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Ζ δσή είλαη γεκάηε ειπίδα, δελ ππάξρεη απειπηζία κε ηε δσή, θαη νη δηαλνεηέο  κόλν 

πνπ βξίζθνπλ θάζε ιύζε θόκβνπ ή  ειάρηζηνλ πξνζπαζνύλ, θαη ν ραδόο ινηπόλ πνπ 

δελ πξνζπαζεί θαζόινπ, θαη ε αιεζηλή Σαξία δελ κπνξεί λα είλαη αληίζεηε κε ηελ 

ινγηθή, επεηδή ε λνκνζεζία είλαη πνπ θαηεπζύλεη ηνπο αλζξώπνπο γηα ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ ιανύ, νη επηζηήκνλεο έρνπλ κεηξήζεη ηελ απειπηζία θαη ηελ απόγλσζε από έιενο 

ηνπ Αιιάρ (Θεόο) είλαη κηα κεγάιε ακαξηία. Ibn Ακπάο (είζε ν Αιιάρ λα είλαη 

επραξηζηεκέλνο καδί ηνπ) όηη έλαο άλδξαο είπε: Ω πξνθήηε ηνπ Θενύ, ηη είλαη νη 

κεγάιεο ακαξηίεο; Δίπε ν Μνράκελη: (εηξήλε λα είλαη πάλσ ζε απηόλ): « ν 

πνιπζετζκό θαη απόγλσζε από ηελ επζπιαρλία ηνπ ζενύ .’Οπνηνλ πξνζηάηεπηεθε 

από απηέο ακαξηίεο, δηαβεβαίσλσ όηη ζα κπεη Παξάδεηζν» 

Σε έλα δηάινγν κεηαμύ Αβξαάκ (εηξήλε πάλσ ηνπ) θαη Αγγέισλ, γηα λα ηνλ πνπλ όηη 

ζα έρεη Ηζαάθ: ιέεη ν Θεόο «Δίπε: (Πώο) κνπ θέξλεηε επράξηζηα λέα, όηαλ ηα 

γεξαηεηά κνπ έρνπλ θαηαιάβεη; Σε ηη -ηόηε- είλαη νη επρη'ρξηζηεο εηδήζεηο ζαο"; . 

Δίπαλ: "Σνπ θέξλνπκε -κε Αιήζεηα - επράξηζηεο εηδήζεηο. Καη κελ είζαη από ηνπο 

aπειπηζκέλνπο". Δίπε (ν Ανξαάκ): "'Ορη! θαη πνηνο aπειπίδεηαη απ' ηε επζπιαρλία ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ, εηκή κόλν όζνη είλαη ρακέλνη;".(Κνξάλη 15: 54-56) 

 

Ο Ηαθώβ (εηξήλε πάλσ ηνπ) ιέγεη γηα ηα παηδηά ηνπ,  

«κελ απειπίδεζηε από ην έιενο ηνπ ΑΛΛΑΦ. Ση' αιήζεηα θαλείο δελ aπειπίδεηαη απ' 

ηελ επςπρία ηνπ ΑΛΛΑΦ, παξά κόλν ν ιαόο ησλ άπηζησλ» (Κνξάλη 12: 87).  

Ο Θεόο ιέεη γηα ηνλ Μνράκελη,  

 «Να πεηο: "Ω! Γνύινη κνπ! Δθείλνη πνπ έρεηε παξαλνκήζεη ελάληηα ζηνλ εαπηό ζαο 

(κε ακαξηήκαηα!) Μελ aπειπίδεζζε από ηελ επζπιαρλία ηνπ ΑΛΛΑΦ. Ο ΑΛΛΑΦ - 

νπσζδήπνηε - ζπγρσξεί όιεο ηηο ακαξηίεο, γηαηί είλαη ν Πνιπεύζπιαρλνο, ν 

Διεήκνλαο.» (Κνξάλη 39: 53) 

 

Μελ απειπίδεζηε Ο έλνρνο πξέπεη λα κελ απειπίδεη από ην έιενο ηνπ ζενύ, επεηδή ν 

Παληνδύλακνο Θεόο αλνίγεη επξεία ηελ πόξηα ηεο κεηαλνίαο, θαη ζην ραληίζ ηνπ 

πξνθήηε, όηη ν ζένο είπε «Ω γηε ηνπ Αδάκ αλ έξζεηο λα παξαθαιέζεηο ηελ ζπγρώξεζε 



κνπ ζα ηελ έρεηο θη αλ είρεο πνιιέο ακαξηίεο ζε κέγεζν ηεο γεο. Λέεη έηζη ε 

αληακνηβή ηνπ ζα είλαη ηόζε κεγάιε ζαλ λα είλαη ζε κέγεζν ηεο γεο»  ην βέβαησζε ν 

Τεξκέδη. 

Καζώο ν αζζελήο πξέπεη λα έρεη ηελ δύλακε ελαληίνλ αζζέλεηά ηνπ, λα κελ 

απειπίδεηαη θαη λα θξαηάεη ζθηρηά ην ζρνηλί ηνπ Θενύ ζηε ζεξαπεία, ζαλ ηνλ Ηώβ 

(εηξήλε ζ 'απηόλ), ιέεη ν Θεόο «Καη (ζπκίζνπ) ηνλ Ηών όηαλ θαινύζε ηνλ Κύξηό ηνπ: 

'Ή δπζηπρία κ' έρεη ζιίςεη Δζύ όκσο (Κύξηε) είζαη από ηνπο ζπιαρληθνύο, ν 

Σπιαρληθόηεξνο". Κη απαληήζακε ζ' απηόλ. Καη ηνλ γιπηώζακε από ηε δπζηπρία πνπ 

ήηαλ πάλσ ηνπ θαη ηνπ επαλαθέξακε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη καδί ηνπο θη άιινπο 

ηόζνπο, - δείγκα ηεο από κέξνπο Μαο Δπζπιαρλίαο - θαη θάηη ζαλ ελζύκην γηα όζνπο 

Μαο ππεξεηνύλ.» (Κνξάλη 21: 83-84) 

Κη αλ ήζνπλ άηεθλνο, κελ είζαη απειπηζκέλνο από ην έινο ηνπ Θενύ, ζαλ ηελ γξηά 

γπλαίθα ηνπ Αβξαάκ όηαλ νη άγγεινη ηεο είπαλ όηη ζα έρνπλ παηδί,  «Δθείλε κε 

έθπιεμε είπε: " Αιίκνλν ζε κέλα! Πώο είλαη δπλαηό λα θέξσ παηδί (λα γελλήζσ) εθ' 

όζνλ είκαη κηα γξηά θη ν άλδξαο κνπ (εδώ) είλαη γέξνο; Απηό είλαη- πξαγκαηηθά - 

πεξίεξγν"!. Δίπαλ: "Μήπσο aπνξείο απ' ηε δηαηαγή ηνπ ΑΛΛΑΦ; Ζ ράξε ηνπ 

ΑΛΛΑΦ θη ε επινγηά Τνπ είλαη πάλσ ζαο! σ ιαέ! (απηνύ) ηνπ ζπηηηνύ ! Απηόο είλαη 

άμηνο γηα λα Υκλείηαη θαη γεκάηνο από θάζε Γόμα"!» (Κνξάλη 11: 72-73). 

 Καη ν Εαραξίαο (εηξήλε πάλσ ηνπ) όηαλ θαινύζε ηνλ Θεό ζηε Σνύξα Μαξηάκ  

«(ζηελ πξνζεπρή ηνπ): "Κύξηέ κνπ! Έρνπλ αηνλήζεη - πηα - ζ' έκελα ηα θόθαιίρ κνπ, 

θαη ηα καιιηά ηνπ θεθαιηνύ (κνπ) ιάκπνπλ γθξίδα, πνηέ όκσο δελ έπαπζα - Κύξηέ 

κνπ - λα είκαη άηπρνο θαηά ηηο πξνο Σε επηθιήζεηο κνπ!. Κη εγώ θνβνύκαη (λα κε 

Κάλνπλ θαιό) νη ζπγγελείο κνπ κε ηνπο αλζξώπνπο θαη λα κελ θπιάηηνπλ ην λόκν 

Σνπ) κεηά από κέλα. Κη ε ζύδπγόο κνπ είλαη ζηείξα. Φάξηζέ κνπ - ινηπόλ - έλα 

θιεξνλόκν από Δζέλα ηνλ Ίδην» (Κνξάλη 19: 4-5) θη κεηά ήξζε ηελ απάληεζε «(Ζ 

πξνζεπρή ηνπ εηζαθνύζηεθε): "Ω! Εαραξία! Σνπ αλαγγέιισ ηελ ραξνύκελε είδεζε 

γηα έλα γην, πνπ ην όλνκά ηνπ ζα είλαη Ησάλλεο (Γηάρηα) Σε θαλέλα - κ' απηό ην όλνκα 

- παιηόηεξα δελ έρνπκε απνλείκεη δηάθξηζε".». (Κνξάλη 19: 7) 

Καη ζε έλα άιιν κέξνο «Κη εθείλνο είπε: "Ω' Κύξηέ κνπ! Πώο ζα κπνξέζσ λ' 

απνθηήζσ έλα παηδί, αθνύ κε θαηέιαβαλ ηα γεξαηεηά θη ε γπλαίθα κνπ είλαη ζηείξα;" 

"Έηζη", ήηαλ ε απάληεζε, " Ο ΑΛΛΑΦ θάλεη ό,ηη ζέιεη".» (Κνξάλη 3: 40) απαληάεη ν 

Θεόο «Δίπε (ν άγγεινο πνπ ζηνλ Εαραξία επαγγειίδεη έλα πηό): 'Έηζη (ζα γίλεη), είπε ν 

Κύξηόο ζνπ, απηό γηα Μέλα είλαη εύθνιν. Δγώ ζε έρσ πιάζεη από πξηλ, πνπ αθόκα 

δελ ήζνπλ ηίπνηε"!»(Κνξάλη 19: 9). 



 

Κη αλ ήζνπλ θηώρνο, λα μέξεηο όηη ν θηώρνο ηεο εκέξαο κπνξεί λα είλαη πινύζηνο 

αύξην θαη ην αληίζεην, έηζη πάλε ηα πξάγκαηα, ιέεη ν Θεόο «Καη λα ε δηαηαγή Τνπ - 

όηαλ ζέιεη έλα πξάγκα - Λέγεη: "Γελλεζήησ" θαη γίλεηαη!» (Κνξάλη 36: 82). 

«,ηη ν ΑΛΛΑΦ ρνξεγεί ζηνπο αλζξώπνπο από Δπζπιαρλία, δελ κπνξεί από πνπζελά 

λα εκπνδηζηεί απηό, θαη ό,ηη θξαηά (εκπνδίδνληάο ην), δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα 

κπνξεί λα ην ζηείιεη κεηά απ' Απηόλ. Καη είλαη ν Παληνδύλακνο, ν 

Πάλζνθνο.»(Κνξάλη 35: 2). 

Κη αλ είρεο δύζθνιεο ζηηγκέο κε ηελ δσή ζνπ, θξάηα ην ζθνηλί ηνπ ζενύ. Απηή είλαη 

Μαξηάκ (εηξήλε πάλσ ηεο) όηαλ ζθνηείληαζε ηε δσή ζηα κάηηα ηεο, είπε, «" Αιίκνλό 

κνπ! Μαθάξη λα πέζαηλα πξηλ απ' απηό θαη λα ήκνπλ έλα πξάγκα μεραζκέλν θη 

αόξαην"!» (Κνξάλη 19: 23). Βξήθε ην έιενο θαη βνήζεηα, ζην «Αιιά (κηα θσλή) ηελ 

θάιεζε από θάησ ηεο (απ' ηελ ρνπξκαδηά) "Μελ ιππάζαη! γηαηί ν Κύξηόο ζνπ έρεη 

πξνβιέςεη έλα πνηακάθη θάησ από ζέλα". "Καη θνύλεζε - πξνο ηε κεξηά ζνπ - ηνλ 

θνξκό ηεο ρνπξκαδηάο, θαη ζα πέζνπλ πάλσ ζνπ θξέζθνη - ώξηκνη ρνπξκάδεο". "Κη 

έηζη ηξώγε θαη πίλε θαη δξόζηζε ην κάηη (ζνπ λα εζπράζεηο), Κη αλ δεηο θαλέλα 

αλζξώπηλν πιάζκα (θαη ζε ξσηάεη) λα ηνπ πεηο : ·Δρσ, πξαγκαηηθά, ππνζρεζεί 

λεζηεία ζην Φηιεύζπιαρλν (ΑΛΛΑΦ) απηή ηε κέξα δελ ζα κηιήζσ κε θαλέλαλ 

άλζξσπν".» (Κνξάλη 19: 24-26). 

ηαλ νη άπηζηνη πεξηβάιινληαη γύξσ-γύξσ ηνπο κνπζνπικάλνπο ζηε Μάρε ηεο 

Τάθξνπ, ήιζε ε λίθε από ηνλ νπξαλό θαη δελ ην θαληάζηεθαλ. «Ω! Δζείο πνπ 

πηζηεύεηε! Θπκεζείηε ηε Φάξε ηνπ ΑΛΛΑΦ ηε ζηηγκή πνπ ζαο ήξζαλ νη ζηξαηηώηεο 

(λα ζαο ζπληξίςνπλ).Καη ζηείιακε (ηόηε) ελαληίνλ ηνπο θαηαηγίδα θαη ζηξαηησηηθή 

δύλακε, πνπ δελ ηελ βιέπαηε. Ο ΑΛΛΑΦ βιέπεη (θαζαξά) ό,ηη θάλεηε. Κη αιίκνλν! 

ηαλ ζαο ήξζαλ θη από πάλσ ζαο θη από θάησ ζαο (ζαο επηηέζεθαλ απ' όιεο ηηο 

κεξηέο ηεο θνηιάδαο), θαη ηόηε ηα κάηηα ζαο αγξηνθνίηαδαλ ρη νη θαξδηέο έθηαζαλ ζην 

ιαξύγγη, θαη ζθεθηήθαηε γηα ηνλ ΑΛΛΑΦ δηάθνξεο (κάηαηεο) ζθέςεηο. Σ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε δνθηκάζηεθαλ νη πηζηνί. Καη ηηλάρηεθαλ, ζαλ λα ήηαλ ηξνκεξόο ζεηζκόο.» 

(Κνξάλη 33:9-11) 

Καη όηαλ έξημαλ ηνλ Αβξαάκ κέζα ηελ θσηηά, ν Θεόο ηνλ βνήζεζε «Δίπακε (ηόηε 

Δκείο): "Ω! Φσηηά! Να είζαη θξύα θη αζθάιεηα ζηνλ Ανξαάκ!" .Καη ζέιεζαλ λα ηνπ 

ζηήζνπλ παγίδα. Αιιά θάλακε (απηνύο ηνπο ίδηνπο) λα ράζνπλ» .(Κνξάλη 21 69: 70) 

Ο Ηώλαο (εηξήλε πάλσ ηνπ) όηαλ ηνλ θαηάπηε έλα ηεξάζηην θήηνο, πξνζεπρόηαλ 

αθαηάπαπζηα ζην Θεό, παξαθαιώληαο λα ηνλ ζπγρσξέζεη, ηόηε, βξήθε ην έιενο «Καη 



(ζπκίζνπ) ηνλ Γνπι - Ννπλ (ηνλ άλδξα ηεο Φάιαηλαο - ηνλ Ησλά) ζαλ έθπγε 

νξγηζκέλνο. Καη λόκηδε πσο δελ είρακε πάλσ ηνπ θακηά εμνπζία. Κη όκσο θώλαδε απ' 

ην βαζηά ζθνηάδηα: "Γελ ππάξρεη άιινο ζεόο, εηκή κόλνλ Δζύ. Γόμα ζε Σέλα! - ήκνπλ 

ζη' αιήζεηα- απ' ηνπο άδηθνπο"!. Δηζαθνύζακε (ηελ παξάθιεζή) ηνπ θαη ηνλ ζώζακε 

από ηε δπζηπρία. Καη κ' απηό ηνλ ηξόπν ιπηξώλνπκε απηνύο ηνπο πηζηνύο.» (Κνξάλη 

21: 87-88) 

Δίλαη ην έιενο ηνπ Θενύ λα καο θξίλνπλ γηα ηα αηηία, κα ηα απνηειέζκαηα, ηα μέξνπλ 

όια, θη αλ θάλακε κηα θαιή πξνζπάζεηα γηα θαη έρνπκε κηα θαιή εκπηζηνζύλε ζηνλ 

Θεό, ν Θεόο ζα αλνίγεη γηα καο ηηο πόξηεο ηνπ ειένπο ζε απηόλ ηνλ θόζκν θαη ζηε 

Τειεπηαία Μέξα. Ο Οκάξ ηκπλ Αι-ραηηακπ (είζε ν Αιιάρ λα είλαη επραξηζηεκέλνο 

καδί ηνπ ) όηη άθνπζε ηνλ πξνθήηε (εηξήλε ζε απηόλ) ιέεη: «Αλ έρεηε θαιή 

εκπηζηνζύλε ζηνλ Θεό ζε όια ηα έξγα ζαο, ν ζεόο ζα ζαο παξαρσξήζεη ζαλ ηα 

πνπιηά πνπ βγαίλνπ πεηλαζκέλα ην πξσί θαη γπξίδνπλ κε γεκάηεο θνηιηέο» (Αθεγείηαη 

από ηνλ Αρκάλη). 

Ο Θεόο ιέεη «Καη όζν γη' απηόλ πνπ θνβάηαη ηνλ ΑΛΛΑΦ, (πάληνηε) ηνπ εηνηκάδεη 

κηα δηέμνδν (από ηηο δπζθνιίεο ηνπ). Καη πξνκεζεύεη γη' απηόλ (αγαζά από πεγέο) πνπ 

πνηέ δελ κπνξνύζε λα ηηο θαληαζηεί. Καη όπνηνο ελαπνζέηεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ 

ζηνλ ΑΛΛΑΦ, είλαη αξθεηόο γη' απηόλ (ν ΑΛΛΑΦ). Γηαηί ν ΑΛΛΑΦ- νπσζδήπνηε- 

ζα ζπκπιεξώζεη ην ζέιεκά Τνπ. Βέβαηα, ν ΑΛΛΑΦ όξηζε γηα θάζε πξάγκα έλα 

νξηζκέλν ρξόλν.» (Κνξάλη 65: 2-3). Καη ιέεη «Γελ αξθεί ν ΑΛΛΑΦ (γηα λα 

πξνζηαηέςεη) ην δνύιν Τνπ; Σε θνβίδνπλ όκσο κε άιιεο (ζεόηεηεο) αληί ηνπ Ίδηνπ 

(ηνπ ΑΛΛΑΦ)! Κη όπνηνλ ν ΑΛΛΑΦ αθήλεη ζηελ πιάλε, δελ πξόθεηηαη λα έρεη 

νδεγό.» (Κνξάλη 39:36) 

Ωζηόζν, ε εξγαζία ρσξίο ειπίδα είλαη θνύθηα, ςεπδή θαη άδεηα. Ο Φαιίθεο Οκάξ 

ηκπλ Αι-ραηηακπ (είζε ν Αιιάρ λα είλαη επραξηζηεκέλνο καδί ηνπ) είπε: "Μελ δεηάηε 

ην θέξδνο ρσξίο δνπιεηά θαη λα ιέηε: Θεέ καο, δσζε καο ηελ επινγία ρσξίο θόπν θαη 

έρεηε κάζεη όηη ν νπξαλόο δελ βξέρεη ρξπζό νύηε αζήκη," Γελ θηάλεη κόλν λα 

δνπιεύεηε, αιιά θαη λα ην εθηειέζεηε ηέιεηα. Ζ Ατζα είπε όηη ν Πξνθήηεο (εηξήλε ζε 

απηόλ) είπε: «ν Θεόο αγαπά όηαλ έλαο από ζαο λα ην θάλεη έλα έξγν θαιά θαη 

εηιηθξηλά»  θαη ν Θεόο ιέεη «. Γηα εθείλνπο όκσο πνπ πίζηεςαλ θαη έθαλαλ θαιά 

(έξγα), βέβαηα Δκείο δελ ζα αθήζνπκε λα ραζεί ε ακνηβή θαλελόο πνπ έρεη θάλεη κηα 

θαιή πξάμε.» (Κνξάλη 18: 30) 

Πξέπεη λα εθηειέζεηε ζνβαξά ηηο δνπιεηέο ζαο είηε ζην κπζηηθό είηε δεκόζηα, είλαη 

πνιύ δύζθνιν λα έρεη ν θαζ’ έλαο θξνπξά λα πξνζέρεη αλ θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ ή 



όρη, ή ίζσο ν θξνπξάο ζα ρξεαζηεί θη απηόο έλαλ άιινλ θξνπξά. κσο ζα είλαη πην 

εύθνιν λα δεκνζηεύνπκε ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ κηα δσληαλή ζπλείδεζε θαη δελ 

θάλεη απάηεο γηαηί μέξεη όηη ν παληνγλώζηεο Θεόο, ηνλ βιέπεη.  

Γηα λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, καο θάιεζε ην Ηζιάκ όηη πξέπεη λα 

δνπιέςνπκε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηεο δσήο καο, αθόκα θαη αλ δελ 

αλαιακβάλνπκε ηνλ θαξπό ηεο εξγαζίαο απηήο, θαη κόλν γηα λα απνδείμεη ηελ αμία 

ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγήο γηα ηα άηνκα θαη ηα έζλε, Άλαο ηκπλ 

Μάιεθ (είζε ν Αιιάρ λα είλαη επραξηζηεκέλνο καδί ηνπ) είπε: Ο αγγειηνθόξνο ηνπ 

Αιιάρ (εηξήλε πάλσ ηνπ) είπε: (Αλ ε Ώξα ηεο Κξίζεο ήιζε θη έλαο από εζάο έρεη ζην 

ρέξη ηνπ ζπόξν, λα ην βάιεη ζην ρώκα) 

Ο Θεόο ιέεη  «. Ω! Δζείο, πνπ πηζηεύεηε! ηαλ ζαο θαιεί (ν κνπεδίλεο) γηα ηελ 

Πξνζεπρή θαηci ηελ εκέξα ηεο Παξαζθεπήο (ηελ Ζκέξα ηεο Σπλcίζξνηνεο), ηπζηεί 

ηε λα ηηκήζεηε ηε Μλήκε ηνπ ΑΛΛΑΦ, θη αθήζηε ηηο εκπνξηθέο αζρνιίεο. Απηό είλαη 

ην θαιύηεξν γηα ζαο, αλ - βέβαηα - ην γλσξίδαηε!» (Κνξάλη 63: 9-10)  

Τν Ηζιακ καο δηδάζθεη γηα ηελ ζεκαζία ηεο εξγαζίαο θαη αξλείηαη ηελ αλεξγία, 

ηεκπειηά θαη επαηηεία, γηαηί απνηειεί θαηαζηνθή ηεο ρώξαο θαη ηνπ ιανύ. Ο 

πξνθήηεο (εηξήλε πάλσ ηνπ) πξνζεπρεζεί ζηνλ Θέν γαη λα καθξύλεη ηελ αλεξγία θαη 

ηεκπειηά. 

Γη’απηό ηνλίδνπκε γηα ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο, γηαηί ηα έζλε δελ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηά ηεο ή ηε ζέιεζή ηεο, εθηόο εάλ ην έξγν όισλ ησλ παηδηώλ ηεο 

γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ Αλαγέλλεζε, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηελ ηξνθή 

ηνπο, θαη ην πνηό ηνπο, θαη ξνπρηζκνύ, θαη ηεο ηαηξηζκνύ, θαη ηα όπια ηνπο, θαζώο 

θαη άιια ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπο, κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ζπλεξγαζία, πνπ είλαη ό, ηη 

έρνπκε λα θάλνπκε κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηηο επόκελεο νκηιίεο καο. 

 

 

 


