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Z akého dôvodu byť z prezradenia toho, Drahokamy 
sa ľudia od nich odvrátili, čo Mi Boh udelil Božích tajomstiev 
hádali sa o nich zo zázrakov Podstata 
povstali proti nim Jeho poznania, Božích tajomstiev 
a škriepili sa s nimi? drahokamov Jeho múdrosti, na cestách vzostupu 
Na akých základoch a znamení Jeho moci, oznámená pre tých, 
odmietli uznať predsa len neochotne ktorí sa túžia priblížiť 
ich apoštolstvo a autoritu, hatím nádeje toho, k Bohu, Všemohúcemu, 
a dokonca odmietli ich  kto došiel Večne Odpúšťajúcemu –  
pravdu a zlorečili im, do útočiska vznešenosti, požehnaní spravodliví, 
a dokonca ich zabíjali usiloval sa vstúpiť ktorí pijú zhlboka 
a vyhosťovali? do oblasti večnosti z týchto kryštálových prúdov! 
Ó ty, ktorý si položil nohu a túžil sa vzniesť  ON JE POVÝŠENÝ, 
v divočine poznania v nesmiernosti NAJVYŠŠÍ! 
a prijal si príbytok tohto stvorenia za úsvitu Ó ty, ktorý kráčaš 
v arche múdrosti! božského nariadenia. po ceste spravodlivosti 
Až kým si nepochopil Preto ti vyrozprávam a pozoruješ 
tajomstvá isté pravdy tvár milosrdenstva! 
ukryté v tom, spomedzi tých, Tvoja epištola bola prijatá, 
čo ti My vyrozprávame, ktorými Boh tvoja otázka zaznamenaná 
nemôžeš dúfať, obdaril Mňa, a sladké prízvuky 
že dosiahneš stavy viery toto iba do tej miery, tvojej duše boli začuté 
a presvedčenia akú duše dokážu zniesť z najvnútornejších komnát 
vo Veci Božej a mysle vydržať, aby tvojho srdca. 
a v tých, ktorí sú zlovoľní nevzniesli sťažnosť A preto oblaky 
Zjaveniami či aby pokrytci Božej Vôle 
Jeho Veci, nepozdvihli svoje zástavy. boli pozdvihnuté aby ťa 
Úsvitmi Jeho Príkazu, Prosím Boha, aby Mi v tomto  zasypali záplavou 
Pokladmi Jeho zjavenia, milostivo pomohol, pretože nebeskej múdrosti, 
a Schránkami Jeho poznania. k tým, ktorí ho prosia, aby si sa zbavil všetkého, 
Keby si zlyhal v tomto, On je Vše Štedrý čo si nadobudol predtým, 
bol by si započítaný a na tých, ktorí aby ťa vytiahli 
medzi tých, preukazujú milosrdenstvo, zo sfér rozporu 
ktorí sa neusilovali On je Najmilosrdnejší. do útočiska jednoty 
o Vec Božiu, Vedz teda, a aby ťa zaviedli 
ani nevdychovali vôňu že sa patrí do tajných prúdov 
viery z rúcha tvojej dobrej povesti, Jeho Zákona. 
presvedčenia, aby si uvažoval od začiatku Snáď z toho  
ani nevystúpili do výšok o týchto otázkach v mojom smieš zhlboka piť, 
božej jednoty, srdci: Čo nabádalo spočinúť tam, 
a ani nerozpoznali rôznych ľudí uhasiť svoj smäd, 
stavy božej jedinosti a príbuzných zo zeme, osviežiť svoju dušu, 
v Stelesnení chvály že odmietli Apoštolov, a byť počítaný 
a Podstatách svätosti. ktorých k nim Boh zoslal medzi tých, ktorých 
Usiluj sa teda, vo Svojej moci a sile, svetlo Božie viedlo 
ó brat Môj, ktorých On pozdvihol, správne v tento deň. 
aby si chápal túto záležitosť, aby povýšili Jeho Vec ... Skrytý pretože zotrvávam 
aby z povrchu tvojho srdca  a ustanovil, aby boli  v skrytom príbytku 
mohli byť zdvihnuté závoje, Lampami večnosti Mojej vnútornej Bytosti, 
a aby si mohol byť v Útočisku Jeho jednoty? zakázaný, pretože môžem 
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„Lenže hovorím vám pravdu:  hovorí v tomto zmysle: počítaný medzi tých, 
Je pre vás lepšie,  „Lebo tie dni budú  ktorých Boh poctil 
aby som odišiel.  takým súžením,  takým prenikavým zrakom, 
Lebo ak neodídem,  aké nebolo od počiatku,  že zbadajú aj tie 
Tešiteľ k vám nepríde.  keď Boh stvoril svet,  najjemnejšie skutočnosti 
Ale keď odídem,  až doteraz a už ani nebude.“ Jeho zvrchovanosti, 
pošlem ho k vám.“ A spieva neskôr aby si zmeral tajomstvá 
A: „Keď príde on,  rovnakými melódiami Jeho kráľovstva, 
Duch pravdy,  ako predtým, bez zmeny aby si vnímal znamenia 
uvedie vás do plnej pravdy,  či úpravy. Jeho nadprirodzenej Podstaty 
lebo nebude hovoriť  Boh, skutočne, je svedkom v tomto smrteľnom svete,  
sám zo seba, ale  pravdy Mojich slov. aby si dosiahol stav, v ktorom 
bude hovoriť, čo počuje,  A v treťom Evanjeliu, človek nevidí žiaden rozdiel 
a zvestuje vám, čo má prísť.“ podľa Lukáša medzi Jeho stvoreniami 
Také je znenie veršov je zaznamenané: a nenachádza žiadnu chybu 
zjavených v minulosti. „Budú znamenia na slnku  v stvorení 
Pri Ňom, okrem Ktorého a mesiaci i na hviezdach  Nebies a Zeme. 
niet iného Boha, a na Zemi budú národy  Prostredníctvom sily  
zvolil som si byť stručný, plné úzkosti a zmätku  Boha a Jeho moci 
pretože keby som mal z hukotu mora a vlnobitia; teraz vyrozprávam 
vyrozprávať všetky slová, a sily Neba sa zatrasú. niektoré pasáže odhalené 
ktoré boli zoslané Vtedy uvidia Syna človeka  v Knihách starých 
na Prorokov Božích prichádzať v oblaku  a zmienim niektoré zo  
z ríše Jeho Božskej slávy s mocou a veľkou slávou. znamení zvestujúcich podobu 
a kráľovstva Jeho Keď sa to začne diať, vedzte, Zjavení Boha 
zvrchovanej moci, že sa priblížilo v posvätených osobách 
všetky stránky a tabule sveta kráľovstvo Božie.“ Jeho Vyvolených, 
by nestačili na  A vo štvrtom Evanjeliu aby si mohol 
vyčerpanie Mojej témy. podľa Jána je zaznamenané: rozpoznať Úsvit 
Odkazy podobné tým, „Keď príde Tešiteľ, ktorého tohto večného rána 
ktoré boli zmienené, vám ja pošlem od Otca, a zbadať tento Oheň, 
a dokonca ešte vznešenejšie Duch pravdy,  ktorý horí v Strome, 
a ušľachtilejšie boli dané ktorý vychádza od Otca,  ktorý nie je ani z Východu 
vo všetkých Knihách on o mne vydá svedectvo. ani zo Západu. 
a Písmach dávnych. Aj vy vydávate svedectvo.“ Snáď tvoje oči môžu 
Buď čestný vo svojom A inde hovorí: byť otvorené dosiahnutiu 
úsudku a uvažuj o týchto „Ale Tešiteľ,  prítomnosti tvojho Pána 
ušľachtilých vyjadreniach. Duch Svätý,  a tvoje srdce mať podiel 
Pýtaj sa potom na tých, ktorého pošle Otec na požehnaní 
ktorí si robia nárok v mojom mene,  ukrytom v týchto 
na poznanie bez dôkazu naučí vás všetko  skrytých pokladniciach. 
či svedectva od Boha, a pripomenie vám všetko,  Vzdávaj teda vďaku Bohu, 
a ktorí zotrvávajú nedbalí čo som vám povedal.“ Ktorý ťa vybral 
týchto dní, v ktorých A „No teraz idem k tomu, pre túto milosť 
Kolo poznania ktorý ma poslal,  a Ktorý ťa zarátal medzi 
a múdrosti svitlo a nik z vás sa ma nepýta:  tých, ktorí majú zaručené  
nad horizontom Kam ideš? stretnúť svojho Pána. 
Božstva, preukazujúc Ale pretože som vám  V druhom Evanjeliu, 
každému jeho právo to povedal...“ podľa Marka, 
a prideľujúc všetkým A ešte: Holubica svätosti 
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ani Jeho milosrdnosť také žaloby podvodu, ich úroveň a mieru, čo sa týka 
by všetkých nezatienila. hlúposti, toho, čo môžu povedať 
Pretože ak pri vzostupe tvrdohlavosti ohľadom týchto zmienok. 
Ježiša aj Jeho Kniha a povier, Skutočne, ich význam 
podobne vystúpila že sa hanbím to opísať. poplietol mysle ľudí 
na nebesia, potom Pozrite na Korán, že a to, čo oni skrývajú 
ako by mohol Boh môžete nájsť zmienku z úplnej múdrosti 
pokarhať a potrestať ľudí o všetkom tomto a byť a driemajúceho poznania 
v Deň Vzkriesenia, medzi tými, ktorí rozumejú o Bohu dokonca 
ako napísali jeho významu. aj tie najposvätenejšie duše 
Imámovia Viery Dokonca do dnešného dňa boli bezmocné 
ako bolo potvrdené  títo ľudia očakávajú a odkryté. 
vynikajúcimi duchovnými? objavenie sa toho, Keby povedali: 
Uvažuj teda vo svojom srdci: čo sa naučili od svojich „Tieto slová sú vskutku 
Záležitosti také, vzdelancov a nasiakli od Boha 
ako ich dosvedčuješ od svojich duchovných. a nemajú žiadne iné 
a aj ako My dosvedčujeme, Takto hovoria: vysvetlenie než svoj 
kam môžeš uniknúť „Kedy sa tieto znamenia vonkajší zmysel,“ 
a u koho majú prejaviť, potom akú námietku 
nájdeš útočisko? aby sme mohli veriť?“ môžu vzniesť voči 
Ku komu obrátiš Ale ak toto je ten prípad, neveriacim spomedzi 
svoj pohľad? ako by ste mohli ľudí Knihy? 
V akej krajine vyvrátiť ich argumenty, Pretože keď tí uvideli 
sa budeš zdržiavať zrušiť ich dôkazy vyššie uvedené pasáže 
a v akom sídle a vyzvať ich vo svojich Písmach 
budeš prebývať? ohľadom ich viery a začuli  
Po akej ceste a ich chápania doslovné výklady 
budeš kráčať svojim Knihám ich božskosti, 
a v akej hodine a výrokom svojich vodcov? odmietli spoznať Boha 
nájdeš odpočinok? A keby odpovedali: v tých, ktorí sú 
Čo sa z teba nakoniec stane? „Knihy, ktoré sú Manifestáciou 
Kde si zaistíš v rukách týchto ľudí, Jeho jednoty, 
povraz svojej viery ktoré nazývajú Evanjelium Mocnitelia jeho jedinosti 
a upevníš puto a pripisujú ich Ježišovi, a Stelesnenia Jeho 
svojej oddanosti? Synovi Márie, posvätnosti,  
Pri Ňom, Ktorý sa zjavuje neboli zjavené Bohom a nedokázali v nich veriť 
vo Svojej jedinosti a neprišli a podriadiť sa ich autorite. 
a Ktorého vlastné Ja zo Zjavení Jeho Samotného“, Dôvod bol ten, 
je svedkom potom by to že nevideli slnko stmavnúť, 
Jeho jednoty! znamenalo prerušenie či hviezdy z Neba 
Keby bola v tvojom srdci hojnej milosti padať na zem, 
zapálená Jeho, Ktorý je alebo anjelov viditeľne 
spaľujúca značka zdrojom všetkej milosti. zostupovať na Zem 
lásky Božej, Ak tak, Božie svedectvo a preto sa škriepili 
nehľadal by si ani pre Jeho služobníkov by s Prorokmi 
odpočinok ani pokoj, zostalo neúplné a Poslami Božími. 
ani smiech ani ticho, a Jeho láskavosť A čo viac, pretože 
ale poponáhľal by si sa dokázaná nedokonalá. zistili, že sú v nezhode s ich 
na rebríček najvyšších Jeho milosť by  vlastnou vierou a učením, 
vrcholov v ríšach jasne nežiarila, vrhli proti nim 
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božej blízkosti, 
posvätnosti a krásy. 
Nariekal by si 
ako duša olúpená 
a plakal ako srdce 
naplnené túžbou. 
Ani by si sa neuchýlil 
do svojho domu, 
kým by Boh pred tebou 
neodkryl Jeho Vec. 
Ó ty, ktorý si sa vzniesol 
do ríše vedenia 
a vystúpil si 
do kráľovstva cnosti! 
Keby si túžil 
vnímať tieto 
nebeské zmienky, 
dosvedčiť tajomstvá 
božského poznania 
a byť oboznámený 
s Jeho 
vše-zahŕňajúcim Slovom, 
potom sa patrí 
tvojej dobrej povesti 
opýtať sa tieto 
a iné otázky týkajúce sa 
tvojho pôvodu 
a konečného cieľa,  
tých, ktorých Boh učinil 
Prameňom 
Svojho poznania, 
Nebom Svojej múdrosti, 
a Archou Jeho tajomstiev. 
Pretože keby nebolo tých 
žiarivých Svetiel, ktoré 
svietia nad horizontom 
Jeho Podstaty, 
ľudia by nerozoznali 
svoju ľavú ruku 
od pravej, 
o čo menej by mohli 
stúpať do výšin 
vnútorných skutočností 
či preskúmať hĺbky 
ich jemností! 
My preto prosíme Boha, 
aby nás ponoril do týchto 
vlniacich sa morí, 
aby nás poctil 
prítomnosťou týchto 

životodarných vánkov 
a aby nám dal 
prebývať v týchto božských 
a vznešených oblastiach. 
Snáď sa môžeme 
zbaviť všetkého, 
čo sme zobrali 
jeden od druhého 
a zbaviť sa takých 
požičaných odevov, 
ktoré sme ukradli 
našim blížnym, 
aby nás On mohol vyzdobiť 
namiesto toho róbou 
Svojej milosti 
a rúchom Svojho vedenia 
a vpustiť nás do mesta 
poznania. 


