου"; 

126. Oa met (0 AAAAX) “Ἔτσι (σου 

πρέπει, γιατί) OTAV σου έφταναν OL 

Εντολές Mas, (τις παράδλεπες) ξεχνώντας. 

"Ἔτσι και σήμερα θα λησμονηθείς". 

127. Μ' avto τον τρόπο ανταμείόδουμε 

αὐτόν που παραόδιάζει OAG τα CELA (στην 

ανομία) καὶ δεν πιστεύει otic Εντολές 

του Κυρίου του. H de Ἰιμωρία τῆς 

Μελλοντικήῆς Ζωής εἰναι μεγαλύτερη σε 

θλύψη και διαρκέστερη. 

128. Ma dev φανερώθηκε (ποτέ) γι' 

αυτούς (αν θυμηθούν) πόσες και πόσες 

γενιές πριν GAM αυτούς ἐχοῦυμε 

καταστρέψει, που κατοικούσαν, εκεί ὁπου 

(τώρα) αὐτοί περπατούν; Σ᾽ αυτή - 

πράγματι- TH περίπτωση ὑπάρχουν Σημεία 

για OGOUG έχουν EVEOYHTLXA μυαλά (και 

καταλαόθαίνουν). 
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129.Κι av dev ὑυπήρχε ο προηγούμενος 

Λόγος που ἦλθε από τον Κύριό σου, (η 

Τιμωρία τους) αναγκαστικά θα ερχόταν 

(θα ἦταν εκτελεστέα), αλλά πυπάρχει το 

 Ορισμένο χρονικό διάστημα (για αναδολή). 

130. [v' αὐτό va συπομένεις σε όσα 

λέγουν και πανηγύριζε (συνεχώς) τη Δόξα 

του Κυρίου σου, πριν ἀπό την ανατολή 

του NHALOV και πριν από τη δύση του. 

Ακόμα νὰ Tov υμνείς στις διαφορετικές 

WOES της νύχτας και ota (δύο) άκρα της 

ἡμέρας, ίσως έτσι μπορέσεις να΄ ἔχεις 

(πνευματική) χαρά. 

131. Και va μη σέρνεις (από απληστία) 

τα μάτια σου, πάνω σε όσα ἐχουμε δώσει 

γιὰ ν' ἀαπολαμύόάνει μια μερίδα απ' αὐτούς, 

το λουλούδι (απόλαυση) στη ζωή του 

κόσμου τούτου, MOV σ' αὐτό τους 

δοκιμάζουμε. Ὅσα σου προμηθεῦει ο 

Κυριός σου, είναι τα καλύτερα και 

διαρκούν περισσότερο. 

132. Και πρόσταξε την οικογένειά σου 

να κάνει τη ταχτική προσευχή καὶ va 

᾽υπομένεις με σταθερότητα σ' αὐτήν. Δεν 

σου ζητάμε va προμηθεύεις τη διατροφή. 

Εμείς σου τὴν προμηθεύουμε. Αλλά ἡ 

ανταμοιόήῆ της Μέλλουσας Ζωής (το 

φροῦτο τῆς) είναι για τους ενάρετους. 

133. Κι εἰπαν: "Tati (ο Μουχάμμεντ) 

OEV μας ἐφερε ἕνα Σημείο από τον Κύριό 

vu; “Μήπως δεν τους ἔφτασε to Μήνυμα 

γιὰ όλα OOH ἦταν στὰ προηγούμενα 

φυλλάδια τῶν πρώτων ἀνθρώπων); 
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134. Κι av τους εχμηδενίζαμε - πριν 

am’ αὐτό (το Κοράνιο) - με δασανιστήρια 

θα ἐλεγαν: "Κύριέ μας! Av μονάχα μας 

ELYEG στείλει ἕναν απόστολο, Oa 

ακολουθούσαμε - ὀέδαια - τις Evtohéc 

Σου πριν ταπεινωθούῦύμε και 
ντροπιαστούμες". 

135. Na (τους) πεις: (ω Μουχάμμεντ): 

"Κάθε ἕνας (από μας) περιμένει. 

Περιμένετε λοιπόν ut εσείς, και θα μάθετε 

ποιος είναι σύντροφος στον σωστὸ xt 

επίπεδο Δρόμο και ποιος ( από σας) 
" 

xa8odnyettau. 

ta ὄνομα tov AAAAX 

tov Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Πλησίασε για τους ανθρώπους (0 

καιρός) για va λογαριαστούν. Κι όμως 

απρόσεχτοι όπως εἰναι,απομακρύνονται. 

2. Ποτέ δεν τους φτάνει ανανεωμένο 

Μήνυμα ato το Κύριό τους, αν δὲν το 

ακχούσουν EVO παίζουν, (χωρίς να δώσουν 

προσοχῆ), 

3. OL καρδιές τους εἰναι μακριά απ' 

αὐτό (to Κοράνιο) to μεταχειρίζονται 

ἐεπιπόλαια OL κακοποιοί TO λένε στις 

μυστικές TOUS συνεδριάσεις "Είναιν αὐτός 

τίποτε περισσότερο από ἕνα δημιούργημα 

σαν τον εαυτό σας; Μήπως θα πάτε στη 

μαγεία, ενώ TH μάτια σας εἰναι ανοιχτά": 

4. Εἰπε: Ὃ Κύριός μου γνωρίζει (κάθε) 
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λόγο (που μιλιέται) στον ουρανό και OTH 

yy. Και είναι ο Μόνος που axover και 

ὀλέπει (τὰ πάντα)". 

5. Κι ὁμως εἰπαν “(αὐτὸ εἰναι) 

συμμαζώματα από Ovetoa! Ὄχι, τα εφεύρε! 

Ὄχι, δεν είναι (παρά) ένας ποιητής! Ac 

μας φέρει Eva Σημείο (Eva θαῦμα), ows 

αυτά που ἐχουν σταλεί στους 

παλαιότερους (προφήτες)}"} 

6. Ποτέ mow an’ αὐτούς κανείς από 

τους κατοίκους του χωριοῦ TOV 

αποφασίσαμε va καταστρέψουμε dev 

πίστεψε. Πώς autot θα πιστέψουν; 

7. Και dev ἔχουμε στείλει πριν από 

σένα (αποστόλους) παρά μόνο ἄνδρες, 

που τους εἰχαμε εμπνεύσει, αν δὲν TO 

γνωρίζετε (τούτο), ερωτήσετε OOOUG 

εξουσιάζξουν (τους οπαδούς) tov 

Μηνύματος. 

8. Κι οὔτε τους δώσαμε σώματα που 

SEV ETOWYAV τὰ φαγητά, κι οὔτε ἦταν 

αθάνατοι. 

9. Ἔπειτα κάναμε va εκπληρωθεί n 

vitooyeon Mac και σώσαμε αὐτούς (τους 

απόστολους) καὶ OOLOV (ἀλλο) BEAGLE, 

ενώ καταστρέψαμε TOUS παραόδόάτες. 

10. ἔχουμε ἀποκαλύψει για σὰς (ὦ 

ἀνδρες) Eva Βιόλίο, που μέσα του εἰναι 

eva. Μήνυμα για σας. Πατί δεν λογικεύεστε 

11. Και πόσους κατοίκους χωριώῶν που 

τους ἔχουμε EVTEAWG καταστρέψει, για 

τις αδικίες τους και αντικαταστήσαμε OTH 
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θέση τους ἄλλους λαούς. 

12. Μόλις αισθάνθηκαν τὴν Τιμωρία 

Macs (να φτάνει), τότε προσπάθησαν va 

τραποῦύν OE φυγή απ' αυτή! 

13. Μη ὁραπετεύετε, αλλά - 

ETLOTOEWETE OTA ὀμορφα πράγματα - 

αυτής της ζωής που σας δόθηκαν, καὶ 

στα σπίτια σας, γιατί θα ερωτηθείτε (για 

να δώσετε λογαριασμό). 

14. Ἐίπαν: "αλίμονό μας! nuaotav 

πράγματι - ἀδικοι"! - 

15. Και θα συνεχίζουν va κλαίνε 

γοερά μέχρις ότου TOUS κάνουμε σαν 

χωράφι θερισμένο σιωπηλό κι αθόρυόο. 

16. Και dev δημιουργήσαμε τον oveavo 

καὶ TH YH κι ό,τι ὀρίσκονται ἀνάμεσά 
τους για ψυχαγωγία ανώφελη! 

17. Av ήταν επιθυμία Mac ένα 

διασκεδάσουμε (γυναίκα δηλ. ἡ παιδί). 

θα ὀρίσκαμε - θέδαια - τον τρόπο από 

τα πράγματα που ὀρίσκονται δίπλα Mac 

να TO κάνουμε. 

18. Αλλά θα 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 

Mac). 

19. Και σ' Αὐτόν avynxovv oda (τα 

δημιουργήματα) που (6ELGXOVTAL): στους 

ουρανούς καὶ OTH γη. ἀκόμα κι AUTO 
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που εἰναι (πολὺ) κοντὰ Tov dev 

ππερηφανεύονται va Tov υπηρετούν xt 

οὔτε (ποτέ) κουράζονται (από τὴν 

᾽υπηρεσία Του). 

20. Πανηγυρίζουν (οι ἀγγελοι) τη δόξα 

Tov, νύχτα και μέρα, - και δεν διακόπτουν 

(τους ὕμνους). 

21. Μήπως έχουν πάρει (για λατρεία) 

θεότητες από TH YH, που μπορούν νὰ 

αναστήσουν (νεκρούς); 

22. AV υπήρχαν EXEL (στους ουρανούς 

καὶ OTH Yn) ἄλλες 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 ερωτηθοῦν 

(για τις δικές τους). 

24. Μήπως ἔχουν πάρει (για λατρεία) 

άλλες (πραγματικές) θεότητες εκτός (του 

AAAAX); Νὰ πεις: "PETE τις (πειστικές) 

αποδείξεις σας. Αὐτό εδώ εἰναι το Μήνυμα 

αυτών που ήταν πριν από μένα". Κι όμως 

OL περισσότεροι απ' αὐτούς SEV γνωρίζουν 

τὴν αλήθεια, γι' αυτό και απομακρύνονται. 

25. Και δεν έχουμε στείλει - πριν από 

σένα - κανέναν GAAO απόστολο, που νὰ 

μὴν τον ἔχουμε εμπνεύσει, OTL SEV ὑπάρχει 

άλλος θεός ειμή μόνο Ἐγώ. Tv’ αὐτό va 

Me λατρεύετε (και va Me υπηρετείτε) 

26. Και εἰπαν: Ὃ Ἐλεήμων (AAAAX) 
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EXEL πάρει (εγέννησε) Eva παιδί". Δόξα σ' 

Αὐτόν! Δεν εἰναι (οι άγγελοι) παρά 

τιμημένοι δούλοι.. 

27. Δεν μιλούν ποτέ πριν Εκείνος 

μιλήσει, κι EVEOYOUV μόνο, ἐπειτα από 

διαταγή Του. 

28. Γνωρίζει (Oo AAAAX) ὀ.τι ὀρίσκεται 

ανάμεσα στα χέρια τους ἡ ό.τι πίσω απ' 

αυτούς, (ό,τι γίνεται ἡ O,TL έγινε) - και 

SEV μεσολαδούν ELL μόνο για ὀποιον 

EXEL επιτραπεί, και στέκονται LE MO6O κι 

ευλάδεια μπροστά (στη δόξα) Του. 

29. Κι αν κανένας as’ αὐτούς θα ἔλεγε: 

"ἰμαι θεός, αντί Του", αὐτόν τότε θα 

τον ανταμείδαμε με τὴν Κόλαση! Ἔτσι 

ανταμείθουμε τους ἀδικους. 

30. Μήπως δεν ὀλέπουν οι Ἀπιστοι 

OTL OL ουρανοί καὶ ἡ YH ήταν (και τα δύο 

watt) ενωμένα (σαν μια μονάδα τῆης 

Δημιουργίας), ἐπειτα ta σχίσαμε σε δύο 

μέρη; και κάναμε am TO νερό κάθε 

ζωντανό πράγμα. Μήπως - και τότε - 

dev θα το πιστέψουν; 

31. Και κάναμε (τοποθετήσαμε) στη 

yn - σταθερά - θεόρατα (όουνά), μήπως 

και τους συγκλονίσουν, και κάναμε 

ἀνάμεσα (στα όουνά) δημόσιους δρόμους 

για νὰ διαόδαίνουν, ίσως μπορέσουν και 

καθοδηγηθούν. 

32. Και κάναμε τον ουρανό oa σκέπη 

καλὰ φυλαγμένη κι όμως avtot 

απομακχρύνονται από Ta Σημεία που 

(δείχνουν) αυτά Ta πράγματα! 

¥) st! ὃ)... VV s jt 

LSC 

ae ta por St 

ea 25 ἃ. 2. 

Cd ὐδρα ἢ 

yla_are pal 

ST aa -΄ν» yy Se at oe “pe 

als Pale iier thal pls 

GC) yrs see ΘΎΡΑΙ 

> id > J .- 

Mao-siseoie) δ τοῦ ᾷ 

OD Gel Σου κττ , 

ὡς elt Ash 

i i ee ta ae 

Liles sligiiarasles laos 
ws Pe 

OLB AF ἐῶ 

fice $A fee 

gas eat ror 
“ 

(es) oy UA oA EIB IS 

ORF a. PH vere εἰ. Pr 

Fee £2 NPA Pele 
Lb pete dela Lass 

an an oe 

ον lle eas 



(21) Lovea ελ-Ενμπιγιά Μέρος 170 

33. Εἶναι Exeivog που δημιούργησε 
τῇ Νύχτα και την Ἡμέρα και τον ἥλιο 
και TH σελήνη. Ὅλα (τὰ ουράνια σώματα) 
κολυμπούῦν μόνα, το καθένα στη κυκλική 
του πορεία. 

34. Σὲ κανένα ἄνθρωπο - πριν από 
σένα - δὲν ἔχουμε παραχωρήσει τὴν 
αιωνιότητα (εδώ). Av - λοιπόν-εσύ 
πεθάνεις, πώς αὐτοί θα ζήσουν αιώνια; 

35. Κάθε ψυχή θα γευθεί οπωσδήποτε 
- τὸ θάνατο. Και θα σας δοκιμάσουμε με 
TO κακό και WE TO καλό. Στο (τέλος) σε 
Μας θα επιτρέψετε. 

36. Κι otav οι Ἀπιστοι σε ὄλέπουν, 

σε μεταχειρίζονται εἰρωνικά (λέγοντας): 
"Δεν είναι αὐτός που μνημονεύει - 
μιλώντας στ' aoteia - για tous θεούς 
σας; Κι ouws avtoi ὄλαστημούν όταν 
μνημονεύεται (to ὀνομα) του Ἐλεήμονα 
(AAAAX)! 

37. Από TH φύση του ο GvOewmo¢ 
εἰναι ὀιαστικός. Πολύ γρήγορα θα σας 
παρουσιάσω Ta Σημεία μου, και - μη 
Mov ζητάτε - va το επισπεύσω! 

38. Καὶ λένε: "Πότε (θα φτάσει) αυτή 
ἡ ὈπὙπόσχεση, αν εἰστε ειλικρινείς"- 

39. Av μονάχα γνώριζαν οι Ἀπιστοι 
(την moa), δεν θα μπορούσαν va 
παραμερίσουν τη Φωτιά από τα πρόσωπά 
τους, κι οὔτε απ' τις πλάτες τους, και 
καμιά ὀοήθεια δεν θα μπορούσε να τους 
φτάσει! 
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40. Κι όμως θα τους φτάσει στα 

ξαφνικά και να τους κατατροπώσει. Και 

(τότε) καμιά δύναμη δεν θα EXOVV γιὰ νὰ 

τὴν ἀαπομακχρύνουν κι οὔτε θα μποροῦν 

va. αναόθάλουν. 

41. Κι (άλλοι) Απόστολοι πριν από 

σένα έχουν χλευαστεί. Αλλά οι ειρωνείες 

TOUS περιορίστηχκαν από αὐτό (το ἰδιο 

αντικείμενο) που εχλεύαζαν. 

42. Na πεις (ΩΙΜουχάμμεντ): ἽΠοιος 

μπορεί νὰ σὰς σώσει - τόσο TH νῦχτα 

ὁσο και THY ἡμέρα από (την Οργή) του 

Ἐλεήμονα (AAAAX);" Κι opos 

απομακρύνονταε (αμφιδάλλοντας) από TO 

Μήνυμα του Κυρίου τους. 

43. Ἢ μήπως ἔχουν τις θεότητες που 

θα τους προφυλάξουν -από Mac, Δεν 

μπορούν νὰ ὀοηθήσουν τον EAUTO TOUS 

κι οὐτε θα υπάρχει κανείς Va τους 

προστατέψει από Mac. 

44. Κι όμως δώσαμε τις ἀπολαύσεις 

τῆς ζωής αυτής, σ' αὐτούς και στους 

πατέρες TOUS για μια μεγάλη περίοδο. 

Ma dev ὀλέπουν OTL ελαττώνουμε 

θαθμιαία τη yy (που ὀρίσκεται στη εξουσία 

τους) από τις απόκεντρες πλευρές τῆς; 

Μήπως - λοιπόν -(ελπίζουν), ὁτι Va 

νικήσουν; 

45. Na πεις: "Μονάχα σὰς προειδοποιώ 

σύμφωνα LE τὴν ἐμπνευσὴ (που μου 

δόθηκε)". Αλλά οι κουφοί δεν θ' ἀκούσουν 

τὴν “ANON, ὁταν προειδοποιηθοῦν. 
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46. Ki av μόνο μια πνοή της τιμωρίας 

του Κυρίου σου τους αγγίξει, τότε θα 

πουν: “Αλίμονό μας! Ἤμασταν - πράγματι 
- ἀδικοι" 

47. Oa τοποθετήσουμε δίκαιες ζυγαριές 
κατά τὴν ἡμέρα της Κρίσης, ὥστε καμιά 
ψυχή νὰ μην αδικηθεί oto ελάχιστο. Κι 
αν ακόμα (στα ἐργα της) ὑπάρχει το 
θάρος σιναπόσπορου θα το φέρουμε (για 
va λογαριαστεί). Κι ἐεπαρκεί ότι είμαστε 
Εμείς ov δικαστές για va κάνουμε 
λογαριασμούς. 

48. (Στο παρελθόν) εἰχαμε 

παραχωρήσει στον Μωυσή και στον 
Ααρών (τη Βίόλο) to κριτήριο (για 
ἐχδίκαση), και Eva Das και Eva Μήνυμα 

για τους ευσεόείς. 

49. yu αυτούς που φοόούνται, τον 

Κύριό τους χωρίς va Tov δουν και που 

φρίττουν στὴν ἀνάμνηση της Ὥρας (που 

θα γίνει ἡ Δίκη). | 

50. Κι auto εἰναι ένα εὐλογημένο 
Μήνυμα που το ἐχουμε στείλει κάτω (σε 
σένα), Μήπως - λοιπόν - θα το ἀαρνηθείτε; 

51. Και προηγουμένως είχαμε χαρίσει 
στον Αὐόραάμ τὴν εὐθύτητα τῆς 
κατεύθυνσης καὶ πολύ καλά τον εἰχαμε 
γνωρίσει. 

52. Ὅταν εἰπε στον πατέρα του και 

στο λαό του: "Tt εἰναι αυτά τα εἰδωλα 

που (με τόση αφοσίωση) λατρεύετε". 

53, Εἰπαν: "Βρήκαμε τους πατέρες μας 
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να το λατρεύουν". 

54. Εῤπε: "Τόσο εσείς, ὁσο και OL 

πατέρες σας ὀρίσκεστε σε φανερή πλάνη". 

55. Εἰπαν: "Mac ἔχεις φέρει τὴν 

αλήθεια, TY μήπως εἰσαι ἕνας aN’ αὐτοὺς 

που χωρατεῦύουν;" 

56. Εἰίπε: "Ὄχι, ο Κύριός σας εἶναι ο 

Κύριος των ουρανών και THS γης, Εκείνος 

(είναι) που τα ἔχει δημιουργήσει (εκ του 

μηδενός). Κι εγώ Elan ast’ τους μάρτυρες 

αυτής (της Αλήθειας). 

57. "Και - Ma τον AAAAX - €x@ ἕνα 

σχέδιο (να καταστρέψω) τα εἰδωλά σας, 

μόλις γυρίσετε (τις πλάτες σας) και 

φύγετε".. 

58. Ἔτσι ta ἔκανε κομμάτια (ὀλα) 

εκτός από το μεγαλύτερο απ' αυτό, ὥστε 

LOWS επιστρέψουν σ' AUTO. 

59. Einav: ἽΠοιος ἔκανε τοῦτο στις 

θεότητές μας; Oa πρέπει va εἰναι. ἕνας 

(ἀνθρωπος) από τους ἀδικους" 

60. Einav: "Ακούσαμε, ἕναν ἐφηύο va 

τους ονοματίζει, που τον ἔλεγαν Αὐραάμ". 

61. Einav: "Φέρτε τον - λοιπόν - 

μπροστά στα μάτια του κόσμου για νὰ 

γίνουν μάρτυρες ἐπάνω σ' AUTO". 

62. Etsav: "Etoat εσύ εκείνος o! 

Αὐραάμ! - που ἕκανες αυτό στις BEOTHTES 

μας" 

VY sled! 8)» \V s jel 

Any ce oF 1: ee ae 
Se ABS 

Onssied 

ANG SESE LI 
“Oui Kb BSS 

Q a: 
Gj ‘esa 

a 2.5} « ‘ora 

for} ὦ» pds ῥόδου 
Ser 

> » “σ΄ ΄ 

BE IA? 

ef owt wt 

Cealaia Sais. i3h 

oA ale 
joer MAK 

Ok? apdetengla) 

a en 

(ἢ) A» pol ἀξίως; ARI 



(21) Loven ελ-Ενμπιγιά Μέρος 170 

63. Εἰπε: "Ὄχι, auto ἐχει γίνει απ' 

αὐτόν τον μεγαλύτερο! Ρωτείστε τους, αν 

μποροῦν va μιλήσουν!", 

64. Tote γύρισαν στον εαυτό τους 

(αλληλοκοιτάχτηκαν)και εἰπαν: Στ' αλήθεια 

EGELG ELOTE OL EVOYOL". 

65. Κι ἐπειτα - ἐστριψαν κάτω πάνω 

στα κεφάλια τους (δηλ. ἐπαθαν ovyyvon) 

και ντροπιασμένοι (εἰπαν): "Eov (Αὐραάμ) 

γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτά (τα εἰδωλα) 

dev ἔχουν λαλιά!" 

66. Εἰπείο A6padu): "Πώς - τότε - 
λατρεύετε, αντί τον ΑΛΛΑΧ, πράγματα 

που OEV σᾶς ὠφελοῦν σε τίποτε, κι οὔτε 

σας όλάπτουν. 

67. “Αλίμονο! (αγανακτώ) με σὰς και 

γιὰ τα αντικείμενα που λατρεύετε αντί 

τον AAAAX! Ma dev θὰ λογικευθείτε"; 

68. Εἰπαν: "Kayte tov, και 

προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε 

να κάνετε κάτι". 

69. Είἰπαμε (τότε Ἐμείς): "Ω! Φωτιά! 

No εἰσαι κρύα κι ἀσφάλεια στον A6oacu"! 

70. Και θέλησαν va του στήσουν 

παγίδα. Αλλά κάναμε (αυτούς τους ἰδιους) 

να χάσουν. 

71. Και σώσαμε αὐτόν και (τον ἀανηψιό 

του) τον Λώτ (και τους οδηγήσαμε) στη 
YN, που τὴν εἰχαμε ευλογήσει για (όλα) 

τὰ ἔθνη. 
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72. Και χαρίσαμε o' αὐτόν τον Ioaax, 

καὶ - σαν επιπρόσθετο δώρο - (ένα EYYOVL) 

τον ΙΪακώδ και κάναμε δίκαιους 

ανθρώπους τον καθένα (απ᾽ αυτούς). 

73. Και τους κάναμε ἀρχηγούς, va 

οδηγούν (ανθρώπους) we τὴν διαταγή 

Mas, και εμπνεύσαμε σ' αυτούς να κάνουν 

τὴν ἀαγαθοεργία, την τακτική προσευχῇ 

και τὴν ελεημοσύνη. Και Μας 

᾽πυπηρετούσαν πιστά (μόνο Ends). 

74. Και στον Λωτ, επίσης, του δώσαμε 

τη Κρίση καὶ ty [νώση, και τον σώσαμε 

απ' το χωριό που συνήθιζε va κάνει 

σιχαμένες πράξεις. Πραγματικά ἦταν ἕνας 

λαός που etye παραδοθεί στον Πονηρό 

και τὴν παρανομία. 

75. Και τον κάναμε va μπει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Μας, γιατί ήταν 

από τους Ενάρετους. 

76. (Θυμίσου) τον Νώε όταν (Μας) 

καλούσε πολύ πριν (απ' τον A6oaay). 

Απαντήσαμε (στην προσευχή) του και 

σώσαμε αὐτόν και τὴν οικογένειά του 

OI τὴν μεγάλη απελπισία. 

77. Και τον ὀοηθήσαμε ενάντια (του) 

λαού ov οι ἀνθρωποί του ἀρνήθηκαν 

τις Εντολές μας. Πράγματι ήταν ἕνας 

κακός λαός κι (ασεόδής) γι' αυτό και τους 

πνίξαμε (στον Καταλλυσμό) λους μαζί. 

78. Και (θυμίσου) τον Aavid και τον 

Σολομῶντα πως εδίκασαν την πυπόθεση 

για το χωράφι ὁταν- μέσα σ᾽ AUTO - TO 

κοπάδι κάποιας οικογένειας εἶχε (νύχτα) 
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αἀποπλανηθεί. Κι nuaotav (Epeic, tote) 

μάρτυρες, στην απόφασή τους. 

79. Κι εδώσαμε στον Σολομώντα (την 

δύναμη) Va κατανοήσει αυτή (την 

᾽υπόθεση). Και στον καθένα τους δώσαμε 

τὴν Κρίση και τη Γνώση. Κι ήταν με τη 

δυναμή Mas που κάναμε τα όουνά xar 

Ta πουλιά Va πανηγυρίζουν με τον Δαυίδ 

τῇ Δόξα Mac. Κι Ἐμείς μασταν που 

κάναμε (όλα αὐτά τα πράγματα). 

80. Kou διδάξαμε σ᾽ αὐτόν την τέχνη 

VO φτιάχνει TA θωρακισμένα σακκάκια 

για χάρη σας, ὥστε VA προστατεύεστε 

QL τις - μεταξύ σας - όιαιότητες, εἰστε 

(λοιπόν, γι' αυτό) ευγνώμονες; 

81.C Htav μὲ τη δύναμή Mac που 
κάναμε) για τον Σολομώντα τον ορμητικό 

(ακυδέρνητο) ἄνεμο Va τρέχει - κατά 

διαταγή του - στὴ YH που την εἰχαμε 

ευλογήσει. Κι ήμασταν (Εμείς) γνώστες, 

για κάθε πράγμα. 

82. Κι από τους δαίμονες όσοι az’ 

αυτούς ὀουτούσαν - (στη θάλασσα) ‘yu 
QUTOV, κι EXAVAV - εκτός AUTO - κι άλλα 

ἔργα. Ἐμείς ήμασταν Exeivor που τους 

φυλάγαμε. 

83. Και (θυμίσου) τον Iw6 όταν 

καλούσε τον Κύριό του: "H δυστυχία μ' 

ἔχει θλίψει. Εσύ ὁμως (Κύριε) εἰσαι από 

τους σπλαχνικούς, ο Σπλαχνικότερος". 

84. Κι ἁπαντήσαμε σ' αὐτόν. Και τον 

γλυτώσαμε από τη δυστυχία που ήταν 

πάνω TOV καὶ του επαναφέραμε τὴν 

VV sts! 5) VV se 
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οικογένειά TOV καὶ μαζί τους κι ἄλλους 

τόσους, - δείγμα της από μέρους Μας 

Ευσπλαχνίας - και κάτι σαν ενθύμιο για 

ὄσους Mas υπηρετούν. 

85. Και (θυμίσου) τον Ἰσμαήλ, τον 

ἹΪντρίς και τον Δουλ - Κιφλ, ὅλοι τους 

ήταν (ἀνὸρες) με μεγάλη υπομονή, 

86. τους κάναμε va εισέλθουν στο 

(χώρο) της Ευσπλαχνίας Mas, γιατὶ 

ήταν - πραγματικά - απ' τους ενάρετους 

(ἀνὸρες). 

87. Και (θυμίσου) τον Δουλ - Νουν 

(τον ἀνδρα της Φάλαινας - tov Imvac) 

σαν έφυγε οργισμένος. Και νόμιζε πως 

δεν είἰχαμε πάνω του καμιά εξουσία. Κι 

ὄμως φώναζε απ' to θαθιά σκοτάδια: “Δεν 

᾽υπάρχει ἄλλος θεός, ειἰμή μόνον Ἐσύ. Δόξα 

σε Σένα! - μουν στ' αλήθεια - απ' τους 

ἀδικους" 

88. Εισακούσαμε (την παράκχλησήη) του 

και τον σώσαμε από τη δυστυχία. Και μ' 

αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούς τους 

πιστούς. 

89. Και (θυμίσου) τον Ζαχαρία ὀταν 

κάλεσε τον Κύριό του: "Κύριέ μου! Μη μ' 

αφήνεται (χωρίς ἀπογόνους) Κι εσύ εἰσαι 

O καλύτερος από τους κληρονόμους". 

90. Κι εἰσακούσαμε (τὴν προσευχή του) 

και του χαρίσαμε τον [᾿άχια = τον 

Iwavvyn) Και θεραπεύσαμε για χάρη του 

(τη στειρότητα) τῆς γυναίκας του. Αὐτοί 

(OL τρεις) συναγωνίζονταν για τις καλές 

πράξεις. Και Mas xadkovoav (στις 
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προσευχές TOUS) WE ἀγάπη και ευλάδεια 

και ταπείνωναν τον EAVTO τους μπροστά 
Μας. 

91. Και (θυμίσου) αὐτήν που φύλαξε “- EECA TS cicaslgih 
τὴν αγνότητά της. Euqvoroape μέσα της ite ede 
από to Πνεύμα Mac (με tov ἀγγελο) και cals Ὡς ee 2 res 
κάναμε αὐτήν και TOV γιο της Eva (GELO Oa lalic. 
θαυμασμοῦ) Σημείο για ὀλους τους λαούς. 

92. Στ' αλήθεια αὐτό το ἐθνος σας 2 OR Oe prs xn! 
OILOTEAEL και EVA. και μόνο EBVOS* xt Evo ae : 

> ’ , t , 4 Cg SIA sd Brea ἧς, ειμαι ο Κυριός σας. Π' αὐτό να υὑπηρετείτε ἊΣ ; ; 
Ἐμὲ (κι ὀχι ἀλλον). 

93, Κι όμως (μεταγενέστερες γενιές) ish τς τς 
διχάστηκαν μεταξύ τους κι ἀαποσχίστηκαν ee 

Joy) (απ' την ιδέα της ενότητας). Ὅμως dAOL 
σ' Εμάς θα επιστρέψουν. 

, , id , «Ὁ eae ef ef Ae . 94. Κι ὅποιος χάνει οιοδήποτε EVOQETO | «τλιοόδο aN oak 
EQYO, καὶ ἔχει Πίστη, or προσπάθειές Tov | 0. ΤῊΣ 
δεν θ' ἀαπορριφθούν. Καὶ το έχουμε γράψει ryan Us προ aS 
στο λογαριασμό TOV. 

95. Κι απαγορεύτηχε σ' ἕνα χωριό meget {125 er Rie VES 
που TO καταστρέψαμε, OTL να μη μπορούν } 
(OL κάτοικοί του) Va επιστρέψουν (στη ΘΟ 

ζωή). 

96. eg’ όσον ἔχουν απελευθερωθεί o 
ae Ἢ 

[τε ́  τζούτε (Txoyx) και ο Με' τζούτζ arts Pamemrer ar 
, , ? - Ξ αν ον AS (Mayxoyx) καὶ κατεδαίνουν τρέχοντας 9 Sic Jenin 

από xa8E ὕψωμα. 
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Cae οι κυ Ἔδηλ. ἡ θρησκεία που ο προφήτης Μουχάμμεντ 7 ees 
Cv) Labbe ies y ern διδάσκει είναι ἡ ίδια που διδάχθηκε από τους 

προηγούμενους προφήτες: Δεν ὑπάρχει ἄλλος 

θεός Eun μόνο Ἕνας (0 ΑΛΛΑΧ) 
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πλησιάζει (να ἐεκπληρωθεϊί), τότε TA μάτια 

τῶν άἀπιστων θα προσηλωθοῦν με τρόμο: 

"Αλίμονό μας! ειλικρινά, ἡμαστᾶν 

ἀπρόσεκχτοι απ αὐτή (την WEG) αλλά κι 

ἐμείς ήμασταν COLXOL. 

98. Πράγματι σεις (οι ἀπιστοι) κι ὁ.τι 

(θεότητες) λατρεύετε αντί τον AAAAX, 

θα γίνετε καύσιμο υλικό για την Κόλαση! 

= αὐτήν (οπωσδηποτε) θα μπείτε! 

99. Av αυτά ήταν θεοί δεν θα ἐμπαιναν 

εκεί (στην κόλαση). Κι όλα - όμως - EXEL 

μέσα θα παραμείνουν για πάντα. 

100. Εκεί (για κλήρο) θα ἔχουν το 

Ἀλάμα με λυγμούς, και dev θα ακούνε 

(τίποτε ἀλλο). 

101. Tia εκείνους όμως που to Καλό 

από Εμάς τους ἔχει ξεπεράσει (έφτασε 

από πριν), αὐτοί θα μετακινηθούν μαχριά. 

απ' αὐτό (τον τόπο). 

102. Δεν θα ακούνε και τον πιο 

ασήμαντο θόρυόδο της (Κόλασῃης). Ό,τι ὃε 

επιθύμησαν OL ψυχές τους, σ' αὐτό θα 

παραμείνουν αιώνια. 

103. Δεν θα τους λυπήσει ο Μεγάλος 

Τρόμος, ενώ οι ἄγγελοι θα τους συναντούν, 

(με χαιϊιρετισμό): - “Αὐτή εἰναι ἡ Ημέρα 

σας, (η Ημέρα) mov σας elyav υποσχεθεί". 

104. Την Ἡμέρα onov θα τυλίξουμε 

(σδήσουμε) τους ουρανούς - όπως τυλίγει 

(κρύδει) ἡ περγαμηνή TA γράμματα - κι 

όπως (ακριδώς) αρχίσαμε THV πρώτη 

δημιουργία, Eto. θα επαναλάόδουμε, (το 

VY sl! ὃ). 
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έργο μας). (Και εἰναι) μια ὑπόσχεση που 
τὴν ἔχουμε αναλάόδει και - 6é6aLa - θα 

τὴν EXTANOWOOULE. 

105. (ΠἸριν ἀαπ' αὐτό) ἐχουμε γράψει 5Si oie ph aCe) 
ota θεία 6i6Aia μετά από to Πίνακα, ᾿ ᾿ 
(που δόθηκε στον Μωυσή)" "Τὴ yn (αυτή) 
θα τὴν Ἀληρονομήσουν όσοι Με 

᾽πυπηρετούν, που είναι ενάρετοι". 

106. (Στ' αλήθεια) μέσα σ' αὐτό το 

(Κοράνιο) ὑπάρχει Eva Μήνυμα για λαό 

που (πραγματικὰ) λατρεύει (τον ΑΛΛΑΧ) 

΄ Pitted oe 107. Kat dev σε στείλαμε (a! ες Na AWN 

Μουχάμμεντ!) παρά μόνο από ἔλεος για 

OAO τον κόσμο. 

108. No πεις: "Exeivo που μου δόθηκε aoe 3a Fly f 
με ἐμπνευση, εἶναι OTL ο θεός σας εἰναι : Shove oye 
ἕνας Θεός (o AAAAX).Eiote - λοιπόν - ail S43 hoy s)} 
ἐσείς ὑυποταγμένοι στη θέλησή Tov (στο 
IZAAM);" 3 

109. Av όμως αρνηθούν, τότε va πεις: ayn ζ κεν mer 11; 1 Sols 
“Σας ἔχω προαναγγείλει (to Μήνυμο) σ' 

όλους με τον ἰδιο τρόπο. Πλην όμως Sev 

γνωρίζω αν ὀ,τι σας ἔχει ᾽υποσχεθεί είναι 

κοντά ἡ μακριά. 

@) see seedy 

110. Εκείνος μόνο εἶναι που γνωρίζει 47 oe aie Sees Aare 

O,Tt ἀκούγεται από TO λόγια, και γνωρίζει 

(ακόμαλ) ὁ,τι κρύδετε (στις καρδιές σας). 

ἘΕίναι évac αόρατος θεϊκός Πίνακας φυλαγμένος στὴ θείαεξουσία 

και τους ἀγγέλους του ΑΛΛΑΧ. ΣτονΠίνακα αὐτό καταγράφονται ὁλα 

ὁσα ἔγιναν και θα γίνονται. 
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111. "Δεν ξέρω τίποτε παρά μόνο - 

ίσως αργήσει ἡ τιμωρία για va σας 

δοκιμάσει, ἡ για VOL σὰς χαρίσει, τα προς 

to ζην μέχρι της ορισμένης ὡρας". 

112. Εἰπε: "Κύριέ μου! Δίκασε μὲ τὴν 

αλήθεια"! και: ο Κύριός μας o Ῥαχμάν 

εἶναι ο Μόνος που ἡ ὄοηθειά Του 

αντιτάσσεται EVAVTLA στις ὁλασφημίες που 

προσφέρετε. 

22) ra ελ- pai 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtesenuova, tov ΠΠ]ολυεύσπλαχνου 

1. Q! Ἄνθρωποι! Φοόδηθείτε tov Κύυριό 

σας, γιατί O σεισμός κατά την Ὥρα (της 

Κρίσης) θα εἰναι μεγάλο (τρομερό) 

πράγμα! 

2. Ὅταν θὰ δείτε (το τρόμο της Ἡμέρας 

αυτής) κάθε τροφὸ (μητέρα) που θηλάζει, 

va EXEL ξεχάσει TO μωρό της, και κάθε 

ἔγκυος γυναίκα να ἔχει ρίξει TO 

(ασχημάτιστο) φορτίο της, και θα δεις 

τους ανθρώπους σε στάση μέθης, ενώ Sev 

θα είναι μεθυσμένοι. Κι όμως TOOLEON θα 

εἰναι YY τιμωρία Tov ΑΛΛΑΧ. 

3. Κι ἀνάμεσα otovs ανθρώπους 

ὑπάρχουν μερικοί που ἀαμφισδητούν για 

tov ΑΛΛΑΧ - χωρίς va χουν γνώση - 

κι ἀκολουθούν κάθε δαίμονα αποστάτη 

(φύσει κακός). 

4. Είναι γραφτό γι' αὐτόν (τον 

Δαίμονα) ότι ὁποιος θα τον κάνει φίλο, 

VY at! by VV ς 5: 
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τότε, θα TOV παρασύρει στην πλάνη και 

θα τον οδηγήσει στην Τιμωρία της Φωτιάς. 

5. Q! AvOowsou! Av αμφιδάλλετε για 

την ἀνάσταση (AGGETE υπ' ON) ότι σας 

ἔχουμε πλάσει από χώμα, ἐπειτα από 

σπέρμα, ἐπειτὰ από θρόμόδο aiwatos, 

ἐπειτὰ από ένα κομμάτι σάρκας, που EXEL 

τῇ δυνατότητα να αναπτύσσεται ἡ ὀχι 

στη ζωή μόνο και μόνο - για va 

αποδείξουμε, (ty δύναμή Mac) σ' εσάς. 

Κι σταθεροποιούμε ὀποιον θέλουμε νὰ 

παραμείνει στη μήτρα (της μητέρας του) 

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ἔπειτα σας ὀγάζουμε EEw - σαν μωρά - 

ἔπειτα (σας τρέφουμε) για να φτάσετε 

στὴν ακχμή - (της ἡλικίας) σας. - Μερικοί 

απὸ σας πεθαίνουν, και μερικούς από 

σας τους αφήνουμε va ζήσουν μέχρι TO 

αδύναμα γηρατειά, στα οποία - παρ' CAO 

που εἰχαν μάθει (τη ζωή τους) - δεν θα 

ξέρουν τίποτε. Κι ὀλέπεις τη γη - από 

γυμνή και ἄγονη - όταν της ρίχνουμε 
πάνω τῆς TO νερό, va ταράζεται (από 

ζωή), VA φουσκώνει και να φυτρώνει από 

κάθε λογής (σε ζεύγη) ὡραία φυτά. 

6. Auto ὀεθαιώνει ότι O AAAAX είναι 

ο Αληθινός κι ότι ζωντανεύει - τους 

νεκρούς, και είναι Exetvoc o 

Παντοδύναμος. 

7. Κι ότι ἡ Ὥρα έἐρχεται ποῦ yu' αὐτή 

SEV χωρά ἀαμφιύδολία, καθώς και ότι ο 

AAAAX 0G αναστήσει οποιονδήποτε 

ὀρίσκεται στους τάφους. 

8. Κι ὁμως - ἀνάμεσα στους ανθρώπους 

Fd ite o 

Spal Si ee tees 
Aide cys Ae er 
=A “er ΕΝ ἋΣ τς “arg Pad » 4 23 

Hh te —34_als pe Ota 
Zc 

EE gis Aah | 

axe πρλϑὰν Se 254 

47a os 

eter 
Ores “a 

τ Sones 
Of af “a peas Spl ΛΞ ATS) 

Wane 5.9 ἔκ EM SS EE 

ad koa ee Ete Lard 

αν τ 

»,“..» 

9 ξεΕρόξεου: 

Sg Aaa 

nd 2B | or “4.1, 

(acy ale alesis 

gees aS hed a e 7? Ae a 

Ὁ» πολέας, ς“-:»ὺ 

“ew 

2 A ca oy are aed 

pm shade Aeros 



Μέρος 170 (22) Lovga ελ-Χατξ 

- ᾽υπάρχουν μερικοί που λογομαχοῦν για 

tov AAAAX - χωρίς va ἐχουν γνώσῃ - 

κι οὔτε καμιά καθοδήγηση, κι οὔτε Βιόλίο 

για διαφώτισῃ. 

(Περιφρονητικά) αποστρέφει (TO 

κεφάλι) TOV (ο ἀπιστος) για va 

παραπλανήσει (τους ανθρώπους) από TH 

θρησκεία του ΑΛΛΑΧ. Ατιμία τον 

περιμένει σ' αυτή τη ζωή, και θα τον 

κάνουμε VO δοκιμάσει - κατά την ἡμέρα 
τῆς ανάστασης - τὰ ὀασανιστήρια τῆς 

(αναμμένης) Φωτιάς. 

10. Αὐτό γίνεται, σὰν συνέπεια τῶν 

ἔργων σου. Tlatt o AAAAX dev αδικεί 

τους δούλους Tov. 

11. Κι an’ τους ανθρώπους ᾽υπάρχει 

εκείνος που λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ σε 

στενό περιθώριο πίστης κι αν του συμόεί 

κανένα καλό, εἰναι ικανοποιημένος απ' 

αυτό. Av όμως του συμόεί κανένα κακό 

(για va δοκιμάσει) Ba γίνει πάνω στο 

πρόσωπό TOV EVTEAMS ἀποστάτης (έναντι 

της θρησκείας). Eyaoe - έτσι - και τη 

ζωή του Κόσμου τούτου και του ἁλλου 

Κόσμου. Αὐτή είναι ἡ φανερή απώλεια. 

12. Ἐπικαλείται - αντί tov AAAAX - 
(τέτοιες θεότητες) που SEV μπορούν οὔτε 

Va τον ὄλάψουν οὐτε νὰ τον ὠφελήσουν. 

Αὐτή εἰναι ἡ πλάνη, ἡ μαχρινῆ (από το 

Δρόμο)! 

13. O ἀπιστος, κατά την ἡμέρα της 
ανάστασης καλεί κάποιον TOV οποίου ἢ 

ὀλαόδη είναι προθυμότερη από THY ὠφέλειά 

του και τότε θα πει: "Tr άθλιος δοηθός! 
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Τὶ άθλιος σύντροφος"". 

14. O AAAAX κάνει va μπουν σε 

Κήπους - όσους ἐχουν πιστέψει κι έκαναν 

ενάρετες πράξεις που κάτω τους κυλούν 

Ta ποτάμια. Βέδαια o AAAAX 

πραγματοποιεί EXELVO που θέλει. 

15. Κι αν κανένας ἔχει τη γνώμη ότι 

0 AAAAX ὃδὲν θα ὄὀοηθήσει (TOV 

απόστολό TOV) σ' αὐτό τον κόσμο και 

στον Μελλοντικό, ας TOV VO τεντώσει προς 

τὰ πάνω ἕνα σχοινί ὡς τον ουρανό, (να 

Ἀρεμαστεί), κι ἐπειτα ας το κόψει. Oa 

OEL (τότε) αν το σχέδιό του θα ματαιώσει 

EXELVO ποῦ (τον) ἔχει εξοργίσει! 

16. Κι ἔτσι ἔχουμε στείλει αὐτό (το 

Κοράνιο) - με ta ολοκάθαρα εδάφια. Κι 

0 AAAAX ὀέδαια καθοδηγεί ὁποιον θέλει. 

17. Αὐτοί που πίστεψαν (στο Κοράνιο) 

κι EXELVOL που ἀακολούθησαν τις Εόδραϊκές 

(γραφές) και οι Σαόδόδαίοι, και οι 

Χριστιανοί, κι OL Μάγοι κι οι Πολυθεϊστές, 

0 AAAAX θὰ δικάσει ἀνάμεσά τους κατά 

τὴν Ημέρα τῆς Ανάστασης. Ο AAAAX 

εἰναι μάρτυρας (με πλήρη επίγνωση) πάνω 

σ' οποιοδήποτε πράγμα. 

18. Μήπως dev ὄλέπεις ότι στον 

AAAAX - υποτάσσονται COBO OWN). (5 

οτιδήποτε GOELOXETAL στους ουρανούς κι 

ό,τι OTH YY, κι Ο ἥλιος και TO φεγγάρι, 

και τὰ στρα, και τὰ ὄουνά, και τα 

δέντρα, και Ta ζώα, κι πολλοί απ' τους 

ανθρώπους; Xe πολλούς όμως απ' αὐτούς 

αξίζει ἡ Ἰιμωρία. Κι ὀποιον, 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 To Κύριό τους. It’ 

ἐκείνους - λοιπόν - που Tov ἀαρνήθηκαν, 

αποκόπηκαν σ᾽ αυτούς, φλογισμένα 

ἐνδύματα at’ τη Φωτιὰ και πάνω απ' TO 

κεφάλια τους θα χύνεται καυτό νερό. 

20. Μ' αυτό θα ζἵεματιστεί ό,τι 

ὀρίσκεται μέσα στο κορμί τοὺς (στα 

σπλάχνα τους) καθώς και το δέρμα (τους). 

21. Ἐπί πλέον θα υπάρχουν εκεί 

σιδερένια ραύόδιά (για va κτυπηθοῦύν) μ' 

αυτό. 

22. Κάθε φορά mov ἡ αγωνία, θα τους 

αναγκάζει va θέλουν va φύγουν ἕξω as’ 

αυτό (τον τόπο) που σπρώχνονται πίσω 

σ' αυτόν καὶ (θα ακούνε): "Δοκιμάστε τὰ 

ὀασανιστήρια της Φωτιάς". 

23. O ΑΛΛΑΧ θα δώσει εἰσοδο - σ᾽ 

EXELVOUG που πίστεψαν κι EXAVAV 

αἀγαθοεργίες - στους Κήπους που κάτω 

τους κυλούν τα ποτάμια, ὀπου θα εἰναι 

στολισμένοι με ὀραχιόλια από χρυσάφι 

και μαργαριτάρια, και OL ενδυμασίες τους 

EXEL θα εἰναι μεταξωτές. | 

24. Κι ἐχουν καθοδηγηθεὶ στον 

EVYEVLKO (καλό) λόγο (απ᾽ ὁσα λέγονται) 

κι ἔχουν καθοδηγηθεί στο δρόμο του 

Δοξασμένου (- AAAAX -) (δηλ. στὴν 

άριστη θρησκεία). 

Μέρος 170 VV ς ;5:! 
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25. Σ' ἐκείνους duws που έχουν αρνηθεί 
(τον AAAAX) κι εμποδίζουν τον κόσμο 
από τη θρησκεία tov AAAAX κι από to 
Απαράδατο Τέμενος, που το ἐχουμε κάνει 
(ανοιχτά για ὀλους) - εἰτε παραμένοντες 
- εἰτε επισκεπτόμενοι- κι οποιοσδήποτε 
αποσκοπεί να παραόῤιάσει ἀδικα το 
Απαράόδατο ἸΤέμενος, θα τον κάνουμε va 
δοχιμάσει TA ανυπόφορα ὄὀασανιοτήρια. 

26. Κι όταν υποδείξαμε στον Αὐραάμ 
τὴν τοποθεσία του Ϊερού Οίκου 
(λέγοντας) ἽἭΜην Mov συνεταιρίζεις κανένα 
πράγμα στη λατρεία Mov. Αγίασε, τον 
Οίκο Mov, γι' αὐτούς που τον 
περιτριγυρίζουν, ἡ που στέκονται (για va 
προσευχηθοῦν), ἡ που γονυπετούν ή που 
ενσκύπτουν κάτω (για VOL προσκυνήσουν). 

27. "Και προκήρυξε προσκαλώντας 
τους ανθρώπους για to Xatt, to 
Προσκύνημα (το Χατζηλίκι). Oa σου 
φτάσουν πεζοί ἡ πάνω σε κάθε ισχνό 
Cwo (καμήλα) από το μεγάλο ταξίδι - 
από χάθε ὀαθύ κι ἁαπομακρυσμένο δρόμο. 

28. “Ὥστε va anoxthoovv καλές 
ὠφέλειες και να ἀαναφέρουν το όνομα του 
AAAAX - στις ορισμένες Ἡμέρες (της 
θυσίας) - πάνω ota κοπάδια που ο 
ΑΛΛΑΧ τους εἶχε χαρίσει (για σφαγή) 
Ἔπειτα pate απ' αὐτά και ταῖστε τον 
απελπισμένο φτωχό. 

29. Ἔπειτα ἀφησέ τους va 
συμπληρώσουν TO καθιερωμένο 
(εξαγνισμό) γι᾿ αὐτούς τυπικό τῆς 
ἹΙεροτελεστίας, va εκτελέσουν τις 
ὑποσχέσεις (TA τάματα) τους και va 
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κάνουν (πάλι) TO γύρο στον Agyato Olxo 

(Kaaura). 

30. M' αὐτό tov τρόπο (πρέπει νὰ 

γίνεται το Xatt, Προσκύνημοα). Κι ὁποιος 

τιμά (το θεσμό) τῶν ιεροτελεστιών (του 

Προσκυνήματος) του AAAAX, εἰναι τὸ 

καλύτερο (TOV πετυχαίνει OTA μάτια) του 

Κυρίου του. Κι επιτρέπεται σε σας (για 

φαγητό κατά το Προσκύνημα) το Χχρέας 

τῶν κοπαδιών, εκτός από εκείνα που σας 

ἔχουν μνημονευθεί (σαν εξαίρεση κι ἔχουν 

απαγορευθεί ρητώς). Αλλά αποφεύγετε τα 

σιχαμερά ELSWAG, και αποφεύγετε τα λόγια 

που εἰναι νοθευμένα. 

31. No εἰστε ειλικρινείς στην πίστη 

προς to AAAAX καὶ ποτέ VO μὴν 

αποδίδετε συνέταιρους σ' Αὐτόν. Κι αν 

κανένας αποδίδει συνεταίρους στον 

AAAAX, είναι σαν va EXEL πέσει από 

τον ουρανό και τα πουλιά να τον ἔχουν 

αρπάξει, ή σαν ο ἀέρας νὰ τον EXEL 

παρασύρει και VA τον ἔχει ρίξει σ' ἕνα 

(ἀόδυσσο) τόπο. 

32. Αὐτή (είναι ἡ κατάστασή του). Κι 

OMOLOS τιμά τα Σύμόολα (τα Σημεία) TOV 

AAAAX (κατά τη θυσία των ζώων), τὴν 

iota (τιμή) αποδείχνει ἡ ευσέόδεια τῆς 

καρδιάς (του). 

33. Σ' αὐτά (ta Coa) ἔχετε πολλά va 

ὠφεληθείτε μέχρις ενός ορισμένου χρόνου. 

Ἔπειτα ο τόπος (του θυσιαστηρίου) 

ὀρίσκεται δίπλα στον Αρχαίο Nao. 

34. Tia κάθε ἐθνος ἐχουμε ορίσει 

διατάξεις για τὴν ιεροτελεστία (της 
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θυσίας), ὥστε va ἀναφέρουν το όνομα ἀκ arch ἊΣ renee 
tov AAAAX (όταν ta σφάζουν) πριν i 75 
από όσα Tovg ἐχουμε δώσει για Bie SH Sips Asta 
συντήρηση, ANG κοπάδια (που εἰναι 

κατάλληλα για τροφή). Κι ο Θεός σας (- 
0 AAAAX -) εἰναι Ἕνας Μοναδικός Θεός. 
2 Αὐτόν υποτάξετε - λοιπόν - τη θέλησή 
σας, (oto IZAAM), και ἀανάγγειλε (cov w 

Μουχάμμεντ!) ta ευχάριστα μηνύματα σ' 

αὐτούς MOV EXOVV ταπεινώσει τον εαὐυτό 
τους στον AAAAX. 

35. Αὐτοί Tov οι καρδιές τους γεμίζουν Coie aa IF oe ἢ 
, ; Θ : 5 SY μι: Sealant LSS ISGatl 

απὸ φόδο κι ευσέδεια ὁταν ακούνε va 

μνημονεύεται (να ἀναφέρεται) (το ὄνομα) | φαίη, eating 
του AAAAX που καρτερικά υπομένουν C)i,ais SSS 
O O,TL κι αν Tous συμόεί, και σ' αὐτούς 
που τηρούν τακτική προσευχή, και σ' 

αὐτοὺς που ξοδεύουν (σε ελεημοσύνες) 

από EXELVA που τους έχουμε παραχωρήσει. 

36. Και τις καμήλες (που εἰναι για ee CIS Osi ᾽ P ‘ ΄σ. ‘ dnd ae p 

θυσία) τις ἔχουμε κάνει για σας σαν [Τὸ ail giabos i SUE woken 
Σύυμόολα (Σημεία) tov AAAAX. Πολλά ἢ Cae ρων. 
ἔχετε νὰ ὠφεληθείτε απ' αὐτές. Na WIG; οὐ; ea is ἌΡΗΝ 
μνημονεύετε TO όνομα του ΑΛΛΑΧ πάνω ΡΝ 
τους καθώς απλώνονται (και γίνονται Y DIS AEKAMS A are 
ETOLUES) (για va θυσιαστούν). Ὅταν 
ὀρίσκονται, κάτω στα πλευρά τους (μετά 
το σφάξιμο), να PATE απ' αὐτό (το Ἀρέας) 
χαὶ va δώσετε VA φάγει τόσο σ' αὐτόν 

που (ὃεν ζητά) γιατί ζει ικανοποιημένος, 

όσο και σ' αυτόν που ζητά ταπεινά. Ἔτσι 

ἔχουμε κάνει Ta (CHA) va εἰναι 

εξυπηρετικά για σας, για να εἰστε 
ευγνώμονες. 

37. Δεν εἰναι οὔτε TO Ἀρέας τους οὔτε 

TO GLA τους που φθάνει μέχρι TOV - 
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AAAAX για va. τα πάρει. Κι όμως εἰναι 

ἢ ευσέδειά σὰς που Tov φθάνει. Ἔτσι 

Εκείνος τα EXEL υποτάξει O σας, για VO 

Μεγαλύνετε τον AAAAX με ό,τι σας EXEL 

καθοδηγήσει. Κι ἀνάγγειλε τις χαρούμενες 

εἰδήσεις στους ενάρετους. 

38. O AAAAX - στ' αλήθεια- 

υπερασπίζει Ooovg EXOVV πιστέψει. O 

AAAAX - ὀέδαια - δὲν ἀαγαπά TOV 

προδότη της πίστης καὶ TOV αχάριστο. 

39. Ἐχείνους που ενάντιά τους ἔχει 

κηρυχθεί ο πόλεμος, τους δόθηκε ἡ άδεια 
(va πολεμήσουν) γιατί ἔχουν αδικηθεί. O 

AAAAX ἐχει, ὀεδαίως, Ty Δύναμη va 

τους δοηθήσει για THV νίκη. 

40. Είναι αυτό mov ἐχουν εκδιωχθεί 

από τα σπίτια τους, δικα, για το λόγο 

ότι εἰπαν: Ὃ Κύριός μας εἰναι οΑΛΛΑΧ-. 

Κι αν o AAAAX δεν περιόριζε μια μερίδα 

ανθρώπων μέσω μιὰς GAANS, τότε θα 

χαταστρέφονταν - οπωσδήποτε - τὰ 
μοναστήρια, OL EXXANOLES, OL τόποι 

λατρείας των (lovdaiwv) και ta τζαμιά, 

όπου to ὄνομα tov AAAAX συνέχεια 

μνημονεύεται (αναφέρεται). O AAAAX - 

στα σίγουρα- θα ὀοηθήσει ὀσους 

ὑυποστηρίζουν τη θρησκεία Του, γιατί o 

AAAAX είναι Πανίσχυρος και Κραταιός | 

([κανός να επιθάλει τη Θέλησή Tov). 

41. ὑποστηρίζει (υ AAAAX) εκείνους 

που, αν τους εγκαταστήσουμε OTH YN, 

τηρούν ταχτικές προσευχές, δίνουν 

συνέχεια TH Ζεκάτ προτρέπουν συνέχεια 

στο καλό, κι απαγορεύουν το κακό. Στον 

AAAAX παραμένει ἡ τελική ἀπόφαση 
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για (όλες) τις υποθέσεις. 

42. Κι αν σε διαψεύσουν (ὡς προς 

την ἀποστολή σου), TO ἰδιο (ἐκαναν) ἔχουν 

᾿ διαψεῦσει κι OL γενιές που ἐζησαν πριν 

απ' αὐτοὺς (τους προφήτες TOUS), ἡ γενιά 

του Nwe, του Avt, του Θαμούντ. 

43. Κι ἡ γενιά του Αὐραάμ, ἡ γενιά 

του Λώτ, 

44. Κι ot σύντροφοι του Μέντγιεν. 

Kat τον Μωυσή ὁδιάψευσαν (με τον ἰίδιο 

τρόπο). Αλλά είἰχα παραχωρήσει αναδολή 

στους Ἀπιστους και (μόνο) ἐπειτὰα τους 

τιμώρησα. Και πόσο (καταστρεπτική) ήταν 

ἡ τιμωρία Mov! 

45. Πόσα και πόσα χωριά ἔχουμε 

εξαφανίσει, γιατί (οι ἀνθρωποί τους) είχαν 

παραδοθεί στην αδικία. Ανατράπηκαν 

πάνω στις στέγες τους. Και πόσα πηγάδια 

ἔγιναν εγκαταλειμμένα και παραμελημένα, 

και (πόσα) φρούρια οχυρωμένα και 

καλοχτισμένα έγιναν πάλι εγκαταλειμμένα. 

46. Μήπως dev ἐχουν ταξιδέψει στη 

YN, ὥστε OL καρδιές τους Va λογικευτούν 

OH αυτά (τα ταξίδια) και τ᾽ αὐτιά τους 

va ἀκοῦνε; Πράγματι, dev τυφλώθηχαν 

τα μάτια Tous, αλλά οι καρδιές τους 

τυφλώθηκαν που ὄρίσκονται (θαμμένες) 

στα στήθη. 

47. Και σε πιέζουν va επιταχύνεις την 

μωρία! O AAAAX δεν avatoet τὴν 

᾽πυπόσχεσή Tov. Και ὀέδαια μια μέρα στο 

Κύριό σου ισοδυναμεί χίλια χρόνια'στους 

᾽υπολογισμούς σας. 
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48. Και σε πόσα χωριά δεν ἔχουμε 

αναύδάλει την τιμωρία παρ᾽ OAO ποῦ (OL 

κάτοικοι TOUS) ταν ἀδικοι; Στο τέλος 

όμως τους εἰχαμε τιμωρήσει. Σ' Ἐμένα 

(όλα) κατευθύνονται τελικά. 

49. Na πεις: "ὯΙ! Εσείς ot ἀνθρωποι! 

Ἔχω (otadel) σ' εσάς ὡς προειδοποιητήῆς 

ολόκληρος (φανερός). 

50. Εκείνοι που πίστεψαν και ἔκαναν 

καλά Eoya, θὰ έχουν συγχώρηση και 

άφθονα ayaba (ovvtnonon). 

51. "Ku exetvor - όμως - που 

αγωνίζονται ενάντια ota εδάφια Mas, 

για να τα ματαιώσουν, αὐυτοί θα γίνουν 

οι Σύντροφοι της Φωτιάς". 

52. Και ποτέ δεν ἐχουμε στείλει ἕναν 

απόστολο ἡ EVA προφήτη - πριν από σένα 

- χωρίς va προσπαθήσει ο Σατανάς va 

ματαιώσενι τὴν επιθυμία του (για τὴν 

ἐπιτυχία της AMOGTOANS του). O AAAAX 

όμως εχμηδενίζει κάθε προσπάθεια του 

Σατανά κι ἐπειτα ἀαποκαθιστά οΑΛΛΑΧ 

ta Ἐδάφιά Tov. Ο ΑΛΛΑΧ εἶναι - 
πράγματι- Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

53. [ia va μεταχειριστεί (oO AAAAX) 

τις προσπάθειες του Latava ὡς αφορμή 

να δοκιμάσει εκείνους που οι καρδιὲς τους 

εἶναι ασθενείς (αναίσθητες) καθώς και 

τους σχληρόκαρδους (που ἀαπέχουν από 

τὴν αλήθεια). Πράγματι οι ἀδικοι έχουν 

αποσχισθεί μακριά (από την αλήθεια). 

54. Και για va διδαχθούν (συγχρόνως) 

sees oe 
sai 

rt: Paci ἀν δ. 

fox » 3. 

OR cae 2 

Br “2 os KUAA LARS ae 

che 

on fm a. 

A Blamtisiealni 

Ae aay 

VWs) Id Lyssa del alls 

Sedo its) Lil Bessy 

caf re ) cr ΐ ne 

5.2. . 4 2. tf SS est “3 ng 
a“ 



(22) Loven eA-Xatl 

- OOOL ἔχουν πάρει TH γνώση - OTL (το 

Koeavio) εἰναι ἡ Αλήθεια (που πηγάζει) 

από τον Κύριό σου, και va πιστέψουν σ' 

αυτό, κι OL καρδιές τους Va ταπεινωθοῦν 

και VA ἀποκτήσουν TH γαλήνη όταν 

ξανοιχτοῦν) σ᾽ αυτό. Και 6&6ata ο 

AAAAX καθοδηγεί εκείνους που 

πιστεύουν προς τον Ἴσιο Δρόμο. 

55. Δὲν θα πάψουν ὁμῶς οι ἀπιστοι 

να αμφιδάλλουν γι' αυτό μέχρι τὴν Ὥρα 

(της Δίκης), που ξαφνικά θα τους φτάσει, 

ἡ ὅταν (επίσης) φτάσει σ' αὐτούς 7 

Τιμωρία της χειρότερης Ἡμέρας. 

56. Σ' αὐτῇ τὴν Hueoa ἡ Βασιλεία 

θα εἰναι oto ΑΛΛΑΧ. Oa δικάσει 

ανάμεσά τους. Κι εκείνοι mov ἔτσι 

πίστεψαν κι Exavav αγαθοεργίες (θα 

ὀρεθούν) σε Κήπους τῆς ευτυχίας. 

57. Κι exetvor που αρνήθηκαν (την 

Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Μας, 

θα ἐχουν εξευτελιστική Τιμωρία. 

58. Κι αὐτοί που μετανάστεψαν 

(ξενιτεύθηκαν) για την θρησκεία tov 
AAAAX και στη συνέχεια φονεύθηκαν 7 

πέθαναν, θα τους ανταμείψει o AAAAX 

με καλά ayaba.O AAAAX - πραγματικά 

- εἰναι ο καλύτερος Εκείνος που παρέχει 

τις καλύτερες Προμήθειες. 

59. Oa τους κάνει va μπουν σ' ἕνα 

τόπο όπου θα εἰναι πολύ ευχαριστημένοι. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι Παντογνώστης, 

Μακρόθυμος. 

60. “Ἔτσι (είναι λοιπόν). Κι αν κανένας 
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ανταποδίδει με την LOLA ExTAGH TH 6AG6H 

που ἐπέφερε (που δέχτηκε) κι ἐπειτα πάλι 

προσόληθεί (εκ νέου) υπερόολικά, ο 

AAAAX θα τον ὀοηθήσει. O ΑΛΛΑΧ - 

πράγματι - εἰναι ο Μοναδικός που 

εξαλείφει (τις ἀαμαρτίες) και συγχωρεί 

(επανειλημμένα): 

61. Κι αυτό, γιατί o AAAAX κάνει 

TY νύχτα VO. διαπερνά (να εισέρχεται μέσα) 

τὴν ἡμέρα και την ημέρα μέσα στη νύχτα, 

και εἰναι ο AAAAX που ακούει και 

ὀλέπει (τα πάντα). 

62. Κι αυτό, γιατί ο AAAAX εἰναι η 

Αλήθεια (ο Αληθινός Θεός) Κι εκείνες (οι 

θεότητες) που επικαλούνται (στη λατρεία) 

αντί του AAAAX dev εἰναι Eun μάταια 

ψεύδη. [lati - σίγουρα - o AAAAX εἰναι 

ο Ὕψιστος, ο Μέγας. 

63. Δεν όλέπεις ότι O AAAAX στέλνει 

απ' τον οὐρανό TO νερό (τῆς ὄροχης) 

κάτω, και μ' αὐτό ἢ γη ντύνεται στα 

πράσινα; O AAAAX - 6€6ata- εἰναι 

Evoriaxvos(xar)Tlavtoyvwotys. 

64. Σ' Αὐτόν ανήκουν oda όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς και OTH YN - 

χωρίς αμφιδολία - ο AAAAX είναι ο 

Μόνος Πλούσιος (πάνω από κάθε 

ανάγκη), ο Δοξασμένος (Αξίζει να Ὑμνείται 

και va. Ἐπαίνεται). 

65. Δεν όλέπεις ότι ο AAAAX ἔχει 

᾽υποτάξει (στη διάθεσή σας) ὁλα όσα 

ὀρίσκονται OTH YH, και Ta καράῤδια va. 

τρέχουν στη θάλασσα, με TH διαταγή 

(θέληση) Tov; Εκείνος αναχαιτίζει τον 
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ουρανό από TO νὰ πέφτει πάνω στη Yn, 

εκτός (αν γίνει τούτο) με την ἀδειά (θέλησή) 
Tov. Ο ΑΛΛΑΧ εἰναι - πράγματι - 

ΕἘπιεικής (κι) Ελεήμονας για τους 

ανθρώπους. 

66. Εκείνος εἰναι που σας ἐδωσε, ζωή, 
κι ἐπειτὰ προξενεί το θάνατό σας, κι 

ἐπειτὰ πάλι θα σας ξαναδώσει ζωή. 
“Πραγματικά ο ἄνθρωπος είναι ἀχάριστος 

(αγνώμονας). 

67. Tia κάθε Ἔθνος ἔχουμε ορίσει 

θεσμούς και ιεροτελεστίες, που (οφείλουν) 

να τις ακολουθούν (μέχρι να' ρθει Oo 

Μουχάμμεντ). Acs τους (ω Μουχάμμεντ) 

va UNV λογομαχοῦν μαζί σου: πάνω σ' 

αὐτά Ta θέματα (του ᾿Ισλάμ), αλλά va 

(τους) παρακινείς OAOVS (να 

απευθύνονται) στον Κύριό σου. Πατί εσύ 

εἰσαι ήδη στον Ἴσιο δρόμο (της Αλήθειας). 

68. Κι αν λογομαχήσουν μ' εσένα, VO 

πεις: "O AAAAX γνωρίζει καλά ό,τι 
(τώρα) κάνετε". 

69. "0 ΑΛΛΑΧ θα δικάσει (ανάμεσά 

σας κατά την Ἡμέρα της Ανάστασης, 

αναφορικά. μὲ Ta θέματα MOV εἰχατε 

διαφορές". 

70. Δεν γνωρίζεις ὁτι ο AAAAX 

περικλείει στη παντογνωσία Tov CAG. όσα 

ὀρίσκονται στον ουρανό και OTH γη; Ὅλα 

αὐτά εἰναι (γραμμένα) σε 6L6ALO, κι όλα 

εἰναι εὐκολα γιὰ τον AAAAX. 

71. Και λατρεύουν - αντί τον ΑΛΛΑΧ 

- (ἀάλλες θεότητες) για τις οποίες κανένα 
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τεχμήριο δεν EXEL σταλεί κάτω, και για 

τις οποίες δεν ExovV (οι οπαδοί τους) 
χαμιά γνώση. Και για τους άδικους δεν 

᾽πυπάρχει κανένας ὄοηθός. 

72. Κι otav απαγγέλλονται 

(διαδάζονται) σ' αὐτούς τα ολοκάθαρα 

Εδάφια (του Κορανίου) Mac, παρατηρείς 

- στὸ πρόσωπο τῶν ἀπιστῶν την ἀρνηση, 

και εἰναι ἕτοιμοι να προσδάλλουν ὄίαια 

αὐτούς που ἀαπαγγέλουν ta Εδάφιά Mac. 

Na πεις: "Μήπως θέλετε va σὰς ἀναγγείλω 

κάτι τι (πολύ) χειρότερο για σας aT αὐτά 

(τα Εδάφια), που σας ενοχλοῦν, Εἰναι ἡ 

Φωτιά (της Κόλασης) που ο AAAAX 

ἔχει ὑυποσχεθεί στους ἀπιστους! Τὶ ἀθλιο 

τέλος" 

73. Q! Ἐσείς ot ἀνθρωποι! Ἔχει d08et 

éva παράδειγμα κι ακούστε το ! Αὐτούς 

που επικαλείστε - αντί τον AAAAX - 

dev εἰναι σε θέση ( δεν μποροῦν) va 

δημιουργήσουν (οὔτε) μια μύγα έστω κι 

αν OAOL τους μαζευτοῦν yt’ auto ! Κι av 

(ακόμα) ἡ μύγα αρπάξει χάτι TL απ' 

αὐτούς, dev θα ἔχουν TH δύναμη νὰ το 

σώσουν (va το απαλλάξουν) απ' AUTH. 

Αδύνατοι εἰναι και ο αιτών και το 

αιτούμενο! 

74. Δεν ἡξεραν καλά νὰ εχτιμήσουν - 

δίκαια το κύρος του AAAAX. O AAAAX 

εἰναι πράγματι Πανίσχνυρος, Avixntoc. 

75. O AAAAX διαλέγει (εκλέγει) 

απόστολους an’ τοὺς ἀγγέλους κι από 

τους ανθρώπους, ο AAAAX ὄεόὄδαίως, 

αχούει και όλέπει (TA πάντα). 

" . A OF eri Orel ine 1153 

Rare ΟΝ C, 

ας εῆςς, SHENG JE 
add “eZ ὍΤΙ »3 

ΕΞ spd 2 slal js 

lope HENS Ks 

Atte a pesctor ar s oo 

ςφ 1». 

μά ales O90 Sage Lp or ΚΩ͂Ι ZI 

By tsa sor (Lee see τῷ fee σὰ 
πρὶ ate ols "Αἱ Nyman o| |) bss 

aA 3 > s ares 

Gey 2 , car “ $ ” 



(22) Loven ελ-Χατζ Μέρος 170 

76. Γνωρίζει 6,1. ὀρίσκονται ἀνάμεσα 
OTA χέρια TOUS (μπροστά τους) κι ό.τι 
ὀρίσκονται πίσω τους. Στον AAAAX 

ἐπιστρέφουν όλες οι υποθέσεις (για 

απόφασῃη). 

77. Q! Ἐσείς που ἔχετε πιστέψει! 
Γονατίστε και προσκυνείτε και λατρέψτε 

τον Κύριό σας. Κάνετε to καλό για να 

επιτύχετε. | 

78. Kou αγωνιστείτε καθώς πρέπει, ὑπέρ 
του ΑΛΛΑΧ (με ειλικρίνεια και 

πειθαρχία). Εκείνος είναι που σας ἔχει 

διαλέξει και dev σας exer επιδάλλει 

δυσκολίες στη θρησκεία σας. Εἰναι ἡ 

λατρεία του πατέρα σας Αόραάμ. O 
AAAAX εἰναι Ἐκείνος που σας ονόμασε 

"ol Μουσουλμάνοι" από πριν, και σ' αὐτή 
(την θρησκεία) για va μπορέσει vo 

μαρτυρήσει ο Απόστολος για σας, κι εσείς 

VO ELOTE μάρτυρες για τους ανθρώπους! 

Iv’ αὐτό τηρείτε ταχτική Προσευχή. και 
να δίνετε (ελεημοσύνη) Ζεκάτ, και 

χρατηθείτε σταθερὰ στον AAAAX, 

Exetvog είναι ο προστάτης σας, Ti’ Yyrotos 

προστάτης! και τι ὕψιστος (κάλλιστος) 
θοηθός! 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Or Πιστοί θα φτάσουν, οπωσδήποτε, 

στὴν επιτυχία. 

2. Elva εκείνοι που ταπεινώνουν TOV 

εαυτό TOUS όταν προσεύχονται. 
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Ὁ, Κι είναι exeivor mov amogevyovuv | | ( Zs Ἔν Pipe syd 

ματαιόδοξες κουόέντες. 

4. Κι εἰναι εκείνοι που τηροῦν, 

EuToaxta τὴν Ζεκάτ (την Ισλαμική 

ἐλεημοσύνη). 

SS, od “Ba, τ ns fine res 
4 

᾿ -- 

5. Κι είναι ἐκείνοι που προφυλάγουν 

τον εαυτό τους ἀπέχοντας από το σαρχικά 

πάθη (TO γενετήσιο οργασμό). 

“ 
“er 4 

6. Εκτός av τούτο συμόαίνει με τις ASL ς:Ξς i} 
συζύγους τους μόνο, H με (TLS Be Bede ΣΙ 

αιχμαλώτους) εκείνες που εξουσιάζει TO one te ere 

δεξί τους χέρι, γιατί τότε (στην περίπτωση 

αυτή) είναι εκτός μομφής. 

7. Αλλά εκείνοι όμως που οι επιθυμίες 

τους ξεπερνούν αὐτὰ τα όρια εἰναι 

παραόάτες. 
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ἐεμπιστευτικά και ειλικρινά, τηροῦν τις 

συμφωνίες τους. 

9. Και εἰναι ἐκείνοι που (με ακρίδεια) 

φυλάγουν τις προσευχές τούς. 
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13. Ἔπειτα τον κάναμε σαν (σταγόνα) 

σπέρματος μέσα σε ἤρεμο τόπο, μόνιμα. 

σταθερό (το σώμα της μητέρας). 

14. “ἔπειτα δημιουργήσαμε το σπέρμα 

σε θρόμθο από πηκτὸ aipa, και 

δημιουργήσαμε το θρόμόο σε (έμόρυο). 
σδώλο συμπαγή, και δημιουργήσαμε το 

συμπαγή σθώλο σε κόκαλα και ντύναμε 

(περιδάλαμε) το κόκαλα με σάρκα, κι 

EMELTA σχηματίσαμε απ' αὐτό Eva ἄλλο 

(νέο) πλάσμα. As εἰναι ευλογημένος o 

AAAAX, 0 άριστος τῶν δημιουργῶν. 

15. Ἔπειτα απ' ὀλα αὐτά στο τέλος 

θα πεθάνετε. 

16. Ἔπειτα - κατά τὴν Ημέρα της 

ανάστασης, θα επανέλθετε (απ᾽ το 

θάνατο), θα αναστηθείτε. | 

17. Και πλάσαμε πάνω σας επτά 

δρόμους. Και ποτέ, τίποτε dev 

παραμελήσαμε ἀπ᾽ τη δημιουργία (Mas). 

18. Και στείλαμε κάτω (στη γη) νερό 

από τον OVOGVO, σε μετρημένη ποσότητα, 

και TO κάναμε VO παραβμείνει 

(διαόρέχοντας) TH γη. Και είμαστε ικανοί 

-ὀέδαια-(εὐκολα) νὰ το κάνουμε να φύγει 

(αποξηραίνοντάς την). | 

19. Μ' αυτό φτιάξαμε για σας 

(καλλιεργήσαμε) κήπους, από χουρμάδες 

κι ἀμπέλια. Σ' αυτούς ἔχετε άφθονα 

POOVTA, και AN αὐτά τρώτε (και 

χαίρεστε), 

20. (Emons) Eva δένδρο που ὀγαίνει 
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| (φύεται) oto Tove (όρος) Σινά, που 

παράγει λάδι και νοστιμιά γι' αυτούς (που 

TO χρησιμοποιούν) για φαγητά. 

21. Και ota ζωντανά σας - επίσης - 

θα ὄρείτε Eva διδακτικό παράδειγμα. Las 

δίνουμε νὰ πιείτε από EXELVO που 

ὀρίσκεται μέσα στο κορμί TOUS (το γάλα). 

Και πολλά ἀλλα οφέλη ἔχετε, (εκτός) απ' 

αυτά. Κι από το (κρέας) τους τρώτε. 

22. Και πάνω σ' αὐτά, όπως και με 

τα καράόια φέρεστε. 

23. Και πράγματι ἐέχουμε στείλει TOV 

Nwe στὴ γενιά tov χαι εἰπε: "Q! Λαέ 

μου! Λατρεύετε tov AAAAX! Δεν ἔχετε 

ἄλλο θεό εκτός από Εκείνον. Matt - λοιπόν 

- dev (Tov) φούάστε; 

24. Και εἶπαν ot ἀρχηγοί τῶν ἀπιστων 

(ανθρώπων) της γενιάς του: "Δεν είναι (ο 

Νῶε) τίποτε άλλο, εἱμή ἕνας ἄνθρωπος 

σαν κι' εσάς που θέλει va επιδάλει την 

ὈπὙπεροχήῆ Tov πάνω σας. Av ο ΑΛΛΑΧ 

ἤθελε (να στείλει ἀαγγελιοφόρους), θα 

EOTEAVE κάτω (OTH yn) ἀγγέλους. Ποτέ 

SEV ἔχουμε ἀκούσει σὰν κι αὐτό (που 

λέγει) από τους ἀρχαίους προγόνους μας", 

25. (Κι ἀλλοι εἰπαν): "Αὐτός δεν είναι 

παρά ἕνας avdeas Mov τον δασανίζει μια 

παραφροσύνη. Περιμένετε (και ἐχετε 
᾽π"πομονή) μαζί του για ορισμένο χρόνο. 

26. Εἰπε (ο Νώε): "Κύριέ μου! Βοήθησέ 

με, από αὐτά που με κατηγορούν σαν 

ψέμα" 
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27. Και tov εμπνεύσαμε (μ' αὐτό το 

μήνυμα): "Na κατασκευάσεις την Κιδωτό 

με τα μάτια Mac (με την επιτήρησή Mas) 

καὶ μὲ την ἐμπνευσή Mas). Και σαν ἔλθει 

ἡ διαταγή Mac - xt ov πηγές τῆς γης 

ξεχυθούν ορμητικά - φόρτωσε oO GUTH 

amo κάθε εἰδος ἕνα ζευγάρι (aocevixo 

καὶ θηλυκό) και την οικογένειά σου, εκτός 

από εκείνους που πάνω τοὺυς ο Λόγος 

(Mas) τους ἔχει από πριν (καταδικάσει). 

Και μὴν απευθυνθείς σ' Ἐμένα (να 

συγχωρέσω) όσους ἐχουν αδικήσει (Ξ τους 

evoxous). Γιατί θα πνιγούν (στον 

Κατακλυσμο). 

28. Κι όταν επιόιδαστείς- εσύ κι OMOLOG 

εἰναι μαζί σου - πάνω στην Ki6wtd, va 

πεις: “Δόξα στον AAAAX που μας ἐσωσε 

at το λαό που (οι ἀνθρωποί του) εἰναι 

ἀδικοι". 

29. Και να πεις: Κύριέ μου! Βοήθησε 

να κατέδω σε τόπο ευλογημένο, γιατί Εσύ 

εἰσαι ο Ἄριστος για va μας διευκολύνεις 

στην αποόιόδασῃ". 

30. Βέδαια σ' αυτό ὑπάρχουν Σημεία 

(yu ανθρώπους που καταλαδαίνουν). Κι 

Εμείὶς (ἐτσι) δοκιμάξουμε (τους 

ανθρώπους). | 

31. Ἔπειτα ανυψώσαμε - μετά ar’ 

αυτούς - GAN γενιά. 

32. Και στείλαμε σ΄ αὐτούς ἕναν 

απόστολο ἀπ᾽ τὴν γενιά τους (λέγοντας): 

"Λατρεύετε to ΑΛΛΑΧ. Δεν ἔχετε άλλο 
θεό εκτός am’ Avtov. Tati, λοιπόν dev 

θα (Tov) moby bette"; 
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33. Κι εἰπαν οι ἀρχηγοί του λαοῦ Tov, 

που ήταν ἀάπιστοι και εἰχαν διαψεύσει 

γιὰ τη Συνάντηση στὴ Μέλλουσα Ζωή, 
και που τους επιτρέψαμε να ἀαπολαύσουν 

τὰ καλὰ της ζωής του κόσμου (τούτου): 

"Αυτός δεν εἰναι (τίποτε περισσότερο) 

παρά ἕένας ἄνθρωπος σαν κι εσάς, που 

τρώγει O,TL τρώτε και πίνει O,TL πίνετε. 

34. "Και αν ὑυπακούσετε Evav ἄνθρωπο 

σαν κι εσάς (δέδαια) θα χαθείτε. 

35. "Μήπως δεν σας υὑποσχέθηκε ότι 

ταν πεθάνετε, και γίνετε χώμα και 

κόκαλα θα Eava6yyte (πάλι στη ζωή); 

36. "Μαχριά, πολὺ μακριά εἶναι αὐτό 

που σας υπόσχεται! 

37. Τίποτε δεν ὑυπάρχει παρά (μόνο) ἡ 

ζωή μας σ᾽ avto τον κόσμο! Πεθαίνουμε 

και ζούμε! Αλλά ποτέ (πάλι) δεν θα 
αναστηθούμε!" | 

38. Δεν εἰναι αὐτός παρά évac 
ἄνθρωπος που επινοεί EVE ψέμα κατά 

του AAAAX. Kat ὃεν είμαστε εμείς που 

θα πιστέψουμε σ΄ αὐτόν!" 

39, Είπε (0 προφήτης τους): "Κυριέ 

μου! Βοήθησέ με, για Ta ψέματα που με 

κατηγορούν". 

40. Εἰπε (0 AAAAX): "Λίγο ακόμα, 

(περιμένετε) και θα γίνουν αξιολύπητοι "ἢ 

41. Και τους πήρε - με δίκαιο τρόπο 

- (τους πρόφτασε) ἡ δυνατή και ξαφνική 

Ἁ ».σ. 

OR σώ, ὁ τς 

ΗΕ Ip Mtge ary 

Che GZS s. SA 

ΟΣ 35: 

Le ae id “~ £e 

Cate SUSE SUS 

“2,2... a 

BB, Seated eRe oss 
Lice aul de cs fal agen o} 
πο τ 

Ὁ Sri dé 

faye Loe os er 4c 
iu wirpal reds 

.1:.2 eye “σ΄ 

ih ais Saas (real 



(23) Σούρα ελ-Μου'μινούν Μέρος 180 

Ἀραυγή και τους κάναμε σαν σκουπίδια 

από νεκρά λείψανα (που ἐπλεαν) πάνω 

στο ποτάμι) ας γίνει καταστροφή στο 

λαό των acEbwv! 

42. Ἔπειτα ανυψώσαμε - μετά απ' 

αὐτούς - ἄλλες γενιές. 

43. Κανένας λαός dev μπορεί va 

ἐπισπεύσει το ορισμένο τέρμα του, κι OUTE 

να (το) καθυστερήσουν. 

44. ἔπειτα στείλαμε διαδοχικά τους 

ἀποστόλους Mac. Κάθε φορά που ἐφτανε 
σ' ἕνα ἐθνος ο απόστολός του, τον 

κατηγορούσαν για Wevty. Κι έτσι τους 

κάναμε νὰ ακολουθεί ο ἕνας (λαός) τον 

ἄλλο (στην τιμωρία). Και τους κάναμε 

ἱστορία (για Va τὴν διηγοῦνται). 

Καταστροφή ας πέσει στον λαό TOV δεν 

πιστεύει! 

45.. Ἔπειτα στείλαμε τον Μωυσή και 

τον Ααρῶν - τον ἀδελφό TOV - με τις 

Εντολές Μας και φανερή εξουσία, 

46. στον Φαραώ, και στους Ἀρχοντές. 

του. Αὐτοί όμως συμπεριφέρθηκαν 

᾽πυπεροπτικά (αυθαδέστατα), κι ταν ἕνας 

λαός αλαζονικός (πολύ φαντασμένος.. 

47. Eixav: "Πώς (είναι δυνατό) va 

πιστέψουμε σε δύο ἀνθρώπους που εἰναι 

σαν XL ἐμάς; κι ο λαός τους (ὀρίσκεται) 

στὴν εξουσία μας και μας υπηρετει! 

48. Ἔτσι τους κατηγόρησαν για ψεύτες 

και ἐγιναν (ως εκ τούτου) από εκείνους 

που χάθηκαν (καταστράφηκαν). 
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49. Awoape - όμως - στον Μωυσή τη ὥ 1 seal SSH Ap tHe 

Βίόλο, για va καθοδηγηθούν (στο δρόμο 

της Αληθειας). 

50. Και κάναμε το γιο της Μαριάμ Cae ae τ ὦ 

και τη μητέρα του Σημείο (θαῦμα), και ὃν 

τους δώσαμε καταφύγιο σε ᾽υψηλή Θ.νύρρό, 

τοποθεσία, (που παρείχε) ἠρεμία και 

ασφάλεια κι εφοδιασμένο YE πηγάδια 

(νεροῦ). 

..λ.,1 
Ι ΐ . Ι “ “3, 5.“ 7 i ofr 

51. Sat Εσεις οι αἀποστολοιί Dayete πε poietic ii. id ἧς ic 

(απολαμόάνοντας) από TA καλὰ κι αγνὰ 6’. nas 7 

πράγματα και κάνετε TO GWOTO, γιατί pe dsless ou} 

εἰμαι Γνώστης OAWV τῶν EQYWV σας. 

52. Αὐτή - ὀέόδαια - η Αδελφότητα Sarl γῆ τ 5 CAME ij 

σας (η θρησκεία σας) εἰναι μια και μόνη a ofits 

Αδελφότητα, (θρησκεία όλων τῶν ἘΠ᾿ 

αποστόλων εἰναι μια και μόνη) κι Εγώ 

εἰμαι ο Κύριός σας. [π᾿ αὐτό φοόηθείτε 

Με (κι ὀχι ἀλλον). 

ate 

53. Αλλά (ot ἄνθρωποι) ἀπέκοψαν THY [ egal ese hol alan 

υπόθεση (THS ενότητάς) τους (και a 

χωρίστηκαν) μεταξύ TOUS σε σχίσματα. 

Κάθε κόμμα χαίρεται YL’ αὐτό που 

ὀρίσκεται GTA χέρια TOV (γι᾿ αὐτό που 

πιστεύει). 

»3»““ 

54. Αφησέ τους στην αμάθειά tous - 

ανακατωμένοι όπως BELGXOVTAL - μέχρι 

(που θα φτάσει) ο χρόνος. 

gx 
OY στρ Bre 

55. Μήπως λογαριάζουν ότι, επειδή 

TOUS ἐχουμε χορηγήσει ἄφθονο πλοῦτο 

και ἀγόρια, 
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“»»}. “hs 56. tows ὀιαστούμε (και τους Θεῤύρβονρα 
ευεργετήσουμε) με κάθε αγαθό; Κι duwe 
ὃεν το νιώθουν. 

57. Εκείνοι που ζουν τρομαγμένοι από 

to φόδο του Κυρίου τους, 

- oa, 58. Κι exeivor mov πιστεύουν otic ORE Pasta κὰν 
Εντολές του Κυρίου τους, 

59. Κι exeivou που δεν ενώνουν (στην 
λατρεία) συνέταιρους με τον Κύριό τους, 

60. Κι exetvor που δίνουν ὀὁ,τι τους 
δόθηκε (αγαθοεργούῦν), με τις καρδιές τους 

γεμάτες από φόόο.. γιατί, θα επιστρέψουν 

στον Κύριό τους. | 

61. Etvau αὐτοί που ὄιάζονται (va | ἐδ 
κάνουν) κάθε καλό, κι αὐτοί εἰναι που 
προπορεῦονται σ' αὐτό (στην ἀαγαθοεργίο). 

Δ) οὐρά αι KiG5,6 AAs 

62. Και δεν επιδαρύνομε καμιά ψυχή 

με φορτίο μεγαλύτερο από εκείνο που 

μπορεί να σηκώσει. Μπροστά Mac ἐχουμε 
ἕνα Βιόλίο που μιλά καθαρά και δίκαια, 

κι αὐτοί (ποτέ) δεν θ' αδικηθούν. 

"ΚΣ GN; 
427 of “ Br Cte Ose Aa: 

683. Κι ows ov χκαρδιές τους εἰναι SUS Feed 
(ὀυθισμένες) στην ἀαμάθεια (αναφορικά) 
μ᾽ αυτό, κι EL πλέον OL πράξεις τους 
εἰναι OL ίδιες, αντί va ἔχουν τούτο υπ' 

own (τους), 

τὰ 64. μέχρις ότου ὀὁταν κυριεύσει η ῶ- SHEA MN pbb GE 
μωρία, ooovg δέχτηκαν ta καλά tov 

κόσμου, κι επί πλέον θα ἔχουν Va κάνουν 

κι ἄλλες κακές πράξεις, τότε θ' 

αναστενάζουν ὄαθιά, ικετεύοντας ! 
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65. (Και θ' ἀκούσουν) : ἽΜην γογγύζετε 

- αὐτή την ἡμέρα - ικετεύοντας. Natt 

οπωσδήποτε καμιά θοήθεια δεν θα ὄρείτε 

από Mas. _ 

66. "Ta εδάφια (tov Kogaviov) Mov 

απαγγέλλονταν πάνω σας, κι OWOS - πάνω 

στις πτέρνες σας- γυρίζατε -, 

67. (από υπερηφάνεια, ξαγρυπνοῦν τὴν 

νύχτα, λέγοντας ὀλαστήμιες κι ανοησίες 

για το Κοράνιο) σαν κι αὐτόν που 

διηγείται παραμύθια. 

68. Μήπως δὲν σκέφτηκαν 

(προσεκτικά) το Λόγο (tov ΑΛΛΑΧ) Ἢ 

μήπως TOUG EXEL φτάσει κάτι (καινούργιο), 

που δεν ἔχει δοθεί - παλαιότερα - στους 

πατέρες τους; 

69. Ἢ μήπως dev αναγνωρίζουν τον 

Απόστολό τους και τον αρνούνται; 

70. ἫἪ μήπως λένε: "Tov ἔχει 

καταλάδει ἡ μανία; "Ki ὀὁμως τους ἔχει. 

φτάσει - φέρνοντας - την Αλήθεια, αλλά 

οι περισσότεροι απ' αὐτούς μισοῦν τὴν 

Αληθεια. 

71. Κι αν ἡ Αλήθεια ακολουθούσε τις 

επιθυμίες τους, τότε θα αφανίζονταν οι 

OVEAVOL και ἡ YN κι όσα ἦταν μέσα τους 

(από αταξία και διαφθορά). Κι ows τους 

δώσαμε τις προειδοποιήσεις τους, αλλά 

αὐτοί απομακχρύνονται (AUPLOGNTMVTAS) 

τις προειδοποιήσεις. 

72. Ἢ μήπως τους ρωτάς για κάποια 
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ἀποζημίωση (ὀοήθεια); Κι όμως καλύτερη 

εἰναι ἡ ἀμοιόδη (ὀοήθεια) του Κυρίου σου. 

Εκείνος εἰναι ο Ἄριστος an’ όσους 

μοιράζουν ἀγαθά για TH συντήρηση. 

᾿ 73, Ἐσὺ τοὺς καλείς - δέδαια - στον 
Ἴσιο Δρόμο. 

74. Κι όμως εκείνοι που δεν πιστεύουν 

στη Μέλλουσα Ζωή, παρεκλλίνουν από 
τον Δρόμο. 

75. Κι αν τους σπλαχνιστούμε και 

ξεσκεπάσουμε TO κακό που εἰναι πάνω 

τους (αν τους σώσουμε), θα επιμένουν 

(πάλι) στις παραδάσεις τους, τυφλά. 

76. Και ὁμως τους πήραμε 

(επιδάλλοντας) Τιμωρία πάνω τους, αλλά 

δεν ταπεινώθηκαν, στον Κύριό τους, OUTE 

ἔδειξαν προθυμία va (Tov) ικετέψουν! 

77. Μέχρις ὁτου αν ανοίξουμε πάνω 

τους μια πόρτα (που va οδηγεί) σε 

αὐυστηρή Τιμωρία, τότε να τους ποῦ εἰναι 

κιόλας - εκεί μέσα- ὀουτηγμένοι σε 

απόγνωσῃ) 

78. Κι εἰναι Ἐκείνος που ἐφτιαξε για 

σας (τη δύναμη) της αἀκοής, THS ὀρασης, 
και τῆς καρδιάς (την αντίληψη) (για νὰ 

αισθάνεστε και va καταλαόθαίνετε). (Κι 

ὄμως) πολύ λίγες είναι, OL ευχαριστίες 

(που δίνετε). 

79. Κι Εκείνος εἰναι που σας ἔχει 

πολλαπλασιάσει (κάτω) στη YH, και σ' 

αὐτόν θα πάτε πίσω όλοι σας. 
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80. Κι Exetvoc είναι που diver τη Con 

XL TO θάνατο, και o Αὐτόν (οφείλεται) 

ἡ εναλλαγή της Νύχτας και της Ἡμέρας. 

Tuatt - τότε - δεν λογικεύεστε; 

81. Κι ὁμως (- αντίθετα -) λένε όμοια 

μ' EXELVA που EAEYAV OL αρχαίοι. 

82. Ἔλεγαν: "Dav πεθάνουμε και 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, εἰναι δυνατό - 

πραγματικὰ - va ξανασηκωθούμε (πάλι); 

83. "Ἔτσι - από πριν - εἰχαν ὑυποσχεθεί 

σ' ἐμάς και στους πατέρες μας. Αὐτά 
(όμως) δεν εἰναι παρά παραμύθια τῶν 

aoyatwv!" 

84. No mets : Le ποιον ανήκει ἡ YY κι 

O,Tt εἰναι μέσα της; (Απαντείστε) αν TO 

E€oete!” 

85. Oa πουν: "Ztov ΑΛΛΑΧΙ" Na πεις: 

"Τιατί - λουτόν - dev νουθετείσθε!" 

86. Νὰ πεις: ἼΠοιος εἰναι ο Κύριος. 

τῶν ENTA ουηρανών και Κύριος του 

ὑυπερτάτου θρόνου (της ὑπέρτατης Δόξας), 

87. Oa πουν: “(Ανήκουν) στον 

ΑΛΛΑΧΙ" Na πεις: "Ππατί - λοιπόν - δεν 

εἶστε ευσεόείς;" 

88. Na πεις: ἽΠοιος εἰναι εκείνος που 

στα χέρια του Ἀρατα την κυριότητα κάθε 

πράγματος, που προστατεῦύει (τὰ πάντα), 

καὶ δὲν προστατεύεται (ἀπό κανέναν); 

(Απαντείστε) αν το ξέρετε. 

89. Oa πουν: (Αὐτό ανήκει) στον 

VY Og fll δ) pew 
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AAAAX" No πεις: "Tas - λοιπόν - ἐχετε 

παραπλανηθεί;" 

90. Αλλά τους ἐχουμε στείλει τὴν 

Αλήθεια, κι όμως αυτοί εἰναι ψεύτες | 

91. Δεν πήρε (= dev γέννησε) ο 

AAAAX ἕνα γιο, και dev ήταν μαζί Του 

κανένας θεός. Av ήταν έτσι, κάθε θεός 

θα πήγαινε με O,TL εἰχε δημιουργήσει, και 

μερικοί θα ἤθελαν va υψωθούν (va 

χυριαρχήσουν) πάνω από τους άλλους ! 

Δόξα στον AAAAX! (Μακριά ast’ Αὐτόν) 

O,TL (ψευτιές) Του αποδίδουν! 

92. Γνωρίζει το κρυμμένο και το 

φανερό, και δόξα o' Αὐτόν, εἰναι 

(ανώτερος) από τους συνεταίρους που Του 

αποδίδουν! 

93. Νὰ πεις: "Κύριέ μου! Na μου δείξεις 

στη ζωή μου - με TH θέλησή Lov - (τις 

ποινές) που μ' AUTES ἔχουν προειδοποιηθεί. 

94, Κυριέ μου! Μη με κάνεις va 

συμπεριληφθώ WE τον λαό που (οι 

άἀνθρωποι TOV) κάνουν αδικίες !" 

95. Κι εμείς - δέδαια - Είμαστε txavot 

va σου δείξουμε (TA ὀασανιστήρια) που 

μ᾽ αυτά TOUS ἐχουμε προειδοποιήσει. 

96. Πλήρωσε - (ν᾿ αποκρούεις) - To 

κακό με ό,τι εἰναι καλύτερο. Ἐμείς εἰμαστε 

καλά πληροφορημένοι γι' αυτά που λένε. 

97. Και va 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. (Sty ψευτιὰ θα Covv) μέχρις OTOV, 

όταν ο θάνατος φτάσει GE ἕναν a’ 

αυτούς, 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 

Ty λέγει μόνο". Κι από πίσω τους Eva 

Φράγμα, μέχρι THV ἡμέρα που θα 

αναστηθοῦν. 

101. Κι όταν (ηχήσει) φυσήξει (το 

ρεύμα του GEOG) στη σάλπιγγα, κανένας 

συγγενικός δεσμός δεν θα ὑπάρχει AUTH 

τὴν ημέρα ανάμεσά τους, κι OVTE θα ρωτά 

oO ἕνας τον ἄλλο! 

102. Κι ὀποιου - τότε - ἡ ζυγαριά 

ὀάρυνε (από καλές πρόξεις) θα επιτύχουν 

TY μακαριότητα. 

103. Κι ὁποιου - όμως- ἡ ζυγαριά 

λάφρυνε, GUTOL εἰναι EXELVOL που ἐχασαν 

τον εασυτό τους και θα κατοικήσουν για 

πάντα. 

104. Η Φωτιά θα κάψει τα πρόσωπά 

τους, κι ot ίδιοι θα ὄρίσκονται μέσα σ' 

αὐτή σκυθρωποί με τα χείλια τους 

εκτοπισμένα. 

105. "Μήπως δεν ταν τα Ἐδάφια (tov 
Kooaviov) Mov που απαγγέλλονταν πάνω 

σε σας, κι ὁμῶς το μεταχειριστήκατε 
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(κατηγορώντας τα) για ψεύτικα;" 

106. Oa πουν: "Κύριέ μας! Mac 

ενίκησαν οι δυστυχίες μας, και 

καταντήσαμε ἕνας λαός παραστρατημένος! 

107. Κύριέ μας! Βγάλε μας an’ αὐτή! 

Κι αν επιστρέψουμε (στο κακό), τότε Va 

εἰμαστε - πραγματικά- ἀδικοι. 

108. Oa πει: "No ὀυθιστείτε σ' αυτή τῆν 

(αδιάντροποι)! Και μη Mov μιλάτε! 

109. Κι εν ci μια ομάδα από ρον γι, ὦ a rpobai 

ἐκείνους που Me υπηρετοῦν (που. : KARR 
, , 4) Va a Ιὰ 

χρησιμοποίησαν τὴν προσευχή) για va Denese each ce 
πουν: Κύριέ μας! Πιστεύουμε, γι' αὐτό 

συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου μας. [πατί 

Aototn (ἀπειρη) είναι η Ευσπλαχνία Σου! 

110. Αλλά τους πήρατε τόσο BENE pat 
κοροϊδευτικά, ὥστε σὰς ἕκαναν va 

ξεχάσετε το Μήνυμά Μου, ενώ γελούσατε 

yu αυτούς! 

“΄ τ ΩΣ Ss 
Φ ° - 

111. Αὐτη την ημέρα τους ανταμείψαμε Airy ty. ero! 

γιὰ τὴν καρτερική ὑπομονή τους, κι αὐτοί RACH 
pA είναι OL κερδισμένοι...". 

112. Εἰπε: "Ποιος είναι ο ἀριθμός των 

ETWV ποῦ ἔχετε μείνει πάνω στη γη ;” 
69 Cw ee ΘΙ 12 

113. Εἰπαν: παραμείναμε μια μέρα, ή 

τμήμα τῆς ἡμέρας. Αλλά ρώτησε αὐτούς 

που XOATOVV λογαριασμό". 

114. Εἰπε: "Δεν μείνατε εἰμή μόνο πολύ 

λίγο, αν ELYATE γνώση! 
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115. Μήπως - λοιπόν - ἔχετε, 

λογαριάσει OTL σας πλάσαμε στ' αστεία 

(χωρίς σκοπό) κι ότι SEV θα επιστρέψετε 

Ἐμάς (για να δώσετε λόγο);" 

116. Δόξα στον AAAAX ο Ὕψιστος, 

ο Βασιλιάς, ἡ Αλήθεια. Δεν ὑπάρχει θεός 

ELLY μόνο Exeivoc, ο Κύριος του Τμημένου 

Θρόνου! 

117. Κι αν κανένας επικαλείται με 

τον AAAAX xt άλλο θεό, καμιά ἐνδειξη 

δεν EXEL για VOL δικαιολογήσει κάτι τέτοιο. 

Πατί 0 λογαριασμός TOV ὄρίσκεται με TOV 

Κύριό του! Και στ' αλήθεια οι άπιστοι 

δεν θα πετύχουν τίποτε. 

118. Και va mets: "Κύριέ pov! 

Παραχώρησε συγχώρεση και ευσπλαχνία. 

Κι Ἐσύ εἰσαι ο Ἄριστος από όσους 

ευσπλαχνίζονται" 

Στο ὄνομα του AAAAX | 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Mia Σούρα (Eva Στάδιο) που τὴν 

ἔχουμε στείλει κάτω και τη κάνουμε 

᾽υποχρεωτική. Και στείλαμε μέσα σ' αὐτή 

τις Ολοφάνερες ἘΕντολές Mac (ta Ἐδάφια), 

ὥστε VO μπορέσετε (να προειδοποιηθείτε) 

va. TH θυμάστε. 

2. Tyv μοιχαλίδα και TOV μοιχό νὰ 

μαστιγώσετε κάθε ἕναν από τους δύο LE 

EXATO ραύδδισμούς. Na μη σας πάρει O 

οίκτος - στην περίπτωσή τους - από O,TL 
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ἔχει ορίσει O AAAAX. av πραγματικὰά 

πιστεύετε στον AAAAX και την Ἔσχατη 

Ημέρα. Και ας εἰναι μάρτυρες (παρόντες) 

τῆς τιμωρίας τους μια ομάδα από τους 

Πιστούς. 

3. O μοιχός va μη νυμφεύεται παρά 

μια μοιχαλίδα ἡ μια άπιστη κι ἡ μοιχαλίδα 

νὰ UN παντρεύεται παρά ἕνα μοιχό ἡ 

ἕναν ἁπιστο. Κι ἀπαγορεύεται τούτο στους 
πιστούς. 

4. Κι εκείνοι που κατηγορούν τις 

ενάρετες γυναίκες για μοιχεία, κι ἔπειτα 

OEV παρουσιάζουν τέσσερις μάρτυρες (για 

VQ πιστοποιήσουν τούτο) Va τους 

μαστιγώσετε με ογδόντα ραύδδισμούς, και 

μη δεχτείτε ποτέ πια άλλη μαρτυρία απ' 

αυτούς. Γιατί avtot είναι οι (πρόστυχοι) 

παραόάτες. 

5. Εκτός αν μετανιώσουν μετά, απ' 

αυτό, και ὀελτιώσουν τους τρόπους και 

συμπεριφορά τους. [ιὰατί o AAAAX εἰναι 

Πολυνυεπιεικήῆς, Πολυεύσπλαχνος. 

6. Κι εκείνοι που κατηγορούν τους 

συζύγους τους (για μοιχεία) και δεν EXOUV 

μάρτυρες, παρά μόνο τον εαυτό τους, ἢ 

μαρτυρία καθ' ενός εκ των δύο (αυτών 

συζύγων) (μπορεί να γίνει δεκτή) αν πάρει 

τον ΑΛΛΑΧ ὡς Μάρτυρα τέσσερις φορές 

στην κατηγορία του (με όρκο) στον 

AAAAX ott λέει την αλήθεια. 

7. Κι στο πέμπτο (όρκο) VO. επικαλείται 

τὴν κατάρα του AAAAX πάνω του, av 

εἰναι από σους ψεύδονται. 
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8. Και σώζεται (η σύζυγος) an’ τὴν 

τιμωρία, αν αυτή πάρει τον AAAAX we 

Μάρτυρα τέσσερις φορές (με όρκο) στο 

AAAAX ott (0 ἀνὸρας) τῆς εἰναι az’ 

αὐτούς που ψεύδονται. 

9. Κι στο πέμπτο (όρκο) να επικαλείται 

τὴν οργή tov ΑΛΛΑΧ (va πέσει) πάνω 

της, αν (ο κατήγορός της) εἰναι am’ αυτούς 

που λένε την αλήθεια. 

10. Κι αν dev ἡταν ἡ ὑυπέρμετρη χάρη 

του AAAAX πάνω σας κι ἡ ευσπλαχνία 

Tov, κι ότι οΑΛΛΑΧ συγχωρεί και εἰναι 

σοφός, (θα εἰχατε ἤδη πραγματικά 

καταστραφεὶ). 

11. Κι εκείνοι που ἔφεραν (επινοούσαν) 

το ψέμα, εἰναι μια σπείρα από σας τους 

ἰδιους. Αλλά UNV το πάρετε τούτο κακό 

για σας, αλλά εἰναι για το καλό σας. [πὰ 

τον κάθε Eva (θα ἔλθει ἡ τιμωρία) για 

τὴν αμαρτία που κέρδισαν. Κι εκείνος 

που τέθηκε επί κεφαλῆς τους θα ἔχει μια 

αὉυστηρότερη τιμωρία. 

12. Ἔπρεπε, πιστοί και πιστές, όταν 

ακούσατε γι' 

πιστέψετε το καλὸ για τον εαυτό σας 

(δηλ. ότι πρόκειται γι' ενάρετους τῆς 

θρησκείας σας) και va πείτε: "Τέτοια 

προσόολη εἰναι μια φανερή συκοφαντία". 

13. Ἔπρεπε va φέρουν τέσσερις 

μάρτυρες για va αποδείξουν τοῦτο; Κι 

αν δεν φέρουν τους μάρτυρες, (τότε) αὐτοί 

- μπροστά στον AAAAX - εἰναι οι WEUTES. 

14. Κι αν dev ταν ἡ χάρη του 

αὐτή τὴν υπόθεση να. 
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AAAAX, πάνω σας, κι ἡ ευσπλαχνία Tou 

σ' αυτό τον κόσμο και στο Μελλοντικό, 

θα σας κυρίευε μια σκληρή τιμώθια για 

O,TL τρέξατε vo. διαδώσετε γι αὐτή (τὴν 

᾽υπόθεσῃ). 

15. Και va που ὀάλατε στις γλώσσες 

σας, και μιλάτε WE το στόμα σας 

πράγματα, TOV δεν ἔχετε γι' αυτά καμιά 

γνώση. καὶ το λογαριάσατε σαν κάτι τι 

το ἀσήμαντο ενώ είναι πολύ σοδαρό στον 

AAAAX. | 

16. Ἔπρεπε όταν το ακούσατε, va 

λέγατε; “Δεν εἰναι σωστό σ' ELAS VO μιλάμε 

γι' auto. Δόξα σε Σένα AAAAX! Αὐτό 

εἶναι μια μεγάλη συκοφαντία " ! 

17. O AAAAX σας συμόουλεύει 

(προειδοποιώντας), OTL SEV πρέπει va 

επαναλαμόάνετε MOTE παρόμοιες 

(διαδόσεις), αν εἰστε (αληθινα) Πιστοί. 

18. Και φανερώνει οΑΛΛΑΧ σ' εσάς 

(με σαφήνεια) τα Εδάφια (τους νόμους 

του Κορανίου). Piatt ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

19. Exetvot που ἀγαποῦν τὴν 

κακολογία να διαδίδεται σ' EXELVOUG που 

ἔχουν πιστέψει, θα ἔχουν ανυπόφορα 

ὀασανιστήρια σ᾽ αὐτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό. Κι o AAAAX γνωρίζει, ενώ 

εσείς δεν γνωρίζετε. 

20. Κι αν δὲν ταν ἡ χάρη του 

ΠΑΛΛΑΔΧ πάνω σας και ἡ ευσπλαχνία Του, 

κι ότι ο AAAAX εἰναι Ἐπιεικής κι 

Ελεήμονας, (θα etyate - σίγουρα- 
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καταστραφεί.) 

21. Q! Eoeig που πιστεύετε! Μην 
ακολουθείτε τα ὀήματα του Σατανά. Κι 

αν κανένας ακολουθεὶ Ta ὀήματα του 

Σατανά, τότε ὀεδαιωθείτε ότι ο Σατανάς 

διατάζει O,TL εἰναι αισχρό και παράνομο. 

Κι αν δεν ntav ἡ χάρη tov AAAAX 

πάνω σας κι ἡ ευσπλαχνία Του, ποτέ 

κανένας από σας δεν θα ταν αγνός. Αλλά 

ο AAAAX εξαγνίζει ὁποιον θέλει, και ο 

AAAAX εἰναι Exeivoc που ακούει και 

γνωρίζει (Ta πάντα). 

22. Κι ας μην ορκχιστούν όσοι από 

σας ἔχουν προικιστεί LE τη χάρη και με 

THV ευρύτητα (του πλούτου) OTL δεν θα 

ὀοηθήσουν τους συγγενείς τους και τους 

δυστυχισμένους, κι αυτούς που ἄφησαν 

τα σπίτια τους ὑυπέρ του ΑΛΛΑΧ. Αφήστε 

τους VA συγχωρούν και να παραόλέπουν. 

Μήπως δεν ἀαγαπάτε να σας συγχωρήσει 

ο ΑΛΛΑΧ (tts αδικίες σας); Tati o 

AAAAX είναι Παολυνυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

23. Exetvot που διαδάλλουν αγνές 

γυναίκες, τις ἀπερίσκεπτες, πιστές, είναι 

καταραμένοι σ' αὐτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό, και θα έχουν φρικτά 

ὀασανιστήρια, 

24. Την Ημέρα που οι γλώσσες τοῦς, 

TQ χέρια τους και Ta πόδια τους, θα 

μαρτυρήσουν ενάντιά τους για OOM ἑκαναν. 

25. Σ' αὐτή την Hueoa, o AAAAX 

θα tous ἀποδώσει To αληθινό χρέος τους 

(ό,τι αξίζει), κι (έτσι) θα δεδαιωθούν ότι 
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o AAAAX eivat ἡ (καθαρή) Αλήθεια, 

(που κάνει OAG TA πράγματα) φανερά. 

26. Olt πονηρές γυναίκες για τους 

διεφθαρμένους ἄνδρες, κι OL διεφθαρμένοι 

ἄνδρες για τις διεφθαρμένες γυναίκες. Κι 

OL ενάρετες γυναίκες (είναι) για τους 

αγνούς ἀνὸρες κι OL αγνοί άνδρες (είναι) 

για τις αγνές γυναίκες. Αὐτοί είναι αθώοι 

από ὁσα λέγονται (όσα ο κόσμος διαδίδει). 

Iv’ αὐτοὺς ὑπάρχειν ἡ συγχώρηση και θα 

ἔχουν άφθονα αγαθά. 

27. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην 

μπαίνετε σε σπίτια που δεν είναι σπίτια 

σας χωρίς va ζητήσετε την ἀδεια χαι Va 

χαιρετίσετε τους νοικοκυραίους. AUTO είναι 

TO καλύτερο για σας, για va σκεφθείτε 

(τι εἰναι ευπρέπεια). 

28. Κι αν δεν ὑρείτε σ' αυτό, (το σπίτι) 

κανένα (πρόσωπο) ας μὴν μπείτε, αν δεν 

σας δοθεί ἡ ἀδεια. Κι av σας πουν γυρίστε, 

τότε VO γυρίσετε πίσω. Αὐτό σας κάνει 

περισσότερο αγνούς για τον εαυτό σας 

tov ἰδιο. Κι οΑΛΛΑΧ ἔχει πλήρη γνώση 

ὅλων TMV πράξεών σας. 

29. Δεν υπάρχει καμιά ενοχή πάνω 

σας AV μπείτε σε σπίτια που εἰναι 

ακατοίκητα, και που σας εξυπηρετούῦν. 

Κι ο AAAAX γνωρίζει ὁ.τι φανερώνετε 

XL O,TL κρύόετε. 

30. Νὰ πεις στους πιστούς OTL πρέπει 

va κατεδάζουν ta ὀλέμματά τους και va 

προφυλάσσουν τη σεμνότητά τους. (να 

μη κάνουν μοιχεία). Αὐτό τους κάνει να 

γίνονται πιο αγνοί για TOV εαυτό τους. 
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Κι O AAAAX Elvan εμπειρογνώμονας για 

όλα όσα κάνουν. 

31. Kou va πεις στις (γυναίκες), που 

πιστεύουν va κατεδάζουν ta ὄλέμματά 

τους (από τις αμαρτίες) και να 

προφυλάσσουν THV αγνότητά TOUS και 

va μὴν εκχθέτουν τα στολίδια τους (τις 

ομορφιές τους), εκτός απ' αὐτά (που 

συνήθως) φαίνονται εξωτερικά. Και va 

σύρουν το πέπλο πάνω από τα στήθη 

τους, και να UNV εκθέτουν τα κοσμήματά 

τους (ομορφιές τους), εκτός στον ἀνδρα 

τους, ἡ στον πατέρα τους, ἡ στον πατέρα 

του ανὸδρός τους, ἡ OTA παιδιά τους, ἡ 

στα παιδιά του ανδρός τους, ἡ OT’ ἀδέλφια 

τους, ἡ OTA παιδιά τῶν αδελφών TOUS ἡ 

στα παιδιά των αδελφάδων τους, ἡ OTIS 

ἐεμπιστευόμενες γυναίκες τους, ἡ OTIC 

σκλάδες τους mov, To δεξί τοὺς χέρι. 

εξουσιάζει ἡ στους ἄρρενες UITNOETES - 

ποῦ εἰναι EAEVOEOOL από φυσικές ἀνάγκες 

(εἰναι ανίκανοι χωρίς σεξουαλικές 

επιθυμίες) - ἡ στα μικρά παιδιά που δεν 

διακρίνουν σεξουαλική ἡδονή. (Κι όταν 

περπατοῦν) νὰ LN κτυποῦν με τα πόδια 

TOUS γιὰ νὰ σύρουν την προσοχή στα 
Ἀχρυμμένα κοσμήματά τους. OQ! Ἐσείς ou 

Πιστοί ! Μετανοήστε κι επιστρέψτε ὀλοι 

σας στον ΑΛΛΑΧ για να επιτύχετε. 

32. Και va παντρεύεστε - ανάμεσα 

σας ἀγάμους και τους ενάρετους από τους 

δούλους σας (ELTE ἀνὸρες - εἰτε γυναίκες). 

Av εἰναι φτωχοί, ο AAAAX θὰ τους 

πλουτίσει ἀπό TH Χάρη Tov. [Γιατί o 

AAAAX είναι ΠΠολυγενναιόδωρος (και) 
Παντογνώστης. 
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33. Κι ας μείνουν αγνοί εκείνοι που 

δεν ὀρίσκουν τα μέσα για VOL παντρευτούν, 

μέχρις Otov ο AAAAX τους πλουτίσει 

με (τα μέσα) της χάρης Του. Κι αν κανείς 
από τους σχλάῤδους σας ποῦ 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 τοὺς κανέναν που, vo 

αξίζει αυτό το καλό. Και δώστε τους από 

τὴν περιουσία του AAAAX που σας ἔχει 

δώσει. Kat μην avayxatete τις παρθένες 

σας (τις σκχλάόδες) να εκπορνεύονται (αν 

επιθυμούν αγνότητα) για va κερδίσετε 

TA πρόσκαιρα αγαθά THs ζωής αυτού του 

κόσμου. Κι ὀποιος τις εξαναγκάζει, o 

AAAAX - γιὰ τον εξαναγκασμό autov - 

θα τις συγχωρήσει και θα στείλει - σ᾽ 

αυτές - την ευσπλαχνία Tov. 

34. “Exovupe non στείλει σ' εσάς κάτω 

εδάφια (tov Κορανίου) που ξεκαθαρίζουν, 

Ta πράγματα, και παραδείγματα που 
απεικονίζουν (την ἱστορία) τῶν λαών που 

προηγήθηκαν, πριν από σας, και 

(ταυτόχρονα) μια προειδοποίηση για 

όσους pobovvta (tov AAAAX). 

35. O AAAAX eEivat o Δημιουργός 

TOV Φωτός τῶν ουρανών και της γης. To 

Φως Tov μοιάζει σαν va υπήρχε εκεί ἕνα, 

ὀαθούλωμα στον τοίχο και μέσα του 
᾽υπάρχει λυχνία. Η λυχνία ταν (κλεισμένη) 

μέσα σε γυαλί. To γυαλί (ἐμοιαζε) σαν 

ἄστρο λαμπερό, που φωτίζει από (το λάδι) 

του ευὐλογημένου δέντρου, μιας ελιάς, που 

ἡ θέση της δεν ὑπάρχει οὔτε στην ἀνατολή 

οὔτε στη δύση, αλλά σ' Eva ανοικτό μέρος 

που O ἥλιος το ύόλέπει ὀλη μέρα. To λάδι 
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TOV, σχεδόν, φωτίζει (συνέχεια) κι ας μη 

to εγγίζει ἡ Φωτιά. Φως πάνω σε Φως! 

O AAAAX καθοδηγεί - ὁποιον θέλει -σ 

αυτό to ᾧως Tov. Και ο AAAAX 

φανερώνει TA παραδείγματα στους 

ανθρώπους, κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

ΠΠαντογνώστης. 

36. Ἔτσι φωτίζει σε σπίτια, που O 

AAAAX ἐχει επιτρέψει να XTLOTOUV και 

VOL μνημονεύεται σ' αυτά το Ὄνομά Tov, 

και VO υμνείται (να λατρεύεται) ο 

AAAAX σ' αυτά κάθε πρωΐ και κάθε 

δειλινό (επανειλημμένα). 

37. Ἄνδρες (Λάτρες) που μήτε το 

ἐεμπόριο μήτε οιαδήποτε, πούληση εἰναι 

δυνατό νὰ τους διασκεδάσει, 

(eumodsiCovtag τους) από To va 

μνημονεύουν tov AAAAX, νὰ THEOUV τὴν 

Taxtixyn Προσευχήῆ και va δίνουν TH 

Ζεχκάτ (τὴν ελεημοσύνη). PoGovvtat μίαν 

(της Κρίσης). Ἡμέρα που οι καρδιές και 

οι θολόοί οφθαλμών ανατρέπονται (από 

φρίκη). 

38. Πα νὰ τους ανταμείψει οΑΛΛΑΧ 

σύμφωνα με το καλύτερο από τὰ ἐργα 

τους και νὰ τους αὐξάνει από TH Χάρη 

Του. Γιατί o AAAAX εφοδιάζει (μ' αυτή) 

όποιον θέλει χωρίς κανένα λογαριασμό. 

39. Αλλά για τους ἄπιστους Ta ἐργα 
τους θα είναι σαν τον αντικατοπτρισμό,. 

στην ἔρημο, που ο διψασμένος το παίρνει 

για νερό μέχρις ὁτου σὰν το φτάσει, δὲν 

ὀρίσκει τίποτε. Oa ὄρει όμως τον AAAAX 
(πάντοτε) VO εἰναι μαζί του, που θὰ του 

πληρώσει το λογαριασμό του. [Γιατί o 
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AAAAX εἰναι ταχύς στους υπολογισμούς. 

40. Ἢ (οι πράξεις τῶν ἀπιστων) 

μοιάζουν, μὲ το 6080 σκοτάδι στο ὄυθό 

της θάλασσας που EXEL σκεπαστεί με 

πελώρια κύματα καλυμμένα μὲ ἄλλα 

κύματα και ATO πάνω (μαύρο) σύννεφο. 

Βαθύ σκοτάδι το ἕνα πάνω στ' GAO που 

αν ὀγάζει (κανείς) το χέρι του, σχεδόν 

ὃεν το όλέπει. Και o' όποιον ο AAAAX 

ὃεν του κάνει (δίνει) φως, δεν EXEL - τότε 

- φῶς. 

41. Μήπως δεν όλέπεις (ξέρεις) ότι 

τον AAAAX δοξολογοῦν (επαινούν) τα 

πάντα στους ουρανούς καὶ στη YH, και 

TA πουλιά (στον ἀέρα) LE απλωμένα TO 

φτερά; To καθένα γνωρίζει τον (τρόπο) 

TNS προσευχής του χαι τῆς δοξολογίας 

τους. Ο δε AAAAX γνωρίζει καλά ὀ.τι 
κάνουν. 

42. Στον AAAAX ανήκει ἡ ὀασιλεία 

(κυριαρχία) τῶν ουρανών χαι τῆς γῆς, 

και προς τὸ ΑΛΛΑΧ γίνεται ἡ (τελική) 

πορεία (τῶν πάντων). 

43. Μήπως dev όλέπεις ότι O AAAAX 

σπρώχνει TA σύννεφα (ήρεμα), ETELTA τὰ 

μαζεύει ενώνοντάς TO, κι ἐπειτα τα κάνει 

Eva. σωρό; Και τότε όλέπεις τη ὀροχή va 

ὀγαίνει από τα σπλάχνα τους. Και στέλνει 

απὸ TOV ουρανό κάτω (στη yn) ὄουνά 

από σωρό (σύννεφων) που μέσα τους 

“τὋπἋὉπάρχει χαλάζι. Και κτυπά μ᾽ αὐτό όποιον 

Εκχείνος θέλει, και TO ἀπομακχρύνει από 

όποιον Ἐκείνος θέλει. Παρ᾽ ολίγο και ἢ 

ἀστραπή νὰ τύφλωνε τὴν COAON. 
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44. O AAAAX εἰναι που evadhaooet | Wide NS.35) GG Cintas 
τὴν Νύχτα και την Ἡμέρα. Σ' αυτό - ὦ κι 
δέδαια - το γεγονός ὑπάρχει ένα διδαχτικό 

παράδειγμα για σους έχουν την COON. 

45. Κι ο AAAAX ἔπλασε χάθε | ων, tite or S eam RSM 
ζωντανό από νερό. Κι απ' αὐτά άλλα τά τε yo ieee 

MOOYWOEOV (συρόμενα - ἐρπουν)ὴ πάνω στη [ξ΄ - shh as cle dh! ners 
, , ’ oS wget shor 

κοιλιά τους, κι ἀλλα που περπατούν πάνω jb ΠΗ ΕΝ Lest aul sue 
σε δύο πόδια, κι GAAG που περπατοῦν Ὁ Ξ ὅν 

πάνω ota τέσσερα. (Etot) ο AAAAX | 

δημιουργεί οτιδήποτε θέλει, - πράγματι 

- 0 AAAAX είναι Παντοδύναμος. 

: A Ag , ““4«.2.1 re 7 «γι t 0% 46. “Exoupe - ὀέθαια - στείλει κάτω | ATES oe acai SB anti λχώ 

(στη yn) Σημεια (Εδάφια) που ὁλα Ta a Σ 
΄ ,» μον ιν 

εξηγοῦν. O δε AAAAX καθοδηγεὶ ὁποιον 75 

θέλει σε σωστό ὃρόμο. 

4 . Ἢ - Sead ΄σ“» 11. σι “ 27 see 4 hey 47. Και λένε: Πιστέψαμε στον 1 ea ale oles 

AAAAX και στον απόστολο και . st; us acs Ses wee 
«153 3 ee 

᾽υπακούσαμε". Αλλα - σε λίγο - μια δ » 
“σῶς. "Αἵ 

ομάδα απ' AVTOVS ἀποστρέφονται Hing Sh 

(απ' την πίστη). Αὐτοί δὲν είναι (στην 

πραγματικότητα) Πιστοί. 

48. Κι αν χλητευθούν (να eupaviotovv) | ἢ, Splile soa εδώ ΠΡΊΝ ΦΗΝ 

στον AAAAX χκαι στον απόστολό Tov, fxs 5. chor 

για va δικάσει ἀνάμεσά tous, va! που Bins 
μια ομάδα απ' αὐτούς αποποιοῦνται (τὴν 

χλήση) διαμαρτυρόμενοι. 

49. Av ὀμως το δίκαιο εἰναι μὲ TH @ tnce Seas ai ae τ ἢ; 

μεριά τους, ἔρχονται σ' αυτόν με όλη τὴν 

ὈὉποταγῇ. 

50. Μήπως στις καρδιές τους υπάρχει | 455 4 21 AGI 

ἀρρώστια; Ἢ μήπως αμφιδάλλουν ἢ εἰναι 
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φοόισμένοι ότι O AAAAX κι 0 απόστολός 

Tov, θα τους αδικήσουν; Ὄχι - ὀέόδαια -! 

Αὐτοί ot ίδιοι εἶναι που αδικοῦν. 

51. Ki ouws ο λόγος (η απάντηση) 

των [Πιστών, ὁταν χλητευθούν, (για νὰ 

ἐμφανισθούν) στον AAAAX καὶ στον 

απόστολο Του, για va δικάσει ἀνάμεσά 

τους εἰναι: "Ακούσαμε και ὑπακούσαμε". 

Κι αὐτοί εἰναι που θα επιτύχουν τη 

μακαριότητα. 

52. Κι ὁποιος ὑπακούει στον AAAAX 

και στον AMOGTOAO Tov και φούόάται τον 

AAAAX καὶ Tov σέόδεται κάνοντας TO 

δίκαιο, αὐτοί θα είναι (στο τέλος) OL 

Ἀερδισμένοι. 

53. Κι ορκίστηκαν στον AAAAX με 

TOV πιο δυνατό όρχο τους, OTL αν τους 

moootate (για το ισλαμικό Ἰζιχάντ - 

ἅμυναλ) θα εγκατέλειπαν (τα σπίτια τους). 

Na (τοιχ) πεις: Μην ορκίζεστε. Η ὑπακοή 

σας εἶναι γνωστή. O ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Ἐμπειρογνώμονας (με πλήρη επίγνωση) 

γι᾿ όλα που κάνετε". 

54. Na seis: "Yaaxovete στὸν AAAAX 

και ὑπακούετε στον απόστολο. Αλλά αν 

ὄμως απομακρυνθείτε εἰναι ὑπεύθυνος 

μόνο για το φορτίο (THV αποστολή) που 

ἔχει τοποθετηθεί πάνω του, κι εσείς, για 

TO φορτίο (το καθήκον ὑπακχοής) που 

ἔχει τοποθετηθεὶ πάνω σας. Av τον 

᾽υπακούσετε θα καθοδηγηθείτε στον LOLO 

δρόμο). Ο δὲ Απόστολος δεν EXEL 

᾽πυποχρέωση παρά μόνο νὰ χηρύττει TO 

ολοφάνερο (Μήνυμα). 
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55. O AAAAX υποσχέθηκε σ' εκείνους 

από σας MOV ἔχουν πιστέψει, κι EXAVAV 

καλές πράξεις, Ott Ba τους χαρίσει 

κυριαρχία OTH YH, OMS τὴν εἰχαν δοθεί 

EXELVOL που (ἐζησαν)ὴ πριν an’ αυτούς, 

και θα στερεώσει τη θρησκεία τους που 

τὴν ἐχει διαλέξει γι' αυτούς και θα αλλάξει 

(την κατάσταση τοὺς) ἐπειτὰ ἀπό το φόύο 

που εἰχαν (επιδιώκοντας) ασφάλεια και 

εἰρήνη. Αὐτοὶ λατρεύουν Ἐμένα (μόνο) 

καὶ SEV κάνουν άλλο πράγμα συνέταιρό 

Mov. Κι όὀποιος αρνηθεί - μετά an’ αὐτό 

-τὴν Πίστη, avtot εἶναι οι παράνομοι. 

56. Γι’ αὐτό να τηρείτε την τακτική 

Προσευχήῆ και va δίνετε την Ζεκάτ 

(ελεημοσύνη) και νὰ VAGKOVETE TOV 

απόστολο, για νὰ ελεηθείτε. 

57. Mn νομίζεις ότι εκείνοι που 

ἀρνήθηκαν τὴν Πίστη 8a ὄάλουν τον 

AAAAX σε θέση αδυναμίας πάνω στη 

γη. Η μόνιμη παραμονή τους εἰναι y 

Φωτιά. Και τι άθλιο τέλος! 

58. Q! Eoeic mov ἐχετε πιστέψει! 

Αφείστε τους σκλάδους και τα παιδιά 

σας που δεν EXOVV φτάσει στὴν (εφηόική) 

ηλικία, va cas ζητούν την ἀδεια (πριν 

μπουν στο σπίτι σας) σε τρεις 

(περιπτώσεις) φορές: "Πριν απ’ την πρωινή 

προσευχῇ, ενώ τοποθετείτε TA ρούχα σας 

(ξεντύνεστε) το μεσημέρι και μετά τὴν 

προσευχῇ κατά το δειλινό" Εἰναι οι τρεις 

φορές που ξεντύνεστε. Εκτός am’ αὐὑυτές 

τις περιπτώσεις SEV ὑπάρχει ενοχή για 

σας ἡ γι' αυτούς να μπαίνετε OTH σπίτια 

χωρίς ἀδεια. Ἔτσι o AAAAX φανερώνει 
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σ' εσάς τους νόμους (συμπεριφοράς) κι O 

AAAAX εἰναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

59. Κι όταν τα παιδιά σας φτάσουν 

στην (εφηόική) ἡλικία ας ζητήσουν - τότε 

- τὴν άδεια, όπως ζητούσαν, κι OL πριν 

απ' αυτούς (ἐφηόοι). Ἔτσι ο AAAAX 

παρουσιάζει σ' εσάς ολοφάνερα τους 

νόμους συμπεριφοράς κι οΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

60. Και στις γερόντισες γυναίκες, που 

dev ἔχουν πια επιθυμία για γάμο δεν 

᾽υπάρχει γι' αὐτές καμιά ενοχή, αν ὀάζουν 

κατά μέρος TA (εξωτερικά) ρούχα τους, 

VILO τον όρο VA μη κάνουν μια ακόλαστη 

επίδειξη της ομορφιάς τους. To καλύτερο 

YU αὐτές εἰναι ἡ σεμνότητα. Kio AAAAX 

εἰναι ο Μοναδικός που ὀλέπει ᾿ και OLKOVEL 

TO πάντα. 

61. Δεν ἀπαγορεύεται στον τυφλό, οὔτε 

στον κουτσό απαγορεύεται, OUTE στον 

ἄρρωστο ἀπαγορεύεται, οὐτε καὶ στον 

LOLO τον εαυτό σας να τρώτε OTA σπίτια 

σας ἡ στὰ σπίτια TWV πατέρων σας, 7 

στα σπίτια τῶν μητέρων σας, ἡ στα σπίτια 

τῶν αδελφών σας, ἡ στὰ σπίτια τῶν 

αδελφάδων σας, ἡ OTA σπίτια τῶν 

αἀδελφών TOV πατέρα σὰς ἡ στα σπίτια 

τῶν αδελφάδων του πατέρα σας, ἡ στα 

σπίτια τῶν αδελφών της μητέρας σας, ή Ir 

στα σπίτια τῶν αδελφάδων της μητέρας 

σας, N σε σπίτια που TO κλειδί τους 

ὀρίσκεται στην κατοχή σας, ἡ σε (σπίτι) 

φίλου σας. Δὲν ὑπάρχει πάνω σας καμιά 

EVOXN αν τρώτε όλοι μαζί ἡ χωριστά. 

Αλλά όταν μπαίνετε σε σπίτια νὰ 

χαιρετάτε ο EVAG τον άλλο, με την ευχή 
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va σὰς χαρίζει o AAAAX την ευλογία 

καὶ τὴν αγνότητα. Μ' αὐτό τον τρόπο 

εξηγεί φανερά ο AAAAX τους νόμους 

συμπεριφοράς σ' εσάς για να μπορέσετε 

να λογικευθείτε. 

62. Xt αλήθεια Πιστοί εἰναι εκείνοι 

μόνο, που πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Tov. Κι όταν εἰναι μαζί 

του, γιὰ την υπόθεση που αφορά, To 

γενικό συμφέρον, να μη φύγουν αν δεν 

ζητήσουν απ' αὐτόν την adeta. Exeivor 

που ζήτησαν την ἀάδεια σου, εἰναι αὐτοί 
που πιστεύουν στον AAAAX και στον 

απόστολό Του. Κι av ζήτησαν την ἀδειά 

σου για μερικές δικές τους υποθέσεις, - 

τότε - δώσε την ἀδεια σ' ὀποιον θέλεις 

απ' αὐτούς xaL ζήτησε TH συγχώρηση του 

AAAAX γι' αυτούς. Tati ο ΑΛΛΑΧ 

ὀέόδαια, είναι Πολυεπιευκής κι Ἐλεήμονας. 

63. Mnv απευθύνεστε στον απόστολο 

με TOV ίδιο τρόπο που μεταξύ σας θα 

καλούσε O νας Tov ἀλλο. O AAAAX 

γνωρίζει καλά εκείνους από σας που 

ξεγλιστροῦν (φεύγοντας) LE κάποια 

δικαιολογία. Κι ας προσέξουν εκείνοι που 

AVTLKQOVOVV (παρανομούντες) OTH 

διαταγή Tov ότι θα τους συμόεί κάποια 

δοκιμασία ἡ θα πέσει πάνω τους 

a6dotaytn Τιμωρία. 

64. Πράγματι, στον AAAAX ανήκουν 

οτιδήποτε εἰναι στους ουρανούς καὶ στη 

yn. Γνωρίζει καλά σε ποιὰ κατάσταση 

εἶστε. Και κατά την Ἡμέρα της επιστροφής 
σ' Αὐτόν θα τους αναφέρει την αλήθεια 

για ό,τι ἑκαναν. O AAAAX, εἰναι 

πράγματι, Παντογνώστης. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του [avteAenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ἑυλογημένος είναι Ἐκείνος που 

EOTELAE κάτω το Κριτήριο στο Δούλο Του 

(Μουχάμμεντ) για va προειδοποιήσει 

(νουθετώντας) OO τον κόσμο. 

2. Exeivog (υ AAAAX) στον Οποιον 

ανήκει TO ὄασίλειο τῶν ουρανών και 

τῆς γης, και δεν πήρε (-δεν γέννησε) παιδί 

και δεν EXEL συνέταιρο OTH ὀασιλεία Του, 

XL EXEL, δημιουργήσει κάθε πράγμα, και 

που TO ταχτοποίησε σε κατάλληλες 

(αρμονικές) αναλογίες. 

3. Κι όμως ἐχουν πάρει - αντί Ἐκείνου 

- ἄλλες θεότητες που δὲν μπορούν να 

δημιουργήσουν τίποτε - ενώ οι ίδιες είναι 

δημιουργήματα - και δεν εξουσιάζουν για 

τον εαυτό τους 6AG6H ἡ ὠφέλεια, (μα) 

οὔτε ζωή, ovte Ανάσταση. 

4. Και εἰπαν εκείνοι που ἀαρνήθηκαν 

(την Πίστη): "Τίποτε δεν εἰναι τούτο - 

παρ᾽ ένα ψέμα - ποῦ το ἔχει επινοήσει O 

LOLOG, και που κι άλλος λαός τον ὀοήθησε 

Oo αυτό. (Στ᾿ αλήθεια) avtoi εἰναι που 

ἤρθαν (θέτοντας) μια αδικία και Eva. ψέμα 

(αυθαδέστατα.). 

5. Καὶ εἰταν: "διηγήματα των ἀρχαίων, 

που ta ἔγραψε, (ο Μουχάμμεντ) - καθ' 

υπαγόρευση σ' GUTOV - πρωί και ὀράδυ" 

(δηλ. Κάθε μέρα). 
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6. Na mets: "Τοῦτο (to Κοράνιο) ἔχει 

σταλεί κάτω (στη YH) από Exetvov που 

γνωρίζει τα Μυστήρια (που εἰναι) στους 

ουρανούς καὶ στη YH. Kat είναι - πράγματι 

- Exeivoc Πολεύσπλαχνος, Πολυεπιεικής". 

7. Και εἰπαν: "Ti μέρος tov λόγου εἰναι 

αυτός ο ἀπόστολος, πον τρώγει Ta 

φαγητά και περπατά στις αγορές; Natt 

Sev ἔχει σταλεί σ' αὐτόν κάτω ἕνας 

ἄγγελος για νὰ EXEL κάποιον που νὰ 

προειδοποιεί μαζὶ του; 

8. Ἢ (γιατί) δεν έχει OLYTEL (χαριστει) 

σ' αυτόν ένας θησαυρός, ἡ (γιατί) νὰ μην 

EXEL EVA κήπο για νὰ τρώγει AI’ αὐτόν 

(απολαμόάνοντας); Και είπαν ov ἀδικοι: 

"Δεν ακολουθείτε εἱἰμή ἄνδρα γοητευμένο. 

9. Κοίταξε πως κτύπησαν σε σένα τους 

παραλληλισμούς! (με τι σ' ἐχουν συγκρίνει) 

Αλλά ἐχουν παραπλανηθεί, και dev 

μπορούν VA ὄόρουν το σωστό ὃρόμο. 

10. Ευλογημένος εἰναι Exetvoc, που 

av ήθελε, θα μπορούσε va σον δώσει 

καλύτερα (πράγματα) as’ αὐτά,- Κήπους 

που νὰ τρέχουν από κάτω τους τα 

ποτάμια, - και νὰ κάνει (για χατίρι) σου 

Παλάτια. | 

11. Αλλά διαψεύδουν και την oa 

(της Κρίσης που πρόκειται va φτάσει). 

Κι ἐχουμε ετοιμάσει - Yl αὐτόν που 

CLOVELTAL (τον ερχομό) - και διαψεῦύδει - 

τὴν Ὥρα, Eva φλογισμένο καμίνι. 

12. Ὅταν το ὀλέπουν από ένα μακρινό 

μέρος, θα ἀκούσουν την μανία TOV και 
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THV ἐχπνοή του. 

13. Κι όταν ριχτούν δεμένοι σφιχτά - 

σα σωρός - σ' EVA στενόχωρο τόπο, Ba 

φωνάζουν για καταστροφή - επί τόπου - 

(για εξαφανισμό)} 

14. "Auty τὴν ημέρα μην επικαλείστε 

τὴν (τέλεια) καταστροφή μόνο μια φορά, 

αλλά συνηγορείστε για πολλές (τέτοιες) 

καταστροφές! 

15. Νὰ πεις: “Αυτό είναι καλύτερο, ἡ 

O αιώνιος Κήπος, που εἰναι ταγμένος για 

τους ενάρετους; Il’ αὐτούς avuty εἰναι 

τόσο μιὰ ἀμοιθή, OGO και ἕνας τελικός 

(σκοπός). 

16. "Oa ἐχουν σ' avtov ό.τι 

επιθυμήσουν διαμένοντας για πάντα. Mio 

υπεύθυνη ὑυπόσχεση εἰναι (αὐτό) για το 
Kveto σου". 

17. Kau την ημέρα που θὰ τους μαζέψει 

Ohous Eva σωρό, μαζί κι εκείνους που 

λάτρευαν (ἀλλα) αντί τον ΑΛΛΑΧ θὰ 

τους πει (QWTWVTAS TOUS συνέταιρους): 

ἽΜην εἰστε εσείς που σπρώξατε στην 

πλάνη τους δούλους Mov, ἡ μὴν εἰναι ot 

LOLOL που παραπλάνησαν τον εαυτό τους 

από to Δρόμο"; 

18. Oa πουν: “Δόξα σε Σένα! Δεν ταν 

για μας κατάλληλο va παίρνουμε ἄλλο 

προστάτη εκτός απὸ Σένα. Κι ouwe Εσύ 

ἄφησες νὰ χαίρονται Ta ἀγαθά (της ζωής) 

σ' αυτούς και στους πατέρες τους, μέχρις 

ὅτου ξέχασαν το Μήνυμα. Tati ήταν λαός 

(ανάξιος και) χαμένος". 
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19. (Oa πει o AAAAX στους ἀδικους): 

“Τώρα σας διάψευσαν γι' αυτά ποῦ λέτε. 

Ἔτσι δὲν μπορείτε να αποφύγετε (τὴν 

τιμωρία σας), οὐτε (να ὄρείτε) δοήθεια". 

Κι όποιος από σὰς αδικεί, θα κάνουμε 

να δοκιμάσει μια (αυστηρή) μεγάλη 

Τιμωρία. 

20. Και δεν στείλαμε - πριν από σένα 

- απόστολους, που νὰ μὴν ETOWYAV TO 

φαγητό και νὰ μὴ περπατοῦσαν OTIC 

αγορές. Και κάναμε μερικοὺς από σας - 

για δοκιμή - (σαν παράδειγμα) για τους 

άλλους. Τότε θα υπομένετε (καρτερικά); 

Γιατί ο Κύριός σου (ω! Μουχάμμεντ!) εἰναι 

ο Μοναδικός που ὄλέπει (τὰ πάντα). 

21. Και εἰπαν εκχκείνοι που ὃεν 

επιθυμούν τη συνάντηση (τους) watt Mac: 

"Γιατί δεν στέλνονται. OL ἄγγελοι κάτω σε 

μας, ἡ (γιατί) dev ὀλέπουμε τον Κύριό 

μας", Βεέδαια ἐχουν αλαζονική wea για 

τον EGUTO TOUS και μεγάλη εἰναι ἢ 

αυθάδεια της ασέῤδειάς τους! 

22. Αλλά την Ημέρα που θα δουν τους 

αγγέλους - και dev θα yaoovv (δέδαια) 

σ' αυτή τὴν ἡμέρα OL ένοχου - και που θὰ 

τους λένε: "Φραγμός (ὑπάρχει εδώ) 

απαγορευτικός (για ὀλους)}" 

23. (Tote) θα ανατρέξουμε στο ἔργο 

που έχουν κάνει (στη ζωή αυτή), και θὰ 

TO κάνουμε σκόνη που παντοῦ θὰ 

σκορπιστεί. 

24. Ot Σύντροφοι του Κήπου - αὐτή 

την Ἡμέρα - θα εἰναι υπέροχα 
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(εγκατεστημένοι) OTH διαμονή τοῦς, 

ἔχοντας το ομορφότερο μέρος για 

ανάπαυση. 

25. Και την ἡμέρα που ο ουρανός θα 

σχιστεί σε κομμάτια καὶ OL ἄγγελοι θα 

στέλνονται κάτω (στη YH), κατεδαίνοντας 

(ομαδικά), 

26. σ' αυτή την Ἡμέρα ἡ ὄασιλεία - 

δικαιωματικά και αληθινά θα ανήκει στον 

Ouxtionova (AAAAX). Και 0a εἰναι μια 

Ημέρα τρομερά δύσκολη για τους 

Απιστους. 

27. Την Ἡμέρα που ο ἄδικος θα 

δαγκάνει τὰ χέρια του και θα λέει: "Ac 

γινόταν να ἐπαιρνα Eva (ίσιο) δρόμο με 

τον Απόστολο! 

28. Αλίμονό μου! ἂς ταν va μὴν 

ἐπαιρνα ἕνα τέτοιο φίλο! 

29. Με παρέσυρε στην πλάνη (μακριά) 

as’ to Μήνυμα (του Κορανίου) αφού ήδη 

μου εἰχε φτάσει! Και εἰναι προδότης για 

τον άνθρωπο ο Latavac!” (αφήνοντας δηλ. 

τον φίλο του κατά την ώρα της ανάγκης.). 

30. (Tote) ο Απόστολος θα met: “Ὁ! 

Κύριέ μου! Ο λαός μου - ot’ αλήθεια - 

πήρε αὐτὸ το Κοράνιο σαν κάτι τι το 

εγκαταλελειμένο". 

31. Κι έτσι κάναμε για κάθε προφήτη 

ἕνα εχθρό από Tous αμαρτωλοῦς. Αλλά 

είναι ἀαρχετός - ο Κύριός σου - για va 

καθοδηγεί και va όοηθά. 
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32. Και λένε εκείνοι που αρνοῦνται 

τὴν Πίστη: "Πατί to Κοράνιο va μὴν ἔχει 
σταλεί πάνω του - ἀπαλ - συνολικά; (να 

μὴν Tov ἔχει ἀποκαλυφθεί) όλος μιὰ και 

καλη; M' αὐτό τον τρόπο 

(αποκαλύπτεται) για VOL στερεώσουμε - 

μ' αυτό - THV ψυχή σου, και TO ἔχουμε 

απαγγείλει σε ταχτοποιημένες φάσεις 

(σταδιακά). 

33. Και dev θα σου φέρουν κανένα 

παράδειγμα (δεν θα σου) φέρουν καμιά 

απόδειξη, mov Ἐμείς va un σου 

ἐεμπνεύσουμε τὴν αληθινή και καλύτερη 

(του) εξήγηση. 

34. Ἐκείνοι που θα μαζευτούν (σωρός) 

με TO πρόσωπό TOUS (μπρούμυτα) στὴν 

Κόλαση. αὐτοὶ θα είναι σε κακό χάλι, 

και - από TO Δρόμο - πολύ λανθασμένοι. 

35. Και δώσαμε (πριν ast’ αὐτό) στον 

Μωυσή τη Βίόλο, και κάναμε μαζί tov 

Υπουργό (Σύυμόουλο) τον ἀδελφό του 

Ααρῶν. 

36. Και εἰπαμε: "Πηγαίνετε (κι οι δύο) 

στο λαό που (οι ἀνθρωποί Tov) έχουν 

διαψεύσει (κι ἀαρνήθηκαν) τις Εντολές 

Mac". Κι avtov (to λαό) τον 

καταστρέψαμε με (ολοσχερή) καταστροφή. 

37. Και oto λαό tov Nowe, ταν 

διάψευσαν τους ἀποστόλους, TOUS πνίξαμε 

και κάναμε (το τέλος) τοὺς Eva Σημείο 

για τους ανθρώπους. Κι ἐχουμε ετοιμάσει 

για όλους τους άδικους 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 GAMES γενιές ανάμεσά τους. 

39. Σὲ κάθε Eva an’ αυτούς του 

αναπτύξαμε (παραόθολές) και 

παραδείγματα και κάθε Eva απ' αυτούς 

ἔχουμε εξοντώσει (με ολικό) ἀαφανισμό 

(για τις αμαρτίες τους). 

40. Βέδαια (οι ἀπιστοι) θα πρέπει va 

ἔχουν περάσει AI TO χωριό που ἑόρεξε 

πάνω TOV ἡ απαίσια ὄροχή (και το 

κατέστρεψε). Μήπως δεν ἐόλεπαν (τὴν 

καταστροφή). Κι Ouws δεν περίμεναν 

Ανάστασηῃ. 

41. Κι όταν σε ὄλέπουν, σε 

μεταχειρίζονται μόνο ειρωνικά: "“Ἑίναι 

(δυνατόν) να εἰναι αυτός που o AAAAX 

τον EXEL στείλει σαν EVA απόστολο; 

42. Λίγο ἐλειψε να μας παραπλανήσει 

από τις θεότητές μας, αν SEV ὑυπομέναμε 

σταθερά σ᾽ αὐτές! " Oa μάθουν - όταν 

OOVV τα ὀασανιστήρια ποιος εἰναι EXELVOG 

που παραστράτησε από το Δρόμο! 

43. Μήπως δεν eldes εκείνο, που πήρε 

ta πάθη tov (ή τις ορμές του) για θεό; 

Μήπως εσύ θὰ γίνεις ο ὑπερασπιστής τῶν 

᾽πυποθέσεών TOV; 

44. Ἢ μήπως ἐἔχεις τη γνώμη ότι οι 

περισσότεροι τους AXOUVE ἡ λογικεύονται; 

Δεν εἰναι παρά σαν τα ζωντανά, (και πιο 

χειρότεροι) και ἔχουν παραπλανηθεί από 

το Δρόμο. 

ae Lapa hee 

V4 s jel Yo ols ait ὃ) gus 

te gh 44 is 1 τ 

G9 bye Steely la gay! 

pinks 

σοῦ σ΄ 4 ΄ Pe sie νι “ee” 4S 

CaS, (ENTS iS 

esa ke belgie τ βῆ; 
δ. μι τῷ 

ἂν pious sien) 

le ee oe 

τς Se 

BSScalslanya, SEIZES 

Oi. jak 

4“. - 4144 “a 

Vole al Cok: 

Ὁ ORRIN iol ἌΠΗ 



(25) Lovea ελ-Φουρχάν Μέρος 190 

45. Δεν εἰδες πώς παράτεινε ο Κύριός 

σου, τη σκιά; Av ἤθελε μπορούσε va τὴν 

κάνει ακίνητη! Κι όμως ἐχουμε κάνει τον 

ἥλιο οδηγό πάνω της. 

46. Και μετά την σόήναμε (τη σκιά) 

σιγὰ - σιγὰ προς το μέρος μας. 

47. Ἐκείνος εἰναι που έκανε για σας 

τη Νύχτα σαν ένα Χιτώνα και τον ’ Yivo 

σαν μια Ανάπαυση, κι ἕκανε την Ημέρα 

για va Gyalvete για τη όὀιοπάλη. 

48. Κι Βκείνος είναι που ἔστειλε τους 

ανέμους OAV κήρυκες χαρούμενων 

ELONOEWV που αναγγέλουν τὴν σύντομη 

άφιξη τῶν ὀροχών απ’ τις Ενεργεσίες Tov, 

και στείλαμε κάτω (στη γη) - από τον 

OVEAVO (καθαρό) αγνό νερό (που εξαγνίζει 

κάθε τι), 

49. για va ζωογονήσουμε μ' αὐτό μια 

χώρα ποῦ πεθαΐνει και να ποτίσουμε COG 

ἔχουμε δημιουργήσει, ζωντανά κι 

ανθρώπους σε μεγάλο αριθμό. 

50. Κι ἐχουμε μοιράσει τούτο μεταξύ 

τους για να θυμοῦνται (και να υμνολογούν. 

τις ευεργεσίες Mac). Αλλά οι περισσότεροι 

από τους ανθρώπους ὀλα Ta αρνούνται 

(αχάριστα) κι. ἐδειξαν μόνο τὴν 

| ἀγνωμοσύνῃ. 

51. Κι αν θέλαμε, μπορούσαμε νὰ 

στείλουμε σε κάθε χωριό Evayv 

προειδοποιητῇ. | 
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Movyappevt!) στους ἀπιστους αλλά va 

αγωνίζεσαι ενάντιά τους μ' αὐτό (το 

Κοράνιο) μὲ τὴν πιο μεγάλη 

ἐνεργητικότητα. 

53. Εἰναι Εκείνος που άφησε ελεύθερες 

(προσεγγίζοντας) τις δύο θάλασσες, αὐτήν 

(την μια) εὐγευστη και γλυκιά κι αὐτή 

(την ἄλλη) αλμυρή και πικρή. Κι ἕκανε 

ἀνάμεσά τοὺς Eva εμπόδιο που εἶναι 

απαγορευμένο νὰ TO περάσουν. 

54. Και εἰναι εκείνος που ἔπλασε 

ἄνθρωπο από το νερό, (το ανδρικό 

σπέρμα) και τον EXAVE (αρσενικό για τη 

συγγένεια της γενεαλογίας και θηλυκό 

για το δεσμό του γάμου. Ο Κύριός σου, 

πάντοτε είναι Παντοδύναμος. 

55. Αλλά αὐτοί ἀκόμα λατρεύουν αντί 

τον AAAAX ἀλλα (πράγματα) που οὔτε 

τους ὠφελούν οὔτε τους ὄλάπτουν, ο δε 

ἀπιστος είναι δοηθός (του Σατανά) κατά 

της ὑπακοής του Κυρίου του. 

56. Και δεν σ' ἔχουμε στείλει, παρά 

μόνο VO αναγγείλεις τα ευχάριστα νέα 

για τους δίκαιους και να προειδοποιήσεις 

(νουθετώντας) για τους ἀδικους., 

57. Na πεις: (ὦ! Μουχάμμε vt!): "Δεν 

σας ἐρωτώ (σας ζητώ) γι' αυτό το μήνυμα 

καμιά AWOL, παρά μόνο ὀποιος θέλει 

ας πάρει τον (ίσιο) Δρόμο που (odnyet) 

προς τον Κύριό του". 

58. Και aoe τὴν εμπιστοσύνη σου 

στον Ζώντα, (=AAAAX), που δεν 

πεθαίνει και πανήηγύυρισε τη δόξα Tov. 
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Και αρκεί yu Αὐτόν που γνωρίζει κατά 

θάθος τα λάθη τῶν δούλων Του. 

59. Που δημιούργησε τους ουρανούς 

καὶ τη YY] και όσα εἰναι ἀνάμεσά TOUG σε 

EEL ἡμέρες, κι ἐπειτα ἐεγκαταστάθηχε στο 

Θρόνο. O ελ- Ραχμάν (ξελεήμων AAAAX) 

Ρώτησε - λοιπόν - yu Αὐτόν τον 

Ἐμπειρογνώμονα. 

60. Κι ὀὁταν πουν σ᾽ αυτοῦς: 

"Προσχκυνείστε τον Πανοικτίρμονα Ραχμάν 

λένε: "Και ποιος εἰναι ο Πανοικτίρμονας 

(Payuav); Μήπως θα πρέπει va 

προσχυνήσουμε O,TL εσύ μας διατάζεις," 

Κι ἐτσι αυξήθηκε σ' αὐτούς ἡ φυγή (as 

τὴν Αληθεια). 

61. Ευλογημένος εἰναι Exetvocg που 

ἕκανε στον OVOAVO τους αστερισμούς κι 

έχανε σ' AUTOV μια (αναμμένη) Λυχνία (ο 

ήλιος) κι Eva Φεγγάρι που φωτίζει! 

62. Κι εἰναι Ἐκείνος που ἔκανε τη 

Νύχτα και την Ἡμέρα (σ' αρμονιχή 

εναλλασσόμενη) αλληλοδιαδοχή., για 

όποιον ήθελε va θυμηθεί ta μεγάλα 

δημιουργήματά (Tov) ἡ va δείξει τὴν 

εὐγνωμοσύνη (TOV) (για τις ευλογίες Tov). 

63. Και οι ὑυπάκουοι δούλοι του Ραχιιάν 

(Ελεήμονοα) εἰναι εκείνοι που περπατοῦν 

πάνω στὴ γη με ταπεινοφροσύνη, κι ὁταν 

τους προσφωνούῦν οι αμαθείς λένε: "Ειρήνη 

(πάνω) σας" 

64. Και (είναι) εκείνοι που περνοῦν 

TH νύχτα λατρεύοντας τον Κῦύριό τους 

γονατιστοί και ὀρθιοι. 
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65. Kau (είναι) εκείνοι που λένε: "Κύριέ 

μας! Απομάκρυνε από μας την Τιμωρία 

της Κόλασης, γιατί ἡ τιμωρία της εἰναι 

μόνιμη: 

66. και πολύ κακός εἰναι σαν τόπος 
διαμονής και ανάπαυσης". 

67. Και (είναι) εκείνοι που - όταν 

ξοδεύουν - δὲν εἰναι, ὑπερδολικά, σπάταλοι 

κι οὔτε φιλάργυροι, αλλά κρατούν μιὰ 

δίκαιη (ισορροπία) ἀνάμεσα σ' aUTES (τις 

ακρότητες). 

68. Και (είναι) εκείνοι που dev 

ἐπικαλοῦνται - μὲ τον AAAAX άλλο θεό, 

καὶ δὲν σκοτώνουν μια τέτοια ζωντανή 

ψυχή, που o AAAAX την ἔκανε Eon, 

εχτός (αν πρόκειται) για δίκαιη αἰτια 

και, δὲν διαπράττουν μοιχεία. Κι ὀποιος 

κάνει αὐτό θα συναντήσει τιμωρία. 

69. Oa διπλασιαστεί σ' αὐτόν y 

Τιμωρία κατά την Ἡμέρα της Ανάστασης 

καὶ θα τον σκεπάσει ἡ ντροπή (αιώνια). 

70. Extés αν μετανιώσει, αν πιστέψει 

και κάνει ἔργα ἀγαθά. Σ' αυτούς ο 

AAAAX θὰ αντικαταστήσει τις κακές 

(πράξεις) τους μὲ καλές, κι oO AAAAX 

ΠῸολυεύσπλαχνος, Πολυεπιεικής. 

71. Κι ὁποιος μετανιώνει κι 

αγαθοεργεί, (τότε) έχει - Ot αλήθεια - 

EMLOTOEWEL στον AAAAX σε ένα 

(ευπρόσδεκτο) ἐργο. 

72. Κι εκείνοι που δὲν ψευδομαρτυρούν 

- κι αν ἀκόμα περάσουν από ματαιότητα, 
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, , , ar ΄ eae 

θα περάσουν ἐντιμαὰ (χωρίς va («5 

συμμετέχουν σε μάταιες κουόέντες). 

73. Κι εκείνοι που - όταν, Ὁ si 
προειδοποιούνται από ta Ἐδάφια (tu CEL GEES 

Εντολές) tov Κυρίου τους, - δεν oxv60vv 

πάνω τους, κουφοί και τυφλοί. 

74. Κι εκείνοι που λένε σούς ολθοβο 
, . , , | , Ι bes ἌΣΙΟΣ “Δ ae 

(προσευχόμενοι): Κύριε μας! Χάρισε σ Gah ie Ses, is 

EUG συζύγους και AMOYOVOUG που va ‘Ounce ἢ 

είναι ἡ παρηγοριά των ματιών μας, και LS patel 

κάνε μας (δώσε μας τὴν τιμῆ VO είἰμαστε 

᾽υπόδειγμα για τους ενάρετους". 

75. Αὐτοί εἰναι που θ' ανταμειφθούν τ; νὸς: <4 

E TO δωμάτιο (την πιο ὑψηλή τοποθεσία Ρ ὦ μ μάτιο (τη nay tox Orig; 
στον παράδεισο), EMELON ὑυπεμεναν 

καρτερικά. Κι εκεί μέσα θα γίνουν δεκτοί 

με χαιρετισμούς και εἰρήνη, 

τι 
᾿ , , ᾿ ΄ ber = p”Eew ξ 

76. κατοικώντας Exel για πάντα. Tlooo | ἡ τ 22 212; Gacy ws 

όμορφη διαμονή και τόπος AVATAVONS. 
4 

77. Na mets: (Q!Movydppevt!) (στους Ἂν eI OS 
Αρνητές της Πίστης): "O Κύριός μου dev δι Sous 

επικαλείστε! Αλλά εσείς ἔχετε NON TEL 

ψέματα (Tov ἀαρνηθήκατε), θα φτάσει σε 

σας ἡ μόνιμη κι ἡ (αναπόφευκτη τιμωρία 

στη μέλλουσα ζωή). 



Στο ὄνομα του AAAAX, 

tov Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΤΙΣΜ. = (Ta, Σινν, Μιμ) 

2. Αὐτά είναι τα Ἐδάφια (στίχοι) του 

σαφούς Βιύόλίου. 

3. Κοντεύεις (922 Μουχάμμεντ!) va 

σκοτώσεις TOV EAUTOV GOV από τὴν λύπη 

γιατί δεν πιστεύουν OL ἀπιστοι. 

4. Av (το) θέλαμε θα στέλναμε πάνω 

τους, κάτω (στη YN) EVA σημείο από TOV 

ουρανό που θα ἐσκυόε ο λαιμός τους σ 

αυτό, από ταπεινοφροσύνη. 

5. Αλλά όσα Μηνύματα κι αν τους 

φτάνουν, από νέες AMOXGAVWELS του 

Πανοικτίρμονα (AAAAX), avtot 

απομακρύνονται απ᾽ αυτά. 

6. ἔχουν - πραγματικά - διαψεύσει 

(αρνηθεί to Μήνυμα). Αλλά σύντομα θα 

φτάσουν σ' αὐτούς Ta νέα, για ὁσα 

εἰιἰρωνεύονταν πάνω σ᾽ αὑτό! 

7. Μήπως dev ὀλέπουν στη YN LE πόσα 

εὐγενῆ πράγματα τὴν ἐχουμε πλουτίσει 

από eva ζευγάρι για κάθε αγαθό εἰδος; 

8. Βέδαια, o' αυτό ὑπάρχει ἕνα Σημείο 

ZL OUWG OL πιο πολλοί am’ αὐτούς δεν 

(το) πιστεύουν. 
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9. Και - ὀέδαια - o Κύριός σου εἰναι ony yaipgh 265 815 
᾿ ry , ἘΦ < Ξ ᾿ A 

Exetvoc, 0 Παντοδύῦναμος, o Πολυέλεος. 

10. Ανάφερε ὁταν o Kvovos σου AX <> las esa me 

φώναξε tov Μωυσῆ: "Πήγαινε oto λαό 

τῶν ἄδικων (ανθρώπων), 

11. Tov λαό του Φαραώ (και πες): ON gents 
ΜΜήπως dev φοόδούνται tov AAAAX;" 

12. Etme (0 Μωυσῆς): "Κύριέ μου! 

(Πολὺ) φοόάμαι ott θα με διαψεύσουν. 

13. Και το στήθος μου στενεύει (δεν hey Fit ie, 2 ὁ» 

ἔχω θάρρος) και ἡ γλώσσα μου δεν εἰναι 

ευχάριστη (στην ομιλία). Iv’ αὐτό στείλε 

τον Ααρών. 

: , , ’ ΄ as λλτ ERO} herve ge, 

14. Κι (επι πλέον) ἔχουν μια κατηγορία Oe Ξε: ee 

εναντίον μου για κάποιο ἐέγκλημα, και 

φοόδούμαι ότι θα με σκοτώσουν". 

15. Eite (0 AAAAX): "Ποτέ! (με () 6A5 Qe Cas 5G 

γανένα τρόπο μη φοόάσαι). Προχωρήστε 

(xt ov δύο) με Ta Σημεία Mac. Etuaote 

watt σας και θ' axovue (6,11 Mac 

ζητήσετε). 

, : ᾿ oe Dye. 28 “,2.- Be 76 8 16. Hnyatvete (κι ov ὄνο σας). στο CVn δύ 8 peal 

Φαραώ και πέστε: ἔχουμε σταλεί από 

τον Κύριο του Σύμπαντος, (με τὴν 

προειδοποίηση), 

17. νὰ ἀαἀπελευθερώσεις το λαό, του OF} Leese Ll 

Ισραήλ και va το στείλεις μαζί μας. 

18. Εἰπε (0 Φαραώ): "Μήπως δεν σε 

αναθρέψαμε κοντά μας σαν ήσουν παιδί, ek is 
, r) : ᾿ , ἢ don . ὁ ΝΜ 

κι ἐμεινες ἀναμεσὰ μας πολλὰ χρόνια απ cai 

ew ete Se . μας 1.1 

Lact δ βου ον 
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τὴν ἡλικία σου; 

19. Κι ἔκανες την πράξη (που ξέρεις) 

ότι έκανες, κι εἰσαι αχάριστο (πλάσμα)!" 

20. Eine (ο Μωυσής): "Nau λοιπόν! 

τὴν ἕκανα! Κι ἤμουνα τότε από τους 

ἐνόχους. 

21. "Tu αυτό και ὁραπέτευσα από σας 

(όλους) ὀὁταν σὰς φοδήθηκα. Αλλά ο 

Κυριός μου, μὲ προίκισε (από τότε 

χαρίζοντάς μου) εξουσία (και σοφία), και 

μ' ἔκανε EVAV από τους ἀποστόλους. 

22. "Κι για αυτή τη χάρη - (όπως λες 

ότι μ' ἐχεις αναθρέψει), εσύ ἔχεις 

᾽πποδουλώσει TO λαό του Ἰσραήλ!" 

23. Εἰπε (tote) ο Φαραώ: "Kat ποιος 

εἶναι ο Κύριος (κι ἡ Ἐλπίδα) tov 

Σύμπαντος;" 

24. Eire (ο Μωυσῆς): (Etvat) ο Κύριος 

τῶν ουρανών και της γῆς κι OGWV εἰναι 

ανάμεσά τους, αν εἰστε ὄὀέδαιοι". 

25. Και εἰπε (ο Φαραώ) σ᾽ σους ταν 

γύρω του: Μήπως δεν ακούσατε (ό,τι 

λέγει)" 

26. Εἰπε (ο Μωυσής): "(Etvat) ο Κύριός 

σας κι ο Κύριος τῶν πρώτων πατέρων 

σας (αφ' του Cette)!". 

27. Eine (ο Φαραώ): "Σίγουρα 
πραγματικά τρελός εἰναι ο ἀπόστολός σας 

που ἔχει σταλεί σ᾽ εσὰς!"" 
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28. Εἰπε (0 Μωυσής): "(Etvat) o Κύριος 

της avatoAns και της Δύσης κι ὄσων 

ὄρίσκονται ανάμεσά τους, αν μόνο 

λογικευθείτε !". 

29. Εἰπε (ο Φαραώ): "Ἂν πάρεις (για 

λατρεία) ἄλλο θεό εκτός, από μένα, θα 

σε κάνω va όὄόρεθείς UE τους 

φυλακισμένους!" 

30. Εἰπε (ο Μωυσήης): "Ki αν σου ἔλθω 

(αν παρουσιασθώ σ' εσένα) με κάτι φανερό 

(και πειστικό);" 

31. Εἰπε (0 Φαραώ): "Δείξε μας το, 

(αν λες την αλήθεια!) αν εἰσαι από τους 

αληθινούς (αποστόλογς)! " 

32. Και πέταξε (τότε ο Μωυσής) το 

ραδδί του, και να! που ἔγινε φίδι, φανερό 

(XL ορατό από OAOUS)! 

33. Κι ἐόγαλε το χέρι του, και va! 

που φάνηχε κάτασπρο σ' όλους που 

παρατηρούσαν! 

34. Εἰπε (0 Φαραώ) στους ανθρώπους 

που ταν ολόγυρά του: "Αὐτός εδώ ο 

μάγος εἰναι πολύ επιδέξιος. 

35. To σχέδιό τοῦ εἶναι να σας EXOLWEEL 

από TH YH σας, με τις μαγείες tov. Th 

λοιπὸν διατάζετε (συμόουλεύοντας);" 

36. Εἰπαν: "Koatnoe αὐτόν και τον 

αδελφό του O εχκρεμότητα, (για λίγο), 

και στείλε στις πόλεις (EV τω μεταξύ, 

κήρυκες) va μαζέψουν (μάγους). 
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37. Νὰ σου φέρουν κάθε ικανό 

(επιδέξιο) μάγο". 

38. Κι όλοι ot μάγοι μαζεύτηκαν για 
TY OVYXEVTOWON τῆς γνωστής ἡμέρας. 

39, χαὶ ρωτήθηκαν οι άνθρωποι:; "Είστε 
- λοιπόν - όλοι μαζεμένοι; 

40. Ac ακολουθήσουμε τους μάγους 

αν EXELVOL είναι νικητές;" 

41. Κι otav ἐφτασαν οι μάγοι εἰπαν 
στον Φαραώ: "Av - νικήσουμε, θα ExoupE 
- τότε - μια (ανάλογη σε αξία) αμοιδή;" 

42. Κι εκείνος εἰπε: "Μάλιστα - και 

πιο πολύ ακόμα) - γιατί στην περίπτωση 

αυτή θα ὀρεθείτε πολύ κοντά (στο θρόνο) 
τ μου", 

43. Εἰπε - τότε - σ' αυτούς ο Μωυσής: 

"PLETE αυτό που πρόκειται να ρίξετε!" 

44. Κι ἐριξαν ta σχοινιά τους και τα 

ραύδιά τους και είἰπαν: "Με τη δύναμη 

του Φαραώ, εμείς εἰμαστε που - έόδαια - 

θα νικήσουμε!" 

45. Κι ἐριξε (επίσης) ο Μωυσής το 
θαόδί του, και va, που αμέσως κατάπιε 
O,TL ψεύτικο είχαν παραποιήσει! 

46. Και - τότε οι μάγοι ἐπεσαν 

γονατιστοί νὰ προσκυνήσουν, 

47. λέγοντας: "Πιστεύουμε στον Κύριο 

του Σύμπαντος (Κόσμου), 

VQ ssl VN ch κι λδ)» 

Go .Ζ 12 wows a 

Oe a2 uv "νοὶ ς 

ΣΝ Zo, 3.“ 27 a Ay Pare . 

AK We ieee | DINO tear σαν 

δ σὰν 

“. 
ie CRRA TELA LIV Aes ee 
CF lal bol cui 

a ee 21 | i σ7ὼ τ... .5,..9 Chee “5.7 AA Gee 

SOLAN UG Ser οί 

᾿ ~- eer BR ZIRT de ae 
OD ν dal liye) 3} ΚΟΥ eos 

ow 

ν᾿» 

Ty τ πο τ 
(2) 6 gle ἀλλο allooliac tous alle 

FOR “ “der 21.1.27 "ἃ, 

(Ὁ ὑπο», Ble 

BX “ Feier een CORA ERCA 



(26) Σούρα ελ- Σου αρά Μέρος 190 VV sl pecdt 8) ye 

’ , Gyr Ree - hu KW 48. Xtov Κύριο tov Μωυσή και tov CRIN 
Ααρών". | 

r , , , Mn ΡΝ ΄, eg nie 

49. Eine ο (Φαραώ): "Πώς) ἔχετε 1 OANA SSSI AEE I 
πιστέψει σ' Αὐτόν πριν, σας δώσω εγώ | % -:τ413212.7.: cere we τῷ OTEWEL σ QlV, σὰς δωσῶ EY Alb Τα ΚΉΡΉΝΟ Palos ἧ 
τὴν ἀδεια; Σίγουρα αντός εἰναι O ΩΣ OEE is ras 

μεγαλύτερός σας (AEXNYOS) που σας δίδαξε ει Pe tae Ny 

Tr μαγεία! Σύντομα ὄμως θα μάθετε τις 

συνέπειες)! "Oa σας κόψω τα χέρια σας 

και τα πόδια σας αμφίπλευρα και θα σας 

σταυρώσω λους Patt!” 

50. Είπαν: "Δεν μας πειράζει! Tia μας 

θα είναι μια ἐπιστροφή στον Κύριό μας! 

51. "Ἐπιθυμία μας όμως εἰναι va μας 

συγχωρήσει ο Κύριός μας για VO εἰμαστε 

οι πρώτοι ἀνάμεσα στους Πιστούς!" 

52. Κι εμπνεύσαμε στον Μωυσή (το 

εξής): “Ταξίδεψε - νύκτα - με τους δούλους 
Mov, γιατί (σίγουρα) θα καταδιωχθείτε".. 

53. Κι ἔστειλε - τότε - O Φαραώ > 

(όλες) τις πόλεις κήρυκες, (να μαζεύουν 

στρατιώτες). 

54. Eine 0 Φαραώ: "Avtol, (οι 

Ἰσραηλίτες) SEV εἰναι παρά μιὰ χούφτα 

άνθρωποι. 

55. "Kot παράφορα μας εξαγριώνουν. 

56. "Ενώ εμείς όλοι μαζί elwaote 

προειδοποιημένοι (ετοιμοπόλεμοι)". 

57. Ἔτσι διώξαμε αυτούς (τους 

Αἰγυπτίους) από κήπους, και πηγάδια, 

mg J “-- fe che Cee oF sarees 

KR inne Lol ae cleat 

ἥν. ae ΄σ “πὴ, WY ak Ma 4, 
ony οι, | . *\: 
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58. καὶ θησαυρούς και κάθε εἰδους 

εξαιρετικές θέσεις, 

59. Κι έτσι (κάναμε). Ενώ (όλα αυτά, 

τα κάναμε κληρονομιά στα Παιδιά του 
Ἰσραήλ. 

60. Και κατά την ανατολή του ἡλίου 
τους ἀκολούθησαν καταδιώκοντάς τους 
(ανατολικά.). 

61. Κι otav (έγινε wote) τα δύο 
σώματα (τῶν στρατιωτών), το ένα νὰ 

ὀλέπει το άλλο, OL σύντροφοι του Μωυσή 
εἰπαν: Ὁπωσδήποτε θα μας προφτάσουν". 

62. Είπε (O Μωυσής): "Ποτέ, (με 
κανένα τρόπο)! Εἶναι μαζί μου O Κύριός 
μου! Oa μὲ οδηγήσει (δοηθώντας pe)!" 

63. Κι ἐεμπνεύσαμε στον Μωυσή (το. 
εξής): "Κτύπησε μὲ to ραύδί σου τη 
θάλασσα". Και χωρίστηκε στη μέση, κι 

ἤταν To κάθε χώρισμα σαν πελώριος 
στερεός OYXOS ενός ὀουνού. 

64. Κι κάναμε το άλλο σώμα (του 
στρατοῦ) να πλησιάσει προς τα εκεί. 

65. Και σώσαμε τον Μωυσή κι ὀλους 
όσοι ήταν μαζί του, 

66. Κι έπειτα πνίξαμε τους άλλους. 

67. Βέθαια σ' αυτό ὑπάρχει Eva. Σημείο, 
αλλά OL πιο πολλοί απ' αὐτούς δεν (το) 
πιστεύουν. 

68. Κι όμως ο Κύριός σου εἰναι 

Εκείνος o Παντοδύναμος, o 

18 of VV sh etd! 5) ges 

OSs S 
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“ook 
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Πολυεύσπλαχνος. 

69. Και διάδασέ τους (απαγγέλλοντας 
κάτι) από THY ιστορία του Αὐραόμ. 

70. Πρόσεξε τι εἰπε στον πατέρα του 
και TO λαό του: "Tt είναι αὐτό που 
λατρεύετε;" 

71. Ἐίπαν: “Λατρεύουμε εἰδωλα και 
παραμένουμε συνέχεια στὴν ὑυπηρεσία 
τους. 

72. Eine: "Μήπως σας ακούνε ὀὁταν 

(τους) επικαλείστε 

73. Ἢ μήπως σὰς ὠφελούν ἡ σας 
ὀλάπτουν;" 

74. Einav: "[Οχι) αλλά ὀρήκαμε τους 
πατέρες μας νὰ κάνουν το LOLO (που τώρα 
κάνουμε εμείς)". 

75. Eine: "Κοιτάζετε αὐτά που 

λατρεύατε, 

76. Ἐσείς καὶ οι πατέρες σας (που 
ἐζησαν) πολύ πριν (από σας); 

77. Αὐτά (οι θεότητες) εἰναι ἐχθροί 
μου ενώ ο Κύριος του Σύμπαντος (είναι 

Κύριός μου). 

78. που με ἐπλασε και εἰναι Ἐκείνος 
που ve καθοδηγεί, 

79. που με τρέφει καὶ με ποτίζει, 

80. κι όταν εἰμαι ἄρρωστος, Εκείνος 

που μὲ γιατρεύει, 

81. καὶ we θανατώνει κι EMELTA μὲ 

44 ς jel ¥“ ἜΘ 5) aw 
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EavaCwvtavevet, 

γ" εἰ antl By gw 

4 24" he” 82. και - mov ελπίζω - va με 69 is ges Dab ol bce τ} 
συγχωρήσει τὴν αμαρτία μου - κατά τὴν 

ἡμέρα τῆς Πίστης (της Κρίσης). 

83. Κύριέ μου! Δώρισέ μου Κρίση 

(φώτισέ με), και κατάταξέ με (στη χορεία) 

τῶν εἐνάρετων, 

δά, Και κάνε για μένα μια, γλώσσα 

της αλήθειας (σαν ιστορική ἀνάμνηση) 

στις επόμενες γενιές. 

85. Και κάνε με από τους κληρονόμους 

του Κήπου της Μακαριότητας. 

δό. Και συγχώρεσε τον πατέρα μου, 

γιατί ταν με TOUS παραπλανημένους. 

87. Καὶ μη με ντροπιάσεις την Ἡμέρα 

που (οι ἀνθρωποι) θα αναστηθούν. 

88. Tov Ἡμέρα που ovte ο πλούτος 

οὔτε TA παιδιά θα ὠφελήσουν.. 

89. Παρὰ μόνο εκείνος (θα 

ευδοκιμήσει), που θα παρουσιαστεί στον 

AAAAX με πιστή (αγνή) καρδιά. 

90. Στους ενάρετους πολύ κοντά Ba 

ὀρεθεί ο Κήπος, (του Παράδεισου). 

91. (ενώ) στους παραστρατημένους 

(στην πλάνη του Πονηροῦ), ἡ Φωτιὰ θὰ 

φανερωθεί:- 

92. και θα τους λένε: "Πού εἰναι (οι 

θεότητες) που λατρεύατε 

Co pVadiest des 
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93. avti tovAAAAX; Μήπως 

μπορούν va σας ὀοηθήσουν ἡ va 

ὀοηθήσουν τον εαυτό τους;" 

94. Κι ἐπειτα θα ριχτούν, ο Evac πάνω 

στον ἄλλο με το κεφάλι μπρος, σ' AUTH 

(τη Φωτιὰ), αὐτοί κι ὁσοι εξαπατήθηκαν, 

95. Κι οι στρατιώτες του ἰμπλὶς 

(Σατανά) ὀλοι μιὰ μάζα, 

96. και θα λένε, ενώ μέσα εκεί θα 

διαπληχτίζονται: 

97. Ma τον AAAAX! Βρισκόμασταν 

σε φανερή πλάνη 

98. -otav νομίζαμε OTL σασταν LOOL 

με τον Κύριο του Σύμπαντος, 

99. -και δὲν μὰς παραπλάνησαν παρά 

μόνο οι ἔνοχοι. 

100. - Και τώρα dev ἔχουμε κανένα 

για νὰ μεσολαύδθήσει (για μας), 

101. -κι οὔτε φίλο va (μας) λυπηθεί. 

102. -Κι αν (τώρα) εἰχαμε τὴν τύχη 

va ξαναγυρίσουμε, θα μασταν πιστοί" 

103. Βέδθαια σ΄ αὐτά υπάρχει ἕνα 

Σημείο, αλλά οι πιο πολλοί απ' αυτούς 

dev (TO) πιστεύουν. 

104. Και - ot’ αλήθεια - O Κύριός 

σου εἰναι Exeivoc, o Παντοδύναμος, o 

Πανοικτίρμονας. 
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105. Η γενιὰ tov Nwe (αρνήθηκε) 

SLAWEVSOVTAS τους απεσταλμένους (TOU 

AAAAX). © 

106. Πρόσεξε, όταν o ἀδελφός τους ο 

Nowe, τους εἰπε: "Πατί dev φοόδηθήκατε 

(tov AAAAX);" 

107. Εἶμαι για σας ἕνας απόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

108. "Iv αυτό φούδηθείτε tov AAAAX 

και υπακούσετέ με. 

109. "Aev απαιτώ από σας, καμιά 

ἀμοιδήῆ γι' αυτό. Η αμοιδή μου - δεν 

ὀρίσκεται - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

110. "1τ' αυτό φοόδηθείτε τον AAAAX 

και VILAXOVOETE με". 

111. Εἰπαν: (Πώς) θα πιστέψουμε σ' 

ἐσένα, OTAV OL μικροπρεπείς μόνο σε 

ακολουθοῦν"; 

112. Εἰπε: "Kat τι μπορώ va ξέρω για 

O,TL κάνουν (αυτοί); 

113. O λογαριασμός τους ὄρίσκεται 

με τον Κύριό μου, αν - ὀέθδαια - to 
καταλαόαίνετε. 

114. Δεν είμαι εγώ εκείνος, που θα 

διώξω τους πιστούς. 

115. Eyw dev είἰμαι παρά ἕνας 

προειδοποιητής δημόσια". 
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= 116. Εἰπαν: "Av δεν σταματήσεις - ὦ Ones 5K Δ ἔτι aie οὐδὲ 

Νώε, θα ὄόρεθείς (νεκρός) με τους C | 

λιθοθολημένους" 

117. Etre: "Κύριέ μου! Ο λαός μου με ΤΑΣ Ou 

διάψευσε (μ᾽ Exel ἀαρνηθεί). ES « 

118. Ἄνοιξε - Εσύ - avapeca σ᾽ ἐμένα BO 

κι ανάμεσα σ' AUTOUSG Eva διάδρομο ea : “Ὁ 

(δίκασέ μας δίκαια) στ' (ανοιχτὰ) και σῶσε ἀνα» 

ἐμένα κι όσους Πιστούς μαζί μου". 

119. Κι ἐτσι τον σώσαμε avtov κι 

όσους ταν μαζί του στο καράῤθι (στη 

Κιόωτό) που ήταν, φορτωμένη (με όλα 

τα πλάσματα). 

»“52 hoe 2.2 ropes ro 

oO ρει Nall γα ΐς 

s » , bse ete yee 

120. Κι ἐπειτα πνίξαμε QUTOUG, τους G3 ean ΣΙ 

VILOAOLITOUG που απόμειναν. 

121. Βέθαια σ' αυτό υπάρχει ένα 

Σημείο, αλλά OL πιο πολλοί απ’ αυτούς 

δεν πιστεύουν (σ᾽ AUTO). 

λα 
Co ek Bre : - a Saar ae a “ a Stes ej - Z rah 
(τὴ ine rd \Oleolya Jul 35) 

122. Kau - πραγματικά - ο Κύριός ΓΕ ΓΝ 
σου εἰναι Εκείνος, o Ανίκητος Ο | 

Πανοικτήρμονας. 

123. H (γενιά) tov Avt ἀρνήθηκε tous οι 
αποσταλμένους (tov AAAAX). 

124. Ὅταν ο αδελφός τους ο Xovvt OMT ear 365) 

τους εἰπε: “Δεν θα φοῤθηθείτε (τον | | : 
AAAAX). 

125. Einar για σας ἕνας απόστολος | Silos Kia 
ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

. Δ t- ΣΧ ΤΙ 

126. Γι’ αυτό φούδηθείτε tov AAAAX Go aol yal! gable 
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καὶ ὑπακούστε σ' ELEVA. 

127. "Δὲν απαιτώ από σας καμιά 
αμοιδή γι' αυτό. Η ανταμοιδή μου - dev 

Ὁπάρχει παρά μόνο στον Κύριο tov 
Σύμπαντος. 

128. “Μηπως θα κτίσετε σε κάθε ψηλό 

μέρος σημεία για τη μάταια απόλαυση; 
(για να διασκεδάζετε τον εαυτό σας;) 

129. Και κατοικείτε σε τεράστια κι 

ισχυρά μέγαρα σαν να ελπίζετε αθανασία. 

130. Κι otav aoxeite επίθεση τη κάνετε 

ὀάναυσα σαν τύραννοι. 

131. (Τώρα) φοδηθείτε τον AAAAX 

και ὑπακούετε O' εμένα. 

132. (Μάλιστα) φοδηθείτε. Ἐκείνον που 

σας ἔχει χορηγήσει ἄφθονα όλα αὐτά που 
ξέρετε. 

133. Las ἔχει χορηγήσει ελεύθερα με. 

(κοπάδια) από ζωντανά και αγόρια, 

134. και κήπους και πηγάδια. 

135. Xt’ αλήθεια πολύ φοδούμαι (μην 

πέσει) πάνω σας ἡ Τιμωρία της Μεγάλης 

Ἡμέρας. | 

136. Einav: "To ίδιο εἰναι για μας, 

εἰτε μας υπενθυμίζεις (με τις συμδουλές 

σου), cite δεν εἰσαι am’ αὐτούς που (μας) 

᾽υπενθυμίζουν ! 

137. Αὐτά (που λες) δεν εἰναι τίποτε 

18 $ jel VV cl pets! 5) gw 
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άλλο παρά επινοήσεις τῶν προγόνων. 

138. και δεν θα τιμωρηθούμε (δεν ΝΣ 255 

υπάρχει δηλ. Μέρα Koetons) 

139. Τον διάψευσαν λοιπόν (τον στ το 
᾿ : ; o ΕΣ ΕΚ ial 2 pan 

αρνήθηκαν), KL EUELS τους καταστρεψαάαμε. oe ἢ 
᾽ , id ᾿ gy “΄ .? 22. ζ 

Βέόδαια σ' αυτό υπάρχει παραδειγματικο Ὁ ΨΡΉΨΊ ἷ 

μάθημα, αλλά OL περισσότεροι απ' αυτούς 

δεν (το) πιστεύουν. 

140. Και - ot’ αλήθεια - ο Κύριός σου Ot Vaal hl Ay 

εἰναι Exetvoc, o Ανίκητος, oO 

Πανοικτίρμονας. 

141. Η (γενιά) του Θεμοῦντ εἰχε noi stg 

διαψεύσει (αρνήθηκε) TOUS ἀαποσταλμένους ee 
(tov AAAAX). 

142. d6tav ο ἀδελφός τους o Lady ὡς PISA AGS Sates ees 
, ) Ce} Oa YI AL |b SNe: 

τους εἰπε: "Δεν θα φοόύηθείτε (TOV Goes cert phos} 

AAAAX); 

143. Είμαι για σας ἕνας ἀπόστολος itv ΐ 5 55 3 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

' ὃ , Aer ty gat Seu 144. Iv’ αυτό φοδηθείτε tov AAAAX ΓΘ ΚΡ 

και υπακούσετε σ᾽ μένα. 

145. Δεν απαιτώ από σας καμιά] αξξο δούς, oe rk Ae Jee ΜΟ es re φίδι alive SEAIGS 
αμοιδή γι' αυτό. H αμοιόδή μου - dev τ ΟΠ ας a : 

υπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο tov OF nelsicndeY! 
Σύμπαντος Κόσμου. 

146. Μήπως (νομίζετε OTL) θα μείνετε 

εξασφαλισμένοι σε OAES (τις ἀπολαύσεις) 

που εἰχατε εδώ; 

(Po , 2. 5 , 27 . 

147. στους κήπους και στὰ πηγάδια, δ) οξες ἕξ 



(26) Σούρα ελ-Σδου'αρά Μέρος 190 VU sel VV cht 5) ge 

148. ota καλλιεργημένα χωράφια και one ae Daal Gb ὦ ats ξ 9 
OTIS χουρμαδιές με WELLOUS και ὡραίους 
καρπούς. 

149. Και λαξεύετε σπίτια από τα © in SOS Soll ei oct 
(πέτρινα) ὄουνά με περιττή πολυτέλεια. 

150. Αλλά φούηθείτε tov ΑΛΛΑΧ και (3 ably leas st ae 
᾽πυπακούετέ με. 

151. Καὶ μη πειθαρχείτε στις διαταγές af paves fe Ν; 
ὄσων υπερύάλλουν : 

152. που κάνουν καταστροφές OTH γη ORF i APR λυ Soft 

και dev διορθώνονται". 

153. Einav: " Eov δεν εἰσαι παρά ένας 
από τους μαγεμένους (που γοητεύονται)! 

154, Δεν είσανι παρά ἕνας ἄνθρωπος 
(θνητός) σαν κι εμάς. Iv αὐτό φέρε μας 
ἕνα θαύμα, αν εἰσαι and τους αληθινούς 
(αποστόλους)}" 

155. Εἰπε: Αὐτή εἶναι μια ᾿θηλυκιά ; Find eae 156 oie JE 
xaunha. (ἔχει to δικαίωμα) να πίνει νερό, αὐ χύνουν 
μια ορισμένη μέρα κι ἔχετε (κι εσείς) το Oy» 
δικαίωμα να πίνετε νερό, (ο καθένας) σε 

μια ἄλλη ορισμένη ἡμέρα. 

156. Μην την αγγίξετε (κάνοντας) σ' fe) be bs Oe Sat, Ὁ το 2 ; 
αὐτήν κακό, μήπως σας πάρει ἡ Τιμωρία 
της Μεγάλης Ἡμέρας". 

157. Αλλά την φόνευσαν xi ἐπειτα OR τὰ lng dad 
OUWS μετάνιωσαν (από φόῤδο tH 
τιμωρίας). 
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158. Και τους περιέδαλε ἡ (Ocixn) 

Τιμωρία. Βέδαια σ' αυτό υπάρχει ἕνα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι 

περισσότεροι δεν (το) πιστεύουν. 

159. Και - στ' αλήθεια - ο Κύριός σου 

εἰναι Εκείνος, o Ανίκητος Ο 

Πανοικτίρμονας. 

160. O λαός του Λωτ εἰχε διαψεύσει 

(αρνηθηκε) τοὺς αποσταλμένους (του 

AAAAX). 

161. ὁταν ο ἀδελφός TOUS ο Λωτ εἰπε 

σ' αὐτούς: "Δεν θα φούόηθείτε (τον 

AAAAX); 

162. Είμαι για σας ἕνας απόστολος 
ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

163. Γι' αυτό φοόδηθείτε τον AAAAX 

και υπακούσετε σ' ἐμένα. 

164. "Δὲν απαιτώ από σὰς καμιά 

ἀμοιδή γι' αὐτό. H αμοιόή μου - δεν 

ὑπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

165. Από όλα τα πλάσματα του κόσμου | 

κάνετε ανώμαλες σχέσεις με τους άρρενες! 

166. και θα εγκαταλείψετε αυτές τις 

γυναίκες που ο Κύριός σας, ἔχει πλάσει 

va εἰναι (το ταίρι σας) οι σύζυγοί σας; 

Ὄχι, - ot' αλήθεια - εἰστε ἑνας παράνομος 

λαός" 

167. Etmav: "Q! Awt! Av dev 

σταματήσεις VO μας επιπλήττεις θα ὀρεθείς 
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μαζί μ' αὐτούς mov ὄγάζουμε ἔξω (από 

τὴν πόλη)" 

168. Eine: "Ἐίμαι μ' αυτούς που 
απεχθάνονται (για) τα Eoya σας". 

169. "Κύριέ μου! Σώσε εμέ και την 

οιχκογένειά μου, GI’ τις συνέπειες τῶν 

πράξεών τους (δηλ. από τη θεία τιμωρία) 

170. Και σώσαμε αυτόν και τὴν 

οιἰκογένειά του, - όλους -, 

171. εκτός and μια γριά (= γυναίκα 

του), που στράφηκε πίσω. 

172. Κι ἐπειτα καταστρέψαμε ολικά 

τους ἄλλους (από πέτρες). 

173. Στείλαμε πάνω τους ραγδαία. 

ὄὀροχή (από θειάφι). Πόσο όμως τρομερή 

(σε καταστροφή) ήταν ἡ ὀροχή (αυτή), 

γι' αυτούς που εἰχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν πρόσεξαν)} 

174. Βέθαια σ' αὐτό υπάρχει ἕνα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι πιο 

πολλοί as’ αὐτούς δεν (το) πιστεύουν. 

᾿ 175. Καὶ - ot’ αλήθεια ο Κύριός σου 

εἰναι Exetvoc, ο Ανίκητος, o 

Πανοικτίρμονας. 

176. Ou κάτοικοι της 'Eixa (μιας 

περιοχῆς pe δάση) εἰχαν διαψεύσει 

(αρνήθηκαν) τοὺς αποσταλμένους (του 

AAAAX). 

177. Otav ο Xoov' ἀϊμπ εἰπε σ' αὐτούς: 
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"Δεν θα pobnPeite (tov AAAAX); 

178. Εἰμαι για σας ένας απόστολος 

ἄξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

179. "Ἴλ' αυτὸ φοόδηθείτε tov AAAAX 

και υπακούσετε σ᾽ εμένα. 

180. Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιθή γι' αυτό. Η αμοιόή μου - dev 

᾽υπάρχει παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

181. - Νὰ μετράτε δίκαια (κατά τὴν 

αγορά καὶ την πώληση σιτηρών και 

VYOWV) μην ELOTE AI τους άδικους. 

182. Και ζυγίζετε με ζυγαριά δίκαιη 

και LOLa. 

183. Και μη παραχρατάτε (va μη 

μειώνετε) τα δικαιώματα τῶν ανθρώπων 

και UN σπείρετε TO κακό στη γη 

καταστρέφοντάς (την). 

184. Και φούηθείτε Εκείνον που σας 

ἔπλασε και (που ἐπλασε) τις πρώτες γενιές 

πριν (από σας)". 

185. Εἰπαν: "Kt όμως δεν εἰσαι cov 

παρά από τους μάγους (που γοητεύουν)) 

186. Δεν εἰσαι παρά ἕνας (θνητός) 

άνθρωπος σαν κι εμάς, και σε θεωρούμε 

από τους weutec! 

187. "Κάνε (αν μπορείς) να πέσει πάνω 

μας EVA μέρος τιμωρίας του ουρανοῦ, αν 

εἰσαν ἀληθινός (απόστολος)"}" 
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188. Εἰπε: "0 Κύριός μου γνωρίζει 

(πολύ καλὰ) ό.τι κάνετε". 

189. Αλλὰ τον ἀρνήθηκαν. Και τους 

πήρε ἢ τιμωρία της ἡμέρας (που τους 
ο σκέπασε TO σύννεφο). Κι ήταν ἡ Τιμωρία 

μιας Μεγάλης Ἡμέρας. 

— 190. Βέόδαια σ' αὐτό υπάρχει ἕνα 
Σημείο, αλλά οι περισσότεροι απ' αὐτούς 

εδώ δεν (το) πιστεύουν. 

191. Και -ot' αλήθεια - (ὦ 

Μουχάμμεντ!) ο Κύριός σου εἰναι Εκείνος 

o Ανίκητος, ο Πανοικτίρμονας. 

192. Κι αυτό - πράγματι - (το Κοράνιο) 

εἰναι (μια Αποκάλυψη) απεσταλμένο από 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμον. 

193, Μ' αὐτό xaté6ynxe ο πιστός 

ἀπόστολος τῆς ἐμπνευσηῆς της Πίστης και 

της Αλήθειας (ο Γαδριήλ). 

194. (και μπήκε) στην καρδιά GOV για 

va εἰσαι απ' αὐτούς που θα 

προειδοποιήσουν, 

195. (κι εστάλη) στην καθαρή (can), 

αραόδική γλώσσα. 

196. (κι εἰχε προαναγγελθεί ὀεόδαίως 

- χωρίς αμφιδολία -) ota προηγούμενα 

Βιόλία των αποστόλων. 

197. Ma dev ήταν γι' αυτούς - ἀραγε 

- σημείο, που Ot Σοφοί τῶν Παιδιών του 
Ἰσραήλ to γνώριζαν εκ τῶν προτέρων 
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(σαν αληθινό), 

198. Av to στείλουμε σ᾽ ἕναν μη λοῦσα 

(που δεν ξέρει ἀαραόικά), 

199. και το διάδαζε γι' αυτούς, MOTE 

dev θα πίστευαν σ᾽ αὐτό (το Κοράνιο). 

200. Ἔτσι το ἔχουμε κάνει να μπεί 

στις καρδιὲς τῶν ένοχων, (τῶν 

αμαρτωλώῶν), 

201. Που va μὴ πιστέψουν σ' αυτό, 

μέχρις ότου δούν Ta επώδυνα ὀάσανα. 

202. Και θα τους φτάσει (η Τιμωρία) 

ξαφνικά, κι ἐκείνοι Sev θα TH περίμεναν. 

203. Και τότε θα πουν: "Oa μας δοθεί 

άραγε - αναόδολήης" 

204. Μηπως ζητούν va ἔλθει 

γρηγορότερα ἡ Τιμωρία μας. 

205. Εἰδες; (Δεν μου λες;) Av τους 

ἀαφήσαμε va χαίρονται (σ᾽ αὐτή τη ζωή) 

για μερικά χρόνια, 

206. επί τέλους φτάνει σ' αυτούς (η 

Τιμωρία) που τοῦς εἰχε (από πριν) 

vitooxedet! 

207. Δεν θα τους ὠφελήσουν καθόλου 

αὐτά που ἀπολάμόαναν. 

208. Και ποτέ δεν ἔχουμε εξαφανίσει 

“ἕνα χωριό (εξοντώνοντας τους κατοίκους 

του) αν πριν δεν ELXE τους προειδοποιητές 

“TOU, 
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209. για va τους υπενθυμίσει (την 

καταστροφή) Και ποτέ Μας δεν φανήκαμε 

άδικοι. 

210. Δεν είναι ot δαίμονες που έχουν 
φέρεν κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 

211. Δεν ταιριάζει σ' αὐτούς, οὔτε 

μποροῦν (να κάνουν τέτοιο πράγμα). 

212. Bé6ata (αντοί οι Δαίμονες) 

απομονωμένοι, μοιραίως να το ἀκούσουν. 

213. Iv’ αὐτὸ μην επικαλείσαι (ω 

Μουχάμμεντ) με τον ΑΛΛΑΧ ἀλλο θεό, 

γιὰ νὰ μὴν εἰσαι ἀνάμεσα στους 

καταδικασμένους για Τιμωρία. 

214. Και προειδοποίησε (συμόο- 
υλεύοντας) τοὺς κοντινούς σου συγγ- 

ενείς, 

215. και χαμήλωσε τα φτερά σου (να 
εἰσαι Ταπεινός) στους Πιστούς που σε 
ακολουθούῦν. 

216. Αν- ὀμως -δεν ὑπακούν σ' εσένα, 
va πεις: “Είμαι αθώος (από τὴν ευθύνη) 
για ό,τι κάνετε!". 

217. Κι va ἔχεις ὑυποστήριξη στον 
Ανίκητο, τον Πανοικτίρμονα, 

218. που σε όλέπει όταν στέκεσαι (για 
προσευχή), 

219. και σε ὀλέπει όταν συχνάζεις σ' 
ὄσους προσκυνοῦν. 
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220. Πράγματι, Exetvog εἰναι που ει 

ακούει καὶ γνωρίζει (τα πάντα). | 

221. Na! Lac ενημερώνω πάνω σε 

ποιους κατεόαίνουν OL δαίμονες. 

222. Κατεδαίνουν πάνω σε κάθε ψεύτη 

και μεγάλο ἕνοχο. 

223. (που από τ᾽ αὐτιά του) περνοῦν 

οι μάταιες φήμες (που λαθραία ἔχουν 

ακούσει) κι οι περισσότεροι τους 

pS ihe ane eal ον 

ψεύδονται. 

224. Και οι ποιητες! - τους αχολουθοῦν τ 

αὐτοί που παραστράτησαν στὴν πλάνη τ 

απερίσκεπτα. 

᾿ Ἴπως δεν λέπ TL re ΝΣ 225 Mn; ως δὲ τους όλέ εις ὁ ὁ; ἐπ} Σ δ “ἢ 

χρησιμοποιούν ὀλα τα 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,- 4 2΄«2:{5 

227. Ἑκτός αὐτοὶ που πιστεύουν και ett Soe oe 
aan , ANS eve esi Ca ty) 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov IlavteAenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. ἘΣ = (To, Sw)* Αὐτὰ. εἰνᾶι 
εὁάφια (στίχοι) του Κορανίου - και ἕνα 

Βιόλίο που φανερώνει (την Αλήθειο). 

2. Ἕνας Οδηγός και Ευχάριστα Νέα 
για τους [Πιστούς, 

3. που τηροῦν (ταχτική) προσευχή και 

δίνουν (κανονικά) την ἐλεημοσύνη (Ζεκάτ) 

χαι είναι πεπεισμένοι για τη Μέλλουσα 

Zwn. 

4. Exetvou, όμως, που Sev πιστεύουν 

στη Μέλλουσα Zan, κάναμε ta ἐργα τους 

να φαίνονται ὀμορφα (στα μάτια τους), 
κι ἔτσι τεθι ΦΕ ΟΥΎΟΙ στην πλάνη 

ταραγμένοι. 

5. Αὐτοί εἰναι που (τους περιμένει) ἡ 

σκληρή Τιμωρία, στη Μέλλουσα δὲ Ζωή 

θα είναι πολύ χαμένοι. | 

6. Ὅσο για σένα (Q! Μουχάμμεντ!) to 

Κοράνιο σου ἔχει χορηγηθεί από τον 

AAAAX, tov Μοναδικό, mov εἰναι 

Πάνσοφος και Παντογνώστης. 

7. Avageoe όταν ο Μωυσής εἰπε στην 

οἰκογένειά του: "Βλέπω κάποια φωτιά, 

και (σύντομα) ίσως σας φέρω a’ αὐτήν 

κάποια εἰδηση, ἡ ίσως σας φέρω ἕνα 

κομμάτι (ένα ἀναμμένο δαυλό) για va 
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ζεσταθείται". 

8. Αλλά όταν πλησίασε σ' AUTH, 

ακούστηκε μια φωνή: "Ευλογημένος αὐτός 

(δηλ. ο Μωυσής) που ὀρίσκεται στη Φωτιά 

XL αυτός που εἰναι γύρω της. Και δόξασε 

tov AAAAX τον Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου". 

9, ὯΙ! Μωυσή! Eyo εἰμαι - ot’ αλήθεια 

- 0 AAAAX o Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος" 

10. "Ῥίξε - τώρα - το oab6di σου!, Κι 

ὅταν το ELOE νὰ κινείται (μόνο του) σαν 

να ἦταν φίδι, γύρισε πίσω τρομαγμένος 

και χωρίς va όλέπει πίσω. "OQ! Μωυσῇ! 

(ἀκούστηκε πάλι ἡ φωνή), μη φούόάσαι! 

(Πιατί) ὁσοι ἔχουν κληθεί για απόστολοι 

δεν φοθούνται από τὴν παρουσία Mov. 

11. Ἕκτός αν κανένας (απ᾽ αυτούς) 

EXEL αδικήσει, αλλά ἐπειτὰ αντικατέστησε 

το καλὸ στη θέση του κακού. Γιατὶ εἰμαι 

Μακρόθυμος, Ἐλεήμονας. 

12. "Και όάλε - τώρα - TO χέρι σου 

στην τσέπη σου, θα όγει κατάλευχο 

φωτεινό. (Αὐτό) εἰναι ἕνα από τα εννέα 

Σημεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ και 

στο λαό Tov. Natt εἶναι ἕνας παράνομος 

λαός ἕξω από χάθε ὀριο". 

13. Κι όταν τους ἑφτασαν τα Σημεία 

Mas φανερά, εἰπαν: "Auto εἰναι φανερή 

μαγεία!" 

14. Και τα ἀπέρριψαν από αδικία κι 
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6e6armOel (για την αλήθεια τους). Κοίταξε 

- λοιπόν - πώς ταν ἡ τιμωρία εκείνων 

που ntav διεφθαρμένοι! 

15. Και δώσαμε (παλιά) στον Δαυίδ 

καὶ στον Σολομώντα τη [Γνώση, κι εἰπαν 

κι ot δύο: “Ὗμνος πρέπει στὸν AAAAX, 

που μας προτίμησε από πολλούς απ' τους 

πιστούς δούλους Tov!" 

16. Και κληρονόμησε ο Σολομώντας 
τον Δαυϊὸ, Και εἰπε: "Ὧ! Ἐσείς οι 

ἀνθρωποι! Διδαχθήκαμε τὴν ομιλία των 

πουλιών και μας δόθηκε κάτι από CAG 

τὰ πράγματα. Αὐτό - όέδαια - εἰναι 

ολοφάνερη Εύνοια (απ᾿ τον AAAAX)”. 

17. Και εἰχαν ἀκόμη παραταχθεί, για 

τον Σολομώντα OL στρατοί του από 

Πνεύματα (Δαίμονες) κι avdoes και 

πουλιά, κι εἰχαν παραταχθεί ὀλα σε 

κανονικές σειρές, 

18. μέχρις ότου, όταν ἐφτασαν στὴν 

κοιλάδα τῶν μυρμηγκιῶών, EVA μυρμήγκι 

εἰπε (στ΄ ἀλλα): " Q! Ἐσείς ta μυρμήγκια! 

μπείτε στις κατοικίες σας. μήπως O 

Σολομώντας κι OL στρατιώτες του σας 

ποδοπατήσουν, ενώ δὲν 8a το 

αισθάνονται". 

19. Και γέλασε χαμογελώντας am’ ta 

λόγια τοῦ και εἰπε: "Κύριέ μου! Σπρώξε 

pe va Σ' EVYAOLOTHOW για THV EVVOLE 

Σου ποῦ τὴν EOTELAES πάνω μου και πάνω 

στους γεννήτορές μον για να μπορώ να 

κάνω το καλό που θα σας ικανοποιεί. 

Και δάλε με,ιμε την Χάρη Σου στὴν τάξη 

τῶν ενάρετων δούλων Lov". 

Ay - τας a” AGEs 

ἀπ ες ΟΣ splot λῶν, 

Θευῤδικορίῥρατς ait 

“ath A col ses “΄ὠ κ τς» 

Ara OG |r pe OOTY 
ety 

κῤξο: Esty ails 

P pose Ava “sve 

he \ jaca hl ite 5} 

AWE RR 73. G5 
Or 3222.21 Oye ee 

᾿ Ὁ ΟΥΎΣ ΘΟ 

IBS of oA 

δῷ AS NGF Me 
τἄρα "ΖΦ ee a 

33», SA 22222 ae. 

CA yfats Sie’. 

523 δῷ AWA rr) on teeter 

iste τς 
στε ἐδ, 1...» ue Salas 



(27) Loven eA-NewA Μέρος 190 

20. Και συγκέντρωσε Ta πουλιά, και 

εἰπε: “Tu χω και δεν ὀλέπω τον 

τσαλαπετεινό; Η μήπως εἰναι an’ αὐτούς 

που αἀπουσιάζουν; 

21. "Oa τον τιμωρήσω - ὀέδαια - με 

αὐυστηρή τιμωρία, ἡ θα τον σφάξω, εκτός 

αν μου φέρει φανερή δικαιολογία (για 

τὴν ἀπουσία)". 

22. Αλλά Sev ὄρισκόταν (Oo 
τσαλαπετεινός) πολύ μακριά. (Πλησίασε) 

και εἰπε: "Ἔχω μάθει πολλά που cov δεν 

τὰ ἔχεις μάθει, και (αυτή TH στιγμή) σου 

ἐρχομαι ἀπό TH (χώρα) τῶν Σαόδόά με 

πραγματική πληροφορία. 

23. "Βρήκα (εκεί) μια γυναίκα να τους 

ὀασιλεύει, και εφοδιασμένη μὲ κάθε 

πράγμα κι EXEL EVA σπουδαίο θρόνο. 

24. "Και ὄρήκα αὐτήν και το λαό της 

να προσκυνοῦν τον ἤλιο ἀντί τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι ἕκανε όμορφα σ' αυτούς ο 

Σατανάς τὰ ἔργα τους, και τους ἀπόσπασε 

από to Δρόμο (της Αλήθειας), κι έτσι 

dev καθοδηγοῦύνται (σωστά). 

25. "Ma δεν ἐπρεπε va υποταχθούν 

στον AAAAX (λατρεύοντας) τον, που 

ὀγάζει στο φῶς, O,TL μυστήριο κρύόδεται 

στους OVOAVOUG και OTH YN, καὶ γνωρίζει 

O,TL Ἀρύόετε κι ό,τι φανερώνετε. 

26. "AAAAX! Δεν υπάρχει άλλος θεός, 
παρά μόνο Ἐκείνος! Ο Κύριος, (του 

YNEQTATOV) του Σπουδαίου Oodvow!" 
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27. Eine (0 Σολομώντας): "Oa δούμε 

- σύντομα - αν εἰπες την αλήθεια ἡ ήσουν 

(ἔνας) απ' τους wevtec! 

28. “Πήγαινε μ' αυτό το γράμμα μου, 

και παράδωσέ το σ' αὐτούς. Ἔπειτα va 

απομακρυνθείς απ' ασυτούς, και (περίμενε) 

va δεις ποιὰ εἰναι ἡ απάντησῃ, τι Va 

ETLLOTOEWOUV..." 

29. Eiste (η Βασίλισσα): "Q! Ἐσείς ot 

ἀρχηγοί! Eda εἰναι ένα γράμμα - που 

μου παραδόθηκχε - και (που εἰναι ἀξιο) 

σεδασμού. 

30. “Εἶναι amo τον Σολομώντα xat 

εἰναι (ως εξής)" Στο ὄνομα TOV AAAAX 

tov Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου. 

31. Μην υψώνεστε (υπερήφανα) 

εναντίον μου, αλλά ελάτε σ' εμένα με 

᾽πὙποταγῆ oto ἰσλάμ - (την αληθινή 

Θρησκεία) -". 

32. Εἰπε (η ὀασίλισσα): "QQ! Ἐσείς ot 

ἀρχηγοί! Συμδουλέψτε we σ' (AUTH) τὴν 

᾽υπόθεσή μου. Δεν θα πάρω καμιά 

ἀπόφαση, av δεν εἰστε (παρόντες) 

μάρτυρες" | 

33, Einav: "Ἐμείς είμαστε προικισμένοι 
με δύναμη κι ἔχομε θάρρος για ορμητικό 

(πόλεμο). Αλλά ἡ διαταγή πρέπει να ἔλθει 

από σένα. Κοίταξε λοιπόν τι θα διατάξεις". 

34, Ἐχείνη εἰπε: "Ot ὀασιλιάδες ὅταν 

μπαίνουν σ᾽ EVA χωριό το λεηλατούν και 

ταπεινώνουν TOVG σπουδαίους 

(προχρίτους) από τους κατοίκους του. Κι 
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ἔτσι συμπεριφέρονται. 

35. "Ἐγώ όμως θα στείλω σ' αὐτούς 

ἕνα δώρο και (περιμένω) Va OW με τι 

(ATAVTNON) θα γυρίσουν OL αντιπρόσωποί 

(μου)". 

36. Κι όταν (η αντιπροσωπεία) ήρθε 

στον Σολομώντα, εἰπε: "Μήπως Cytate 

νὰ μεγαλώσετε τον πλούτο (μου); Αλλά 

ὅ,τι μου ἔχει δώσει ο AAAAX εἰναι 

καλύτερο από ό,τι σὰς ἔχει δώσει. Κι 

όμως εσείς χαίρεστε ὀουτηγμένοι στα δώρα 

σας (στίς ἀπολαύσεις σας). 

37. “Τὕρισε σ' αὐτοὺς χαι - Va εἰσαι 

ὀέδθαιος - Ott θα τους ἔλθουμε με 

στρατιώτες, που δεν θα εἰναι δυνατό νὰ 

τους αντιμετωπίσουν. Oa τους διώξουμε 

απ΄ EXEL ντροπιασμένους, και (θα 

αισθάνονται) - πράγματι - ταπεινωμένοι. 

38. Εἰπε 0 Σολομών ἐπειτα στους 

δικούς του ἀνὸρες: "Q! Εσείς οι Αρχηγοί! 

IIotog από σας μπορεί νὰ μου φέρει TO 

θρόνο της, πριν ἔλθουν σ' εμένα με 

᾽πυποταγή (στο Tokay); 

39. Κι evac ᾿Ιφρίτ από ta Πνεύματα 

εἰπε: "Ey θα σου Tov φέρω ενώ, πριν 

ακόμα σηκωθείς απ TH θέση Gov. 

Πραγματικὰά eyo μεγάλη δύναμη γι' αὐτό 

TO σκοπό και εἰμαι πιστός (στην 

εκχτέλεση)". 

40. Εἰπε (τότε) εκείνος που εἰχε τη 

γνώση από τη Βίόλο: "Eyw θα σου τον 

φέρω ὥσπου ν' AVOLYOXELDELG TO μάτι 

σου!" Κι ὅταν (0 Σολομώντας) το εἰδε 
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TOMOPETHLEVO σταθερά μπροστά του, εἰπε: 
"Αὐτό έγινε με τη χάρη του Κυρίου μου! 
για νὰ με δοκιμάσει αν εἰμαι ευγνώμων 
ἤ ἀχάριστος! Κι ὀποιος ευχαριστεί, (για 
τη χάρη ποῦ Tov γίνεται), τον εαυτό του 

ὠφελεί, αλλά όποιος εἰναι αχάριστος, - 

δέόαια - ο Κύριός μου είναι Πλούσιος, 

Γενναιόδωρος, ( Ἐλεύθερος από κάθε 
Avayxn)!" | 

41. Εἰπε : "Μεταμορφώσετε (αλλάξετε) 

TO θρόνο της ώστε νὰ μη τον αναγνωρίσει. 

Κι ἀς δούμε αν οδηγήθηκε (προς την 

αλήθεια), ἡ αν παραμείνει, ένας απ' 

EXELVOUG που δεν καθοδηγούνται". 

42. Κι otav node, ρωτήθηκε: "Εἰίναι 

αυτός, ο θρόνος σου;" Κι εκείνη εἰπε: 

"20V νὰ είναι αὐτός ο ίδιος. Tow απ’ 

αὐτή εἰχαμε λάδει TH γνώση (απ τον 
AAAAX) κι eixyape ὑποταχθεί (στο 
Ισλάμ)". 

43. Kou την ἐμπόδισαν (να υποταχθεί 

στον ΑΛΛΑΧ (οι θεότητες) που λάτρευε 

αντί tov ΑΛΛΑΧ. Πατί ήταν από ένα 
ἄπιστο λαό. 

44, Και της εἰπαν va μπει στο 

(ὑυπέροχο) Παλάτι, Αλλ' ὀταν το εἰδε 

νόμισε πως ήταν μια λίμνη από νερό και 

(σήκωσε τη φούστα της) ξεσκεπάζοντας 

τα πόδια της. (Κι εκείνος τότε) εἰπε: "Αυτό 

εἰναι ἕνα (απλό) παλάτι στρωμένο με 

πλάκες γυάλινες. "Κι exeivy εἰπε: "Κύριέ 

μου! ἔχω - στ΄ αλήθεια - αδικήσει τον 

εαυτό μου. Και (τώρα) ἐχω υποταχθεί 

(oto Ισλάμ) μαζί με τον Σολομώντα, στον 

Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου". 
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45. Και στείλαμε στη γενιά TOV 

Θαμούντ τον ἀδελφό τους, τον Σάλιχ (για 

va πει): "Λατρεύετε tov ΑΛΛΑΧ. Αλλά 
αὐτοί έγιναν δύο παρατάξεις που 

φιλονυικούσαν μεταξύ τους. 

46. Eine: "Ω! Λαέ μου! Mati ζητάτε 

να ἔλθει γρηγορότερα TO κακό πριν φτάσει 

το καλό; Ma δεν ἐπρεπε νὰ ζητούσατε 

από τον ΑΛΛΑΧ νὰ μας συγχωρήσει, 

ίσως va ελπίζατε στην ευσπλαχνία (Tov)’. 

47. Ἐίπαν: "Πετάξαμε τα πουλιά (και 

προφήτεψαν κακούς οιωνούς) για σένα 

καὶ για όσους είναι μαζί σου". Είπε: Ἢ 

τύχη GAS εἰναι στὰ χέρια του AAAAX 

Μάλιστα, εἰστε λαός κάτω από 

δοκιμασία». 

48. Κι υπήρχαν στην Πόλη εννέα 

άνδρες που εἰχαν παραδοθεί στὴν φθορά 

πάνω στὴ YN, και ποτέ SEV εἐννοοῦσαν 

κανένα καλό. 

49. Einav (ο ένας στον ἀλλο): 

"Ορκιστείτε oto όνομα του ΑΛΛΑΧ ότι 

φονεύσουμε, αὐτόν και τους ἀακόλουθους 

του TH νύχτα και ἔπειτα θα MOVPE στους 

προστάτες (όταν θα ζητήσουν εχδίκησῃη) 

ότι δεν ήμασταν τότε EXEL OTAV σκοτώθηκε 

αυτός και OL ακόλουθοί του, καὶ (πιστέψτε 

μας) εἰμαστε ειλικρινείς." 

50. Και μηχανεύτηκαν διάφορες 

συνωμοσίες, και σχεδιάσαμε κι εμείς 

(επίσης) (τα) σχέδιά (μας), χωρίς αὐυτοί 

va TO αντιληφθοῦν. 

51. Και va, κοίταξε ποιὰ ἦταν ἢ 
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συνέπεια Ta (εγκληματικά) τους σχέδια! 

Ott εξολοθρέψαμε αυτούς και το λαό τους 

ὄλους μαζί. 

52. Κι ἔτσι ἔγιναν τα σπίτια τους - 

ολότελα ερημώθηκαν - επειδή 

χρησιμοποίησαν τὴν αδικία. Βέδαια σ' 

αυτό υπάρχει ένα παραδειγματικό μάθημα 

για τους ανθρώπους που κατέχουν τη 

γνώσῃ. 

53. Kou σώσαμε εκείνους που πίστεψαν 

κι ἦταν evoebeic. 

54. Kau (ανάφερε) τον Λωτ (σαν éva 

απόστολο): όταν εἰπε στο λαό του: "Μήπως 

κάνετε - εν επιγνώσει - ό,τι εἰναι αισχρό; 

55. "Πλησιάζετε τους ἄνδρες για τις 

σεξουαλικές ορέξεις σας αντί τις γυναίκες; 

Πράγματι elote λαός που αγνοεί τις 

συνέπειες (των πράξεών σας)" 

56. Και nova ἦταν ἢ ἀπάντηση TOV 

λαοῦ του παρά μόνο νὰ ποῦν ELOWVLXG 

(μεταξύ) τους: "Διώξετε τους οπαδούς του 

Λὼτ ἀπό το χωριό σας, γιατί εἰναι 

άνθρωποι που κρατούν την αγνότητά 

τους" 

57. Και σώσαμε αὐτόν και τὴν 

οικογένειά του, εκτός από τη σύζυγό του. 

Αὐτήν την προορίσαμε να εἰναι απ' αυτούς 

που’ χαμε καταστρέψει. 

5δ. Καὶ ὀρέξαμε πάνω tous ὄροχή (από 

πέτρες). Και πόσο απαίσια ἦταν ἡ ὄροχή 

γι᾿ αυτούς ποῦ είχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν προφυλάχτηκαν)} 
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59. Νὰ πεις: (Q! Μουχάμμεντ) Atvos 

πρέπει στον AAAAX και Εἰρήνη πάνω 

στους δούλους Του, που τους ἔχει διαλέξει 

για to Μήνυμά Του), (Ποιος) εἰναι 

καλύτερος; O AAAAX ἡ (οι ψεύτικοι 

θεοί) που (Tov) δίνουν συνεταίρους; 

60. Ἤ μήπως ἘΕκείνος mov ἔχει 

δημιουργήσει τους ουρανούς καὶ TH YN κι 

EXEL στείλει για σας κάτω (στη YH) νερό 

από τον oveavo; Και κάναμε μ' αυτό να 

ὀὁλαστήσουν (καλοφυτεμένοι) WE 

καρποφόρα δένδρα κήποι, γεμάτοι 

ομορφιά και τέρψη, (αφού) dev ταν 

᾿δυνατό O' εσάς Va κάνετε τα δένδρα τους 

va ὀλαστήσουν. Μπορεί EXEL νὰ υπάρχει 

ἄλλος θεός, watt με tov AAAAX; Ὄχι 

GUTOL εἰναι ένας λαός που παρεχτρέπεται 

από το δίκαιο. 

61. Ἢ μήπως Exeivoc που έχει κάνει 

τή yn σταθερή (ως κατοικία) και χάραξε 

ἀνάμεσά της ποτάμια και στερέωσε TH 

Yn με όουνά κι ἔκανε EVA φράγμα ανάμεσα 

στις δύο θάλασσες; (του ποσίμου και του 

αλμυρού νερού) Μπορεί εκεί VO υπάρχει 

άλλος, θεός μαζί με τον AAAAX; Ὄχι, 

οι περισσότεροι απ' αὐτούς ὃὲεν (TO) 

γνωρίζουν. 

62. Ἢ μήπως ἘΕκείνος που ακούει και 

πραγματοποιεί τὴν παράκληση εκείνου 

ποῦ EXEL ἀνάγκη όταν Tov καλεί και που 

ανακουφίζει τους πόνους απολύει τις 

ὁλάθδες και κάνει σε εσάς (τους 

ανθρώπους) κληρονόμους (κυριάρχους) 

στὴ yn; Μπορεί εκεί va ὑπάρχει ἄλλος 

θεός μαζί με tov AAAAX; Δεν μαθαίνετε 
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σχεδόν τίποτε. 

63. Ἢ μήπως Εκείνος που σας οδηγεί 

ota ὀαθιά σκοτάδια να ὀγείτε πάνω στη 

YN και OTH θάλασσα, και που στέλνει 

τους ἀνέμους σαν κήρυκες για χαρούμενες 

εἰδήσεις προαναγγέλλοντας (για ὄροχή) 

τις Ενεργεσίες Του; Μπορεί εκεί va 

ὑπάρχει άλλος θεός, μαζί με tov AAAAX; 

Βρίσκεται πολύ πιο ψηλά o AAAAX με 

ό,τι Τον παρομοιάζουν (συνεταιρίζουν!). 

64. Ἢ μήπως Ἐκείνος που είναι o 

Πρωτουργός τῆς Δημιουργίας κι ἐπειτὰα 

την ξαναπλάθει (για τὴν Ἡμέρα της 

Κρίσης), και που σας συντηρεί (με ἀγαθά) 

απ TOV ουρανό και TH Yn; Μπορεί εκεί 

va Ὀπυπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον 
AAAAX; Na πεις: "Φέρτε τα επιχειρήματά 

σας, αν λέτε την αλήθεια!". 

65. Na πεις: "Κανείς στους ουρανούς 

και OTH γη δεν γνωρίζει ta κρυμμένα (τα 

μυστικὰ τα αόρατα) παρά μόνο O 

AAAAX. Κι ovte μποροῦν ν' αντιληφθούν, 

πότε θὰ αναστηθούν (για va 

λογοδοτήσουν). 

66. Ot γνώσεις τους για την ἄλλη ζωή 

αντικρούσθηκαν. Αμφιδάλλουν ὀέδαια και 

δεν είναι ὀέδαιοι yu αὐτή, και μάλλον 

είναι τυφλοί (που δεν ὀλέπουν τίποτε). 

67. Και λένε οι Ἀπιστοι: "(Tt λοιπόν!) 

σαν θα γίνουμε χώμα - εμείς και οι 

πατέρες μας - μήπως πραγματικά θ' 

αναστηθούμε (από το θάνατο); 

68. "Εἰναι αλήθεια, ότι μας το έχουν 
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᾽υποσχεθεί - σ' εμάς και στους πατέρες 

μας από παλιά - αὐτό ὀμως δεν εἰναι 

παρά ψεύτικα παραμύθια των αρχαίων". 

ae Ἢ ᾿ open Au toe 8 oF 69. Na meus: “Διατρέξτε τη yn και Sh Geol Yih νοῦ 

OELTE πιο ήταν TO τέλος τῶν ενόχων". ἄς i, agente 
(acme 

70. Και μη τους λυπηθείς (22! SON eA; 

Movyaupevt!) ovte v' απελπιστείς από Ἄν ΟΣ ee 
ὉΥΡΑ ΦΕΡΕ τις μηχανορραφίες τους. 

71. Και λένε (επίσης): Πότε (θα 

ἐεκπληρωθεί) αὐτῇ YN υπόσχεση; 

(Απαντήστε) αν εἰστε ειλικρινείς". 

4 ewe 4A Ave 

Ae glue 5+ <9} yy 
΄- 

Gey,“ . ~ oF 4 sorts « 

ON} δου τς 
Nes?’ One Ae vO, 

. 2 if ’ f 5 Ge peor tyne ve 3.“ % va oh 72. Na mew: (lows κάτι an’ avto) 6M eS TARA 

που ὀιάζεστε va εἰναι ETOWWO νὰ πέσει 

σύντομα πάνω σας!" 

73. Ki αλήθεια, ο Κύριός σου εἶναι | AAS Wye λέ, 
γεμάτος χάρη για τους ανθρώπους, xt ed Bert 

out’ WD) Oy Ry 
OWS OL πιο πολλοί AT αυτούς dev (Tov) [ὁ | Oaks 

ευχαριστούν (είναι AYGOLOTOL). 

τ ; ᾿ , ~ 3 Pa Car TA “3°% a 

74. Kau ot ἀλήθεια, ο Κυριός σου τῷ ευθς SSlialal ὍΝ Ἂν 

γνωρίζειν ὁλα OOM χρύόονται, στὰ στήθη Κα τ 2} 0: 

τους, τόσο καλά ὀὁσο xL όλα όσα ee 
αποκαλύπτουν. 

75. Κι οὔτε στον οὐρανό και OTH YH | PH ΚΗΟ paren 

υπᾶάρχει κάτι TO AOEaTtoO, (TO One Say 

μυστηριώδες), που Va μη εἰναι (γραμμένο) 

σ' ἕνα περίοπτο ὄόιόλίο. 

sen .- aad 21.“ “ANS .11 

ΠΌΡΕΝ eam Ola ie} 

Sarr > “a 
FoR BCE » ares 

YY Lagi Aes 2 Abe SN 

76. Avto 6€6aia - to Κοράνιο eEnyet 

ota Παιδιά του Ἰσραήλ τις περισσότερες 

(υποθέσεις) πάνω στις οποίες 

διαφωνούσαν. 
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77. Και εἰναι - 6e6arotata - Eevac 

οδηγός καὶ μια (Oeixn) Χάρη για τους 

πιστούς. 

78. Ο Κύριός σου ὀέδαια θα δικάσει 

ανάμεσά Tous με την Κρίση Tov, καὶ είναι 

Ἐκείνος o Ανίκητος, ο Παντογνώστης. 

79. Ἐπομένως, πάρε τον AAAAX ὡς 

᾽πυποστηρικτή (Q! Movyauuevt!) Εἰσαι 

πράγματι (στο ξεκάθαρο δίκαιο) στην 

καθαρήὴ Αλήθεια. 

80. Δεν θα μπορέσεις ὀέόδαια VOL κάνεις 

τους νεχρούς ν' ἀκούσουν, κι OVTE τους 

κουφούς V' ἀκούσουν την πρόσκχληση, (και 

μάλιστα) όταν αποτραόιούνται (στην 

αδιαφορία). 

81. Κι ovte μπορείς να οδηγήσεις, τους 

τυφλοὺς (εμποδίζοντάς τους), από το 

(ὁρόμο) της πλάνης. Μόνο ὅποιος πιστεύει 

στις Εντολές Mac θα θελήσει va σ' ακούει 

και VOL υποταχθεί (στην πίστη) του Ισλάμ. 

82. Κι αν ο Λόγος πέσει πάνω (στους 

ἀδικους) - (αν ἡ απόφαση EXTEAEOTEL) - 

(τότε) θα ὄγάλουμε από TH yn Eva ζώο 

VO μιλήσει σ' αυτούς για τους ανθρώπους 

που δεν πιστεύουν μὲ πεποίθηση στα 

Σημεία Μας. 

83. Και κατά την Ἡμέρα όταν 

μαζέψουμε από κάθε ἐθνος μια ομάδα 

απ' αὐτούς που ἀαρνήθηκαν ta Σημεία 

Μας, κι όλοι τότε θα μπουν σε τάξεις, 

84. μέχρις ὁτου, όταν φτάσουν Ba 

(τους) πει (O AAAAX): "Μήπως ἔχετε 
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αρνηθεί τα Σημεία Mov, επειδή - ἡ γνώση 

τους - ὃεν σας έφτασε, ἡ τι άλλο ἦταν 

αυτό που κάνατε!" 

85. Κι ο Λόγος πεσε πάνω τους 

(καταδικάστηκαν) για όσες αδικίες 

EXAVAV, κι ταν ανίκανοι να ὄγάλουν μια 

λέξη (για δικαιολογία). 

86. Μήπως dev ὀλέπουν ότι ἔχουμε 

κάνει TH νύχτα γι' αυτούς, για vo 

ξεκουράζονται, και την Ἡμέρα φωτισμένη, 

(για va εργάζονται) Βέῤδαια σ' αυτά 

᾽πυπάρχουν Σημεία για τους ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

87. Ανάφερε και την Ἡμέρα που θα 

ἠχήσει ἡ σάλπιγγα, τότε θα προσόληθεί 

με τρόμο κάθε τι που είναι στους 

ουρανούς, και κάθε τι OTH YH, εκτός απ 

αυτό που o AAAAX θέλει (να εξαιρέσειυ). 

Κι oka θα ἔλθουν μπροστά Tov 

ταπεινωμένα. 

88. Και όλέπεις (τότε) Ta ὄουνα, που 

τα νομίζεις καλά στερεωμένα, να περνούν 

σαν τα σύννεφα (που ἐφυγαν). (Ετσι είναι) 
Ἢ τέχνη του AAAAX που τα 

κατασκεύασε, και που με σοφία 
(καθορίζει) με ακρίδεια COAG τα πράγματα. 

Πράγματι εἰναι Ἔμπειρος 

Πραγματογνώμονας σε ό.τι κάνετε. 

89. Ὅποιος αγαθοεργεί θα αυξηθεί σ᾽ 

αὐτόν το καλό απὸ τις πράξεις του, και 

θα εἰναι ἀσφαλισμένος από τον τρόμο 

την Ἡμέρα εκείνη. 

90. Κι ὁποιος κάνει TO κακό, TO 
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πρόσωπά Tovs θα πεταχτούν - με TO 

κεφάλι μπρος - μέσα στη Φωτιά (και va 

ειἰπωθεί) "Μήπως θα ανταμειφθείτε 

διαφορετικά από ό,τι κάνατε;" 

91. Ὅσο για μένα ἐχω διαταχθεί να 

λατρεύω (να υπηρετώ) τον Κύριο αυτής 

της ΠῸὄλης, Αὐτόν που τὴν exer καθαγιάσει 

(σαν ειρηνική χωρίς πολέμους) και που 

o Αὐτόν (ανήκει) κάθε πράγμα. Και ἔχει 

διαταχθεί va εἰμαι ἕνας ἀπ αὐτούς που 

ἔχουν υποταχθεί στο ἰσλάμ (στη θέληση 

του AAAAX), 

92. και va ἀπαγγέλλω (διαδάζω), το 

Κοράνιο. Ὅποιος λοιπόν καθοδηγήθηκε 

(OTOV LOLO δρόμο) το ἔκανε για TO καλό 

του εαυτού του, κι όποιος ἁαπομακρυνθεί 

(στο δρόμο) της πλάνης, (τότε) να πεις: 

(Q! Μουχάμμεντ!): "Εγώ εἰμαι μόνο ένας 

QI αὐτούς που προειδοποιούν. 

93. Και va meus: "Ἔπαινος πρέπει στον 

AAAAX που (σύντομα) θα σας δείξει τα 

Σημεία Του για va ta γνωρίσετε. Κι ο 

Κύριός σου δεν ayvoei ὀ,τι κι αν κάνετε. 

\ gos my By on op J .»“,2 ay 

Qitscsty aye i 

Bi ree A, BG ergo 
Cols (oe Sal gl gel 

ὅλοι ποκα 

- pyre ́ 257 or om ea ae 3: 
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2 Be oe ® “3 .΄ ready, 

εὐ: 

ata a0 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Πᾳαντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΤΟΣ Μ. = (Ta, Σινν, Μιμμ) Ἂ 

2. Αὐτά εἰναι Εδάφια (στίχοι) του 

Βιόλίου (του Κορανίου) που εξηγεί καθαρά 

(τα πράγματα). 
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3. Lov διαδάζουμε κάτι από τὴν 

ιστορία του Μωυσή xar του Φαραώ, - 

όπως συνέδηκε αληθινά - (για νὰ τὰ πεις 

στους ανθρώπους MOV πιστεύουν). 

4. Πραγματικά ο Φαραώ ὕψωσε 

αλαζονικά στη γη τον EAUTO του, κι ἔκανε 

τους κατοίκους τῆς νὰ XWOLOTOVV σε 

τάξεις, αδικώντας μια μερίδα OLE’ αὐτούς. 

Σκότωνε TA ἀρσενικά παιδιὰ TOUS κι 

άφηνε ζωντανές τις γυναίκες τους. Htav 

- OT αλήθεια - από τους τύραννους. 

5. Kou θέλαμε va ευεργετήσουμε αὐτοὺς 

που ELYAV ταπεινωθεί OTN YH (καλύπτοντάς 

τους μὲ τῇ χάρη Mas) και va τους 

κάνουμε να προπορεύονται (στην πίστη), 

και νὰ τους δώσουμε THV κληρονομιά, 

6. και VA στερεώσουμε τη θέση τους 

OTH YH, και Vi ἀαποδείξουμε στο Φαραώ, 

και στον Χαμάν και στους στρατιῶτες 

τους, την αλήθεια για τις προφυλάξεις 

που ἐπαῖρναν. 

7. Κι ἐτσι είἰχαμε εμπνεύσεν στην 

μητέρα του Μωυσή (to εξήῆς): "Θήλαζε 

το (αγόρι σου), αλλά αν φοδηθείς yu’ αὐτό 

- (μην το σκοτώσουν) - ρίξε το στο ποτάμι, 

χωρίς va φοόηθείς (μην πνιγεί) κι οὔτε 

va λυπηθείς. Γιατί Ἐμείς θα τον 

ἐπαναφέρουμε σ' εσένα και θα τον 
κάνουμε ἕναν από TOVS αποστόλους 

(Mac)”. 

8. Ἔπειτα ot ὄοηθοί tov Φαραώ 
μάζεψαν (από TO ποτάμι), αὐτόν, που 

(κατά OVVETELA) νὰ γίνει γι᾿ αυτούς ἕνας 
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ἐχθρός και (πρόξενος) συμφοράς. Βέδαια 

ο Φαραώ, ο Χαμάν χαι οι στρατιώτες 

τους ἦταν ἄνθρωποι της αμαρτίας (της 

παρανομίας). 

9. Και εἰπε ἡ γυναίκα του Φαραώ: 

Να!) εἰναι μια χαρά του ματιού, για 

μένα και για σένα. Μην τον σκοτώσετε. 

Ἴσως - κάποτε - να μας φανεί χρήσιμος, 

ἤ ας τον υἱοθετήσουμε". Κι ὀμως δεν 

μποροῦσαν να καταλάόδουν τι θα γίνει! 

10. Και δημιουργήθηκε κάποιο κενό 

(χάσμα) στην καρδιά της μητέρας του 

Μωυσή (από άγχος). Ακόμα λίγο και θα 

ἀποκάλυπτε (τὴν περίπτωσή) του, αν δεν 

δέναμε (σφικτά) THV καρδιά της για va 

παραμείνει με (την τάξη) των πιστών. 

11. Και εἰπε στην αδελφή (του 

Μωυσῆ): "Ακολούθησέ τον". Κι exeivn τον 

ἐεπιτηρούσε (από μακριά ακολουθώντας) 

σαν μια ξένη, ενώ αὐτοί δεν καταλάδαιναν 

(ότι είναι ἡ αδελφή του). 

12. Kt anayooewaue σ' avtov - από 

πριν - to ὀύζαγμα και εἰπε ἡ αδελφή 

του: “Μήπως θέλετε va σας συστήσω, την 

οἰκογένεια ενός σπιτιού που va αναλάθδει 

τὴν ἀανατροφή του - για σας - και που 

να εἶναι αυστηρά προσκολλημένη σ' 

αὐτόν;".. 

13. Ἔτοι tov επαναφέραμε στὴ μητέρα 

του, γιὰ νὰ παρηγορηθούν (va χαροῦν) 

τα μάτια τῆς και νὰ μη στεναχωριέται, 

και για νὰ μάθει ότι ἡ υπόσχεση TOV 

AAAAX εἰναι αληθινή. Ki owas ot πιο 

πολλοί ἀπ’ αὐτούς δεν (το) ξέρουν. 
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14. Ki ὀμως όταν ἐφτασε τη δύναμή 

του, (όταν ενηλικιώθηκε) και ισορρόπησε 

(στη ζωή), του δώσαμε (για δώρο) σοφία 

καὶ (φρόνηση) γνώση. Κι Eto. αμείδουμε 

τους ενάρετους. 

15. Και μπήκε στην Πόλη, σε στιγμή 

που OL κάτοικοί της δεν πρόσεχαν, ΚΑΙ, 

ὀρήκε σ' αὐτήν δύο ἀνὸρες νὰ χτυπιούνται, 

O ἕνας από TH θρησκεία του κι ο ἄλλος 

από τους εχθρούς του. Εκείνος τῆς 

θρησκείας του τον κάλεσε για ὄοήθεια 

ἐνάντια σ΄ εκείνον που ήταν από τους 

εχθρούς του, κι ο Μωυσῆς τον κτύπησε 

με TY γροθιά TOV και τον αποτέλειωσε. 

"(Ki ἐπειτα) εἰπε: "Αὐτό είναι to ἔργο 

του Σατανά, γιατί είναι ἕνας εχθρός, 

αποπλανητής φανερός" 

16. Εἰπε (προσευχόμενος): "Κύριέ μου! 

Αδίκησα - πραγματικά - τον EAUTOV μου 

Συγχώρεσέ με! Και ο (AAAAX) τον 

συγχώρεσε, γιατί Exetvog - πράγματι - 

εἰναι ο Πολνεπιεικής, (είναι) o 

Πολυεύσπλαχνος. 

17. Εἰπε (ακόμα): "Κύριέ μου! Μ' αυτό 

που μ' έχει ευεργετήσει ἡ Χάρη Σου, ποτέ 

dev Aa γίνω ὄοηθός στους ένοχους (τους 

αμαρτωλοῦύς)"}" 

18. Και ξημερώθηχε στην Πόλη 

προσέχοντας γύρω Tov φοόισμένος (τη 

τιμωρία) όταν (όλέπει) EXELVOV που εἰχε 

ὀοηθήσει - την περασμένη Ἡμέρα -, νὰ 

τον καλεί (πάλι) για ὀοήθεια. (Tote) ο 

Mwvors tov εἰπε: "Εἰσαι πραγματικά - 

ὅπως φαίνεται - ένας φανερός 
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αποπλανητής". 

19. Κι ὁταν θέλησε va σπρώξει εκείνον 

που ytav εχθρός και στους δύο, του εἰπε 

(ο καινούργιος εχθρός): "! Μωυσή! 

Μήπως θέλεις νὰ με σκοτώσεις, όπως EXELC 

σκοτώσει χθες ἕναν ἀλλο; Ο σκοπός σου 

δεν εἰναι ἄλλος, παρά va γίνεις ἕνας 

τύραννος OTH YH, κυ όχι va εἰσαι ἕνας 

από τους μεταρρυθμιστές". 

20. Και τότε ρθε τρέχοντας ἕνας 

avéoas απ' τὴν ἄκρη τῆς Πόλης, και 

εἰπε: "OQ! Μωυσῆ: Our Αρχηγοί, συνωμοτούν 

όλοι μαζί εναντίον σου (κι ἀαποφάσισαν) 

να σε σκοτώσουν. It’ αυτό φύγε (ἔξω απ' 

την Πόλη), εγώ εἰμαι για σένα από τους 

ειλικρινείς συμόούλους (σου)". 

21. Κι ἐφυγε μακριά απ αυτή, 

προσέχοντας γύρω του, φοόισμένος. Εἰπε: 

Κύριέ μου! Σώσε με από τον άδικο λαό». 

22. Κι OTAV ἐστρεψε 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 

6onxe σ' αυτό μια ομάδα ἀνθρώπων που 

πότιζαν (το ποίμνιό τους), και ὀρήκε - 

εκτός απ’ αὐτούς και οι δύο γυναίκες 

που, ἀπομώκρυναν (το ποίμνιό τους). Εἰπε: 

"Tu συμόαίνει μ' εσάς;" Κι αὐυτές εἰπαν: 

"Δεν μπορούμε νὰ ποτίσουμε (TO ποίμνιό 

μας) μέχρις ότου απομακρύνουν 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 ανάγκη 

από το αγαθό Mov μου ἔχεις στείλει "".. 

25. Σὲ (λίγο) ρθε (πίσω) σ' αὐτόν 

μια απ' αὐτές (τις κοπέλες) περπατώντας 

ντροπαλά. Εἶπε: "O πατέρας μου σε 

προσκαλεί για νὰ σε αἀνταμείψει που 

πότισες (το ποίμνιό μας) για μας. "Κι 

ἔτσι μόλις ήρθε σ' αὐτόν και του διηγήθηκε 

τὴν ιστορία, εἰπε: "My φούόάσαι, (καλά) 

EEMUYES από το ἀδικο λαό. 

26. Και ένα από ta δύο (κορίτσια) 

εἶπε: "Q! Πατέρα μου! Πάρε tov με 

μεροκάματο. Εἶναι ο καλύτερος που θα 

μπορούσες να ἀπασχολήσεις, δυνατός και 

τίμιος (ἀνδρας)". 

27. Εἰπε: "Θέλω - στ΄ αλήθεια - va 

σου δώσω για νύφη μιὰ από τις κόρες 

μου αὐτές υπό TOV όρο va δουλέψεις με 

μεροκάματο κοντὰ μου γιὰ οκτώ χρόνια. 

AV όμως συμπληρώσεις Ta δέκα (χρόνια), 

τότε AUTO θα εἰναι (χάρη) από σένα. Αλλά 

δεν θέλω va σε ὄάλω σε δύσκολη (θέση). 

Oa με έόρεις - αν ο AAAAX το θέλει - 

απὸ τους δίκαιους κι ενάρετους 

(ανθρώπους")". 

28. Εἰπε (ο Μωυσής): "As είναι αὐτό 

(η συμφωνία) μεταξύ μου και μεταξύ σου. 

Οποιοδήποτε, από TA δύο χρονικὰ 

τέρματα κι αν συμπληρώσω, εἰθε Va μην 

᾽πυπάρξει πάνω μου χαμιά εχθρικῆ 

κακοόουλία. Κι ας εἰναι ο ΑΛΛΑΧ 

(μάρτυρας) σε COG λέμε". 
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(28) Σούρα ελ-Κάσας Μέρος 200 

29. Κι otav ο Μωυσής συμπλήρωσε 

TOV OO (της συμφωνίας) και ταξίδευε LE 

τὴν οικογένειὰ του, (ξαφνικά) εἰχε det 

μια φωτιά από TH μεριά TOV Ὅρους Tove 

(το Σινά). Εἰπε (τότε) στην οικογένειά 

του: "Σταθείτε εδώ. Eyw δει μια φωτιά. 

Ελπίζω va σας φέρω am’ αὐτὴν κάποια 

εἰδηση ἡ EVA αναμμένο δαυλό για va 

μπορείτε να ἵἱεσταίνεστε". 

30. Μόλις όμως τὴν πλησίασε μια 

φωνῇ axovotynxe ἀπ᾽ τὴ δεξιά πλαγιά 

της χοιλάδας, ἀπό To δένδρο (που 

ὀρισκόταν) στην εὐλογημένη yn: "Q! 

Μωυσή! Ἐγώ εἰμαι ο AAAAX, ο Κύριος 

του Σύμπαντος Κόσμου... 

31. Ρίξε λουτόν το ραύδί σου! "Κι ὁταν 

το εἰδε να κουνιέται - σαν να ἦταν ἕνα 

φίδι ἐφυγε VA ἀποσυρθεί, (χωρίς VO γυρίσει 

το χεφάλι πίσω) Ta θὀήματά του dev 

᾽πυπεχώρησαν. "Q! Μωυσῆ"! (axovotnxe 

πάλι ἡ φωνή) - ̓ Πλησίασε και μὴν 

φούθάσαι, γιατί εἰσαι ἀπ᾽ αὐτούς που 

ὀρίσκονται σε ασφάλεια. 

32. "Βάλε το χέρι σου στην τσέπη σου 

(oto στῆθος σου), και θα ὄγει ἄσπρο χωρίς 

καμιά ὁλάδη και σύρε τὰ χέρια σου 

Ἀλειστά προς το στήθος για να φύγει ο 

φόδος (σαν το πουλί που δὲν φούάται). 

Αὐυτά θα εἰναι OL δύο συστατικές 

ἀποδείξεις AMO τον Κύριό σου, στον 

Φαραώ και τους ἀρχηγούς tov. [att εἰναι 

ἕνας λαὸς - πραγματικὰ - παράνομος (κι 

αμαρτωλός)". 

33. Εἰπε: "Κύριέ μου! Ἔχω σκοτώσει 
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(28) Loven ελ-Κάσας Μέρος 200 

ἕνα άτομο απ' αὐτούς, και φοδάμαι ᾿πτῶς 

με σκοτώσουν. 

834, "Κι ο ἀδελφός μου Ααρών είναι ACE ea 

πιο EVYAWTTOG OTHV ομιλία από εμένα. 

[u' αυτό, στείλε τον μαζί μου σαν δοηθό 

για νὰ επικυρώσει (τὰ λόγια) μου, (και 

va με υποστηρίξει). Πολύ φούάμαι ότι 

θα WE κατηγορήσουν για ψεύτη". 

35. Εἰπε: "Oa δυναμώσουμε, το 

ὀραχίονά GOV μέσω του αδελφού GOV και 

θα περιθάλλουμε και τους OVO με εξουσία, 

για VO UN μπορούν VA φτάσουν κοντά 

σας (va σας αγγίξουν). Με ta θαύματά 

Mac θα νικήσετε εσείς OL δύο, κι ὁποιος 

μαζί σας ακολουθεί". 

36. Κι otav ο Μωυσῆς ἠλθε σ' αυτούς 

με TA ολοφάνερα Θαύματά Mac, εἰπαν: 

"Τοῦτο δεν είναι τίποτε παρὰ μια μαγεία 

που μόλις ἐχει επινοηθεί (κακόπιστα). Και 

ποτέ δεν αχούσαμε σαν κι αυτό το μήνυμα 

(να αναφέρεται) CIT’ TOUS πατέρες μας 

τους πρώτους (οι παλαιότεροι)". 

37. Και εἰπε (τότε) ο Μωυσής: Ὃ 

Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος ήλθε 

από κοντά Tou μὲ την οδηγία, καὶ σε 

ποιὸν Oa ανήχει TO καλό σπίτι (της 

Μέλλουσας Ζωής). Το δέδαιο εἶναι OTL οι. 

ἄδικοι dev θα ευδοκιμήσουν". 

38. Και εἰπε ο Φαραώ: “ὯΙ! Ἐσείς οι 

Aoxnyou Aev γνωρίζω νὰ έχετε ἄλλο θεό 

εχτός από εμένα. It’ αὐτό, ἀναψέ μου - 

w! Χαμάν! eva (καμίνι va ψήσω τούόλα) 

κάνε για μένα (κτίσε μου) Eva ᾽υψηλό 

Παλάτι για va μπορέσω v' ανέδω στον 
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(28) Σούρα ελ-Κάσας Μέρος 200 

Θεό του Μωυσή - (αλλά) νομίζω sti (ο 

Μωυσής) είναι από τους ψεύτες!". 

39. Κι ὑυπερηφανεύονταν ο Φαραώ και ἘΝῚ 

οι στρατιῶτες TOV OTH YH χωρίς αιτία 

(άδικα) και νόμισαν OTL ποτέ τους δεν 

θα επέστρεφαν σ᾽ Εμάς! 

40. Κι ἐτσι ἁἀρπάξαμε αὐτόν και τους 

στρατιώτες του, και τους εκσφενδονίσαμε 

στη θάλασσα. Κοίταξε λουτόν ποιο ήταν 
το τέλος εκείνων που αδικούσαν! 

41. Και τους κάναμε ἀρχηγούς va 

προσκαλοῦν (TOUS ὀὁμοιούς τους) OTH 

Φωτιά. Κατά τὴν Ἡμέρα δε της Κρίσης 

δεν θα έχουν χαμιά ὄὀοήθεια. 

42. Και κάναμε va τους ακολουθεί 

μια κατάρα σ' αὐτό τον κόσμο. Και κατά 

τὴν ἡμέρα της xolons θα εἰναι ἀνάμεσα 

στους σιχαμένους (και περιφρονημένους.). 

43. Και δώσαμε (αποκαλύψαμε) στον 

Μωυσή ty Βίόλο μετὰ που εἰχαμε 

εξολοθρέψει τις παλαιότερες γενιές, (γιὰ 

να δώσουμε) στους ανθρώπους επίγνωση 

(της κατάστασήῆς τους), οδηγία κι 

ευσπλαχνία, ίσως και θυμοῦνται. 

44. Και dev ὀρισκόσουν (- εσύ w 

Μουχάμμεντ - )στη Δυτική πλευρά (του 

ὄρους Σινά) ὁταν ἀαναθέσαμε στον Μωυσή 

TO σκοπό τῆς Αποστολής, OVTE ήσουν κι 

από TOVUG μάρτυρες (αυτού του 

περιστατικοῦ). 

45. Κι όμως φτιάξαμε (άλλες) γενιές, 

και παρατάθηκε πάνω TOUS ἡ ηλικία (της 
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ὑπαρξής Tous), και SEV κατοίκησες με TH 

γενιά (της χώρας) των Μέντγιεν για vo 

απαγγέλλεις ta Εδάφιά Mac σ᾽ αὑτούς. 

Κι όμως Ἐμείς μασταν ποῦ εἰχαμε στείλει 

ἀποστόλους σ' αὐτούς (εμπνευσμένους από 

Eucs). 

46. Και δεν ὀρισκόσουν OTN μεριά του 

(Ορους) Τουρ otav φωνάξαμε (τον 

Μωυσῆ). Kt όμως (σου ἐχει σταλεί η 

ἱστορία αυτού του περιστατικού) για νὰ 

προειδοποιήσεις ένα λαό που καμιά 

προειδοποίηση SEV TOV EXEL EXPEL - πριν 

απὸ σένα - , ὥστε νὰ μπορεί νὰ σκέπτεται. 

47. (- XE περίπτωση) που μια συμφορά 

τους κυρίευε σὰν συνέπεια τῶν ἔργων 

TOV τα LOLOL τὰ χέρια τους εἰχαν διαπράξει 

- νὰ ἔλεγαν: "Κύριέ μας! Av μας ἐστειλες 

Evav ἀαπόστολο θα ακολουθούσαμε - (στη 

περίπτωσηὴ αυτή) τις Ἐντολές Σου, και 

θα NUGOTAV από αυτούς TOV πιστεύουν". 

48. Αλλά (τώρα), όταν mia ἡ Αλήθεια 

(το Κοράνιο) ἔχει φτάσει σ' αυτούς από 

κοντά Mas, εἰπαν: "Γιατί δεν του ἔχουν 

δοθεί (Θαύματα), ὁμοια μ' αὐτά που 

δόθηκαν στον Μωυσή;" Μήπως δεν 

αρνήθηκαν κι εκείνα που εἰχαν δοθεί στον 

Μωυσή από πριν κι εἰπαν: Ἔϊναι δύο 

λογιών μαγείες, n κάθε μια ὑποστηρίζει 

τὴν GAN"! Και είἰπαν (ακόμα): "Ὅσο για 

μας OAG Ta απορρίπτουμε!" (και TH Βίόλο 

και το Κοράνιο). 

49. Na πεις: "Φέρτε - λοιπόν- ἕνα 

Βιόλίο από το AAAAX, που θα odnyet 

καλύτερα ἀπ᾿ αὐτά τὰ δύο, ὥστε va 

μπορέσω νὰ TO ἀκολουθήσω! (Κάντε το) 
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αν ELOTE ειλικρινείς!". 

50. Αλλά, av dev ανταποκριθούν (σε 

σένα) μάθε OTL δεν ἀκολουθούν παρά μόνο 

ota πάθη τους (επιθυμίες τους). Και ποιος 

ὀρίσκεται περισσότερο στην πλάνη από 

EXELVOV που αἀκολουθεί τα πάθη του, χωρίς 

καθοδήγηση από tov AAAAX; O 

AAAAX - δέδαια - dev καθοδηγεί άδικο 

λαό. 

51. Τώρα κάναμε va φτάσει σ' αυτούς 

o Λόγος (to Κοράνιο), ίσως μπορέσουν 

να σκεφθοῦν. 

52. Σ' ἐκείνους που δώσαμε τη Βίόλο. 

πριν ar αυτό, (to Κοράνιο) avtot 

πιστεύουν σ' Αὐτή (την Αποκάλυψῃη). 

53. Κι όταν ἀπαγγέλλεται πάνω (ar 

τα κεφάλια) τους, λένε: "ἔχουμε πιστέψει 

σ' αυτό, γιατί εἰναι ἡ Αλήθεια από τον 

Κυριό μας. Και πριν απ' αὐτό ήμασταν 

κιόλας Μουσουλμώνοι (υποταγμένοι στη 

Θέληση tov AAAAX). 

54. Σ' αυτούς θα δοθεί ἡ αμοιδή τους 

(διπλά) δύο φορές, για ό.τι καρτερούσαν 

με UITOLOVH, κι ἀπόκρουαν TO κακό με 

TO καλό, και AITO ό.τι τους είχαμε δώσει, 

ta ξόδευαν (σε ἐλεημοσύνη). 

55. Κι όταν ἀκούσουν τις μάταιες 

ομιλίες (των ἀδικων), ἁαπομακρύνονται απ’ 

αὐτές καὶ λένε: "Σ᾽ εμὰς (η ευθύνη) τῶν 

ἔργων μας, και σ' εσάς (H ευθύνη) τῶν 

ἔργων σας. H ειρήνη ας είναι πάνω σας. 

Δεν επιδιώκουμε (τη φιλία) εκείνων που 

ὀρίσκονται σε ἀγνοια". 

.-“ § AER ΄ 

Prd Aaya fe, eset 
΄ 

»““5 eo Called 

Gap Val “γα. : Anois 

ORROs ral 

adel lt | 

Sieg SAAS sg 

ee Hei ah -. ΄“ΆΑ 

wa nay AEST 

O23 FY EpW SSS Paty COA | PCOmee 

eae 3.2. Sb “2% vere a 
ι 5,ἀτρὶ, ϑροὶ gallll a 3. 

S$ Ac Ee FOIA K ft Hd 0 gt ιν: paws 

9 ates κὸν 



(28) Loven ελ-Κάσας Μέρος 200 

56. Etv’ αλήθεια πώς δεν εἰσαι ικανός 

va καθοδηγήσεις ὀποιον ἀαἀγαπάς. Μόνον 

o AAAAX καθοδηγεί εκείνον mov θέλει. 

Κι Ἐκείνος γνωρίζει καλύτερα αὐτούς που 

καθοδηγούῦνται. 

57. Και εἰπαν: “Av ἦταν ν' 

ακολουθήσουμε την καθοδήγηση μαζί σου, 

θα μας ἁρπαΐζαν ἀπότομα από τη YH μας". 

Μήπως Sev ἐχουμε ορίσει γι' αυτούς ἕναν 

ασφαλή ιερό χκαταφύγιο, - ὁπου 

μαζεύονται σ' αυτό καρποί από όλα τα 

ELON, - μιὰ φροντίδα amo ἔμάς για 

συντήρηση; Κι όμως οι πιο πολλοὶ aT’ 

αυτούς dev (το) γνωρίζουν. 

58. Πολλά χωριά ἔχουμε καταστρέψει 

για τὴν αχαριστία (και με ικανοποίηση 

στη ζωή τους που ήταν εὐκολὴ κι CAG 

ήσαν ἀφθονα)ὴ ἘΕκείνες - λοιπόν - οι 

κατοικίες τους bev κατοικήθηκαν μετά 

απ' αὐτούς, εκτός από λίγες! Κι Epets 

ήμασταν οι κληρονόμοι! 

59. Ποτέ ο Κύριός σου dev ἔχει 

καταστρέψει EVA χωριό, αν πριν δεν 

ἔστελνε oty Μητρόπολη tov ἕναν 

απόστολο για ν' απαγγείλει πάνω (στα 

κεφάλια των κατοίκων) τῆς (να διαδάζει) 

τις Ἐντολές Mac. Κι ποτέ dev 

καταστρέφουμε χωριά εκτός εᾶν OL 

κάτοικοί τους ἦταν άδικοι. — 

60. Κι ὁ.τι σας exer δοθεί από 

πράγματα (τῆς ὕλης), dev εἰναι παρά 
(πρόσκαιρη απόλαυσῃη) κι άνεση στὴ ζωή 

αυτού του κόσμου και ἡ ακχτινοθολία TOV. 

Αὐτά OUWS που όρίσκονται μὲ TOV 
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AAAAX eivat καλύτερα καὶ διατηρούνται 

περισσότερο. Δεν θα λογικευθείτε λουτόν; 

61. Μήπως μοιάζουν (avtot οι δύο); 

Στον ἕνα που του ὑποσχεθήκαμε λαμπρές 

᾽πῃυποσχέσεις και προσπαθεί νὰ πετύχει την 

(εκπληρωσήῆ) τους, και στον GAAO που 

του ἔχουμε δώσει τις ἀπολαύσεις της ζωής 

του κόσμου τούτου, και που κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης θα είναι ἀνάμεσα σ' 

αυτούς που TOUS φέρνουν (γιὰ τιμωρία); 

62. Και την Ἡμέρα που (ο AAAAX) 

θα τους φωνάξει και θὰ meu: "Πού εἰναι 

or συνέταιροί Mov; εκείνους που εἰχατε 

φανταστεὶί (ότι εἰναι τέτοιοι);" 

63. (Τότε) θα πουν εκείνοι που (είχαν 

καταδικαστεὶ ὡς συνέταιροι) από τον 

κατηγορικὸ Λόγο: "Κύριέ μας! Αὐτοί εἰναι 

EXELVOL που TOUS ἔχουμε σπρώξει στὴν 

πλάνη. Και τους παραπλανήσαμε όπως 

κι εμείς εἰχαμε παραπλανηθεί. 

Ελευθερώσαμε (απ αυτοῦς) τον εαυτό μας 

ue τὴν Παρουσία Σου. Δὲν ήταν εμάς 

που λάτρευαν". 

64. Και θα λεχθεί: "Φωνάξτε τους 

συνεταίρους σας (για ὀοήθεια). "Κι αὐτοί 

θα τους φωνάξουν, ἀλλὰ dev θὰ τους 

απαντήσουν και θα ὀλέπουν (μπροστά 

τους) ta ὀασανιστήρια. (Πόσο θα 

επιθυμούσαν) va ακολουθούσαν τὴν 

καθοδήγηση (MOV τους εἰχε τότε 

προσφερθει!)} 

65. Και την Ημέρα που θὰ τους 

φωνάξει (υ AAAAX) και θὰ τους πει: 

ἽΠοια ἦταν ἡ απάντησή σὰς (η 
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ανταπόχρισή σας) στοὺς AMOGTOAOUG 

(Mov) - 

66. Tote ἡ (όλη) ὑυπόθεση εκείνης τῆς 

ἡμέρας θα τους φανεί σκοτεινή (σαν TO 

φῶς στον τυφλὸ) και dev Ba μποροῦν 

(ακόμα) και va διερωτά ο ἕνας τον GAO. 

67. Ὅποιος όμως (σ' αὐτῇ TH Con) 

μετάνιωσε, και πίστεψε κι EXAVE το καλό, 

ας ελπίζει va 6oe8eL μ' αὐτούς που 

πέτυχαν. 

68. Ο de Κύριός σου δημιουργεί ό,τι 

ἐπιθυμεὶ και διαλέγει (όὀποιους θέλει). 

Αὐτοί dev έχουν καμιά εκλογή (στην 

υπόθεση). Δόξα στον AAAAX, τον 

“YWidto, που πολύ υψηλά ὀρίσκεται από 

τους συνεταίρους που (Tov) αποδίδουν! 

69. Και γνωρίζει καλά ο Κύριός σου 

O,TL ὀρίσκεται OTA στήθη τους (κρυμμένο 

στην καρδιά), am’ εχεμύθεια κι ό,τι 

δηλώνουν φανερά. 

70. Κι αὐτός εἰναι ο ΑΛΛΑΧ. Δεν 

ὑπάρχει ἄλλος θεός παρά μόνο Αὐτός. 

Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ Δόξα κατά την ἀρχή 

και κατά το τέλος. Κι εἰναι δικιά Του η 

Εξουσία και σ΄ Αὐτόν (όλα) Ba 

ETLLOTOEWOUV. 

71. Na mew: Μήπως εἰδατε; Av o 

AAAAX ἐκανε MOTE νὰ εἰναι πάνω σας 

συνέχεια (το σκοτάδι) της Νύχτας μέχρι 

την Ἡμέρα της Κρίσης, ποιος θεος - εκτός 

από tov AAAAX- 8a μπορούσε νὰ σας 

δώσει το φως; [ati - λοιπόν - δεν ἀκοῦτε, 

(όσα λέγω); 

“νὰ cigs Ae ee “2 
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72. Na πεις: Μήπως etdate; Av o 

AAAAX ἕκανε ὥστε VO είναι πάνω σας 

συνέχεια 1 Ἡμέρα, μέχρι την Ἡμέρα της 

Κρίσης, ποιος θεός - εκτός από τον 

AAAAX- θα μπορούσε νὰ σὰς δώσει 

Νύχτα που στη διάρκειά τῆς va 

ξεκουράζεστε; [Γιατί - λοιπόν - δεν ὀλέπετε, 

(τι συμόαίνει); 

73. Εἶναι από Φιλανθρωπία Tov που 

ἔχει κάνει γιὰ σὰς την Ἡμέρα και Ty 

Νύχτα, ὥστε va μπορείτε va ξεκουράζεστε 

σ' αὐτήν, και va επιδιώκετε τὴν Χάρη 

Του (την Ἡμέρα), κι ἔτσι va Tov 

ευγνωμονείτε. 

74. Και την Ἡμέρα που θα σας φωνόξει 

και θα seu: "Πού είναι οι συνέταιροί Mov 

που είἰχατε ἀποδώσει σε Μένα (ότι εἰναι 

τέτοιοι);" 

75. Και θα σύρουμε ένα μάρτυρα από 

κάθε λαό και Oa πούμε: “Φέρτε τις 

αποδείξεις σας". Και τότε θα μάθουν ott 

yn Αλήθεια avyxer στον AAAAX (μόνο) 

καὶ τὰ (ψέματα) που ἐφτιαχναν μὲ TO 

μυαλό τους θα τους ἄφηναν στὴν πλάνη. 

76. Ο Καρούν ταν (χωρίς αμφιδολία) 

από τὴ γενιά του Μωυσή, αλλά 

συμπεριφερόταν ἄδικα κι αυθαδέστατα 

απέναντί τους WOTE τὰ Ἀλειδιά τῶν 

θησαυρῶν MOV TOV ELYAUE χαρίσει, να 

αποτελούν - σχεδόν - ἀσήκωτο φορτίο 

σε ολόκληρο σώμα -από δυνατούς ἀνὸδρες. 

Και να, τι του εἰπε ο λαός του : "My 

χαίρεσαι! Tlatt o AAAAX dev ayana 

αὐτούς MOV χαίρονται (από TA πλούτη). 

΄ “: 212 ,..227:,,. 5 ; oboe % ad 

DN eet al Jam oy} no 251 Js 
223,7. GH oe | tf ee χ on 

Ine ation Lv oy Siem 
22.“ 7 ο΄ 2 x 
pS Soh Eel 

ob 7% be 

(9 “925 6119 

- 

RASC et action 
ofr” “ v Serer Sore, oe ; 

by SESS aad oel atta’ 

anid ae aaa Poe 

Glee ὁ a deqoolie yy 

Sor 9 2" oye 
eS 45132.5 ,2 
OI vite θεοῦ Heh Ss 

ΦΆΟΣ Me eS 
129," : A ᾿ 14° 

Spee Sa 2 - “1% “ “ sd in ne Tt cel ΄“- a 

ΟΕ Sipe ale ag tle 



(28) Lovea ελ-Κάσας Μέρος 200 

᾿ ᾿ ἐπ “4, 2.2 44 urd : “94 77. Na επιδιώκεις με (το πλοῦτο) που Se NB Lt eG 

σου δῶσε, ο AAAAX τὴν εὐνοιά Tov 474s ΓΝ 7 7 
: » id s cn 9 = ae aon ᾿ς,, " 2 

στη Μέλλουσα Zan, και un Eeyvas το να 55 τρείσετῖι as 

μερίδιό GOV απ' TOV κόσμο αυτό, (TOV Lays Jal poll 
, FS Py β ζῶ: ΄ 253i 4 re (aia ; -* 72 

προορισμό GOV), και κάνε TO καλό, όπως ΟΣ ght aes 
o AAAAX σου ἔχει κάνει καλό, και μὴν 

επιδιώκεις (ευκαιρίες για) την καταστροφή 

στη yn, γιατί o AAAAX dev ayana 

αὐτούς που καταστρέφουν". 

78. Eixe (ο Kagovv): "Αὐτά (τα SI Le pllessce de Setts IS 
πλούτη) μου ἔχουν δοθεί ἐπειδή ἔχω μιὰ | ,, τ...» ἊΨ ate 

ορισμένη γνώση". Μήπως δεν ἤξερε OTL O aisle aos se Adon ibe sd 

AAAAX εἰχε εξολοθρεύσει - mow az’ ne or EANG| Caheali 
QUTOV - (ολόκληρες) YEVLES, που ήταν πολύ Cae 
πιο ανώτερες απ' αὐτόν σε δύναμη, κι 

είχαν πολύ περισσότερα (πλούτη) απ' αὐτά 

που μάζεψε; Αλλά οι ένοχοι SEV 

ρωτιοῦνται (αμέσως, γιὰ να 

λογοδοτήσουν). 

de σ΄ A did 

79. Ku eto. 6yynxe ἔξω μπροστά στο | .:,.} Fess Ἰόφελτ sh wpkeeas 

λαό Tov we (την ENAEGH τῆς κοσμικῆς : τοῖς τῇ 

του) ae Sante ae acy “ay ee ies 

O σκοπός τους είναι ἡ Ζωή αὐτοῦ TOV WS pee 

Κόσμου: "Μακάρι va είἰχαμε σαν κι αυτά 

που ἔχουν δοθεί στον Kaoowv! Tati - ot’ 

αλήθεια - ἐχει σπουδαία τύχη!". 

1 : "| “2, ““, ἜΣ esos ἃ 80. Και εὐταν EXELVOL που τοὺς ELXE | Ff (5 -% τᾷ ἱ 24 

d08Et ἡ (GMOTH) γνώσῃ: ᾿Αλίμονὸ σας! H OL ΤΩΣ: 

αἀμοιδή του AAAAX εἰναι καλύτερη γι' ᾿ Jeti τ: 
cad 4532 “ 

αὐτόν που ἔχει πιστέψει και EXAVE TO CA ARICAR 

καλό. Κι avto dev θα To επιτύχουν παρά 

μόνο όσοι σταθερά υπομένουν (στο καλό)". 

81. Και κάναμε TH YN va καταπιεὶ ζῶ, ΟΡ yl ES 

(tov Καροῦν) αὐτόν και TO σπίτι TOV, 2:2. 
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χαι δεν ELXE (και τὴν πιο μικρή) συντροφιά 

για va. τον ὀοηθήσει κατά tov ΑΛΛΑΧ 

κυ οὔτε μποροῦσε και νὰ νικήσει (να 

επιζήσει). 

82. Κι εκείνοι που επιθυμούσαν ty 

θέση του την προηγούμενη μέρα, άρχισαν 

τὴν επόμενη va λένε: Πραγματικά o 

AAAAX είναι που avEcver ἡ περιορίζει 

Ta αγαθά σ' όποιον θέλει από τους 

δούλους Του! Κι αν ο AAAAX δεν μας 

χαριζόταν, θα Exave τη YH va μας 

καταπιεί. Πράγματι, αὐτοί που 

απορρίπτουν ty Χάρη (Του) ποτέ δεν 

προκόπτουν". 

83, Ἐκείνη τὴν Κατοικία τῆς 

Μέλλουσας Ζωής κάνομε για ὀσους δεν 

θέλουν (δεν EXOVV για σκοπό Tous) τὴν 

᾽πυπεροψία στη YH (να υψώοουν τον EAUTO 

τους πάνω από τους ἄλλους) κι οὔτε 

(θέλουν) την καταστροφή (τη φθορά). Και 

το τέλος είναι (καλό) για τους ενάρετους. 

84. Κι αν κανένας κάνει ἀαγαθοεργίες, 

ἡ ἀμοιδή γι' αὐτόν θα εἰναι καλύτερη 

από τὴν προσφορά του. Αλλ' αν κανένας 

κάνει το καχό - τότε - δεν Oa 

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. No πεις: 

Ὃ Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος 

εἰναι εκείνος που έρχεται με καθοδήγηση, 

και ποιος εἰναι σε ολοφάνερη πλάνη". 
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86. Και dev προσδοχκούσες ποτέ OTL 

το Βιόλιο (το Κοράνιο) θα σου στελνόταν, 

EXTOG σαν ευσπλαχνία (μα Χάρη) από 

τον Κύριό σου. Iv’ αυτό μην υποστηρίζεις 

~ μὲ κανένα τρόπο - τους ἀπιστους. 

87. Και va μην επιτρέψεις va σου 

εναντιώνονται στίς Εντολές του AAAAX, 

μετὰ που σου έχουν ἀαποκαλυφθεὶ και να 

προσχαλείς (τον κόσμο) προς το (δρόμο) 

του Κυρίου σον και μη συναναστρέφεσαι 

με όσους συνδέουν θεούς με τον ΑΛΛΑΧ. 

88. Και μην επικαλείσαι - μὲ τον 

AAAAX - ἀλλο θεό. Δεν ὑπάρχει άλλος 

θεός παρά μόνον Αὐτός. Κάθε τι (που 

᾽υπάρχει) θα εξαφανιστεί εκτός από TO 

Πρόσωπό Του. Σ' Αυτόν ανήκει ἡ Εξουσία, 

καὶ σ' Αὐτόν (όλοι σας) θα επιστρέψετε. 

ΞΖ πῆρ περι ἘΣ 
272 a ors 

ae eae 
γα ete eee 

ξύν 

΄“κ«.5“ 3. « te σ“»“ “22 

“το λα οι LEN; 

ae a5 Seats 

aS ΄ Ὁ 

Rea ΡΟΝ 

Στο ὄνομα του AAAAX, 

του Παντελεήμονα,και Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. Μ. = (Ελιφ, Λαμμ, Μιμμ)Ὲ 

2. Μήπως νομίζουν ot άνθρωποι ότι 

θα μείνουν ήσυχοι όταν λένε: "Πιστεύουμε", 

Ἀν OTL dev θα δοκιμαστοῦν (γι' AUTO); 

3. 'Ἔχουμε κιόλας δοκιμάσει εκείνους 

(που ἐζησαν) πριν an’ αὐυτοῦύς. Κι ο 

AAAAX - οπωσδήποτε - μαθαίνει 

EXELVOUG που ἔχουν AMOXTHOEL THV 

αλήθεια, και γνωρίζει TOUS ψεύτες. 
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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. Ila εκείνους που παρακαλοῦν (xt 

ελπίζουν) στη συνάντηση WE τον AAAAX 

(στη Μέλλουσα Ζωή) - (ἀφησέ τους va 

μάθουν) ότι το (ορισμένο) Τέρμα από τον 

AAAAX - ὀέδαια - καταφθάνει. Και είναι 

Εκείνος που ακούει και ὀλέπει (τὰ πάνταλ. 

6. Κι αν κανένας αγωνίζεται (με 

θάρρος καὶ δύναμη) προσπαθεί μόνο για 

τον εαυτόν του. Γιατ o AAAAX dev 

EXEL την ἀνάγκη του κόσμου. 

7. Κι am’ εκείνους που πιστεύουν κι 

αγαθοεργοῦν, θα εξαλείψουμε κάθε κακό 

σ' αυτούς, και θα τοὺς ανταμείψουμε 

σύμφωνα μὲ TO πιο καλύτερο από Ta 

ἔργα τους. 

8. Και συστήσαμε στον ἄνθρωπο τὴν 

καλοσύνη GTOUG γονείς του. AV όμως 

προσπαθοῦν, (αγωνίζονται) (οποιοσδήποτε 

απ᾽ αὐτούς) va σ' (ἀναγκάσει) va Με 

κάνεις συνέταιρο (στη λατρεία), με κάτι 

ποῦ δεν ἔχεις γι' αυτό καμιά γνώση, (τότε) 

μὴν τοὺς υὑπακούσεις. (Ολοι) σ' Ἐμένα 

επιστρέφετε, και (τότε) Ba σας 

εὐδοποιήσουμε γιὰ O,TL κάνατε 

πραγματιχά. 

9. Κι εχείνοι που ἔχουν πιστέψει κι 

EXAVAV το καλό, θα TOUS επιτρέψουμε νὰ 

μπουν OTN συντροφιά τῶν ενάρετων. 

10. Ὑπάρχουν όμως - ἀνάμεσα στους 
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ανθρώπους - κι ἐκείνοι που θα πουν: AERA eee ere a 
"Πιστεύουμε στὸν AAAAX". Av ὅμως | on sSe ok act ως mee 

πικραθούν (εξ αἰτίας της πίστης τους) lai St hous a 

στον AAAAX χρησιμοποιούῦν TH (9 att at tela 
δοκιμασία τῶν ἀνθρώπων σαν va ήταν ἢ 

Οργή (τιμωρία) του AAAAX! Κι av σου 

ἔλθει ὀοήθεια (νίκη) από τον Κύριό σου 

δέόδαιο εἰναι ότι θα λένε: "Ἥμασταν 

(πάντοτε) watt σας!" Μήπως dev εἰναι o 

AAAAX Exetvog που γνωρίζει πιο καλά 

O,TL ὀρίσκεται (στις καρδιές) στὰ στήθη 

OAOV του Κόσμου; 
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11. Κι οπωσδήποτε 0 AAAAX 6; 

γνωρίζει εκείνους που πιστεύουν XL naa NEL 

οπωσδήποτε γνωρίζει Tous YmoxoLtEs. 

12. Και λέγουν OL ἄπιστοι στους os Stare - St scn δ fea. 

πιστούς: sears TO δρόμο μας για οι δ aise 

να εἐπωμισθούμε (τις συνέπειες) από τα abe pals Robs jenitly~ 

λάθη cas (τις αμαρτίες σας)". Κι όμως CI px its goths 0 

dev θα επωμισθούν τίποτε από τα (δικά) 

τους λάθη. Στην πραγματικότητα εἰναι 

ψεῦτες! 

A “σῷ 13. Ou σηκώσουν τα δικά τους ὄάρη, Sony BES AG Ae 

κι (ἀλλα) ὀάρη με Ta ὄάρη τους, τὴν ee ar ΤΩΣ es 
» Cr} He Al plane aaa) 

Ἡμέρα de της Kotons θα ερωτηθοῦν (θα are ahaa coral 

δώσουν λόγο) για O,TL (ψέμα) EPDTLAXVE 

το μυαλό τους. 

, , ᾿ ΠΧ ἢ ΦΆΤ ΖΑ εχ 14. Και OTELAGHE - (κατ ἀρχῇν) τον ᾿ς λλῶ; 

Νῶε στο λαό TOU XL ἐμεινε ἀνάμεσά τους Kee, SS ec it 
, ᾿ ἐπ) , , *. \ A: Bes 

χίλια χρόνια WELOV πενήντα χρόνια. Kat Sater ee ee 
’ , 5 GI κσ Cotr £7 2.22 7 Ὁ 

τους πηρε (τοὺς ἐπνιξε) ο Κατακλχλυσμός OD) yal at’ pba ἀρ 

ενώ (επέμεναν) στὴν αδικία. 

15. Αλλά σώσαμε GUTOV χαι του τανε. σι πρρσν τε σηηα, ᾿ | L S 4 ἀρ ΚΑῚ pase atl 

συντρόφους TOV πλοίου (της Ki6wtoVv) 



(29) Lovo ελ-Ανχεμπούτ Μέρος 200 

καὶ τὴν κάναμε Eva Σημείο για ὀλους 

τους Λαούς! 

16. Και (θυμίσου επίσης) τον Αὐραάμ, 

όταν (μίλησε) στο λαό του, εἰπε: "Nao 

vmynoeteite tov ΑΛΛΑΧ και va 

EXTANOMOETE TO καθήχκον σας σ' Αὐτόν. 

Αὐτό εἰναι TO καλύτερο για σᾶς, αν 

(δέδαια θέλετε) va το xaTtadabete! 

17. Ἐσείς ὁμωῶς λατρεύετε εἰδωλα - 

αντί τον ΑΛΛΑΧ, καὶ πλάθετε ψεύτικες 

(καταστάσεις). Αὐτά που λατρεύετε - αντί 

τον ΑΛΛΑΧ - δὲν ἐχουν τη δύναμη va 

σας συντηρήσουν (να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες σας). Iv’ αὐτό avatytetote - ty 

συντήρηση - προς TH μεριά του AAAAX, 

va Tov υπηρετείτε και va Tov εἰστε 

ευγνώμονες! Σ΄ Αὐτόν θα επιστρέψετε. 

18. "Ki av διαψεύσετε (Ta μηνύματα 

τῶν ἀποστόλων Tov) κι άλλα ἐθνη πριν 

από σας είχαν αρνηθεί. Tati ο απόστολος 

δεν EXEL ἄλλο έργο παρά VA κηρύττει 

δημόσια (και με σαφήνεια)". 

19. Μήπως δεν ὀλέπουν πῶς O 

AAAAX αρχίζει TH δημιουργία κι ἐπειτα 

(πώς) επαναλαμόάνει (το ἔργο Tov) τοῦτο; 

Αὐτό - ὀέόδαια - εἰναι εὐκολο για τον 

AAAAX. 

20. Na mews: "Ταξιδέψτε στη yn xa 

παρατηρήσετε πώς άρχισε TH δημιουργία. 

Ἔπειτα ο AAAAX θὰ ανεγείρει, TO 

τελευταίο δημιούργημα. Tuatt o AAAAX 

θέδαια EXEL δύναμη πάνω από κάθε TL. 

21. "Τιμωρεί εκείνον που θέλει, κι ελεεί 
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EXELVOV που θέλει και προς TH μεριά Του 

θα επιστρέψετε. 

22. “Και δεν εἰστε εσείς εκείνοι που 

θα μπορέσετε να ματαιώσετε (το σχέδιό 

Tov) οὔτε στη YH κι οὔτε στον OVEAVO, 

κι οὔτε ἔχετε χανένα προστάτη κι οὔτε 

ὄοηθό - εκτός amo tov ΑΛΛΑΧ - 

23. Κι εκείνοι που αρνούνται τις 

Εντολές tov AAAAX , και τη Συνάντηση 

μαζί Του, είναι αυτοί που θα απελπιστούν 

από τὴν ευσπλαχνία Mov. Κι εἰναι αὐτοί 

που θὰ έχουν οδυνηρά ὄάσανα. 

24. Και ποια θα μπορούσε va είναι ἡ 

ἀπάντηση TOV λαού (στην προειδοποίηση 

του Αόραάμ) εκτός από το va πουν;: 

"Σχκοτῶστε TOV, ἡ χκάψτε τον". Ki o 

AAAAX τον Eowoe από TH Φωτιά. Βέδαια 

σ' αυτό υπάρχουν Σημεία για λαό που 

πιστεύει. 

25. Και εἰπε: "Ἔχετε πάρει για λατρεία) 

εἰδωλα αντί τον AAAAX, για va ἔχετε 

τὴν ἀμοιόαία ἀγάπη και το σεδασμό 

μεταξύ σὰς O' αυτή τη ζωή. Ἔπειτα κατά 

τὴν Ἡμέρα (όμως) τῆς Κρίσης θ' 

αποχηρύξετε O ἕνας τον ἄλλον και Oa 

αλληλοκαταριέστε.. Η δε κατοικία σας 

θα εἶναι ἡ Φωτιά και δεν θα ἐχετε κανέναν 

για δοήθεια". 

26. O Λωτ όμως τον εἶχε πιστέψει, 

και εἰπε: "Oa μεταναστέψω στον Κύριό 

μου. Γιατί εἰναι o Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος". 

27. Και χαρίσαμε (στον Αὐόραάμ) τον 
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(29) Σούρα ελ-Ανχκεμπούτ Μέρος 200 

Ισαάκ και τον Ϊακώδ και κάναμε (δώρο) 

στους ἀπογόνους του (TO χάρισμα) TH 

Προφητείας, και τη Βίόλο, δώσαμε και 

στον LOLO την GLOLON του στον κόσμο 

auto. Κι οπωσδήποτε στὴ Μέλλουσα Ζωή 

θα είναι (με τη συντροφιὰ) των Δικαίων. 

28. Και (θυμίσου) τον Λωτ, όταν εἰπε 

στο λαό του: "Ἐσείς ἐχετε παραδοθεί στὴν 

QOEAYELG, ETOL που κανένας σ' ὁλο τον 

κόσμο dev ἐχει διαπράξει (το ἰίἰδιο 

αμάρτημαλ) πριν από σας. 

29. "Xt αλήθεια - συνέρχεστε μὲ 

ἄνδρες, κι εμποδίζετε. (αδιάντροπα) TO 

δρόμο; Και παρανομείτε πρόστυχα (ακόμα) 

και στοῖς ομίλους (στις συνεδριάσεις) σας" 

Και ποιὰ μποροῦσε να είναι ἡ ἀπάντηση 

του λαοῦ του, EXTOS ἀπό TO νὰ πουν: 

"Φέρε μας τὴν τιμωρία του AAAAX av 

ELOGL απ’ αυτούς που λένε την αλήθεια". 

30. Εἰπε: "Κύριέ μου! Βοήθησέ με 

EVAVTLA στον διεφθαρμένο λαό"". 

31. Κι ὁταν οι ἀπεσταλμένοι μας nobav 

στον Αὐραάμ με τις ευχάριστες ειδήσεις, 

εἰπαν: "Oa εξολοθρέψουμε - οπωσδήποτε 

- τους κατοίκους αυτού του χωριοῦ, γιατί 

οι κάτοικοί του ήσαν (παραδομένοι) στὴν 

αδικία (στην αμαρτίαλ)". 

32. Εἰπε: "Αλλά εκεί ὀρίσκεται ο Λωτ". 

Είἰπαν: "Euetc γνωρίζουμε καλά για 

οποιονδήποτε εἰναι EXEL. OG σώσουμε 

-ὀέδαια -εκείνον και την οικογένειά TOU 

- εκτός τὴ γυναίκα του -, γιατί ἦταν απὸ 

αυτούς που ὀραδυποροῦν μαζί μ᾽ αὐτούς 

που καταδικάστηκαν για καταστροφή. 
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33. Κι otav ot ἀπεσταλμένοι Mac 

EPTACAV ενοχλούμενοι στον Λωτ, 

λυπήθηκε για λογαριασμό τοὺς γιατί oO 

ὀραχίονάς του στένεψε γι' αυτούς (ήταν 

ανήμπορος νὰ τοῦς υπερασπίσει), κι 

ἐκείνοι του εἶπαν: "Μη φούάσαι, και μη 

λυπάσαι. Είμαστε (εδώ) για va σώσουμε 

ἐσένα καὶ τους οπαδούς σου - εκτός TH 

γυναίκα σου - γιατί είναι μ' αυτούς που 

καταδικάστηκαν VO καταστραφούν. 

34. "Oa στείλουμε κάτω (στη YH) πάνω 

OTOUG κατοίκους αυτού του χωριού μια 

Ἰιμωρία από τον ουρανό, γιὰ ό,τι 

προστυχιές ἑκαναν". 

35. Κι ἐχουμε ἀφήσει (τα ερείπιαλ) az’ 

αὐτήν (την τιμωρία), σὰν Eva ολοφάνερο 

Σημείο για οιονδήποτε λαό που 

KOYUXEVETAL. 

36. Kat (oto λαό) της Mevtytev 

(OTELAGUE) TOV ἀδελφό TOUS τον Σσου' 

ἀϊμπ, και τους εἰπε: "Q! Λαέ μου! 

Λατρεύετε tov AAAAX, καὶ παρακαλείτε 

για την Eoyatyn Ἡμέρα, και μη διαφθείρετε 

TH YY». 

37. Αλλά tov ἀρνήθηκαν. Και (τότε) 

τους πήρε (σκεπάζοντάς τους) ἡ δυνατή 

ἀανατίναξη (TNS γης) και ἐγιναν, OTH σπίτια 

τους την ἄλλη μέρα, πτώματα ξαπλωμένα. 

38. (Θυμίσου ἀκόμα το λαό)του Αντ 

και του Θεμούντ. Καθαρά φαίνεται σ᾽ 

εσάς (η τύχη τους) από (Ta ἐρείπια) τῶν 

σπιτιών τους. Tontevtixés Exave γι' αὐτούς 

Oo ΦΣατανάς τις πράξεις τοῦς, 
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(29) Σούρα ελ-ἀνχεμπούτ Μέρος 200 

αναχαιτίζοντάς τους από to Δρόμο (της 
Αλήθειας), αν και ἤσαν προικισμένοι με 
Εξυπνάδα και Ἐπιδεξιότητα. 

39. (Θυμίσου ακόμη) τον Καρούν, τον 
Φαραώ καὶ tov Χαμάν. ἘΕκεί ήρθε σ' 
αὐτούς ο Μωυσής με ta φανερά Σημεία, 

αλλά συμπεριφέρονταν με προπέτεια πάνω 
στῇ YN, και δὲν μπόρεσαν va 
προστατέψουν τον εαυτό τους από Μας. 

40. Tov καθένα τους αρπάξαμε 
(σύμφωνα) LE το παράπτωμά του. Az 
QUTOUS - πάνω σε μερικούς στείλαμε Eva 
ορμητικό ἀνεμοστρόόδιλο (με ὀροχή και 
πέτρες), ἄλλους τους ἅρπαξε ἡ (δυνατή) 
Ἀραυγή κι σ' άλλους κάναμε TH yn va 
τους καταύθροχθίσει, κι ἄλλους πνίξαμε 
(oto νερό). Και δεν ήταν o AAAAX που 
ἤθελε va τους (ὀλάψει) va τους αδικήσει 
αλλά αὐτοί οι ίδιον ήσαν (που 
τυραννιόνταν) αδικώντας τον εαυτό τους. 

41. Η παραθδολή εκείνων που πήραν 
ἄλλους προστάτες - εκτός από TO ΑΛΛΑΧ 
- μοιάζει σὰν τὴν Αράχνη, που πήρε 

(ἔκτισε για τον εαυτό της) ένα σπίτι. Αλλά 
TO πιο εὐθραῦστο - ὀέδαια - από τα σπίτια 
εἰναι τῆς ἀράχνης to σπίτι. Av (μόνο 
μποροῦσαν va TO καταλάδουν) αν το 
ἠξεραν. 

42. O ΑΛΛΑΧ - ὄὀέῤδαια - γνωρίζει 
απὸ κάθε πράγμα, εκείνα που 
ἐπικαλούνται (για λατρεία), εκτός του 
ἰδίου. Και είναι ο Παντοδύναμος, o 
Πάνσοφος. 

43. Κι αὐτές είναι ov Παραδολές (τα 
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(29) Σούρα ελ-Ανχεμπούτ Μέρος 210 

παραδείγματα) που αναπτύσσουμε στους 

ανθρώπους, αλλά δεν τις καταλαδαίνουν 

παρά μόνο OGoL ἐχουν τη Tvwon. 

44. Ο AAAAX ἐπλασε - δίκαια τους 

ουρανούς και TH YN (σε κανονικές 

αναλογίες). Σ' αὐτό - ὄέδαια - εἰναι 

φανερό το Σημείο για τοὺς πιστούς. 

45. Ν' ἀαπαγγέλλεις από το Βιύλίο (το 

Κοράνιο) εκείνο που σου EXEL σταλεί με 

ἐμπνευση, και νὰ τηρείς τη τακχτιχή 

προσευχή. Η προσευχή συγχρατεί από τις 

αισχρές και άδικες πράξεις. Η ἀνάμνηση 

tov AAAAX εἰναι - χωρίς au@ibodta- To 

μεγαλύτερο (χρέος στη ζωή) Κι οΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει εκείνο που φτιάχνετε (που 

μηχανεύεστε). 

46. Kou μη φιλονικείτε με τους οπαδούς 

της Βίόλου, εκτός αν πρόκειται για ATA 

συξζήτηση. Κι εκτός μ' exetvovg που 

αδικούν (κι εἰναι παραστρατημένοι) 

ἀνάμεσά τους. Και να πείτε: "Πιστεύουμε 

στην Αποκάλυψη που ἔχει σταλεί σ' εμὰς 

καὶ σ' αυτή που ἔχει σταλεί σ' εσας. O 

Θεός μας καιο Θεός σας εἰναι Ἕνας. Κι 

ἐμείς σ΄ Αὐτόν ἐχουμε υποταχθεί (στη 

θέλησή Του - oto IoAdy)". 

47. Και μ' αυτό τον τρόπο (αποστολής 

Βίόλων στους Αποστόλους), ἔχουμε στείλει 

το Βιόλίο και σε σένα, (Movyaupevt!), 

WOTE νὰ πιστεύουν σ' αυτό. εκείνοι που 

τους εἰχαμε δώσει τη Βίόλο, καθώς επίσης 

και όσοι an’ αὐτούς (τους Ἀραόες 

Ειδωλολάτρες) το πιστεύουν. Μόνο ot 

CLITLOTOL είναι EXELVOL που απορρίπτουν 

Ta Σημεία Mac. 

ree τῶ: 

ὦ στοῦ tac 

- “ew 

Masao ASN & 

gtr sre * 4457 vie 

tS ell Say Ay FSA 
ID a a ae 

f ORY 

a < 
ow 

BUY Sed (JaiVnc2y; @ 

eae τΣ ibd cle 

eaj5 CS spss 
, ΄ a a aed 

OIL VARS te 

ow rae Ss -» “σ΄ 

CASAS 
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48. Kou dev ήταν (δυνατό) σ' εσένα 
va διαόδάζεις γραφές πριν τούτο (σου 
φτάσει), κι οὔτε εἰναι (δυνατό) να τις 
γράφεις με to δεξί σου χέρι. Nati - δέδαια 
- στὴν περίπτωση αὐτή θα εἰχαν 
ἀμφιόολίες εκείνον που φλυαρούν 

ματαιόδοξα. 

49. Κι ὁμως αυτό (το Κοράνιο) 
αἀποτελεί Εδάφια που (από μόνα τους) 
φανερώνονται στις καρδιές εκείνων που 
τους ἔχει δοθεί ἡ γνώση. Και μόνο οι 
ἄδικοι τὰ απορρίπτουν. 

50. Και λένε (ακόμα): "Γιατί dev 

στέλνονται στον (Μουχάμμεντ) Σημεία 

απὸ τον Κύριό του; (για να ὑυποστηρίζουν 

τὴν ἀποστολή tov;)" Na πεις: Ἢ δύναμη 

τῶν Σημείων είναι μόνο LE τον ΑΛΛΑΧ. 
Κι ενώ εγώ εἰμαι ἕνας φανερός (σε ὁλους) 
Προειδοποιητής". 

51. Μήπως δεν είναι ἀρκετό γι' αὐτούς 

OTL ἔχουμε στείλει κάτω σ' εσένα (το 
Κοράνιο) Βιόλίο, για va το απαγγέλλεις 
(νουθετώντας) τους; Σ' αυτό ὄέδαια 

πυπάρχει οἶκτος και Ὑπενθύμιση για τον 

κόσμο ποῦ πιστεύει. 

52. Νὰ πεις: "᾿Αρκεί ο AAAAX γιὰ 

Μάρτυρας ανώόμεσα σ' μένα και σ' εσάς. 

Γνωρίζει ὀ.τι εἰναι στους ουρανούς και 

στη yy. Και αὐτοί που πιστεύουν otic 

ματαιότητες κι ἀρνούνται τον AAAAX, 

εἰναν OL χαμένοι". 

53. Καὶ σου ζητούν νὰ επισπεύσεις 

(τις ἀπειλές σου για) την τιμωρία (τους). 
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Av δεν ήταν όμως το τέρμα ορισμένο, θα 

ερχότανε ἡ Ἰιμωρία σ' αὐτούς. Etvar 

δέδαιο ότι θα τους κατελάμόανε ξαφνικά, 

Evi) εκείνοι οὐτε θα To αιἰσθάνονταν! 

54. Και σου ζητούν νὰ επισπεύσεις 

τις προειδοποιήσεις σου για τὴν Τιμωρία 

(τους). Κι όμως - στην πραγματικότητα - 

ῃ Κόλαση θα αγκαλιάσει τους αἀρνητές 

της Πίστης! 

55. Και την Ἡμέρα (της Κρίσης) ἢ 

Τιμωρία θα τους καλύψει από πάνω τους 

και κάτω από τα πόδια τους, και (μια 

φωνή) τότε θα met: “Δοκιμάστε (τους 

καρπούς) τῶν ἐέργων σας! -. 

56. Q! Πιστοί Mov δοῦλοι, που 

πιστέψατε! Η γη Mov είναι ευρύχωρη. Mv’ 

αυτό Ἐμένα μόνο να λατρεύετε! 

57. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 

θάνατο. Ἔπειτα σ' Εμάς oho θα 

επιστρέψετε. 

58. Κι εκείνοι που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν, σ' αὐτούς θα δώσουμε 

δωμάτια από τον Παράδεισο - ἐξοχα 

μέγαρα - που κάτω τους θα τρέχουν τὰ 

ποτάμια, για VO κατοικήσουν EXEL για 

πάντα. Πόσο υπέροχη εἰναι ἡ αμοιθή yu 

αὐτούς που εργάστηκαν (το καλό)! 

59. Και που υπόμεναν χαρτερικὰ (TLC 

δοκιμασίες) καὶ που εμπιστεύονται TOV 

Κυριό τους. 

60. Και πόσο ἀμέτρητα εἰναι (τα 

πλάσματα) τα ζωντανά που δεν κουδαλοῦν 
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τίποτε στη συντήρησή τους; O AAAAX 

εἶναι που τρέφει αυτά και εσάς και εἰναι 

Αὐτός που axovEL (και όλα τα) γνωρίζει. 

61. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος ἔπλασε 

τους οὐρανούς καὶ TH YH κι υποτάσσει 

τον ἥλιο και τη σελήνη (στον Νόμο Tov), 

θα πουν ὀέδαια: Ὃ AAAAX". Πώς τότε 

ἔχουν παραπλανηθεί μακριά (από τὴν 

αλήθεια); 

62. Ο AAAAX επεχτείνει (απλόχερα) 

τὴν συντήρηση (που Ἐκείνος χορηγεί) σ' 

οιονδήποτε θέλει ἀπό Tous δούλους Του 

και (όμοια πάλι), περιορίζει (την παροχή) 

σ' ὁποιο θέλει. ΠΙατί o AAAAX για κάθε 

πράγμα EXEL ἀπόλυτη γνώσῃ. 

63. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος εἰναι 

που στέλνει ἀπό τον OVEAVO το νερό (της 

ὀροχής), και ζωογονεί μ' αὐτό τη yn, 

αφού πιὰ ἔχει νεχρωθεί, θα πουν - 

οπωσδήποτε -: "O AAAAX". Νὰ (τους) 

πεις: "Η Δόξα (ας εἰναι για) τον AAAAX"! 

Κι όμως OL πιο πολλοί από αυτούς δεν 

λογικεύονται. 

64. Και τι εἰναι ἡ ζωή avtov του 

κόσμου παρά διασκέδαση καὶ παιχνίδι; 

Κι όμως το Σπίτι της Μέλλουσας Ζωής 

αὐτός είναι ἡ πραγματική (και ὀέδαια) 

ζωή, αν μπορούσαν μόνο Va το γνωρίζουν. 

65. Κι αν τώρα επιόδιδαστούν στο 

καράόδι (για ταξίδι στη θάλασσα) 

ἐπικαλοῦνται τὸν AAAAX αφοσιωμένοι 

ειλικρινά (κι ἁποκλειστικὰ) σ᾽ Αὐτόν. Ὅταν 

ὄμως TOUS σώσει (αποδιδάζοντάς τους) 

στη στεριά. VO τους, που δίνουν μερίδιο 
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(της λατρείας τους) σε άλλες θεότητες! 

66. Αρνούνται (αχάρισταλ) ό.τι (αγαθά) 

τους εἰχαμε δώσει, κι aToAau6avovtac 
(τα eyxoouta)! Αλλά σύντομα θα 

γνωρίζουν (την συνέπεια τῶν EOYWV τους). 

67. Ἢ μήπως δεν θὀλέπουν OTL ἔχουμε 

κάνει μια LEON] ἀασφάλεια, (γύρω από το 

τέμενος), ενώ OL ἄνθρωποι τριγύρω τους, 

αρπάζονταν; Κι ἐπειτα, μήπως θα 

πιστέψουν σ᾽ ότι εἶναι ματαιόδοξο, και 

Θ᾽ aoevnBovv τη Χάρη (το ᾿Ισλάμ) του 

AAAAX; 

68. Και ποιος αδικεί περισσότερο από 

EXELVOV που επινοεί EVA ψέμα κατά του 

AAAAX ἡ που αρνείται τὴν Αλήθεια, 

όταν του φτάνει; Μηπῶὼς δεν υπάρχει 

χῶρος στην Κόλαση γι' αὐτούς που 

αρνήθηκαν την Πίστη; 

69. Ἐκείνοι όμως που μόχθησαν για 

(την λατρεία) Mac (το ἰσλάμ) θα τους 

καθοδηγήσουμε - σίγουρα - στο δρόμο 

Mac. Βεόαια, o AAAAX ὄὀρίσκεται μαζί 

με όσους κάνουν το καλό. 
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2. Νικήθηκαν οι Ῥωμιοί. 
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3. XE μιὰ γη πολύ κοντινή. Αλλὰ αὐυτοί 

καὶ μετά τὴν ἧττα τους (αυτή) σύντομα 

θα ξανανικήσουν, - 

4. Σὲ λίγα χρόνια ὄμως. Me τον 

AAAAX ὀρίσκεται ἡ ἀπόφαση και για 

(ό.τι EYE) στο παρελθόν και για (ό,τι 

θα γίνει) στο μέλλον. Oa εἰναι ἡ Ημέρα 

που οι Πιστοί θα χαίρονται, - 

5. we τη ὐοήθεια του AAAAX. Βοηθά 

EXELVOV που θέλει. [πατί εκείνος είναι o 

Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος. 

6. (Etvat) n υπόσχεση tov ΑΛΛΑΧ. 

Ποτέ o AAAAX ev εκτρέπεται ἀπό τὴν 

᾽υπόσχεσή Tov. Κι όμως ot πιο πολλοί 

άνθρωποι δεν το καταλαόδαίνουν. 

7. Γνωρίζουν αὐτό που φαίνεται (μόνο) 

OTH ζωή αυτού Tov κόσμου, και εἰναι 

απρόσεκτοι για το Τέλος (όλων τῶν 

᾽υποθέσεων γενικά). 

8. Μήπως δεν σκέπτονται δαθιά στον 

εαυτό τους, ότι έχει πλάσει O AAAAX 

τους OVOAVOUS και TH YN και όσα είναι 

ανάμεσά τους, μόνο με το Δίκαιο και για 

μια προκαθορισμένη διάρκεια; Κι Owes - 

πολλοί από Tous ανθρώπους αρνοῦνται 

TH συνάντηση μὲ τον Κύριό τοὺς (κατά 

τὴν Avaotaon)! 

9. Μήπως δεν διέτρεξαν ty yy νὰ δουν 

πώς ἦταν το Τέλος εκείνων (που ἐζησαν) 

πριν απ' αὐτούς; Htav ανώτεροι αὐτούς 

σε δύναμη. Καλλιέργησαν ty yn, 0 δὲ 

ἀριθμός των κατοίκων ἦταν μεγαλύτερος 

CL’ αὐτόν ποὺ εἰναι. Και τους ήρθαν οι 

VV spt He ρ,}}8)». 
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απόστολοί τους με Ta Ολοφάνερα Σημεία, 

(που τὰ ἀαρνήθηκαν). Και dev ἦταν o 

AAAAX που τους αδίκησε, αλλά οι LOLOL 

αὐτοί αδίκησαν τις ψυχές τους. 

10. Ἔπειτα to τέλος εκείνων που 

κατέστρεφαν ἦταν κακό. Tati ἀρνήθηκαν 

τις Ἐντολές tov ΑΛΛΑΧ και τις 

ειρωνεύτηχαν. 

11. Ο AAAAX εἰναι που ἀρχίζει (την 

πορεία) τῆς δημιουργίας, ENELTA τὴν 

ἐεπαναλαμόάνει, κι ἐπειτὰ σ' Αὐτόν OAOL 

θα επιστρέψετε. 

12. Και την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα θα 

φτάσει, OL ἔνοχοι θα μείνουν ἄφωνοι, σε 

απόγνωσηῃ. 

13. Και dev θα ἔχουν μεσολαύητές 

ἀνάμεσα στοὺς "Συνεταίρους" τους, ενώ 

και OL ίδιοι Ba αρνηθούν τους 

"συνεταίρους" τους. 

14. Και την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα θα 

φτάσει, - σ' αυτή τη Μέρα (οι ἀνθρωποι) 

θα χωριστούν. 

15. Τότε εκείνοι που είχαν πιστέψει 

XL ἔχαναν TO καλό, θα εὐυτυχήσουν σε 

eva Λιδάδι Ηδονής. 

16. Ενώ εκείνοι που ἀρνήθηκαν (τὴν 

Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Mas, 

και TH συνάντηση στη Μέλλουσα Ζωή, 

αὐτούς θα τους φέρουν ota Βασανιστήρια. 

17. Ανώτερος εἰναι o AAAAX, υμνείτε 

Tov όταν φτάσετε στο δειλινό και όταν 
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ξυπνάτε TO πρωί. 

18. Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ δόξα στους 

ουρανούς καὶ στὴ YH, και στο δειλινό xt 

όταν εἰναι μεσημέρι. 

19. (Εἶναι Ἐκείνος που) ὄγάζει ta 

ζωντανά από Ta νεκρά, και ὄγάζει ta 

νεκρά από τα ζωντανά. Και ζωογονεί τη 
YN] μετά το θάνατό της. Ἔτσι κι εσείς θα 
ὀγείτε (από το θάνατο). 

20. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του 

εἰναι το ότι σας ἔχει πλάσει ANG χώμα, 

κι ἔπειτα να, που γίνατε άνθρωποι και 

πορεῦύετε (σ' όλα Ta μέρη προς το ζειν). 

21. Κι από τα Σημάδια Tov, εἰναι και 

TO ότι EXEL πλάσει από τον LOLO τον EAUTO 

σας συζύγους για va συγκατοικείτε 

(Novy) μαζί τους, κι ἔκανε ἀνάμεσά σας 

(να φωλιάσει) ἡ ἀγάπη, καὶ ἡ στοργή. 

Βέδαια σ' αυτά υπάρχουν Σημεία 

(διδάγματα) για τον λαό εκείνο που 

σκέπτεται. 

22. Σημάδι (τῆς Παντογνωσίας) Του, 

εἰναι και ἡ δημιουργία τῶν ουρανών και 

τῆς γῆς, και OL παραλλαγές OTH γλώσσα 

σας και στο χρώμα σας. Βέδαια μέσα σ' 

αὐτὰ ὑπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

OAO τον κόσμο. 

23. Σημάδι (της Φιλανθρωπίας) Του, 

εἰναι και ο ὕπνος που κάνετε TH νύχτα 

και τὴν Ημέρα καθώς xt ἡ επιδίωξη τῶν 

αἀγαθών τῆς γενναιοδωρίας Του. Βέδαια 

σ' αὐτά υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) 
για TO λαό EXELVO που ακοῦει. 
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24. Σημάδι (της Πρόνοιάς) Του, εἰναι 

και ότι δείχνει την αστραπή για φόδο xt 

ελπίδα και κατεδάζει το νερό (της ὄροχης) 

από τον ουρανό και ἀαναζωογονεί μ' αὐτό 

Tr) vexowuevyn yr. Βέθαια μέσα o' αὐτά 

(τα φαινόμενα) ὑπάρχουν Σημεία για TO 

λαό εκείνο που σκέπτεται λογικά. 

25. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του, 

εἰναι και ότι ο οὐρανός χαι ἢ YY με 

Διαταγή Tov στέκονται σταθερά (στο 

στερέωμα). Ἔπειτα otav σας χαλέσει - 

με μια μόνο φωνή - από TH YH, να, τότε 

εσείς, (ευθύς ἀμέσως) που ὀγαίνετε (EEO). 

26. Σ' Αὐτόν ανήκουν κάθε τι που 

είναι στους ουρανούς και στη γη. Ki OAG 

ευλαόδικὰ υπακούουν σ' Αὐτόν. 

27. Είναι Εκείνος που αρχίζει (τὴν 

πορεία) τῆς δημιουργίας, κι ἐπειτα τὴν 

επαναλαμόάνει. Είναι γι' Αὐτόν πολύ 

εὔκολο τούτο. Σ᾽ Αὐτόν ανήκει ἡ πιο 

υψηλή τελειότητα στους OVEAVOUS και στη 

yy , γιατί εἰναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

28. Προδάλλει παραδείγματα από τον 

εαυτόν σας: Μήπως παίρνετε σαν 

συνέταιρους (τους δούλους σας), αὐτοῦς 

που to δεξί, σας χέρι εξουσιάζει, και 

μοιράζετε OTA LOO, TA πλούτη που σας 

ἔχουμε χαρίσει για TH GUVTHONON σας; Κι 

VOTEOA TOUS φοδάστε όπως φοδάστε O 

ἕνας τον άλλον; Ἔτσι εξηγούμε ἀαναλυτυκὰ 

τὰ σημεία για το λαό εκείνο που 

λογικεύεται. 

Y\ spel Ye egy! bay 

46 oe 4 fits 4 ff eo 

Cabs Silay asthe 

Cad 2.532. 

ole A gesel Ne
 SRS 

ξ 

PBN DS BENG IS 
A sr VAIS » a 

$17 4 

“ον ἘΞ ταῦ δ. 

here ΄ “2 Mire A Saye 

~* heed reer 

pie φτοῦ» 
I 

(ἡ) ὁ .5, 1211... 

“rer ae £77 tat d + oe 

Seal esac [13] τ ἀπ ὐϊα; 
Oe ed eae ee 

NG SANG SA VEINS, ge 

κυ ἑῷ; 

" ene Ke NGI A464 “55 



(30) Loven εἐλ-Ρουμ 

29. Μόνον ot ἀδικοι ακολουθούν ta 

πάθη τους γιατί στερούνται από γνώση. 

[Ἰοιος 8a οδηγήσει εκείνον mov o AAAAX 

ἀφήνει στην πλάνη. It’ αὐτούς dev 
᾽ππάρχουν ὄοηθοί. 

30. Στρέψε το πρόσωπό σου (εντελώς) 

σταθερά κι ειλικρινά στὴν Αληθινή 

Θρησκεία, (μακριά από τις ψεύτικες). 

Εἶναι ἡ φύτρα του AAAAX που ἐπλασε, 

το ανθρώπινο γένος κατ' αὐτήν. Καμιά 

αλλαγή (ας μην ὑπάρξει) oto ἐργο τῆς 

δημιουργίας του ΑΛΛΑΧ. Αὐτή εἰναι 7 

πυποδειγματική Θρησκεία. Κι όμως οι πιο 

πολλοί από tous ανθρώπους δεν (το) 

καταλαόαίνουν. 

31. Κατευθυνθείτε προς Αὐτόν 

μετανοιωμένοι, και φοδηθείτε Tov. Τηρείτε 

τακλχτικά τις προσευχές και μὴν εἰστε απ' 

αὐτοὺς που δίνουν συνεταίρους (στον 

AAAAX), 

32. Avtoug mov ἐχουν διαιρέσει tH 

Θρησκεία τοὺς και ἔγιναν αιρετικοί, - 

και που κάθε κόμμα (κάθε atoeon) 

χαίρεται (υπερήφανα) για το δόγμα που 

πιστεύει! 

33. Κι όταν αγγίξει τους ανθρώπους 

κανένα κακό φωνάζουν τον Κύριό τους 

και κατευθύνονται προς Αὐτόν 

μετανοιωμένοι. Estetta αν τους δώσει vo 

δοκιμάσουν Ἔλεος (από ta αγαθά Του), 

μια ομάδα απ' αὐτούς (ξεπληρώνει το 

χρέος τῆς) δίνοντας άλλους θεούς 

συνεταίρους στο Κύριό τους, 

34. για νὰ δείξουν την αχαριστία τους, 
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D4 a 

για (THV EVVOLA) που TOUS προσφέραμε. τὰ React le 

Απολαύστε λοιπόν τώρα, (TH ζωή σας}. 

Αλλά σύντομα θα μάθετε τη συνέπεια. 

35, Ἢ μήπως tous ἔχουμε στείλει καμιά MEE an Ἷ bs (ie os 

ἀαπόδειξη που va υποστηρίζει TO ἔ iy ᾿ 

συνεταιρισμό που κάνουν; 

36. Κι όταν δίνουμε στους ανθρώπους — rig 2 

va. δοκιμάσουν την Εὐνοια (αγαθὰ) (Mac) ὥς how, he az they 

χαίρονται μ' αυτά. Av όμως τους πέσει 

κανένα KAKO - ποῦ τα LOLA τους τα χέρια 

το παρουσίασαν -, Va τους, που 

εἰναι CLITEATILOLEVOL! 

; : : We σι 1 Pant per otek sore 4 37. Μήπως dev ὀλέπουν ὁτι O AAAAX DAEs Sar) νοι» aig 

δίνει AMAOYEOA TH διατροφή σ' όποιον ὼ wie KET Wy ee 
, ΄ , , δ ὦ ee s hs So) Aw 

θέλει, κι ἄλλοτε, την περιορίζει; Βέδαια ort »? il ak aa ot 

σ' αὐτό vAdEYOUV Σημεία (διδάγματα) 

για TO λαό EXELVOV που πιστεύει. 

᾿ , , ; peat Was “΄ (en A glade 
38. [ἰ auto δῶσε στο GUYYEVY GOV TO AY ἢ ale ae aalisct 

δίκιο TOV (O,TL του οφείλεται) και στον ent ae 
( ̓ i ) , FER een ar 

δυστυχισμένο και στον οδοιπόρο. AUTO 
, , ᾿ , Gtr “i SS ee ad 

εἶναι TO πιο καλὸ για OGOUG επιδιώκουν ὁ»ελλν 

τὴν ικανοποίηση του AAAAX χαι αὐτοί 

εἰναι OL πετυχημένοι. 

39. Κι ὁ,τι ἔχετε δώσει (τοχίσει) με ἈΜΦ ΉΜΕΝ Nya 3 γα ν Bee, 

σκοπό νὰ GAVENVEL ἡ περιουσία σας σε ns she ον 

θάρος των ἄλλων ανθρώπων, SEV A\ dan 9 3 9b 5 legate 

πρόκειται Vv’ αυξηθεί στον AAAAX! Ενώ DS ee tits Ast 

αυτά που δίνετε για ελεημοσύνῃη, 

επιδιώκοντας την ευμένεια του AAAAX 

(θα αυξηθούν). Κι αὐτοί εἰναι που θὰ 

τους πολλαπλασιαστεί ἡ αμοιύη. 

΄ , “es Ce Gs Gs 22 

40. Ὁ AAAAX εἰναι που σας ἐπλασε, sent ; LASS SibVeis\ 

ἐπειτὰ σὰς συντηρεί, ENMELTA σας 
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θανατώνει, κι ἐπειτα σας ξαναζωντανεύει. 

Μήπως κανείς από τους (ψεύτικους) 
"συνεταίρους" σας ὑπάρχει, που νὰ μπορεί 

VO κάνει ἕνα GI αὐτά Ta πράγματα; 

Ανώτερος είναι οΑΛΛΑΧ xa πολύ ψηλά 

από τους συνεταίρους που Του αποδίδουν. 

41. Φάνηχε ἡ καταστροφή (διαφθορά) 

στη στεριά και OTH θάλασσα από ό.τι 

ἔχουν κερδίσει TA χέρια τῶν ἀνθρώπων, 

για va κάνει (oO AAAAX) va δοκιμάσουν 

TO επίχειρα από μερικές πράξεις τους, 

(σαν τιμωρία) WOTE LOWS επιστρέψουν 

πίσω (στον ἰσιο δρόμο). 

42. Na πεις: "Ταξιδέψτε στη yn και 

παρατηρήστε ποιο ἦταν το Τέλος ἐκείνων 

που (ἐζησαν) πριν (από σας). Ov πιο 

πολλοί aT’ αυτούς ήσαν πολυθεϊστές. 

43. Στρέψε TO πρόσωπό σου 

Movyaupevt! (τη πίστη σου) OTH σωστή 

Θρησκεία, προτού φτάσει ἡ Ἡμέρα από 

τον AAAAX που τίποτε δεν μπορεί va 

τὴν ἀπομαχρύνει. 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 αὐτοὶ mov ἕκαναν to καλό, θα 

στρώσουν YLA τον εαυτό TOUS το μέρος 

τῆς ἀανάπαυσης (του παραδείσου). 

45. [ta ν᾿ ανταμείψει - απὸ τη Χάρη 

Tov - εκείνους που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν. Tlatt Sev ayana τους 

άπιστους. 

46. ἀνάμεσα στὰ Σημεία Του (είναι 
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XL αὐτό): OTL στέλνει τους ἄνεμους, σαν 

κήρυκες γιὰ χαρούμενα μηνύματα για νὰ 

σας κάνει να δοκιμάσετε (τα ayaa) της 

Ευσπλαχνίας Tov, και, για va τρέχουν 

ta καράδια (Μεγαλόπρεπα) κατά διαταγή 

Του, και για νὰ επιδιώξετε (την ἀφθονία) 

της Γενναιοδωρίας Tov. Ὥστε ίσως και 

φανείτε εὐγνώμονες προς τον AAAAX. 

47. Και πριν από σένα (Μουχάμμεντ!) 

ἐχουμε στείλει ἀποστόλους στις γενιές 

τους. Και tous ἑἐφτασαν μὲ Ολοχάθαρα 

Σημεία. Ἔπειτα εκδικηθήκαμε εκείνους, 

κι ἦταν EVOXOL, XL ήταν χρέος μας νὰ 

ὀοηθήσουμε (τότε) τους πιστούς. 

48. Ο AAAAX εἰναι που στέλνει τους 

άνεμους, για νὰ κινούνται σύννεφα κι 

ἐπειτὰ VO τὰ σκορπά στον OVOGVO, - κι 

όπως θέλει -, κάνοντάς τα κομμάτια, και 
τότε όλέπεις τις σταγόνες της ὄροχής va 

ὀγαίνουν από τη μέση τους, κι ὁταν κάνει 

και πέσουν πάνω στους δούλους Του - 

(αυτούς) που θέλει - να τους κάνει τότε 

που χαίρονται! 

49. Evw πριν στείλει (τη 600xH) πάνω 

τους - αχριδώς πριν πέσει- ταν 

απελπιστικά λυπημένοι! 

50. Παρατήρησε - λοιπόν - (a! 

avOowsme!) Ta ἰχνη της ευσπλαχνίας του 

AAAAX. ITosg ζωογονεί th yn ἀφοῦ πριν 

(από λίγο) ἦταν νεκρή. Βέδαια εἰναι Αὐτός 

που ζωντανεύει τους πεθαμένους, γιατί ἡ 

δύναμή Tov, είναι απεριόριστη. 

51. Κι αν (όμως) στείλουμε ἄνεμο 

(δυνατό και κακό), ἐπειτὰ GAN αὐτόν 

Μέρος 210[ 614 | ¥\ 55%! Ys eas by 
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ὅουν (τα σπαρτά τους) va χκιτρινίζουν, OnnS 

(τότε) γίνονται αχάριστοι. 

52. Βέδαια δεν μπορείς να κάνεις Tous | 12.3.2} 

πεθαμένους ν' ακούσουν κι ούτε τους hes ἐλ δ 

ZOVPOVG ν' αχούσουν TH κλήση (το 

κήρυγμα) όταν (σου γυρίζουν την πλάτη) 

XL ἀαπομακρύνονται. 

Pet od 53. Ki οὔτε μπορείς va οδηγήσει Siac g een liege . ᾿ μ 0 ς , “" ς . ὁ gt 2 lo ΤΟ 

(επαναφέροντας) τους τυφλούς από τὴν Pe ee ee ee re | τ | Oi Bees S πλάνη τους. Μόνο αὐτοί που πιστεύουν ᾿ 

otic Εντολές Mac θα σε ακούσουν, κι 

αὐτοί είναι που ἔχουν υποτάξει (τη θέλησή 

τους oto ἰσλάμ). 

: ‘ oe i dad “1 oe a Ayer ae 44 54. O AAAAX είναι που σας ἔπλασε | ys! J ; Seat & 
’ , , , , gee ra £ us Als ῳ 

(στην ἀρχή) αδύνατους, ἐπειτα ἔκανε από | bs peeves” 
ἊΣ Γ᾿ . - ant as A . 

, , t ’ 2 . 2) 4 

τὴν αδυναμίια, δύναμη - (σ' εσάς). “Ἔπειτα Ant shane’ 96 ee 
, , f , , (GER Α av wrth τα om = 

EXOVE απὸ TH δύναμη, αδυναμία κι ἀσπρα (δ ἡ bad | αν gle 
μαλλιά. Δημιουργεί όπως θέλει, και εἰναι 

Exetvoc ο Παντογνώστης, ο Πανίσχυρος. 

“ 

a ἢ , λ Gee Bo Rte ge 252) Aad Se pony 55. Και τὴν Ἡμέρα, που ἡ 2001 (του (2 il Vacrepon iss on Sol 0 95 0555 

λογαριασμοῦ) θα εγκατασταθεί, θα BY KO ae 2.2: 
’ , , , ΟΝ ῳὶῳ «ἡ AL ihe 

OEXITOVTAL OL ἔνοχοι OTL SEV στάθηκαν - isl : 

στη ζωή παρά μόνο μια Woa. Ἔτσι και 

πρωτύτερα εξαπατούσαν (τον εαυτό τους). 

- 56. Eva θα πουν ἐχείνοι. HOV τοὺς | οἷς, ,..11| τον ἧς 155 
δοθηχε n γνώση και ἡ πίστη: Ἤραγματι, a OIG Sat 

ἔχετε παραμείνει (OOO καιρό εἰναι Ries a baa oe 

γραμμένο) oto Βιόλίο tov AAAAX μέχρι ORAERIOS ESS; 
την Ἡμέρα της Ανάστασης. Ki αυτή εἰναι 

n Ἡμέρα της Ανάστασης. Κι όμως εσείς 

δὲν τη πιστεύατε""} 

57. Ἔτσι σ' αὐτή την Ἡμέρα, δεν ab MAI  δίο reas 
ὠφελεί o' εκείνους που αδίκησαν, καμιά 



(30) Σούρα e4-Povp Μέρος 210[ 616 17)" ts ea Ba 

δικαιολογία για TH συγγνώμη τους. Κι εν θος a; 

οὔτε θα ζητηθούν (va κάνουν κάτι) va 

ἐεπανορθώσουν (τὰ σφάλματά τους) - 

(ἔστω κι αν μετανιώσουν στη Εσχατη 

Μέρολ -. 

58. Ἔχουμε προόθάλει για τους προ πλῷ Grou; 

ανθρώπους - σ' αὐτό το Kogaveo | 7.227 92 gece eg OS er 
παραδείγματα - από κάθε eidoc. Αλλά ποτοῦ 2 PEt που 

αν TOUS φέρεις ένα (και μόνο) Σημείο, CD SLAY) 15) 
εἰναι ὀέδαιο OT Ba έλεγαν ov Ἀπιστοι: 

"Δεν κάνετε τίποτε ἄλλο παρὰ va λέτε 

ματαιοδοξίες""} 

1 , if ΐ 2. BS 7 λ»4432.,5 5 ον 59. Μ' αὐτό τὸν τρόπο σφραγίζει ο “yo 5. τς ANS 

AAAAX τις καρδιές εκείνων που ὃὲεν : Peer ren 
; ea polar 

καταλαθαίνουν. Ox sy 

t ᾿ 4 4 Fed Pa a ke Br 2,42...“ 2 > Pare 60. [ἰ αυτό va υπομένεις καρτερικά, ds ON  PatlSs5 ἢ λοοῦ 
” 

“4 “aa 
GE +s Ε 

“0:35 Yul 
ῳ Μουχάμμεντ!, γιατί ἡ υπόσχεση του 

AAAAX εἰναι αληθινή. κι ας un σε 

κλονίσουν, EXELVOL που δεν έχουν (στον 

EAUTO τους) τη ὀεδαιότητα της πίστης. 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ, NEN SI : 

tou [lavtedenuova,tou Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. M. = (Ελιφ, Λαμμ, Μιμμ) 

2. Αὐτά εἰναι Εδάφια tov Βιόλιου OC} SHI φᾷ 

της Σοφίας. “ΝΞ ΄ 

3. Ἕνας Οδηγός και μια EvAoyia για x cette . 
, , 42929 SAR 
όσους αγαθοεργοῦν, 

* 64. Enu. 1 
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4. που εἐχτελοῦν τὴν Taxtixy Προσευχή, 

καὶ δίνουν (κανονικά), την ἐλεημοσύνη, 

κι ἔχουν (στις καρδιές τους), 

ὀεδαιότητα της Μέλλουσας Zaye. 

5S. Αὐτοί (ακολουθούν τη σωστή) 

καθοδήγηση tov Κυρίου τους. Κι avtot 

εἰναι OL μόνοι που θα ευτυχήσουν. 

6. Αλλά - ὑπάρχουν ἀνάμεσα στους 
ανθρώπους - κι εκείνοι που ayoodtouv 

λόγια του ἀέρα, (παραμύθια), για va 

παραπλανήσουν (τον κόσμο) - χωρίς va 

το καταλαύδαίνουν -από το Δρόμο tov 

AAAAX, καὶ γιὰ va To πάρουν στην 

κοροϊδία. Αὐτοί θα έχουν εξευτελιστικά 

ὀασανιστήρια. | 

7. Κι όταν ἀπαγγέλλονται πάνω του 

τα εδάφιά Μας (του Κορανίου) 

απομακρύνεται αλαζονικά - σαν νὰ μην 

τα ακούει- και σαν να ὑπήρχε κουφαμάρα 

ota δύο του αυτιά -. Π' αὐτό ανάγγειλέ 

του μιὰ οδυνηρή Τιμωρία. 

8. It αυτούς (6€6ata) που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, θα έχουν, Κήπους 

(γεμάτους) με απολαύσεις, 

9. για να κατοικήσουν εκεί, για πάντα. 

Η υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ εἰναι αληθινή. 

Κι Exetvoc είναι ο Παντοδύναμος, o 

Σοφός. 

10. Δημιούργησε τους ουρανούς χωρίς 

κολώνες (στηρίγματα) που θα μπορούσατε 

va δείτε. Και πέταξε πάνω στη yn 

ακλόνητα (θεόρατα) ὄουνά, για va μη 
Ἀλείνει μὲ σὰς και σκόρπισε σ' αὐτήν 

er 352. 4.1.5 4. 
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CHa από OAG τα εἰδη. Και στείλαμε κάτω 

(στη YN) νερό ἀπό τον ουρανό και κάναμε 

να φυτρώνουν Oo AUTH κάθε εἰδους 

ευγενικὰ φυτά σε ζευγάρια. 

11. Τέτοια είναι τα δημιουργήματα του 

AAAAX. Δείξτε Mov - τώρα - τι εἶναι 

εκείνα που ἔχουν OL ἄλλοι συνέταιροι 

δημιουργήσει, χωρίς (τη ὄὀοήθεια) του 

AAAAX. Αλλά οι άδικοι ὀρίσκονται σε 

φανερή πλάνη. 

12. Προικίσαμε (στο παρελθόν) με 

σοφία τον Λουλχμάν (λέγοντας): "Δείξε την 

ευγνωμοσύνη σου στον ΑΛΛΑΧ». Κι 

ὁποιος ELVAL ευγνώμονας, (τον EAUTO του 

ὠφελεί), ευγνωμονεί για την ψυχή του. 

Κι ὁποιος εἰναι ἀχάριστος, - o AAAAX 

ὀέδαια δὲν EXEL καμιά ανάγκη - εἰναι 

Πλούσιος. Αξιέπαινος. | 

13. Πρόσεξε, otav εἰπε ο Λουχμάν 

στο γιο του, νουθετώντας τον: "OQ! Te 

μου! Μὴν ενώνεις συνεταίρους (άλλες 

θεότητες) με τον AAAAX. [Γιατί ἡ απιστία 

εἶναι μεγάλη αδικία". 

14. Και συστήσαμε στον ἄνθρωπο (πώς 

να συμπεριφέρεται) στους γονείς του. Η 

μητέρα του, ὑποφέροντας LE αδυναμία 

που μεγαλώνει μέρα μὲ TH μέρα τον 

κουδαλούσε (στα σπλάχνα THC), και 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 χανονίζεται ἡ αμοιδή σου για O,TL 

EXCLVEG). 
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15. Av όμως προσπαθήσουν μ' όλη 

τους τὴν. δύναμη va Me ενώσεις στη 

λατρεία LE κάτι που δεν ἔχεις γνώση, 

(τότε) μὴν τους ὑπακούεις. Κράτησε τη 
συντροφιά μαζί τους, σ' αυτό τον κόσμο, 

δίκαια (και με καλοσύνη) κι ἀκολούθησε 

το ὁρόμο EXELVWV που κατευθύνονται σ' 
Εμένα (με ἀγάπη). Ἔπειτα σ' Ἐμένα (εξ 
άλλου) όλοι θα επιστρέψετε, και (τότε) 

θα σας πώ την αλήθεια (και το νόημα) 

για όλα που κάνατε". 

16. "OQ! Tle μου!" (εἰπε o Λουχμάν). 

Ο.τι ἐχει TO ὀάρος ενός σιναπόσπορου, 
ἕστω κι αν εἰναι (κρυμμένο) σε ὀράχο, ή 
στους ουρανοῦς, ἡ OTH yn, o AAAAX θὰ 
TO φέρει (στο λογαριασμό)-. OAAAAX, 

πράγματι, είναι Εκείνος (που καταλαδαίνει 
TO μυστήρια του κόσμου) ο Ευπροσήγορος, 

ο Ἔμπειρος. 

the 

17. "0! Tue pou! No εκτελείς, τέλεια 

(τακτικά) την προσευχή, και νὰ διατάζεις 

O,TL εἰναι δίκαιο, και ν' απαγορεύεις ό.τι 

εἰναι κακό. Νὰ πυπομένεις καρτερικά σ' 

οτιδήποτε δυστύχημα κι αν συμόεί, γιατί 

τοῦτο εἰναι το πιο σταθερό στοιχείο για 

τις υποθέσεις. 

18. "Kau μη στρέφεις το μάγουλό σου 

(από υπερηφάνεια) στους ανθρώπους, κι 

οὔτε νὰ περπατάς με ᾽Ὀππεροψία στη yn, 

γιατί o AAAAX dev ἀγαπά οποιονδήποτε 
προπέτη, MOV KAVYLETAL. 

19. Xto ὄάδισμά σου va εἰσαι 

μετρημένος και χαμήλωνε TH φωνή σου 

(όταν μιλάς), γιατί ἡ πιο δυσάρεστη από 

τις φωνές εἰναι - χωρίς αμφιθολία - η 
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φωνή (το γκάρισμα) του γαϊδάρου". 

20. Μήπως dev όλέπετε, ότι O AAAAX 

EXEL υποτάξει για δική σὰς (χρήσῃ) ὁ.τι 

είναι στους ουρανούς και στὴ YH, κι ἔκανε 

ὥστε va χυθούν πάνω σας με αφθονία, 

και OL ορατές και OL αόρατες 

γενναιοδωρίες Του; Κι όμως υπάρχουν 

μερικοί από τους ανθρώπους που 

φιλονικούν (αμφισδητώντας) για TOV 

AAAAX χωρίς καμιά γνώση χαι χωρίς 

καμιά απόδειξη, κι οὔτε κανένα Br6Ato 

που va (τους) διαφωτίζει. 

21. Κι όταν πουν σ᾽ αυτούς - 

ακολουθείτε (την Αποχάλυψη) που oO 

AAAAX ἐχει στείλει κάτω (OTH YN) - 

λένε: "Ox ! θα ακολουθήσουμε (το ὁρόμο) 

που πάνω του ὀρήκαμε τους πατέρες μας 

(va περπατούν)". (Ma θὰ τους 

ακολουθούσαν), av ο Σατανάς τους 

καλούσε νὰ χάνουν ότι θέλει, 

παρασύροντάς TOUS στην Ἰιμωρία τῆς 

(Φλογισμένης) Φωτιάς; 

22. Κι ὀποιος αφιερώνει το πρόσωπό 

TOV (όλοτο εαυτότου) στην ὑυπαχοή του 

AAAAX χαι είναι εργάτης του καλού, 

EXEL πιάσει γερά την πιο αξιόπιστη λαύή. 

=tov AAAAX χαι μόνο, ὀρίσκεται το 

Τέλος (ὁλων) τῶν υποθέσεων. 

23. Κι ὀποιος αρνείται την Πίστη, ας 

μη σε θλίδει - η ἀρνησή του. Σ΄ Ἐμάς 

πρόχειται νὰ επιστρέψουν, και (τότε) θὰ 

τους πούμε την αλήθεια για OOM ἐκαναν. 

Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι ἀριστος 
γνώστης για O,TL (κρύδεται) στο ὀάθος 

της χαρδιάς. 

s 4 Ω ΖΞ oe. ce “4 

a 

4 Bg ΕΠ ἢ cee 5 gil "ἢ ΖΞ a 

wm 49 dob 

pe aii ue 
gor a eae 
ΧΩ pa US Y 
Ox 4 "22 

ἰὐθολου λον; 
«ξ 

᾿΄ a Pa de 

ΦΎΕΙ ΙΑ Galle ale bic5t 

Ὁ Dom esen ibe sane. 

.Ὁ “3 “ “2 PLA wy od 4 

eras Ago rh ity 
oO fee et 

‘Bgl Viable ias 

ὦ λυ al Sy; 

Pa caer “““752 fo 

cA ΄ 

ey ota 

‘op π᾿ ΡΝ ee, ge 



(31) Loven Δουκμάν Μέρος 210 

24. Oa τους αφήσουμε (σ᾽ αὐτή TH 

ζωή) στις απολαύσεις τους για λίγο 

(διάστημα) ἐπειτὰ θα τοὺς οδηγήσουμε 

σε σωματική αδυσώπητη τιμωρία. 

25. Κι αν τους ρωτήσεις: Ποιος εἰναι 

που δημιούργησε τους ουρανούς και TH 

yy; θα ποῦν - ὀέδαια -: Ὃ AAAAX". Na 

mets (tote): "H Δόξα ανήκει στον 

AAAAX"! Κι ou@s οι πιο πολλοί απ' 

αὐτούς dev To γνωρίζουν. 

26. Στὸν AAAAX ανήκουν όλα όσα 

εἰναι στους ουρανούς και OTH γη. O 

AAAAX - πράγματι - εἶναι ο Πλούσιος 

(που δεν EXEL καμιά ἀνάγκη), Δοξασμένος. 

27. Κι av oka ta δένδρα mov εἰναι 

στη YN, - ἦταν γραφίδες -, και ἡ θάλασσα 

μελάνι), καὶ χορηγόταν ἡ ἐκτασή τῆς μ' 

ἄλλες επτά θάλασσες, Sev θα ἑφταναν 

για va εξαντλήσουν τους Λόγους του 

AAAAX. O AAAAX είναι πράγματι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

28. Τὸ ότι σας ἔχει πλάσει, ἡ θα σας 

αναστήσει εἶναι εὔκολο, σαν δημιουργία 

μιας ψυχήῆς ενός ατόμου. O ΑΛΛΑΧ, 

πράγματι, ἀκούει και ὀλέπει (τα πάντα). 

29. Ma dev ὄὀλέπεις OTL 0 AAAAX 

κάνει ty Νύχτα va ὀυθίζεται μέσα στην 

Ημέρα και κάνει την Ἡμέρα, va ὀυθίζεται 

μέσα στη Νύχτα, xi έχει υποτάξει τον 

NALO καὶ TO φεγγάρι (oto Νόμο Tov), 

MOV TO καθένα SLATOEXEL TH πορεία του 

μέχρι TOV ορισμένου χρόνου κι OTL O 

AAAAX εἰναι Ἔμπειρος των OGWV κάνετε; 
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30. Αὐτό (γίνεται) επειδῆ ο AAAAX 

εἰναι ο Αληθινός Θεός κι ἐπειδή οτιδήποτε 

ἄλλο επικαλούνται - αντί Αὐτοῦ -, εἰναι 

ψευτιά (η Ανυπαρξία), καὶ γιατί oO 

AAAAX είναι ο ὕψιστος, ο Μέγιστος. 

31. Ma δεν ὄλέπεις ότι τα καράόια 

τρέχουν στη θάλασσα μὲ τὴν Χάρη 

τοῦ ΑΛΛΑΧ Ita va σας αποδείξει 

Σημεία από τη δύναμή Tov; Βέδαια σ' 

αὐτά υπάρχουν Ἐνδείξεις για κάθε ένα 

που VUMOWEVEL καρτερικά όταν πάθει 

δυστυχία και ευὐγνωμονεί όταν ευτυχεί. 

32. Κι όταν ἕνα κύμα τους σκεπάζει, 

σαν to ὄουνό φωνάζουν τον AAAAX, 

προσφέροντάς Tov ειλικρινή πίστη. Αλλά 

όταν τους σώσει (και τους αποόιθάσει) 

στη στεριά, μερικοί AM AVTOVG 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ (της πίστης και 

τῆς ἀρνησης). Αλλά κανείς δεν ἀπορρίπτει 

ta Σημεία Mac, εκτός μόνο κάθε 

κακόπιστο και ἀαχάριστο πλάσμα. 

33. Q! Ἐσείς ov ἀνθρωποι! Κάνετε το 

καθήκον σας στον Κύριό σας και 

φοδηθείτε την Ἡμέρα που οὔτε ο πατέρας 

θα μπορέσει να ὠφελήσει (δοηθώντας) 

TO γιο του, OVTE κι ο γιος θα ὠφελήσει 

το πατέρα tov σε τίποτε. Πράγματι y 

υπόσχεσῃη του AAAAX είναι αληθινή. As 

μὴν σας εξαπατά - λοιπόν - ἡ ζωή αὐτοῦ 

του κόσμου, καὶ μην ἀφήσετε τον Σατανά 

va σὰς εξαπατήσει για tov ΑΛΛΑΧ. 

34. Ο 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 

ο AAAAX εἰναι Παντογνώστης και 

Ἄριστος Ἐμπειρογνώμονας (για ὀλα). 

ΥΥ bud δ) aw 

οὕ OSS eres ge 22,112 δ Ghat Bystiley ID Cees las 

ros 272, λα Si - § - L324 fh 

G) Ap nde allioys bess , 

Στο ὄνομα tov AAAAX, 

tov [lavtehenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. A. A. Μ. = (Ελιῳφ, Λαμμ, Μιμμ)ὰ 

2. Η αποκάλυψη του Βιύλίου (tov 

Κορανίου) που yu’ αὐτό δεν υπάρχει - 

αμφιθολία - (έγινε) από τον Κύριο όλων 
των Κόσμων 

3. Ἤ tows πουν: "Μήπως TO ἔχει 

εφεύρεν (ο Μουχάμμεντ)", Ὄχι - δέδαια -! 

Αὐτή εἰναι ἡ Αλήθεια από tov Κύριό 

σου, για νὰ προειδοποιήσεις (μ' AUTO) 

Eva λαό, που δεν tov ἔχει δοθεί - πριν 

από σένα - καμιά προειδοποίηση, ὥστε 

ίσως και καθοδηγηθούν. 

4. Ὁ AAAAX είναι που ἐπλασε τους 

OVEAVOUS και TH γη και ό,τι εἶναι ανάμεσά 

τοῦς, σε EEN μέρες κι ἔπειτα 

᾿ εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της εξουσίας). 

Κανέναν ἀλλον - εκτός από Αὐτόν - δεν 

ἔχετε για προστάτη ἡ μεσολαδητή (για 

σας). Πιλατί - λοιπόν - δὲν σκέφτεστε; 

5. Κυύερνά (όλες) τις ὑποθέσεις, από 

τον OVEAVO ὡς TH yy Ἔπειτα σ' Αὐτόν 

θα πάνε (όλες τους) μια Ημέρα, που 7 
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διάρκειά της θα εἰναι (σαν) χίλια χρόνια 

κατά τους υπολογισμούς σας. 

6. Ἔτσι είναι (0 AAAAX), ο Γνώστης 

τῶν πάντων, απὸ Χρυφά και από φανερά, 

ο Παντοδύναμος, ο EAenuovas, 

7. που ἐκανε (τέλεια) και πολύ όμορφα 

κάθε τι που ἔχει δημιουργήσει. Και πρώτα 

ἔπλασε τον άνθρωπο από λάσπη. 

8. κι ἔπειτα ἕκανε τους ἀπογόνους 

τοῦ OHO EVO στοιχείο μιας 

καταφρονημένης VYONS σταγόνας, (το 

ανδρικό σπέρμα), 

9. κι ἐπειτα του ἔδωσε TO σχήμα, στις 

πρέπουσες αναλογίες, και φύσηξε μέσα 

του κάτι από το πνεύμα Του. Κι ἐφτιαξε 

για (ευκολία) σας την axon, την ὀραση 

και TO αίσθημα (την κατανόηση) Πολύ 

μικρή είναι ἡ ευγνωμοσύνη που δίνετε. 

10. Και λένε: "Lav θα χαθούμε 

κρυμμένοι στη γη, μήπως, θα ὀρεθούμε 

σε μια καινούργια Δημιουργία"; Ὄχι 

δεόαια! απορρίπτουν τη Συνάντηση με 

τον Κυριό τους! 

11. Na πεις: "O Ἄγγελος του Θανάτου, 

που EXEL τη φροντίδα σας, θα ἀφαιρέσει 
Ty ζωή σας, κι ἐπειτα θα επιστρέψετε 

στον Κύριό σας". 

12. Κι αν μπορούσες va ἑἐόλεπες όταν 

οι ένοχοι θα λυγίζουν χαμηλά Ta κεφάλια 

τους μπροστά στο Κύριό τους (λέγοντας): 

"Κύριέ μας! Εἰδαμε και ακούσαμε. [Γύρισέ 

μας λοιπόν (στη YH). Oa κάνουμε το καλό. 

[Γιατί πραγματικά (τώρα) πιστεύουμε". 
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13. Κι av to θέλαμε, θα μπορούσαμε δ" BETES, y 
- 6€601a - va οδηγήσουμε κάθε ψυχή CAE TETRA ΖΞ, Κα 
(στον toto δρόμο), αλλά ο Λόγος (που προ ee a Ss 

᾿(δόθηκε) από Méva, (πρέπει va Ξε ὐϊξας, 
επαληθεύσει): "Oa γεμίσουμε την Κόλαση 

από Oka μαζί τα Πνεύματα και τους 

ανθρώπους", 

14. Δοκιμάστε λοιπόν (τώρα, τη eS PAZ 30 ἰλοῖ 
τιμωρία Mac), επειδή λησμονήσατε τη AMR A 

; F ; ; <> ΞΕ ας, \ 
Συνάντηση αυτής της Ἡμέρας σας, γιατί Ἔν Se 
κι Ἐμείς σας Exoupe (επίσης) ξεχάσει, (δηλ. (ὁ rls oS vente 
με στέρηση εὐμενείας Mac). Και δοκιμάστε 

την Τϊμωρία τῆς Αιωνιότητας για ὁ.τι 

(εγκλήματα) xavate»! 

Gey ΄ 

15. Κι ὀμως πιστεύουν otic Εντολές ς ἰζξε ὐ οϊατς, ζρῶιϊ 

Mac - εκείνοι - , που όταν τους τυ φρο rrr reer: 
; ᾿ »» 2 ree dest | pens σι 8 

απαγγέλλονται, πέφτουν γονατιστοί κάτω ΙΝ 

- σὲ λατρεία - καὶ πανηγυρίζουν τα 

ἐγκώμια TOV Κυρίου τους, και ποτέ τους 

δεν VITEONPAVEVOVTAL. 

©) ἃ οὐ» 

a a Rte “ «λὰ SSD a a 16. Ot πλευρές τους αφήνουν ta ὌΝ ον 
χἈρεθάτια τους που κοιμούνται Ὁ νυν 
(σηκώνονται τη νύχτα για προσευχή) Oost ρο5 υἱδο θα 
καθώς επικαλούνται τον Κύριό tous από 

φόδο και Ελπίδα. Και ξοδεύουν (σε 

φιλανθρωπία), από ὀ,τι ἔχουμε 

προμηθεύσει για TH συντήρησή τους. 

17. Καμιά ἀνθρώπινη. ὕπαρξη, δὲν Taocles τ, ἐλοξι FES 
γνωρίζει, ποια Kovepata Αἴουν (πλήρη bal web τε ΖΙΣΣ 
απόλαυση) ἔμεινε κρυμμένη ακόμη απ' 

αυτούς σαν ἀμοιόή για τις (καλές) πράξεις 

τους. 

ra > > , E - “, oe » » ΄ “eo 18. Μήπως λοιπόν αυτός mov πιστεύει ἰδ τ οι 
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εἰναι σαν κι αυτόν που εἰναι ἀπιστος και 

κακοήθης; Βεδαίως δεν εἰναι LOOL. 

19. Tia εκείνους που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό ὑπάρχουν κήποι - σαν 

σπίτια φιλοξενίας (σαν ἁμοιδή) για ό,τι 

(καλό) ἑκαναν. | 

20. Tia εκείνους ὄμως τους ἀπιστους 

ἡ κατοικία τους θα εἰναι ἡ Φωτιά. Κάθε 

φορά που θα ήθελαν va ὄγουν απ’ αὐτῆ, 

τους σπρώχνουν να ξαναμπούν, και τους 
λένε: "Δοκχιμάστε ta ὄασανιστήρια της 

Φωτιάς, που τὴν εἰχατε διαψεύσει". 

21. Και θα τους κάνουμε να 

δοκιμάσουν οπωσδήποτε - την κατώτερη 

Τιμωρία (στο κόσμο) πριν TH μεγίστη της 

Μέλλουσας Ζωῆς, ὥστε ίσως και 

(μετανιώνοντας) επιστρέφουν. 

22. Και ποιος μπορεί να εἰναι ο πιο 

ἄδικος από EXELVOV που του ἔχουν 

απαγγείλει τις Εντολές του Κυρίου του, 

κι ἐπειτὰα απομακρύνεται απ’ αὐυτές (και 

τις αμφισόητεί); Βέδαια από τους ενόχους 

οπωσδήποτε θὰ απαλλαγούμε με 

αντεκδίκηση. 

23. Και δώσαμε στο Μωυσῆ τη Βιόλο. 

Μῆην εἰσαι σε αμφιδολία ότι δεν μπορεί 

(va σου φτάσει - από τον Κύριό σου ἡ 

Βίόλος) να τη συναντήσεις. Και την κάναμε 

οδηγό για τα Παιδιά tov ἸΙσραήλ. 

24. Κι an’ αὐτούς ορίσαμε Ἠγέτες 

(τους Αρχιερείς) που va καθοδηγούν κατά 

dStatayn Mac, eg’ όσον υπόμεναν 

καρτερικά καὶ GUVEXLUCAV VO πιστεύουν 
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στις Ἐντολές Mac. 

25. Βέδαια ο Κύριός σου θα δικάσει 

ἀνάμεσά TOUS - κατά την Ἡμέρα της 

Κρίσης - για τα θέματα που διαφωνούσαν 
(μεταξύ τους). 

26. Μήπως δεν τοὺς έγινε φανερό, 
πόσες γενιές ἔχουμε - πριν απ' αὐτούς - 

εξολοθρεύσει, που στις κατοικίες τους 

(τώρο) οι ίδιοι περπατούν; Βέδαια σ' αὑτά 

πὙπάρχουν Σημεία (διδάγματα) Tati - 

λοιπὸν - δὲν ακούνε; 

27. Ἢ μήπως δεν ὀλέπουν πώς 

οδηγούμε TO νερό (της ὀροχής) στη ξερή 
Yn (τη γυμνή ἡ την αχορταριασμένη) και 

κάνουμε μ' αὐτό να ὄγει ἡ σοδειά που 

τρώνε απ᾽ AUTH, τα ζωντανά τους κι αὐτοί 

ou ἰδιοι; Tati - λοιπόν - δεν ὀλέπουν; 

28. Και λένε -για πότε είναι αυτή ἡ 

Απόφαση, αν λέτε την αλήθεια". 

.29. Νὰ πεις: "Kata την Ἡμέρα της 

Απόφασης, SEV πρόκειται νὰ ὠφεληθούν 

EXELVOL που ἀρνήθηκαν την πίστη, αν 

(τότε) πιστέψουν ! Κι οὔτε πρόκειται νὰ 

τους δοθεί καμιά ava6born" 

30. Iv’ αὐτό, ν᾿ ἀαπομακρυνθείς (ω! 

Μουχάμμεντ' a’ αὐτούς και περίμενε. 

Κι εκείνοι - TO ίδιο - περιμένουν. 
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Sto όνομα tov AAAAX 
tov Ilavtedenuova, tov Π]ολυεὐσπλαχνου 

1. Q! Ἐσύ o Προφήτης! Συνέχισε va 

φοδάσαι tov AAAAX xa μὴν ακολουθείς 

τους ἀπιστους και τους vIOxXOLTES. O 

AAAAX - ὀέδαια - εἰναι Tavtoyvaotys, 

Πάνσοφος. 

2. Νὰ ακολουθείς ὁ,.τι σου εμπνέεται 
απὸ τον Κύριό σον. O AAAAX - 

πράγματι - ξέρει καλά οτιδηποτε κάνετε. 

3. Και va στηριχθείς στον ΑΛΛΑΧ. 

Αρκεί va εἰναι ο Υποστηρικτῆς σου. 

4. Ο AAAAX δεν ἐκανε για κανένα 

ἄνδρα va ἔχει δύο καρδιές στο σώμα 

του. Κι οὔτε EXEL κάνει τις συζύγους σας 

VO τις ἀαπαγορεύετε ἀπό GUS σᾶαν μητέρες 

σας. Κι ovte έχει κάνει ta νυιοθετημένα 

σας αγόρια, (VO εἰναι φυσικά) παιδιά σας. 

Ἔτσι εἰναι οι κουόδέντες σας, με το στόμα. 

σὰς (ο τρόπος Tov λέγειν). Ο AAAAX 

όμως (σας) λέγει την Αλήθεια και (σας) 

οδηγεί στον Lato δρόμο. 

5. Νὰ τοῦς ονομάζετε με τη πατρική 

τους καταγωγή ποῦ εἰναι ορθότερο για 

τον AAAAX. Κι αν δεν γνωρίζετε τα 

πατρικά TOUS (ονόματα), νὰ τους καλείτε 

αδελφούς GUS στην πίστη, ἡ συντρόφους 

σας. Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν ὑπάρχει 

καμιά ενοχή πάνω σας. (Εχείνο που μετρά) 

εἶναι μόνο ἡ πρόθεση τῆς καρδιάς σας. 

Και ο AAAAX εἰναι Πολνεύσπλαχνος, 
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Πολυέλεος. 

6. Ο Προφήτης είναι αξιοτιμώτερος 

για τους πιστούς, περισσότερο, aA’ TO 

ίδιο τον εαὐυτό τους. OL σύζυγοί του 

θεωρούνται ὡς μητέρες τους στο σεδαστό 

καὶ στην ἀαπαγόρευση γάμου όπως θεσπίζει 

to Βιόλίο του AAAAX ἡ συγγένεια του 

αίματος δένει περισσότερο τον ἕναν LE 

τον ἄλλο παρὰ ο δεσμός (τῆς 

αδελφότητας) μεταξύ τῶν πιστών κι 

EXELVWV που ξενιτεύτηκαν (από την Μέκκα 

στη Μεδίνα). Εκτός αν κάνετε χάρη στους 

συντρόφους σας. Eto. exe θεσπιστεί στο 

Βιόλίο (του AAAAX). 

7. Και θυμίσου που πήραμε από τους 

Προφήτες τις συμφωνίες τους, κι από 

σένα, κι από tov Νώε, και tov Αὐραάμ, 

και τον Μωυσή, και τον Incov to γιο 

της Μαριάμ. Και πήραμε απ’ αυτούς μια 

σοδαρή Συμφωνία, 

8. γιὰ va ρωτά (ο AAAAX) τους 

αποστόλους για την Αποστολῆή τους. Eyet 

SE ετοιμάσει για τους άπιστους επώδυνα 

ὀασανιστήρια. 

9. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Θυμηθείτε 

ty Χάρη του AAAAX τὴ στιγμή που 

σας ἤρθαν οι στρατιώτες (να σας 

συντρίψουν) Και στείλαμε (τότε) εναντίον 

τους καταιγίδα και στρατιωτική δύναμη, 

που δεν την όλέπατε. O AAAAX όλέπει 

(καθαρά) ό,τι κάνετε. 

10. Κι αλίμονο! Ὅταν σὰς ἦρθαν κι 

από πάνω GAG κι από κάτω σας (σας 

ἐπιτέθηκαν απ᾽ όλες τις μεριές τῆς 
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κοιλάδας), και τότε TA μάτια σας 

αγριοκοίταζαν κι OL καρδιές EPTAGAV στο 

λαρύγγι, και σκεφτήκατε για τον AAAAX 

διάφορες (μάταιες) σκέψεις. 

11. >’ avtyn τὴν κατάσταση 

ὁοκιμάστηκχαν οι πιστοί. Και τινάχτηκαν, 

σαν VO ἦταν τρομερός σεισμός. 

12. Και όταν λένε οι ᾽υποκχριτές κι 

EXELVOL που ἔχουν στις καρδιές τους 

αρρώστια: “Ὅ,τι μας υποσχέθηκε oO 

AAAAX xt ο Απόστολός του δὲν ταν 

παρά απάτη!" 

13. Και όταν μιὰ ομάδα am’ αὐτούς 

εἰπαν: "Q! κάτοικοι τῆς [Γιάθριμπ! (της 

Μεὸόδίνας) Δεν μπορείτε va αντέξετε (trv 

ἐπίθεση)! Iv’ αὐτό επιστρέψτε! Και μιὰ 

ομάδα (τότε) απ' αὐτούς ζήτησαν τὴν 

ἄδεια του Προφήτη, λέγοντας: "Τα σπίτια 

μας εἰναι εκτεθειμένα. Στὴν 

πραγματικότητα τα σπίτια τους δεν εἰναι 

εκτεθειμένα. Δὲν εἰχαν κανέναν σκοπό 

παρά ν' αποὸράσουν. 

14. Κι αν οι εχθροί (αποστάτες) μπουν. 

στη πόλη ἀπ᾽ όλες τις μεριές για νὰ τους 

ὑυποχινήσουν (σαν ενόχους αποστασίας) 

οι ὑυποκριτές αὐτοί θα τη δέχονταν, και 

dev θα ἐμεναν παρά για μια σύντομη 

cva6oaAn. 

15. Κι όμως ano πριν εἰχαν 

συμφωνήσει μὲ τον AAAAX ott δεν θὰ 

γύριζαν τις πλάτες τους, κι ἡ συμφωνία 

τους μὲ tov AAAAX πρέπει νὰ εἰναι 

(οπωσδήποτε) εγγυημένη. 
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16. No πεις: "H anddeacn dev θα σας 

ὠφελήσει, ἔστω XL AV AMOMVYETE TO 

θάνατο ἡ τη σφαγή. Και tote dev θ' 

απολαύσετε (την αναδολή) παρὰ για λίγο 

μόνο!", 

17. Νὰ πεις: ἽΠοιος εἰναι εκείνος που 

μπορεί Va σας προφυλάξει από τον 

AAAAX αν θελήσει va σας δώσει μια 

συμφορά, ἡ αν θελήσει για σας τον οίκτο;" 

Κι οὔτε θα ὄρουν για τον εαυτό τους 

κανένα προστάτη ἡ ὄοηθό, εκτός από 

τον AAAAX. 

18. Βέδαια ο AAAAX γνωρίζει καλά 

ποιοί από σας εμποδίζουν τον (κόσμο) 

και ποιοί λένε OT' αδέλφια του: 

"Προχωρήστε σ' ἐμάς", και SEV έρχονται 

στη μάχη, εκτός μόνο για λίγο, 

19. (κι αυτό) από απληστία πάνω σας 

(για τα λάφυρα). Κι όταν - τότε - φτάσει 

ο φόύδος, θα τους δεις va σε κοιτάζουν, 

περιστρέφοντας TOA μάτια TOUS, σαν XL 

αὐτόν που λιποθυμεί ὀλέποντας va 

αιωρείται πάνω του (ο Χάρος) ο θάνατος. 

Κι όταν περάσει ο φόόδος θα σε πλήξουν 

μ' ακονισμένες γλώσσες, από ἀπληστία 

για ta ἀγαθά (που αποκομίσατε as’ τη 

μάχη). Ἰέτοιοι (ἄνδρες) Sev ἔχουν πίστη. 

Γι’ αυτόο AAAAX Exave Ta ἐργα τους 

μάταια. Κι αυτό εἶναι πολύ εὐκολο για 

τον ΑΛΛΑΧ. 

20. Νομίζουν ότι οι Συνασπισμοί (τα 

διάφορα Koupata) δεν ἐχουν ἀαποσυρθεί. 

Κι αν οι συνασπισμοί ἔλθουν (πάλι), θα 

ἤθελαν va ὄρίσκονται στὴν ἐρήημο 

(περιφρονημένοι), ἀνάμεσα στους Ἀραόες 
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(στους Bedovivous), και ρωτώντας va 

μάθουν νέα σας (από μια ασφαλή 

απόσταση). Ενώ av ήταν στη μέση σας, 

dev θα πολεμούσαν παρά μόνο για λίγο. 

21. Εἰναι για σας - πραγματικά - ἕνα 

όμορφο υπόδειγμα (διαγωγής) ο 

ἀπόστολος του AAAAX, για εκείνον - 

εἰδικὰ - που ελπίζει τη θεία αμοιδή και 

φοὔδάται TH τιμωρία στην 'Εσχατη Ἡμέρα, 

καὶ μνημονεύει πολύ συχνά τον AAAAX. 

22. Ὄταν οι πιστοί εἰδαν τη δύναμη 

τῶν Κομμάτων, εἰπαν: ᾿Αὐυτό εἰναι ό,τι 

μας π"Ὅυποσχέθηχε 0 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 ὑποταγή. 

23. Από τους πιστούς ὑπάρχουν ἀνδρες 

που ἔχουν χκρατηθεί στην Συμφωνία τους 

με τον AAAAX. Ἔτσι άλλοι ax’ αὐτούς 

ELYAV εκπληρώσει τον όρχο TOUS (με TO 

θάνατο), κι ἄλλοι (ακόμα) περιμένουν. 

Αλλά δεν ἀαντάλλαξαν (τὴν συμφωνία τους) 

με καμιά AVTAAAGYN, 

24. ὥστε ο AAAAX va ανταμείψει 

(τους ἀνδρες) της Αλήθειας για (την πίστη 

τους) καὶ να τιμωρήσει TOUS πυποκριτές, 

αν τοῦτο, ήταν ἡ Θέλησή Του, ἡ va τους 

συγχωρήσει. O ΑΛΛΑΧ εἰναι - πράγματι 

- Πολυεύσπλαχνος, Πολυέλεος. 

25. Κι ἔκανε o AAAAX τους ἀπιστους 

VO επιστρέφουν με τὴν AYAVAXTHON τους, 

και δεν κέρδισαν κανένα κέρδος. Και aoxel 

o AAAAX για τους πιστούς που τους 
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MOOPVAGEE από TO κακό Tov πολέμου. Κι 

ο AAAAX εἰναι Πανίσχυρος, Ανίκητος. 

26. Κι όσοι από τους οπαδούς της 

Βιόλου (τους Εύραίους) τους δοήθησαν, 

τους avayxace (o AAAAX) να κατέδουν 

από τις οχυρωμένες θέσεις τους, κι ἐριξε 

TO τρόμο στις χαρδιές τους, (κι ETOL) 

σκοτώσατε μια ομάδα, κι αιχμαλωτίσατε 

μια (ἀλλη) ομάδα. 

27. Κι ἔκανε va κληρονομήσετε TH YN 

τους, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, 

και (μάλιστα) μια yn, που ποτέ δεν την 

εἰχατε (πριν) πατήσει. Πάνω σε κάθε 

πράγμα ο AAAAX ἐχει (απεριόριστη) 

δύναμη. 

28. 02! Εσύ ο Προφήτης! Na πεις otic 

συζύγους σου: "Av είναι και ζητάτε (ν' 

απολαύσετε) TH ζωή του κόσμου τούτου, 

και (ποθείτε) τις ομορφιές του, τότε ελάτε 

να σας ἀποζημιώσω και Va σας χωρίσω 

φιλικά. 

29. Αν όμως θέλετε (να πλησιάσετε) 

tov AAAAX τον Απόστολό Tov, και της 

Μέλλουσας Ζωής (τότε) σίγουρα ο 

AAAAX ἐχει ετοιμάσει μια σπουδαία 

QUOLON για όσες από σας εἰναι ενάρετες. 

30. ὦ ! Γυναίκες του Προφήτη! Av 

Ἀαμιά από σας ενοχοποιηθεί με 

(αποδεδειγμένη) φανερή αμαρτία (τότε) 

ἡ Τιμωρία θα διπλασιαστεί σ' αὐτήν, κι 

αυτό εἰναι - για tov AAAAX - πολύ 

EVXOAO. 

31. Κι ὁποιὰ από σας εἰναι 
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ἀαφοσιωμένη (στην VIOTAYH TOV 

AAAAX) και στον Απόστολό Tov και 

κάνει το καλό, σ' αυτήν θα δώσουμε δύο 

φορές την αμοιδή της, κι ἐχουμξ ετοιμάσει 

γι' αὐτήν γενναιόδωρα ἀγαθά στὴν 

μέλλουσα Cor. 

32. Q! Γυναίκες του Προφήτη! Δεν 
ELOTE σὰν οποιαδήποτε (άλλη) γυναίκα. 
Av φοόάστε (tov AAAAX), μην 
YOOLEVTICEOTE στις XOVOEVTES COG μήπως 

EXELVOG που στην καρδιά TOU υπάρχει 
ἀρρώστια, σας ποθήσει. Αλλά να μιλάτε 
λόγια καλοσύνης. 

33. Και va μένετε (φρόνιμα) στα 
σπίτια σας, και UNV φανερώνετε 
επιδεικτικά TOA κάλλη σὰς όπως στην 
πρώτη (στην ἀρχαία) ἐποχή της Ἀγνοιας 
(της προϊσλαμικής εποχής). Na τηρείτε 
τακχτική προσευχή και να δίνετε TH Ζεκάτ 
και να ὑπακούετε στον AAAAX καὶ στον 
Απόστολό Του. O AAAAX το μόνο που 
θέλει εἰναι να CLTOUALXOUVEL από σὰς τὴν 
αμαρτία (απ' τις πράξεις σας), - εσείς 
που elote Μέλη της Οικογένειας του 
Μουχάμμεντ- και νὰ σας κάνει αγνές. 

και άσπιλες. 

34. Και va θυμάστε ta χορανικά 
εδάφια (επαναλαμόάνοντας) όὀ,.τι 
απαγγέλλονται στὰ σπίτια σας από τις 
Εντολές του ΑΛΛΑΧ, και από τη Σοφία 
(Του. O AAAAX - πράγματι - εἰναι 

Πολυέλεος (και) Παντογνώστης. 

35. Tia τους Μουσουλμάνους και τις 

Μουσουλμάνες, Πα τους Πιστούς και τις 

Πιστές, Tia τους ενάρετους και τις 

ενάρετες, Πα τους δίκαιους και τις δίκαιες, 
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Tua tous ὑπομένοντες και τις ὑυπομένουσες 

καρτερικά, Tua τους ἀνδρες και τις 

γυναίκες που ταπεινώνουν τον εαυτό τους, 

Ila τοὺς ἀνὸρες και τις γυναίκες που 

κανονικά ελεούν, Tia τοὺς νηστεύοντες 
και τις νηστεύουσες, Tia τους ἀνδρες και 

τις γυναίκες που φυλάγουν τὴν αγνότητά᾽ 

τους, Iv αυτούς και γι' αυτές που φέρνουν 

πολύ συχνά στη μνήμη τους tov AAAAX, 

Iu’ αυτούς ὀλους o AAAAX ἐἔχει ετοιμάσει 

TH συγχώρηση κι εξαίρετη αμοιθή. 

36. Δεν είναι σωστό σ' Eva Πιστό κι 

οὔτε σε μια Πιστή, όταν για μια υπόθεση 

που EXEL ληφθεί ἡ ἀπόφαση από τον 

AAAAX κι από τον Απόστολό Του, va 

ἔχουν τὴν ελεύθερη επιλογή για τὴν 

απόφασῇ 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, 

με TH γενναιοδωρία Του κι εσύ, μὲ τη 

δική σου εὔνοια: "Κράτησε για σένα τη 

σύζυγό σου και φοδήσου tov AAAAX". 
Αλλά φύλαγες μυστικό στην ψυχή σου 

αυτό που ο AAAAX θα το φανερώσει. 

Και φοόδήθηκες τους ἀνθρώπους ενώ ήταν 

προτιμότερο va φοόηθείς τον AAAAX. 

ταν - λοιπόν - ο Ζέϊντ elye διαλύσει 

(το γάμο Tov) μαζί της - we τὴν 

οφειλόμενη (διαδικασία) - σας 

παντρέψαμε, για VO UNV ὑπάρχει στους 

πιστούς καμιά δυσκολία για γάμο με τις 

συζύγους τῶν θετών γιων τους, ED’ όσον 

(αὐτοί) διαλύσουν μὲ την πρέπουσα 

(ὀιαδικασία), (το γάμο) μαζί τους. Κι ot 

προσταγές tov AAAAX πρέπει va εἰναι 
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εκτελέσιμες. 

38. Και dev ὑυπήρχε καμιά EVOYN στον 

Προφήτη, σ' ότι ο AAAAX του εἰχε 

επιτρέψει. 

AAAAX με TOVS προγενέστερους 

προφήτες. Κι οι προσταγές tov AAAAX 

εἰναι ἀποφάσεις, μοιραίως 

προαποφασισμένες. 

39. Ἔτσι ήσαν εκείνοι (απόστολοι) που 

κήρυτταν ta Μηνύματα του ΑΛΛΑΧ, 

και που Tov po6ovtovoav. Και dev 

φοθόντουσαν κανέναν ἀλλο παρά μόνο 

τον ΑΛΛΑΧ. Και εἰναι αρκετός o 

AAAAX γιὰ να υπολογίζει (τις πράξεις 

ὄλου του κόσμου). 

40. Ο Μουχάμμεντ δεν ήταν πατέρας 

σε κανέναν από τους ἄνδρες σας, αλλὰ 

(είναι) Απόστολος tov AAAAX και ἡ 

Σφραγίδα τῶν Προφητῶν (ως τελευταίος). 

O AAAAX για κάθε πράγμα ἔχει 

(απόλυτη) γνώσῃ. 

41. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

μνημονεύετε tov ΑΛΛΑΧ. Και φέρνετέ 

Tov συχνά στη μνήμη σας. 

42. Και δοξάζετέ Tov πρωί και deta. 

43. Exetvoc είναι που σας στέλνει τὴν 

Ευχή Του και τους ἀγγέλους Του για vo 

σας οδηγήσει στο Paws τῆς πίστης 

ὀγάζοντάς σας από το θαθύ Σκοτάδι. Και 

εἰναι Πολυέλεος για τους Πιστούς. 

44, O χαιρετισμός τους κατά τὴν 

Ημέρα που θα Tov συναντήσουν 8a εἰναι: 

Ἔτσι ταν ο τρόπος του 
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"ἙΕιρήνη" καὶ toug ετοίμασε μια 

᾿ γενναιόδωρη αμοιθή. 

45. ΩἹ Ἐσὺ o Προφήτης! Σ' ἐχουμε 

στείλει Μάρτυρα (στα ανθρώπινα ἐργα), 

και Κομιστή χαρούμενων ειδήσεων, και 

Προειδοποιητὴ (νουθετώντας τους 

απρόσεκτους) - 

46. και για va προσκαλέσεις (τους 

ανθρώπους) στο (ὁρόμο) του ΑΛΛΑΧ - 

με τὴν ἀδεια Tov -, και va εἰσαι γι' αυτούς 

σαν Λυχνία Φωτεινή. 

47. Ανάγγειλε στους Πιστούς ta 

ευχάριστα νέα, OTL θα ἐχουν από τον 

AAAAX μεγάλη χάρη. 

48. Συνέχισε va μην υπακούς (στις 

προσταγές) τῶν ἀπιστῶν και τους 

VILOKOLTES και μη προσέχεις τις ενοχλήσεις 

τους (μην τους δίνεις σημασία), αλλά να 

᾽πυποστηριχθείς στὸν ΑΛΛΑΧ. Αρκεὶ o 

ΑΛΛΑΧ νὰ εἰναι - για σένα - 

VIEOOTHOLKTNG. 

49. Q! Eoetc που πιστεύετε! Ὅταν 

VUL@EVEOTE πιστές (γυναίκες) κι ἐπειτα 

τις χωρίζετε MOOTOV έλθετε σ' επαφή μαζί 

τους, τότε δεν εἰναι ανάγκη να 

λογαριάσετε THV περίοδο του ᾿Ϊντδείτων 

τριῶν μηνών, που στη γυναίκα dev 

ἐπιτρέπεται va ξαναπαντρευτεί). Τούτο 

από σεόδασμό σ' αὐτές. Δώστε σ' αὐυτές 

O,TL εἰναι ορισμένο σαν ἀποζημίωση (από 

το νόμο) κι ελευθερώστε τες μὲ όμορφη 

συμπεριφορά, χωρίς καμία ὀλάθδη. 

50. Q! Ἐσὺ ο Προφήτης! Ἔχουμε 
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᾿επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου, OTIC 

οποίες ἔδωσες τὴν αμοιδή (τη προίκα 

τους), κι εκείνες που εξουσίασε το δεξί 

σου χέρι (τις ἀαγόρασες) τις αιχμάλωτες 

(του πολέμου) που ο AAAAX oov ἔχει 

εχχωρήσει - και τις θυγατέρες των θείων 

σου (αδελφῶν του πατέρα) και τις 

θυγατέρες των θείων σου (αδελφών της 

μητέρας), που μετανάστευσαν μαζί σου 

(από τη Mexxa), και κάθε πιστή γυναίκα 

που αφιέρωσε τὴν ψυχή τῆς στον 

Προφήτη, αν θελήσει o Προφήτης - ὀέδαια 

- va τὴν συζευχθεί - . Προνόμιο - ειδιχκά 

- γιὰ σένα, κι OXL για Tous (ἀλλους) 

πιστούς. Γνωρίζουμε ό,τι ἐχουμε ορίσει 

yu αυτούς (αναφορικά με) τις συζύγους 

τους, και (τις αιχμάλωτες) που το δεξί 

τους χέρι εξουσιάζει. ὥστε va μην υπάρξει 

ἐεμπόδιο (ενοχή) για σένα. Ki o AAAAX 

εἰναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 

51. Μπορείς va αναδάλεις (αρνούμενος 

τὴν ἐπαφή) μ' οποιανδήποτε ἀπ᾽ αὐτές, 

που θα το ήθελες (να χωρίσεις) ἡ μπορείς 

va δεχθείς οποιανδήποτε θέλεις. Κι av 

προσκαλέσεις (επιθυμώντας) μιὰ OL’ αὐτές 

που εἰχες (πριν) απορρίψει, SEV υπάρχει 

για σένα καμιά ενοχή. Αὐτό εἰναι 

καλύτερα για VA ησυχάσουν και νὰ μὴν 

λυπηθούν. - ὥστε όλες τους - Va εἰναι 

ικανοποιημένες για O,TL τους δίνεις. Κι o 

AAAAX γνωρίζει (όλα) ὁσα ὀρίσκονται 

στις καρδιές σας. Και ο AAAAX είναι 

Παντογνώστης, Μακρόθυμος. 

52. Δεν σου ἐπιτρέπεται (va νυμφευθείς 

ἄλλες) γυναίκες μετά απ' αὐτές (που ἔχεις). 

Κι οὐτε va τις ανταλλάξεις με άλλες 

συζύγους, ἀκόμα κι αν ἡ ομορφιά τους 
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O' EXEL εντυπωσιάσει, εκτός από τις 

αιχμάλωτες που το χέρι σου εξουσιάζει. 

O AAAAX εἰναι Ἐλεγκτής των πάντων. 

53. Q! Ἐσείς mov πιστεύετε! Μην 

μπαίνετε OTA σπίτια του Προφήτη -εκτός 
αν σας δοθεί ἡ Adela - για Eva φαγητό, 

(κυ ἐπειτα) ὀχ (τόσο νωρίς) για va 
᾿περιμένετε VO φτιαχτεί. Αλλά όταν 

προσκληθείτε, (τότε) νὰ μπείτε. Κι όταν 

ἔχετε τελειώσει TO φαγητό σας, va 

σκορπιστείτε χωρίς va επιδιώκετε (για 

διασκέδασῃη) μὲ πολλές κουύδέντες. Τέτοια 

(συμπεριφορά) ενοχλεί τον Προφήτη, καὶ 

ντρέπεται VO σὰς αἀποπέμψει, (ενώ) ο 

AAAAX ὃεν ντρέπεται (να σας πει) τὴν 

αλήθεια. Κι όταν ρωτάτε (τις γυναίκες 

TOV) για κάτι που θέλετε, νὰ τις ρωτάτε 

πίσω από παραπέτασμα. Αὐτό κάνει 

περισσότερο αγνές τις καρδιές σας και 

τις καρδιές τους (καθώς δεν ὄλέπεστε). 

Δεν εἰναι (σωστό) για σὰς VO ενοχλείτε 

τον Απόστολο tov ΑΛΛΑΧ κι οὔτε - 

ποτέ - επιτρέπεται νὰ νυμφευθείτε τις 

συζύγους Tov μετά απ' αὐτόν. Κάτι τέτοιο 

κατά τον AAAAX εἰναι μεγάλο (ἐγκλημοα). 

54. Κι αν αποκαλύπτετε κάτι, ἡ TO 

xovoete, - ὀέδαια- o AAAAX για κάθε 

πράγμα ἔχει (απόλυτη) γνώση. 

55. Δὲν υπάρχει καμιά ἐνοχη (πάνω 

σ' QUTES τις γυναίκες, αν εμφανίζονται) 

μπροστά στους πατέρες τους, ἡ στα παιδιά 

τους ἡ στ΄ ἀδέλφια τους, ἡ στους γιους 

τῶν αδελφών τους, ἡ στοὺς 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 ΑΛΛΑΧ και ot Ἄγγελοι Του 

στέλνουν EVES πάνω στον Προφήτη. Ω! 

Εσείς που πιστεύετε! Στείλτε τις εὐυχές 

σας πάνω του, και χαιρετάτε TOV με κάθε 

σεθασμοό. 

57. Εκείνοι που ἐνοχλοῦν tov AAAAX 

και TOV Απόστολό Tov, με την απιστία 

τους o AAAAX τους ἔχει XATAOGOTEL σ᾽ 

αυτό τον κόσμο και στον Μελλοντιχό, 

και TOUS ἔχει ετοιμάσει μια εξευτελιστική 

τιμωρία. 

58. Κι εκείνοι που ενοχλούν τους 

πιστούς και τις πιστές, χωρίς τίποτα va 

κερδίζουν, ἔχουν φορτωθεί (πάνω τους) 

μια συκοφαντία και μια ολοφάνερη 

αμαρτία. 

59. Q! Ἐσύ o Προφήτης! Na mets otic 

συζύγους σου, στις θυγατέρες. σου και 

στις γυναίκες τῶν πιστών, ότι πρέπει VO 

ρίχνουν πάνω τους (όταν κυκλοφορούν) 

Ta (εξωτερικά τοὺς ρούχα) γκαλαμπίες, 

(που καλύπτουν - από το κεφάλι μέχρι τα 

πόδια), τούτο εἰναι πιο κατάλληλο για 

va. ἀναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) (όσο) 

και va μὴν ενοχλοῦνται. O AAAAX εἰναι 

Πολνεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 

60. Πράγματι, av οι υποκριτές, κι 

αὐτοί που στις καρδιές τους ὑπάρχει 

αρρώστια XL αὐτοί που σπέρνουν 

δυσφημήσεις στην Πόλη, dev παύσουν, 

(τότε) θα σε ξεσηκώσουμε - οπωσδήποτε- 

hed δ) 
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εναντίον Tous. Ἔπειτα dev θα tous εἰναι 

δυνατό νὰ παραμείνουν σ' αὐτή - σαν 

γείτονές σου- παρά για λίγο (καιρό). 

61. Θα ἐχουν κατάρα πάνω τους όπου 

XL αν ὀρίσκονται, θα συλλαμδάνονται καὶ 

θα θανατώνονται (χωρίς οἰίκτο). 

62. (Τέτοιος ταν) ο τρόπος Tov 

AAAAX γιὰ εκείνους που ἐζησαν στο 

παρελθόν, καὶ δεν θα όρεις καμιά αλλαγή 

στον κανόνα του ΑΛΛΑΧ. 

63. Σὲ ρωτάνε αναφορικά μὲ την Ὥρα 

(της Ανάστασης) Na πεις: "H γνώση της 

εἶναι (μόνο) μὲ tov ΑΛΛΑΧΙ" Και τι 

εἰναι EXELVO που μπορεί να σε κάνει νὰ 

καταλάόεις; Ἴσως ἡ Ὥρα να εἰναι (πολύ) 

κοντά! 

64. Βέθαια ο AAAAX καταράστηκε 

τους ἀπιστους κι ετοίμασε γι' αυτούς μια 

Φωτιά με (δυνατές ) Φλόγες, 

65. για VO κατοικήσουν εκεί μέσα για 

πάντα. Και δεν θα ὄρουν ούτε προστάτη, 

οὔτε ὀοηθό. 

66. Την Ἡμέρα που τα πρόσωπά τους 

θ᾽ αναποδογυριστούν στη Φωτιά, θα πουν: 

"Αλίμονό μας ! Μακάρι va πυπαχούαμε 

στον AAAAX και μακάρι va ὑπακούαμε 

στον Απόστολο!". 

67. Και εἰπαν: "Κύριέ μας! ὑτακούσαμε 

στους ἄρχοντες και στους μεγαλύτερούς 

μας και μὰς παραπλάνησαν από τον (ίσιο) 

δρόμο. 
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68. "Κυριέ μας! Δώσε τους διπλή τὴν 

τιμωρία, και VO. τους καταραστείς με τὴν 

πιο μεγάλη κατάρα!" 

69. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην γίνετε 

σαν XL αὐτούς που (είχαν εξοργίσει κι) 

ἑόριζαν τον Μωυσῆ, γιατί ο AAAAX 

τον εἰχε αθωώσει από (τις συκοφαντίες) 

ποῦ ἔλεγαν (εναντίον του), και ἦταν τίμιος 

στον ΑΛΛΑΧ. 

70. ὦ ! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

φούδάστε tov AAAAX (πάντοτε) να λέτε 

TO σωστό λόγο. 

71. Πα ν' αποκαταστήσει τα λάθη στα 

ἔργα OOS, και VA σὰς συγχωρήσει τις 

αμαρτίες σας. Κι όποιος υπακούει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Tov, ἔχει 

κιόλας επιτύχει σπουδαία νίκη. 

72. Ἔχουμε προσφέρει την Πίστη 

στους ουρανούς και OTH γη και OTA ὀουνά. 

Αλλά ἀαρνήθηχκαν - από φόῤδο σ' αὐτήν va 

TH φορτωθούν. Ο ἄνθρωπος όμως TH 

φορτώθηχε γιατί ἦταν πολύ άδικος κι 

ανόητος. 

73. (Με αποτέλεσμα) ο AAAAX vo 

τιμωρήσει τους VMOXOLTES, και τις 

᾽πυποχρίτριες κι ὁσους - ἄνδρες και γυναίκες 

- πίστευαν σε πολλούς θεούς, (που 

συνεταιρίζουν ἄλλες θεότητες WE TOV 

AAAAX). O AAAAX συγχωρεί τους 

πιστούς και τις πιστές, γιατί o AAAAX 

εἰναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 
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Στο όνομα tov AAAAX 
tov Ilavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. H Δόξα πρέπει στον AAAAX στον 

οποίο ανήχουν ὀ,τι (ὀρίσκεται) στους 

ουρανούς καὶ OTH yy. Σ' Αὐτόν ανήκει ἢ 

Δόξα (και) otn Μέλλουσα Ζωή. O 

Πάνσοφος και ἡ ἐμπειρία Του καλύπτει 

τα πάντα. 

2. Γνωρίζει όλα που πηγαίνουν (που 

συμόαϊνουν) μέσα στη YN, κι ό,τι εξέρχεται 

απ' αὐτήν κι ό,τι κατεθαίνει από τον 

OVEAVO, XL ὁ,τι ανεθαίνει σ' αὐτόν! Κι 

Εκείνος εἰναι ο Πολυεύσπλαχνος ο 

Πολυεπιεικής. 

3. Kou λένε οι άπιστοι: "Ποτέ δεν θα 

μας ἔλθει ἡ Ὥρα". Na πεις: “Ku ὀμως 

πολύ σίγουρα - Ma τον ΑΛΛΑΧ- 6a 

σας ἔλθει, (απὸ Exetvov) που γνωρίζει ta 

αόρατα και που δεν Του κρύδεται και το 

ελάχιστο ὀάρος EVOS μορίου στους 

ουρανούς και OTH γη. Κι ovte το 

μικρότερο, OVTE και το μεγαλύτερο απ’ 

αυτά. Etvat όλα γνωστά στον AAAAX 

(γραμμένα) σε Θιόλίο που όλα τα εξηγεί, 

4. “για Vo ανταμείψει EXELVOUS που 

πιστεύουν και κάνουν TO καλό. Σ' αυτούς 

ανήχει ἡ συγγνώμη και μιὰ γενναιόδωρη 

συντήρησῃ". 

5. Αὐτοί όμως που προσπαθούν va 

ματαιώσουν τις Εντολές Mac, -γι 'αυτούς 

θα πυπάρξει μια Τιμωρία, - ἕνας οδυνηρός 
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εξευτελισμός. 

6. Κι όσοι πήραν τη Γνώση - με πλήρη 

επίγνωση φρονούν ότι (η Αποκάλυψη) 

που EXEL σταλεί κάτω σ' εσένα, εἰναι ἡ 

ἀλήθεια και καθοδηγεὶ στο ὁρόμο του 

Παντοδύναμου, του Αινετού. 

7. Και λένε ov ἅπιστοι (εμπαίζοντας): 

“Μήπως θέλετε (να σας υποδείξουμε Evav 

ἀνόρα που θα σας MEL, MHS όταν 

Ἑεσχιστείτε (σαν γίνετε κομμάτια), σε 

κατάστασῃ αἀποσύνθεσης, (θα 

ξανασηκωθείτε και) θα ὄρεθείτε σε μιὰ 

Καινούργια Δημιουργία; 

8. "Μήπως ἔχει επινοήσει ένα ψέμα 

κατά tov AAAAX ἢ μήπως τον ἔχει 

(κυριεύσει) Eva πνεύμα; (ένας δαίμονας); 

"Ὅχι (δέόδαια), αλλὰ αὐτοί (που τα λένε) 

είναι EXELVOL που SEV πιστεύουν στη 

Μέλλουσα Zon, και (Covv) σε πολύ 

μακρινή πλάνη OV τους οδηγεί προς τὴν 

τιμωρία. 

9. Μήπως ὃδεν GAEMOVV τι υπάρχει 

ανάμεσα στα χέρια τους (μπροστά τους) 

και τι πίσω τους από τον ουρανό και TH 

yn ; Av θέλαμε θα μπορούσαμε νὰ κάνουμε 

Τῇ YN va τους καταπιεί, ἡ va ρίξουμε 

πάνω τους EVA κομμάτι τ' ουὔυρανού. 

Βέδαια σ' αὐτό υπάρχει ένα Σημείο 

(Δίδαγμα) για κάθε δούλο που θέλει 

(Μετανοιωμένος) ν' αφιερωθεί (στον 

AAAAX). 

10. Και δώσαμε - ἄλλοτε - Χάρη από 

Mac στον Δαυίδ, "ὯΙ Βουνά! Ἐπαναλάδατε 

μαζί του τους επαίνους (προς τον 

2 vat 2.,» see RBS Se coe 

a, a elders 

bredllisags 55 GS 5a G5 22 

ὝΕΣ 
΄σ aa 2... Ea Φ »΄ Car 

EEE Jeo Je: ES Bly ΤΙΣ 59 
AS τ; het ad 

‘OF Bde Ge ΠΗ ΚΎΡΟΥ. ὁ γα δὲ 

΄ - 
a 9.00 Se othe € 

Sass eV ll fp dim aye ye ais ἫΝ 
“7s “ 4, ae ae 

dead | asl) ls 

frre »““ 00" 

πῶς 
» -σῖ, 

wees 

Φ Fay ey 

meee νέο A 

ar Lest Ai 
ws ye “SO 

2: ἘῸΝ οχῦσι ENS 38) 

“ “-, td 

5.215 Lule rads € 

La “ aad ἤν κῶν λα 

(..).ν.λ.1 ATES Β. ὑπὶ 



(34) Loven Lepre'e Μέρος 220 

AAAAX)! Κι εσείς πουλιά (emtons)!" Και 

μαλακώσαμε -για χάρη του- TO σίδερο 

(στα χέρια του), 

11. (διατάζοντας): "Na φτιάχνεις 

θωρακισμένα σακάκια, ζυγιάζοντας τις 

αλυσίδες του οπλισμοῦ τους, καὶ κάνετε 

καλές πράξεις, γιατί (να εἰσαι ὀέδαιος 

ότι) ὀλέπω (πολύ καλά) ὁλα ὁσα κάνετε". 

12. Και στον Σολομώντα (κάναμε) τους 

ἄνεμους (να ᾽υπακούουν). To χρονικό 

διάστημα, που OL ἄνεμοι διανύουν από 

TO πρωΐ ὡς το ἀπόγευμα και από το 

απόγευμα ὡς το ὄράδυ ισοδυναμεί μ' Eva 

ημερήσιο ταξίδι ενός ανθρώπου. Και 

κάναμε γι' αὐτόν va κυλά από μιὰ 

κολυμπήθρα λιωμένος χαλκός, και κάναμε 

τους τίιν (πνεύματα) va δουλεύουν 

ἀνάμεσα OTA χέρια TOV (μπροστά TOV), 

με την ἄδεια του AAAAX, κι όποιο, απ' 

αυτά, παρέδαινε τη διαταγή Macs το 

κάναμε va δοκιμάζει την Τιμωρία της 

πύρινης φλόγας. 

13. Δούλευαν yu αὐτόν -όπως. ήθελε- 

(φτιάχνοντας), παλάτια μ' αψίδες, (για 

το ναό του), και ἀγάλματα (ELOWAG), και 

γαδάθες φαρδιές σαν δεξαμενές, και 

καζάνια (φαγητοῦ) ακίνητα (στη θέση 

τους): "Δουλεύετε (λοιπόν) ὦ! παιδιά του 

Aavtd και va. (Mac) ευχαριστείτε. Κι όμως 

πολύ λίγοι από τους δούλους Mov εἰναι 

OL ευγνώμονες!". 

14. Και μόλις θεσπίσαμε (για το 

Σολομῶντα) το θάνατο, καμιά μαρτυρία 

(ota Πνεύματα) δεν δόθηκε για το θάνατό 

του, εχτός σ' EVA σκουλήκι της γης, που 
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ἔτρωγε (ροκάνιζε BOYG) τη ράδδο του 

(που στήριζε το νεκρό σώμα). Ὅταν ὀμως 

(τούτο) ἐπεσε (ο Σολομών) φανερώθηκε 

χαθαρὰ ota νεύματα, ότι αν γνώριζαν 

το αόρατο, (τὰ ἀδηλα) dev θα στέκονταν 

(τόσο καιρό) στὴν εξευτελιστική Τιμωρία 

(για το EOYO που είχαν αναλάφει). 

15. Και υπήρχε ένα Σημείο στὴ (yy 

που ἡταν) οι κατοικίες (της πόλης) Σαδά: 

Δύο κήποι, ἕνας ota δεξιά κι ἕνας ot 

ἀριστερά, (και τους εἰπαμε): “Τρώγετε από 

τις Προμήθειες του Κυρίου σας, και va 

τον ευχαριστείτε. "Mia ευτυχισμένη κι 

EVPOEH χώρα, κι ἕνας Κύριος, 

Πολυεύσπλαχνος! 

16. Αὐτοί όμως ἁἀπομαχρύνθηκαν (από 

tov AAAAX), και τότε στείλαμε πάνω 

τους την πλημμύρα (που προήλθε) από 

ta Φράγματα. Και μετατρέψαμε τους δύο 

κήπους Tous, σε δύο (ἀλλους) κήπους, 

που EGYACAV πικρούς, και UN φαγώσιμους 

καρπούς καὶ πολύ λίγα (κολοδά) δένδρα 

απὸ λωτούς. 

17. Μ' αυτό τον τρόπο τους 

ανταμείψαμε, επειδὴ - αχάριστα - 

απόρριψαν την Πίστη. Και ποτέ dev 

δίνουμε τέτοια αμοιδή παρά μόνο στους 

ἀπιστους. 

18. Και ὀάλαμε ἀνάμεσα σ' αυτούς 

καὶ στὰ Χωριά που Ta ευλογήσαμε, (ἀλλα) 

χωριά σε ορατὴ τοποθεσία, και ορίσαμε 

O αυτά τους δρόμους (για νὰ περπατοῦν): 

"Βαδίζετε O' αὐτά - ἀσφαλισμένοι - νύχτες 

και ἡμέρες". 

΄““““2ς Sere 

᾿ i pOolodl 
eas EG 

(Ὁ ng dia
s sic {5 

~ sf Men 

ἐξα 
΄“κΚ “ aid By, i ad 

λοι υρό οι Ἂς ole eg GOK 

Ἥ».» f ri 323 ae eo SAS be | x 

τ αἱ» SCT, rane lity 

pai βου “eel 

a 3 Nga pee = ree 

ONS Sse ogists aly 

YS ey iia cs 

OMAN ese AS 

/? “a “λτ,.͵ς Py hale edd 

iS Gatien, 5) Hs lias wealClans 
Aree SS 

Doyle tne ANN 36555 ὅδε τοῦ 



Μέρος 220 (34) Σούρα Leune'e 

19. Kou εἰπαν. "Κύριέ μας! Απομάκρυνε 

τις ἀποστάσεις ἀνάμεσα στους δρόμους 

τῆς πορείας μας". (Και λάθεψαν μέσα σ' 

αὐτούς) κι αδίκησαν τον EAUTO τους. Ἔτσι 

τους κάναμε ιστορία, (για νὰ τὴν 

διηγούνται), και τους σκορπίσαμε όλους 

σε σκορπισμένα χωριά. Βέόδαια σ' αὐτό 

ὑυπάρχουν Σημεία για κάθε ένα που 

᾽υπομένει καρτερικά κι ευγνωμονεί. 

20. Η ιδέα του Σατανά (I6Atc) etye 

ἐπαληθεύσει πάνω τοῦυς, γιατί τον 

ακολούθησαν, εκτός μια ομάδα από τους 

πιστούς. 

21. Και δεν εἰχε πάνω τους καμιά 

εξουσία (ἡ αναγκασμό va διαπράξουν τὴν 

κακία), εκτός από το va μάθουμε ποιος 

πιστεύει στη Μέλλουσα Zw από εκείνον 

που αμφιθάλλει γι᾿ αὐτήν. Ο de Κύριός 

σου επαγρυπνεί για κάθε πράγμα. 

22. Na πεις: "Καλέστε εκείνους που 

φανταστήκατε (για θεούς) αντί του 

AAAAX. Δεν εξουσιάζουν οὔτε το όάρος 

ενός μορίου στους ουρανούς κι οὔτε στη 

YN, XL οὔτε ἔχουν σ᾽ αὐτά κανένα (μερίδιο) 

συμμετοχήῆς OVTE κανένας ὄοηθός (Tov). 

23. "Καμιά μεσολάδηση δὲν ὠφελεί 
κοντά Του, εκτός γι' αὐτόν που TOU ἔχει 

δώσει την ἄδεια, ὥστε σαν Ba φύγει O 

φόόδος από τις καρδιές TOUS (κατά τὴν 

Ημέρα της Κρίσης), θα πουν: "Tt εἰναι 

αὐτό που λέει (που διατάξει) ο Κύριός 

σας, Ιους απαντούν: Αὐτό που εἰναι 

ἀλήθεια και σωστό, και εἰναι Ἐκείνος o 

Ὕψιστος, ο Μέγας - " 
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24. Na πεις: "[Iovog σας συντηρεί 

(προμηθεύει με Ta δώρα) των ουρανῶν 

και τῆς γης ; "Na πεις: "O ΑΛΛΑΧ - κι 

ἐεμείς ἢ εσείς - ὄρισκόμαστε στον 

(σωστό) δρόμο τῆς αλήθειας ἡ σε 

ολοφάνερη πλάνη)". 

25. Na πεις: Δεν θα ρωτηθείτε για 

τις QUCOTLES μας, κι οὔτε θα ρωτηθούμε 

για O,TL κάνετε". 

26. Na πεις: "Oa μας μαζέψει ὀλους 

μαΐζὶ - ο Κύριός μας κι ἐπειτα θα 

ἀποφασίσει (δικάζοντας) τις διαφορές μας 

με (ετλικρίνεια και) δικαιοσύνη. Και εἰναι 

Εκείνος που αποφασίζει, που (ta πάντα) 

γνωρίζει. 

27. Na πεις: "Δείξε μου αυτούς που 

τους ἔχετε ενώσει μαζί Του σαν 

συνεταίρους. Me κανένα τρόπο (δεν 

μπορείτε). (Πατί) Exeivog μόνο είναι o 

ΑΛΛΑΧ, ο Παντοδύναμος, ο Σοφός". 

28. Και δεν σ' ἐχουμε στείλει παρά 

Αγγελιοφόρο στους ἀνθρώπους με 

χαρούμενες ειδήσεις και προειδοποιητή 

(κατὰ της αμαρτίας). Κι όμως οι πιο 

πολλοί από τους ανθρώπους δεν (TO) 

καταλαύαίνουν. 

29. Λένε: "Πότε (θα πραγματοποιηθεί) 

αὐτή ἡ Ὀυπόσχεση, αν ὄέδαια εἰστε 

ειλικρινείς (και δίκαιοι)" 

30. Na πεις: "Ἔχετε ορισμένη Ημέρα 

που δεν μπορείτε οὔτε για μιὰ ὦρα νὰ 

τὴν καθυστερήσετε, OVTE και νὰ τὴν 

επιταχύνετε". 
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31. Και εἰπαν ov Ἀπιστοι: "Δεν θα 

πιστέψουμε σ' αυτό TO Κοράνιο, κι οὔτε 

σε (οποιοδήποτε) ἄλλο (EPTAGE) ἀνάμεσα 

στα χέρια τους, (πριν απ' αὐτό)" Αλίμονο, 

τότε, αν ἐόλεπες τη στιγμή που OL ἀδικοι 

θα σταθούν μπροστά στον Κύριό τους, 

και θα επιστρέφουν (θα ρίχνουν), το λόγο 

(της EVOXNS τους) ο ἕνας στον ἀλλο (θα 

αλληλοκατακρίνονται)! Και θα λένε - τότε 

- εκείνοι που ήσαν (καταφρονημένοι για) 

τὴν ἀδυναμία τους, σ᾽ ἐκείνους που ήσαν 

Ὁππερήφανοι {για τη δύναμή τους), "Av 

δεν σασταν εσείς, θα ήμασταν πιστοί !". 

32. Και θα ποῦν εκείνοι που ήσαν 

ππερήφανοι (για τη δύναμή τους), σ' 

ἐκείνους που ἤσαν (καταφρονημένοι για) 

τὴν αδυναμία τους: Μήπως εμείς σας 

ἐμποδίσαμε από την Καθοδήγηση, μετά 

mov σας ἐφτασε; Ποτέ! Μάλλον εσείς εἰστε 

οι ἐνοχοι". 

33. Και 8a πουν (πάλι) εκείνοι, που 

ήταν αδύνατοι, σ' εκείνους που ήταν 

ὑυπερήφανοι: “Ὄχι! Μάλλον ταν (δική σας) 

πλάνη, όταν μας διατάζατε (συνέχεια) - 

καὶ ἡμέρα και νύχτα va ἀαρνηθούμε τον 

AAAAX και va Του αποδώσουμε ἄλλους 

ὁμοιους μ' Αὐτόν!" Kou έτσι ἐκρυψαν τη 

μετάνοιά (τους), όταν εἰδαν τα 

ὀασάνιστήρια. Και θα ὀάλουμε χαλινάρια 

στους λαιμούς των ἀπιστων. Μήπως (είναι 

δυνατό) ν᾿ ανταμειφθούν διαφορετικά από 

O,TL (κακό) ἑκαναν; 

34, Και ποτὲ ὃδεν στείλαμε ἕναν 

ΠΡροειδοποιητή σ' ένα χωριό, χωρίς va 

MOVV οι πλούσιοί τους: “Δεν πιστεύουμε 
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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. (Ω! Μουχάμμεντ)! Na πεις: Ὅ 

Κύριός μου χαρίζει απλόχερα σ' ὀποιον 

θέλει (αλλά) και περιορίζει την Προμήθεια 

της GUVTNONONS, σε όποιον θέλει, κι ὁμως 

OL πιο πολλοί από TOUS ανθρώπους δεν 

(το) καταλαόδαίνουν. 

37. Δεν εἰναι τα πλούτη σας καὶ οὔτε 

τα παιδιά σας που θα σας κάνουν va 

πλησιάσετε Εμάς - με σκοπό την ευμένειά 

Mac Εκτός μόνο, όποιοι πιστεύουν και 

κάνουν TO καλό. Αὐτοί θα έχουν διπλάσια 

αμοιδή για ό,τι Exavav και θα εἰναι σ' 

εξαίρετα δωμάτια, ασφαλισμένοι. 

38. Κι εκείνοι που προσπαθούν va 

ματαιώσουν τις Εντολὲές Mac θα 

παρουσιαστούν και θα σταματήσουν (στον 

τόπο) της Τιμωρίας. 

39. Na πεις: Ὃ Κύριός μου χαρίζει 
(γενναιόδωρα) Ta μέσα Συντήρησης σ' 

ὀποιον - από τους δούλους Του - θέλει, 

και του Ta περιορίζει (αν θέλει). Και 

οτιδήποτε ξοδεύετε ὑπέρ Tov AAAAX 

θα το αντικαταστήσει. Γιατί εἰναι o 

Ἄριστος από σους (γενναιόδωρα) 

XOONYOUV. 

40. Kata την Ἡμέρα που θα τους 

μαζέψει όλους EVA σωρό, κι ἐπειτα Oa 

TEL στους αγγέλους: "Μήπως - αὐτοί εδώ 
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- EOS ἦταν που λάτρευαν;" 

41. Oa πουν; "Δόξα σ' Ἐσένα! 

Ανώτατος εἰσαι! Lv εἰσαι o Προστάτης 

μας - κι εἰμαστε μαζί Σου κι ὀχι μαζί 

τους, γιατί λάτρευαν (tH δύναμη του 

Σατανά) τῶν Πνευμάτων, κι ou 

περισσότεροι αἀπ' αυτούς, σ' αυτά 

πίστεψαν". 

42. Σ' αυτή την Ἡμέρα δεν θα χουν 

καμιά εξουσία ο ἕνας πάνω στον άλλο 

για va ὠφελήσουν, εἰτε για va ὀλάψουν. 

Και θα πούμε σ' αὐτούς που αδίκησαν: 

"“Δοχιμάστε Ta ὄάσανα της Φωτιάς, που 

τὴν elyate διαψεύσει!". 

43. Κι όταν ta Ολοκάθαρα Εδάφια 

(του Κορανίου) Μας, απαγγέλλονταν 

πάνω τους, λένε: "Αὐτός δεν εἰναι παρά 

ἕνας άνδρας που θέλει να σας εμποδίσει 

από O,TL OL πατέρες σας λάτρευαν". Και 

λένε (ακόμη): "Τούτο (το Κοράνιο) δεν 

εἰναι, παρά EVA ψέμα TOV ἔχει επινοηθεί!". 

Και λένε εκείνοι που ἀαρνήθηκαν τὴν 

Αλήθεια - ep’ όσον τους ἐφτασε -: ᾿"Αὐυτό 

- δέδαια - τίποτε δεν εἶναι παρά καθαρή 

μαγεία!". 

44. Και dev τους δώσαμε Βιόδλία για 
VOL μπορέσουν να TH μελετήσουν, κι οὔτε 

είχαμε στείλει - πριν από σένα κανέναν 

(ἀλλο) για Va τους προειδοποιήσει. 

45. Κι εκείνοι που ἔζησαν πριν as’ 

αυτούς εἰχαν διαψεύσει (την Αληθειο). 

Αὐτοί SEV εἰχαν πάρει οὔτε το δέκατο, 

από OOM ELYALE παραχωρήσει στους 

ἄλλους και παρ᾽ ὁλα ταύτα εἰχαν 
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διαψεύσει τους ἀποστόλους Mov. Πόσο 

όμως (τρομερή) ἦταν και ἡ δική Mov 

τιμωρία (σ' αυτούς} 

46. Na πεις: "Lacs προειδοποιώ για 

ἕνα πράγμα: va σταθείτε όρθιοι μπροστά 

στον AAAAX - ava δύο, ἡ και μόνοι - 

Ἔπειτα σκεφτείτε καλά, (μ᾽ ὀλη 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: "Aev σὰς ερωτώ (για 

καμιά αμοιόδή. Εἰναι για το συμφέρον σας. 

H αμοιδή 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 Tov), και εἰναι Exetvog που 

(απόλυτα) γνωρίζει τα κρυμμένα (τα 
ἀδηλα και τα κρύφια). | 

49. No πεις: "Eptace ἡ Αλήθεια, to 

δὲ ψέμα τίποτε SEV αρχίζει (δεν 

δημιουργεῖ) και τίποτε ὃεν 

ἐεπαναλαμόάνει". | 

50. No πεις: "Av ὀρίσκομαι σε πλάνη, 

τότε ἡ πλάνη στρέφεται κατά τοῦ ἰδιου 

μου του eavtov. Eva αν καθοδηγηθώ 

(στον LOLO δρόμο) είναι από O,TL WOU EXEL 

εμπνεύσει ο Κύριός μου. Εκείνος που όλα 

τα ακούει και (σ' όλα πάντα) είναι κοντά. 

51. Κι αν ἦταν δυνατό νὰ δεις πόσο 

τρέμουν από POGO, αλλά - αλίμονο - δεν 
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᾽υπάρχει τρόπος διαφυγής (γι᾿ αυτούς), κα 

καὶ θα τους πάρουν από μια θέση (πολύ) ΄ 
κοντά. | 

“ae 
τ ww ¢@ 52. Και (τότε εἶναι) που θα πουν: | vs. B31 iiss Sy Zc Be; 

"(Taea) πιστεύουμε σ'αυτή (την Αλήθεια)".] © δ 
Αλλά πώς εἰναι δυνατό (να πιστέψουν) ΘΕΟΣ 
από μια θέση (τόσο) μακρινή, 

53. eg’ ὅσον ἀαρνήθηκαν την πίστη |. eke sare στ 
; ὃ ost hay Sub cred ly aid 

(€& ολοκλήρου) από πριν, και (συνέχεια) νυ 

ρίχνουν (συκοφαντίες) κατά του Δόρατου (δ anon “ον 
(κόσμου), απὸ μια θέση (τόσο) μαχρινή; | 

54. Κι ἀνάμεσα Out αὐτοὺς και από ΠῚ} peak SB tebe 

O,TL ἐπιθυμοῦν EXEL μπει Eva (απέραντο) ὦ δ ce Oni 

ἐεμπόδιο, OWS ἔγινε και OTA περασμένα (Co OMEN Sen Oar 

με τους ομοίους τους. Tati (πραγματικά) 

σαν σε (ανήσυχες) αμφιόολίες και σε 

᾽πυποψίες. 

Στο ὄνομα tov AAAAX SNe Sil, ἐς 
του ΠΠ|αντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Δόξα (πρέπει) στον AAAAX τον | <i ee Goren i Seis 
΄΄ “ 

Πρωτουργό της Δημιουργίας των ουρανών Ghat δον πάλη “του 

και τῆς γης, (από TO χάος ἄνευ GE Sy tyr calls ρὐλου θήσω 
; , , , Gis Bo az »2 C4 O86 rede 

προηγούμενον παραδείγματος) που EXAVE ORIren ΛΈΩΝ 

τοῦς ἀγγέλους φτερωτούς ἀαγγελιοφόρους 

pe δύο ἡ τρία ἡ τέσσερα (ζευγάρια φτερά). 

ΠΡροσθέτει στη Δημιουργία ό.τι Του ἀρέσει. 

Πιατί ο AAAAX €éyet (απόλυτη) δύναμη 

πάνω σ' ὁλα Ta πράγματα. 

2. Ὅτι ο AAAAX χορηγεί στους 

ανθρώπους από Ευσπλαχνία, dev μπορεί 
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από πουθενά va εμποδιστεί AUTO, και 

ό,τι κρατά (εμποδίζοντάς to), Sev ὑπάρχει 

κανείς που VO μπορεί να το στείλει μετά 

απ' Αὐτόν. Και εἰναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

3. Q! Ἐσείς ot ἀνθρωποι! Na θυμάστε 

τις eveoyeaies tov AAAAX (που ἐστειλε) 

πάνω σας. Μήπως υπάρχει ἄλλος 

Δημιουργός, εκτός από tov AAAAX που 

σας συντηρεί από τον ουρανό κι από TH 

yn. Δεν ὑπάρχει θεός παρά μόνο Ἐκείνος. 

Γιατί - λοιπόν - απομακρύνεστε από τὴν 

Αληθεια; 

4. Ku αν σε διαψεύσουν, (ὦ 

Μουχάμμεντ!) το ἰδιο ἔχουν διαψεύσει 

(ἄλλους) αποστόλους πριν από σένα. Στον 

AAAAX επιστρέφουν (για ἀπόφαση όλες) 

OL υποθέσεις. 

5. Q! Ἐσείς οι ἀνθρωποι! Η υὑπόσχεση 

του AAAAX είναι αληθινή. Ac μην σας 

εξαπατούν (οι ομορφιές) της ζωῆς του 

κόσμου (τούτου), κι OVTE ο Πειρασμός 

(Σατανάς) va σὰς εξαπατά για τον 

AAAAX! 

6. Βέόῤαια ο Σατανάς εἰναι για. σας 

ἕνας εχθρός, yu’ αυτό Va τον παίρνετε 

σαν εχθρό. Προσκαλεί μόνο το κόμμα 
(τους οπαδούς) Tov, για va γίνουν 

Σύντροφοι της Φλογισμένης Φωτιάς. 

7. Ὅσοι ἀαρνήθηκαν (τον AAAAX) θα 

ἔχουν σκληρά ὀάσανα. Ενώ όσοι πιστεύουν 

και κάνουν TO καλό, Ba ἔχουν TH 

Συγχώρηση και μιὰ μεγάλη αμοιθῇή. 
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8. Exeivoc που είναι γοητευμένος από 

τὴν κακία τῶν ἔργων του (από τη διαγωγή 

του), σε σημείο που va τα ὄλέπει, σαν 

εξαίρετα, μήπως εἶναι δυνατόν va. μοιάζει 

μ᾽ αὐτόν που ὄρίσκεται στον ίσιο δρόμο; 

O AAAAX αφήνει στην πλάνη ὀποιον 

θέλει, και καθοδηγεὶί όποιον θέλει. [λ΄ αὐτό 

UNV αφήνεις τον εαυτό σου (μάταια) Vv’ 

αναστενάζει γι᾿ αυτούς, γιατί οΑΛΛΑΧ 

εἰναι γνώστης για O,TL φτιάχνουν. 

9. Κι ο AAAAX εἰναι που στέλνει 

τους ἄνεμους, γιὰ Va σηκώνουν Ta 

σύννεφα, και TA οδηγούμε σε χώρα νεχρή, 

και ξαναδίνουμε - μ' αυτά - τη ζωή στη 

γη, αφού Ma ήταν νεκρή. Ἔτσι λοιπόν 

(θα εἰναι) και ἡ Ανάσταση! 

10. Ὅποιος επιδιώκει τη δόξα και TH 

δύναμη (- θα tH ὄρει στον AAAAX 

γιατί) στον AAAAX ανήκει ἡ Δόξα χαι 

ἡ δύναμη εξ ολοκλήρου. Σ΄ Αὐτόν 

ανεθαίνουν τα καλά και αγνά Λόγια, και 

είναι Εκείνος που ανυψώνει τις ενάρετες 

πράξεις. Εκείνοι δὲ που μηχανεύονται TO 

κακό, θα ἔχουν αυστηρή Τιμωρία, και οι 

συνωμοσίες, τέτοιου ELOOUG (ανθρώπων), 

θ᾽ αχρηστευθοῦν. 

11. Και ο AAAAX σας ἐπλασε από 

χώμα, ἐπειτα από σταγόνα σπέρματος, 

ἐπειτα σας ἕκανε σε ζευγάρια. Και τίποτε 

SEV φορτώνεται - το θηλυχό - (τον καιρό 

της εγκυμοσύνης), ἡ γεννάει χωρίς va 

εἰναι εν γνώσει Tov. Κι οὔτε υπάρχει 

ζωντανό που 8a μπορούσε να 

παρατείνεται ἡ ηλικία TOV, YH va 

συντομεύεται, GV τούτο δεν EXEL 

(θεσπιστεί), o ἕνα όιδλίο. Ὅλα αυτά - 

Μέρος 220 [ 655 | YY Ὁ! yo pnb By jw 
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6e6ata~etvar εὐκολα στον AAAAX. 

12. Kat δεν ισοδυναμούν σε ομοιότητες 

ta δύο νερά: Αὐτό (το Eva) με EVYEVOTO 

γλυκό (νερό) κι ευχάριστο να το πίνεις, 

κι αὐτό (το GAAO) WE αλμυρό - πικρό 

(νερό). Τρώγετε (φρέσκα και) μαλακά 

Ἀρέατα από κάθε (εἰδους νεροῦ), και 

6yatete (απ' αυτά) στολίδια για va τὰ 

φοράτε. Και ὑλέπετε ta καράδια va 

σχίζουν TA κύματα, επιδιώκοντας τὴν 

συντήρησή σας από τη Χάρη Του - ὥστε 

Lows va (Tov) ευχαριστήσετε. 

13. Buiter ty Νύχτα μέσα στην Ἡμέρα 

και θυθίζει την Ἡμέρα μέσα στην Νύχτα, 

AL EXEL υποτάξει (στο Νόμο Tov) τον ἥλιο, 

και TO φεγγάρι, το καθένα να τρέχει (στην 

πορεία TOV) για μια ορισμένη περίοδο. 

Avtos είναι ο AAAAX, ο Κύριός σας. Σ' 

Αὐτόν ανήχει ἡ Εξουσία του Σύμπαντος. 

Κι εκείνους που επικαλείστε - αντί Του - 

δεν εξουσιάζουν το ελάχιστο οὔτε και TH 

φλούδα (που σκεπάζει το κουκούτοσοι). 

14. Av τους επικαλείστε δεν axovv 

στις κλήσεις σας. Κι όταν ακούσουν δεν 

μποροῦν VA απαντήσουν (στις προσευχές) 

σας. Κατά την Ἡμέρα δε της Κρίσης θα 

ἀρνηθούν το "Συνεταιρισμό" - στον 

AAAAX watt σας. Και κανείς (- o! 

ἄνθρωπε! - dev θα μπορέσει va σε 

ενημερώσει (για την Αλήθεια) σαν τον 

Μοναδικό, που εἰναι Πανέμπειρος. 

15. ΩἹ Ἐσείς or Ἄνθρωποι! Εσείς εἰστε 

OL φτωχοί, (που ἐχετε ἀνάγκη) από τον 

AAAAX. (Ενώ) ο AAAAX εἰναι o 

Πλούσιος (ελεύθερος από κάθε ανάγκη) 
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και O Αινετός. 

16. Av το ήθελε, θα μπορούσε va σας 

EXOVE νὰ φύγετε (από τον κόσμο) και να 

ἔλθει μια Νέα Δημιουργία. 

17. Kat δεν εἰναι τούτο πάνω από TH 

δύναμη του ΑΛΛΑΧ. 

18. Και καμιά φορτωμένη (ψυχή) δεν 

θα φορτωθεί το φορτίο (ευθύνης) was 

ἄλλης, ἔστω κι αν - φορτωμένη ὄαριά θα 

φώναζε μιαν άλλη (να σηκώσει) το θάρος 

τῆς, τίποτε Sev θα φορτωθεί απ' αὐτό 

(το ὄάρος) κι αν ταν ἀκόμη από τους 

συγγενείς. Κι εσύ - δεν μπορείς - παρά 

VO προειδοποιείς EXELVOUS που Pobovvtat 

tov Kvero τους μυστικά - (Tov 

αἰσθάνονται μ' OKO 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 OAWV) εἰναι προς (την 

κατεύθυνση) του AAAAX. 

19. Δεν εἰναι δυνατό να μοιάζει (να 

LOOUTAL) ο τυφλός μ' εκείνον που GAENEL, 

20. Κι ovte ta θαθιά σκοτάδια. κι 

οὔτε το Dwe, 

‘21. Κι ovte ἡ (ψυχρή) σκιά, κι οὔτε ἡ. 

(γλυκιά) ζέστη (του ἡλιου), 

22. Κι οὔτε είναι δυνατό να μοιάζουν 
ol Cwvtavol, κι ovte οι πεθαμένοι. O 

AAAAX μπορεί va κάνει - ὁποιον θα 

ἤθελε - va ἀκούει, (ενώ) EGU SEV μπορείς 

να κάνεις VOL ακούουν εκείνους TOV εἰναι 

gate pis ol’ 25 5h 29 aviary Ys 
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(θαμμένοι) στους τάφους. 

23. Δεν εἰσαι ἄλλο παρά μόνο ἕνας 

προειδοποιητής. 

24. Σ' ἐχουμε. στείλει - ὀέδαια - με 

την αλήθεια, (σαν Eva κομιστῆ) 

χαρούμενων ειδήσεων και (σαν ένα που) 

να προειδοποιεί. Και ποτέ δεν υπήρξε - 

στο παρελθόν - ένα ἐθνος χωρίς νὰ ἔχει 

προειδοποιητῆ ἀνάμεσα (στους 

ανθρώπους) του. 

25. Αν σε διαψεύσουν, (μη λυπάσαι 

γιατί) το LOLO έχουν διαψεύσει και OL 

προκάτοχοί τους, στους οποίους EPTAGAV 

οι ἀπόστολοι τους LE Ta ολοκάθαρα 

Σημεία, και pe τις [ραφές και pe το 

διαφωτιστικό Βιθλίο. 

26. Ἔπειτα πήρα (στο θάνατο) 

εκείνους που ἀαρνήθηκαν την πίστη. Πόσο 

όμως (τρομερή) ταν xi ἡ τιμωρία Mov 

(γι' αὐτούς). 

27. Ma ὃεν ὄὀλέπεις ότι ο AAAAX 

EOTELAE κάτω (OTH YN) νερό από TOV 

ουρανό; M' αὐτό ὀγάλαμε καρπούς με 

διαφορετικούς χρωματισμούς διαφόρων 

αποχρώσεων, και OTA ὄουνά -υπάρχουν 

δρόμοι άσπροι και κόκκχκινοι - και 

κατάμασνυηρα κοράκια. 

28. Και στους ανθρώπους χαι ota 

ερπετά και στα ποίμνια ὑπάρχουν επίσης 

διαφορετικοί χρωματισμοί. Tov AAAAX 

φοόοῦνται μόνο, OGOL από τους δούλους 

Tov, ἔχουν τη Γνώση. Πατί ο AAAAX 

εἰναι Παντοδύναμος, Πολυεπιεικής. 
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29. Ἐκείνοι που απαγγέλουν to Βιόλίο 

του ΑΛΛΑΣ, και τηρούν την Προσευχή 

χαὶ ξοδεύουν, από ό,τι τους ἐχοῦυμε 

προμηθεύσει για την συντήρησή τους, 

μυστικὰ και φανερά, ελπίζουν o' ένα 

Ἐμπόριο (σε μια δοσοληψία), που ποτέ 

dev θα χρεοχοπήσει. 

30. (Οχι μόνο) για να τους ξεπληρώσει 

τὴν ἀμοιδή τους, (αλλά) και va τους 

αὐξήσει (πάνω στην αμοιδή) και κάτι από 

τῇ Χάρη Tov. Πράγματι, Αὐτός εἰναι 

Πολυεπιεικής και ἕτοιμος να ευχαριστήσει 

(αυξάνοντας την αμοιδήη). 

31. Κι auto που σου ἔχουμε εμπνεύσει 

από το Bu6Ato, εἶναι ἡ αλήθεια, που 

επικυρώνει OTL εἰχε από πριν 

(αποκαλυφθεῖ). Ο AAAAX, δέδαια, - από 

εχτίμηση στους δούλους Tov - όλα Ta 

ὀλέπει καλά με πλήρη εμπειρία. 

32. Τέλος ἔχουμε κληροδοτήσει το 

Βιύλίο, σ᾽ ἐκείνους από τους δούλους Mac 

που τοὺς διαλέξαμε. Αλλά a’ αυτούς 

ὑυπάρχουν άλλοι που αδικούν τον εαυτό 

τους, άλλοι που ακολουθούν μέση πορεία, 

κι ἄλλοι που - με την ἀδεια TOV AAAAX 

ξεπερνούν (εἰναι πρώτοι) στις 

ἀαγαθοεργίες. Κι, αυτή είναι ἡ μεγάλη τιμή. 

(Είναι το παν). 

33. Oa μπουν oe Κήπους τῆς 

Αιωνιότητας. Exet θα στολιστούν με 

ὁραχιόλια από χρυσάφι και μαργαριτάρια, 

και TA ενδύματά τους εκεί θα είναι από 

μετάξι. 
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34. Και θα πουν: Ἢ Δόξα πρέπει στον "ANG Cas Satchtite; 

AAAAX, που EXQVE VO φύγει από μας 

(κάθε) λύπη, γιατί ο Κύριός μας εἰναι - 

πραγματικά - Πολυεπιεικής και ευχαριστεί 

(για τις προσφερόμενες υπηρεσίες). 

4\Se- Gry 453 “352. ΄ “a 

CY oto) 

35. "TIov - με ty Χάρη Tov - μας ἔχει CN. “ὦ ὐλλτ δ χα i 

ἀποκαταστήσει στο Σπίτι τῆς 3 
Μονιμότητας, που dev θα μας ayyiter 

EXEL O μόχθος, κι οὔτε εκεί θα μας αγγίζει 

φθορά". 

“heer 

36. Evw exetvor mov ἀρνήθηχαν (tov | = eyes 6 GALE GE ἧς 

ΑΛΛΑΧ), θα ἐχουν τη Φωτιά της : \ 

ett, fo em foe SSCS “Had gor 

᾿ Ξ ; : ΄ “ i eS : ia" 6 Ν | ̓ 

Κόλασης. Κανένας θάνατος δεν θα εἰναι NSS Upsl se Of moe aa ae 
: t , , ’ gm 47 4 Ἐς 

ορισμένος γι' αὐτούς μα οὔτε ἡ Τιμωρία Opa kus 

να τους γίνει πιο EAAMOLA (για ανάπαυσῃη). 
Μ' αυτό τον τρόπο αμείόουμξε κάθε ἀπιστο! 

- 
oy or Ap FOr“ er ΄“. 

37. Και θα φωνάζουν (δυνατά) από [ζ΄ sic HOTS ory 
εκεί μέσα (για ὀοήθεια): "Κύριέ μας! ΔΖ, ἐλ ABE OS non ὑ μέσα (για Θοήθεια): “Κύριε μας ἀπ NA ere ee 
Βγάλε μας και θα xavovpe (απὸ THEA ὡς ὁ ΟΣ ee. eee 

και στο εξής) το καλό, κι όχι EXELVO που wee) τς Sie 43 = Jabs 
, ne ott , 4 = ore 325 (πριν) κάναμε"! "Μη dev σας ἔχουμε Pew inela Gl os 

παρατείνει ἀρκετά τη ζωή, WOTE EXELVOS | 
που θα ἤθελε va θυμηθεί, θα θυμόταν εν 

τω μεταξύ (την προειδοποίησῃη), Kou (επί 

πλέον) σας ήλθε ο προειδοποιητής. 
Δοκιμάστε - λοιπόν - (τους καρπούς τῶν 

ἔργων σας), γιατί καμιά ὀοήθεια dev 

᾽υπάρχειν για τους ἀδικους" 

38. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 6,11 χρυφό ΝΥ SNE Ae ae} 
ὑπάρχει στους OVQAVOUS XAL στῇ γη. Και SPA ana 

ἔχει απόλυτη γνώση (TOV μυστικῶν) που ΄ 

ὀρίσκονται στα στήθη σας. 

᾿ , ᾿ vow “tg “Ὁ a » ce My yy Za, 

39. Ἐκείνος εἰναι που σας ἔκανε] A553 Sig ase Silly 
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Ἀληρονόμους OTH YH. Ὅποιος λοιπόν 

αἀρνείται (τον AAAAX), ἐπάνω tov 
πέφτουν (οι συνέπειες) της ἀρνησής του. 

[ia τους Ἀπιστους ἡ Govnon τους δεν 

προσθέτει παρά θείο μίσος από τον Κύριό 

τους και OEV προσθέτει στους ἀπιστους 

παρά Ζημιά. 

40. No πεις: Μην ἐχετε det (αυτούς) 

τους - συνεταίρους σας, MOV τους 

επικαλείστε αντί του AAAAX; Δείξτε μου, 

τι ἔχουν δημιουργήσει ἀπό tH yr. Ἢ 

μήπως ἔχουν EVA συνεταιρικό (κομμάτι) 

στους oveavouc; Ἢ μήπως τους ἔχουμε 

δώσει Eva Βιόλίο, που μπορούν (va 
παρουσιάσουν) απ' αὐτό ολοκάθαρες 

(αποδείξεις τις λατρείας τους); Ὄχι δέδαια! 

Movo που οι άδικοι δεν υπόσχονται O 

ἕνας στον ἄλλο παρά μόνο την απάτη". 

41. Πράγματι ο AAAAX εἰναι που 

κρατά (που ὑυποδαστάζει) Tous ουρανούς 

και τὴ YY μήπως, και MACEXTOEMOVTAL. 

Av ὄμως ατονούσαν, (τότε) κανείς - OUTE 

ἕνας μετά am’ Αὐτόν, δεν θα ήταν ικανός 

να τα κρατήσει. Xt’ αλήθεια, εἰναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

42. Και ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ, με, 

τὸ πιο δυνατό GEKO τους, ότι αν TOUS 

ερχόταν Evac προειδοποιητής, θα 

καθοδηγόντουσαν καλύτερα από κάθε 
(άλλο) έθνος. Ὅταν ὅμως τους ἤλθε ο 

| προειδοποιητής δεν τους αυξήθηκε παρά 

μόνο ἡ φυγή (από τον ίσιο ὃρόμο) - 

43. (λόγω) της υπερηφάνειάς TOUS στη 

γῆ και τῆς συνωμοσίας τους HE το Kaxo 

(κατά της Αλήθειας). Η συνωμοσία Gums 

ΩΣ Opin; SE 

VOCE RSS SI pita 
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tov Ilovnoov περιορίζεται μόνο στὴν Bea Σ SER ESA A 

οικογένειά του (στους δικούς Tov | ~ ~~ 7 ΠΣ, 
> , ’ , ( } ¢ \ 

ανθρώπους). Μήπως παρατηρούν πώς ED hye at 
ήταν ἡ πορεία τῶν πρώτων (TL σκέπτονταν 

και τι ἔκαναν OL παλιοί); Αλλά καμιά 

αντικατάσταση (στο σύστημα) δεν θα ὄρεις 

(ακολουθώντας) το ὁρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Και καμιὰ αλλαγή dev θὰ ὄρεις (στη 

κατεύθυνση) που EXEL ο ὃρόμος TOV 

AAAAX., | 

44. Ma dev ταξιδεύουν στη γῆ va δουν age SEE : ΣΟῚ aly ay 4 
ποιο YTAV TO τέλος (των λαών που ἐζησαν) ΡῈ ὅδ τον ἘΠΊ Ως ν μὴ 
πριν AM αὐτοὺς και που ήσαν ανώτεροι, les a pepe tll 5 ἀτεῶο 

σε δύναμη απ' αυτούς, Τίποτε οὔτε στους U2 Vi ayy Dou Nae eS caonipread cat 

ουρανούς, οὔτε OTH yn - SEV μπορεί, νὰ : 
; ( Fs de 65) 

avtitaxGet στον ΑΛΛΑΔΧ.Πράγματι εἰναι ὧν ee 

Γνώστης (τῶν πάντων) και Κραταιός. 

“211 45. Κι av ο AAAAX ἤθελε va ee δ ! | aad . el BLS 
τιμωρήσει τους ανθρώπους για ό.τι ere 

κέρδισαν, SEV OA ἄφηνε πάνω στὴ ράχη oa); χρυ, gb de 28 
΄ 

(της γης) τίποτε το ζωντανό. Κι όμως epesericas 1. alts 
, ζ΄ ΄ “ = at ve - Οὐκ οζάϊ  ( τους καθυστερεί (δίνοντάς τους αναδολή) 

για ἕναν ορισμένο χρόνο. Lav φτάσει δε 

Ο χρόνος τους, δεν θα ἐχουν χαμιά 

αναόδολή και τότε θα καταλάῤδουν ότι ο 

AAAAX ὀλέπει όλους τους PONS Tov 

με πλήρη επἰγνωση. 

Στο ὄνομα του AAAAX SAN AI "3 

tov [lavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου c 

| es, lt 
1. Ne. Σ. = (Tia, Σιν). Wo 

2. Ορκίζομαι oto Πάνσοφο Κοράνιο, Πρ; = Sia, 
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3. (ott) ot' αλήθεια είἰσαι ἕνας από δι 

τους ἀποστόλους, 

4. (που ὀαδίξουν) στον Ἴσιο Δρόμο. | Ὁ) soos eke 

5. Etvat μιὰ Αποκάλυψη mov ἔχει OO dligsldx 

σταλεί (κάτω OTH YN) από(Εκείνον) τον 

Παντοδύναμο, τον Πολυεύσπλαχνο, 

μ ~ Ἂς a A oat ea Oe 3 6. για va προειδοποιήσεις Eva λαό Θ ΠΟ. ΌΦΏΘΗΜΝ ἐῶ οὶ 

που Ol πάτερες Tov SEV ἔχουν 

προειδοποιηθεί γι᾿ αὐτό - και SEV 

προσέχουν (τις Εντολές tou ΑΛΛΑΧ.. 

7. Ο Λόγος (Mac) exer επαληθεύῦσει δὰ GOS OIE a bert ce one 
Ue ia aes : β Canby BAS Tele Syl 5. ὦ 

για τους περισσότερους απ' MUTOUG, YLATL 

δεν πρόκειται VO πιστέψουν. 

δ. Και θάλαμε χαλινάρια στο λαιμὸ οὗν ea Cao; αὐ {{77 6] 

τους (που φτάνουν) μέχρι το σάγονι, ὥστε : Be τ Sieten ae 

TO κεφάλι TOUS να σηκώνεται (για VoL μη ἕν; ΣΑ͂ 
ὀλέπουν). 

-»ν 9. Και ὀάλαμε ἀνάμεσα OTA χέρια τους 2... ae A γι 
Wwapers ary nt ἐπ λονοΣ lias 

(μπροστά τους) EVA φράγμα και από πίσω “ 

, : ; : grr ys «δ "Ἂς 4a 

τους EVA φράγμα, και TOUS σκεπαάσαμε (δ, σε 

(ολότελα), ὥστε νὰ UN μποροῦν va 

ὀλέπουν. 
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προειδοποιήσεις. (Οπωσδήποτε) dev θὰ 

πιστέψουν. 
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TH Συγχώρηση και TH γενναιόδωρη αμοιδή. 

12. Ἐμείς ὀέδαια - θα δώσουμε ζωή 

στους πεθαμένους, και θα γράψουμε ό,τι 

ἔχουν προσφέρει κι ό,τι σημάδια ἄφησαν 

(τίσω τους), και κάθε πράγμα τοέχουμε 

λογαριάσει σ᾽ Eva Βιόλίο φανερά. 

13. Ανάφερέ tous για παράδειγμα, (την 

ἱστορία) τῶν κατοίκων του χωριού, που 

TO ἑφτασαν οι ἀπόστολοι (του AAAAX). 

14. Ὅταν (στην aoxn) στείλαμε σ᾽ 

αυτούς δύο (αποστόλους) τους 

(αρνήθηκαν) διαψεύδοντάς τους. Tous 

ενισχύσαμε μ᾽ ἕνα τρίτο, και ELMAV τότε 

(και OL τρεις): "“Εχουμε σταλεί σ' εσάς 

(με οδηγίες)". 

15. Εἰπαν: "Ἐσείς Sev εἰστε παρά 

άνθρωποι oav xt εμάς. O δε 

Πανοικτίρμονας (AAAAX) δεν ἐστειλε 

κανένα πράγμα. Δεν κάνετε τίποτα παρά 

να λέτε ψέματα". 

16. Εἶπαν: "O Κύριός μας γνωρίζει 

ότι σ' εσάς ἔχουμε αποσταλεί. 

17. Και δεν ἔχουμε (άλλο σκοπό) παρά 

(να σας ἀαναφέρουμε) το φανερό Μήνυμα". 

18. Είἰπαν: "ἔχουμε το πέταγμα τῶν 

πουλιῶν για σας (τα σημάδια είναι ἄσχημα 

για σας). Κι αν dev τελειώσετε (δεν 

σταματήσετε va μιλάτε), θα σας 

πετρούδολήσουμε και μια επώδυνη τιμωρία 

θα σας επιδάλλουμε εκ μέρους μας". 

19, Εἰπαν: "Τα πουλιά σας εἰναι μαζί 
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σας (η κακή σας μοίρα σας συνοδεύει). 

Μήπως ἔχετε προειδοποιηθεί; Ὄχι δέδαια! 

Μάλιστα etote ἐνας λαός mov ἔχει 

ξεπεράσει κάθε όριο (παρανομίας) " 

20. Και (τότε) ήρθε τρέχοντας ἕνας 

ἄνδρας από την άχρη της πόλης, και 
εἰπε: "Q! Λαέ μου! Ακολουθήσετε τους 
αποσταλμένους. 

21. “Ακολουθείστε αυτούς που δεν σας 

ἐρωτούν για (να πάρουν) αμοιθδή και που 

εἰναι (οι ίδιοι) καθοδηγημένοι. 

22. "Και γιατί να μη λατρεύω Εκείνον 

που μὲ έπλασε και που σ' Αὐτόν (όλοι 

σας) θα επιστρέψετε. 

23. "Μήπως θα πάρω (άλλες) θεότητες 

αντ' Avtov; Av ἤθελε o Πανοικτίρμονας,. 

(AAAAX) va με ὄλάψει, Sev θα με 

ὠφελοῦσε ἡ μεσολάδησή τους σε τίποτε, 

χυ OUTE θα τους ήταν δυνατό va με 
σώσουν. 

24. "Av λοιπόν to έκανα, θα 

ὀρισκόμουν - οπωσδήποτε σε φανερή 

πλάνη. 

25. “Ὅσο για μένα, EXwW πιστέψει (εξ 

ολοκλήρου) στον Κυριό σας. Ακοῦστε με, 

λοιπόν" 

26. (Κι ἀκούστηκε μια φωνή) να λέγει: 

“Ἔμπα στον Παράδεισο". Κι εκείνος εἰπε: 

"Μακάρι να το μάθει ο λαός μου. 

27. "εκείνο που ἔκανε to Κύριό μου 

VO μὲ συγχωρήσει και νὰ με κάνει από 
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τους τιμημένους" 

28. Και δεν στείλαμε κατά του λαοῦ 

του - μετά απ’ αὐτόν - OUTE ἕνα στρατιώτη 

από τον OVOAVO, κι OUTE ἦταν για Mac 

ανάγκη να στείλουμε. 

29. Δεν ήταν τίποτε περισσότερο από 

μια 6oovteon Κραυγή, και να, όλοι τους 

πέθαναν κι ἐσόησαν (σα TH στάχτη). 

30. (Ti κρίμα}! Τὶ ζημιά ἐπεσε πάνω 

στους δούλους (Mov)! Κανένας ἁπόστολος 

δεν τους ήρθε, χωρίς va τον χλευάσουν! 

31. Ma dev ὀλέπουν πόσες (και πόσες) 

γενιές πριν απ' GAVTOVS ἔχουμε 

εξολοθρεύσει; Αὐτοί δεν πρόκειται - δέδαια 

- νὰ επιστρέψουν, 

32. αλλά ο καθένας τους (χωριστά), 

κι όλοι μαζί θα επανέλθουν μπροστά Mac 

(για var δικαστούν). 

33. Και ένα Σημείο (για τὴν 

παντοδυναμία του AAAAX) εἰναι ἡ 

νεκρωμένη γη: που την ξαναζωντανεύσαμε 

και 6yataue as’ αὐτήν σπόρο που (από 

τη ὀλάστησή του) τρώνε. 

34. Και κάνουμε - σ' αυτή - κήπους 

από χουρμαδιές κι ἀμπέλια, κι AVOLYOUPE 

- O αυτή - πηγές va χύνεται (νερό), 

35. για νὰ (χαίρονται) τρώγοντας από 

τους καρπούς (της). Και απ' ό.τι Exava 

ta χέρια τους. [πατί λοιπόν va μην (Tov) 

ευχαριστήσουν; 
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36. Ανώτερος εἰναι o AAAAX που 

ἔπλασε ava ζεύγη ὀλα (τα eEldyn) που 

φυτρώνει ἡ γη (ζεύγη) κι από το ίδιο (το 

ανθρώπινο) γένος, και από ἀλλα (είδη), 

για Ta οποία δεν έχουν γνώση. 

37. Kat Eva Σημείο (επίσης) έχουν τη 

Νύχτα. Αποσύρουμε την Ἡμέρα (το φως) 

απ' αὐτή, και TOTE,Va τους, που θουτούν 

στα σκοτάδια. 

38. Και ο Ἤλιος τρέχει (την πορεία 

του), ὥσπου VA φτάσει στον τόπο THC 

ανάπαυσής του. Ἔτσι ἔχει θεσπιστεί από 
τον Πᾳαντοδύναμο, τον Πάνσοφο. 

39. Και το φεγγάρι, - ἐχουμε προνοήσει 

καὶ YU αὐτό (φωτεινά) σπίτια (για va 

διαδαίνει ἀνάμεσα), μέχρις - ότου 

ἐπιστρέφει (και πάλι): σαν την παλιά (και 

μαραμένη) ρίζα από to κοτσάνι της 

χουρμαδιάς. 

40. Δεν επιτρέπεται στον Ἤλιο (κατά 

τὴν πορεία tov) va προλαόδαίνει TO 

Φεγγάρι, και οὔτε ἡ Νύχτα va ξεπερνά 

τὴν Ἡμέρα. Το καθένα κολυμπά με 

ἀακρίδεια στη (δική) του τροχιά. 

41. Και ἕνα (άλλο) Σημείο, γι' αὐτούς 

είναι ότι ἐχουμε φορτώσει (σώζοντας) τους 

ἀπογόνους τοὺς (TH γενιά TOUS) στη 

φορτωμένη Κιόωτό, (από το κατακλυοσμόλ). 

42. Και πλάσαμε γι᾿ αὐτούς ὁμοιὰα 

(καράόδια), που Ta ανεδαίνουν. 

43. Κι αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε 

va τοὺς πνίξουμε, οπότε δεν θα εἰχαν 

“ 
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εκεί κανένα ὄοηθό (για ν' ακούσει τις 

Ἀραυγές τους), OUTE θα μπορούσαν va 

σωθούν, 

44. Ὅμως ήταν pe την Ενυσπλαχνία 

Mas, κι γι' ἀαπόλαυση μέχρι ορισμένου 

χρόνου. 

45. Κι όταν τους εἰπαν: "Φούόηθείτε 

από O,TL εἰναι ἀνάμεσα OTA χέρια σας 

(μπροστά σας), και από ό,τι εἰναι πίσω 

σας, (προσέξτε το παρόν, κι από ό,τι 

πέρασε, αντιμετωπίστε το μέλλον), ίσως 
va. ἔχετε την ευσπλαχνία Mac”. 

46. Και dev τους έρχεται κανένα 

Σημείο, από τὰ Σημεία του Κυρίου τους, 

χωρίς να απομακρυνθούν az’ avTO 

(αμφισθητῶντας TO). 

47. Κι otav τους εἰπαν: "εξοδεύετε 

(ελεώντας) με ό,τι ο ΑΛΛΑΧ σας ἔχει 

προμηθεύσει", (τότε) εκείνοι που 

αρνήθηκαν την Πίστη, ‘EVE σ' εκείνους 

που πιστεύουν: "μήπως πρέπει va 
TA COUPE αὐτόν, - που av ο AAAAX 
ἤθελε θα τον τάτξζε(ο ΄Ἰδιος); (Σιγουρα) 

δεν ELOTE παρά σε φανερή πλάνη". 

48. Kou θα πουν (σε λίγο): "Πότε (θα 

ἐεπαληθεύσει) αὐτή ἡ υπόσχεση, αν εἰστε 
ειλικρινείς;" 

49. Και (τι ἐχουν)ὴ Va περιμένουν, παρά 

μόνο μια (ξαφνική) Κραυγή, που θα τους 

πάρει (εξαφανίζοντάς τους), την MEA που 
συζητούν! 
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50. Kau dev θα μπορέσουν τότε (- με 

διαθήκη -) va διαθέσουν (tig υποθέσεις 
TOUS), κι οὔτε VA επιστρέψουν στις 

OLKOYEVELES τους! 

51. Κι (αέρας) θα φυσήξει στη 

σάλπιγγα, και TOTE va τους (που ὀγαίνουν) 

από τους τάφους και ὀιαστικά θα τρέξουν 

στον Κύριό τους! 

52. (Και) θα πουν: "Αλίμονό μας! Ποιος 

μας σήκωσε από τους τάφους μας"; (Και 

μια φωνή θα met): "Αὐυτό εἰναι που σας 

ἔχει πυποσχεθεί ο Φιλεύσπλαχνος 

(AAAAX), κι επαληθεύθηκε o mom, 
των αποσταλμένων (Tov)"! 

53. Δὲν θα εἰναι παρά μόνο μια 

(ξαφνική) Κραυγή, και τότε, va τους όλοι 

μπροστά Macs θα παρουσιαστούν! 

54, Σ' αὐτή την Ἡμέρα καμιά ψυχή 

δεν πρόκειται va αδικηθεί, το παραμικρό, 

xa δεν θα ανταμειφθείτε παρά σύμφωνα 

με ό,τι εἰχατε κάνει (στη ζωή). 

55. Βεθαίως, οἱ Σύντροφοι του 

Παράδεισου θα χαίρονται εὐυτυχισμένοι 

σ' αὐτή την Ημέρα (για ό.τι elyav | 

προσφέρει) 

56. Αὐτοί και ov σύζυγοί τους θα 

ὀρεθούν σε (δροσερή) σκιά, πλαγιασμένοιῬ 

πάνω σε (ανάλογα για την αξία τους) 

θρονιά. 

.57. Kat θα υπάρχει εκεί (κάθε εἰδους) 

φροῦτο γι' αὐτούς. Και θα έχουν οτιδήποτε 

ζητήσουν. 
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58. "Ειρήνη"! - ἕνας Λόγος 

(χαιρετισμού) από τον Ἐλεήμονα Κύριον! 

59. Και (γκρεμιστείτε) σήμερα - 

χωρισμένοι, ὦ! Ἐσείς ov ἐνοχοι! 

60. "Ma δεν σας ἐχὼ (απαγορεύσει) - 

Q! παιδιά του Αδάμ, ότι - να μη λατρεύετε 

τον σατανά -, γιατί εἰναι φανερός 

(κηρυγμένος) εχθρός σας; 

61. "Και ott ἔμένα (μόνο) να λατρεύετε 

(γιατί) αὐτός εἰναι Oo Ἴσιος Δρόμος, (για 

να σωθείτε); 

62. "Κι όμως παραπλάνησε Eva μεγάλο 

πλῆθος από εσάς. Tati - λοιπόν - δεν 

λογικεύεστε; 

63. “Αὐτή εἰναι η Κόλαση, για τὴν 

οποία (επανειλημμένα) ἔέχετε 

προειδοποιηθεί! 

64. "Δοκιμάστε τις φλόγες της σήμερα, 

ἐπειδή (επίμονα) απορρίπτατε (τὴν 

Αλήθεια»)". 

65. Σήμερα θα σφραγίσουμε το στόμα 

τους, και θα Mac μιλοῦν τα χέρια τους, 

και θα μαρτυρήσουν τα πόδια τους για 

όσα ἔχουν χάνει. 

66. Κι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να 

τους ἀαἀφαιρέσουμε (την ὀὁρασὴ) από τα 

μάτια τους, κι ἔπειτα θα τρέχουν 

ψαχουλεύοντας (στα σκοτεινά) για TO 

Δρόμο, αλλὰ πώς είναι δυνατό va τον 

δουν. | 
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67. Κι av θέλαμε, θα μπορούσαμε va. 

τους αλλάζαμε το σχῆμα (και Va μένουν 

χωρίς εξέλιξη) στις θέσεις τους, κι ἐπειτὰα 

dev θα μπορούσαν va μετακινηθούν οὔτε 

VOL επιστρέψουν. 

68. Και σ᾽ ὁὀὁποιον χορηγοῦμε 

μακροόδιότητα, 8a τον κάνουμε από τη 

φύση V' αντιστραφεί (va γίνει ποθι. Πιατί 

λοιπόν δεν λογικεύονται; 

69. Και dev του Exoupe διδάξει (στον 

Μουχάμμεντ) την ποίηση. Δεν ταιριάζει 

σ' αυτόν (στον Προφητη). Auto δεν εἰναι 

(άλλο τίποτε) παρά ένα Μήνυμα και ένα 

Κοράνι (ανάγνωσμα) φανερό. 

70. Γιὰ va προειδοποιήσει οτιδήποτε 

ζωντανό καὶ va επαληθεύσει το Λόγο 

(τη τιμωρία) κατά τῶν αρνητών (της 

αλήθειας). 

71. Ma dev ὄλέπουν OTL, - απὸ τὰ 

πολλά που ἐφτιαξαν ta χέρια Mac - Ἐμείς 

εἰμαστε που πλάσαμε (και) Ta ζωντανὰ 

που εἰναι στην εξουσία τους; 

72. Και ότι Ta ἐχουμε υποτάξει σ' 

αυτούς (για Va Ta χρησιμοποιούν), Κι 

CU αὐτά ἀλλα εἰναι για VO μεταφέρουν 

και ἄλλα για νὰ τρώγουν. 

73. Και ὀρίσκουν σ' αὐτά κι ἄλλες 

ὠφέλειες, και το (γάλα) γιὰ Va πίνουν. 

Γιατί -λοιπόν - δεν ευχαριστούν; 

74. Κι ἐπειτὰα παίρνουν (για λατρεία) 

ἄλλες θεότητες αντί τον AAAAX 
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(ελπίζοντας) ότι θα μπορέσουν νὰ τους 

ὀοηθήσουν! 

75. (Αὐυτές όμως) δεν ἔχουν τὴ δύναμη 

νὰ tous ὀοηθήσουν ενώ θα τους φέρουν 

(μπροστὰ Mas) σαν στρατιώτες (για νὰ 

καταδικαστοῦν). 

76. As μη σε θλίδουν τα λόγια τους. 

Γνωρίζουμε (πολύ καλά) ό.τι έχουν 

Ἀρυμμένο, - όσο - καὶ O,TL φανερώνουν. 

77. Ma δεν όλέπει ο ἄνθρωπος, ότι 

Εμείς εἰμαστε που τον ἔχουμε 

δημιουργήσει από Eva σπέρμα; (Κι ὀμως) 

νὰ τον (που στέκεται) σὰν φανερός 

(δημόσιος) αντίπαλος! 

78. Και προύδάλει για Mac (0 ἀπιστος) 

παραδείγματα (Macs παραόάλλει με 

δημιουργήματα) και ξέχασε (τη δική του 

δημιουργία), λέγοντας: Ποιος μπορεί va 

ζωντανέψει (ξέρα) κόκαλα, ενώ BELOXOVTAL 

σε αποσύνθεση." 

79. Na πεις: "Oa τους ξαναδώσει τη 

ζωή Εκείνος που ta έπλασε για πρώτη 

φορά, και (που) είναι Γνώστης για κάθε 

δημιούργημα! 

80. "O ίδιος που Exave για σας (TH) 

φωτιά (να παράγεται) από το πράσινο 

δένδρο, και VA τώρα που εσείς απ' αὐτό 

εἶναι που avabete (τη δική σας φωτιά)" 

81. "Ma δεν εἰναι Exetvoc, που 

δημιούργησε τους ουρανούς καὶ TH YN, 

νὰ μπορεί νὰ δημιουργήσει (κι ἀλλα) 

όμοια μ᾽ αυτά; "Be6ora! [πατί εἰναι o 

(Υπέρτατος) Δημιουργός, με (άπειρη 

“ 
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ἱκανότητα καὶ) Γνώση! 

82. Και va ἢ διαταγή Του - όταν 

θέλει ένα πράγμα - Λέγει: "Γεννηθήτω" 

και γίνεται! 

83. (στε) Ανώτερος εἰναι Ἐκείνος, 
(Αλλαχῦπου ota χέρια Του ὀρίσκεται 

ἡ κυριότητα κάθε πράγματος, και σ' 

Αὐτόν (όλοι) θα επιστρέψετε. 

vy ee FY SLi ὃ) aw 

οὐὐόῥιος 5115 ,3 71 
GR Se: 

ORS 

«5/3 oy 7 eae 

ised CRAVISONTS (ar eun τ 

As 

Bhs 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Havtedenuova,tou Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαν στους ἀγγέλους που 

ταξινόμησαν TOV EAUTO τους στη προσευχή. 

2. και που ἀαποκχρούουν (τὴν αμαρτία), 

με αποχρούσεις (σφοδρεές). 

3. κυ ἔτσι ἀαπαγγέλλουν το Μήνυμα 

(του AAAAX)! 

4. Βέδαια, ο Θεός σας - οπωσδήποτε 

- εἰναι ἕνας και Μόνος! 

5. Κύριος τῶν ουρανών και της YN, 

χαι σ' ότι ὀρίσκεται ἀνάμεσά τους, καὶ 

Κύριος κάθε σημείου της Ανατολής (του 
ἡλιου)} 

6. Ἔχουμε - ὄέδαια - στολίσει τον 

πιο κοντινό (με TH YN) ουρανό, με 

στολίδια τα λαμπρά άστρα, 

7. (για ομορφιά) και για προφύλαξῃη 

από κάθε πεισματάρη αποστάτη δαίμονα, 

a oe aoa Fe 2 
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8. (mote) va μην εἰναι δυνατό ν' 

ακούνε, τις συζητήσεις τῶν ὈὙπέρτατων 

ἀγγέλων (στο κόσμο τους), και από κάθε 

μέρος θα πεταχτούν, (χτυπιούνται από 

όλες τις πλευρές), 

9. (Μακριά), με σπρωξίματα, και 

ὀρίσκονται σε παντοτινή τιμωρία (στην 

ἐσχάτη μέρα), 

10. εκτός από εκείνον που ἅρπαξε 

λαθραία, και κυνηγήθηκε ἀπό μια φλογερή 

φωτιά διαπεραστικήῆς λαμπρότητας. 

11. Και ρώτησε τη γνώμη τους: Μήπως 

εἶναι αὐτοί - πλασμένοι στερεώτερα από 

Ta άλλα (ὀντα) που έχουμε πλάσει: Από 

μαλακό πηλό (OVO) εἰναι TOV τους 

δημιουργήσαμε! 

12. Βέδαια, cov θαυμάζεις, ενώ εκείνοι 

ειρωνεύονται (εσένα), 

13. Κι όταν προειδοποιοῦνται dev 

δίνουν προσοχή, 

14. Κι όταν ὄλέπουν Eva Σημείο | 

(θαύμα) το γυρίζουν στην εἰρωνεία, 

15. Και λένε: "Αὐτό δεν είναι, παρά 

φανερή μαγεία! 

16. "Πώς, σαν θα πεθάνουμε και θα 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, - εἰναι δυνατό 

- τότε va ξαναγεννηθούμε; 

17. "Και στους προπάτορές μας (είναι 

δυνατό) το ίδιο (να συμόεί); 

φ δ! ΨΥ SbbLel! ὃ) gw 

λα 
ϑς "3.55.9 
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18. Νὰ πεις: "Nav, και tote -μάλιστα- (ὦ a5 2,5 

θα εξευτελιστείτε". 

19. Mia και μόνο θα εἰναι ἡ Ske ABST ali 
(αναγκαστικήῇ) φωνή καὶ τότε va τους, | : 
που ἀρχίζουν και ὀλέπουν! 

20. Και θα πουν: "Αλίμονό μας! Na, n cles each se5 
Huéoa της Koions” 

21. (Kat μια φωνή θα axovotei): Αὐτή opie LS SH με θά 
εἶναι ἡ Ημέρα της Διαλογής, (των καλών | 
και τῶν κακών) που τὴν αλήθεια της την 

διαψεύδατε! 

22. Matéwte σωρό εκείνους που τ λλανλζιητ 5, ; 8 Ψ ᾿ 0 ) ς CPL Sie Sally ala 
αδίκησαν και μοιάζουν GOOUE τους 

μοιάζουν. και ό,τι λάτρευαν - 

23. - αντί τον ΑΛΛΑΧ - κι οδηγείστε (ἢ πὰ bros) dsdabaiios’ τ 
τους πρὸς το APOLLO τῆς (αγριεμένης) 

Φωτιάς! 

24. "Και σταματήστε (κρατήστε) τους πὶ 2 ae ? Girt 

γιατί πρέπει να ερωτηθούν: oF es 

25. "- Ti συμόαίνει μ' εσάς και dev FARE <1 
God dy CY Su 

ahrAnrobonBetote -"; a ai 

26. Κι Ouwes εκείνη την Huéoa θα εἰναι Or ΠΕΡΙ τ 
πυποταγμένοι (στην ἀπόφαση TOV am si 
~AAAAX), 

27. και θὰ ἀαλληλοκοιτάζονται και θα CVSS ὦ wank pansy F 
αλληλορωτιοῦνται. 

28. Oa πουν (οι αδύναμοι): "Eoeic πὰ SSeS RAG 
ἤσασταν που συνηθίζατε va μας έρχεστε 
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από το δεξί χέρι (το χέρι της δύναμης 

καὶ της εξουσίας)" 

29. Kat θα πουν (ot ισχυροί): "Kt όμως 

εσείς ήταν που dev είἰχατε Πίστη! 

30. "Ki ἐμείς δεν εἰχαμε καμιά εξουσία 

πάνω σας. Ενώ εσείς ήσασταν ένας λαός 

επίμονα ἀποστάτης! 

31. "Ki επαλήθευσε ο Λόγος του Κυρίου 

μας πάνω μας OTL θα ὁδοχκιμάσουμε - 

οπωσδήποτε - (την τιμωρία). 

32. "Σας παρασύραμε στὴν πλάνη, 

γιατί εμείς (πρώτοι) εἰίχαμε παρασυρθεί". 

33. Την Ἡμέρα αὐτή - σίγουρα θὰ 

μοιραστούν μαζί το μερίδιο της Τιμωρίας. 

34, Βέδαια - με τέτοια τιμωρία 

τιμωρούμε τους EVOXOUG. 

35. Γιατί - όταν τους λένε ότι OEV 

υπάρχει ἄλλος θεός παρά μόνο oO AAAAX, 

EXELVOL ὑυπερηφανεύονται (αυθαδέσταταλ),. 

36. καὶ λένε: "Πώς θ' ἀαφήσουμε τη 

λατρεία τῶν θεοτήτων μας για (χατίρι) 

ενός τρελού ποιητή ; 

37. Κι ὁμως ήρθε (o Μουχάμμεντ) με 
τὴν Αλήθεια κι επικυρώνει (το Μήνυμα) 

τῶν ἀαποσταλμένων {πριν OIL’ αυτόν). 

᾿ 38. Oa δοκχιμάσετε - οπωσδήποτε τὴν 

ἐεπώδυνη Tiumota, 

39. καὶ δεν θ᾽ ανταμειφθείτε παρά μόνο 

YY srl YY Clb! 5p 

2414 ¢ ἘΠΗ͂Ν - 
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sag KR 
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για EXELVA που κάνατε. 

40. Εκτός από τοὺς ειλικρινείς δούλους 

του ΑΛΛΑΧ. 

41. Αὐτοί 8a έχουν μια σταθερή 

Συντήρησηῃ, 

42. Φρούτα (γλυκά) και θα εἰναι 
τιμημένοι κι αξιοπρεπείς, 

43, στους Κήπους της Μακχαριότητας, 

44. ατενίζοντας ο ἕνας τον άλλο πάνω 

στα (αξιόπρεπα) Θρονιά. 

45. Ἕνα Κύπελλο MEOVATE σ' αὐτούς 

από τρεχούμενη πηγή, 

46. κάτασπρο και EVYEVOTO για OGOUG 

το πίνουν, 

47. χωρὶς νὰ προκαλεί ορμές κι οὔτε 

θα κακομεθοῦν am’ αυτό. 

48. Και 0a ἐχουν κοντά τους αγνές 

με μεγάλα κι ὀμορφα μάτια, γυναίκες 

καὶ συγχρατημένα ὄλέμματα, (που δεν 

κοιτάζουν κανένα ἀνὸδρα, εκτός από τους 

συζύγους τους δικούς τους). 

49. σαν va ήταν (λεπτεπίλεπτα) αυγά 

με στοργή φυλαγμένα (σαν μαργαθιταρια 

OTA OOTOAXG). 

50. “Ἔπειτα θα γυρίζει ο ἕνας στον 

. ἄλλο καὶ θα ερωτούν (συζητώντας). 

51. Ἕνας an αυτούς (θ᾽ ἀρχίσει) τη 

ΨΥ Sled! δ). 

Ἀν... ὉἘὲΟ᾿Υ: an a 4 
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συζήτηση, λέγοντας: "Eitya (στο πρώτο 

κόσμο) ένα στενό σύντροφο, 

52. που (μου) ἐλεγε: "Μήπως κι εσύ 

εἰσαι GI’ αὐτούς που μαρτυρούν τὴν 

αλήθεια (της Ανάστασης)". 

53. "-Μήπως otav πεθάνουμε και 

γινόμαστε χώμα και κόκαλα, εἰναι δυνατόν 

VO εἰμαστε οφειλέτες; (va δώσουμε δηλ. 

λογαριασμό για OTL κάναμε)-" 

54. Κι exetvos εἰπε): "Μήπως θα θέλατε 

va δείτε (κάτω OTH PWTLA);-" 

55. Κι ἐστρεψε to 6AEUUG του (κάτω) 

και OTH μέση της Φωτιάς. 

56. Εἰπε: "Ma τον AAAAX, λίγο 

ακόμα ἔλειπε καὶ θὰ ENOUON (ue TH 

πλάνη σου). 

57. "Ki av dev ὑυπήρχε ἡ Χάρη tov 

Κυρίου μου, θα μουνα - otyovea - 

ἀνάμεσα σ' αὐτούς που τους ἔχουν φέρει 

(εκεί. στη Φωτιά)! | 

58. Μήπως (η πυπόθεση εἰναι ott) Sev | 

θα πεθάνουμε, 

59. ExTOS από TO πρώτο μας θάνατο, 

και OTL δεν θα ὀασανιστούμε"" 

60. Βέδαια αυτή είναι ἡ μεγαλύτερη 

χάρη (αμοιόή)! 

61. ας εργαστοῦν όλοι ὅσοι θέλουν 

νὰ εργαστούν (ν᾽ αγωνιστούν) για μιὰ 

τέτοια ὁμοιὰα χάρη. 

ΨΥ SUL!) 5) we 

EA 4 SONGS on . ς 

ες PAAR AEA 

OX 7 9155 45 τ΄ 112 οι ἐλλοός 
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62. Εἶναι αυτή ἡ καλύτερη φιλοξενία 

ἤ to Δένδρο του Ζακκούμ (στην Κόλαση); 

63. Το ἐχουμε κάνει - ot’ αλήθεια - 

(σαν) μιὰ δοκιμασία για τους ἀδικους. 

64. Εἶναι ένα δένδρο που ὄὀγαίνει (που 

φυτρώνει) oto ὀάθος της φλογισμένης 

Κόλασης. 

65. To ανέδασμα (απ' Ta κοτσάνια) 

μοιάζει LE τα κεφάλια τῶν άσχημων 

δαιμόνων. 

66. Βέδαια τρώνε an’ αυτό, και 

γεμίζουν τις κοιλιές τους απ' αυτό. 

67. Ἔπειτα πάνω an’ αὐτό θα ἔχουν 

γιὰ νὰ πιουν ἕνα μίγμα ὀρασμένου (νεροῦ). 

68. Κι ἐπειτὰ ἡ επιστροφή,. (το τέλος) 

τους θα εἰναι στη (λαμπαδιασμένη) Φωτιά. 

69. Αὐτοὶ ὄρηκαν τους πατέρες τους 
νὰ CouvV στην πλάνη, 

70. που κι αυτοί πέρασαν (τα δήματά 

τους) πάνω OTA χνάρια τους! 

71. Και - πριν απ᾽ avtovs-or 
περισσότεροι ἀπό τους πρώτους (λαούς) 

εἰχαν παραπλανηθεί. 

72. Στείλαμε - ὄμως - ἀνάμεσά τους 

(απεσταλμένους Mas) για va τους 

προειδοποιήσουν. 

73. Κοίταξε - λουτόν - ποιο ταν το 

vy 6 VV Sela! δ). 

«Ser fx tise 1 
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τέλος EXELVWV που εἰχαν προειδοποιηθεὶ 

(χωρίς va ἀαρνηθούν τη πλάνη) 

74. EXTOS από τους ειλικχρινείς (και 

πιστούς) δούλους του ΑΛΛΑΣ. 

75. Κι ο Νώε (στις πρώτες ημέρες) 

μας καλούσε, κι Ἐμείς ELUGOTE OL GOLOTOL 

που εισακούαμε ὄσους προσεύχονται. 

76. Και σώσαμε αὐτόν και όσους σαν 

μαζί του (την οικογένειά του) από τὴν 

τρομερή συμφορὰ (τον κατακλυσμό). 

77. Και κάναμε τους ἀπογόνους του, 

νὰ εἰναι OL μόνοι που ἀαπέμεναν (πάνω 

στη YN). 

78. Κι ἀαφήσαμε o' avtov - για τις 

ἄλλες γενιές που θα ακολουθήσουν (AUTOV 

τον ἐπαῖινο): 

79. "Ειρήνη! - ας είναι - ο χαιρετισμός 

via τον Nwe από όλο τον κόσμο" 

80. Ἔτσι apet6ovupe όσους 

αγαθοεργοῦν. 

81. [Tiatt ταν ἕνας από τους πιστούς 

Μας δούλους. 

82. Emeita τους υπόλοιπους (που δεν 

ανέδηκαν μαζί του στη Κιύδωτό) εἰχαμε 

πνίξει (στον Κατακλυσμό). 

83. Βέδαια, ἀνάμεσα σ᾽ αυτούς που 

ακολούθησαν THV πορεία του ἦταν χι O 

A6éoaau. | 

6: εὐ θυ; 

ΥΥ Slbball 5) ww 

΄ “7. 

OC) “λό Nails Cc J 
- 

ae, 

Sl Sch es 

vo Dh AWsed we Hastie thc; 

Gir - Trey. Ave GH 
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84. Κοίταξε πως πλησίασε tov Κύριό 

του με καρδιά τίμια, και άδολα. 

85. Πρόσεξε τι εἰπε στον πατέρα του 

καὶ στο λαό tov: "Tt εἰναι αὐτά που 

λατρεύετε; 

86. "Μήπως είναι ψεύτικες εφευρέσεις 

- OL ἄλλες θεότητες - που θέλετε,αντί, τον 

AAAAX; | 

87. ἐπειτα TL ἔχετε στοχαστεί για TOV 

Κύριο του Σύμπαντος; (δηλ. μήπως 

νομίζετε OTL θα σας άφηνε χωρίς τιμωρία; 

δδ. Κι ἐριξε μια ματιά στα άστρα (κατά 

το, τότε ἐθιμο τους σαν ἀστρονόμοι), 

89. και εἰπε: "Είμαι πραγματικά 

ἀρρωστος"} 

90. Ἔτσι απομακρύνθηκαν απ' αὐτόν 

και τον εγκατέλειψαν. 

91. Tote ἐστρεψε κρυφά προς τις 

θεότητές τους (τα εἰδωλα) και εἰπε: "Mati 

OEV τρώτε (από τις προσφορές (θυσίες) 

που είἰναν μπροστά σας);..; 

92. “Ti συμόαίνει σ' εσάς, και dev 

προφέρετε μια συλλαόή"; 

93. Και προχώρησε κρυφά πάνω τους 

χτυπώντας (τα) με το δεξί tov (χέρι). 

94. Tote ήρθαν σ' αὐτόν με γρήγορα 

ὀήματα (όσοι Ta λάτρευαν) και (τον) 

αντίκρυσαν. 

ΓΘΒΤ | vy se ΨΥ SL! δ) gw 

C9 1616, 255 AGS le 3} 

CDS Las 4 ay dt55) 
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95. Eine (0 Αὐραάμ ataoaya): "(Qote) 7 ὍΝ 

λατρεύετε O,TL (TA χέρια σας) σκαλίζουν, 

ΐ 1 : Box 7 beet rr 2.12 Gt, 9. Kt Eva) © AAAAX ELVOLL που ἔπλασε Or 55 SE χα, 

εσάς κι αὐτά που φτιάχνουν (TA χέρια) 

σας" 

97. Einav: "Kttote γι' αὐτόν ἕνα ΓΝ eo Se ee Y ON) ἀρ IG 
χτισμένο (καμίνι) και ρίξτε TOV Οἷς φλόγες ἐς aS : 

τῆς φωτιάς" 

᾿ ' ’ κί 4 ° vee 98. (απέτυχαν σ' αὐτο), κι εζητησαν a cle ΠΑΡ Κα: a 

VOL TOV στήσουν παγίδα, αλλά TOV σώσαμε 

και τους κάναμε va εξευτελιστούν! 

99. Και εἰπε: "Πηγαίνω - τώρα - στον By wee oe AG ἡ: 
aie ὰ ees, “ CY OA HSeal5 3) 39 

Κύριό μου (σας εγκαταλείπω)! Σιγουρα ΄ ᾿ 

Exetvoc θα με καθοδηγήσει! 

tt , > [ , ᾿ ’ Con σ “fe ee pe 

100. Κύριέ μου! Χάρισέ μου ἕνα CdS 

EVAOETO (αγόρι)"} 

101. Ἔτσι tov δώσαμε to εὐυχάριστο ae (i) Oe ee 
; : " xX Q CY. hom s 345 ι 

VEO για ένα επιεικές αγόρι (στην 

αὐυτοθυσία και THV ὑπομονῇ). 

102. “Ἔπειτα σαν ἐφτασε va ἔχει (τὴν ee eee ee | τα, φτασε χει (τη Pinar acs IBGE ‘cit 

ἡλικία) να ὀοηθήσει τον πατέρα Tov, (TOV) Se 
a? “στ of 4 Ye “4 45 ve ᾿ 

εἰπε: "ΩἹ Tie μου! εἰδα στον ὕπνο μου OTL Sled IGS hls ab de PR a\ 

σε σφάζω. Κοίταξε τώρα εσύ τι 6AEmELC! —6 BE Son SAI Oreo eae ὩΣ 
- 

(mova είναι η ἀποψή σου)" Εἰπε (ο γιος): | 
"Q! Πατέρα μου! Κάνε ό,τι σου διατάζει 

(o AAAAX), θα με όρεις - αν το θέλει O 

AAAAX - va εἰμαι ένας από τους 

᾽πυπάκουους"". 

103. Αφού κι οἱ δυὸ πυπόταξαν TH 

θέλησή τους (στον AAAAX), καὶ τον ELXE 

τοποθετήσει ξαπλωμένο με το μέτωπό του 
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για va τον σφάξει, 

104. του φωνάξαμε: "Q! Αδραάμ! 

105. "Ἔχεις κιόλας επαληθεύσει το 

ὀνειρο"} Μ' αυτό τον τρόπο ανταμείδουμε 
τους ἀγαθοεργούς, (που εκτελούν τις 

EvtOAEG Mac). 

106. Αὐτό - δέδαια - ήταν μια a 

δοκιμασία - 

107. Και tov ἀαπολυτρώσαμε (με ἀλλη) 

πιο σπουδαία (θυσία) σφαγή. (με ἕνα 

μεγάλο κριάρι). 

108. Κι agnoaue - για τις μελλοντικές 

γενιές (να λένε) αὐτόν (αυτό τον 

ἐπαινο): 

109. "Ειρήνη! - ας είναι - από τον 

AAAAX, 0 χαιρετισμός για τον Αὐραάμ!" 

110. Μ' avto τον τρόπο ανταμείδουμε 

τους αγαθοεργούς, 

111. γιατί ήταν ἕνας ἀπό τους πιστούς 

Μας υπηρέτες. 

112. Και του αναγγείλαμε τα 

ευχάριστα νέα για tov Toad - ἕναν 

προφήτη - από τοὺς Δίκαιους. 

113. Κι evaoynoaue αὐτόν xat τον 

Ισαάκ, κι amd τους ἀπογόνους τους 

(μερυκοί) είναι ενάρετοι (πιστοί) και 
(UEQLXOL) στα φανερά αδικούν τη ψυχή 
τους. 

ΨΥ SbLo!II δ). 

Ze a. 23“ κ“15 

CV) bee πὶ ati ey 
Sew er ee ” 

Ones i bats; 

Aw ter 

(ὃ ROA Rema Se’ "Sane τ 

τῶ κύτος oy ackelS55 

OJ 2 noted SL δι ω 
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114. Επίσης - ὀέδαια - ευεργετήσαμε 

(πλουσιοπάροχα) Tov Μωυσή και tov 

Ααρών. 

115. Και σώσαμε αυτούς και το λαό 

τους από τη μεγάλη συμφορά (την αδικία 

του Φαραώ). 

116. Και τους ὀοηθήσαμε, κι avtot 

ήσαν OL νικητές (στις συμφορές τοῦς). 

117. Και τους δώσαμε τη Βίόλο που 

Ἑεκαθαρίζει τα πράγματα. 

118. Καὶ τους καθοδηγήσαμε στον ‘Too 

Δρόμο. 

119. Κι αφήσαμε - για τις μελλοντικές 

γενιές - va λένε γι' αὐτούς (αυτή τὴν 

εὐχῇ): 

120. Εἰρήνη - ας εἰναι από τον 

AAAAX - 0 χαιρετισμός για tov Μωυσή 

και τον Aaowv'! 

121. Ἔτσι όέῤδαια αμείδουμε τους 

αγαθοεργούς. 

122. Πράγματι κι οι δυό τους ἦταν 

από τους πιστούς Μας Δούλους. 

123. Και o Ηλίας ταν επίσης απὸ 

τους αποσταλμένους (Mas). 

124. Πρόσεξε, τι εἰπε στο λαό του: 

"Τέλος πάντων, dev θα φούόηθείτε, (τον 

AAAAX);. 

125. Ga (επιμένετε) va επικαλείστε 

Zax re 2. te oboe ese Se - 

9 edie ass 

ee tO a Cl OD eed 

CIEL AIS 455 

Bre 2 osteo nC cs ς 
OJ LAT Cie; 

gee ἡ ef mAh κ΄ συ oA ier we Gh 25 οἰ SA ας; 

Bex nate eae 1. rete. 69 “ον ϑῖου hess, 

SX" pee ΄σ {28G- 

Cy op dede 

Bite for Boe σε πὶ αὐτ “7% “ s 

ρου eget 
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(Aatoevete) tov Baad, και va 

εγκαταλείπετε THV λατρεία του Ἀριστου 

Δημιουργοῦ; 

126. "tov AAAAX, tov Κυριό σας, 
“OL TOV Κύριο τῶν πρώτων πατέρων 

σας;" 

127. Αλλά τον διάψευσαν, και 

- οπωσδήποτε- θα Ἀληθούν και θα τους 

φέρουν (για τιμωρία), 

128. Εκτός από τους ειλικρινείς και 

πιστούς δούλους του ΑΛΛΑΧ. 

129. Κι αφήσαμε - για τις μελλοντικές 

γενιές - va λένε yt’ αὐτόν (αὐτήν τὴν 

εὐχῇ): 

130. "Ειρήνη - ας εἰναι - από τον 

AAAAX - 0 χαιρετισμός για όσους εἰναι 

σαν τον Hata!" 

131. Ἔτσι - ὀέδαια - ΠΟΘΙ τους 

αγαθοεργούς. 

132. Πράγματι, ἦταν ἕνας από τους 

πιστούς Μας δούλους. 

133, Ἕνας (άλλος) από τους 

αποσταλμένους (Mac) ntav πραγματικά 

κι ο Λωτ. 

134. Κοίτα, που σώσαμε αὐτόν και 

όλους όσους τον πίστεψαν: 

135. εκτός μια ἀπιστη γριά MOV ἔμεινε 

στη τιμωρία. 

RBS Cas © 272, 

-- “ee 
-ζ i Pe ta ed 

. gS “ 3 id 
Arey nae | sahil γα 3} 
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136. Ἔπειτα εξολοθρεύσαμε τους 

᾽υπόλοιπους. 

137. Και ὀέθαια περνάτε από (την 

τοποθεσία) τους καὶ την ἡμέρα, 

138. και τη νύχτα. [᾿ατί - λοιτόν - 

δεν λογικεύεστε; 

139. Και ο Iwvds ήταν, δέδαια από 

τους αποσταλμένους (Mas). 

140. Κοίτα όταν eiye ὁραπετεύσει στο 

παραφορτωμένο χαράάόι, 

141. Και (δέχτηκε) va πάρει μέρος 

(στον κλήρο) και ὀρέθηκε με τους 

καταδικασμένους (να ριχθούν στη 

θάλασσα), 

142. Και τον κατάπιε το πελώριο ψάρι 

καὶ ἦταν OL πράξεις του αξιοκατάκριτες. 

143. Κι αν δεν (μετάνιωνε) και δόξαζε 

(tov AAAAX), 

144. θα παρέμενε - οπωσδήποτε - στὴν 

χοιλιά του (ψαριοῦ) μέχρι την Ημέρα της 

Ανάστασης. 

145. Και τον ρίξαμε στη γυμνή 

παραλία, ενώ ἦταν άρρωστος, 

146. και κάναμε να φυτρώσει πάνω 

του Eva (φουντωμένο) δένδρο, από (το 

εἶδος) της νεροκολοχυθιάς. 

147. Και τον στείλαμε (σε ἀποστολῇ) 

στους EXATO χιλιάδες (ανθρώπους) ἡ και 

FY Sled 5) aw 

a a a 4s “52 

( ) sept ath ΔΝ 

“277 ted 

Srapialis 
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παραπάνω. 

148. Και πίστεψαν, γι' αυτό και τους OD) ον! ES RAC 
ἐεπιτρέψαμε va χαίρονται (τη ζωή τους), | 
για ορισμένο χρόνο, 

149. Και τῶρα ρώτησε τὴν ἰδέα TOUS: 1a Aiea ie at 
Mnv εἰναι ο Κύριός σου (μόνο) mov ἔχει 

τις θυγατέρες, κι εκείνοι τους γιους; 

150. Ἢ μήπως ἔχουμε πλάσει θηλυκούς Gi eet 

ἀγγέλους, κι αὐτοί ήταν μάρτυρες (όταν pom ae ny i 

δημιουργούσαμε); | 0) Soyag 

151. Na που λένε - από δικές τους “τῇ 
; ‘ Ms ΜΝ | 

εφευρέσεις - OTL: Rear pote 

152.Ὸ AAAAX ἐχει (γεννήσει) παιδί" On S30 43524 is al 
Σίγουρα εἰναι WEVTES. 

153. Μήπως ἐχει προτιμήσει (ο ἔθ τ. Ect ag 
; ͵ Go) κοῦ Zbl 

AAAAX) θυγατέρες αντί γιους; ΡΥ 7 

154. ‘Ti συμόαίνει με σας; Πώς δικάζετε; SEE 

155. Ma dev ἔχετε - λοιπόν - προσέξει; ὡ: Ges 
\00} Cog 

156. Ἢ μήπως ἔχετε μια φανερή κόρυς κι 
απόδειξῃ: 

157. Φέρτε - τότε - το αὐυθεντικό φῶς σι ,.72 Ae oy ata 

Qe etre rSol rol ple 
Βιόλίο, av εἰστε ειλικρινείς! 

158. Ku €xavav συγγενικὲς τις σχέσεις it. tr hes Si 

μεταξὺ Tov και μεταξύ των Πνευμάτων. ap 
Κι ὁμως ta Πνεύματα γνωρίζουν (πολύ ayer ὶ 
καλά) OTL θα παρουσιαστούν (για 

λογαριασμο),; 
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159. Δόξα ας είναι μόνο στον AAAAX! 

Είναι ἀνώτερος από 0,tt Του αποδίδουν. 

160. (Δεν ta λένε ὁμῶς αυτά), οι 

ειλικρινείς και αφοσιωμένοι Δούλοι του 

ΑΛΛΑΧ. 

161. Γιατί στ΄ αλήθεια οὔτε σεις, κι 

οὔτε (οι θεότητες) που λατρεύετε, 

162. dev μπορείτε - όλοι σας - να 

παραπλανήσετε τους δούλους Του παρά 

τη θέλησή Του, 

163. Extdc εκείνον mov 6aditer προς 

τὴν Φωτιά (της Κόλαση). 

164. Κι (οι άγγελοι λένε): "Κανείς από 

εμάς δεν υπάρχει, που να μὴν EXEL τὴν 

ορισμένη θέση τοῦ, 

165. Ἢ εμείς, οι ίδιοι είμαστε οι 

ταξινομημένοι 

166. Ἢ ἐμείς, OL LOLOL είἰμαστε OL 

δοξάζοντες, ELUOTE που υμνούμε TH Δόξα 

(Tov)". 

167. Κι av εκεί είναι (οι άλλοι, οι 

άπιστοι) θα ἐλεγαν: 

168. “Αν - μονάχα- εἰχαμε μπροστά 

μας Eva Μήνυμα από τους πρώτους (τους 

προγόνους ἀαπόστολους LAS), 

169. "Oa ynuaotav - οπωσδήποτε - 

ELALKOLVELG (και πιστοί) Δούλοι του 

AAAAX" 

YY SLI! δ)» 

γώ Ὁ: ἧς ρα 

Qasoky 

OIE, UiT 

gas Pia ae .» 2 

(Ὁ), λοι 

(τ Soyer Saal YES 

Ἂς Sats 
ρθῶ; 

όξο slip 

(δ) οὐ ρου 

ron Ae 74 Sa 22, 

(οι Slawltels 
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170. Kat τώρα (που to Kooaw ἔχει 

φτάσει) το ἀρνούνται! Πολύ σύντομα ὁμως 

θα μάθουν (τη συνέπεια της ἀρνησής τους). 

171. Η υπόσχεσή Mas εἰχε προηγηθεί 

κιόλας, στους Δούλους Macs που εἰχαν 

αποσταλεί (από Mac) 

172. ot. θα ἐχουν - ὄέδαια - την | 
᾽πυποστήριξη (την νίκη) 

173. κι ότι οι στρατιώτες μας (με τη 

συνόρομή μας) θα νικήσουν τους εχθρούς 

τους 

174. Iv’ αὐτό ν' απομακρυνθείς az’ 

QUTOUG για λίγο καιρό, 

175. και va τους ὀλέπεις γιατί πολύ 

σύντομα θα dovv (τη συνέπεια τῆς 

άρνησής τους) 

176. Μήπως ὄιάζονται για την τιμωρία 

Maz; 

177. Κι όταν πέσει σ' ανοιχτό χώρο 

- μπροστάτους - (τότε) κακό (και ψυχρό) 

θα είναι το πρωινό γι' αὐτούς που έχουν 

προειδοποιηθεί (και Sev πρόσεξαν)! 

178. Ν' ἀαπομακχρυνθείς απ' αυτούς για 

λίγο καιρό, 

179. και ὄλέπε γιατί πολύ σύντομα 

θα δουν (τη συνέπεια της ἀρνησής τους). 

1δ0. Δόξα στον Κύριό σου, τον Κύριο 

της ϊμημένης Δύναμης! Etwwar Ανώτερος 

απ' ό:τι (Tov) αποδίδουν. 

ΨΥ SlbLol 5) aw 

So Nor a bt 4522 
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181. Kou Εἰρήνη (ας συνοδεύει) τους OI onc fends 
αποστόλους! ΄ 

182. Και o'Ypvoc ανήκειστον AAAAX ᾿ σῶς ἃ Ἵ ΠΝ 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ AN SS τ 
του Παντελεήμονα.και Πολυεύσπλαχνου ΟΣ ΝΑ ‘ 

1. 2. -(Σαντ): ἘΟρκίζομαιστο Κοράνιο nee 
; oF Ogi, μ Θ ; OC) Silesia; Le 

που εἰναι γεμάτο ATMO προειδοποιητικα 

Μηνύματα (Αὐτὸ είναι ἡ Αληθεια). 

. Ki ἥν PX .-.2..“.7 a Canes . 2 ὄμως οι ἄπιστοι (κολυμποῦυν) Chale τορος 

μέσα στην AVTOSLAXOLON και στὴν 

αποστασία. | 

3. Πόσες (και ODES) vevues EG stsobes gli Sly 
εξολοθρέψαμε - πριν a’ αὐτούς -; Ὅλες ῶυ ζω. 

τους φώναζαν (για οἰκτο), ενώ δὲν ήταν ἡ pl 

πολύ καιρὸς που Elyav σωθεί! 

4. Και απόρησαν που ἕνας < οἰ δ τ τ συλ ας ΟΠ) 

Προειδοποιητήῆς ἐχει φτάσει σ' αὑτούς, Cte be 
ee @Ppakyennnus 

από την LOLA τη γενιά τους! Και οι ἀπιστοι ͵ ᾿ 

λένε: "Autos είναι ἕνας μάγος, ψεύτης! 

5. "Πώς ἐχει κάνει τις θεότητες (όλες) OE 2 eine Vogl Qh ah Shani 
μέσα σ' Eva Θεό; Στ᾿ αλήθεια αυτό εἰναι 

ἕνα παράξενο πράγμα!" 

ν “στα Σ 4, 

ἀορυξριύ κοί; μα ωϊ 6. Κι όσοι ήταν - ἀνάμεσά τους - OL 

αρχηγοί, ἀαποχώρησαν, (λέγοντας): ΠΡΟ ΕΝ 

"Συνεχίζετε και χρατείστε με ὑπομονή. Φ Ὁ 2¢ Coal le 

* 64. Σημ. 1 
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τις θεότητές σας! Tiatt αυτό εἰναι - 

σίγουρα - ἕνα πράγμα σχεδιασμένο 

(εναντίον σας)! 

ΠῚ ᾿ id x ' - ul a ao OIF oe Ae > Pie 7. "Δεν ἔχουμε ακούῦσει (Opoto) μ᾽ αυτό, Cee ϑδάζαρα 

OTH τελευταία θρησκεία (στον ὃ eee 

Χριστιανισμό). Αὐτό dev εἰναι παρά μια Q ot: "Ny 
ἱστορία φτιαχτή!" 

" , Ι ᾿ , ᾿ 4 “7 93 »»ἵ, Ed We, f τοῦ 4 8. "Πῶς! (Εἰναι δυνατό va) ἐχει σταλεί Sap ASeey SP Cao 

to Myvupa σ' avtov - avtt σ' εμάς;" Κι είν: ἘΣ 
? , ’ , ἱ ( } ho er 3° 

ntav - ὀέδαια - σε αμφιδολία από το οὐ elspa bbe 2302 
Μήηνυμά μου, γιατί ἀκόμα δεν δοκίμασαν 

την Ἰιμωρία Mov! 

9. Ἢ μήπως έχουν τους Onoavoorts OM πο; i 2 τρῖ 

της Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου, του τῆς τ : 

Παντοδύναμου, tov απεριόριστου Awontn;. 

10. Ἢ μήπως έχουν κτήμα (τους) τους τ beget a6 Ai 

OVEAVOUS και TH Yn, κι όλα όσα ὀρίσκονται 

ανάμεσά τους; (Av εἰναι ἕτσι), ας ἀανεδούν 

Odo. μαζί we όλα ta μέσα (για va 

διαθέτουν TA ζητήματα τῶν ουρανών και 

τῆς yns)! 

᾿ ’ ; ΄ Fa > , yo re ter Boe AS oe 11. Exet ὁμῶς ὑπάρχει ἕνας ἡττημένος ὦ... οι λῶλι 
στρατὸς από TA Κόμματα (τῶν συμμάχων 

απίστων). ᾿ 

, ͵΄ , » ἧς “ot ida 4 2 2-9, “Ree Lars Gee 7S, 12. Kou πριν από αὐτοὺς (πολλοὶ ἦταν | ΟΝ λό S535 eh Peace 

που) OLAWEVIAV (τους αποστόλους), O λαός | 

tov Nwe, o Avt, και ο Φαραώ. Κύριος 
tov Πασσάλων. 

13. και Θεμούντ, και ο λαός του 

Λωτ, καὶ οἱ Συνασπισμοί της Aixa (οι a oy 255.54 
s . , , , ἢ i « $ 

κάτοικοι TOV Δασους) - αὐτὰ ηταν (τα | ὥς Ass 

Κόμματα) οι Συνασπισμοί. 

See a ote λλ5ς5. 7 
SS Cael byl nst9 aye) 
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14. Δεν υπήρξε κανένας (απ' αὐτούς) 

χωρίς να διαψεύσει τους αποστόλους, YL 

αὐτό ἀξιζε ny Τιμωρία Mov va φτάσει 

δίκαια (και αναπόφευκτα πάνω σε καθένα 

απ' αὐτοῦς).. 

15. Κι αὐτοί, το μόνο που περιμένουν 

δεν είναι παρά μια τρομερή Koavyn, που 

(όταν συμόεί) dev θα ξαναγυρίσει ἀλλη 

φορά. 

16. Και λένε (ειρωνικα): "Κυριέ μας! 

Συντόμεψε - για μας - τὴν καταδίκη, 

(ἐστω) και πριν από την Ἡμέρα του 

Λογαριασμοῦ"". 

17. Κάνε ὑπομονή (όμως) σ' αυτά που 

λένε, και θυμήσου τον Δαυίδ, τον Δούλο 

Mag, - τον δυνατό - που πάντοτε ἔστρεφε 

to ὀλέμμα (σ᾽ Ends, μετανοιώνοντας). 

18. Ἐμείς ἤμασταν που κάναμε Ta 

ὄουνά va πυποτάσσονται και να 
επαναλαμόάνουν μαζί του, τη Δόξα Mas 
κατά το δειλινό καὶ στην ανατολή (της 

ἡμέρας). 

19. Και τα πουλιά (ακόμα) μαζεύονταν, 

κι ὁλα γύριζαν (στον Aavid) για va 

ἐεπαναλαμόάνουν μαζί του τη Δόξα Mac. 

20. Και δυναμώσαμε τη ὄασιλεία TOV 

και του δώσαμε σοφία, και τὴν ευχέρεια 

στὴν ομιλία και ἀποφασιστικότητα. 

21. Μήπως σου δόθηκε ἡ Εἰδηση (η 

ἱστορία) τῶν (δύο) Συζητητών, ὅταν 

πήδηξαν τον τοίχο TOV ιδιαίτερου 

: 2.14 After oe 

Qe Ae) \ Sol 

> - B® tay, 
go “1 

Cd gleos 

ὡς ῷ 

AAR RA aK nel 
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δωματίου; 

22. κι όταν μπήκαν (και στάθηκαν) 

μπροστά στον Δαυίδ, που τρόμαξε az’ 

αὐτούς. (Του) εἰπαν: "Μη φοόάσαι! 

Eivaote δύο Συζητητές, που ο Evac 

αδίκησε τον GAAO. Δίκασε - λοιπόν - 

ανάμεσά μας με δικαιοσύνη, και μη μας 
μεταχειριστείς ἄδικα, αλλὰ καθοδήγησέ 

μας στον ομαλό Δρόμο... 

23. "Αὐτός εδώ εἰναι αδελφός μου. 

Ἔχει ενενήντα εννέα προύατίνες κι εγώ 

ἔχω μια προόατίνα. (Κι όμως μου) εἰπε: 

- Νὰ μου την αφήσεις - κι (επιπλέον) με 

νίκησε στην ομιλία, (στη συζήτησή μας)". 

24. Eime (ο Δαυίδ): "Le Eyer - 

οπωσδήποτε - αδικήσει, ζητώντας TH 

(μοναδική) σου προύδατίνα va τὴν 

προσθέσει στις προδατίνες του. Πολλοί - 

δέόαια - εἰναι από τους συνεταίρους που 

ανακατεύονται (σ' επιχειρήσεις) αδικούν 

O ἕνας τον άλλο. Όχι - όμως - αὐτοί που 

πιστεύουν και κάνουν καλό. Αλλά πόσο 

λίγοι εἰναι avtoll..." Ο Δαυίδ εἰχε 

συμπεράνει ότι τον δοκιμάζαμε, γι' αὐτό 

ζήτησε TH συγχώρηση του Κυρίου του, xt 

πεσε κάτω, γονατιστός (από ταπείνωση) 

και μετάνοιωσε. 

25. Κι Ἐμείς του συγχωρήσαμε auto 

(το παράπτωμα). Και θα ἔχει - ὀέόδαια - 

THY ἀπόλαυση μιας μεγάλης τάξης σε Ἐμάς 
και θέση εξαιρετική τὴν (τελική) 

Ἐπιστροφή. 

26. Ω! Δαυίδ! Σ' ἔχουμε κάνει ἕναν 
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yn. Δίκαζε ἀνάμεσα στους avOeusmous με 

τὴν αλήθεια (και δίκαια). Και μὴν 
ακολουθείς Ta πάθη (της καρδιάς σου), 

γιατί θα σε παραπλανήσουν από το Δρόμο 

του AAAAX. Exetvoi δὲ που περιφέρονται 

στὴν πλάνη μαχριά από το Δρόμο του 

AAAAX θα ἐχουν σκληρά ὀάσανα, γιατί 

λησμόνησαν την Ἡμέρα του Λογαριασμού. 

27. Kau dev ἔχουμε δημιουργήσει - 

χωρίς σκοπό - TOUS ουρανούς και TH YH 

και OO ὄρίσκονται ἀνάμεσά τους. Αὐτή 

εἰναι ἡ αντίληψη - που συμπεραίνουν - OL 

Απιστοι. Αλλά, - αλλοίμονο στους 

Απιστους - από TH Φωτιά (της Κόλασης)! 

28. Μήπως Oa πρέπει va 

μεταχειριστούμε EXELVOUG που πιστεύουν 

καὶ κάνουν TO καλό, - TO ίδιο - μ' εκείνους 

που καταστρέφουν στὴ yn; Η μήπως θα 

ἔχουν την LOLA τύχη OL ευσεύόείς με τους 

κακούργους; που φυλάγονται από το κακό, 

με αὐτούς που αποστρακχίζονται από το 

καλό; 

29. (Edw εἰναι) Eva - ευλογημένο - 

Βιόλίο που το ἐχουμε στείλει σ' εσένα 

κάτω (OTH YH), για va μελετήσουν 

(προσεχτικά) τα Εδάφιά του, και για να 

EVVOOUV (νουθετοῦν) - όσοι - σκέπτονται 

- τις νουθεσίες του. 

30. Και χαρίσαμε στον Δαυίδ (- για 

γιο -) τον Σολομώντα, (mov ἡταν) 

εξαίρετος στην ὑπηρεσία Mac! Πάντοτε 

ἔστρεφε το όλέμμα (σ' Εμάς με μετάνοια). 

31. Κοίτα, όταν του etyav εκθέσει 

μπροστά TOV - κατά το δειλινό - ἁλογα 

5 ear 
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(ιππασίας) εξαιρετικήῆς XATAYWYNG και 

ταχύποδα. 

32. Και εἰπε: ᾿Αγάπησα - πράγματι - 

τὴν ἀγάπη του ἀγαθοῦ, μὲ σκοπό τὴν 

ανάμνηση (να δοξάζω) tov Kuo μου, 

"μέχρις ὁτου (O ήλιος) κρύφτηκε με TOV 

πέπλο (της Νύχτας). 

33. Φέρτε (ta ἀλογα) πίσω σ' ἐμένα". 

Κι άρχισε να χαϊδεύει πάνω από τα πόδια 

(τους) και το λαιμό (τους). 

34. Κι ὁμως ἐχουμε δοκιμάσει τον 

Σολομώντα. Τοποθετήηήσαμε πάνω στο 

θρόνο του ένα σώμα (χωρίς ζωή). Αλλά 

στο τέλος ξαναγύρισε (σ᾽ Epas) 

μετανοιωμένος, 

35. (και) εἰπε: "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ 

με και χάρισέ μου ἕνα Βασίλειο, που 

κανένας μετά από εμένα VO μη μπορεί να 

το φτάσει. Tati Ἐσύ εἰσαι ο Γενναιόδωρος 

Δωρητής". 

36. Και ὑποτάξαμε σ' αὐτόν tov Ἄνεμο, 

να τρέχει ήρεμα - με τη διαταγή τοῦ - σ' 

οποιανδήποτε (κατεύθυνση) επιθυμούσε νὰ 

τον ρίξει. 

37. (Tov διαθέσαμε) ακόμα και τους 

δαίμονες, - κάθε εἰδος - από κτίστες (πάνω 

στη YH), κι από ὀουτηχτές (OTH θάλασσα), 

38. κι ἄλλους - δεμένους μαζί - με 

αλυσίδες. 

39. (Και του είἰπαμε): "Αὐτή εἰναι ἡ 

(γενναιόδωρη) Προσφορά Mac! Av ta 
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παραχωρείς (GE άλλους) ἡ TA κρατάς (O 

ἰδιος), δεν (θα cov ζητηθεί λογαριασμός". 

40. Και θα ἔχει - ὀέδαια - τὴν 

απόλαυνση plac θέσης πολύ κοντά σ' Ἐμάς, 

χι εξαιρετική τὴν (τελική) Ἐπιστροφύή. 

41. Και θυμήσου τον Iw6 (Εγιούμπ), 

τον (πιστό) Δούλο Macs. Κοίτα, όταν 

φώναξε τον Κύριό του: "Με πίκρανε ο 

Σατανάς με δυστυχίες και ὀάσανα!" 

42. (To πρόσταγμα δόθηκε): "Κτύπησε 

(τη Yn) με το πόδι σου. Αὐτό εἰναι (νερό) 

γιὰ va πλυθείς κρύο (δροσερό), και (νερό) 

για νὰ πίνεις". 

43. Και του χαρίσαμε (ξαναφέρνοντας 

πίσω) τὴν οικογένειά TOV, και 

διπλασιάσαμε τον αριθμό τῆς - σαν Χάρη 

από Mag (σ' αὐτόν), και το μήνυμα για 
ὄσους καταλαόαίνουν. 

44, "Και πάρε με το χέρι σου λίγο 

χορτάρι και χτύπησε μ' αὐτό, και UH 

σπάσεις (τον O0XO σου) -". Tov ὄρήκαμε - 

ot’ αλήθεια - γεμάτο ὑπομονή (και 

σταθερότητα). TL καλός που ἦταν ο δούλος 

Mac αυτός! Πάντοτε (σ' Ἐμάς) ἐστρεφε 

το ὀλέμμα (με μετάνοιο). 

45. Και θυμήσου τους (πιστούς) 

Δούλους Mas: tov Αὐραάμ, τον Ισαάκ 

και tov Iaxw6, mov είχαν δύναμη της 

λατρείας και τῆς λογικῆς. 

46. Τους εἰχαμε προορίσει για Eva 

εὐδικό (σκοπό): τὴν προκήρυξη του 

Μηνύματος γιὰ to Σπίτι (της Μέλλουσας 
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Ζωής). 

47. Κι αυτοί στα μάτια Mac - σίγουρα 

- εἰναι LE TH παρέα των Ἐκλεκτών και 

τῶν Ἀριστων. 

48. Και θυμήσου τον Ἰσμαήλ, τον 

Ελισσαίο και τον Δουλ - Κίφλ. Όλοι τους 

ἤσαν από τους Ἀριστους. 

49. Αὐτό είναι το Μήνυμα (που 

προειδοποιεί). Και για τους evoebeic 

ὑπάρχει - οπωσδήποτε - ἕνας όμορφος 

τόπος για τὴν (τελική) Ἐπιστροφή, 

50. Κήποι τῆς Αιωνιότητας, που οι 

πόρτες τους θα εἰναι σ' αὐτούς ανοιχτές. 

51. Oa πλαγιάζουν στη μέση τους (με 

άνεση), και θα μπορούν va καλούν για 
(va τοὺς ἐλθουν) ἄφθονα φρούτα και 

(γλυκά) ποτά. 

52. Και κοντά τους θα έχουν σεμνές 

γυναίκες (για συντροφιά) χαμηλοόλεπούσες 

- τῆς ἰδιας ἡλικίας. 

53. Αὐτή εἰναι ἡ Υὑτόσχεση που σας 

δίδεται για την Ἡμέρα του Λογαριασμού! 

54. Στ' αλήθεια αὐτές θα εἰναι οι 

Ευεργεσίες Mac (προμήθειές Mac) που 

ποτέ δεν θα εξαντληθούν. 

55. Μάλιστα, ἔτσι θα εἰναι! Ὅμως για 

τους ἀσεόείς, θα ὑπάρξει ἕνας κακός τόπος 

για τὴν τελική Ἐπιστροφή) 

56. Η Κόλαση - που μέσα ty θα 
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καίγονται, - EVA φρικτό κρεύάτι (πράγματι 

για νὰ ξαπλώσει κανείς)! 

57. Μάλιστα, étou θα εἰναι! Και θα το 

δοκιμάσουν, - ἕνα καυτό νερό, κι ἕνα 

πύο (που EXOEEL από το δέρμα τους) 

ἄτα; δ δῦ ev 

58. Kou ἄλλα ὀασανιστήρια - σὰν κι 

αυτό - και χειρότερα! 

59. (Ou φύλακες της φωτιάς θα MOVV:) +2 (22 ip ard τ 

Αὐτή εἰναι μια ομάδα που τρέχουν Peet 

θιαστικά (με θράσος) μαζί σας. Καμιά ευχή 

για το καλωσόρισες δεν θα Exouv! Σίγουρα 

θα τους κάψει ἡ Φωτιά! 

60. (Κι οι οπαδοί θα φωνάζουν στους Sa 2058 ἘΚΕΣΜΑ AT 
οδηγούς που τους εξαπάτησαν): "᾿Αλλὰ 

οὔτε xvodc! Δεν θα cas καλωσορίσουν! 

Εσείς εἰστε που TH φέρατε πάνω μας! 

Και τώρα ο κακός ο τόπος (AUTOS) ἐὰν 

παραμονή" 

61. Oa πουν: "Κύριέ μας! Αὐξησε διπλή | κυνί: ̓ SCL “1 Ὁ 

την Τιμωρία στη Φωτιά σ' οποιονδήποτε 

μας EXEL φέρει (TH συμφορά αυτή) πάνω CY Ll 

μας" 

62. Και θα πουν: "Ti συμόαίνει σ' εμάς ΚΡ ΡΥ Sets De SULI bs 
και δεν ὀλέπουμε (τους) ἄνδρες που τους 

εἰχαμε μετρήσει με τους κακούς, 

63. “Μήπως τοὺς πήραμε στὴν κοροῖδια ὁ CN ecb dl Aue picl 
ἡ μήπως ἡ ὁρασή (μας) ἐχει κάνει λάθος"; 

64. Αὐυτή - ὀέδαια - εἰναι ἢ 69 Gly ees aA | 
πραγματικότητα - τῆς αμοιθαίας | : “4 
αντικατηγορίας του AGOUV της Φωτιάς. 
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65. Na metic: "Eyw εἰμαι μόνο ἕνας 

Προειδοποιητής, (για va σας πω) ότι dev 

᾽πῃυπάρχει ἄλλος θεός παρά ο Evag AAAAX, 

ο Μοναδικός, ο Ακαταμάχητος, 

66. "Κύριος των ουρανών και τῆς γης 

και τῶν ενδιαμέσων τους, O 

Παντοδύναμος, ο Πολυεπιεικής. 

67. Na πεις: "Auto είναι Eva Σπουδαίο 

Μήνυμα, 

68. που an’ αὐτό ὀμως εσείς 

απομακρύνεστε!" 

69. “Δεν εἰχα καμία γνώση εγώ για 

την Ὑψηλή Συνέλευση (των ἀγγέλων) όταν 

συζητούσαν (υποθέσεις) για TOV εαυτὸ 

τους. 

70. To μόνο που μου ἔχουν εμπνεύσει 

εἰναι, να προειδοποιώ ειλικρινὰ και 

δημόσια". 

71. Κοίτα όταν ο Κύριός σου εἰπε 

στους αγγέλους: "Είμαι ἕτοιμος να πλάσω 

τον άνθρωπο από λάσπη. 

72. "Ὅταν Tov 6000 το 

(OAOXANOEWLEVO) TOV σχήμα, και εμφυσήσω 

μέσα του από το πνεύμα Mov, πέσετε 

(OAOL) κάτω με ὑπακοή προς αὐτόν". 

73. Κι ὀλοι μαζί οι άγγελοι 

 (ὑπάκουσαν) κι ἐσκυψαν γονατιστοί, 

74. εκτός από τον ἱμπλίς που 

ὉὈὙπερηφανεύθηκε κι EyLVE ἕνας ἀπό τους 

3,.2:172. ge sa “ 
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αρνητές της Πίστης.. 

75. Eine (0 AAAAX): "Q! ἱμπλίς! Τὶ 
σ' εμπόδισε να σκύψεις γονατίζοντας σ' 

EXELVOV που ἕπλασα με τα χέρια μου; 
Μήπως από υπεροψία; ἡ μήπως επειδή 

εἰσαι ἕνας απ' αὐτούς που στέκονται | 

wna,” 

76. Εἰπε (0 Isic): "Είμαι ο καλύτερος 

απ' αὐτόν! Ἐμένα με ἐπλασες από φωτιά, 

(ενώ) αὐτόν τον έπλασες από λάσπη". 

77. (Είπε ο AAAAX): "Byes απ' αὐτή 

(τη συγκέντρωση), αποδάλλεσαι με κατάρα. 

78. "Και ἡ Κατάρα Mov θὰ εἰναι πάνω 

σου μέχρι την Ἡμέρα της Κρίσης". 

79. Εἰπε (ο Iushic): "Κύριέ μου! Δώσε 

μου αναδολή, μέχρι την Ἡμέρα που (οι 

νεκροί) θα αναστηθούν". 

80. Εἰπε (υ AAAAX): Ἢ αναδολή σου 

παραχωρείται. Εἰσαι - λοιπόν - από αυτούς 

που είχαν προθεσμία, 

81. "μέχρι την Ἡμέρα που ἡ woa της 

έχει ορισθει". 

82. Εἰπε (ο ᾿μπλίς): "Ορκίζομαι - ἐτσι 

- στή Δύναμή Σου, ότι θα παραπλανήσω 

όλους μαζί, 

83. "Extd6¢ από σους ανάμεσά τους 

εἶναι πιστοί και εκλεκτοί Δούλοι σου". 

84. Εἰπε (υ AAAAX): "Ἔτσι λοιπόν 

εἶναι ἡ αλήθεια και την Αλήθεια λέγω", 
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85. "ὅτι θα γεμίσω - στα σίγουρα - 

τὴν Κόλαση μ᾽ εσένα και μ' όποιους σε 

ακολουθήσουν am αὐτούς - κάθε ἕνα 

χωριστά κι όλους μαζί". 

86. Na πεις: "Δεν σὰς ερωτώ για καμιά 

αμοιδή γι' αὐτό (το Κοράνιο), κι οὔτε 

διεκδικώ (τίποτε το ανύπαρκτο.. 

87. "Αὐτό δεν εἰναι παρά ένα Μήνυμα 

για (όλο) το Κόσμο. 

88. "Κι οπωσδήποτε - μετά από λίγο - 

θα μάθετε την αλήθεια απ' αὐτή τὴν 

εἰδηση". 

οι AAS ob Ss Age OS 

AON oa, . iv oF 

Ὁ evi cal iL iy alpalle SIE Jp 

θαι 

0) ore ste els 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov IlavtedAenuova, tou Πολυεύσπλαχνου 

1. To Βιόλίο (to Κοράνιο) ἔχει σταλεὶ 

από tov ΑΛΛΑΧ τον Ανίκητο, τον 
Πάνσοφο. 

2. Ἐμείς - ὀέδαια - εἰμαστε που ἔχουμε 

στείλει σ' εσένα κάτω (OTH YH) το Βιύλιο. 

με την ἀλήθεια. Iv’ αὐτό va λατρεύεις 

τον AAAAX xt ας εἰναι ειλυκρινής ἡ προς 
AUTOV λατρεία. σου. 

. 3, Πράγματι, ἡ καθαρή (ειλικρινήης) 

θρησκεία πρέπει VA εἰναι μόνο προς τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι εκείνοι που πήραν άλλους 

προστάτες αντί tov AAAAX λένε: "Δεν 

τους λατρεύομε παρά μόνο για να μας 

φέρουν κοντά στον AAAAX". O AAAAX 

gor Aa ~~ or . “ we See ae. 
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- 6€6ara - θα δικάσει μεταξύ τους για τις 

διαφορές τους. Και dev καθοδηγεί - o 

AAAAX - Tov ψεύτη που εἰναι ὑπερόολικά 

άπιστος. 

4. Av ηθελε ο AAAAX να πάρει για 

τον εαὐυτό Tov ἕνα παιδί, θα διάλεγε - 

αὐτόν που θέλει and ta δημιουργήματά 

Tov. Αλλά εἰναι Ανώτερος πάνω από 

τέτοιες σκέψεις. Εἶναι ο ΑΛΛΑΧ, ο 
Μοναδικός, ο Νικηφόρος. 

5. Ἔπλασε με δίκαιες (αναλογίες) τους 

ουρανοῦς και TH yn. Exave τη Νύχτα va 

σκεπάζει ὀαθμιαίως εν μέρει την Ἡμέρα, 

καὶ την Ἡμέρα va καλύπτει Eva μέρος 

της Νύχτας. “Eyer υποτάξει (στο Νόμο 

Tov) τον λιο και τη σελήνη. Κι oda 

ακολουθοῦν μια πορεία για ἕνα ορισμένο 

χρόνο. Κοίταξε! Εἰναι, πράγματι, o 

Ανίκητος (και) ο Πολυεπιεικής. 

6. Las Exel δημιουργήσει (όλους) από 

ἕνα μόνο Πρόσωπο. Ἔπειτα - an’ αυτό - 

ἕκανε TO ταίρι του, κι EOTELAE σ' εσάς 

κάτω (OTH YH) οχτώ χεφάλια από τα 

ζωντανά (τα κοπάδια) σε ζευγάρια. Lac 

δημιουργεί μέσα στις μήτρες των μητέρων 

σας - σε φάσεις - ἡ μια μετά την ἄλλη. 

μέσα σε τρία σχοτεινά περικαλύμματα. 

Αὐτός εἰναι ο AAAAX, ο Κύριος σας. Σ' 

αὐτόν ανήκει ἡ Κυριαρχία. Δεν υπάρχει. 

θεός παρά μόνον Αὐτός. Πώς - λοιπόν - 

παραστρατείτε από to Δρόμο Tov; (από 

το αληθινό σας Κέντρο); 

7. Av (Tov) αρνείστε, ὀέδαια οΑΛΛΑΧ 

δεν σας EXEL ἀνάγκη - είναι πλούσιος - 

και SEV ἀνέχεται THV αχαριστία τῶν 
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δούλων Tov. Av (Tov) evyvmpoveite, 

δέχεται την εὐγνωμοσύνη σας. Και κανένας 

δεν θα φέρει την ενοχή του άλλου. Ἔπειτα 

(τελικά) στον Κύριό σὰς εἶναι πον θὰ 

ἐπιστρέψετε, ὁποτε θα σὰς νυποδείξει Ta 

ooa κάνατε. (υ AAAAX) γνωρίζει - ὀέδαια 

- 0,Tt ὀρίσκεται στο θάθος τῆς 

(ανθρώπινης) καρδιάς. 

8. Κι όταν ἡ συμφορά αγγίξει τον 

άνθρωπο AUTO επικαλείται τον Κύριό TOV, 

- στρέφοντας σ' Αὐτόν - μετανοιωμένος. 

Ἔπειτα αν του δοθεί απ' Αὐτόν μια χάρη, 

Eeyva (Oo ἀνθρωπος) - για ποιο λόγο - 

Τον επικαλείτο - προηγουμένως και κάνει 

στον AAAAX συνέταιρους για νὰ 

παραπλανήσει (τους συνανθρώπους) από 

to Δρόμο Tov. Na πεις: ᾿Απόλανυσε - για 

λίγο καιρό - την αχαριστία σου. Εἰσαι - 

σίγουρα - (Evas) από τους Συντρόφους 

της Φωτιάς"} 

9. Μήπως εκείνος που λατρεύει (TOV 

AAAAX) με ευλάδεια κατά τη διάρκεια 
της νύχτας - γονατιστός κι ὀρθιος - και 

παίρνει τις προφυλάξεις Tov για τη 

Μέλλουσα Ζωή (στον ἄλλο κόσμο) και 

παρακαλεί - ελπίζοντας - στην ευσπλαχνία 

του Κυρίου του, (είναι το ἰδιο μ᾽ εκείνον 

ποὺ τίποτε δεν χάνει;) Na πεις: "Ma 

ὀρίσκονται στὴν LOLA μοίρα: εκείνοι που 

γνωρίζουν (την Αληθεια), μ' εκείνους που 

δεν την γνωρίζουν; "Μόνο οι προικισμένοι 
UE φρόνηση είναι, που θα δεχτοῦν τη 

προειδοποίησηῃ. 

10. Na πεις: "Q! Ἐσείς οι δούλοι Mov, 

που πιστεύετε! Na φούάστε το Κύριό σας. 

Ἐξαιρετική είναι (η αμοιδή), για ὁσους 
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EXAVAV TO καλό O' AUTO τον κόσμο. Kat 

nN yn του AAAAX εἰναι πλατιά! Ὅσοι - 

μάλιστα - καρτερικά ὑπομένουν θα πάρουν 

τὴν ALOLEN τους χωρίς λογαριασμό 

(απεριόριστα) " © 

11. Νὰ πεις; "Ἔχω πάρει ἐντολή νὰ 

λατρεύω tov AAAAX μ' ειλικρινή πίστη 

προς Αὐτόν. 

12. Ἔχω πάρει EVTOAH va εἰμαι ο 

πρῶτος που θα υποταχθεί (στον AAAAX) 

- oto Tokay -". 

13. Na πεις: "AV παρακούσω τον Κύριό 

μου - πολύ φοόάμαι - τὴν (μεγάλη) 

Τιμωρία της Σπουδαίας Ἡμέρας". 

14. No πεις: ον AAAAX λατρεύω 

και VITNOETO με - ειλιχρίνεια - καθαρή 

εἰναι ἡ λατρεία μου - προς Αὐτόν -". 

.15. "Λατρεύετε εσείς ό.τι θέλετε - αντί 

Tov". Na πεις: "Avtol που θα 6youv 

ζημιωμένοι - εἰναι ὀέδθαια - εκείνοι που 

απώλεσαν τον εαυτό τους κα τους δικούς 

τους, κατὰ την Ἡμέρα τῆς Ανάστασης. 

Αὐτή εἰναι - πράγματι - ἡ φανερή (και 

πραγματική) Απώλεια". 

16. Oa ἔχουν για σκέπασμα από πάνω 

τους στρώματα Φωτιάς κι (άλλα) 

στρώματα από κάτω τους. Eto. φοόίζει 

ο AAAAX (προειδοποιώντας) μ᾽ avto, 

τους Δούλους Tov: "Q! Δούλοι Mov 

Φοόηθείτε Με - Aowtov!”. 

17. Κι εκείνοι που ἀαποφεύγουν τον 

Ταγούτ (ta εἰδωλα) κι ἁπαρνήθηκαν τη 
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λατρεία του, κι ἐπέστρεψαν στον AAAAX 

(μετανοιωμένοι), γι' αὐτούς ὑπάρχουν 

ευχάριστα νέα. - Ανάγγειλε λοιπόν τα 

ευχάριστα νέα στους Δούλους Mov -. 

18. Εκείνοι δὲ που axovve to Adyo, 

χαι ἀκολουθοῦν TO καλύτερο μέρος AUTOL 

είναι OL μόνοι - που oO AAAAX τους ἔχει 

καθοδηγήσει, και αυτοί είναι - οι μόνοι - 

προικισμένοι LE φρόνηση. 

19. Exetvov που του αξίζει ἡ θεία 

καταδίκαση, θα μπορείς μήπως νὰ τον 

καθοδηγήσεις εσύ; ἡ μήπως εσύ τότε θα 

απαλλάξεις ὁποιον ὀρίσκεται OTH Φωτιά; 

20. Κι ouws εκείνοι που φούόούνται 

τον Κύριό τους θα έχουν ὑπέροχα δωμάτια 

και πάνω τους XTLOVEVa (άλλα) δωμάτια, 

που από κάτω τους τρέχουν ποτάμια. Ἔτσι 

είναι ἡ ὑτόσχεση tov ΑΛΛΑΧ. Ποτέ ο 

AAAAX δεν αποσύρει την ὑπόσχεσή Tov. 

21. Μὰ δεν ὄὀλέπεις ὁτι ο AAAAX 

ἔστειλε κάτω (στὴ Yn) νερό (ὄροχής) από 

TOV OVOAVO, και TO EXAVE νὰ διεισδύσει - 

πηγὲς OTH yy; Ἔπειτα μ' αὐτό κάνει va 

ὄγουν φυτά με διαφορετικούς 

χρωματισμούς (ELOOUG και γεύσης) ἐπειτα 

μαραίνονται και τα GAEMELG να γίνονται 

χίτρινα, ἐπειτὰ τ' αποστεγνώνει και τα 

κάνει εὐθραυστα. Βέδαια, σ' αυτό ὑπάρχει 

ἕνα Μήνυμα γιὰ να θυμοῦνται όσοι εἰναι 

προικισμένοι LE τη φρόνηση. 

22. Μήπως exeivoc που ο AAAAX 

του ἄνοιξε TH καρδιά του (για va 

᾽υποταχθεί) στο ἰσλάμ - κι έτσι φωτίστηκε 

από τον Κύριό του - (δεν εἰναι καλύτερος 
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από εκείνον που EXEL σκληρή καρδιά), 

Αλλοίμονο σ' αὐτούς που οι καρδιές τους 

εἰναι GRANOES ὁταν μνημονεύεται O 

AAAAX! Αὐτοί ὄρίσκονται σε φανερῆ 

πλάνη. 

23. O AAAAX ἐχει στείλει κάτω TO 

καλύτερο Λόγο: Eva ὄόιόλίο, που Ta 

τμήματά του έχουν συνέπεια μεταξύ τους, 

(ακόμη) κι όταν επαναλαμόάνουν (τις 

ἐννοιές τους με διάφορη OWN), τρεμουλιάζει 

- απ'αυτό - To δέρμα εκείνων που 

φοδούνται το Κύριό τους. Ἔπειτα 
μαλακώνει (από τα ρίγη) - το δέρμα τους 

κι OL καρδιές τους καθώς αναφέρεται TO 

ὄνομα tov AAAAX. Αὐτό το Κοράνιο 
εἰναι ἡ καθοδήγηση του ΑΛΛΑΧ. Οδηγεί 

- μ' αυτό - εκείνον που θέλει. Ὅποιον 

όμως o AAAAX τον αφήνει στὴν πλάνη, 

δεν VIEAOXEL γι' αὐτόν κανείς οδηγός. 

24. Μήπως - λοιπόν - εχείνος που 

προστατεύει τον EaUTOV Του από TH 

σκληρή Τιμωρία κατὰ την Ἡμέρα τῆς 

Ανάστασης όταν τη δέχεται πρόσωπο LE 

πρόσωπο, (μοιάζει μ' αὐτόν που ασφαλής 

προφυλάσσεται ast’ αὐτήν); Τότε θα λεχθεί 

στους άδικους: “Δοκιμάστε (τώρα) TH 

τιμωρία των κακών ἐέργων σας" 

25. Κι εκείνοι (που ἐζησαν) πριν az’ 

ασντούς, διάψευσαν τους αποστόλους, και 

ἡ Τιμωρία τους ρθε από εκεί που dev 

τὴν περίμεναν. 

26. Ἔτσι ο AAAAX τοὺς Exave va 

δοκιμάσουν TOV εξευτελισμό στη ζωή αυτού 

του κόσμου. Τα ὀασανιστήρια ὄμως της 

μέλλουσας ζωής εἰναι μεγαλύτερα - αν 
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μόνο μπορούσαν Va TO καταλάδουν! 

27. Σ' αυτό το Κοράνιο ἐχουμε εξηγήσει 

για τοὺς ανθρώπους παραόολές, 

(παραδείγματα) από κάθε εἰδος, WOTE να 

προειδοποιούνται ὀταν τις θυμούνται. 

28. Eivau ένα Κοράνιο στην Αραόδική 
(γλώσσα) χωρίς καμιά διαστρέόλωση (στις 

λέξεις και στις EVVOLES), WOTE va 

(μπορέσουν) να φυλαχτούν (ενάντια στον 

Πονηρό). 

29. O AAAAX δίνει μια παραύδολή - 

ἕνας ἀνδρας (σκλάόδος) που ανήκει σε 

πολλοὺς κύριους συνεταίρους που 

διαφωνούν, κι ἕνας (άλλος) ἀνδρας 

(σκλάδος) που ανήκει ολοκληρωτικά σ' 

Eva (μόνο) ἄνδρα: Μήπως avtot ot δύο 

(oxAa6oL) - OTav συγκριθούν (είναι) - 

ὅμοιοι; Ο ἐπαινος πρέπει να απευθύνεται 

μόνο στον ΑΛΛΑΧΙ Κι όμως οι 
περισσότεροι δεν (το) καταλαόαίνουν. 

30. Οπωσδήποτε θα πεθάνεις (22 

Μουχάμμεντ!) (μια μέρα), κι οπωσδήποτε 

θα πεθάνουν κι αὐτοί (μια μέρα). 

31. Ἔπειτα (στο τέλος), κατά την 

Ἡμέρα της Ανάστασης θα φιλονικήσετε 

μπροστά στον Κύριό σας. 

32. Ποιος - λοιτόν - εἰναι πιο ἄδικος 

απ' εκείνον που επινοεί Eva ψέμα κατά 

του AAAAX και αρνείται την Αληθεια 

(το Κοράνιο) όταν to φτάσει! Μήπως στὴν 

Κόλαση δεν υπάρχει τόπος διαμονῆς για 

τους ἀπιστους; 
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33. Ἐκείνος όμως που έρχεται WE την 

Αλήθεια, και την πιστεύει (υποστηρίζοντάς 

την), - αὐτοὶ εἰναι OL EVOEGELC. 

34, Oa ἔχουν ὁ,τι επιθυμοὺν στον 

Κυριό τους. Αὐτή εἰναι ἡ αμοιδή τῶν 

αγαθοεργών. 

35, Ὥστε va εξαλείψει (oO ΑΛΛΑΧ) 

από αυτούς (ακόμη) και το χειρότερο που 

ἕκαναν, και νὰ τους ανταμείψει σύμφωνα 

με τη καλύτερη (πράξη) από ODES ἔχουν 

κάνει. 

36. Δεν αρκεὶ ο AAAAX (για va 

προστατέψει) το δούλο Tov; LE φοόίζουν 

όμως με ἀλλες (θεότητες) αντί του ᾿Ἰδιου 

(του AAAAX)! Κι ὁποιον 0 AAAAX 

αφήνει στην πλάνη, δεν πρόκειται Va EXEL 

οδηγό. 

37. Κι omovov ο AAAAX καθοδηγεί, 

κανείς SEV μπορεί VA τον παραπλανήσει. 

Μήπως o ΑΛΛΑΧ ὃὲεν εἰναι 

Παντοδύναμος, (ικανός να επιδάλει τη 

Θέληση Του) - Κύριος της ανταπόδοσης; 

38. Κι αν τους ρωτήσεις - σούδαρά -: 

Ποιος εἰναι που δημιούργησε τους. 

ουρανούς και TH yn, θα πουν με 

ὀεδαιότητα: "0 ΑΛΛΑΧ". Πες (τους): 

"Βλέπετε λοιπόν; Ὅτι επικαλείστε - αντὶ 

τον ΑΛΛΑΧ - μήπως μποροῦν, - όταν oO 

AAAAX θελήσει να με τιμωρήσει (με μια 

ὁλάδη) va απομακχρύνουν την Τιμωρία Tov; 

Ἢ av ο ΑΛΛΑΧ θελήσει va μ' 

ευεργετήσει, μήπως μπορούν V' 

αναχαιτίσουν tH Χάρη Του; Na πεις: 

"Aoxel για μένα o AAAAX! Σ' Αὐτόν 
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πρέπει να στηρίζονται ExElvoL που CHTOVV 

τὴν GOPAAH υποστήριξῃ. 

39. Na πεις: "Q! Λαέ μου! Κάνετε ό,τι 

θέλετε εγώ (όμως) θα κάνω (το καθήκον 

μου) Και θα μάθετε ἀργότερα, 

40. 'ποιος εἰναι εκείνος που θα του 

ἔλθει ἡ εξευτελιστική Τιμωρία και θα πέσει 

πάνω του ἕνας μόνιμος ὀασανισμός! 

41. Βέδαια σου ἐχουμε στείλει κάτω 

το Βιόλίο για όλους τους ανθρώπους LE 

τὴν Αλήθεια. Ὅποιος - λοιπόν - 

καθοδηγείται, ὠφελεί TOV εαυτόν του, και 

όποιος (απομακρύνεται) στην πλάνῃ, τότε 

ὀλάπτει τον εαὐυτόν του. Και δεν εἰσαι 
cov (Ω Μουχάμμεντ!) ὑπεύθυνος για τὰ 

ἐργα τους. 

42. Ο AAAAX είναι που παίρνει τις 

ψυχές ταν πεθαίνουν, κι εκείνες που 

dev πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του 

ὕπνου τους. Και κρατά εκείνες που πάνω 

τους ἔχει θεσπιστεί ο θάνατος, ενώ ἀφήνει 

τις υπόλοιπες (στο σώμα) για Eva 

ορισμένο χρόνο. Βέδαια σ' αυτό ὑπάρχουν. 

Σημεία (διδάγματα) για όσους σκέπτονται. 

43. Πήραν όμως ta εἰδωλα για 

μεσολαόδητές, αντί tov AAAAX! Na πεις: 
"Εἶναι δυνατό va συμόεί αυτό), ta 

εἰδωλα δεν εξουσιάζουν τίποτε, κι οὔτε 

λογυκεύονται!". 

44. Na new: "Ztov AAAAX ανήκει 

αποκλειστικά (TO δικαίωμα να επιτρέπει) 

tH Μεσολάδηση. Ἔχει την κυριαρχία στους 

ουρανούς καὶ στη yr. Ἔπειτα (στο τέλος) 
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o Avtov θα επιστρέψετε". 

45. Κι otav μνημονεύεται o AAAAX 

μόνος Tov, ot καῤδιές εκείνων που Sev 

πιστεύουν OTN Μέλλουσα Ζωή - γεμίζουν 

από αηδία. Κι ὀὁταν μνημονεύονται ot 

ἄλλες (θεότητες) εκτός Του (AAAAX), 

κοίτα, πως αἰσθάνονται χαρά! 

46. Na πεις: "ὯΙ! Κύριε AAAAX! 

Δημιουργέ τῶν ουρανών και τῆς γης! 

Γνώστη τῶν ἀπόκρυφων και των φανερῶν! 

Eov εἰσαι που δικάζεις μεταξύ τῶν δούλων 

Σου, σε όσα θέματα εἰχαν διαφορές". 

47. Κι av οι άδικοι εἰχαν OAG όσα 

ὀρίσκονται OTH YH, και διπλάσια ακόμα 

σαν κι αυτά, θα Ta πρόσφεραν για νὰ 

απολυτρωθούν από TH σκληρότητα THC 

Τιμωρίας κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, 

(Avaotaons). Αλλά κάποια αλλαγή θα 

φανεί από τον AAAAX, που δεν τους 

ήταν δυνατό ποτέ va τη λογαριάσουν! 

(va τη Pavtactovv)! 

48. Kat θα τους φανοῦν ta 

αμαρτήματα που κέρδισαν στη γη και θα 

τους περικυκλώσει (η τιμωρία), μαζί με - 

EXELVO που μεταχειρίζονταν για ειρωνεία-- 

49. Κι av ἕνα καχό αγγίξει τον 

άνθρωπο, Mas επικαλείται (για δοήθεια). 

Ἔπειτα αν του χορηγήσουμε - εκ μέρους 

Mag - μια χάρη, λέγει: "Avto το κέρδισα 

από TH γνώση μου". Όχι! αὐτό είναι μια 

δοκιμασία, κι όμως OL περισσότεροι απ' 

αὐτούς δεν το καταλαόαίνουν! 

50. Ἔτσι ἔλεγαν κι οι γενιές που ἐζησαν 
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πριν απ' αὐτούς! Αλλά από O,TL κέρδισαν, 

τίποτε δεν ὠφελήθηκαν. 

51. Και ἐπαθαν ta κακὰ ἀποτελέσματα 

από O,TL κέρδισαν. Και OGOL αδικοῦν από 

(τη γενιά) αυτή, θα πέσουν πάνω τους 

(επίσης) TA κακά ἀποτελέσματα τῶν ἔργων 

τους, και SEV θα μπορέσουν να ματαιώσουν 

(το Σχέδιό Mac)! 

52. Ἢ μήπως δεν ξέρουν ότι οΑΛΛΑΧ 

αυξάνει ta αγαθά (τη διατροφή) ἡ τὴν 

περιορίζει - σ' ὁποιον θέλει; - Βέδαια σ' 

αὐτό ὑπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

τους ανθρώπους που πιστεύουν! 

53. Na πεις: "ὯΙ Δούλοι μου! Exetvor 

που ἔχετε παρανομήσει ἐνάντια στον εαυτό 

σας (με αμαρτήματα!) Μην απελπίζεσθε 

από τὴν ευσπλαχνία tov AAAAX. O 

AAAAX - οπωσδήποτε - συγχωρεί ὀλες 

τις ἁμαρτίες, γιατί εἰναι O 

Πολυεύσπλαχνος, ο Ἐλεήμονας. 

54. “Στραφείτε (μετανοιωμένοι) στον 

Κύριό σας, και ὑποταχθείτε στη (Θέληση) 

Tov, πριν σας φτάσει ἡ Τιμωρία. Ἔπειτα, 

dev θα έχετε καμιά θοήθεια. 

55. "Kt ακολουθείτε το καλύτερο 

(πράγμα - το Κοράνιο), που EXEL σταλεί 

κάτω σε σας από τον Κύριό σας, προτού 

σας ἔλθει - ξαφνικά - ἡ Τιμωρία, ενώ dev 

τὴν περιμένετε!. 

56. Na mov λέει μιὰ ψυχή: "Αλίμονό 

μου! Σ' αὐτό χω παραμελήσει (TO 

Καθήκον μου) απέναντι στον AAAAX, 

καὶ μουν μ' αὐτούς που ειρωνεύονται 
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(ότι θα με ξάφνιαζε ἡ Τιμωρία)! 

57. Ἤ ίσως va ἐλεγε: - AV ο AAAAX 

με καθοδηγούσε, θα μουν - δέδαια - με 

τους ενάρετους! 

38. "Ἢ tows va ἔλεγε, ὀλέποντας τη 

τιμωρία: - AV μόνο εἰχα μιὰ ἀλλη ευκαιρία, 

θα ὀρισκόμουν, με OGOUG κάνουν TO καλό! 

59. Κι ἡ ἀαπάντησηθα εἰναι)" Οχισου 

ἐφτασαν κιόλας OL EvTOAES Mov, (τα 

εδάφια του Κορανίου) αλλά τις ἀαρνήθηκες 

(διαψεύδοντάς τες). Ἤσουν πὙπερήφανος 

AL EYWES από τους Ἀπιστους! -". 

60. Και την Ημέρα της Ανάστασης θα 

δεις EXELVOUG που ἐεπινόησαν ψέματα κατά 

tov AAAAX, Ta πρόσωπά Tous γίνονται. 

μαύρα. Ma dev είναι ἡ Κόλαση ἡ μόνιμη 

κατοικία για τους ὑυπερήφανους; 

61. Και θα σώσει ο AAAAX τοὺς 

EVUQETOUG (που προφυλάχθηκαν) - στο 

ευτυχισμένο τους μέρος, (το παράδεισο) 

(όπου) κανένα κακό δεν θα τους ayyiter,. 

οὔτε και θα στενοχωρούνται. 

62. O ΑΛΛΑΧ εἰναι ο Δημιουργός 

του σύμπαντος, καὶ είναι για κάθε τι ο 

Κηδεμών. 

63. Κατέχει Ta χλειδιά των ουρανών 

χαι τῆς γῆς. Ὅσοι - d€ - ἀρνήθηκαν ta 

Σημεία του AAAAX, αυτοί εἰναι οι 

χαμένοι. 

64. Na πεις: 2! Μουχάμμεντ! "Μήπως 

- w! εσείς ot ἀνόητοι! - μὲ διατάζετε vo 
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λατρέψω κάποιον ἄλλον, αντί του 
AAAAX;" 

65. Βεδαίως σου ἐχει κιόλας εμπνευσθεί 

- όπως καὶ σ' εχείνους (τους ἀποστόλους) 

που ἤσαν πριν από σένα - ότι: "Av είναι 

VOL κάνεις συνέταιρο (άλλες θεότητες, με 

τον AAAAX) θα ματαιώσουν to έργο 

σου (στη ζωή), και θα εἰστε - οπωσδήποτε 

- μὲ τους χαμένους". | 

66. Αλλά tov AAAAX μόνο va 

λατρεύεις, και νὰ ELOGL ἀπ᾽ τους 

ευγνώμονες. 

67. Και δεν ἐχουν εχτιμήσει TOV 

AAAAX, όπως ακριόώς θα ἐπρεπε. Κατά 

την Ἡμέρα de της Κρίσης τη yn ολόκληρη 

θα κλείσει OTH χούφτα Του, καὶ τους 

ουρανούς θὰ τυλίξει στο δεξί Του χέρι. 

Ἔχει ty μεγαλύτερη Δόξα κι εἰναι 

Δνώτερος οΑΛΛΑΧ από ο«τιδήποτε που 

συνεταιρίζουν μ᾽ Αὐτόν. 

68. Κι ὁταν ἡ σάλπιγγα ηχήσει ὀλα 

Ta ὄντα στους ουρανούς και OTH yn θα 

χεραυνωθοῦν (θα πεθάνουν) εκτός αὐτούς 

που θέλει ο AAAAX (να εξαιρέσε!ι). 

Ἔπειτα θα φυσηχθεί (στη σάλπιγγα) ἁλλη 

“μιὰ φορά, val Ὅλοι τοὺς ξαναγίνονται 

όρθιοι και περιμένουν (τις EvTOAES Mac). 

69. Και ἡ γη θα φωτιστεί από το φως 

του Κυρίου της. Και θα τοποθετηθεί 

(ανοιχτό) το Βιόλίο (των Πράξεων). Και 

θα EABOVV οἱ προφήτες XL OL μάρτυρες. 

Και μια δίκαιη ἀπόφαση θὰ εκδοθεί. Και 

δεν πρόκειται (κανείς) va αδικηθεί (στο 

ελάχιστο). 
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70. Κάθε ἄνθρωπος θα πληρωθεὶ στο 

ακέραιο σύμφωνα με doa Exave. Κι 

Ἐκείνος (o AAAAX) ξέρει καλύτερα OAG 

σα ἐπραξαν. 

71. Και ot ἄπιστοι θα σέρνονται στὴν 

Κόλαση στιδαγμένοι σε ομάδες, μέχρις 

ότου - σαν φτάσουν εκεί -, OL πόρτες τῆς 

θ᾽ ανοίξουν και οἱ Φύλακές της θα πουν: 

"Ma dev σὰς ἤλθαν απόστολοι - από τὸ 

γένος σας - ν' ἀπαγγέλουν πάνω (στα 

κεφάλια) Gas τις Εντολές του Κυρίου σας, 

και νὰ σας προειδοποιήσουν για TH 

Συνάντηση αυτής της Ἡμέρας σας" Oa 

πουν: "Bebata"! Κι όμως ἡ απόφαση τῆς 

Τιμωρίας θα επαληθεύσει ἐνάντια στους 
ἀπιστους! 

72. (Σ' αυτούς) θα λεχθεί: “Περάστε 

τις πόρτες τῆς Κόλασης για νὰ 

κατοικήσετε αἰώνια σ' αυτή. Πόσο κακιά 

εἶναι (αυτή) ἡ διαμονή για τους 

υπερήφανους" 

73. Κι exetvor που φοδούνται το Κύριό 

τους θα φέρονται προς τον Παράδεισο 

όλοι μαζί (σε ομάδες), μέχρις ότου σαν 

φτάσουν EXEL, κι OL πόρτες είναι ανοιχτές 

ενώ οι φύλακές του θα πουν: "Ειρήνη ας 

εἰναι πάνω σας! Πολύ καλά ἐχετε κάνει! 

Μπήτε σ' αὐτόν για VO κατοικήσετε 

αιώνια". 

74. Και θα πουν: "O Αίνος (ανήκει) 

στον AAAAX, mov ἔχει επαληθεύσει 

(εκπληρώσει) την ὑπόσχεσή Tov σ' εμάς, 

κι ἔτσι μας χάρισε (αυτή) TH yn (του 

παραδείσου). Μπορούμε να κατοικήσουμε 

TA ppl Bay YE spel. 
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στον Παράδεισο όπως εμείς θέλουμε. Πόσο 

πυπέροχη εἶναι ἡ αμοιόή όσων εργάζονται 
το (καλό)" 

75. Και θα όλέπεις τους ἀγγέλους va 

περιστοιχίζουν απ' ὀλες τις μεριές TOV 

(Θεῦκό) Θρόνο, ψάλλοντας τη Δόξα και 

τα Εγκώμια του Κυρίου τους. Η ἀπόφαση 

ανάμεσα στους δούλους του AAAAX 

(κατά την Exdixaon) θα εἰναι δίκαιη, κι 

(απ' OES τις μεριές) θα λέγεται: "H Δόξα 

(οφείλεται) στον AAAAX, τον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου". 

ipl ade ole SMS, 
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Στο όνομα tov AAAAX 

tov [lavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. X. M. = (Xa, Μιμ)Ἐ 

2. H αποκάλυψη αυτού tov Βιόλίου 

(το Κοράνιο) ἐγινε από tov AAAAX, τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο, 

3. που συγχωρεί την αμαρτία, δέχεται 

τη μετάνοια, εἶναι αὐστηρός στην Τιμωρία 

και εἶναι ο Ἄφθαστος - ὑψηλός (από όλα 

Ta πράγματα). Δεν υπάρχει θεός εκτός 

από Αὐτόν. Και προς την κατεύθυνσή Του 

εἰναι ἡ τελική πορεία. 

4. Κανείς δεν είναι δυνατόν va συζητεί 

αμφιθάλλοντας για τις Εντολές του 

6λ. Enu. 1 
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AAAAX, εκτός από τους Ἀπιστους. Ac 

μη σε εξαπατά - λοιπόν - TO (επιδεικτικό) 

ὀάδισμά τους στις πόλεις! 

5, Και πριν an’ αὐτούς (υπήρξε ἀλλος 

λαός) που διάψευσε (τις Ἐντολές), - o 

λαός του Νώε, και οι Συνασπισμοί, (του 

(Πονηρού) - μετά an’ αυτούς. Και 

συνωμότησε κάθε EBVOS ενάντια στους 

αποστόλους TOV για να τους συλλάόδουν. 

Συναγωνίζονταν συζητώντας μάταια για 

να καταδικάσουν την Αλήθεια, - μὲ TO 

ψέμα -. Εγώ ὁμῶς ἤμουν που τοὺς 

συνέλαόα! Και πόσο (τρομερή) ταν ἢ 

Ανταπόδοσή Mov! 

6. Κι ἑτσι ἐεπαλήθευσε ο Λόγος του 

Κυρίου σου κατά των Ἀπιστων, ὦστε - 

σίγουρα - νὰ γίνουν Σύντροφοι της φωτιάς! 

7. Αὐτοί που ὑποδαστάζουν το Θρόνο 

(tov AAAAX), κι αὐτοί που τον 

περιδάλλουν, ἐεπαινούν τη Δόξα και τα 

Εγκώμια του Κυρίου τους, και πιστεύουν 
σ' Αὐτόν, και παρακαλούν να Συγχωρήσει 

EXELVOUG που πιστεύουν, (λέγοντας): "Κύριέ 

uac! Xv, που ἡ απεραντοσύνη Σου 

περιδάλλει κάθε πράγμα, με Ευσπλαχνία 

και μὲ Γνώση! Συγχώρεσε - λοιπόν - 

εκείνους που μετάνοιωσαν, κι 

ακολούθησαν to Δρόμο Σου, και 

προφύλαξέ τους από τα Βασανιστήρια 

της Φλογισμένης Φωτιάς! 

. 8. "Κύριέ μας! Ἀφησέ τους va μπουν 

στους Κήπους της Αιωνιότητας, ποὺ ἔχεις 

᾽υποσχεθεί σ' αυτούς και στους EVAQETOUG 

από τοὺς πατέρες TOUS, στις συζύγους 

τους και στους ἀπογόνους τους! Nati 
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Ἐσύ εἰσαι o Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

" τ if £ od 7 - “9 ee “- rd or ary Και φυλαξὲ τους απὸ (κάθε) κακό. λῴξοι: 3{ es gH ny 

L OJOLOV EOWOES - ἐκείνη την μέρα - Alcea ier re rece 
᾿ , 5 , Ἶ Ἶ μ ec fore Byars “23 LENG AES τον 

από TO κακό, TOV ἔχεις - πραγματιχὰ - 

ἐλεήσει. Tati αὐτή εἰναι ἡ μεγαλύτερη 

Νίκη". 

10. Και πράγματι στους Ἀπιστους θα ale iba TSS <p 15) 

πουν: "Μεγαλύτερη είναι ἡ ἀποστροφή - | κ.,.:“: 
, δ) 4 

του AAAAX - για σας, από το μίσος ashes 3h 

που ἔχετε μεταξύ σας, (γιατί) OTAV σας 

φώναξαν va ἔλθετε στὴν πίστη, εσείς 

αρνηθήκατε». 

ee! a a Pe “2322. 

11. Aéve: "Κύριέ μας! Δυό φορές pas | 3 eb IC, eit J PIG 
ἕκανες va ὀρεθούμε νεκροί, και δυὸ φορές 

μας ἐδωσες Ζωή! (τώρα πια) ομολογούμε 

τις αμαρτίες μας. Μήπως υπάρχει κανένας 

δρόμος (που va οδηγεί) στὴν ἕξοδο (απ' 

εδώ) ;". 

»““.“ 

ὡ Semoigee SI JG pay 

12. (Και ἡ απάντηση θα εἰναι): "Αὐτό eas Ga £3 | ah SO 

(EYLVE), γιατί OTAV YLVOTAV AILOXAELOTLKN an sith x 

emixAnon στον AAAAX σαν to Μοναδικό Iba 3,50," 
(άξιο λατρείας), εσείς (Tov) αρνηθήκατε. | Ὃ ΟΜ 

Ὅταν ὁμως ένωσαν συνέταιρους μαζί Tov, 

τότε πιστέψατε! Η απόφαση (όμως) 

ρίσκεται με tov AAAAX, τον Ὑπέρτατο, 

τον Μέγιστο!". 

. : ‘ "The ac 4 toy 13. Είναι Εκείνος που σας δείχνει τα al PAN. ae ans sit 

Σημεία (της παρουσίας) Tov, και στέλνει ὕ: ae 

κάτω (στὴ YY) από TOV OVOGVO, τα μέσα 1:25 fer 
; » : Ρ , Ar 4 dd 

για νὰ συντηρείστε. Κι όμως μόνο όσοι Oy) δι |S, 

αποόλέπουν (στον AAAAX) μποροῦν va 

δεχτούν νουθεσίες. 

΄ ? “- 14 reg pone Bote 

14. Ἐπικαλεστείτε - λοιπόν - τον Wal nals ail leat 
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AAAAX με ειλικρίνεια και αφοσίωση στην 

πίστη προς Αὐτόν, κι αν ακόμα οι Ἀπιστοι 

το απεχθάνονται (τούτο). 

15. Κατέχει την υψηλότερη ὀαθμίδα. 

(Είναι) ο Κύριος του Θρόνου (της 
Ἐξουσίας). Με δική Του διαταγή στέλνει 

to ΠΙῚνεύῦμα (της ἐμπνευσης), σ΄ ὁποιον - 

από τους δούλους Του - θέλει για va 

προειδοποιήσει, (τον κόσμο) αναφορικά 

με την Ἡμέρα της (Αμοιόδαίας) Συνάντησης, 

16. την Ἡμέρα που όλοι τους θα 

παρουσιαστοῦν φανερά, και που τίποτε 

δικό τους δεν θα εἰναι κρυμμένο από τον 

AAAAX. Σὲ ποιον θα ανήκει ἡ Κυριαρχία 

ἐκείνη την Ἡμέρα; Στον AAAAX, τον 

Μοναδικό, ὀέδαια τον Ακαταμάχητο, 

17. Σ' αυτή την Ἡμέρα κάθε ψυχή θα 

ανταμειφθεί, με ό,τι ExEL κερδίσει. Καμιά 

αδικία δεν θα ὑπάρχει αὐτή την Ἡμέρα, 

πράγματι, ο AAAAX εἰναι Ταχύς στους 

λογαριασμούς. 

18. Και προειδοποίησέ τους για τὴν 

Ημέρα, που (πάντοτε) πλησιάζει, όταν οι 

καρδιές (θα ανέδουν) ίσια στο λαρύγγι 

για νὰ τους πνίξουν, και που για τους 

ἀδικους, οὐτε στενός φίλος, οὔτε 

μεσολαδητήῆς Ba υπάρξει, που θα 

εισακουσθεί. 

19. Γνωρίζξει (υ AAAAX), ta 

τεχνάσματα TOV ματιῶν που εξαπατούν, 

και O,TL κρύδεται στὰ στήθη (των 
ανθρώπων). 

20. Κι ο AAAAX θα δικάσει με 

Axo. Li τὰ’ 
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(δικαιοσύνη και) Αλήθεια. Ἐκείνοι ὄμως 

που (οι ἄνθρωποι) ἐπικαλοῦνται αντί Tov, 

dev θα (είναι σε θέση) va δικάσουν το 

παραμικρό. Στ᾿ αλήθεια o AAAAX εἰναι 

που AXOVEL και GAEMEL (τα πάντα). 

21. Mo. dev ταξιδεύουν oty yn, για νὰ 

δουν ποιο ἦταν TO τέλος εχείνων που 

ήσαν (που ἔζησαν) πριν a’ αὐτούς; Πολύ 

πιο ανώτεροι ήταν απ' αὐτούς σε δύναμη, 

και σε μνημεία (που αφήκαν) στη yn. O 

AAAAX oums τοὺς πήρε (τιμωρώντας 

τους) για τις ἁμαρτίες τους, και δεν εἰχαν 

κανένα νὰ τους ὑυπερασπίσει EVAVTL τὴν 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

22. Κι αὐτό, γιατί τους ἑφταναν OL 

απόστολοί τους μὲ Ta Ολοφάνερα 

Σημεία, κι EXELVOL SEV (τους) πίστεψαν. 

Τους πήρε έτσι 0 AAAAX (τους 

τιμώρησε). [Γιατί εἰναι δυνατός χαὶι 

αὐστηρός στὴν τιμωρία. 

23. Και είχαμε στείλει (στα παλιά 

χρόνια) το Μωυσῆ με τις Evtodées Mac 

και μὲ φανερό Σημείο. 

24. Στον Φαραώ και στον Χαμάν και 

στον Καροῦν. Αὐτοί όμως εἰπαν (ότι εἰναι): 

“Ἕνας μάγος (που λέει) ψέματα"".. 

25. Κι όταν τους έφτασε (φέρνοντας) 

την ἀλήθεια - εκ μέρους Mac - εἰπαν: 

"Σχοτώστε TA παιδιά EXELVWV που 

πίστεψαν μαζί Tov, κι ἀαφήστε - va ζήσουν 

- τις γυναίκες τους (σαν δούλους). Αλλά 

TO σχέδια τῶν Ἀπιστων SEV ἐφεραν κανένα 

αποτέλεσμα( και ματαιώθηκαν). 
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26. Και ο Φαραώ εἰπε: "Αφήστε με va 

σκοτώσω το Μωυσή, κι ας επικαλεσθεί 

(tote) Tov Κύριό του. Φοόάμαι, ότι θα 

σας αλλάξει τη θρησκεία σας, ἡ ίσως 

(κάνει ὥστε) ἡ καταστροφή να εμφανισθεί 

στη γῆ. 

27. Κι ο Μωυσής εἰπε: “Ἔχω καταφύγει 

(για προστασία) στον Κύριό μου και Κύριό 

σας από κάθε αλαζόνα mov δεν πιστεύει 

στην Ἡμέρα του Λογαριασμοῦύ!"" 

28. Κι ἕνας ἀνδρας πιστός - από τὴν 

οικογένεια του Φαραώ -, που ἐκρυόε τὴν 

πίστη του, εἰπε: "Ma θα σκοτώσετε ἕναν 

ἀνδρα, επειδή λέει - ο Κύριός μου - εἰναι 

ο AAAAX; - όταν μάλιστα έἐέρχεται με 

φανερά Σημεία από τον Κύριό σας; Αν 

εἶναι απατεώνας, το ψέμμα του ἐπάνω 

του θα πέσει. Av αποδειχθεί (ότι λέει) 

τὴν Αλήθεια, τότε θα πέσει πάνω σας 

κάτι (από TH συμφορά) που μ' αὐτή σας 

προειδοποιεί. O AAAAX - ὄὀέδαια - δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο, και ψεύτη! 

29. "ὯΙ Λαέ μου! Σ' εσάς ανήκει ἡ 

χυριαρχία αυτής της ἡμέρας. Φαίνεται (η 

δύναμή) σας στη yn. Ποιος όμως θα μας 

ὀοηθήσει από την τιμωρία του AAAAX 

av μας ἔλθει" O Φαραώ εἰπε: "Δεν σας 

δείχνω παρά μόνο ὀ,τι (εγώ ο ἰδιος) 

πιστεύω και Sev θα σας οδηγήσω εκτός 

από τον toto Δρόμο!" 

30. Και εἰπε - τότε - εκείνος που 

πίστευε: "CQ! Λαέ μου! Φοόάμαι μη τυχόν 

πάνω σας - (συμόεϊί) - κάτι παρόμοιο της 

Ἡμέρας των Συνασπισμών (τότε που τα 

Κόμματα είχαν συνωμοτήσει)! 
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31, "Κάτι παρόμδιο με την τύχη της 

γενιάς του Νώε, και του Αντ, και του 

Θεμούντ, κι εκείνων που ήλθαν μετά 

απ' αυτούς. O AAAAX ὀμως δεν επιθυμεί 

τὴν αδικία για τους δούλους Του. 

32. "Kat, w! Λαὲ μου! Πολύ φούόάμαι 

γιὰ σᾶς τὴν Ημέρα 

αλληλοφωνάζεστε (και θα θρηνείτε) 

33. "μια Ἡμέρα που θα στρέψετε για 
va ὁραπετέψετε, dev θα ἐχετε κανέναν 

᾽πυπερασπιστή (για νὰ γλυτώσετε) από τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι ὁποιον ἀφήνει ο AAAAX 

στην πλάνη δεν ὑπάρχει yu αυτόν οδηγός. 

34, Και o Iwong σας εἰχε ἔλθει πριν 

από πολὺ καιρό μὲ Ολοχάθαρα Σημεία, 

αλλά επιμένατε νὰ ἀαμφιόδάλλετε για (την 

ἀποστολῇ) που μ' αὐτή σας NAVE, μέχρις 

ότου όταν πιὰ ἐσόησε (πέθανε), είπατε: - 

Δεν θὰ στείλει mia οΑΛΛΑΧ κανέναν 

ἄλλο απόστολο μετά απ' αὐτόν. - Ἔτσι ο 

AAAAX αφήνει στην πλάνη 

TOV εἰναι παραδάτης και ζει με αμφιδολία-, 

35, Exetvot που συζητοῦύν 

(αμφισόητώντας) τις Ἐντολές tov 

AAAAX, χωρίς va τους ἔχει δοθεί, καμιά 

απόδειξη. Μίσος μεγάλος tov AAAAX 

Yl’ αὐτούς και στὰ μάτια εκείνων που 

ἔχουν πιστέψει. O AAAAX σφραγίζει κάθε 

καρδιά υπεροπτική και πεισματικά 

παράνομη". 

36. Και ο Φαραώ εἰπε: "Q! Χαμάν! 

Κτίσε μου Eva πανύψηλο μέγαρο, για να 

μπορέσω νὰ επιτύχω τον τρόπο και Ta 

που θὰ 

EXELVOV | 
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μέσα -, 

37. “Tov τρόπο χαι Ta μέσα (για νὰ 

φτάσω) τους ουρανούῦς, καὶ ν᾿ ἀνεδώῶ στον 

AAAAX του Mavon, νομίζω oti (ο 

Μωυσής) είναι ψεύτης! "Ki ἐτσι yorntevOnxe 

o Φαραώ από τὴν κακία τῶν πράξεών 

του, κι εμποδίστηκε από TO ὁρόμο (του 

AAAAX). ᾿Αλλὰ τὰ σχέδια tov Φαραώ 

(SEV ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσμα) εκτός 

από τὴν ANWAELA (του). 

38. Και εἰπε (ἀργότερα) εκείνος που 

εἰχε πιστέψει: "Ὧ! Λαέ μου! Ακολουθείστε 

με. Oa σας οδηγήσω στον ᾿Ισιο Δρόμο". 

39. "Q! Λαέ μου! Η ζωή του κόσμου 

τούτου δεν εἰναι παρά (προσωρινή) AVEON. 

H Μέλλουσα Zon εἰναι πράγματι ἡ 

αιώνια. 

40. "Ὅποιος κάνει κακό dev θα 

ανταμειφθεί παρά με τον ὁμοιό του. Κι 

όποιος κάνει το καλό - ἀνδρας ἡ γυναίκα 

- και εἰναι πιστός, αὐτοί (τότε) είναι που 

θα μπουν στον Παράδεισο, ὁπου Oda θα 

ὀρίσκονται σε αφθονία χωρίς κανένα 

λογαριασμό. 

41. Και, w! Λαέ μου! Πόσο παράξενο 

(μου φαίνεται) να σας καλώ στὴ Σωτηρία, 

(τη στιγμή) που εσείς με καλείτε στη 

Φωτιά! 

42. Me προσκαλείτε ν' ἀρνηθώ τον 

AAAAX, και va ενώσω μ᾽ Αὐτόν 

συνεταίρους, για TOUS οποίους SEV ἔχω 

γνώση. Ενώ εγώ σὰς προσκαλώ στον 

Παντοδύναμο, που OVYXWOEL 
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(επανειλημμένα)! 

43. "Χωρίς αμφιόδολία με προσκαλείτε 

σε κάτι, που dev ἔχει to δικαίωμα va 
προσκαλεί σ' αὐτό τον κόσμο, οὔτε στον 
Μελλοντικό. Η επιστροφή μας θα εἰναι 

προς tov AAAAX, x ov παραδάτες θα 

εἰναι OL σύντροφοι της Φωτιάς! 

44, "ἸΠολὺ σύντομα θα θυμηθείτε ὀ.τι 

σας λέγω (τώρα) Κι εναποθέτω τὴν 

υπόθεση μου στον AAAAX, γιατί ο 

AAAAX (πάντοτε) επαγρυπνά πάνω 

στους δούλους Του". 

45. Και τον ἐσωσε tote ο AAAAX 

από (κάθε) κακό που εἰχαν σχεδιάσει 

(εναντίον) του, κι επαλήθευσε για τὴν 

οἰκογένεια του Φαραώ ἡ συμφορά της 

Tipmotas (που τον κτύπησε από όλες τις 

μεριές). 

46. "Oa τους εκθέτουν μπροστά στη 

Φωτιὰ - πρωΐ και ὀράδυ - (η καταδίκη 

θα γίνει) την Ἡμέρα που ἡ Ὥρα (της) θα 

φτάσει (και θα τους πουν): "PETE 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 
πυπερήφανους (ισχυρούς): "Εμείς δεν 

εἰμασταν (στη yn) παρά ακόλουθοί σας. 

Μπορείτε - λοιπόν - νὰ πάρετε από εμάς 

ἕνα μέρος της Φωτιάς;" 

᾿ 48. Κι αὐτοί που ἦταν ἀλαζόνες θα 

πουν: "Είμαστε (τώρα) OAOL μας μέσα σ' 
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αυτή (τη Φωτιά) O AAAAX ἐχει δικάσει 

- δίκαια - μεταξύ τῶν δούλων (Tov)!” 

49. Κι αὐτοί mov εἰναι μέσα OTN Φωτιὰ 

θα λένε στους Φύλακες της Κόλασης: 
"Παρακαλέστε τον Κύυριό σας, va 

ελαφρύνει για μας (το θάρος) της Τμωρίας 

(έστω και) για μια μέρα!" 

50. Oa πουν: "Ma δεν σας ἤρθαν οι 

απόστολοί σας με τις ολόκάθαρες Εντολές; 

Θα πουν: "Μάλιστα". Κι εκείνοι τότε θα 

τους πουν: "Παρακαλέστε (όπως σας 

ἀρέσει)" Αλλά ἡ Παράκληση τῶν Ἀπιστων 

δεν είναι παρά (μάταιες περιπλανήσεις) 

στο (λαόδύρινθο) της πλάνης. 

51. Βέῤαια, θα ὄοηθήσουμε τους 

ἀπεσταλμένους Mas, κι εκείνους που 

πιστεύουν στη ζωή του κόσμου τοῦτον, 

και κατά την Ἡμέρα που θα σηκωθοῦν οι 

Μάρτυρες, 

52. την Ημέρα mov οι δικαιολογίες 

τῶν AdLXWV δεν πρόκειται νὰ τους 

ὠφελήσουν, ενώ Ba ἔχουν για 

(ανταπόδοση) την κατάρα, και TH διαμονή 
διαρκώς στη κόλαση. 

53. Και δώσαμε - άλλοτε - στον Μωυσή 
το χάρισμα της Καθοδήγησης και ota 

Παιδιά του Ισραήλ την κληρονομιά της 

Βίόλου (Τεδράτ) ἡ (NOMOZ2Z). 

54. Tia Οδηγό και Μήνυμα (σ' 

ανθρώπους) που καταλαόδαίνουν. 

55. Iv’ auto νὰ πυπομένεις καρτερικά, 

γιατί 1 Υὑπόσχεση tov AAAAX εἰναι 
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αληθινή. Na ζητάς ty συγχώρηση για τὰ 

σφάλματά σου, και VO επαινείς (υμνείς) 

τη Δόξα του Κυρίου σου κατά το δειλινό 

και το πρωί. 

56. Αὐτοί που συΐζητοῦν 

αμφισδητώντας - τις Εντολές tov 

AAAAX, - χωρίς va τους ἐχει δοθεί καμιά 

απόδειξη -, Sev ἔχουν τίποτε στα στήθια 

τους παρά (την αναζήτησῃη) του μεγαλείου, 

που ποτέ τους δεν θα το φτάσουν. Ἐσύ - 

όμως - νὰ ἐπιδιώξεις καταφύγιο στον 

AAAAX, γιατί Exeivoc εἰναι που ακούει 

και ὀλέπει (TA πάντα). 

57. Η δημιουργία των ουρανών και 

TNS γης εἰναι - ὀεδαιότατα - μεγαλύτερη 

(υπόθεση) από τη δημιουργία τῶν 

ανθρώπων. Κι όμως οι περισσότεροι ATT 

τους ανθρώπους δεν TO αντιλαμόάνονται. 

58. Και δεν είναι ίσοι: ot τυφλοί μ' 
εχείνους που ὀλέπουν (καθαρά), κι OUTE 

(μοιάζουν) EXELVOL που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό, μ' εκείνους που 

καταστρέφουν. Πολύ λίγο - όμως - EXETE 

μάθει να σκέπτεστε! 

59. Η Ὥρα - οπωσδήποτε - θα φτάσει. 

Δεν υπάρχει γι' αὐτό καμιά αμφιύολίια. 

Κι ὁμως οι πιο πολλοί απ' τους ανθρώπους 

(ακόμα) δεν πιστεύουν. 

60θ. Και εἰπε ο Κύριός σας: 

"“Ἐπικαλεσθείτε Με, καὶ θ' απαντήσω (στην 

Tloocevyn) σας. Αὐτοί όμως που εἰναι τόσο 

πολύ ὑπερήφανοι -για va Με υπηρετούν- 
θα μπουν στην Κόλαση - εξευτελισμένοι" 

re Few δ ieen cepa 

{715-4 

BE δι χε αἰ GHG 

οἰ εξ: ὁκύζοι "1 

ὁ) ΤΩ 

“ κσ΄[““ “5 

endl pele  Ξὺ; 

Aer GesLailaia 

Gy S SESS A Yu 

€ 

Stl eis 565 
apie 7 Mal 

+ 677 “32 wey 
: yal ΣΝ 



(40) Σούρα Γάφιρ Μέρος 240 

61. O ΑΛΛΑΧ είναι που exave τη 

Νύχτα για σας, MOTE να κατοικείτε ήρεμα 

(v' QVANAVEVOTE) σ' αὐτή, και την ἡμέρα 

φωτεινή για va (σας θοηθά) va ὄὀλέπετε. 

Βέδαια o AAAAX εἰναι o Eveoyétys για 

tous ανθρώπους. Κι όμως οι περισσότεροι 

από tovg ανθρώπους dev (Tov) 

ευχαριστοῦν. 

62. έτοιος εἰναι o AAAAX, ο Κύριός 

σας, o Δημιουργός του παντός. Δεν 

ὑπάρχει άλλος θεός παρά μόνο Αὐτός (ο 

AAAAX) Πώς - λοιπόν - 

παραπλανηθήκατε μαχριά απ᾽ τὴν 

Αλήθεια! 

63. Ἔτσι ἔχουν παραπλανηθεί όσοι 

απορρίπτουν τις Εντολές tou AAAAX. 

64. O ΑΛΛΑΧ εἰναι που ἕέκανε για 

σας TH YN σὰν μιὰ (προσωρινή) θέση 

(παραμονής), και τον ουρανό σαν κτισμένη 

στέγη και σας ἔδωσε μορφή, σχηματίζοντάς 

σας όμορφα, και GAS προμήθευσε αγνές 

και καλές τροφές για TH Συντήρηση σας. 

ἸἹέτοιος εἰναι o AAAAX ο Κύριός σας. 

Ανώτερος εἰναι ο AAAAX ο Κύριος του 

Σύμπαντος Κόσμου! 

65. Αὐτός εἰναι ο (Μόνος) που ζει 

(αιώνια). Δεν ὑπάρχει ἄλλος θεός παρά 

μόνο Autog(o AAAAX).Iv' αὐτό va Tov 

ETLXGAELOTE προσφέροντας σ' Αὐτόν 

ειλικρινή πίστη. Ο Ὕμνος εἰναι για τον 

AAAAX, τον =a του Σύμπαντος 

Κόσμου. 
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του AAAAX, εφόσον Lov έχουν φτάσει - 

από τον Κύριό μου - οἱ Καθαρές Evtoheés. 
Και πήρα διαταγή va πυποταχτώ (στο 

Ἰσλάμ) στον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

67. Ἐκείνος εἰναι που GUS EXEL πλάσει 

από χώμα, έἐπειτα από μιὰ σταγόνα 

σπέρμα, ἐπειτὰ από θρόμόο 

(γονιμοποιημένο WEOLO), ETTELTA σας ὀγάζει 

(στο φως) σαν μωρό, ἐπειτα (σας 

διατρέφει) για να φτάσετε στην ἀαχμή τῆς 

ηλικίας σας, ἔπειτα (σας) αφήνει νὰ γίνετε 

γέροι, ενώ ἄλλοι από σας πεθαίνουν πριν 

απ' αὐτό (το στάδιο), και σας ἀφήνει νὰ 

φτάσετε μέχρι τον ορισμένο (για κάθε 

ένα) χρόνο, (κι όλα αὐτὰ) WOTE ίσως 

λογικευθείτε. 

68. Εκείνος εἰναι που δίνει τη Zon 

και TO Θάνατο, κι όταν ἀποφασίσει για 

κάποιο θέμα, λέει γι' αὐτό: "Γεννηθήτω", 

και γίνεται. 

69. Ma dev ὀλέπεις αυτούς που στις 

συζητήσεις τους ἀαμφισόητοῦν τις Εντολές 

του AAAAX; Πόσο ἐχουν απομακχρυνθεί 

(από τη Πραγματικότητα), 

70. (Etvat) αὐτοί που ἔχουν διαψεύσει 

το Βιθλίο (το Κοράνιο) και (ta Μηνύματα) 

τὰ οποία στείλαμε μὲ τους αποστόλους 

Μας. Αλλά σύντομα θα μάθουν, 

71. Ὅταν τα χαλινάρια (θα ελθουν) 

γύρω ἀπό το λαιμό τους χαι OL αλυσίδες, 

για va συρθούν: 

72. σε 60AGTO δύσοσμο υγρό, κι ἐπειτα 

στη Φωτιά, ὁπου και θα πυρποληθοῦν. 
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73. Ἔπειτα θα πουν σ' αὐτούς: "Πού 

εἰναι (οι θεότητες) που εἰχατε σαν 

συνέταιρους, 

74. "avtt (va λατρεύετε) τον AAAAX"; 

Oa πουν: "Mac ἄφησαν στην πλάνη και 

χάθηκαν. Βεδαιωθήκαμε ότι δεν elyoue - 

παλαιότερα - επικαλεσθεί τίποτε (που 

᾽ππήρχε OTHV πραγματικότητα)". Ki ἔτσι 

agnver ο AAAAX τους ἀπιστους (να 

περπατοῦν) στὴν πλάνη. 

75. "Αὐτή ἡ τιμωρία αποδίδεται στὴν 

ἀδικη κι αλαζονική σας γοητεία στην yn. 

76. "Μπείτε τις πόρτες της Κόλασης 

για VO μένετε μόνιμα εκεί. Φρικτή εἰναι 

(αυτή) ἡ παραμονή για τους αλαζόνες!" 

77. Tul avto va υπομένεις (Ω 

Μουχάμμεντ!) καρτερικά, γιατί η 

Υπόσχεση του AAAAX εἰναι ἡ αληθινή. 

Εἰτε σου δείχνουμε (σ' αυτή τη ζωή) ἕνα 

μέρος aI’ O,TL τους ἔχουμε υποσχεθεί, εἰτε 

θα σε κάνουμε va πεθάνεις (πριν συμόεί 

τοῦτο), είναι σ' Εμάς - οπωσδήποτε - 

που (όλοι) θα επιστρέψουν. 

78. Κι ἐχουμε στείλει - ἄλλοτε - 

αποστόλους πριν από σένα, που μερικές 
από τις ἱστορίες τους σοῦ έχουμε διηγηθεί, 

Eva) για ἄλλους Sev cov τις διηγηθήκαμε. 

Δεν ἦταν (δυνατό) o' ἕναν απόστολο va 

φτάσει με Evtodn, αν προηγούμενα dev 

υπήρχε ἢ ἀδεια από tov ΑΛΛΑΧ. Av 

όμως ἔλθει διαταγή ἀπό tov AAAAX, 

θα εφαρμοστεί με ειλικρίνεια και 

δικαιοσύνη, και θα χαθούν επί τόπου αὐτοί 
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που στηρίζονταν στο ψέμα. 

79. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που ἕκανε για 
σας TA κοπάδια που ἄλλα χρησιμοποιείτε 

για νὰ καύθαλικεύετε κι ἀλλα για νὰ 
τρέφεστε. 

80. Κι ἔχετε απ' αὐτά (κι ἀλλες) 

ὠφέλειες; ὥστε va μπορείτε μ' αὐτά va 
πετυχαίνετε οποιαδήποτε ανάγκη 

ὀρίσκεται στα στήθια σας. Κι επάνω τους 
“HL ἐπάνω OTA χκαράόδια μεταφέρεστε. 

81. Και σας δείχνει ta Σημεία Του. 
Ποια Ἐντολή όμως tov AAAAX 
αρνείστε; 

82. Ma dev ταξιδεύουν στη yn για vo 

δουν ποιο ήταν to Τέλος εκείνων (που 
ἐζησαν) πριν απ' αὐτούς; Ἦσαν 
περισσότεροι OI’ αὐτούς και ανώτεροι σε 

δύναμη και σε μνημεία (που αφήκαν) στη 
yn. Κι όμως - όλα τα πλούτη τους - δεν 
τους ὠφέλησαν. 

83. Κι όταν τους ήρθαν οι απόστολοί 
τους μὲ τα Καθαρά Σημεία, χάρηκαν για 
την τόσο μεγάλη γνώση (κι LXAVOTHTA) 
που είχαν, αλλά τους περιόρισε από 
παντού (η τιμωρία), την οποία συνήθιζαν 
να ειρωνεύονται. 

δά. Κι όταν εἰδαν (όταν δοκίμασαν) 

τὴν Τιμωρία μας, εἰπαν: "ΠΠΙιστεύουμε στον 

AAAAX μόνο, κι απορρίπτουμε τους 

συνεταίρους που τους ενώναμε μ' Αὐτόν". 

85. Κι duws ἡ ομολογία αὐτή της 

Πίστης τους σε τίποτε Sev τους ὠφέλησε, 

σαν εἰδαν πιὰ την Τιμωρία Mas. Τέτοια 

3) \ a FO ee {Az ach 
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ἤταν ἡ συμπεριφορά tov AAAAX με τοὺς Ge) Oy aS! 

δούλους Tov (στους παλιούς καιρούς). Κι 

ακόμη ETOL χάνονταν επί τόπου οι ἀπιστοι.. 

Στο όνομα του AAAAX SAN : 

του Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου | 

1. X. M. = (Xa, Μιμμ) @ pee 

2. Mia αποκάλυψη and τον | ὄν τι τον 

Παντελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο ᾿ ἊΝ 

(AAAAX). 

3. Ἕνα Βιόλίο που τα ἐδάφιά του ὁ OES 

ἐεπεξηγοῦνται με κάθε λεπτομέρεια. “Eva ° Peres 

Κοράνιο (Ανάγνωσμα) στην Αραόδική για 3 Gold 
λαό που καταλαόαίνει. 

¥ κά μέ * ~ eAIZ τ: ς΄. ΕΑ 4. ἀναγγέλλει Χαρούμενες Εἰδήσεις και τῷ τὰ pal ρου alates 

ΠΡροειδοποιεί. Κι ὁμως ov περισσότεροι on soon 

απομακρύνονται και κατά συνέπεια δεν ave 

ακούνε. 

5. Και λένε: "Or καρδιές μας είναι κάτω NG plies Lestat sety τ 
από πέπλο, κλειστές σ΄ αὐτό που μας 

προσκαλείτε (να πιστέψουμε). Και ot’ Bs 

QUTLA μας υπάρχει Eva ὄάρος (μια. | CVS ick 

κουφαμάρα) καὶ μεταξύ μας και σένα, 

είναι το (χονδρό) παραπέτασμα, Yu’ αὐτό 

κάνε (ότι θέλεις), γιατί κι εμεὶς θα 

κάνουμε (ό.τι θέλουμε)" 

- an a a id ere a a 

Ole deja kes Sas . 

mat 

* 64. Σημ. 1 
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6. Na πεις: "Etuat μόνο ἕνας ἀνθρωπος 

σαν κι εσάς. Mov ἐχει ἀαποκαλυφθεί από 

ἐμπνευση ότι o AAAAX σας είναι Ἕνας 

Θεός (AAAAX). [π' αὐτό κατευθύνεστε 

σ' Αὐτόν με πίστη και ζητείστε Του 

συγχώρηση". Κι αλλοίμονο, σ' ἐκείνους που 

λατρεύουν ἄλλον αντί tov AAAAX, 

7. αὐτοὺς που δεν δίνουν (την 

᾽π"ποχρεωτική) Ζεκάτ (ελεημοσύνη), και που 

ἀρνούνται τη Μέλλουσα Ζωή. 

8. Αὐτοί ὁμωὼς που πιστεύουν και 

κάνουν TO καλό, θα ἐχουν μια αμοιδή 

που ποτέ δεν ατονεί. (διακόπτεται). 

9. Na πεις: "Ma αρνηθήκατε (και 

λατρεύετε ἄλλες θεότητες) an’ Exeivov 

mov ἕπλασε τη yn σε δύο Ἡμέρες, Και τις 
κάνετε (τις θεότητες) ὁμοιες με Αὐτόν; 

Αὐτός είναι ο Κύριος του Σύμπαντος 

Κόσμου. 

10. Κι ἔκανε σ' αὐτήν (τοποθέτησε 

πάνω OTH YH) ἀκίνητα όουνά κι εὐλόγησε 

μ' ἄφθονα αγαθά τη yn, και ρύθμισε σ᾽ 

αὐτήν ὥστε να παρέχει τροφές - κανονικά 

-, σύμφωνα με (τις ανάγκες) ὀὁσῶν 

αναζητοῦν (τη συντήρηση), (κι OAa αὐτά) 

σε τέσσερις ἡμέρες. 

11. Ἔπειτα εγκαταστάθηκε στα 

ουράνια (ἔστρεψε την προσοχή Του στον 

ουρανό) που ταν (σαν) καπνός - (ένα 

σύννεφο από ατμό)-. Και εἰπε σ' αὐτόν 

και στὴ yy: "Na éoxeote μαζί- εκούσια ή 

ακούσια-". Einav: "Ερχόμαστε σ' εκούσια 

᾽υπακοήῃ. 
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a 
" ΖΩ͂Ν “7. ν΄ 22 ΠΥ 

LAN reane δ»: 12:.. aca 12. Κι έτσι κανόνισε ta επτά 

στερεώματα (ουρανούς) σε δύο ἩΗμέρες, Rae a ee 
et P ᾿ 3 , ses ; Ξε atte 7a ὰ2 ale lass 

και OOLGE για κάθε OVEAVO τὴν ἀποστολῃ 4 

tov. Και στόλισε τον ουρανό TOU (YHLVOV) - (Ὁ), δ᾽ Ἢ ra) ἐπ ἐπ: 

κόσμου LE φωτεινούς δαυλούς και (τους 

εφοδίασε) με φύλακες. Τέτοια εἰναι ἡ τάξη 

που εθέσπισε ο Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 

13. Av όμως απομακρύνονται (για νὰ ine δ» Δ ο Sash (ast ee Ἢ 

UNV ακούσουν), Va Tous πεις: "Eyw σας 

EXW προειδοποιήσει για μια (φοδερή 

Τιμωρία), σαν κεραυνό ὀμοιο με EXELVO 

(που πρόφτασε) τον Αντ και TOV 

Θεμοῦύντ'". 

14. Κοίτα, ὁταν οι απόστολοι, σ' αυτούς weakens 9 eos ἢ 

και σ' εκείνους που ήταν πριν απ' αὐτούς | Ze VE tere αι τ, μυλλος 

(νουθετώντας): ἽΜην λατρεύετε άλλον SIN Lda iia 

παρά μόνο tov AAAAX", εἰπαν: "Av o ΤΑ αὐ 

Κύριός μας το ἤθελε, θα ἔστελνε - ὀέδαια 
- κάτω (OTH Yn) αγγέλους αντί τῶν 

ανθρώπων. Τώρα εμείς απορρίπτουμε τὴν 

αποστολή (όλων) σας". 

yl 

15. Ὅσον αφορά tov Avt Sree alee Beri 
συμπεριφερόταν VIEONPAVA OTH γη | 

ἐνάντια σε (κάθε) αλήθεια και χωρίς λόγο 
“it 

oot 

BA eae eo ier Ca ΔΣ SM 3 ole tal yal S185 
᾿ , ᾿ ’ fo Oe eR? oie oe Td Ze 

και ἐλεγαν: "Ποιος είναι ἀνώτερος από βρτβροιθα ae galecsill 
, a 11 ? ’ 

μας σε δύναμη; "Ma ὃεν εἰδαν ὅτι ο | ὦ patty Σύχης, 

AAAAX - mov τους EMAGOE - εἰναι 

ανώτερος GE δύναμη απ᾽ αυτοῦς; 

Εξακολουθούσαν όμως να απορρίπτουν 

τις Εντολές (τα θαύματά) Mac! 

ey αυτό στείλαμε πάνω τοὺς EVO olte Lala ρῶς ‘) εἷς ces 

σφοδρό ἄνεμο - GE ἡμέρες συμφορὰς - | 4.4 Cee. eee eee 
¢ ᾿ , Veh Ci 3 \ | 

για νὰ τους κάνουμε va. δοκιμάσουν την | ~ peste Side pel 
κε Zw A 7 

ἐξα = oo 

, , , , ; ie, Pee 
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του κόσμου. Ενώ πιο ατιμωτική θα εἰναι 

ἡ Twmota της Μέλλουσας Ζωής, και δεν 

θα ἐχουν καμιά ὀοήθεια. 

17. Ooo γιὰ τον Θεμούῦντ, τους δώσαμε 

τὴν καθοδήγηση, αλλὰ προτίμησαν τὴν 

TUPAWON (τῆς καρδιάς), από τὴν 

Καθοδήγηση. Κι ἐτσι τους πήρε ἡ φούερή 

Τιμωρία της ατίμωσης, για ό,τι εἰχαν 

XEOOLOEL. 

18. Και owoaue εκχκείνους που πίστεψαν 

κι ἀπέφυγαν το κακό. 

19. Και την Ἡμέρα που οι εχθροί του 

AAAAX 00 μαζευτούν ένας σωρός OAOL 

μαζὶ για ty Φωτιά, θα ὀηματίζουν όλοι 

στη κόλαση. 

20. Μέχρις ότου σαν θα τη φτάσουν 

τόσο ἡ AXON τους και ἡ ὀρασή TOUS, OOO 

και TO δέρμα τους θα μαρτυρήσουν ενάντιά 

τους για (όλες) τις πράξεις τους. 

21. Και θα πουν στο δέρμα τους (στο 

τομάρι τους): "TLATL μαρτυρήσατε εναντίον 

μας"; (Κι αυτό) θα me: O ΑΛΛΑΧ μας 

ἐδῶσε λαλιά, και είναι Exetvoc που δίνει 

τὴν ομιλία σε κάθε τι. Είναι ἘΕκείνος που 

σας ἔπλασε για πρώτη φορά, και σ' Αὐτόν 

επιστρέφετε. 

22. "Και dev προσπαθήσατε va 

Ἀρυφθείτε ὥστε νὰ μη μαρτυρήσει εναντίον 

σας ἡ AXON σας κι οὔτε ἡ ὁρασή σὰς κι 

οὔτε to δέρμα σας! Ki ὄμως νομίζξατε ott 

ο AAAAX δεν γνωρίζει τὰ περισσότερα 

απὸ ὁσα κάνατε! 
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23. Αλλά αὐτή ἢ γνώμη σὰς που 

σχηματίσατε για το Κύριό σας, σας 

κατέστρεψε, και τώρα γινήκατε Cut’ αὐτούς 

που ἔχουν εντελώς χαθεί!" 

24. Ac ἐχουν - λοιπόν - υπομονή, και 

ἡ Φωτιά - τότε - θα γίνει γι᾿ αυτούς το 

Σπίτι! Κι αν παρακαλέσουν για εὐυμένεια 

δεν πρόκειται καθόλου να τὴν ἔχουν. 

25. Και ορίσαμε γι' αὐτούς va ἔχουν 

στενοὺς συντρόφους, (από Σατανάδες τῶν 

πνευμάτων και τῶν ανθρώπων), που 

στόλιζαν, ό,τι κακό, ἦταν μπροστά τους 

κι O,TL ἦταν πίσω τους. Κι επαλήθευσε 

και πάνω τους ο Λόγος (yn ἰδια τύχη) 

που είχαν OL γενιές τῶν Πνευμάτων και 

τῶν ανθρώπων που πέρασαν πριν απ’ 

αὐυτοῦς. Htav (όλοι) τους εντελώς χαμένοι. 

26. Και λένε ot Antotou Μην ακούτε 

σ' αυτό to Κοράνιο, αλλά μιλάτε (όταν 

το ἀπαγγέλουν) στη τύχη, ὥστε LOWS (τους) 

νικήσετε!". 

27. Αλλά θα δώσουμε 6e6aiws - στους 

Απιστους να δοχιμάσουν τρομερά ὑάσανα, 

και θὰ TOUS ανταποδώσουμε κατά το. 

χειρότερο τρόπο, όσα ἕκαναν. 

28. Τέτοια εἰναι ἡ ανταπόδοση, για 

τους εχθρούς του AAAAX - ἡ Φωτιά -. 

Exet θα έχουν το μόνιμα Αιώνιο Σπίτι. 

Mia (κατάλληλη) ανταμοιδή γιατί 

συνήθιζαν va ἀρνούνται τις Εντολές Mac. 

.29. Και θὰ πουν οι Ἀπιστοι: "Κύριέ 

μας! Δείξε μας, amo ta Πνεύματα και 

τους ἀνθρώπους, Exeivous (τις δύο ομάδες) 
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που μας εξαπάτησαν, για va τους δάλουμε 

κάτω από τα πόδια μας (να τους 

ποδοπατήσουμε), ώστε νὰ γίνουν από τους 

εξευτελισμένους (στη κόλαση)". 

30. Εκείνοι που εἰπαν: "O Κύριός μας 

εἶναι ο AAAAX", κι ἐπειτα στέκονται, 

εἰλικρινάὰ και σταθερά (σ' αὐτή τὴν 

ομολογία), θα κατεδαίνουν πάνω τους OL 

ἄγγελοι (κατὰ τον θάνατο): "My φούάστε, 

και μην θλίδεστε! AAAG χαρείτε για τον 

Παράδεισο, που σας έχουν υποσχεθεί! 

31. Ἐμείς εἰμαστε ot προστάτες σὰς 

OTH ζωή Tov κόσμου τούτου xaL του 

Μελλοντικού. Εκεί θα ἐχετε ὁσὰ θα 

επιθυμούσε ἡ ψυχή σας. Εκεί θα ἔχετε 

ό,τι κι αν ζητήσετε! 

32. "Μια φιλοξενία, σα δώρο από τον 

Πανοικλτίρμονα, τον Ελεήμονα!". 

33. Kat ποιος μιλά καλύτερα, από 

EXELVOV που προσκαλεῖ τους ανθρώπους 

᾽πῃυπέρ tov AAAAX, και κάνει TO καλό, 

και λέγει: "Etuau απ' αυτούς που ἔχουν 

᾽υποταχθεί oto Ισλάμ"; 

34. Κι οὔτε εἰναι δυνατό va εἰναι too 

το καλό με το κακό. Πλήρωσε (να 

ανταποδίνεις TO κακό) με O,TL εἰναι 

καλύτερο. Και τότε EXELVOG - που μεταξύ 

σου και μεταξύ του ὑπήρχε εχθρότητα -. 

θα γίνει σαν στενός φίλος! 

35. Καὶ σε κανένα δεν θα παραχωρηθεί 

τέτοια θέση (εκείνου που πληρώνει το 

κακὸ μὲ TO καλό) εκτός από EXELVOUG 

που έχουν ὑπομονή και αυτοκυριαρχία, 
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και κανείς Sev θα την πετύχει EXTOS από 

EXELVOV που EXEL τη μεγαλύτερη τύχη. 

36. Κι εάν (σ' οποιαδήποτε στιγμή) 

μια πυποκίνηση για διαφωνία GOV γίνει 

από τον Σατανά, γύρεψε τότε καταφύγιο 

στον ΑΛΛΑΧ. Etvat ο Μοναδικός που 

ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

37. ἀνάμεσα ota Σημεία Tov είναι ἡ 

νύχτα, ἡ ἡμέρα, O ἥλιος κι ἡ σελήνη. 

Μὴν γονατίζετε όμως στον ἥλιο, κι οὔτε 

στὴ σελήνη, αλλά να λατρεύετε, TOV 

AAAAX που ta δημιούργησε, αν μόνο 

εἰναι Εκείνος που ὑυπηρετείτε. 

38. Av ὁμως (οι Ἀπιστοι) εἰναι 

αλαζονικοί (δεν πειράζει). Tvatt εκείνοι 

(OL άγγελοι) που ὄρίσκονται σε καλύτερη 

θέση στον Κύριό σου, vuvovv και 

δοξάζουν, νύχτα και ημέρα. Και ποτέ τους 

δεν δαριούνται. 

39. Κι από ta Σημεία Tov (είναι κι 

αὐτό): Βλέπεις TH YH ἄγονη κι ἐερευτωμένη. 

Av ὀμως στείλουμε πάνω τῆς το νερό 

(της ὄροχής), ταράζεται από ζωή και 

αὐξάνει ἡ σοδειά. Βέδαια, Εκείνος που 

ζωντάνεψε (τη νεκρή Yn), μπορεί - 

κάλλιστα - va δώσει ζωή στους νεκρούς. 

Αὐτός EXEL τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω 

από κάθε πράγμα. 

40. Exetvot που διαστρέφουν τὴν 

Αλήθεια τῶν Εντολών Mac, δεν εἰναι 

Ἀρυμμένοι απὸ Ἐμάς. Ποιος εἰναι σε 

καλύτερη (μοίρα); Εχείνος που 

καταδικάζεται νὰ ριχτεί στη Φωτιά, ἡ 

EXELVOG που ρχεται ἀσφαλισμένος, κατά 
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την Ἡμέρα της Kotons; Kavete - λοιπόν - 

ό,τι θέλετε, γιατί Εκείνος ὀλέπει (καθαρά) 

ὁλα OOO κάνετε. 

41. Ἐκείνοι που αρνούνται to Μήνυμα 

(το Κοράνιο) όταν ἐρχεται τούτο σ' αυτούς 

(δεν είναι Ἀρυμμένοι από Εμάς). Πράγματι 

είναι ένα Βιόλίο, που dev tov μοιάζει 

τίποτε. 

42. Κανένα ψέμα δεν μπορεί, νὰ to 

πλησιάσει ELTE από μπροστά του εἰτε από 

πίσω του, (ούτε από κανένα μέρος). “χει 

σταλεί κάτω (στη YH) από ἕναν Πάνσοφο 

(Θεό), Ἄξιο παντός ὝὙμνου. 

43. Ἰίποτε (ψέμα) δεν λέγεται για σένα, 

που va UNV ἔχει λεχθεί στους πριν από 

σένα ἀποστόλους. Πράγματι, ο Κύριός 

σου δίνει Συγγνώμη, εἰναι ὁμως και 

αὐστηρός στὴν Τιμωρία. 

44, Κι αν κάναμε ένα Κοράνιο 

(Ανάγνωσμα) και το στέλναμε (σ' ἄλλη 

γλώσσα) εκτός την Αραόδική, θα ἐλεγαν: 

Ἴϊατί τὰ εδάφιά tov δεν εξηγούνται 

σαφώς (στην Aoabixn); Ti είναι αυτά; (ένα 

Βιόλίο) που δεν εἰναι (γραμμένο) στην 

Αραδική, και (Αγγελιοφόρος του), ἕνας 

Αραύας", Na πεις: "Avto εἰναι οδηγός 

χαι θεραπεία για σους πιστεύουν. Πα 

EXELVOUG όμως ποῦ δεν πιστεύουν, OT αὐτιά 

τους ὑπάρχει θάρος (που τα κλείνει) και 

εἰναι τυφλοί στα (μάτια) τους. Αὐτοί εἰναι 

σαν XL εκείνους που τους φωνάζουν από 

EVO μέρος πολύ μακριά!". 

45. Βέδαια δώσαμε και oto Μωυσή 

τη Βιίόλο, που και σ' αυτή γεννήθηκαν 
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διαφορές (ἄλλοι πίστεψαν κι άλλοι 

αρνήθηκαν). Κι av dev ἤταν ἡ υπόσχεση 

του Κυρίου σου (με την αναδολῆ τιμωρίας 

κι ἀμοιδής για την Eoyaty Μέρα) 8a 

τους κατάστρεφε σ' αὐτόν TOV ZOOL. 

Όμως ὄρίσκονται ἀκόμη σε VIOWLES ἀπ᾽ 

αὐτόν, και αμφιδάλλουν ανήσυχα. 

46. Ὅποιος κάνει το χαλὸ ὠφελεὶ TOV 

LOLO τον εαυτόν του. Κι ὁποιος κάνει TO 

καχό, - αὐτό πέφτει πάνω του. Και o 

Κύριός σου δεν πρόκειται ν' αδικήσει τους 

δούλους Του. 

47. Σ' Αὐτόν ἀναφέρεται ἡ Γνώσῃ τῆς 

Ὥρας, Κανένας καρπός dev 6yaiver ἀπό 

το περίόλημά του, οὔτε μια γυναίκα 

φορτώνεται (εγκυμονεί), οὔτε καὶ γεννά, 

αν τούτο dev γίνεται εν γνώσει Του. Και 
τὴν ἡμέρα της Κρίσης που (o AAAAX) 

θα τους φωνάξει: "TIov εἰναι οι Συνέταιροι 

που μου (αποδίδατε); Oa πουν: "LE 

διαδεδαιούμε ότι κανείς από εμάς δεν 

εἰναι μάρτυρας, ότι ὑπάρχει ἄλλος θεός 

μαζί Σου. (δεν μπορεί va ἀποδείξει κάτι 

τέτοιο)" 

48. Κι έτσι οι θεότητες, που ἄλλοτε 

τις χρησιμοποιούσαν για TY λατρεία τους, 

τους ἄφησαν στὴν πλάνη, και θὰ 

καταλάύδουν ότι δεν ὑπάρχει διέξοδος (από 

τη θεία τιμωρία). 

49. O άνθρωπος δεν αισθάνεται 

κούραση va αναΐζητά ta ὀόμορφα 
(πράγματα). Αλλά αν το κακό τον αγγίξει, 

τότε απελπίζεται πολύ ἀαπεγνωσμένα. 

50. Av ὁμως του δώσουμε νὰ δοκιμάσει 
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κάτι από τη Φιλανθρωπία Mac - μετά 

από μιὰ συμφορά που τον ἔχει αγγίξει - 

, είναι θέθαιο ότι θα ἔλεγε: “Αὐτό ἦταν 

με TH προσπάθειά μου, και δεν νομίζω, 

ott ἡ Ὥρα (της Δίκης) είναι δυνατό 

(κάποτε) νὰ φτάσει OWS λέγεται. Κι av 

- ἀκόμα - επιστρέψω στον Κύριό μου, 

ἔχω (πολλά) καλά (αποθηκεύσει) κοντά 

Του Αλλὰ θα δείξουμε στους Ἀπιστους 

τὴν αλήθεια τῶν πράξεών τους και θα 

τους κάνουμε νὰ δοκιμάσουν από τὰ 

σκληρὰ ὀασανιστήρια. 

51. Κι av ευὐεργετήσουμε τον άνθρωπο, 

απομακρύνεται και γίνεται ἄσχετος (αντί 

va Mac πλησιάζει). Av ὀμως τον αγγίξει 

(τον καταλάόδει) το κακό, (έρχεται) 

γεμάτος από πλατειές (παραπεταμένες) 

παρακλήσεις! 

52. Νὰ πεις: "Mo dev ὀλέπετε ότι αν 

(το Κοράνιο) είναι (πραγματικά) από TOV 

AAAAX, γιατί εσείς ἀκόμα το αρνείστε; 

Ποιος εἰναι περισσότερο παραπλανημένος 

από EXELVOV που EXEL ἀποχωρισθεί μακριά 

(κι εσείς ELOTE σε μεγάλη πλάνη). 

53. Σύντομα θὰ δείξουμε Ta Σημεία 

Mac, (ἔστω κι αν ὄρίσκονται) και στο 

πιο ἀπόμακρο μέρος (της γης), και OTIC 
ἰδιες τις ψυχές τους - μέχρις του 

φανερωθεί σ᾽ αυτούς - ότι (το Κοράνιο) 

αὐτό εἰναι ἡ Αλήηήθεια. Μήπως dev εἰναι 

αἀρκετό OTL O Κύριός σου είναι (γνώστης) 

᾿'μάρτυρας πάνω o' οτιδήποτε πράγμα; 

54. Κοιτάξετε! Αὐτοί ἀαμφιδάλλουν 

αναφορικά με TH Συνάντηση (την Ἡμέρα 

της Κρίσης) με τον Κύριό τους; Κοιτάξετε! 

(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 250 YO sl ἐλ clad 3) 

Pa an ded ea Coe : 

on ARSENE LITS Side 5 
a ve & : Or gL eee » 2 

SKB Gio se δια SaaS 
AO ey Jor seo 12: 

«ἰοῦ 9. ΟΠ Ων 5 Sill 
Ax γ3 Ὅς 

go fer 

a ΄- 

“ει 7% 

= & 

᾿ αι δ ἡ 3» ACL ES a 2 

(oN) are be 9a PAN 4223} 5 
i x 

ae 7 4 adorn ~ 52 

αὐ όσα Ξε οἱ τυ. 
-“ 2 “Eee 3.752 22 

Ber OY ai eg. a “ἃ 

sre Gaay 

2 oN GCS oe 

Gar 4 ΄- 2 “hyyy gee 

ee CoH } λῶν 



to ὄνομα του AAAAX 

του Ilavtehenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. X. Μ. = (Xa, Μιμμ)ὰ 

2. A. Σ K.=(Aty, Σινν, Kapg)** 

3. Ἔτσι στέλνει την ἐμπνευσὴ σε σένα 

πως και σ' εκείνους που (ήρθαν) πριν 

από σένα, ο AAAAX, ο Παντοδύναμος, 

ο Πάνσοφος. 

4. Σ' Αὐτόν ανήχουν ὁλὰ όσα 

ὀρίσκονται στους ουρανούς καὶ OTN YN. 

Κι Αὐτός εἰναι ο Ὕψιστος, ο Μέγας. 

5. Λίγο ακόμη και οι ουρανοὶ θὰ 

σχίζονταν ἀπό πάνω τους (γιατί TH Δόξα 

Tov), και OL άγγελοι πανηγυρίζουν τους 

Ὕγμνους του Κυρίου τους, και παρακαλούν 

γιὰ συγχώρηση για οποιονδήποτε (κάτω) 

στὴ γη. Βέδαια o AAAAX εἰναι Exetvos, 

που Συγχωρεί πολύ και εἰναι Ἐλεήμονας. 

6. Κι εκείνοι που πῆραν για προστάτες 

άλλους - avtt Tov -, 0 AAAAX 

ἐπαγρυπνεί πάνω τους. Ki cov dev εἰσαι 

O ἐπίτροπος πάνω στις ὑποθέσεις τους. 

7. Κι ἐτσι σου ἐχοῦυμε στείλει 

ἐμπνεονταὰς σε - ἕνα Κοράνιο (ανάγνωσμα) 

στὴν Αραύική, για va προειδοποιήσεις τὴν 

* 64. Σημ. 1 

** 62. Σημ. 1 
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Μητέρα των Πόλεων (Μέκκα) - και τα 

Περίχωρά τῆς για την Ημέρα τῆς 

Συνάθροισης - που, γι ᾿αυτή δεν υπάρχει 

αμφιόολία -, οπότε μια ομάδα θα εἰναι 

στον Παράδεισο και μια eueee στην 

αναμμένη φωτιά. 

8. Καὶ αν ο AAAAX το ἤθελε, θα 

μποροῦσε να TOUS ἕέκανε ἕνα και μόνο 

ἔθνος, αλλά ὀάζει ὁποιον θέλει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Του, ενώ οι άδικοι 

(OL ἀπιστοι) SEV θα ἔχουν προστάτη οὔτε 

και 60780. 

(Ti)! Μήπως ἐχουν πάρει (για 

λατρεία) ἄλλους προστάτες αντί Του; 

Αλλά O AAAAX Εκείνος εἰναι o 

Προστάτης κι Εκείνος είναι που δίνει ζωή 

στους νεκρούς, και είναι Εκείνος που ἢ 

δύναμή (Του) καλύπτει τα πάντα. 

10. Κι αν σ' οποιοδήποτε πράγμα ἔχετε 

διαφορά, ἡ ἀπόφαση του ὄρίσκεται με 

τον AAAAX. Αὐτός εἰναι ο AAAAX o 

Κυριός μου, σ' Αὐτόν εμπιστεύομαι, και 

σ' Αὐτόν θα επιστρέψω. 

11. Εἶναι ο Δημιουργός τῶν ουρανών 

και τῆς γης. Vac ἔχει κάνει κατά ζεύγη 

από τον ίδιο τον εαυτό σας, και κατά 

ζεύγη (έπλασε) και Ta ζωντανά, κι ETOL 

μ' αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεστε. Δεν 

᾽υπάρχει τίποτε που va tov μοιάζει. Κι 

εἰναι Αὐτός που ακούει και όλέπει (τα 

πάντα). 

12. Σ' Αὐτόν ανήκουν Ta κλειδιά των 

ουρανών χαι τῆς γης. Χαρίζει απλόχερα - 

σ' ὀποιον θέλει - τα μέσα της OVVTNONONGS, 
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και τα περιορίζει, γιατί για κάθε πράγμα 

Αὐτός ἔχει απόλυτη γνώσῃ. 

13. Νομοθέτησε για σας την ἰίἰδια 

θρησκεία που εἰχε συστήσει στο Νώε, - 

καὶ που GOV τὴν έχουμε στείλει εμπνέοντάς 

σε - (τὴν ἰδια) που ELYALLE συστήσει σχετικά 

με tov Αὐραάμ, στον Μωυσή, και στον 

Inoov. (Δηλαδή) va παραμένετε - σταθερά 

- OTH Θρησκεία και νὰ μη χωριστείτε σ' 

αυτή (σε αἱρέσεις). αυτούς που 

αποδίδουν συνεταίρους (στον AAAAX) 

σκληρός εἰναι (ο δρόμος) στον οποίο τους 

προσκαλείτε. O ΑΛΛΑ διαλέγει για τον 

ἙΕαυτό Tov, όποιον θέλει, και οδηγεί στον 

Eavto Του εκείνον που μετανοεί. 

14. Και dev χωρίστηκαν παρά μόνο 

μετά που Tous ρθε ἡ γνώση (to Κοράνιο) 

από αντιζηλία μεταξύ τους. Κι αν dev 

᾽πυπήρχε o Λόγος του Κυρίου σου mov etye 

προηγηθεί (προτείνοντας) τον ορισμένο 

Χρόνο, ἡ υπόθεση θα τακτοποιόταν μεταξύ 

τους. Ἐκείνοι όμως που 
Ἀληρονομήσει τη IT. και τη Κ. Διαθήκη 

μετά από αυτούς (τους προγόνους τους) 

αμφιδάλλουν - ὑποπτα - για (την αλήθεια) 

του. 

15. Iv’ αὐτό (το λόγο) τώρα κάλεσε 

(όλους στὴν πίστη), και στάσου σταθερά 

όπως σου δόθηκε ἡ διαταγή. Na μην 
ακολουθείς τις ματαιόδοξες επιθυμίες τους. 

αλλά να πεις: "Πιστεύω στα Βιόλία που ο 

AAAAX ἐστειλε κάτω (στη yn). Πήρα 

ἐντολή va δικάσω - δίκαια - μεταξύ σας. 

O AAAAX είναι Κύριός μας και Κύριός 

σας. ἔχουμε (την ευθύνη) για ta ἐργα 

μας, κι εσείς (την ευθύνη) για Ta έργα 
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σας. Δεν ᾽υπάρχει τίποτε το αξιόλογο 

μεταξύ μας και μεταξύ σας. Ο AAAAX 

θα μας ενώσει ὄλους. Και προς τὴν 

κατεύθυνσή Του etvar ἡ Τελική Πορεία 

(μας). 

16. Κι ἐκείνοι που αμφισθητοῦν (στις 

συζητήσεις) αναφορικά we τον ΑΛΛΑΧ - 

αφού ήδη Tov ἐχουν παραδεχθεί -, μάταιες 
είναι OL φιλονικίες τους στα μάτια του 

Κυρίου τους. Πάνω τους θα πέσει ἡ Οργή 

και θα έχουν Σκληρή Τιμωρία. 

17. Ο AAAAX εἰναι mov ἔχει στείλει 

κάτω (στη yn) το Βιόλίο με την αλήθεια, 

και τὸ Ζυγό (για va ζυγίζεται ἢ 

συμπεριφορά). Και τι είναι εκείνο που θὰ 

σε κάνει να καταλάέξεις, OTL - LOWS - ἡ 

Ὥρα εἰναι κοντά; 

18. Εκείνοι που δεν πιστεύουν O' GUTH, 

είναι που θέλουν VA τὴν επισπεύσουν. 

Εκείνοι όμως που πιστεύουν, φρίττουν από 

το φόδο TIS, γιατί γνωρίζουν OTL εἰναι ἡ 

᾿Αλήθεια. Πράγματι σ' αὐτοὺς που 

αμφισόητούν συζητώντας για τὴν Ὥρα. 

Βρίσκονται σε μακρινή πλάνη. 

19. Ο ΑΛΛΑΧ είναι φιλάνθρωπος με 

τους δούλους Tov. Δίνει τα μέσα τῆς 

συντήρησης σε ὁποιον θέλει, και Εκείνος 

είναι ο [Ϊκανός va πραγματοποιήσει το 

Σχέδιό Του, ο Παντοδύναμος. 

20. Ὅποιος επιθυμεί To υὑπερκόσμιο 

θέρος (την καλλιέργεια TOV χωραφιοῦ) της 

Μέλλουσας Ζωής, θ΄ αὐυξήσουμε σ΄ αὐτό 

το θέρος. Κι όποιος επιθυμεί το κοσμικό 

θέρος (την καλλιέργεια) του επίγειου 
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(xwoagiov), θα tov δώσουμε κάτι TL απ' 

auto, αλλά δεν θα. ἔχει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. 

21. Niniae: ἔχουν συνεταίρους που 

OELOAV κάτι για τη θρησκεία, χωρίς ο 

AAAAX να δώσει γι᾿ αὐτό την ἀδεια; Κι 

av δεν υπήρχε ο Λόγος για την Εκδίκαση, 

ῃ ᾽υπόθεση θα εἰχε αποφασισθεί (μια για 

πάντα) μεταξύ τους. Και οι ἀδικοι - 

οπωσδήποτε - θα ἔχουν επώδυνη Τιμωρία. 

22.(Κατά τη Μέρα της Συνάθροισης) 
Βλέπεις τους ἀδικους va φοόδούνται για 

σα ἔχουν κερδίσει και (η ἀαμοιόή των 

ἔργων τους) VO πρέπει (αναγκαστικά) va 

πέσει πάνω τους. Ενώ εκείνοι που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό (θα 

ὀρεθούν) ota λιόάδια τῶν Παραδείσων, 

ὅπου θὰ έχουν - από Κύριό τους - ότι 

ἐπιθυμοῦν. Αὐτή είναι ἡ μεγαλύτερη Χάρη 
(tov AAAAX). 

23. Αὐτὴ (ty Χάρη) αναγγέλλει - με 

χαρά - 0 AAAAX στους δούλους Του. 

που πιστεύουν και κάνουν το καλό. Νὰ 

πεις (82! Μουχάμμεντ!) "Καμία αμοιόδή 

ὃεν σὰς CHTW yl’ αυτό, εκτός από τὴν 

ἀγάπη προς tous συγγενείς". Κι ὁποιος 

κάνει οποιοδήποτε καλό (από ἀγάπη προς 

τη συγγένεια - πλησίον) θα τους αυξήσουμε 

TO καλὸ (εχτιμώντας τὴν πράξη) του. O 

AAAAX, (Συγχωρεί πολύ και) είναι 

Πολνεπιεικής, Γενναιόδωρος. 

24. Μήπως λένε: (για τον Προφήτη) 

"Ἔχει εφεύρει κάποιο ψέμα ενάντια 

στον AAAAX; Av όμως o AAAAX ἤθελε 

θα μποροῦσε va σφραγίσει την καρδιά 
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σου. Kt 0 AAAAX εξαλείφει ty 

ματαιοδοξία, κι ἀποδεικνύει την Αλήθεια 

μὲ τοὺς Λόγους Του. Πράγματι, Αὐτός 

εἰναι Παντογνώστης των (μυστικών) που 

Ἀρυόονται μέσα στα στήθια. 

.25. Και είναι Exeivoc, που δέχεται τη 
μετάνοια από τους δούλους Του και 

συγχωρεί τις αμαρτίες, και γνωρίζει όλα 

όσα κάνετε. 

26. Και εισακούει εκείνους που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό και τους 

(το) επαυξάνει με ty Χάρη Tov. Ενώ οι 

άπιστοι ἐχουν σκληρά ὀασανιστήρια. 

27. Κι αν o AAAAX δίνει ἄφθονα ta 

μέσα για TH συντήρηση των δούλων Του, 

θα παρανομούσαν στὴ yy. Αλλά (τα) 
στέλνει με μέτρο κάτω (στη γη) - όπως 

θέλει - Πιατί pe τους δούλους Του εἰναι 

Ἔμπειρος και Προσεκτικός (όλέπει καλά 

και TOUS ξέρει καλά). 

28. Κι είναι Αὐτός που στέλνει κάτω 

(στη yn) τή Βροχή και μετά (που οι 

ἀνθρωποι) έχουν χάσει κάθε ελπίδα, και 

σκορπίζει τις ευεργεσίες Του (σ᾽ Odes τις 

διευθύνσεις). Και είναι ο Προστάτης, Ἄξιος 

παντός “Yuvov. 

29. Ato ta Σημεία Του εἰναι και 7 

δημιουργία τῶν ουρανών και της γης, κι 

οτιδήποτε ζωντανό πλάσμα ἔχει σκορπίσει 

o αὐτά. Κι - ὁταν το θέλει - ἔχει τη 

δύναμη va τα μαζέψει (και πάλι) όλα 

μαζί. 

30. Κι αν συμύόεί για σας οποιαδήποτε 
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ατυχία εἰναι ἐπειδή τα ἰδια σὰς τα χέρια 

τὴν έχουν κερδίσει. Συγχωρεί όμως πολλές 

(πράξεις σας). 

31. Και δεν μπορείτε να ματαιώσετε 

OTH γη (χωρίς συνέπεια), κι οὔτε EXETE 

κανένα προστάτη ἡ ὄοηθό εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ. 

32. Απὸ τα Σημεία Tov εἰναι και τα 

καράδια που πλέουν στη θάλασσα, (υψηλά) 

σαν όουνά. 

33. Av το θέλει, μπορεί να σταματήσει 

τον ἄνεμο οπότε θα μείνουν ακίνητα πάνω 

OTH ράχη (στην επιφάνειά) της. Βέδαια 

σ' αυτό ὑπάρχουν Σημεία για κάθε Eva 

που υπομένει καρτερικά και εἰναι 

ευγνώμονας. 

34. Ἢ μπορεί να τα κάνει να χαθοῦν, 

από ὁ.τι (κακὸ OL ἀνθρωποι) ἔχουν 

κερδίσει. Κι όμως συγχωρεί πολλά (από 

OO κάνουν). 

35, Κι ας μάθουν όσοι στις συζητήσεις 

τους ἀμφισόητούν τα Σημεία Mac, ote 

δεν ὑπάρχει yr’ αυτούς δρόμος διαφυγής. 

36. Οτιδήποτε σας δίδεται (εδώ), SEV 

είναι (παρά πρόσκαιρη) ἄνεση στη ζωή 

του κόσμου τούτου. Ενώ ό.τι ὑπάρχει LE 

τον AAAAX, εἰναι καλύτερο και μόνιμο, 

(και εἰναι) yt’ αὐτούς που πιστεύουν κι 

εναποθέτουν THV πίστη TOUS στο Κύριό 

τους. 

37. Και yu αυτούς που ἀποφεύγουν 

τα μεγαλύτερα από τα αμαρτήματα και 
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τὴν ακχολασία, και συγχωρούν ακόμα κι 

όταν είναι οργισμένοι. 

38. Kot yu’ αυτούς που εισακούν (στις 

Ἐντολές) του Κυρίου τους, και τηρούν 

ταχτική προσευχή, και συσκέπτονται για 

τις υποθέσεις τους συμδουλεύοντας ο ένας 

τον ἄλλο, κι εξοδεύουν (ελεώντας) από 

EXELVA που τους ἔχουμε παραχωρήσει για 

TY συντήρησή τους. 

39. Και γι᾿ avtovg που όταν. 

δοκχιμαστοῦν από μια αδικία (συμφορά).- 

(dev ζαρώνουν από φόδο αλλά) κάνουν 

αντίποινα για να ὑπερασπίζουν τον εαυτό 

τους. 

40. H ανταμοιόδή για ένα κακό (μια 

ζημιά), πρέπει va είναι μια ὀμοια (σε 

δαθμό) 6AG6yH για το ίδιο πράγμα. Αλλά 

ὅποιος συγχωρεί και συμόιθάζεται, 7 

aon του ὀρίσκεται στον AAAAX. 
Βεδαίως, Αὐτός dev ayaa τους ἀδικους. 

41. Βέδαια, αν κανείς αντιδρά 

(αμυνόμενος του εασυτού του), ἐπειτα από 

μια αδικία (που ἔγινε) σ' αὐτόν, καμιά 

μομφή δεν υπάρχει πάνω του, 

42. Η μομφή εἶναι μόνο ενάντια σ' 
αὐτούς που αδικούν τους ἀνθρώποις, και 

αυθαδέστατα παρανομούν OTH yn, 

(αψηφώντας) το ορθό και το δίκαιο. Αὐτοί 

- οπωσδήποτε - θα ἔχουν επώδυνα 

ὀασανιστήρια. 

.43. Κι ὀποιος ὑπομένει και συγχωρεί, 

αυτό δέδαια είναι μια ἄσκηση θαρραλέας 

θέλησης κι ἁαποφασιστικότητας OTH σωστή 
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κατεύθυνση τῶν υποθέσεων. 

44. Κι omovov o AAAAX αφήνει (στην 

πλάνη, SEV EXEL - κατά συνέπεια - κανένα 

προστάτη μετά am’ Αὐτόν. Kat (τότε) θα 

δεις τους άδικους όταν ὄρεθούν μπροστά 

στην Τιμωρία χαι τη ὄλέπουν, να λένε: 

"Μήπως υπάρχει κανένας ὁρόμος για (να 

πραγματοποιηθεί ἡ) επιστροφή"" 

45. Και θα τους δεις να παραστέκονται 

(στην φωτιά) ντροπιασμένοι από τον 

εξευτελισμό, (και) ρίχνοντας κρυφές ματιές 

(στη Φωτιά). Κι εχκείνοι που πιστεύουν, 

θα πουν: "Na Ol χαμένοι, που EXAOAV TOV 

εαυτό τους και την οικογένειά τους, κατά 

την Ημέρα της Κρίσης. Πράγματι οι ἀδικοι 

ὀρίσκονται σε μόνιμη Ἰιμωρία". ᾿ 

46. Κι ovte ἔχουν προστάτες για va 

τους θοηθήσουν - εκτὸς από tov AAAAX! 

Κι ὁποιον o AAAAX αφήνει στην πλάνη, 

δεν ᾽πῃυπάρχει yi’ αὐτόν ὁρόμος (για TO 

Téoua). 

47. Ynaxovete - λοιπόν - στον Κύριό 

σας πριν φτάσει n Ημέρα, που δεν θα 

καθυστερήσει, (όπως τὴν θέσπισε) O 

AAAAX! Αὐτή την ημέρα δεν θα πυπάρχει 

τόπος για καταφύγιό σας, κι οὔτε 

καταφύγιο για v' ἀρνηθείτε (τις ἁμαρτίες 

σας}" 

48. Κι αν ἀπομαχρυνθούν (και σε 

περιφρονήσουν), νὰ μην λυπάσαι, γιατί 

Εμείς δεν σ' Ἔχουμε στείλει για φύλακα 

᾿ πάνω τους. To καθήχον σου είναι μόνο 

va μεταφέρεις (to Μήνυμα). Βέῤαια αν 

δώσουμε στον ἄνθρωπο va δοχιμάσει 
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κάποια ενεργεσία - MOV TOV παρέχεται 

ax’ ευθείας από Mac - χαίρεται γι' αὐτή. 
Av ὁμῶς κάποια συμφορά Tous συμόεί 

από TA ἔργα που παρουσίασαν τα χέρια 

τους, τότε γίνεται ένας ἀχάριστος 

ἄνθρωπος. | 

49. 2tov AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία 

τῶν OVOAVOV και τῆς γης. Δημιουργεί ό,τι 

θέλει (και σχεδιάζει). Χαρίζει σ' ὁποιον 

Ἐκείνος θέλει κορίτσια, και χαρίζει σ' 

όὄποιον Exetvoc θέλει τ᾽ αγόρια. 

50. Ἢ tous χαρίζει και ta δύο - αγόρια 

και κορίτσια - κι ἀφήνει στείρο EXELVOV 

που θέλει. Βέδαια Avtoc εἰναι 

Ilavtoyvmotys (xa) }] αντοδύναμος. 

51. Και oev εἰναι δυνατό σ᾽ Evav 

ἄνθρωπο - va tov μιλήσει ο ΑΛΛΑΧ - 

EXTOG ἐμπνέοντας (τούτον), ἡ πίσω από 

ἕνα παραπέτασμα, ἡ στέλνοντας 
αγγελιοφόρο γιὰ νὰ εμπνεύσει 

(αποκαλύπτοντας) - we την ἀδειά Του - 

τὰ ὁσὰ θέλει. Αὐτός εἰναι ὀέδαια ο 

Ὕψιστος, ο Πάνσοφος.. 

52. Μ' αυτό τον τρόπο ἔχουμε 

᾿ἐμπνεύσει σ' εσένα - κατ΄ Εντολή Mas - 

το Πνεύμα (το Κοράνιο). Αγνοούσες 

EVTEAWS - (πριν) τι ἦταν το Βιόλίο (το 

Κοράνιο) και τι ήταν η Πίστη. Κι ὀμως 

το κάναμε τούτο (το Κοράνιο) Eva Φως, 

που μ' αυτό καθοδηγούμε - ὁποιον θέλουμε 

από τους δούλους Mac. Κι εσύ - επίσης - 

πρέπει δέδθαια va οδηγήσεις (τους 

ἀνθρώπους) στον ΄Ισιο Δρόμο, 

53. to Δρόμο του AAAAX, που ἔχει 
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(στην κυριαρχία Tov,) doa ὄὀρίσκονται "Αἱ 

στους ουρανούς και όσα στη γη. Πράγματι τ 

ὄλες οι υποθέσεις τείνουν προς τὴν 
κατεύθυνση του AAAAX! 

wee 

ελ-Ζού
χρουφ 

'Χρυσά Κοσμίματα) 

{to ὄνομα tov AAAAX 

tov Παντελεήμονα-και Πολυεύσπλαχνου 

1. X. M. = (Xa, Μιῳμ)Ἔ = 

2. Ma to Βιόλίο (τούτο), που 

(OLEVZOLVITEL τα πράγματα), φανερώνει τις 

αλήθειες, | 

3. (καὶ) που το ἔχουμε κάνει EVO 

Κοράνιο στην Αραόική, ὥστε (να σας εἰναι 

καταληπτό και για) VO φρονιματιστείτε. 

4. Βέδαια και ὀρίσκεται (στον ουρανό) 

- xovta Mac - (και περιέχεται), πολύ 

υψηλά (σε αξίωμα) και γεμάτο σοφία. 

5. Μήπως θα πρέπει - λοιπόν - va es ξ το; 

στερήσουμε από σας το Κοράνιο (το 

Μήνυμα) και va σας παραμελήσουμε 

ἐπειδή ELOTE ἕνας λαός υπερόολικά 

ἀπιστος; 

PR. "τ oA A 4 

6. Και πόσοι ήταν ot προφήτες που 
στείλαμε στους παλαιότερους (λαούς); 

7. Κι opms ποτέ δεν τους ήλθε ἕνας | (540% 25 ἰδέ ,-.5.1:. ἴω 
προφήτης και νὰ LN τον γελοιοποιήσουν. 

“- go" 

8. Π' αὐτό ἔχουμε εξολοθρέψει λαούς τ τ: Li 

ὅλ. Σημ. 1 



(43)Lovon ελ-Ζούχρουφ Μέρος 250 

TOAD ισχυρότερους απ' αὐτούς (δηλ. που 

διαψευσαν tov Μουχάμμεντ) κιέχουμε 

δώσει προηγουμένως το παράδειγμα τῶν 

ἀρχαίων (λαών). 

9. Ki αν τους ρωτήσεις: Ποιος ἐπλασε 

τους ουρανούς καὶ TH yn; - θα σου 

απαντήσουν με θεθαιότητα, ότι τους EXEL 

δημιουργήσει Ο Ανίκητος, o 

Παντογνώστης", 

10. Είναι Εκείνος που ἔχει κάνει - για 

σας - TH YH στρωμένη (σαν χαλι), και 

χάραξε σ' αὐτήν - για σας - δρόμους, για 

va μπορείτε να καθοδηγηθείτε. 

11. Κι εἰναι Εκείνος που στέλνει κάτω 

(στη YH) το νερό (της ὄροχής) από τον 

ουρανό - ὀὁσο χρειάζεται - και 

ξαναζωντανεύουμε μ' αυτό μια χώρα που 

ήταν vexon. Eto. κι εσείς 8’ ἀαναστηθείτε 

(από τους τάφους). 

12. Και είναι Ἐκείνος που δημιούργησε 

κατά ζεύγη (εἰδὴ) τα πάντα, κι ἕκανε - 

για σας - ta καράῤδια και ta ζωντανά 

που πάνω τους μεταφέρεστε, 

13. ὦστε να μπορείτε va κάθεστε (με 

ασφάλεια και σταθερά) πάνω στις πλάτες 

τους, κι EMELTA αφού καθήσετε 

(αναπαυτικὰ), VOL μνημονεύετε τὴν εὔνοια 

του Κυρίου σας, και va λέτε: "Εἰναι 

Ανώτατος o AAAAX που υπέταξε (όλα) 

αὐτά OTH 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 Va επιστρέψουμε!" 

15. Κι όμως ἔχουν αποδώσει σ' Αὐτόν 

(στη θεότητά Tov), ένα μέρος (Eva παιδί) 

από τους δούλους Tov. Πραγματικά o 

ἄνθρωπος εἶναι πολύ ἀπιστος, 

ομολογουμένως αχάριστος! 

16. Μήπως πήρε θυγατέρες από αὐτά 

που ἔχει ο ᾿ἰδιος δημιουργήσει, και 

παραχώρησε σ' εσάς τοὺς γιους ὡς 
προνομιούχους; 

17. Κι Ootav πληροφορείται κανένας 

τους για (τη 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 tov AAAAX) ἕνας που ανατρέφεται 

ανάμεσα στὰ κοσμήματα, και που εἰναι 

ανίκανος νὰ συζητήσει σαφώς σε μια 
λογομαχία; 

19. Κι Exavav θηλυκά πλάσματα, τους 

ἀγγελους αὐτούς που εἰναι δούλοι του 
Ραχμάν (AAAAX) Φιλανθρώπου. Μήπως 

ήταν μάρτυρες (την ὠρα) MOV 

δημιουργήθηκαν; H ομολογία τους θα 

γραφεί και θα ερωτηθούν (για va δώσουν 

λογαριασμό). 

20. Και εἰπαν: "Av ο AAAAX (ο 

Φιλάνθρωπος) το θελήσει δὲν θα 

λατρεύαμε αὐτές τις (θεότητες)}}" που δεν 

ἔχουν γι' αυτό καμιά γνώση! (τεκχμήριο). 

Κι ὄμως δὲν κάνουν τίποτε, παρά va 
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ψεύδονται ὀλασφημώντας (και vo. επινοούν 
ψέματα). 

21. Μήπως τους έχουμε δώσει - πριν 

απ' αὐτό - ένα (άλλο) Βιόλίο, που σ' 

αυτό ἐχουν πιαστεί γερά (και στηρίζουν 
αυτά που λένε); 

22. (Οχι ὀέδαια)! λένε (όμως): "Βρήκαμε 

τους πατέρες μας ν' ἀκολουθούν κάποια 

θρησκεία, κι ἐμείς πάνω στ' αχνάρια τους 
καθοδηγούμαστε". 

23. Ακριύώς με τον ίδιο τρόπο: OTOTE 

στείλαμε EVAV προειδοποιητή - πριν από 

σένα - σ' οποιοδήποτε χωριό, είἰπαν OL 

πάμπλουτοι ἀνάμεσα στο λαό τοῦς: 

"Βρήκχαμε TOUS πατέρες μας ν' ακολουθούν 

κάποια θρησκεία, κι εμείς ὄέδαια 

ακολουθούῦμε TA όὀηματά τους". 

24. Ἔλεγε (ο ἀπόστολος): "Ki αν σας 

φέρω καλύτερη οδηγία απ' αὐτή που 

6onxate ν' ἀκολουθούν οι πατέρες σας;" 

Λένε: "Ἔμείς απορρίπτουμε - οπωσδήποτε 

αυτό για τον οποίο ἔχετε σταλεί". 

25.ἘἜτσι tous εκδικηθήκαμε. Κοίταξε 

λουτόν ποιο ήταν το τέλος εκείνων που 

διάψευσαν (την Αλήθεια)! 

26. Και πρόσεξε, αὐτό που εἰπε ο 

Αόραάμ στον πατέρα του και στο λαό 

του: Ἑίμαι αθώος από ό.τι λατρεύετε. 

27. "(Aatoevw) μόνο Ἐκείνον που μὲ 

πρωτοέφτιαξε και που ὄὀέόαια Oa με 

καθοδηγήσει". 
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28. Ki ἐτσι Exave (αυτή TH φράση) va 

παραμείνει ἕνας λόγος στους απογόνους 

TOV, ίσως καὶ επιστρέψουν (μια μέρα στὴν 

θρησκεία του AAAAX). | 

29. Μάλιστα ἐδωσα τις απολαύσεις 

(αυτής της ζωής) σ' αὐτούς και στους 

πατέρες τους, μέχρις ότου τους ἤρθε ἢ 

Αλήθεια (το Κοράνιο) και ένας Απόστολος 

που νὰ τὴν εξηγεί φανερά. 

30. Lav eptace όμως ἡ Αλήθεια σ' 

αυτούς, εἰπαν: "Αὐτό είναι μαγεία κι εμείς 

την ἀαπορρίπτουμε΄". 

31. Κι εἰπαν: "Μόνο εάν to Κοράνιο 

ELYE OTOAEL κάτω (OTH γη) σε κάποιον 

σπουδαίο (ισχυρό) άνδρα από τα δύο 

χωριά: (ty Μέκκα και Tang)! 

32. Μήπως θα ήθελαν va μοιραστοῦν 

την Εύὐνοια του Κυρίου σου, (τὴν 

Αποστολή); ΕἘμείς εἰμαστε που μοιράζουμε 
- ἀνάμεσά τους - TA απαραίτητα για TH 

συντήρησή τους στη ζωή του κόσμου 

τούτου, και ανυψώνουμε GE ὀαθμούς 

μερικούς GI’ αὐτούς, πάνω από ἄλλους, 

ὥστε μερικοί νὰ μπορούν να καρποῦνται 

(τον κόπο) τῆς ἐργασίας τῶν ἄλλων. H 

Γενναιοδωρία ὄμως του Κυρίου oov εἰναι 

καλύτερη απὸ όσα (πλούτη) κι αν 

συσσωρεύσουν. 

33. Κι av dev ὑυπήρχε (ο φόδος) ὥστε 

ol ἀνθρωποῖ va γίνονταν Eva και μόνο 

ἐθνος (παραδομένο στὴν ἀπιστία) Da 

προμηθεύαμε σ᾽ ὀόποιον ἀρνείται TOV 

Φιλάνθρωπο (tov AAAAX), αἀσημένιες 

οροφές OTA σπίτια τοὺς κι (ασημένια) 
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σκαλοπάτια για va ανεδούν πάνω σ' αὐτά 

34. xt (ασημένιες) πόρτες στα σπίτια 

τους, κι (ασημένια) θρονιά που πάνω τους 

θα μποροῦσαν να πλαγιάζουν, 

35. χαι χρυσὰ κοσμήματα και 

νομίσματα. Κι όμως ὁλα αυτά δεν εἰναι, 

παρά μιὰ (πρόσκαιρη) άνεση τῆς ζωής 

του κόσμου τούτου. Η Μέλλουσα Ζωή - 

(Otov ἄλλο κόσμο) - στον Κύριό σου - 

εἰναι για τους ενάρετους. 

36. Κι ὀποιος παραόλέπει va 

μνημονεύει τον Ραχμάν (τον φιλάνθρωπο 

AAAAX) ορίζουμε yu αὐτόν Eva Σατανά 
να εἰναι στενός σύντροφός του. 

37. Πράγματι, αὐτοί (οι δαίμονες) τους 

ἐεμποδίζουν (αποσύρουν) από τον (σωστό- 

Loto ) δρόμο του AAAAX, Etat νομίζουν 

OTL οδηγούῦνται σωστά! 

38. Ἰέλος.όταν (ένας τέτοιος) EDEL σ' 

Εμάς, λέγει: Μακάρι ἡ απόσταση τῶν 

δύο Ανατολών va ἔμπαινε ἀνάμεσα σ' 

ἐμένα και σ' ἐσένα Σατανά!" Πόσο κακιά 

εἶναι - πράγματι - ἡ συντροφιά (Tov)! 

39. Και την Ἡμέρα αὐτήν δεν πρόκειται 

νὰ ὠφεληθείτε εφόσον - ἐχετε αδικήσει - 

ὁτι θα ELOTE μέτοχοι στα δασανιστήρια. 

40. Μήπως μπορείς va κάνεις τον 

χουφὸ ν' ἀκούσει, ἡ va. καθοδηγήσεις τους 

τυφλούς ἡ όποιον (περιφέρεται) σε φανερή 

πλάνη, 

41. Εἶναι ὀέδαιο Ott (ὑστερα από το 
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θάνατόσου) όταν σε παραλάδουμε θα 
τους εκδικηθούμε. 

42. cite σε (κρατήσουμε) για va δεις 

(την εφαρμογή τῆς τιμωρίας) που τους 

εἰχαμε υποσχεθεί. Πιαατί είμαστε - ὀέδαια 

- επικρατέστεροι AN’ αυτούς 

(παντοδύναμοι πάνω σ' αὐτούς) 

43. Iv’ αυτό χρατήσου (γερὰ) σ᾽ εκείνον 

που EXEL σταλεί σε σένα μὲ ἐμπνευσή. 

Βέόδαια ὄὀρίσκεσαι στον Ἴσιο Δρόμο. 

44. Πραγματικά τούτο (το Κοράνιο) 

εἰναι το Μήνυμα (τιμής) για σένα και 

γιὰ το λαό σου, και θα ερωτηθείτε (OAOL 

σας για να δώσετε λογαριασμό). 

45. Κι ερώτησε τους ἀποστόλους μας 

- που πριν από σένα στείλαμε: Μήπως 

ορίσαμε - για λατρεία - ἄλλες θεότητες, 

αντὶ του Φιλάνθρωπου (AAAAX); 

46. Και στείλαμε tov Μωυσή με τα 

Σημεία Mac στον Φαραώ και τον λαό 

Tov, και εἰπε: "Είμαι ἕνας απεσταλμένος 

του Κυρίου του Σύμπαντος Κόσμου". 

47. Ὅταν ὁμῶς τους παρουσίασε TA 

σημεία Mac, κοίταξέ τους πώς τα 

γελοιοποίησαν. 

48. Κι εδείξαμε σ' αυτούς θαύμα πάνω 

σε θαύμα το ἕνα μεγαλύτερο από το ἄλλο 

Και τοὺς τιμωρήσαμε ώστε ἰσως κι 
ἐεπιστρέψουν (σ' Ἐμάς). 

49. Και εἶπαν: "Q! Ἐσύ ο Μάγος! 

Ἐπικαλέσου τον Κύριό σου, για μας, 
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σύμφωνα με την Υπόσχεσή Tov o' εσένα, 

γιατί ἐμείς θα δεχτούμε την καθοδήγηση". 

50. Μόλις ὄμως αναστείλαμε - am’ 

αυτούς - τα ὀάσανα, Va τους (πάλι) που 

παραόιάζουν το λόγο τους. 

» BM wpb wt στρ λυ» LOOT 2 pt 

o pei pall ee EES ζΐ 
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SEV μου ανήκουν αυτά τα ποτάμια που 

τρέχουν κάτω από το (παλάτι) μου; (Τὶ 

συμόαίνει λοιπόν!) Μήπως δεν ὄλέπετε; 
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συνοδεύοντάς τον μὲ πομπή; 
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τους εκδικηθήκαμε και τους πνίξαμε OAOUG 
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Μουχάμμεντ!) διαμαρτύρεται γι' αυτό, 

(φωνάζει δυνατά κοροϊδεύοντας) 

58. Και λένε: "Εἶναι οι θεότητές μας 

καλύτερες, ἡ εκείνος;" Καὶ δεν cov εἰπαν 

αυτό παρά μόνο για συζήτηση. Μάλιστα, 

είναι EVAS φιλόνικος λαός. 

59, Δεν εἰναι τίποτε (περισσότερο) από 
ἕνας δούλος (tov AAAAX), που τον 

περιδάλαμε μὲ τη Χάρη μας, και τον 

κάναμε ἕνα παράδειγμα για τα Παιδιά 

tov ἰσραήλ. 

60. Κι αν το θέλαμε θα κάναμε στη 

θέση σας ἀγγέλους, να κυριαρχούν TH YN. 

61. Κι αὐτός (ο Inoovs) θα είναι ἕνα 

6€6a10 Σημάδι ότι (πλησιάζει) η Ὥρα. Π' 

αυτό UNV αμφιδάλλετε γι' AUTHV, αλλά vo 

με ακολουθείτε. Αὐτός είναι o ᾿Ισιος (ο 

σωστός) Δρόμος. 

62. Και μην αφήνετε τον Σατανά νὰ 

σας εμποδίζει, γιατί είναι ένας φανερός 

εχθρός για σας. 

63. Κι όταν ἦλθε ο ἴησούς, μὲ ta 

Καθαρὰ Σημεία,, εἰπε: "Ἔρχομαι σ' εσάς 

με τη Σοφία, για να σας φανερώσω (να 

σας εξηγήσω) μερικά απ' αὐτά TOV είχατε 

διαφορές και φιλονικούσατε. ι΄ αυτό 

φοδηθείτε tov AAAAX και ὑπακούστε 
Wt με". 

64. Πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ εἰναι o 

Κύριός μου και ο Κύριός σας. Ti’ αυτό 

va Tov λατρεύετε. Αὐτός εἶναι ο σιος (ο 

σωστός) Δρόμος". 
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65. Αλλά τα διάφορα κόμματα 

ανάμεσά τοῖς - διαφώνησαν (για TH φύση 

του [ησοὐ). ἀλλοίμονο - σ' αὐτούς που 

αδίκησαν - από τα ὄὀασανιστήρια της 

λυπηρής Ἡμέρας (της Kotoews). 

66. Μήπως περιμένουν μόνο την Ὥρα, 

που μπορεί va τους ἔλθει ξαφνικὰ, ενώ 

dev θα τη καταλάύουν; 

67. Ou φίλοι αυτή την Ἡμέρα θα γίνουν 

εχθροί - ο ένας με τον ἄλλο -, εκτός OL 

ενάρετοι. 

68. ©! Δούλοι Mov, (αφοσιωμένοιυι)! 

Κανένας mobos δεν θα ὑπάρχει πάνω σας 

σ' αυτή την Ἡμέρα, κι ovte θα λυπάστε, 

69. όσοι έχουν πιστέψει στα Σημεία 

Μας (στα εδάφια του Κορανίου) κι ἐχουν 

᾽ῃυποταχθεί στο ἰσλάμ. 

70. Εισέλθετε στον Παράδεισο εσείς 

καὶ OL σύζυγοί σας, χαρούμενοι στὴν 

(ομορφιά καὶ στην αγαλλίαση). 

71. Θα περνούν am’ αυτούς συνέχεια 

πιάτα και ποτήρια (καμωμένα) από 

χρυσάφι και θα έχουν εκεί, ό,.τι ποθούν 

οι ψυχές κι O,TL ευχαριστεί OTA μάτια. Κι 

εσείς θα κατοικήσετε σ' αὐτόν {για πάντα). 

72. Τέτοιος θα είναι ο Παράδεισος 

που σας δίδεται κληρονομιά για ὅσα 

(καλά) κάνατε (στη ζωή). 

73. Exet μέσα θὰ ἐχετε ἄφθονα φροῦτα 

που απ' αὐτά θα τρῶτε (θα ικανοποιείσθε). 
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74, Ov ἔνοχοι (οι ἁπιστοι) θα ὄρεθούν 

στα ὄασανιστήρια της Κόλασης όπου θα 

κατοικήσουν (για πάντα). 

75. Καθόλου δεν θα ελαττώνεται γι' 

αυτούς (η τιμωρία), κι εκεί μέσα θα εἰναι 

(συνέχεια) απελπισμένοι. 

76. Καθόλου δεν τους ἔχουμε αδικήσει, 

αλλά AUTOL οι ἰδιοι αδίκησαν τον εαυτό 

τους. 

77. Και θα φωνάζουν: "Q! Μάλικ! Ac 

ήταν να ἐόαζε - ο Κύριός σου - Eva τέλος 

σ' εμάς!". "Ὄχι! (Exet) θα μείνετε ανώνια!" 

78. Βέδαια, σας έχουμε ἔλθει με την 

Αλήθεια, κι OWS OL περισσότεροι από 

σας ἐχουν μίσος στην Αλήθεια. 

79. Αλλά αυτοί σχεδίασαν κάτι 
(εναντίον του προφήτη); Κι ὁμως Epetc 
ἔχουμε σχεδιάσει TA πάντα. 

80. Ἢ μήπως νομίζουν ότι dev ακούμε. 

τὰ μυστικά τους και Ta ιδιαίτερα (κρυφά) 

λόγια τους. Βέδαια (ta γνωρίζουμε), και 

Ot ἀγγελιοφόροι Macs - που ὄὀρίσκονται 

κοντά τους - τα καταγράφουν. 

81. Na πεις: "Av ο Πανοικτίρμονας 

(AAAAX) εἶχε Eva γιο, εγώ θα ήμουνα ο 

πρῶτος που θα Τον λάτρευα". 

82. Δόξα στον Κύριο τῶν ουρανών 

και τῆς γης, Ανώτατο Κύριο του Θρόνου 

- (εἶναι Ανώτερος) -από ὁσα (Tov) 

αποδίδουν! (ότι ἐχει δήθεν γιο). 
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83. Iv! αυτό άφησέ τους va φλυαρούν 

και νὰ παίζουν (μάταια), μέχρις ὀότου 

συναντήσουν τὴν Ἡμέρα τους που τους 

ἔχουν υποσχεθεί. 

84. Κι Εκείνος που είναι στον ουρανό, 

είναι Θεός, και στη YY είναι Θεός, και 
Exetvog εἰναι ο Πάνσοφος, ο 

Παντογνώστης (AAAAX). 

85. Κι Ευλογημένος (Δοξασμένος) 

Εκείνος που o' Αὐτόν ανήκει η κυριαρχία 

τῶν οὐρανῶν και τῆς γης και ό,τι στο 

ἐνδιάμεσό τους ὑπάρχει. Μόνος Tov ἔχει 

TH γνώση της Ὥρας. Και σ' Αὐτόν όλοι 

σας θὰ επιστρέψετε. 

86. Αὐτούς δὲ (οι άπιστοι) που 

ἐπικαλούνται (με λατρεία) - αντί Του 

ΑΛΛΑΧ - δεν εξουσιάζουν τη. 

μεσολάδηση, εκτός από εκείνους, που είναι 

μάρτυρες της Αλήθειας (με συνείδηση) 

που αὐτοί (τον) γνωρίζουν (κι ἐχουν τούτο 

το δικαίωμα). 

87. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος εἰναι 

που τους έπλασε, θα πουν ὄέόδαια: ο 

AAAAX. Πώς όμως ἐχουν παραπλανηθεί 

μακριά (από την Αλήθεια),;, 

88. (0 ΑΛΛΑΧ γνωρίζει) τη φωνή 

(του Προφήτη) που λέγει: "Q! Κύριέ μου! 

Αὐτός εδώ εἰναι ἕνας λαός, που dev 

πιστεύει! 

89. Αλλά v' ἀαπομακχρυνθείς απ' αὐτούς 

καὶ νὰ πεις: “Ειρήνη"! και ἀργότερα θα 

μάθουν (τις συνέπειες της απιστίας). 
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λεΝτουχάν 

to όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα:του Πολυεύυσπλαχνου 

1. X. M.=(Xa, Mup)*. ΩΣ ro 

2. Ma to Βιόλίο (to Κοράνιο), που © in Zl Semel 

φανερώνει τις αλήθειες, 

3. Epeic εἰμαστε που το ἐχουμε στείλει 

κάτω (στη YH) κατά τη διάρκεια μιὰς 

ευλογημένης νύχτας. [πατί (πάντα) θέλουμε 

VO προειδοποιούμε (νουθετώντας TOV 

κόσμο). 

4. Σ' αυτή (τη νύχτα) ἔχει διευκρινισθεί 

κάθε υπόθεση σοφίας. 

5. Κατά διαταγὴ Mac. Tati (πάντοτε) 

Ἐμείς είἰμαστε που στέλνουμε 
(αποκαλύψεις), 

6. OAV μιὰ EVVOLA. απὸ τον Κύριό σου. 

Γιατί Ἐκείνος είναι που ακοῦει και 

γνωρίζει (τὰ πάντα), 

: , 

PR AHA 5,7,2,357, 2.2 eee oe 
et dorks) δ» οἰ ot dees 

7. Κύριος tov oveavav και τ Pacer Rie ot ee edges 80. ns Ys μ᾽ 
και ό,τι ὀρίσκεται ἀνάμεσά τους,αν- δέδαια ye ee 

; : © nh 5, ol 
- ἔχετε ακλόνητη πιστή. ᾿ 

8. Δεν υπάρχει θεός παρὰ μόνο pa 5. ὠς τρῶς; 
Bo ee aa SBE ARYA 

Exetvoc, που δίδει ty ζωή και το θάνατο, ere = 

που εἰναι Κύριός σας και Κύριος τῶν 

πατέρων σας (που ἐζησαν) παλαιότερα. 

9. Κι ὁμως αὐτοί ακόμα αμφιδάλλουν, 

* ὅλ. Σημ. 1 
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παίζοντας (dtacxedatovtas pe τὴν 

αποκάλυψῃη). 

, , ᾽ [4 é ΓΟ 4 a Pn, Ca ee τ, Ὁ 10. Εσύ όμως περίμενε από την Ἡμέρα, OF cn GAN GIG Cab 
που O OVEAVOS 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): "Κύριέ μας! 
Ξεσκέπασε (διώξε) από μας αὐτή την 
Τιμωρία, γιατί (τώρα) πραγματικά 
πιστεύουμε" 

13. Πώς μπορεί to Μήνυμα (va 
επιδράσει αποτελεσματικά) σ' αὐτούς εφ' 
όσον TOUS ἔχει - ήδη - ἔλθει ἕνας 
Απόστολος φανερώνοντας (τις αλήθειες), 

14. κι όμως απομακρύνονται απ' αὐτόν, 
και λένε: "Δάσκαλος εἰναι (που 

κηδεμονεύεται από GAAKOUG), καὶ τρελό" 

15. Ἐμείς - 6€6010 - θα ξεσκεπάσουμε Cad) RTM 
(θα διώξουμε) για λίγο την Τιμωρία, αλλά 
τότε - σίγουρα - θα επανέλθετε (στόν 

ἰδιο τρόπο της ζωής σας). 

16. Μια μέρα - όμως - θα σας 

᾿επιτεθούμε σφοδρώς με μεγάλη τιμωρία. 

Ἔτσι πέρνουμε εκδίκηση. 

@ Sa Gls ssa yo i Aas 

17. Κι ὀπὼς ἔχουμε δοκιμάσει (στην Ply 52556 eee 
τιμωρία) - πριν απ' αὐτούς - και TO λαό ἧς 

του Φαραώ. Σ' αὐτούς ήλθε ένας 

ἀπόστολος άξιος κάθε σεόδασμού, 

(λέγοντας): 
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18. "Καταθέσετε (εμπιστοσύνη) σ᾽ 

ἐμένα, w - δούλοι τού AAAAX - Εἰμαι 

για σὰς ένας απόστολος άξιος κάθε 

εμπιστοσύνης. 

19. "Και μὴν δείξετε ὑπερ ρύνεια πάνω 

από τον AAAAX. Ἔχω ἔλθει σ' εσάς με 

φανερή αἀπόδειξη. 

20. "Ooo για μένα, κατόρθωσα να ἔχω 

τὴν ἀσφάλεια του Κυρίου μου - και Κυρίου 

σας - αν πρόκειται va pe GAG WetE με 

λιθοδόλημα. 

21. "Ki av δεν με πιστεύετε, σταθείτε 

-τουλάχιοτον - μαχριὰ από μένα". 

22. Ἐκάλεσε τον Κύριό του: “Αὐτοί 

εδώ - πράγματι - εἰναι λαός παραδομένος 

στο ἐγκλημα΄. 

23. (Κι ἡ απάντηση ἤλθε): "Αρχισε) 

τὴν πορεία με τους δούλους Mov τη νύχτα, 

γιατί εἰναι ὀέῤδαιο Ott θα σας 

ακολουθήσουν (θα σας καταδιώξουν). 

24. "Κι ἄφησε τη θάλασσα σαν Eva 

(χωρισμένο) CVAGXL, γιατί αὐτοί εἰναι (ἕνα 

πλήθος από) στρατιῶτες που 

(προορίστηκε) να πνιγούν". 

25. Πόσους κήπους και (πόσες) πηγές 

άφησαν (πίσω τους), 

26. και χωράφια με σιτάρι κι ευγενικές 

κατοιχίες, 

27. και πλούτο (και ἄνεση ζωής), ὀὁπου 

περνούσαν σ' αὐτά απολαμόάνοντας (τις 

ϑ ὀλολῥύρν ἰοῦ oly 

gen “σ Ke roa “53. AZ, fee 

(Jon Fe pSpmal a 6G 

Fh Ὁ ρα aX 
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ηδονές Tov κόσμου) 

28. Τέτοιο (ἦταν το τέλος Tous). Και 
κάναμε άλλο λαό Va κληρονομήσει (αὐτά 
Ta πράγματα) 

. 29. κι οὔτε ο ουρανός, μήτε ἡ YN ἔχυσαν 
Eva. δάκρυ πάνω τους. Κι οὐτε τους δόθηκε 
αναόδολή. 

30. Και σώσαμε - τότε - τα παιδιά του 
Ισραήλ από την εξευτελιστική Τιμωρία, 

31. από τον Φαραώ γιατί ήταν 
ὑπυπερήφανος και παραόδάτης. 

32. Και τοὺς διαλέξαμε τότε - εν 

ἐπιγνώσει - πάνω από όλα τα ἔθνη (κατά 
τὴν ἐποχή τους), 

33. καὶ τους δώσαμε από τα Σημεία 

εκείνα που τους ἔκαναν (επανειλημμένα) 
να δοκιμαστούν φανερά. 

34. Αὐτοί όμως εδώ (οἱ Κουράϊσς Φυλή 
του Μουχάμμεντ) - wa την αλήθεια - 

λένε: 

35. "Δεν ὑπάρχει τίποτε μετά από τον 

πρώτο θάνατό μας, και δεν πρόκειται 

ἐμείὶς να αναστηθούμε πάλι. 

36. "Φέρτε πίσω τους προγόνους μας, 

αν αὐτὰ ποῦ λέτε είναι αλήθεια!" 

37. Μήπως AUTOL εἰναι καλύτεροι από 
το λαό τῶν Τούμπμπεα, (της Ευδαιμονίας), 
κι OM εκείνους που eCnoav πριν απ' 

αὐτούς; Tous εξολοθρέψαμε όμως, επειδή 

ἦταν εγχληματίες. 

¢¢ Ob 5) gu 

(δ ξκύφ τ ρ 
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O) ie MGS Sia. 
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38. Και δὲν δημιουργήσαμε τους 

ουρανούς, και TH YN κι OAG όσα εἰναι 

ανάμεσά τους απλώς και μόνο (από 

ψυχαγωγία) παίζοντας. 

39. Δεν ta δημιουργήσαμε παρά με 

τὴν αλήθεια (γιὰ ένα δίκαιο τέλος). Κι 

όμως οι περισσότεροι A’ αὐτούς δεν TO 

καταλαθδθαΐίνουν. 

40. Βέδαια, ἡ Δικαστική Ἡμέρα εἰναι 

O χρόνος MOV OELOTHXE για ὄλους σα 

σύνολο, 

41. εἰναι ἡ Ἡμέρα που κανένας 

προστάτης δεν θα μπορεί VA ὠφελήσει σε 

τίποτε την πελατεία του, και καμιά 

θοήθεια Sev θα μπορέσουν va πάρουν, 

42. εκτός ax’ avtov που ο AAAAX 

ἔχει - ειδικά - ἐλεήσει. Πιατί Εκείνος εἰναι 

ο Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος. 

43. (O καρπός) του δένδρου "Ζακκούμ" 

- δέδαια - | 

44. θα είναι ἡ τροφή των αμαρτωλῶν, 

45. oav λιωμένος μπρούντζος που θα 

ὀράζει ota σπλάχνα tous, 

46. σαν το ὀράσιμο ζεματισμένου νεροῦ. 

. (Mia φωνή τότε θα φωνάζει): 

"Πάρτε τον (απ' εδώ) και σύρτε TOV στη 

μέση της Φλογισμένης Φωτιάς! 

48. "Μετά χύστε πάνω από το κεφάλι 

«.- ware 2 ta μος “πὶ 

3.2 σ “Ὁ Ὸῦᾷ""ἡ τ΄ 

κἀν; ἐξ», dy Seve 
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του (κάντε τον va δοκιμάσει) την Τιμωρία 

του Καυτεροῦ Neoov. 

49. "Δοκίμασέ (to)! Ἤσουν - δέδαια - 

δυνατός και τιμημένος! 

50. "Kt αὐτὸ σας γίνεται, ἐπειδή elyate 

αμφιόολίιες (για τη Μέλλουσα Ζωη))" 

51. Ooo 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, Ἔτσι λοιπόν. Και θα τους 

παντρέψουμε μὲ όμορφες γυναίκες με 

μεγάλα και λαμπερά μάτια. 

55. Εκεί θα μπορούν va. ζητήσουν κάθε 

εἰδος ἀπό φρούτα και θὰ Covv με ειρήνη 

και ἀσφάλεια. 

56. Εκεί μέσα, dev θα δοκιμάσουν το 

θάνατο - εκτός από (τον φυσικό) TOV 

πρώτο (τους) θάνατο, και θα τους 

προφυλάσσει (Εκείνος) από την Τιμωρία 

της Λαμπαδιασμένης Φωτιάς, 

57. σὰν μια Evvouc (της γενναιοδωρίας) 

του Κυρίου σου! Αὐτό 8a εἶναι ἡ Σπουδαία 

Νίκη (το μεγαλύτερο κατόρθωμα)! 

58. Βέδαια, ἔχουμε κάνει αὐτό (το 

OE ἐξ OU By pe 

Soe 

BRN pI Sal 
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Κοράνιο) εὔκολο, και στη γλώσσα σου 

(την Apabixn) ὥστε va μπορούν va 

σκέπτονται κι έτσι VA προφυλαχτούν. 

59. Π' αὐτό περίμενε (καρτερώντας), 

γιατί κι αὐτοί (επίσης) περιμένουν. 

ονικλυσία To Tovétiopa) 
ea 3 tire che sane ὦ Sais Se WAAR Ce RRA RANA GWU FTES aE RE PY PRUE BAS OS ee er 

Στο ὄνομα του AAAAX ΟΞ Al ; 

tov Παντελεήμονα,του TloAvevoniayvov| = = —C—— ἢ 

1. X. M. = (Xa, Mupp)*. ores 

2. H αποκάλυψη tov Βιύόλίου (tov Ὃ SM Te κὰν 

Κορανίου) ἔχει σταλήῆ από τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο AAAAX. 

3. Βέδαια, τόσο στους ουρανούς ὁσο ως: Nets ξίλδ 
και OTH YH Ὁπτὕπάρχουν Σημεία (της 

Παρουσίας Του) γι' αυτούς που πιστεύουν. 

4. Και στη δημιουργία σας ooo και 

στα ζωντανά ποῦ εἰναι σκορπισμένα (στη 

YH) ὑπάρχουν Σημεία (Tov) για το λαό 

που ἡ Πίστη του είναι ακλόνητη. 

Sp ve 4 a . “ 

SNe oN cys Οὐ ΚΑ 3 

5. Καὶ ἡ εναλλαγή της Νύχτας και ΤΡ ΤΩ 5 SLES 

της Ἡμέρας, 600 και to ότι oO AAAAX bss ahicua ee 

στέλνει κάτω τη Συντήρηση (tH ὄροχή) ΤΟΣ Sg io. 
από TOV OVEAVO, και ζωντανεύει μ' αὐτήν 

το χώμα τῆς γης - μετά το θάνατό της - 

μοιράζοντας κατάλληλα και τους 

ανέμους, (σ᾽ όλα αυτά) ὑπάρχουν Σημεία 

για TO λαό εκείνο που λογικεύεται. 

ov hive FC Bre rat 

fe shim sab cdle ΜΝ 

6. Αὐτά είναι ta Σημεία (οι ἐνδείξεις | soe gl 

* 61. Σημ. 1 
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και TO Kooavio) tov AAAAX που σου 

Ta απαγγέλλουμε με κάθε αλήθεια. Ὥστε 

(σε ποιο λόγο) θα πιστέψουν, εφ' ὁσον 

(αρνούνται) τον ΑΛΛΑΧ και τα Σημεία 
— Tov; 

7. Αλλοίμονο σ᾽ εκείνο (που 

ἐμπορεύεται) το ψέμα, και διαπράττει 

αμαρτιες! 

8. Ακούει ta Εδάφια (από το Βιδλίο) 
του Koogavtov του ΑΛΛΑΧ ν' 

απαγγέλλονται πάνω του, κι ETELTA TOV 

πιάνει το πείσμα και ἡ αλαζονία, σαν va 

μην ta έχει ακούσει. Iv’ αὐτό ανάγγειλέ 

του μια Επώδυνη Τιμωρία! 

9. Κι av μόθει κάτι από τα Σημεία 

Μας, τα παίρνει ota χωρατά. Αὐτοί θα 

ἔχουν μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

10. Τους περιμένει ἡ Κόλαση. Δεν θα 

ὠφεληθούῦν GE τίποτε από ό.τι ἐχουν 

κερδίσει, κι οὐτε κανένα προστάτη (από 
τις θεότητες που λατρεύαν) δεν θα 

μποροῦν VA ἔχουν για τον εαυτό τους - 

εχτός από tov AAAAX - Και θα ἐχουν 

μια τρομερή Τιμωρία. 

11. Αὐτό (το Βιύλίο) είναι (η 

πραγματική) Καθοδήγηση. Ὅσον αφορά 

αὐτούς που δεν πιστεύουν στις Εντολές 

του Κυρίου τους, ἔχουν τα μαρτύρια μιας 

τρομερής Τιμωρίας. 

12. Ὁ AAAAX είναι Exetvog που 

ππέταξε σ' εσάς TH θάλασσα, για va 

τρέχουν σ' αὐτήν Ta xaodbia, με τη 

διαταγή Του, mote va επιδιώκετε τὴν 
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Θ Spe pestle yal 

oA Ft sch A? vo, 42: Sere Kets res 
Ae Betts At rer ΚΊ 

ee eee Se be- 

ΤΣ ree CES Se lelil 5 

ioe AAS 

ae ad, (3 ΠΩΣ Rig ager » 

ee! ἀν 

AS =» sw” 
Mize Yo 

epee cce eS ἥϊωλλ Vite 

Moses ae Bene Se “725 

dans — ass & 
wee 

Ὁ KEKE, roe i oe | 

dbiad ely) 



(45) Σούρα ελ-Ἰζάθιγιε Μέρος 250 

Εὐνοιά Tov, και va (Tov) ευχαριστείτε. 

13. Κι χει (επίσης) υποτάξει σ' εσάς - 

OAG όσα ὀρίσκονται στους OVEAVOUS και 

όσα OTH yn, όλα μαζὶ - από τον ᾿Ιδιο - 

(τακτοποιημένα). Σ' αὐτό - ὄέδαια - 

υπάρχουν Σημεία (δείγματα) για Eva λαό 

που μπορεί νὰ σκέπτεται. 

14. No πεις o' αυτούς που πιστεύουν, 

OTL πρέπει νὰ συγχωρούν εκείνους που. 

dev pobovvtar τις Ἡμέρες (που θα 

ἐπικρατήσει ἡ τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

Εκείνος είναι που θ᾽ αποζημιώσει (για TO 

καλό ἡ το κακό) κάθε λαό σύμφωνα με 

O,TL κέρδισαν. 

15. Ὅποιος κάνει TO καλό (W@EAEL) 

τον LOLO του τον εαυτό, κι όποιος κάνει 

TO κακό αδικεί τον εαὐυτό του. Τελικά 

στον Κύριόο σας (όλοι) θα επιστρέψετε. 

16. Βέδαια δώσαμε και ota Παιδιά 

του ἰσραήλ τη Βίόλο, τη δύναμη της 

Κρίσης και της Προφητείας. Και τους 

χαρίσαμε - για συντήρηση - καθαρά και 

αγνά πράγματα, και TOUS προτιμήσαμε 

πάνω από όλο τον κόσμο. (την ἐποχή 

TOUG). 

17. Και τους δώσαμε Καθαρά Σημεία 

στις ὑποθέσεις (της Θρησκείας), κι όμως 

μόλις τους NAVE ἡ γνώση (του Today), 

άρχισαν va διαφωνοῦν (κι OL γνώμες va 

χωρίζονται) ἀνάμεσά τους απὸ φθόνο. O 

Κύριος σου όμως θα δικάσει μεταξὺ τους 

κατά την Ἡμέρα της Κρίσης, ἀναφορικά 

με ό,τι ταν οι διαφορές τους. 
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18. Ἔπειτα σε κάναμε va εἰσαι oto 
(σωστό) Δρόμο της Θρησκείας. IV’ αὐτό 

ν᾽ ακολουθείς αὐτόν (το Δρόμο), και va 

μην ακολουθείς τις επιθυμίες εκείνων που 

δεν γνωρίζουν. 

19. Πράγματι, dev πρόκειται va σε 

προστατέψουν από τὴν τιμωρία του 

AAAAX av τους ακολουθείς (σ' αὐτόν 

τον κόσμο). Ou GOLKXOL 

αλληλοπροστατεύονται. Ενώ o AAAAX 

εἰναι ο Προστάτης των Evaoetwv. 

20. Αὐτά (το Κοράνιο) είναι ξεκάθαρα 

τεχμήρια καὶ PWS για τους ανθρώπους, 

καὶ καθοδήγηση (του Φιλάνθρωπου) για 

το λαό εκείνο που ακλόνητα πιστεύει. 

21. Ἢ μήπως νομίζουν - όσοι 

ἐπιδιώκουν τον κακό δρόμο - ότι θα τους 

κάνουμε ίσους μ' εκείνους που πιστεύουν 

και κάνουν TO καλό, (ώστε την LOLA τύχη 

va ἐχουν) στη ζωή τους και στο θάνατό 

τους; Κρίνουν πολύ άσχημα. 

22. Κι ἔπλασε ο AAAAX τους 

ουρανούς και TH YH δίκαια, ὥστε κάθε 

ψυχή Va αποζημιώνεται με ό,τι ἔχει 

HEQOLOEL και κανείς τους δεν πρόκειται 

να αδικηθεί. 

23. Πώς ὄλέπεις - λοιπόν - εκείνο που 

πήρε - για AAAAX - to πάθος και τη 

ματαιοδοξία του; O AAAAX τον ἔχει 

ἀφήσει στη πλάνη - που τη ξέρει καλά - , 

και σφράγισε την ἀκοή TOV και τὴν 
καρδιά του (και την αντίληψη), κι E6adE 

ἕνα κάλυμμα στην ὁρασή του. (που Va μη 

ὀλέπει την αλήθεια). Ποιος - λοιπόν - θα 

£0 1 δ) ye 
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tov οδηγήσει epooov ο AAAAX (του 

απέσυρε την καθοδήγηση); Ma dev ἔχετε 
προειδοποιηθεί; 

24. Και (τότε) λένε: Δεν ἔχουμε παρὰ 

μόνο, TH ζωή μας AUTT O' AUTO τον κόσμο. 

Oa πεθάνουμε και (τώρα) ζοῦμε, και μόνο 

ο Χρόνος μπορεί va μας καταστρέψει". 
Κι όμως - γι' αυτή (την υπόθεση) - SEV 

ἔχουν (την ἁαπαιτούμενη) γνώση, και μόνο 

εικασίες κάνουν. 

25. Κι όταν ἀαπαγγέλλονται σ' αὐτούς 

ta Ολοκάθαρα Ἐδάφια (του Βιόλίου) Mac, 

το επιχείρημά TOUS δεν εἰναι παρὰ va 

λένε: "Φέρτε μας (πίσω) τους προγόνους 

μας, αν αυτά που λέτε εἰναι αλήθεια!". 

26. Νὰ πεις: Ὅ ΑΛΛΑΧ εἰναι που 

σας δίνει ζωή, (σας δημιούργησε πρώτα), 

ἐπειτα σας στέλνει το θάνατο, κι ἐπειτα 

θα σας μαζέψει όλους μαζί για την Ἡμέρα | 

της Κρίσης, που yu’ αὐτήν δεν ᾽υπάρχει 

αμφιδολία". Ki Guws Ot πιο πολλοί από 

τους ἀνθρώπους δεν To γνωρίζουν. 

27. Στον AAAAX ανήκει ἡ κυριαρχία 

στους ουρανούς καὶ OTH γη κι (Αὐτός 

ορίζει την) Ἡμέρα που ἡ Ὥρα (της Δίκης) 

θ' ἀρχίσει. Αὐτή την Ἡμέρα οι ψεύτες 

σον ὀρίσκονται στην Το (νὰ 

τιμωρηθοῦν). 

28. Και τότε θα όλέπεις κάθε ἐθνος 

(κάθε παρέα που εἰχε διαφωνήσει) va 

γονατίζει, και κάθε ἔθνος να επικαλείται 

στο Βιύόλίο του (το υπόμνημά του): 

“Σήμερα θα αποζημιωθείτε για όλα όσα 

κάνατε" 
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29. “Αὐτό το BL6ALo μας, WAG για σας 

με αλήθεια (κι εἰναι δίκαιο), γιατί 

διατάξαμε τους άγγελους να καταγράφουν 

όλα OO κάνατε". 

30. IV αυτούς όμως που πίστεψαν και 

EXAVAV το καλό, ο Κύριός τους 8a τους 

κάνει να μπουν μέσα (στην περιοχή) της 

ευσπλαχνίας Tou (το Παράδεισο). Αὐτή 

εἰναι ἡ φανερή νίκη (το κατόρθωμα 

που ὀλοι θα ὄλέπουν). 

31. Ki όσο γι' αυτούς που ἀρνήθηκαν 

(τον AAAAX, θ' axovoovv): "Μήπως δεν 

ἔχουν διαδαστεί σ᾽ εσάς τα Ἐδάφια (του 

Βιόλίου) Mac; Κι ὁμως ἡ υπερηφάνεια 

σας δεν σας ἄφησε va ta προσέξετε. Και 

noaotav Evac λαός εγκληματικός. 

(Δοσμένος στὴν αμαρτία)} 

32. Κιόταν (τους) λένε: Ὅτι ἡ ὑυπόσχεση 

του AAAAX εἰναι αληθινή, κι ότι ἡ Ὥρα 
- που γι' αὐτήν dev vanoxe αμφιδολία 

(ἐρχεται) - εσείς απαντούσατε; “Δεν 

γνωρίζουμε ποιὰ εἰναι (αυτή) ἡ Ὥρα. Mac 

φαίνεται μόνο σαν μια ιδέα, (μια γνώμη 

που τὴν ἔχουμε υποθέσει), κι ELEC SEV 

ἔχουμε ὀεδαιωθεί". 

33. Και θα εμφανιστούν σ' αυτούς (τα 

ἀποτελέσματα) της κακίας τῶν MOGEEWV 

τους, και θα επαληθεύσει πάνω τους (θα 

κυριευθούν ολοκληρωτικά) ἀπό εκείνη (τὴν 

Τιμωρία) που κορόιδευαν. 

34, Κι ἀκόμα θα τους πουν: "Αὐτή 

την Ἡμέρα θα σας ξεχάσουμε (θα σας 

» 4.5... 
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ἀφήσουμε στὴν τιμωρία) ὀπῶως εσείς 

ξεχάσατε τη συνάντηση αυτής της Ἡμέρας 

σας! Και ἡ διαμονή σας (το σπίτι σας) 

εἰναι ἡ Φωτιά και δεν ἔχετε ὀοηθό. 

35. Κι avto, γιατί συνηθίζατε va 

παίρνετε τις Ἐντολές tov AAAAX ot’ 

αστεία, και ἡ ζωή του κόσμου σας 
εξαπάτησε". It’ αυτό αυτή την Ἡμέρα δεν 

θα τους ὀγάλει κανείς am’ τη Φωτιά κι 

οὔτε θα πάρουν χάρη. 

36. Στὸν AAAAX - μόνο Tov - 

(ανήκει) ἡ Δόξα, τον Κύριο των ουρανών, 

και τον Κύριο τῆς γης, Δημιουργό Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

37. Σ' Αὐτόν ανήκει το Μεγαλείο στους 

ουρανούς και OTH Yn, και εἰναι Εκείνος 

(ο Ανίκητος), o Παντοδύναμος, o 

Πάνσοφος. 
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2. H αποκάλυψη tov Βιόλίου ἔχει 

σταλεὶ ἀπό τον Παντοδύναμο, τον 

Πάνσοφο ΑΛΛΑΧ. 

3. Δὲν δημιουργήσαμε τους ουρανούς 

χαὶ TH YN κι OTL εἰναι ἀνάμεσά τους 

παρά ὀασισμένα στην αλήθεια, για ἕνα 

ορισμένο χρόνο. Αὐτοί ὄμως που 
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αἀρνήθηκαν την Πίστη, απομακρύνονται 

απ' αὐτό που ἔχουν προειδοποιηθεί. 

4, () Μουχάμμεντ! Na πεις: "Tt νομίζετε 

YL’ αυτά (τα εἰδωλα) που επικαλείστε αντὶί 

τον AAAAX; Δείξτε μου, τι ἐχουν 

δημιουργήσει πάνω στη γη, ἡ μήπως έχουν 

μετοχές στους ουρανούς; Φέρτε μου Eva 

Βιόλίο (που va ἐχει αποκαλυφθεί) πριν 

απ' AUTO, ἡ κανένα ίχνος από τὴ γνώση 

(που πιθανόν va ἔχετε), αν - 6E6aLa - 

λέτε την αλήθεια. 

5. Και ποιος είναι πιο παραπλανημένος 

από εκείνον που επικαλείται - αντί τον 

AAAAX, - ἄλλη θεότητα, και που SEV 

πρόκειται VO απαντήσει σ' αὐτόν μέχρι 

τὴν Ημέρα τῆς Ανάστασης, και που (στ' 

αλήθεια) εἰναι αμελείς σε TETQLOV εἰδους 

ἐπικλήσεις τους; 

6. Κι όταν ot ἄνθρωποι μαζευθοῦύν όλοι 

μαζί (ένας σωρός την ἡμέρα της Ketons), 
θα εἰναι (η στάση των εἰδώλων τους) 

εχθρικήῆ yi αὐτούς και θ᾽ ἀρνηθούν τη 

λατρεία τους (ολωσδιόλου)! 

7. Και όταν διαῤάζονται σ᾽ αὐτούς Ta 

φανερά Εδάφια (του Κορανίου) Mas ou 

άπιστοι λένε για την Αλήθεια όταν τους 

ἐχει ἔλθει: "Αὐτή εἰναι φανερή μαγεία!". 

8. Ἢ μήπως λένε: Ὃ Μουχάμμεντ το 

exer επινοήσει"" Na meus: "Av το elya (μόνος 

μου) επινοήσει, τότε SEV μπορείτε va 

κάνετε γιὰ μένα τίποτε, προστασία από 

TH τιμωρία tov AAAAX. Exeivos γνωρίζει 

καλά (TA ψέματα) που μιλάτε EVAVTL στο 

Κοράνιο. Mov ἀρκεί (0 AAAAX) για 
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μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξύ σας! Kat 

είναι ο Πολυεπιεικής,.ο Ἐλεήμων. 

9. Na πεις: Δεν εἰμαι κομιστήῆς νέων 

δογμάτων ανάμεσα στους αποστόλους, κι 

οὔτε γνωρίζω τι θα γίνει μ' ἐμένα εἰτε μ' 

εσάς. AxoAov8 μόνο ὀ,τι ἔχω εμπνευσθεί, 

και OEV εἰμαι παρά για VA προειδοποιώ 

δημόσια και καθαρά". 

10. Na πεις: "Ti ὀλέπετε; (τι λέτε); Av 

(αυτό το Κοράνιο) είναι από τον AAAAX, 

και εσείς το απορρίπτετε, (TY στιγμή που) 

ἕνας μάρτυρας από τα Παιδιά του Ἰσραήλ 

πιστοποιεί την ομοιότητά του (με τις 

προηγούμενες γραφές), και ἔχει ήδη 

πιστέψει, ενώ εσείς (το περιφρονείτε) από 

πυπερηφάνεια, (γιατί - τότε - εἰστε ἀδικοι); 

Βέδαια o AAAAX δεν καθοδηγεί Eva 

άδικο λαό". 

11. Ki εχείνοι που (to) αρνήθηκαν, 

λένε σ' εκείνους που (το) πίστεψαν: "Av 

(αυτό to Μήνυμα) ταν κάτι το καλό, 

dev θα μας ξεπερνούσαν (τέτοιος ὀχλος) 

προς τη μεριά του! "Κι ἐπειδή οι ίδιοι δεν 

καθοδηγούνται απ' αυτό, θα πουν: "Αὐτό 

είναι EVA παλιό (πολύ παλιό) ψέμα" 

12. Και πριν απ' αυτό υπήρχε ἡ Βιόλος 

του Μωυσή, σαν μια οδηγία κι ἕνα 

τεχμήριο Ευσπλαχνίας. Αὐτό το Bu6Ato 

(το Κοράνιο) επικυρώνει στην αραόδική 

γλώσσα τις προηγούμενες Γραφές για νὰ 
προειδοποιήσει EXELVOUG που αδικούν, και 

να δώσει χαρά G' OGOUS κάνουν TO χαλό. 

13. Βέδαια εκείνοι που λένε: "Κύριός 

μας εἰναι ο ΑΛΛΑΧ", και παραμένουν 

ἐἰ ὁἕὁὼσ δι)» 
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σταθεροί (oto Δρόμο Tov), dev υπάρχει - 

πάνω TOUS - ο φόδος, κι οὔτε θα λυπηθούν 

ποτέ. 

14. Αὐτοί θα γίνουν οι Σύντροφοι του 

Κήπου, παραμένοντας εκεί (για πάντο). 

Μια ανταμοιόη, για ό,.τι (καλό) ἐκαναν. 

15. Δώσαμε ἐντολή στον ἄνθρωπο (να 

δείχνει) καλοσύνη στους γονείς του. Με 

πόνο τον σηκώνει ἡ μητέρα του και με 

πόνο τον γεννά. Η εγκυμοσύνη κι 

απογαλάκτωση (του μωροῦ) εἰναι (για μια 

περίοδο) από τριάντα μήνες. Τέλος όταν 

φτάσει τὴν ἡλικία της (μεγάλης του) 

δύναμης, και φτάσει τα σαράντα χρόνια, 

λέγει: "Κύριέ μου! Δώσε μου τη δύναμη 

να μπορώ να ευχαριστώ (να εἰμαι 

ευγνώμονας) για τη Χάρη Σου, που μ' 

αὐτή ἔχεις ευνοήσει ἐμένα και τους γονείς 

μου, και να κάνω το καλό ETOL που VA TO 

εγκρίνεις. Και κάνε με να με τιμούν OL 

απόγονοί μου. Exw - στ' αλήθεια - στραφεί 

(με μετάνοια) σε Σένα κι εἰμαι ἕένας 

Μουσουλμάνος (αφοσιωμένος πιστός)". 

16. Αὐτοί εἰναι εκείνοι από τους 

οποίους θα δεχθούμε τα καλύτερα από 

Ta έργα τους και θα παραόδλέψουμε τις 

κακές Tous πράξεις. (Oa ὀρεθούν) ἀνάμεσα 

στους Συντρόφους του Κήπου. Μια 

᾽πυπόσχεση αλήθειας, που τους τὴν ἔχουν 

᾽πυποσχεθεί (σ' αὐτή τη ζωή). 

17. Κι αὐτός που εἰπε στους γονείς 

του: "Mev! ma από σας! Πώς pou ἔχετε 

ἁπλώσει την υπόσχεση, OTL θα 6yw (θ' 

αἀναστηθώ), αφού τόσες γενιές πέρασαν 

πριν από εμένα (χωρίς ν' αναστηθούν);" 
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Ενώ avtot ot δύο (ot γονείς tov) 

αναζητούν τη ὀοήθεια tov AAAAX, 

(λέγοντας στο παιδί): “Αλλοίμονό σου! 

Πρέπει va πιστεύεις! Tati ἡ υπόσχεση 

tov AAAAX εἰναι αληθινή". Εκείνος ons 

λέγει: "Αυτό dev εἰναι παρά παραμύθια 

τῶν ἀρχαίων)". 

18. Πράγματι! Αὐτοί (οι ἀπιστοι) εἰναι 

που πάνω τους ἔχει επαληθεύσει ἢ 

Καταδίκη της προηγούμενης γενιάς τῶν 

πνευμάτων και τῶν ανθρώπων, Αὐτοί 

πραγματικά εἰναι οι χαμένοι. 

19. Και για όλους (ορίζονται) όαθμοί 

σύμφωνα με O,TL ἔκαναν ὥστε VA τους 

αποζημιώσει (o AAAAX) γιὰ τις πράξεις 

τους, και νὰ μην αδικηθεί κανένας aT’ 

ασυτούς. 

20. Και την Ἡμέρα mov οι ἀπιστοι θα 

εκτεθούν μπροστά OTH Φωτιά, (θα τους 

λέγετε): "Ελεηθήκατε (και κρατήσατε από 

απληστία) TA ὀμορφα πράγματα, κατά 

TH διάρκεια της ζωής σὰς στον κόσμο, 

και τα απολαύσατε (μόνοι σας). [κ΄ αὐτό 

σήμερα θ' ανταμειφθείτε με την Τιμωρία 

του εξευτελισμού, γιατί καυχιόσασταν 

αλαζονικά OTH YY - χωρίς va ἔχετε δίκιο 

- καὶ γιατί (πάντοτε) παρανομούσατε!". 

21. Κι avageoe (τον Xovvt) Evav από 

γενιά του Αντ, που όταν προειδοποίησε 

το λαό του (που κατοικούσαν τα Ἐχκάφ) 

για τὴν ἀνεμοθύελλα στους αμμόλοφους 

(eX - Εχκάφ), ενώ οι άλλοι - πριν am’ 

αὐτόν και μετά απ' αὐτόν - ELYAV σταλεί 

εκεί για Va προειδοποιήσουν ότι: "Na μη 

λατρεύετε παρά μόνο τον AAAAX. Πολὺ 

Ys jt ἐ Sie Y 5) 
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φούάμαι για σας τὴν Τιμωρία τῆς 

Σπουδαίας Ἡμέρας". 

22. Εἰπαν: "Μήπως μας ήλθες για νὰ 

μας καταργήσεις τις θεότητές μας; Στρέψε 

- λουτόν - πάνω μας εκείνες (τις συμφορές) 

μὲ τις οποίες μας απειλείς, αν - πράγματι 
- KES την αλήθεια!" 

23. Eine: "H Γνώση ὄόρίσκεται (μόνο) 

με tov ΑΛΛΑΧ. Ἐγώ σας ειδοποιώ (για 

TO σκοπό) που ἔχω σταλεί. Κι όμως σας 

ὀλέπω ότι εἰστε ἕνας αμαθής λαός". 

24. Κι όταν - τότε - εἰδαν (την Τιμωρία 

στη μορφή) ενός σύννεφου va διαπερνά 

(τον ουρανό) και να ἐρχεται VOL συναντήσει 

τις κοιλάδες τους, είἰπαν: ᾿Αυτό το σύννεφο 

θα μας φέρει ὄροχη!". ‘Oy. (δέδαια): "Τούτο 

εἰναι (η συμφορά) που θέλετε va 

ἐπισπεύσετε! - ἕνας ἄνεμος που μέσα του 

(κρύόει) οδυνηρή Τιμωρία! 

25. Θα καταστρέψει κάθε πράγμα με 

διαταγή του Κυρίου του!" Kat to πρωί - 
τίποτε δεν φαινόταν - παρά (τα ερείπια) 

από TA σπίτια τους! Μ' αυτό τον τρόπο 

αποζημιώνουμε τοὺς εγκχληματίες (τους 

αμαρτωλούς)! 

26. Και τους εγκαταστήσαμε μόνιμα - 

δυνατούς (κι ευτυχισμένους) - όπως ἔχουμε 

τοποθετήσει εσάς! Kat τους προικίσαμε 

(με TO χάρισμα) της ακοής, της ὀρασης, 
της αἰσθησης και της νοημοσύνης. Αλλά 

δεν ὠφελήθηκαν σε τίποτε OVTE από την 

QxXON τους, OVTE από τὴν ὀρασή τους, 

οὔτε από την αἰσθηση και τη νοημοσύνη 

τους, EPOGOV συνήθιζαν ν' ἀπορρίπτουν 

£% ἕφἕἔιῶ δ᾽). VV 6 je 

- 
΄ ““5» 

- 
4 be 1 tp ew “4: Somdt 

GEAR ΚΑΊΕΙ GAIT 
ὄχ. 247, 7 Kets σῶς, olbas ty, 

“ew 

Εν A eye 5. “- 3 “za Fey fe of 
3, 51.“ A “a “ 3, * - aca Ai sce bt 56 

σώ," 3 4. 
ayy —_* 

Pon qe 
(i) Ssh pSourlgns 

4+ ove 
e 

- 
“Α.2. ΄ “14 esis, “Le 

> 

Byes anus Leyleo sl Lbs 

ae. “7 εὖ Ζ 2 Anse SOR 

~ “3904? ear ae ἈΕῚ 4% » “2 

»}Δ es oe 5, Se “*e Oe Δ. 2 oe »». 2 αι As Say) 

εὐ συ 5 REG ola θα χα; 

ΤΥ προς pal ἢ 
ail 5G yA 5) 

PR ps rcer fans “4.55 

Astral pbs ρεϑ 



(46) Loven ελ-Εχκάφ Μέρος 260 

tig Εντολές tov AAAAX, ενώ εκείνο που 

(πριν) χλεύαζαν, τους εἰχε καταστρέψει. 

27. Κι άλλοτε καταστρέψαμε TA γύρω 

σας χωριά. Και σκορπίσαμε (κάναμε να 

περάσουν) τα Σημεία, - με διάφορα μέσα 

- ὥστε νὰ επιστρέψουν (σ' Ἐμάς). 

28. [iatt - τότε - dev τους ἔφτασε 

καμιά ὀοήθεια απ' αυτούς που τους πήραν 

σαν θεούς - αντί tov AAAAX - σαν ἕνα 

μέσο (δήθεν) να φτάσουν (στον AAAAX); 

ἀντίθετα εξαφανίστηκαν (και τους ἄφησαν 

στην πλάνη). Τέτοιο ἦταν το ψέμα τους, 

και OL εφευρέσεις τους. 

29. Κοίτα (Ω! Movydupevt!) πως όταν 

στρέψαμε προς τη μεριά σου μια παρέα 

από Πνεύματα, που dxovav το Κοράνιο. 

Μόλις στάθηκαν κοντά τοῦ, εἰπαν: 

"Ακούετε σιωπηλά!" Κι όταν τέλειωσε (το 

διάδασμα) γύρισαν στους λαούς τους, για 

va (τους) προειδοποιήσουν (για τις 
συνέπειες από τις ἁμαρτίες τους). 

30. Εἰπαν: "Q! Λαέ μας! Ἔχουμε 

ακούσει ἕνα Βιόλίο που Eyer σταλεί με 

ἀποκαλύψεις - μετά τον Μωυσή - κι 

επικυρώνει O,TL (EPTAGE) πριν απ' αὐτό 

(τη Βίόλο). Καθοδηγεί, (τους ανθρώπους) 
στην Αλήθεια και σε ἕνα (σωστό) Δρόμο. 

31. "Q! λαέ μας! Ὑπακούστε κάποιον 

που (σας) προσκαλεί στὸν AAAAX, και 

πιστεύετε σ᾽ αὐτόν. OG GAS συγχωρήσει 

από τὰ σφάλματά σας, και θα σας 

προστατέψει ἀπό μια Οδυνηρή Τιμωρία. 
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32. "Ki av κανείς dev ανταποχριθεί σ' 

αὐτὸν που (μας) προσκαλεί στον AAAAX, 

ας μὴν νομίσει ότι θα μπορεί va φύγει 

στὴ YH, “al va ὄρει ἄλλους προστάτες 

αντί tov AAAAX. Τέτοιοι ἄνθρωποι 

(τεριφέρονται) σε φανερή πλάνη". 

33. Ma dev ὄλέπουν ότι ο AAAAX 

TOV ἔπλασε TOUS ουρανούς και TH YN, - 

και δὲν κουράστηκε καθόλου με TH 

δημιουργία τους -, εἰναι υκανός va δώσει 

ζωή στους νεκρούς; Μάλιστα, ἡ δύναμή 

Του καλύπτει TO πάντα. | 

34. Και την Ἡμέρα που ov Antotor θα 

ExTEPOVV μπροστά OTH Φωτιά, (θα 

ἐρωτηθούν): "Δεν εἰναι αὐτό ἡ Αλήθεια;" 

Oa πουν: "Not, Ma τον Κύριό μας!" Και 

(κάποιος) θα πει: "Δοκιμάστε - λοιπόν - 

τὴν Ἰιμωρία (σε αντίποιναλ) για ὀ,τι δεν 

πιστεύατε" 

35. [τ αυτό να υπομένεις καρτερικά, 

(Q2! Μουχάμμεντ!), όπως υπέμεναν (όλοι) 

οι ἀπόστολοι που YOAV ἄκαμπτοι στο 

σκοπό (τους). Και μη ὄιάζεσαι (τη θεία 

τιμωρία) γι' αυτούς TOUS άπειρους. Τὴν 

Ημέρα που θὰ όὀλέπουν (να 

πραγματοποιείται) ό,τι τους εἰχαν 

᾽ὑυποσχεθεί, (θα νομίζουν), ότι μόνο μια 

ώὦρα από μια μόνη ημέρα στάθηκαν 

(ἔμειναν στον τάφο). (Δική σου εἰναι) ἡ 

Ανακοίνωση: Ποιος ἄλλος θα εξαφανισθεί 

παρά μόνο ο παράνομος λαός; 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

του [avtedenuova «του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ἐκείνοι που ἀρνήθηκαν (την Πίστη), 

κι εμποδίζουν (τους ανθρώπους) από TO 

Δρόμο tov AAAAX, - o AAAAX- 

ἐεματαίωσε τα ἔργα TOUG. 

2. Κι ἐκείνοι που πιστεύουν και κάνουν 

το καλό (τις AOETES) και πιστεύουν αὐτό 

TOU ἔχει σταλεί κάτω στον Μουχάμμεντ 

- κι εἶναι πράγματι n Αλήθεια από τον 

Κύριό τους -, 0 ΑΛΛΑΧ θα τους 

απαλλάξει από τις αμαρτίες και θα 

καλυτερεύσει την κατάστασή TOVG. 

3. Κι αὐτό γιατί εκείνοι που ἀαρνούνται 

(tov AAAAX), ακολουθούν to άδικο eve 

EXELVOL που πιστεύουν ακολουθούν τὴν 

Αλήθεια (που πηγάζει) από tov Κύριό 

τους. Eto. ο AAAAX προδάλλει στους 

ανθρώπους (tH διδασκαλία) με 

παραδείγματα. 

4. Iv’ αὐτό ὁταν συναντάτε τους 

ἀπιστους (στη μάχη), κτυπάτε TO λαιμό 

τους (να τους πολεμάτε) μέχρι να τους 

νικήσετε EVTEAWS (να τους υποτάξετε) και 

τότε δέστε τους Eva δεσμό σταθερό (πάνω 

τους), AOPAALGTE τους σαν αιχμάλωτους.). 

Ἔπειτα εἰτε να τους χαρίσετε τὴν 

ἐλευθερία ἡ (την ἀανταλλαγή τους με λύτρα, 

μέχρις OTOV ο πόλεμος θάλει κάτω TO 

φορτίο του (σταματήσει). Τέτοια είναι ἡ 

διαταγή. Κι αν ήθελε ο AAAAX (θα 

μποροῦσε ὀέδαια) (ο ίδιος) Va τους 
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εχδικηθεί, κι ὁμως NOEAE va δοκιμάσει 

μερικούς από σας τους ἄλλους. Ὅσοι όμως 

σκοτώθηκαν (πολεμώντας) ὑπέρ του 

AAAAX (τότε) ο AAAAX, ποτέ δεν θα 

ματαιώσει TA καλὰ ἐργα τους. 

5. Oa τους καθοδηγήσει - οπωσδήποτε 

- καὶ θα καλυτερέψει την XATAGTAOGH τους. 

6. Τους 6ater μέσα στον Παράδεισο 

που τους τον είχε γνωστοποιήσει καλά. 

7. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Av 

ὀοηθήσετε (την θρησκεία) του AAAAX, 

τότε κι Εκείνος 8a σας ὀοηθήσει και θα 

᾿ σταθεροποιήσει τὰ ὀήματά σας. 

8. Εκείνοι όμως που ἀρνοῦνται (TOV 

AAAAX) γι’ αυτούς εἰναι ἡ καταστροφή, 

κι οΑΛΛΑΔ θὰ ματαιώσει TA έργα τους. 

9. Κι αυτό επειδή εμίσησαν (το 

Κοράνιο) ποῦ ἐχει στείλει ο AAAAX, ETOL 

(κι Ἐκείνος) ματαίωσε Ta ἐργὰ τους. 

10. Ma γιατί dev ταξιδεύουν OTH YN, 

για νὰ δουν ποιο ήταν TO τέλος EXELVWV 

που ἐΐζησαν πριν am’ αὐτούς (και που 

Exavav To κακό); O AAAAX ολότελα 

τους εξόντωσε. H ἰδια (τύχη περιμένει) 

και τους ἀπιστους. 

11. Κι αυτό επειδή ο AAAAX εἰναι o 

Προστάτης εκείνων που πιστεύουν, ενώ 

OL άπιστοι δεν έχουν προστάτη. 

12. Βέδαια οΑΛΛΑΧ (θα χαρίσει) σ' 

EXELVOUG που πιστεύουν και κάνουν TO 

καλό Κήπους που κάτω an’ αυτούς 
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τρέχουν τα ποτάμια. Ἐκείνοι όμως που 

αρνήθηκαν (τον AAAAX), θα 

απολαμόάνουν (σ' αὐτό τον κόσμο) και 

θα τρώνε ὁπως τρώγουν Ta ζώα, και ἢ 

Φωτιά θα γίνει σαν χώρος διαμονής τους. 

13. Πόσα και πόσα χωριά πολύ πιο 

LOXVOG από το δικό σου που σ' EOWEE -, 

(ω Μουχάμμεντ), τα εξολοθρεύσαμε (για 

τις αμαρτίες τους), και κανείς δεν ταν 

για va τους ὀοηθήσει. 

14. Μήπως εἰναι to toto: ἘἙκείνος που 

᾽ῃυποστηρίζεται σε ὄέδαιο τεχμήριο (της 

πίστης) από τον Κύριό του, κι εκείνος 

που OL κακές του πράξεις του φαίνονται 

γοητευτικές κι ἐτσι ἀακολουθούν τα πάθη 

τους; 

15. H εικόνα του Παραδείσου που τον 

ἔχουν υποσχεθεί στους ενάρετους (δείχνει 

ότι EXEL ποτάμια από νερό αδιάφθορο, 

και ποτάμια από γάλα που ἡ γεύση τους 

ποτέ δεν αλλάζει, και ποτάμια από (γλυκό) 

Ἀρασί, μια αγαλλίαση γι' αὐτούς που 

πίνουν. Και ποτάμια από μέλι αγνό και 

λαμπικαρισμένο. Exet μέσα υπάρχουν ‘yt’ 

αὐτοὺς φρούτα από κάθε εἰδος, και ἡ 

συγχώρηση από tov Κύριό τους. (Εἶναι 

ποτέ δυνατό μια τέτοια μακαριότητα) νὰ 

συγκριθεί (με τη θέση) εκείνου που 

χατοικεί μόνιμα στη Φωτιά, και του δίνουν 

για πιοτό ὄόραστό νερό, που του 

κατακομματιάζει τα σπλάχνα του; 

16. Κι ax’ αὐτούς ὑπάρχουν μερικοί 

που ακοῦν (τη διδασκαλία) σου, (ω 

Μουχάμμεντ), αλλά στο τέλος μόλις όγουν 

ἕξω από σένα, λένε σ' αὐτούς που τους 
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δόθηκε ἡ Γνώση: "Th εἰναι αὐτό mov εἰχε 

TEL πριν λίγο;᾽ Τέτοιοι είναι (οι ἀνθρωποι) 

που 0 AAAAX ἐχει σφραγίσει τις καρδιές 

τους, κι ἀκολουθούν Ta πάθη τους. 

17. Ἐκείνοι ὁμῶς που ἔχουν 

καθοδηγηθεί, ο AAAAX επαυξάνει σ' 

αὐτούς (το φως) της Καθοδήγησης και 

τους ἐμπνέει Ευσεέέόεια. 

18. Μήπως τότε περιμένουν μόνο την 
ρα που ξαφνικά θα τους ἔλθει; Αλλά 

ἔχουν κιόλας φανεί μερικά σημάδια γι' 

αὐτήν. Κι ὁταν (πραγματικάλ) τους ἔλθει, 

πώς θα μπορέσουν - τότε - νὰ ὠφεληθούν 

από τὴν προειδοποίηση; 

19. Μάθε λοιπόν (ω Μουχάμμεντ) ότι 

dev ᾽πυπάρχει θεός, παρά ο AAAAX. 

Ζήτησε τη συγχώρηση για TA σφάλματά 

σου, και για τους πιστούς και για τις 

πιστές, ο AAAAX ὄὀέδαια γνωρίζει καλά 

TY συμπεριφορά σας (στη ζωή του κόσμου 

τούτου) και τὴν εὐχή σὰς (στο ἄλλο. 

ΚΟσμο.. 

20. Ἐκείνοι που πιστεύουν λένε: "Av 

μόνο EXEL σταλεί (ειδικά για μας) ένα 

Κορανικό Στάδιο (Zovoa);” Κι ὁμως όταν 

Eva Στάδιο μ' οριστική σημασία σταλεί 

και αναφέρεται σ' αὐτό O - VIMEO του 

AAAAX - αγώνας τότε ὄλέπεις εκείνους 

που στὴν καρδιά τους φωλιάζει ἀρρώστια 

(η υποκρισία), va σε κοιτάζουν μ' ἕνα 

ὀλέμμα σαν κι EXELVOV που λιποθυμά όταν 

τον πλησιάζει ο θάνατος. Αλλά καλύτερα 

θα ήταν γι' αὐτούς, 
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εἶναι owotd. Ki av ἡ ἀπόφαση ληφθεί 

(για τὸν αγώνα) θα ταν καλύτερο yu 

αὐτούς να ήταν ειλικρινείς στον ΑΛΛΑΧ. 

22. "Av αναλάόδετε την εξουσία μήπως 

θα κάνετε διαφθορά στὴ γη και 

παραόδιάζετε τους δεσμούς της φιλίας και 

της συγγένειας;" 

23. Τέτοιοι εἶναι (οι ἀνθρωποι) εκείνοι 

που ο AAAAX ἔχει καταραστεί, γιατί 

τους ἔκανε ZXOVPOVS και τύφλωσε THV 

ὀρασή τους. 

24. Ma dev (προσπαθοῦν ειλικρινά) 

va καταλάδουν το Κοράνιο, ἡ μήπως οι 

καρδιές TOUS ἔχουν κλεισθεί A’ αὐτοὺς 

με χλειδαριές; 

25. Αὐτοί πον ἐἔστρεψαν (σαν 

παραδάτες) πάνω στὴν πλάτη τοῦς, 

(απομακχρύνονται) σαν αποστάτες - μετά 

πιὰ που ἡ Καθοδήγηση exer καθαρά 

φανερωθεί σ' αὐτούς - ο Σατανάς εἰναι 

που TOUG ἔχει υποκινήσει (έχει γοητέψει) 

δίνοντάς τους ψεύτικες ελπίδες. 

26. Κι αὐτό επειδή λένε σ' αυτοῦὺς που 

μισούν EXELVO (το Κοράνιο) που o AAAAX 

ἔχει στείλει κάτω: "OA σας ὑυπακχούομε EV 

μέρει σε μερικές υποθέσεις΄. O AAAAX 

ὄμως γνωρίζει (και TA πιο θαθιά) μυστικά 

τους. 

27. Αλλά, πώς θα είναι ἡ κατάσταση 

τους όταν οι άγγελοι αφαιροῦν τις ψυχές 

τους, κτυπώντας TA πρόσωπά TOUS και 

τις πλάτες τους; 
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28. Κι αυτό, επειδή ἀακολούθησαν ὀ.τι 

προκαλεί τὴν Οργή του ΑΛΛΑΧ, και 

μίσησαν ό,.τι Tov ευχαριστεί. Γι’ αυτό 

ἐεματαίωσε τα ἐργα τους. 

29. Μήπως νομίζουν - doo. στὴν 

καρδιά τους φωλιάζει μια ἀρρώστια - ότι 

o AAAAX ὃεν θὰ όγάλει (στο φως) ὀλη 

τὴν εχθροπάθειά τους; 

30. Κι av to θέλαμε, θα σε κάναμε vo 

τους δεις καὶ νὰ τους ἀναγνωρίσεις από 

Ta σημάδια τους. Αλλά - εἰναι δέδαιο - 

ότι θα τους ἀαναγνωρίσεις από τον τόνο 

της ομιλίας τους. Κι o AAAAX γνωρίζει 

(όλα) τα έργα σας. 

31. Και θα σὰς δοκχιμάσουμε μέχρις 

ότου ἀαποκαλύψουμε (κρίνοντας) ὀσους 

αγωνίζονται ἀνάμεσά σας και όσους 

᾽πυπομένουν καρτερικά, και θα δοκιμάσουμε 

(ακόμα) Ta ἐργα σας. 

32. Εκείνοι ὀμως που ἀρνήθηκαν (την 

Πίστη) κυ ἐεμποδίζουν (τους ανθρώπους) 

ἀπό το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ και 

εναντιώνονται τον ἀπόστολο - μετά που 

φανερώθηχκε o' αὐτούς με κάθε σαφήνεια 

ἡ Καθοδήγηση - δὲν πρόκειται να ὄλάψουν 

σε τίποτε tov AAAAX. O AAAAX 

πράγματι θα ματαιώσει TA ἐργα τους. 

33. 02! Εσείς που πιστεύετε! Ὑπακούετε 

στον ΑΛΛΑΧ, και ὑπακούετε τον 

Απόστολο και μη ματαιώνετε τις πρόξεις 

σας. | 

34. Ἐκείνοι που ἀρνήθηκαν (την Πίστη) 

και ἐμπόδισαν (τους ἀνθρώπους) από το 
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Δρόμο tov AAAAX και πεθάνουν όντας 

ἄπιστοι, ο AAAAX ὃῪἐεν θα τους 

συγχωρήσει. 

35. Mnv εἰσθε μικρόψυχοι φωνάζοντας 

για ELONVN εφόσον ELOTE ανώτεροί (τους). 

Κι ο AAAAX εἰναι μαζὶ σας, και ποτέ 

dev θ' ἀφήσει va μειωθεί ἡ αμοιδή τῶν 

πράξεών σας. 

36. Ἢ ζωή σ' αὐτό τον κόσμο εἰναι 

παιχνίδι και διασκέδαση. AV πιστεύετε και 

φυλάγεστε (απ᾿ τὸ κακό) θα σας δώσει 

(o AAAAX) τὴν αμοιθή σας και δεν θα 

ζητήσει (να σπαταλάτε) την περιουσία σας. 

37. Av ταν va σας τη ζητήσει και νὰ 

σας πιέσει, θα προσπαθούσατε (παράνομα 

σαν φιλάργυροι) VA τὴν κχρατήσετε, και 

τότε θα φαινόταν ἡ κακία (TN φιλαργυρία) 

σας. 

38. Νὰ τώρα που ἔχετε κληθεί va 

ξοδέψετε (από την περιουσία σας) VITEO 

του ΑΛΛΑΧ. Ανάμεσά σας εἶναι μερικοί 

που εἰναι φιλάργυροι. Ὅποιος όμως 

τσιγκουνεύεται, το κάνει με ζημιά της 

(OLAS του ψυχής (TOV ἰδιο τον EAVTO του). 

Κι οΑΛΛΑΧ εἰναι ο πλούσιος (ελεύθερος 

από ανάγκες), κι εσείς ELOTE OL φτωχοί. 

Αν απομακρυνθείτε (αν λυτοτακτήσετε από 

το Δρόμο), θα αντικαταστήσει στη θέση 

σας άλλο λαό. Ἔπειτα δεν θα είναι ὀμοιοι 
μ᾽ εσάς. 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

του [avtedenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Μουχάμμεντ! 2t' αλήθεια σου 

ἔχουμε ανοίξει TO ὁρόμο YLA μιὰ φανερή 

(λαμπρή) Νίκη. 

2. Iva va σε συγχωρέσει ο AAAAX 

γιὰ τα περασμένα σου σφάλματα, και γι' 

αὐτά mov θα ακολουθήσουν, και va 

συμπληρώσει τὴν εὐεργεσία Tov σ' ἐσένα 

χαι va. σε καθοδηγήσει στον ‘Ioto Δρόμο. 

3. Κι ἐτσι va σε ὀοηθήσει ο AAAAX 

με (την) ισχυρήὴ (Tov) δοήθεια. 

4. Ἐκείνος είναι που στέλνει τη Γαλήνη. 

στις καρδιὲς τῶν Πιστών, για ν' αὐυξηθεί 

ἡ Πίστη pe την Πίστη τους, και στον 

AAAAX avyxovv οι Δυνάμεις των 

στρατιωτών στοὺυς ουρανούς και OTH YN. 

Kat ο AAAAX είναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος, 

5. γιὰ νὰ κάνει νὰ μπουν οι πιστοί 

και OL πιστές GE κήπους που κάτω τους 

τρέχουν τα ποτάμια και να κατοικήσουν 

EXEL μέσα για πάντα, και ν' ἀαπομακρύνει 

(συγχωρώντας) τις κακίες τους. Κι αυτό - 

κατά tov AAAAX - είναι το σπουδαιότερο 

κατόρθωμα (για τον ἀνθρωπο), 

6. και γιὰ VOL τιμωρήσει τους YTOXOLTES 

και τις Υποκρίτριες, τους πολυθεϊστές - 

ἄνδρες καὶ γυναίκες -, που φαντάζονται 

για τὸν AAAAX τη χειρότερη γνώμη. 
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Πάνω tovg υπάρχει το κύκλωμα του 

Πονηρού. H Ooyn του ΑΛΛΑΧ εἰναι 

πάνω τους. Toug ἐχει καταραστεί, κι 

ἑτοίμασε yu’ αὐτούς την Κόλαση. Ti 

ἄσχημο τέλος που θα ἐχουν! 

O@e g Arn, o “7 oF LT “πὰρ ς eh τὸ 

scl) peal age ail ae ye gallo pals 
-“ - 

΄ 
Ζ ΄σ Oa an oe BPR ΄- is 

Φ᾽ γον τῶ», ig 

7. Και στὸν AAAAX ανήκουν ov 

Δυνάμεις τῶν στρατιωτών στους ουρανούς 

και στὴ yy. Κι ο ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

“νον 42 γι... 5 2.2 So EAT 
Oe eee | 

δ. Σ' Exoupe - ὀέόδαια - στείλει σαν 

μάρτυρα (τῆς Αληθειας) και κομιστή 

Χαρούμενων Ειϊιδήσεων και σαν eva 

Προειδοποιητή, 

΄ 
΄ 

9. ὥστε va πιστέψετε - (ω! ἄνθρωποι) Se al att ara 

- στὸν AAAAX xa στον Απόστολό Tov, |. Se igs: Rares 
VO συμπαραστέκεστε (στο ἔργο Tov) και ϑλ ise treme 

va Tov τιμάτε, και va Tov δοξάζετε (μ' | 

επίκληση του ονόματός Tov) πρωΐ και 

ὀράδυ. | 

10. Βέόαια εκείνοι που σου υπόσχονται | 2+. zes-ze σα pare, 2: 
; ; ee ; Go pails aul yell Lole 
OTL αφοσιώνονται G'EGEVA είναι σὰν νὰ ial earn ee 

δώσουν THV ὑυπόσχεση στον AAAAX. To ὥρα RES SESS ao ye wl 

χέρι τοῦ AAAAX είναι πάνω από τα If 

χέρια τους. Ὅποιος - λοιπόν - παραόδιάζει 

τὴν υπόσχεσή του, το κάνει λάπτοντας 

τὴν (OLA του ψυχή, κι ὀποιος είναι συνεπής 

(του εἐκπληρώνει την ὑπόσχεσή TOV) με 

τον ΑΛΛΑΧ, τότε xt Exeivoc σύντομα 

θα του ανταποδώσει μια σπουδαία Αμοιδή. 

11.(Q!Movyé evt Oacov πουν ὅσοι | 2. ee ODOT. wor πε ΕΝ ΕΑ ἜΤ ΤΟΙΣ ΠΈΡΙ 
από τοὺς AoabEes απόμειναν πίσω. (και Dip Sn ere 
Sev σε ἀαχολούθησαν στη μάχη): "Etyape | ethos olla ΠΌΛΕΙ 

΄ 

απασχοληθεί (UE το Va προσέχουμε) τις Nos SSG Pree 
περιουσίες μας χαι τις οικογένειές μας. ᾿ 
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Ζήτησε λοιπόν va συγχωρεθούμε". Λένε 

με TH γλώσσα τους, O,tL δεν είναι στὴν 

καρδιά tous. Na meus: Ποιος από σας 

μπορεί VA αἀποφύγει το θέλημα του 

AAAAX av θέλει για Gas το καχό, ἢ 

θέλει να σας ὠφελήσει; O AAAAX - va 

εἶστε ὀέόαιοι - EXEL πλήρη γνώση τῶν 

πράξεών σας. 

12. “Αλλά νομίσατε, ότι (τόσο) O 

Απόστολος (όσο) κι ou Πιστοί δὲν θα 

γύριζαν ποτέ στις οικογένειές τους. Κι 

αυτό ἄρεσε στην καρδιά σας καὶ πέρασε 

μια κακή σκέψη, γιατί εἰστε ἕνας λαός 

χαμένος (στην αμαρτία)". 

13. Κι όποιος SEV πιστεύει στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολό Tov, ἐχουμε 

ετοιμάσει - για τους Ἀπιστους - μιὰ 

Ἰρομερή Φωτιά! 

14. Στον AAAAX ανήκει ἡ κυριότητα 

τῶν ουρανῶν και THS γης. Συγχωρεί, 

ὁποιον θέλει και τιμωρεί, όποιον θέλει. O 

AAAAX εἰναι Πολυεύσπλαχνος,Ελεήμων. 

15. Και θα πουν όσοι ἐμειναν πίσω, 

όταν όάλετε μπρος για να πάρετε σίγουρα 

λάφυρα: "Επιτρέψτε pac va σας 

ακολουθήσουμε." Θέλουν v' αλλάξουν το 

λόγο του ΑΛΛΑΧ. Na πεις: "Δεν θα μας 

ακολουθήσετε, ETAL (μ᾽ αυτούς τους ὀρους). 

Κι ἄλλοτε ο AAAAX To εἰχε πει (αὐυτό)". 

Θα πουν τότε: Ἢ ζήλια σας μας το 

(απαγορεύει)". Ὄχι - ὀέόδαια -, κι όμως 

πολύ λίγοι καταλαόδαίνουν (τέτοια 
πράγματα). 

16. Na πεις στους Ἀραόες που 

ε 
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απόμειναν πίσω: "Oa κληθείτε (va 

πολεμήσετε) ενάντια σ' ένα λαό που 

κατέχει τὴν ὀιαιότητα της μάχης. Τότε 

θα τους πολεμήσετε μέχρι τέλους, ἡ θα 

᾽ὑυποταχθούν. Κι αν τότε υπακούσετε, O 

AAAAX θὰ σὰς δώσει εξαίρετη αμοιδή. 

αν όμως αρνηθείτε (και επιστρέψετε), όπως 

αρνηθήκατε και πριν, θα σας τιμωρήσει 

με μια οδυνηρή Τιμωρία". 

17. Δὲν ὑπάρχει ενοχή για τον τυφλό, 

XL οὔτε για τον κχουτοό ὑπάρχει ενοχή, κι 

οὔτε γιὰ τον ἄρρωστο (αν δεν συμμετέχει 

στον πόλεμο). "Ὅποιος - λοιπόν - ὑπακούει 

στον AAAAX και στον ἀπόστολό Tov, 

(ο AAAAX) 8a του επιτρέψει να μπει σε 

Κήπους που κάτω τους τρέχουν TA 

ποτάμια. Κι ὀποιος επιστρέψει πίσω θα 

τον τιμωρήσει με μια οδυνηρή Τιμωρία. 

18. H ικανοποίηση του ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Glan πάνω στους Πιστούς, όταν σου ἐχουν 

πυποσχεθεί (αφοσίωση) κάτω από το 

Δένδρο. Γνώριζε τι ἦταν στην καρδιά τους 

καὶ γι αὐτό EOTELAE τὴν NOELIA πάνω 

τους, και τους ὀράδευσε με μια γρήγορη 
Νίκη. 

19. Και (επί πλέον) θα αποκτήσουν 

και πολλά λάφυρα. Και o AAAAX εἰναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

20θ. Ο AAAAX σας ἐχει υποσχεθεί ν' 

αποκχτήσετε πολλά λάφυρα, και σας ἔδωσε 

αὐτὰ προκαταύδολικώς. Συγκράτησε τὰ 

χέρια τῶν ανθρώπων από σας, για να 

εἰναι - (τούτο) - Gav Σημείο (της 

προστασίας Του), και νὰ σας καθοδηγήσει 

σ' ἕναν σιο Δρόμο. 
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21. Και ἀλλα (λάφυρα ὑπάρχουν) που 

δεν EXETE - πάνω τους - τη δύναμη, αλλά 

που οΑΛΛΑΧ τα Exel περικυκλώσει. Kar 

ο AAAAX ἐχει δύναμη πάνω σ' όλα τα 

πράγματα. 

22. Av οι άπιστοι ἤθελαν va σας 

πολεμήσουν, θα γύριζαν -οπωσδήποτε - 

τὴν πλάτη τους, ἐπειτα δεν θα ἑόρισκαν 

(κανένα) προστάτη οὔτε και δοηθό. 

23. (Τέτοια ήταν) ἡ συνήθεια (που ἔχει 

εἐγχρίνει) ο AAAAX καὶ oto παρελθόν, 

και δεν θα GELS καμιά ἀλλαγή ἀποφάσεων 

του ΑΛΛΑΧ. 

24. Και Exeivoc είναι που ἔχει 

συγκρατήσει TA χέρια τους από σας, και 

τα χέρια σας από ExELVOUS - μέσα στη 

Méxxa - αφού εἶχε δώσει TH νίκη πάνω 

τους. Και ο AAAAX ὄόλέπει καλά, ὁλα 

OOO κάνετε. 

25. Αὐτοὶ Elvat ἐκείνοι που ἀαρνήθηκαν 

(την ἀαποκάλυψη) και σὰς εμπόδιζαν από 

το απαράδατο Ἰέμενος καθώς και τις 

προσφορές - από θυσίες τῶν ζώων -, που 

τις κατακρατούσαν (εμποδίζοντάς τις) να 

φτάσουν στο θυσιαστήριο. Κι αν δεν 

᾽πυπήρχαν EXEL (ανάμεσά TOUS) άνδρες που 

πίστευαν και πιστές γυναίκες - που δεν 

τους γνωρίζατε -, κι av δὲν ὑπήρχε φόδος, 

OTL κάποιο ἐγκλημα θα προέκυπτε για 

σας κατά τὴ συμπλοχή - χωρίς (νὰ ἐχετε) 

γνώση - ΟΑΛΛΑΧ 6a σας επέτρεπε ν' 

ανοίξετε To δρόμο σας με τη bia,(AAAG 

χράτησε TOA χέρια σας) ὥστε Va κάνει νὰ 

μπει - εκείνον που θέλει - στο ἐλεός Του. 
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Av ήταν ὁμως χωριστά (οι πιστοί από 

TOUS ἀπιστους) θα τιμωρούσαμε - ὀέόδαια 

- όσους ανάμεσά TOUS ἦταν Ἀπιστοι με 

μια οδυνηρή Tiwwota. 

26. Eva οι Ἀπιστοι ἐδαζαν otis καρδιές |< 

τοὺς την οργή του τυφλού φανατισμοῦ -> 

o AAAAX ἐστειλὲ κάτω την Ηρεμία 

Του στον Απόστολό Tov και στους 

Πιστούς, και τους πὙυποχρέωσε να 

εφαρμόσουν, το Λόγο (την EVTOAT του 

AAAAX) για αυτοσυγκράτηση. Kat εἶχαν 

χάθε δικαίωμα yu’ αὐτό και τους άξιζε. 

Και ο AAAAX ἐχει πληρέστατη γνώση 

για κάθε πράγμα. 

27. Bé6ara o AAAAX Exave ὥστε νὰ 

ἐεπαληθεύσει ἡ οπτασία του Αποστόλου 

Του, ότι θα μπείτε στο Απαράόῤδατο 

Τέμενος, μὲ πλήρη ασφάλεια - αν oO 

AAAAX (to) θέλει - ἐχοντας ξυρισμένα 

τα κεφάλια σας, τα μαλλιά σας κομμένα 

χοντά, και χωρίς φόῤδο. Nati γνωρίζει, 

ό.τι εσείς δεν γνωρίζετε, και σας 

επιφυλάσσει εκτός αυτού - μιὰ γρήγορη 

νίκη. 

28. Είναι Ἐκείνος που έἐστειλε κάτω 

τον Απόστολό Του μὲ την Καθοδηγηση 

καὶ τῇ Θρησκχκεία τῆς Αλήθειας 

παρουσιάζοντάς την πάνω από κάθε 

(άλλη) θρησκεία. Και αρκεί ο AAAAX 

για Μάρτυρας. 

29. O Μουχάμμεντ είναι ο ἀπόστολος 

του AAAAX. Kat όσοι εἰναι μαζί του 

εἰναι ισχυροί EVAVTLA στους Ἀπιστους XAL 

σπλαχνικοί, μεταξύ Tous. Oa τους ὃεις 

γονατιστούς να σκύδουν τον EAUTO τους 
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και νὰ προσεύχονται) αναζητώντας μια Barer © 0c fre (τς θοσεῦχ ) avaty S Huo ἀλλο ales uss £201 Au 
Xaon από tov AAAAX καὶ την Καλή wag acpe Πα 
(Tov) υκανοποίηση. Στο πρόσωπό τους πος Ce end sey 
(ειδικά στο μέτωπο) φαίνονται ta ίχνη εἰκόνα εν se ie 
που εἰναι) οι αποδείξεις από το aad τή γ᾿ ( ) SEU (Liss i fen galt ables yi eee προσκύνημα. Αὐτό το ίδιο εἶναι που pee 
ἀναφέρει ἡ Πεντάτευχος, (Τεουρά) και Gwe alt os a 
to Εναγγέλιο και που το παρουσιάζει με 

σπόρο που φυτρώνει, και δυναμώνει, και 

παχαίνει και στέκεται σταθερά πάνω στο 

χοτσάνι του, (γεμίζοντας) τον γεωργό με 

θαυμασμό κι ευχαρίστηση, και ἔχει σαν 

ἀποτέλεσμα va γεμίζει τους Ἀπιστους με 

οργή σ' αυτά. O AAAAX ἐχει υὑποσχεθεί 

σ' ὁσους πιστεύουν ἀνάμεσά TOUS και 

κάνουν καλό, τη συγχώρηση και μια 

σπουδαία Αμοιδή. 

Στο όνομα του AAAAX Kool, ao 
του [avtedenuova,tov Πολυεύσπλαχνου ΒΝ ᾿ 

1. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μη ΤΥ χα Gall Cy 
προόάλλετε THY χρίση σας πάνω OTH κρίση tind ete Sar ge 

Cla ie δια, a5 tov AAAAX xa του Αποστόλου Tov, 

αλλά va po6dote tov AAAAX. O 

AAAAX - ὀέδαια - ακούει και renee 

(τα πάντα). 

2. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην τοοάϑ ρας ἀπά pact, 
ὑυψώνετε τις PWVES σᾶς πάνω από TH φωνή | ΄,, ον ἐξ 1 ΐ ΠΝ ἐπ 

tov Προφήτη, και όταν συζητάτε pati 2.4 Ὁ 
του UN φωνάζετε, όπως μιλάτε Oaey Kae La οἷ, 25} 
μεγαλόφωνα ο ἕνας με τον GAAO, μήπως 

ματαιωθεί ἡ αμοιθή τῶν καλών πράξεών 

σας χωρίς να το αισθανθείτε. 
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3, Πράγματι, door χαμηλώνουν tH 

φωνή τους μπροστά στον Απόστολο του 

AAAAX είναι αὐτοί που ο AAAAX ἐἔχει 

εξετάσει - για ευσεέόδεια - τις καρδιές τους. 

Oa ἐχουν Συγχώρηση και μια σπουδαία 

᾿Αμοιθή. 

4. Αὐτοί που σε καλούν (φωνάζοντας) 

ἑξω από ta (ιδιαίτερα) Δωμάτια (του 

᾿σπιτιού σου), OL περισσότεροι απ' αὐτούς 

στεροῦνται λογικῆς. 

5. Av ήταν δυνατό va ἔχουν υπομονή 

μέχρις ότου ὄγεις σ' αυτούς, (τοῦτο) θα 

ήταν πολύ καλύτερο yu’ αὐτούς. Και o 

AAAAX είναι Πολυεύσπλαχνος, Ἐπιεικής. 

6. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Av ἕνας 

κουτσομπόλης GAS AAQOVGLAOTEL 

φέρνοντας μιὰ εἰδηση, δεδαιωθείτε (για 

την αλήθεια), μήπως ὀλάψετε ένα λαό 

(απερίσκεπτα καὶ) εν αγνοία, κι ἐπειτα 

μετανοιώσετε για ό.τι ἔχετε κάνει. 

7. Και μάθετε ότι ανάμεσά σας 

ὀρίσκεται ο Απόστολος του AAAAX. Av 

ήταν - σε πολλές υποθέσεις - ν' 

ἀκολουθήσει τις (επιθυμίες) σας θα 

πέφτατε - οπωσδήποτε -, σε καταστροφή. 

Κι όμως o AAAAX σας ἔκανε v 

ἀγαπήσετε την Πίστη και σας τὴν ἔχει 

καλλωπίσει στις καρδιές σας, κι ἔκανε σ' 

εσάς μισητή την απιστία, την ανυπακοή 

tov AAAAX καὶ την παρανομία. Αὐτοί 

εἶναι που καθοδηγούνται ενάρετα. 

8. Αὐτή ἡ προσφορά εἶναι μιὰ χάρη 

από τον AAAAX και μιὰ ενεργεσία. Και 

ο AAAAX είναι Havtoyv@motys, 
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Πάνσοφος. 

9. Και αν δύο κοινότητες ανάμεσα 

στους ΠΙιστούς ὀρίσκονται σε διαμάχη, 

φροντίστε νὰ εἰρηνεύσουν μεταξύ τους. 

Αλλά, αν μια (μερίδα) am’ αὐτούς υπερόὄεί 

TH OQLA ενάντια στὴν άλλη, (τότε) 

πολεμείστε ἐκείνην που παρανομεί μέχρις 

᾿ ὅτου συμμορφωθεί (γυρίσει) με TH διαταγή 

tov AAAAX. Κι αν συμμορφωθεί (γυρίσει) 

τότε φροντίστε νὰ αἀποκατασταθεί η 

εἰρήνη (συμ όιό ασμός) μεταξύ τους με 

κάθε δικαιοσύνη και νὰ εἰστε αμερόληπτοι. 

Πράγματι, ο AAAAX αγαπά τους 

αμερόληπτους (και δίκαιους). 

10. Ot [Πιστοί δεν εἰναι παρά μόνο 

μια Αδελφότητα. ᾿΄ αὐτό φροντίζετε για 

συμόιδασμό μεταξύ των δύο αδελφών σας, 

και pobaote τον AAAAX, για va 

(αξιωθείτε) της Ευσπλαχνίας (Του). 

11. 92! Ἐσείς που πιστεύετε! Ac μην 

XOQOLOEVETAL ἕνας λαός (ανδρών) από ἕναν 

(ἀλλο) λαό. Ἴσως να είναι καλύτεροι (αυτοί 

που κοροϊδεύονται) a’ αὐτούς που 

(κοροϊδεύουν). Κι οὐτε γυναίκες (να 

κοροϊδεύονται), ἀπό γυναίκες. Ἴσως - νὰ 

εἰναι καλύτερες (αυτές που κοροϊδεύονται), 

απ' αὐτές (που κοροϊδεύουν). Και μὴν 

συκοφαντείτε ο ἕνας τον ἀλλο με 

(προσόλητικά) παρανόμια (παρατσούλλιο). 

Πόσο κακό va γίνει ο πιστός 

διαφθαρμένος όταν συκοφαντεί, τον πιστό 

αδελφὸ tov. Κι όποιοι δὲν σταματήσουν 

και μετανιώσουν, αὐτοί εἰναι - πραγματικά 

- οὐ καχοποιοί που αδικούν. 

12. 02! Ἐσείς που πιστεύετε! Αποφεύγετε 

€4 1 pal ὃ). 

Γι αὐ είς, ARCA 
τον Ni  ΟΣ 

ὀξυῤῥιἡδροβάξι EH 
Ath Tass eal init 

QL vice 

Ke mala epee yon Alo 
vo scrA wee gee Agar 

- 

Ons, ail sass 

re 9L BID ee ee Ae be 5 Sa AZ 

τ ν ty y 

pe (ose aon 

BAS sary Ju 

tant A o_ - 78 - ᾿Ξ Ae < 

sp oe ie “οἱ 
tier A BAe we 7 

Ὁ eee 

Sea DN Babes (EEC SC 



(49) Σούρα ελ-Χουτζουράτ Μέρος 260 

OOO μπορείτε πολλές υποψίες. Γιατί to va 

᾽πυποψιάζεσαι κάποιον σε μερικές 

περιπτώσεις εἰναι αμαρτία. Και μὴν 

κατασκοπεύετε κι OUTE VO κακολογείτε - 

Ο ἕνας τον άλλο - πίσω από την πλάτη 

του. Μήπως κανείς από σας ἀαγαπά va 

φάγει TO κρέας του νεκρού AdEAMOV του; 

Ὄχι, αὐτό θα cas προκαλούσε φρίκη... 

(μίσος). Φοόηθείτε λοιπόν tov AAAAX, 

γιατί o AAAAX δέχεται τη μετάνοια, 

και εἰναι Ἐπιεικής. 

13. ΩἹ Ἐσείς ot ἀνθρωποι! Σας ἐχουμε 

πλάσει από ἕναν (μόνο) ἄνδρα και μια 

(μόνο) γυναίκα, και σας κάναμε σε λαούς 

- Ἔθνη και Φυλές για ν' αναγνωρίζει ο 

ἕνας TOV ἄλλο (κι όχι VA καταφρονεί O 

ἕνας τον ἄλλο). Βέόδαια ο πιο τιμημένος 

από σας - στα μάτια tov ΑΛΛΑΧ 

εἰναι O πιο ενάρετος (υπάκουος) (ανάμεσά 

σας). Και οΑΛΛΑΧ εἰναι Παντογνώστης 

και καλά πληροφορημένος (για όλα TO 

πράγματα). 

14. Ot Ἀραόες (της ερήμου), λένε: 

"Πιστεύσαμε". Na τους πεις: “Δεν 

πιστεύετε, αλλά (μόνο) λέτε: - Ἔχουμε 

(εξωτερικά) πυποταχθεί στη θέληση του 

AAAAX - ενώ ακόμα ἡ Πίστη δεν μπήκε 

στις καρδιές σας. Av - λοιπόν - ὑυπακούετε 

στον AAAAX καὶ στον Απόστολό Tov, 

SEV θα μειώσει σε τίποτε την αξία των 

πράξεών σας, πράγματι, ο AAAAX είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ἐπιεικής. 

(15. Πραγματικά πιστοί εἰναι εκείνοι - 

που ἔχουν πιστέψει στὸν ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Του, και από τότε dev 

αμφιδάλλουν, και μοχθούν με τις 
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περιουσίες τους (τα ὑπάρχοντά τους) και 

τον LOLO τον εαὐτό τους για TO 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 όλα όσα εἰναι 

στους ουρανούς και OTH γη. Και ο 

AAAAX ἐχει απόλυτη γνώση για κάθε 

πράγμα. 

17. Oa προσπαθήσουν va σε 

εντυπωσιάσουν OTL - σὰν χάρη - έχουν 

ασπασθεί τον Ισλαμισμό. Na πεις: Δεν 

λογαριάζεται O Ισλαμισμός σας σαν μια 

χάρη πάνω μου. Όχι, ο AAAAX σας 

ἔδωσε (αὐτή την) τιμή πάνω σας, γιατί 

σας καθοδήγησε στην Πίστη, av - ὀέδαια 

- εἰστε (σ' ότι λέτε) ειλικρινείς (και τίμιοι 

σ' αυτή). 

18. "Βέδθαια ο AAAAX γνωρίζει τὰ 

μυστικά τῶν OVOAVOV και τῆς γης. Και o 

AAAAX ὀλέπει πολύ καλά όλα όσα 

κάνετε". 
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ο Προειδοποιητής από τὴν tdta τη γενιά 

τους. Tv’ αὐτό οι Ἀπιστοι εἰπαν: "Αὐτό 

- εἶναι παράξενο πράγμα! 

3, Τὶ λοιπόν! Σαν πεθάνουμε και 

γίνουμε χώμα, (είναι δυνατό ν' 

αναστηθούμε); Αὐτό εἰναι (ένα εἰδος) 

επιστροφής, πολύ μακριά να γίνει". 

4, Γνωρίζουμε κιόλας πόσους από 

αὐτούς EXEL ἀφαιρέσει ἡ γη. Και ἔχουμε 

μαζί Macs ἕνα Βιόλίο (κατάστιχο) που 

φυλάει (OAO το λογαριασμό.). 

5. Αλλά διάψευσαν την Αλήθεια όταν 

τους ἦλθε. Γι' αὐτό ὄρίσκονται σε 

συγκεχυμένη κατάσταση. 

6. Ma dev ὀλέπουν προς τον ουρανό 

που εἰναι πάνω τους; Πώς τον ἔχουμε 

Ἀτίσει και πώς τον στολίσαμε, δίχως 

κανένα ρήγμα; 

7. Κι επεκχτείναμε και TH YH προς τα 

ἕξω, θέτοντας σ' αὐτήν (μόνιμα και) 

σταθερά (όουνά), και κάναμε να παράγει 

- σὲ ζεύγη - από όμορφα φυτά, 

8. ἐτσι για va διατηρούνται, και va 

᾽ὑυπενθυμίζουν σε κάθε (αφοσιωμένο) δούλο 

TH μετάνοια (στον ΑΛΛΑΧ) 

9. Και στέλνουμε κάτω (στη yn) από 

τον ουρανό εὐλογημένο νερό (600x7), 

(φορτωμένο) και κάνουμε - μ᾽ αυτό - νὰ 

6Aaotavovv Κήποι και κόκκοι για 

συγκομιδή, 

10. και ψηλόκορμα φοινικόδενδρα με 
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Ἀρεμασμένα TA κοτσάνια από τους 

(πολλούς) χουρμάδες, GA σωρός το ένα 

πάνω OT’ ἀλλο, 

11. για συντήρηση τῶν δούλων (tov 

AAAAX). Kau ζωντανεύουμε μ' αὐτό (to 

νερό) μια χώρα που ήταν νεκρή. Ἔτσι θα 

γίνει και ἡ Ἔξοδος (η Ανάσταση). 

12. Tow an’ αυτούς έχουν διαψεύσει 

(τη Μέλλουσα Ζωή) o λαός του Νώε, οι 

Σύντροφοι tov Pag και του Θεμούντ, 

13. του ἄντ, του Φαραώ και τ' ἀδέλφια. 

του Λωτ, 

14. ot Σύντροφοι της Ἔτκα (tov 

δάσους) και ο λαός της Τοὔμπεα. Ο κάθε 

ἕνας (απ' αυτούς) διάψευσε τους 

ἀπεσταλμένους, κι ETOL ἡ προειδοποίησή 

Mov επαλήθευσε ὁπως ἐπρεπε (σ' αὐτούς). 

15. Μήπως λοιπόν Mac κούρασε ἢ 

πρώτη Δημιουργία; (OyL), αὐτοὶ όμως 

αμφιθάλλουν για τὴν καινούργια 

Δημιουργία. 

16. Ἐμείς εἰμαστε που πλάσαμε τον 

ἄνθρωπο καὶ γνωρίζουμε, τι εισηγήσεις 

του ψιθυρίζει ἡ ψυχή του, γιατί είἰμαστε 

πιὸ κοντά σ' αὐτόν παρά ἡ φλέδα του 

λαιμοῦ (του). 

17. ([Πρόσεξε) τους δύο (φύλακες 

αγγέλους) που εἰναι ορισμένοι νὰ 

μαθαίνουν (τὰ ἐργὰ του), Ta μαθαίνουν 

(και TA σημειώνουν), καθισμένοι O ἕνας 

στα δεξιά και ο ἄλλος OT’ ἀριστερά. 
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18. Ovte μια λέξη SEV προφέρει χωρίς 

EXEL νὰ ὀρίσκεται ἕνας σκοπός ἕτοιμος 

(VO τη σημειώσει). 

19. Και ἡ επίθεση (η αναισθησία) του 

θανάτου θα φέρει την αλήθεια (μπρος 

στα μάτια Tov): ᾿Αυτό ταν (το τέρμα) 

που προσπαθοῦσες Vi αποφῦύγεις 

(ὁραπετεύοντας)}" 

20. Και θα φυσήξουν για ν' ακουστεί 

n Σάλπιγγα. Αὐτή θα είναι ἡ Ἡμέρα της 

Ἐπαγγελίας (που δόθηκε σαν 

προειδοποίησῃη). 

21. Κι εκεί (τότε) θα ἐλθει κάθε ψυχή 

που θα ἐχει ἕναν (ἄγγελο) οδηγό, και 

ἕναν (άγγελο) μάρτυρα. 

22. (Και θα axovotet): "Ἤσουν 

αἀπρόσεκτος απ' αὐτό. Τώρα αφαιρούῦμε 

από σένα TO σκέπασμα (TO πέπλο) σου. 

και ἡ OOAGN GOV - σήμερα - εἰναι σιδερένια 

(οξεία, υκανή καὶ γρήγορη)". 

23. Και θα πει αυτός (ο ἀγγελος) που 

τον ακολουθεί: "Na, (ό,τι ἔχω καταγράψει) 

εδώ εἰναι ETOLLO μαζί μου!" 

24. (Και ἢ καταδίκη θα εἰναι): "Ῥίξτε 

στην Κόλαση κάθε ανυπάκουο aovytn (του 

AAAAX)! - 

25. που εμπόδισε ότι ήταν καλό, 

παραόδίαζε τους νόμους κι ἐσπερνε 

αμφιθολίες (και VITOWLES), 

26. "που éxave στὴν LOLA μοίρα με το 

AAAAX, GAAn θεότητα. π΄ αὐτό ρίξτε 
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, 7 " 
a + Yee TOV σε σκληρά θασανιστήρια", ὉΡΤΟΘΚΑΙΝ 

27. Και θα πει αὐτός (ο Σατανάς) 3 SI jdt jem 

που τον ακολουθεί: "Κύριέ μας! Δεν εἰμαι ΕἾ ᾿ 
᾿ ; , es OF 2.615 35K SF εγὼ TOV TOV EXAVA νὰ παρανομεί, αλλά dl 

ήταν (αυτός o ίδιος) στην πλάνη, μακριά 

(από την αλήθεια)". 

28. Oa meu: "My συζητάτε, μπροστά 

Mov. Σας ἔχω κιόλας από πριν 

παρουσιάσει την Προειδοποίηση. 

ον. SS B56 pp eI 

29. "0 Λόγος Sev πρόκειται ν' αλλάξει OF Ὁ ΑΔ ἄν ἀο 1: mine 

μπροστά Mov, και dev κάνω τὴν 

(παραμικρή) αδικία στους δούλους Mov". 

30. Mia μέρα θα ρωτήσουμε τὴν νοοῖ ἀλοοθμάζολδις 

Κόλαση: "Γέμισες εντελώς;" Κι οπωσδήποτε 

θα meu "Μήπως πυπάρχει κανένας άλλος 

παραπάνω (να ἐλθει);" 

31. Και θα πλησιάσει ο Κήπος στους Hote ge ἐδ 
ευσεύείς, που δεν θα είναι πολύ μακριά. | ϑιοκο γι. αἱ, 

32. (Mia φωνή - τότε - θα πει: "Αὐτό 

είναι O,TL είχαν ὑυποσχεθεί για κάθε Eva, 

που στράφηκε (στον AAAAX) 

μετανοιωμένος (ειλικρινά), που φύλαξε (το 

Νόμο Του), 

: “a ~ sch 

} bias οὐθοροσα oY one 

33. που po6atat - adeata - τον Of bis Sais 
Paypav (Φιλάνθρωπο- AAAAX), και one 
EOXETAL με ταπεινή καρδιά ἀαφοσιωμένος 

(προς Αὐτόν). 

as Pd 54. "Μπείτε εκεί (μέσα) με Ειρήνη και Cais ote 5 
ἀσφάλεια. Αὐτή είναι ἡ Ἡμέρα της Αιώνιας 

Ζωής!"" 
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35. Oa ἔχουν - εκεί μέσα - O,TL 

επιθυμοῦν, και κάτι παραπάνω από Ἐμάς. 

36. Πόσες καὶ πόσες όμως, γενιές - 

παλιότερα - ἔχουμε εξολοθρεύσει (για τις 

αμαρτίες TOUS), πολύ πιο δυνατούς απ’ 

autouc; “Ἔπειτα επεόλήθησαν ota μέρη 

τῶν χωρών. Μήπως ὄρήκαν κανένα μέρος 

(για) καταφυγιό (τους); 

37. Βέδαια σ᾽ αὐτά υπάρχει Eva 

Μήνυμα για οποιονδήποτε ἐχει καρδιά 
(και καταλαδαίνει) ἡ δίνει ἀκρόασῃη, ενώ 

από πριν ήταν μάρτυρας, προσεκτικός (της 

αλήθειας). 

38. Και πλάσαμε τους ουρανούς και 

TY YN] και TA ενδιάμεσά τους σε EEL ἡμέρες 

καὶ ἡ κούραση δεν Mas ἀγγιξε. 

39. I’ αὐτό va υπομένεις όλα OO 

λένε, και πανηγύριζε τη Δόξα tov Κυρίου 

σου πριν την GAVATOAN του ἡλίου και a 

από try δύση (του). 

40. και στη διάρκεια (επίσης μιας ώρας) 

τῆς νύχτας. Και va Tov υμνολογείς (όμοια) 

μετά τις YOVUXALGLEG (προσευχές) (τις 

θέσεις, που παίρνει TO κορμί σου) στη 

λατρεία. | 

41. Kat ἄκουσε προσεχτικά! την Ἡμέρα 

όταν ο Κήρυκας θα φωνάζει από τόπο 

πολύ κοντά, 

42. μια Ἡμέρα που θ΄ axovoovv eva 

(δυνατό) Σάλπισμα μὲ (πολύ) αλήθεια. 

Αὐτή θα eivar ἡ Ἡμέρα της Εξόδου (της 

Ανάστασης). 

Gee » aa cd Cr ae tA th 

Wa) toys Le διό 

ee Sa: 

Ee et osu gGleeil: ¥ 

Ooaéx bliss 

x 
"Ἂν ISON CANS TET 

©) 4 Sy 13 ἢ 

σ», “σ᾿ σ᾿ hd a ae 323}. el Ga SSG Ξίοῖς "1; 

Pele ae ee ple 

Aa flee > 

4 ΠΥ 

aa 4 Y 2 “Αἴ Chee» oe ty C9 toby οὔθ py ectol, 

a ΐ: ee ead 

Ow ashi Nasa 



(51) Σούρα ελ-Δζαριγιάτ Μέρος 260 

43. Βέδαια, Ἐμείς είμαστε που δίνουμε 

τῇ Ζωή καὶ to Θάνατο. Και σ' Ἐμάς 

είναι το Ἱέρμα της Πορείας! 

44, Την Ἡμέρα που ἡ yn 8a σχιστεί, 

από (τους ανθρώπους) που ὀιάζονται νὰ 

6youv, AUTO θα αποτελέσει μια συνάθροιση 

OAwV μαζί, που για Mac εἰναι πολῦ εὐκολο. 

45. Γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνα που 
λένε (οι ἀπιστοι), κι EGU δεν εἰσαι εκείνος 

που θα τους αναχαιτίσεις δυναμικά. IV’ 

αὐτό va υπενθυμίζεις με το Κοράνιο 

EXELVOVS που φοθούνται τῆν 
ΠΡροειδοποίηση Mov. 
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TO ὄνομα TOU AAAAX 

tou Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μὰ τους (Ανέμους) που 

διασκορπίζουν (και μεταφέρουν) στ' 

ανοιχτά τα πάντα. 

2. Ma ta σύννεφα, γεμάτα από ὄροχή. 

3. Mata χκαράόδια που κυλοῦν ἀαπαλά. 

4. Ma τους αγγέλους που μοιράζουν 

τ᾽ ἀγαθά (ta ριζικά) κατά το θείο 

πρόσταγμα. 

"O,TL σὰς ἐχουν υποσχεθεί εἰναι 

αληθινό. 

6. Και σίγουρα 8a ὄόγει ἡ ανταμοιύη 

wow go B 

ORAS OIE 

Gey ον 
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(η Anogaon και ἡ Δικαιοσύνη) 

| 7. Ορκίζομαι στον Ουρανό με τὴν 

ἐεπεξεργαζόμενη οικοδόμῃηση. 

8. OTL ELOTE σε διαφορετικές γνώμες. 

9. Απ' αυτό ἀαπομακρύνεται όποιος EXEL 

ἀπομαχρυνθεί (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. Tynv Ἡμέρα που θα τιμωρηθούν με 

τη Φωτιά! 

14. "Δοκιμάστε την Τιμωρία σας! Αὐτό 

είναι που εσείς επισπεύδατε!" 

15. Πράγματι ov Evaoetou, θα 

ὀρίσκονται μέσα σε Κήπους και Πηγές 

(νεροῦ), 

16. ἀαπολαμόάνοντας, ό.τι τους ἐδωσε, 

ο Κύριός τους, γιατί πριν an’ αὐτό ἕκαναν 

καλές πράξεις. 

17. Συνήθιζαν va κοιμούνται λίγο τη 

νύχτα, (αφού προσεύχονται) 

18. Και το τελευταίο μέρος της νύχτας 

πριν τὴν αὐγή παρακαλούν ζητώντας 

XVYYMONON. 
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19. Και στις περιουσίες τους δίνουν OF rya\f 

(σκέπτονταν) TO δικαίωμα του (πτωχοῦ). 

exeivov που Cytovoe (ελεημοσύνη), κι 

EXELVOV που ντρέπεται νὰ ζητιανεύσει. 

wy the . κχ,κᾷἃ Oe, 

SEN eagles 

20. Και στὴ yn ᾽πυπάρχουν Σημεῖα γι © OC) onal 28K Pity 

αὐτοὺς που πιστεύουν ELALKXOLVG, 

21. ὁπως και σ' εσάς Tous ίδιους. Δεν SRA aio προς ροσῖκ Aas 
ὀλέπετε; 

- V Vv ᾿ LO ΚΣ ΄ bo Α a a «0 22 Και στο οὐρα O Gel κονται οι Θ GRAS $35, a: 3 

δυνάμεις τῶν ἀγαθῶν σας OWS (επισης) 

και αὐτό που σας υπόσχεται. 

, , Ἀ aoe ve Mere ΄ ot 74, mee ey ree 23. Καὶ - Ma tov Κύριο - του ουρανοῦ το Pile NG ol. 

και της γης, AVTO είναι ἀληθινό ακριθώς Get tae 
; » { Ὶ . = +? 

όπως μιλάτε. Os 

, , , vs a2, > oe ΤΆ , 7 αἱ a 

24. Μα δὲν σου ἔχει φτάσει ἡ ἱστορία @ ash aon τον 

τῶν αξιών, κάθε τιμῆς φιλοξενουμένων 

του Αόραάμ; 

, , t ᾿ . . PPL eS thes rei hes ® 25. Ὅταν μπῆκαν GO αὐτὸν και εἰπαν: Or a5 0.56 See Feeuanians| 

"Ειρήνη!" εκείνος εἰπε: "Evonvy!” (και 

σκέφτηκε) Va είναι λαός ασυνήθιστοςς". 

(άγνωστοι ἀνθρωποι). 

26. Και γρήγορα πήγε Ἀρυφὰ προς Oot ΠΑ͂Ν, Spi 

τὴν οικογένειά του, και έφερε EVA παχύ 

μοσχάρι. 

27. Και TO πλησιᾶσε μπροστα τοῦς, o ORENGG : ae ὦ 

λέγοντας: "Aev θα φάτε;" 

Ν᾽ : 2...52 sear js? ve oie 28. (Ku ἐπειδη ena) tov A) 5 Ee ΤΕΣ eS 

xvolewe Eva αίἰσθημα Pobov γι' αὐτούς. ee Je hg 
, , , tt ᾿ i ) LAs Εἰπαν (tote στον Αόραάμ): Μη pobacar’, G5 pw a (ES 

καὶ TOV ἐδῶσαν TA EVYAOLOTA νέα (γιὰ TH 
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γέννηση) ενός γιου προικισμένου με σοφία. 

29. Αλλά ἡ σύζυγός του δέχτηκε τὴν 

εἰδηση κραυγάζοντας δυνατά. Κτυπούσε 

(με ἀπορία) το πρόσωπό τῆς και εἰπε: 

"Mia στείρα γρια γυναίκα!" (πώς γίνεται; 

30. Εἰπαν: “Ἔτσι ο Κύριός σου ἔχει 

ἀποφανθεί. Και είναι ο Πάνσοφος, o 

Παντογνώστης". 

31. Εἰπε (0 Αὐραάμ): "Kau moto εἰναι 

(τώρα) TO σπουδαίο μήνυμά σας w! 

Αγγελιοφόροι;" 

32. Εἰπαν: "Eyoupe σταλεί σ' ἕνα λαό 

εγκληματία (δουτηγμένο στην αμαρτία), 

33. "Yl νὰ στείλουμε πάνω τους (μια 

ὀροχή από) πέτρες λάσπης (θειάφι), 

34. "σημειωμένες από τον Κύριό σου 

(UE το όνομα) αυτών που καταπατούν TO 

νόμο". 

35. Κι αποσύραμε - 6yatovtacg ἔξω - 

όποιους εκεί - ανάμεσά τους ήταν Πιστοί. 

36. Αλλά δεν ὁρήκαμε μέσα εκεί, παρά 

μόνο ἕνα σπίτι που OL ἀνθρωποί του εἰχαν 

πποταχτεί στην Πίστη. 

37. Κι ἀαφήσαμε εκεί μέσα Eva Σημείο, 

για ὄσους φοόδούνται ta οδυνηρά 

δασανιστήρια. 

38. Και στην ιστορία tov Μωυσή 

(υπήρχε Eva ἄλλο Σημείο): όταν τον 

στείλαμε στον Φαραώ με φανερό TEXUNOLO. 

VV srl 
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39. Αλλά (ο Φαραώ) με τους οπαδούς 

του ἀαπομακχρύνθηκαν και εἰπε: '"(Εἰναι) 

ἕνας μάγος ἡ ἐνας τρελός!" 

40. Iv’ αὐτό πήραμε αὐτόν και τους 

στρατιῶτες του και τοὺς ρίξαμε στη 

θάλασσα (τους καταποντίσαμε) Κι επάνω 

του YTAV ἡ μομφή (αυτός ο ίδιος ἐφταιγε). 

41. Και στὴν ιστορία του λαού tov 

Αντ (ὑυπήρχε ἕνα ἄλλο Σημείο): dtav 

στείλαμε πάνω TOUS TOV καταστρεπτικό 

Ἄνεμο (το στείρο ἀγονο). 

42. Δεν ἄφησε τίποτε χωρίς νὰ το 

καταστρέψει και νὰ TO κάνει ἄχρηστο 

σαν σκόνη. 

43. Και στὴν ιστορία του λαού του 

Θαμούντ (υπήρχε ένα ἀλλο Σημείο): ὁταν 

τους εἰχε λεχθεί: "Απολαμόάνετε για λίγο 

καιρό!" 

44. Αλλὰ avtot αυθαδέστατα 

αψήφησαν ty Διαταγή του Κυρίου τους. 

Iv’ αὐτὸ τοὺς πήρε (τους κυρίεψε) o 

χερασυνός ενώ μόλις τον ἐόλεπαν. 

45. Κι ἐτσι κανένας τους δεν μπόρεσε 

va σταθεί (στα πόδια του), μα ούτε va 

απαλλάξει τον εαυτόν του. 

46. Ἔτσι τιμωρήθηκε και ο λαός του 

Nwe πριν an’ αυτούς. Γιατί ήταν λαός 

που παρανομοῦσε στην κακοήθεια (στὴν 

προστυχιά).. 

47. Και τον ουρανό χτίσαμε με δύναμη 

VV ¢ sel 
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(κι επιδέξια), κι Ἐμείς ἐχουμε τὴν 

ἀπέραντη Δύναμη. 

48. Κι ἁαπλώσαμε ισοπεδώνοντας τὴν 

yy. Πόσο υπέροχα τὴν απλώσαμε. 

49. Και από κάθε πράγμα πλάσαμε 

από Eva ζευγάρι, για va σκεφθείτε. 

50. Γι αὐτό va προσφεύγετε στον 

AAAAX. Ἔρχομαι από Exeivov σαν 

φανερός Προειδοποιητής για σας (που 

νουθετεί) στα φανερά! 

51. Και μη θάλετε συνέταιρη θεότητα 

ue tov AAAAX. Ἔρχομαι απὸ Ἐκείνον 

σαν Προειδοποιητήῆς για σας (που 

νουθετεί) στα φανερά. 

52. Ἔτσι dev ήλθε κανένας ἀπόστολος 

σ' εκείνους (που ἔζησαν) πριν απ' αὐτούς 

χωρίς να πουν yt’ αὐτόν - με τον LOLO 

τρόπο - "Ἕνας μάγος, ἡ τρελός"". 

53. Μήπως αυτός ο λόγος εἰναι 

Ἀληρονομικός που μεταόῤιθάστηκε από 

γενιά σε γενιά; Ὄχι (όέθαια). Αὐτοὶ οι 

LOLOL εἰναι ἑνας λαός που παραόαίνει κάθε 

όριο! 

54. Na απομακχρυνθείς απ' αὐτούς. Δεν 

φταις Yl’ αὐτούς. 

55. Και δίδασκε (προειδοποίησε), γιατί 

ἡ προειδοποίηση ὠφελεί τους Πιστούς. 

56. Και dev ἔπλασα ta [Ϊ᾿νεύματαὰ 

(δαίμονες -tous TCivv) και τους ανθρώπους, 

παρά για va Με λατρεύουν. 
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57. Δὲν Cyto ax’ αὐτούς τίποτε για 

τη συντηρησή (Mov), και ovte anata 

va Με θρέψουν. 

, wie we? 

calli haa dis 
“» 58. Πατί o AAAAX εἰναι Exetvog που 

δίνει (το κάθε TL) για TH Συντήρηση, 

σῆς, 

Κύριος της πανίσχυρης δύναμης. 

59. Tia ὀσους αδικούν το μερίδιο από. 

TO φταίξιμό τους εἰναι όμοιο με το μερίδιο 

τῶν συντρόφων τους (απ᾽ τις παλιές 

γενιές). As un (Mov) ζητούν va επισπεύσω 

(αυτό To μερίδιο)! 

; ᾿ .« , t , 
of t 32: is a + 60. Αλλοίμονο - λοιπόν - σ' εκείνους we Fie ten 

που ἀαρνηθηκαν την Πίστη - από (ό.τι 

TOUS ἐπιφυλάσσει) ἡ Ἡμέρα τους, που τους 

τὴν έχουν υποσχεθεί. 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ esis ese 

tou [lavtekenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma to Ὄρος (to ὄουνό της C5, i; 
Αποκάλυψης). Ι 

2. Μα το Βιόλίο το γραμμένο Κοράνι. Ὁ; τ ἧς 

3. Κι ανακοινώθηκε σε μια Περγαμηνή. | Θ τος ἃ 

4. (Kat) Ma τον πολυσύχναστο Oixo, | G, para |pore Ὑ 
(από TOUS ἀγγελους). 

5. Και τὴν Ὑπερυψωμένη Οροφή (τον er sais, 
Ουράνιο Odio). | " 



(52) Lovoa cd-Tovo 

6. (Kor) Ma τη Θάλασσα ty γεμάτη 

(φωτιά = μάχη). 

7.Στ' αλήθεια (σας λέγω) ότι ἡ Τιμωρία 

του Κυρίου σου, - ὁποῦ να εἰναι -, φτάνει. 

8.Καὶι τίποτε SEV ὑπάρχει που νὰ τὴν 

ἐμποδίσει. 

9. Είναι η Ἡμέρα που θα ταράζεται o 

ουρανός (το στερέωμα) ταραγμένα, 

10. και ta θουνά θα κινούνται εδώ κι 

EXEL. 

11. Αλλοίμονο, αὐτή την Ἡμέρα σ' 

ὅσους ψεύδονται, 

12. 2 exeivovg που παίζουν (και 

κυλιούνται) στην επιπολαιότητα. 

13. Την Ἡμέρα αὐτή θα σπρωχθοῦύν 

κάτω στη Φωτιά της Κόλασης, μὲ ἕνα 

σπρώξιμο (ακαταμάχητο.. 

14. "Αὐτή" - (θα τους πουν) - “είναι ἡ 

Φωτιά, που συνηθίζατε va την διαψεύδετε! 

15. "Εἶναι μήπως αὐτό απάτη (μαγεία), 

ἡ μήπως εσείς δεν ὄλέπετε; 

16. "Καείτε εκεί μέσα. Τὸ ἰδιο εἰναι 

για σας av θα χρατηθείτε μὲ ὑπομονή 

(εκεί) ἡ χωρίς ὑπομονή. Δεν ἐχετε παρά 

TH (δίκαιη) ανταμοιδή για ό.τι (οι LOLOL) 

κάνατε".. 

17. Ὅσο για τους Ενάρετους θα 

ὄρεθούν σε Κήπους και σε (τόπο) 
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Ευτυχίας. 

18. ἀΑπολαμδάνοντας (τη μακαριότητα) 

που τους ἔδωσε ο Κύριός τους, και θὰ 

τους ἀπαλλάξει ο Κύριός τους από τὴν 

Τιμωρία της ποθι: 

19. (Σ' αυτούς θα πουν): "Tote και 

πίνετε κερδισμένοι και υγιαίνοντες, για 

ό.τι (καλό) κάνατε". 

20. Oa πλαγιάζουν (με ἄνεση) πάνω 

σε θρονιὰ (της αξιοπρέπειας) 

ταχτοποιημένα δίπλα το ἕνα με το ἀλλο. 

OG. τους παντρέψουμε με ὄμορφες γυναίκες 

με όμορφα - μεγάλα - και λαμπερά μάτια. 

21. Κι εκείνοι που πιστεύουν και που 

οι AMOYOVOL τους τούς ακολούθησαν με 

Πίστη, θα κάνουμε WOTE οι ἀαπόγονοί τους 

va τους αχολουθήσουν. Δεν θα τους 

στερήσουμε σε τίποτε από τα ἔργα τους. 

(Ομως) κάθε ἁτομο Elva δεσμευμένο από 

O,TL κέρδισε. (ὑτεύθυνο για τις πράξεις 

του). 

22. Oa τους επεχτείνουμε (τὴν 

απόλαυση) LE φρούτα και χρέας που 

ἐπιθυμοῦν. 

23. Exei θ᾽ ανταλλάζουν μεταξύ τους 
eva (αθλοθετημένο) κύπελλο, που OEV 

οδηγεί σε AVALSELA οὔτε σε αμαρτία. 

24. Oa περιφέρονται πάνω τους χαι 

θα υπηρετούν, (αφοσιωμένοι) σ' αὐυτοῦς, 

(όμορφοι - καλοφτιαγμένοι) ἐφηόοι σαν 

Μαργαριτάρια καλά φυλαγμένα (από τὴν 

καταστροφῇ). 
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25. ©a πλησιάζει o ένας tov ἄλλο 

(ασχολούμενοι) με αμοιθαίες ερωτήσεις. 

26. Oa λένε: “Ὅταν ζούσαμε εἰχαμε 

πάντοτε θεοφοόία. 

27. Iv’ αὐτό ο ΑΛΛΑΧ μας χάρισε 

πολλά “OL μας EEL απαλλάξει από τὴν 

Τιμωρία του Φλογισμένου Ανεέμονυ. 

28. "'Βέδαια και παλιότερα Tov 

επικαλούμεθα. Xt’ αλήθεια είναι Αὐτός ο 

Eveoyetys, Ελεήμονας!" 

29. Iv’ αυτό προκήρυξε (προειδοποίησέ 

τους cov ὦ Μουχάμμεντ!) Γιατί μὲ τη 

Χάρη του Κυρίου σου δεν εἰσαι (χυδαίος) 

μάντης, οὔτε τρελός. 

30. Ἢ tows λένε (ότι εἰσαι): "Ἕνας 

Ποιητής! (και) Περιμένουμε γι' αὐτόν 

κάποια συμφορά να το κυριεύσει. 

31. Νὰ πεις: "Περιμένετε (λοιπόν)! - 

Κι εγῶ επίσης μαζί σας θα εἰμαι an’ 

αυτούς που είναι ἐπιφυλαχτικοί!" 

32. Ἢ μήπως - ta ὀνειρά τους εἰναι 

που τους διατάζουν σ' αὐτό -, (η ἐλλειψη 

λογικῆς που τους παρορμά), ἡ μήπως εἰναι 

ἕνας λαός παραόδάτης; 

33. Ἢ tows λένε: "Μήπως to ἔχει 

φανταστεί (το Κοράνιο δηλ. ἐργο 

φαντασίας). Ὄχι! (απλούστατα) dev 

πιστεύουν! 

34. As φέρουν λοιπόν - (αν μποροῦν) 

OFS eas wean aly 

em, 
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- ὁμοιὰ μ' αὐτή τη διήγηση, αν εἰναι 

ειλικρινείς! 

35, Ἢ μήπως δημιουργήθηκαν από το 

τίποτε; ἡ μήπως οι ἰδιοι εἰναι οι 

δημιουργοί; (τὸν ίδιο τον εαυτόν τους;) 

36. Ἢ μήπως ἐπλασαν τους ουρανούς 

XL TH yn; Ὄχι! (απλούστατα) δεν έχουν 

σταθερή πίστη. 

37. Ἢ μήπως ἐχουν μαζί tous, tous 

Θησαυρούς του Κυρίου σου, ἡ μήπως αὐτοί 

είναι οι διαχειριστές (τῶν ὑποθέσεων); 

38. Ἢ μήπως ἐχουν μια ανεμόσχκαλα, 

που μ' αὐτήν μπορούν (ν' ἀαναρριχηθούν 

ψηλὰ στον ουρανό και) ν' ακούνε (τα 

μυστικά του); Ac ἔλθει τότε (ένας τέτοιος) 

GXOOATHG TOUS νὰ παρουσιάσει φανερή 

απόδειξη. 

39. Ἢ μήπως ἘΕκείνος ἐχει μόνο τις 
θυγατέρες κι εσείς EXETE τους γιους; 

40. Ἢ μήπως τους ζητάς αμοιόήη 

(πληρωμή) ὥστε aAvToOL va εἰναι 

ὀεδαρημένοι ἀπό το πρόστιμο (χρέος) 

41. Ἢ μήπως κρατοῦν (στα χέρια) τους 

TA μυστικά του Αόρατου και τα 

καταγράφουν (εδώ κάτω); 

42. Ἢ μήπως θέλουν (μηχανεύονται) 

μια παγίδα (εναντίον σου); Αλλά ὀσοι 

αρνούνται τον AAAAX, avtot οι ίδιοι 

εἰναι (μπλεγμένοι) σε παγίδα! 

43, Ἢ μήπως ἐχουν μια άλλη θεότητα 
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avtt tov AAAAX; Ανώτερος εἰναι o 

AAAAX, πάνω an’ ὁ.τι που TOV 

αποδίιδουν. 

44. Κι αν ἐόλεπαν Eva κομμάτι του 

ουράνιου (θόλου) να πέφτει (πάνω τους), 

θα ἔλεγαν: "“Σύννεφα εἰναι που μαζεύτηκαν 

σε σωροῦς" 

45. Ii’ αυτό ἀφησέ τους μόνους, μέχρις 

ότου συναντήσουν την Ἡμέρα εκείνη κατά 

τὴν οποία θα λιποθυμήσουν (από τον 

τρόμο). 

46. Την Ἡμέρα mov οι παγίδες τους 

(που μηχανεύονται) δεν θα τους 

ὠφελήσουν κι οὔτε θα τους δοθεί ὀοήθεια. 

47. Οπωσδήποτε για εκείνους που 

αδίκησαν, ὑπάρχει και άλλη τιμωρία εκτός 

από avutnv. Κι όμως ot πιο πολλοί απ’ 

αὐτούς (δεν To καταλαδαίνουν) δεν ξέρουν. 

48. Και (τώρα περίμενε) με ὑπομονή 

την ἀπόφαση tov Κυρίου σου. [Γϊατί ot’ 

αλήθεια ὀρίσκεσαι κάτω από τη προστασία 

Mac. Iv' auto va επικαλείσαι τ΄ όνομα 

του Κυρίου σου μόλις σηκώνεσαι, (για 

προσευχῇ) - 

49.Κ αι μέσα στη νύχτα - κάποια στιγμή 

- επίσης να Tov υμνείς, και όταν T’ άστρα 

᾽πποχωροῦν! 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov [lavtedenuova ,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma to Aotoo, ὅταν πάει για va 

δύσει. 

2. Ο Σύντροφός σας (ο Προφήτης 

Μουχάμμεντ) δεν παραπλάνησε κι οὔτε 

EXEL παραπλανηθεί. 

3. Κι οὔτε προφέρει (τίποτε) από (δική 

του) Ἐπιθυμία (πρωτοόδουλία). 

4. Αὐτό (to Κοράνιον) δεν είναι παρά 

ἐμπνευση (που στέλνεται κάτω στη YN) 
και TOV εἐμπνξέει. 

5. Tov ἔχει διδάξει αὐτός, που ἔχει 

μεγάλη δύναμη, (ο ἀγγελος) 

6. Ο προικισμένος με Σοφία. Kar 

παρουσιάστηκε αὐτοπροσώπως (με κάθε 

μεγαλοπρέπεια), 

7. ενώ ὀρισκόταν στο ὑψηλότερο σημείο 

του ορίζοντα. 

8. 'Ἔπειτα πλησίασε κι ἐμεινε μετέωρος 

στον ἀέρα, 

9. σε μια απόσταση γύρω ota δύο 

τόξα ἡ και λιγότερο. 

10. Κι ἐτσι (0 ἄγγελος) είχε ἐεμπνεύσει 

στον δοῦλο του AAAAX, εκείνο που ήθελε 

ο AAAAX va εμπνεύσει. 
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11. Le καμιά περίπτωση και ἡ καρδιά 

(του Προφήτη) δεν διάψευσε ό,τι εἰδε. 

12. Μήπως θα διαφωνήσετε μαζί του 

όσον αφορά αὐτά που εἰδε; 

13. Γιατί - πράγματι - τον εἰδε (τον 

ἀγγελο) και σε μια ἄλλη φορά, 

14. δίπλα (στο μεγάλο δένδρο) του 

Λωτού, πέρα από τον οποίο κανεὶς δεν 

ξέρει τι GOLOXETAL, 

15. και που ἔχει - κοντά του - τὸ 

Κήπο της (μόνιμης) Διαμονής. 

16. Πρόσεξε, που (το δένδρο) του 

Λωτού σκεπάζεται από μυστήρια (που 

μόνο στον AAAAX εἰναι γνωστά). 

17. Το ὀλέμμα (του) ποτέ δεν 

παρατράπηκε κι OVTE ἔκανε σφάλμα! 

118. Πράγματι, cide - and τα Σημεία 
του Κυρίου tov - ta Μεγαλύτερα θαύματα. 

19. Μήπως είἰδατε τη Λαττ και τὴν 

Ουζζά, 

20. και τὴν ἄλλη, την Μενάτ, τὴν 

τρίτη (θεότητα), (μήπως έχουν τέτοια 

θαύματα); 

21. Ἔχετε λουτόν TA ἀρσενικά καὶι 

ἔχει (υ AAAAX) ta θηλυκά; 

22. Σίγουρα μια τέτοια μοιρασιά είναι 

ἀδικη. 

@ a ne Aa eG 

Ga “΄,. “5 32: sort 

ΟΥ̓ σας 

erty 

2.) ἴδ} 

Gem 7 Bre > 

Cpls Laue 

dim «st “Ἀπ Y 

OKA dole ce 

“55 fae? a ld 

Os ὦ ὦ 15 

κως Ne Gnesi 

ORI EME “f 

OBS 

gis, x 8, Ss? 
fi ᾿ . . "5 «ι.- - Cine da alse 



(53) Loven ελ-Νετζμ Μέρος 270 

23. Αὐτά δεν εἰναι τίποτε GAAO παρά 

ονόματα που - εσείς και οι πατέρες σας - 

ὄρήκατε και μ' αυτά τις ονομάσατε, χωρίς 

ο AAAAX να ἔχει στείλει - γι' αυτά - 

καμιὰ (οποιαδήποτε) εξουσία. Δεν 

ακολουθούν παρά εικασίες και O,TL OL 

ψυχές τους επιθυμοῦν! Κι όμως τους ήλθε 

ἡ Καθοδήγηση από τον Κύριό τους! 

24. Μήπως ο ἄνθρωπος - εἰναι δυνατό 

- να ἔχει (ακριδώς) εκείνο που λαχταρά; 

25. Αλλά, στον AAAAX εἰναι που 

ανήχει to Τέλος και ἡ ἀρχή (κάθε 

πράγματος). 

26. Και πολλοί Ἄγγελοι των ουρανών 

- ποῦ εἰναι πολλοί - αν μεσολαδούσαν, 

τίποτε dev θα ὠφελούσε, av δεν ἔδινε O 

AAAAX τὴν ἀἁδειά Tov για ὁποιον θέλει 

και για όποιον TOV το επιτρέψει. 

27. Ὅσοι δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 
Ζωὴ ονομάζουν tovg αγγέλους με 

γυναικεία ονόματα. 

28. Και δεν έχουν καθόλου γνώση γι' 

αυτό. Ακολουθούν μόνο εικασίες. Ot 

ELKQAOLEG όμως SEV ὠφελοῦν - σε τίποτε - 

τὴν Αλήθεια. 

29. Γι’ αὐτό ν' αποφεύγεις σους 

απομακχρύνονται απὸ το Μήνυμά Mac 

και Tov δεν επιθυμούν τίποτε άλλο, παρά 

μόνο (τις ἀπολαύσεις) της ζωής αυτού 

του κόσμου. 

30. Να, σε ποιο σημείο ἡ γνώση θα 

sours as ἵ ἐν δ τ τς ἢ 
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τους κάνει Va φτάσουν. Βέδαια ο Κύριός 

σου γνωρίζεν καλύτερα όσους εκτρέπονται 

απὸ to Δρόμο Tov, και είναι Exetvoc 

“TOV γνωρίζει καλύτερα σους δέχονται 

τὴν καθοδηγηση. 

31, Μάλιστα, στον AAAAX ανήκουν 

ὁλα όσα είναι στους οὐρανούς και στη 

YN, για νὰ ανταμείψει EXELVOUG που κάνουν 

TO XOXO - σύμφωνα με τα EOYA τους - 

HOLL για VOL ανταμείψει EXELVOUG που κάνουν 

το χαλό, με O,TL πιο καλύτερο. 

32. Ἐκείνοι που αποφεύγουν τις 

μεγάλες αμαρτίες και τα αισχρά ἐργα και 

(διαπράττουν μόνο) τα μικρά σφάλματα 

(από ανθρώπινη αδυναμία), ο Κύριός σου 

- δέδαια - EXEL ευρύτητα στη συγγνώμη 

(είναι ἐπιεικής). Lac γνωρίζει πολύ καλά, 

εφόσον σας φτιάχνει από TH Yn, κι όταν 

ακόμα εἰστε κρυμμένοι στα σπλάχνα της 

μητέρας σας. Ii’ αὐτό μην επαινείτε τον 

εαυτό σας. Γνωρίζει καλύτερα ποιος 
φούάται τον AAAAX. 

33. Μήπως εἰδες εκείνον που ἔστρεψε 

πίσω, 

34. και πρόσφερε λίγα λεφτά σ᾽ ἕναν. 
ἄνθρωπο (για νὰ μη μείνει στην ασιτία 

του) μετά σταμάτησε να δίνει. 

35. Μήπως ἔχει TH γνώση TOV αόρατου, 

ὥστε νὰ μπορεί να ὄλέπει (τι θα συμόεί 

στη Μέλλουσα Zon); 

36. Ἢ μήπως δεν exer πληροφορηθεί 

για το περιεχόμενο στις σελίδες (της 

Βίόλου) του Μωυσή, 
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37. και του Αὐραάμ που ήταν συνεπής 

στις υποχρεώσεις TOV; 

38. Δηλαδή: Ὅτι, κανένας δεν μπορεί 

Va φορτωθεί TO φορτίο ενός άλλου (υπ' 

ευθυνη). 

39. Και ότι, ο άνθρωπος δεν μπορεί 

να ἔχει τίποτε περισσότερο από O,TL ἔχει 

᾿μοχθήσει yu' αὐτό (σαν αμοιδή τῶν 

πράξεών του). 

40. Και ot, (τ᾽ ἀποτελέσματα) από 

τους κόπους του πολὺ σύντομα θα τα 

det, (κατά την Ἡμέρα της Koioews), 

41. ὥστε να ανταμειφθεί με την πλήρη 
αμοιδή που πρέπει. 

42. Και ότι στον Κυριό σου εἰναι το 

οριστικό τέρμα. 

43. Και ότι, είναι Εκείνος mov δίνει 

το γέλιο και το Κλάμα. 

44. Και ότι, εἰναι Εκείνος που χορηγεί 

το Θάνατο και τη Ζωή. 

45. Και ότι, ἔπλασε ζευγαρωμένα (τα 

πάντα), το ἀρσενικό και το θηλυκό, 

46. από μια σταγόνα σπέρματος που 

ρέει και τοποθετείται (OTH μήτρα). 

47. Και ότι, ἐχει ὑυποσχεθεί μιὰν Ἄλλη 

Δημιουργία (την Ανάσταση των Νεκρών). 

48. Και ότι, εἰναι Exetvog που δίνει 
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πλοῦτο (EVPORIG) καὶ ικανοποιεί (τις 

επιθυμίες). | 

49. Kat ότι, εἰναι ο Κύριος του Σείριου 

(tov Κραταιοῦ Aoteov) (που το λάτρευαν 

μερικοί Ἀραόες). 

50. Και ότι Εκείνος είναι που 

κατάστρεψε ολότελα (τη δύναμη) του 

ἀρχαίου (λαοῦ του) Αντ, 

51. και του Θεμοῦύντ, καὶ dev ἄφησε 

κανένα στη ζωή. 

52. Και πριν απ’ αὐτούς το λαό του 

Nq@e, ὀὁλοι Tous ὀέδαια ήσαν πολύ πιο 

ἀδικοι και αυθάδεις παραόάτες. 

53. Και κατατρόπωσε τις Πόλεις (του 

Λωτ) που ανατράπηχαν, 

54. μέχρι που σκεπάστηκαν μ' αὐτό 

που (τους) σχέπασε (δηλ. από ὄροχές με 

πέτρες.) 

55. Ἰώρα, για ποιὰ χάρη του Κυρίου 

σου (- w! Ἀνθρωπε! -) αμφιδάλλεις και τη 

συζητάς; 

56. Αὐτός εδώ (ω Μουχάμμεντ) εἰναι 

ΠΡροειδοποιητῆς amd (τη σειρά) τῶν 

ἀρχαίων Προειδοποιητών αποστόλων. 

57. Η (ὥρα της Κρίσεως) κοντεῦει, 

(σέρνεται) κοντά. 

58. Δεν ἔχει κανένα - εκτός από τον 

AAAAX - που va μπορεί va τῆν 

ξεσκεπάσει. 
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59, Μήπως - λοιπόν - εκπλήτεστε ar 

αυτό το Μήνυμα (το Κοράνιο) 

60. Και γελάτε, αντί va κλαίτε, 

61. Κι εσείς διασκεδάζΐζετε σε 

ματαιοδοξίες; 

62. Αλλά σκύψτε κάτω ταπεινά στον 

AAAAX και λατρεύετέ (Tov)! 

Gey + Ae "2 (οζσώς, Hie ial 

Ax 2λ 7, 7} Shoe 
OY 4 [συλ οῦ 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Ὥρα (της Κρίσης) πλησίασε, και 

ἡ Σελήνη σχίστηκε (στα δύο). 

2. Κι αν ακόμα ὀλέπουν Eva Σημείο, 

απομακρύνονται αμφιδάλλοντας, και λένε: 

"Αὐτό δεν εἰναι παρά μαγεία που 

συνεχίζεται". 

3. Και διαψεύδουν (την προειδοποίηση) 

και ακολουθούν τα ίδια τους τα πάθη. 
Κάθε ouws υπόθεση ἔχει τὴν ορισμένη 

της διάρκεια. 

4. Κι όμως τους έχουν φτάσει οι 

εἰδήσεις που μέσα O' αὐτές, ὑπάρχει η 

προειδοποίησηῃ. 

5. Μιὰα σοφία ὦριμη, αλλά (οι 

συμόουλές) των Προειδοποιητῶν δεν τους 

ὠφελοῦν. 
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6. Iv’ αυτό (- ὦ! Προφήτη! -) va 

AMOWAXOVVGELS απ’ αὐτούς (και ἀφησέ 

τους). Tnv Ἡμέρα που ο Κήρυκας θὰ (τους 

καλέσει) για κάτι το πολύ φρικτό, 

7. θα OHYOVV από τους τάφους με TA 

μάτια TOUS ταπεινωμένα, σαν ακρίδες 

σκορπισμένες εδώ κι εκεί. 

8. Τρέχουν ὀιαστικά προς τον Κήρυκα 

EVW OL ἀπιστοι θα πουν: “Δύσκολη πολύ 

εἰναι αυτή ἡ Huéoa"! 

9. Παλαιότερα ο Λαός tov Νώε 

αρνήθηκε (το κήρυγμα). Διάψευσε ακόμα 

και τον δούλο Mac και εἶπαν: "Είναι ἐνας 

τρελός", και τον προειδοποίησαν (με 

ταπείνωσῃ). 

10. Κάλεσε - τότε - (αυτός) τον Κυριό 

του: “Ἔχω νικηθεί, γι' αυτό θοήθησέ (με)}" 

(δώσε με συμπαράστασγ). 

11. Tote ανοίξαμε τις πόρτες του 

ουρανοῦ WE νερό που χυνόταν (σα 

χείμαρρος). 

12. Και κάναμε ώστε va πλημμυρίσει 

Ἢ YN από τις πηγές, κι έτσι τα νερά 

ενώθηκαν, (και ὑψώθηκαν) εκεί που είχαμε 

ορίσει από πριν. 

13. Και τον (Νώε) φορτώσαμε πάνω 

σε (μια Κιδωτό), καμωμένη από σανίδια 

και καρφιά. 

14. Ἔπλεε κάτω am’ τα μάτια Mac 

(με TH φροντίδα Macs). Ανταμοιδή σ' 

EXELVOV που τον ἀρνήθηχαν. 
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15. Kat τὴν αφήσαμε (να ζει στη 

ἱστορία) σαν Eva Σημείο (για πάντα). 

Μήπως υπάρχει λοιπόν εκείνος που θα 

πάρει προειδοποίηση; 

16. Αλλά πώς ήταν ἡ Τιμωρία Mov, 

και ἡ Προειδοποίηση Mov; 

17. Κι ὁμως κάναμε ευὐκολονόητο to 

Κοράνιο για va. σκέπτεστε. Μήπως ὑυπάρχει 

- λοιπόν - ExELVOS που θα πάρει 

προειδοποίηση; 

18. Και ο (λαός του) Avt (επίσης) 

διάψευσε (to Κήρυγμα). Αλλά πόσο 

(τρομερὴ) ἤταν ἡ Τιμωρία Mov και η 

Προειδοποίηση Μου; 

19. Αφοῦ στείλαμε. πάνω τους ἕναν 

τσουχτερό, ορμητικό άνεμο, σε μια Ἡμέρα 

ὀίαιης και ακατάπαυστης Συμφοράς, 

20. mov ἄρπαΐζε τους ἀνθρώπους σαν 

Va ἦταν ρίζες φοινικόδενδρων που 

ξεριζώνονταν (από TH γη). 

21. Μάλιστα, πώς ήταν ἡ Tiwwota Mov 

και ἡ Προειδοποίηση Mov; 

22. Κι όμως κάναμε το Κοράνιο 

ευὐυκολονόητο για νὰ σκέπτεστε. Μήπως 

᾽ὑυπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάόδει 

προειδοποίηση; 

23. Και ο (λαός του) Θεμούντ διάψευσε 

τους ΠΡροειδοποιητές (του). 

24. Γιατί εἰπαν: “Ε! τι, μήπως θα 
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πρέπει να ἀακολουθήσουμε ἕναν ἄνθρωπο 

από μας; Ma τότε σίγουρα θα 

πελαγώσουμε στην πλάνη και στην τρέλα! 

25. "Μήπως to Μήνυμα να ἔχει δοθεί 

σ' AVTOV μόνο, από OAD το λαό μας; Ὄχι, 

εἰναι ἕνας ψεύτης, ἕνας αυθάδης!" 

26. Θα μάθουν - όμως - αὔριο ποιος 

εἶναι ο ψεύτης, ο αὐθάδης! 

27. Tati θα τους στείλουμε τη θηλυκιά 

καμήλα για va τους δοκιμάσουμε. [π᾿ αὐτό 

να τους εποπτεῦεις, (- w! Σάλιχ! -) και 

χρατήσου υὑπομονητικά! 

28. Και ανάγγειλέ τους OTL TO νερό 

θα πρέπει να μοιραστεί μεταξύ τους. Του 

καθενός το δικαίωμα γιὰ να πιει EXEL πια 

(με τη σειρά) οριστεί. 

29. Φώναξαν OUWS το σύντροφό τους, 

TOV ἐπιασε Eva σπαθί και σακάτεψε (τὴν 

καμήλα). 

30. Αλίμονο! Πόσο (τρομερή) ταν 7 

ἸΤιμωρία Mov και ἡ Προειδοποίησή Mov. 

31. [Ιϊατί στείλαμε πάνω τους ἕνα 

Δυνατό Σάλπισμα (αγγέλου) και ἐγιναν 

σαν ta ξερά καλάμια που (μ᾽ αυτά) 

μαντρίζουν τα ζωντανά. 

32. Και όμως κάναμε ευκολονόητο το 

Κοράνιο για va (το) σκέπτεστε. Μήπως 

᾽ὑυπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάέει 

προειδοποίησῃ; 

33. Και ο Λαὸς του Λωτ διάψευσε 

θυ ροημλαῃ 
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NOC ler). cess 

Θ Gs Alemania ee 

BX 57,72 Kes x eer Wet. 

eee ee eet | oa 13 

OC) pile 6GS 

Κα: ΄“ς..., 

a αρὶ σι ος ἡ, 18 

OMI 

Ἀτὦ συ id 

de Sa SeIE Sa, 

st s Pe ».«“22 

co BSUS SSIES 



(54) Loven ελ-Κάμαρ Μέρος 270 

τους Προειδοποιητές (tov). 

34, Στείλαμε πάνω τους ἕνα ὄίαιο 

ανεμοστρόδιλο μὲ ὄροχή από πέτρες, - 

(mov τους εξολόθρεψε) - εκτός τὴν 
οἰκογένεια του Λωτ. Autots τους σώσαμε 

νωρίς με TH χαραυγή, 

35. oav μια χάρη της (Φιλανθρωπίας) 

Μας. Μ' auto τον τρόπο αμείόδουμε αὐτούς 

που ευχαριστούν (υπακούοντας στο Νόμο 

του AAAAX). 

36. Κι Oums τους προειδοποίησε (ο 

A@t) για τὴν Τιμωρία Mac, αλλά 

αμφέόδαλλαν για την Προειδοποίησηῃ. 

37. Προσπάθησαν ακόμα χαι ν' 

αρπάξουν - απ' αὐτόν - τους 

φιλοξενούμενους του, αλλά τυφλώσαμε TO 

μάτια τους. "Δοκιμάστε - τώρα - τὴν 

Τιμωρία Mov και την Προειδοποίηση 

Μου". 

38. Ενωρίς δὲ - τὴν ἄλλη μέρα μια 

μόνιμη Ἰιμωρία τους κυρίεψε: 

39. "Δοκιμάστε - λοιπόν - την Τιμωρία 

Mov και την Προειδοποίησή Mov". 

40. Κι όμως κάναμε εὐυκολονόητο το 

Κοράνιο για va (to) σκέπτεστε. Μήπως 

᾽υπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάδει 

προειδοποίηση; 

41. Και στην οικογένεια του Φαραώ 

ἐπίσης ήρθαν οι Προειδοποιητές (από τον 

AAAAX). 
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42. Λιάψευσαν όλα ta Σημεία Mac. 

Ὅμως τους πήραμε (χτυπώντας τους) LE 

τέτοια Οργή, όπως χτυπά Evac 

Παντοδύναμος.. ἱκανός va εφαρμόσει 

EXELVO που θέλει. 

43. Μήπως οι Ἀπιστοι από σας (ὦ 

Κουράις! φυλή του Μουχάμμεντ) εἰναι 

καλύτεροι απ' αυτούς τους παλαιότερους,; 

Ἢ μήπως ἔχετε (προνόμιο) αθώωσης στις 

(legés) Γραφές; 

44. Ἢ μήπως λένε: "Ἑφόσον ενεργούμε 

- σὰν πλήθος - όλοι μαζί, μπορούμε ν᾽ 

αμυνθούμε": | 

45. Πολύ σύντομα to πλήθος (τους) 

θα κατατροπωθεί, και θα δείχνουν τις 

πλάτες τους (θα τραποῦν σε φυγή). 

46. Η Ὥρα όμως (της Δίκης) εἰναι o 

ορισμένος χρόνος που τὴν έχουν υποσχεθειί. 

Και αὐτῇ ἡ Ὥρα θα. είναι πολύ θλιόερή 

και πικρή. 

47. Οπωσδήποτε οι ἔνοχοι εἰναι 

πελαγωμένοι στὴν πλάνη και στὴν τρέλα. 

48. Την Ἡμέρα που θα σέρνονται - 

μέσα στη Φωτιά - πάνω στὰ πρόσωπά 

τους, (θ' ακούσουν): "Δοκιμάστε το 

άγγιγμα της Κόλασης!" 

49. Βέδαια δημιουργήσαμε ὁλα τα 

πράγματα (όχι τυχαία, αλλά) με κάποια 

αναλογία και ένα μέτρο. 

50. Και η Διαταγή Mac δεν είναι παρά 

μόνο μια (που ενεργεί τόσο γρήγορα) όσο 
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VO ανοιγολλείσει το μάτι. 

51. Kou (συχνά) άλλοτε εξοντώσαμε 

ολόκληρες σπείρες (ανθρώπων) που σας. 

ἐμοιαζαν. Μήπως υπάρχει - λοιπόν - 

εκείνος που θα AGEL προειδοποίησῃη; 

52. Και κάθε τι που ἔκαναν εἰναι 

(γραμμένο) στα Βιόλία (τῶν EOYWV τους). 

53, Και ὁλα - μιχρά και μεγάλα - 

ἔχουν καταγραφεί. 

54, Ὅσο για τους Evapetouc θα 

ὄρεθούν μέσα σε Κήπους και Ποτόμια, 

55. o€ ἕνα Δίκαιο κάθισμα, (σε μιὰ 

Συγκέντρωση Αλήθειας), κοντά στον 
Παντοδύναμο Movaoyn. 

WV spel 00 Bt NS) ye 

ave wt C4 mM YELL OE of 

Jab Seal Ul sal; 
gor “4 

eve 

gm ste sh ve EK 
(J pl 3». αὖ so BS 

-, 

"Ψ 

- 

alias ve od ΄ 7 ty OP aPRSEOA τ, 
va τ. 5 a] 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtedsenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. O Παντελεήμονας ( ο AAAAX)! 

2. Δίδαξε to Κοράνιο. 

3. Ἔπλασε tov avOowso. 

4. Tov δίδαξε τον τρόπο va εκφράζεται 

(ἐξυπνα και καθαρά). 

5. Ο ἥλιος και ἡ σελήνη ἀκολουθοῦν 

τὴν ὑπολογισμένη (με ακρίόεια) πορεία. 

6. Και τὰ άστρα και ta δένδρα, (όμοια 

> 

a «“ 

ὁ"! 

ons=l ale 

Osaick 
i. tao 

οί 

GX ye ek SET οι 

“oh are % “325,2 

ον 



(55) Lovea ελ-Ραχμάν Μέρος 270 

καὶ TA OVO) υποτάσσονται στο θέλημα 

του AAAAX. 

7. Και tov oveavd σήκωσε ψηλά κι 

ἔστησε τη ζυγαριά (της δικαιοσύνης), 

8. για να μη παρανομείτε στο ζύγισμα. 

9. (Iu αυτό) τηρείτε σωστά το ζύγισμα 

με δικαιοσύνη καὶ μὴν στερείτε (μην 

αδικείτε) στη ζυγαριά. 

10. Κι ἐστρωσε τὴ yn για τα 

δημιουργήματά (Του). 

11. Μέσα της ὑπάρχουν φρούτα, και 

τὰ φοινικόδενδρα που ἔχουν θήκες, (με 

τους XAELOTOUG χουρμάδες), 

12. (ακόμα και) το σιτάρι με τα στάχυα 

(που EXEL φλούδα) και TA μυρωδάτα φυτά. 

13. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σὰς θ' αρνηθείτε (και ta δύο); 

γένη: (Δαίμονες Toivv κι Ἀνθρωποι).. 

14. ἔπλασε τον ἄνθρωπο από άργιλο 

ὅμοιο μ' αυτό του κεραμέα. 
5 

15. Κι ἐπλάασε ta Πνεύματα (τους 

δαίμονες TCivv) από (καθαρή) φωτιά χωρίς 

καπνό. 

16. Ὅτε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ᾽ ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

17. (Eivat) ο Κύριος τῶν δύο Ανατολών 

και Κύριος τῶν δύο Δύσεων! 
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a ra 2 “eG oh igh ao ig. a 

18. Tote, ποια από τις EVEOYEGLES TOU (5 WSIS; Sig 

Κυρίου σας θ' αρνηθείτε (και or δύο); 

EO “ee 

19. Λιαχώρισε τις δύο θάλασσες (του δος 
γλυκού και του αλμυροῦ νερού) που | 

συναντιώνται. 

Ρ ᾳ , , ’ Gory re Sofa" oe 20. ἀνάμεσά TOUS ὑπάρχει EVO ἐμποδιο C3 ΘΟΕ, Sea 

mov δὲν μπορεί ἡ μια va υπερόεί την 

ἄλλη. 

21. Tote, mova από τις ευεργεσίες TOV 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και ot δύο); 

22. Βγαίνουν απ' αυτές (τις δύο) 

μαργαριτάρια και XOOGAALG. 

23. Τότε, MOL από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

t , , ’ γέξες At Bl 24 , 4 “ Pee στ: 24. x Αὐτὸν ανήχουν τα πλεούῦμενα 6D SAC pace a 

(πλοία) που διασχίζουν απαλὰ (τη 

θάλασσα υψηλά (σαν 6ovva) 

25. Τότε ποια από τις EVEOYEGLES του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

26. Ὅλα όσα είναι πάνω της (πάνω 

στη yn) θα πεθάνουν (θα εἰναι aPavy), 

i νυ,» we? “wt Swe Cer 

CH} SY il 93 wats gas 27. και μόνο το Πρόσωπο tov Κυρίου 

σου (ο ἰδιος) ο Ἄρχοντας της Δόξας και 

της Twins θα παραμείνει (αθάνατος). 

Ὶ 

« 
“ 

28. Tote, ποια από τις EVEOYEDLES του BECKS INAE 

Κυρίου σας θ΄ αρνηθείτε (και ot δύο); : ᾿ 

29. Αὐτόν ζἕητούν (για τις ανάγκες | ἐπ Ret «πε προς eee cn (γ ξ γκες | Map GK νυ lands 
τους) κάθε TL που εἰναι στους ουρανούς 



και OTH yn. Κάθε μέρα κάνει κάτι νεώτερο 

(στο σύμπαν). 

30. TOte, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ᾽ αρνηθείτε (και οι δύο); 

31. Θα ασχοληθούμε με σας τους δύο, 

w! ἄνθρωποι και δαίμονες! για va σας 

δικάσουμε. 

32. Τότε, ποια απὸ τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

33. Q! Συνέλευση τῶν Πνευμάτων 

(δαιμόνων Teivv) και τῶν ανθρώπων! Av 

μπορούσατε VO περάσετε πέρα από τα 

ὄρια τῶν ουρανών και τῆς YNG, - περάστε 

λοιπόν. Αλλά, όμως χωρίς ἀδεια TOV 

AAAAX είναι αδύνατο να περάσετε. 

34. Tote, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

35. Θὰ σταλεί πάνω κι από σας τους 

δύο μια φλόγα φωτιάς και χυτός χαλκός. 

Και καμιά πυποστήριξη dev θα ἐχετε. 

36. Ἰότε, MOU από τις εὐεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

37. Κι αν ο OVEAVOS σχιστεί OTA δύο 

και γίνει ρόδινος σαν κόκκινο δέρμα (αν 

λιώσει από τη φωτιά), 

38. Tote, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

39. Και σ' αὐτή την Ἡμέρα καμιά 

ἐερώτηση δεν θὰ γίνει - για τις αμαρτίες 
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Tov - κανένας avOowstos οὔτε δαίμονας. 

40. Tote, ποια από τις ευεργεσίες TOU 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

41. (Πατί) οι ένοχοι θ' ἀαναγνωρίζονται 

από TA (ιδιαίτερα) σημάδια τους, και θα 

συλληφθοῦν (αρπαχθοῦν) από ta μαλλιά 

κι από τα πόδια. 

42. Tote, moun από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

43. Αὐτή εἰναι ἡ Κόλαση που τὴν 

διάψευδαν Ol ένοχοι. 

44. Oa περιφέρονται ολόγυρα μέσα O's 

αὐτήν και OTH μέση του ὄραστού νερού. 

45. Tote, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

46. Και για όποιον φοδάται το Κύρος 

του Κυρίου του (που θὰ σταθεί μπροστά) 

αφιερώνονται δύο κήποι. 

47. Τότε, MOLA από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, 8 αρνηθείτε (και OL δύο); 

48. Που περιέχουν από ὀλὰ τα εἰδη 

(των δένδρων καὶ τῶν απολαύσεων). 

49. Tote, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και ot δύο); 

50. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

δύο πηγές που θα τρέχει (TO νερό 

ἐλεύθερα). 
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51. Tote, Mod από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

52. Exel μέσα (στον καθένα) θα 

ὑπάρχουν φρούτα από CAG Ta ELON σε 

ζευγάρια. 

53. Ἰότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες TOU 

Κυρίου σας, θα αρνηθείτε (και ov δύο); 

54, Oa πλαγιάζουν πάνω σε στρώματα 

που ἡ μέσα φόδρα τους θὰ εἰναι 

χρυσοκεντημένη (ιστάδραχ) μεταξωτή. Ta 

φρούτα τῶν δύο Κήπων θα εἰναι πολύ 

κοντά (TOUS, γιὰ va τὰ φθάνουν 

εὐκολα). 

55. Tote, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ aovnbeite (και οι δύο); 

56. Μέσα exet (και στους δύο) θα 

πυπάρχουν (παρθένες κόρες) αγνές με 

συγκρατημένα Ta ὀλέμματά τοῦς, τις 

οποίες οὔτε ἄνθρωπος οὔτε δαίμονας δεν 

τις EXEL πριν αγγίξει. 

57. Ἰότε, HOLA AMO τις ευεργεσίες του 

Κυρίου occ, θ᾽ αρνηθείτε (και οι δύο); 

58. Σαν να εἰναι ρουμπίνια και κοράλλι. 

59. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ΄ ἀρνηθείτε (και οι δύο); 

60. Μήπως ὑπάρχει καμιά ἀνταμοιόή 

για το Kaho, εχτός ἀπὸ το καλό; 

61. Tote, Tout από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 
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62. Και εκτός am’ αὐτούς τους δύο 

᾽υπάρχουν καὶ δύο άλλοι Κήποι, 

63. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

64. Me σκούρο - πράσινο χρώμα. 

65. Tote, MOU από τις ευεργεσίες TOU 

Κυρίου σας, θ' ἀρνηθείτε (και ot δύο); 

66. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

δύο πηγές που to νερό θα χύνεται 

συνέχεια. 

67. TOTE, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και ot δύο); 

68. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

φρούτα και χουρμάδες καὶ ρόδια. 

69. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

70. Στον (καθένα) τους θα ὑπάρχουν 

καθαρές καλές και OLOOMES. 

(συντρόφισσες), 

71. Τότε, ποιὰ από τις ευεργεσίες, του 

Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

72. ὡραίες συγχκρατημένες μέσα Of 

σκηνές, 

73. Ἰότε, MOL από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ αρνηθείτε (και οι δύο); 

74. τις οποίες οὔτε ἄνθρωπος οὔτε 

Seas 

RK SSevhcls 
a 
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δαίμονες (Τζινν) δεν τις ἔχει - πριν az’ 

αὐτούς - προσόδάλλει (ayyitet) 

75. Tote, TOU από τις ευεργεσίες TOU 

Κυρίου σας, θ' ἀαρνηθείτε (και ov δύο); 

76. Πλαγιάζουν, ακουμπώντας πάνω 

σε πράσινα προσκέφαλα και σε πανέμορφα 

Ἰαπέτα. 

77. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας, θ᾽ ἀαρνηθείτε (και οι δύο); 

78. Acs εἰναι Ευλογημένο to ὄνομα 

του Κυρίου σου που μόνο σ' Αὐτόν 

ανήχουν ἡ Μεγαλοπρέπεια κι ἡ Ενεργεσία. 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του ΠΙἊ.αντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ὅταν συμόεϊ ἡ Avaotaon. 

2. Δεν υπάρχει διάψευση ότι 

πραγματικά ἑφτασε. 

3. (Αλλους) θα χαμηλώσει, (ἀλλους) 

θα ανυψώσει. 

4. "Ὅταν ἡ yn θὰ τρανταχτεί με 

τρανταγμό από τα ὄὀάθη της, 

5. χαι τὰ ὄουνά γίνουν κομμάτια 

6. και σκορπιστούν παντού σὰ σκόνη, 

7. (τότε) θα ταξινομηθείτε σε τρεις 

Πραγμαπαύππα της ἀνάσταση) 

Ook; 
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κατηγορίες. 

8. Και (εκεί θα εἰναι) ol σύντροφοι, 

της Δεξιάς (πτέρυγας). Τὰ θα εἰναι οι 

σύντροφοι της Δεξιάς, 

9. Και οι σύντροφοι της Αριστεράς 

(πτέρυγας). Ti θα είναι OL σύντροφοι της 

Αριστεράς; 

10θ. Και όσοι προηγήθηκαν (στην 

Πίστη), θα προηγούνται (στη Μέλλουσα 
Zw). 

11. Αὐτοί θα εἰναι ot πλησιέστεροι 

(otov AAAAX), 

12. σε Κήπους της Μακαριότητας. 

13. Λίγοι των (ανθρώπων) από τους 

πρώτους στη πίστη 

14. και λίγοι από τους άλλους τους 

μεταγενέστερους. 

15. (Oa είναι) πάνω σε Θρονιά, 

χυνούμενα, από χρυσό και πετράδια, 

16. πλαγιασμένοι πάνω τους, ο ἕνας 

ἀπέναντι από τον ἀλλο. 

17. Θα περιτριγυρίζουν πάνω τους (και 

θα υπηρετούν) ἐφηόοι με αιώνια 

(ὁροσερότητα). 

18. Me κύπελλα και (γυαλισμένα) 

μπρίκια και (κούπες) δισκοπότηρα 

(γεμάτα) από τις (ολοκάθαρες) πηγεές. 

ΘᾺ dnt J! 5) gw 
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MEd Ee Ae id 
᾽ , , geet 20. Και (θα τρέφονται) με φροῦτα από ESS Aen, 

QUTA που θα διαλέγουν. 

21. Και χρέας πουλιών από αυτό 
που προτιμοῦν. 

, 7. 221:,|25.. Ὁ 6: 

22. Και (εκεί θα υπάρχουν) fam Sse 

Συντρόφισσες μὲ ὄμορφα, μεγάλα και 

λαμπερά μάτια, 

23. σᾶν ta καλοφυλαγμένα CGH [poe 
μαργαριτάρια. > ΩΝ 

24. Mia ανταμοιδή για (ό.τι καλό) 

ἕκαναν (στὴν περασμένη τους ζωή). 

25. Δὲν θ' ακούνε μέσα εκεί αναιδή 

λόγια, κι οὔτε κάνουν αμαρτίες, 

26. παρά μόνο την ἔκφραση, "Ειρήνη! 

Ειρήνη!". 

27. Και ov σύντροφοι τῆς Δεξιάς. Goce ίσως 

(πτέρυγας). ποιοί θὰ είναι οι σύντροφοι acai ἀρὰ 

τῆς Δεξιάς; 

28. (Θα είναι) ἀνάμεσα σε Λωτόδενδρα a , Kone 
χωρίς αγκάθια, 

29. κι ἀνάμεσα σε δένδρα “Τταλχ" 

(Ακακίες ἡ Maavaviés), με τάξη 

στοιδαγμένα., 

30. και ἁαπλωμένη σκιά, 

31. (δίπλα) σε πηγές μὲ νερό που 
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συνέχεια κυλά, 

32. και σε άφθονα φροῦτα, 

33. που (η εποχή τους) Sev εἰναι 

περιορισμένη, οὔτε εἰναι ἀαπαγορευμένα, 

34. και θα ἐχουν αξιοπρεπείς γυναίκες 

πάνω σε πανύψηλα Θρονιὰ (της 

Αξιοπρέπειας). 

35, Ἐμείς τις πλάσαμε σε καινούργια 

δημιουργία. 

36. Και τις κάναμε αγνές παρθένες, 

37. Αξιαγάπητες (στο ἦθος και το 

χαρακχτήρα) και στὴν Lota ἡλικία, 

38. για τους Συντρόφους του Δεξιού 

Χεριού. 

39. Ἕνας (μεγάλος) αριθμός από τους 

πρώτους (τους αρχαίους λαούς), 

40. και ἕνας (μεγάλος) αριθμός από 

τους ἄλλους τῶν νεωτέρων (χρόνων). 

41. Και ou σύντροφοι της Αριστεράς 

(πτέρυγας), ποιοί θα είναι OL σύντροφοι 

τῆς Αριστεράς; 

42. (Oa εἰναι) στὴ μέση μιας 

φαρμακερής (άγριας Φωτιάς) και Kavtov 

Neoov, 

43. και κάτω από TH σκιά μαύρου 

καπνοῦ. 

ὥς oF 
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44, Tinote (dev θα ὑπάρχει εκεί) που 

να ὁροσίζει, οὐτε και νὰ ευχαριστεί. 

45. Fiat - πριν am’ αὐτό - συνήθιξαν 

ν᾽ ἀπολαμδάνουν τον πλούτο (και τὴν 

πολυτέλεια), 

46. και εἐπέμεναν - επίμονα - στην 

᾽πυπέρτατη προστυχιά! (απιστία) 

47. Καὶ (συνήθιζαν) va λένε: "Πώς 

(είναι δυνατό)! όταν πεθάνουμε, και νὰ 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, ἐπειτα va ξανα- 

αναστηθούμε; 

48. (Εμείς) και οι πατέρες μας οι 

παλιοί;" 

49. Noa πεις: Μάλιστα), και οι πιο 

παλιοί και OL πιο νέοι, 

50. "σίγουρα ὁλοι θα συγκεντρωθούν 

μαζί, για τη συνάντηση της πασίγνωστης 

ορισμένης Ἡμέρας. 

51. "Ἔπειτα, ὀέδαια - Q! εσείς που 

εἰστε ὀυθισμένοι στην πλάνη και που 

διαψεύδετε (την Αλήηθεια)! - 

52. "σίγουρα θα φάτε από to Δένδρο 

Ζακκούμ. 

53. "Θα γεμίσετε μ᾽ αὐτό τις κοιλιές, 

54, "και θα πίνετε - πάνω an’ αυτό - 

CEUATLOTO νερό. 

55. "Kot θὰ πίνουν - ὀέδαια - σαν τις 

δυψασμένες καμήλες!". 
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56. Αὐτή θα evar ἡ φιλοξενία τους 

κατὰ την Ἡμέρα της Ανταπόδοσης! 

57. Ἐμείς είναι που σας ἐχουμε πλάσει. 

Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην 

Αλήθεια; 

58. Ma δεν ὄλέπετε; Ti πράγμα 

ὀγάζετε; (το ανθρώπινο σπέρμα) 

59. εσείς εἶναι που το δημιουργείτε, ἡ 

Εμείς εἰμαστε ο Δημιουργός; 

60. Ἐμείς ἔχουμε θεσπίσει το Θάνατο 

να εἰναι ἡ κοινή μοίρα σας, και δεν εἰμαστε 

Ἐμείς που θα ματαιώσουμε 

61. ὦστε ν' αντικαταστήσουμε ἄλλους 

ὁμοιους μὲ σας καὶ Va σὰς φτιάξουμε 

(πάλι) σε (Μορφές) που δεν τις γνωρίζετε. 

62. Κι όμως γνωρίζετε - κιόλας - τὴν 

πρώτη (μορφή) δημιουργίας. Fiatt - τότε 

- δὲν πιστεύετε; 

63. Μηπως dev ὀλέπετε - τον σπόρο - 

που σπέρνετε στη γη; 

64. Ἐσείς εἰστε ἡ αιτία που το κάνει 

va φυτρώνει, ἡ Ἐμείς είμαστε ἡ Attia; 

65. Av το θέλαμε, θα μπορούσαμε νὰ 

το κάνουμε θρύψαλο, και νὰ μένατε 

ἐκπλήχτοι, 

66. (λέγοντας): "ἔχουμε - δέεδαια- μείνει 

χρεωμένοι (για το τίποτε), 
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67. "κι επί πλέον μας ἔχουν CTTALYOOEPEL 

(τους καρπούς τῶν κόπων μας). 

68. Μήπως δεν ὀλέπετε TO νερό που 

πίνετε; 

69. Μην εἰστε εσείς που TO φέρνετε 

κάτω (στη γη) από το Σύννεφο (σα ὄροχή), 
ἡ μήπως Ἐμείς είναι που το στέλνουμε; 

70. Av το θέλαμε, θα μπορούσαμε νὰ 

το κάνουμε αλμυρό (και ἄνοστο). Τότε 

γιατί SEV ευχαριστείτε; 

71. Μήπως δεν όλέπετε τη Φωτιά που 

προκαλείται από την τριόη; 

72. Μὴν εσείς εἰστε που φτιάξατε το 

δένδρο που τρέφει TH φωτιά, ἡ Ἐμείς 

εἰμαστε που το φτιάξαμε; 

73. Ἐμείς εἰμαστε που το ἔχουμε κάνει 

ἕνα μνημείο και συμδολή (φωτιάς της 

Κόλασης), είναι κι άνεση κι εὐκολία για 

τους δημότες της ἐρήμου. 

74. Iv’ αὐτό δόξαζε to ὀόνομα του 

Κυρίου σου, του ᾿Υψιστου! 

75. Επί πλέον καλώ για μάρτυρα τις 

θέσεις των ἄστρων, 

76. κι αυτό - αν το γνωρίζατε - είναι 

πραγματικά ἕνας σπουδαίος ὄρκος, 

77. ὁτι αὐτό εδώ εἶναι το πολυτιμημένο 
Κοράνιο, (ανάγνωσμα) 

78. σε ἕνα Βιδλίο καλά φυλαγμένο, 
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79. πον κανένας dev θα to αΑγγίξει, 

παρά μόνο όσοι είναι καθαροί. 

80. Μια Αποκάλυψη από τον Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμον. 

᾿ δῖ Μήπως μ' αὐτό to Μήνυμα (είστε 

LXQAVOL) νὰ TO περιφρονήσετε; 

82. Και va ἔχετε κάνει wote (ν' 

αρνείστε) να διαψεύδετε (τὴν πηγή) της 

συντήρησης σας; 

83. Tote γιατί δεν (παρεμόαίνετε) όταν 

(η ψυχή ενός ετοιμοθάνατου) φτάσει στο 

λαρύγγι, 

84. κι εσείς - εν τω μεταξύ - (κάθεστε 

και) κοιτάτε, 

85. ενώ Ἐμείς είμαστε πιο κοντά tov, 
από Gas και όμως δεν TO όλέπετε (δεν TO 

προσέχετε), 

86. τότε, γιατί εσείς - εφόσον SEV ELOTE 

χρεωμένοι - (αν εἰστε απαλλαγμένοι από 

- μελλοντικό - λογαριασμοό), 

87. SEV καλείτε την ψυχή VOL επιστρέψει, 

αν εἰστε ειλικρινείς; 

88. Ενώ αν εἰστε ἀνάμεσα απ’ αὐτούς 

που ὀρίσκονται κοντά (Tov), 

89. (εκεί ὑπάρχει γι' AUTOV) ανάπαυση 

(κι υκανοποίηση), και ἀρωμα κι ἕνας 

Κήπος Τέρψεων. 
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90. Κι όμως av εἰναι από τους 

συντρόφους τῆς δεξιάς, 

91. (θ' ακούσει): "Ac ἐχεις Εἰρήνη", 

από τους συντρόφους της δεξιάς πτέρυγας. 

92. Evw αν εἰναι από εκείνους που 

διαψεύδουν (την Αλήθεια) κι ἐχουν 

παραπλανηθεί, 

93. γι' αυτόν ὑπάρχει ἡ Φιλοξενία του 

Ζεματισμένου Νερού, 

94. και To καψάλισμα στο IIvo το 

Εξώτερο. 

95. Βέθαια, αὐτό είναι yn Καθαρή 

Αλήθεια καὶ ἡ Πραγματικότητα (της 

Μέλλουσας Ζωής). 

96. Γϊ’ αυτό ανάφερε (με ὑμνους) TO 

όνομα του Κυρίου σου, του ᾿Ὑψιστου. 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Εδόξασε tov ΑΛΛΑΧ κάθε ov που 

ὀρίσκεται στους ουρανούς καὶ OTH YN. 

Πατί είναι ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

2. Σ' Αὐτόν ανήκει ἡ κυριαρχία τῶν 

ουρανών καὶ τῆς γης. " Εἰναι Εκείνος 

που δίνει τη ζωή και το Θάνατο, και ἡ 

Δύναμή Του καλύπτει όλα τὰ πράγματα. 

3. Εἴναι o Πρώτος και ο Τελευταίος 
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(η παρουσία Tov δεν Exel ἀρχή κι ἢ OAR KE 

διάρκειά Του dev ἐχει τέλος). 

Αὐυταπόδειχτος στα Σημεία Tov xar 

κρυμμένος, που dev Tov ὀλέπει κανείς και 

ἡ γνώση Του κατέχει OAG τα πράγματα. 

τ ἃ, Ἐκείνος εἰναι που ἐπλασε τους 

ουρανούς καὶ τη yn σε ἕξι μέρες, κι ἐπειτα ee 

εγκαταστάθηκε GTO Θρόνο (της E€ovotas). Spit Die se all Jes le 

Γνωρίξει EXELVA που εὐσέρχονται στα (apm LN SAL ζῶ las 

σπλάχνα της YNG, κι EXELVa που ὄγαίνουν PA GAR ALEAORE as 
; , SP iy , , asin GeStls 

απ' αὐτήν, καὶ O,TL OTEAVETAL ἀπὸ TOV 

ουρανό καὶ ό,τι AVEGALVEL σ' αὐτόν με TH 

γνώση Tov. Και είναι watt σας, όπου κι 

av ὀρίσκεστε. Και o AAAAX ὄὀλέπει καλά. 

όλα όσα κάνετε. 

piercer GN ΤΩΣ . EM lS ga 

5. 2 Αὐτόν ανήκει ἡ κυριαρχία τῶν ma ἵ Pai eget dei 

ουρανών και της γης. Και στον AAAAX ΝΥ ἽΞ 

επιστρέφουν όλες οι υποθέσεις. ‘ony 

6. Buditer ty Νύχτα μέσα στην Ἡμέρα ata de Oey 1412 
] igdslaly 

και ὀυθίζει την Ἡμέρα μέσα στη Νύχτα. satiate ; oH δ» 

Και ἐχει (απόλυτη) γνώση (από O,TL λιτὰ ὉΠ ee 

κρύδεται) μέσα στα στηθια. 

. Ἷ V Ύ Vanes ae Ἄς ““.Ὁ 7 Iluovevete OTO ΑΛΛΑΧ καὶ στο ζΊ ΤᾺ fs. Freee Apny " 

Απόστολό Tov, και ξοδεῦετε (σε a4 he ree 

ἐλεημοσύνη) από την (περιουσία) που σας (yaaily Seal ραν υιὐδαρίυιξς:Σ 

ἐχει δώσει κληρονομιά (ώστε va TH ἡ 

παραλαμθδάνει ο ένας από TOV CAO 

διαδοχικά χωρίς va συνεχίζεται ὡς 

ιδιοκτησία κανενός λόγου του θανάτου) 

Πατί εκείνοι από GUS MOV πιστεύουν και 

EQdevovv (σε ελεημοσύνη), Ba ἔχουν μεγάλη 

αμοιόη. 

8. Ποια δικαιολογία ἔχετε γιατί Va μη ce SO" ὁ “a 

, , (el Sys τάς 9 .: τῆς 

πιστεύετε στον AAAAX; Kat οπόστολος, z ἫΣ Spi ὁ») 
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σας προσκαλεί VA πιστέψετε στον Κύριό 

σας, και πήρε (δέχθηκε ο AAAAX) τη 

Συμφωνία σας. (Πιατί δεν πιστεύετε), αν 

πραγματικά ELOTE πιστοί; 

9. Είναι Ἑκείνος που στέλνει στο Δούλο 

Tov την Αποκάλυψη των Ἐδαφίων (tov 

Κορανίου), ὥστε va σας ὄγάλει από τα 

Σκχοτάδια (της απιστίας) στὸ Φως (της 

Πίστης) και - αλήθεια - o AAAAX εἰναι 

για σας Ἐπιεικής, Ἐλεήμονας. 

10. Ποιὰ δικαιολογία ἔχετε: γιατί να 

μη ξοδεύετε για το ἔργο του AAAAX; 

Στον AAAAX ανήκει ἡ XANOOVOMLE τῶν 

ουρανῶν και τῆς γῆς. Δεν είναι ίσος - 

μεταξύ σας - εκείνος που ξοδεύει 

(ελεύθερα) και πολεμά, πριν από τη Νίκη, 

(στη Μέκκα -μ' - exeivov που ξόδεψε καὶ 

πολέμησε μετά a’ αὐτήν). Αὐτοί θα 

ὀρεθούν σε ανώτερο όαθμό από εκείνους 

που ξοδεύουν και πολεμούν μετά (την 

Νίκη στη Μέκκα). Αλλά για όλους ο 

AAAAX ἐχει υποσχεθεί μια καλή αμοιδή. 

Και o ΑΛΛΑΧ εἰναι καλά 

πληροφορημένος για O,TL κάνετε. 

11. ITouos είναι εκείνος που θα δανείσει 

στον AAAAX ἕνα ὠὡραίο δάνειο; Tati 

θα του το διπλασιάσει (πολύμορφα), και 

θα EXEL (εκτός αὐτοῦ) μια γενναιόδωρη 

αμοιδή (στον Παράδεισο). 

12. Mia Ἡμέρα θα δεις τους Πιστούς 

καὶ τις Πιστές, πως to Φως τους θα 

προπορεύεται μπροστά τοὺς και από το 

δεξί τους χέρι (Και ο χαιρετισμός θα εἰναι): 

"Καλά είναι τα Νέα για σὰς αὐτή τὴν 

Ημέρα! Κήποι που κάτω τους τρέχουν τα 
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ποτάμια! Tia va κατοικείτε μέσα o' 
αὐτούς για πάντα! Αὐτό - πράγματι - 

εἰναι ἡ μεγάλη Νίκη (evtvyia)!”. 

13. Mia μέρα οι Υτοχριτές και οι 
Υποκρίτριες θα πουν σ' εκείνους που 

πιστεύουν: "Περιμένετέ μας! Na ὀαδίζουμε 

στο Φως σας". Oa πάρουν την απάντησῃ: 

"Ἐπιστρέψτε πίσω (στο σκοτάδι σας σ' 

αυτό το κόσμο) κι ἐπειτα ψάξτε για φως 
(όπου μπορείτε)". Κι Eto. Evac τοίχος θα 

μπει ἀνάμεσά τους MOV EXEL μια πόρτα 
που μέσα της θα είναι ἡ Μακροθυμία (ο 

Παράδεισος) (tov AAAAX) κι απ' ἔξω 

της (η Οργῆ και) τα Βασανιστήρια! 

14. (Αὐτοί οἱ απ' €&) θα τους 

φωνάζουν: "Ma δεν μασταν μαζί σας; 
(κάναμε όπως κάνατε);". (Ot ἀλλοι) θα 

πουν: "Μάλιστα! Αλλά καταστρέψατε τον 
εαυτόν σὰς μὲ τὴν υποκχρισία σας. 

Παρακολουθούσατε (μόνο) από μακριά 
(τη δυστυχία μας), αμφιδάλατε (για την 

Υπόσχεση του AAAAX) και ov (μάταιες) 

ἐπιθυμίες (σας) σας τύφλωσαν μέχρις ότου 

ήλθε (επαλήθευσε) ἡ Διαταγή του 

AAAAX (ο θάνατος). Και o 

Αρχιαπατεῶώνας (ο Σατανάς) σας 

εξαπάτησε (για τις σχέσεις σας) με τον 

ΑΛΛΑΧ. | 

15. Iv’ αυτό, αυτή την Ἡμέρα δεν θα 
δεχτούν λύτρα από σας, OVTE από αὐτούς 

που ἀαρνήθηκαν tov AAAAX. H κατοικία 

σας εἰναι ἡ Φωτιά. AvTH ἡ κατάλληλη 

θέση που διεκδικείτε (καταφύγιο). Και 

εἰναι TO χειρότερο καταφύγιο!" 

16. Ma δεν ἐφθασε πιὰ ο καιρός για 

τους Πιστούς ὥστε οι καρδιές τους va 
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ταπεινωθούν (να ἀασχοληθούν) με TH σκέψη 
στις διαταγές τοῦ AAAAX καὶ μὲ την 

Αλήθεια (το Κοράνιο) που (τους) ἐχει 

αποκαλυφθεί, και νὰ μη μοιάσουν μ' 

EXELVOUG που τους δόθηκαν - παλαιότερα 

- Ta ὀιόλία (Βίόλος και Ευαγγέλιο), που 

πολύς καιρός πέρασε πάνω τοῦς, 

σκλήρυναν OL καρδιές τους; Κι ανάμεσά 

τους πολλοί είναι διεφθαρμένοι (EEW από 

Ta όρια της Αλήθειας). 

17. Na μάθετε (όλοι σας), ότι ο 

AAAAX δίνει ζωή στη yn μετά που 

vexowvetau Lac ἔχουμε - ήδη - δείξει 

φανερά Ta Σημεία (αυτά), ὥστε θα πρέπει 
να λογικεύεστε. 

18. "Ὅσοι - ἀνδρες και γυναίκες - 

δίνουν ελεημοσύνη και δανείζουν στον 

ΑΛΛΑΧ ἑνα woaio Δάνειο, θα 

διπλασιαστεί σ' αυτούς (πολύμορφα) και 

θα EXOUV (εκτός αὐτό) μια γενναιόδωρη 
αμοιδή. 

19. Κι εχείνοι που πιστεύουν στον 

AAAAX και στοὺς Αποστόλους Του, αὐτοί 

εἶναι ov Ειλικρινείς (Εραστές τῆς 

Αλήθειας), και οἱ Μάρτυρες (που την 

πιστοποιούν) μπροστά στον Κύριό τους. 

Θα έχουν - οπωσδήποτε - το Μισθό τους 

καὶ TO ᾧως τους. Ενώ εκείνοι που 

αρνούνται tov AAAAX και διαψεύδουν 

ta Εδάφια (tov Κορανίου) Mac, - θα 

είναι OL LOLOXTITES TOV πυρός του 
EEwtéoov. 

20. Na μάθετε (όλοι σας) ότι ἡ ζωή 

σε τοῦτο Tov χόσμο δὲν εἰναι παρά 
παιχνίδι και διασκέδαση, πολυτέλεια και 
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αμοιδαία καυχησιολογία και 

πολλαπλασιασμός - (αντιζηλία) μεταξύ σας 

- του πλούτου και τῶν παιδιών. Νὰ κι 

EVA παράδειγμα από τη ὄροχή, που μ' 

QUTHV ζωογονούνται τα φυτά, και τέρπει 

(τις καρδιές) των ἀπιστῶν (γεωργῶν), σε 

λίγο μαραίνονται, και τα GAETELS κίτρινα. 

Κι ἐπειτὰ γίνονται ξηρὰ και 

κομματιάζονται. Αλλά στη Μέλλουσα Ζωή 

᾽υπάρχει αὐυστηρή Τιμωρία (για τους 

αφοσιωμένους στο κακό). Καὶ Συγχώρηση 

απὸ tov ΑΛΛΑΧ χαι ἡ Καλὴ (Tov) 

Ευχαρίστηση (για τους αφοσιωμένους σ᾽ 

Αὐτόν). Και τι εἰναι ἡ ζωή σ' αὐτό τον 

κόσμο, παρά απατηλή απόλανυση και 

(πρόσκαιρη) περιουσία; 

21. Νὰ προπορεύεστε (αναζητώντας) 

TH Συγχώρηση από tov Κύριό σας, και 

tov Κήπο (της Μακαριότητας), mov to 

πλάτος του ουρανού και της γης (μαζί), 

ποῦ ετοιμάστηκε για ὅσους πίστεψαν στον 

AAAAX στοὺς Αποστόλους Του. Αὐτή 

εἰναι ἡ Χάρη του AAAAX ποῦ τη χορηγεί 

σ' εκείνον που θέλει. Και o AAAAX εἰναι 

ο Κύριος τῆς σπουδαίας (και ἀφθονης). 

Τενναιοδωρίας. 

22. Καμιὰ συμφορά dev εἰναι δυνατὸ 

vo. συμόεί στη YH ἡ OTIS ψυχές σας, αν 

δεν εἰναι γνωστή για μας και - γραμμένη 

από πριν - σ' ἕνα Βιόλίο. Τούτο εἰναι 

πολύ εὔκολο για τον ΑΛΛΑΧ, 

23. ὥστε va μὴ λυπάστε (να μὴν 

απελπίζεστε) για ό,τι dev σας ἔδωσε και 

οὔτε νὰ χαίρεστε (υπερόολικα) για ό.τι 

σας έδωσε. Πατί o AAAAX δὲν ayana 

τον ματαιόδοξο καυχησιάρη. 
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24. (τέτοια άτομα εἰναι και) οι 

φιλάργυροι και διατάζουν (σπρώχνοντας) 

τους ανθρώπους στὴν τσιγγουνιά. Αν 

κανείς ἁαπομακχρύνεται (από το Δρόμο του 

AAAAX) 0 AAAAX - δέδαια - εἶναι o 

IT λοὐσιος(ελεύθερος από κάθε ἀνάγκη), 

oO Αινετός. 

25. Και ἄλλοτε στείλαμε τους 

Απεσταλμένους Mas με ta (ολοκάθαρα) 

Σημεία και στείλαμε μαζί τους τα Βιόλία 

του AAAAX (νόμος της δικαιοσύνης) για 

να μποροῦν OL ἄνθρωποι Va στέκονται 

δίκαια. Και δημιουργήσαμε το Σίδερο που 

μέσα του ὑπάρχει δύναμη και σκληρότητα 

(OTOV αγώνα), και πολλές ὠφέλειες για 

τους ἀνθρώπους, ὥστε νὰ γνωρίσει O 

AAAAX (δοκιμάζοντας μ' αὐτό) ποιος 

είναι εκείνος που 6on8a Αὐτόν και τους 

Αποστόλους Tou - μυστικά - ειλικρινά 

μέσα στη σκέψη του, χωρίς va το δείχνει). 

Πράγματι! o AAAAX είναι Πανίσχυρος, 

Κραταιός (δεν Του μοιάζει κανείς). 

26. Και στείλαμε τον Νώε και τον 

Αὐραάμ και κάναμε δώρο στους 

απογόνους καὶ τῶν δύο την Προφητεία 

καὶ τὴν ἀποκάλυψη (τ᾽ ἀπεσταλμένα 

Βιόλία). Και μερικοί am’ αὐτούς πήραν 

TY σωστή κατεύθυνση, EVW OL πιο πολλοί, 

am αὐτούς ἔγιναν διεφθαρμένοι. 

27. "Ἔπειτα - πάνω στα ἰίχνη TOUS - 

κάναμε v' ἀκολουθήσουν (κι άλλοι από) 

τους ἀποστόλους Mac. Και μετά, στείλαμε 

τον Inoou, to γιο της Μαριάμ και του 

δώσαμε το Ευαγγέλιο, και ὀάλαμε στις 

καρδιές εκείνων που τον ακολούθησαν, 
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(tov) Olxto και (την) Ευσπλαχνία. Αλλά 

τον Ασχητισμό (απομάκρυνση από τον 

γάμο) (τον Μοναχικό 6to) που τον 

επινόησαν μόνοι τους, δεν είμαστε Ἐμείς 

που TOV παραγγείλαμε σ' αὐτούς. (To μόνο 

που ορίσαμε YTAV) νὰ επιδιώκουν τὴν 

Καλή Ευχαρίστηση (να ευχαριστήσουν) τον 

AAAAX. Αλλά δεν ακολούθησαν - σωστά 

- (TO ὁρόμο) όπως ἐπρεπε νὰ τον τηρήσουν. 

Iv' αὐτό δώσαμε o' εχείνους που πίστεψαν 

- ἀνάμεσά τους - τὴν (δίκαιη) αμοιδή 

τους, ενώ πολλοί am’ αὐυτούς εἰναι 

διεφθαρμένοι. 

28. ὦ! Ἐσείς που πιστεύετε (στους 

προηγούμενους ἀποστόλους) Φοόηθείτε 

τον ΑΛΛΑΧ και πιστέψτε στον Απόστολό 

Tov, (Μουχάμμεντ) και θα σὰς δώσει 

διπλό μερίδιο από την Ευσπλαχνία Tov. 

Και θα κάνει για σας ἕνα Pwo, που μ' 

αυτό θα περπατάτε (ἰσια στο δρόμο Gas), 

και θα συγχωρήσει σ' εσάς (τα περασμένα 

σας λάθη). Κι o AAAAX εἰναι Ἐπιεικής - 

Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

29. ὥστε va μάθουν οι οπαδοί της 

Βίόλου, ὁτι καμιά χάρη του AAAAX dev 

εξουσιάζουν, και ott ἡ Χάρη εἰναι (εξ 

ολοχλήρου) στὰ χέρια του AAAAX, που 

τὴ δίνει σ' όποιον θέλει. Και o AAAAX 

εἰναι ο Κύριος τῆς σπουδαίας (και 

ἀαπεριόριστης) Γενναιοδωρίας. 
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Στο όνομα tov AAAAX 

του Ilavtedenuova,touv ΠΙ}ολυεὐύσπλαχνου 

1.0 AAAAX ἔχει ὀέδαια ακούσει (κι 

ἔχει δεχθεί) TO λόγο της γυναίκας που 

συζητούσε μαζί σου για τον ἀνὸρα τῆς, 

και που διαμαρτυρόταν απευθύνοντας (με 

τὴν προσευχή) την καταγγελία THS στον 

AAAAX. Και o AAAAX (πάντοτε) ακούει 

τὰ επιχειρήματα και των OVO σας. 

ΠΙράγματι! O AAAAX ακούει και δλέπει 

(τα πάντα). 

2. Ὅσοι από σας χωρίζουν τις γυναίκες 

τους (με το ειδωλολατρικό ἐθιμο "Ζιχάρ" 

αποκαλώντας τις μητέρες), Sev μπορεί να 

εἶναι μητέρες τους. Καμιά δὲν μπορεί να 

εἰναι μητέρα τους, παρά μόνο AUTH που 

τους γέννησε. Και στην πραγματικότητα 

μεταχειρίζονται λόγια ἀδικα και πλαστά. 

Αλλά 0 AAAAX ὀέδαια στιγματίζει (τα 

σφάλματα) και συγχωρεί (επανειλημμένα.). 

3. Καὶ ὁσου χωρίζουν τις γυναίκες τους 

(με το ἐθιμο “Ζιχάρ"), κι ἐπειτα θελήσουν 

να επανέλθουν (να αναιρέσουν) O,TL εἶπαν, 

πρέπει va απελευθερώσουν Eva δούλο - 

προτού αγγίξει ο ένας τον άλλο. Αὐτός, 

εἰναι O νόμος, που πρέπει Va εφαρμόζετε, 

(για νὰ μην επανέλθετε oto έθιμο Ζιχάρ. 

Και ο AAAAX ἐχει απεριόριστη γνώση 

για (όλα) ὁσα κάνετε. 

4. Κι αν κανείς dev ὄρίσκει (τα μέσα), 

οφείλει νὰ νηστέψεν δύο κατά συνέχεια 

μήνες, προτού αγγίξει ο ἕνας τον άλλο. 
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Αλλά av κανείς Sev To μπορεί, τότε Ba 

πρέπει va θρέψει εξήντα φτωχούς. Αὐτό 

εἶναι για ν' αποδείξετε την πίστη σας 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Του. 

Κι αυτά εἰναι τα ὀρια (που δόθηκαν από) 

tov AAAAX. Και για ὀσους (Tov) 

αρνούνται, ᾽ῃνυπάρχουν οδυνηρά 

Βασανιστήρια. 

5. Και όσοι αντιστέκονται στον 

AAAAX καὶ στον Απόστολο Tov, θα 

ταπεινωθούν (ανατρεπόμενοι) OWS 

ταπεινώθηκαν εκείνοι (που ἐζησαν) πριν 

απ' αυτούς. Ἔχουμε στείλει - non - κάτω 

(στη yn) φανερές Ἐντολές που όλα τὰ 

Ἑεδιαλύνουν. Our δε. άπιστοι (θα ἐχουν) 

εξευτελιστικά ὀασανιστήρια. 

6. Την Ἡμέρα που o AAAAX θα τους 

αναστήσει όλους (πάλι), θα τους δείξει 

τὴν αλήθεια για ό.τι Exavav. Ο AAAAX 

EXEL λογαριάσει (τὰ ἐργα) τους, ἐνώ EXELVOL 

ta ξέχασαν, γιατί o AAAAX εἰναι για 

κάθε πράγμα ο Μάρτυρας. 

7. Ma δεν όλέπεις ότι ο AAAAX 

γνωρίζει (τα πάντα) OOM εἰναι στους 

ουρανούς καὶ στη yn; Δεν ὑπάρχει οὔτε 

μια μυστική συζήτηση ανάμεσα σε τθρεις, 

χωρίς va είναι - Ἐκείνος - ο τέταρτός 
τους, και οὔτε μεταξύ πέντε (ατόμων), 

χωρὶς VO εἰναι - Ἐκείνος - 0 έκτος τους, 

οὔτε κι (αν είναι) πιο λίγοι απ' αὐτούς 

οὔτε πιο πολλοί, κι οπουδήποτε κι αν 
ὀρίσκονται - χωρίς Εκείνος va εἰναι 

ἀνάμεσά τους-. Ἔπειτα - κατά την Ἡμέρα 

τῆς Ανάστασης - θα τοὺς ἀναφέρει τις 

πράξεις τους. O AAAAX ὀέδαια ἔχει 

απεριόριστη γνώση για κάθε πράγμα. 
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8. Ma dev όλέπεις αὐτούς (τους 

᾽πυποκχριτές καὶ τους Ιουδαίους) που τους 

ἔχουν απαγορεύσει τις μυστικές 

συγκεντρώσεις (συνωμοσίες) αλλά - παρά 

την ἀαπαγόρευση - ξαναγυρίζουν σε λίγο 

(σ' αὐτές), Και ψιθυρίζουν μυστικά (μεταξύ 

τους) για την αδικία και την ἔχθρα, και 

ανυπακοήῇ στον Απόστολο. Ὅταν ὀμως 

ἔρχονται σ' εσένα - σε χαιρετούν - όχι 

ὄπως ο AAAAX σε χαιρετά, (αλλά με 

ἄπρεπο τρόπο), και λένε στον εασυτό τους: 

“Πιατί δεν μας τιμωρεί για ό,τι λέμε;". TN’ 

αὐτό είναι ἀρκετή ἡ Κόλαση, ὁπου θα 

ψηθούν. Τὶ απαίσιος προορισμός! 

9. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Ὅταν 

συγκαλείτε μυστικές συγκεντρώσεις μην 

ψιθυρίζετε για αδικίες, ἐχθρες και 

ανυπακοή στον Προφήτη, αλλά va 

ψιθυρίζετε για δικαιοσύνη (χρηστότητα) 
και αὐυτοκυριαρχία (ευσέδεια). Και va 

φοδάστε tov ΑΛΛΑΧ, που σ' Αὐτόν 
μπροστά θα παρελάσετε. 

10. Ou μυστικές συγκεντρώσεις εἰναι 
(ἐργο) του Σατανά, (που ἔχει σκοπό) va 

στεναχωρέσει εκείνους που πιστεύουν. 

Αλλά δεν μπορεί να TOUS ὀλάψει σε τίποτε, 

εκτός αν o AAAAX το επιτρέψει. Κι ας 

ἐμπιστεύονται τον AAAAX οι Πιστοί. 

11. 02! Ἐσείς που πιστεύετε! Av σας 

πουν νὰ κάνετε τόπο στο συμόούλιο 

(απλωθείτε και) δώστε χώρο. (Evovywon) 

τοποθεσία θα σας προμηθεύσει (με 

συντήρηση) o AAAAX. Κι αν σὰς movv 

να σηκωθείτε, τότε va σηκωθείτε. Oa 

ανυψώσει ο AAAAX σε δαθμούς (και 

OA Joist δ). 
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ιεραρχίες) OGOUS από σὰς πιστεύουν, κι 

ἐκείνους που ἐἑλαόαν (το φως) της Γνώσῃης. 

Και ο AAAAX ἔχει ἀαπεριόριστη γνώση 

για ό,τι κάνετε. 

12. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Αν 

συμόδουλεύεστε κατ' ἰδίαν τον Απόστολο 

παρουσιάστε - ξοδεύοντας - κάτι σε 

ελεημοσύνη πριν απὸ THV ιδιαίτερη 

συνδιάλεξη. Τούτο εἰναι το καλύτερο για 

σας καὶ συμθάλλει στην αγνότητα (της 

συνάντησης). Αλλά αν dev Goeite (τα μέσα), 

ο AAAAX - οπωσδήποτε - εἰναι 

Πολυεπιεικής, Ἐλεήμονας. 

13. Μήπως φοόάστε να παρουσιάσετε 

- Ἑοδεύοντας - Mood σε ἐλεημοσύνη πριν 

από τὴν ιδιαίτερη συνδιάλεξη (μαζί του); 

Κι αν όμως δεν το κάνετε αυτό, καὶ O 

AAAAX σὰς συγχωρήσει, τότε νὰ 

συνεχίζξετε TH τήρηση της τακτικῆς 

προσευχής, και Va δώσετε (την ἀνάλογη 

στην περίπτωση) ελεημοσύνη και νὰ 

υπακούετε στον AAAAX, και τον 

Απόστολό Tou. Και o AAAAX ἐχει τὴν 

απεριόριστη γνώση τῶν ἐέργων σας. 

14. Moa dev ὄὀλέπεις εκείνους που 

στρέφουν (φιλικά) και συνδέονταν με λαό 

που προχάλεσαν πάνω Tous THY Οργή 

tov AAAAX; Δεν εἶναι οὐτε από σας, 

οὔτε από εκείνους, και ορκίζονται πάνω 

στο ψέμα, ενώ (πολύ καλά) το γνωρίζουν. 

15. O AAAAX ετοίμασε yu αὐτούς 

μια αὐυστηρή Τιμωρία. Εἶναι ot’ αλήθεια 

πολύ κακό αὐτό που κάνουν. 

16. Μεταχειρίστηκαν τους ὀρκους τους 
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σαν παραπέτασμα (για τις κακές τους 

πράξεις), κι ἐμπόδισαν (TOV κόσμο) από 

to Δρόμο του AAAAX, γι' αὐτό και θα 

ἔχουν μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

17. Δεν θα ὠφεληθούν - απέναντι στον 

AAAAX - οὔτε από ta πλούτη τους, 

οὔτε από τ' αγόρια τους. Αὐτοί θα εἰναι 

OL Σύντροφοι της φωτιάς, που σ' αὐτήν 

θα κατοικήσουν (αιώνια) 

18. Την Ἡμέρα που ο AAAAX θ' 

αναστήσει TOUS πάντες (για τη Δίκη), θα 

ορκίζονται - τότε - σ' Αὐτόν, όπως 

ορκίζονται σ' εσάς. Και θα νομίζουν ότι 

θα ἔχουν κάποια (ωφέλεια για vo 

σταθοῦν). Ὄχι, ὀέδαια! Δεν είναι παρά 

ψεῦύτες! 

19. Ο Σατανάς ἔχει κυριεύσει (τις 

καρδιὲς τους), καὶ τους ἔκανε va ξεχνούν 

va θυμούνται τον ΑΛΛΑΧ. Αὐτοί είναι 

το Κόμμα του Σατανά εἰναι που - 

οπωσδήποτε - θα χαθεί! 

20. Αὐτοί που αντιστέκονται στον 

AAAAX xat στον Απόστολό Του. θα εἰναι 

μεταξύ εκείνων που θα ταπεινωθούν 

εξευτελισμένοι. 

21. Ο ΑΛΛΑΧ Eyoawe (έχει θεσπίσει): 

"Οπωσδήποτε, Ἐγώ και οι απόστολοί, Mov 

εἰναι που πρέπει νὰ ὑπερισχύσουμε". Πατί 

ο AAAAX - δέθδαια - εἰναι Πανίσχυρος, 

ΠΠαντοδύναμος (Ixavog νὰ επιδάλει τη 

Θέληση Tov). 

22. Δεν θα ὄόρεις κανένα λαό - πον va 

πιστεύει στὸν ΑΛΛΑΧ καὶ στην ‘Eoyaty 
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Ημέρα - ν' ἀγαπά αὐτόν που αντιστέκεται 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στον Απόστολό Tov, 

ἔστω κι αν είναι πατέρες τους, ἡ παιδιά 
τους, ἡ ἀδέρφια TOUS ἡ συγγενείς τους. 

Iv’ αυτούς είναι γραμμένη (έχει φυτρώσει) 

ἡ Πίστη otic καρδιές τους και εἰναι 

δυναμωμένου με ἕνα πνεύμα από τον Idt0 

τον AAAAX. Και 6a τους δεχτεί σε 

κήπους που κάτω τους τρέχουν TA 

ποτόμια, για (παντοτινή) κατοικία τους. 

O AAAAX θὰ είναι πολύ ευχαριστημένος 

GI αὐτούς, κι ἐκείνοι θα χαίρονται az’ 

Αὐτόν. Σίγουρα, αὐτό είναι το Κόμμα 

tov AAAAX, κι αὐτοί είναι που θα 

πετύχουν (Ty Μακαριότητα). 
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1. Οτιδήποτε ὑπάρχει στους ουρανούς 

καὶ OTH YH ας (υμνήσει) δοξάζει τον 

ΑΛΛΑΧ, που είναι ο Ανίκητος, ο 

Πάνσοφος. 

2. Αὐτός είναι που ἐόγαλε από to 
σπίτια τους όσους αρνήθηκαν τον 
AAAAX - από τους οπαδούς της Βίόλου 
- (τους Ἰουδαίους) όταν συγκέντρωσαν 
(τις δυνάμεις τους) για πρώτη φορά, (στην 
πρώτη εξορία). Δεν πιστεύατε ότι θα 
ἐόγαιναν ἕξω. Και νόμισαν ὀτι τα 
οχυρώματά τοὺς θα τοὺς προστάτευαν 

από τὸν AAAAX! Αλλά n (Οργή) του 
AAAAX τοὺς ὄρήκε από εκεί που δεν 
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παραδειγματιστείτε, ὦ! εσείς που ἔχετε 

μυαλά (va δείτεν) 

3. Κι αν dev ήταν wote ο AAAAX 

va γράψειν (ορίζοντας ἀπόφαση) τὴν 

EEoota γι' αυτούς, θα τους τιμωροῦσε - 

οπωσδήποτε - σ' αυτό TO κόσμο. Και στον 

Μελλοντικό θα ἐχουν - ὀέδαια - τα 

δασανιστήρια της Φοωτιάς. 

4. Κι αυτό επειδή εναντιώθηκαν κατά 

tov AAAAX καὶ του Αποστόλου Tov. Κι 

όποιος εναντιώνεταν στον ΑΛΛΑΧ, - 

6é6a1a - o AAAAX είναι αὐστηρός στην 

Τιμωρία. 

5. Eite κόψατε Ta φοινικόδενδρα εἰτε 

TO αφήσατε νὰ στέκονται όρθια πάνω 

στις ρίζες τους (ὦ! εσείς ot Πιστοί!) τοῦτο 

ἔγινε μὲ την άδεια του AAAAX, καὶ με 

σκοπό να ντροπιάσει ταπεινώνοντας τους 

παραόδάτες. 

6. Και ότι ο AAAAX παραχώρησε 

στον Απόστολό Του (από λάφυρα που 

ἀαφαιρέθηκαν) απ' αὑτούς, yu αὐτά dev 

EXETE κάνει εκστρατεία οὔτε με ιππικό 

OVTE πάνω σε καμήλες. Κι όμως o 

ΑΛΛΑ δίνει δύναμη στους ἀποστόλους 

Tov va νικήσουν ὀποιον Exeivoc θέλει. 
Και ο AAAAX ἔχει τη δύναμη va 

᾽υποτάξει κάθε πράγμα. 

7. Ὅτι o AAAAX ἐχει παραχωρήσει 

στον Απόστολό Του (από λάφυρα) των 

κατοίκων MOV ζουν στὰ περίχωρα, ἀνήκουν 

στον AAAAX, καὶ στον Απόστολο και 

στους συγγενείς(του) καὶ OTH ορφανά και 

στους ἀπόρους χαι στους οδοιπόρους, ὥστε 

“ ᾿» “4, “ ey od a “hf 4...“ “ 
-- a al .7 » “3: . » a 

ΡΟ Mes gle as! : > O) 5) 

> : 2,7 A Gee gr ake 

δ HVE Calg 

Aba So Hla os abst 
(0) on Δ οὐ hy αν ὁδὶ φϊέε 

se BENG pal SHEE 
PT PDA HR ONS Ae “YY As oe Ὁο 

he eh ail $5 OO I 
ye CECH OC 
OD 7-8 xis $= de ailly ose de 

out 67 “3: σάν pte ΚΆΤΑ τ 

JN gb cS All ἱδιώρ τ 
eae oh? 

SENG SN LM, Salas; 
aye “ὦ ee i “2. 4 - 

προ Se CERI SS 



(59) Σούρα ελτχασρ Μέρος 280 

VO μὴν γίνει ἀποκλειστικά (απλώς και 

μόνο) ἀλλαγή OTA χέρια τῶν πλουσίων 

από σας. Iv’ αυτό πάρετε 6,11 σας δώσει 

o Απόστολος (0.11 σας διατάζει) και 

αποφεύγετε OrTL σας ἀπαγορεύει. Kat 

φοδηθείτε τον ΑΛΛΑΧ γιατί o AAAAX 

εἰναι αυστηρός στην Τιμωρία. 

8. Eva μέρος από ta λάφυρα 

(οφείλεται) στους φτωχούς μετανάστες 

εκείνους που διώχτηκαν από τα σπίτια 

τους κι (ἐχασαν) τὴν περιουσία τους, τη. 

στιγμή που επεδίωκαν TH Χάρη του 

AAAAX και τὴν Ευλογία (Tov), 

ὀοηθώντας τη θρησχεία του AAAAX και 

τον Απόστολό Tov (κατά τη μετανάστευση 

από τη Μέκκα στη Mediva). Τέτοιοι - 
πράγματι - είναι OL ειλικρινείς. 

9. Κι εχείνοι που - πριν απ' αυτούς - 

εἰχαν TA σπίτια τους (εδώ στη Μεδίνα) 

και δέχτηκαν την Πίστη, ἀαἀγαπούν αὐτούς 

που μετανάστευαν κοντά τους, και δεν 

φιλοξενοῦν στὰ στήθια τους καμιά 

ἐπιθυμία για O,TL (από Ta λάφυρα) ἔχει 

δοθεὶ (στους τελευταίους), - μάλιστα που 

προτιμοῦν πιο πολύ από τον εαυτό τους, 

ακόμα κι αν έχουν ἀνάγκη. Κι ὁποιοι 

φύλαξαν την ψυχή τους από την απληστία, 

CUTOL εἰναι οι επιτυχείς. 

10. Κι αὐτοί που πίστεψαν μετὰ απ' 

αυτούς, λένε: "Κύριέ μας! Συγχώρεσε ἐμάς 

καὶ τ᾽ αδέλφια μας που προηγήθηκαν - 

από μας - στην Πίστη, και μην αφήσεις 

στις καρδιές μας μίσος ενάντια σ' αὐτούς 

που έχουν πιστέψει. Κύριέ μας! Eov - 

πραγματικά - εἰσαι ο Φιλεύσπλαχνος, o 

Ελεήμονας"" 
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11. Moa δεν όλέπεις αὐτούς που 

᾽υποκρίνονται - τι λένε στ᾿ ἀδέλφια τους 

- που ἀρνήθηκαν την πίστη - an’ τους 
οπαδούς (Ἰουδαίους) της Bi6Aov -: "Av 

διωχθείτε, κι ἐμείς - επίσης - θα φύγουμε 

μαζί σας, και ποτέ Sev θα ὑυπακούσουμε 

σε κανένα για δική σας υπόθεση. Και av 

σας πολεμήσουν θα σὰς ὀοηθήσουμε. O 

AAAAX ὁμωὼς εἰναι μάρτυρας ότι - 
πραγματικά - ψεύδονται. 

12. Βεδαίως av (οι ἅπιστοι από τους 

οπαδούς της Bi6Aov) εκδιωχθούν, ποτέ 
(αυτοί OL υποκριτές) Sev θα ὄγουν μαζί 

τους. Και av ot Εὐραίοι τους πολεμήσουν, 
δεν πρόκειται va τους ὀοηθήσουν κι αν 

τους ὀοηθήσουν θα τους γυρίσουν τὴν 

πλάτη τους, φεύγοντες και δὲν θα 

νικήσουν. 

13. Xt’ αλήθεια εἰστε πιο φούεροί - 

στις καρδιές τους - από την θεοφοόία 

τους. Κι auto γιατί εἰναι λαός που ὃδεν 

καταλαόαίνει. 

.14, Δεν θα σας πολεμήσουν όλοι μαζί 

(ενωμένοι), παρά σε οχυρωμένα χωριά, ἡ 
πίσω από τα τείχη. Η εχθρότης - μεταξύ 

τους - είναι μεγάλη. Oa τοὺς νόμιζες 

ενωμένους, αλλά οι καρδιές τους εἰναι 

χωρισμένες, κι αυτό γιατί εἰναι ἑνας λαός 

που δεν λογικεύεται. 

15. Μοιάζουν μ' εκείνους που μόλις 

πριν λίγο προηγήθηκαν απ' αυτούς, και 
δοκίμασαν TA κακά αποτελέσματα της 
κακής συμπεριφοράς τους. Και (στη 

Μέλλουσα Zon) θα ἐχουν οδυνηρά 

θασανιστήρια. 
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16. (Ot ὑυποκριτές σύμμαχοί TOUS, τους 

εξαπάτησαν), σαν το Latava, mov λέγει 

στον ἄνθρωπο: "Μην πιστεύεις. στον 

AAAAX". Κι otav (αυτός) Tov αρνείται, 

(ο Latavas) λέει: “Ἑίμαι αθώος από 0,11 

εσύ κάνεις. Εγώ φούάμαι tov ΑΛΛΑΧ 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου!" 

17. To τέλος και τῶν δύο θα εἰναι ότι 

θα τιμωρηθούν μέσα στη Φωτιά, ὁπου - 

για πάντα - σ' αὐτὴν θα κατοιχήσουν. 

Τέτοια είναι ἡ αμοιδή για τους ἀδικους. 

18. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Na 

φούάστε τον AAAAX, κι ας ὀλέπει κάθε 

ἄνθρωπος τι εἰναι εκείνο που EXEL VO 

παρουσιάσει για TO αὔριο (γιὰ την ἄλλη 

ζωή). μάλιστα! Na φοδάστε τον AAAAX, 
γιατί oO AAAAX ἔχει GuETON γνώση για 

(OAG) OOM κάνετε. 

19. Και μὴν εἰστε Gav εκείνους που, 

(επειδή) ξέχασαν τον AAAAX tous ἕκανε 

va. ξεχάσουν τον εαυτόν τους. Αὐτοί εἰναι 

οι παραόὄάτες. 

20. Δεν είναι σε LOY μοίρα οι Σύντροφοι 

της Φωτιάς και ol Σύντροφοι του Κήπου. 

Οι Σύντροφοι του Κήπου εἰναι οι 

πετυχημένοι. 

21. Av στέλναμε κάτω αυτό TO 

Κοράνιο, πάνω σ' ένα ὄουνό, θα το ἐόλεπες 

νὰ σκύύει ταπεινά TOV εαυτό του χαι νὰ 

σχίζεται ao φόύδο για τον AAAAX. Και 

τέτοιες εἰναι OL παρομοιώσεις που 

προύδάλλομε στους ἀνθρώπους ὥστε νὰ 

σκέπτονται. 
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22. Αὐτός είναι o AAAAX, xa - εκτός 

am Αὐτόν dev υπάρχει ἄλλος θεός, που 

γνωρίζει (τα πάντα), μυστικά και φανερά. 

Εἶναι Φιλάνθρωπος κι Ἐλεήμονας. 

23. Autos εἰναι o AAAAX, και - εκτός 

am Αὐτόν dev υπάρχει ἄλλος θεός. Ο 

Κυρίαρχος, ο Πανάγιος, ἡ Εἰρήνη (και 

της Τελειότητας), Δωρητής, o Hyeuwvy, 

της Πίστης, (0 Σωτήρας από κάθε 

Κίνδυνο) ο Παντοκράτωρ, ο Ανίκητος, ο 

Ὕψιστος, Πάντα Νικηφόρος, o AAAAX 

εἰναι ἀνώτερος από TA OOM συνεταιρίζουν 

μ᾽ Αὐτόν. 

24. Αὐυτός εἰναι ο AAAAX o 

Δημιουργός, που ἐόγαλε τὰ πράγματα στην 

ὑπάρξῃ και ἔδωσε TH μορφή τους. Σ΄ Αὐτόν 

ανήκουν Ta ωὠὡραιότερα (αξιότερα) 

Ονόματα. Οτιδήποτε ὑπάρχει στους 

ουρανούς και στὴ YH ὑυμνεί τη Δόξα Του. 

Και είναι ο Ανίκητος, ο Πάνσοφος. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα ,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Q! Εσείς που πιστεύετε! Μην 

παίρνετε τους ἐχθρούς Mov (που εἰναι) 

γαι EXBOOL σὰς σὰ φίλους (ἡ προστάτες), 

προσφέροντάς τοὺς τὴν ἀγάπη (σας), ενώ 

ἔχουν ἀρνηθεί την Αλήθεια που σὰς 

ἔφθασε, κι ἐχουν εχδιώξει Tov Προφήτη 

χι εσάς τους ίδιους (από τὰ σπίτια σας), 

γιατί (ἀαπλούστατα) πιστεύετε στον 

AAAAX, tov Κύριό σας! Av ἔχετε ὄγει 
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για νὰ πολεμήσετε ὑπέρ Euov στο Δρόμο 

που χάραξα επιδιώκοντας την Εὐνοιὰ 

Mov, (μην τους παίρνετε για φίλους) και 

διατηρείτε μαζί τοὺς μυστικές φιλικές 

συνομιλίες. Κι Ἐγώ, πολύ καλά γνωρίζω 

ό,τι φυλάτε μυστικό και ό,τι φανερώνετε. 

Κι αν κάποιος από σὰς το κάνει AUTO, 

ἔχει παραπλανηθεί ἀπό tov ‘Toro Δρόμο. 

2. Av ταν va σὰς αποχτήσουν 8a 

συμπεριφερόνταν LL’ εσάς σαν εχθροί, και 

θα τέντωναν τα χέρια τοὺς και τις γλῶσσες 

(ακόμα) για το κακό σας. Κι επιθυμούν, 

v' ἀρνηθείτε την Αληθεια. 

3. Δεν πρόκειται να ὠφεληθείτε - κατά 

την Ἡμέρα της Avaotaons - από τους 

συγγενείς σας, οὔτε AMO TA παιδιά σας. 

Oa δικάσει μεταξύ σας. Και o AAAAX 

ὀλέπει καλά όλα όσα κάνετε. 

4. Ὑπάρχει για σας ἕνα παράδειγμα 

(για va TO ακολουθήσετε) στον Αὐύραάμ 

και σ' EXELVOUG που ταν μαζὶ του, όταν 

εἰπαν στο λαό τους: "Είμαστε αθώοι από 

σᾶς καὶ από οτιδήποτε λατρεύετε εκτός 

από tov ΑΛΛΑΧ. Lac έχουμε αἀρνηθεί, 

κυ EXEL προκύψει - μεταξύ μας και μεταξύ 

σας - ἐχθρὰ και ἀπέχθεια για πάντα, εκτός 

αν πιστέψετε στον AAAAX και σ' Αὐτόν 

μόνο". "Ὅμως μην (μιμηθείτε) τον A6oaau 

ταν εἰπε στον πατέρα του: "(Oa 

προσευχηθώ) για va συγχωρεθείς εσύ, αν 

καὶ dev ἔχω τη δύναμη (να κερδίσω) για 

σένα τίποτε από tov AAAAX". (Και 

προσευχήθηκαν): "Κύριέ μας! Σ' Eoéva 

EUTLOTEVOUGOTE, και oO Εσένα 

επιστρέφουμε μετανοιωμένοι και σ᾽ Εσένα 

ανήκει ἡ (Τελική) Πορεία. 
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5. "Κύριέ pac! Mn μας δοκιμάζεις με 

τους ἄπιστους, αλλά συγχώρησέ μας - 

Κυριέ μας! Εσύ εἰσαι ο Παντοδύναμος,ο 

ZOMOG" 

6. - ‘Htav υπέροχο παράδειγμα - 

ὀεόαια - για σας va τους ακολουθήσετε, 

(και) για ὀὁποιοὺυς εἐπιθυμούν την αμοιύόή 

στον ΑΛΛΑΧ καὶ στην Ἔσχατη Ημέρα. 

Αλλὰ όποιος απομακχρύνεται, τότε O 

AAAAX εἰναι - ot’ αλήθεια - ο Πλούσιος 

(ελεύθερος από κάθε ἀνάγκη), o Αινετός. 

7. Ἴσως ο AAAAX νὰ κάνει ώστε - 

μεταξύ σας και μεταξύ αυτών που (τώρα) 

είναι εχθροί Gas - va δημιουργηθεί ἀγάπη 

(και φιλία). att ο AAAAX ἐχει τη 

δύναμη. Και o ΑΛΛΑΧ εἰναι 

Πολνυεύσπλαχνος, Ἐλεήμων. 

8. Δεν σας ἀπαγορεύει o AAAAX va 

συμπεριφέρεστε LE καλοσύνη xa δίκαια 

μ᾽ αυτούς που δεν σας πολεμούν για τὴν 

Πίστη (σας), κι ovte σας 6yatouv από ta 

σπίτια σας. Πατί οΑΛΛΑΧ ἀγαπά ὅσους 

συμπεριφέρονται δίκαια. 

9. Las amayooevet όμως ο AAAAX - 

σχετικά μ' αυτούς που GAS πολεμούν για 

τὴν [ΠΠστη (σας) και σας ὄγάζουν (σας 

πετούν ἐξω) από τα σπίτια σας - ή 

ὀοήθησαν va σας διώξουνινα επιστρέψετε 

σ᾽ αὐτούς (φιλικά και προστατευτικά), κι 

ὄποιοι τους ὄοηθούν (είναι σαν va 

ἐπιστρέφουν O' MUTOUG) κι AUTOL τότε εἰναι 

OL - πραγματικά - άδικοι. 

10. Q! Eoeic που πιστεύετε! Av σας 
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ἔλθουν - σαν πρόσφυγες - οι πιστές 

γυναίκες, νὰ τις εξετάζετε (και Va τις 

δοκιμάζετε). Ο AAAAX 6e6ata - 

γνωρίζει καλά για την πίστη τους. Av 

ὀεδαιωθείτε Ott εἰναι Πιστές, μην τις 

στείλετε πίσω στους Ἀπιστους. Δεν εἰναι 

νόμιμες Yb αὐτούς, κι οὔτε AUTOL εἰναι 

νόμιμοι yu αὐτές. Δώστε τους ὀ.τι ξόδεψαν 

(για αντιπροικιὰ). Δεν υπάρχει καμιά 

ενοχή (αμαρτία) πάνω σας, - αν τις 

γυμφευθείτε - δίνοντας σ' αὐτές την αμοιδή 

τους (την προίκα τους). Μην κρατήσετε 

όμως την κηδεμονία της Ἀπιστης γυναίκας, 

και ρωτείστε (ζητώντας) ό,τι ξοδέψατε 

(για αντιπροικιά). Κι αφήστε (τους 

Απιστους) va ζητήσουν ό,τι ξόδεψαν γι' 

αὐτές (από προικιά τῶν γυναικών που 

ἤλθαν σ' εσάς). Αὐτή εἶναι ἡ απόφαση 

tov ΑΛΛΑΧ. Δικάζει (ue δικαιοσύνη) 

μεταξύ σας. Kat ο AAAAX εἰναι 

Παντογνώστης(και)ξΣοφός. 

11. Κι αν καμιά - από τις συζύγους 

σας σας εγκαταλείψει (και πάει) στους 

Απιστοῦυς, κι εσείς EXETE το δικαίωμα 

(πάνω o' GAN γυναίκα που έτυχε να ἐρθει 

QI’ αυτούς), τότε δώστε σ' αὐτούς ποῦ OL 

γυναίκες τους ἔχουν εγκαταλείψει ένα 

ποσό too (με τὴν προίκα) που εἰχαν 

ξοδέψει. Και va φοόδάστε tov AAAAX, 

που σ' Αὐτόν πιστεύετε. 

12. 0! Ἐσύ ο Προφήτης! Av ἐλθουν οι 

Πιστές (γυναίκες) σ΄ ἐσένα, και πάρουν 

όρκο αφοσίωσης σ' εσένα, ότι δεν δίνουν 

κανένα πράγμα σα συνέταιρο - στη 

λατρεία τους - με τον AAAAX, και οὔτε 

χλέδουν, και οὐτε διαπράττουν μοιχεία 

(ἡ πορνεία), και ούτε φονεύουν τα παιδιά 
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τους οὐτε ἀαποδίδουν στους συζύγους τους 

παιδιά που SEV εἰναι δικά τους και οὔτε 

σε παρακούουν σ' οποιαδήποτε δίκαιη 

᾽υπόθεση, τότε va δεχθείς (τὴν πίστη τους) 

και παρακάλεσε tov AAAAX va 

συγχωρήσει σ' αὐτὲς (τις αμαρτίες). O 

AAAAX - ὀέδαια - εἰναι Πολυεύσπλαχνος, 

Ἐλεήμων. 

13. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Μην ΄ tals κού 
συναναστρέφεστε (φιλικά) μὲ λαό που ory. : aK 

πάνω tov εἰναι ἡ Οργή tov AAAAX. HS Vos age -- 
Ἔχουν απελπιστεί κιόλας για TH Μέλλουσα ὧν (Ὁ) γῆι κα 

Zwn, ακριδώς σὰν tovg Ἀπιστοὺυς που 

εἰναι ἀαπελπισμένοι από (τους θαμμένους) 

στους τάφους. 

Στο όνομα του AAAAX <i 

του Ilavtedsenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς 

και OTH YH ας δοξάζει tov ΑΛΛΑΧ. Κι 

Αὐτός είναι ο Παντοδύναμος, ο Zoos. 

2. Ω! Ἐσείς που πιστέψατε! Γιατί λέτε, J Meg Ὁ 
εκείνα που OEV κάνετε; (35 fe tee 

3. Μεγαλώνει To μίσος - κοντά στον Perens cr ape 

AAAAX - όταν λέτε exeiva που dev στη 
᾿ ῶςλδω 

κάνετε. 

4. Ειλικρινά, o AAAAX ayana | μο»Δρα ἡδαινδ 

EXELVOUG που πολεμούν στο Δρόμο Tov 6 "ον PER 

(γιὰ τὴν νίκη της θρησκείας Tov) σε PPAF 

γραμμή (σε πολεμική παράταξη) σαν va 

εἰναι στερεό στοιδαγμένο οικοδόμημα, 
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(ενωμένοι δηλ. κι ἀκλόνητοι). 

5. Καὶ (θυμήσου) ὁταν ο Μωυσής εἰπε 

στο λαὸ tov: "Q! λαέ μου! Γιατί μ' 

ἐξοργίζετε και μὲ προσόάλετε, ενώ 

γνωρίζετε ότι εἰμαν ο ἀπεσταλμένος του 

AAAAX σ᾽ εσάς; "Kt όταν 

παραστράτησαν, o AAAAX εἶναι που 

ἔκανε τις καρδιές τους VOL παραστρατήσουν 

(στο κακό), γιατί 0 AAAAX dev 

καθοδηγεί TO λαό που επαναστατεί στην 

παρανομία. 

6. Και (ανάγγελλε στον λαό GOV) τον 

Ιησοῦ - το γιο της Μαριάμ - όταν εἰπε: 

"G2! Παιδιὰ tov Ισραήλ! Εἰμαι o 

απεσταλμένος του AAAAX o' εσάς, για 

νὰ επικυρώσω το Νόμο (τη Βίόλο) (που 

NAGE) πριν ἀπό εμένα, και Va σας 

ἀναγγείλω την ευχάριστη εἰδηση για έναν 

Απόστολο που θα ἔλθει μετά από μένα, 

και που TO ὀνομά Tov είναι Αχμεντ". Αλλά 

όταν τους παρουσίασε Ta (ολοφάνερα) 

Σημεία, εἰπαν: "Αὐτή εἰναι φανερή μαγεία" 

7. Και ποιος ὀρίσκεται πιο πολύ στην 

αδικία, από EXELVOV που επινοεί το ψέμα 

σε ὄάρος tov ΑΛΛΑΧ, ενώ ἔχει 

προσκληθεί, στον Ισλαμισμό; Και o 

AAAAX dev καθοδηγεί το λαό που αδικεί. 

8. Θέλουν va σθήσουν το Das (to 
ἸΙσλάμ) του AAAAX - (φυσώντας) - με 

Ta στόματά τους. O AAAAX ὀμως θα 

συμπληρώσει (αποκαλύπτοντας) το Φως 

Του €OTW κι αν οι ἄπιστοι το 

απεχθάνονται. 

9. Exetvocg εἰναι που ἔστειλε τον 
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Απόστολό Tov (Μουχάμμεντ) pe τὴν 

Καθοδήγηση και μὲ τη Ooynoxeta τῆς 

Αλήθειας, για νὰ τὴν παρουσιάσει 

προκηρύσσοντάς τὴν πάνω από όλες τις 

θρησκείες, ἔστω κι αν οι Ειδωλολάτρες 

το απεχθάνονται. 

10. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! Μήπως 

θα πρέπει va σας υποδείξω Eva (εἰδος) 

ἐμπορίου (συμόιδαστικό μέσο) που VA σας 

σώσει από οδυνηρὰ Βασανιστήρια; 

11. Νὰ πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Του και va πολεμάτε (όσο 

μπορείτε) για το Δρόμο του AAAAX (για 

τὴν νίκη της θρησκείας Tov), με τις 

περιουσίες σας και με τον εαυτό σας TOV 

LOLO. AUTO εἰναι το καλύτερο για σας, αν 

(μόνο TO) γνωρίζατε! 

12. Θα συγχωρήσει τα σφάλματά σας 

(τις αμαρτίες σας) και θα κάνει VO μπείτε 

σε Κήπους που κάτω TOUS τρέχουν τὰ 

ποτάμια, καὶ σε ὡραία Μέγαρα μέσα σε 

Αιώνιους Κήπους. Αὐτό - πραγματικά - 

είναι ἡ σπουδαία Νίκη (το ανώτατο 

Katop8wua). 

13. Και ἄλλη μια (axdua Χάρη) θὰ 

σας δώσει) που την αγαπάτε, - δοήθεια 

(Nace), από tov AAAAX χαι γρήγορη 

νίκη - χαι κατάχτηση ἄλλων χωρῶν. 

Ανάγγειλε - λοιπόν - τὰ ευχάριστα Νέα 

στους [Πιστούς. 

.14. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! ας 

ὀοηθήσετε (την θρησκεία του AAAAX), 

όπως εἰπε O Ϊησούς ο γιος της Μαριάμ 

στους Μαθητές του: “Ποιοι θα εἰναι οι 

wae τοῦ, Oa, ob ote 

COTS SERS S 100 514: oe fe 

Ay A SA vee ar Yay ere psy” Sa 7he 
ot? % ’ e με hd -τ 

Sed A SeN | Jalal πα 
al 

sey . “se f y \ 4 ᾿ w 

Ge! > . » 

pre if iia ah Ά + & ge 4.7 s “ 2 

NY OIG ped) gory 94d gra’? 
ty sip, be UE ς a ZI Pe RV AAC 

ORCS SSS Serr 

vee “2 te ts ote 3.2.3} Byes > or 
t . - Ye s . - ae ae 

ences Si wy Fry Sere 
C ey 4. - fer ἫΝ Pee as if 

preci bach Sony ey > “e 

΄ 

σζξϑὰ" Prd aaa ae 
, ΝΑ 1. he . 

pbaligdlat W's 

a 
ZIP! Bae, “rh, 

ἀπ 

: Co Batch ee 
ap cessalise pale gids aly 

go σ΄ wate eee 
‘er wr = αν 

6 NS oO RO eae ee Bee 

Se dilSahUslis ier. Gulltely 
“4 ater og tee 4 1... (77 es Dt 

Op iA Ste au ζο ὦ BSN 
0 Bn “σι 2:2 

δα ας ΚΣ 
“ 2 . . al “ * Sy" 

bal ρολλρο lsahlualys 



(62) Lovoa ελ-Ἰζουμ'α Μέρος 280 YA δι VY daode! δ) 

ὀοηθοί μου (Ενσάρου) (για το ἐργο) του 

AAAAX;" Εἰπαν οι Μαθητές: "Ἐμείς 

εἰμαστε OL ὄοηθοί (στο ἐργο) του 

AAAAX"" Τότε πίστεψε μια μερίδα από 
ta Παιδιά tov ᾿Ισραήλ, evo μια ἄλλη 

μερίδα αρνήθηκαν. Ἐνισχύσαμε ὄμως 

αὐτούς που πίστεψαν κατά τῶν εχθρών 

τους, και ἀαναδείχθηκαν νικητές. 

“ ἘΣΤΙ ἘΠΕ: 
abl pci 

ΟΠ  Lto ὄνομα tov AAAAX 

του Παντελεήμονα του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς 

καὶ OTH Yn, πανηγυρίζει τη Δόξα του 

AAAAX. Etvat ο Κυρίαρχος, ο Ἄγιος, ο 

Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

2. Αὐτός εἰναι που EXEL στείλει στους 

αγράμματους ἕναν ἀπόστολο από τη γενιά 

τους, για VO απαγγείλει σ' αὐτούς τὰ 

(κορανικά) εδάφιά Tov, νὰ τους εξαγιάσει, 

και νὰ τους διδάξει το Βιόλίο και τη 

Σοφία, ακόμα κι αν ταν - από πριν - 

μέσα σε φανερή πλάνη. 

3. και (να δώσει - επίσης - τις 
᾿ παραπάνω ωὠφέλειες) στους ἄλλους που 

dev ἔχουν ακόμα ενωθεί μαζί τους. Και 

εἰναι o Παντοδύναμος,ο Lopes. 

4. Τέτοια είναι ἡ Γενναιοδωρία tov 

AAAAX που την δίνει σε ὀποιον θέλει. 

Και o AAAAX εἰναι ο Κύριος τῆς μεγάλης 

(χωρίς περιορισμούς) Χάρης. 

5. H παρομοίωση μ' αὐτούς που 
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φορτώθηκαν (τις υποχρεώσεις) TOV 

Μωσαϊκού Νόμου, αλλά που - στη 

συνέχεια - δεν τις σήκωναν - όπως πρέπει 

(και χρεοκόπησαν) - μοιάζει με το γάιδαρο 

που κουδαλὰ (πελώριους) τόμους από 

θιόλία (χωρίς va τα καταλαόδαίνει). Πολύ 

χειρότερο εἰναι το παράδειγμα του λαού 

εχείνου που διαψεύδουν ta Σημεία tov 

ΑΛΛΑΧ. Kot ο AAAAX δεν καθοδηγεί 

TO λαό της αδικίας. 

6. Νὰ πεις: "Q! Ἐσείς που ἐχετε 

(ασπασθεί τον Ιουδαϊσμό! Av υποθέσετε 

ότι είἰστε φίλοι του AAAAX - 

αποκλείοντας τους (ἄλλους) ανθρώπους-. 

τότε εχδηλώστε τὴν επιθυμία σας για 

το Θάνατο, αν elote ειλικρινείς" 

7. Αλλά ποτέ δεν θα επιθυμήσουν (το 
Θάνατο), επειδή (τὰ ἐργα) τῶν χεριών 

Tous ἔχουν προηγηθεί. Και ο AAAAX 

γνωρίζει καλά σους αδικούν! 

8. No πεις: "O Θάνατος an’ τον οποίο 

δραπετεύετε, - οπωσδήποτε - Ba σας 
προφτάσει. “Ἔπειτα θα σταλείτε πίσω σ' 

Εκείνον που γνωρίζει τα αόρατα και TO 

δηλωμένα, και θα σὰς αναγγείλει (την 

αλήθεια) από ό,τι είχατε πράξει (στον 

κόσμο)" | 

9. QQ! Eoeic, tov πιστεύετε! Ὅταν σας 

καλεί (ο μουεζίνης) γιὰ την Προσευχή 

κατά τὴν ἡμέρα της Παρασκευής (την 

Ἡμέρα της Συνάθροισης), ὀιαστείτε va 

τιμήσετε ty Μνήμη του AAAAX, xt 

αφήστε τις εμπορικές ασχολίες. Αὐτό είναι 

TO καλύτερο για σας, αν - ὄέθαια - το 

γνωρίζατε! 

eal a3 πα ΠΩ Jb Sf 

sal Carve Ales eh 

εἶ 57: ont ,|τ 

fv ΜΚ Je {77 

a 

She 2.2 
Als An 2 γι ς 

ΠΣ itt oF 

SMS SM as 

mall LE NG ate a “2 - 

-“ 

“ irs 3.» 22 y os 

p Oman es Ste Gh? a 33 ἵν NN) 

poo pall so Sian Sait Ely 
wee hey f 

ec PIES Spas . Gane ol 

OO RPA EE: κοὐ 



(63) Σούρα ελ-Μονυναφικούν Μέρος 280 

10. Κι otav ἡ Προσευχή τελειώσει, 

τότε σκορπιστείτε OTH YH (όπου θέλετε), 

χι επιδιώξετε TH Χάρη tou AAAAX. Και 

ν' avagegete tov AAAAX πολλές φορές 

(va Tov θυμάστε συχνά κι απεριόριστα), 

για νὰ ευτυχήσετε. 

11. Αλλά όταν ὀλέπουν (να γίνεται) 

ἐεμπόριο, ἡ διασκέδαση EEXVVOVTAL 

ορμητικά - σ' αυτά - καὶ σ' ἀφήνουν (να 

στέκεσαι) ὀόρθιος (και va περιμένεις). Νὰ 

πεις: "Ὅ,τι εἶναι στον AAAAX (η Χάρη 

Tov και ἡ Ευλογία) εἰναι καλύτερο από 

τὴ διασκέδαση κι από το εμπόριο! Kat o 

AAAAX είναι ο Ἄριστος Προμηθευτής 

(από κάθε ἀλλον). 

ar) ae. Pe eae ee 
2Y\ aly asa) lp 0 

μα! τς wih ts on an 

aan Co “3. ad fA ber alse e ἡρρόρλανΑλ patios 
CL 0,47 + o% oe oe 21. “ ἦν \- 

pelos lot eailrels Jatt 
gor ΄ an% 72» “ “χ 

Oa lneailly 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

του Ilavtedenuova,tou Πολυεύσπλαχνου 

1. Καθώς σε πλησιάζουν (όταν σου 

ἐρχονται) οι ὑτοχριτές, λένε: "Μαρτυρούμε 

ότι - πραγματικά - εἰσαν ο Απόστολος 

tov AAAAX". Μάλιστα, ο AAAAX 

γνωρίζει ott - ὀέόαια - εἰσαι ο Απόστολός 

Tov, και o AAAAX παρίσταται μάρτυρας 

OTL οι Υποκριτές είναι - σίγουρα - ψεῦτες. 

2. Ἔχουν κάνει LE τους όρκους τους 

EVE παραπέτασμα (για τις κακχές τους 

πράξεις). Ἔτσι εμποδίζουν (τους 

ανθρώπους) από to Δρόμο του AAAAX 

(Ειλικρινά) κακό είναι ὁ,τι κάνουν. 

3. Κι αὐτό γιατί πίστεψαν κι ἐπειτα 

G3 pS 

ae ey vt BSLECR ss IOS as 

ail besa ge Ly Moa di ΕΑ ΓΕΡῚ 

> 
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αρνήθηκαν (τὴν Πίστη). Ἔτοι 

σφραγίστηκαν οι καρδιές τους, γι᾿ αὐτό 

και δεν καταλαθαίνουν. 

4. Ὅταν τους ὑλέπεις, σου ἀρέσει το [4 ““. 2. 2221.1125. 4-474 

σώμα τους (η εξωτερική TOUS εμφάνιση) get atl 
κι όταν μιλοῦν, ακούς (με προσοχή) - oe ὩΣ τα 
ευχάριστα - Ta λόγια τους. Εἶναι σαν Apter SMa we con 

κομμάτια ξύλο (χωρίς αξία και κούφιο ὡς Se 4 

από μέσα) που TO ἔχουν στηριγμένο, (γιατί 

εἶναι ανίκανο va σταθεί μόνο του). 

Νομίζουν πῶς κάθε κραυγή (που 

ακούγεται!) είναι εναντίον τους. Αὐτοί εἰναι 

OL εχθροί, yl’ αὐτό πρόσεχέ τους. O 

AAAAX θα τους πολεμήσει! Πόσο έχουν 

παραπλανηθεί (μακριά από την Αληθεια)! 

5. Κι ὅταν τοὺς λέγεται: "Ἐλάτε! o [1 “(6,2 oS Fs GA ΠΕΡ, 
Απόστολος του AAAAX 8a προσευχηθεί | a. 

για va συγχωρεθείτε", αὐτοί στρέφουν 

(αλλοῦ) το κεφάλι τους, και τους ὀλέπεις 

ν᾿ ἀπομαχρύνονται υπεροπτικά. 

6. Ewa TO LOLO Yt’ AUTOUS, εἰτε pS SA Bonk Az (251,2 

παρακαλέσεις για va συγχωρεθούν cite , ᾿ 
Sev παρακαλέσεις va συγχωρεθούν. O So sey 
AAAAX δὲν πρόκειται ποτέ Va τους 

συγχωρήσει. Βέθαια o AAAAX δεν 

καθοδηγεὶ τον παράνομο λαό. 

7. Eee QUTOL που λένε: ἽΜην EQOEVETE Sue Sele [ἃ ὗν 6} Μή " εἶν, 
τίποτε γι᾿ αὐτούς που εἰναι με τον 

ἀπόστολο του AAAAX, μέχρις ότου Lows 

σχορπιστούν (κι εγκαταλείψουν TH 

Μεδίνα)". Αλλά στον AAAAX ανήχουν 

OL θησαυροί των ουρανών και THS γης. Κι 

όμως οι ὑποκριτές δεν το καταλαόδαίνουν. 

Age en ot 
Alte reas < “ ‘ 

iS aicT5.oN iF 

8. Λένε: "Av επιστρέψουμε στη Mediva | «“..,» ὦ 13 AN SES Wade 
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-: σίγουρα -ο ἰσχυρότερος θα διώξει τον ᾿ 1:2; os ; 4 Sai ci sd is ZAR 

ταπεινότερο (tov Μουχάμμεντ δηλ. και pee ες: eee 

τους οπαδούς TOV) ενώ στον AAAAX ΡῈ 
καὶ στον Απόστολό Tov και στους Πιστούς ὡς A 
ανήκει ἡ LOX, αλλ' OL Ὑποκριτές δεν (το) 

γνωρίζουν. 

9. Q! Ἐσείς που πιστεύετε! As μη σας οἷ KASEY Faery το 
απασχολήσουν - OL περιουσίες σας κι ούτε [, ,.. Ue. Hike 

, , ; «αὐ 5 cu 170. 

TA παιδιά GAS - από τη λατρεία του Jats 0294 .»55553 ot Sas μι 
ace. Pa > an an 7 , , ᾽ “ A 2 e is cs " AAAAX. Κι av κανείς to κάνει αυτό, (οὐ λῷ gla els 

QUTOL - τότε - είναι OL χαμένοι. 

10. Και ξοδεῦετε (σε ἐλεημοσύνη) απ sf st (cao | οἵ Sou OK ΠΑ ails 
αὐτὰ που σὰς ἔχουμε παραχωρήσει, πριν | : x ΓΕ 5x2 a 

ἔλθει ο θάνατος σ' οποιονδήποτε από σας, ΣΦ) Ὁ ΟΡ We τὰ Δα ὠς 
tar 

omote Oa ἐλεγε: "Κύριέ μου! Tati dev ἕο 212 “384 Rainer 

μου δίνεις (μια αναόδολή), μια ἀργοπορία 

για λίγο καιρό. Θα μπορούσα να εἰχα 

δώσει ἐλεημοσύνη και θα ήμουν από τους 

ενάρετους". 

11. Αλλά 0 AAAAX dev θα αναόδάλει ἢ A Κι 

τον ορισμένο χρόνο κάθε ψυχής, όταν 

EXEL πιὰ φτάσει. Και ο AAAAX ἐχει 

ἀπειρη γνώση για O,TL κάνετε. 

P go Ae? “με at ́ 

σοι» aif, 

tO ὄνομα tov AAAAX SN δ : 

του Ilavtedenuova ,tov Πολυεύσπλαχνου : 

, , f 472 ae τὰ eae tet we « hod 1. Οτιδήποτε ὀρίσκεται στους ουρανούς as, ZY τς ripen shai 
καὶ στὴ YN δοξάζει τον AAAAX. >’ Avtov ge ee es eee: 

Ξ a = Ἶ Pies, οἰ ONE secs Kies La (aly 
Τὴν ἡμέρα τὴς Κρίσεως Oa κριθεί ο ἄπιστος 

καὶ Oa ἐμφανίζεται ott ἔχει αδικήσει - στὴν 

ουσία - TOV εαυτό του, EV ο πιστός (δίκαιος) 

θα χαρεί τὴν θεία αμοιδή, στον Παράδεισο. 
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ανήκει ἡ Κυριαρχία, και σ' Αὐτόν ανήκει 

oO ἐπαινος και ἡ Δύναμη Tov είναι πάνω 

από κάθε πράγμα. 

2. Είναι Εκείνος που σας ἔπλασε. Ao 

σας όμως μερικοί είναι Ἀπιστοι καὶ μερικοί 

Πιστοί. Και ο AAAAX, ὄεδαίως, όλέπει 

καλά ὀλα OO κάνετε. 

3. Ἔπλασε τους ουρανούς και TH γη 

δίκαια (σε κανονικές αναλογίες), και σας 

ἐπλασε σ' ὡραία μορφή. Σ' Αὐτόν ανήκει 

n Τελική Πορεία (σας). 

4. Γνωρίζει ὁ,τι ὀρίσκεται στους 

ουρανούς καὶ OTH yn, και γνωρίζει ὁ,τι 

κρυόεται και ό,τι φανερώνεται. Βέδαια, ο 

AAAAX etvat Ἄριστος Γνώστης για ό.τι 

(μυστικά) κρύδουν OL καρδιές. 

5. Ma δεν σας έφθασε ἡ ιστορία 

ἐκείνων - που - παλαιότερα - ἀρνήθηκαν 

τὴν Πίστη; Ἔτσι δοκίμασαν τα κακά 

αποτελέσματα τῆς απιστίας τους και είχαν 

οδυνηρά ὀασανιστήρια. 

6. Κι αυτό γιατί (αν και) τους ἦρθαν 

ἀπόστολοι LE (ολοφάνερα) Ta Σημεία, 
εχείνοι εἰπαν: "Ma (είναι δυνατό) ἕνα 

ἀνθρώπινο πλάσμα va μας καθοδηγεί;" 

Ἔτσι αρνήθηκαν (το Μῆήηνυμα) κι 

απομαχρύνθηκαν. O AAAAX ὅμως dev 

EXEL τὴν ἀνάγκη (τους). Και o AAAAX - 

πράγματι - είναι πλούσιος (πάνω από κάθε 

ανάγκη), Αινετός (άξιος κάθε “Yuvov). 

7. OL ἁπιστοι φρονοῦν OTL SEV 

πρόκειται ν᾽ αναστηθοῦν (για va 

δικαστούν). Na πεις: "Nat, Ma τον 

“¢ οἰ 8) geo VA s jt 

ΡΞ 149 EK KGL sally 
e oe hy ee) arn Fa 

Ne eer 

sabia gl Nb οὐ ξεν 
OPA Se = 

Pe a a ea 4 74 vt 4 

jy play ON locket ACA 

Cy ABioie σὴν 5 ates 

Onticdsp Aisi 

2... 

rere Fe ae 

— sata 
act ΓΙ 

ΘΑ ΣΣΣ 



(64) Loven ελ-Τεγάμπουν Μέρος 280 

AAAAX, θ' αναστηθείτε - οπωσδήποτε-. 
Ἔπειτα θα σὰς πληροφορήσουν (την 

αλήθεια) για ό,τι κάνατε. Αὐτό δε εἰναι 

πολὺ εὐκολο για Tov AAAAX". 

δ. ὥστε, va πιστέψετε στον AAAAX το; ΓΑ Apaigaiihl yale 
καὶ στον Απόστολό Tov και oto we ASD Estee τ | CVSS LEC, 
TOV ἔχουμε στείλει κάτω (OTH yy). Και o 

AAAAX ἐχει ἀπειρη γνώση xe O,TL 

κάνετε. 

9. Την Ἡμέρα που θα σας συγκχεντρώνει ie Boas GUlitye ὧν ΕἸΣῚ οὐ 

(ὁλους) για μια Ἡμέρα (Γενικής) ae em σευ 

Συνέλευσης αυτή της Τεγάμπουν (θα εἰναι ἄξια oe 

ἡ στιγμή της Αμοιδαίας Απάτης της ζημίας «ΑΞ οι, ἐς ὗς. 

και του κέρδους μεταξύ σας). Και όποιοι ἤδη κάτ, 

πιστεύουν ΠΣ AAAAX καὶ κάνουν το Ὁ πὸ ἀν ς ies 

καλό, θ᾽ ἀαπομαχρυνθούν απ᾽ avtots οι 

κακές τους τάσεις, και θα γίνουν δεκτοί 

από τον ΑΛΛΑΧ στους Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν TA ποτάμια, για va 

κατοικήσουν μέσα εκεί για πάντα. Αὐτή 

θα είναι ἡ Σπουδαία Νίκη - Ἐπιτυχία - 

(to Ανώτατο Κατόρθωμο). 

10. Eva όποιοι ἀρνήθηκαν την Πίστη AD; Nese, All teh nif 

και διάψευσαντις Ἐντολές Mac, θα γίνουν κεν, ere χα 

Σύντροφοι της Φωτιάς για να κατοικήσουν ΟἿΣ» sous) aus 

μέσα εκεί (για πάντα). Πόσο gouty : 
(αθλία) εἰναι (αυτή) ἡ Πορεία (το Τέλος)! 

11. Κανένα εἰδος συμφοράς δεν εἰναι 

δυνατό να συμόεί, χωρίς την ἀδεια του 

AAAAX. Kau όὀποιος πιστεύει στον 

AAAAX, οδηγεί την καρδιά του (σωστά). 

Και o AAAAX ta πάντα γνωρίζει. 

᾿ ἰ ᾿ od Ber -& Zee “gee +, 12. Γι αὐτό ὑπακούετε στον AAKNAX AS Seta Latte a 

και ὑπακούετε TOV Απόστολο. Av όμως 
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στρέψετε, πίσω (κι ἀαδιαφορήσετε), το ἐργο 

tov Αποστόλου Mac, εἰναι να προκηρύξει 

μόνο (το Μήνυμα) καθαρά και φανερά. 

13. O AAAAX! Δεν υπάρχει άλλος 

θεός παρά Αὐτός. IV’ αὐτό οι Πιστοί ας 

ἐμπιστεύονται μόνο τον ΑΛΛΑΧ. 

14. Ω! Ἐσείς που πιστεύετε! Ανάμεσα 

στις συζύγους σας και στὰ παιδιά σας 

ὑπάρχουν - σίγουρα - (μερικοί) εχθροί 

για σας. Iv’ αυτό προφυλαχθείτε am’ 

αυτούς. Αλλά αν συγχωρείτε, και 

παραόλέπετε, και σκεπάζετε (ta λάθη 

τους), ο AAAAX εἰναι πράγματι, 

Φιλεύσπλαχνος, Ἐλεήμονας. 

15. (Προσέχετε)! Ta πλούτη σας και 

Ta παιδιά σας va εἶναι μια δοκιμασία 

(για σας). Και στον AAAAX υπάρχει (για 

σας) σπουδαία Αμοιῤθή. 

16. Iv’ αυτό να φούάστε tov AAAAX 

- OOO μπορείτε -, και αχούετε και 

VILAKOVETE, καὶ ξοδεύετε - σ᾽ ἐλεημοσύνη 

- γιὰ TO καλό της ψυχῆς σας. Κι όποιοι 

σώθηκαν από την απληστία της ψυχής 

τους, αὐτοί θα εἶναι που θα επιτύχουν 

την μακαριότητα. 

17. Av δανείσετε (εξοδεύετε σ᾽ 

ἐλεημοσύνη για χάρη του AAAAX), Eva 

ὄμορφο (γενναιόδωρο) δάνειο, θα το 

διπλασιάσει (στο λογαριασμό) σας, και 

θα σὰς συγχωρήσει. Και ο AAAAX - 

ασφαλώς - εχτιμά τους Φιλάνθρωπους κι 

εἰναι Μακρόθυμος, 

18. Ἄριστος Γνώστης, για ὁ.τι εἰναι 
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Ἀρυφό και O,TL φανερώνεται, και εἰναι O 

Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ aS FA : 

tov Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου ἘῸΝ . : 

1. Q! Ἐσὺ ο Προφήτης! Av θέλετε νὰ 24 Jibs Acai Laie 

αποδεσμεύετε τις γυναίκες, (συζύγους) va | », τῇ ee 

τις ἀποπέμπετε στὴν ορισμένη τους ὥς: aly 

περίοδο. (ivtvte)*. Υπολογίστε (pe LPN AA BY 
ακρίδεια) τὴν ἱντνε (το διάστημα της ts fel Bony tray Ceri ET 

περιόδου) και φούηθείτε τον AAAAX, ee renee 
tov Κύριό σας. No μην τις διώχνετε από τ τι > Aad ai FT Sean Oty 

TO σπίτια τους, και μήτε (OL ἰδιες) Va TO 

εγκαταλείπουν εκτός σε περίπτωση που 

6oeBovv ἕνοχοι φανερῆς ασέλγειας. Αὐτά 

εἰναι τα περιθώρια που θεσπίστηκαν από 

τον AAAAX. Και αν κάποιος ὑυπερόαίνει 

Ta Ola (που ἐταξε) ο AAAAX, τότε 

αδίκησε τὴν (iota την) ψυχή του (τον 

EQUTOV του). Δεν μπορείς να ξέρεις ότι O 

AAAAX - πιθανόν - va δημιουργήσει - 

μετὰ απ' αὐτό μια νέα κατάσταση. 

“4 τ λοζ 

if \yasly » ἀρ {οἷν ,ελὼ 

oS 34 trr 

Vlaysan dwt an MS 

2. Ἔτσι σαν θα συμπληρωθεί o τὰ 4G SAGs ee Be 1 Ὁ 

ορισμένος χρόνος, VA τις κρατήσετε ie ene 

(EMLOTOEWETE) με TO καλό ἡ ἀποδεσμεύσετέ Παρ δὲ — 

τις με TO καλό, (UE αμερόληπτους ὀρους). -- προ ΔῸΣ 
Και πάρετε για Μάρτυρες δύο ἅτομα από $i {3 7 δὲ ε SH sib ai is 

σας TOUG LOLOUG - προικισμένους με κρίση a 

- καὶ THONGETE TH μαρτυρία (σαν να ELOTE) Ory 

μπροστά στον AAAAX. Αὐτή εἰναι ἡ 

ἈΊντντε σημαίνει χρονικὸ διάστημα τῆς μὴ 

σαρκικής επαφής κανονικῶν μηνών WOTE νὰ 

εξακριθωθεί ὁτι ἢ μήτρα τῆς συζύγου εἰναι 

ἄδεια από τα ζωάρια tou συζύγου. 
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ἐντολή που δόθηκε σ᾽ αὐτόν που πιστεύει 

στον ΑΛΛΑΧ και στην Ἔσχατη Ημέρα. 

Kat ὀσο γι' αὐτόν που φοόὄάται τον 

AAAAX, (πάντοτε) του ετοιμάζει μιὰ 

διέξοδο (από τις δυσκολίες του). 

3. Και προμηθεῦει yu αὐτόν (αγαθά 

από πηγές) που ποτέ Sev μπορούσε va 

τις φανταστεί. Και ὀποιος εναποθέτει τὴν 

ἐεμπιστοσύνη του στον AAAAX, εἰναι 

QOXETOS yu αὐτόν (o AAAAX). Tati o 

AAAAX - οπωσδήποτε - θα συμπληρώσει 

to θέλημά Tov. Βέδαια, o AAAAX όρισε 

για κάθε πράγμα ένα ορισμένο χρόνο. 

4. Ὅσο γιὰ τις γυναίκες σας που έχουν 

περάσει τὴν ἡλικία της - κατά μήνα - 

αδιαθεσίας, yl’ αὐτές - αν ἔχετε καμιά 

αμφιδολία - ἡ περίοδος που ορίστηκε, 

εἶναι τρεις μήνες, (το ίδιο) και σ' αὐτές 

mov δεν ἐχουν (ακόμη) περίοδο. Iv’ αὐτές 

που μεταφέρουν (ζωή μέσα OTA σπλάχνα 

Tous), ἢ περίοδος (mov ορίζεται) εἰναι 

μέχρις ὁτου ἀπαλλαγούν and το ὄάρος 

τους. Και yu’ αυτούς που φοόούνται τον 

AAAAX, θὰ Tous διευκολύνει (υ AAAAX) 

τὴν υπόθεση (τους). 

5. Αὐτή είναι ἡ Διαταγή tov AAAAX 

TOV τὴν ἔχει στείλει σ' EGGS κάτω. Κι av 

κανείς pobatar tov AAAAX, θα του 

συγχωρήσει τα σφάλματά του και θα 

μεγαλώνει την αμοιθή του. 

6. Αφήστε τις γυναίκες (που 

αποδεσμεύσατε) να ζουν με TOV ίδιο τρόπο 

EXEL που κι εσείς ζείτε, ἀνάλογα με τὰ 

μέσα που διαθέτετε. Na μη τις ενοχλείτε 

περιορίζοντάς τες. Και αν μεταφέρουν (ζωή 
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στα σπλάχνα τους), τότε ξοδέψετε 

(διατροφή) Yl αὐτές, μέχρις OTOV 

απαλλαγούν από το ὄόάρος τους. Κι av 

θηλάζουν (τὰ παιδιά) σας, δώστε τους 

τὴν αμοιδή τους. Και νὰ συνεννοείστε 

μεταξύ σας δίκαια και καλά. Κι αν 

δυσκολευθείτε, ας θηλάσει (το μωρό) μιὰ 

άλλη (γυναίκα) από τη μεριά (του πατέρα). 

7. Ac ξοδεύει εκείνος mov έχει τα μέσα 

ἀνάλογα με τὰ μεγάλα υπάρχοντά του. 

Και ὁποιου, TA Ὀ᾽υπάρχοντα εἰναι 

περιορισμένα, ας ξοδέψει ἀπό O,TL (ο 

AAAAX) Tov ἐχει δώσει. O AAAAX bev 

αναγκάζει κανένα VO σηκώσει GVW τῶν 

δυνάμεών του. Ἔπειτα από κάθε δυσκολία, 

o AAAAX σύντομα δίνει ανακούφιση. 

8. Και πόσα χωριά, που με αυθάδεια 

είχαν αντιταχθεί στη διαταγή του Κυρίου 

τους και τους ἀποστόλους Tov, yu αὐτό 

ζητήσαμε va Ta λογαριάσουμε με GVOTNOO 

λογαριασμό, κι επιδάλαμε πάνω τους 

παραδειγματική Τιμωρία. 

9. Τότε δοκίμασαν ta κακὰ 

αποτελέσματα τῆς (κακῆς) διαγωγῆς τους, 

— XAL TO τέλος της συμπεριφοράς τους ἦταν 

η απώλεια (ο εξαφανισμός.). 

10. O AAAAX ετοίμασε γι' αὐτούς 

αὐυστηρά Βασανιστήρια (στη Μέλλουσα 

Zwn). [ν΄ αυτό να φοδάστε τον AAAAX 

ww! EDEL OL μυαλωμένοι (ἀνδρες), που EXETE 

πιστέψει! O AAAAX ἐχει non στείλει κάτω 

σ᾽ εσάς Eva Μήνυμα, (το Κοράνιο). 

11. (Κι ἐστειλε) ἕναν Απόστολο που 

ἀπαγγέλλει σ᾽ εσάς τις Εντολές tov 
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AAAAX, που ἐχουν φανερή την αλήθεια, 

για va. ὀγάλει ἐκείνους που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό - από το ὀαθύ Σκοτάδι - 

στο Φως. Και ὅποιος πιστεύει στον 

AAAAX καὶ κάνει το καλό, θα τον δεχθεί 

- φάζοντάς τον - σε Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν τα ποτάμια, για να 

κατοικήσει εκεί μέσα - για πάντα. Ο 

AAAAX ἐχει - ὀέδαια - χαρίσει σ' αυτόν 

μια υπέροχη τύχη. 

12. O AAAAX είναι Ἐκείνος που 

ἔπλασε επτά Στερεώματα (ουρανούς) και 

από TH γη (έπλασε) τον ίδιο αριθμό. 

Ανάμεσα από (ὀλα) αὐτά κατεόάζει τη 

Διαταγή (Του), για va μάθετε - ἐτσι -, 

ότι ο AAAAX είναι Παντοδύναμος, κι 

ότι ο AAAAX περιόδάλλει με τη Γνώση 

(Tov) όὀλα Ta πράγματα. 
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Στο ὄνομα του AAAAX 

του Ilavtedenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. ὦ! Ἐσύ ο Προφήτης! Γιατί 

απαγορεύεις (και στερείσαι) ο«τι O 

AAAAX σου ἔχει επιτρέψει; Προσπαθείς 

να ευχαριστήσεις τις συζύγους σου. Αλλά 

o AAAAX είναι Πολυεπιεικής, Ελεήμονας. 

2. O AAAAX ἐχει κιόλας θεσπίσει 

για σας ( - wo! Μουσουλμάνοι! -) va 

ακυρώνετε τους όρκους σας. Και o 

AAAAX είναι ο Προστάτης σας, και είναι 

0 Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 

3. Και όταν ο Προφήτης εἰπε κάτι 
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ἐεμπιστευτικά σε κάποια από τις συζύγους 

του, και τότε αὐτή το διέδωσε (σε μιαν 

ἀλλη), καὶ o AAAAX to φανέρωσε σ' 

αὐτόν, τότε επιθεδαίωσε ἕνα μέρος απ' 

αὐτό και αμφισθήτησε Eva GAO μέρος. 

Κι όταν τῆς το ἀνέφερε, εἰπε (η σύζυγος): 

"Tlovog σε πληροφόρησε γι᾿ αὐτό", κι 

εκείνος εἰπε: "Mov το ἀνέφερε Ἐκείνος 

που γνωρίζει (τα πάντα), και ἡ Ἐμπειρία 

Tov dev ἔχει Cola " 

4. Av - ot δύο σας - μετανιώσατε στον 

AAAAX, (θα εἰναι καλύτερα για σας) 

γιατί OL καρδιές σας τότε θα ἐχουν - 

ὀέδαια - λυγίσει. Αλλά av H μια 

πυποστηρίζει την ἄλλη εναντίον του, 

σίγουρα ο AAAAX εἰναι ο Προστάτης 

του, και ο Γαδριήλ και (κάθε) ενάρετο 

άτομο από τους πιστούς - ακόμα και OL 

άγγελοι θα (τον) ὑποστηρίξουν. 

5. Εἴναι δυνατό - αν σας αποπέμψει 

(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός 

TOV va του δώσει - αλλάζοντας συζύγους 

- καλύτερες από σὰς MOV va ἔχουν 

᾽ὑυποτάξει (τη θέληση τους στο ἰσλάμ). που 

VOL πιστεύουν, που να είναι θεοσεόείς, που 

να ἔχουν μετανιώσει (στον AAAAX), που 

VO λατρεύουν (υπηρετώντας ταπεινά), που 

να ταξιδεύουν (και VO νηστεύουν), που 

εἰναι χήρες ἡ παρθένες. 

6. Ω! ἘΕσείς που πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε τον εαὐυτό GUS και τις 

Οικογένειές σας από Φωτιά, που το 

καύσιμο υλικό της είναι ἄνθρωποι και 

πέτρες, που πάνω της εἰναι (διορισμένοι) 

άγγελοι GVGTYOOL και τρομεροί, που δεν 

δειλιάζουν (να εφαρμόσουν) τις Διαταγές 
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mov πήραν από tov AAAAX αλλά 

EXTEAOVV (με ακρίόεια) ὁ,τι TOUS ἔχουν 

διατάξει. 

7. Και τότε θα τους πουν: "Q! Ἐσείς οι 

Απιστοι! Μη δικαιολογείστε Σήμερα! Δεν 

εἰναι παρά ανταπόδοση για όλα όσα 

κάνατε" 

8. 02! Eoeic που πιστεύετε! Μετανιώστε 

στον AAAAX με κάθε ειλικρίνεια, 

ἐλπίζοντας OTL, LAWS ο Κύριός σὰς va 

συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και Va σας 

δεχθεί - ὀάζοντάς σας - σε Κήπους που 

κάτω τους τρέχουν τα ποτάμια, την Ἡμέρα 

που ο AAAAX δεν Oa επιτρέψει vo 

ντροπιαστεὶ ο Προφήτης και όσοι 

πίστεψαν μαζί του. To Φως τους θα 

προπορεύεται, μπροστά τους και προς τα 

δεξιά τους, ενώ θα λένε: "Κύριέ μας! Na 

τελειοποιήσεις TO Φως μας, και συγχώρεσέ 

μας. Tlatt ἡ δύναμη Σου εξουσιάζει όλα 

τα πράγματα". 

9. Q! Ἐσύ ο Προφήτης! Αγωνίσου 

σκληρὰ κατά των Ἀπιστῶν και τῶν 

ΥὙποχριτών και γίνε αὐστηρός απέναντί 

τους. Και ἡ κατοικία Tous είναι ἡ Κόλαση. 

ἕνα απαίσιο - πραγματικά - καταφύγιο! 

10. O AAAAX προόάλλει σαν 

παράδειγμα στοὺς Ἀπιστοὺυς tH σύζυγο 

του Nwe και τη σύζυγο του Λωτ. Ἥταν 

και OL δύο (αντίστοιχα) στην ὑπηρεσία 

δύο ενάρετων δούλων μας, που τους 

εξαπάτησαν, χωρίς va ὠφεληθούν σε 

τίποτα μπροστὰ στον ΑΛΛΑΧ, ενώ 

ἄκουσαν: "Μπείτε στη Φωτιά μαζί με τους 

(ἄλλους) που μπαίνουν!". 
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11. Kat ο AAAAX προόάλλει σαν 

παράδειγμα σ' αὐτούς που πιστεύουν TH 

σύζυγο του Φαραώ, που, πρόσεξε τι εἰπε: 

"Κύριέ μου! Κτίσε για μένα EVO σπίτι στον 

Παράδεισο, και σώσε με από τον Φαραώ 

και από τις πράξεις του, και σώσε LE 

από τον ἀδικο λαό", 

12. και τη Μαριάμ - τη θυγατέρα του 

Ϊμράν - που φύλαξε την αγνότητά της. 

Κι εμφυσήσαμε (στο κορμί της) ἕνα μέρος 

από to πνεύμα Mas, (τον Χριστό), κι 

επιδεδαίωσε την αλήθεια τῶν λόγων του 

Κυρίου της, και τῶν Ιραφῶν Tov, κι 

ήταν μια από τους θεοσεέείς. 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ag είναι Πολύδωρος Εκείνος που 

στα χέρια Του εἰναι ἡ Κυριαρχία και που 

n Δύναμή Tov ὀρίσκεται πάνω από κάθε 

πράγμα, | 

2. Ιου δημιούργησε to Θάνατο και TH 

Zon, για va δοκιμάσει ποιος ἀπό εσάς 

κάνει τις καλύτερες πράξεις. Και είναι ο 

Ανίκητος, ο Πολυεύσπλαχνος, 

3. Hlov δημιούργησε τους επτά 

ουρανούς τον ἕνα πάνω στον άλλο. Καμιά 

ατέλεια στις ἀναλογίες δὲν Ba δεις στη 

Δημιουργία του Φιλάνθρωπου. Στρέψε το 

GAEULA σου μιὰ φορά μετά από την CAAT. 

Μήπως ὀλέπεις κανένα σχισμό; 
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4, "Ἔπειτα στρέψε to ὀλέμμα σου δύο 

φορές: τότε το όλέμμα θα επιστρέψει πίσω 

σ' ἐσένα απελπισμένο (ματαιωμένο) και 

ξαντλημένο. 

5. Κι ἐχουμε πράγματι στολίσει TOV 

κατώτερο OVOEAVO (τον χαμηλότερο), μὲ 

Λαμπτήρες (αστέριαλ) και τα έχουμε κάνει 

όληματα για (να διώχνουν μακριά) τους 

Δαίμονες, που γι' αυτούς έχουμε ετοιμάσει 

TA ὀασανιστήρια της φλογερής Φωτιάς. 

6. Και yu αυτοὺς που ἀρνήθηκαν το 

Κύριό τους ὑπάρχει ἡ Τιμωρία της [ἡ 

Κόλασης. Και πόσο απαίσιος εἰναι ἕνας 

(τέτοιος) προορισμός. 

7. Και όταν θα ρίχνονται μέσα σ᾽ 

αὐτήν, θ᾽ ακούνε TO (τρομερό) σύριγμα 

της ἀναπνοῆς της, ενώ φλογίζεται, 

8. παρ᾽ ολίγο va εχραγεί από μανία, 

(μεγάλη οργήῆ). Κάθε φορά που μια Ομάδα 

θα ρίχνεται μέσα σ΄ αυτή, οἱ Φύλακές 

τῆς θα ρωτούν: "Δεν NAVE σ᾽ εσάς κανένας 

Προειδοποιητής"" 

9. Oa πουν: "Βέδαια και μας ήλθε 

Evac Προειδοποιητής, αλλά τον 

ἀαρνηθήχαμε και εἰπαμε: - Ο AAAAX δεν 

EXEL στείλει κανένα (Μήνυμα) κάτω (στη 

YN), κι εσείς ὀρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη!" 

10. Κι (επί πλέον) θα πουν: "Av - 
μονάχα - ακούαμε, ἡ αν είἰχαμε μυαλό, 

dev θα μασταν (τώρα) με τους 

Συντρόφους τῆς Λαμπαδιασμένης 

(Φλογισμένης) Φωτιάς!". 

cel AS eee Caz 2“ .“1ς 

ὡρρῴ ent jallalz Aline avip 

Ortiocacshsucts 
wee "Ὁ - 

ΟΣ ΟΣ el δ᾽ ἐκ < 

OMe eens 



Μέρος 290 (67) Loven ελ-Μουλκ 

11. Kat θα ομολογήσουν τότε τα 

σφάλματά τους. Αλλά πολύ μακριά θα 

εἰναι (η Συγχώρηση) από τους Συντρόφους 

της Φλογισμένης Φωτιάς!, 

12. Ὅσο yu αὐτούς που gobovvtat 

(από τα δάθη της καρδιάς τους) το KueLo 

τους, (χωρίς va τον ὀλέπουν) θα ἐχουν 

Συγχώρεση (αμαρτιών) και μια μεγάλη 

Αμοιδή. 

13. Και cite χρύόετε τὰ λόγια σας, 

cite τὰ λέτε φανερά, Ἐκείνος - ὀεόδαια - 

EXEL (απόλυτη) γνώση για OGA κρύόδονται 

ota στήθια (σας). 

14. Μα (εἰναι δυνατό) ο Κύριος 

Δημιουργός νὰ μην γνωρίζει(τον ἄνθρωπο) 

που Ο ἰδιος EXEL πλάσει, όντας ο μόνος 

Γνώστης ota ανεξήγητα μυστικά τῆς 

Δημιουργίας, ενώ συγχρόνως εἰναι ο μόνος 

πλήρως Ἑνήμερος σε κάθε εξέλιξη;" 

15. Εκείνος εἰναι που ἔκανε 

υποταγμένη TH γη και κατοικήσιμη για 

σας. Περπατάτε - λοιπόν - στις περιοχές 

TYG και τραφείτε (απολαμύόάνοντας) τα 

αγαθά που προμηθεύει. Και σ΄ Αὐτόν 

εναπόκειται ἡ Ανάσταση. 

16. Ma αισθάνεστε ασφάλεια ότι Αὐτός 

που εἰναι στὰ ουράνια ( ο Ὕψιστος 

AAAAX) dev θα χάνει ὥστε va σᾶς 

χαταπιεί ἡ γη όταν σείεται (σαν σε σεισμό); 

17. Ma αισθάνεστε ασφάλεια ότι 

Επκείνος που εἰναι στὰ ουράνια (ο ὕψιστος 

AAAAX) δεν θα στείλει πάνω σας μιὰ 
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ὀίανη καταιγίδα (ue 6ooyn από πέτρες) 

για νὰ μάθετε - ἕτσι - πόσο (τρομερή) 

ἦταν ἡ Τιμωρία Mov; 

18. Κι ὄμως εκείνοι που ἐζησαν πριν ΚΑΊ BSS pa GANS SS; 
απ' αὐτούς διάψευσαν (THY προειδοποίηση 
Mov), Πόσο - τότε - (τρομερή) ήταν και 

n οργή Mov (γι' αυτούς); 

19. a OEV ὑλέπουν τὰ πουλιά (που RSA pay hs 551 
πετοῦν) πάνω TOUS ἀνοίγοντας τὰ φτερά | way - _- eee ere 
TOUS, και ane τα ee SEV δ ct AI YW 
μπορεῖ Va Ta δαστάξει ψηλά εκτός από 

tov Πανοικτίρμονα AAAAX. Στ' αλήθεια, 

Εχείνος είναι που ἀγρυπνά πάνω από 

κάθε πράγμα. 

20. Ilovog είναι εκείνος που μπορεί va Sloss a ard 2 0} ΤΈΣ Sis 23 
σας ὀοηθήσει - (ἔστω) κι av εἰναι ἀξ, See δεν 
(ολόκληρος) στρατός - αντί τον Bh eaeesy 
Φιλάνθρωπο(ΑΛΛΑΧΕΡΣ; Le τίποτε, παρά 

μόνο στην ἀπάτη, ὀρίσκονται οι Ἀπιστοι. 

21. Ἢ. ποιος εἰναι EXELVOS που μπορεί ἃ , ΠΡΌ ΟΣ 
νὰ σὰς προμηθέψει για τη διατροφή σας, ΜΕΝ 
αν Exetvog χρατήσει (εμποδίζοντας) τις Oy eS 
προμήθειές Tov; κι ὄμως επιμένουν - 

αυθαδέστατα - στὴν ασέδεια και 

ὁραπετεύουν (από την Αλήθεια). 

22. Ιΐοιος - τάχα - είναι καλύτερα 

οδηγημένος: OTOLOG περπατά (ὀιαστικά) eke ees 
΄ ΄ , , , tt ν δὲ καὶ ὀλέπει κάτω (με σκυφτό) το πρόσωπό ΕΠ ὦ 

του, ἡ ὁποιος περπατά ομαλά πάνω σ' 

ἕνα ‘Iovo Δρόμο; 

# - oe στ evr “. - 2: 

bem siecle ualage bel geil 

st = ᾿ 4 Snr iis “% Cah», 23. Na mets: "Etvar Exetvoc που σας -- ἿΝ “κως ait age 
EXEL πλάσει, και σὰς ἔδωσε THY ἱκανότητα Ae 22 as ΡῈ 

της AXONS, της ὁράσης, (της αἰσθησης), 
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και της αντίληψης. Πολύ λίγο - ὀμως - 

ευγνωμονείτε! 

24. Na πεις: "Etvat Exetvocg που σας 

πολλαπλασίασε OTH yn, καὶ σ' Αὐτόν Oa 

συγκεντρωθείτε OAOL γιὰ τη Koton". 

25. Και λένε: "Πότε (θα γίνει) αὐτῇ ἡ 

᾽πυπόσχεση;" Av - ὀέόδαια - εἰστε ειλικρινείς. 

26. Na πεις: "Ὅσο για τη γνώση (της 

Ὥρας) αὐτή εἰναι we τον AAAAX, ενώ 

εγώ εἰμαι (απεσταλμένος) για va 

προειδοποιώ - φανερά - ὀλους". 

27. Ὅταν - από κοντὰ - τὴ δουν 

ξαφνικά τὴν τιμωρία θα σκοτεινιάσουν 

Ta πρόσωπα εκείνων που ἀρνήθηκαν (την 

Πίστη), και θα λέγεται: και θα ἀκούσουν: 

"Αὐτή εἰναι (η εκπλήρωση της ὑυπόσχεσης) 

που ζητούσατε!", 

28. Na πεις: "Βλέπετε; Av ταν νὰ 

καταστρέψει - ο AAAAX - ἐμένα κι 

ὁποιους εἰναι μαζί μουν, ἡ va μας 

σπλαχνιστεί, τότε ποιος μπορεί ν' 

απαλλόξει τους Ἀπιστους από μιὰ οδυνηρή 

Τιμωρία;" 

29. Na πεις: "Αὐτός εἰναι oO 

Φιλάνθρωπος. ἔχουμε πιστέψει σ᾽ Αὐτόν 

και σ' Αὐτόν υποστηριχθήκαμε. Πολύ 

σύντομα θα μάθετε ποιος (από εμάς) 

ὀρίσκεται σε φανερή πλάνης". 

30. No πεις: "Βλέπετε; Av To νερό σας 

χαθεί κάποιο πρωινό, (κάτω ἀπ᾽ τη γῆ), 

ποιος - τότε - μπορεί να σας εφοδιάσει 

με καθαρό τρεχούμενο νερό;" 
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“tO ὄνομα tov AAAAX 

tov Iavtehenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. N.=(Novv).Ooxifouar στην Γραφίδα 

και OE O,TL (OL ἄνθρωποι) γράφουν, 

2. Ὁτι dev etoar (92! Movydupevt!) 

Ma ty Xaoy tov AAAAX - τρελός. 

3. Και γιὰ σένα - σίγουρα - υπάρχει 

μια συνεχή αμοιόή. 

4. Πράγματι, και (κρατάς) ἑνὰ 

σπουδαίο (σταθερό) και ανώτερο 

χαρακτήρα. 

5. Σύντομα θα δεις όπως κι αὐτοί θα 

dOvV, 

6. ποιοί από εσάς γοητεύουν, (είναι 

παράφρονες). 

7. Ο Κύριός σου - ὀέδαια - γνωρίζει 

πολύ καλά ποιος (ανάμεσα στους 

ανθρώπους) ἔχει παραπλανηθεί απὸ το 

Δρόμο Tov. (ξπίσης) γνωρίζει πολύ καλά 

αὐτοὺς που καθοδηγούνται (στον Δρόμο 

της Αληθειας). 

8. λ΄ αυτό μην υπακούεις αὐτούς, που 

διαψεύδουν (αρνούνται) την Αλήθεια. 

9. Επιθυμούν va υποχωρείς σ᾽ αὐτούς. 

γι᾿ αὐτό και αὐτοί παρουσιάζονται 

πυποχωρητιχοί. 

VQ sil ΔΛ, Δ δ). 
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10. Και μην ὑυπακούεις κάθε τιποτένιο 

(ανάξιο ἀἁνδρα), που είναι ἕτοιμος με 

όρκους, 

11. - Evav συκοφάντη, που συνέχεια 

(κινείται) με συκοφαντίες - 

12. va εμποδίσει (από συνήθεια) κάθε 

καλό -, ἕναν παραδάτη (του Νόμου) και 

(δουτηγμένο) στην αμαρτία. 

13. ἕναν ὄίαιο (και σκληρό) με 

πονηρούς VITALVLYLOUG - και WE OAC αὐτά 

- γεννημένο για διαφθορά 

14. ἐπειδὴ - τάχα - EXEL πλούτο και 

(πάρα πολλά) αγόρια. 

15. Ὅταν σ᾽ avtov διαδαστούν ot 

Εντολές Mac (ta χκορανικά εδάφια), λέει 

(ότι εἰναι): "Παραμύθια τῶν Αρχαίων" 

16. Σύντομα θα τον σημαδέψουμε πάνω 

στη μύτη (σαν το ζώο)! | 

17. Xt' αλήθεια, tous Exouve δοκιμάσει, 

όπως δοκιμάσαμε TOUS Συντρόφους TOV 

Κήπου (παραδείσου) ὁταν ἀποφάσισαν νὰ 

μαζέψουν to (άλλο) πρωΐ τους καρπούς 

(του), 

18. χωρίς va κάνουν καμιά επιφύλαξη. 

(αν θέλει οΑΛΛΑΧ - πρώτα ο Θεός -"). 

19. Τότε noble πάνω στον (κήπο) μιὰ 

ἐεπίσκεψη από τον Κύριό σου (που 

ἕἙεπάστρεψε) OAG γύρω, ενώ GVTOL 

κοιμόντουσαν. 

¥4 s jt 4A pS! δ) gee 

ἅν Fe 

G feet ci εὖ 

Ar] a“ ae “33 

Or) psa ee 

“μι. mania μὴ 

ORS 
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20. Ἔτσι (0 κήπος) To πρωί ἐγινε σαν 

ἕνα σκοτεινό (σαν μαύρη σκόνη - σταχτί) 

UL ἐερειπωμένο στίγμα, (που οι καρποί του 

εἰχαν κιόλας μαζευτεί. 

21. Σαν ξημέρωσε φώναζε ο ἕνας τον 

ἄλλο: 

22. "Πηγαίνετε - Ooo είναι ἀκόμα πρωΐ 

- στον καλλιεργημένο σας (τόπο), αν θέλετε 

Va μαζέψετε TA φρούτα". 

23. Και ξεκίνησαν, ενώ συζητούσαν 

ψιθυριστά λέγοντας: 

24. "Mnv αφήσετε να μπει οὔτε ἕνας 

φτωχός αυτή την ἡμέρα σε σας μέσα στον 

(κήπο))". 

25. Κι ἀρχισαν TO πρωινό (με σκοπό) 

μια δυναμική (και ἀδικὴ) συγκομιδή. 

26. “Ὅταν oums εἰδαν (tov κήπο), 

εἰπαν: "ALYOVOG ἐχουμε χάσει TO ὁρόμο 

μας. 

27. Αλλά μάλλον μας έχουν αποχλείσει 

(από τους καρπούς του κόπου Was)!" 

28. ἕνας απ’ αὐτούς ο πιο μυαλωμένος 

(απὸ τους ἄλλους), εἰπε: "Ma δεν σας το 

ἔλεγα, γιατί va μη δοξάζετε (TOV 

AAAAX)’; | 

29. Evnav: "Δόξα στον Κύριό μας! 

Ἤμασταν - ot’ αλήθεια - ἀδικοι!" 

30. Κι ἐστρεφε O ἕνας ενάντια στον 
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ἄλλο και αλληλοκατακρίνονταν. 

31. Εἰπαν: ᾿Αλίμονό μας! ἡμασταν - 

πράγματι - παραύάτες" 

32. "Μακάρι ο Κύριός μας ανταλλάξει 

- γιὰ μὰς - EVA καλύτερο (κήπο) απ' αὐτόν, 

γιατί επιδιώκουμε συγχώρηση από τον 

Κύριό μας (μετανοιωμένοι)"}" 

33. Τέτοια εἰναι ἡ Τιμωρία (σ' αὐτή 

τη ζωή). Μεγαλύτερη όμως εἰναι ἡ Τιμωρία 

τῆς Μέλλουσας Ζωής, αν μόνο μπορούσαν. 

νὰ το καταλάαόουν! 

34. Βέδαια, για τους Evaoetous 

᾽υπάρχουν - στον Κύριό τους - Κήποι τῶν 

απολαύσεων. 

35. Μήπως - τότε - θα μεταχειριστούμε 

(τους Μουσουλμάνους) υποταγμένους στη 

θέληση του AAAAX, σαν τους 

εγκληματίες; 

36. Ti συμόαίνει μ' εσάς; Tas δικάζετε; 

37. Ἢ μήπως ἔχετε ένα (ἀλλο) Βιόλίο 

που o' αὐτό μαθαίνετε, 

38. ότι Oa ἔχετε μ᾽ αυτό ό.τι διαλέξετε; 

39. Ἤ μήπως ἔχετε - ορχωτῆ - 

Συμφωνία μαζί Macs που ισχύει μέχρι την 

Ἡμέρα της Avaotaorns, ότι θα ἐχετε ό,τι 

ZL αν ἀαποφασίσετε; 

40. Η ρώτησέ τους, ποιος am’ αὐτούς 

θα σταθεί γι' αὐτό - εγγυητής! 

δ! 
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a - 

a fe 

C3 Ge beac 

gow, ΄ οὐκί “eo oe 

ἐν: 9) ϑ λας (ass ol 

a ae si ai 

σε αὶ 5.2 s8G ταν 
ἜΑΡ “) τ “ἢν Ὁ 

al 



(68) Σούρα ελ-Κάλεμ Μέρος 290 

41. Ἢ μήπως έχουν “Συνεταίρους" (με 

τον AAAAX), Tote ας ἔλθουν με τους 

"συνεταίρους" τους, αν εἰναι ειλικρινείς! 

42. Την Ἡμέρα που το καλάμι του 

ποδιοῦ θ' ἀπογυμνωθεί (θα εξαφανισθεί 

TO μυστήριο), και θα κχλητευθούν va 

σκύψουν για λατρεία,... δεν θα τους εἰναι 

δυνατό,. 

43. τα μάτια τους θα χαμηλώνουν (στη 

Yn) καὶ Oa τους σκεπάσει ἡ ντροπή, για 

το λόγο ότι ἔχουν κλητευθεί - GAAOTE - 

νὰ προσκχυνήσουν, ενώ ήταν εντάξει (σε 

υγεία καὶ ἱκανότητα), αλλά ἀαρνήθηκαν). 

44. Γι' αὐτό agnoé Με - μόνο - με 

κάτι τέτοιους που αρνήθηκαν αὐτό το 

Μήνυμα (το Κοράνιο). Θα τους 

τιμωρήσουμε από εκεί που Sev ξέρουν. 

45. Mia (μεγάλη) αναδολή θα τους 

παραχωρήσω. To Σχέδιό Mov - 6€6ara - 

MAVIGXVOO. 

46. Ἢ μήπως θα τύχει va τους 

ζητήσεις, (822 Μουχάμμεντ!), καμιά αμοιδή, 

EVM εἰναι φορτωμένοι με ὀαρύ χρέος; 

47. "Ἢ μήπως χρατούν το Αόρατο, και 

μποροῦν VO το γράφουν (αποκαλύπτοντάς 

TO κάτω OTH YN); 

48. Γι’ αυτό κάνε ὑπομονή για τὴν 

Απόφαση του Κυρίου σου, και μην εἰσαι 

σαν το Σύντροφο του μεγάλου Ψαριού 

(tov Iwva), που φώναζε (απελπισμένος) 

με αγωνία. 
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49. Av dev tov ἔφθανε ἡ Χάρη από 

το Κύριό σου, θα ριχνόταν - οπωσδήποτε 

- πάνω σε γυμνή ακτή, ντροπιασμένος. 

50. Ἔτσι ο Κύριός σου τον διάλεξε 

και τον ἐόαλε μαζί με τους ενάρετους. 

51. Λίγο ακόμα και οι άπιστοι νὰ σε 

κάψουν με Ta εχθρικά ὀλέμματά τους - 

όταν axovve το Μήνυμα (To Κοράνιο) - 

να σε κάνουν VO γλιστρήσεις, καὶ λένε: 

"Σίγουρα εἰναι τρελός!" 

52. Κι ὀμως δεν εἰναι τίποτε ἀλλο 
παρά ένα Μήνυμα (Κοράνιο) για όλους 

τους κόσμους. 

Στο όνομα tov AAAAX 

του Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου 

1. To Αναπόφευκτο, (η Ανάσταση) 

2. Ποιο εἰναι to Αναπόφευκτο; (η 

Ανάσταση); (η Πραγματικότητα που - 

οπωσδήποτε - φθάνει); 

3. Και τι θα σε κάνει να καταλάέόεις, 

τι εἰναι ἡ Ανάσταση; (η ἀαπόλυτη Αλήθεια),; 

4. H γενιά του Θεμούντ και του Αντ 

διάψευσαν τὴν Ανάστασηῃ. 

᾿Α. Κι ὁμως ἡ γενιά του Θεμούντ 

εξολοθρεύθηκε από μια τρομερή κραυγή! 

6. Κι όσο για τὴ γενιά του Αντ 
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εξολοθρεύθηκε ἀπό ἕνα μανιώδη Ἄνεμο, 

᾽πυπερόολικά ὄόίαιο, 

7. που τον EXAVE Va φυσά με μανία |., os are “ge 

πάνω τοῦς, ἑπτά νύχτες και OXTM ἡμέρες nas 

κατά συνέχεια, ὥστε θα μπορούσες vO Binders ἊΝ κεφ ἃ 
δεις (όλο) το λαό να κείται χάμω 

ξαπλωμένος, στοὺς (δρόμους) τους, σαν 

Va ήταν κούφιες ρίζες φοινικόδενδρων. 

, , , ’ σὸς. “Pe ° we wee 

8. Μήπως ὑλέπεις Va ἔχουν αφήσει CS acsth; mA Ae 

κανένα ζωντανό; 

, ͵ , ’ σὸς. -2 «“ε"4΄ Berl et are, τσ | 9. Κι porEee nove ο Φαραώ XL ὁσοι ore DES SNAG eee ae, 
YTAV πριν απ' AUTOV, και TA Χωριά που 

ανατράπηκαν από τη (γνωστή) Αμαρτία, 

2.1.1» 77% 10. και παράκουσαν TOV απόστολο του 

Κυρίου τους. Ἔτσι τους τιμώρησε με 

πολλαπλή τιμωρία. 

owe” “ὦ ele 
am Ox res 

11. Ὅταν το νερό (από τον Δ χ  ξεις τω 
Κατακλυσμό του Νώε) πλημμύρισε - 

ξέχειλα - Ἐμείς είναι που σας μεταφέραμε 

στην πλεούμενη (Κιόωτό), 

12. για va. κάνουμεμια παραδειγματική Poe oe eet atte 
, , , Oe Oa ρα} 190 LATA THe OOXLUGOLE για σας, και TO GUTL (που ἀκούει 

τις ιστορίες και διατηρεί τη μνήμη τους), 

va χρατά to Μάθημα. 

¢ , , , De 2 BS we et ad 13. Και tote, όταν ἕνα και μόνο co Eee Bb apa Sealif 

φυσημα GKXOVOTEL ἀπὸ TH σάλπιγγα, 

14. καὶ κινηθεί ἡ yn χαι ta ὄουνά 

(της), καὶ μ' Eva κτύπημα κτυπηθοῦν και 

γίνουν σκόνη, 

O65 KCI AMA 

ΚΠ ee 
OPE ad gg 9? 15. o αὐτή την Ἡμέρα γίνεται to 
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(Μεγάλο) Συμόάν, (την Avaotaon), 

16. και θα σχισθεί ο ουρανός στα δύο, 

γιατί την Ἡμέρα αυτή θα εἰναι ἐτοιμος 

VOL πέσει. 

17. Και ov ἄγγελοι θα όὀρίσκονται (σ' 

ONES) τις πλευρές του, και οκτώ θα 

σηκώνουν - αὐτή την Ημέρα - 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 χρύόδετε - δεν θὰ 
μείνει κρυμμένη. 

.19. Τότε σ' εκείνον που θα δοθεί το 

Βιόλίο tov, στο δεξί του (χέρι), θα πει: 

"Na εδώ! Διαόδάστε το Βιόλίο μου! 

20. "Κατάλαδα - πράγματι - ότι ο 

Λογαριασμός μου (μια Ἡμέρα) θα με 

φτάσει" 

21. Και θα όρεθεί σ᾽ Ευτυχισμένη Con, 

22. o Eva Κήπο υψηλό, 

23. που τα Φρούτα του (θα κρέμονται 

σε δεμάτια) χαμηλά και κοντά (του). 

24. "Mate, και πιείτε pe πλήρη 

ικανοποίηση, για O,TL (καλό) κάνατε στις 

μέρες που ζήσατε στο χόσμο!" 

25. Και 600 σ᾽ εκείνον που θα δοθεί 

το Βιόλίο του στο ἀριστερό TOV (χέθρι), 

θα meu "Μακάρι, va μη μου δινόταν To 

ὀιόλίο μου! 
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26. "Και ποτέ να μη γνώριζα πόσος 

ταν ο λογαριασμός μου! 

27. “Μακάρι (ο Θάνατος) va ἔκανε OO) Co KE 

TO τέλος μου! 

28. "Δὲν μὲ ὠφέλησε σε τίποτε ἢ 

περιουσία μου! 

29. "Ἔχει χαθεί από μένα " δύναμη (η Cb seule 
EEOVGLA.) μου!".. 

΄ a , t , . As. ae 30. (Mic αὐυστηρή διαταγή θ᾽ axovotet): contrasts 
Ilaete tov, και δέστε τον, 

31. κι ἔπειτα κάψτε τον oto [Ivo το Or ana ans 
EEWTEOO, 

32. Ἔπειτα, κάντε tov va ὀηματίζει 

σε αλυσίδα που va. ἐχει μάκρος εὔδομήντα 

πήχες! 

Z BYS ae report “ « 
γε ae Α core “for κυ ss Ace aLL as 

33. "Ki auto, γιατί dev πίστευε στον ὭΣ “ΠῚ hes BYR 
Ὕψιστο AAAAX, 

4. "xi οὔτε ενδιαφέρθηκε για την “ΥΊ 72 Bare, 54 MOTE? V0 φέρθηκε y ἢ Geshe of; 

τροφή TOV φτωχοῦ! 

35. "Ἔτσι δεν ἐχει εδώ σήμερα κανένα ρει, 3 
φίλο, 

56. XL οὔτε τροφή, EXTOG (0,11 ELLELVE) Oo. ie oil Achy 

απο TO πλύσιμο τῶν πληγών EXELVWV που 

elye διαφθείρει. 

37. που κανείς SEV TO τρώγει, παρά Ys tL i i Lk iy 

μόνο OL ἁμαρτωλοί". 
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38. Πράγματι, ορκίζομαι για ό,τι 

ὀλέπετε, (σας καλώ νὰ ομολογήσετε O,TL 

ὀλέπετε), 

39. και ό.τι δεν όλέπετε, 

40. ότι αὐτό (το Κοράνιο) εἰναι - στ᾿ 

αλήθεια -λαλιά ενός τιμημένου απόστολου 

(Μουχάμμεντ). 

41. Και δεν εἰναι λόγος ενός ποιητῇ. 

Λίγο εἰναι 0,tL πιστεύετε! 

42. Κι οὔτε εἰναι λόγος ενός ιερέα - 

μάντη. Λίγο εἶναι ἡ προειδοποίηση που 

πήρατε! 

43. (Αὐτό είναι) ένα προειδοποιητικό 

ΜΜήνυμα που έχει σταλεί από τον Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

44. Κι av (0 ἀπόστολος) επινοούῦσε 

οτιδήποτε λόγια στο Ovouwa Maz, 

45. θα τον πιάναμε (αρπάζοντάς τον) 

από TO δεξί του χέρι, (για σκληρή τιμωρία), 

46. και ἔπειτα θα κόδαμε art αὐτόν - 

οπωσδήποτε - την αρτηρία της καρδιὰς 

TOV, 

47. και κανείς amo εσάς δεν θα ήταν 

δυνατό νὰ τον εμποδίσει (από τὴν οργή 

Mac). 

48. Αὐτό όμως εἰναι Eva Μήνυμα για 

τους Θεοφοόδούμενους. 

49. Και Ἐμείς - ὀέδαια - γνωρίζουμε 

¥4 s jel 4 δι»! δ) 

σῆς, Sees cE Gt Ge 
OF BUS ab ge) 

“ff 

Bm hiteense ict 
COND οι ry 

a ad gor ef fe κ᾿ 

enc νά ον 

sarees 
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OTL ανάμεσά σας ὑπάρχουν AVTOL MOV (TO) 

διαψεύδουν. 

50. Kau - ot’ αλήθεια - (η) Αποκάλυψη) 

εἰναι αἰτία θλίψης για τους Ἀπιστους. 

51. Κι auto - οπωσδήποτε - εἰναι ἡ 

πραγματική Αληθεια. 

52. Iv’ αὐτό δόξαζε to ὀνομα του 

Μεγάλον Κυρίου σου. 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ 

του ]]αντελεήμονα. του ΠΙ}ολυεύσπλαχνου 

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, 

mov εξουσιάζει τις Σκάλες της Ανόδου. 

4. Ov ἄγγελοι και to Πνεύμα, (ο 

Γαόδριήλ) σ΄ Αὐτόν ανεδαίνουν σε μια 

Ημέρα που ἡ διάρκειά της εἰναι (σαν) 

πενήντα χιλιάδες χρόνια. 

5. [ν΄ αὐτό κράτα νυπομονή, μια 

VILOLOVY, OUOE PN. 

6. Βλέπουν (τὴν τιμωρία) - πραγματικά 

- σαν νὰ εἰναι μακριά. 

7. Eva) Ἐμείς τη όλέπουμε (πολύ) κοντά. 

V4 sil νὰ ξ) δ)» 

“3 ΄ ye »,» “΄“4ὶ BS ΄ 

CaN esa 

von 7571 Soo 

OR “ae lala; 
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8. Την Ἡμέρα που ο ουρανός θα εἰναι 

OAV λιωμένος μπρούντζος, 

9. και θὰ είναι τα ὀουνά σαν το μαλλί, 

10. και κανένας φίλος δεν θα ρωτὰ 

για TO φίλο, 

11. ενώ θὰ τους κάνει (oO AAAAX) 

να ὀλέπει ο ἕνας τον ἀλλο. (Τότε), επιθυμία 

του ένοχου θα εἰναι, αν μπορεῖ νὰ 

εξαγοράσει τον εαυτό του από την Τμωρία 

εκείνης της μέρας, (θυσιάζοντας) ta 

παιδιὰ του, 

12. τη σύζυγό του και τον ἀδελφό 

του, 

13. τη γενιά του που του πρόσφεραν 

COVAO, 

14. και όποιον ἄλλο ήταν στὴ YY - 

“aL OhOUS μαζί - που νὰ μπορεί ETOL νὰ 

σωθεί. 

15. Ὄχι! Me κανένα τρόπο δεν θὰ 

σωθεί! Βέδαια, αὐτῇ είναι ἡ Φωτιά της 

Κόλασης! 

16. που θα ψήνεται ακριύθώς μέχρι τὰ 

κόκαλα! 

17. προσκαλώντας (όλους) αυτούς που 

ἐστρεψαν την πλάτη τους κι ἁἀπομάκρυναν 

TO πρόσωπό Tous (από τὴν Αλήθειο)., 

18. και μάζεναν (πλούτη) και τα 

Exovoav! 
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19. Xt' αλήθεια ο ἄνθρωπος ήταν 

πλασμένος πολύ ανυπόμονος, 

20. ευέξαπτος, ὁταν το κακό τον 

αγγίζει, 

21. και φειδωλός, OTAV το καλό τον 

φθάνει. 

22. Εκτός am’ τους προσευχόμενους, 

23. που παραμένουν σταθεροί στην 

προσευχή τους, (και την τηρούν συνεχώς) 

24. και που στὴν περιουσία τους 

᾽ππάρχει ἕνα ἀναγνωρισμένο δικαίωμα, 

25. για το (φτωχό) που ζητά, και για 

τον άπορο, 

26. καθώς XL αὐτοί που πιστεύουν στην 

Ἡμέρα της Κρίσης, 

27. και αὐτοί που φούούνται τη 

τιμωρία του Κυρίου τους. 

28. Πράγματι, ἡ τιμωρία του Κυρίου 

τους εἰναι ἀαναπόφευκτη, (από την οποία 

μπορεί κανείς VO είναι ἀσφαλής εκτός αν 

το 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 EVOYN, 

ΟΣ “322 2 “a7 Olsson 

ας ἐλ 

“ef “2. “ ΚΡ 

ὥς Seeley oe 

- ohare At Sa, 

5: Ὁ 2 Percy) ly 

oO ef & aw 2.» 
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31. ενώ (tTovvavtiov) αὐτοί που κάνουν 

κατάχρηση πέρα απ' αὐτό, αὐτοί εἰναι OL 

παραόάτες, 

4 

wets) 
δ 

7h ΄“ 

rads MW dygpilo 1%) 

32. καθώς xaL αὐτοί που GEGOVTAL O,TL 

TOUS ἔχουν εμπιστευθεί και κρατοῦν τις 

συμφωνίες τους, 

33. και αὐτοί που στέκονται σταθερά 
᾿ conan oeitpaall 

OTLG μαρτυρίες τους, 

34. καθώς κι AVTOL που φυλάγουν (τὴν Gree cane ἧς 

ιερότητα) της προσευχῆς τοῦς. 

35. Αὐτοί θα εἰναι OL τιμημένοι τῶν px - 
@: ὦ ἀράς ὅς sis ry 

Κήπων (της Μακαριότητας) 

i , Pee eee “er 

| 36. Τώρα. τι | συμόαίνει PE τους ὠς AG 

Ἀπιστους που σπρώχνονται μπροστὰ GOV 

λαχανιασμένοι (ανόητα), 

37. and τα δεξιά κι από τ' ἀριστερά μον αὐ ae δι ὶ 

: _ (ϑουε ιδιροναθθο: 
σε μάζες; Ξ 

, , , ; ’ . 7 » ot sty gr 7% 

38. Μήπως κάθε evac ἀπὸ αυτοῦς Opry 12: alee ee ii 

eAmiceL. va μπει στον Κηπο τῆς 

Μακαριότητας; 

-:- 

“ae 
hese 

39. ‘Oyu Me κανένα μέσο! Tous Exoupe @ Votes ἈΛΒΊΤΟΙ 4 

πλάσει (από υλικό) που TO γνωρίζουν! 

40. Ορκίζομαι, όμως με τον Κύριο τῶν 

Ανατολών και των Δύσεων OTL μποροῦμε 

ὀέόθαια! 

δύο Aig AM yr 

Ser 7 o> εν i 1D aA ΐ 41 αντικαταστήσουμε καλύτερους Oe fait ὁ a redacolae 

(ανθρώπους) απ' αὐτούς, καὶ dev θα 

νικηθούμε (ματαιώνοντας το Σχέδιό Mac). 



(71) Lovea Novy | Μέρος 290 

42. Iv’ αὐτό ἀφησέ τους va ὀυθίζονται 

(σε μάταιες φλυαρίες) και va παίζουν 

μέχρις OTOV συναντήσουν την Ἡμέρα τους, 

που TOUS τὴν εἰχαν υποσχεθεί! 

43. Tnv Ημέρα που θα ὀγαίνουν από 

τους τάφοις - ὀιαστικά -, σαν να ορμούν 

σε ἕνα σημαδεμένο τέρμα, 

44. με Ta μάτια τους χαμηλωμένα από 
ἀπελπισία, καὶ την ντροπή να τους ἔχει 

(ολότελα) σκεπάσει! Αὐτή - δέδαια - εἰναι 

ἡ Ἡμέρα που tous έχουν υποσχεθεί! 

Grn Br te i “5 el pad φῚ SB Be pore 

ones rhe oe ai 

te ae iin od 

ον σον οὐδ top Fey 

(iss 

ne ‘slieglgk 

TO ὄνομα του AAAAX 

tov Havtekenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Στείλαμε Ἐμείς to Νώε oto λαό 
του (με την Evtodn): "Na προειδοποιείς 

το AGO σοῦ πριν τους φτάσει μια οδυνηρή 
Ἰιμωρία". 

2. Εἶπε: "Q! Λαέ μου! Είμαι για σας 

ἕνας προειδοποιητής ειλικρινής (που μιλά) 
στα φανερά: 

3. “Να λατρεύετε tov AAAAX, va Tov 

POOGOTE χαι VO με υπαχούετε. 

(Av πιστέψετε), ο AAAAX θὰ 
συγχωρήσει σ' εσάς κάτι από τις ἁμαρτίες 

σας χαι θὰ σας καθυστερήσει από ἕνα 

Ἰέρμα mov ἔχει ορισθεί. Πατί otav φτάσει 

TO ορισμένο ἀπό tov AAAAX Τέρμα εἰναι 

αδύνατον va καθυστερήσει ἤ νὰ 
ἐεπιταχυνθείἔ. Μακάρι μόνο va το 
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γνωρίζατε". 

5, Eine: "Κύριέ wou! Ἔχω καλέσει το 

Λαό μου νύχτα και μέρα. 

6. "Αλλά ἡ πρόσκλησή μου τους αὐξησε 

TH φυγή (τους από την Αληθεια). 

7. "Και κάθε φορά που τους καλούσα 
- για νὰ τους συγχωρήσεις - ἑδαζαν oT’ 

CUTLE τους τα δάχτυλά τους, και σκέπαζαν 

τον EAUTO τους με τις ενδυμασίες τους - 

αυθαδέστατα - και Ὀπυπερηφανεύονταν 

᾽πυπεροπτικά. 

8. "Ἔπειτα τους εἰχα καλέσει 

μεγαλόφωνα, 

9. "επίσης μίλησα σ' αὐτούς φανερά 

(μπροστά σ' CAO τον κόσμο) και μυστικά, 

ιδιαίτερα (στον καθένα), 

10. "λέγοντας: "Ζητείστε συγχώρηση 

από τον Κύριό σας που εἰναι διατεθειμένος 

να ελεήσει, 

11. " - va στείλει από τον ουρανό 

άφθονη 6e0xn πάνω σας, 

12. " - va αὐξήσει τον πλούτο καὶ τ' 

αγόρια, και νὰ κάνει για σας κήπους και 

να κάνει για σας ποτάμια από τρεχούμενα 

νερά). 

13. " - Τὶ συμύόαίνει μ' εσάς και δεν 

εχτιμάτε TO Κύρος του AAAAX, 

14. " - αφού εἶναι Εκείνος που σας 

ἔπλασε σε διάφορες φάσεις, 

freer 4 
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15." - Ma dev όλέπετε πώς oO AAAAX 

ἔπλασε επτά OVOAVOUG, - TOV ἕνα πάνω 

στον άλλον -. 

16. “ - κι ἔκανε TH σελήνη - CAV φως 

μεταξύ τους κι' ἔκανε TOV ἥλιο σαν ἕνα 

(υπέροχο) λαμπτήρα; 

17. " - Και ο AAAAX είναι που σας 

ἔχει κάνει να ὀγείτε από τη YH σαν σπαρτά 

που (ὀαθμιαία) αναπτύσσονται. 

1δ. " - καὶ τέλος σ' αυτή μέσα θα σας 

ξαναφέρει, και θα σας ὄόγάλει (πάλι) 

ξαναζωντανεύοντάς σας (στην Ανάσταση); 

19." - Και οΑΛΛΑΧ εἰναι που Exave 

για σας TH YH σαν Eva χαλί (στρωμένο), 

20. “ - για va τη διασχίζετε μέσα σ' 

ευρύχωρους δρόμους" -. 

21. O Nwe εἰπε: "Κύριέ μου! μ' ἐχουν 

παρακούσει, και ἀκολουθούν εκείνους που 

TO πλούτη τους και TA παιδιά τους δεν 

τους αυξάνουν παρά μόνο Ζημία. 

22. "Και ἔχουν μηχανευθεί μια μεγάλη 

πονηριά. 

23. "Κι έχουν met (μεταξύ τους): Μην 

εγκαταλείπετε τις θεότητές σας. Μην 

εγκαταλείπετε (TA εἰδωλα): τον Οὐυέντ 

(Bevt), ovte τον Lov6da, μήτε τον 

Πιεγούθ, καὶ τον Πιεούκ μήτε tov Νεσρ." 

24. Στ' ἀλήθεια "Kar ἔχουν - κιόλας - 

παραπλανήσει πολλούς. Kat μην αὐξήσεις 
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στους ἀδικους παρά (την πλάνη (στο 

σκοτάδι τους)". 

25. Ἐπειδὴ από TA σφάλματά τους 

(τις αμαρτίες τους) πνίγηκαν (στον 

κατακλυσμό), καὶ ἔγινε VO μποῦν OTH 

Φωτιά (της Τιμωρίας). Και dev ὄρήκαν 

va έχουν κανένα για 6on8d - στη θέση 

του AAAAX. 

26. Και ο Νώε εἰπε: "Κύριέ μου! Μην 

ἀφήσεις πάνω στὴ Yn οὔτε ίχνος από 

τους ἈΑπιστους! 

27. "Ἰϊατί αν (τυχόν) αφήσεις (κανένα) 

απ' αὐτούς, θα παραπλανήσει τους 

(αφοσιωμένους) δούλους Σου, και δεν θα 

γεννήσουν παρά πρόστυχους καὶ ἀπιστους 

(απόγονους)". 

28. "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ με, (καθώς) 

καὶ τοὺς γονείς μου, και (OAOUS) OGOUG 

μπαίνουν στο σπίτι μου μὲ Πίστη, και 

(όλους) TOUS πιστούς (ἄνδρες) καὶ τις 

πιστές (γυναίκες). Tous άδικους όμως μὴν 

αυξήσεις σ΄ αὐτούς παρά μόνο τον 

αφανισμό. 

“ey 
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ΓΤ 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του ΠΠ]αντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Νὰ πεις: "Mov ἐχει δοθεί ἡ ἐμπνευση 

OTL μια ομάδα από τα Πνεύματα ἄκουσαν 

και εἰπαν: - ἔχουμε πράγματι ακούσει 

ἕνα θαυμάσιο Κοράνιο! 
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2. "OONYEL προς TOV LOLO (δρόμο), και 

ἔχουμε πιστέψει σ' αυτό. Δεν θα ενώσουμε 

(στη λατρεία μας) καμιά (θεότητα) με 

TOV Κύυριό μας. 

3. "Kat πολὺ ψηλά ὀρίσκεται To 

Μεγαλείο του Κυρίου μας. Δεν πήρε μήτε 

σύζυγο, οὔτε γιο. 

4, "γπήρχαν - ἀνάμεσά μας - μερικά 

ανόητα που πρόσφεραν παράλογα ψέματα 

κατά του AAAAX. 

5. “Κι ὄμως νομίζουμε ότι ούτε O 

ἄνθρωπος οὔτε ο Tov θα μπορούσε va 

πει EVA. ψέμα GE όάρος του AAAAX. 

6. "Είναι αλήθεια, ότι μερικοὶ ἀνὸρες 

από τους ανθρώπους κατέφυγαν σε 

μερικούς ἀνὸρες από τοὺυς Ἴζιν αλλά 

αὐυξήθηκε ἡ υπερηφάνεια τους. 

7. "Kat αὐτοί νόμιζαν - όπως κι εσείς 

νομίζετε -, ότι οΑΛΛΑΧ ev θ' ἀναστήσει 

κανένα (για νὰ δικαστεί). 

8. "Kat προσπαθήσαμε va φτάσουμε 

στον ουρανὸ (μπήκαμε - λάθρα - στα 

μυστικά του ουρανού), και τον ὀρήκαμε 

γεμάτο από δυνατούς φύλακες και πύρινα 

θέλη. 

9. "Και θελήσαμε - ὀέδαια - νὰ 

καθίσουμε EXEL (κρυφά) (να κλέψουμε) 

ακούοντας (κανένα διάλογο). Ὅποιος όμως 

- τώρα - προσπαθεί νὰ ἀκούει, θα ὄρει 

νὰ ἔχει μια πύρινη φλόγα που τον φρουρεί 

ἐνεδρεύοντας. 
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10. "Κι ἐμείς dev καταλαθαίνουμε αν 

ἤθελε καμιά συμφορά γι' αὐτούς (που 

Covv) πάνω στη γη, ἡ μήπως ο Κύριός 

τους - πραγματικά - σκόπευε νὰ τους 

οδηγήσει σε LOLA κατεύθυνσηῃ. 

11. Naw μεταξύ μας ὑπάρχουν μερικά 

που είναι ενάρετα, κι άλλα από μας το 

αντίθετο. Ακολουθούμε διαφορετικά 

μονοπάτια. 

12. "Αλλά νομίζουμε ότι μὲ κανένα 

τρόπο δεν μπορούμε να ματαιώσουμε (το 
ἔργο) του AAAAX στὴ yn, οὔτε νὰ 

αποφύγουμε από τη τιμωρία Tov. 

13. "Xt' αλήθεια όσο για μας, μόλις 

είχαμε ακούσει την Καθοδήγηση, (tH 

δεχτήκαμε) κι επιστεύσαμε. Ὅποιος - 

λοιπόν - πιστεύει στον Κύριό του, ας μη 

φούθάται ἑλλειψη καλών μήτε αὐξηση 

κακών. 

14. "Κι ἀπό μας είναι μερικά που 

ὑυπέταξαν τη θέλησή τους (στον AAAAX) 
και απὸ μας (αλλά) που ἔχουν 

παρεχτραπεί από την Αλήθεια. Ὅποια 

᾽ὈὙπέταξαν τη θέλησή τοῦυς (είναι 

Μουσουλμάνοι), αὐτοί χουν επιδιώξει (το 

δρόμο) της σωστής κατεύθυνσης. 

15. "Ὅσο αὐτά που παρεχτράπηκαν 

θα καταντήσουν καύσιμο υλικό για τη 

Φωτιά της Κόλασης". 

16. "Kat αν elyav ακολουθήσει το 

Δρόμο tov AAAAX θα τους ποτίζαμε - 

οπωσδήποτε - μὲ άφθονο Νερό (Βροχής). 
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17. "Tia va τους δοκιμάσουμε μ' αὐτό 

το τρόπο. Αλλά όποιος ἀαπομακρύνει από 

TH μνήμη του τον Κύριό του, θα τον 

κάνει VA ᾽Ὀηυποφέρει από αὐυστηρά 

ὀασανιστήρια. | 

18. "Kot πράγματι or χώροι τῆς 

λατρείας ανήκουν στον AAAAX (μόνο). 

Iv’ αὐτό μην επικαλείστε κανέναν ἄλλο 

μαζί με tov AAAAX. 

19. "Κι ακόμα ὁταν ο (Αφοσιωμένος) 

δοῦλος του AAAAX otexotav για νὰ Tov 

επικαλεστεί, μαζεύτηκαν ακριδώς γύρω 

TOV, μια πυκνή μάζα (από τους 

Ειδωλολάτρες για va τον ακούσουν)". 

20. Na πεις: "Δεν κάνω τίποτε 

περισσότερο από TO VO επικαλούμαι τον 

Κύριό μου, και dev Tov δίνω κανέναν 

(άλλο θεό) για συνέταιρο". 

21. No πεις: Δεν ἔχω τη δύναμη, va 

προχαλέσω σ' εσάς κακό, οὔτε καθοδήγηση 

προς τον Ἴσιο Δρόμο". 

22. Na πεις: "Κανένας δεν εἰναι δυνατό 

νὰ μὲ φυλάξει από τὴν τιμωρία του 

AAAAX (av πρόκειται va Tov 

παραχούσω) κι OVTE πρόκειται va ὄρω 

ἄλλο καταφύγιο am’ Αὐτόν". 

23. "Αὐτό που με φυλάττει είναι - μόνο 

- νὰ προκηρύξω τὰ Μηνύματα του 

AAAAX. Ὅποιος παρακούει tov AAAAX 

και TOV ἀπόστολό Tov, Oa έχει TH Φωτιά 

της Κόλασης. Exet μέσα μένουν για 

πάντα". 
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24. Sto τέλος, όταν ma θα (ὀλέπουν Spee 3216 nibs 
με TO ίδια τους TH μάτια) O,TL TOUS εἰχαν 

᾽υποσχεθεί, (στη Μέλλουσα Zan) τότε θα 

μάθουν, ποιος εἰναι ο πιο αδύναμος σε 

θοήθεια, και με TO πιο μικρό σ' αριθμό. 

“3. o% 

Φ Στ vol hal “y= 

25. Na mec: “Δεν γνωρίζω av (1 oy issue gic, ΝΗ a5 15 iJ 

Τιμωρία) που εἰναι ταγμένη εἰναι κοντά, ὃς 

ἡ αν ο Κύριός μου θα ορίσει γι᾿ αὐτήν 

ἕνα μαχρύτερο διάστημα. 

26. "Εκείνος (μόνο) γνωρίζει το αἴ, Eye Gy ie 

Adoato, mov ta Μυστήριά Του δὲν τὰ 

φανερώνει σε κανένα, 

27. "εκτός σε όποιο διαλέξει oa Et IF 
5 eee ξ HN) a coe cosa eye ¥] 

απόστολο για ta Μηνύματά Tov. Kat Soi Aker 
, , , ’ , $ 

τότε κάνει μια συνοδεία ἀπὸ φρουροῖς πους, 

που δηματίζουν ἐμπρός του και πίσω του, 

it ae f , 4 \°% ΒΡ - ope 
28. "για va μαθαίνει ότι (-σίγουρα-) Lids ae Bi " (2) ἐλ “2,12; Ἴ 

έφεραν και παρέδωσαν τὰ Μηνύματα του 

Κυρίου τους. Και vo. περιθάλει τὰ μυστήρια 
TOV ἔχουν και Va λογαριάζει 

(καταμετρώντας) το κάθε πράγμα". 

ded 2 “»ν» 

( bac ete began τεῦς 

Sto όνομα tov AAAAX 

tov Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσύ (Προφήτη) ο Τυλιγμένος με 

ἜΝ νδυμα! 

2. Νὰ σηκώνεσαι (για προσευχή) τη 

νύχτα - αλλά για λίγο, 

3, τὴ μισή (νύχτα), ἡ καὶ πιο λίγο ΘΙ 2, calf ΩΣ, 
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ακόμη απ' αὑτήν, 

4. ἡ αὐξησε για λίγο (το χρόνο της). 

Kou wore to Κοράνιο αργά με ρυθμικό 
τόνο. 

5. Σύντομα θα στείλουμε κάτω σ' εσένα 

Eva Gao Μήνυμα. (σπουδαία λόγια). 

6. Βέδαια το va σηκώνεται κανείς τη 
νύχτα για προσευχή προκαλεί περισσότερη 

δυσχολία καὶ πιο κατάλληλη στιγμή για 
(va διατυπώνεις) to Λόγο (της 
Προσευχής). 

7. Βέδαια ὑπάρχουν για σένα - την 
ἡμέρα - παρατεταμένες ασχολίες με τα 
συνηθισμένα καθήκοντα. 

8. Αλλά μνημόνευε το όνομα του 
Κυρίου σου και να εἰσαι αφοσιωμένος σ' 
Αὐτόν με κάθε a~ociwon (ολόψυχα). 

9. Είναι ο Κύριος της Ανατολής και 

της Δύσης. Δεν ὑπάρχει θεός παρά Exetvoc. 

Iv’ αὐτό πάρε Tov για Διαχειριστή τῶν 

Υποθέσεών (σου). 

10. Και va υπομείνεις με ό.τι (κακό) 
λένε, και ἀαποχώρησε απ' αυτούς με 

ευγενική αποχώρησηῃ. 

11. Και ἀφησέ Με (μονάχο να κάνω 
Ott θέλω με) όσους διαψεύδουν (ακόμη) 
την Αλήθεια έχοντας στην κατοχή τους 
TA καλά της ζωής, και ας τους για λίγο 
καιρό (ακόμαλ. 
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12. Mati Mac ἐχουμὲε Αλυσίδες (να 

τους δέσουμε), και ἀναμμένη Φωτιά (να 

τους κάψουμε), 

13. και τροφή που πνίγει (το λαρύγγι), 

καὶ οδυνηρά ὀασανιστήρια. 

14. Mia ημέρα ἡ yn και ta Govva θα 

ταραχθούν με σφοδρότητα, καὶ TA όουνά 

θα γίνουν σαν ένας σωρός ἅμμου και θα 

χυθούν κάτω. 

15. Ἐμείς εἶναι που ἔχουμε στείλει σ' 

εσάς (w! άνθρωποι της Μέκκας!) ἕναν 

απόστολο, va εἰναι Μάρτυρας για σας, 

όπως στείλαμε ἕναν απόστολο και στον 

Φαραώ. 

16. O Φαραώ όμως παράκουσε TOV 

απόστολο, και γι' αὐτό τον πήραμε μὲ 

μια ὀαρειά καταστροφή. 

17. Πώς λοιπόν εσείς - αν αρνείστε 

(τον AAAAX) - θα φυλάξετε τον EauTO 

σας από την Ἡμέρα που θα κάνει ta 

παιδιά LE ἄσπρο το κεφάλι; 

18. Ὅπου ο οὐρανός θα διαρραγεί; Η 

ΥὙπόσχεσή Του πρέπει να συμπληρωθεί. 

19. Bé6ata αυτό εἰναι μια 

προειδοποίηση. Tt’ αυτό, - όποιος θέλει - 

ας πάρει ένα (ίσιο) μονοπάτι (που νὰ 

οδηγεί) στον Κύριό του! 

20. Ο Κύριός σου - ὀέδαια - γνωρίζει 

ότι σηκώνεσαι (για Va προσευχηθείς) 

λιγότερο από Ta δύο - τρίτα τῆς νύχτας, 

άλλοτε τη μισή νύχτα, και ἄλλοτε το τρίτο 

(73) Σούρα ελ-Μούζζεμμι, Μέρος 290] 911 | Τ - 5: 

“fe “3 

act Rane 

ae fh i at ee od 

SHG ILS ENS 

ees <i 

7 ZF 

Gp 5 τ; 

ὁ ἡδύν BAGS ‘ 

GIA 3.5. pers 4 
ty Ι 9Ats 0309 δε 

bs ΡΣ 772. 

““ “π΄ 

ical Agee) Ὀετᾶ μοι 

- 27 22 “12 tah ed “252 

iis SN Baebes Caper 

gee eer ee, Be we peIde 

Ruiner thane oy Cyt am Alby ,atlty 



(73) Σούρα ελ-Μούζζεμμιλ Μέρος 290 

της νύχτας, καθώς και ἕνα μέρος από 

αὐτοὺς (τους οπαδούς) που εἰναι μαζί 

σου. Ὁ AAAAX όμως προσδιορίζει τη 

Νύχτα και τὴν Ημέρα με το μέτρο που 
πρέπει. Γνωρίζει ότι δὲν μπορείτε va 
πυπολογίσετε - γι' αυτό - με ακρίόδεια. Π' 

αὐτό σας συγχωρεί. Κατά συνέπεια να 

διαδάζετε από to Κοράνιο (κατά tH 
νυχτερινή προσευχή) τόσο, ὀσο εἰναι 
εὔκολο για σας. Γνωρίζει ὀτι, ίσως θα 

ὑπάρχουν (μερικοί) ἄρρωστοι μεταξύ σας, 

ἄλλοι, που θα ταξιδεύουν στη yn 
αἀναζητώντας ty Χάρη tov AAAAX, και 
άλλοι που θα πολεμούν για το Δρόμο (το 

‘Egyo) tov AAAAX. Π' αυτό va διαδάζετε 

- από αὐτό - τόσο, ὁσο εἰναι EvXOAO για 

σας. Και va τηρείτε την Προσευχή και va 

δίνετε τακτικά Ζεκάτ (Ελεημοσύνη) και 
va δανείσετε στον ΑΛΛΑΧ ἕνα Ωραίο 
Δάνειο. Και 6,11 καλό προσφέρετε για 
τον εαυτόν σας, θα το 6oEite κοντά στον 

AAAAX - μάλιστα - καλύτερο και 
μεγαλύτερο σε Αμοιθή. Και να επιδιώκετε 
τῇ συγχώρηση tov AAAAX, γιατί o 
AAAAX είναι Πολνυεύσπλαχνος, 

Πολνεπιεικής. 
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‘tau ΠΡ 

TO Ovoua του AAAAX 

tov [lavtekenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. ΩΓ Ἐσὺ (προφήτη) ο σκεπασμένος 

(με Eva μανδύα)! 

2. Σήκω και κήρυξε την προειδοποίησή 
σου! 
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3. Και δείξε to μεγαλείο tov Κυρίου 

σου! 

4, Και κράτα ἀσπιλα τα watta σου! 

5. Και ἀαπόφευγε κἀθε(-ειδωλολατρική-) 

ὀδελυγμία. 

6. Και va un δίνεις ελεημοσύνη 

γομίζοντας, ότι δίνεις πολλά. 

7. Kat για (to “Eeyo) του Κυρίου σου 

VO ὑπομένεις καρτερικά. 

8. Και όταν - τέλος - ἡ σάλπιγγα θὰ 

δουίξει, 

9. αὐτό θα εἰναι - εκείνη ἡ δύσκολη 

Ημέρα. 

10. που για τους Ἀπιστους δὲν θα 

είναι εὐκολήη. 

11. Αφησέ Με μονάχο, (να κάνω ότι 

θέλω) με το (πλάσμα) που ἐπλασα (γυμνὸ) 

και μόνο! 

12. Και éxava yu αὐτόν μὲ ἀφθονα 

πλούτη, 

13. και αγόρια κοντὰ του Va TOV 

συντροφεύουν! 

14. και διευκόλυνα τη (ζωή του) με 

κάθε ευκολία! 

15. Κι ἐπειτὰ εἰναι ἄπληστος 

(ζητώντας) va αὐξήσω (ακόμα παραπάνω). 
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16. Κι όμως ποτέ! γιατί ήταν αντίθετος 

- πεισματικά - στις Εντολές Mac! 

17. Σύντομα θα τον ρίξω GE ανυπόφορη 

Τιμωρία! 

18. Γιατί σκέφθηκε και σχεδίασε 

(συνωμοτικά)!} 

19. Κι αλίμονο σ' αὐτόν, με ποιο τρόπο 

σχεδίασε! 

20. Nat, αλίμονο σ' αὐτόν, με ποιο 

τρόπο σχεδίασε. 

21. Ἔπειτα κοίταξε ολόγυρά του. 

22. "ἔπειτα ἔγινε σκυθρωπός και 

συνοφρνωμένος. 

23. Ἔπειτα απομακρύνθηκε (από την 

πίστη) και ὑυπερηφανεύθηκε, 

24. και εἰπε: "Avto (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 

της Κόλασης να ψηθεί! 

27. Και ποιος θα Gov εξηγήσει τι είναι 

ἡ φωτιά της Κόλασης; 

28. Τίποτε δεν διαρκεί (μέσα εκεί) και 

τίποτε δεν μένει μοναχό! (ούτε ζει - ovtE 

πεθαίνει)! 
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29. Κάνει σκοτεινό κι αλλάζει το χρώμα 

του δέρματος του ανθρώπον. 

30. Πάνω τῆς εἰναι δέκα εννέα 

(φύλακες - ἀγγελοι). 

31. Και δὲν κάναμε παρά αγγέλους 

σαν φύλακες της Φωτιάς. Και δεν ορίσαμε 

τον ἀαριθμό τους παρά μόνο για va 
δοκιμάσουμε (παραπλανήσουμε) τους 

Ἀπιστους, ώστε ol Οπαδοί της Βιόλου va 

ὀεδαιωθούν (ότι το Κοράνιο εἰναι από 

τον AAAAX) καὶ στους Πιστούς (του 

Ισλάμ) va αυξηθεί ἡ Πίστη, καὶ va μὴν 

αμφιδάλλουν ot Οπαδοί της Βιόλου και 

οι Πιστοί, και για va ποῦν όσοι ἔχουν 

ἀρρώστια στη καρδιά TOUS και οι Ἀπιστοι: 

"Tu ήθελε ο AAAAX να εννοήσει μ' αὐτῇ 

την παραόδολή (μ' αυτό το σπουδαίο λόγο). 

Ἔτσι o AAAAX ἀφήνει στην πλάνη αὐτόν 

που 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, ot’ αλήθεια: Ma τη Σελήνη, 

33. (και) Ma ty Νύχτα καθώς 

υποχωρεί, 

34. (καὶ) Ma ty Χαραυγή καθώς 

ἀρχίζει νὰ φέγγει, 

35. αὐτά δεν εἰναι παρά μερικά από 

ta μεγαλοδύναμα (Σημείο), 
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36. για προειδοποίηση στο ἀνθρώπινο 

γένος, (YU VO κάνει TO καλό). 

37. και σε όποιον ἀπό σὰς ἤθελε va 

προχωρήσει ὀιαστικά, ἡ νὰ καθυστερεί 

(va TO κάνει). 

38. Κάθε ψυχή θα εἰναι ὑυποθηκευμένη 

(θα κρατηθεί σε ομηρεία) για ό.τι κέρδισε 

(από τα ἔργα της). 

39. Εχτός από τοὺς Συντρόφους του 

Δεξιοῦ (Χεριού), (δηλ. οἱ εὐτυχισμένοι 

πιστοί) 

40. (που θα ὄρεθούν) σε κήπους 

(απολαύσεων), ρωτῶώντας ο ἕνας τον ἄλλο, 

41. και (ωοωτώντας) για τους Ενόχους 

(τους ἁμαρτωλούς): 

42. "Tl ἡταν που σας έφερε OTN Φωτιά, 

της Κόλασης" 

43. Oa πουν: "Δεν ἡμασταν an’ αὐτούς 

που προσχυνούσαν, (που προσεύχονται) 

44. "και dev ἡμασταν απ' αὐτούς που 

τάιζαν TO φτωχό, | 

45. "αλλά συζητούσαμε επιπολαιότητες 

με τους ματαιόδοξους, 

46. "και διαψεύδαμε (ότι θα ἔλθει) ἡ 

Ἡμέρα της Κρίσης, 

47. "μέχρις ότου μας έφτασε ἢ 

ὀεδαιότητα (του θανάτου)" 

od 73 gr 7 AS, 

gy Ὁ “74 22 
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48. Και dev θα τους ὠφελήσει καμιά Dini ind oan τς 

μεσολάδηση οποιουδήποτε μεσολαδητή. | 

49. Tote τι ovp6aiver μ' αὐτούς και Oo. mee SNe bt 

απομακρύνονται AUMLEGAAOVTAS από τὴν ἫΝ 

προειδοποίηση; 

“ 
7 

50. Dav va ήσαν γαϊδούρια που έχουν iv 

πανικούληθεί, 
εἰ 

51. και τράπηκαν σε φυγή από ἕνα 

λιοντάρι! 

s as ΡΞ atk 4 52. Ma τὴν αλήθεια, “καθένας απ' ταν ταν ΑΝ ὩΣ ge λῶν 

αὐτοὺς ἀπαιτεῖ va δοθεί Eva (ιδιαίτερο 

yu’ αὐτόν) ἐγγράφο (της αποκάλυψης) 

Ἑεδιπλωμένο διάπλατα! 

53. Ac τ' ἀφήσουν! Αλλά (με όλα αυτά) 

δεν φούδούνται ty Μέλλουσα Ζωή. 

, , , ? ERD yp PO" BS ..2Κ5 

54. Ὄχι! αυτό (to Κοράνιο) - 6é6a10 - ORS 
είναι μια προειδοποίηση, 

55. χι όποιος θέλει ας την θυμάται! 

‘ ν I EXTOC μό VO Ol V TO 0 Mime “. ow, 7s Ὁ oer 

AAAAX. Σ' Αὐτόν αρμόζει ἡ Ευσεόεια 

και Αὐτός εξουσιάζει τη Συγχώρῃησῃ. 

to ὄνομα του ΑΛΛΑΧ EAN 5 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι στην Ἡμέρα τῆς Oxi py 

Ανάστασης. 
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2. Και ορκίζομαι στην αυτοελεγχόμενη 

ψυχή (που αντιστέκεται στο κακό). 

3. Μὴν ο ἄνθρωπος λογαριάζει ότι 

OEV μπορούμε va μαζέψουμε TA οστά του; 

4, Τουναντίον, Etuaote ικανοί va 

συναρμολογήσουμε με ακρίδεια και τα πιο 
ἄχρα από τα δάχτυλά του. 

5. Αλλά ο άνθρωπος θέλει (με την 
ἀρνησή του για την Ανάσταση) va κάνει 
TO κακό (ακόμα) και μελλοντικά. 

6. Eowta: (ειρωνικά): "Πότε είναι 7 
Ἡμέρα τῆς Avaotaons'; 

7. Και όταν ἡ ὀρασὴ συσκοτιστεί 

8. καὶ TO σεληνικό Φως θαφτεί στο 
σχοτάδι, 

9. και ενωθούν μαζί ο ἥλιος και το 
φεγγάρι, (σταματήσουν va λειτουργούν 
κατά τὴν Ημέρα της Κρίσης), 

10. αυτή την Ἡμέρα θα met ο ἀπιστος 
Ανθρωπος: "Πού είναι to καταφύγιο": 

11. Ὄχι! dev ὑπάρχει τόπος ἀσφαλής! 

12. Μπροστά στον Κύριό σου (μονάχα) 
- εχείνη τὴν Ἡμέρα - θὰ είναι to τέλος 
τῶν Ανθρώπων. 

13. Εχείνη την Ἡμέρα θὰ ἀναγγείλουν 
στον Ἄνθρωπο (όλα) ὅσα παρουσίασε (στη 
ζωή) καὶ (όλα) doa καθυστέρησε (va 
κάνει). 

Γ 9181 8 es 
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14. Ki ὁμως ο ἄνθρωπος θὰ εἶναι ο 

ίδιος Μάρτυρας ενάντια στον EMVTO του, 

15. αχόμα κι av εξέθετε τις 

δικαιολογίες του. 

16. My κουνάς τη γλώσσα Gov μ' αὐτό 

(to Κοράνιο) για να ὄόιαστείς, (μὴν 

ανυπομονείς προτού το Κοράνιο σου 

αποκαλυφθεί τελειωτικά). 

17. Ἐμείς εἰναι που το συγκεντρώνουμε 

(oto στήθος Gov) καὶ σε κάναμε νὰ TO 

μάθεις για va το διαχκηρύττεις 

18. Ὅταν - λοιπόν - το διακηρύττουμε, 

ν' ἀχκολουθείς την διακήρυξήη του (όπως 

γνωστοποιείται). 

19. "Ἔπειτα σ' Ἐμάς εναπόκειται ἢ 

EENYNON TOV. 

20. Κι όμως (wo! &vOowsot)! Ayanate 

τὴ ὀιαστική (και EVXOAN) ζωή, αὐτοῦ του 

κόσμου, | 

21. και αδιαφορείτε για ty Μέλλουσα 

Ζωΐῇ. 

22. Μερικά πρόσωπα - αὐτή την Ἡμέρα 

- θὰ ακτινοδολούν (από λαμπρότητα και 

ομορφιά χαι ευχαρίστηση, 

23. ατενίζοντας προς τον Κύριό τους. 

24. Και ἀλλα πρόσωπα - αὐτή τὴν 

Ημέρα - θα εἰναι σκοτεινὰ και 

μελαγχολικά, 

SGP Ἀν, gyi ease 
(» ’ “59 λα σι βρῦι 

37,7 A » 4 Brees ew 
* ‘ls 

+ 
Qy.ale 3s asl asl sla 

ea gle A owe 22 

Cae Wlog ΝΟ 
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25. μὲ TY σκέψη OTL μήπως εἶναι ἐἑτοιμη 

VO. πέσει πάνω τους ἀναπάντεχη συμφορά, 

που κόδει τη ράχη και TH στέγη τους. 

26. (ὦ! ἈΑπιστοι!) αφήστε ott ἔχετε, 

ὅταν φτάσει (η ψυχή) στην κλείδωση, (στην 

ἐξοδό της), 

27. και μια φωνή θα κράξει: "Ποιος 

εἰναι O μάγος (που θα τον επαναφέρει);" 

28. Και θα νομίσει ότι ἦταν (η Ὥρα) 

της ἀναχώρησης, 

29. και TO Eva σκέλος ενωθεί μαζί με 

T ἀλλο, 

30. αὐτή την Ἡμέρα η Πορεία θα εἰναι 

προς (την κατεύθυνση) του Κυρίου σου! 

31. Kau dev ἔδωσε τίποτε (ο ἀπιστος) 

για ἐλεημοσύνη, οὐτε προσευχόταν! 

32. Αλλά to αντίθετο, διάψευδε (xt 

αρνιόταν τὴν Αλήθεια), κι ἁαπομακρυνόταν! 

33. Ἔπειτα πλησίαζε στη γενιά του 

γεμάτος ἐπαρση! 

34. Συμφορά σου (wo! ἈΑνθρωπε)! 

Μάλιστα, συμφορά! 

35. Kau πάλι αλίμονο σ' εσένα, και 
μάλιστα συμφορά! 

36. Μα μήπως λογαριάζει ο Ἄνθρωπος 

ὅτι θὰ μείνει αχαλίνωτος, (χωρίς 

λογαριασμο); 

OV 

O55 

CHS aTaISy; 

acne ad} 
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37. Μη dev ταν μια σταγόνα από 

σπέρμα OV χυνόταν (σε ταπεινή μορφή); 

38. “Ἔπειτα, ἐγινε θρόμόος αίματος, 

καὶ δημιουργήθηκε και (oO AAAAX) του 

ἔδωσε μορφή με κανονικές αναλογίες. 

39. Κι απ' αὐτόν ἕκανε ta δύο γένη 

TO ἀρσενικό και TO θηλυκό. 

40. Ma - τότε - δεν εἰναι (ο ἰδιος ο 

AAAAX) 0 Δυνατός va δώσει ζωή στους 

VEXOOUG; 

¥4 5 5}. V4 Olin! 8) gus 

are ΔΑ ς 

4 Aes 8 glow ale SB 

Ae “4 tn “ἢ var 5 .«2,2 

ὩΥΧΙΡΗΝΟΝ ΘΟ Ή enes 

xu 2 .ζ, ,} tr 444 “8 

OS Hee cll esa 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του Ilavtedenuova,tov Πολυεύσπλαχνου 

1, Πράγματι, υπήρξε - για τον 

ἄνθρωπο - μια μεγάλη περίοδος Χρόνου, 

που δεν εἰχε καμιά παρουσία. 

2. Βεδαια δημιουργήσαμε tov Ἄνθρωπο 

από μια σταγόνα ανάμικτου σπέρματος 

(των δύο φύλων), για va τον δοκιμάσουμε. 

Και tov δώσαμε (το δώρο) της Ακοής 

και της Ὅρασης. 

3. Ἐμείς είναι που του δείξαμε τον 

Δρόμο, ELTE είναι εὐγνώμονας κι ευχαριστεί, 

(αν ὀαδίζει στον καλό) εἰτε αχάριστος 

και ἀαρνείται την Πίστη (όταν ακολουθεί 

το ὁρόμο της κακίας). 

- 

ἐξ 5 3 Geo FSIS 

sere 

Alec alo 
τ «εξ 
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4. Tia τους Ἀπιστους ἔχουμε ετοιμάσει 

Αλυσίδες, (για τα πόδια) Δεσμά (για τα 

χέρια) και Φλογισμένη Φωτιά. 

5. Ὅσο για τους Evdoetouc, θα πίνουν 

από ένα κύπελλο (Ποτοῦ) ανάμικτο μὲ 

Καφουρά, evyevoto, 

6. μια Πηγή από όπου - οι 

αφοσιωμένοι δούλοι του AAAAX - 

πίνουν, κάνοντάς την να αναόλύζει ἀφθονο 

κι ατελείωτο (ILOTO). 

7. Πραγματοποιούν τις ὑποσχέσεις τους 

(με την ὑπακοή στον Κύριό τους) και 

φοδούνται την Ἡμέρα που το καχό της 

θα σκορπιστεὶ σ᾽ όλες τις διευθύνσεις. 

8. Και τρέφουν - από ἀγάπη προς τον 

AAAAX - TO φτωχό, τον ορφανό χαι 

τον αιχμάλωτο, 

9. (λέγοντας): “Σας τρέφουμε για TH 

Χάρη του ΑΛΛΑΧ μονάχα. Δεν 

επιθυμούμε αμοιόή ἀπό σας οὔτε 

ευχαριστίες. 

10. Φοδούμαστε μόνο - από τη μεριά 

του Κυρίου μας - (μη μας ὄρει) μια Ἡμέρα 
της Οργής (Του), γεμάτη δυστυχία και 

πόνο. 

11. O AAAAX όμως θα τους 

ἀπαλλάξει AMO TO κακὸ εχείνης τῆς 

Ἡμέρας και θα ρίξει πάνω τους Eva Φως 

ομορφιάς χαι μια χαρά. 

12. Κι επειδή καρτερικά ὑπόμεναν, θα 

Vv‘ ὁ. ..ὗὕ] 8) δ 

‘ SESS ὅν: 2 pS CAG, 

a” peer oe ἅ es 

WS NGS) 0) et ST Po eb its) 
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τους ανταμείψει με ἕνα Κήπο και (ρούχα) 

μεταξωτά. 

13. Πλαγιασμένοι στον (Κήπο) πάνω 

σε υψωμένους θρόνους, δὲ θα ὄλέπουν 

εκεί NALO (με την υπερόδολική του ζέστη), 

οὔτε (του φεγγαριοῦ) το ὑπερύολικό κρύο. 

14. Και οι σκιές θα πέφτουν χαμηλά 

πάνω τοὺς και Ta δεμάτια (από τα 

φροῦτα), θα κρέμονται χαμηλά, 

ταπεινωμένα. 

15. Και ἀνάμεσά τοὺς θα περνούν 

ἀσημένια κανάτια και γυαλιστερά κύπελλα, 

(σαν XOVOTAAAG), 

16. (κύπελλα) από ασήμι που γυαλίζει 

σαν TO Ἀρύσταλλο, που θα τα γεμίζουν 

με ορισμένο μέτρο (όσο θέλουν).). 

17. Και θα τους δίνουν για va πιουν 

Oo αὐτὰ από eva Κύπελλο (Κρασιοῦ) 

ανάμικτου we Ζεντζε μπίλ (ποτό 

δροσιστικό, EVYEVOTO από πιπερόριζξα 

ζιγγίθερη). 

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 σὰν διεσπαρμένα Μαργαριτάρια. 

20. Και όταν όλέπεις (στον Παράδεισο) 

exet θα δεις μια Μακαριότητα και Μεγάλο 

(Υπέροχο) Βασίλειο. 

VV OLY! 8)» ¢ jel 

ἠωομ si 

ΟἾΟΝ 

or ,λλλν» τ, reper fe Oy Ly Cus SMa hints 
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21. Πάνω τους (θα φορούν) πράσινα 

ρούχα az’ ἀραχνοὔφαντο μετάξι για 

εσώρουχα κι από ὄαρύ μετάξι (για 

εξωτερικά ρούχα) κεντημένο, χαι 

στολισμένοι με ἀσημένια GoayLoALa. O 

Κύριός τους - ὃε -, θα τους δίνει νὰ 

πιουν από ένα Ποτό, Ayvo και καθαρό. 

22. "Βέδαια αυτό εἶναι μια Αμοιύόη 

via σας, καὶ ot Προσπάθειές σας, ἐγιναν 

δεκτές κι ἀναγνωρίστηκαν". 

23. Ἐμείς εἰμαστε που EXOUME στείλει 

σ' εσένα κάτω TO Κοράνιο - τμηματιχά-. 

24. Γι᾿ αὐτό va υπομένεις καρτερικά 

και νὰ περιμένεις την Απόφασῃη TOV 

Κυρίου σου, και μην ὑυπακούς - από αυτούς 

- τους αμαρτωλούς και τους αχάριστους. 

25. Και μνημόνευε το ὄνομα του 

Κυρίου σου, (πανηγύριζε) κάθε πρωΐ και 

κάθε δειλινό, 

26. και από κάθε νύχτα Eva μέρος 

της. Νὰ ταπεινώνεις τον εαὐυτό σου 

προσκυνώντας Tov, (γονατίζοντας) και va 

Tov δοξάζεις πολύ σε παρατεταμένη νύχτα, 

Oo όλη TH διάρκεια της νύχτας. 

27. Ὅσο γι᾿ αυτούς (τους 

Ειδωλολάτρες), ἀαγαπούν τη ὀιαστική ζωή, 

και ἀαπομακρύνουν πίσω Tous μια Ἡμέρα 

(που θα εἰναι) ὀαρειά! 

28. Ἐμείς είμαστε που τους ἔχουμε 

δημιουργήσει, και σύραμε γερά τις 

αρθρώσεις Tous (για va στέκονται ὀρθια 

V4 sje v4 ὁω.ν! δ) “ὦ 
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και σωστά). Αλλά ὁταν το θέλουμε, 
μπορούμε ν' αντικαταστήσουμε - ἄλλους 

- σὰν XL αὐτούς LE μια πλήρη αλλαγή. 

, oa , os 
024,70 284 we OB errs “4 29. Αὐτή εἰναι Πα προειδοποίῃσῃ. Ase Ta Sins 

Ostotog - λοιπόν - θέλει ας πάρει TOV ASL 

(ἰσιο) Δρόμο tov Κυρίου tov. ἡ μον 

᾿ , ’ Pa ae Css net 4---: ΄ Tike aad 30. Ki opac Sev μπορεί va θέλετε, “οι οί YS cu 

παρᾶ μόνο OWS θέλει oO AAAAX. Tiatt ὌΖΟΝ 
4 , Se al “- 

0 AAAAX εἶναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

ἥ , a” 2.ἐς ne a Yee, wwe «4 » 31. Oa δέχθει να μπει (στο χῶρ0) τῆς “τ ES ed 

Μακροθυμίας Tov - exetwov mov θέλει - Bx tif ace 
ola Ενώ για τους GOLKOUG EXEL ετοιμάσει 

οδυνηρά Βασανιστήρια. 

Στὸ ὄνομα του ΑΛΛΑΧ SAI a -ς 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου. πο ᾿ 

1. Ορκίζομαι σ' εκείνους (τους οἱ") 
Αγγέλους), που στέλνονταν (με καλοσύνη) 

διαδοχικὰ στους ἀνθρώπους, 

2. που ἐπειτὰ χινοῦνται ὄόίαια σε ‘alt oa [5 

τρομερές θύελλες, 

3. KUL σκορπίζουν (πράγματα) σ᾽ ὁλες Ὁ) arene 

τις διευθύνσεις, 

4. κι ορκίζομαι στους Αγγέλους που Θίῥοςαςζς 
διαχρίνουν μεταξύ Αλήθειας και ψεύδους, 
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5. XA που μεταφέρουν την Αποχκάλυψη 

στους προφήτες 

6. εἰτε για Va αἀναγγέλουν τὴν 

αποκάλυψη στους ανθρώπους (για va. μὴν 

ἔχουν καμιά δικαιολογία) εἰτε για νὰ 

προειδοποιήσουν. 

7. Βέῤδαια, 0,t σας έχουν υποσχεθεί 

πρέπει να συμόεί. 

8. Ἔπειτα otav ta ἄστρα θα 

σκχοτεινιάσουν (και θα χαθοῦν), 

9. κι όταν ο ουὔυρανός σχιστεί και 

καταστραφεί: 

10. κι όταν ta όουνά σχορπιστούν 

(στους ἀνέμους) σαν σκόνη, 

11. κι όταν οι ἀπεσταλμένοι 

(συγκεντρωθοῦν OAOL) με τους λαούς τους 

κατά την Ἡμέρα της Κρίσης. 

12. τότε για ποια Ἡμέρα (αυτοί οι 

οιωνοί) ἐχουν αναόληθειί; 

13. Μέχρι την Ἡμέρα του Χωρισμού 

(της Απόφασης). μεταξύ του Καλού και 

του Kaxov. 

14. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 

ἡ Ἡμέρα του Χωρισμού; 

᾿ 15. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για 

όσους διάψευδαν την Αλήθεια! 

16. Μήπως δεν εξολοθρέψαμε τους 

» ΄΄ν»΄ cA es 

CY esJiste pS) 

EAS patiag 
-“ 
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ἀρχαίους (για τις άδικες διαψεύσεις); 

17. Ἔτσι εξολοθρέψαμε και τις 

επόμενες ‘YEVLEG για τις ἰδιες CLLTLEG. 

18. Μ' αὐτό τον τρόπο ενεργούμε για 

τους EYXANUATLES (τους ἁμαρτωλούς). 

19. Συμφορά - avty την Ἡμέρα - για 

όσους διάψευδαν(αρνούμενοι) την Αλήθεια. 

20. Μήπως Sev σας ἔχουμε πλάσει ἀπὸ 

νερό (σπέρμα) ἀασήμαντο; 

21. Και to κάναμε ν᾽ αναπαῦυθεί σ' 

EVA μέρος μόνιμα ἀσφαλισμένο (στη 

μήτρα), 

22. για Eva διάστημα (κυοφορίας) 

ορισμένο; 

23. Και μπορέσαμε va το πλάσουμε 

(κανονικά). ἢΠιατί ELUGOTE οι καλύτεροι για 

νὰ δημιουργήσουμε. 

24. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

25. Μήπως δεν κάναμε TH YH για vo 

φέρει tov Ἄνθρωπο; 

26. στη Cwn και στο θάνατο; 

27.Και κάναμε σ᾽ αὐτὴν ὄουνά μόνιμα, 

υψηλά (σ᾽ ἀνάστημα), και σὰς ποτίσαμε 

με γλυκό νερό (κι VYLELVO); 

.28. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 
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29. Και tote θα ακουστεί: "Απέλθετε 

εκεί (OTH κόλαση) που αρνηθήκατε και 

διαψεύσατε. 

30. ᾿Απέλθετε εχεί σε μια Σκιά (να 

αποφύγετε τὴν τιμωρία) σε τρεῖις 

κατευθύνσεις, 

31. “που dev είναι σκιά ὃροσιάς 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 είναι μια Ἡμέρα που δεν 

θα είναι δυνατό να ὀγάλουν μιλιά. 

36. και δεν θα δοθεί σ' αυτούς ἡ άδεια 

va δικαιολογηθούῦν. 

37. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

38. Αὐτή θα εἰναι ἡ Ημέρα tov 

Χωρισμού (της Κρίσης). Oa συναθροίσουμε 

εσάς μαζί we τους ἀρχαίους (τους πριν 

από σας)! 

39. Av τώρα ἐχετε κανένα τέχνασμα 

(καμιά συνωμοσία) μεταχειριστείτε τὴν 

εναντίον Μου! 

(928 | +4 el VV Se pol 5) 
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40. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

41. Ὅσο για τους Evagetous, θὰ γίνουν 

δεκτοί σε (δροσερές) σχιές καὶ σε πηγές 

(από νερά). 

42. Και (θα Exovv) φρούτα από ό.τι 

λαχταροῦν. 

43. "Φάτε και πιείτε κι ας χαρείτε για 

ό,τι (καλό) κάνατε". 

44. “Eto Ἐμείς ἀαμείδουμε ὁσους κάνουν 

προσεχτικά το Καλό. 

45. Συμφορά - αυτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

46. (82! Eoeic ot Adtxor)! Τρώτε κι 

απολαμόάνετε (αλλά) για λίγο καιρό (σ' 

QUTOV τον χόσμο, γιατί εἰστε εγκληματίες 

(αμαρτωλοΐ). 

47. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους ὀιαψεύδοντες την Αλήθεια! 

48. Κι αν xaveic πει σ' αὑτούς: 

"'Tovatiote (για προσευχή)!" (αὐτοί), δεν 

γονατίζουν, ὑπεροπτικά. 

49. Συμφορά - αὐτή τὴν Ημέρα - γιὰ 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

50. Ὥστε σε ποιο Μήνυμα - μετά απ' 

αὐτό (το Κοράνιο) - θα πιστέψουν; 

δ VV. ee peed! δ) ὦ 
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(78) Σούρα ed-Nepne's Μέρος 300 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtekenuova,tov [Ἰἰολυεύσπλαχνου 

1. ἀναφορά με τι (θέμα) συζητούν oO 

ἕνας με TOV ἀλλο; 

2. Iva to Μεγάλο Νέο, 

3. MOV - σ' ALTO - αὐτοί διαφωνοῦν. 

4, ‘Oyu ot’ ἀλήθεια σύντομα θα μάθουν! 

5. Καὶ ὀέδαια ὀχι πολύ σύντομα θα 

μάθουν! 

6. Μήπως δεν ἔχουμε κάνει τη YN σαν 

μια πλατιά ἐκταση. 

7. χαι τα GOVVA GA σφήνες; 

8. Και σὰς ἐχουμε πλάσει σε 

ζευγάρια, 

9. Και κάναμε τον ὕπνο σας για 

ανάπαυσηῃ. 

10. Και κάναμε ty νύχτα σαν ἕνα 

κάλυμμα. 

11. Και κάναμε την Ημέρα oav ἕνα 

μέσο συντήρησης, 

12.Και ἐχουμε κτίσει πάνω σὰς 

τὰ επτὰ στερεώματα. 

13.Kat τοποθετήσαμε σ᾽ αυτά Eva Φως 

ok meee ΕΗ 

τας 

re a Gay “σ΄ “1»ς 

[ὃ ἣ " ὯΝ 

Go fo a ae aa 
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(78) Σούρα ελ-Νέμπεῖε Μέρος 300 

Λαμπρότητας (τον ήλιο); 

14. Και στείλαμε κάτω (στη yn) 

άφθονο νερό από τα σύννεφα, 

, ? ’ > ger Le a 

15. για va ὄγάλουμε μ' αυτό σπόρους > ΣΙ 
και θρεπτικά φυτά. 

16. Και κήπους με περιτυλιγμένους OUGHT, τὸς 

κλάδους (πολυτελέστατα). 

17. Βέδαια η Ἡμέρα της Κρίσης εἰναι | Oe AWA 
κάτι που EXEL ορισθεί, 

᾿ ᾿ ᾧ 1: R= Seer 18 ἢ Ἡμέρα που ἢ Σάλπιγγα θα ὥ τοι ὁρῶ Zl giles 

nxnoer, και Oa ἔλθετε σε μάζες. 

19. Και οι ουρανοί θ' ανοίξουν σαν v BS ECF atest Be . 3 0 οὐ θ΄ ανοίξου σαν νὰ CHOPS L285 

NTAV EXEL (πολλὲς) πόρτες, 

? , a σ) ΔΑ, »αὰ Σ 20. και ta ὄουνά θα εξαφανιστούν λας): 
σαν αὐυταπάτη. 

21. 2t' αλήθεια ἡ Κόλαση εἰναι σαν One cigs 5 

ἕνας τόπος ενέδρας, 

, ? , a a 2. 

22. για τους παραύάτες ἕνας τόπος | (τ Cabal 

προορισμού. 

; > , BOs 2.“ gh,  Ζ 23. Oa κατοικήσουν εκεί μέσα για Glare iene j 

αιώνες. ΝΣ 

24. Τίποτε κρύο (δροσερό) dev θα ( ee ΒήσΙΝῚ Sas 

δοκιμάζουν EXEL μέσα OUTE κανένα ILOTO, 

25. EXTOS απο καυτὸ ὕγρο (πυο), που | (9) Aan 4 

QEVOTOITOLELTAL ἀπὸ TH σάρκα τους. 

26. Mia κατάλληλη αποζημίωση (γι᾿ |: () Tries 



(78) Σούρα ed-Néune'e Μέρος 300 

OUTOUG). 

27. Πράγματι! κι auto, γιατί dev 

περίμεναν νὰ TOUS κρίνει O AAAAX (γιὰ 

τις πράξεις τους), 

28. Αλλά (αναιδέστατα) διάψευδαν τὴν 

ΔΑποκάλυψήη Mac (και τὴν απέρριπταν) 

αυθαίρετα. 

29. Και κάθε πράγμα το 

παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. 

30. "Δοκιμάστε - λοιπόν - (τους 

καρπούς τῶν ἔργων σας). Tiati dev θα 

αὐυξήσουμε παρά μόνο Ta ὄάσαναν". 

31. Tia τους evoebeic - ὀέδαια - θα 

᾽υπάρξει ἕνας θρίαμόος, 

32. κήποι (περιορισμένοι), και ἀμπέλια, 

33. καὶ μικρές παρθένες συντρόφισσες 

της ᾿Ιδιας Ηλικίας, 

34. και ἕνα κύπελλο γεμάτο (ως τὰ 

χείλη). 

35. Δεν θα ἀκοῦνε EXEL μέσα επιπόλαια 

(λόγια) και οὔτε ψευτιές! 

36. Αμοιόήὴ από τον Κύριο σου, ἕνα 

δώρο, ἀρκετά ικανοποιητικό, 

37. (από) τον Κύριο τῶν ουρανῶν χαι 

τῆς γης και τῶν ανάμεσά TOUS - TOV 

Ραχμάν (- τον Φιλάνθρωπο AAAAX) - 

Κανείς δὲν θὰ ἔχει TH δύναμη va 

ἀαμφισόητήσει (για τὰ δώρα) Tov. 
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(79) Σούρα ελ-Ναζι'ϊἀτ Μέρος 300 

38. Την Huéoa που το Πνεύμα (tov 

Ta6ouna) και ou άγγελουι θα στέκονται στη 

γραμμή, κανείς dev θα μιλὰ παρά μόνο 

με τὴν άδειὰα του Πανοικτίρμονα (Ραχμάν) 

και θὰ λέει OTL εἰναι σωστό. 

39. Αὐτή ἡ Ημέρα θα εἰναι 

Αναπόφευκχτη. Π' αὐτὸ - όποιος θέλει -, 

ας πάρει τον (ίσιο δρόμο) Ἐπιστροφήῆς 

προς τον Κύριό του. 

40. Βέδαια - σὰς ἔχουμε κιόλας 

προειδοποιήσει για μια Τιμωρία που 

πλησιάζει, για την Ἡμέρα που ο ἄνθρωπος 

θα δει (τὰ Eoya) που παρουσίασαν ta 

χέρια του, και που ο Ἄπιστος θὰ πει: 

"Αλλοίμονο σ' ἐμένα! Μακάρι va μουν 

(απλο) χώμα!". 

V4 Ls jl δ) gue 

ἐκ 
- Saw er 4c “.ἴ25. 1 te Dor ΑΞ ESL Eo leses a 

£ 

LCOS tor 

CMSA Mos Sy] 

(75, A a od SS + 4 te Se .7 {ς-τ 

ep be 5S, able SS AIG) 
ge 3 ». 4.23 “pra ἃ 375 --΄ ae ΄ OES EN eGo 

TO ὄνομα tou AAAAX 

του Παντελεήμονα,του [loAvevoniAaxvou 

1. Ορκίζομανι (στους ἀγγέλους) που 

αποσποῦν (TLS ψυχές των ἁμαρτωλῶν) LE 

δία, 

2. και σ᾽ αὐτούς που EVYEVLXG τις 

ὀγάζουν (από αφοσιωμένους δούλους), 

ὅς “aL GO αὐτούς που γλιστρούν (και 

κολυμπούῦν) στοὺς αἰιθέρες (με τις 

παραγγελίες της ευσπλαχνίας). 

4. που προχωροῦν ὁιαστικά σὰν σε 

αγώνα ὁρόμου, 

FAN fee “ Gee 

QA ce sh 
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Obs ob: 5, 
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(79) Σούρα ελ-Ναάζι'ἀτ Μέρος 300 εβδιγᾷὰ SLE jG) pe 

5. και mov τακτοποιούν τις Διαταγές Θέ ες 
(του Κυρίου τους), 

6. Την Ἡμέρα που ἡ yn θα σείεται [ τ δες 
(όταν ἡ Σάλπιγγα ἠχήσει για πρώτη 

φορά), 

7. ακολουθώντας κι άλλος σεισμός ὍΘΕ NGS 
(Otav ἡ Σάλπιγγα ἡχήσει για δεύτερη 

φορά). 

, , ΄ o> “ ΄ 

8. Ou (ἀπιστες) καρδιές - αὐτή τὴν ( ἀν τ δι 

Ημέρα - τρέμουν (από πανικό). 

9. με χαμηλωμένα τα UGTLA (εκείνων Ὁ ΦΌΝΙΝ | 
που ἐχουν). 

10. Λένε: (τώρα): "Ma πως! θα ποι 25 
ἐεπανέλθουμε - πραγματικά - στη πρότερή 

(μας) κατάσταση; 

11. "Πώς! εφόσον θα ἐχουμε γίνει σάπια Operas Gal 
κόκαλα"; 

, " , ’ 4 ᾿ ς ΄ Ges 2 τ ν΄ ΄ 12. Λένε: "Tote, - σ' Guty τὴ περίπτωση (Se ) pln 0 SWABISE 
- θὰ πάει χαμένη ἡ επιστροφήϊ". 

.13. Κι ὅμως - στ' αλήθεια - θα εἰναι ΠΡΟ lif 
μιὰ μονάχα (αναγκαστική) Koavyn, (από 

TH Σάλπιγγα) 

14. και τότε - να τους - που (ολότελα) Cds alt alas 
θα ξυπνήσουν ἄγρυπνοι OTH YN. 

15. Ma δεν cov ἤρθε ἡ ἱστορία tov ἐκ αὐ 
Μωυσή; 

, ᾽ ᾽ ᾿ » “.»».» “τι ay a oe 

16. Ὅταν tov φώναξε ο Κύριός tov (ἢ); ΕΑΝ ἢ 
Ss? 



(79) Σούρα ελ-Ναζι'ἀτ Μέρος 300 

στὴν αγιασμένη κοιλάδα της Tovova: 

17. "Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί εἰναι 

παραδάτης EEW απὸ Ta ὀρια: 

18. "και πες (του): - “Μήπως θα ἤθελες 

να εξαγνισθείς (από την αμαρτία); 

19." - και va σε οδηγήσω στον Κύριό 

σου, ποῦ - όμως - πρέπει να Tov φοδάσαι;" 

20. Και του ἐδειξε (ο Μωυσής) to 

Meyaho Σημείο (το θαῦμα). 

21. Αλλά (0 Φαραώ) το απέρριψε και 

παράκουσε (την οδηγία). 

22. Ἔπειτα γύρισε την πλάτη TOV και 

αγωνίστηκε σκληρά (κατά του AAAAX). 

23. Ἔπειτα συγκέντρωσε (τους ἄνδρες 

TOU) ἔκανε μια ανακοϊνωσῃ. 

24. λέγοντας: "Είμαι ο Κύριός σας, ο 

᾿Ὑψιστος". 

25. O AAAAX όμως τον AOE 

(τιμωρώντας TOV) και (τον ἔχανε) 

παράδειγμα για τη Μελλοντική καὶ για 

τὴν πρώτη (αυτή TH) ζωή. 

26. Βέῤαια σ' αυτό υπάρχει μια 

διδακτική προειδοποίηση για ὁποιον 

φοθάται (τον AAAAX). 

27. Μήπως - τάχα - εἰναι πιο δύσκολη 

ἢ δημιουργία GAS ἡ του ουρανοῦ (ψηλά), 

(O AAAAX) τον ἔχει κτίσει. 

AD Ass 

(ἢ) egbraile scl) αν 
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28. “Ywwor ψηλά τη σκεπή tov και 

του ἔδωσε τάξη και τελειότητα. 

29. ΠΙροίκισε με το σκοτάδι τη νύχτα 

του, κι EGYOAE TH λαμπρότητά Tov (στο 

(pws). 

30. Meta am’ αὐτό άπλωσε TH yy. 

31. Από Ty yn ἐόγαλε το νερό και τα 

ὀλαστάρια της, 

32. Και στερέωσε ta 6ovva, 

33. για χρήση και ἀπόλαυση δική σας 

και τῶν κοπαδιών σας. 

34. Iv’ αυτό σαν φτάσει το μεγάλο 

(περιστατικό) που BA κατασυντρίψει, 

35. τὴν Ημέρα που ο ἄνθρωπος θα 

θυμηθεί (όλες) τις προσπάθειές του, 

36. και ἡ Φωτιά της Κόλασης 9a 

φαίνεται καθαρά για ὀποιον ὄόλέπει, 

37. τότε, όποιος είναι παραδάτης 

38. και EXEL προτιμήσει TH ζωή αυτού 

του κόσμου, 

39. ἡ Διαμονή του θὰ εἶναι yn Κόλαση 

της Φωτιάς. 

40. Ενώ για ὅποιον φοόάται va σταθεί 

μπροστά Oto Κυρίου του (το δικαστήριο). 

και EXEL συγκρατήσει την ψυχή (του) από 

τις κατώτερες επιθυμίες, 

S36] Ys oh 

Gor, 

CD cali shel, 

et ed ee wore 

ont) S39 olde Glo Ll 
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41. ἡ Διανομή tov θα εἰναι o 

Παράδεισος. 

42. Σὲ ρωτοῦν για την Ὥρα: - Πότε 

θα εἰναι ο ορισμένος της χρόνος; 

43. Πώς μπορείς εσύ, va γνωρίζεις το 

διορισμό της!" 

44. tov Κύριό σου και μόνο - ανήκει 

to Ἰέλος που ορίστηκε yu αὐτή. 

45. Ἐσὺ dev είἰσαι παρά évac 

Προειδοποιητής γιὰ ὅποιον THY φούάται. 

46. Την Ἡμέρα που θα την δουν, (θα 

εἰναι!) OAV Va ἐχουν παραμείνει (στον 

τάφο) ἕνα μονάχα μέρος του δειλινού ἡ 

(το πιο πολύ) Eva μέρος στο επόμενο 
πρωινό. 

See “ας 

πὸ πα OO σα 

De eh gl] 

σις 74 aes 1 2 “Ἄρτον iy ese 

οἰονεῖ 

TO ὄνομα του AAAAX 

του [lavtesenuova «του Πολυεύσπλαχνου 

1. (O Προφήτης) σκυθρώπιασε κι 

απομακχρύνθηκε, 

2. γιατί ρθε (κοντά) του ο τυφλός 

(και τον διέκοψε). 

3. Αλλά τι ήταν εκείνο που μπορούσε 

VO. σε ενημερώσει OTL LOWS μπορούσε νὰ 

καλυτερέψει (πνευματικά); 

4. Ἢ ott μπορούσε va προειδοποιηθεί 

καὶ ἡ διδασκαλία νὰ τον ὠφελήσει; 
είχε Sear 



(80) Loven Ἄμπεσε 

5. Evo tov πλούσιο που θεωρεί τον 

εαυτό του αὐτάρκη, 

6. μ' αὐτόν εσύ ασχολείσαι, 

7. av και δεν πρόκειται va 

κατηγορηθείς av δεν καλυτερέψει 

(πνευματικά). 

8. Ki όσο γι' αὐτόν που node σ' εσένα 

με αληθινό ζήλο, 

9. και με θεοφοθία (στην καρδιά του), 

10. γι' αὐτόν εσύ αδιαφορείς. 

11. ‘Oyu! Αὐτό αποτελεί Μήνυμα (για 

όλο το ανθρώπινο γένος). 

12. -ὉὍποιος 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 

(Αγγέλων), 

16. τιμημένων (στον AAAAX) ευσεδών 

και δικαίων. 

17. Πόσο αχάριστος εἰναι ο AvOewstoc! 

Ti ἦταν αὐτό που τον ἔκανε va αρνηθεί 

(tov AAAAX), 

Μέρος 300] 938 |** “δι 

a id 
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(80) Σούρα Aunece Μέρος 300 

18. Από τι υλικό Tov ἐπλασε; 

19. Από μια σταγόνα σπέρμα. Τον ἐχει 

πλάσενι κι ἐπειτὰ TOV σχημάτισε σε 

κανονικές αναλογίες. 

20. Esevta éxave yu’ αὐτόν το ὁρόμο 

εὐχολο. 

21. Ἔπειτα του ἐπέφερε to θάνατο 

και τον ἐόαλε στον Tago του. 

22. Ἔπειτα - αν το θέλει - θα τον 

αναστήσει (πάλι). 

23. Ὄχι! Με κανένα τρόπο - ακόμη - 

OEV EXEL ἐεκπληρώσει ό,τι Tov ἔχει διατάξει 

(o AAAAX). 

24. Ac στρέφει - λοιπόν - ο άνθρωπος 

το ὄλέμμα στην Τροφή του, (και πως του 

τὴν προμηθεύουμε). 

25. Ἐμεὶς χύνουμε - γι' αυτό - ἄφθονο 

TO νερό, 

26. Ἔπειτα χωρίζουμε τὴ yn σε 

τμήματα χωριστά, 

27. Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα 

σ' αυτή σπόροι, 

28. Και σταφύλια και θρεπτικά φυτά, 

29. Κι ελιές και φοινικόδενδρα, 

30. Και φραγμένους Κήπους, ve πυκνά 

και περιτυλιγμένα δένδρα, 
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31. Kat φρούτα και φορόη (αλόγων), 

32. για ν᾿ ἀαπολαμόάνετε εσείς καὶ τα 

ποίμνιά σας. 

33. Τέλος όταν φτάσει ἡ Εκκωφαντιχῇ 

Bon, 

34. Avty την Hueoa ο ἄνθρωπος θα 

φύγει δραπετεύοντας από τον ἀδελφό του, 

35. Και ἀπό τὴν μητέρα του καὶ τον 

πατέρα του, 

36.Και ἀπό τη σύντροφό (σύζυγο) του 

και TO παιδιά του. 

37. Avty την Ημέρα, το καθένα ἁτομο 

απ' αὐτούς θα EXEL αρκετές φροντίδες 

(για τον εαὐτό του), ὥστε ν' αδιαφορεί 

για τους ἁλλους. 

38. Αὐτή την Ημέρα μερικά πρόσωπα 

θ' ακτινοδολούν. 

39. Χαμογελαστά κι ευχαριστημένα. 

40. Ενώ ἀλλα πρόσωπα - αὐτή τὴν 

Ημέρα - θὰ είναι μὲ χώμα λερωμένα 

41. Και ἡ μαυρίλα θα τα oxemacter. 

42. Αὐτοί εἰναι ov Αρνητές του 

AAAAX, ot εργαζόμενοι τὴν ἀνομία. 
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Στο ὄνομα του AAAAX “232 aii ai τὶ 

tov Παντελεήμονα:του Πολυεύσπλαχνου ΄ Ι 

, , ᾿ ’ ie or A eas 

1. ταν O ἥλιος διπλωθεὶ, (σθήνει το Sees 

QIAWUEVO MWS TOV) : 

, id 4 GIy ar 5» 4 Soeer 2. Και ὅταν τὰ ἄστρα πέσουν και CS ἀπ; 

χάσουν TH λάμψη τους, 

’ , , or, s eae - 

3. Και otav ta 6ovuva χαθοῦν Os Sera allay 

4. Και όταν οι θηλυκές καμήλες, δέκα OLS ΟΝ ΙΗ ; 

μηνών EYKVES, APEBOVV απεριποίητες, 

τὰ Και οταν σμιξουν σε ἀγέλες τὰ CYCLO. ae Said 

θηρία (από πανικο), 

, , , dim or, Pa κι, 

6. Και όταν ta πελάγη ὄράσουν. ‘or ἜΘΗ Σ 

, , , Pe 4 or 

. 7. Και ὅταν οἱ ψυχές (που ὄγηκαν Mess 220; 

gE) ξαναταιριάξουν (με τὰ σώματα), 

8. Και ὁτὰαν ρωτηθεί το (μωρό) κορίτσι ΓΕ Pare ne 
sabia pmeO) χορ CJ 3 eyed T1315 

που θάφτηκε ζωντανο: ᾿ ΄ 

e Γ 24 r j ἥ : σῆς, on F Pe 1 9. Lia ποιο ἔγκλημα σκοτώθηκε; sa 

10.Καὶ ovav οι Περγαάμηνες (με πράξεις SEAMS 

τῶν ανθρώπων) ξεσκεπαστοῦν, ° 

11.Και όταν ο Oveuvos (n Μέλλουσα OELSa15,; 
Zwn) εξαλειφθεί 

12. Και όταν ἡ Φωτιά της Κόλασης (Speci, 
θεριέψει, 



(81) Lovoa ελ-Τεκόίρ Μέρος 300 

13. Kou otav o Παράδεισος Eo8et κοντά 

(στους πιστούς) 

14. (τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι είχαν 

κάνει τα χέρια της έχει να παρουσιάζει 

μπροστά THs (από ἐργὰα Mov ἐπραξε όταν 

ζούσε στον κόσμο). 

15. Ορκίζομαι στους Πλανήτες που 

ἐπανέρχονται (την Huéoa), 

16. που κολυμπούν στη κυκλική τους 

πορεία και ἐπειτα κρύόδονται. 

17. Και tn Νύχτα, σαν (ἀρχίζει) va 

διασκορπίζει (το σκοτάδι) της 

18. Και τὴν αὐγή, σαν ἀποπνέει το 

σκοτάδι (τῆς νύχτας), 

19. (ότι) αὐτὸ (το Κοράνιο) εἰναι 

πραγματικά ο λόγος ενός τιμημένου 

Αγγελιαφόρου (Γαύδριηλ)., του 

20. προικισμένου με Δύναμη και θέση 

τιμημένη στον Κύριο του Θρόνου, 

21. με ἐξουσία ὑπακούοντας εκεί (και) 

ἄξιος εμπιστοσύνης στὴν μεταφορά τῆς 

ἐμπνευσης. 

22. Και (02! Λαέ!), ο Σύντροφός σας 

(ο Μουχάμμεντ) δεν είναι τρελός. 

23. Και - χωρίς augi6oria - (ο 

Μουχάμμεντ) τον εἰδε (τον Γαύθριήλ) στον 

καθαρό ορίζοντα. 

24. Ποτέ του (δεν ταν φιλάργυρος) 

Γ 942 1 τ΄: ε)Σ) AY pest by 
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που κατακρατά γνώση από to Adeato. 

25. Και etovto (to Κοράνιο) δεν εἰναι 

Ο λόγος ενός καταραμένου πονηροῦ 

πνεύματος. | 

26. Tote mov λοιπόν σε ποιο δρόμο 

πηγαίνετε; 

27. Βέθαια, αὐτὸ το Κοράνι εἰναι ένα 

Μήνυμα για (όλο) το ανθρώπινο γένος. 

28. Tia όποιον θέλει ἀπό σας va δαδίσει 

ίσια. 

29. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε 

εκτός αν εἰναι θέλημα του ΑΛΛΑΧ, (που 

εἰναι) ο Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου. 

ΛΥ͂ jay! 5) gw 

grrr 3. 7.32. 
ον ον 

δ 5] 

Pana ta τ} ἔτ Σ 

Oils 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

του Ilavtedenuova,tou ΠΙ|ολυευσπλαχνου 

1. Ὅταν ο Ουρανός σχιστεί ota δύο, 

2. Και OTAV TA ἄστρα σκορπιστούν, 

3, Και όταν οι θάλασσες εκραγούν, 

4.Κ αι ὁταν OL τάφοι ἀαναποδογυριστούν 

5. (τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι ἔχει 

στείλει μπροστά: (TL ἔκανε), και τι ἄφησε 

πίσω: (TL EXEL παραλείψει VA κάνει). 

6. ὦ! Eov ο Ἄνθρωπος! Ti πράγμα σε 

αποπλάνησε από τον Γενναιόδωρο Κύριό 

C3) 215} 
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σου. 

7. Είναι Αὐτός που σ' ἔπλασε, σ' 

όμορφο σχήμα σ' Exave Eva ορθό σώμα, 

8. σ' οποιαδήποτε Προσωπικότητα 

Εκείνος θέλει και σου (την) φορτώνει. 

9. Ὄχι (δεν πρέπει να παραπλανηθείς)}} 

Κι όμως διαψεύδετε τη Θρησκεία 

(απορρίπτοντας το σωστό και τὴν 

Δνάσταση)! 

10. Βέδαια, πάνω σας (έχουν οριστεί 

άγγελοι) για VO σας επιτηρήσουν, 

11. Evyevixol που καταγράφουν, 

12. [νωρίζουν (και καταλαδαίνουν) ὅλα 

OO κάνετε. 

13. Πράγματι! Or ευσεόείς θα ὄρεθούν 

στη μακαριότητα, 

14. ενώ ov κακοήθεις θα εἰναι στη 

Φωτιὰ της Κόλασης, 

15. Που θα δοκχιμάσουν κατά τὴν 

Ἡμέρα της Κρίσης, 

16. Και που δεν πρόκειται an’ αὐτήν 

να απουσιάσουν. 

17. Και τι πράγμα θα σου εξηγήσει, τι 

εἰναι ἡ Ἡμέρα της Κρίσης; 

18. Και πάλι: τι θα σου εξηγήσει, τι 

εἰναι n Ημέρα της Κρίσης; 

epee σα 
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19. (Oa εἰναι) n Ἡμέρα ποὺ καμιά aa wil "5: AEN 

ψυχῇ dev θα εξουσιάζει - σε τίποτε - μιαν Se sh 

ἄλλη ψυχή Αὐτή Se tyv Ημέρα ἡ Διαταγή QBs dee Vy 
Oa εἰναι (μόνο) μὲ Tov AAAAX 

Στο όνομα TOV ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα .του Πολυεύσπλαχνου 

1. Συμφορά σ' αυτούς που Chukka h; 
ἐεμπορεύονται την Απάτη (στη γενική 

μορφή της), 

2. Αὐτοί που όταν ἔχουν να λάδουν με ἀρ oO IS 1S sii 
τὰ μέτρα (κάτι) από τοὺς ανθρώπους, 

απαιτοῦν ακρίόθεια, 

r , , , 4p 92.2.2.7 Bad Are, | 3. ενώ ὁτὰν ἔχουν vo. δώσουν με TO ORSINI SLION 
μετρὰ ἢ TO ζύγι (κάτι) στους ανθρώπους, 

δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει. 

4. Ma δεν σκέπτονται ότι θα κληθοῦν 

(γι' Ανάσταση) (ν᾽ αποδώσουν) 

λογαριασμό; 

5. ty Μεγάλη και τρομερή (εκείνη) ΟΥ̓ 

Ημέρα, 

6. Mia Ἡμέρα που (όλη) ἡ ανθρώπινη Oat οὐϊμαςν 
γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου; 

7. Oy. ὀέδαια! Κι όμως το Βιόλίο (των Ὁ; pdean, ph eI ES EI SE 
« 

πράξεων) τῶν Κακοηθών εἰναι 

(φυλαγμένο) στο Σιτζίν (ἀόνσσο - 

καταχθόνια). 

8. Και τι εἰναι avto που 8a σου 
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εξηγήσει, τι είναι Σιτζίν; 

9. (είναι) Eva Βιόλιο, δίκαια, με 

ακρίόεια γραμμένα. 

10. Συμφορά - αὐτή την Ἡμέρα - για 

τους διαψεύδοντες (στους ἀπιστους), 

11. Αὐτούς που διαψεύδουν 

(απορρίπτοντας) τὴν Ημέρα τῆς 

Ανταμοιόης. 

12. Κι ὅμως κανείς (δεν εἰναι δυνατό) 

va τὴν αρνηθεί, παρά μόνο κάθε 

Παραύδάτης (του Νόμου), ο Αμαρτωλός. 

13. Και otav οι Εντολές Μας 

απαγγέλλονται σ’ αὐτόν, λέει: "Παραμύθια 

των Αρχαίων" 

14. ‘Oy! Αλλά στις καρδιές τους - 

οπωσδήποτε - είναι το στίγμα (της κακίας) 

που κέρδισαν από τα EOYA τους! 

15. Βέδαια αυτοί οι ἀπιστοι, από το 

ᾧως του Κυρίου τους - εκείνη την Ἡμέρα 

- θα εἰναι, με πέπλα σκεπασμένοι. 

16. 'Ἔπειτα θα δοκιμάσουν σίγουρα 

στη Φωτιά της Κόλασης. 

17. "Ἔπειτα θα ειπωθεί σ' αυτούς: "Αὐτή 

είναι (η τιμωρία) που την διαψεύδατε!". 

18. Oyu Το Βιόλίο (πράξεων) τῶν 

Ενάρετων εἰναι (φυλαγμένο) στο Ἰλλιγιείν 

(σε ψηλή Τοποθεσίο). 

19. Και τι εἰναι αυτό που 8a σου 

dom 9 Ἔν 1 mo 
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EENYNOEL, TL εἰναι TO Ιλλιγιούν; 

20. (εἰναι) eva Βιόλίο - Μητρώο 

αριθμημένο (ονομαστικά), μ' ακρίδεια, 

21. Που το επιδεθαιώνουν οι 

Πλησιέστεροι (στον AAAAX). 

22. Σίγουρα, ον Evagetou θα ὄρεθούν | 

στη Μακαριότητα, 

23. πάνω σε Θρονιά (Αξιοπρέπειας) 

θα περιφέρουν το ὀλέμμα TOUS (παντού 

με θαυμασμό.). 

24. Oa ὁδιαπιστώσεις στο Πρόσωπό 

τους τὴν AXTLVOGOALA της ευδαιμονίας. 

25. Oa πίνουν an’ Αγνό (εὐχυμο) 

Κρασί, καλά σφραγισμένο. 

26. To σφράγισμά tov θα εἰναι από 

μοσκιὰ (μυρωδάτη) Και για τη 

Μαχκχαριότητα αὐτή ας ελπίζουν όσοι ἔχουν 

φιλοὸδοξίες. 

27. (Μαζί με το αγνό κρασὶ), ἕνα μίγμα 

από Τεσνίμ, 

28. μια πηγή (GE ψηλά) που από (τα 

νερά) της πίνουν OL πλησιέστεροι (προς 

tov AAAAX). 

29. Βέδαια, για tous ἐνοχοὺυς (που 

αμάρτησαν και) που συνήθιζαν να γελούν 

για τους πιστούς, 

30. και όταν περνούσαν a αὐτούς 

ἐκλειναν το μάτι (ανοιγόκλειναν TO ματάκι 

9A oo A 
ΘΔ 
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Opals apts 

C38 AN lo 

πο IN 

Ctl 2 yaad ey 

fe fo poss 

otis Ss G5 Las 

spe pia] 

gx CEB στο 
NaS ghd Ge Saale 

ΠΣ .κ“ es K SB”, Bas 

FASS (NK) $F eS 
om Ee, or 

( Kees ΓΕ 
Ὁ 



(83) Σούρα ελ- Μουταφφιφίν Μέρος 300 

κοροϊδεύοντας), 

31. Και όταν γύριζαν στις οικογένειές 

τους θα γύριζαν πειράζοντάς τους (με 

Αναίδεια), 

32.Και όποτε τους ἐόλεπαν, θα ἐλεγαν: 

"AUTOL εἰναι - σίγουρα - οι 

περιπλανώμενοι!" 

33. Κι όμως δεν έχουν σταλεί πάνω 

τους σὰν Φύλακες (να τους 

προστατέψουν)! 

gin σ . 5 ed Ae 

CD ona peel Lasley 

“ 

34. Ἔτσι αυτή την Ἡμέρα οι Πιστοὶ B55 a Kita Ste 

θα γελοῦν για τους Ἀπιστους. 

35. Πάνω σὲ Θρονιά (τῆς ORES ONIN 

Αξιοπρέπειας) θα ὄλέπουν (TH κατάσταση : 

τῶν απίστων). 

then ἃ 

36. Μήπως δὲν θα ανταμειφθούν οι DEON ὦ 

ΑἈπιστοι για ό,τι Exavav; (Βεδαίως Nat). 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ te 

tou Ilavtedenuova ,tov Πολυεύσπλαχνου ees 

1. Ὅταν ο Ovoavos διαρραγεί (σ' OAH εξ νη 

τὴν EXTAON) 

Ζ; Και ὑπακούσει με προσοχὴ (τη ᾿ς 

διαταγὴ του) Κυρίου του, και είναι ἀνάγκη 

(ν΄ ἀποχωρήσει). 

3. Και όταν ἡ yn ισοπεδωθεί, (HELEN, 



(84) Loven ελ-Ϊνσικάκ Μέρος 300 

4. Kou πετάξει c& 0,1 εἰναι μέσα 

της, και αδειάσει ολωσδιόλου, 

5. Kou ἀκούσει με προσοχή, (τη διαταγή 

του) Κυρίου της, καὶ εἰναι ἀνάγκη (να το 

κάνει), - τότε θα εἰναι ἡ Ἡμέρα της 

Ανταμοιόης. 

6. Ω! Εσύ ο ἀνθρωπος! Πάντοτε - 

ὀέόδαια - ταλαιπωρείσαι (ὀαδίζοντας) προς 

τὴν κατεύθυνση του Κυρίου σου, μὲ μόχθο 

και θα συναντήσεις την ανταμοιδή (των 

πράξεών σου) 

7. Τότε σ' εκείνον που δόθηκε το Βιόλίο 

(των πράξεών) Tov στο δεξί TOV χέρι, 

8. σύντομα θα λογαριασθεί με εὔκολο 

λογαριασμό (θα κριθεί με επιείκεια), 

9. και θα επανέλθει OTH γενιά του 

(στην κατηγορία του) ευχαριστημένος. 

10. Ενώ o' εκείνον που δόθηχε το 

Βιόλίο (των πράξεών του) πίσω από τὴν 

πλάτη του, 

11. γρήγορα θα φωνόξει για Θάνατο 

(για ἀαφανισμό), 

12. και θα pret στην Κόλαση τῆς 

Φωτιάς. 

13. Βέῤδαια ήταν (ενώ ζοῦσε) 

ευχαριστημένος με τη γενιά του. 

14, Φρονούσε - δέδαια -, ott dev θα 

ἐπέστρεφε για να παρουσιασθεί (σ᾽ Ἐμάς)! 

AS SUSY! δ), 
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15. Ay!, ποτέ! Tati ο Κύριός του ὀλέπει 

(Αναλυτικά) τα όσα χάνει. 

16. Iv’ αὐτό ορκίζομαι, στη κοκκινωπή 

λαμπρότητα στο ηλιοόασίλεμα, 

17. Και τη νύχτα με ὀσα εἰναι 

(προσωρινά) φορτωμένη, 

18. Και to φεγγάρι σαν είναι γεμάτο, 

19. ott οπωσδήποτε θα avebaivete (στο 

ταξίδι σας) από εξέδρα σε εξέδρα (από 

δυσκολίες σε SVOXOALES). 

20. Ti συμόαίνει - λουτόν - μ' αυτούς, 
και SEV πιστεύουν; 

21. Και όταν - to Κοράνιο - διαδάζεται 

O ανυτούς, δεν υποκλλίνονται (δεν 

᾽πυπακούουν ταπεινά τις Εντολές Tov). 

22. Αλλά - αντίθετα - οἱ Ἀπιστοι (το) 

διαψεύδουν. 

23. Ο AAAAX όμως γνωρίζει καλά 

TOL μυστικά κρύδουν (στα στήθια τους). 

24. It αὐτό ἀανάγγειλέ τους μιὰ 

οδυνηρή Tiwwota, 

25.Εκτός από εκείνους TOV πιστεύουν 

και κάνουν το χαλό, θα έχουν μια Αμοιδή 

που ποτέ δεν διακόπτεται. 

» fe yf ttl EES af 

CobeiboS 

Or SaaS ba Ale ge to 155 
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eA verogfye ve ee 
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Στο όνομα του AAAAX 

του Παντελεήμονα.του Πολυεύυσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι στον Ovoavo mov ἔχει 

(για επίδειξη) τα Ζώδια. 

2. Ορκίζομαι στην Ἡμέρα της Κρίσης) 

που ἔχουν πυηποσχεθεί. 

3. Ορχκίζομαι σ' ὁποιον μαρτυρήσει καὶ 

στην πυπόθεση κάθε μαρτυρίας (ότι) 

4. συμφορά (θα πέσει) στους 

συντρόφους (G' αυτούς που ἐφτιαξαν) TH 

haxxov6a, (όπου κάηκαν ζωντανοί OL 

χριστιανοί της Ὑεμένης TOV 60 ανώνα από 

Ιουδαίους μονάρχες), 

5. της φωτιάς, της εφοδιασμένης με 

(ἀφθονα) καύσιμα υλικά. 

6. Na τοὺς που κάθισαν πάνω της 

(Αγναντεύοντας τη φωτιά), 

7. Και εἰναι μάρτυρες σ᾽ ό,τι κάνουν 

στους πιστούς, (στην αγωνία των θυμάτων 

τους). 

8. Και τους εκδικήθηκαν oye για τίποτε 

ἄλλο, παρά μόνο και μόνο, γιατί πίστευαν 

στον ΑΛΛΑΧ τον Παντοδύναμο, τον 

Ἄξιο κάθε ὕμνου! 

9. (Πίστευαν) o' Exeivov mov ἐχει την 

κυριαρχία τῶν ουρανών καὶ τῆς γης! O 

Osea 

4 Δ %4, 

EN ΚΑ (AeA cal 



(85) Lovea ελ-Μπονρούτες Μέρος 300 

AAAAX ous εἶναι Μάρτυρας πάνω σε 
οτιδήποτε (συμόαίνει). 

10. Εκείνοι - ὀέδαια - που τιμώρησαν 

τους [ΠΠιστούς και τις Πιστές, κι ἐπειτα 

ὃεν μετάνιωσαν, θα έχουν τα ὀασανιστήρια 

της Κόλασης και θα έχουν και την Τιμωρία 

τῆς Φωτιάς (σ' αὐτή τη ζωή) γιατί δεν 

πίστεψαν και στην ἄλλη ζωή θα ἔχουν 

άλλη τιμωρία γιατί ἐκαψαν πιστούς. 

11. Εκείνοι όμως που πιστεύουν και 
κάνουν καλά ἔργα, θα είναι στους Κήπους 

του Παραδείσου που κάτω tov τρέχουν 

Ta ποτάμια. Αὐτή είναι ἡ μεγάλη Νίκη, 

12. Πολὺ δυνατό - αλήθεια - εἰναι το 

ἄρπαγμα (και σφίξιμο) του Κυρίου σου. 

13. Εκείνος είναι που αρχίζει (τη ζωή) 
και τὴν επαναλαμόάνει. 

14. Και είναι ο Πολνεπιεικής με πλήρη 
Αγάπῃ και Καλοσυνη, 

15. 0 Κύριος του Μεγάλου Θρόνου 

της Δόξας, 

16. ο Ἐχτελεστής που χάνει, 6 «τι θέλει. 
(Tinote δεν ἐμποδίζει Ty θέλησή Του). 

17. Ma δεν σου ἐφτασε ἢ LOTOELA της 
στρατιωτικής (Δύναμης); 

18. Του Φαραώ και (της γενιάς) του 
Θεμούντ (που ο ΑΛΛΑΧ ἐχει 
καταστρέψει); 

19. Κι ὀμως ot Ἀπιστοι διατηρούν 

“Ss 
“ ig “.2.: 2 

Ὁ detaeh Aske meer 

of “rege vs Gan 

να ύεὶ Tes ἐξ δὶ 

Hse MGs Zs 
ew @ 

COs aallas 

σῇ ,» 024 
fia} Soli ας 



(86) Lovoa ελ-Τάρικ ¢ pel AN Bytes! 5) ge 

ἄρνηση της Αλήθειας. 

20. Και ο AAAAX από πίσω τους 

περικλείει με τη τιμωρία Του. 

21. Αντίθετα auto εἰναι Eva. Δοξασμένο 

Κοράνιο, 

22. (που ἔχει γραφεί) σε πίνακα καλά 

Προφυλαγμένο, (από τη μετατροπή και 

τη φθορά). 

-΄-΄3ἂ 36 fr σὸς, + ; 
A ἀνε Uptalily 

σῆς. 5», 323.,.Δλ .΄ 

Osis 

Στο όνομα tov AAAAX 

tov Ilavtehenuova ,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma tov Ovoavo και tov Νυχτερινό 

Ἐπισκέπτη (άστρο TOV). 

2. Ti - όμως θα oov εξηγήσει, 

(ενημερώσει), τι εἰναι ο Νυχτερινός 

Ἐπισκέπτης (ἀστρο),; 

3. (Είναι) το άστρο της διαπεραστικής 

λαμπρότητας. 

4, Δεν ὑπάρχει ψυχὴ που va μὴν ἔχει 

ένα επιτηρητή (am ayyeAwV, που 

καταγράφει τις πράξεις της). 

5. Ἂς παρατηρήσει ο ἄνθρωπος από 

τι εἰναι πλασμένος! 

6. Δημιουργήθηκε από νερό χυμένο 

(από ἀνδρα και γυναίκα). 

7. Που 6ynxe ἀνάμεσα από τη μεριά 

La 
ays 

PR 22s axe rf ᾿ς 

(δέ γι es 

τα στ! »"" 



(86) Lovoa ελ-Τάρις. Μέρος 300 AN Bb ybbed! 5) gee 

TNS ραχοκοκαλιάς (του ἀνδρα) και τῶν 

πλευρών (της γυναίκας). 

8. Βέδαια (oO AAAAX) εἰναι txavoc 

va TOV επαναφέρει (στη ζωή)! 

9. Τὴν Ἡμέρα που (όλα) τα μυστικά 

πράγματα (τῶν καρδιών) θα περάσουν 

απὸ εξέταση, 

10. (0 ἀνθρωπος) δεν θα ἔχει καμιά 

δύναμη και οὔτε GOGO. 

11. Ma τον Ουρανό με την περιστροφή 

(του), 

12. και, Ma τη [ἡ που διασχίζεται 

(για va όγει το ὀλαστάρι) 

13. (ορκίζομαι) ότι αυτός εἰναι ὀεδαίως, 

(το Κοράνιο), ο Λόγος που ξεχωρίζει (το 

Koro από το Kaxo), 

14. Και δεν εἰναι κάτι για διασκέδαση. 

15. Πράγματι, avtot (οι ἀπιστοι) 

μηχανεύονται επίμονα (για va σύόήσουν 

to φως του AAAAX). 

16. Ἔχω Ouws σχεδιάσει (εναντίον 

τους) κι Eyw ἕνα μεγάλο σχέδιο. 

17. Π' αὐτό χάρισε λίγο καιρό στους 

ἀπιστους. Δώσε τους αναδολή για λίγο 

-(και θα δεις τι θα κάνω μαζί τους). 

CY oli gars esi] 

2 “aS ces 

Va Gee 

““ 43 35 “5 

bY, ΜΌΝ 

ἐθνῶν 

gidlol yey 

Ὁ ΚΆΡΗ 

OR URI 

Pr 2.2.. 

βου ὦ re 



(87) Loven ελ-Ε'αλὰ Μέρος 300 

ΠΟ ΣΤΟ ovoua tov AAAAX “2: 

του [lavtedenuova ,tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξαζε το ὄνομα του Κυρίου σου, λυ ζοῖς 2 
του Ὑὕὕψιστου, 

2.1ἰου δημιούργησε και (στη συνέχεια) Ω ae oi 

τελειοποίησε. 

3. Που θέσπισε Νόμους (ιδιότητας σε Θιρώς 
κάθε δημιούργημα) κι έτσι καθοδηγεί, 

4. Κι ἔκανε νὰ ὄγουν οι (πράσινοι) Oe Sigal ἡ 
ὀοσκότοποι. 

, , , : “νῷ AOE res 5. Ku ἐπειτὰ tovg Eexave μελαψές CJesplttenlans 

καλαμιές. 

F , fm “.2..0.: 22 1525 6. Oa σου διδάξουμε διαδάζοντας (το Osi ie 

Μήνυμα, to Κοράνιο) wote τίποτε δεν 

θα ξεχάσεις, 

7. εκτός ό.τι θέλει ο AAAAX, γιατί 

γνωρίζει το φανερό και ό,τι είναι κρυμμένο. 

8. Και θα σε διευκολύνουμε va Ce enn ale 

ἀναγγέλλεις TOV ahd (Δρόμο του Ισλάμ). 

9. IU’ αυτό προειδοποίησε νουθετώντας, Δἔ SN ee lS 
Sor’ a“ ‘$7 

σε περίπτωση που ἡ προειδοποίηση 

ὠφελεί. 

10. Oa δεχθεί τη συμόουλη όποιος One: a ὥς nee 

φούόάται (tov AAAAX). 

22% BNIGES, 

11. Kat Oa τὴν αποφύγει - YM pcan 



(87) Loven ελ-Ε'αλὰ Μέρος 300 

παραμερίζοντάς τὴν - Ο δυστυχής, που 

διάλεξε την Απιστία, 

12. Tov θα μπει στη Μεγάλη Φωτιά, 

13.ΠΠου μέσα της τότε, δεν θα πεθαίνει 

οὔτε θα Cet. 

14. Oa ευτυχήσει μόνο, όποιος ἔχει 

εξαγνισθεί, 

15. και δοξάζει τα όνομα του Κυρίου 

του και προσεύχεται. 

16. Και όμως προτιμάτε (2) AvOowstou) 

TH ζωή αυτού του κόσμου. 

17. Ενώ y Μέλλουσα Ζωή εἰναι 

καλύτερη και διαρκεί μόνιμα. 

18. Αὐυτές - ὄὀέόδαια - (οι 

προειδοποιήσεις) εἰναι γραμμένες στις 

Βίόλους τῶν πρώτων (τῶν ἀρχαίων 

Αποκαλύψεων), 

19. Στις Βίόλους του Αὐραάμ και του 

Μωυσῇ. 

AV λει By 50 

κι δ οἷϊ 

“fe ff Be tl 

MAO 

ORS IES 

3 Cai oNlos on 

arhy ἴ “94 By 3, | 

Onna 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Παντελεήμονα.του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως σου έφτασε ἡ ἱστορία της 

Γασσιγιε; 

2. Ἐκείνη την Ημέρα θα ταπεινωθούν 

- μερικά πρόσωπα-, 



(88) Lovea ελ-Γάσσιγιε Μέρος 300 

3. δουλεύοντας (σκληρά), (πρόσωπα) 

κουρασμένα, 

4. τη στιγμῆ που μπαίνουν OTH 

Φλογισμένη Φωτιά, 

5. Tr στιγμή που τους δίδεται να πιοῦν 

από πηγή Mov (το νερό της) ὄράζει, 

6. και δεν θα έχουν τροφή παρά από 

"Νταρίι" (δένδρο πικρό κι αγκαθωτό, 

αἡηδέστατο στη μυρωδιά καὶ στὴν 

ἐμφάνιση), 

7. που ovte θα θρέφει και ovte θα 

LXCLVOITOLEL τὴν πείνα. 

8. (Αλλα) πρόσωπα - ἐκείνη την Ημέρα 

- θα είναι μακάρια, 

9. Ευχαριστημένα από τα έργα τοῦς, 

10. Σ᾽ éva Κήπο πολύ ανώτερο 

11. ὁπου dev θ᾽ ακούνε EXEL κανένα 

(λόγο) ματαιοδοξίας. 

12. Exet μέσα θα υπάρχει μια πηγή 

που (TA νερά της) τρέχουν συνέχεια. 

13. Exet μέσα 8a υπάρχουν 

᾽πυπερυψωμένα Θρονιά (Αξιοπρέπειας), 

14. Και κύπελλα προετοιμασμένα, 

15. Και προσκέφαλα ταχτοποιημένα 

σε σειρές, 

Yo spel AA delat! 3) we 

gy ss 52 Yo? 

erratic 

% CBI 7 

De eye ΦΗ͂Ι 

Ly, Br Ss .“3 “ν΄ 

Oo ὦ) gevaed sey 



(88) Loven ελ-Γάσσιγιε Μέρος 300 NA Ae Lat δ)» 

16. και πανάκχριδα χαλιά ἁπλωμένα. ORGAAKY θιθα X μ [Ὁ ἡ κοῦ» 

17. Moa dev ὀλέπουν προς τις καμήλε ΣΎ eee ὌΠ 
ake τς JERE G25 ITAA PES val 

πὼς εἰναι πλαάσμεένες, πο ΞΡ eae, τ 

18. Και προς τον oveavo, πώς εἰναι Pee ee 
QJ cad, AS led] 

ανυψώμενος OTA VPN; . 

19. Και προς ta 6ovva, πώς είναι ᾿ς. ete ὩΣ oon OSGI; 
στερεωμένα μόνιμα; 

20. Και προς τὴ Tn, πως εἰναι Q saa SANG 

απλωμένη επίπεδα; ἥ 

21. It αὐτὸ δῶσε το Μήνυμα, ‘yuo Ope LEAH'S - 

EOV εἰσᾶν μόνο για να προειδοποιείς. 

22. Δεν εἰσαι yu αυτούς ο εξουσιάζων. ' εἴ a 

23. Av ὁμως κανένας ἀαπομαχρυνθεί COM REEAT 
΄ , Se’ i ye 4. 

και ἀρνηθεί (to Μήνυμο), ᾿ 

24. 0 AAAAX θα TOV τιμωρήσει με ᾧ SM AIM τς 

τὴν πιο μεγάλη (δυνατὴ) Τιμωρία. 

25. Σ' Εμάς - οπωσδήποτε - θα εἰναι ΓΕ 
; C8) mpl Eo} n Επιστροφῆ τους, ree 

(26. Κι emetta Ἐμείς είναι που θα tov Beye Cea μείς ς Θέρος 
καλέσουμε σε λογαριασμό. 

Στο ὄνομα του AAAAX Kadena, 2 
του [lavtedenuova,tou Πολυεύσπλαχνου 

1. Mo. την Avy?! Od pally 



(89) Σούρα ελ-Φετζορ Μέρος 300 

2. Ma τις δέκα Νύχτες (του ορισμένου 

σεληνιακού μήνα (Δουλ -Χίτζτζε για to 

Προσκύνημα στοῦυς ἱερούς Τόπους)! 

3. Moa τα ζυγὰ και ta pova! 

4. (και) Ma ty Νύχτα, όταν 

αποσύρεται. 

5. My -taya-o' αὐτά (δεν) υπάρχει 

(τειστικός) εξορκισμός (N απόδειξη) Yu 

αυτούς που καταλαόθαίνουν; 

6. Ma dev όλέπεις πὼς συμπεριφέρθηκε 

ο Κύριός cov με τη (γενιά) του Αντ, 

7. (της πόλης) ἴραμ, με τις 
(πανέμορφες) κολώνες, 

8. που σαν κι αυτή SEV φτιάχτηκαν σ' 

(όλη) τη YN; 

9. Και ve ty (γενιά) του Θεμοῦντ, που 

χάραξαν τους (πελώριους) ὄράχους στην 

κοιλάδα; 

10. Και μὲ το Φαραώ τον Κύριο τῶν 

Πασσάλων (που ἐδεναν τους κατάδικους 

πάνω στους MAGGAAONVG); 

11. (όλοι) αὐτοί παρανομούῦσαν OTH 

yn); 

12. και συσσώρευαν σ' αὐτήν TY 

διαφθορά. 

13. Iv αὐτό ο Κύριός σου ἐριξε πάνω 

τους μια μάστιγα από διάφορες φρικτές 

τιμωρίες. 

Oeil 
PEN ae 7 ae 

πριν 

PY Ca Τὶ 
esha 3 Jo 

es JS Gat 

CCT GSE 

gor Ae 4 we Ode fe 255 
OMe Ly ab) gle nat 
eY ¢ - 



(89) Loven ελ-Φετζο Μέρος 300 

14. Πράγματι ο Κύριός σου - ta πάντα 

- MAOATHOEL. 

15. Ὅσα - τώρα - για τον άνθρωπο, 

ὅταν ο Κύριός tov τον δοκιμάζει δίνοντάς 

του τιμή και χάρες, τότε λέει: "O Κύριός 

μου με τίμησε". 

16. Ενώ, όταν τον δοκιμάζει 

περιορίζοντας τὰ προς συντήρηση (αγαθάλ), 

τότε λέει (ἀπελπισμένα): Κύριός μου 

μ' exer εξευτελίσει!" 

17. Oyu - ὀέδαια - ποτέ! Eva εσείς 

δεν τιμάτε Ta ορφανά! 

18. Και ovte ενθαρρύνετε ο ἕνας τον 

ἄλλο για THY τροφή του φτωχοῦ! 

19. Και τρώτε την Κληρονομιά με 

λαιμαργία, | 

20. και ἀγαπάτε tov πλούῦτο με 

Ὀ"περθολική ἀγάπη! 

21. Oyu! λουτόν! Ὅταν ἢ γη κοπανιστεί 

με γερά κοπανίσματα (και γίνει σκόνη), 

22. Και ο Κύριός σου ἔλθει, και οι 

ἁἀγγελοί Του κατά τάξεις, σειρά πάνω σε 

σειρά, 

23. Και ἡ Κόλαση εμφανίζεται 

(παρουσιάζεται) - τούτη την Ἡμέρα - θα 

θυμηθεί ο ἄνθρωπος αλλά σε τι θα τον 

ὠφελήσει αὐτή ἡ ανάμνηση; 

24. Oa πει: "Αλλοίμονό μου! Μακάρι 

Vas 32.277 pe “τ, Shop ““,.,. “ fe - τ 

pid sdeni $day γα oyilh 

3.232» BAe ee owe 

rene Ὁ 

Qader EK 

BR ὦ “ OS A ree Ως 

Ud bale SUN ts 

defer br Fe tte Aides Oded OMA neUIAlrOaim 

rage Sal Ρ--» ́ -΄ ἀπο ΄ 

οὐ Sa Sh dp HE he re isles 

Oss τάξι, 



(89) Σούρα eA-PetGo Μέρος 300 

να εἰχα κάνει (καλά ἐργα) για (αυτή) TH 

Μελλοντική) μου ζωή} 

BOG Bate τς, “2: 
dolsahic oda i458 

25. Και - τούτη την Ἡμέρα - o AAAAX 
θα τους τιμωρήσει, που κανείς (ἀλλος) 

SEV μπορεί νὰ το κάνει. 

gam 

26. Και ta δεσμά Του θα εἰναι τέτοια 

που κανείς (άλλος) δεν εἰναι δυνατό va 

δέσει. 

27. Στις ἐνάρετες ψυχές θα πουν: "C2! yon aoa 

(Eov) ἡ ψυχή (mov εἰσαιν) σε (τέλεια) ᾿ 

ανάπαυση και ικανοποίησῃη! 

28. "Γύρισε προς τον Κύριο σου, 

ευχαριστημένη (η LOLA) κι εὐυχάριστη 

(συνάμα) σ' Exetvov! 

29. Ἵν' αυτόν va μπεις μαζί με τους ἄρον οὐχ δῷ 

αφοσιωμένους δούλους Mov! 

30. "Μάλιστα, πέρνα (στον Ουρανό) 

στον Παράδεισό Mov!" 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ SAN Al mn 

tov Ilavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου ΄ ΄ 

, ' , ’ , a? ad hee 
1. Ορκίζομαι μ' αυτή τη Πόλη (Mexxa) ( ΚΕ ie eel Y 

2. Omov ov διαμένεις (Q! Μουχάμμεντ!) ile. ee, 

. Κι ορκίζομαι στον γεννήτορα καὶ a 3 ρχίζομα γεννήτορ | C365 855 
γέννημά TOV. 

4. Βέδαια - πλάσαμε τον άνθρωπο για Oak Sosy tale a 



(90) Loven ελ-Μπέλενε Μέρος 300 

κόπο και αγώνα (στη ζωΐγ). 

5. Μήπως λογαριάζει ότι κανείς δεν 

ἔχει δύναμη πάνω του; 

6. Ἴσως πει (για va καυχηθεῖ): "Ἔχω 

σπαταλήσει άφθονο πλούτο!" 

7. Μήπως νομίζει ότι κανένας δεν τον 

όλέπει; 

8. Ma δεν κάναμε γι' αυτόν 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 (0 ἀνθρωπος) δεν ξεπέρασε 

το Ἐμπόδιο (το δύσκολο δρόμο). 

12. Και τι θα σου εξηγήσει το Ἐμπόδιο; 

13. (Είναι) ἡ απελευθέρωση ενός 

σκλαόου. 

14. ἡ to va δίνεις τροφή - την Ἡμέρα 

που επικρατεί μεγάλη πείνα, 

15. oto ορφανό και ειδικά (σ' αὐτό) 

που εἰναι συγγενής (πλησίον), 

16. ἡ σε πτωχό που εἰναι (κάτω) στο 

χώμα σούαρήης avayxys. (And σοόαρή 

OVAYXN). 

17. Ἔτσι θα είναι απ' αὐτούς που 

πιστεύουν καὶ συνιστούν ἄλληλα τὴν 

B62] vs et ᾶς ALi δ). 

Pe te “rr 5. {»...{ 

ose ἀξίου οἰ πὶ 

ὥξ ΚΑ 

oO “σ, 2}... ΓΚ 

ὁ 21... 

COLT ASI 

gory - \3 ἃ 

YY 4 & a αὶ A ὁ] 

[ΤΙ Ξ: 125 ce 

lpolgglaale, min a 



SIV YY mamta! 8) pe 

᾽πυπομονή (σταθερότητα και χε, καί 
αὐυτοσυγκράτηση) και αλληλοσυνιστούν ° ee 
EOYA καλοσύνης και OLXTOV. 

(91) Lovea ed-Leps Μέρος 300 

18. Αὐτοί είναι ov Σύντροφοι της Δεξιάς Artist 

(tov Παραδείσου mov λαμόάνουν με TO aay a 

δεξί, χέρι το Βιόλίο της Κρίσεως). 

19. Evo εκείνοι που αρνήθηκαν ta 

Σημεία Mac avtot θα εἰναι οι 

(δυστυχισμένοιν) OL Σύντροφοι τῆς 

Αριστεράς (της Κόλασης που τὴν Ημέρα 

Κρίσεως λαόδαίνουν το Βιόλιο τους με TO 

ἀριστερό χέρι). 

᾿ .Χ7 1.17.3. ἄν,“ κ΄ Φ ν΄“... 2.., 
f uy 4 «ὃ Sodas alent! j δ 

20. Πάνω τους θα υπάρχει Φωτιά που 

θα ξεπηδά πάνω (xt ολόγυρα). 

Στο ὄνομα του ΑΛΛΑΧ Biel sl - 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου ΝΞ “ 

1. Ma τον Ἤλιο και το (μεγαλείο aye hye 

της λαμπρότητάς Tov! 

2. Ma τη Σελήνη καθώς tov ακολουθεί! ὡς IG 

3. Ma τὴν Ἡμέρα που κάνει και Gina ὡς 

φαίνεται το μεγαλείο του! 7 

4. Ma ty Νύχτα που tov xov6et Ay Ansys 

(καλύπτει - SEV TOV φανερώνει) ae 

5. Ma tov Ουρανό και Αὐτόν που TOV φῶς 
ἐχτισε! 

6. Ma τη yn και Αὐτόν που τὴν ΘΙ aN) 



(91) Σούρα £-Leps 

ἐστρωσε! 

7. Ma την ψυχή και Αὐτόν που τὴν 

ἔπλασε τέλεια! την τελειότητα που δόθηκε 

σ' αὐτήν, 

δ. καὶ της ἐνέπνευσε την ανυπακχοή 

τῆς καὶ τὴν ὑυπαχοῆ της, 

9. (ότι) πράγματι ἐπέτυχε αὐτό, που 

τὴν εξαγνίζει, 

10. και (ότι) χρεοκόπησε Αὐτός που 

τὴν διαφθείρει! 

LL. Ἢ (γενιά) tov Θεμούντ διάψευσε 

(τον προφήτῃ της), παραδομένη στις κακές 

(και ἀδικες) της πράξεις. 

12. Ὅταν ο πιο κακοήθης an’ αὐτούς 

ἐτόλμησε (ασεδέστατα). 

13. Ο απόστολος όμως του AAAAX 

εἰπε σ' αυτούς: "Μια θηλυκιά καμήλα του 

AAAAX! νὰ (μη την εμποδίζει) va πίνει 

το μερίδιό τῆς στο νερό!" 

14. Αλλά τον διάψευσαν και τὴν 

(καμήλα) ἐσφαξαν. “Eto. εξαφάνισε ο 

Κύριός τους ta ίχνη τους (από τη YN) - 

για To ἐγχλημά τους - και (τιμώρησε) 

όλους εξίσου! 

15. Και dev φούάται (ο απόστολος 

τον εαυτό του) YLA τις συνέπειες (τῶν 

πράξεών) τους. 

Μέρος 300[{ 964 | Ne t=! 4Σ“γ.,»..- δ) 
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to ὄνομα του AAAAX 

tov [lavtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma ty Νύχτα καθώς xovb6er (to 

(pws): 

2. Ma την Ἡμέρα καθώς εμφανίζεται 

φωτοστεφανωμένη! 

3. Ma Avto (το μυστήριο) τῆς 

δημιουργίας του αρσενικού και TOV 

θηλυκοῦ! 

4. Σίγουρα ἡ συμπεριφορά καθενός από 

σας ἔχει διαφορετικό ανόμοιο τέλος. 

5. Tu.’ αὐτό εκείνος mov δίνει 

(ελεημοσύνη) και φοδάται (tov AAAAX), 

6. Και (με κάθε ειλικρίνεια) πιστοποιεί 

το καλύτερο (και ομορφότερο). 

7. θα tov διευκολύνομε TO Δρόμο προς 

τη Μαχαριότητα (καλό). 

8. Evo εκχκείνος που είναι ἁπληστος 

φιλάργυρος και θεωρεί τον εαὐυτό του 

αὐτάρκη, 

9, καὶ διαψεύδει (υπεροπτικά) ὁ.τι είναι 

το καλύτερο (και ομορφότερο), 

10. (τότε) θα κάνουμε - δέδαια - γι' 

αὐτόν evxoka το Δρόμο προς τῆν 

αθλιότητα (το κακό). 

Sxigqus 
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11. καὶ dev θα τον ὠφελήσει ο πλούτος 

του όταν πέσει στο θάνατο (καταστροφή). 

12. Βέθαια παίρνουμε πάνω Μας (την 

UIOXEEWOH) va καθοδηγήσουμε. 

13. - Lt’ αλήθεια - σε Mac ανήχκει to 

τέλος και ἡ ἀρχή (OTL ὀρίσκεται στη 

Δευτέρα Παρουσία) όπως καὶ στη κοσμική 

(τη Πρώτη). 

14. Iv’ αυτό σας προειδοποιώ για μια 

Φωτιά με άγριες φλόγες. 

15. Κανείς δεν θα την ὑποφέρει παρά 

μόνο ο άτυχος, 

16. που έχει διαψεύσει (τους 

ἀποστόλους) καὶ EXEL ἀρνηθεί την πίστη. 

17. Ενώ ο ἀαφοσιωμένος στον AAAAX 

θα μετακινηθεί πολύ μακριά απ’ αυτή, 

18. αὐτός που ξόδεψε (δίνοντας στους 

πτωχοὺς) ἀπό TOV πλούτο Tov για νὰ 

εξαγνίσει τον εαυτό του. 

19. Kou dev περιμένει την χάρη κανένας 

για ἀμοιδή για το καλό που έκανε 

20. παρά μόνο τὴν επιθυμία νὰ 

ευχαριστήσει τον Κύριό του, τον “ψιστο 

ΑΛΛΑΧ. 

21. Και σύντομα - μάλιστα - θα 

επιτύχει (πλήρη) ἱκανοποίηση. 
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Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma την (wea) tov Ηλιόλουστου 

Πρωινοῦ! 

2. (Kat), Ma τη Νύχτα όταν σκεπάζει 

τα πάντα, 

3. δὲν σε ἔχει εγκαταλείψει ο Κύριός 

σου, οὔτε σε μίσησε. 

4. Και - οπωσδήποτε - ἡ Μέλλουσα 

ξωή θα εἰναι καλύτερη για σένα από τὴν 

πρώτη (τὴν TwWetvn). 

5. Και ο Κύριός σου θα σου δώσει 

(ό.τι ποθείς) και θα Eicon εὐχαριστημένος. 

6. Ma δεν σε 6onxe (0 AAAAX) 

ορφανό, καὶ Gov ἔδωσε καταφύγιο (και 

φροντίδα); 

7. Και σε ὄρήκε στην ἀγνοιὰ (της 

θρησκείας tov AAAAX) και σε 

καθοδήγῃησε. 

8. Και σε ὁρήκε σε ἀνάγκη (φτωχό) 

χαι σε ἔκανε πλούσιο (ανεξάρτητο). 

9, Γι' αὐτό μη μεταχειρίζεσαι pe 

τραχύτητα τον ορφανό, 

10. κι όσο γι' αὐτόν που ρωτά (που 

ζητά ὀοήθεια) μην τον αποχρούεις (με 

σκληρά λόγια) 

΄σλ, ΄““΄ 

OSs 550 

Pe Br “52: “2 5 A 1. 4 
Oh ΧΟ ὙΠ 

γῆς, errr rata 

LN eee ““ σ΄ +2 “21. δώ, 
. 



(94) Σούρα ελ-Σερχ Μέρος 300 i al 
11. καὶ όσο για τις Evepyeoies tov Δ κου χοῶ; 

Κυρίου σου να τις διηγείσαι. 

Στὸ ὄνομα του AAAAX <a μ᾿ 
του Π]αντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma dev σου ἐχουμε ανοίξει to 
OP serpy στῆθος σου; (για καθοδήγηση - O4 ome 

προσανατολιοσμοό); 

2. Kot σε ἁπαλλάξαμε από το ὄδάρος ©) Hj, Ξυρ:» 
σου, 

3. Βάρος που πονούσε ty πλάτη σου; ab al coll 

4. Ki ανυψώσαμε την υπόληψή σου; τ; 

- = ~ = 4 ΐ 
Om Fad were 2 

5. Ετσι δεόαια με καθε δυσκολία ΘΔ yor a 
ὑπάρχει AVAXOVLON. 

ω ; a : fix Fok «αἱΊόσ 2 6. Nat - οπωσδήποτε με κάθε OA eS 
δυσκολία ὑπάρχει ἀνακούφιση. 

7. Tt’ αὐτό, όταν εἰσαι ελεύθερος 
(σχολάς) (από την ἀμεση δουλειά σου) 
Va. προσπαθήσεις, όσο μπορείς στη λατρεία 
(του AAAAX), 

cg 5. κι Satara A OA 
nail ce alals 

8. Kat προς tov Κύριό σου στρέψε Et 55 
(όλο) to ζήλο cov μ' ἀφοσίωση. eS ‘ 
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TO ὄνομα του AAAAX 

tou [lavtekenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma ta Σύῦχκα χαι Moa την Eda, 

2. (και) Ma to Ogos tov Σινά, 

3. (και) Ma αυτή τὴν Πόλη ty 

ασφάλειας, (τη Μέκκο), 

4. Πράγματι, τον ἄνθρωπο ἔχουμε 

πλάσει στο καλύτερο πρότυπο (καλούπι), 

5. ἔπειτα τον γυρίσαμε (να εἰναι) στο 

πιο χαμηλό από το κατώτερο (σκαλοπάτι) 

αδυναμίας 

6. εκτός από EXELVOUS που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, γιατί θα ἐχουν 

(συνεχή αδιάκοπτη) αμοιδή, χωρίς 

VIEOXOEWON (ασφαλισμένη). 

7. TOTE τι μπορεί - μετά απ αὐτό - va 

oe διαψεύσει την Ἡμέρα της Κρίσης; 

8. Μη dev εἰναι o AAAAX 0 πιο 

Δίκαιος (0 Πάνσοφος) από doug τους 

δικαστές (Κριτές); | 
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; Woh BT " 
Στο ὄνομα του AAAAX peal Ὸ0Ὁᾷ68ὃΌ8ῈΟΘ. Ὁ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

, , , ΣΝ “12 a etd of 5 

1. Διάδασε HE TO ὄνομα TOU Κυρίου CFSE cial OUI 
GOV, που δημιούργησε. 

2. Ἔπλασε τον ἄνθρωπο από ἕνα Ose 3.5 γίῷ. 
(a0) θρόμόο πηκτού αἰίματος. 

Ἷ ! , : 1 Gar xe Ay “᾿ξ. 3. Διάδαζε! Και ο Κυριός σου εἰναι o OF. AY ΚΘΗ 

πλέον Γενναιόδωρος, 

4. που δίδαξε (τη χρήση) της [ραφίδας 

(της πέννας), 

5. Δίδαξε τον ἄνθρωπο ό.τι δεν ἤξερε. 

6. Κι όμως ο ἄνθρωπος ξἕξεπερνά - 

πράγματι - κάθε όριο (είναι παραόδάτης), 

rer 4a" , , , Gy 7 97 24 7. στὸ OTL όλέπει τον EAUTO του σὰν ρον οι 

αὐτάρκη. 

8. Βέδαια στον Κύριο σου (τα πάντα) 

επιστρέφουν. 

9. Ma dev όλέπεις EXELVOV που 

απαγορεῦει; 

10. Σ΄ έναν ἀφοσιωμένο δούλο όταν 

προσεύχεται. 

“ 

΄ 
Z w ORAS Se a i 

Cid TY ees 
- 

11. Ma dev όλέπεις αν G6oElOxETAL στο 

(δρόμο) της (Θεϊκής) Καθοδήγησης; 
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12. Ἢ (av) διατάζει ευσέόδεια; 

13. Ma dev όλέπεις αν διαψεύδει (τὴν Oi KES 
Αληθεια) και ἀαπομακρύνεται; 

14. Κι εκείνος δεν γνωρίζει ott ο 

AAAAX όλέπει (και παρακολουθεὶλ), 

15. Ac προφυλαχθεί! Av δεν παύσει, 

θα TOV σύρουμε από το τσουλοῦφι τῶν 

μαλλιών, 

16. Eva ψεύτικο ἁμαρτωλό τσουλούφι. FOROS 

17. As καλέσει (για ὀοήθεια) TOV ὀμιλό 65 2656 ae 

TOU, 

18. (και) Ἐμείς θα φωνάξουμε τους | ὥς 

τιμωρούς ἀγγέλους! 

19. Ox! Μὴν τον υπακοῦσεις, L 9a oh a BS A “ 22 

Oh ee ΟΣ. 
προσχύνησε και πλησίασε (στον AAAAX). 

- 

Sto όνομα tov AAAAX RAS, _— 
tov Παντελεήμονα, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ἐμείς - ὀέδαια - ἐχουμε AEXLOEL vo. nats gat ih 

στέλνουμε κάτω OTH YH (TO Koeawo) tH 

Νύχτα της Καντρ (της Τιμής tov μηνός 

Ῥαμαζανιοῦ). 

“ “peewee 

2. Και πώς θὰ μάθεις τι είναι ἡ Νύχτα δι δα οὐ 

της Τιμής; 
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3. H Νύχτα της Τιμής είναι καλύτερη Ω pcre lee erv irc) 
από χίλιους μήνες, (εννοείται ἡ ανταμοιθδή | 

— τῆς λατρείας). 

4, Σ' αὐτή (τη Νύχτα) κατεθαίνουν οι oul a pk οὐ 

ayyehou και To Πνεύμα (tov αγγέλου τ 
; ( ie 

Γαύριήλ) - we την άδεια tov Κυρίου τους ΟΝ 2s 

- για κάθε υπόθεση. 

5. Αὐτή εἰναι Ειρήνη!.. από την ἀρχή () Fainonan 
της και μέχρις OTOV ἀνατείλει ἡ Αὐγή! 

ἜΝ (98) Σούρα ελ- Μπέϊγιενε | 

(Β Καθαρή Απόδειξη - H Φωτεινή Μαρτυί) 6ὁΘδἝΘΟ. pai 

TO ὄνομα tov AAAAX <eogis al, 2 
tou [avtehenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Ou ἄπιστοι elte μεταξύ τῶν οπαδών Ss Kaif SST ie Kee if Si 

της Βιόλου, (είτε είναι) Πολυθεϊστές, δεν Py ον 

ἐπρόκειτο VO. εκτραπούν (εγκαταλείποντας OLE κῶν 

τῇ πλάνη τους), μέχρι va τους έρθει 7 

Καθαρή Απόδειξη, 

2. Ἕνας απόστολος (που ἔχει σταλεί) CAGE Pron pay 
απὸ tov AAAAX, va απαγγείλει (σελίδες 

από) γραφές αγνές και ιερές, 

3. MOV μέσα τους υπάρχουν οι Mises 

ἀξιόλογοι νόμοι. 

4. Και dev διαιρέθηκαν σε σχίσματα ΟΝ ες 27: BRAS 

αὐτου που τους δόθηκε ἡ Bi6doc, παρά Bees, oe. 
μόνο ὕστερα από τὴν AMEN της Καθαρής roa εάζα 
Απόδειξης (με τον Προφήτη που με tH 
ζωή TOV, τὴν προσωπικότητα και TH 

διδασκαλία του ταν ἡ φανερή μαρτυρία). 
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5. Και dev εἰχαν διαταχθεί (στη Bt6Ao) 

παρά μόνο (αυτό) Na λατρεύουν τον 

AAAAX μ' ειλικρινή πίστη (χωρίς va 

συνεταιρίζουν μ' Αὐτόν κανένα, να τηροῦν 

την Προσευχή, va δίνουν - τακτικά - 

Ἐλεημοσύνη. Και αὐτή είναι ἡ Θρησκεία 

της Αλήθειας (με τα σωστά και ἰσια 

θεσπίσματαλ). 

6. Βέθαια ot άπιστοι (είτε είναι) από 

τους οπαδούς της Βίόλου εἰτε από τους 

Πολυθεϊστές, θα μείνουν στη Φωτιά της 

Κόλασης, ὀπου (για πάντα) κατοικοῦν. 

Αὐτοί εἰναι οι χειρότεροι από τὰ 

πλάσματα. 

7. Αὐτοί που έχουν πίστη και κάνουν 

το καλό, εἰναι 6€6aLa Ta καλύτερα 

πλάσματα. 

8. Η αμοιδή τοὺς εἰναι με τον Κύριό 

τους. Κήποι Αιωνιότητας, που κάτω τους 

τρέχουν τα ποτάμια. Oa. παραμείνουν εκεί 

για πάντα. O ΑΛΛΑΧ εἰναι πολῦ 

ευχαριστημένος απ' αὐτούς, κι αὐτοί Tov 

ευχαριστούν. Κι όλα αὐτὰ για ὁποιον 

φοθάται τον Κύριό του. 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov Ilavtedenuova, tov Πολυευσπλαχνου 

1. Ὅταν ἡ In, xAOVLOTEL GT TOV πιο 

μεγάλο της σεισμό, 

2. Κι ἢ γη πετάξει απὸ μέσα τῆς τὰ 

θάρη. 

t 
Aer? Svea fOr pore os SOQ, ΄ ΄ Spa » 
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3. Κι o ἄνθρωπος φωνάζει CLTARENIN << 

απεγνωσμένα: "Te της ovp6atver;” - 

4. Tote ty Μέρα αυτή, ἡ Γη θ' 

ἀποκαλύψει TA νέα της: 

5. To O,TL O Κύριός σου τὴν ἔχει OG ise | 
EULWVYWOEL (EL@UONGEL). ᾿ 

6. Κατά τη Μέρα αυτή οι άνθρωποι UALS ἐν: 
θα ὄγουν σε χωριστές ομάδες για va Pee ee aah 

ἜΜΕΝ ΟΥ̓ΛΈΒΙ 5 73 δικαιολογήσουν Ta Καμώματά tous. . Ire 

7. Και τότε όποιος EXEL κάνει TO 

μικρότερο καλό, θα ὄρει την ανταμοιδή 
του. 

‘on Cee Ore xen ||, Σ τ, 9 σα δ᾽ δ᾽... am oa Si are fiw ped 

, , , Ld Aor 17% - ,2.5 ΚΡ ia or" YY δ. Κι ὁποιος ἔχει χάνει to μυκρότερο on 14 CT Or ar rn roy 
κακό, EOTW OAV TO θάρος ενός μορίου, θα 

TO ὄρει την ανταμοιδή του. 

{πε 
i, 
g 
ie 
Η 

Στο ὄνομα του AAAAX 

του ΠΠαντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ma τους ἵππους που τρέχουν με 

λαχανιασμένη ανάσα (στον πόλεμο), 

2. Και μετα νύχια των ποδιών πετάνε Ἰώ τὰ 
Ser’ “τι 

σπίθες, 

3. Κι εισδάλλουν (ota χωριά) πρωί - 

πρωί. 

4. Και σηκώνουν τη σκόνη (σα ACE τ 
σύννεφα). : 
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5. Kat διαπερνούν ἀνάμεσα από tous Olea ye 
εχθροῦς, | 

6. Ὅτι ο ἄνθρωπος εἰναι ἀχάριστος, 63355 vats ἽΝ 2) 

πράγματι, στον Κύριό του, - : 

7. Και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας (τῆς Oi, 3 ys: e281 ̓ 

δικής TOV αχαριστίας μὲ τα καμώματά 

του). 

8. Και ότι ἡ ἀγάπη tov εἶναι μεγάλη EN {πὶ prey 

για τὰ πλούτη. ~~ ye J 

9. Μήπως dev γνωρίζει ότι, όταν ‘on Δ BORE ALS ῳ 

σκορπίζονται τὰ περιεχόμενα στους 

τάφους 

10. Κι αποκαλυφθεί αὐτό πον δυο 295 

φυλάσσεται στ' ἀνθρώπινα στήθη, 

11. ότι ο Κύριός τους, τη Μέρα εκείνη OM pees Soe we 

Ta γνωρίζει oda! 

Στο ὄνομα του AAAAX “ΟΞ al 

του Παντελεήμονα, tov Πολυεύσπλαχνου ἘΠ ΠΥ : 

1. EA - Κάρι'α" - ἡ μέρα τῶν Ὄπ cail 

Αλαλαγμῶν! (της μεγάλης καταστροφής) 

2. Ti. εἰναι η Κάριία (μέρα των 

Αλαλαγμῶν), 

3. Και ποιος 8a σου εξηγήσει τι εἶναι 

ἡ (Μέρα) των Αλαλαγμών; (η Κάθρι α) 
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4 Etvar μια Μέρα που ov ἄνθρωποι 

θα σκορπιστούν διάχυτα σαν το σκώρο, 

5. Καὶ ta 6ovva θα μοιάζουν σαν 

λαναρισμένο μαλλί. | 

6. Και tote, ὁποιου to ζύγισμα (των 

καλῶν του πράξεων), όρεθεί ότι είναι δαρύ, 

7. θα εἶναι σε μια Ζωή, ευχαρίστησης 
κι νκανοποίησης. 

8. Αλλ' ὁμως όποιου το ζύγισμα (των 

καλῶν του πράξεων) ὄρεθεί ότι εἰναι 

ελαφρῦ, - 

9. θα EXEL το σπίτι του σ᾽ Eva 

(απύθμενο) Λάκκο (της Κόλασης). 

10. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 
αυτό; 

11. Είναι Φωτιά με φλόγα αγριεμένη! 

0 

Στο ὄνομα tov AAAAX 

tov [avtekenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Lag ἀαπασχόλησε (από τη λατρεία 

του AAAAX) ο πόθος για την αὐξηση 

του πλούτου (σ' αὐτόν τον Κόσμο.. 

2. Μέχρις ότου επισκεφθείτε ta 
νεκροταφεία. 

3. Ὄχι! Oa μάθετε (την 

πραγματικότητο). 

You spel Yeh ἀρ Lisl 8) 

o 8a a 

BA 
smd) 

vs f A, 

JIS SS5 

Pea ed 

cls - ἢ 

BS oe eee oe rae ὴ a 

asp ct on lly 
΄“΄“ 

σῆς. 
-ς] 

“ΤΆ νυ, 4. 

plas 
- 
a 

6 22¢s> 



(102) Σούρα ελ-Τεκάθουρ 

4. Ἔπειτα πάλι, σύντομα θα μάθετε 

(τις συνέπειες). 

5. Αλλοίμονο! αν γνωρίζατε μὲ 

προσωπική δεδαιότητα (την αλήθεια). 

6. Σίγουρα θ' αντικρίζατε τη Φωτιά 

της Κόλασης! 

7. Ἔπειτα πάλι θα τη ὀλέπατε με TO 

LOLA σας τα μάτια! 

8. Κι ἐπειτα είναι που 8a ρωτηθείτε 

κατά τη Μέρα αντὴῆ για τις τέρψεις (που 

απολαμόάνατε!) 

YY ῥα, :..8)..» 

(103) Σούρα ελτᾶσρ Μέρος 300 [ 977 | Yo spel Vet pad by pe 

nS ΄ See “ν΄ Φ,». 

(2 ὁ Ὁ 

BR ἴεν 7 2:1 2.9}... 2 
Θυα  ροἤ DS - 

ῷ 1... 

Ogee 

΄΄“΄“΄ 

9 AS od 

Στο όνομα tou AAAAX 

tov Παντελεήμονα.του Πολυευσπλαχνου 

1. Ma το Χρόνο! (yn ἰσλαμική τρίτη 

ημερήσια προσευχή λέγεται Ade ( Χρόνος) 

2. Πράγματι, ο Ἄνθρωπος εἰναι 

χαμένος. 

3. Εκτός απ' εκείνους που πίστεψαν 

χι ἕκαναν καλές πράξεις κι συνιστοῦν από 

κοινού φροντίζοντας για την Αλήθεια, και 

παροτρύνοντας με την ὑπομονή χαι TH 

Σταθερότητα. 

δ, “ 

μι» 
Yee τ “21 ““432 “ 

lpg crave liglecy ly 
Ger io“ fen 

ΟΥ̓ ΝΝν 

ΝΥ! 

Iya cod 



Στο ὄνομα του AAAAX 

του IlavteAenuova, του Πολυεύυσπλαχνου 

1. Αλίμονο σε κάθε συκοφάντη 

κουτσομπόλη, 

2. Tlov μάζεψε πλούτη και μετρούσε 

(χωρίς va δαπανήσει ὑπέρ του AAAAX). 

3. Νομίζοντας ότι ta πλούτη του θα 

τον κάνουν νὰ ζήσει αιώνια! 

4. Tlote! Νὰ είναι σίγουρος ότι θὰ 

πεταχτεί στο Σπαστήρα. 

5. Και πώς va μάθεις τι είναι ο 

Σπαστήρας; 

6. H φωτιά της (Οργής του AAAAX) 

φουντωμένη (στις φλόγες), 

7. Tlov θ᾽ ανέδει ίσια στις Καρδιές, 

δ. πάνω τους, εἶναι κλειστή ολόγυρα, 

9. σε πανύψηλες κολώνες. 

,"» “42... LAL ee ost 

ros ATT . οὐχ 
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(105) Σούρα ελ-Φιλ Μέρος 300[{ 979 |‘ spel 400 LAS 5) 

to ὄνομα tov AAAAX 

tov IlavteAenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως δεν εἰδες πως ἔκανε (και 

τι) ο Κύριός σου στους συντρόφους του 

Ἐλέφαντα; Ἐ 

2. Μήπως δεν ματαίωσε τα (προδοτικά) 

τους σχέδια; 

3. Ki ἐστειλε καταπάνω tovg σμήνη 

Πουλιῶν, 

4. Που τους κτυπούσαν με πέτρες από 

ψημένη λάσπη. 

5. Και τους ἔκαμε vo είναι σαν eva 

άδειο (UE κοτσάνια κι ἄχυρα χωράφι, που ͵ 

am’ αὐτά φαγώθηκε το σιτάρι). 

0 Αἰθίοπες - το 570 μ.Χ. - της Ὑξμένης καὶ 

Χριστιανοί σύμμαχοι του Βυξαντίου (εναντίον 

των εἰδωλολατρών Περσών) ἕκαναν εκστρατεία 

μ᾽ ἐλέφαντες για να κατακτήσουν τὴν Μέκκα 

και, τον, τότε εἰδωλολατρικό Nao της Κάαδα 

μὲ σκοπὸ τὴν εξάπλωση tov Χριστιανισμού 

καὶ τὴν στρατηγικὴ ενίσχυση του Βυζαντίου. 

Η ἧττα των Αιθιόπων ἡταν τρομερά μεγάλ. 

fod lake, C53 Si 

ὁ) % Lab; 
““““.- --Ξ 

oo srr [22 fi 

O isa aisie 

"41"? AS ΄ {τ » 



»TO ee tov AAAAX 

tov [avtedenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1, Tia τις συμφωνίες, Evwon καὶι 

ευχέρεια, ἀαἀσφάλειας και προστασίας) 

στους Κουράις, 

2. OL διευκολυντικές συμφωνίες τους 

(va κάνουν ελεύθερα τα καραύδάνια) τα 

ταξίδια το χειμώνα (στην Ὑεμένη) και το 

καλοκαίρι, (- στη Συρία - Παλαιστίνη) μ' 

ασφάλεια. 

3. Ag λατρεύουν τον Κύριο του Ϊερού 

Avtov Otxov, 

4. Tlov τους εξασφάλισε την τροφή 

από την πείνα, και την ἀσφάλεια από το 

φόδο του κινδύνου. (γιατί ἡ Κουράις 

διατηρούσε την ουδετερότητα μεταξύ τῶν 

- tote - δύο Μεγάλων δυνάμεων: 

Βυζαντίου: Περσών). 

*Kovoais: εἶναι ἡ φυλή tov Μουχάμμεντ που 
μέχρι τις ἀαρχές του 7ου αιώνα WX. εἶχε τὴν 

ειδωλολατρική ἡγεσία ὅλων των Αράδων 

ειδωλολατρών με πρωτεύουσα TH Μέκκα, ὁπου 

n tote Kaaba (Ναός) ἦταν το μεγαλύτερο 

κέντρο Πολυθεϊσμούυ. Η φυλή αὐτή ἦταν 

πάμπλουτη με διεθνές Κύρος. To 610 u.X. o 

Μουχάμμεντ ἄρχισε va διδάσκει τον Ισλαμισμό 

στὴν φυλὴ του αυτή και μετά φρικτές θυσίες 

καὶ τρομερὸ αγώνα ot οπαδοί των Κουράις 

και ἄλλες αραόδικές φυλές κατόρθωσαν va 

κυδερνήσουν τὴν Μέκκα (to 628) ὅπου 

ἐπιόλήθηκε ο ἰΙσλαμισμός σ᾽ ὁλῃ την Aoabia. 

Ze ‘ 

ua 

ay ys a 

SNe eget. 



(107) Σούρα ελ- Μάούν ΝΥ ὃ οι δ). 
(108) Σούρα ελ- Κέδθερ Μέρος 300 VA pySSI 8) pe 

W γειτονιχών σχέσεων) Ὁ 

Στο όνομα tov AAAAX 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως εἰδες αὐτόν που αρνείται 6) it is3 Patera 

τὴν (επερχόμενη) Keion; 

2. Τέτοιος εἰναι κι αὐτός που το Te 

αποδιώχνει με τραχύτητα τ' ορφανό, a 

3. Και dev ενθαρρύνει το τάισμα TOV | | we ee 712 Bae ae 
= ὰ υκυύ κυ, 

φτωχοῦ. 

, ᾿ t , “΄ “1513 »““ 

4. Αλίμονο λοιπόν σ' αὐτούς που Ὁ KAGAN 

συμμετέχουν στη προσευχή, 

ἤ “ ar ee Soh 2: 

5. aL Coro φοθοῦν για τις προσευχες Ὁ i τ ΤΗΝ οἷ 

τους, CLIT’ ἀμέλεια. τ 

’ , ‘ota od os 

6. Και προσεύχονται για επίδειξη, Θ ΟΣ 

, ’ ¢ rr ad a ae Td 

7. κι AOVOVVTAL VA προσφέρουν κάτι Ὁ aya μαλλ9 

για τις ανάγκες των γειτόνων (των ἄλλων). 

Στο ὄνομα tov ΑΛΛΑΧ Sepia 5i " 

tov Παντελεήμονα. tov Πολυεύσπλαχνου : 

1. Se Σένα δωρίσαμε τὴν Πηγή Ὁ ΕΚ ΟῚ τίντα 

(Κέδθερ) (της Αφθονίας) (922 Μουχάμμεντ!) ᾿ 

a wen 
t , , ΄ : Gx » 7.75. en 

2. Γ᾿’ αυτό va προσεύχεσαι στον K veto Hlth nas 

σου και va θυσιάζεις, | 

ἘΕλ. Κέδθερ είναι Eva. ποτάμι στον παράδεισο. 



(109) Σούρα ελ-Καφιρούν 
(110) Σούρα 2A-Nase Μέρος 300 

5. Πράγματι, όποιος σε μισήσει, - εἰναι 
O πραγματικός απόόλητος. (γιατί διέδιδε 
στη Μέκκα ότι ο Μουχάμμεντ εἰναι 
πατέρας κοριτοιών για va κατεδάζει το 
κῦρος του ὡς προφήτη). 

δι ὁ, ,ϑ SSI ὃ © ) gw 

[982 | Ms Hts pel εν 
Oxia, Q 

Στο όνομα του AAAAX 

tov Havtehenuova, tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Q Μουχάμμεντ): Q! Ἐσείς 

που ἀρνείστε την Πίστη! 

2. Δὲν λατρεύω αὐτό που λατρεύετε, 

3. Ki οὔτε λατρεύετε αὐτό που λατρεύω. 

4. Και dev θα λατρεύω αυτό που 
λατρέψατε, 

5. Κι οὔτε εσείς θα λατρεύετε αὐτό 
᾿ ποῦ λατρεύω. 

6. "Ἔχετε ty δική σὰς θρησκεία κι εγώ 

ἔχω τη δική μου θρησκεία. 

ΚΞ ΛΑ et es 

SS etme σ Ss 

Ore Le Osawe. CHIN 

oO I tere aS 4-.ς.. 

ore Los te YS 

Στο ὄνομα του AAAAX 
tov []αντελεήμονα.: tov Πολυεύσπλαχνου 

1. Και otav ἐρθει ἡ ὄοήθεια του 
ΑΛΛΑΧ και ἡ Νίκη. 

2. Και δεις τους ανθρώπους va 
μπαίνουν (ν' ἀσπάζονται) κατά μάζες στη 

εάν pest 



(111) Loven ελ- Μέσεντ Μέρος Yo spel V4) sad δ)» 

Θρησκεία του AAAAX (oto IZAAM) 

3. Tote, va υμνείς τη Δόξα tov Κυρίου 

GOV και προσευχήσου για TH Συγγνώμη 

Tov γιατί δέχεται δέδαια τη μετάνοια μ' 

ευσπλαχνία και OLXTO. 

Ger 
φο 

Gir {7 Ot 

@ Lilpole= 

Sto όνομα tov AAAAX sie Al Be. 

tov Παντελεήμονα, tov Πολυεύυσπλαχνου 

1. Κόπηχαν τα χέρια tov Ἐμπί Λέχεμπ Ω ce SAM Ike ee 

(Πατέρα της Φλόγας ὀπως λέγεται καὶ ΝΣ 

θείος του Μουχάμμεντ) και χάθηχε o 

ἰδιος! 

2: Κανένα όφελος θεν εἰχε QTE OAG Bair eras att 

TOV TA πλούτη και TA κέρδη, 

3. Oa χκαεί, σε Φωτιά με πύρινη Φλόγα, Fes SR A ses 

| τὴν ὦτα: 

4. Κι y γυναίκα του θα κουδαλά (να ‘oe Shige < 2G 

6ater αγκάθια ato ὃδρόμο TOV 

Μουχάμμεντ) με τα (τριζάτα) ξύλα - για 

καῦύσιμο! - | 

5. Μεταξύ τῶν ανθρώπων ας γίνει μ΄ 

EVO. στριμμένο σκοινί ἀπό χλωστές τῶν 

φύλλων χουρμαδιάς, γύρω am’ το λαιμό 

της (μ' αυτό σύρεται στη Φωτιά)! 



(112) Σούρα ελ-Ιχλάς VAY 5.8)» 
(113) Σούρα ελ-Φέλακ Μέρος 300 Δ plist by ee 

Στὸ ὄνομα tov AAAAX sea 
tov Παντελεήμονα, tov Πολυεύσπλαχνου ; ᾿ 

1. Λέγε (Μουχάμμεντ!): Αὐτός εἰν' o τ Ἴ 
AAAAX 0 ἕνας και Μοναδικός, ~ 

2. AAAAX, 0 Αιώνιος, ο Απόλυτος Oi 1551 
(απ' τον οποίον ὀλα Ta πλάσματα ἐχουν 
ανάγκη). 

3. Iloté δὲν γέννησε, και ποτέ δεν a) belay Ἧς is 
γεννήθηχε, ~~ 

4. Και dev ὑπάρχει κανείς ὁμοιός Tov. ῷ a4 

Στὸ όνομα tov AAAAX SSD τ 
του avtesenuova, tov Πολυεύσπλαχνου Ι 

’ ’ : + 
Pom a eae 3 SG ial 1. Λέγε (Μουχάμμεντ): Επιδιώκω για ταῦ TF 

XATAPVYLO μου τον Κύριο της Χαραυγής, 

2. AN τὴν κακία των όσων ἔπλασε, ‘om Crs 

7 , , 
: a ΄ ΄ ‘ 2 3. Κι απ το XOXO που φέρνει TO e Ba Gule 30. 

Σκχοτάδι, εφόσον EMEXTELVETAL, 

4. Κι an’ τη όλάδη ὀσων γυναικών | Ὁ τς eae pea 
ασχοῦν τις Κρυφές Τέχνες (τη μαγεία), 

5. Κι ax’ to κακό του φθονερού, όταν WOE OR ee 
᾽ , Sey’ 

ασκει TO φθόνο. 



(114) Lovea cA-Nas 

Xto ὄνομα tov AAAAX SAS ° 
tov Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε ($2 Μουχάμμεντ): Ἐπιδιώχω Ω ἘΠ τ μα: 2ἴ a 

για καταφύγιό μου Tov Kveto, την Ἐλπίδα 7 

τῶν ανθρώπων. 

2. Tov Κυρίαρχο των ανθρώπων, Ὁ ΙΕ. 

3. To Θεό των ανθρώπων Ὁ St a 

! , μ σῆς; “ar, 4 erie sy 4. Απ' τὴν καχία tov Wibvoeroty Ossie 

(Διαδόλου), που κρύόδεται (μετά TO 

ψιθύρισμά του).- 

5. Tov ψιθυρίζει (το κακό) ota στήθη | GJ_ ST yA 34 Peres 
TOV ανθρώπων, - | 

, : ; , A s = “a Α 

6. Εἶναι: Κι απ' τα πνεύματα και τους on σ΄“: λον 

ανθρώπους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ͂Σ 

1. Μερικά κορανικά Stadia ἀρχίζουν με χωριστά αλφαόδητικά γράμματα, 

ποῦ δείχνουν ότι TO Κοράνιο αποτελείται, ἁπλώς από λέξεις τέτοιων γραμμάτων, 

όμως είναι θαύμα λόγου, αμίμητα και ἀνεπανάληπτα. 

2. Δούλος του AAAAX σημαίνει πολύ πιστός και πειθαρχικός. O Μουχάμμεντ 

και οἱ άλλοι Μουσουλμάνοι καλούνται κατά το Κοράνιο ὡς δούλοι tov AAAAX. 

Η δουλεία αυτή όμως τους απελευθέρωσε από ὅλες τις ἄλλες δουλικές δεσμεύσεις. 

3. Τὸ μάννα είναι ἕνα φυσικό και γλυκό υγρό, που γίνεται από δροσιά στο 

δένδρο και στους ὀράχους. Ta σάλωα εἶναι κάτι πουλάκια που μοιάζουν με τα 

ορτύκια (ελ - Μέννε, ελ-Σελόάλ 

4. Ot Σαόδόαίοι εἶναι ἕνας λαός που λατρεύει τ' ἄστρα και θεοποιεί τις 

ἀφηρημένες ιδέες. 

5. Ot Εόραίοι πίστεψαν τι ο τελευταίος προφήτης, που ἢ περιγραφή του 

ἥταν oto όιόλίο τους, θα xatebaiver an’ ta παιδιά tov Ισραήλ. Κι όταν o 

AAAAX ἔστειλε tov Μουχάμμεντ και ὄρήκαν ot Εόραίοι ότι n περιγραφή του 

εἶναι αχριδώς ανταπόκριση σ' αυτό που είχαν, δεν τον πίστεψαν ζηλεύοντες. 

6. Ot Εόραίοι ἀακολούθησαν την μαγεία, τὴν οποία οι διάόολοι δίδαξαν 

στους παπάδες κατά τὴν ἐποχή του Σολομώντα, λέγοντες σ' αὐτούς OTL TO 

ὀασίλειο του Σολομώντα εἶχε γίνει μ᾽ αὑτήν τὴν μαγεία. Ἔτσι ot Εόὄραίοι 

κληρονόμησαν τὴν μαγεία μέχρι που αὑυτή ἔγινε δουλειά τους. Kat αρνήθηκαν to 

Κοράνιο. Ο Σολομών δεν ἦταν ἄπιστος εξαιτίας χρήσεως της μαγείας αλλά οι 

διάόδολοι που τὴν δίδαξαν στους ανθρώπους καθώς και οι Εόραίοι, που τὴν 

ακχολούθησαν ευθύνονται. Η μαγεία στάλθηκε κάτω σε δύο καλούς ἀανθρώπους, 

στον Χαρούτ και στον Μαρούτ, που την δίδαξαν με σκοπό, τὴν προστασία του 

ανθρώπου από τὴν όὀλαῤδερή συνέπειά της. Ἐπίσης, ἡ πηγαία διδασκαλία της 

μαγείας αποσκοπούσε va ανοίξουν τα μάτια του κόσμου, ώστε οἱ ἄνθρωποι va 

διακρίνουν (να ξεχωρίσουν) μεταξύ μαγείας σαν πλάνη και θαύματος σαν αλήθεια 

τῶν αποστόλων. Ot Χαρούτ και Μαρούτ, ὡς δύο καλοί δάσκαλοι, ἔλεγαν στους 

ανθρώπους: Ἤμείς ήρθαμε va σας δοκιμάσουμε για Va μην ἐεχμεταλλεύεστε τὴν 

μαγεία για διαφθορά tov ἀνθρωπίνου γένους, διότι αυτό σημαίνει ἀπιστία. 

7. Ot δύο λέξεις Ράϊ-να και Ουνδουρνά, ἔχουν στα αραόικά την ἰδια σημασία, 

δηλ. κύτταξέ μας. Or Εόραίοι ὅμως χρησιμοποιούσαν τὴν πρώτη λέξη σαν 

σημεία κακών σημασιών, με τις οποίες κοροϊδεύουν τον απόστολο του AAAAX 

(tov Μουχάμμεντλ Tote ο AAAAX διάταξε τους πιστούς va αποφεύγουν τὴ 

χρήση αυτής της λέξης. 
8. Εκείνο που ot Εόραίοι ρώτησαν (στον Μωυσή) ἦταν va δουν τον ΑΛΛΑΧ 

αὐτοπροσώπως. 

9. Ot κάτοικοι της Μεδίνας ήσαν Εόραίοι και ειδωλολάτρες. 
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10. Sac ὀλέπει ο AAAAX, 0 AAAAX είναι ἀπέραντος στὴ γνώση και στη 

δύναμη. 

11. Βλέπε στίχο 47. 

12. Βλ. στίχο 48. 

13. Μακάμ είναι ο τόπος που στέκονταν ο Αὐραάμ κατά τὴν οικοδόμησῃη 

της Κάαμπα. 

14. Κατά to Κοράνιο ἡ επίσκεψη στον Ieod Οίκο της Μέκκα (δηλ. Χατξ = 

προσκύνημα) αποτελεί Eva από ta θεμελιώδη καθήκοντα του ᾿Ισλαμισμού. Ελ- 

Χατξ πρέπει va εκτελείται σ' ορισμένη ἐποχή κάθε ἕτος. Eva) ἡ ἄλλοτε ελεύθερη 

επίσκεψη στον Ιερό Oixo από ἕνα Μουσουλμάνο λέγεται Ovpoa. — 

15. Εχτός από τα ψάρια και τις ακρίδες. 

16. Εκτός από τα συκώτια καὶ τις σπλήνες. 

17. Ο ανυπάκουος εἰναι εκείνος που τρώει τα απαγορευμένα φαγητά χωρίς 

va ἔχει ἀνάγκη. O παραδάτης όμως εἰναι εκείνος που τρώει παραπάνω απ’ ό,τι 

του χορταίνει μόνο λόγω ηδονής. 

18. Ta πρώτα χρόνια του IoAdu μπορούσε ἕνας Μουσουλμάνος να διαλέξει, 

δηλαδή: είτε va νηστέψει είτε va δώσει ἀρκετά τρόφιμα σ' Eva πτωχό. (ME TH 

προτίμηση όμως τῆς νηστείας, καθώς λέει το Κοράνιολ ᾿Αργότερα ἡ νηστεία του 

μηνός Ραμαντάν (Ραμαξανίου) εἰχε οριστεί ὡς επιόλητική ὡς δασική λατρεία του 

Ισλαάμ. 

19. Tovto σημαίνει "Av σας πολεμάνε κατά τους τέσσερες μήνες που 

ἀπαγορεύεται ο πόλεμος (δηλ. κατά THY παραδοσιακή ετήσια ανακωχή μεταξύ 

τῶν αραδικών φυλών) va τους πολεμάτε". 

“20. Αὐτή ἡ φράση σημαίνει ότι οἱ Μουσουλμάνοι πρέπει va ξοδεύουν από 

INV περιουσία τους για τις προετοιμασίες τῆς ἄμυνας του πολέμου για νὰ μὴν 

γικηθούν. 

21. H σφαγή πρέπει να είναι από καμήλες, μοσχάρια ἡ αρνάχια. 

22. Είἰναι μήνες του αραόδικού, σεληνιακού ἔτους της Εγίρας = Σεόδδάλ, 

Δουλκάδε και ot πρώτες δέκα νύχτες του Δουλχίτξτξε. 

23. Η διαταγή εδώ απευθύνεται στὴν φυλή Κωράις mov επιόλητικά dev 

κατέδαιναν (ta μέλη της) μαζί με τις ἄλλες φυλές. 

24. Εννοείται ἡ προσευχή ALP (απογευματινή) που εἰναι ἡ τρίτη και ἢ 

μεσαία μεταξύ των 3 καθημερινών προσευχών. 

25. BA. σημείωση 1. 

26. Του Νόμου του Μωυσή και tov Ευαγγελίου. 

27. Tov δεν θα πλησιάσει ποτέ τις γυναίκες γιατί θα εἶναι πολύ ἁπασχολημένος 

με ty λατρεία. 

28. Oa σε κάνω - λέγει οΑΛΛΑΧ - va πεθάνεις ἕνα φυσικό θάνατο και θα 

'σε ανυψώσω σε μένα, και θα σε καθαρίσω από τις πλοκές TOU ἔργου τους. 
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29. Ev συγκρίσει με τον vad τῆς Ἱερουσαλήμ. 

30. BA. Σημ.13. 

31. ᾿Απευθύνεται στον ἸΙσλαμικό λαό (ἔθνοςλ 

32. Σκότωσαν τον Ζαχαρία, δοήθησαν τον Ηρώδη να σκοτώσει τον Ιωάννη 

καὶ προσπάθησαν va σκοτώσουν τον Χριστό. 

33. Βίόλος (= Ayia Toagn). | 

34. Που δεν είναι Μουσουλμάνοι. 

35. Ἐκφράσανε με λόγια το μίσος τους εναντίον σας. 

36. Πριν τὴν avaywonon (χίτξρα) tov Μουχάμμεντ από την Μέχκκα. 

37. Η γυναίκα evOvvetat όταν τῆς ἔρχεται n μηνιαία περίοδος. O ἐφηόος 

όμως, όταν ενηλικιωθεί οἱ δυό τους όταν φτάσουν τὴν ηλικία των 15 χρόνων. 

38. Σχετικά με τον προϊσλαμικό γάμο, που εἶχε γίνει πριν AXOVOTEL AUTO TO 

Κορανικό εδάφιο, ο γάμος αυτός πρέπει να διαλυθεί (με κανονικά διαξύγια) ενώ 

οἱ δυό σύξυγοι απαλλάσσονται από τὴν κανονική τιμωρία mov ο ToAapixds 

γόμος επιθάλλει σ᾽ AUTH τὴν περίπτωσή. 

39. Δηλαδή ὅταν εἰχε κανείς συζυγικές σχέσεις ἡ αν είχε κάνει σεξουαλική 

EEwon. 

40. Ta 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 στὴν οποία οἱ Μουσουλμᾶνοι μπορούν va EavaxtiLovv τὴν 

δύναμή TOUS με σκοπό Va ορμήσουν με ἰσχυρό στρατό, va εκδικηθούν και va 

γικήσουν τους ἐχθρούς. 

42. Ἐπιτρέπεται κατά τα ταξίδια ἡ λόγω φόδου, να συντομεύονται σε δύο 

μέρη Pex'a (γονατίσματος) ot προσευχές που αριθμούν τέσσερα μέρη (δηλ. ἢ 

μεσημεριανή, ἢ απογευματινή και τελευταία ἡ νυχτερινή) Εξάλλου ο Μουχάμμεντ 

ἐπέτρεψε σε Μουσουλμάνους va συντομεύουν ἕστω και αν δεν υπάρχει κίνδυνος. 

43. Ἐλ-Σουτξζούντ είναι ta τελευταία σημεία ενός μέρους (PEx'at) τῆς 

προσευχής, στο οποίο ο μουσουλμάνος θέτει το μέτωπο, TA γόνατα και τὴν 

παλάμη avtov κάτω στὴ yn. Kata τον πόλεμο Ἐλ-Ϊμάμ (mov οδηγεί τους 

μουσουλμάνους στις προσευχές), στέκεται μπροστά και μια ομάδα τον ακολουθεί 

στὴν προσευχή, ενώ ἢ ἄλλη ομάδα, στέχει ὡς δεύτερη σειρά, προσέχει τον 

ἐχθρό. H 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 μόνῃ τῆς δηλ. χωρίς την οδηγία του EA-Iuap. Η δεύτερη ομάδα 

στο μεταξύ προχωρεί καὶ ο Ἐλ-Ϊμιάμ τὴν περιμένει κάθοντας και μαξί τῆς 

τελειώνει τὴν προσευχῇ. | 

44. BA. αυτόθι στίχο 53, Σημ. 40. 

45. H ἀαραδική φράση μπορεί va μεταφραστεί και ὡς εξής: "κι ακόμη θέλετε 
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Va τις παντρευθείτε". 

46. Aoabixoi μήνες: Δουλ' κάδε, Δουλχίτξτξε, ελ- Μουχάρραμ και Ρέτξεμπ. 

47. BA. τη σημείωση του στίχου 43 σελ. 117. (Σημ. 39). 

48. Ο στίχος αυτός αναφέρεται στὴ συμφωνία που ἔγινε μεταξύ tov 

Μουχάμμεντ και των Ενσάρ (υπερασπιστών) της Μεδίνας στὴν ελ- Ἄκαμπε τῆς 

Μέκκας. | 

49. Ta ποτάμια δηλ. va τρέχουν ἀνάμεσα OTA χωράφια καὶ μπροστά στα 

σπίτια τους. | 

50. Eivon anagaitnto va σημειώσουμε εδώ ότι ο Αὐραάμ προσποιείται μόνο 

ότι συμφωνεί με τον λαόν TOU για ότι πιστεύουν, μόνο και μόνο για νὰ τους 

φανερώσει, σταδιακά, την αλήθεια και va τους οδηγήσει στὴν αναγκαιότητα 

ὕπαρξης ενός θεού, του AAAAX. 

51. Με πρόθεση να δημιουργήσουν διχασμό και παραπλάνηση στους πιστούς, 

ot εχθροί ἔκαναν τέμενο για κάποιον, που στο παρελθόν εἶχε πολεμήσει τον 

AAAAX και τον Απόστολό Του. 

52. Η θεία δύναμη είναι ἀαρκετή να οδηγεί to πλάσμα όπου θέλει Ἐκείνος. 

53. Tia να ξέρει ο Βασιλιάς ότι ο Ιωσήφ εἶναι αθώος. 

54. O Ιωσήφ ήθελε να πάρει τον αδελφό του (δούλο) κατά τὸ γόμο TOU 

Ισραήλ. Ἔτσι ἔκανε για va σώσει τον ἀδελφό του από το μοιραίο νόμο του 

Βασιλιά της Αιγύπτου, όπου ο κλέφτης ετιμωρείτο με πρόστιμο και paotiywon. 



A/A To Όνομα H Ἑρμηνεία Εδάφια Σελ. 

της Σούρας ἡ H Ελληνική ονομασία της Σούρας 

eo SN A OH ἃ ὦ N = 

Loven ελ-Φάτιχα 

Loven ελ- Μπάχαρα 

Σούρα Ad [μράν 

Σούρα ελ-Νισά 

Σούρα ελ-Μάϊντε 

Σούρα £4-Ev’ ἀμ 

Σούρα ελ-Ε᾽ apd 

Σούρα εἐλ-Ενφάλ 

Loven ελ-Τέύμπε 

Σούρα Γιούνους 

Σούρα Χουντ 

Σούρα Γιούσουφ 

Loven ελ-Ρά᾽ αντ 

Loven Ἱμπραχήμ 
Σούρα ελ-Χιτξρ 

Loven ελ-Ναχλ 

Σούρα ελ-Ισρά 

Σούρα εἐλ-Κεχφ 

Σούρα Μέριεμ 

Σούρα Τά-Χά 

Σούρα ελ-Ἐνμπιγιά 

Σούρα ελ-Χατξ 

Σούρα ελ-Μου᾽ μινούν 

Σούρα ελ-Νουρ 

Σούρα ελ-Φουρχάν 

Σούρα ελ-Σου᾽ αρά 

Σούρα ελ-Νεμλ 

Σούρα ελ-Κάσας 

Σούρα ελ-ἀνχεμπούτ 

Loven ελ-Ρούμ 

Σούρα ΛΔρυκμάν 

Loven ελ-Σέτζντε 

EYPETHPIO 

To Ἐναρχτήριο 

H Αγελάδα 

O Oixosg ἱμράν 

Ou Γυναίκες 

To Στρωμένο Τρατέξι 

Ta Ζωντανά - Ta Κοπάδια 

Τα ὕψη 

Ta Λάφυρα tov πολέμου 

Η Μετάνοια 

O Προφήτης Ιωνάς 

O Προφήτης Χουντ 

O Προφήτης Ιωσήφ 

Η Βροντή 

O Προφήτης Αὐραάμ 

H Βραχώδης Περιοχή 
H Μέλισσα 

To Νυκτερινό Ταξίδι 

Η Σπηλιά 

Η Μαρία 

To Τά-Χά εἰναι τα συμθολικά 

γράμματα Τ-Χ 

Or Προφήτες 

Τὸ Χατξζιλίκι, 

To προσχίνημα στους Ἱερούς 

Τόπους (Méxxa - Μεδίνα) 

Or Πιστοί 

To Φως 

Τὸ Κριτήριο - Η Διάκριση 

Ou Ποιητές 

To Μυρμίγκια 

Ta Διηγήματα 

Η ἀράχνη 

Οι Ρωμιοί 

O Δουκμάν (Ο Σοφός) 

Η Λατρεία - H ΥὙπόκχλιση 

499 

514 

529 

$41 

563 

577 

594 

606 

616 

623 



AIA To Ovopa H Eounveia Ἐδάφια Σελ. 

της Σούρας ἡ Η Βλληνιχή ὀνομασία της Σούρας 

33 

34 

35 

36 

37 

56 

57 

58 

Σούρα ελ-Εχζάμπ 

Loven Σέμπε᾽ε 

Σούρα Φάτιρ 

Σούρα ΓΠια-Σιν 

Σούρα ελ-Σάφφάτ 

Σούρα Σαντ 

Σούρα ελ-Ζούμερ 

Σούρα Γάφιρ 

Σούρα Φούσσιλετ 

Σούρα ελ-Σσούρά 

Σούρα ελ-Ζούχρονφ 

Σούρα ελ-Ντουχάν 

Σούρα ελ-Ἰξάθιγιε 

Σούρα ελ-χκάφ 

Σούρα Μουχάμμεντ 

Σούρα ελ-Φετχ 

Σούρα ελ-Χουτζουράτ 

Σούρα Καφφ 

Σούρα ελ-Δζάριγιάτ 

Σούρα £A-Tove 

Σούρα ελ-Νετζμ 

Σούρα ελ-Κάμαρ 

Σούρα ελ-Ραχμάν 

Σούρα ελ-Βάκι᾽ α 

Σούρα ελ-Χαντίντ 

Σούρα ελ-Μουτζάντελε 

EYPETHPIO 

Τα Κόμματα - Οἱ Συνασπισμένες Φυλές 

Σαθά - Η Πόλη της Γενιάς 

tov Lebatov 

O Πρωτονργός 

της Δημιουργίας 

Για-Σιν - Συμθολικά Γράμματα 

των (Tis, Σ) 

Ou Τάξεις - Or Διαθδαθμισμένοι 

Το Γράμμα - Σ- (Σάντ) 

Ou Όχλοι - Τα Πλήθη 

τῶν Ανθρώπων 

Συγχωρών τῶν Αμαρτιών 

Ἑρμηνευμένο - καλά - 

H Lvoxeyn - Η Συμύθουλή 

O Στολισμός - Ta χρυσά 

κοσμήματα 

Ο Καπνός 

H Γονυχλισία - To Γονάτισμα 

Or ἀμμόλοφοι 

Ο Προφήτης Μουχάμμεντ 

Η Νίχη 

Τα Δωμάτια - Or Κάμαρες 

To Γράμμα -κ- Γράμμα μιας 

συντετμημένης λέξης 

Or Ἄνεμοι που Διασχορπίζουν 

To Ogos - Το Βοννό 

To Ἄστρο - To Αστέρι 

Η Σελήνη 

O Παντελεήμονας, 

O Επιεικής, Ο Φιλάνθρωπος 

To (-Αναπόφευκχτο-) Γεγονός, 

H παγματικότητα της ἀνάστασης 

O Σίδηρος 

Η Συζήτηση - H Διαμαρτηρία, 

H Λογομαχία 

73 

54 

45 

83 

182 

88 

75 

85 

54 

53 

89 

59 

78 

96 

29 

22 

628 

643 

653 

662 

673 

690 

701 

715 

730 

740 

750 

762 

768 

774 

782 

789 

795 

799 
805 
811 
817 
823 

829 

836 

844 

852 



AJA To Ovona H Eounveia Edaqua Σελ. 

της Σούρας HH Βλληνιχή ὀνομασία της Σούρας ᾿ 

59 

87 

88 

Σούρα ελ-Χασσρ 

Σούρα ελ-Μούμτεχινε 

Σούρα ελ-Σαφ 

Σούρα ελ-Ἰξζούμ᾽ α 

Σούρα ελ-Μουνάφικούν 

Σούρα ελ-Τεγάμπουν 

Σούρα ελ-Ταλάκ 

Σούρα ελ-Ταχρίμ 

Σούρα ελ-:Μουλχ 

Σούρα ελ-Κάλεμ 

Σούρα ελ-Χάχκα 

Σούρα ελ-Μεάριτξ 

Σούρα Νουχ 

Σούρα ελ-Τξιν 

Σούρα ελ-Μούζξεμμιλ 

Σούρα ελ-Μούντντεθθιρ 

Σούρα ελ-Κιγιάμε 

Σούρα ελ-Ϊνσάν 

Σούρα ελ- Μουρσελάτ 

Σούρα ελ-Νέμπε᾽ε 

Σούρα ελ-Νάζι᾽ ἀτ 

Σούρα Ἄμπεσε 

Σούρα ελ-Τεκόίρ 

Σούρα ελ-Ϊνφιτάρ 

Σούρα ελ-Μονυταφφιφίν 

Σούρα ελ-[νσσικάκ 

Σούρα ελ-Μπουρούτί 

Σούρα ελ-Τάρικ 

Σούρα ελ- ΕΓ αλά 

Σούρα ελ-Γάσιγιε 

EYPETHPIO 

H Συνάθροιση - ἡ H Eéopia 

H Ἐξεταζόμενη - Αὐτή πον δοχιμάζεται 

Η Πολεμική Παράταξῃη - ἡ Γραμμή 

Η Παρασκενή - Η Συνάθροιση 

για τὴν προσευχή της Παρασχενής 

Ou Ὑποκχριτές 

Auovbaian Ζημιά και κέρδος 

Τὸ Διαζύγιο - Η Αποδέσμευση 

Η Απαγόρευση 

Η Ἠγεμονία - H Κυριαρχία 

Η Toagiéa - H Πέννα 

To Αναπόφευχο 

Ou Σχάλες της Ανόδου 

O Προφήτης Noe 

To Ἰζίνι - Ta Πνεύματα 

O Τυλιγμένος με Ἔνδυμα 

Προσευχής 
O Σκεπασμένος με μανδύα 

H Ανάσταση (H Συντέλεια 

του Κόσμου) 

O ἈΑιννθρωπος 

Αὐτοί που έχουν Σταλεί 

Τὸ (-μεγάλο-) Νέο 

Αντοί που Αποσπούν 

Σκυθρώπιασε - Συνοφριώθηκε 

Η Δίπλωσῃη - To Τύλιγμα 

To Σχίσιμο 

Ou Δόλιοι 

H Διάρρηξη 

Ta Ζώδια - Ov Αστερισμοί 

O Νυχτερινός Ἐπισκέπτης, 

To πρωϊνό Αστρο 

Ο Ὕψιστος 

To Συντριπτικό Γεγονός - Κάτι 

που σχεπάζει τα Πάντα pe Συμφορές 

24 

13 

14 

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. 



AJA To Ὄνομα H Ἑρμηνεία | Ἐδάφια Σελ. 

, της Σούρας ἡ Η Βλληνική ονομασία της Σούρας 

89 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Loven ελ-Φετζρ 

Σούρα ελ- Μπέλεντ 

Σούρα ελ-Σσεμς 

Σούρα ελ-Δέϊλ 

Σούρα ελ-Ντουχά 

Σούρα ελ-Σσερχ 

Σούρα ελ-Τίνν 

Σούρα ελ- λακ 

Σούρα ελ-Καντρ 

Σούρα ελ- Μπέϊΐγιενε 

Σούρα ελ-Ζέλζελε 

Σούρα ελ- Ἀντιγιάτ 

Σούρα ελ-Κάρι᾽α 

Σούρα ελ- εκάθουρ 

Σούρα ελ-ᾶσρ 

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-.Ν άς 

EYPETHPIO 

H Αὐγή - To Ξημέρωμα 

H Πόλη 

O Ἥλιος 

H Νύχτα 

To Ἡλιόλουστο Πρωϊΐϊνό 

To Ἄνοιγμα - H Παρηγορία 

To Σύχο - H Συκιά 

Ο Θρόμύος πηκτού Aipatos 

Η Νύχτα της Δύναμης 

- ἡ - τῆς τιμής 

Η Καθαρή Απόδειξη 

O Σεισμός 

Τα Πολεμικά Ἄλογα xov 

τρέχουν 

Η Μεγάλη Καταστροφή 

- Η Ἡμέρα της Κρίσεως 

O Τλοντισμός 

To Σούρονπο - O Χρόνος 

O Κοντσομπόλης 

- Ο Συκοφάντης 

O Ἐλέφαντας 

Kovodis είναι n φυλή 

του Μονχάμμεντ 

H Ἐλεημοσύνη - Ou Ανάγχες 

τῶν γειτονικών σχέσεων 

H Αφθονία ἡ To ποτάμι 

στον Παράδεισο 

Ou Ἀπιστοι 

Η Βοήθεια 

To σχοινί από ives φοινικιάς 

(Χουρμαδιών) 

H Evauxoivera 

- H Αμόλυντη Πίστη 

Η Χαρανυγή 

Or ἄνθρωποι - ή ἡ Ανθρωπότητα 

30 

20 

15 

21 

11 

19 

11 

11 

958 
961 
963 
965 
967 

968 
969 
970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

931 

931 

982 

982 

983 

984 

984 

985 



AA®ABHTIKO EYPETHPIO ΤῸΝ ZOYPA 

TOY ITEPOY KOPANIOY | 

Ovona Αριθμός Σελίδα Ὄνομα Αριθμώόξῦυ: Σἄχελίδα 

της Loven Σούρα της Σούρα Σούρα 

(Α) ελ-]νσσικάκ (84) 948 
Ad Ipoav (3) 64 ed-Ivqitag (82) 944 

ελ- Αλακ (96) 970 ed-looa (17) 397 

Ἄμπεσε (80) 937 ελ-.Ιχλάς (112) 984 

ελανχεμπούν (29) 594 

ελ-Αντιγιάτ (100) 974 (K) 

£i-Aco (103) 977 ελ-Κάλεμ (68) 888 

ελ-Κάμαρ (54) 823 

(Β) ελ-ιίκαντρ (97) 971 

ελ-Βάκι᾽ α (56) 836 ελ-Κάρι᾽ α (101) 975 
ελ-Κάσας (28) 577 

(T) Καφ (50) 799 

ελ-Γάσσιγιε (88) 956 ελ-Καφιρούν (109) 982 

Γάφιρ (40) 715 ελ-Κέῤθερ (108) 981 

Ta-ZLiwv (36) 662 ελ-Κεχῳ (18) 417 

Πιούνους (0) 283 ελ-Κιγιάμε (75) 917 
Πιούσουφ (12) 325 Κουράις (106) 980 

(Δ) (Λ) 
ελ-Δζάριγιάτ (51) 805 ελ-Δέϊλ (92) 965 

Δουκχκμάν (31) 616 

(Ε) 
ελ- ΕἾ ard (87) 955 (Μ) 
£1-E’ αράφ (7) 202 ελ-Μάϊντε ο (5) 141 
ελ- ν᾽ ἄμ (6) 169 ελ-᾿  Μάούν (107) 931 

ελ-Ενμπιγιά (21) 465. ελ- Μεάριτζ (70) 898 

ελ-Ενφάλ (8) 240 Μέριεμ (19) 436 

ελ- Εχζάμπ (33) 628 ελ- Μέσεντ (111) 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-Δούμερ (39) 701 ελ-Μουνάφικοῦύν (63) 871 

ελ- Δούχρουφ (43) 750 ελ-Μούντντεθθιρ (74) 912 
ελ- Μουρσελάτ (77) 925 

.(Π ελ- Μουταφφιφίν (83) 945 

ΙΪμπραχήμ (14) 355 ελ-Μουτζάντελε (58) 852 
ελ-Ϊνσάν (76) 921 Μουχάμμεντ (47) 782 



AA®ABHTIKO EYPETHPIO ΤΩΝ ZLOYPA 

TOY IEPOY KOPANIOY 

Ovopa Αριθμός [ Σελίδα Ὄνομα Αριθμός Σελίδα 

της Σούθα Σούρα τῆς Σούρα Σούρα 

ελ- Μπάκαρα (2) 2 Taya (20) 449 

ελ- Μπέιγιενε (98) 972) ελ-Ταχρίμ (66) 880 

ελ- Μπέλεντ (90) 961 ελ- Τέύμπε (9) 254 

ελ- Μπουρούτξ (85) 951 ελ- Τεγάμπουν (64) 873 

| ελ- Τεκάθουρ (102) 976 

(Ν) ελ-Τεκθίρ (81) 941 

ελ-Νάζι᾽ τ (79) 933 ελ-Τίάθιγιε (45) 768 

cd-Nas (114) 985 | ελ- ζινν (72) 905 

ελΝασρ (110) 982 ελ-Τ ούμ᾽ α (62) 869 

ελ-Ναχλ (16) 376 ελ-Τινν (95) 969 

ελ-τΝεμλ (27) 563 ελ-Ίουρ (52) 811 

ελ-Νέμπε᾽ε (78) 930 

ελ-Νετίμ (53) 817 (Φ) 

ελ-Νισά (4) 102 Φάτιρ (35) 653 

ei-Novo (24) 514 ελ-Φάτιχα (1) 1 

Novy (71) 902 ελ-Φέλακ (113) 984 

ελ-τουχά (93) 967 ελ-Φετίρ (89) 958 

cd-Ntovyav (44) 762 ελ-Φετχ (48) 789 

eA-Pud (105) 979 

(P) ελ-Φουρκάν (25) 529 

ελ-Ρά᾽αντ (13) 346 Φούσσιλετ (41) 730 

ελ-Ραχμάν (55) 829 

ελ-ῬΡουμ (30) 606 (X) 
ελ-Χάκκα (69) 893 

(Σ) ελ-Χαντίντ (57) 844 

Σαντ (38) 690 ελ-Χασσρ (59) 857 

ελῖξαφ (61) 866 ελ-Χατί (22) 484 

ελ-Σάφφάτ (37) 673 ελ-Χιτζρ (15) — 365 

Σέἐμπε᾽ ε (34) 643 ελ-Χούμεζε (104) 978 

ελ-ξεμς (91) 963 Χουντ (11) 303 

ελτΣερχ (94) 968 ελ-Χουτζουράτ (49) 795 

eh-LetCvte (32) 623 

£1-Lov aod (26) 541 

ελ-Σούρά (42) 740 

(T) 
ελ-Ταλάκ (65) 877 

ελ- Τάρικ (86) 953 
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αὐλῶν 

To Ὑπουργείο Ἰσλαμικών ὑποθέσεων, Βακουφίων και Ιερού 

Κηρύγματος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραόδίας, το οποίο 

ασκεί εποπτεία επί του Συγχροτήματος tov Βασιλιά Φαχντ 
για τὴν εκτύπωση του Ϊερού Κορανίου στη Μεδίνα 

Μουνάῤδόαρα, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του για 

τὴν ἔκδοση αὐτή του ἱΪερού Κορανίου από το Συγκρότημα, 7 

οποία περιλαμόάνει τη μετάφραση τῶν εννοιών του στην 
ελληνική γλώσσα. 

Εἰθε ο AAAAX va καταστήσει το ἔργο αὐτό χρήσιμο 

στους ελληνόφωνους και VOL ανταμείψει με TO πιο καλύτερο 

τρόπο τον Υὐτηρέτη twv δύο Ϊερών Τόπων (Μέκκας και 

Μεδίνας), τον Βασιλιά Φαχντ priv Αμπντουλαξίξ AA Σαούντ, 

για τις αξιέπαινες προσπάθειες που καταδάλλει για τη διάδοση 
του Ϊερού Κορανίου. 

Και οΑΛΛΑΧ είναι Αὐτός που οδηγεί σε κάθε επιτυχία. 
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[ Βασιλιά Φαχντ για την εκτὐπωση tov 

[εροὐ Κορανίου στην Mediva Μουνάδδαρα. 

ε THY ἐποπτεία τουΥπουργείου ᾿σλαμικών 

Υποθέσεων, Βακουφίων και lepot 7 

Ἃ Κηρύγματος της Σαουδικής Acaéiac, 

7 Sy γον, rt 

Nhe a2 

Ta δικαιώματα ἐκδοσης 

ανήκουν στο Συγκρότημα 

. tov Βασιλιά ᾧαχντ για την εκτύπωση 

του Isgot Κορανίου 

Τ. ©. 6262 - Μεδίνα Μουνάδόαρα 

LAOYAIKH APABIA 
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