
Ο λόγοσ τησ Παραςκευήσ  Η εξωτερική και η πολιτική εμφάνιςη 

Τν θαηλόκελν ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ζξεζθνιεςίαο ζεσξείηαη 

αλακθηβόισο έλα  από ηα πην δύζθνια θαη πξνθιεηηθά θαηλόκελα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο αξαβηθέο αιιά θαη ηηο ηζιακηθέο θνηλσλίλεο. Απηό γίλεηαη από 

αλζξώπνπο πνπ επηθεληξώλνπλ ην θύξην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε αθόκα θαη αλ απηό ππεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νπζία. Τέηνηνη άλζξσπνη, 

βάδνπλ ζαλ πξσηεξαηόηεηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ρσξίο όκσο λα δίλνπλ 

ζεκαζία ζην αλζξώπηλν θαη ζην εζηθό επίπεδν πνπ ζα ηνπο παξνπζηάδνπλ ζαλ 

θαηάιιειν παξάδεηγκα. Δηόηη ν ζξεζθόιεπηνο εκθαληζηαθά κόλν, ρσξίο δειαδή ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ λα λα είλαη πιήξσο ηαπηηζκέλε κε ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία, 

γίλεηαη εξγαιείν θαηαζηξνθήο θαη απνθιεηζκνύ ησλ αλζξώπσλ από ην Ιζιάκ. Αλ 

ε εκθάληζή ηνπ δείρλεη όηη είλαη ζξεζθεπόκελνο, ελώ απηόο δελ ζπκπεξηθέξεηαη 

θαζώο πξέπεη, ή ςεύδεηαη, ή πξνδίδεη ή ιεειαηεί ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξώπσλ 

άδηθα, ηόηε ην ζέκα είλαη πνιύ ζνβαξό. Έλαο άλζξσπνο κε απηό ηνλ ραξαθηήξα 

κπνξεί θάιηζηα λα απνθαιείηαη δηπξόζσπνο. Λέεη κάιιηζηα ν Πξνθήηεο «ηα ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηπξνζώπνπ είλαη, όηαλ κηιάεη ςεύδεηαη, όηαλ ππόζρεηαη δελ 

ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ θαη αλ ηνπ εκπηζηεύεηαη θάηη πξνδίδεη» (Αι-Μπνπράξη). 

Επίζεο όπνηνο πεξηνξίδεη ηελ ζξεζθνπεςία κόλν ζηελ ιαηεία ρσξίο λα 

ζπλνδεύεηαη απηό κε ηελ θαηάιιειε θαη ηε ζσζηή θαηαλόεζε ηεο Θξεζθείαο θαη 

ηζρπξίδεηαη ρσξίο απνδεηθηηθά ζηνηρεία όηη νη άλζξσπνη είλαη άπηζηνη θαη θνπβαιά 

ηα όπια κε ζθνπό λα απεηιεί ηηο αλζξώπηλεο ςπρέο, απηόο είλαη δίρσο ακθηβνιία 

ακόξθσηνο. Απηό θαζαπηό ην γεγνλόο ζπκίδεη ηελ πεξίπησζε ησλ Χανπάξηηδ (κηα 

έξεζε πνπ ζθόησζε ηνλ Αιί». Απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ ππεξβνιηθά ζξεζθόιεπηνη, 

ηεξνύζαλ δειαδή όια ηα απαηηνύκελα κηα ζξεζθείαο, από πξνζεπρέο, λεζηείεο, 

όκσο όια απηά ηα έθαλαλ ρσξίο κόξθσζε κε απνηέιεζκα λα ζεκαδεύνπλ ηα 

όπια ηνπο ζηνπο ζπλαζξώπνπο ηνπο. Τν Ιζιάκ είλαη κηα ζξεζθεία πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδεη ην έιενο πξηλ από όια. Γη’ απηό νηηδήπνηε εκπνδίδεη ηνλ άλζξσπν 

από ην λα δείρλεη έιενο, ηνλ εκπνδίδεη ηαπηνρξόλσο θαη από ην Ιζιάκ. 

Όιεο νη ιαηξείεο θαξπνθνξνύλ κόλν όηαλ ην απνηέιεζκά ηνπο αληαλαθιάηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζξεζθεύκελσλ. Δηόηη αλ θάπνηνο δελ ηνλ εκπνδίδεη ε πξνζεπρή 

ηνπ λα πξάηηεη θαθέο πξάμεηο, ηόηε ε πξνζεπρή απηή ζα είλαη άλεπ. Ο Αιιάρ ιέεη 

«ε πξνζεπρή απαγνξεύεη όιεο ηηο θαθέο πξάμεηο. Η δόμα ηνπ Αιιάρ είλαη εύινγα 

κεγάιε πξάμε θαη ν Αιιάρ γλσξίδεη ην θάζε ηη πνπ πξάηηεηε» (Αι-Αλθαπνύη 45). 

Επίζεο ηνλίδεη ν Πξόθεηεο καο, ηελ εηξήλε ηνπ Αιιάρ λα έρεη «όπνηνο δελ 



εγθαηαιείπεη ηηο ςεπδνκαξηπξίεο, ηόηε δελ δπζηάδεη ν Αιιάρ λα απνθιείεη ηελ 

ηξνθή ηνπ». (Αι-Μπνπράξη). Επίζεο ν Αιιάρ δελ δέρεηαη θακία ειεεκνζύλε αλ 

δελ ήηαλ από θαζαξό ρξήκα, δειαδή από ρξήκα πνπ θεξδίδεηαη κε θόπν θαη όρη 

από ιεειαζίεο». (Μνύζιηκ). Τνλίδεη ν Πξόθεηεο ζε ζρέζε κε ην ίδην ζέκα όηη 

«θακία πξνζεπρή δελ γίλεηαη δεθηή ρσξίο θαζαξηόηεηα θαη αγλόηεηα, επίζεο κηα 

ειεεκνζύλε δελ είλαη δεθηή από βξώκηθν ρξήκα», (Μνύζιηκ).Αθόκα θαη ην Χάηδ 

πξέπεη λα εθηειείηαη από θαζαξό ρξήκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Εδώ 

αλαθέξεη ν Πξνθήηεο όηη «αλ έλαο Μνπζνπικάλνο θάλεη ην Χάηδ ηνπ ρσξίο λα 

πξάηηεη ηίπνηα θαθέο πξάμεηο, γπξίδεη θαζαξόο θαη αγλόο ζαλ βξέθνο». Όκσο αλ 

ήηαλ ην αληίζεην, ηόηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη θαη απηό αληίζεην. 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη απηό πνπ αλαθέξεη ν Πξνθήηεο, «ν άλζξσπνο θάλεη έλα 

κεγάιν θαη καθξηλό ηαμίδη, θνπξάζκέλνο θαη ηαιαηπσξεκέλνο, ζεθώλεη ηα ρέξηα 

ηνπ πξνο ηνλ νπξαλό θσλάδνληαο Θεέ κνπ Θεέ κνπ, όκσο όιε ε ηξνθή θαη ν 

ξνπρηζκόο ηνπ είλαη από βξώκηθν ρξήκα, ηόηε πώο είλαη δπλαηόλ ν Αιιάρ λα 

αληαπνθξύλεηαη ζηηο παξαθαιήζεηο ηνπ!». (Μνύζιηκ). 

Πην επηθίλδπλε είλαη ε πνιηηηθή ζξεζθνιεςία. Ελλννύκε κε απηό ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζξεζθεία σο κέζν γηα λα θηάζνπλ ζηελ εμνπζία. Απηνί 

εθκεηαιιεύνληαη ηνπο αλζξώπνπο, ηδηαίηεξα ηελ ιατθή ηάμε, πξνζπαζώληαο λα 

ηνπο πείζνπλ όηη ζέινπλ ηελ εμνπζία γηα λα ππεξεηνύλ ηελ ζξεζθεία ηνπ Αιιάρ. 

Παξόιν πνπ εκείο δελ γλσξίδνπκε απηό πνπ θξύβεη ν θάζε άλζξσπνο ζην δηθό 

ηνπ ππνζπλείδεην, κπνξνύκε όκσο λα πνύκε όηη ε βησκαηηθή καο εκπεηξία κε ηελ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ Αδειθώλ Μνπζνπικάλσλ, θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο 

από άιιεο πνιηηηθνηζιακηθέο νξγαλώζεηο, καο βεβαηώλεη δπν πξάγκαηα, πξώηνλ, 

όηη ην δήηεκα γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο δελ ήηαλ ε ζξεζθεία, όκσο ήηαλ ε 

εμνπζία, κε έλαλ ηξόπν άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Η ζηξεθλή ηνπο ζπκεξηθνξά 

νδήγεζε ζην κίζνο ησλ αλζξώπσλ γηα απηνύο, θαη απηό έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

θαη ζηε ζξεζθεία θαη απηό αλακθηβόισο ζα ρξεηαζηεί πνιιή δνπιεηά θαη κεγάιν 

θόπν γηα λα δηνξζσζεί απηή ε αξλεηηθή εηθόλα πνπ ραξάρηεθε ζηηο κλήκεο ησλ 

αλζξώπσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ αλζξώπσλ κε ηε 

ζξεζθεία. Δέπηεξνλ, απηνί νη άλζξσπνη έβιαςαλ ηε ζξεζθεία θαη ηελ αγαζή 

κνξθή θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. Πώο λα κηιάλε γηα ζξεζθεία, ελώ απηνί πξόδσζαλ 

ηε ην θξάηνο θαη δηέδσζαλ ηα κπζηηθά ηνπ γηα ηνπο ερζξνύο ηνπ. Είλαη από ηε 

ζξεζθεία λα σζεί θαλείο ηνπο αλζξώπνπο γηα λα πξάηηνπλ εγθιήκαηα , θαη λα 

ηδξύνπλ εηδηθέο νξγαλώεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληάληηα ζην θξάηνο ηνπο θαη λα 

εμππεξεηνύλ ην ζπκθέξνλ ηνπ ερζξνύ ηνπ; Εγώ ηόληδαλ θαη αθόκα ηνλίδσ όηη 



απηή ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε είλαη έηνηκε λα ζπλεξγαζηεί αθόκα θαη κε ηνλ 

δηάβνιν κε ζθνπό λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζθνπνύο ηεο πνπ θηλεγνύλ κόλν ηελ 

εμνπζία, ρσξίο λα δώζνπλ θακία ζεκαζία νύηε ζηε ζξεζθεία, νύηε ζηε παηξίδα 

ηνπο. 

 


