
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το βιβλίο είναι µια συλλογή από τις κύριες Γραφές του 
Μπαχάολλα, του Ιδρυτή της Μπαχάι Πίστης. Πρόκειται 
κυριολεκτικά για µια Ανθολογία που έχει σκοπό να µεταδώσει το 
πνεύµα της ζωής και των διδασκαλιών του Μπαχάολλα, και όχι να 
αποτελέσει ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα όλων των Γραφών Του.     
Ο Μιρζά Χοσέιν Αλή, ή αλλιώς Μπαχάολλα (που σηµαίνει Δόξα 
του Θεού) γεννήθηκε στην Περσία σε µια οικογένεια ευγενών το 
1817, και ενώ προοριζόταν να αναλάβει υπουργική καριέρα 
επιδόθηκε στην υπεράσπιση των αδικηµένων και σε φιλανθρωπίες. 
Από την ηλικία των 27 ετών ξεκίνησε ένα έργο που βαθµιαία 
κατέκτησε τα οράµατα και την αφοσίωση µερικών εκατοµµυρίων 
ανθρώπων, σχεδόν από κάθε φυλή, πολιτισµική καταβολή, τάξη και 
έθνος, πάνω στη γη. Πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής Του 
όντας εξόριστος και φυλακισµένος, επειδή ισχυρίστηκε ότι ήταν ο 
Απεσταλµένος του Θεού για την εποχή της ανθρώπινης 
ωριµότητας, ο Φορέας της Θείας Αποκάλυψης, που εκπλήρωσε τις 
υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις προηγούµενες Θρησκείες και 
παρείχε τον πνευµατικό ιστό για την ενοποίηση των λαών του 
κόσµου. 
Θα ήταν ελλιπής η εισαγωγή εάν δε γινόταν κάποια αναφορά στον 
Σεγιέντ Αλή Μωχαµάντ ή αλλιώς Μπαµπ (που σηµαίνει Πύλη), µία 
από τις σηµαντικότερες φυσιογνωµίες της ανατολικής ιστορίας, που 
το 1844 επιχείρησε µια µεταµόρφωση της ηθικής και πνευµατικής 
ζωής της ανθρωπότητας, προετοιµάζοντάς την για την έλευση 
«Εκείνου που θα φανέρωνε ο Θεός», του παγκόσµιου 
Απεσταλµένου (δηλαδή του Μπαχάολλα), που αναµενόταν από 
τους οπαδούς όλων των Θρησκειών. 
Ο Μπαµπ εκτελέστηκε από απόσπασµα στρατιωτών και στην εποχή 
του φονεύτηκαν πάνω από 20.000 οπαδοί Του. Ο Μπαχάολλα, ενώ 
δε συνάντησε ποτέ τον Μπαµπ, υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής Του 
και βοήθησε αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση των οπαδών του 
Μπαµπ. 

Θα ήταν ίσως ωφέλιµο στον αναγνώστη αυτού του βιβλίου να 
γνωρίζει ότι το περιεχόµενο της Ανθολογίας µπορεί να διαιρεθεί σε 
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πέντε µέρη.  
Το πρώτο µέρος από αριθµό κεφαλαίου 1-18, διακηρύσσει την 
εποχή αυτή ως «Ηµέρα του Θεού». 
Το δεύτερο µέρος από αριθµό κεφαλαίου 19-69, αφορά την 
Φανέρωση του Θεού και τη σπουδαιότητα της. 
Το τρίτο µέρος από αριθµό κεφαλαίου 70-99, ενασχολείται µε 
βασικά ερωτήµατα σχετικά µε την ψυχή και την αθανασία της.   
Το τέταρτο µέρος από αριθµό κεφαλαίου 100-121 αναφέρεται στις 
πνευµατικές πλευρές της Παγκόσµιας Τάξης και τη Μεγίστη 
Ειρήνη. 
Το πέµπτο µέρος από κεφάλαιο 122-166 (τέλος) ενασχολείται µε τα 
καθήκοντα του ατόµου και την πνευµατική σηµασία της ζωής.  
Για µια περαιτέρω µελέτη σχετικά µε τις διδασκαλίες του 
Μπαχάολλα και την ιστορία της Μπαχάι Πίστης µπορεί κανείς να 
ανατρέξει στα εξής βιβλία: 
Το Βιβλίο της Βεβαιότητας, Μπαχάολλα  
Απόκρυφα Λόγια, Μπαχάολλα 
Μπαχάι Προσευχές, Μπαχάολλα, Μπαµπ, Αµπντολ-Μπαχά 
Μερικές Απαντηµένες Ερωτήσεις, Αµπντολ-Μπαχά 
Οµιλίες στο Παρίσι, Αµπντολ-Μπαχά 
Μπαχάολλα και η νέα Εποχή, µια Εισαγωγή στην Μπαχάι Πίστη 
- J.E. Esslemont 
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ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
από τις Γραφές του  
Μπαχάολλα 

 

Ι.   Εξυµνηµένος και δοξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε, Θεέ µου! Πώς 
µπορώ να κάνω αναφορά σ’ Εσένα, εφόσον είµαι βέβαιος ότι καµιά 
γλώσσα, όσο βαθιά κι αν είναι η σοφία της, δεν µπορεί να 
εγκωµιάσει όπως αρµόζει το Όνοµά Σου, ούτε και το πουλί της 
ανθρώπινης καρδιάς, όσο µεγάλος κι αν είναι ο πόθος του, δεν 
µπορεί ποτέ να ελπίσει ότι θα ανέλθει στον ουρανό της 
µεγαλοπρέπειας και της γνώσης Σου. 
Αν Σε περιγράψω, ω Θεέ µου, ως Εκείνον ο Οποίος είναι ο τα 
Πάντα Αντιλαµβανόµενος, αναγκάζοµαι να παραδεχτώ ότι Εκείνοι 
οι Οποίοι είναι οι υψηλότερες Ενσαρκώσεις της αντίληψης έχουν 
δηµιουργηθεί µε τη δική Σου προσταγή. Και αν Σε εκθειάσω ως 
Εκείνον ο Οποίος είναι ο Πάνσοφος, αναγκάζοµαι, οµοίως, να 
αναγνωρίσω ότι οι Πηγές της σοφίας έχουν κι αυτές δηµιουργηθεί 
µε την επενέργεια της Θέλησής Σου. Και αν Σε ανακηρύξω ως τον 
Ασύγκριτο σύντοµα ανακαλύπτω ότι εκείνοι οι Οποίοι είναι η 
ενδότατη ουσία της ενότητας έχουν σταλεί από Σένα και δεν είναι 
παρά οι αποδείξεις του δικού Σου έργου. Και αν Σε ανακηρύξω ως 
Γνώστη όλων των πραγµάτων, πρέπει να οµολογήσω ότι εκείνοι οι 
Οποίοι είναι η Πεµπτουσία της γνώσης δεν είναι παρά το 
δηµιούργηµα και τα όργανα του Σκοπού Σου. 
Εξυψωµένος, απέραντα εξυψωµένος, είσαι Εσύ πέρα από τις 
προσπάθειες των θνητών να ξεδιπλώσουν το µυστήριό Σου, να 
περιγράψουν τη δόξα Σου ή να κάνουν ακόµη και υπαινιγµό για τη 
φύση της Ουσίας Σου. Διότι οτιδήποτε κι αν πετύχουν αυτές οι 
προσπάθειες, δεν µπορούν ποτέ να ελπίσουν ότι θα υπερβούν τους 
περιορισµούς που έχουν επιβληθεί στα δηµιουργήµατά Σου, εφόσον 
αυτές οι προσπάθειες παρακινούνται από τη δική Σου εντολή και 
γεννιούνται από τη δική Σου επινόηση. Τα πιο ευγενή 
συναισθήµατα που οι πιο άγιοι των αγίων µπορούν να εκφράσουν 
για την εξύµνησή Σου και η βαθύτερη σοφία που οι πιο µορφωµένοι 
από τους ανθρώπους µπορούν να προφέρουν στην προσπάθειά τους 
να συλλάβουν τη φύση Σου, όλα περιστρέφονται γύρω από εκείνο 
το Κέντρο το Οποίο υπόκειται ολοκληρωτικά στην Κυριαρχία Σου, 
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το Οποίο λατρεύει την Ωραιότητά Σου και ωθείται από την κίνηση 
της Πένας Σου. 
Αλίµονο, ω Θεέ µου, αν έχω προφέρει λόγια τέτοια που κατ’ 
ανάγκη υπαινίσσονται την ύπαρξη οποιασδήποτε άµεσης σχέσης 
µεταξύ της Πένας της Αποκάλυψής Σου και της ουσίας όλων των 
δηµιουργηµάτων. Μακριά, µακριά είναι Εκείνοι οι Οποίοι 
σχετίζονται µε Σένα από τη σύλληψη µιας τέτοιας σχέσης! Όλες οι 
συγκρίσεις και οι οµοιότητες αποτυγχάνουν να εκτιµήσουν το 
Δέντρο της Αποκάλυψής Σου και κάθε δρόµος είναι κλειστός για τη 
σύλληψη της Φανέρωσης του Εαυτού Σου και της Χαραυγής της 
Ωραιότητάς Σου. 
Μακριά, µακριά από τη δόξα Σου ας είναι εκείνο που ο θνητός 
µπορεί να δηλώσει για Σένα ή να αποδώσει σ’ Εσένα, ή η εξύµνηση 
µε την οποία µπορεί να Σε δοξάσει! Οποιοδήποτε καθήκον έχεις 
ορίσει στους υπηρέτες Σου για να εκθειάσουν στο έπακρο τη 
µεγαλοπρέπεια και τη δόξα Σου είναι µόνο ένα δείγµα της χάρης 
Σου σ’ αυτούς, ώστε να µπορέσουν να ανέλθουν στη στάθµη που 
έχει απονεµηθεί στην ενδότατη ύπαρξή τους, στη στάθµη της 
επίγνωσης του ίδιου του εαυτού τους. 
Κανείς άλλος εκτός από Σένα, σε καµιά εποχή, δεν µπόρεσε να 
κατανοήσει το µυστήριό Σου, ή να εκθειάσει όπως αρµόζει το 
µεγαλείο Σου. Ανεξιχνίαστος και υπεράνω του επαίνου των 
ανθρώπων θα παραµείνεις για πάντα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Σένα, τον Απρόσιτο, τον Παντοδύναµο, τον Πάνσοφο, 
τον Άγιο των Αγίων. 

II.   Ή αρχή των πάντων είναι η επίγνωση του Θεού, και το τέλος 
των πάντων είναι η αυστηρή τήρηση όλων εκείνων που έχουν 
σταλεί από τον ουρανό της Θείας Βούλησης, που διαπερνά όλα όσα 
υπάρχουν στους ουρανούς και όλα όσα υπάρχουν στη γη. 

III.  Η Αποκάλυψη, η οποία από αµνηµονεύτων χρόνων έχει 
ανακηρυχθεί ως ο Σκοπός και η Υπόσχεση όλων των Προφητών 
του Θεού και η προσφιλέστερη Επιθυµία των Αγγελιοφόρων Του, 
αποκαλύφτηκε τώρα στους ανθρώπους, σαν συνέπεια της διάχυτης 
Βούλησης του Παντοδύναµου και της ακατανίκητης εντολής Του. Η 
έλευση µιας τέτοιας Αποκάλυψης έχει προαγγελθεί σε όλα τα Ιερά 
Κείµενα. Κοιτάξτε πώς η ανθρωπότητα, αν και υπήρξε µια τέτοια 
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προαγγελία, έχει παραστρατήσει από το δρόµο της και έχει 
αποκλειστεί από τη δόξα της. 
Λέγε: Ω σεις λάτρεις του Ενός Αληθινού Θεού! Προσπαθήστε να 
Τον αναγνωρίσετε και να Τον µάθετε αληθινά και να τηρείτε όπως 
αρµόζει τις εντολές Του. Αυτή είναι µια Αποκάλυψη, στην οποία, αν 
κάποιος χύσει προς χάριν της µία σταγόνα αίµα, θα αποζηµιωθεί µε 
µυριάδες ωκεανών. Προσέξτε, ω φίλοι, µη χάσετε ένα τόσο 
ανεκτίµητο ευεργέτηµα, ή παραβλέψετε την υπέρτατη στάθµη του. 
Αναλογιστείτε πόσες ζωές έχουν θυσιαστεί και ακόµη θυσιάζονται 
σε έναν κόσµο παραπλανηµένο από µια απλή ψευδαίσθηση που 
έχουν δηµιουργήσει οι µάταιες φαντασιώσεις των λαών του. 
Ευχαριστήσετε το Θεό, εφόσον έχετε φτάσει την Επιθυµία της 
καρδιάς σας και έχετε ενωθεί µε Αυτόν ο Οποίος είναι η Υπόσχεση 
όλων των εθνών. Φυλάξτε µε τη βοήθεια του ενός αληθινού Θεού - 
εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του - την ακεραιότητα της στάθµης 
στην οποία έχετε φτάσει και επικεντρωθείτε σ’ ό,τι θα προωθήσει 
την Υπόθεσή Του. Αυτός, αληθινά, σας επιβάλλει ό,τι είναι σωστό 
και συµβάλλει στην εξύψωση της στάθµης του ανθρώπου. 
Δοξασµένος ας είναι ο Παντελεήµων, ο Αποκαλύπτων αυτή τη 
θαυµαστή Πινακίδα. 

IV.   Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία οι πιο υπέροχες εύνοιες 
του Θεού έχουν σκορπιστεί πάνω στους ανθρώπους, η Ηµέρα κατά 
την οποία η πιο ισχυρή χάρη Του έχει µεταδοθεί σε όλα τα 
δηµιουργήµατα. Επιβάλλεται σ’ όλους τους λαούς του κόσµου να 
διευθετήσουν τις διαφορές τους και µε τέλεια ενότητα και ειρήνη να 
κατοικήσουν κάτω από τη σκιά του Δέντρου της φροντίδας και της 
στοργικής Του καλοσύνης. Αρµόζει σ’ αυτούς να επικεντρωθούν 
κατά την Ηµέρα αυτή, σε οτιδήποτε συµβάλλει στην εξύψωση της 
στάθµης τους και στην προαγωγή των καλύτερων επιδιώξεών τους. 
Ευτυχισµένοι είναι εκείνοι, τους οποίους η Πανένδοξη Πένα 
παρακινήθηκε να µνηµονεύσει και ευλογηµένοι είναι οι άνθρωποι 
εκείνοι τα ονόµατα των οποίων, λόγω της ανεξιχνίαστης εντολής 
Μας, προτιµήσαµε να αποκρύψουµε. 
Ικετεύσετε τον έναν αληθινό Θεό, να δώσει, ώστε όλοι οι άνθρωποι 
να βοηθηθούν ευσπλαχνικά να εκπληρώσουν ό,τι είναι αποδεκτό 
στα µάτια Μας. Σύντοµα η τωρινή τάξη θα τυλιχτεί και µια νέα θα 
απλωθεί στη θέση της. Αληθινά, ο Κύριός σου οµιλεί την αλήθεια 
και είναι ο Γνώστης αόρατων πραγµάτων.  
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V.   Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία ο Ωκεανός του ελέους του 
Θεού έχει φανερωθεί στους ανθρώπους, η Ηµέρα κατά την οποία ο 
Ήλιος της στοργικής Του καλοσύνης έχει σκορπίσει την 
ακτινοβολία του πάνω τους, η Ηµέρα κατά την οποία τα σύννεφα 
της γενναιόδωρης εύνοιάς Του έχουν σκιάσει ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Τώρα είναι η ώρα να χαροποιηθούν και να 
δροσιστούν οι απογοητευµένοι µε την αναζωογονητική αύρα της 
αγάπης και της αδελφοσύνης και µε τα ζωογόνα ύδατα της φιλίας 
και της φιλανθρωπίας. 
Αυτοί που είναι οι αγαπηµένοι του Θεού σε όποιο µέρος και αν 
συγκεντρώνονται και οποιονδήποτε και αν συναντούν, πρέπει να 
φανερώνουν στη στάση τους απέναντι στο Θεό, και στον τρόπο που 
Τον υµνούν και Τον δοξολογούν, τέτοια ταπεινότητα και υποµονή, 
ώστε κάθε άτοµο σκόνης κάτω από τα πόδια τους να επιβεβαιώνει 
το βάθος της αφοσίωσής τους. Η συζήτηση αυτών των άγιων ψυχών 
θα πρέπει να είναι εµπνευσµένη µε τέτοια δύναµη, ώστε αυτά τα 
άτοµα σκόνης να συνταράζονται από την επίδρασή της. Θα πρέπει 
να συµπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην επιτραπεί ποτέ 
στη γη που πατούν να τους απευθύνει λόγια σαν κι αυτά: “Εγώ 
πρέπει να προτιµηθώ περισσότερο από σας. Γιατί κοιτάξτε, πόσο 
υποµονετικά φέρω το βάρος που φορτώνει ο γεωργός πάνω µου. 
Εγώ είµαι το όργανο που συνεχώς προσφέρει σ’ όλα τα όντα τις 
ευλογίες που µου έχει εµπιστευθεί Αυτός ο Οποίος είναι η πηγή 
κάθε χάρης. Παρά την τιµή που µου έχει αποδοθεί και τις 
αναρίθµητες αποδείξεις του πλούτου µου - ενός πλούτου που 
ικανοποιεί τις ανάγκες όλης της πλάσης - κοιτάξτε το µέγεθος της 
ταπεινότητάς µου, µαρτυρήστε µε τι απόλυτη υποταγή αφήνω να µε 
πατούν τα πόδια των ανθρώπων...” 
Δείξτε ανεκτικότητα, καλοσύνη και αγάπη ο ένας για τον άλλον. Αν 
κάποιος από σας δεν µπορεί να συλλάβει µια ορισµένη αλήθεια, ή 
µοχθεί να την κατανοήσει, επιδείξετε, όταν συζητάτε µαζί του, 
πνεύµα εξαιρετικής καλοσύνη και αγαθής προαίρεσης. Βοηθήστε 
τον να δει και να αναγνωρίσει την αλήθεια, χωρίς να θεωρείτε τον 
εαυτό σας ανώτερό του στο ελάχιστο ή προικισµένο µε µεγαλύτερα 
χαρίσµατα. 
Όλο το καθήκον του ανθρώπου την Ηµέρα αυτή είναι, ν’ αποκτήσει 
εκείνο το µερίδιο από το χείµαρρο της χάρης που ο Θεός παρέχει γι’ 
αυτόν. Ας µη σκεφτεί εποµένως κανείς πόσο µεγάλο ή µικρό είναι 
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το δοχείο. Η µερίδα µερικών µπορεί να χωράει σε µια παλάµη, η 
µερίδα άλλων να γεµίζει ένα κύπελλο και άλλων ακόµη και ένα 
µεγάλο δοχείο. 
Κάθε µάτι, την Ηµέρα αυτή πρέπει να επιζητεί ό,τι προωθεί 
καλύτερα την Υπόθεση του Θεού. Αυτός ο Οποίος είναι η Αιώνια 
Αλήθεια είναι µάρτυς Μου! Τίποτα απολύτως δεν µπορεί, την 
Ηµέρα αυτή, να ζηµιώσει αυτή την Υπόθεση περισσότερο από τη 
διχόνοια, τη διαµάχη, τη φιλονικία, την αποξένωση και την απάθεια 
ανάµεσα στους αγαπηµένους του Θεού. Αποφεύγετε αυτά µε τη 
δύναµη του Θεού και την υπέρτατη βοήθειά Του και προσπαθήστε 
να ενώσετε τις καρδιές των ανθρώπων στο όνοµά Του, του 
Ενοποιού, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. 
Ικετεύσετε τον έναν αληθινό Θεό να σας κάνει ικανούς να γευτείτε 
τέτοιες πράξεις, όπως αυτές που εκτελούνται στο µονοπάτι Του και 
να γίνετε κοινωνοί της γλυκύτητας µιας τέτοιας ταπεινότητας και 
υποταγής, όπως επιδεικνύονται για χάρη Του. Ξεχάστε τον ίδιο σας 
τον εαυτό και στρέψτε τα µάτια σας προς τον πλησίον σας. 
Διοχετεύστε την ενέργειά σας σ’ οτιδήποτε συµβάλλει στη 
διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Τίποτε δεν είναι, ούτε µπορεί ποτέ 
να µείνει κρυφό από το Θεό. Αν ακολουθήσετε το δρόµο Του, οι 
ανυπολόγιστες και άφθαρτες ευλογίες Του θα πέσουν βροχηδόν 
πάνω σας. Αυτή είναι η φωτεινή Πινακίδα, της οποίας οι στίχοι 
ξεχύθηκαν από την κινούµενη Πένα Αυτού, ο Οποίος είναι ο 
Κύριος όλων των κόσµων. Συλλογιστείτε την µε την καρδιά σας και 
να είστε από αυτούς που τηρούν τις εντολές της. 

VI.   Παρατηρήστε πώς οι διαφορετικοί λαοί και άνθρωποι του 
κόσµου πρόσµεναν τον ερχοµό του Επαγγελθέντος. Μόλις Εκείνος, 
ο Οποίος είναι ο Ήλιος της Αλήθειας, φανερώθηκε, ιδού, όλοι 
στράφηκαν µακριά Του, εκτός από εκείνους τους οποίους ο Θεός 
είχε την ευχαρίστηση να καθοδηγήσει. Δεν τολµούµε σ’ αυτή την 
Ηµέρα να σηκώσουµε το πέπλο που καλύπτει την υψηλή στάθµη 
στην οποία µπορεί να φτάσει κάθε αληθινός πιστός, διότι η χαρά 
που µια τέτοια αποκάλυψη σίγουρα θα προκαλέσει µπορεί κάλλιστα 
να κάνει µερικούς να λιποθυµήσουν και να πεθάνουν. 
Εκείνος ο Οποίος είναι η Καρδιά και το Κέντρο του Μπαγιάν  έχει 1

γράψει: «Ο σπόρος που συγκρατεί µέσα του τις δυνατότητες της 

 Ο Μπαµπ 1
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Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
Αποκάλυψης που πρόκειται να έρθει είναι προικισµένος µε µια 
δύναµη ανώτερη από τις συνδυασµένες δυνάµεις όλων εκείνων που 
Με ακολουθούν.» Και πάλι λέγει: «Από όλες τις τιµές που έχω 
αποδώσει σ’ Εκείνον ο Οποίος πρόκειται να έρθει µετά από Μένα, 
η µεγαλύτερη είναι αυτή, η γραπτή Μου οµολογία, ότι κανένας 
λόγος δικός Μου δεν µπορεί να περιγράψει Εκείνον επαρκώς ούτε 
και καµία αναφορά σ’ Αυτόν στο Βιβλίο Μου, το Μπαγιάν, µπορεί 
να τιµήσει δεόντως την Υπόθεσή Του. 
Όποιος έχει ανιχνεύσει τα βάθη των ωκεανών που κείτονται 
κρυµµένοι µέσα σ’ αυτά τα εξυψωµένα λόγια και έχει κατανοήσει 
τη σπουδαιότητά τους, µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανακαλύψει µια 
ακτίνα από την απερίγραπτη δόξα µε την οποία αυτή η ισχυρή, αυτή 
η µεγαλειώδης και πλέον ιερή Αποκάλυψη έχει προικιστεί. Από την 
υπεροχή µιας τόσο σπουδαίας Αποκάλυψης µπορεί κανείς κάλλιστα 
να φανταστεί την τιµή µε την οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιβάλλονται οι πιστοί οπαδοί της. Μα τη δικαιοσύνη του ενός 
αληθινού Θεού! Η ίδια η πνοή αυτών των ψυχών είναι από µόνη της 
πιο πλούσια από όλους τους θησαυρούς της γης. Ευτυχισµένος είναι 
ο άνθρωπος που έχει φτάσει σ’ αυτό και αλίµονο στους αδιάφορους. 

VII.   Αληθινά λέγω, αυτή είναι η Μέρα κατά την οποία η 
ανθρωπότητα µπορεί να δει το Πρόσωπο και ν’ ακούσει τη Φωνή 
του Επαγγελθέντος. Η Φωνή του Θεού έχει υψωθεί και το φως της 
Όψης Του έχει περιβάλει τους ανθρώπους. Αρµόζει στον κάθε 
άνθρωπο να αφανίσει το ίχνος κάθε µάταιου λόγου από την 
πινακίδα της καρδιάς του και να δει µε ένα ελεύθερο και 
αµερόληπτο νου τα σηµάδια της Αποκάλυψής Του, τις αποδείξεις 
της Αποστολής Του και τα τεκµήρια της δόξας Του. 
Μεγάλη πραγµατικά είναι αυτή η Ηµέρα! Οι υπαινιγµοί που 
γίνονται σ’ αυτήν σε όλα τα ιερά Κείµενα ως Ηµέρα του Θεού 
πιστοποιούν το µεγαλείο της. Η ψυχή κάθε Προφήτη του Θεού, 
κάθε Θείου Αγγελιοφόρου, έχει ποθήσει αυτή τη θαυµαστή Ηµέρα. 
Όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι της γης έχουν, παροµοίως, ποθήσει 
να τη φτάσουν. Μόλις, όµως, ο Ήλιος της Αποκάλυψής Του 
φανερώθηκε στον ουρανό της Θέλησης του Θεού, όλοι εκτός από 
εκείνους τους οποίους ο Πανίσχυρος είχε την ευχαρίστηση να 
καθοδηγήσει, βρέθηκαν εµβρόντητοι και αδιάφοροι. 
Ω εσύ που Με θυµήθηκες! Το πιο θλιβερό πέπλο έχει αποκλείσει 
τους λαούς της γης από τη δόξα Του και τους έχει εµποδίσει από το 
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Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
να ακούσουν το κάλεσµά Του. Ας δώσει ο Θεός ώστε το φως της 
ενότητας να περιβάλει ολόκληρη τη γη και η σφραγίδα το Βασίλειο 
είναι του Θεού να τεθεί στο µέτωπο όλων των λαών της. 

VIII.   Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Αυτές είναι οι µέρες κατά τις 
οποίες ο Θεός έχει δοκιµάσει τις καρδιές όλης της συντροφιάς των 
Αγγελιοφόρων και Προφητών Του και πέρα από αυτούς εκείνους 
που στέκονται φύλακες πάνω στο άγιο και απαραβίαστο Ιερό Του, 
τους τροφίµους του ουράνιου Οικοδοµήµατος και τους κατοίκους 
της Σκηνής της Δόξας. Πόσο αυστηρή, εποµένως, είναι η δοκιµασία 
στην οποία θα πρέπει αναγκαστικά να υποβληθούν εκείνοι που 
προσάπτουν εταίρους στο Θεό! 

IX.   Ω Χοσέιν! Σκέψου τη λαχτάρα µε την οποία ορισµένοι λαοί 
και έθνη προσδοκούσαν την επιστροφή του Ιµάµη Χοσέιν, του 
οποίου ο ερχοµός, µετά την εµφάνιση του Γαέµ, είχε προφητευτεί, 
στο παρελθόν, από τους εκλεκτούς του Θεού, εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του. Αυτοί οι άγιοι, έχουν επιπλέον αναγγείλει ότι όταν 
Εκείνος ο Οποίος είναι η Χαραυγή της πολλαπλής χάρης του Θεού 
φανερώσει τον Εαυτό Του, όλοι οι Προφήτες και Αγγελιοφόροι, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Γαέµ, θα συγκεντρωθούν κάτω από 
τη σκιά του ιερού Λάβαρου που θα υψώσει ο Επαγγελθείς. Εκείνη η 
ώρα έφτασε τώρα. Ο κόσµος φωτίζεται από τη λαµπρή δόξα της 
όψης Του. Και παρά ταύτα, παρατήρησε πόσο µακριά έχουν 
παραστρατήσει οι λαοί του από το µονοπάτι Του! Κανείς δεν Τον 
πίστεψε παρά µόνο εκείνοι, οι οποίοι, µε τη δύναµη του Κυρίου των 
Ονοµάτων, γκρέµισαν τα είδωλα των µάταιων φαντασιώσεων και 
των διεφθαρµένων επιθυµιών τους και εισήλθαν στην πόλη της 
βεβαιότητας. Το σφράγισµα του εκλεκτού Οίνου της Αποκάλυψής 
Του, την Ηµέρα αυτή και στο Όνοµά Του, το Αυτάρκες, έχει σπάσει. 
Η χάρη του διαχέεται πάνω στους ανθρώπους. Γέµισε το κύπελλό 
σου και πιες το στο Όνοµά Του, το Πλέον Ιερό, το Πανένδοξο. 

X.   Η ώρα η προορισµένη για τους λαούς και τα γένη της γης έχει 
τώρα φτάσει. Οι υποσχέσεις του Θεού, όπως είναι καταγεγραµµένες 
στα Ιερά Κείµενα, έχουν όλες εκπληρωθεί. Από τη Σιών έχει 
προέλθει ο Νόµος του Θεού, και η Ιερουσαλήµ και οι λόφοι και η 
γη της, είναι γεµάτα από τη Δόξα της Αποκάλυψής Του. 
Ευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος που συλλογίζεται µε την καρδιά 
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Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
του εκείνο που έχει αποκαλυφτεί στα Βιβλία του Θεού, του Βοηθού 
στον Κίνδυνο, του Αυθύπαρκτου. Διαλογιστείτε πάνω σ’ αυτό, ω 
σεις αγαπηµένοι του Θεού, και ας προσέξουν τα αυτιά σας το Λόγο 
Του, ώστε µε τη χάρη και το έλεός Του, να πιείτε το µερίδιό σας από 
τα κρυστάλλινα ύδατα της σταθερότητας και να γίνετε ακλόνητοι 
και αµετακίνητοι όπως το βουνό στην Υπόθεσή Του. 
Στο Βιβλίο του Ησαΐα είναι γραµµένο: “Είσελθε εις τον βράχον, και 
κρύφθητε εις το χώµα, δια τον φόβον του Κυρίου, και δια την δόξαν 
της µεγαλειότητος Αυτού.”  Όποιος διαλογίζεται αυτό το στίχο δεν 2

µπορεί να µην αναγνωρίσει το µεγαλείο αυτής της Υπόθεσης, ούτε 
να αµφισβητήσει τον εξυψωµένο χαρακτήρα αυτής της Ηµέρας - 
της Ηµέρας του Ίδιου του Θεού. Αυτός ο ίδιος στίχος ακολουθείται 
από αυτά τα λόγια: “Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθή εν εκείνη τη 
Ηµέρα.”  Αυτή είναι η Ηµέρα την οποία η Πένα του Υψίστου έχει 3

δοξάσει σ’ όλες τις Άγιες Γραφές. Δεν υπάρχει στίχος σ’ αυτές που 
να µην κηρύσσει τη δόξα του άγιου Ονόµατός Του και κανένα 
Βιβλίο που να µην πιστοποιεί την ανωτερότητα του πλέον 
εξυψωµένου αυτού θέµατος. Αν αναφέραµε όλα όσα έχουν 
αποκαλυφτεί σ’ αυτά τα ουράνια Βιβλία και ιερά Κείµενα σχετικά 
µ’ αυτή την Αποκάλυψη, η Πινακίδα αυτή θα έπαιρνε απίθανες 
διαστάσεις. Επιβάλλεται, την Ηµέρα αυτή, κάθε άνθρωπος να 
εναποθέσει όλη του την εµπιστοσύνη στις πολλαπλές δωρεές του 
Θεού και να εγερθεί για να διαδώσει µε απόλυτη σοφία, τις 
αλήθειες της Υπόθεσής Του. Τότε, και µόνο τότε, θα περιβληθεί 
ολόκληρη η γη µε το λυκαυγές της Αποκάλυψής Του. 

XI.   Όλη η δόξα ας είναι για αυτή την Ηµέρα, την Ηµέρα κατά την 
οποία οι ευωδίες του ελέους έχουν µεταδοθεί σε όλα τα 
δηµιουργήµατα, µια Ηµέρα τόσο ευλογηµένη που οι περασµένες 
εποχές και αιώνες δεν µπορούν ποτέ να ελπίσουν ότι θα τη 
συναγωνιστούν, µια Ηµέρα κατά την οποία η όψη του Πανάρχαιου 
έχει στραφεί προς την ιερή Του έδρα. Εκεί οι φωνές όλων των 
δηµιουργηµάτων, και πέρα από αυτές και εκείνες του ουράνιου 
Πλήθους, ακούστηκαν που καλούσαν δυνατά: Σπεύσε, ω Κάρµηλε, 
διότι ιδού, το φως του προσώπου του Θεού, του Άρχοντα του 

 Ησαΐα, 2:10  2

 Ησαΐα, 2:113
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Βασιλείου των Ονοµάτων και του Δηµιουργού των ουρανών, έχει 
υψωθεί πάνω σου. 
Κυριευµένος από εκστατική χαρά και υψώνοντας τη φωνή του 
αναφώνησε ως εξής: «Ας γίνει η ζωή µου θυσία για Σένα εφόσον 
Εσύ έχεις προσηλώσει το βλέµµα Σου πάνω µου, έχεις απονείµει σε 
µένα τη χάρη Σου και έχεις κατευθύνει προς εµένα τα βήµατά Σου. 
Ο χωρισµός από Σένα, ω Εσύ Πηγή αιώνιας ζωής, µε έχει σχεδόν 
φθείρει και η αποµάκρυνσή µου από την παρουσία Σου έχει 
κατακάψει την ψυχή µου. Όλη η δόξα ας είναι για Σένα που µε 
έκανες ικανό να ακούσω το κάλεσµά Σου, που µε τίµησες µε τα 
βήµατά Σου και που ζωντάνεψες την ψυχή µου µε την 
αναζωογονητική ευωδία της Ηµέρας Σου και τη συγκλονιστική 
φωνή της Πένας Σου, µια φωνή που Εσύ έχεις ορίσει να είναι το 
σάλπισµά Σου ανάµεσα στο λαό Σου. Και όταν σήµανε η ώρα κατά 
την οποία η ακαταµάχητη Πίστη Σου επρόκειτο να φανερωθεί, Εσύ 
ενέπνευσες µια πνοή του πνεύµατός Σου στην Πένα Σου, και ιδού, 
ολόκληρη η δηµιουργία κλονίστηκε συθέµελα αποκαλύπτοντας 
στην ανθρωπότητα τα µυστήρια εκείνα που βρίσκονται κρυµµένα 
µέσα στους θησαυρούς Εκείνου, ο Οποίος είναι ο Κάτοχος όλων 
των δηµιουργηµάτων.» 
Μόλις είχε φτάσει η φωνή του σ’ εκείνο το ύψιστο Σηµείο όταν 
Εµείς απαντήσαµε: «Ευχαρίστησε τον Κύριό Σου, ω Κάρµηλε. Η 
φωτιά του χωρισµού σου από Εµένα σε έλιωνε γοργά όταν ο 
ωκεανός της παρουσίας Μου υψώθηκε µπροστά στο πρόσωπό σου, 
χαροποιώντας τα µάτια σου και εκείνα όλης της δηµιουργίας, 
γεµίζοντας µε αγαλλίαση όλα τα πράγµατα ορατά και αόρατα. Να 
χαίρεσαι, γιατί ο Θεός έχει εγκαταστήσει αυτή την Ηµέρα το θρόνο 
Του πάνω σου, σε έχει κάνει τον τόπο αυγής των σηµείων Του και 
τη χαραυγή των τεκµηρίων της Αποκάλυψής Του. Μακάριος 
εκείνος που περιστρέφεται γύρω σου, που διακηρύσσει την 
αποκάλυψη της δόξας σου και αφηγείται εκείνο που η χάρη του 
Κυρίου του Θεού σου έχει σκορπίσει πάνω σου. Άδραξε το 
Κύπελλο της Αθανασίας στο όνοµα του Κυρίου σου, του 
Πανένδοξου, και πρόσφερε ευχαριστίες σ’ Αυτόν, εφόσον Αυτός, 
σαν δείγµα του ελέους Του προς εσένα, έχει µετατρέψει τη λύπη 
σου σε χαρά και έχει µεταβάλει τη θλίψη σου σε υπέρτατη 
ευδαιµονία. Εκείνος, αληθινά, αγαπάει το σηµείο το οποίο έχει γίνει 
η έδρα του θρόνου Του, το οποίο τα πόδια Του έχουν πατήσει, το 
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οποίο έχει τιµηθεί από την παρουσία Του, από το οποίο ύψωσε τη 
φωνή Του και πάνω στο οποίο έριξε τα δάκρυά Του.» 
«Κάλεσε τη Σιών, ω Κάρµηλε και ανάγγειλε τα χαρµόσυνα νέα: 
Εκείνος που ήταν κρυµµένος από τα θνητά µάτια έχει έρθει! Η 
κυριαρχία Του που κυριεύει τα πάντα έχει φανερωθεί. Η λάµψη Του 
που περιβάλλει τα πάντα έχει αποκαλυφτεί. Προσέξτε µήπως 
διστάσετε ή σταµατήσετε. Σπεύσετε και κάντε περιφορά γύρω από 
την Πόλη του Θεού που έχει κατέλθει από τον ουρανό, την ουράνια 
Κααµπά, την οποία έχουν περικυκλώσει µε λατρεία οι ευνοηµένοι 
του Θεού, οι αγνοί στην καρδιά και η συντροφιά των πλέον 
εξυψωµένων αγγέλων. Ω, πόσο λαχταρώ να αναγγείλω σε κάθε 
σηµείο πάνω στην επιφάνεια της γης και να µεταφέρω σε κάθε µία 
από τις πόλεις της, τα χαρµόσυνα νέα αυτής της Αποκάλυψης - µια 
Αποκάλυψη στην οποία η καρδιά του Σινά έχει προσελκυστεί και 
στο όνοµα της οποίας η Καιοµένη Βάτος αναφωνεί: ‘Στο Θεό, τον 
Κύριο των Κυρίων, ανήκουν τα βασίλεια της γης και του ουρανού.’ 
Αληθινά αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία τόσο η ξηρά όσο και η 
θάλασσα ευφραίνονται µε αυτή την αγγελία, η Ηµέρα για την οποία 
έχουν οριστεί εκείνα τα πράγµατα που ο Θεός, µε µια χάρη πέρα 
από την αντίληψη θνητού νου ή καρδιάς, έχει προορίσει για 
αποκάλυψη. Σύντοµα ο Θεός θα πλεύσει την Κιβωτό Του πάνω σου 
και θα φανερώσει το λαό του Μπαχά που έχει αναφερθεί στο Βιβλίο 
των Ονοµάτων.» 
Καθαγιασµένος ας είναι ο Κύριος όλης της ανθρωπότητας, στη 
µνεία του ονόµατος του Οποίου όλα τα άτοµα της γης δονούνται 
και η Γλώσσα του Μεγαλείου έχει κινηθεί για να αποκαλύψει 
εκείνο που έχει περιτυλιχθεί από τη γνώση Του και βρίσκεται 
κρυµµένο µέσα στο θησαυροφυλάκιο της ισχύος Του. Αυτός, 
αληθινά, µέσα από την ισχύ του ονόµατός Του, του Ισχυρού, του 
Παντοδύναµου, του Πλέον Εξυψωµένου, είναι ο άρχοντας όλων 
όσων υπάρχουν στους ουρανούς και όλων όσων υπάρχουν στη γη. 

XII.   Kινηθείτε, ω άνθρωποι, προσµένοντας τις ηµέρες της Θείας 
Δικαιοσύνης, διότι η ώρα που είχε υποσχεθεί, έφτασε τώρα. 
Προσέξτε µήπως αποτύχετε στο να αντιληφθείτε τη σηµασία της 
και να συγκαταλεχθείτε ανάµεσα στους πλανεµένους. 

XIII.   Αναλογιστείτε το παρελθόν. Πόσοι πολλοί, υψηλά και 
χαµηλά, περίµεναν πάντοτε µε λαχτάρα την έλευση των 
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Φανερώσεων του Θεού στα αγιασµένα πρόσωπα των Εκλεκτών 
Του. Πόσο συχνά  πρόσµεναν τον ερχοµό Του, πόσες φορές 
προσευχήθηκαν να φυσήξει η αύρα του Θείου ελέους και να 
ξεπροβάλλει η επαγγελθείσα Ωραιότητα πίσω από το πέπλο της 
απόκρυψης και να φανερωθεί σ’ όλο τον κόσµο. Και κάθε φορά που 
άνοιγαν οι πύλες της χάρης, και τα σύννεφα της Θείας 
γενναιοδωρίας έριχναν τη βροχή τους πάνω στην ανθρωπότητα και 
το φως του Αοράτου έλαµπε πάνω από τον ορίζοντα της ουράνιας 
ισχύος, όλοι τους Τον αρνιόταν και στρεφόταν µακριά από το 
πρόσωπό Του - το πρόσωπο του Ίδιου του Θεού...  
Σκεφτείτε, ποιο θα µπορούσε να είναι το κίνητρο αυτών των 
πράξεων; Τι θα µπορούσε να προκαλέσει µια τέτοια συµπεριφορά 
απέναντι στους Αποκαλύπτοντες την ωραιότητα του Πανενδόξου; 
Οποιαδήποτε κι αν ήταν η αιτία της άρνησης και εναντίωσης 
εκείνων των ανθρώπων έχει οδηγήσει τώρα στη διαστροφή των 
ανθρώπων αυτής της εποχής. Το να ισχυριστεί κανείς ότι η 
µαρτυρία της Πρόνοιας ήταν ατελής, ότι γι’ αυτό εποµένως υπήρξε 
αιτία άρνησης από τους ανθρώπους, δεν είναι παρά µια καταφανής 
βλασφηµία. Πόσο µακριά από τη χάρη του Γενναιόδωρου και από 
τη στοργική Του πρόνοια και την τρυφερή Του ευσπλαχνία είναι να 
ξεχωρίσει µία ψυχή ανάµεσα σε όλους τους ανθρώπους για την 
καθοδήγηση των δηµιουργηµάτων Του, αφενός µεν να 
παρακρατήσει από Εκείνον όλο το µέγεθος της θείας Του µαρτυρίας 
και, αφετέρου να επιβάλλει σοβαρή τιµωρία στο λαό Του επειδή 
στράφηκε µακριά από τον Εκλεκτό Του! Όχι, οι πολλαπλές χάρες 
του Κυρίου όλων των όντων έχουν πάντα περιβάλει, µέσα από τις 
Φανερώσεις της Θείας Του Ουσίας, τη γη και όλα όσα κατοικούν σ’ 
αυτήν. Ούτε για µια στιγµή δεν παρακρατήθηκε η χάρη Του, ούτε οι 
βροχές της στοργικής Του καλοσύνης έπαψαν να πέφτουν πάνω 
στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, µια τέτοια συµπεριφορά δεν µπορεί 
να αποδοθεί σε τίποτε άλλο παρά στη µικρότητα του νου αυτών των 
ψυχών που περπατούν στην κοιλάδα της αλαζονείας και της 
υπερηφάνειας, είναι χαµένες σε απόµερες ερηµιές, βαδίζουν στους 
δρόµους της δικής τους µάταιης φαντασίωσης και ακολουθούν τις 
προσταγές των αρχηγών της πίστης τους. Το κύριο µέληµά τους 
είναι απλώς η εναντίωση. Η µόνη τους επιθυµία είναι να αγνοήσουν 
την αλήθεια. Στον κάθε διορατικό παρατηρητή είναι φανερό και 
έκδηλο ότι αν αυτοί οι άνθρωποι στις µέρες της κάθε µιας από 
αυτές τις Φανερώσεις του Ήλιου της Αλήθειας εξάγνιζαν τα µάτια 
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τους, τα αφτιά τους και τις καρδιές τους από οτιδήποτε είχαν δει, 
ακούσει και νιώσει, σίγουρα δε θα είχαν στερηθεί από το να δουν 
την ωραιότητα του Θεού ούτε θα είχαν παραστρατήσει µακριά από 
τις κατοικίες της δόξας. Αλλά έχοντας ζυγίσει τη µαρτυρία του 
Θεού µε κριτήριο τη δική τους γνώση, που είχαν συλλέξει από τις 
διδασκαλίες των αρχηγών της πίστης τους και βρίσκοντάς την να 
διαφέρει από τη δική τους περιορισµένη αντίληψη, ξεσηκώθηκαν 
να διαπράξουν τέτοιες απρεπείς πράξεις. ... 
Σκεφτείτε το Μωυσή! Εξοπλισµένος µε τη ράβδο της ουράνιας 
κυριαρχίας, στολισµένος µε το λευκό χέρι της Θείας γνώσης, 
προχωρώντας από το Παράν της αγάπης του Θεού και κρατώντας 
το φίδι της δύναµης και της αιώνιας µεγαλειότητας, έλαµψε από το 
Σινά του φωτός πάνω στον κόσµο. Κάλεσε όλους τους λαούς και 
τους ανθρώπους της γης στη βασιλεία της αιωνιότητας και τους 
προσκάλεσε να γευτούν τον καρπό του δέντρου της πίστης. Σίγουρα 
γνωρίζετε τη σκληρή εναντίωση του Φαραώ και του λαού του και 
τις πέτρες της µάταιης φαντασίωσης που έριξαν τα χέρια των 
απίστων πάνω σ’ εκείνο το ευλογηµένο Δέντρο. Τόσο πολύ που ο 
Φαραώ και ο λαός του τελικά ξεσηκώθηκαν και κατέβαλαν την 
υπέρτατή προσπάθειά τους να σβήσουν µε τα νερά του ψεύδους και 
της άρνησης τη φωτιά εκείνου του ιερού Δέντρου, χωρίς να έχουν 
συναίσθηση της αλήθειας, ότι κανένα γήινο νερό δεν µπορεί να 
σβήσει τις φλόγες της Θείας σοφίας, ούτε µπορούν θνητοί άνεµοι 
να σβήσουν το λυχνάρι της αιώνιας κυριαρχίας. Αντίθετα, αυτά τα 
νερά δεν µπορούν παρά να εντείνουν τη φλόγα που καίει και αυτοί 
οι άνεµοι δεν µπορούν παρά να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του 
λυχναριού, αν παρατηρούσατε µε το µάτι της διορατικότητας και 
βαδίζατε στο δρόµο της άγιας βούλησης και ευχαρίστησης του 
Θεού... 
Και όταν οι µέρες του Μωυσή τελείωσαν και το φως του Ιησού, 
λάµποντας από τη Χαραυγή του Πνεύµατος, περιέβαλε τον κόσµο, 
όλοι οι άνθρωποι του Ισραήλ ξεσηκώθηκαν για να διαµαρτυρηθούν 
εναντίον Του. Κραύγαζαν ότι Εκείνος του Οποίου την έλευση είχε 
προφητεύσει η Βίβλος θα πρέπει οπωσδήποτε να διακηρύσσει και 
να εκπληρώνει τους νόµους του Μωυσή, ενώ αυτός ο νεαρός 
Ναζωραίος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε τη στάθµη του Μεσσία, 
είχε καταργήσει το νόµο του διαζυγίου και του Σαββάτου - τους πιο 
βαρυσήµαντους νόµους του Μωυσή. Επιπλέον, τι γίνεται µε τα 
σηµάδια της Φανέρωσης που πρόκειται να έρθει; Αυτοί οι άνθρωποι 
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του Ισραήλ ακόµη µέχρι σήµερα περιµένουν εκείνη τη Φανέρωση 
που προφήτευσε η Βίβλος! Πόσες Φανερώσεις της Αγιότητας, 
πόσες Αποκαλύψεις του αιώνιου φωτός έχουν εµφανιστεί από την 
εποχή του Μωυσή και παρόλα αυτά το Ισραήλ, τυλιγµένο στα 
πυκνότερα πέπλα σατανικής ψευδαίσθησης και ψευδών 
φαντασιώσεων, περιµένει ακόµη ότι το είδωλο που είναι έργο των 
δικών του χεριών θα εµφανιστεί µε σηµάδια τέτοια όπως τα έχει 
συλλάβει αυτό! Έτσι ο Θεός τους έχει τιµωρήσει για τις αµαρτίες 
τους, έχει σβήσει από µέσα τους το πνεύµα της πίστης και τους έχει 
βασανίσει µε τις φλόγες της έσχατης φωτιάς. Και αυτό όχι για άλλο 
λόγο αλλά επειδή το Ισραήλ αρνήθηκε να αντιληφθεί τη σηµασία 
αυτών των λόγων όπως αποκαλύφτηκαν στη Βίβλο σχετικά µε τα 
σηµάδια της ερχόµενης Αποκάλυψης. Αφού ποτέ δε συνέλαβε την 
αληθινή τους σηµασία, και, κατά τα φαινόµενα, αυτά τα γεγονότα 
ουδέποτε συνέβησαν, το Ισραήλ , εποµένως, εξακολούθησε να 4

στερείται της αναγνώρισης της ωραιότητας του Ιησού και της θέας 
του Προσώπου του Θεού. Και ακόµη προσµένουν τον ερχοµό Του! 
Από αµνηµονεύτων χρόνων ακόµη µέχρι σήµερα, όλοι οι άνθρωποι 
της γης προσηλώνονταν σε τέτοιες παράδοξες και ανάρµοστες 
σκέψεις και έτσι στέρησαν στον εαυτό τους τα καθαρά ύδατα που 
ρέουν από τις πηγές της αγνότητας και της ιερότητας. ... 
Για εκείνους που είναι προικισµένοι µε αντίληψη, είναι σαφές και 
φανερό ότι όταν η φωτιά της αγάπης του Ιησού έλιωσε τα πέπλα 
των Ιουδαϊκών περιορισµών και το κύρος Του έγινε εµφανές και 
επιβλήθηκε εν µέρει, Εκείνος, ο Αποκαλύπτων την αόρατη 
Ωραιότητα, απευθυνόµενος µια µέρα στους µαθητές Του, 
αναφέρθηκε στο θάνατό Του, και, ανάβοντας στις καρδιές τους τη 
φωτιά της απώλειας, τους είπε: «Θα φύγω και θα ξαναγυρίσω σε 
σας.»  Και σε ένα άλλο µέρος είπε: «Εγώ φεύγω και κάποιος άλλος 5

θα έρθει, ο Οποίος θα σας πει όλα όσα δε σας έχω πει και θα 
εκπληρώσει όλα όσα έχω πει.»  Και οι δύο αυτοί λόγοι έχουν µία 6

µόνο έννοια, αν αντιλαµβανόσασταν τις Φανερώσεις της Ενότητας 
του Θεού µε Θεία ενόραση. 

 Σηµείωση µεταφραστή4

 Ιωάννης 14:285

 Σύγκρινε Ιωάννης 14:26 και 16:13 6
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Κάθε διορατικός παρατηρητής θα αναγνωρίσει ότι στην Αποκάλυψη 
του Κορανίου τόσο το Βιβλίο όσο και η Υπόθεση του Ιησού έχουν 
επιβεβαιωθεί. Όσο για το θέµα των ονοµάτων, ο Μωάµεθ ο Ίδιος, 
δήλωσε: «Εγώ είµαι ο Ιησούς.» Αναγνώρισε την αλήθεια των 
σηµείων, προφητειών και λόγων του Ιησού και διαβεβαίωσε ότι 
ήταν όλα από το Θεό. Κατά αυτή την έννοια, ούτε το άτοµο του 
Ιησού ούτε οι γραφές Του ήταν διαφορετικές από εκείνα του 
Μωάµεθ και από το Ιερό Του Βιβλίο, εφόσον και οι δύο 
υπερασπίστηκαν την Υπόθεση του Θεού, εξέφρασαν τον έπαινό Του 
και αποκάλυψαν τις εντολές Του. Γι’ αυτό και ο Ιησούς, ο Ίδιος, 
δήλωσε: «Θα φύγω και θα ξαναγυρίσω σε σας.» Σκεφτείτε τον ήλιο. 
Αν έλεγε τώρα, «Εγώ είµαι ο ήλιος του χθες», θα έλεγε την αλήθεια. 
Και αν, λαµβάνοντας υπόψη την ακολουθία του χρόνου, 
ισχυριζόταν ότι είναι άλλος ήλιος, πάλι θα έλεγε την αλήθεια. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, αν λεγόταν ότι όλες οι µέρες είναι ίδιες, θα ήταν 
σωστό και αληθινό. Κι αν λεγόταν, όσον αφορά τις ειδικές 
ονοµασίες και χαρακτηρισµούς τους ότι είναι διαφορετικές, πάλι 
αυτό θα ήταν αλήθεια. Διότι παρόλο που είναι ίδιες, µπορεί κανείς 
να αναγνωρίσει στην καθεµιά έναν ξεχωριστό χαρακτηρισµό, µια 
συγκεκριµένη ιδιότητα, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αναλογιστείτε 
µε τον ίδιο τρόπο τη διάκριση, τη διαφορά και το χαρακτηριστικό 
της ενότητας των διαφόρων Φανερώσεων της αγιότητας για να 
µπορέσετε να κατανοήσετε τους υπαινιγµούς που έχουν γίνει από το 
Δηµιουργό όλων των ονοµάτων και ιδιοτήτων στα µυστήρια της 
διάκρισης και της ενότητας και να ανακαλύψετε την απάντηση στο 
ερώτηµά σας γιατί θα έπρεπε αυτή η αιώνια Ωραιότητα, σε 
διάφορες εποχές, να καλεί τον Εαυτό Του µε διαφορετικά ονόµατα 
και τίτλους. … 
Όταν ο Αόρατος, ο Αιώνιος, η Θεία Ουσία, έκανε τον Ήλιο του 
Μωάµεθ να ανέβει πάνω στον ορίζοντα της γνώσης, µεταξύ των 
αντιρρήσεων, που οι Ιουδαίοι ιερείς πρόβαλαν εναντίον Του, ήταν 
και το ότι µετά το Μωυσή ο Θεός δε θα έπρεπε να στείλει κανέναν 
Προφήτη. Κι όµως έχει γίνει µνεία στις γραφές για µια Ψυχή η 
Οποία πρέπει οπωσδήποτε να φανερωθεί και η Οποία θα προάγει 
την Πίστη και θα προωθήσει τα συµφέροντα του λαού του Μωυσή 
έτσι που ο Νόµος της Μωσαϊκής Αποκάλυψης να περιβάλει όλη τη 
γη. Έτσι ο Βασιλέας της αιώνιας δόξας αναφέρθηκε στο Βιβλίο Του 
στα λόγια που ειπώθηκαν από τους περιπλανώµενους εκείνους στην 
κοιλάδα της αποµάκρυνσης και της πλάνης: « ‘Το χέρι του Θεού’, 
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λένε οι Ιουδαίοι, ‘είναι δεµένο’. Δεµένα ας είναι τα δικά τους χέρια· 
και για αυτό που είπαν, αναθεµατίστηκαν. Τεντωµένα είναι και τα 
δυο Του χέρια!» “Το χέρι του Θεού είναι πάνω από τα χέρια τους.”  
Παρόλο που οι σχολιαστές του Κορανίου έχουν αφηγηθεί µε 
διαφορετικούς τρόπους τις συνθήκες που συνόδεψαν την 
αποκάλυψη αυτού του στίχου, εσείς θα έπρεπε να προσπαθήσετε να 
κατανοήσετε το σκοπό του. Εκείνος λέγει: Πόσο λάθος είναι εκείνο 
που έχουν φανταστεί οι Ιουδαίοι! Πώς µπορεί το χέρι Εκείνου ο 
Οποίος είναι αληθινά ο Βασιλέας, ο Οποίος έκανε να εµφανιστεί το 
πρόσωπο του Μωυσή, και Του απένειµε το µανδύα του Προφήτη - 
πώς µπορεί το χέρι Αυτού του Ενός να είναι δεµένο και 
δεσµευµένο; Πώς θα µπορούσε κανείς να Τον φανταστεί αδύναµο 
να προβάλει ακόµη έναν Αγγελιοφόρο µετά το Μωυσή; Δείτε τον 
παραλογισµό των λόγων τους. Πόσο πολύ έχουν αποµακρυνθεί από 
το µονοπάτι της γνώσης και της κατανόησης! Παρατηρήστε επίσης 
πόσο σε αυτή την Ηµέρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν 
απασχοληθεί µε τέτοιους ανόητους παραλογισµούς. Για 
περισσότερο από χίλια χρόνια απαγγέλλουν αυτό το στίχο, και 
ασυναίσθητα κηρύσσουν την αποδοκιµασία τους ενάντια στους 
Ιουδαίους, αγνοώντας πλήρως ότι οι ίδιοι, κρυφά και φανερά, 
εκφράζουν τα συναισθήµατα και το πιστεύω του Ιουδαϊκού λαού! 
Είστε σίγουρα ενήµεροι των µάταιων ισχυρισµών τους, ότι κάθε 
Αποκάλυψη έχει τελειώσει, ότι οι πύλες του Θείου ελέους έχουν 
κλείσει, ότι από τις χαραυγές της αιώνιας αγιότητας κανένας Ήλιος 
δε θα ανατείλει ξανά, ότι ο Ωκεανός της παντοτινής χάρης έχει για 
πάντα ακινητοποιηθεί και ότι έξω από το Ναό της πανάρχαιας 
δόξας οι Αγγελιοφόροι του Θεού έχουν πάψει να φανερώνονται. 
Αυτό είναι το µέγεθος της αντίληψης αυτών των στενόµυαλων και 
ποταπών ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φανταστεί ότι η 
εκπόρευση της χάρης του Θεού που περιβάλλει τα πάντα και του 
άφθονου ελέους Του, την κατάπαυση των οποίων κανένας νους δεν 
µπορεί να συλλάβει, έχει σταµατήσει. Από κάθε γωνία έχουν 
ξεσηκωθεί, έχουν ξεκινήσει την τυραννία και έχουν καταβάλει 
υπέρτατη προσπάθεια να σβήσουν µε τα πικρά νερά της µάταιης 
φαντασίωσής τους τη φλόγα της Καιοµένης Βάτου του Θεού, µη 
έχοντες επίγνωση ότι η σφαίρα της ισχύος, µέσα στο δικό της 
ισχυρό φρούριο, θα προστατέψει το Λύχνο του Θεού... 
Παρατηρήστε πόσο φανερή και έκδηλη είναι σήµερα ανάµεσα 
στους ανθρώπους η κυριαρχία του Μωάµεθ, του Αγγελιοφόρου του 
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Θεού. Γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη στην Πίστη Του τις πρώτες 
µέρες της Αποκάλυψής Του. Tι θλιβερές δοκιµασίες επέβαλε το χέρι 
των απίστων και εσφαλµένων, οι ιερείς εκείνης της εποχής και οι 
συνεργάτες τους, σε εκείνη την πνευµατική Ουσία, σε εκείνη την 
πλέον αγνή και ιερή Ύπαρξη! Πόσο άφθονα τα αγκάθια και οι 
βάτοι που σκόρπισαν στο δρόµο Του! Είναι προφανές ότι αυτή η 
άθλια γενιά, µε τη διεφθαρµένη και σατανική φαντασία της, 
θεωρούσε κάθε πλήγµα σε εκείνη την αθάνατη Ύπαρξη σαν µέσο 
για την επίτευξη µιας µόνιµης ευτυχίας· εφόσον και οι 
αναγνωρισµένοι ιερείς εκείνης της εποχής, όπως ο Αµπντολα-ε-
Ουµπέι, Αµπού Αµίρ, ο ερηµίτης, ο Καµπ-Εµπνε-Ασράφ και ο 
Ναζρ-Εµπνε-Χαρίς, όλοι συµπεριφέρονταν σ’ Αυτόν όπως σε έναν 
απατεώνα και Τον αποκαλούσαν παράφρονα και συκοφάντη. Ήταν 
τόσο οδυνηρές οι κατηγορίες που Του απέδωσαν που ο Θεός στην 
εξιστόρησή τους απαγόρευσε στο µελάνι να ρεύσει, στην πένα Μας 
να κινηθεί, ή στη σελίδα να τις ανεχτεί. Αυτές οι κακόβουλες 
κατηγορίες προκάλεσαν τον κόσµο να ξεσηκωθεί και να Τον 
βασανίσει. Και πόσο σκληρό ήταν εκείνο το βάσανο, επειδή οι 
ιερείς εκείνης της εποχής υπήρξαν οι κύριοι υποκινητές του, επειδή 
Τον κατήγγειλαν στους οπαδούς τους, Τον έδιωξαν από ανάµεσά 
τους και Τον κήρυξαν απατεώνα! Δε συνέβη το ίδιο πράγµα και σε 
αυτόν τον Υπηρέτη, για το οποίο όλοι υπήρξαν µάρτυρες; 
Γι’ αυτό αναφώνησε ο Μωάµεθ: «Κανένας Προφήτης του Θεού δεν 
υπέφερε τέτοιο πλήγµα όσο υπέφερα εγώ.» Και στο Κοράνιο 
καταγράφονται όλες οι συκοφαντίες και κατηγορίες που 
εκφράστηκαν εναντίον Του, καθώς και όλες οι συµφορές που 
υπέφερε. Ανατρέξτε εκεί ώστε ίσως µάθετε γι’ αυτό που συνέβη 
στην Αποκάλυψή Του. Ήταν τόσο θλιβερή η κατάστασή Του, που 
για ένα διάστηµα όλοι έπαψαν να έχουν σχέση µε Αυτόν και µε 
τους συντρόφους Του. Οποιοσδήποτε συναναστρεφόταν µαζί Του 
έπεφτε θύµα της αµείλικτης σκληρότητας των εχθρών Του... 
Σκεφτείτε πόσο µεγάλη είναι η διαφορά σήµερα! Δέστε πόσοι είναι 
οι Ηγεµόνες που υποκλίνονται µπροστά στο Όνοµά Του! Πόσο 
πολυάριθµα τα έθνη και τα βασίλεια που έχουν αναζητήσει το 
καταφύγιο της σκιάς Του και υποτάσσονται στην Πίστη Του και 
υπερηφανεύονται γι’ αυτό! Από την κορυφή του άµβωνα σήµερα 
υψώνονται λόγια εξύµνησης που µε απόλυτη ταπεινότητα δοξάζουν 
το ευλογηµένο Όνοµά Του. Και από τα ύψη των µιναρέδων αντηχεί 
η φωνή που καλεί το πλήθος των ανθρώπων Του να Τον λατρέψουν. 
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Ακόµα και εκείνοι οι βασιλιάδες της γης που έχουν αρνηθεί να 
ασπαστούν την Πίστη Του και να βγάλουν από πάνω τους το 
µανδύα της απιστίας, ακόµα κι εκείνοι οµολογούν και 
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα και το πανίσχυρο µεγαλείο εκείνου 
του Αυγερινού της στοργικής καλοσύνης. Τέτοια είναι η γήινη 
κυριαρχία Του της οποίας τις ενδείξεις παρατηρείς σε κάθε γωνιά. 
Αυτή η κυριαρχία πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφτεί και να 
εδραιωθεί είτε στη διάρκεια της ζωής κάθε Φανέρωσης του Θεού 
είτε µετά την ανάληψή Του στην αληθινή Του κατοικία στα ουράνια 
βασίλεια. ... 
Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που γίνονται σε κάθε Αποκάλυψη 
αποτελούν τα σκοτεινά σύννεφα που παρεµβάλλονται ανάµεσα στο 
µάτι της αντίληψης του ανθρώπου και στο Θείο Φωτοδότη που 
λάµπει από τη χαραυγή της Θείας Ουσίας. Αναλογιστείτε πόσες 
γενιές ανθρώπων ακολουθούσαν τυφλά το παράδειγµα των πατέρων 
τους και εκπαιδεύονταν σύµφωνα µε τους τρόπους εκείνους που 
τους αγόρευε η Πίστη τους. Αν αυτοί οι άνθρωποι, εποµένως, 
ανακάλυπταν ξαφνικά ότι ένας Άνθρωπος, ο Οποίος ζούσε ανάµεσά 
τους, ο Οποίος, εν σχέση προς κάθε ανθρώπινο περιορισµό, υπήρξε 
ισότιµός τους, είχε εγερθεί να καταργήσει κάθε καθιερωµένη αρχή 
που τους επέβαλε η Πίστη τους - αρχές στις οποίες πειθαρχούσαν 
αιώνες, ενώ θεωρούσαν τον καθένα που τις αρνιόταν και τις 
αντιµαχόταν άπιστο, ακόλαστο και κακό,- ασφαλώς θα 
εµποδίζονταν να αναγνωρίσουν την αλήθεια Του. Αυτά τα 
πράγµατα είναι σαν τα «σύννεφα» που καλύπτουν τα µάτια εκείνων 
των οποίων η εσωτερική ύπαρξη δεν έχει δοκιµάσει το Σαλσαµπίλ 
της αποδέσµευσης, ούτε έχει πιει από το Κοσάρ της γνώσης του 
Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν γνωρίζουν τέτοιες καταστάσεις, 
γίνονται τόσο προκατειληµµένοι που, χωρίς την παραµικρή 
αµφιβολία, κηρύσσουν τη Φανέρωση του Θεού ως άπιστη και Την 
καταδικάζουν σε θάνατο. Πρέπει να έχετε ακούσει για αυτά τα 
πράγµατα που συνέβησαν σε όλες τις εποχές και τα παρατηρείτε 
τώρα αυτές τις ηµέρες. 
Αρµόζει σε µας, εποµένως, να καταβάλλουµε τη µέγιστη 
προσπάθεια ώστε, µε την αόρατη βοήθεια του Θεού, αυτά τα 
σκοτεινά πέπλα, αυτά τα σύννεφα των δοκιµασιών που έχουν 
σταλεί από τον Ουρανό, να µη µας εµποδίσουν από το να δούµε την 
οµορφιά της λαµπρής Του Όψης και να Τον αναγνωρίσουµε µόνο 
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από τον Ίδιο Του τον Εαυτό. 

XIV.   Η Θεία Άνοιξη έχει έρθει, Ω Πλέον Εξυψωµένη Πένα, διότι η 
Γιορτή του Παντελεήµονα πλησιάζει γοργά. Κινήσου και εξύµνησε, 
µπροστά σε ολόκληρη τη δηµιουργία, το όνοµα του Θεού και 
τίµησε το εγκώµιό Του, έτσι που όλα τα δηµιουργήµατα ν’ 
αναγεννηθούν και ν’ ανανεωθούν. Μίλα και µη σιωπάς. Ο ήλιος της 
ευδαιµονίας λάµπει πάνω στον ορίζοντα του ονόµατός Μας, του 
Ευδαίµονος, εφόσον το βασίλειο του ονόµατος του Θεού έχει 
στολιστεί µε το κόσµηµα του ονόµατος του Κυρίου σου, του 
Δηµιουργού των ουρανών. Σήκω µπροστά στα έθνη της γης και 
εξοπλίσου µε τη δύναµη αυτού του Μεγίστου Ονόµατος και µην 
είσαι από αυτούς που αργοπορούν. 
Μου φαίνεται ότι έχεις σταµατήσει και δεν κινείσαι πάνω στην 
Πινακίδα Μου. Μήπως η λαµπρότητα της Θείας Όψης σε έχει 
ζαλίσει, ή τα µάταια λόγια των παράλογων σε έχουν γεµίσει µε 
θλίψη και έχουν παραλύσει την κίνησή σου; Πρόσεξε µήπως κάτι 
σε συγκρατήσει από το να εκθειάσεις το µεγαλείο αυτής της 
Ηµέρας - της Ηµέρας κατά την οποία το Δάκτυλο της 
µεγαλοπρέπειας και της ισχύος έχει αποσφραγίσει τον Οίνο της 
Επανένωσης και έχει καλέσει όλους όσους είναι στους ουρανούς 
και όλους όσους είναι στη γη. Προτιµάς να αργοπορείς όταν ο 
άνεµος που αναγγέλλει την Ηµέρα του Θεού έχει ήδη πνεύσει πάνω 
σου, ή είσαι από αυτούς που έχουν αποκλειστεί µε πέπλο από 
Εκείνον; 
Δεν έχω επιτρέψει σε κανένα πέπλο, ω Κύριε όλων των Ονοµάτων 
και Δηµιουργέ των Ουρανών, να µε αποκλείσει από την 
αναγνώριση της δόξας της Ηµέρας Σου - της Ηµέρας που είναι ο 
λύχνος της καθοδήγησης σε ολόκληρο τον κόσµο και το σηµάδι του 
Πανάρχαιου σε όλους εκείνους που κατοικούν εκεί. Η σιωπή µου 
οφείλεται στα πέπλα που έχουν τυφλώσει τα µάτια των πλασµάτων 
Σου από το να Σε δουν και η σιγή µου οφείλεται στα εµπόδια που 
δυσχεραίνουν τους ανθρώπους Σου από το να αναγνωρίσουν την 
αλήθεια Σου. Εσύ γνωρίζεις τι είναι µέσα µου αλλά εγώ δε γνωρίζω 
τι είναι µέσα Σου. Εσύ είσαι ο Παντογνώστης, ο Ενήµερος των 
Πάντων. Μα το Όνοµά Σου που υπερέχει όλων των άλλων 
ονοµάτων! Αν η υπερέχουσα και επιβλητική Σου προσταγή έφτανε 
ποτέ σε µένα, θα µου έδινε τη δύναµη να αναζωογονήσω τις ψυχές 
όλων των ανθρώπων, µέσα από τον πλέον εξυψωµένο Λόγο Σου, 
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τον οποίο έχω ακούσει να προφέρεται από τη Γλώσσα της δύναµής 
Σου στο Βασίλειο της δόξας Σου. Θα µου έδινε τη δυνατότητα να 
αναγγείλω την αποκάλυψη της λαµπρής Σου όψης µέσα από την 
οποία εκείνο που ήταν κρυµµένο από τα µάτια των ανθρώπων έχει 
φανερωθεί στο Όνοµά Σου , το Διαυγές , το υπέρτατο 
Προστατευτικό, το Αυθύπαρκτο. 
Μπορείς να ανακαλύψεις κανέναν εκτός από Μένα, ω Πένα, αυτή 
την Ηµέρα; Τι απέγινε η δηµιουργία και οι φανερώσεις της; Τι 
απέγιναν τα ονόµατα και τα βασίλειά τους; Πού πήγαν όλα τα 
δηµιουργήµατα, είτε ορατά είτε αόρατα; Τι απέγιναν τα κρυφά 
µυστικά του σύµπαντος και οι αποκαλύψεις του; Ιδού, ολόκληρη η 
δηµιουργία έχει εξαφανιστεί! Δεν παραµένει τίποτα εκτός από το 
Πρόσωπό Μου, το Πάντοτε Αµετάβλητο, το Ακτινοβόλο, το 
Πανένδοξο. 
Αυτή είναι η Μέρα κατά την οποία δεν µπορεί να ειδωθεί τίποτα 
εκτός από τη λαµπρότητα του Φωτός που λάµπει από το πρόσωπο 
του Κυρίου Σου, του Φιλεύσπλαχνου, του Πλέον Γενναιόδωρου. 
Αληθινά, έχουµε κάνει κάθε ψυχή να εκπνεύσει λόγω της 
ακαταµάχητης και κατακτητικής κυριαρχίας Μας. Έχουµε φέρει 
στην ύπαρξη, κατόπιν, µια νέα δηµιουργία, σαν ένα δείγµα της 
χάρης µας στους ανθρώπους. Εγώ είµαι, αληθινά, ο Γενναιόδωρος, 
ο Πανάρχαιος των Ηµερών. 
Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία ο αόρατος κόσµος αναφωνεί: 
«Μεγάλη είναι η ευλογία σου, ω γη, διότι έχεις γίνει το υποπόδιο 
του Θεού σου και έχεις διαλεχτεί ως έδρα του ισχυρού Του 
θρόνου.» Το βασίλειο της δόξας αναφωνεί: «Μακάρι να µπορούσε η 
ζωή µου να θυσιαστεί για σένα, διότι Εκείνος ο Οποίος είναι ο 
Αγαπηµένος του Παντελεήµονα έχει εδραιώσει την κυριαρχία Του 
πάνω σου, µε τη δύναµη του Ονόµατός Του, σύµφωνα µε την 
υπόσχεση που έχει δοθεί σε όλα τα πράγµατα είτε του παρελθόντος 
είτε του µέλλοντος. Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία κάθε 
πράγµα µε γλυκιά µυρωδιά έχει αντλήσει την ευωδία του από τη 
µυρωδιά του Ενδύµατός Μου - ένα ένδυµα που έχει σκορπίσει το 
άρωµά του πάνω σε ολόκληρη τη δηµιουργία. Αυτή είναι η Ηµέρα 
κατά την οποία τα ορµητικά νερά της παντοτινής ζωής έχουν 
αναβλύσει από τη Βούληση του Παντελεήµονα. Σπεύστε, µε τις 
καρδιές και τις ψυχές σας, και πιείτε άφθονα, ω Πλήθος των 
ουράνιων βασιλείων! 
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Λέγε: Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος είναι η Φανέρωση Αυτού ο 
Οποίος είναι ο Ακατάληπτος, ο Αόρατος των Αοράτων, µακάρι να 
το αντιλαµβανόσασταν. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος έχει θέσει 
ακάλυπτα µπροστά σας το απόκρυφο και διαφυλαγµένο Πετράδι, 
µακάρι να το αναζητούσατε. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος είναι ο 
ένας Αγαπηµένος των πάντων, είτε του παρελθόντος είτε του 
µέλλοντος. Μακάρι να εναποθέτατε τις καρδιές και τις ελπίδες σας 
σ’ Αυτόν! 
Ακούσαµε τη φωνή της υπεράσπισής σου, ω Πένα, και συγχωρούµε 
τη σιωπή σου. Τι είναι εκείνο που σε έχει συγχύσει τόσο σοβαρά; 
Η µέθη της παρουσίας Σου, ω Πολυαγαπηµένε όλων των κόσµων, 
µε έχει κυριέψει και µε έχει καταβάλει. 
Σήκω και διακήρυξε σε ολόκληρη τη δηµιουργία τα νέα ότι Εκείνος 
ο Οποίος είναι ο Παντελεήµων έχει κατευθύνει τα βήµατά Του προς 
το Ρεζβάν και έχει εισέλθει σ’ αυτό. Καθοδήγησε, λοιπόν, τους 
ανθρώπους στον κήπο της απόλαυσης που ο Θεός τον έχει κάνει 
Θρόνο του Παραδείσου Του. Σε έχουµε διαλέξει να είσαι η πλέον 
ισχυρή µας Σάλπιγγα, της οποίας το σάλπισµα θα σηµάνει την 
ανάσταση όλης της ανθρωπότητας. 
Λέγε: Αυτός είναι ο Παράδεισος, στο φύλλωµα του οποίου ο οίνος 
του λόγου έχει χαράξει τη µαρτυρία: «Εκείνος που ήταν κρυµµένος 
από τα µάτια των ανθρώπων έχει αποκαλυφθεί, περιβεβληµένος µε 
κυριαρχία και δύναµη!» Αυτός είναι ο Παράδεισος, του οποίου το 
θρόισµα των φύλλων διακηρύσσει: «Ω εσείς που κατοικείτε τους 
ουρανούς και τη γη! Εκεί έχει εµφανιστεί εκείνο που δεν είχε 
εµφανιστεί ποτέ πριν. Εκείνος ο Οποίος ανέκαθεν είχε κρύψει το 
Πρόσωπό Του από τα µάτια της δηµιουργίας έχει τώρα έρθει.» Από 
την ψιθυρίζουσα αύρα που πνέει ανάµεσα στα κλαδιά του 
προβάλλει η έκκληση: «Εκείνος ο Οποίος είναι ο υπέρτατος Κύριος 
των πάντων έχει φανερωθεί. Το βασίλειο είναι του Θεού», ενώ από 
τα τρεχούµενα νερά του µπορεί να ακουστεί το µουρµούρισµα: 
«Όλα τα µάτια είναι χαρούµενα διότι Εκείνος τον Οποίο κανείς δεν 
έχει δει, του Οποίου το µυστήριο κανείς δεν έχει ανακαλύψει, έχει 
σηκώσει το πέπλο της δόξας και έχει αποκαλύψει την όψη της 
Ωραιότητας.» 
Μέσα σ’ αυτόν τον Παράδεισο, και από τα ύψη της επιβλητικής 
οικίας του, οι Παρθένες του Ουρανού διαλάλησαν και φώναξαν: 
«Χαρείτε, ω εσείς κάτοικοι των ουρανίων βασιλείων, διότι τα 
δάχτυλα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανάρχαιος των Ηµερών 
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χτυπούν, στο όνοµα του Πανενδόξου, τη Μέγιστη Καµπάνα στα 
έγκατα της καρδιάς των ουρανών. Τα χέρια της χάρης περιφέρουν 
το κύπελλο της παντοτινής ζωής. Πλησιάστε και πιείτε άφθονα. 
Πιείτε µε µεγάλη απόλαυση, ω εσείς που είστε οι ίδιες οι 
ενσαρκώσεις του πόθου, εσείς που είστε η προσωποποίηση της 
φλογερής επιθυµίας!» 
Αυτή είναι η Μέρα κατά την οποία Εκείνος ο Οποίος είναι ο 
Αποκαλύπτων τα ονόµατα του Θεού έχει βγει έξω από τη σκηνή της 
δόξας και έχει διακηρύξει σε όλους όσους είναι στους ουρανούς και 
σε όλους όσους είναι στη γη: «Βάλτε στην άκρη τα κύπελλα του 
Παραδείσου και όλα τα ζωογόνα ύδατα που περιέχουν, διότι ιδού, 
οι άνθρωποι του Μπαχά έχουν εισέλθει στην ευλογηµένη κατοικία 
της Θείας Παρουσίας κι έχουν πιει τον οίνο της επανένωσης από το 
δισκοπότηρο της ωραιότητας του Κυρίου τους, του Κατέχοντος τα 
πάντα, του Υψίστου.» 
Ξέχνα τον κόσµο της δηµιουργίας, ω Πένα, και στρέψου προς το 
πρόσωπο του Κυρίου σου, του Κυρίου όλων των ονοµάτων. 
Στόλισε, τότε, τον κόσµο µε το κόσµηµα της άφθονης χάρης του 
Κυρίου σου, του Βασιλέα αθάνατων ηµερών. Διότι Εµείς 
αντιλαµβανόµαστε την ευωδία της Ηµέρας κατά την οποία Εκείνος 
ο Οποίος είναι η Επιθυµία όλων των εθνών σκόρπισε πάνω στα 
βασίλεια του αοράτου και του ορατού τη λάµψη του φωτός των πιο 
έξοχων ονοµάτων Του και τα περιέβαλε µε την ακτινοβολία από 
τους φωτοδότες της πλέον µεγαλόψυχης χάρης Του – µιας χάρης 
που κανείς δεν µπορεί να εκτιµήσει εκτός από Εκείνον ο Οποίος 
είναι ο Πανίσχυρος Προστάτης ολόκληρης της δηµιουργίας. 
Μην κοιτάτε τα δηµιουργήµατα του Θεού παρά µόνο µε το µάτι της 
καλοσύνης και του ελέους, διότι η στοργική Μας πρόνοια έχει 
διαποτίσει όλα τα δηµιουργήµατα και η χάρη Μας έχει περιβάλει τη 
γη και τους ουρανούς. Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία οι 
αληθινοί υπηρέτες του Θεού πίνουν από τα ζωογόνα ύδατα της 
επανένωσης, η Ηµέρα κατά την οποία εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται 
κοντά Του µπορούν να πιουν από το ήρεµο ποτάµι της αθανασίας 
και εκείνοι που πιστεύουν στην ενότητά Του, τον οίνο της 
Παρουσίας Του, µέσα από την αναγνώριση Εκείνου ο Οποίος είναι 
ο Ύψιστος και ο Ύστατος των πάντων, στον Οποίο η Γλώσσα του 
Μεγαλείου και της Δόξας αναφωνεί: «Το Βασίλειο είναι δικό Μου. 
Εγώ, ο Ίδιος είµαι, Αυτός καθαυτός, ο Άρχοντάς του.» 
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Προσελκύστε τις καρδιές των ανθρώπων µε το κάλεσµα Αυτού ο 
Οποίος είναι ο µόνος Αγαπηµένος. Λέγε: Αυτή είναι η Φωνή του 
Θεού, αν µπορούσατε να την ακούσετε. Αυτός είναι η Χαραυγή της 
Αποκάλυψης του Θεού, µακάρι να το γνωρίζατε. Αυτό είναι το 
Σηµείο Αυγής της Υπόθεσης του Θεού, αν µπορούσατε να το 
αναγνωρίσετε. Αυτή είναι η Πηγή της εντολής του Θεού, αν 
µπορούσατε να την κρίνετε δίκαια. Αυτό είναι το φανερό και 
κρυµµένο Μυστικό. Μακάρι να µπορούσατε να το αντιληφθείτε. Ω 
λαοί του κόσµου Παραµερίστε, στο Όνοµά Μου που υπερέχει όλων 
των άλλων ονοµάτων, τα πράγµατα που κατέχετε, και βυθιστείτε σ’ 
αυτόν τον Ωκεανό στα βάθη του οποίου κείτονται τα µαργαριτάρια 
της σοφίας και του λόγου, ένας ωκεανός ο οποίος υψώνεται στο 
Όνοµά Μου, το Παντελεήµον. Έτσι σας προστάζει Εκείνος στον 
Οποίον ανήκει το Μητρικό Βιβλίο. 
Ο Πλέον Αγαπηµένος έχει έρθει. Στο δεξί Του χέρι υπάρχει ο 
σφραγισµένος Οίνος του Ονόµατός Του. Ευτυχισµένος ο άνθρωπος 
που στρέφεται προς Αυτόν, και πίνει το µερίδιό του και αναφωνεί: 
«Δόξα σ’ Εσένα, ω Φανερωτή των σηµείων του Θεού!» Μα τη 
δικαιοσύνη του Πανίσχυρου! Κάθε τι κρυµµένο έχει φανερωθεί µε 
τη δύναµη της αλήθειας. Όλες οι χάρες του Θεού έχουν σταλεί σαν 
ένα δείγµα της ευσπλαχνίας Του. Τα ύδατα της παντοτινής ζωής 
έχουν προσφερθεί, σε όλη τους την πληρότητα, στους ανθρώπους. 
Κάθε κύπελλο έχει προσφερθεί από το Χέρι του Πολυαγαπηµένου. 
Πλησιάστε και µην καθυστερείτε, ακόµη κι αν πρόκειται για µια 
µόνο στιγµή. 
Ευλογηµένοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πετάξει µε τις φτερούγες 
της αποδέσµευσης και έχουν φτάσει στη στάθµη η οποία, όπως έχει 
καθοριστεί από το Θεό, επισκιάζει ολόκληρη τη δηµιουργία, τους 
οποίους ούτε οι µάταιες φαντασιώσεις των µορφωµένων ούτε όλα τα 
πλήθη της γης δεν έχουν καταφέρει να παρεκκλίνουν από την 
Υπόθεσή Του. Ποιός είναι εκείνος ανάµεσά σας, ω άνθρωποι, ο 
οποίος θα απαρνηθεί τον κόσµο και θα πλησιάσει στο Θεό, τον 
Κύριο όλων των ονοµάτων; Πού θα βρεθεί εκείνος ο οποίος µε τη 
δύναµη του ονόµατός Μου που υπερέχει όλων των 
δηµιουργηµάτων, θα απαρνηθεί τα πράγµατα που κατέχουν οι 
άνθρωποι, και θα προσηλωθεί µε όλη του τη δύναµη σε εκείνα που 
ο Θεός, ο Γνώστης των ορατών και των αοράτων, τον έχει 
προστάξει να τηρήσει; Έτσι έχει σταλεί η χάρη Του στους 
ανθρώπους, έχει εκπληρωθεί η µαρτυρία Του και η απόδειξή Του 

 29



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
έχει παρουσιαστεί στον Ορίζοντα του ελέους. Πλούσια θα είναι η 
ανταµοιβή που θα κερδιθεί από εκείνον που έχει πιστέψει κι έχει 
αναφωνήσει: «Δοξασµένος είσαι Εσύ, ω Αγαπηµένε όλων των 
κόσµων! Εξυµνηµένο ας είναι το Όνοµά Σου, ω Εσύ Επιθυµία κάθε 
καρδιάς µε αντίληψη!» 
Αγαλλιάστε µε υπέρµετρη χαρά, ω άνθρωποι του Μπαχά, 
ενθυµούµενοι την Ηµέρα της υπέρτατης ευτυχίας, την Ηµέρα κατά 
την οποία η Γλώσσα του Πανάρχαιου των Ηµερών έχει µιλήσει 
καθώς Εκείνος έφευγε από την Οικία Του, προχωρώντας προς το 
Σηµείο απ’ όπου σκόρπισε σε ολόκληρη τη δηµιουργία τη 
λαµπρότητα του ονόµατός Του, του Παντελεήµονος. Ο Θεός είναι 
µάρτυς Μας. Αν αποκαλύπταµε τα κρυµµένα µυστήρια εκείνης της 
Ηµέρας, όλοι όσοι κατοικούν στη γη και στους ουρανούς θα 
λιποθυµούσαν και θα πέθαιναν, εκτός από εκείνους που θα 
προφυλάσσονταν από το Θεό, τον Πανίσχυρο, τον Παντογνώστη, 
τον Πάνσοφο. 
Είναι τόσο µεθυστική η επίδραση των λόγων του Θεού πάνω σε 
Εκείνον ο Οποίος είναι ο Αποκαλύπτων τις αναµφισβήτητες 
αποδείξεις Του, ώστε η Πένα Του δεν µπορεί να κινηθεί άλλο. Με 
αυτά τα λόγια τελειώνει την Πινακίδα Του: «Δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός από Μένα, τον Ύψιστο, τον Πανίσχυρο, τον Έξοχο, τον 
Παντογνώστη.» 

XV.   Η Πένα της Αποκάλυψης αναφωνεί: ‘Αυτή την Ηµέρα η 
Βασιλεία είναι του Θεού!’ Η Γλώσσα της Ισχύος καλεί: ‘Σήµερα 
όλη η κυριαρχία είναι πραγµατικά του Θεού!’ Ο Φοίνικας από τα 
ουράνια βασίλεια καλεί από το αθάνατο Κλαδί: ‘Η δόξα κάθε 
µεγαλειότητας ανήκει στο Θεό, τον Ασύγκριτο, τον Ακαταµάχητο!’ 
Το Μυστικό Περιστέρι κηρύσσει από τη χαρούµενη φωλιά του, 
στον αιώνιο Παράδεισο: ‘Η πηγή κάθε χάρης απορρέει αυτή την 
Ηµέρα από το Θεό, τον Ένα, τον Συγχωρούντα!’ Το Πουλί του 
Θρόνου κελαηδεί τη µελωδία του στα καταφύγια της αγιότητάς του: 
‘Υπέρτατη κυριαρχία δεν πρέπει να αποδοθεί αυτή την Ηµέρα σε 
κανέναν άλλο εκτός από το Θεό, ο Οποίος δεν έχει ταίρι και όµοιο, 
ο Οποίος είναι ο Πλέον Ισχυρός, ο Υποτάσσων τα πάντα!’ Η 
ενδότερη ουσία όλων των πραγµάτων προφέρει σε όλα τα 
πράγµατα τη µαρτυρία: ‘Κάθε συγχώρηση απορρέει την Ηµέρα 
αυτή από το Θεό, µε τον Οποίον κανείς δεν µπορεί να συγκριθεί, 
στον Οποίο δεν µπορεί να προσάψει κανείς εταίρο, στον Κυρίαρχο 
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Προστάτη όλων των ανθρώπων, στον Αποκρύπτοντα τις αµαρτίες 
τους!’ Η Πεµπτουσία της Δόξας έχει υψώσει τη φωνή της πάνω από 
το κεφάλι Μου και αναφωνεί από τέτοια ύψη, έτσι ώστε ούτε πένα 
ούτε γλώσσα δεν µπορεί σε οποιονδήποτε βαθµό να περιγράψει: ‘Ο 
Θεός είναι µάρτυς Μου! Αυτός ο Πανάρχαιος των αιώνιων ηµερών 
έχει έρθει περιζωσµένος από µεγαλείο και δύναµη. Δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, τον Πανένδοξο, τον Πανίσχυρο, τον 
Ύψιστο, τον Πάνσοφο, τον Διαπερνόντα τα πάντα, τον Βλέποντα τα 
πάντα, τον Ενήµερο των πάντων, τον Κυρίαρχο Προστάτη, την 
Πηγή αιώνιου Φωτός!’ 
Ω υπηρέτη Μου, που έχεις αναζητήσει την ευχαρίστηση του Θεού 
κι έχεις µείνει πιστός στην αγάπη Του την Ηµέρα κατά την οποία 
όλοι, εκτός από λίγους που ήταν προικισµένοι µε ενόραση, έχουν 
αποµακρυνθεί από Αυτόν! Είθε ο Θεός µε τη χάρη Του να σε 
ανταµείψει µε µια γενναία, άφθαρτη και αιώνια ανταµοιβή, εφόσον 
εσύ Τον αναζήτησες την Ηµέρα κατά την οποία τα µάτια ήταν 
τυφλωµένα. Γνώριζε ότι αν Εµείς σου αποκαλύπταµε έστω µια 
ψιχάλα από το χείµαρρο, που, µε εντολή του Θεού και από τα χέρια 
των ζηλόφθονων και των κακόβουλων έχει χυθεί πάνω Μας, εσύ θα 
θρηνούσες µε µεγάλο θρήνο και θα έκλαιγες µέρα και νύχτα για την 
κατάστασή Μας. Μακάρι να βρισκόταν µια διακριτική και δίκαιη 
ψυχή που θα αναγνώριζε τα θαύµατα αυτής της Αποκάλυψης 
-θαύµατα που διακηρύσσουν την κυριαρχία του Θεού και το 
µεγαλείο της δύναµής της. Μακάρι ένας τέτοιος άνθρωπος να 
σηκωνόταν και εξολοκλήρου για χάρη του Θεού, να νουθετούσε 
προσωπικά και ανοικτά, τους ανθρώπους, ώστε ίσως να 
ενεργοποιούνταν και να βοηθούσαν αυτόν τον Αδικηµένο τον 
Οποίο οι εργάτες της αδικίας έχουν τόσο σοβαρά βασανίσει. 
Μου φαίνεται σαν να ακούω τη Φωνή του Αγίου Πνεύµατος να 
καλεί πίσω Μου λέγοντας: Τροποποίησε το θέµα Σου και άλλαξε 
τον τόνο Σου, ώστε η καρδιά εκείνου που έχει προσηλώσει το 
βλέµµα του πάνω στο πρόσωπό Σου να µη λυπηθεί. Λέγε: Εξαιτίας 
της χάρης του Θεού και της δύναµής Του δεν έχω ζητήσει τη 
βοήθεια κανενός στο παρελθόν, ούτε θα ζητήσω τη βοήθεια 
κανενός στο µέλλον. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος Με βοήθησε µε 
τη δύναµη της αλήθειας κατά τη διάρκεια των ηµερών της εξορίας 
Μου στο Ιράκ. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος Με κάλυπτε µε την 
προστασία Του σε µια εποχή όταν οι άνθρωποι της γης Με 
αντιµάχονταν. Αυτός είναι Εκείνος που Με βοήθησε να φύγω από 
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την πόλη, ντυµένος µε τέτοιο µεγαλείο που κανένας, εκτός από τον 
αντιρρησία και τον κακόβουλο, δεν µπορεί να µην παραδεχτεί. 
Λέγε: Ο στρατός Μου είναι η εµπιστοσύνη Μου στο Θεό. Οι 
άνθρωποί Μου, η δύναµη της πεποίθησής Μου σ’ Αυτόν. Η αγάπη 
Μου είναι το πρότυπό Μου και ο σύντροφός Μου η θύµηση του 
Θεού, του Κυρίαρχου Κυρίου των πάντων, του Πλέον Ισχυρού, του 
Πανενδόξου, του Απεριόριστου.  
Σήκω, ω οδοιπόρε στο µονοπάτι της αγάπης του Θεού και βοήθησε 
την Υπόθεσή Του. Λέγε: Μην ανταλλάζετε αυτό το Νέο, ω 
άνθρωποι, µε τις µαταιότητες αυτού του κόσµου ή τις απολαύσεις 
του παραδείσου. Μα τη δικαιοσύνη του ενός αληθινού Θεού! Μία 
τρίχα από Αυτόν υπερέχει όλων όσων υπάρχουν στους ουρανούς 
και όλων όσων υπάρχουν στη γη. Προσέξτε, ω άνθρωποι, µήπως 
µπείτε στον πειρασµό να Τον αποποιηθείτε σε αντάλλαγµα µε το 
χρυσάφι και το ασήµι που κατέχετε. Αφήστε την αγάπη Του να γίνει 
ένα θησαυροφυλάκιο για τις ψυχές σας, την Ηµέρα κατά την οποία 
τίποτα εκτός απ’ Αυτόν δε θα σας ωφελήσει, την Ηµέρα κατά την 
οποία κάθε κολόνα θα τρέµει, όταν το δέρµα των ανθρώπων θα 
ανατριχιάσει, όταν όλα τα µάτια θα κοιτούν πάνω µε τρόµο. Λέγε: 
Ω άνθρωποι! Φοβηθείτε το Θεό και µην αποστρέφεστε 
περιφρονητικά την Αποκάλυψή Του. Προσκυνείστε µε τα πρόσωπα 
προς το Θεό και υµνείστε τη δόξα Του, πρωί και βράδυ. 
Άφησε την ψυχή σου να λάµψει µε τη φλόγα αυτής της αθάνατης 
Φωτιάς που καίει στην ενδότατη καρδιά του κόσµου, µε τέτοιο 
τρόπο που τα ύδατα του σύµπαντος θα είναι ανίκανα να 
ελαττώσουν τη ζέση της. Μνηµόνευσε, τότε, τον Κύριό σου, ώστε 
ίσως τα λόγια σου να νουθετήσουν τους απρόσεκτους ανάµεσα 
στους υπηρέτες Μας, και οι καρδιές των δίκαιων να ευφρανθούν. 

XVI.   Λέγε: Ω άνθρωποι! Αυτή είναι µια απαράµιλλη Ηµέρα. Το 
ίδιο απαράµιλλη πρέπει να είναι και η γλώσσα που υµνεί τη δόξα 
της Επιθυµίας των Εθνών και απαράµιλλη η πράξη που φιλοδοξεί 
να γίνει δεκτή στην κρίση Του. Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή 
προσδοκούσε αυτή την Ηµέρα, ώστε ίσως εκπληρώσει αυτό που 
αρµόζει στη στάθµη της και είναι αντάξιο του πεπρωµένου της. 
Ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος τον οποίο οι υποθέσεις του κόσµου 
απέτυχαν να εµποδίσουν από το να αναγνωρίσει Εκείνον ο Οποίος 
είναι ο Κύριος όλων των πραγµάτων. 
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Έχει τόσο τυφλωθεί η ανθρώπινη καρδιά που ούτε η αναστάτωση 
της πόλης, ούτε η αλλοίωση του βουνού σε σκόνη, ούτε και η 
διάσπαση της γης µπορούν να διαταράξουν τη νωθρότητά της. Οι 
υπαινιγµοί που είχαν γίνει στα Ιερά Κείµενα έχουν γίνει φανεροί, τα 
σηµάδια που έχουν καταγραφεί σ’ αυτά έχουν αποκαλυφτεί και η 
προφητική φωνή συνεχώς υψώνεται. Παρόλα αυτά όλοι, εκτός από 
εκείνους τους οποίους ο Θεός είχε την ευχαρίστηση να 
καθοδηγήσει, είναι συγκεχυµένοι στη µέθη της απερισκεψίας τους! 
Παρατηρήστε πώς ο κόσµος πλήττεται κάθε µέρα από µια νέα 
συµφορά. Η δυστυχία του γίνεται συνεχώς πιο βαθιά. Από τη 
στιγµή που αποκαλύφτηκε το Σουρέε Ραίς (Πινακίδα του Ραίς) 
µέχρι και σήµερα, ούτε ο κόσµος έχει γαληνέψει, ούτε έχουν 
ηρεµήσει οι καρδιές των ανθρώπων του. Κάποτε αναστατωνόταν 
από τις έριδες και τις προστριβές και άλλοτε συγκλονιζόταν από 
πολέµους κι έπεφτε θύµα αθεράπευτων ασθενειών. Η αρρώστια του 
πλησιάζει το στάδιο της απόλυτης απόγνωσης, αφού ο αληθινός 
Θεραπευτής εµποδίζεται να χορηγήσει το φάρµακο, ενώ 
ανειδίκευτοι γιατροί αντιµετωπίζονται µε εύνοια και τους δίνεται η 
ελευθερία να ενεργούν... Η σκόνη της εξέγερσης έχει θολώσει τις 
καρδιές των ανθρώπων κι έχει τυφλώσει τα µάτια τους. Σύντοµα θα 
αντιληφθούν τις συνέπειες των όσων έχουν πράξει τα χέρια τους 
την Ηµέρα του Θεού. Έτσι σε προειδοποιεί Εκείνος ο Οποίος είναι 
ο Ενήµερος των πάντων, όπως προστάζεται από Εκείνον ο Οποίος 
είναι ο Πανίσχυρος, ο Παντοδύναµος 

    XVII.   Μα το Όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι η Μεγάλη 
Αναγγελία! Ο Παντελεήµων έχει έρθει ενδεδυµένος µε 
αναµφισβήτητη κυριαρχία. Η ισορροπία έχει καθοριστεί και όλοι 
όσοι κατοικούν τη γη έχουν συγκεντρωθεί. Η σάλπιγγα έχει ηχήσει 
και ιδού, όλα τα βλέµµατα κοιτάζουν προς τα πάνω µε τρόµο, και οι 
καρδιές όλων όσων βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη 
τρέµουν, εκτός από εκείνους που έχει αναζωογονήσει η πνοή των 
στίχων του Θεού και οι οποίοι έχουν αποδεσµευτεί από όλα τα 
πράγµατα. 
Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία η γη θα διακηρύξει τα νέα της. 
Οι εργάτες της αδικίας είναι τα βάρη της, µακάρι να µπορούσατε να 
το αντιληφθείτε. Η σελήνη της µάταιης φαντασίας έχει διασπαστεί 
και ο ουρανός αναδίδει έναν ορατό καπνό. Βλέπουµε τους 
ανθρώπους πεσµένους κάτω, τροµαγµένους από το φόβο του 
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Κυρίου σου, του Παντοδύναµου, του Πανίσχυρου. Ο Κήρυκας έχει 
αναφωνήσει και οι άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή, τόσο µεγάλη 
είναι η µανία της οργής Του. Οι άνθρωποι εξ ευωνύµων 
αναστενάζουν και θρηνούν. Οι άνθρωποι εκ δεξιών κατοικούν σε 
ευγενείς κατοικίες: πίνουν τον Οίνο που είναι πραγµατικά ζωή από 
τα χέρια του Παντελεήµονα και είναι, αληθινά, οι ευδαίµονες. 
Η γη έχει σειστεί και τα βουνά έχουν αφανιστεί και οι άγγελοι 
έχουν εµφανιστεί, εν παρατάξει, µπροστά Μας. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι είναι σαστισµένοι µέσα στη µέθη τους και φέρουν στα 
πρόσωπά τους τα ίχνη του θυµού. Έτσι συγκεντρώσαµε τους 
εργάτες της αδικίας. Τους βλέπουµε να σπεύδουν προς το είδωλό 
τους. Λέγε: Κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει αυτή την Ηµέρα από την 
εντολή του Θεού. Αυτή είναι πραγµατικά µια θλιβερή Ηµέρα. 
Δείχνουµε σ’ αυτούς εκείνους που τους παραπλάνησαν. Τους 
βλέπουν και παρόλα αυτά δεν τους αναγνωρίζουν. Τα µάτια τους 
είναι µεθυσµένα· είναι πραγµατικά ένας τυφλός λαός. Οι αποδείξεις 
τους είναι οι συκοφαντίες που ξεστόµισαν. Καταδικασµένες είναι οι 
συκοφαντίες τους από το Θεό, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον 
Αυθύπαρκτο. Ο Κακός έχει διεγείρει τη διχόνοια στις καρδιές τους 
και έχουν προσβληθεί από µια οδύνη που κανείς δεν µπορεί να 
αποφύγει. Σπεύδουν προς τους κακόβουλους, φέροντας το όνοµα 
των εκτελεστών της αδικίας. Τέτοιες είναι οι πράξεις τους. 
Λέγε: Oι ουρανοί έχουν καταρρεύσει, η γη κρατείται στο χέρι Του 
και εκείνοι που προξενούν τη διαφθορά τραβούν τα µαλλιά τους και 
παρόλα αυτά δεν το αντιλαµβάνονται. Πίνουν από το µολυσµένο 
νερό και δεν το γνωρίζουν. Λέγε: Η κραυγή έχει υψωθεί και οι 
άνθρωποι έχουν βγει από τους τάφους τους και καθώς ορθώνονται 
κοιτάζουν γύρω τους. Μερικοί έχουν σπεύσει να φτάσουν την αυλή 
του Θεού του Ελέους, άλλοι έχουν καταπέσει στο πυρ της 
Κολάσεως, ενώ άλλοι είναι ακόµη χαµένοι στη σύγχυση. Οι στίχοι 
του Θεού έχουν αποκαλυφτεί και παρόλα αυτά, εκείνοι έχουν 
αποµακρυνθεί από αυτούς. Η απόδειξή Του έχει φανερωθεί και 
όµως αυτοί δεν είναι ενήµεροι. Και όταν κοιτάζουν το πρόσωπο του 
Παντελεήµονα, τα δικά τους πρόσωπα θλίβονται, ενώ 
διασκεδάζουν. Σπεύδουν προς το Πυρ της Κολάσεως και το 
συγχέουν µε το φως. Πολύ απέχει από το Θεό εκείνο που αυτοί 
ανόητα φαντάζονται! Λέγε: Είτε χαίρεστε είτε ξεσπάτε σε οργή οι 
ουρανοί έχουν διαρραγεί και ο Θεός έχει κατέλθει, περιβεβληµένος 
µε ακτινοβόλα κυριαρχία. Όλα τα δηµιουργήµατα ακούστηκαν να 

 34



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
αναφωνούν: “Η βασιλεία είναι του Θεού, του Παντοδύναµου, του 
Παντογνώστη, του Πάνσοφου.” 
Μάθε επίσης, ότι Εµείς έχουµε κλειστεί σε µια θλιβερή Φυλακή και 
περιστοιχιζόµαστε από τα πλήθη της τυραννίας, ως αποτέλεσµα των 
όσων έχουν διαπράξει τα χέρια των απίστων. Τέτοια, όµως, είναι η 
χαρά που έχει γευτεί ο Νέος που καµιά γήινη χαρά δεν µπορεί να 
συγκριθεί µαζί της. Μα το Θεό! Το κακό που υπέστη από τα χέρια 
του καταπιεστή δεν µπορεί ποτέ να θλίψει την καρδιά Του, ούτε 
µπορεί να Τον λυπήσει η ισχύς εκείνων που έχουν απαρνηθεί την 
αλήθεια Του. 
Λέγε: Η δοκιµασία είναι ένας ορίζοντας στην Αποκάλυψή Μου. Ο 
ήλιος της χάρης λάµπει πάνω του και σκορπίζει ένα φως που ούτε 
τα σύννεφα των ανώφελων φαντασιώσεων των ανθρώπων αλλά 
ούτε και οι µάταιες ψευδαισθήσεις του εχθρού µπορούν να 
σκιάσουν. 
Ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου Σου και θυµήσου τους υπηρέτες 
Του όπως σε θυµάται Εκείνος, ανεπηρέαστος από το θόρυβο των 
περιφρονούντων ή από το ξίφος του εχθρού. ... Διάδωσε τις γλυκιές 
ευωδίες του Κυρίου σου και µη διστάσεις, ακόµη κι αν είναι 
λιγότερο από µια στιγµή, να υπηρετήσεις την Υπόθεσή Του. 
Πλησιάζει η µέρα όπου η νίκη του Κυρίου σου, του Πάντοτε 
Συγχωρούντα, του Πλέον Γενναιόδωρου, θα διακηρυχθεί. 

XVIII.   Λέγε: Κάναµε τα ποτάµια του Θείου λόγου να πηγάσουν 
από το θρόνο Μας, έτσι ώστε τα τρυφερά βοτάνια της σοφίας και 
της αντίληψης να αναπηδήσουν από το χώµα της καρδιάς σας. Δε 
θα είστε ευγνώµονες; Εκείνοι που απαξιούν να λατρέψουν τον 
Κύριό τους θα είναι από αυτούς που θα αποκηρυχθούν. Και συχνά 
καθώς οι στίχοι Μας επαναλαµβάνονται σ’ αυτούς, εκείνοι 
επιµένουν στην περήφανη περιφρόνηση και στην κατάφωρη 
παραβίαση του νόµου Του, χωρίς να το γνωρίζουν. Όσο για 
εκείνους που έχουν αρνηθεί να πιστέψουν σε Αυτόν, θα βρίσκονται 
στη σκιά ενός µαύρου καπνού. Η «Ώρα» έχει φτάσει γι’ αυτούς ενώ 
διασκεδάζουν. Τους σέρνουν από τα µαλλιά και όµως δεν το 
γνωρίζουν. 
Εκείνο που έπρεπε να έρθει έχει έρθει ξαφνικά. Δες πώς τρέπονται 
σε φυγή µακριά απ’ αυτό! Το αναπόφευκτο συνέβη· παρατήρησε 
πώς του έχουν γυρίσει την πλάτη! Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την 
οποία κάθε άνθρωπος θα ξεπεράσει τον εαυτό του, πολύ 

 35



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
περισσότερο τους οµοίους του, ας µπορούσατε να το αντιληφθείτε. 
Λέγε: Μα το Θεό! Το σάλπισµα έχει ηχήσει, και ιδού, η 
ανθρωπότητα έχει σωριαστεί λιπόθυµη µπροστά µας! Ο Κήρυκας 
έχει αναγγείλει και ο Συγκαλών έχει υψώσει τη φωνή Του λέγοντας: 
‘Η Βασιλεία είναι του Θεού, του Πανίσχυρου, του Βοηθού στον 
Κίνδυνο, του Αυθύπαρκτου.’ 
Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία όλα τα βλέµµατα θα στραφούν 
στον ουρανό µε τρόµο, η Ηµέρα κατά την οποία οι καρδιές εκείνων 
που κατοικούν στη γη θα τρέµουν, εκτός απ’ αυτούς τους οποίους ο 
Κύριός σου, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος, έχει την ευχαρίστηση 
να λυτρώσει. Όλα τα πρόσωπα έχουν σκοτεινιάσει εκτός από εκείνα 
τα οποία ο Θεός του Ελέους έχει προικίσει µε µια ακτινοβόλα 
καρδιά. Μεθυσµένα είναι τα µάτια εκείνων των ανθρώπων που 
έχουν φανερά αρνηθεί να αντικρίσουν το πρόσωπο του Θεού, του 
Πανένδοξου, του Πανύµνητου. 
Λέγε: Δεν έχετε µελετήσει το Κοράνιο; Διαβάστε το ώστε ίσως 
µπορέσετε να βρείτε την Αλήθεια, διότι αυτό το Βιβλίο είναι 
πραγµατικά το Ευθύ Μονοπάτι. Αυτός είναι ο Δρόµος του Θεού για 
όλους όσους βρίσκονται στους ουρανούς και όλους όσους 
βρίσκονται στη γη. Αν αδιαφορήσατε για το Κοράνιο, για το 
Μπαγιάν δεν µπορείτε να ισχυριστείτε ότι σας είναι ξένο. Δείτε το 
ανοιχτό µπροστά στα µάτια σας. Διαβάστε τους στίχους του, µήπως 
και σταµατήσετε να διαπράττετε εκείνο που θα κάνει τους 
Αγγελιοφόρους του Θεού να θρηνούν και να κλαίνε. 
Σπεύστε έξω από τους τάφους σας. Πόσον καιρό θα κοιµάστε; Το 
δεύτερο σάλπισµα έχει ηχήσει. Ποιον κοιτάζετε; Αυτός είναι ο 
Κύριός σας, ο Θεός του Ελέους. Βλέπετε πως αρνείστε τα σηµάδια 
Του! Η γη έχει διαταραχθεί από µια µεγάλη ταραχή και έχει 
απαλλαγεί από τα βάρη της. Δε θα το παραδεχτείτε; Λέγε: Δε θα 
αναγνωρίσετε ότι τα βουνά έχουν γίνει σαν τούφες από µαλλί, ότι οι 
άνθρωποι είναι συγκλονισµένοι από το τροµακτικό µεγαλείο της 
Υπόθεσης του Θεού; Παρατηρήστε ότι τα σπίτια τους είναι 
ερειπωµένα και οι ίδιοι ένα ναυαγισµένο πλήθος. 
Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία ο Παντελεήµων έχει κατέλθει 
στα σύννεφα της γνώσης, ενδεδυµένος µε έκδηλη κυριαρχία. Αυτός 
γνωρίζει καλά τις πράξεις των ανθρώπων. Αυτός είναι Εκείνος του 
Οποίου τη δόξα κανείς δεν µπορεί να παρανοήσει, ας µπορούσατε 
να το κατανοήσετε. Ο ουρανός κάθε θρησκείας έχει συντριβεί, η γη 
της ανθρώπινης κατανόησης έχει διασπαστεί και οι άγγελοι του 
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Θεού φανερά κατέρχονται. Λέγε: Αυτή είναι η Ηµέρα της αµοιβαίας 
πλάνης. Προς πού σπεύδετε να αποµακρυνθείτε; Τα βουνά έχουν 
εξαφανιστεί και οι ουρανοί έχουν καταρρεύσει και ολόκληρη η γη 
κρατείται στο χέρι Του, ας µπορούσατε να το καταλάβετε. Ποιος 
είναι Εκείνος που µπορεί να σας προστατεύσει; Κανείς, µα το 
Όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Παντελεήµων! Κανείς εκτός από 
το Θεό, τον Παντοδύναµο, τον Πανένδοξο, το Γενναιόδωρο. Κάθε 
γυναίκα που είχε ένα βάρος στα σπλάχνα της έχει απαλλαγεί από το 
φορτίο της. Βλέπουµε τους ανθρώπους µεθυσµένους αυτή την 
Ηµέρα, την Ηµέρα κατά την οποία άνθρωποι και άγγελοι έχουν 
βρεθεί µαζί. 
Λέγε: Υπάρχει καµιά αµφιβολία όσον αφορά το Θεό; Δέστε πως 
έχει κατέλθει από τον ουρανό της χάρης Του, περιβεβληµένος µε 
δύναµη και προικισµένος µε κυριαρχία. Υπάρχει καµιά αµφιβολία 
σχετικά µε τα σηµάδια Του; Ανοίξτε τα µάτια σας και εξετάστε τις 
σαφείς ενδείξεις Του. Ο παράδεισος βρίσκεται στο δεξί σας χέρι και 
έχει µεταφερθεί πλησίον σας, ενώ η κόλαση φλέγεται. 
Παρατηρήστε την καταστροφική της φλόγα. Σπεύστε να εισέλθετε 
στον Παράδεισο, σαν ένα δείγµα του ελέους Μας προς εσάς και 
πιείτε από τα χέρια του Παντελεήµονα τον Οίνο που είναι 
πραγµατικά ζωή. 
Πιείτε µε µεγάλη ευχαρίστηση, ω άνθρωποι του Μπαχά. Εσείς είστε 
πραγµατικά εκείνοι που θα είναι µακάριοι. Αυτό είναι εκείνο που 
έχουν πετύχει όσοι βρίσκονται κοντά στο Θεό. Αυτό είναι το ρέον 
ύδωρ που σας είχε υποσχεθεί το Κοράνιο και αργότερα το Μπαγιάν, 
σαν µια ανταµοιβή από τον Κύριό σας, το Θεό του Ελέους. 
Ευλογηµένοι είναι εκείνοι που το πίνουν. 
Ω υπηρέτη Μου που έχεις στρέψει το πρόσωπό σου προς Εµένα! 
Πρόσφερε ευχαριστίες στο Θεό που σου έστειλε αυτή την Πινακίδα 
σε αυτή τη Φυλακή, έτσι ώστε να υπενθυµίσεις στους ανθρώπους 
τις ηµέρες του Κυρίου σου, του Πανενδόξου, του Παντογνώστη. 
Έτσι έχουµε εδραιώσει για σένα, µέσα από τα ύδατα της σοφίας και 
του λόγου Μας, τα θεµέλια της πίστης σου. Αυτό, αληθινά, είναι το 
ύδωρ πάνω στο οποίο ο Θρόνος του Κυρίου σου έχει υψωθεί. ‘Ο 
Θρόνος Του είχε στηθεί πάνω στα ύδατα.’ Στοχάσου αυτό µε την 
καρδιά σου, έτσι ώστε να κατανοήσεις τη σηµασία του. Λέγε: 
Δοξασµένος ας είναι ο Θεός, ο Κύριος όλων των κόσµων. 
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XIX.   Σε κάθε διορατική και φωτισµένη καρδιά είναι φανερό ότι ο 
Θεός, η ακατάληπτη Ουσία, το Θείο Ον, είναι απείρως εξυψωµένος 
πέρα από κάθε ανθρώπινη ιδιότητα, όπως είναι η σωµατική ύπαρξη, 
η άνοδος και η κάθοδος, η έξοδος και η είσοδος. Πόρρω απέχει από 
τη δόξα Του ότι θα µπορέσει η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει 
επαρκώς τον έπαινό Του, ή να κατανοήσει η ανθρώπινη καρδιά το 
απύθµενο µυστήριό Του. Εκείνος είναι, και ήταν πάντα, καλυµµένος 
µέσα στην πανάρχαια αιωνιότητα της Ουσίας Του και θα παραµείνει 
στην Πραγµατικότητά Του παντοτινά κρυµµένος από τα µάτια των 
ανθρώπων. «Κανένα όραµα δεν Τον περιλαµβάνει, αλλά Εκείνος 
περιλαµβάνει κάθε όραµα. Αυτός είναι ο Ασύλληπτος, Εκείνος που 
αντιλαµβάνεται τα πάντα.». 
Επειδή η πύλη της επίγνωσης του Πανάρχαιου των Ηµερών είναι 
κλειστή στα µάτια όλων των όντων, η Πηγή της απεριόριστης 
χάρης, σύµφωνα µε τα λόγια Του, ‘η χάρη Του έχει υπερβεί όλα τα 
πράγµατα· η χάρη Μου έχει περιβάλλει τα πάντα,’ έχει κάνει εκείνα 
τα φωτεινά Πετράδια της Αγιότητας να ξεπροβάλουν από την 
επικράτεια του πνεύµατος, µε την ευγενή µορφή του ανθρώπινου 
ναού και να φανερωθούν σε όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε να 
µεταδώσουν στον κόσµο τα µυστήρια του αµετάβλητου Όντος και 
να µιλήσουν για τα λεπτά σηµεία της άφθαρτης Ουσίας Του. 
Αυτοί οι καθαγιασµένοι Καθρέφτες, αυτές οι Χαραυγές της 
πανάρχαιας δόξας είναι καθένας και όλοι οι Εκφραστές πάνω στη 
γη Εκείνου ο Οποίος είναι η κεντρική Σφαίρα του σύµπαντος, η 
Ουσία και ο Απώτατος Σκοπός του. Από Αυτόν προέρχεται η γνώση 
και η δύναµή τους. Από Αυτόν απορρέει η κυριαρχία τους. Η 
οµορφιά της όψης τους δεν είναι παρά η αντανάκλαση της εικόνας 
Του, και η αποκάλυψή τους ένα σηµάδι της αθάνατης δόξας Του. 
Αυτοί είναι τα Θησαυροφυλάκια της Θείας Γνώσης και οι χώροι 
διαφύλαξης της ουράνιας σοφίας. Από αυτούς µεταδίδεται µια χάρη 
που είναι απεριόριστη και µε αυτούς αποκαλύπτεται το Φως που δε 
σβήνει ποτέ. ... Αυτοί οι Ναοί της Αγιότητας, αυτοί οι Αρχέγονοι 
Καθρέφτες που αντανακλούν το φως της άσβεστης δόξας, είναι οι 
εκφραστές Εκείνου ο Οποίος είναι ο Αόρατος των Αοράτων. Με 
την αποκάλυψη αυτών των Πετραδιών της Θείας αρετής 
φανερώνονται όλα τα ονόµατα και οι ιδιότητες του Θεού, όπως 
είναι η γνώση και η δύναµη, η κυριαρχία και η εξουσία, το έλεος 
και η σοφία, η δόξα, η γενναιοδωρία και η χάρη. 
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Αυτές οι ιδιότητες του Θεού δεν έχουν ούτε τώρα ούτε ποτέ δοθεί 
ειδικά σε ορισµένους Προφήτες και παρακρατηθεί από άλλους. Όχι, 
όλοι οι Προφήτες του Θεού, οι ευνοούµενοί Του, οι άγιοι και 
εκλεκτοί Αγγελιοφόροι Του, είναι, χωρίς εξαίρεση, οι φορείς των 
ονοµάτων Του, και οι ενσαρκώσεις των ιδιοτήτων Του. Διαφέρουν 
µόνο στην ένταση της αποκάλυψής τους και στη συγκριτική δύναµη 
του φωτός τους. Όπως και Αυτός έχει αποκαλύψει: «Μερικούς από 
τους Αποστόλους Εµείς τους κάναµε να υπερέχουν των άλλων.» 
Έχει εποµένως γίνει φανερό και έκδηλο ότι µέσα στους ναούς  
αυτών των Προφητών και των Εκλεκτών του Θεού το φως των 
απεριόριστων ονοµάτων και εξυψωµένων ιδιοτήτων Του 
αντικατοπτρίζεται, παρόλο που το φως µερικών από αυτών των 
ιδιοτήτων µπορεί να αποκαλύπτεται ή όχι εξωτερικά από αυτούς 
τους φωτεινούς Ναούς στα µάτια των ανθρώπων. Το ότι κάποια 
συγκεκριµένη ιδιότητα του Θεού δεν έχει εκδηλωθεί εξωτερικά από 
αυτές τις Ουσίες της Αποδέσµευσης δεν υπονοεί µε κανέναν τρόπο 
ότι αυτοί που είναι οι Χαραυγές των ιδιοτήτων του Θεού και τα 
Θησαυροφυλάκια των άγιων ονοµάτων Του δεν την κατείχαν. 
Συνεπώς, αυτές οι φωτισµένες Ψυχές, αυτές οι όµορφες Όψεις, 
έχουν η κάθε µία και όλες τους προικιστεί µε όλες τις ιδιότητες του 
Θεού, όπως είναι η κυριαρχία, η εξουσία, και τα παρόµοια, παρόλο 
που φαινοµενικά είναι απογυµνωµένες από κάθε γήινο µεγαλείο. ... 

XX.   Γνώριζε µε βεβαιότητα, ότι ο Αόρατος δεν µπορεί µε κανέναν 
τρόπο να ενσαρκώσει την Ουσία Του και να την αποκαλύψει στους 
ανθρώπους. Αυτός είναι, και υπήρξε πάντα, απείρως εξυψωµένος 
πέρα από κάθε τι που µπορεί να περιγραφεί ή να κατανοηθεί. Από 
το καταφύγιο της δόξας Του η φωνή Του συνεχώς διακηρύσσει: 
“Αληθινά, Εγώ είµαι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
Εµένα, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο. Έχω αποκαλύψει τον 
Εαυτό Μου στους ανθρώπους και έχω στείλει Εκείνον ο Οποίος 
είναι η Χαραυγή των σηµείων της Αποκάλυψής Μου. Μέσω Αυτού 
έχω κάνει όλη τη δηµιουργία να µαρτυρήσει ότι δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός από Αυτόν, τον Ασύγκριτο, τον Ενήµερο των πάντων, 
τον Πάνσοφο.” Εκείνος ο Οποίος είναι παντοτινά κρυµµένος από τα 
µάτια των ανθρώπων δεν µπορεί ποτέ να αποκαλυφτεί, παρά µόνο 
µέσω της Φανέρωσής Του και η Φανέρωσή Του δεν µπορεί να 
επικαλεστεί µεγαλύτερη απόδειξη της αλήθειας της Αποστολής Του 
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από την απόδειξη του ίδιου του Εαυτού Του. 

XXI.   Ω Σαλµάν! Η πύλη της επίγνωσης του Πανάρχαιου Όντος 
ήταν και θα συνεχίσει να είναι για πάντα κλειστή µπροστά στα 
µάτια των ανθρώπων. Καµιά ανθρώπινη αντίληψη δε θα βρει ποτέ 
πρόσβαση στην άγια αυλή Του. Σαν ένα δείγµα του ελέους Του, 
ωστόσο, και σαν µια απόδειξη της στοργικής Του καλοσύνης, έχει 
φανερώσει στους ανθρώπους τους Αυγερινούς της θείας Του 
καθοδήγησης, τα Σύµβολα της θείας Του ενότητας και έχει ορίσει 
ώστε η επίγνωση αυτών των ιερών Υπάρξεων να ταυτίζεται µε τη 
επίγνωση του Ίδιου του Εαυτού Του. Όποιος τους έχει αναγνωρίσει 
έχει αναγνωρίσει το Θεό. Όποιος ακούει το κάλεσµά τους έχει 
ακούσει τη Φωνή του Θεού και όποιος έχει βεβαιώσει την αλήθεια 
της Αποκάλυψής τους έχει βεβαιώσει την αλήθεια του Ίδιου του 
Θεού. Όποιος αποστρέφεται αυτούς, έχει αποστραφεί το Θεό, και 
όποιος αρνείται να πιστέψει σε αυτούς έχει αρνηθεί να πιστέψει στο 
Θεό. Ο καθένας από αυτούς είναι ο Δρόµος του Θεού που συνδέει 
αυτό τον κόσµο µε τα ουράνια βασίλεια, και το Λάβαρο της 
Αλήθειας Του για τον καθένα στα βασίλεια της γης και του 
ουρανού. Αυτοί είναι οι Φανερώσεις του Θεού ανάµεσα στους 
ανθρώπους, οι αποδείξεις της Αλήθειας Του και τα σηµάδια της 
δόξας Του. 

XXII.   Οι Φορείς της Εµπιστοσύνης του Θεού έχουν φανερωθεί 
στους λαούς της γης ως Εκφραστές µιας νέας Υπόθεσης και 
Φανερωτές ενός νέου Μηνύµατος. Αφού αυτά τα Πουλιά του 
ουράνιου Θρόνου έχουν όλα σταλεί από τον ουρανό της Θείας 
Θέλησης και καθώς όλα υψώνονται να διακηρύξουν την 
ακαταµάχητη Πίστη Του, αυτά, εποµένως, θεωρούνται ως µια ψυχή 
και το ίδιο πρόσωπο. Διότι όλα πίνουν από το ένα Κύπελλο της 
αγάπης του Θεού και όλα γεύονται τον καρπό του ίδιου Δέντρου της 
Ενότητας.  
H κάθε µια από αυτές τις Φανερώσεις του Θεού έχει µια διπλή 
στάθµη. Η µία είναι η στάθµη της πλήρους αφαίρεσης και 
ουσιώδους ενότητας. Από αυτή την άποψη, αν τους καλείς όλους µε 
το ίδιο όνοµα, και τους αποδίδεις τις ίδιες ιδιότητες, δεν έχεις 
παρεκκλίνει από την αλήθεια. Όπως έχει αποκαλύψει κι Αυτός: 
“Καµιά διάκριση δεν κάνουµε µεταξύ των Αγγελιοφόρων Του.” 
Διότι αυτοί, ο καθένας και όλοι, καλούν τους ανθρώπους της γης να 
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αναγνωρίσουν την ενότητα του Θεού και τους διακηρύττουν το 
Κοσάρ  µιας απεριόριστης χάρης και γενναιοδωρίας. Είναι όλοι 7

ενδεδυµένοι µε το µανδύα της προφητείας, και τιµηµένοι µε το 
ένδυµα της δόξας. Έτσι ο Μωάµεθ, το Σηµείο του Κορανίου, έχει 
αποκαλύψει: «Εγώ είµαι όλοι οι Προφήτες.» Οµοίως λέγει: «Εγώ 
είµαι ο πρώτος Αδάµ, ο Νώε, ο Μωυσής και ο Ιησούς.» Παρόµοιες 
δηλώσεις έχουν γίνει από τον Ιµάµη Αλή. Λόγια όπως αυτά, τα 
οποία υποδηλώνουν την ουσιώδη ενότητα εκείνων των Εκφραστών 
της Μοναδικότητας, έχουν επίσης εκπηγάσει από τους Αγωγούς του 
αθάνατου λόγου του Θεού και από τα θησαυροφυλάκια των 
πετραδιών της Θείας γνώσης, και έχουν καταγραφεί στα Ιερά 
Κείµενα. Αυτές οι Όψεις είναι οι δέκτες της Θείας Εντολής και οι 
Χαραυγές της Αποκάλυψής Του. Αυτή η Αποκάλυψη είναι 
εξυψωµένη πάνω από τα πέπλα της πολλαπλότητας και την 
επιτακτικότητα της αρίθµησης. Γι’ αυτό Αυτός λέγει: “Η Υπόθεσή 
Μας είναι µόνο Μία.” Εφόσον η Υπόθεση είναι µία και η ίδια, οι 
Εκφραστές της επίσης πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα και το αυτό. 
Οµοίως, οι Ιµάµηδες της Μωαµεθανικής Πίστης, εκείνοι οι λύχνοι 
της βεβαιότητας, έχουν πει: “Ο Μωάµεθ είναι ο πρώτος µας, ο 
Μωάµεθ είναι ο τελευταίος µας, ο Μωάµεθ είναι τα πάντα µας.” 
Είναι σαφές και φανερό σ’ εσένα ότι όλοι οι Προφήτες είναι οι Ναοί 
της Υπόθεσης του Θεού που έχουν εµφανιστεί ντυµένοι µε 
διαφορετικό ένδυµα. Αν παρατηρήσεις µε διορατικό µάτι, θα τους 
δεις όλους να κατοικούν στο ίδιο ιερό, να πετούν στον ίδιο ουρανό, 
να κάθονται στον ίδιο θρόνο, να προφέρουν τον ίδιο λόγο και να 
διακηρύττουν την ίδια Πίστη. Τέτοια είναι η ενότητα αυτών των 
Ουσιών της Ύπαρξης, αυτών των Φωστήρων της απεριόριστης και 
αµέτρητης λαµπρότητας! Εποµένως, αν µια από αυτές τις 
Φανερώσεις της Αγιότητας διακηρύξει λέγοντας: “Εγώ είµαι η 
Επιστροφή όλων των Προφητών,” αληθινά, λέγει την αλήθεια. Με 
τον ίδιο τρόπο, σε κάθε επακόλουθη Αποκάλυψη, η επιστροφή της 
προηγούµενης Αποκάλυψης είναι ένα γεγονός, η αλήθεια του 
οποίου αποδεικνύεται σταθερά. ... 
Η άλλη στάθµη είναι η στάθµη της διάκρισης και ανήκει στον 
κόσµο της δηµιουργίας και στους περιορισµούς του. Από αυτή την 
άποψη, κάθε Φανέρωση του Θεού έχει µια ξεχωριστή ατοµικότητα, 
µία σαφώς προδιαγεγραµµένη αποστολή, µία προκαθορισµένη 
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αποκάλυψη, και ειδικά καθορισµένους περιορισµούς. Η κάθε µία 
από αυτές είναι γνωστή µε ένα διαφορετικό όνοµα, χαρακτηρίζεται 
από κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα, εκπληρώνει µια συγκεκριµένη 
αποστολή, και της έχει ανατεθεί µια ιδιαίτερη Αποκάλυψη. Επίσης 
Αυτός λέγει: «Μερικούς από τους Αποστόλους Εµείς τους έχουµε 
κάνει να υπερέχουν των άλλων. Σε µερικούς έχει µιλήσει ο Θεός, 
µερικούς Αυτός τους έχει εξάρει και εξυψώσει. Και στον Ιησού, τον 
Υιό της Μαρίας, δώσαµε εµφανή σηµάδια και Τον ενισχύσαµε µε το 
Άγιο Πνεύµα.» 
Εξαιτίας αυτής της διαφοράς στη στάθµη και στην αποστολή τους 
τα λόγια που ρέουν από αυτές τις Πηγές της Θείας γνώσης 
φαίνονται ότι ποικίλουν και διαφέρουν. Ειδάλλως, στα µάτια 
εκείνων που είναι µυηµένοι στα µυστήρια της Θείας σοφίας, όλα 
που εκφράζουν στην πραγµατικότητα, είναι απλώς οι εκφράσεις 
µίας Αλήθειας. Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν 
κατορθώσει να εκτιµήσουν εκείνες τις καταστάσεις που έχουµε 
αναφέρει, νιώθουν, εποµένως, σαστισµένοι και τροµαγµένοι 
µπροστά στους ποικίλους λόγους που προφέρονται από τις 
Φανερώσεις που είναι ουσιαστικά µία και η αυτή. 
Υπήρξε πάντα φανερό ότι όλες αυτές οι αποκλίσεις του λόγου 
αποδίδονται στις διαφορές της στάθµης. Εποµένως, βλέποντάς τις 
από την άποψη της ενότητας και απόλυτης αποδέσµευσής τους, οι 
ιδιότητες της Θεότητας, Θεϊκότητας, Υπέρτατης Μοναδικότητας 
και Ενδότατης Ουσίας, ίσχυαν και ισχύουν για εκείνες τις Ουσίες 
της Ύπαρξης, εφόσον όλες κατοικούν στο θρόνο της Θείας 
Αποκάλυψης και είναι εγκατεστηµένες στην έδρα της Θείας 
Απόκρυψης. Μέσα από τη δική τους εµφάνιση έχει φανερωθεί η 
Αποκάλυψη του Θεού και από την όψη τους έχει αποκαλυφτεί η 
Ωραιότητα του Θεού. Έτσι έχουν ακουστεί τα λόγια του Ίδιου του 
Θεού να προφέρονται από αυτές τις Φανερώσεις της Θείας 
Ύπαρξης. 
Βλέποντάς τους στο φως της δεύτερης στάθµης τους - τη στάθµη 
της διάκρισης, της διαφοροποίησης, των εφήµερων περιορισµών, 
γνωρισµάτων και προτύπων - επιδεικνύουν απόλυτη υποτέλεια, 
απόλυτη ανέχεια και πλήρη αυτοεξάλειψη. Όπως Αυτός λέει: “Εγώ 
είµαι ο υπηρέτης του Θεού. Είµαι απλώς ένας άνθρωπος σαν κι 
εσάς.”... 
Αν οποιαδήποτε από τις Φανερώσεις του Θεού, που περιλαµβάνουν 
τα πάντα, δήλωνε: «Εγώ είµαι ο Θεός,» Αυτός, αληθινά, θα έλεγε 
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την αλήθεια, και δε χωράει καµία αµφιβολία σ’ αυτό. Διότι έχει 
επανειληµµένα αποδειχτεί ότι µέσα από την Αποκάλυψή τους, τις 
ιδιότητες και τα ονόµατά τους, φανερώνονται στον κόσµο η 
Αποκάλυψη του Θεού, τα ονόµατα και οι ιδιότητές Του. Έτσι, 
Αυτός έχει αποκαλύψει: «Αυτά τα βέλη ήταν του Θεού, όχι δικά 
Σου.» Και επίσης λέγει: «Αληθινά, εκείνοι που ορκίστηκαν πίστη σ’ 
εσένα, πράγµατι ορκίστηκαν εκείνη την πίστη στο Θεό.» Κι αν 
οποιοσδήποτε από αυτούς πρόφερε το λόγο, «Εγώ είµαι ο 
Αγγελιοφόρος του Θεού,» κι Αυτός, επίσης, θα έλεγε την αλήθεια, 
την αναµφισβήτητη αλήθεια. Ακόµα και όπως έχει πει: «Ο Μωάµεθ 
δεν είναι ο πατέρας κανενός ανθρώπου ανάµεσά σας, αλλά είναι ο 
Αγγελιοφόρος του Θεού.» Βλέποντάς τους κάτω από αυτό το φως, 
όλοι είναι Αγγελιοφόροι εκείνου του ιδανικού Βασιλέα, εκείνης της 
αµετάβλητης Ουσίας. Κι αν διακήρυτταν όλοι, «Εγώ είµαι η 
Σφραγίδα των Προφητών,» πράγµατι θα έλεγαν την αλήθεια, χωρίς 
το ελάχιστο ίχνος αµφιβολίας. Διότι όλοι είναι ένα άτοµο, µια ψυχή, 
ένα πνεύµα, µία ύπαρξη, µία αποκάλυψη. Είναι όλοι η φανέρωση 
της «Αρχής» και του «Τέλους», του «Πρώτου» και του 
«Τελευταίου», του «Ορατού’ και του «Αοράτου» - που όλα 
αναφέρονται σε Εκείνον ο Οποίος είναι το Ενδότατο Πνεύµα των 
Πνευµάτων και η Αιώνια Ουσία των Ουσιών. Κι αν έλεγαν, 
«Είµαστε οι Υπηρέτες του Θεού,» κι αυτό επίσης είναι ένα φανερό 
και αδιαφιλονίκητο γεγονός. Διότι έχουν φανερωθεί στην έσχατη 
κατάσταση της υποτέλειας, µια υποτέλεια που παρόµοιά της 
κανένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να φτάσει. Συνεπώς τις 
στιγµές κατά τις οποίες αυτές οι ουσίες της Ύπαρξης ήταν βαθιά 
βυθισµένες στους ωκεανούς της πανάρχαιας και αιώνιας ιερότητας, 
ή όταν υψώνονταν στις υψηλότερες κορυφές των Θεϊκών 
µυστηρίων, ισχυρίζονταν ότι τα λόγια τους ήταν η Φωνή της 
Θεότητας, η Φωνή του Ίδιου του Θεού. 
Αν µπορούσε να ανοίξει το µάτι της διορατικότητας θα 
αντιλαµβανόταν ότι σ’ αυτήν ακριβώς την κατάσταση έχουν 
θεωρήσει τον εαυτό τους εντελώς αφανή και ανύπαρκτο ενώπιον 
Αυτού ο Οποίος διαπερνά τα πάντα, του Άφθαρτου. Μου φαίνεται 
ότι έχουν θεωρήσει τον εαυτό τους σαν απόλυτη µηδαµινότητα και 
έχουν κρίνει τη µνεία τους σε εκείνη την Αυλή µια πράξη 
βλασφηµίας. Διότι ο ελάχιστος ψίθυρος του εγώ µέσα σε µια τέτοια 
Αυλή αποτελεί µια ένδειξη αυτοπροβολής και αυτοτελούς ύπαρξης. 
Στα µάτια εκείνων που έχουν φτάσει σε εκείνη την Αυλή, ένας 
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τέτοιος υπαινιγµός είναι από µόνος του µια σοβαρή παράβαση. 
Πόσο πιο σοβαρή θα ήταν αν αναφερόταν οτιδήποτε άλλο σ’ εκείνη 
την Παρουσία, αν η καρδιά του ανθρώπου, η γλώσσα, ο νους, ή η 
ψυχή του, ενασχολούνταν µε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον 
Πολυαγαπηµένο, αν τα µάτια του έβλεπαν άλλη όψη εκτός από την 
οµορφιά Του, αν τα αφτιά του έτειναν προς οποιαδήποτε µελωδία 
εκτός από τη Φωνή Του και αν τα πόδια Του βάδιζαν οποιοδήποτε 
δρόµο εκτός από το δικό Του δρόµο.... 
Εξαιτίας αυτής της στάθµης έχουν ισχυριστεί ότι η φωνή τους είναι 
η Φωνή της Θεότητας και ούτω καθεξής, ενώ εξαιτίας της  
ιδιότητας τους ως Αγγελιοφόροι, έχουν κηρύξει τους Εαυτούς Τους 
Αγγελιοφόρους του Θεού. Σε κάθε στιγµή εξέφραζαν ένα λόγο που 
ήταν σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της περίστασης και απέδιδαν όλες 
αυτές τις διακηρύξεις στον Εαυτό τους, διακηρύξεις που 
εκτείνονταν από το βασίλειο της Θείας Αποκάλυψης µέχρι το 
βασίλειο της δηµιουργίας και από την επικράτεια της Θεότητας ως 
την επικράτεια της γήινης ύπαρξης. Εποµένως οτιδήποτε κι αν 
εκφράσουν, είτε ανήκει στη σφαίρα της Θεότητας, του Κυρίου, της 
ιδιότητας του Προφήτη, του Αγγελιοφόρου, του Φύλακα, των 
Αποστόλου ή της Υποτέλειας, είναι αληθινό, χωρίς το παραµικρό 
ίχνος αµφιβολίας. Συνεπώς αυτά τα λόγια τα οποία έχουµε 
παραθέσει, υποστηρίζοντας το επιχείρηµά Μας πρέπει να 
εξεταστούν προσεκτικά, ώστε οι διαφορετικές εκφράσεις των 
Φανερώσεων του Αοράτου και της Χαραυγής της Αγιότητας να 
παύσουν να διαταράσσουν την ψυχή και να σαστίζουν το νου. 

XXIII.   Σκέψου τις προηγούµενες γενεές. Κοίταξε πώς κάθε φορά 
που ο Ήλιος της Θείας γενναιοδωρίας σκόρπιζε το φως της 
Αποκάλυψής Του πάνω στον κόσµο, οι άνθρωποι της Ηµέρας Του 
ξεσηκώνονταν εναντίον Του και απαρνιούνταν την αλήθεια Του. 
Αυτοί που θεωρούνταν ηγέτες των ανθρώπων προσπαθούσαν 
συνεχώς να εµποδίσουν τους οπαδούς τους να στραφούν προς 
Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Ωκεανός της απεριόριστης γενναιοδωρίας 
του Θεού.  
Κοίταξε πώς οι άνθρωποι, έριξαν τον Αβραάµ, το Φίλο του Θεού, 
στη φωτιά σαν αποτέλεσµα της καταδίκης που απαγγέλθηκε από 
τους ιερείς της εποχής Του· πώς ο Μωυσής, Αυτός ο οποίος 
συνοµίλησε µε τον Παντοδύµανο, καταγγέλθηκε ως ψεύτης και 
συκοφάντης. Αναλογίσου ποια µεταχείριση είχε ο Ιησούς, το 
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Πνεύµα του Θεού, από τους εχθρούς Του, παρά την εξαιρετική Του 
πραότητα και την τέλεια τρυφερότητα της ψυχής Του. Τόσο άγρια 
ήταν η αντίδραση την οποία είχε να αντιµετωπίσει Αυτός, η Ουσία 
της Ύπαρξης και ο Κύριος των ορατών και αοράτων, ώστε δεν είχε 
πού την κεφαλήν κλίναι. Περιπλανιόταν συνεχώς από µέρος σε 
µέρος, στερούµενος µόνιµης κατοικίας. Συλλογίσου τι συνέβη στο 
Μωάµεθ, τη Σφραγίδα των Προφητών, ας θυσιαστεί η ζωή όλων γι’ 
Αυτόν. Πόσο βαριές ήταν οι συµφορές που οι ηγέτες των Ιουδαίων 
και των ειδωλολατρών έκαναν να πέσουν βροχηδόν πάνω σ’ Αυτόν, 
ο Οποίος είναι ο υπέρτατος Κύριος όλων, επειδή διακήρυξε την 
ενότητα του Θεού και την αλήθεια του Μηνύµατός Του! Μα το 
δίκαιο της Υπόθεσής Μου! Η Πένα Μου στενάζει και όλα τα 
δηµιουργήµατα κλαίνε µε λυγµούς, σαν αποτέλεσµα των βασάνων 
που Αυτός υπέφερε στα χέρια εκείνων που αθέτησαν τη Συνθήκη 
του Θεού, παραβίασαν τη Διαθήκη Του, απέρριψαν τις αποδείξεις 
Του κι αµφισβήτησαν τα σηµάδια Του. Έτσι σου αφηγούµαστε τι 
συνέβη σε περασµένες εποχές, µήπως και µπορέσεις να καταλάβεις.  
Έχεις µάθει πόσο οδυνηρά υπέφεραν οι Προφήτες του Θεού, οι 
Αγγελιοφόροι Του και οι Εκλεκτοί Του. Στοχάσου για λίγο το 
κίνητρο και την αιτία που οδήγησαν σ’ έναν τέτοιο διωγµό. Ποτέ, 
σε καµιά Αποκάλυψη, δεν απέφυγαν οι Προφήτες του Θεού τη 
βλασφηµία των εχθρών τους, τη σκληρότητα των καταπιεστών 
τους, την καταγγελία των σοφών της εποχής τους, οι οποίοι 
εµφανίζονταν µε το προσωπείο της τιµιότητας και της ευσέβειας. 
Μέρα νύχτα περνούσαν οδύνες τέτοιες που κανείς δεν µπορεί ποτέ 
να εκτιµήσει, εκτός από τη γνώση του ενός αληθινού Θεού, 
εξυψωµένη ας είναι η Δόξα Του.  
Σκέψου αυτό τον Αδικηµένο. Αν και οι διαυγέστερες αποδείξεις 
πιστοποιούν την αλήθεια της Υπόθεσής Του· αν και τα όσα Αυτός 
προφήτευσε, σε αλάνθαστη γλώσσα, έχουν εκπληρωθεί· αν και δε 
συγκαταλεγόταν ανάµεσα στους σοφούς, και δεν πήγε στο σχολείο 
και ήταν άπειρος στις συζητήσεις που συνηθίζονταν ανάµεσα στους 
θεολόγους, Αυτός σκόρπισε πάνω στους ανθρώπους την πολλαπλή 
και θεόπνευστη γνώση Του· παρόλα αυτά, δες πώς αυτή η γενεά 
έχει απορρίψει το κύρος Του και έχει εξεγερθεί εναντίον Του! 
Αυτός, κατά το µεγαλύτερο µέρος της ζωής Του, βασανίστηκε 
οικτρά στα νύχια των εχθρών Του. Οι συµφορές Του έφτασαν στο 
αποκορύφωµά τους σ’ αυτή τη βασανιστική Φυλακή, στην οποία οι 
καταπιεστές Του Τον έριξαν τόσο άδικα. Να δώσει ο Θεός να 
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παρατηρήσεις, µε διορατικό µάτι και ακτινοβόλα καρδιά, τα 
πράγµατα που έχουν συµβεί και συµβαίνουν τώρα και σκεπτόµενος 
αυτά µε την καρδιά σου, να αναγνωρίσεις εκείνο που οι 
περισσότεροι από τους ανθρώπους απέτυχαν, αυτή την Ηµέρα, να 
αντιληφθούν. Παρακάλεσε το Θεό να σε κάνει ικανό να εισπνεύσεις 
τη γλυκιά ευωδία της Ηµέρας Του, να γίνεις κοινωνός της 
απεριόριστης διάχυσης της χάρης Του, να πιεις άφθονα, µε τη 
φιλεύσπλαχνη εύνοιά Του, από το µέγιστο Ωκεανό, του οποίου τα 
κύµατα υψώνονται την Ηµέρα αυτή στο όνοµα του Πανάρχαιου 
Βασιλέα και να παραµείνεις σταθερός και ακλόνητος σαν βράχος 
στην Υπόθεσή Του.  
Λέγε: Δόξα σ’ Εσένα, ο Οποίος έκανες όλους τους Αγίους να 
οµολογήσουν την αδυναµία τους µπροστά στις πολλαπλές 
αποκαλύψεις της δύναµής Σου και κάθε Προφήτη να παραδεχτεί τη 
µηδαµινότητά Του µπροστά στην ακτινοβολία της αιώνιας δόξας 
Σου. Σε ικετεύω, στο όνοµά Σου που έχει ξεκλειδώσει τις πύλες του 
Ουρανού και έχει γεµίσει µε έκσταση το Ουράνιο Πλήθος, να µε 
κάνεις ικανό να Σε υπηρετήσω, αυτή την Ηµέρα και να µε 
δυναµώσεις να τηρώ ό,τι έχεις ορίσει στο Βιβλίο Σου. Εσύ 
γνωρίζεις, ω Κύριέ µου, τι είναι µέσα µου· αλλά εγώ δε γνωρίζω τι 
είναι µέσα Σου. Εσύ είσαι ο Παντογνώστης, ο Ενήµερος των 
Πάντων.  

XXIV.   Προσέξτε, ω πιστοί στην Ενότητα του Θεού, µήπως 
υποκύψετε στον πειρασµό να κάνετε οποιαδήποτε διάκριση 
ανάµεσα σε οποιαδήποτε Φανέρωση της Υπόθεσής Του, ή να 
µεροληπτήσετε ενάντια στα σηµάδια που έχουν συνοδεύσει και 
εξαγγείλει την Αποκάλυψή τους. Πραγµατικά αυτό είναι το αληθινό 
νόηµα της Θείας Ενότητας, αν είστε απ’ αυτούς που 
αντιλαµβάνονται και πιστεύουν σ’ αυτή την αλήθεια. Να είστε 
επίσης βέβαιοι, ότι τα έργα και οι πράξεις κάθε µιας από αυτές τις 
Φανερώσεις του Θεού, όχι µόνο αυτά αλλά και οτιδήποτε 
σχετίζεται µ’ αυτές, και οτιδήποτε µπορεί να φανερώσουν στο 
µέλλον, είναι όλα ορισµένα από το Θεό και είναι µια αντανάκλαση 
της Βούλησης και του Σκοπού Του. Οποιοσδήποτε κάνει την 
ελάχιστη δυνατή διάκριση µεταξύ των προσώπων τους, των λόγων 
τους, των µηνυµάτων τους, των ενεργειών και των τρόπων τους, 
έχει  αληθινά δυσπιστήσει στο Θεό, έχει απαρνηθεί τα σηµεία Του, 
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και έχει προδώσει την Υπόθεση των Αγγελιοφόρων Του. 

XXV.   Είναι προφανές ότι κάθε εποχή στην οποία έζησε µια 
Φανέρωση του Θεού είναι θεϊκά προδιαγεγραµµένη και µπορεί, 
κατά κάποια έννοια, να χαρακτηριστεί ως η από το Θεό 
καθορισµένη Ηµέρα. Αυτή η Ηµέρα, όµως, είναι µοναδική και 
πρέπει να διακριθεί από εκείνες που έχουν προηγηθεί αυτής. Ο 
ορισµός «Σφραγίδα των Προφητών« αποκαλύπτει πλήρως την 
υψηλή της στάθµη. Ο Προφητικός Κύκλος έχει, αληθινά, τελειώσει. 
Η Αιώνια Αλήθεια έχει τώρα έρθει. Αυτός έχει υψώσει το Λάβαρο 
της Δύναµης και σκορπίζει τώρα πάνω στον κόσµο την ανέφελη 
λάµψη της Αποκάλυψής Του. 

XXVI.   Εξυµνηµένος ας είναι ο Θεός, ο τα πάντα Κατέχων, ο 
Βασιλιάς ασύγκριτης δόξας, ένας ύµνος ο οποίος είναι 
ανυπολόγιστα πάνω από την αντίληψη όλων των δηµιουργηµάτων 
και είναι εξυψωµένος πέρα από οτιδήποτε µπορεί να συλλάβει ο 
νους των ανθρώπων. Κανείς άλλος εκτός από Αυτόν δεν µπόρεσε 
ποτέ να ψάλλει καταλλήλως τον ύµνο Του ούτε θα καταφέρει ποτέ 
οποιοσδήποτε άνθρωπος να περιγράψει το πλήρες µέγεθος της 
δόξας Του. Ποιος µπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι έχει κατακτήσει τα 
ύψη της εξυψωµένης Ουσίας Του και ποιος νους µπορεί να 
υπολογίσει τα βάθη του ανεξιχνίαστου µυστηρίου Του; Από κάθε 
αποκάλυψη που εκπορεύεται από την Πηγή της δόξας Του, έχουν 
εµφανιστεί ιερές και ατέλειωτες µαρτυρίες αφάνταστης 
λαµπρότητας και από την κάθε φανέρωση της ακαταµάχητης 
δύναµής Του έχουν ξεχυθεί ωκεανοί αιώνιου φωτός. Πόσο 
απέραντα εξυψωµένες είναι οι θαυµαστές µαρτυρίες της 
πανίσχυρης κυριαρχίας Του, της οποίας µία ακτίνα θα έκαιγε 
εντελώς όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και στη γη, αν τα 
άγγιζε µόνο! Πόσο απερίγραπτα επιβλητικά είναι τα σύµβολα της 
τέλειας δύναµής Του, από τα οποία ένα µοναδικό σηµάδι, όσο 
ασήµαντο κι αν είναι, ξεπερνά την κατανόηση οποιουδήποτε 
πλάσµατος έχει δηµιουργηθεί, από την αρχή που δεν έχει αρχή, ή θα 
δηµιουργηθεί στο µέλλον µέχρι το τέλος που δεν έχει τέλος. Όλες οι 
Ενσαρκώσεις των Ονοµάτων Του περιπλανώνται στην έρηµο της 
αναζήτησης, διψασµένες και ανυπόµονες να ανακαλύψουν την 
Ουσία Του και όλες οι Φανερώσεις των Ιδιοτήτων Του Τον 
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ικετεύουν, από το Σινά της Αγιότητάς Του, να αποκαλύψει το 
µυστήριό Του. 
Μια σταγόνα από τον κυµατώδη ωκεανό του ατελείωτου ελέους 
Του έχει στολίσει όλη τη δηµιουργία µε το στολίδι της ύπαρξης και 
µια πνοή που έχει µεταφερθεί από τον Απαράµιλλο Παράδεισό Του 
έχει ενδύσει όλα τα όντα µε το ένδυµα της ιερότητας και της δόξας 
Του. Ένα ράντισµα από το απύθµενο βάθος της κυριαρχίας Του και 
της Βούλησής Του που διαπερνά τα πάντα, έπλασε µια δηµιουργία 
από την απόλυτη µηδαµινότητα, που είναι απεριόριστη στο φάσµα 
της και αθάνατη στη διάρκειά της. Τα θαύµατα της γενναιοδωρίας 
Του δεν µπορούν να διακοπούν ποτέ και ο ποταµός της 
φιλεύσπλαχνης χάρης Του δεν µπορεί ποτέ να αναχαιτιστεί. Η 
πορεία της δηµιουργίας Του δεν είχε καµιά αρχή και δεν µπορεί να 
έχει κανένα τέλος. 
Σε κάθε εποχή και κύκλο, µέσα από το λαµπρό φως που χύνεται 
από τις Φανερώσεις της θαυµαστής Του Ουσίας, έχει δηµιουργήσει 
εκ νέου όλα τα πράγµατα, έτσι ώστε οτιδήποτε αντανακλά στους 
ουρανούς και στη γη τα σηµεία της δόξας Του να µη στερηθεί το 
ξεχείλισµα του ελέους Του, ούτε να χάσει την ελπίδα για το 
χείµαρρο της χάρης Του. Πόσο διάχυτα είναι τα θαύµατα της 
απεριόριστης εύνοιάς Του! Δέστε πώς έχουν περιβάλλει ολόκληρη 
την πλάση. Είναι τέτοια η αξία τους που δεν µπορεί να βρεθεί ούτε 
ένα απειροελάχιστο άτοµο σε ολόκληρο το σύµπαν που να µη 
διακηρύττει τα τεκµήρια της ισχύος Του, που να µη δοξάζει το άγιο 
Όνοµά Του, ή να µην εκδηλώνει το λαµπρό φως της ενότητάς Του. 
Είναι τόσο τέλεια και περιεκτική η δηµιουργία Του που κανένας 
νους ή καρδιά, όση οξυδέρκεια ή αγνότητα κι αν διαθέτουν, δεν 
µπορούν να συλλάβουν ποτέ τη φύση των πιο ασήµαντων 
δηµιουργηµάτων Του, πόσο µάλλον να κατανοήσουν το µυστήριο 
Εκείνου ο Οποίος είναι ο Ήλιος της Αλήθειας, ο Οποίος είναι η 
αόρατη και ακατάληπτη Ουσία. Οι αντιλήψεις των πιο ένθερµων 
µυστικιστών, τα κατορθώµατα των πιο πετυχηµένων ανθρώπων, ο 
υψηλότερος έπαινος που µπορεί να προσφέρει η ανθρώπινη γλώσσα 
ή πένα είναι όλα προϊόντα του πεπερασµένου ανθρώπινου νου και 
υπόκεινται στους περιορισµούς του. Δέκα χιλιάδες προφήτες, ο 
καθένας ένας Μωυσής, µένουν εµβρόντητοι στο Σινά της 
αναζήτησής τους από την απαγορευτική φωνή Του, «Δε θα µε 
αντικρίσεις ποτέ!», ενώ µυριάδες Αγγελιοφόροι, ο καθένας τόσο 
µεγάλος όσο ο Ιησούς, βρίσκονται στους ουράνιους θρόνους τους 
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συγκλονισµένοι από την απαγόρευση, «την Ουσία Μου ποτέ δε θα 
κατανοήσεις!» Από αµνηµονεύτων χρόνων υπήρξε καλυµµένος από 
την απερίγραπτη ιερότητα του εξυψωµένου Εαυτού Του και θα 
συνεχίσει να είναι αιώνια σκεπασµένος από το ανεξιχνίαστο 
µυστήριο της ακατάληπτης Ουσίας Του. Κάθε απόπειρα να 
κατανοηθεί η απροσπέλαστη Πραγµατικότητά Του έχει καταλήξει 
σε πλήρη σύγχυση και κάθε προσπάθεια να προσεγγίσει κανείς τον 
εξυψωµένο Εαυτό Του και να αντικρίσει την Ουσία Του έχει ως 
αποτέλεσµα την απελπισία και την αποτυχία. 
Πόσο περίπλοκη είναι για εµένα, έτσι ασήµαντος που είµαι, η 
απόπειρα να κατανοήσω τα ιερά βάθη της γνώσης Σου! Πόσο 
ανώφελες οι προσπάθειές µου να φανταστώ το µέγεθος της δύναµης 
που ενυπάρχει στο έργο των χεριών Σου - την αποκάλυψη της 
δηµιουργικής Σου δύναµης! Πώς µπορεί το µάτι µου, που δεν έχει 
καµιά ικανότητα να κατανοήσει τον εαυτό του, να ισχυριστεί ότι 
έχει διακρίνει την Ουσία Σου, και πώς µπορεί η καρδιά µου, που 
είναι ήδη ανίσχυρη να συλλάβει τη σπουδαιότητα των δυνατοτήτων 
της, να προσποιηθεί ότι έχει καταλάβει τη φύση Σου; Πώς µπορώ 
να ισχυριστώ ότι Σε έχω γνωρίσει, όταν ολόκληρη η δηµιουργία 
βρίσκεται σε σύγχυση µε το µυστήριό Σου, και πώς µπορώ να 
οµολογήσω ότι δε Σε έχω γνωρίσει όταν, ιδού, ολόκληρο το σύµπαν 
διακηρύττει την Παρουσία Σου και πιστοποιεί την αλήθεια Σου; Οι 
πύλες της χάρης Σου υπήρξαν καθ’ όλη την αιωνιότητα ανοικτές και 
τα µέσα  προσπέλασης της Παρουσίας Σου διαθέσιµα σε όλα τα 
δηµιουργήµατα και οι φανερώσεις της απαράµιλλης Ωραιότητάς 
Σου ήταν σε κάθε εποχή χαραγµένες πάνω στις πραγµατικότητες 
όλων των όντων, ορατών και αοράτων. Κι όµως, παρά την τόσο 
µεγαλόψυχη εύνοια, αυτό το άριστο και τέλειο δώρο, ωθούµαι να 
πιστοποιήσω ότι η αυλή της αγιότητας και της δόξας Σου είναι 
απείρως εξυψωµένη πάνω από τη γνώση όλων των άλλων εκτός 
από Εσένα, και το µυστήριο της Παρουσίας Σου είναι ανεξιχνίαστο 
για κάθε νου εκτός από το δικό Σου. Κανείς εκτός από τον Εαυτό 
Σου δεν µπορεί να ξεσκεπάσει το µυστήριο της φύσης Σου και 
τίποτα εκτός από την υπερβατική Σου Ουσία δεν µπορεί να 
συλλάβει την πραγµατικότητα της ανεξερεύνητης ύπαρξής Σου. 
Πόσο τεράστιος ο αριθµός εκείνων των ουράνιων και πανένδοξων 
υπάρξεων οι οποίες, στην ερηµιά του χωρισµού τους από Εσένα, 
περιπλανήθηκαν όλες τις ηµέρες της ζωής τους και απέτυχαν στο 
τέλος να Σε βρουν! Πόσο µεγάλο το πλήθος των καθαγιασµένων 
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και αθάνατων ψυχών οι οποίες χάθηκαν και βρέθηκαν σε σύγχυση, 
επιδιώκοντας στην έρηµο της αναζήτησης να αντικρίσουν το 
πρόσωπό Σου! Μυριάδες είναι οι φλογεροί Σου λάτρεις τους 
οποίους η καταστρεπτική φλόγα της αποµάκρυνσης από Σένα έκανε 
να βυθιστούν και να εξαφανιστούν και αµέτρητες είναι οι 
αφοσιωµένες ψυχές οι οποίες έδωσαν πρόθυµα τη ζωή τους µε την 
ελπίδα να δουν το φως της όψης Σου. Οι στεναγµοί και οι θρήνοι 
αυτών των καρδιών που Σε ποθούν και Σε λαχταρούν δεν µπορούν 
ποτέ να φτάσουν την άγια Σου αυλή, ούτε µπορούν οι θρήνοι των 
οδοιπόρων, που διψούν να εµφανιστούν ενώπιόν Σου, να φτάσουν 
στην έδρα της δόξας Σου. 

XXVII.   Κάθε εγκώµιο ας αποδίδεται στην ενότητα του Θεού και 
κάθε τιµή σ’ Αυτόν, τον υπέρτατο Κύριο, τον ασύγκριτο και 
πανένδοξο Κυβερνήτη του σύµπαντος, ο Οποίος, από την απόλυτη 
ανυπαρξία δηµιούργησε την πραγµατικότητα των πάντων, ο Οποίος 
από το τίποτα έφερε στην ύπαρξη τα πλέον εκλεπτυσµένα και 
εξευγενισµένα στοιχεία της δηµιουργίας Του και ο Οποίος, 
λυτρώνοντας τα πλάσµατά Του από την ταπείνωση της 
αποµάκρυνσης και τους κινδύνους της έσχατης εξαφάνισης, τα 
δέχτηκε στο βασίλειο της άφθαρτης δόξας Του. Τίποτα λιγότερο 
από τη χάρη Του που περιβάλλει τα πάντα, από το έλεός Του που 
διεισδύει στα πάντα, δε θα µπορούσε να το είχε κατορθώσει. Πώς 
θα ήταν διαφορετικά δυνατόν να αποκτήσει η απόλυτη ανυπαρξία 
από µόνη της την αξία και την ικανότητα να αναδυθεί από την 
κατάσταση µη ύπαρξης στη σφαίρα της ύπαρξης;  
Έχοντας δηµιουργήσει τον κόσµο και καθετί που ζει και κινείται σ’ 
αυτόν, Αυτός διάλεξε να απονείµει στον άνθρωπο, µέσω της άµεσης 
επενέργειας της απεριόριστης και υπέρτατης Βούλησής Του, τη 
µοναδική διάκριση και ικανότητα να Τον γνωρίζει και να Τον αγαπά 
- µία ικανότητα που πρέπει οπωσδήποτε να θεωρείται η 
γενεσιουργός ώθηση και ο πρωταρχικός σκοπός που αποτελεί τη 
βάση ολόκληρης της δηµιουργίας.... Πάνω στην ενδότατη 
πραγµατικότητα κάθε δηµιουργήµατος Αυτός έχει σκορπίσει το φως 
ενός από τα ονόµατά Του και την έχει κάνει αποδέκτη της δόξας 
µιας από τις ιδιότητές Του. Πάνω στην πραγµατικότητα του 
ανθρώπου όµως, έχει συγκεντρώσει την ακτινοβολία όλων των 
ονοµάτων και ιδιοτήτων Του και την έχει καταστήσει καθρέφτη του 
Ίδιου Του τού Εαυτού. Απ’ όλα τα δηµιουργήµατα µόνο ο 
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άνθρωπος έχει επιλεγεί για µια τόσο µεγάλη εύνοια, µια τόσο 
διαρκή γενναιοδωρία. ...  
Αυτές οι δυνάµεις µε τις οποίες ο Ήλιος της Θείας γενναιοδωρίας 
και η Πηγή της ουράνιας καθοδήγησης έχουν προικίσει την 
πραγµατικότητα του ανθρώπου βρίσκονται, εντούτοις, σε 
λανθάνουσα κατάσταση µέσα του, όπως η φλόγα είναι κρυµµένη 
µέσα στο κερί και οι ακτίνες του φωτός είναι δυνάµει παρούσες 
µέσα στο λύχνο. Η λάµψη αυτών των δυνάµεων µπορεί να 
επισκιαστεί από εγκόσµιες επιθυµίες όπως και το φως του ήλιου 
µπορεί να κρυφτεί πίσω από τη σκόνη και τη σκουριά που καλύπτει 
τον καθρέφτη. Ούτε το κερί ούτε και ο λύχνος µπορούν να ανάψουν 
από µόνα τους χωρίς βοήθεια, ούτε είναι ποτέ δυνατόν ο καθρέφτης 
να απαλλαγεί µόνος του από τη σκουριά του. Είναι σαφές και 
ολοφάνερο ότι αν δεν ανάψει µια φωτιά ο λύχνος δε θα φωτιστεί 
ποτέ και αν δεν αφαιρεθεί η σκουριά από την επιφάνεια του 
καθρέφτη δεν µπορεί ποτέ να παραστήσει την εικόνα του ήλιου 
ούτε και να αντανακλά το φως και τη δόξα του. 
Κι επειδή δεν µπορεί να υπάρξει κανένας δεσµός άµεσης επαφής 
που να ενώνει τον έναν αληθινό Θεό µε τη δηµιουργία Του, και 
καµιά απολύτως οµοιότητα δεν µπορεί να υπάρξει ανάµεσα στο 
εφήµερο και στο Αιώνιο, στο εξαρτηµένο και στο Απόλυτο, Εκείνος 
έχει ορίσει ώστε σε κάθε εποχή και Θεία Αποστολή να φανερώνεται 
µια αγνή και άσπιλη Ψυχή στα βασίλεια της γης και του ουρανού. 
Σ’ αυτή την ευγενή, αυτή τη µυστηριώδη και αιθέρια Ύπαρξη 
Εκείνος έχει αποδώσει µια διπλή φύση· τη σωµατική, που ανήκει 
στον κόσµο της ύλης, και την πνευµατική, που γεννιέται από την 
ουσία του Ίδιου του Θεού. Έχει επίσης απονείµει σε Αυτόν µια 
διπλή στάθµη. Η πρώτη στάθµη, η οποία σχετίζεται µε την 
ενδότερη πραγµατικότητά Του, Τον παρουσιάζει ως Έναν του 
Οποίου η φωνή είναι η φωνή του Ίδιου του Θεού. Αυτό πιστοποιεί 
η παράδοση: «Πολλαπλή και µυστηριώδης είναι η σχέση Μου µε το 
Θεό. Εγώ είµαι Αυτός, ο Ίδιος, κι Αυτός είναι Εγώ, ο Ίδιος, εκτός 
του ότι Εγώ είµαι Αυτός που είµαι, κι Αυτός είναι Αυτός που είναι.» 
Οµοίως και τα λόγια: «Εγέρθητι, ω Μωάµεθ, διότι ιδού, ο Λάτρης 
και ο Λατρεµένος έχουν ενωθεί µαζί και έχουν γίνει ένα σ’ Εσένα.» 
Παροµοίως λέει: «Δεν υπάρχει καµιά απολύτως διάκριση ανάµεσα 
σ’ Εσένα και Εκείνους, εκτός του ότι Εκείνοι είναι οι Υπηρέτες 
Σου.» Η δεύτερη στάθµη είναι η ανθρώπινη στάθµη που εξηγείται 
µε τους παρακάτω στίχους: «Δεν είµαι παρά ένας άνθρωπος σαν κι 
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εσάς.» «Λέγε, δοξασµένος ας είναι ο Κύριός µου! Είµαι άραγε πέρα 
από άνθρωπος, ένας απόστολος;» Αυτές οι Ουσίες της 
Αποδέσµευσης, αυτές οι λαµπρές Πραγµατικότητες είναι οι αγωγοί 
της διάχυτης χάρης του Θεού. Οδηγηµένοι από το φως της 
αλάνθαστης καθοδήγησης, και προικισµένοι µε υπέρτατη 
κυριαρχία, έχουν την εντολή να χρησιµοποιήσουν την έµπνευση 
των λόγων Τους, τις διαχύσεις της αλάνθαστης χάρης Τους και την 
εξαγνιστική αύρα της Αποκάλυψής Τους για την κάθαρση κάθε 
καρδιάς µε σφοδρή επιθυµία και κάθε δεκτικού πνεύµατος, από τη 
σκουριά και τη σκόνη των γήινων φροντίδων και περιορισµών. Τότε 
και µόνο τότε, η Παρακαταθήκη του Θεού, κρυµµένη στην 
οντότητα του ανθρώπου, θα αναδυθεί από το πέπλο της απόκρυψης, 
τόσο λαµπρή όσο η ανατέλλουσα Σφαίρα της Θείας Αποκάλυψης, 
και θα εγκαταστήσει το σύµβολο της φανερωµένης δόξας της πάνω 
στις κορυφές των ανθρώπινων καρδιών. 
Από τα παραπάνω κείµενα και αναφορές έχει καταστεί 
αναµφισβήτητα σαφές ότι στα βασίλεια της γης και του ουρανού 
πρέπει υποχρεωτικά να φανερωθεί µια Ύπαρξη, µια Ουσία, η Οποία 
θα δρα ως Φανέρωση και Όχηµα για τη µετάδοση της χάρης της 
Ίδιας της Θεότητας, του Υπέρτατου Κυρίου όλων. Μέσα από τις 
Διδασκαλίες Αυτού του Ήλιου της Αλήθειας, κάθε άνθρωπος θα 
προοδεύει και θα αναπτύσσεται µέχρι να φτάσει τη στάθµη στην 
οποία µπορεί να εκδηλώσει όλες τις κρυµµένες δυνάµεις µε τις 
οποίες έχει προικιστεί ο ενδότερος αληθινός εαυτός του. Γι’ αυτόν 
ακριβώς το σκοπό, σε κάθε εποχή και Θεία Αποστολή οι Προφήτες 
του Θεού και οι Εκλεκτοί Του εµφανίστηκαν ανάµεσα στους 
ανθρώπους και έδειξαν τέτοια δύναµη όπως αυτή που προέρχεται 
από το Θεό και τέτοια ισχύ που µόνο ο Αιώνιος µπορεί να 
αποκαλύψει. 
Μπορεί ποτέ κάποιος λογικός άνθρωπος να φανταστεί σοβαρά, ότι, 
εξαιτίας ορισµένων λέξεων, τη σηµασία των οποίων δεν µπορεί να 
κατανοήσει, η πύλη της απεριόριστης καθοδήγησης του Θεού 
µπορεί να µείνει για πάντα κλειστή µπροστά στους ανθρώπους,; 
Μπορεί ποτέ να συλλάβει ότι αυτοί οι Θείοι Φωτοδότες, αυτά τα 
λαµπρά Φώτα, έχουν είτε µια αρχή ή ένα τέλος; Ποιο ξεχείλισµα 
χείµαρρου µπορεί να συγκριθεί µε το ποτάµι της χάρης Του που 
αγκαλιάζει τους πάντες, και ποια ευλογία µπορεί να ξεπεράσει τις 
αποδείξεις ενός τόσο µεγάλου και διάχυτου ελέους; Δεν υπάρχει 
απολύτως καµιά αµφιβολία ότι αν για µια στιγµή συγκρατιόταν το 
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κύµα του ελέους και της χάρης Του από το να φτάσει στον κόσµο, 
αυτός θα χανόταν εντελώς. Γι’ αυτό το λόγο, από την αρχή που δεν 
έχει αρχή, οι πύλες του Θείου ελέους υπήρξαν διάπλατα ανοιχτές 
στα πρόσωπα όλων των δηµιουργηµάτων και τα σύννεφα της 
Αλήθειας θα συνεχίσουν, µέχρι το τέλος που δεν έχει τέλος, να 
σκορπίζουν πάνω στο χώµα της ανθρώπινης ικανότητας, 
πραγµατικότητας και προσωπικότητας, τη χάρη και τη 
γενναιοδωρία τους. Αυτή ήταν πάντα η µέθοδος του Θεού εις τον 
αιώνα τον άπαντα. 

XXVIII.   Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που θα εγερθεί να υπηρετήσει 
την Υπόθεσή Μου και να δοξάσει το θεσπέσιο Όνοµά Μου. 
Κράτησε το Βιβλίο Μου µε τη δύναµη της ισχύος Μου και 
προσηλώσου σταθερά σε οποιαδήποτε εντολή έχει ορίσει εκεί ο 
Κύριός σου, ο Εντολέας, ο Πάνσοφος. Παρατήρησε, ω Μωάµεθ, 
πώς τα λόγια και οι πράξεις των σιιτών µουσουλµάνων έχουν 
εξασθενίσει τη χαρά και το ζήλο των πρώτων ηµερών του Ισλάµ και 
έχουν θαµπώσει την αρχική λάµψη του φωτός του. Στις πρώτες του 
µέρες, όταν τηρούσαν ακόµη τις αρχές που συνδέονταν µε το όνοµα 
του Προφήτη τους, του Κυρίου της ανθρωπότητας, η πορεία τους 
σηµαδεύτηκε από µια αδιάσπαστη αλυσίδα επιτυχιών και 
θριάµβων. Αφού παραστράτισαν βαθµιαία από το δρόµο του 
Ιδανικού Ηγέτη και Κυρίου τους, αφού αποµακρύνθηκαν από το 
Φως του Θεού και διέφθειραν την αρχή της Θείας Του ενότητας και 
αφού έστρεψαν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σε αυτούς 
που ήταν µόνο οι φανερωτές της ισχύος του Λόγου Του, η δύναµή  
τους µετατράπηκε σε αδυναµία, η δόξα τους σε ντροπή, το θάρρος 
τους σε φόβο. Είσαι µάρτυρας της κατάστασης στην οποία έχουν 
περιπέσει. Δες πως έχουν προσάψει εταίρους σε Εκείνον ο Οποίος 
είναι το Επίκεντρο της Θείας ενότητας. Δες πως οι κακές τους 
πράξεις τους έχουν εµποδίσει από το να αναγνωρίσουν την Ηµέρα 
της Ανάστασης, το Λόγο της Αλήθειας, εξυµνηµένη ας είναι η δόξα 
Του. Τρέφουµε την ελπίδα ότι αυτός ο λαός θα προφυλαχθεί στο 
εξής από τις µάταιες ελπίδες και ανώφελες φαντασιώσεις και θα 
φτάσει σε µια αληθινή κατανόηση της έννοιας της Θείας ενότητας. 
Το Πρόσωπο της Φανέρωσης υπήρξε πάντα ο εκπρόσωπος και το 
φερέφωνο του Θεού. Αυτός, αληθινά, είναι η Χαραυγή των πιο 
έξοχων Τίτλων του Θεού και το Σηµείο Ανατολής των εξυψωµένων 
Του Ιδιοτήτων. Αν κάποιοι υψωθούν στο πλάι Του ως ισότιµοι, αν 
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θεωρηθούν ταυτόσηµοι µε το Πρόσωπό Του, πώς µπορεί τότε να 
υποστηριχτεί ότι το Θείο Ον είναι Ένα και Ασύγκριτο, ότι η Ουσία 
Του είναι αδιαίρετη και απαράµιλλη; Διαλογίσου πάνω σ’ αυτό που, 
µέσω της δύναµης της αλήθειας, έχουµε αποκαλύψει σ’ εσένα και 
να είσαι από αυτούς που κατανοούν τη σηµασία του. 

XXIX.   Ο σκοπός του Θεού όταν δηµιούργησε τον άνθρωπο ήταν 
και θα είναι πάντα, να τον καταστήσει ικανό να γνωρίσει το 
Δηµιουργό του και να φτάσει στην Παρουσία Του. Αυτόν τον πλέον 
έξοχο στόχο, αυτόν τον υπέρτατο σκοπό, µαρτυρούν απερίφραστα 
όλα τα ουράνια Βιβλία και τα θεία αποκαλυφθέντα και 
βαρυσήµαντα Ιερά Κείµενα. Οποιοσδήποτε έχει αναγνωρίσει τη 
Χαραυγή της Θείας καθοδήγησης και έχει εισέλθει στην άγια αυλή 
Του, έχει πλησιάσει κοντά στο Θεό και έχει φτάσει στην Παρουσία 
Του, µια Παρουσία που είναι ο αληθινός Παράδεισος για τον οποίο 
τα πιο επιβλητικά ανάκτορα του ουρανού δεν είναι παρά ένα 
σύµβολο. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει στην επίγνωση της 
στάθµης Εκείνου ο Οποίος είναι σε απόσταση βολής δύο τόξων,” ο 
Οποίος βρίσκεται πέρα από το Σαντρατολ-Μονταχά. Όποιος έχει 
αποτύχει να Τον αναγνωρίσει θα έχει καταδικάσει τον εαυτό του 
στην αθλιότητα της αποµόνωσης, µια αποµόνωση που δεν είναι 
άλλο παρά απόλυτη µηδαµινότητα και η ουσία της πιο ευτελούς 
φωτιάς. Τέτοια θα είναι η τύχη του παρόλο που φαινοµενικά µπορεί 
να καταλαµβάνει τις πιο επιβλητικές θέσεις της γης και να έχει 
εγκατασταθεί στον πιο υψηλό της θρόνο.       
Αυτός ο Οποίος είναι η Χαραυγή της Αλήθειας είναι αναµφίβολα 
πλήρως ικανός να σώσει από µια τέτοια αποµόνωση ανυπότακτες 
ψυχές και να τις κάνει να πλησιάσουν κοντά στην αυλή Του και να 
φτάσουν στην Παρουσία Του. “Αν το επιθυµούσε ο Θεός θα είχε 
σίγουρα κάνει όλους τους ανθρώπους ένα λαό.” Ο σκοπός Του, 
ωστόσο, είναι να κάνει τους αγνούς στο πνεύµα και τους 
αποδεσµευµένους στην καρδιά να ανυψωθούν, σύµφωνα µε τις 
δικές τους έµφυτες δυνάµεις, στις ακτές του Μεγίστου Ωκεανού και 
έτσι εκείνοι που αναζητούν την Ωραιότητα του Πανενδόξου να 
διακριθούν και να διαχωριστούν από τους δύστροπους και τους 
φαύλους. Έτσι έχει οριστεί από την πανένδοξη και ακτινοβόλα 
Πένα. … 
Το ότι οι Φανερώσεις της Θείας δικαιοσύνης, οι Χαραυγές της 
ουράνιας χάρης, όταν εµφανίστηκαν ανάµεσα στους ανθρώπους 
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στερούνταν κάθε γήινης κυριαρχίας και ήταν αποκοµµένες από τα 
µέσα της εγκόσµιας υπεροχής, πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την ίδια 
αρχή του διαχωρισµού και της διάκρισης που κινεί το Θείο Σκοπό. 
Αν Αυτός, η Αιώνια Ουσία, φανέρωνε όλα όσα βρίσκονται 
κρυµµένα µέσα Του, αν ακτινοβολούσε στην πληρότητα της δόξας 
Του, δε θα βρισκόταν κανείς να αµφισβητήσει τη δύναµή Του ή να 
απαρνηθεί την αλήθεια Του. Αντίθετα, όλα τα δηµιουργήµατα θα 
σάστιζαν τόσο πολύ και θα έµεναν εµβρόντητα από τις ενδείξεις 
του φωτός Της έτσι που θα κατέληγαν στην απόλυτη µηδαµινότητα. 
Πώς θα µπορούσε τότε κάτω από τέτοιες συνθήκες ο ευσεβής να 
διαφοροποιηθεί από τον ασεβή; 
Αυτή η αρχή έχει λειτουργήσει σε κάθε µια από τις προηγούµενες 
Θρησκείες και έχει αποδειχτεί άπειρες φορές. ... Για αυτό το λόγο, 
σε κάθε εποχή, όταν εµφανιζόταν µια νέα Φανέρωση και δινόταν 
µια καινούργια αποκάλυψη της υπέρτατης δύναµης του Θεού στους 
ανθρώπους, εκείνοι που δεν Τον πίστευαν, παραπλανηµένοι από την 
εµφάνιση της απαράµιλλης και παντοτινής Ωραιότητας στην 
περιβολή των θνητών ανθρώπων, δεν κατόρθωναν να Τον 
αναγνωρίσουν, παρέκκλιναν από το δρόµο Του και απέφευγαν τη 
συντροφιά Του - τη συντροφιά Εκείνου ο Οποίος είναι το Σύµβολο 
της εγγύτητας στο Θεό. Ορθώνονταν ακόµη και για να 
αποδεκατίσουν το πλήθος των πιστών και να εξοντώσουν αυτούς 
που Τον πίστευαν. 
Παρατήρησε πώς σε αυτή τη Θεία Αποστολή οι ανάξιοι και οι 
ανόητοι έχουν αφελώς φανταστεί ότι µε τέτοια µέσα όπως η σφαγή, 
η λεηλασία και η εξορία, µπορούν να σβήσουν το Λύχνο που έχει 
ανάψει το Χέρι της Θείας δύναµης, ή να σκιάσουν τον Αυγερινό της 
αιώνιας λάµψης. Πόσο πλήρης φαίνεται να είναι η άγνοια που 
έχουν για το γεγονός ότι µια τέτοια εχθρότητα είναι το λάδι που 
τρέφει τη φλόγα αυτού του Λύχνου! Τέτοια είναι η µεταµορφωτική 
δύναµη του Θεού. Αυτός αλλάζει οτιδήποτε επιθυµεί· Αυτός 
αληθινά εξουσιάζει όλα τα πράγµατα. … 
Να συλλογίζεστε πάντα την κυριαρχία που ασκείται από τον 
Ιδανικό Βασιλέα, και παρατηρήστε τα τεκµήρια της δύναµης και 
της υπέρτατης επιρροής Του. Εξαγνίστε τα αφτιά σας από τα 
ανώφελα λόγια εκείνων που είναι τα σύµβολα της άρνησης και οι 
εκφραστές της βίας και της οργής. Πλησιάζει η ώρα κατά την οποία 
θα γίνετε µάρτυρες της δύναµης του ενός αληθινού Θεού να 
θριαµβεύει πάνω σε όλα τα δηµιουργήµατα, και των σηµείων της 
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κυριαρχίας Του να περιβάλλουν όλη τη δηµιουργία. Εκείνη την 
ηµέρα θα ανακαλύψετε πως θα έχουν λησµονηθεί όλα εκτός από 
Αυτόν και θα έχουν καταλήξει να θεωρούνται ένα απόλυτο τίποτα. 
Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη, ότι ο Θεός και η Φανέρωσή Του 
δεν µπορούν, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να διαχωριστούν 
από την µεγαλοπρέπεια και την υπεροχή που κατέχουν από τη φύση 
τους. Αντίθετα, η µεγαλοπρέπεια και η υπεροχή είναι κι αυτά 
δηµιουργίες του Λόγου Του, αν προτιµήσετε να δείτε µε τα δικά 
Μου µάτια κι όχι µε τα δικά σας. 

XXX.   Ο Θεός επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
Αυτόν, το Φιλεύσπλαχνο, τον Πολυαγαπηµένο. Κάθε χάρη και 
γενναιοδωρία ανήκει σε Αυτόν. Σε οποιονδήποτε Αυτός επιθυµεί 
δίνει οτιδήποτε είναι η επιθυµία Του. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
Παντοδύναµος, ο Πανίσχυρος, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο 
Αυθύπαρκτος. Εµείς, αληθινά, πιστεύουµε σε Εκείνον ο Οποίος 
εστάλη στο πρόσωπο του Μπαµπ, µε τη Βούληση του ενός 
αληθινού Θεού, του Βασιλέα των Βασιλέων, του Πανύµνητου. 
Εµείς, επιπλέον, ορκιζόµαστε απόλυτη πίστη στον Έναν ο Οποίος, 
έχει προοριστεί να εµφανιστεί την εποχή του Μοσταγάς , καθώς και 8

σε εκείνους οι Οποίοι θα έρθουν µετά από Αυτόν µέχρι το τέλος 
που δεν έχει τέλος. Αναγνωρίζουµε στη φανέρωση του καθενός από 
αυτούς, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, τη φανέρωση του Ίδιου του 
Θεού και κανενός άλλου, αν είστε από εκείνους που 
αντιλαµβάνονται. Ο καθένας από αυτούς είναι ένας καθρέφτης του 
Θεού που δεν αντανακλά τίποτε άλλο παρά µόνο τον Εαυτό Του, 
την Ωραιότητά Του, την Ισχύ και τη Δόξα Του, αν το κατανοήσετε. 
Τα πάντα εκτός από αυτούς πρέπει να θεωρηθούν καθρέφτες ικανοί 
να αντανακλούν τη δόξα αυτών των Φανερώσεων που είναι οι ίδιοι 
οι Πρωταρχικοί Καθρέφτες του Θείου Όντος, αν δε στερείστε 
αντίληψης. Κανείς δεν τους έχει διαφύγει ποτέ, ούτε πρόκειται να 
αναχαιτιστούν στην επίτευξη του σκοπού τους. Αυτοί οι Καθρέφτες 
θα διαδέχονται αιώνια ο ένας τον άλλον και θα συνεχίσουν ν’ 
αντανακλούν το φως του Πανάρχαιου των Ηµερών. Εκείνοι που 
αντανακλούν τη δόξα τους, µε τον ίδιο τρόπο, θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν για πάντα, διότι η Χάρη του Θεού δεν µπορεί να πάψει 
ποτέ να ρέει. Αυτή είναι µια αλήθεια που κανείς δεν µπορεί να 

 Βλέπε Γλωσσάριο και Σηµειώσεις σελ. 2618

 56



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
διαψεύσει. 

XXXI.   Παρατήρησε µε το εσωτερικό σου µάτι την αλυσίδα των 
διαδοχικών Αποκαλύψεων που έχει συνδέσει τη Φανέρωση του 
Αδάµ µε εκείνη του Μπαµπ. Πιστοποιώ ενώπιον του Θεού ότι 
καθεµιά απ’ αυτές τις Φανερώσεις έχει σταλεί µε την επενέργεια της 
Θείας Βούλησης και του Θείου Σκοπού, ότι η καθεµία υπήρξε 
φορέας ενός συγκεκριµένου Μηνύµατος, ότι στην κάθε µία έχει 
εµπιστευτεί ένα θεόπνευστο Βιβλίο και έχει οριστεί να φανερώσει 
τα µυστήρια µιας µεγαλειώδους Πινακίδας. Το µέγεθος της 
Αποκάλυψης, µε το οποίο κάθε µια απ’ αυτές έχει ταυτιστεί, είχε 
σαφώς προκαθοριστεί. Αυτό, αληθινά, είναι ένα τεκµήριο της 
εύνοιάς Μας προς αυτές, αν είστε από εκείνους που 
αντιλαµβάνονται αυτή την αλήθεια. … Και όταν αυτή η διαδικασία 
της προοδευτικής Αποκάλυψης κορυφώθηκε στο στάδιο στο οποίο 
η απαράµιλλη, η πλέον ιερή και ύψιστη Όψη Του επρόκειτο να 
αποκαλυφτεί στα µάτια των ανθρώπων, προτίµησε να κρύψει τον 
Εαυτό Του πίσω από χίλια πέπλα, µήπως βέβηλα και θνητά µάτια 
ανακάλυπταν τη δόξα Του. Αυτό το έκανε σε µια στιγµή που Τον 
περιέβαλαν τα σηµάδια και τα τεκµήρια µιας θεϊκά ορισµένης 
Αποκάλυψης - σηµάδια και τεκµήρια τα οποία κανείς δεν µπορεί να 
εκτιµήσει εκτός από τον Κύριο, το Θεό σου, τον Κύριο όλων των 
κόσµων. Και όταν εκπληρώθηκε ο καθορισµένος χρόνος της 
απόκρυψης, στείλαµε, ενόσω ήµασταν ακόµη καλυµµένοι µε 
µυριάδες πέπλα, µια απειροελάχιστη ακτίνα από τη λαµπρή Δόξα 
που περιέβαλε το Πρόσωπο του Νέου και ιδού, ολόκληρη η 
συντροφιά των κατοίκων της ουράνιας Επικράτειας κατελήφθη από 
µια βίαιη αναστάτωση και οι ευνοούµενοι του Θεού έπεσαν 
µπροστά Του σαν εκδήλωση λατρείας. Αυτός, αληθινά, έχει 
φανερώσει µια δόξα τέτοια που κανείς δεν έχει δει σε όλη τη 
δηµιουργία, επειδή έχει εγερθεί να διακηρύξει αυτοπροσώπως την 
Υπόθεσή Του σε όλους όσους βρίσκονται στους ουρανούς και σε 
όλους όσους βρίσκονται στη γη. 

XXXII.   Ό,τι έχεις ακούσει σχετικά µε τον Αβραάµ, το Φίλο του 
Παντελεήµονα, είναι η αλήθεια και καµία αµφιβολία δεν υπάρχει γι’ 
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αυτό. Η Φωνή του Θεού Τον διέταξε να προσφέρει τον Ισµαήλ  ως 9

θυσία, ώστε να αποδειχτεί στους ανθρώπους η σταθερότητα Του 
στην Πίστη του Θεού και η αποδέσµευσή Του από οτιδήποτε άλλο 
εκτός απ’ Αυτόν. O σκοπός του Θεού, επιπλέον, ήταν να τον 
θυσιάσει προσφέροντάς τον σαν λύτρα για τις αµαρτίες και τις 
αδικίες όλων των λαών της γης. Αυτή την ίδια τιµή ο Ιησούς, ο Υιός 
της Μαρίας, ικέτευσε τον έναν αληθινό Θεό - εξυψωµένο τ’ όνοµά 
Του και η δόξα Του - να Του απονείµει. Για τον ίδιο λόγο 
προσφέρθηκε ο Χουσεΐν σαν θυσία από τον Μωάµεθ, τον 
Απόστολο του Θεού. 
Κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κατανοήσει τη 
φύση της απόκρυφης και πολλαπλής χάρης του Θεού· κανείς δεν 
µπορεί να κατανοήσει το έλεός Του που αγκαλιάζει τα πάντα. 
Τέτοια υπήρξε η διαφθορά των ανθρώπων και τέτοιες οι 
παραβάσεις τους, τόσο οδυνηρές οι δοκιµασίες που έπληξαν τους 
Προφήτες του Θεού και τους εκλεκτούς τους, ώστε αξίζει σ’ όλη 
την ανθρωπότητα να βασανιστεί και να αφανιστεί. Ωστόσο, η 
κρυφή και η πλέον στοργική πρόνοια του Θεού την έχει 
προστατεύσει µε ορατά και αόρατα µέσα και θα συνεχίσει να την 
προστατεύει από την τιµωρία για την κακία της. Στοχάσου τούτο µε 
την καρδιά σου, ώστε να σου αποκαλυφτεί η αλήθεια και να είσαι 
σταθερός στο µονοπάτι Του. 

XXXIII.   Έχει θεσπιστεί από Μας ώστε ο Λόγος του Θεού και όλες 
οι δυνατότητές του να φανερωθούν στους ανθρώπους σε αυστηρή 
συµφωνία µε τις συνθήκες εκείνες που έχουν προκαθοριστεί από 
Αυτόν ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. Έχουµε, 
επιπλέον, ορίσει ώστε το πέπλο της απόκρυψής του να µην είναι 
άλλο εκτός από τον Ίδιο Του τον Εαυτό. Τέτοια πραγµατικά είναι η 
Δύναµή Μας για την επιτυχία του Σκοπού Μας. Αν επιτρεπόταν στο 
Λόγο να απελευθερώσει ξαφνικά όλες τις δυνάµεις που βρίσκονται 
κρυµµένες µέσα του, κανένας άνθρωπος δε θα µπορούσε να αντέξει 
το βάρος µιας τόσο ισχυρής Αποκάλυψης. Όχι µόνο αυτό, όλα όσα 
υπάρχουν στον ουρανό και τη γη σαστισµένα θα τρέπονταν σε 
φυγή. 

   Ο Μπαχάολλα χρησιµοποιεί εδώ την ισλαµική παράδοση, που αναφέρει ότι  9

     ο Ισµαήλ θυσιάστηκε από τον Αβραάµ 
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Σκεφτείτε αυτό που εστάλη στο Μωάµεθ, τον Απόστολο του Θεού. 
Το µέγεθος της Αποκάλυψης της οποίας Αυτός ήταν ο φορέας είχε 
προκαθοριστεί ξεκάθαρα από Εκείνον ο Οποίος είναι ο 
Πανίσχυρος, ο Παντοδύναµος. Εκείνοι που Τον άκουσαν, ωστόσο, 
µπόρεσαν να κατανοήσουν το σκοπό Του µόνο στο βαθµό της δικής 
τους στάθµης και πνευµατικής ικανότητας. Εκείνος, µε τον ίδιο 
τρόπο, ξεσκέπασε το Πρόσωπο της Σοφίας σε αναλογία µε την 
ικανότητά τους να αντέξουν το βάρος του Μηνύµατός Του. Είχε 
µόλις φτάσει η ανθρωπότητα στο στάδιο της ωριµότητας όταν ο 
Λόγος αποκάλυψε στα µάτια των ανθρώπων τις λανθάνουσες 
δυνάµεις µε τις οποίες είχε προικιστεί - δυνάµεις που φανερώθηκαν 
στην πληρότητα της δόξας τους όταν εµφανίστηκε η Πανάρχαια 
Ωραιότητα, το έτος εξήντα, στο πρόσωπο του Αλή Μωχαµάντ, του 
Μπαµπ. 

XXXIV.   Κάθε έπαινος και δόξα ανήκει στο Θεό ο Οποίος, µέσω 
της δύναµης της Ισχύος Του, έχει απαλλάξει τη δηµιουργία Του από 
τη γύµνια της ανυπαρξίας και την έχει ντύσει µε το ένδυµα της 
ζωής. Ανάµεσα από όλα τα δηµιουργήµατα, έχει ξεχωρίσει για την 
ειδική Του εύνοια την αγνή, την πολύτιµη σαν πετράδι 
πραγµατικότητα του ανθρώπου και την έχει προικίσει µε µια 
µοναδική ικανότητα να Τον γνωρίζει και να αντανακλά το µεγαλείο 
της δόξας Του. Αυτή η διπλή διάκριση που του έχει απονεµηθεί έχει 
εξαγνίσει την καρδιά του από τη σκουριά κάθε ανώφελης επιθυµίας 
και τον έχει κάνει άξιο του ενδύµατος µε το οποίο ο Δηµιουργός 
του έχει καταδεχτεί να τον ενδύσει. Αυτό έχει συντελέσει στο να 
σωθεί η ψυχή του από την αθλιότητα της άγνοιας. 
Αυτός ο µανδύας, µε τον οποίο έχουν στολιστεί το σώµα και η ψυχή 
του ανθρώπου, αποτελεί την ίδια τη βάση της ευηµερίας και της 
ανάπτυξής του. Ω, πόσο ευλογηµένη η ηµέρα κατά την οποία, 
βοηθούµενος από τη χάρη και την ισχύ του ενός αληθινού Θεού, ο 
άνθρωπος θα έχει απελευθερωθεί από τη σκλαβιά και τη διαφθορά 
του κόσµου και όλων όσων υπάρχουν σ’ αυτόν, και θα έχει φτάσει 
στην αληθινή και διαρκή ανάπαυση κάτω από τη σκιά του Δέντρου 
της επίγνωσης! 
Οι µελωδίες που είχε ψάλει το πουλί της καρδιάς σου από τη 
µεγάλη του αγάπη για τους φίλους του έχουν φτάσει στα αφτιά τους 
και Με έχουν ωθήσει να απαντήσω στις ερωτήσεις σου και να σου 
αποκαλύψω τα µυστικά εκείνα που Μου επιτρέπονται να 
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φανερώσω. Στο σεβαστό γράµµα σου είχες ρωτήσει ποιοι από τους 
Προφήτες του Θεού θα πρέπει να θεωρηθούν ανώτεροι από τους 
άλλους. Γνώριζε µε βεβαιότητα ότι η ουσία όλων των Προφητών 
του Θεού είναι µία και µοναδική. Η ενότητά τους είναι απόλυτη. Ο 
Θεός, ο Δηµιουργός λέγει: Δεν υπάρχει καµιά απολύτως διάκριση 
µεταξύ των Φορέων του Μηνύµατός Μου. Όλοι αυτοί έχουν µόνο 
ένα σκοπό· το µυστικό τους είναι το ίδιο µυστικό. Το να τιµήσεις 
τον έναν πιο πολύ από τον άλλον, το να εξυψώσεις ορισµένους 
περισσότερο από τους υπόλοιπους δεν επιτρέπεται µε κανέναν 
τρόπο. Κάθε αληθινός Προφήτης θεωρούσε το Μήνυµά Του βασικά 
ίδιο µε την Αποκάλυψη κάθε άλλου Προφήτη που υπήρξε πριν από 
Αυτόν. Αν, εποµένως, κάποιος άνθρωπος δεν κατορθώσει να 
κατανοήσει αυτή την αλήθεια και συνεπώς επιδοθεί σε ανώφελη και 
άσεµνη γλώσσα, κανείς, που διαθέτει οξυδέρκεια και φωτισµένη 
αντίληψη, δε θα επέτρεπε ποτέ ένας τέτοιος επιπόλαιος λόγος να 
του κλονίσει την πίστη. 
Το µέγεθος της αποκάλυψης των προφητών του Θεού σ’ αυτόν τον 
κόσµο, πρέπει ωστόσο να διαφέρει. Ο καθένας από αυτούς υπήρξε 
ο Φορέας ενός ξεχωριστού Μηνύµατος και του είχε ανατεθεί να 
αποκαλύψει τον Εαυτό Του µέσω συγκεκριµένων πράξεων. Για 
αυτό το λόγο φαίνεται ότι διαφέρουν στο µεγαλείο τους. Η 
Αποκάλυψή τους µπορεί να παροµοιαστεί µε το φως της σελήνης 
που σκορπίζει την ακτινοβολία της πάνω στη γη. Αν και κάθε φορά 
που εµφανίζεται, αποκαλύπτει ένα νέο µέγεθος της λάµψης της, 
εντούτοις η έµφυτη λαµπρότητά της δεν µπορεί ποτέ να µειωθεί, 
ούτε µπορεί το φως της να εξαφανιστεί. 
Είναι ξεκάθαρο και φανερό, εποµένως, ότι οποιαδήποτε εµφανής 
διαφοροποίηση στην ένταση του φωτός τους δεν είναι έµφυτη στο 
ίδιο το φως, αλλά πρέπει περισσότερο να αποδοθεί στη διαφορετική 
δεκτικότητα ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου κόσµου. Σε κάθε 
Προφήτη που ο Παντοδύναµος και Απαράµιλλος Δηµιουργός έχει 
προορίσει να στείλει στους λαούς της γης, έχει εµπιστευτεί ένα 
Μήνυµα και του έχει αναθέσει να ενεργεί µε έναν τρόπο που θα 
ταίριαζε στις απαιτήσεις της εποχής στην οποία θα εµφανιζόταν. Ο 
σκοπός του Θεού στέλνοντας τους Προφήτες Του στους ανθρώπους 
είναι διπλός. Ο πρώτος είναι να απελευθερώσει τα τέκνα των 
ανθρώπων από το σκοτάδι της άγνοιας και να τα καθοδηγήσει στο 
φως της αληθινής αντίληψης. Ο δεύτερος είναι να εξασφαλίσει την 

 60



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
ειρήνη και την ηρεµία της ανθρωπότητας και να παράσχει όλα τα 
µέσα µε τα οποία µπορούν αυτά να εδραιωθούν. 
Οι Προφήτες του Θεού θα πρέπει να θεωρούνται ως γιατροί, η 
αποστολή των οποίων είναι να περιθάλπουν την ευηµερία του 
κόσµου και των λαών του, ώστε µε το πνεύµα της ενότητας να 
θεραπεύουν την ασθένεια µιας διχασµένης ανθρωπότητας. Σε 
κανέναν δεν έχει δοθεί το δικαίωµα να αµφισβητήσει τα λόγια τους 
ή να υποτιµήσει τη συµπεριφορά τους, διότι αυτοί είναι οι µόνοι 
που µπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν καταλάβει τον ασθενή και 
έχουν διαγνώσει σωστά την πάθησή του. Κανένας άνθρωπος, όσο 
οξυδερκής και αν είναι, δεν µπορεί ποτέ να ελπίζει ότι θα φτάσει 
στα ύψη της σοφίας και της αντίληψης του Θεϊκού Γιατρού. Δεν 
είναι απορίας άξιο λοιπόν, ότι η θεραπεία που έχει οριστεί από το 
γιατρό αυτή την ηµέρα δεν ταυτίζεται µ’ εκείνη που αυτός είχε 
άλλοτε ορίσει. Πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν τα 
δεινά που προσβάλλουν τον πάσχοντα απαιτούν σε κάθε στάδιο της 
αρρώστιας του µία ειδική θεραπεία; Με τον ίδιο τρόπο, κάθε φορά 
που οι Προφήτες του Θεού φώτιζαν τον κόσµο µε την περίλαµπρη 
ακτινοβολία του Αυγερινού της Θείας γνώσης, καλούσαν σταθερά 
τους λαούς τους να ασπαστούν το φως του Θεού µε τέτοια µέσα 
που ταίριαζαν καλύτερα στις ανάγκες της εποχής στην οποία 
εµφανίστηκαν. Έτσι µπόρεσαν να διαλύσουν το σκοτάδι της 
άγνοιας και να διαχύσουν πάνω στον κόσµο τη δόξα της δικής τους 
γνώσης. Το µάτι κάθε διορατικού ανθρώπου πρέπει συνεπώς να 
κατευθύνεται προς την ενδότατη Ουσία αυτών των Προφητών, 
εφόσον ο ένας και µοναδικός σκοπός τους υπήρξε πάντοτε να 
καθοδηγούν τους πλανηµένους και να χαρίζουν γαλήνη στους 
βασανισµένους. ... Αυτές δεν είναι ηµέρες ευηµερίας και θριάµβου. 
Όλη η ανθρωπότητα µαστίζεται από πολλαπλά δεινά. Προσπάθησε 
λοιπόν να σώσεις τη ζωή της µε το ευεργετικό φάρµακο που έχει 
ετοιµάσει το παντοδύναµο χέρι του αλάνθαστου Γιατρού.  
Και τώρα όσον αφορά την ερώτησή σου σχετικά µε τη φύση της 
θρησκείας. Γνώριζε ότι αυτοί που είναι αληθινά σοφοί έχουν 
παροµοιάσει τον κόσµο µε τον ανθρώπινο ναό. Όπως το σώµα του 
ανθρώπου χρειάζεται ένα ένδυµα για να ντυθεί, έτσι και το σώµα 
της ανθρωπότητας πρέπει οπωσδήποτε να στολιστεί µε το µανδύα 
της δικαιοσύνης και της σοφίας. Το ένδυµά της είναι η Αποκάλυψη 
που της έχει παραχωρηθεί από το Θεό. Όποτε αυτό το ένδυµα 
εκπληρώσει το σκοπό του, ο Παντοδύναµος βεβαιότατα θα το 
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ανανεώσει. Διότι  κάθε εποχή απαιτεί µια νέα ποσότητα του φωτός 
του Θεού. Κάθε Θεία Αποκάλυψη έχει σταλεί µε έναν τρόπο που 
άρµοζε στις συνθήκες της εποχής στην οποία εµφανίστηκε. 
Όσο για το ερώτηµά σου σχετικά µε τα λόγια των ηγετών των 
περασµένων θρησκειών. Κάθε σοφός και αξιέπαινος άνθρωπος 
αναµφίβολα θα αποφύγει τέτοιους µάταιους και ανώφελους λόγους. 
Ο απαράµιλλος Δηµιουργός έχει δηµιουργήσει όλους τους 
ανθρώπους από την ίδια ουσία και έχει εξυψώσει την 
πραγµατικότητά τους πάνω από τα υπόλοιπα δηµιουργήµατά Του. Η 
επιτυχία ή η αποτυχία, το όφελος ή η απώλεια πρέπει, εποµένως, να 
εξαρτώνται από τις προσπάθειες του ίδιου του ανθρώπου. Όσο 
περισσότερο αγωνίζεται, τόσο πιο µεγάλη θα είναι η πρόοδός του. 
Ελπίζουµε πολύ ότι οι εαρινές βροχές της γενναιοδωρίας του Θεού 
θα γίνουν αιτία να αναπηδήσουν τα άνθη της αληθινής κατανόησης 
από το χώµα των ανθρώπινων καρδιών και να τις καθαρίσουν από 
κάθε γήινη µόλυνση. 

XXXV.   Στοχάσου για λίγο. Τι ήταν εκείνο το οποίο προέτρεψε σε 
κάθε Θεία Αποστολή τους λαούς της γης να κρατηθούν µακριά από 
τη Φανέρωση του Παντελεήµονα; Τι µπορεί να τους ώθησε να 
στραφούν µακριά από Αυτόν και να αµφισβητήσουν το κύρος Του; 
Αν οι άνθρωποι διαλογίζονταν αυτά τα λόγια που έχουν ρεύσει από 
την Πένα του Θείου Εντολοδότη, όλοι ανεξαιρέτως θα έσπευδαν να 
ασπαστούν την αλήθεια αυτής της Θεοδώρητης και άφθαρτης 
Αποκάλυψης και θα πιστοποιούσαν αυτό που έχει ο Ίδιος επίσηµα 
βεβαιώσει. Το πέπλο των ανώφελων φαντασιώσεων είναι αυτό το 
οποίο, τις ηµέρες των Φανερώσεων της Ενότητας του Θεού και της 
Χαραυγής της παντοτινής Του δόξας, έχει παρεµβληθεί, και θα 
συνεχίσει να παρεµβάλλεται, µεταξύ αυτών και της υπόλοιπης 
ανθρωπότητας. Διότι εκείνες τις ηµέρες, Αυτός ο Οποίος είναι η 
Αιώνια Αλήθεια φανερώνει τον Εαυτό Του σύµφωνα µε εκείνο που 
ο Ίδιος είχε σκοπό και όχι ανάλογα µε τις επιθυµίες και προσδοκίες 
των ανθρώπων. Όπως έχει αποκαλύψει ο Ίδιος: “Συχνά, λοιπόν, 
όταν σας παρουσιάζεται ένας Αγγελιοφόρος του Θεού φέρνοντάς 
σας εκείνο που δεν επιθυµούν οι ψυχές σας, επαίρεστε και φέρεστε 
σε µερικούς σαν να ήταν απατεώνες και άλλους φονεύετε.” 
Δεν µπορεί να υπάρξει καµιά αµφιβολία ότι αν αυτοί οι 
Αγγελιοφόροι του Θεού είχαν εµφανιστεί, σε περασµένες εποχές και 
κύκλους, σύµφωνα µε τις µάταιες φαντασιώσεις που είχαν πλάσει οι 
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καρδιές των ανθρώπων, κανείς δε θα είχε απαρνηθεί την αλήθεια 
αυτών των αγιασµένων Όντων. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι, 
µέρα και νύχτα, θυµούνταν τον έναν αληθινό Θεό και ασχολούνταν 
ευλαβικά µε τις δεήσεις τους, δεν κατόρθωσαν στο τέλος να 
αναγνωρίσουν και να γίνουν κοινωνοί της χάρης της Χαραυγής των 
σηµείων του Θεού και των Φανερώσεων των αδιάσειστων 
αποδείξεών Του. Αυτό µαρτυρούν τα Ιερά Κείµενα. Αναµφίβολα 
έχεις ακούσει για αυτό.  
Σκέψου τη Φανέρωση του Ιησού Χριστού. Παρατήρησε πώς όλοι οι 
µορφωµένοι άνθρωποι εκείνης της γενιάς, αν και προσδοκούσαν 
ανυπόµονα την έλευση του Επαγγελθέντος, εντούτοις, Τον 
απαρνήθηκαν. Τόσο ο Άννας, ο πιο µορφωµένος µεταξύ των ιερέων 
της εποχής του, όσο και ο Καϊάφας, ο αρχιερέας, Τον αποκήρυξαν 
και εξέδωσαν τη θανατική καταδίκη Του. 
Με τον ίδιο τρόπο, όταν εµφανίστηκε ο Μωάµεθ, ο Προφήτης του 
Θεού - ας γίνουν όλοι οι άνθρωποι θυσία για Αυτόν - οι 
µορφωµένοι της Μέκκα και της Μεδίνας ξεσηκώθηκαν, τις πρώτες 
µέρες της Αποκάλυψής Του, εναντίον Του και απέρριψαν το 
Μήνυµά Του, ενώ εκείνοι που στερούνταν κάθε µόρφωσης 
αναγνώρισαν και ασπάστηκαν την Πίστη Του. Στοχάσου για λίγο. 
Σκέψου πώς ο Μπαλάλ, ο Αιθίοπας, αν και ήταν αγράµµατος, 
ανήλθε στον ουρανό της πίστης και της βεβαιότητας, ενώ ο 
Αµπντολά Ουµπέη, πρώτος µεταξύ των µορφωµένων, προσπάθησε 
κακόβουλα να Του εναντιωθεί. Δες πώς ένας απλός βοσκός 
καταγοητεύτηκε τόσο πολύ από την έκσταση των λόγων του Θεού 
που µπόρεσε να γίνει δεκτός στην κατοικία του Πολυαγαπηµένου 
του και ενώθηκε µε Αυτόν ο Οποίος είναι ο Κύριος της 
Ανθρωπότητας, ενώ εκείνοι που περηφανεύονταν για τις γνώσεις 
τους και τη σοφία τους παρεκτράπηκαν από το δρόµο Του και 
συνέχισαν να στερούνται τη χάρη Του. Για αυτό το λόγο Αυτός έχει 
γράψει: “Αυτός που είναι εξυψωµένος ανάµεσά σας θα ταπεινωθεί 
και εκείνος που είναι ταπεινωµένος θα εξυψωθεί.” Αναφορές σε 
αυτό το θέµα µπορούν να βρεθούν στα περισσότερα ουράνια 
Βιβλία, καθώς και στα λόγια των Προφητών και Αγγελιοφόρων του 
Θεού. 
Αληθινά λέγω, είναι τέτοιο το µεγαλείο αυτής της Υπόθεσης που ο 
πατέρας αποµακρύνεται από το γιο και ο γιος αποµακρύνεται από 
τον πατέρα. Φέρε στο νου την ιστορία του Νώε και του Χαναάν. Ας 
δώσει ο Θεός, αυτές τις ηµέρες της ουράνιας απόλαυσης, να µη 
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στερηθείτε των γλυκών ευωδιών του Πανένδοξου Θεού και να 
γίνετε κοινωνοί, σε αυτή την πνευµατική Άνοιξη, της διάχυτης 
χάρης Του. Εγερθείτε στο όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι το 
Αντικείµενο κάθε γνώσης και, µε απόλυτη αποδέσµευση από τις 
γνώσεις των ανθρώπων, υψώστε τις φωνές σας και διακηρύξτε την 
Υπόθεσή Του. Ορκίζοµαι στον Αυγερινό της Θείας Αποκάλυψης! 
Ακριβώς τη στιγµή που θα εγερθείτε, θα παρατηρήσετε πώς ένας 
χείµαρρος Θείας γνώσης θα αναβλύσει από τις καρδιές σας και θα 
δείτε τα θαύµατα της ουράνιας σοφίας Του να φανερώνονται σε όλη 
τους τη δόξα µπροστά σας. Αν δοκιµάζατε τη γλυκύτητα των λόγων 
του Παντελεήµονα, θα απαρνιόσασταν, χωρίς δισταγµό, τον εαυτό 
σας και θα προσφέρατε τη ζωή σας για τον Πολυαγαπηµένο. 
Ποιος θα µπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι αυτός ο Υπηρέτης του 
Θεού έτρεφε οποιαδήποτε στιγµή στην καρδιά Του µια επιθυµία για 
επίγεια διάκριση ή όφελος; Η Υπόθεση που συνδέεται µε το Όνοµά 
Του είναι κατά πολύ υπεράνω των εφήµερων πραγµάτων αυτού του 
κόσµου. Παρατηρήστε Αυτόν, έναν εξόριστο, ένα θύµα της 
τυραννίας, σε αυτή τη Μέγιστη Φυλακή. Οι εχθροί Του έχουν 
επιτεθεί σ’ Αυτόν από κάθε πλευρά και θα συνεχίσουν να πράττουν 
έτσι µέχρι το τέλος της ζωής Του. Οτιδήποτε σας λέγει, εποµένως, 
είναι εξολοκλήρου για χάρη του Θεού, ώστε ίσως οι λαοί της γης να 
εξαγνίσουν τις καρδιές τους από την κηλίδα της κακής επιθυµίας, 
να σκίσουν το πέπλο της και να φτάσουν στην επίγνωση του ενός 
αληθινού Θεού - την πιο εξυψωµένη στάθµη την οποία µπορεί 
κανείς να προσδοκά. Η πίστη ή η απιστία τους στην Υπόθεσή Μου 
δεν µπορεί ούτε να Με ωφελήσει ούτε να Με βλάψει. Τους καλούµε 
αποκλειστικά για χάρη του Θεού. Αυτός, αληθινά, µπορεί να 
στερείται όλα τα δηµιουργήµατα. 

XXXVI.   Γνώριζε ότι όταν ο Υιός του Ανθρώπου  παρέδωσε την 10

πνοή Του στο Θεό, ολόκληρη η πλάση έκλαψε µε λυγµούς. 
Θυσιάζοντας τον Εαυτό Του όµως, µια νέα ικανότητα 
ενσταλλάχθηκε σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. Οι αποδείξεις της, όπως 
µαρτυρήθηκαν σ’ όλους τους λαούς της γης, φανερώνονται τώρα 
µπροστά σου. Η βαθύτερη σοφία που έχουν εκφράσει οι σοφοί, η 
πλέον βαθυστόχαστη γνώση που έχει αποκαλύψει οποιοσδήποτε 
νους, οι τέχνες που έχουν παραχθεί από τα ικανότερα χέρια, η 
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επιρροή που ασκήθηκε από τους ισχυρότερους κυβερνήτες, δεν 
είναι παρά εκδηλώσεις της αναζωογονητικής δύναµης που 
απελευθερώνεται από το υπερβατικό, τα πάντα διεισδύον και 
φωτοβόλο Πνεύµα Του. 
Πιστοποιούµε ότι όταν Αυτός ήρθε στον κόσµο, σκόρπισε τη 
λαµπρότητα της δόξας Του πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. Μέσω 
Αυτού ο λεπρός θεραπεύτηκε από τη λέπρα της δυστροπίας και της 
άγνοιας. Μέσω Αυτού θεραπεύτηκαν οι άσεµνοι και οι φαύλοι. 
Μέσω της ισχύος Του, της γεννηµένης από τον Παντοδύναµο Θεό, 
ανοίχτηκαν τα µάτια του τυφλού και καθαγιάστηκε η ψυχή του 
αµαρτωλού. 
Η λέπρα µπορεί να ερµηνευτεί σαν οποιοδήποτε πέπλο που 
παρεµβάλλεται µεταξύ του ανθρώπου και της αναγνώρισης του 
Κυρίου, του Θεού του. Οποιοσδήποτε αφήνει τον εαυτό του να 
αποκλειστεί απ’ Αυτόν, είναι πραγµατικά ένας λεπρός, που δε θα 
µνηµονευτεί στη Βασιλεία του Θεού, του Ισχυρού, του 
Πανύµνητου. Μαρτυρούµε ότι µέσω της ισχύος του Λόγου του 
Θεού εξαγνίστηκε κάθε λεπρός, θεραπεύτηκε κάθε αρρώστια, 
αποβλήθηκε κάθε ανθρώπινη αδυναµία. Αυτός είναι ο Οποίος 
εξάγνισε τον κόσµο. Ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος που µε 
ακτινοβόλο πρόσωπο έχει στραφεί προς Αυτόν. 

XXXVII.   Ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος που έχει οµολογήσει την 
πίστη του στο Θεό και στα σηµεία Του και έχει αποδεχτεί ότι 
“Αυτός δε θα ερωτηθεί για τις πράξεις Του.” Μια τέτοια αποδοχή 
έχει γίνει από το Θεό το κόσµηµα κάθε πίστης και η ίδια η βάση 
της. Πάνω σε αυτό πρέπει να βασιστεί η αποδοχή κάθε ευσεβούς 
πράξης. Προσηλωθείτε σε αυτό, ώστε ίσως οι ψίθυροι των 
απείθαρχων να µη σας κάνουν να υποπέσετε σε ολίσθηµα. 
Αν Αυτός όριζε ως θεµιτό ό,τι από αµνηµονεύτων χρόνων ήταν 
απαγορευµένο και απαγόρευε ό,τι ανέκαθεν εθεωρείτο θεµιτό, σε 
κανέναν δε δίνεται το δικαίωµα να αµφισβητήσει την εξουσία Του. 
Οποιοσδήποτε διστάσει, ακόµη και λιγότερο από µια στιγµή, θα 
πρέπει να θεωρηθεί παραβάτης. 
Όποιος δεν έχει αποδεχτεί αυτή την υπέρτατη και θεµελιώδη 
αλήθεια και έχει αποτύχει να φτάσει σε αυτή την πλέον εξυψωµένη 
στάθµη, οι άνεµοι της αµφιβολίας θα τον αναστατώσουν και τα 
λόγια των απίστων θα ταράξουν την ψυχή του. Εκείνος που έχει 
αναγνωρίσει αυτή την αρχή θα προικιστεί µε την πιο τέλεια 
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σταθερότητα. Κάθε τιµή ανήκει σε αυτή την πανένδοξη στάθµη, της 
οποίας η ανάµνηση στολίζει κάθε εξυψωµένη Πινακίδα. Τέτοια 
είναι η διδασκαλία που απονέµει σε σας ο Θεός, µια διδασκαλία 
που θα σας απαλλάξει από κάθε µορφή αµφιβολίας και σύγχυσης 
και θα σας κάνει ικανούς να επιτύχετε τη σωτηρία τόσο σε αυτόν 
όσο και στον επόµενο κόσµο. Αυτός, αληθινά, είναι ο Πάντοτε 
Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος. 

XXXVIII.   Γνώριζε µε βεβαιότητα ότι σε κάθε Θεία Αποστολή το 
φως της Θείας Αποκάλυψης προσφερόταν στους ανθρώπους σε 
ακριβή αναλογία µε την πνευµατική τους ικανότητα. Παρατήρησε 
τον ήλιο. Πόσο ανίσχυρες είναι οι ακτίνες του τη στιγµή που 
εµφανίζεται στον ορίζοντα. Πόσο βαθµιαία αυξάνεται η θερµότητα 
και η δύναµή του όσο πλησιάζει το ζενίθ του, παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα σε όλα τα δηµιουργήµατα να προσαρµοστούν στην 
αυξανόµενη ένταση του φωτός του. Πόσο σταθερά βαίνει προς τη 
δύση του µέχρι να βασιλέψει. Αν φανέρωνε ξαφνικά την κρυµµένη 
µέσα του ενέργεια, θα προκαλούσε αναµφίβολα βλάβη σ’ όλα τα 
δηµιουργήµατα. ... Με τον ίδιο τρόπο, αν ο Ήλιος της Αλήθειας 
αποκάλυπτε ξαφνικά στα πρώτα στάδια της φανέρωσής του όλο το 
µέγεθος της δύναµης, µε την οποία τον προίκισε η πρόνοια του 
Παντοδύναµου, η γη της ανθρώπινης αντίληψης θα έλιωνε και θα 
αφανιζόταν· διότι οι καρδιές των ανθρώπων δε θα άντεχαν την 
ένταση της αποκάλυψής του, ούτε θα µπορούσαν να αντανακλούν 
την ακτινοβολία του φωτός του . Απεγνωσµένες και 
καταβεβληµένες, θα έπαυαν να υπάρχουν. 

XXXIX.   Δόξα σ’ Εσένα, ω Κύριε Θεέ Μου, για τις θαυµαστές 
αποκαλύψεις της ανεξιχνίαστης προσταγής Σου και τις πολλαπλές 
συµφορές και δοκιµασίες που έχεις προορίσει για Εµένα. Τη µια Με 
παρέδωσες στα χέρια του Νεµρώδ, την άλλη επέτρεψες στο ραβδί 
του Φαραώ να Με καταδιώξει. Εσύ µόνο µπορείς να εκτιµήσεις, 
µέσω της γνώσης Σου που περικλείει τα πάντα και της επενέργειας 
της Βούλησής Σου, τα ανυπολόγιστα βάσανα που έχω υποφέρει στα 
χέρια τους. Επιπλέον, Με έριξες στο κελί της φυλακής των ασεβών, 
για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είχα νιώσει την ώθηση να 
ψιθυρίσω στα αφτιά των ευνοουµένων κατοίκων της Βασιλείας Σου 
µια νύξη του οράµατος µε το οποίο, µέσω της γνώσης Σου, Με 
είχες εµπνεύσει και Μου είχες αποκαλύψει τη σηµασία του µε τη 
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δύναµη της ισχύος Σου. Και πάλι πρόσταξες να αποκεφαλιστώ από 
το ξίφος των απίστων. Και πάλι σταυρώθηκα επειδή φανέρωσα στα 
µάτια των ανθρώπων τα κρυµµένα πετράδια της ένδοξης ενότητάς 
Σου, επειδή αποκάλυψα σε αυτούς τα θαυµαστά σηµάδια της 
κυριαρχίας και της παντοτινής Σου δύναµης. Πόσο πικροί οι 
εξευτελισµοί που επισωρεύτηκαν πάνω Μου, σε µεταγενέστερη 
εποχή, στην πεδιάδα του Καρµπελά! Πόσο µόνος ένιωθα ανάµεσα 
στους ανθρώπους Σου! Σε τι κατάσταση αδυναµίας είχα υποβληθεί 
σε εκείνο τον τόπο! Ανικανοποίητοι από αυτή την εξευτελιστική 
µεταχείριση, οι διώκτες Μου Με αποκεφάλισαν και, µεταφέροντας 
το κεφάλι Μου από τόπο σε τόπο κρατώντας το ψηλά το 
επιδείκνυαν στα µάτια του άπιστου πλήθους και το τοποθέτησαν 
πάνω στις έδρες των φαύλων και των απίστων. Σε µεταγενέστερη 
εποχή, Με έδεσαν και το στήθος Μου έγινε στόχος στα βέλη της 
κακόβουλης σκληρότητας των εχθρών Μου. Τα µέλη του σώµατός 
Μου κατατρυπήθηκαν από τις σφαίρες και το σώµα Μου 
κοµµατιάστηκε. Τέλος, κοίταξε πώς, αυτή την Ηµέρα, οι δόλιοι 
εχθροί Μου έχουν συµµαχήσει εναντίον Μου και µηχανεύονται 
συνεχώς για να ενσταλάζουν το δηλητήριο του µίσους και του 
φθόνου στις ψυχές των υπηρετών Σου. Με όλη τους τη δύναµη 
σχεδιάζουν να επιτύχουν το σκοπό τους…. Αν και είναι θλιβερή η 
κατάστασή Μου, ω Θεέ, Πολυαγαπηµένε Μου, Σου προσφέρω 
ευχαριστίες και το Πνεύµα Μου Σε ευγνωµονεί για οτιδήποτε Μου 
έχει συµβεί στο µονοπάτι της ευαρέσκειάς Σου. Είµαι 
ευχαριστηµένος µε αυτό που έχεις ορίσει για Μένα και 
καλωσορίζω, όσο ολέθριες κι αν είναι, τις οδύνες και τις λύπες που 
αναγκάζοµαι να υποφέρω. 

XL.   Ω Πολυαγαπηµένε Μου! Έχεις εµφυσήσει την Πνοή Σου 
µέσα Μου και Με έχεις χωρίσει από τον Ίδιο Μου τον Εαυτό. Στη 
συνέχεια, όρισες να µη µείνει µεταξύ των φαύλων και ζηλόφθονων 
τίποτε παραπάνω από µια αµυδρή αντανάκλαση, ένα απλό σύµβολο 
της Πραγµατικότητάς Σου µέσα Μου . Κοίταξε , πώς , 
παραπλανηµένοι από αυτό το σύµβολο, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον 
Μου και έχουν επισωρεύσει πάνω Μου την άρνησή τους! 
Φανέρωσε τον Εαυτό Σου, εποµένως, ω Πολυαγαπηµένε Μου και 
απελευθέρωσέ Με από τη δυσχερή Μου κατάσταση. 
Τότε µια Φωνή αποκρίθηκε: “Αγαπώ, τρέφω στοργικά αισθήµατα 
για αυτό το σύµβολο. Πώς µπορώ να δεχτώ να δουν µόνο τα δικά 
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Μου µάτια αυτό το σύµβολο και καµιά καρδιά να µην το 
αναγνωρίσει εκτός από τη δική Μου; Μα την Ωραιότητά Μου, η 
οποία είναι η ίδια µε τη δική Σου Ωραιότητα! Ευχή Μου είναι να Σε 
κρύψω από τα δικά Μου µάτια: πόσο µάλλον από τα µάτια των 
ανθρώπων!” 
Ήµουν έτοιµος να απαντήσω όταν, ιδού, η Πινακίδα ξαφνικά 
τέλειωσε αφήνοντας το θέµα Μου ανολοκλήρωτο και το 
µαργαριτάρι του λόγου Μου ανεκµετάλλευτο. 

XLI.   Ο Θεός είναι µάρτυς Μου, ω άνθρωποι! Κοιµόµουν πάνω 
στην κλίνη Μου όταν ιδού, η Αύρα του Θεού που έπνευσε πάνω 
Μου Με σήκωσε από τον ύπνο Μου. Το τονωτικό Του Πνεύµα µε 
αναζωογόνησε και η γλώσσα Μου λύθηκε για να προφέρει το 
Κάλεσµά Του. Μη Με κατηγορήσετε ότι έκανα παράβαση απέναντι 
στο Θεό. Κοιτάξτε Με όχι µε τα δικά σας µάτια αλλά µε τα δικά 
Μου. Έτσι σας συµβουλεύει Αυτός ο Οποίος είναι ο 
Φιλεύσπλαχνος, ο Παντογνώστης. Νοµίζετε, ω άνθρωποι, ότι 
κρατώ στα χέρια Μου τον έλεγχο της έσχατης Βούλησης και του 
Σκοπού του Θεού; Σε καµιά περίπτωση δε θα πρόβαλλα µια τέτοια 
αξίωση. Αυτό πιστοποιώ ενώπιον του Θεού, του Πανίσχυρου, του 
Εξυψωµένου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Αν ο έσχατος 
προορισµός της Πίστης του Θεού ήταν στα χέρια Μου, δε θα 
συµφωνούσα ποτέ, ούτε για µια στιγµή, να φανερώσω τον Εαυτό 
Μου σε σας, ούτε θα επέτρεπα να βγει µία λέξη από τα χείλη Μου. 
Αυτό, αληθινά, µαρτυρεί ο Ίδιος ο Θεός. 

XLII.   Ω Υιέ της Δικαιοσύνης! Κατά τη διάρκεια της νύχτας , 
Αυτός, η ωραιότητα της αθάνατης Ύπαρξης κατέφυγε από τα 
σµαραγδένια ύψη της πίστης στο Σαντρατολ-Μονταχά και έκλαψε 
τόσο γοερά που το Ουράνιο Πλήθος και οι κάτοικοι των ουράνιων 
βασιλείων οδύρονταν µε το θρήνο Του. Οπότε έγινε η ερώτηση, 
προς τι ο κλαυθµός και ο οδυρµός; Αυτή αποκρίθηκε: Όπως µου 
ζητήθηκε περίµενα γεµάτη προσµονή πάνω στο λόφο της πίστης, 
αλλά δεν εισέπνευσα την ευωδία της αφοσίωσης από εκείνους που 
κατοικούν στη γη. Τότε αφού κλήθηκα να επιστρέψω αντίκρισα, 
ιδού, µερικά περιστέρια της αγιότητας να βασανίζονται φριχτά στα 
νύχια των θηρίων της γης. Οπότε η Παρθένος του Ουρανού 
έσπευσε άσκεπη και λαµπερή από τη µυστική Της κατοικία και 
ρώτησε τα ονόµατά τους και όλα αναφέρθηκαν εκτός από ένα. Και 
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όταν παροτρύνθηκε, προφέρθηκε το πρώτο γράµµα απ’ αυτό, οπότε 
οι κάτοικοι των ουράνιων θαλάµων ξεχύθηκαν από τη δοξασµένη 
κατοικία τους. Και ενώ προφερόταν το δεύτερο γράµµα έπεσαν 
απαξάπαντες κάτω στη σκόνη. Εκείνη τη στιγµή µια φωνή 
ακούστηκε από τα άδυτα του αδύτων: “Ως εδώ και µη παρέκει.” 
Αληθινά, είµαστε µάρτυρες των όσων έχουν πράξει και πράττουν 
τώρα. 

XLIII.   Ω Αφνάν, ω συ που έχεις βλαστήσει από τον πανάρχαιο 
Κορµό Μου! Η δόξα και η στοργική Μου καλοσύνη αναπαύονται 
σ’ εσένα. Πόσο απέραντη είναι η σκέπη της Υπόθεσης του Θεού! 
Έχει επισκιάσει όλους τους λαούς και ανθρώπους της γης και 
σύντοµα θα συγκεντρώσει όλη την ανθρωπότητα υπό την 
προστασία της. Η δική σου µέρα της υπηρεσίας έχει τώρα φτάσει. 
Αµέτρητες Πινακίδες φέρουν τη µαρτυρία των γενναιοδωριών που 
σου έχουν παραχωρηθεί. Σήκω για το θρίαµβο της Υπόθεσής Μου 
και, µέσω της δύναµης του λόγου σου, υπόταξε τις καρδιές των 
ανθρώπων. Πρέπει να επιδείξεις εκείνο που θα εξασφαλίσει την 
ειρήνη και την ευηµερία των δυστυχισµένων και των 
καταπιεσµένων. Δραστηριοποιήσου ώστε ίσως µπορέσεις να 
απελευθερώσεις τον αιχµάλωτο από τις αλυσίδες του και να τον 
καταστήσεις ικανό να φτάσει στην αληθινή ελευθερία. 
Η δικαιοσύνη, αυτή την ηµέρα, θρηνεί την κατάντια της και η 
αµεροληψία στενάζει κάτω από το ζυγό της καταπίεσης. Τα πυκνά 
σύννεφα της τυραννίας έχουν σκοτεινιάσει το πρόσωπο της γης κι 
έχουν περικαλύψει όλους τους λαούς της. Μέσω της κίνησης της 
Πένας της δόξας Μας, µε εντολή του πανίσχυρου Εντολοδότη, 
έχουµε εµφυσήσει µια νέα ζωή σε κάθε ανθρώπινο σώµα κι έχουµε 
ενσταλάξει σε κάθε λέξη µια νέα δύναµη. Όλα τα δηµιουργήµατα 
διακηρύσσουν τα σηµάδια αυτής της οικουµενικής αναγέννησης. 
Αυτές είναι οι πιο σπουδαίες, οι πιο χαρµόσυνες αγγελίες που έχουν 
µεταδοθεί στην ανθρωπότητα από την πένα αυτού του Αδικηµένου. 
Γιατί λοιπόν φοβάστε, ω πολυαγαπηµένοι Μου? Ποιος µπορεί να 
σας αποθαρρύνει; Μια σταγόνα νερού αρκεί για να διαλύσει το 
σκληρό πηλό από τον οποίο έχει πλαστεί αυτή η φαύλη γενιά. Η 
πράξη και µόνο της συνάθροισής σας αρκεί για να διασκορπίσει τις 
δυνάµεις αυτών των µαταιόδοξων και ανάξιων ανθρώπων…. 
Κάθε διορατικός άνθρωπος, σήµερα, θα παραδεχτεί πρόθυµα ότι οι 
συµβουλές που έχει αποκαλύψει η Πένα αυτού του Αδικηµένου 
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συνιστούν την υπέρτατη κινητήρια δύναµη για την πρόοδο του 
κόσµου και την εξύψωση των λαών του.  Εγερθείτε, ω άνθρωποι, 
και µε τη δύναµη της ισχύος του Θεού, αποφασίστε να κατακτήσετε 
τη νίκη κατά του ίδιου σας του εαυτού, ώστε ίσως ολόκληρη η γη 
να απελευθερωθεί και να εξαγνιστεί από την υποδούλωσή της στους 
θεούς των µάταιων φαντασιώσεών της - θεοί που έχουν επιφέρει 
τέτοια απώλεια και ευθύνονται για τη δυστυχία των άθλιων οπαδών 
τους. Αυτά τα είδωλα αποτελούν το εµπόδιο που αναχαίτισε τον 
άνθρωπο στις προσπάθειές του να προχωρήσει στο µονοπάτι της 
τελειότητας. Τρέφουµε την ελπίδα να χαρίσει το Χέρι της Θείας 
δύναµης τη βοήθειά του στην ανθρωπότητα και να την απαλλάξει 
από την κατάσταση της θλιβερής της ταπείνωσης. 
Σε µία από τις Πινακίδες έχουν αποκαλυφτεί αυτά τα λόγια: Ω 
άνθρωποι του Θεού! Μην ενασχολείστε µε τις δικές σας έγνοιες· 
αφήστε τις σκέψεις σας να είναι προσηλωµένες σε εκείνο που θα 
αποκαταστήσει την τύχη της ανθρωπότητας και θα εξαγνίσει τις 
καρδιές και ψυχές των ανθρώπων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα µέσω αγνών και άγιων πράξεων, µέσω µιας ενάρετης 
ζωής και µιας ευσεβούς συµπεριφοράς. Οι γενναίες πράξεις θα 
εξασφαλίσουν το θρίαµβο αυτής της Υπόθεσης κι ένας άγιος 
χαρακτήρας θα ενισχύσει τη δύναµή της. Προσηλωθείτε στην 
εντιµότητα, ω άνθρωποι του Μπαχά! Αυτή είναι, αληθινά, η εντολή 
που σας έχει δώσει Αυτός ο Αδικηµένος και η πρώτη επιλογή της 
ακατανίκητης Βούλησής Του για τον καθένα από σας. 
Ω φίλοι! Αρµόζει σε σας να τονώσετε και να αναζωογονήσετε τις 
ψυχές σας µε τις ευσπλαχνικές εύνοιες οι οποίες σας παρέχονται µε 
αφθονία αυτή τη Θεϊκή, αυτή τη συγκλονιστική Άνοιξη. Ο Ήλιος 
της µεγάλης Του δόξας έχει σκορπίσει την ακτινοβολία του πάνω 
σας και τα σύννεφα της απεριόριστης χάρης Του σας έχουν 
επισκιάσει. Πόσο υψηλή η ανταµοιβή εκείνου ο οποίος δεν έχει 
στερήσει τον εαυτό του από µια τόσο µεγάλη γενναιοδωρία, ούτε 
έχει αποτύχει να αναγνωρίσει την ωραιότητα του Πολυαγαπηµένου 
του σε αυτή τη νέα περιβολή Του. Προφυλαχθείτε, διότι ο Κακός 
καραδοκεί, έτοιµος να σας παγιδεύσει. Προστατευτείτε από τα 
επίβουλα τεχνάσµατά του και, οδηγηµένοι από το φως του 
ονόµατος του Θεού που βλέπει τα πάντα, δραπετεύστε από το 
σκοτάδι που σας περιστοιχίζει. Αφήστε το όραµά σας να αγκαλιάζει 
τον κόσµο παρά να περιορίζεται στον εαυτό σας. Ο Κακός είναι 
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εκείνος που εµποδίζει την άνοδο και αναχαιτίζει την πνευµατική 
πρόοδο των τέκνων των ανθρώπων. 
Επιβάλλεται στον κάθε άνθρωπο, αυτή την Ηµέρα, να κρατηθεί 
γερά σε οτιδήποτε θα προάγει τα συµφέροντα και θα εξυψώσει τη 
στάθµη όλων των εθνών και δίκαιων κυβερνήσεων. Με τον κάθε 
ένα από τους στίχους που έχει αποκαλύψει η Πένα του Υψίστου, οι 
πόρτες της αγάπης και της ενότητας έχουν ξεκλειδωθεί και έχουν 
ανοίξει διάπλατα µπροστά στους ανθρώπους. Δηλώσαµε λίγο πριν - 
και ο Λόγος Μας είναι η αλήθεια -: “Συναναστραφείτε µε τους 
οπαδούς όλων των θρησκειών µε ένα πνεύµα φιλικότητας και 
αδελφοσύνης.” Οτιδήποτε έχει οδηγήσει τα τέκνα των ανθρώπων 
να αποφεύγει το ένα το άλλο και έχει προκαλέσει διχόνοια και 
διχασµό µεταξύ τους, έχει εκµηδενιστεί και καταργηθεί µε την 
αποκάλυψη αυτών των λόγων. Από τον ουρανό της Βούλησης του 
Θεού και προκειµένου να εξευγενιστεί ο κόσµος της ύπαρξης και να 
εξυψωθούν οι ψυχές και ο νους των ανθρώπων, έχει σταλεί εκείνο 
που είναι το πιο αποτελεσµατικό όργανο για τη διαπαιδαγώγηση 
ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. Η ψηλότερη ουσία και η πλέον 
τέλεια έκφραση όσων έχουν πει ή γράψει οι άνθρωποι του 
παρελθόντος έχει σταλεί διαµέσου αυτής της πλέον ισχυρής 
Αποκάλυψης, από τον ουρανό της Βούλησης του Κατέχοντος τα 
πάντα, του πάντα Διαρκούντος Θεού. Από παλαιά έχει 
αποκαλυφτεί: «Η αγάπη της πατρίδας κάποιου είναι ένα στοιχείο 
της Πίστης του Θεού.» Η Γλώσσα του Μεγαλείου έχει όµως 
διακηρύξει την Ηµέρα της Φανέρωσής Του: « Δεν πρέπει να 
υπερηφανεύεται αυτός που αγαπά τη χώρα του, αλλά εκείνος που 
αγαπά τον κόσµο». Μέσω της δύναµης που ελευθερώνεται µε αυτά 
τα εξυψωµένα λόγια, Αυτός έχει δώσει µια νέα ώθηση, έχει θέσει 
µια νέα κατεύθυνση στα πουλιά των καρδιών των ανθρώπων και 
έχει εξαλείψει κάθε ίχνος περιορισµού και εµποδίου από το ιερό 
Βιβλίο του Θεού. ...  
Ω άνθρωποι της δικαιοσύνης! Να είστε τόσο φωτεινοί όσο το φως 
και τόσο λαµπεροί όσο η φωτιά που έλαµψε µέσα στην Καιοµένη 
Βάτο. Η λάµψη της φωτιάς της αγάπης σας αναµφίβολα θα 
συνδέσει και θα ενοποιήσει τους φιλονικούντες λαούς και 
ανθρώπους της γης, ενώ η σφοδρότητα της φλόγας της εχθρότητας 
και του µίσους δεν µπορεί παρά να καταλήξει στη διαµάχη και στην 
καταστροφή . Ικετεύουµε το Θεό να προστατεύσει τα 

 71



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
δηµιουργήµατά Του από τα κακόβουλα σχέδια των εχθρών Του. 
Αυτός πραγµατικά εξουσιάζει όλα τα πράγµατα. 
Κάθε έπαινος ανήκει στον έναν αληθινό Θεό - εξυψωµένη είναι η 
δόξα Του - επειδή, µέσω της Πένας του Υψίστου, έχει ξεκλειδώσει 
τις πόρτες των ανθρώπινων καρδιών. Κάθε στίχος τον οποίο έχει 
αποκαλύψει η Πένα αυτή είναι µια λαµπρή και ακτινοβόλα πύλη 
που φανερώνει τις δόξες µιας άγιας και ευσεβούς ζωής, αγνών και 
ακηλίδωτων πράξεων. Το κάλεσµα και το µήνυµα που δώσαµε δεν 
είχαν ποτέ το σκοπό να φτάσουν ή να ωφελήσουν ένα µόνο τόπο ή 
ένα λαό. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της πρέπει να προσκολληθεί 
σε οτιδήποτε έχει αποκαλυφτεί και προσφερθεί σ’ αυτήν. Τότε και 
µόνο τότε θα φτάσει την αληθινή ελευθερία. Ολόκληρη η γη 
φωτίζεται από την ακτινοβόλα δόξα της Αποκάλυψης του Θεού. Το 
έτος εξήντα Εκείνος ο Οποίος προανήγγειλε το φως της Θείας 
Καθοδήγησης - ας γίνει όλη η δηµιουργία µια θυσία σ’ Αυτόν - 
σηκώθηκε για να αναγγείλει µια καινούργια αποκάλυψη του Θείου 
Πνεύµατος και ακολουθήθηκε, είκοσι χρόνια αργότερα, από 
Εκείνον µε τον ερχοµό του Οποίου ο κόσµος έγινε αποδέκτης αυτής 
της επαγγελθείσας δόξας, αυτής της θαυµαστής εύνοιας. Δείτε πως 
το σύνολο της ανθρωπότητας έχει προικιστεί µε την ικανότητα να 
ακούει τον ύψιστο Λόγο του Θεού - το Λόγο πάνω στον οποίο 
πρέπει να βασιστεί η συνάθροιση και η πνευµατική ανάσταση όλων 
των ανθρώπων…. 
Στρέψτε τις καρδιές σας, ω άνθρωποι του Θεού, προς τις συµβουλές 
του αληθινού, του ασύγκριτου Φίλου σας. Ο Λόγος του Θεού 
µπορεί να παροµοιαστεί µε ένα δενδρύλλιο, του οποίου οι ρίζες 
έχουν εµφυτευτεί στις καρδιές των ανθρώπων. Επιβάλλεται σ’ εσάς 
να φροντίσετε την ανάπτυξή του µε τα ζώντα ύδατα της σοφίας, 
των καθαγιασµένων και ιερών λόγων, έτσι ώστε η ρίζα του να 
στερεωθεί γερά και τα κλαδιά του να απλωθούν ψηλά ως τα 
ουράνια και ακόµη πιο πέρα.  
Ω σεις που κατοικείτε στη γη! Το διακριτικό γνώρισµα που 
επισηµαίνει τον εξέχοντα χαρακτήρα αυτής της Υπέρτατης 
Αποκάλυψης, είναι ότι Εµείς έχουµε αφ’ ενός εξαλείψει από τις 
σελίδες του ιερού Βιβλίου του Θεού, οτιδήποτε υπήρξε αιτία 
διαµάχης, κακεντρέχειας και διχόνοιας, µεταξύ των τέκνων των 
ανθρώπων και αφ’ ετέρου έχουµε θεµελιώσει τις ουσιαστικές 
προϋποθέσεις της οµόνοιας, της κατανόησης και της πλήρους και 
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διαρκούς ενότητας. Μακάριοι εκείνοι που τηρούν τους νόµους 
Μου.  
Επανειληµµένα έχουµε νουθετήσει τους αγαπηµένους Μας να 
αποφεύγουν οτιδήποτε από το οποίο µπορεί να αντιληφθεί κανείς 
την οσµή της διχόνοιας, ή καλύτερα να αποµακρύνονται γρήγορα 
απ’ αυτό. Ο κόσµος βρίσκεται σε µεγάλη αναταραχή και ο νους των 
ανθρώπων του είναι σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης. Ικετεύουµε 
τον Παντοδύναµο να τους φωτίσει ευσπλαχνικά µε τη δόξα της 
Δικαιοσύνης Του και να τους καταστήσει ικανούς να ανακαλύψουν 
εκείνο που θα είναι ωφέλιµο γι’ αυτούς πάντοτε και κάτω απ’ όλες 
τις συνθήκες. Αυτός, αληθινά, είναι ο Κατέχων τα Πάντα, ο 
Ύψιστος. 

XLIV.   Μην παραµερίζετε το φόβο του Θεού, ω εσείς µορφωµένοι 
του κόσµου, και κρίνετε δίκαια την Υπόθεση αυτού του Αδίδακτου 
του Οποίου την ύπαρξη έχουν πιστοποιήσει όλα τα Βιβλία του 
Θεού, του Προστάτη, του Αυθύπαρκτου…. Άραγε ο τρόµος της 
Θεϊκής δυσαρέσκειας, ο φόβος Εκείνου ο Οποίος δεν έχει όµοιο ή 
ισότιµό Του, δεν σας διεγείρουν; Αυτός τον Οποίο έχει αδικήσει ο 
κόσµος, δεν έχει συσχετιστεί ποτέ µε σας, δεν έχει ποτέ µελετήσει 
τις γραφές σας, ούτε έχει συµµετάσχει σε καµιά από τις έριδές σας. 
Το ένδυµα που φοράει, τα λυτά Του µαλλιά, το κάλυµµα της 
κεφαλής Του, µαρτυρούν την αλήθεια των λόγων Του. Για πόσο 
καιρό θα επιµένετε στην αδικία σας; Δείτε την κατοικία στην οποία 
Αυτός ο Οποίος είναι η προσωποποίηση της δικαιοσύνης έχει 
αναγκαστεί να ζήσει. Ανοίξτε τα µάτια σας και βλέποντας την 
οικτρή Του κατάσταση αναλογιστείτε φιλότιµα τα όσα έχουν πράξει 
τα χέρια σας, ώστε ίσως να µη στερηθείτε του φωτός του Θείου 
λόγου Του ούτε να αποστερηθείτε του µεριδίου σας από τον ωκεανό 
της γνώσης Του. 
Ορισµένοι ανάµεσα στους απλούς πολίτες αλλά και στους ευγενείς 
έχουν αντιτάξει το επιχείρηµα ότι αυτός ο Αδικηµένος δεν είναι 
ούτε µέλος της εκκλησιαστικής τάξης ούτε απόγονος του Προφήτη. 
Λέγε: Ω σεις που ισχυρίζεστε ότι είστε δίκαιοι! Στοχαστείτε για 
λίγο και θα αναγνωρίσετε πόσο απεριόριστα εξυψωµένη είναι η 
παρούσα θέση Του, πέρα από τη στάθµη που ισχυρίζεστε ότι θα 
έπρεπε Αυτός να κατέχει. Η Βούληση του Παντοδύναµου έχει 
ορίσει ώστε να προέλθει και να φανερωθεί η Υπόθεσή Του από µια 
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οικογένεια που στερείται ολοκληρωτικά όλα όσα κατέχουν συνήθως 
οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι σοφοί και οι λόγιοι. 
Οι Πνοές του Θείου Πνεύµατος Τον ξύπνησαν και Τον πρόσταξαν 
να εγερθεί και να διακηρύξει την Αποκάλυψή Του. Μόλις 
σηκώθηκε από τον ύπνο Του ύψωσε τη φωνή Του και κάλεσε όλη 
την ανθρωπότητα στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσµων. Νιώσαµε 
την ώθηση να αποκαλύψουµε αυτά τα λόγια, λαµβάνοντας υπόψη 
την αδυναµία και την ανικανότητα των ανθρώπων· ειδάλλως, η 
Υπόθεση που έχουµε διακηρύξει είναι τέτοια που καµιά πένα δε θα 
µπορέσει ποτέ να περιγράψει ούτε κανένας νους να συλλάβει το 
µεγαλείο της. Αυτό µαρτυρεί Εκείνος στον Οποίον ανήκει το 
Μητρικό Βιβλίο. 

XLV.   Η Πανάρχαια Ωραιότητα συµφώνησε να δεθεί µε αλυσίδες,  
ώστε η ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από τα δεσµά της και 
δέχτηκε να φυλακιστεί σε αυτό το ισχυρότατο Φρούριο ώστε όλος ο 
κόσµος να φτάσει στην αληθινή ελευθερία. Ήπιε ως την τελευταία 
σταγόνα το κύπελλο της θλίψης ώστε όλοι οι λαοί της γης να 
φτάσουν στην παντοτινή αγαλλίαση και να γεµίσουν χαρά. Αυτό 
οφείλεται στο έλεος του Κυρίου σας, του Φιλεύσπλαχνου, του 
Παντελεήµονα. Δεχτήκαµε να ταπεινωθούµε, ω πιστοί στην 
Ενότητα του Θεού, ώστε εσείς να εξυψωθείτε και υποφέραµε 
πολλαπλές δοκιµασίες ώστε εσείς να ευηµερήσετε και να ακµάσετε. 
Εκείνος ο Οποίος έχει έρθει να οικοδοµήσει εκ νέου ολόκληρο τον 
κόσµο, δείτε πώς αυτοί που έχουν προσάψει εταίρους στο Θεό, Τον 
έχουν αναγκάσει να κατοικήσει στην πιο έρηµη απ’ όλες τις πόλεις! 

XLVI.   Δεν λυπάµαι για το βάρος της φυλάκισής Μου. Ούτε 
θλίβοµαι για την ταπείνωσή Μου ή τα βάσανα που υποφέρω στα 
χέρια των εχθρών Μου. Μα τη ζωή Μου! Αυτά είναι ή δόξα Μου, 
µια δόξα µε την οποία ο Θεός κόσµησε τον ίδιο Του τον Εαυτό. 
Μακάρι να το γνωρίζατε.  
Η ντροπή την οποία υποχρεώθηκα να υποστώ ξεσκέπασε τη δόξα, 
µε την οποία είχε προικιστεί ολόκληρη η δηµιουργία και µε τη 
σκληρότητα που υπέφερα φανερώθηκε ο Ήλιος της Δικαιοσύνης 
και σκόρπισε τη λαµπρότητά του στους ανθρώπους.  
Θλίβοµαι για εκείνους που έχουν βυθιστεί στα διεφθαρµένα τους 
πάθη και ισχυρίζονται ότι σχετίζονται µε την Πίστη του Θεού, του 
Ευσπλαχνικού, του Πανύµνητου.  
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Αρµόζει, οι άνθρωποι του Μπαχά να απέχουν από τον κόσµο και 
από καθετί που βρίσκεται σ’ αυτόν, να είναι τόσο αποδεσµευµένοι 
απ’ όλα τα εγκόσµια, ώστε οι κάτοικοι του Παραδείσου να 
εισπνέουν από το ένδυµά τους τη γλυκιά ευωδία της αγιότητας, 
ώστε όλοι οι λαοί της γης να αναγνωρίζουν στα πρόσωπά τους τη 
λαµπρότητα του Παντελεήµονα και µέσω αυτών να διαδοθούν 
πλατιά τα σηµεία και τα σύµβολα του Θεού, του Παντοδύναµου, 
του Πάνσοφου. Αυτοί που έχουν κηλιδώσει το ωραίο όνοµα της 
Υπόθεσης του Θεού, ακολουθώντας τις σαρκικές επιθυµίες - αυτοί 
βρίσκονται σε φανερή πλάνη!  

XLVII.   Ω Ιουδαίοι! Αν προτίθεστε να σταυρώσετε ξανά τον Ιησού, 
το Πνεύµα του Θεού, θανατώστε Εµένα, διότι Αυτός φανερώθηκε 
για άλλη µια φορά σ’ εσάς, στο πρόσωπό Μου. Μεταχειριστείτε Με 
όπως θέλετε, διότι εγώ έχω ορκιστεί να προσφέρω τη ζωή Μου στο 
µονοπάτι του Θεού. Δε θα φοβηθώ κανέναν, ακόµη κι αν οι 
δυνάµεις της γης και του Ουρανού συµµαχήσουν εναντίον Μου. Ω 
οπαδοί του Ευαγγελίου! Αν τρέφετε την επιθυµία να φονεύσετε το 
Μωάµεθ, τον Απόστολο του Θεού, συλλάβετε Εµένα και δώστε 
τέλος στη ζωή Μου, γιατί εγώ Είµαι Εκείνος και ο Εαυτός Μου 
είναι ο Εαυτός Του. Φερθείτε Μου όπως σας αρέσει, διότι ο 
βαθύτερος πόθος της καρδιάς Μου είναι να φτάσω στην παρουσία 
του Πολυαγαπηµένου Μου στο Βασίλειο της Δόξας Του. Αυτή είναι 
η Θεία εντολή, αν την γνωρίζετε. Ω Οπαδοί του Μωάµεθ! Αν είναι 
επιθυµία σας να κατατρυπήσετε µε τα βέλη σας το στήθος Εκείνου, 
που έκανε το Βιβλίο Του το Μπαγιάν να κατέλθει σε σας, πιάστε  
και καταδιώξτε Εµένα, διότι Εγώ Είµαι ο Πολυαγαπηµένος Του, η 
Αποκάλυψη του ίδιου Του τού Εαυτού, αν και το όνοµά Μου δεν 
είναι το όνοµά Του. Έχω έρθει στη σκιά των νεφών της δόξας και 
Είµαι προικισµένος από το Θεό µε ακατανίκητη κυριαρχία. Αυτός, 
αληθινά, είναι η Αλήθεια, ο Γνώστης αόρατων πραγµάτων. Εγώ, 
αληθινά, προσµένω από σας τη µεταχείριση που εσείς επιφυλάξατε 
σ’ Αυτόν που ήρθε πριν από Εµένα. Αυτό πιστοποιούν αληθινά τα 
πάντα, αν είστε από εκείνους που ακούν. Ω άνθρωποι του Μπαγιάν! 
Αν έχετε αποφασίσει να χύσετε το αίµα Εκείνου, του Οποίου τον 
ερχοµό έχει διακηρύξει ο Μπαµπ, του Οποίου την έλευση έχει 
προφητεύσει ο Μωάµεθ και του Οποίου την Αποκάλυψη ο Ίδιος ο 
Ιησούς Χριστός έχει αναγγείλει, κοιτάξτε Εµένα που βρίσκοµαι 
µπροστά σας έτοιµος και ανυπεράσπιστος. Συµπεριφερθείτε σε 
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Μένα σύµφωνα µε τις δικές σας επιθυµίες. 

XLVIII.   Ο Θεός είναι µάρτυς µου! Αν αυτό δεν ερχόταν σε 
αντίθεση µε εκείνο που έχουν θεσπίσει οι Πινακίδες του Θεού, θα 
φιλούσα ευχαρίστως τα χέρια οποιουδήποτε θα επιχειρούσε να 
χύσει το αίµα Μου στο µονοπάτι του Πολυαγαπηµένου. Θα του 
παραχωρούσα, επιπλέον, ένα µερίδιο από εκείνα τα εγκόσµια αγαθά 
που µου είχε επιτρέψει ο Θεός να κατέχω, παρόλο που εκείνος που 
θα εκτελούσε αυτή την πράξη θα είχε προκαλέσει την οργή του 
Παντοδύναµου, θα επέσυρε την κατάρα Του και θα άξιζε να 
βασανιστεί σε όλη την αιωνιότητα του Θεού, ο Οποίος κατέχει τα 
πάντα, του Δίκαιου, του Πάνσοφου. 

XLIX.   Γνώριζε, αληθινά, ότι οποτεδήποτε αυτός ο Νέος στρέφει 
το βλέµµα Του προς τον εαυτό Του, τον βρίσκει ως τον πιο 
ασήµαντο σε όλη τη δηµιουργία. Όταν συλλογίζεται, ωστόσο, τις 
λαµπρές ακτινοβολίες που έχει εξουσιοδοτηθεί να φανερώσει, ιδού, 
εκείνος ο εαυτός µεταµορφώνεται µπροστά Του σε µια κυρίαρχη 
Δύναµη που διαπερνά την ουσία όλων των πραγµάτων, ορατών και 
αοράτων. Δόξα σε Αυτόν ο Οποίος, µέσω της δύναµης της 
αλήθειας, έχει στείλει τη Φανέρωση του Ίδιου του Εαυτού Του και 
έχει εµπιστευτεί σ’ Αυτόν το µήνυµά Του προς όλη την 
ανθρωπότητα. 

L.   Αποτινάξτε, ω αδιάφοροι, τον λήθαργο της αµέλειας, έτσι ώστε 
να µπορέσετε να δείτε την ακτινοβολία που έχει σκορπίσει η δόξα 
Του σε ολόκληρο τον κόσµο. Πόσο ανόητοι είναι εκείνοι που 
µουρµουρίζουν ενάντια στην πρόωρη γέννηση του φωτός Του. Ω 
εσείς που είστε εσωτερικά τυφλοί! Είτε είναι πολύ νωρίς ή πολύ 
αργά, τα τεκµήρια της λαµπρής δόξας Του είναι τώρα πραγµατικά 
φανερά. Αρµόζει σε σας να διαπιστώσετε αν έχει εµφανιστεί ένα 
τέτοιο φως. Ούτε εσείς ούτε εγώ έχουµε την ικανότητα να 
καθορίσουµε το χρόνο που θα πρέπει να εµφανιστεί. Η 
ανεξιχνίαστη Σοφία του Θεού έχει καθορίσει την ώρα του εκ των 
προτέρων. Να είστε ικανοποιηµένοι, ω άνθρωποι, µε εκείνο που 
έχει επιθυµήσει και έχει προορίσει ο Θεός για σας … Ω εσείς που 
επιθυµείτε το κακό µου! Ο Ήλιος της αιώνιας Καθοδήγησης είναι 
µάρτυς µου: αν είχα τη δυνατότητα, σε καµιά περίπτωση δε θα είχα 
δεχτεί να διακριθώ µεταξύ των ανθρώπων, διότι το Όνοµα που 
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φέρω απαξιεί εντελώς να συσχετιστεί µε αυτή τη γενιά της οποίας 
οι γλώσσες είναι µιασµένες και οι καρδιές ψευδείς. Και 
οποτεδήποτε επέλεξα να σιωπήσω και να µην κινηθώ, ιδού, η φωνή 
του Αγίου Πνεύµατος που βρισκόταν στα δεξιά µου, µε 
παρακινούσε, το Υπέρτατο Πνεύµα εµφανιζόταν ενώπιόν µου, ο 
Γαβριήλ µε σκίαζε και το Πνεύµα της Δόξας σάλευε µέσα στο 
στήθος µου, προστάζοντάς µε να σηκωθώ και να λύσω τη σιωπή 
µου. Αν η ακοή σας εξαγνιστεί και τα αφτιά σας ακούσουν 
προσεκτικά, θα αντιληφθείτε σίγουρα ότι κάθε µέλος του σώµατός 
µου, µάλλον όλα τα άτοµα της ύπαρξής µου, διακηρύσσουν και 
είναι µάρτυρες αυτής της έκκλησης: “Ο Θεός, πέραν του Οποίου 
δεν υπάρχει άλλος Θεός, και Αυτός, του Οποίου η ωραιότητα είναι 
τώρα φανερή, είναι η αντανάκλαση της δόξας Του σε όλους όσους 
βρίσκονται στον ουρανό και στη γη.” 

LI.   Ω άνθρωποι! Ορκίζοµαι στον έναν αληθινό Θεό! Αυτός είναι ο 
ωκεανός από τον οποίο έχουν προέλθει όλες οι θάλασσες και µε τον 
οποίο κάθε µία απ’ αυτές τελικά θα ενωθεί. Από Αυτόν έχουν 
γεννηθεί όλοι οι Ήλιοι και σ’ Αυτόν θα επιστρέψουν όλοι. Μέσω 
της δύναµής Του τα Δέντρα της Θείας Αποκάλυψης έχουν αποδώσει 
τους καρπούς τους, το καθένα απ’ αυτά έχει σταλεί µε τη µορφή 
ενός Προφήτη, φέροντας ένα Μήνυµα στα πλάσµατα του Θεού σε 
κάθε ένα από τους κόσµους, των οποίων τον αριθµό µόνο ο Θεός 
µπορεί να υπολογίσει, µε τη Γνώση Του που περιβάλλει τα πάντα. 
Αυτό έχει εκπληρώσει Εκείνος µε την επενέργεια ενός και µόνο 
Γράµµατος του Λόγου Του, που έχει αποκαλυφτεί από την Πένα 
Του - µια Πένα που κινείται από το καθοδηγητικό Του Δάκτυλο - το 
ίδιο Του το Δάκτυλο που στηρίζεται από τη δύναµη της Αλήθειας 
του Θεού. 

LII.   Λέγε: Ω άνθρωποι! Μην στερείτε από τον εαυτό σας τη χάρη 
του Θεού και το έλεός Του. Όποιος τα στερεί από τον εαυτό του 
υφίσταται πράγµατι θλιβερή απώλεια. Δεν είναι απορίας άξιον, ω 
άνθρωποι! Λατρεύετε τη σκόνη και αποστρέφεστε από τον Κύριό 
σας, το Φιλεύσπλαχνο, το Γενναιόδωρο; Φοβηθείτε το Θεό και µην 
είστε απ’ αυτούς που χάνονται. Λέγε: Το Βιβλίο του Θεού έχει 
σταλεί µε τη µορφή αυτού του Νέου. Συνεπώς, ευλογηµένος ας 
είναι ο Θεός, ο πλέον έξοχος των δηµιουργών! Προσέξτε καλά, ω 
λαοί του κόσµου, µήπως τραπείτε σε φυγή µόλις Τον αντικρίσετε. 
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Όχι, αντιθέτως, σπεύστε να φτάσετε στην παρουσία Του και να 
είστε απ’ αυτούς που έχουν επιστρέψει σε Αυτόν. Προσευχηθείτε 
για συγχώρηση, ω άνθρωποι, επειδή αποτύχατε να εκπληρώσετε το 
καθήκον σας απέναντι στο Θεό και επειδή διαπράξατε παράβαση 
εις βάρος της Υπόθεσής Του και µη συγκαταλέγεστε στους 
ανόητους. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος σας έχει δηµιουργήσει. 
Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος έχει θρέψει τις ψυχές σας µέσω της 
Υπόθεσής Του και σας έχει κάνει ικανούς να αναγνωρίσετε Εκείνον 
ο Οποίος είναι ο Πανίσχυρος, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο 
Παντογνώστης. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος έχει αποκαλύψει στα 
µάτια σας τους θησαυρούς της γνώσης Του και σας έχει κάνει να 
ανέλθετε στον ουρανό της βεβαιότητας - της βεβαιότητας της 
ακαταµάχητης, της αδιάψευστης και πλέον εξυψωµένης Πίστης 
Του. Προσέξτε να µη στερήσετε στον εαυτό σας τη χάρη του Θεού, 
να µην εκµηδενίσετε τα έργα σας και να µην απαρνηθείτε την 
αλήθεια αυτής της πλέον φανερής, αυτής της υψηλής, αυτής της 
λαµπρής και ένδοξης Αποκάλυψης. Κρίνετε δίκαια την Υπόθεση 
του Θεού, του Δηµιουργού σας, δείτε εκείνο που έχει σταλεί από 
τον επουράνιο Θρόνο και διαλογιστείτε πάνω σε αυτό µε αθώες και 
καθαγιασµένες καρδιές. Τότε η αλήθεια αυτής της Υπόθεσης θα σας 
φανεί τόσο φανερή όσο ο ήλιος στη µεσηµβρινή του δόξα. Τότε θα 
είστε απ’ αυτούς που θα έχουν πιστέψει σ’ Αυτόν. 
Λέγε: Η πρώτη και κύρια µαρτυρία που αποδεικνύει την αλήθεια 
Του είναι ο Ίδιος Του ο Εαυτός. Μετά από αυτή τη µαρτυρία έπεται 
η Αποκάλυψή Του. Για οποιονδήποτε δεν κατορθώσει να 
αναγνωρίσει είτε το ένα είτε το άλλο Αυτός έχει καθιερώσει τα 
λόγια που έχει αποκαλύψει σαν απόδειξη της πραγµατικότητας και 
της αλήθειας Του. Αυτή είναι, αληθινά, µια απόδειξη του στοργικού 
Του ελέους προς τους ανθρώπους. Αυτός έχει προικίσει κάθε ψυχή 
µε την ικανότητα να αναγνωρίζει τα σηµεία του Θεού. Πώς θα 
µπορούσε διαφορετικά να εκπληρώσει τη µαρτυρία Του προς τους 
ανθρώπους, αν είστε απ’ αυτούς που στοχάζονται την Υπόθεσή Του 
µε την καρδιά τους. Αυτός ποτέ δε θα µεταχειριστεί άδικα κανέναν 
ούτε θα αναθέσει σε µια ψυχή κάτι πέραν από τη δύναµή της. 
Αυτός, αληθινά, είναι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Παντελεήµων. 
Λέγε: Είναι τόσο µεγάλη η δόξα της Υπόθεσης του Θεού που ακόµη 
και οι τυφλοί µπορούν να την αντιληφθούν, πολύ περισσότερο 
εκείνοι των οποίων η όραση είναι οξεία, των οποίων το όραµα είναι 
αγνό. Οι τυφλοί, παρόλο που δε δύνανται να αντιληφθούν το φως 
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του ήλιου, δύνανται να νιώσουν τη διαρκή του θερµότητα. Οι 
τυφλοί στην καρδιά, όµως, µεταξύ των ανθρώπων του Μπαγιάν - 
και σε αυτό ο Θεός είναι µάρτυς µου - είναι ανίκανοι, όσο κι αν 
λάµψει πάνω τους ο Ήλιος, να αντιληφθούν την ακτινοβολία της 
δόξας του ή να εκτιµήσουν τη θερµότητα των ακτινών του. 
Λέγε: Ω άνθρωποι του Μπαγιάν! Επιλέξαµε εσάς απ’ όλο τον 
κόσµο για να γνωρίσετε και να αναγνωρίσετε τον Εαυτό Μας. Σας 
κάναµε να πλησιάσετε κοντά στη δεξιά πλευρά του Παραδείσου - 
το Σηµείο από το οποίο η αθάνατη Φωτιά καλεί µε πολλαπλούς 
τόνους: “Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εµένα, τον 
Παντοδύναµο, τον Πλέον Ύψιστο!” Προσέξτε µήπως επιτρέψετε 
στον εαυτό σας να αποκλειστεί σαν µε πέπλο από τον Ήλιο που 
λάµπει στη χαραυγή της Βούλησης του Κυρίου σας, του 
Παντελεήµονα και του οποίου το φως έχει περιβάλλει τόσο τον 
ασήµαντο όσο και το σπουδαίο. Εξαγνίστε την όρασή σας για να 
µπορέσετε να αντιληφθείτε τη δόξα του µε τα δικά σας µάτια και να 
µην εξαρτάστε από την όραση κανενός άλλου εκτός από τη δική 
σας, διότι ο Θεός δεν έχει επιβαρύνει ποτέ µια ψυχή µε οτιδήποτε 
πέρα από τις ικανότητές της. Έτσι έχει σταλεί στους Προφήτες και 
Αγγελιοφόρους του παρελθόντος και έχει καταγραφεί σε όλα τα 
Ιερά Κείµενα. 
Αγωνιστείτε, ω άνθρωποι, για να µπορέσετε να εισέλθετε σε αυτή 
την αχανή Απεραντοσύνη για την οποία ο Θεός δεν έχει ορίσει ούτε 
αρχή ούτε τέλος, στην οποία η φωνή Του έχει υψωθεί και πάνω 
στην οποία έχουν διαχυθεί οι γλυκιές ευωδίες της αγιότητας και της 
δόξας. Μην αποβάλλετε από πάνω σας το Ένδυµα του µεγαλείου, 
ούτε να επιτρέψετε στις καρδιές σας να στερούνται της ανάµνησης 
του Κυρίου σας, ούτε στα αφτιά σας να ακούν τις γλυκιές µελωδίες 
της θαυµαστής, της υπέρτατης, της επιβλητικής, της καθαρής και 
πλέον ευφραδούς φωνής Του. 

LIII.   Ω Νασίρ, ω υπηρέτη Μου! Ο Θεός, η Αιώνια Αλήθεια, είναι 
µάρτυς Μου. Ο Ουράνιος Νέος έχει αυτή την Ηµέρα υψώσει πάνω 
από τα κεφάλια των ανθρώπων το ένδοξο Δισκοπότηρο της 
Αθανασίας και προσµένει στην έδρα Του και αναρωτιέται ποιο µάτι 
θα αναγνωρίσει τη δόξα Του και ποιο χέρι θα απλωθεί πρόθυµα για 
να πιάσει το Κύπελλο από το χιονόλευκο Χέρι Του και να το πιει 
µέχρι τελευταίας σταγόνας. Ελάχιστοι µόνο έχουν πιει µέχρι τώρα 
από αυτή την απαράµιλλη, αυτή τη ρέουσα χάρη του Πανάρχαιου 
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Βασιλέα. Αυτοί καταλαµβάνουν τα πιο επιβλητικά ανάκτορα του 
Παραδείσου κι έχουν εγκατασταθεί σταθερά πάνω στις έδρες της 
εξουσίας. Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Ούτε οι καθρέφτες της 
δόξας Του, ούτε οι φανερωτές των ονοµάτων Του, ούτε κανένα 
δηµιούργηµα που υπήρξε ή που θα υπάρξει ποτέ, µπορεί να τους 
ξεπεράσει, αν είστε από εκείνους που κατανοούν αυτή την αλήθεια. 
Ω Νασίρ! Η υπεροχή αυτής της Ηµέρας υπερβαίνει απείρως την 
αντίληψη των ανθρώπων, όσο εκτενείς κι αν είναι οι γνώσεις τους, 
όσο βαθιά κι αν είναι η κατανόησή τους. Πόσο περισσότερο πρέπει 
να ξεπερνά τη φαντασία εκείνων που έχουν παρεκτραπεί από το 
φως της κι έχουν αποκλειστεί από τη δόξα της! Αν έσχιζες το 
θλιβερό πέπλο που τυφλώνει την όρασή σου, θα έβλεπες πως τίποτε 
δεν µπορεί ούτε να παροµοιαστεί ούτε και να εξισωθεί µε αυτή τη 
γενναιοδωρία, από την αρχή που δεν έχει αρχή και από το τέλος που 
δεν έχει τέλος. Ποια γλώσσα θα έπρεπε να επιλέξει για να µιλήσει 
Αυτός ο Οποίος είναι ο Εκπρόσωπος του Θεού, έτσι ώστε εκείνοι 
που είναι αποκλεισµένοι σαν µε πέπλο απ’ Αυτόν να µπορέσουν ν’ 
αναγνωρίσουν τη δόξα Του; Οι ενάρετοι κάτοικοι του επουράνιου 
Βασιλείου θα πιούν άφθονα από τον Οίνο της Αγιότητας, στο όνοµά 
Μου, το πανένδοξο. Κανείς άλλος εκτός απ’ αυτούς δε θα µοιραστεί 
τέτοια οφέλη. 

LIV.   Μα τη δικαιοσύνη του Θεού, του Πολυαγαπηµένου µου! 
Ποτέ δεν απέβλεπα σε εγκόσµια ηγεσία. Ο µοναδικός µου σκοπός 
ήταν να παραδώσω στους ανθρώπους εκείνο που ο Θεός, ο 
Ευσπλαχνικός, ο Ασύγκριτος µε είχε προστάξει να διαβιβάσω, έτσι 
ώστε να τους αποσπάσει απ’ ό,τι σχετίζεται µ’ αυτό τον κόσµο και 
να τους κάνει να φτάσουν σε τέτοια ύψη, που ούτε οι άθεοι 
µπορούν να διανοηθούν, ούτε οι δύστροποι να φανταστούν. 

LV.   Ανακάλεσε στη µνήµη σου, ω γη Τα (Τεχεράνη), τις 
παλαιότερες µέρες κατά τις οποίες ο Κύριός σου σε κατέστησε έδρα 
του θρόνου Του και σε περιέβαλε µε τη λαµπρότητα της δόξας Του. 
Πόσο µεγάλος ο αριθµός εκείνων των καθαγιασµένων υπάρξεων, 
εκείνων των συµβόλων της βεβαιότητας, οι οποίοι, από τη µεγάλη 
αγάπη τους για σένα, έχουν δώσει τη ζωή τους και έχουν θυσιάσει 
τα πάντα για χάρη σου! Χαρά σ’ εσένα και ευδαιµονία σ’ εκείνους 
που σε κατοικούν. Οµολογώ ότι από σένα, όπως γνωρίζει κάθε 
διορατική καρδιά, απορρέει η ζώσα πνοή Εκείνου ο Οποίος είναι η 
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Επιθυµία του κόσµου. Μέσα σ’ εσένα έχει αποκαλυφτεί το Αόρατο 
και από σένα έχει φανερωθεί εκείνο το οποίο ήταν κρυµµένο από τα 
µάτια των ανθρώπων. Ποιον να θυµηθούµε Εµείς ανάµεσα στο 
πλήθος των ειλικρινών εραστών σου, των οποίων το αίµα έχει χυθεί 
εντός των πυλών σου και των οποίων η σκόνη βρίσκεται τώρα 
κρυµµένη κάτω από τη γη σου; Οι γλυκιές ευωδίες του Θεού 
διαχέονται αδιάκοπα και θα συνεχίσουν να διαχέονται αιώνια πάνω 
σου. Η Πένα Μας ωθείται να σε µνηµονεύσει και να εκθειάσει τα 
θύµατα της τυραννίας, εκείνους τους άντρες και τις γυναίκες που 
κείτονται κάτω από το χώµα σου. 
Μεταξύ αυτών είναι η ίδια Μας η αδελφή, την οποία ανακαλούµε 
τώρα στη µνήµη σαν ένα δείγµα της αφοσίωσής Μας και σαν 
απόδειξη της στοργικής Μας καλοσύνης προς αυτήν. Πόσο θλιβερή 
ήταν η θέση της! Σε τι κατάσταση αυταπάρνησης επέστρεψε στο 
Θεό της! Εµείς, µόνο, χάρη στην παντογνωσία Μας, το γνωρίζουµε.  
Ω γη Τα! Είσαι ακόµη, εξαιτίας της χάρης του Θεού, ένα κέντρο 
γύρω από το οποίο έχουν συγκεντρωθεί οι αγαπηµένοι Του. 
Μακάριοι είναι αυτοί· µακάριος κάθε πρόσφυγας που αναζητά το 
καταφύγιό σου στις ταλαιπωρίες του στο µονοπάτι του Θεού, του 
Κυρίου αυτής της θαυµαστής Ηµέρας! Ευλογηµένοι εκείνοι που 
θυµούνται τον έναν αληθινό Θεό, που δοξάζουν το Όνοµά Του και 
επιζητούν φιλόπονα να υπηρετήσουν την Υπόθεσή Του. Σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους αναφέρονταν τα ιερά Βιβλία του παρελθόντος. Σ’ 
αυτούς έχει δώσει άφθονα τον έπαινο του ο Αρχηγός των Πιστών, 
λέγοντας: «Η ευλογία που τους περιµένει υπερβαίνει την ευλογία 
που τώρα απολαµβάνουµε.». Αυτός, αληθινά, έχει πει την αλήθεια 
και αυτό πιστοποιούµε Εµείς τώρα. Η δόξα της στάθµης τους, 
ωστόσο, δεν έχει ακόµη αποκαλυφτεί. Το Χέρι της Θείας δύναµης, 
σίγουρα, θα σηκώσει το πέπλο και θα εκθέσει στα µάτια των 
ανθρώπων αυτό που θα χαροποιήσει και θα φωτίσει το µάτι του 
κόσµου. 
Προσφέρετε ευχαριστίες στο Θεό, την Αιώνια Αλήθεια, µεγάλη ας 
είναι η δόξα Του, αφού έχετε φτάσει σε µια τόσο θαυµαστή εύνοια 
και έχετε στολιστεί µε το κόσµηµα του επαίνου Του. Εκτιµήστε την 
αξία αυτών των ηµερών και προσηλωθείτε σε ό,τι αρµόζει σ’ αυτή 
την Αποκάλυψη. Αυτός, αληθινά, είναι ο Σύµβουλος, ο 
Φιλεύσπλαχνος, ο Παντογνώστης. 
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LVI.   Μην αφήνεις τίποτα να σε θλίβει, ω Γη Τα (Τεχεράνη), διότι 
ο Θεός έχει επιλέξει εσένα να είσαι η πηγή της χαράς όλης της 
ανθρωπότητας. Αυτός, αν είναι το Θέληµά Του, θα ευλογήσει το 
θρόνο σου µε έναν ο οποίος θα κυβερνήσει µε δικαιοσύνη, ο οποίος 
θα συγκεντρώσει το ποίµνιο του Θεού που οι λύκοι έχουν 
διασκορπίσει. Ένας τέτοιος κυβερνήτης, µε χαρά και αγαλλίαση, θα 
στρέψει το πρόσωπό του και θα απονείµει την εύνοιά του στους 
ανθρώπους του Μπαχά. Αυτός, πραγµατικά, υπολογίζεται στα µάτια 
του Θεού σαν ένα κόσµηµα ανάµεσα στους ανθρώπους. Πάνω σ’ 
αυτόν αναπαύεται για πάντα η δόξα του Θεού και η δόξα όλων 
όσων κατοικούν στο βασίλειο της αποκάλυψής Του. 
Αγαλλίασε µε µεγάλη χαρά, διότι ο Θεός σε έχει κάνει “Χαραυγή 
του φωτός Του”, αφού µέσα σου γεννήθηκε η Φανέρωση της Δόξας 
Του. Να είσαι χαρούµενη για αυτό το όνοµα που σου έχει 
απονεµηθεί - ένα όνοµα µέσω του οποίου ο Ήλιος της χάρης έχει 
σκορπίσει τη λάµψη του, µέσω του οποίου τόσο η γη όσο και ο 
ουρανός έχουν φωτιστεί. 
Σύντοµα η κατάσταση των υποθέσεων µέσα σου θα αλλάξει και τα 
ηνία της εξουσίας θα πέσουν στα χέρια του λαού. Αληθινά, ο 
Κύριός σου είναι ο Παντογνώστης. Η εξουσία Του αγκαλιάζει τα 
πάντα. Να είσαι βέβαιη για την ευσπλαχνική εύνοια του Κυρίου 
σου. Το µάτι της στοργικής Του καλοσύνης θα κατευθύνεται 
παντοτινά προς εσένα. Πλησιάζει η µέρα κατά την οποία η ταραχή 
σου θα έχει µετατραπεί σε ηρεµία και σε αδιατάρακτη γαλήνη. Έτσι 
έχει οριστεί στο θαυµαστό Βιβλίο. 

LVII.   Όταν θα έχεις αποχωρήσει από την αυλή της παρουσίας 
Μου, ω Μωχάµαντ, κατεύθυνε τα βήµατά σου προς την Οικία Μου 
(Οικία της Βαγδάτης) και επισκέψου την εκ µέρους του Κυρίου 
σου. Μόλις φτάσεις στην πόρτα της, στάσου µπροστά της και πες: 
Πού έχει πάει η Πανάρχαια Ωραιότητα, ω µέγιστη Οικία του Θεού, 
Αυτός µέσω του Οποίου ο Θεός σε έχει κάνει πόλο έλξης ενός 
κόσµου που σε λατρεύει και έχει ανακηρύξει εσένα ως σηµείο της 
µνείας Του σε όλους όσους βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη; 
Ω, περασµένες µέρες εκείνες, όταν εσύ, ω Οικία του Θεού, είχες 
γίνει το υποπόδιό Του, τις µέρες όταν η µελωδία του Παντελεήµονα 
έρεε ακατάπαυστα από σένα! Τι απέγινε το κόσµηµά σου του 
οποίου η δόξα έχει φωτίσει όλη τη δηµιουργία; Πού πήγαν οι µέρες 
κατά τις οποίες Εκείνος ο Πανάρχαιος Βασιλιάς σε είχε κάνει θρόνο 
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της δόξας Του, οι µέρες στις οποίες είχε επιλέξει εσένα µόνο για να 
γίνεις ο λύχνος της σωτηρίας µεταξύ γης και ουρανού και σε είχε 
κάνει να σκορπίσεις, την αυγή και τη νύχτα, τη γλυκιά ευωδία του 
Πανενδόξου; 
Πού είναι, ω Οικία του Θεού, ο Ήλιος του µεγαλείου και της 
δύναµης ο Οποίος σε είχε περιβάλει µε τη λαµπρότητα της 
παρουσίας Του; Πού είναι Αυτός, η Χαραυγή του στοργικού ελέους 
του Κυρίου σου, του Ασυγκράτητου, ο Οποίος είχε εγκαταστήσει 
την έδρα Του εντός των τειχών σου; Τι είναι αυτό, ω θρόνε του 
Θεού, που έχει αλλάξει την όψη σου και έχει κάνει τις κολόνες σου 
να τρέµουν; Τι θα µπορούσε να έχει κλείσει την πόρτα σου στο 
πρόσωπο εκείνων που σε αναζητούν µε λαχτάρα; Τι σε έχει κάνει 
τόσο θλιµµένο; Μήπως είχες µάθει ότι ο Αγαπηµένος του κόσµου 
καταδιώκεται από τα ξίφη των εχθρών Του; Ο Κύριος να σε ευλογεί 
και να ευλογεί την αφοσίωσή σου σ’ Αυτόν, επειδή έχεις παραµείνει 
σύντροφός Του σε όλες τις θλίψεις και συµφορές Του. 
Μαρτυρώ ότι είσαι η σκηνή της υπερβατικής Του δόξας, η πιο άγια 
κατοικία Του. Από σένα έχει προέλθει η Πνοή του Πανενδόξου, µια 
Πνοή που έχει διαχυθεί πάνω σε όλα τα δηµιουργήµατα κι έχει 
γεµίσει µε χαρά τα στήθη των ευσεβών που κατοικούν στα 
ανάκτορα του Παραδείσου. Το Ουράνιο Πλήθος και εκείνοι που 
κατοικούν στις Πόλεις των Ονοµάτων του Θεού κλαίνε για σένα και 
θρηνούν για τα όσα σου έχουν συµβεί. 
Είσαι ακόµη το σύµβολο των ονοµάτων και των ιδιοτήτων του 
Παντοδύναµου, το Σηµείο προς το οποίο είναι στραµµένα τα µάτια 
του Κυρίου της γης και του ουρανού. Σου έχει συµβεί αυτό που 
συνέβη στην Κιβωτό όπου είχε οριστεί να φυλάσσεται για 
ασφάλεια η υπόσχεση του Θεού. Μακάριος αυτός που 
αντιλαµβάνεται την πρόθεση αυτών των λόγων και αναγνωρίζει το 
σκοπό Εκείνου ο Οποίος είναι ο Κύριος όλης της πλάσης. 
Μακάριοι αυτοί που εισπνέουν από εσένα τις γλυκιές ευωδίες του 
Ελεήµονα, που παραδέχονται το µεγαλείο σου, που διαφυλάσσουν 
την ιερότητά σου, που σέβονται πάντα τη θέση σου. Ικετεύουµε τον 
Πανίσχυρο να δώσει ώστε ν’ ανοίξουν τα µάτια εκείνων που έχουν 
αποµακρυνθεί από σένα και απέτυχαν να εκτιµήσουν την αξία σου 
ώστε να µπορέσουν ν’ αναγνωρίσουν πραγµατικά εσένα κι Αυτόν ο 
Οποίος, µέσω της δύναµης της αλήθειας, σε έχει εξυψώσει. Τυφλοί, 
πράγµατι, είναι εκείνοι που σε περιβάλλουν και αγνοούν πλήρως 
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την ύπαρξή σου αυτή την ηµέρα. Ο Κύριός σου είναι, αληθινά, ο 
Ευσπλαχνικός, ο Συγχωρών. 
Μαρτυρώ ότι µέσω εσένα ο Θεός έχει δοκιµάσει τις καρδιές των 
υπηρετών Του. Ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τα 
βήµατά του προς εσένα και σε επισκέπτεται. Αλίµονο σ’ αυτόν που 
αρνείται το δικαίωµά σου, που αποστρέφεται εσένα, που ατιµάζει 
το όνοµά σου και βεβηλώνει την αγιότητά σου. 
Μη θλίβεσαι, ω Οικία του Θεού, αν το πέπλο της ιερότητάς σου 
σχιστεί από τους απίστους. Ο Θεός, στον κόσµο της δηµιουργίας, 
σε έχει στολίσει µε το κόσµηµα της ανάµνησής Του. Ένα τέτοιο 
κόσµηµα κανένας άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να βεβηλώσει. Προς 
εσένα θα παραµείνουν στραµµένα, κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, τα 
µάτια του Κυρίου σου. Αυτός, αληθινά, θα τείνει το αφτί Του στην 
προσευχή του καθενός που σε επισκέπτεται, που περιστρέφεται 
γύρω σου και που καλεί Εκείνον στο όνοµά σου. Αυτός, αληθινά, 
είναι ο Συγχωρών, ο Παντελεήµων. 
Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο όνοµα αυτής της Οικίας που έχει 
υποστεί τέτοια αλλαγή κατά το χωρισµό της από Εσένα, που θρηνεί 
την αποµάκρυνσή της από την παρουσία Σου και οδύρεται βαθιά 
για τη συµφορά Σου, να συγχωρέσεις εµένα και τους γονείς µου και 
τους συγγενείς µου και τα αδέλφια µου εκείνα που έχουν πιστέψει 
σ’ Εσένα. Δώσε ώστε όλες µου οι ανάγκες να ικανοποιηθούν, µέσω 
της γενναιοδωρίας Σου, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Βασιλιάς των 
Ονοµάτων. Εσύ είσαι ο πλέον Γενναιόδωρος από τους 
γενναιόδωρους, ο Κύριος όλων των κόσµων. 

LVIII.   Ανακάλεσε στη µνήµη εκείνο που έχει αποκαλυφτεί στο 
Μεχντί, τον υπηρέτη Μας, τον πρώτο χρόνο της εξορίας Μας στη 
Γη του Μυστηρίου (Αδριανούπολη). Σ’ αυτόν προβλέψαµε εκείνο 
που πρέπει να συµβεί στην Οικία Μας (Οικία της Βαγδάτης), τις 
ηµέρες που θα έρθουν, για να µη λυπηθεί για τις πράξεις ληστείας 
και βίας που έχουν ήδη γίνει εναντίον της. Αληθινά, ο Κύριος, ο 
Θεός σου, γνωρίζει όλα όσα βρίσκονται στους ουρανούς και όλα 
όσα βρίσκονται στη γη. 
Σ’ αυτόν έχουµε γράψει: Αυτή δεν είναι η πρώτη ταπείνωση η οποία 
έχει υποβληθεί στην Οικία Μου. Στο παρελθόν το χέρι του 
καταπιεστή επισώρευσε προσβολές εναντίον της. Αληθινά, θα 
ταπεινωθεί τόσο τις µέρες που θα έρθουν που θα προκαλέσει 
δάκρυα σε κάθε διορατικό µάτι. Έτσι σου έχουµε αποκαλύψει 
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πράγµατα κρυµµένα πίσω από ένα πέπλο, ανεξιχνίαστα σε όλους 
εκτός από το Θεό, τον Πανίσχυρο, τον Πανύµνητο. Με το πλήρωµα 
του χρόνου, ο Κύριος, µε τη δύναµη της αλήθειας, θα την εξυψώσει 
στα µάτια όλων των ανθρώπων. Θα την κάνει το Λάβαρο του 
Βασιλείου Του, Ιερό Χώρο γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται το 
πλήθος των πιστών. Έτσι έχει µιλήσει ο Κύριος, ο Θεός σου, 
προτού έρθει η µέρα του θρήνου. Αυτή την αποκάλυψη την 
προσφέραµε σ’ εσένα στην ιερή Μας Πινακίδα, για να µη λυπηθείς 
γι’ αυτό που συνέβη στην Οικία Μας εξαιτίας των επιθέσεων του 
εχθρού. Κάθε έπαινος ανήκει στο Θεό, τον Παντογνώστη, τον 
Πάνσοφο. 

LIX.   Κάθε αµερόληπτος παρατηρητής θα παραδεχτεί πρόθυµα ότι 
από την ανατολή της Αποκάλυψής Του, αυτός ο Αδικηµένος 
καλούσε όλη την ανθρωπότητα να στρέψει τα πρόσωπό της προς τη 
Χαραυγή της Δόξας και έχει απαγορεύσει τη διαφθορά, το µίσος, 
την καταπίεση και τη φαυλότητα. Και παρόλα αυτά κοίταξε τι έχει 
πράξει το χέρι του καταπιεστή! Καµιά πένα δεν τολµά να 
περιγράψει την τυραννία του. Αν και ο σκοπός Αυτού, ο Οποίος 
είναι η Αιώνια Αλήθεια, ήταν να απονείµει παντοτινή ζωή σ’ όλους 
τους ανθρώπους και να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ειρήνη 
τους, εντούτοις, κοίταξε πώς ξεσηκώθηκαν να χύσουν το αίµα των 
αγαπηµένων Του και Του απήγγειλαν τη θανατική καταδίκη.  
Οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της καταπίεσης είναι εκείνα ακριβώς τα 
άτοµα, που αν και τόσο ανόητα, θεωρούνταν ως οι σοφότεροι των 
σοφών. Τέτοια είναι η τυφλότητά τους, ώστε µε ανυπόκριτη 
σκληρότητα έριξαν σ’ αυτή την οχυρωµένη και βασανιστική 
Φυλακή Αυτόν, που για τους υπηρέτες της Πύλης Του έχει πλαστεί 
ο κόσµος. Ο Πανίσχυρος όµως, παραβλέποντας αυτούς και εκείνους 
που απαρνήθηκαν την αλήθεια αυτής της “Μεγάλης Αναγγελίας”, 
µεταµόρφωσε αυτό το Οίκηµα της Φυλακής σε Πλέον Εξυψωµένο 
Παράδεισο, σε Ουρανό των Ουρανών.  
Δεν απαρνηθήκαµε αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία θα µπορούσαν να 
Μας ανακουφίσουν από τα βάσανά Μας. Ο κάθε ένας από τους 
συντρόφους Μας, ωστόσο, θα είναι µάρτυρας ότι η ιερή αυλή Μας 
είναι καθαγιασµένη και υπεράνω τέτοιων υλικών αγαθών. Έχουµε 
παρόλα αυτά αποδεχτεί, όντας κρατούµενοι σ’ αυτή τη Φυλακή, 
όλα εκείνα τα οποία προσπάθησαν οι άπιστοι να Μας στερήσουν. 
Αν βρεθεί ένας άνθρωπος που επιθυµεί να εγείρει, στο Όνοµά Μας, 
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ένα οικοδόµηµα από αγνό χρυσάφι ή ασήµι, ή ένα σπίτι στολισµένο 
µε πετράδια ανεκτίµητης αξίας, µια τέτοια επιθυµία θα εισακουστεί 
αναµφίβολα. Αυτός, αληθινά, πράττει ό,τι επιθυµεί και ορίζει ό,τι 
Τον ευχαριστεί. Επιπλέον, έχει δοθεί η άδεια σε όποιον επιθυµεί να 
εγείρει, σ’ όλο το µήκος και το πλάτος αυτού του τόπου, 
µεγαλοπρεπή και επιβλητικά οικοδοµήµατα και να αφιερώσει τα 
παρακείµενα στον Ιορδάνη πλούσια και ιερά εδάφη και τις παρυφές 
του στη λατρεία και στην υπηρεσία του ενός αληθινού Θεού, 
µεγάλη είναι η δόξα Του, έτσι ώστε οι προφητείες που έχουν 
καταγραφεί από την Πένα του Υψίστου στις ιερές Γραφές να 
εκπληρωθούν και να φανερωθεί εκείνο το οποίο ο Θεός, ο Κύριος 
όλων των κόσµων, έχει σκοπό σ’ αυτή την εξυψωµένη, σ’ αυτή την 
πανάγια, σ’ αυτή την ισχυρή και θαυµαστή Αποκάλυψη. 
Έχουµε πει άλλοτε αυτά τα λόγια: Άπλωσε τις παρυφές, ω 
Ιερουσαλήµ! Στοχαστείτε αυτό µέσα στις καρδιές σας, ω άνθρωποι 
του Μπαχά και προσφέρετε ευχαριστίες στον Κύριό σας, τον 
Ερµηνευτή, τον Πλέον Φανερό. 
Αν γινόταν να αποκαλυφτούν τα µυστήρια που δεν είναι γνωστά σε 
κανέναν παρά µόνο στο Θεό, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα έβλεπε 
τις αποδείξεις τέλειας και πλήρους δικαιοσύνης. Με µια βεβαιότητα 
που κανείς δεν µπορεί ν’ αµφισβητήσει, όλοι οι άνθρωποι θα 
προσηλώνονταν στις εντολές Του και θα τις τηρούσαν επιµελώς. 
Έχουµε, αληθινά, ορίσει στο Βιβλίο Μας µια καλή και γενναιόδωρη 
ανταµοιβή για οποιονδήποτε στραφεί µακριά από την κακοήθεια 
και διάγει µια αγνή και θεοσεβή ζωή. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
Μεγάλος Δωρητής, ο Πλέον Γενναιόδωρος. 

LX.   Η αιχµαλωσία Μου δεν µπορεί να Μου επιφέρει καµιά 
ντροπή. Όχι, µα τη ζωή Μου, Μου απονέµει δόξα. Εκείνο που 
µπορεί να Με κάνει να ντραπώ είναι η συµπεριφορά των οπαδών 
Μου εκείνων που ισχυρίζονται ότι Με αγαπούν, εντούτοις στην 
πραγµατικότητα ακολουθούν τον Κακό. Αυτοί, πραγµατικά, 
ανήκουν στους χαµένους. 
Όταν ο προκαθορισµένος χρόνος γι’ αυτή την Αποκάλυψη έφτασε 
στο πλήρωµά του και Αυτός ο Οποίος είναι ο Ήλιος του κόσµου 
εµφανίστηκε στο Ιράκ, ζήτησε από τους οπαδούς Του να τηρούν 
αυτό που θα τους εξαγνίσει από κάθε γήινο µίασµα. Μερικοί 
προτίµησαν να ακολουθήσουν τις επιθυµίες µιας διεφθαρµένης 
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διάθεσης, ενώ άλλοι βάδισαν στο δρόµο της εντιµότητας και της 
αλήθειας και καθοδηγήθηκαν σωστά. 
Λέγε: Δεν µπορεί να συγκαταλεχθεί στους ανθρώπους του Μπαχά 
αυτός ο οποίος ακολουθεί τις εγκόσµιες επιθυµίες του ή προσκολλά 
την καρδιά του σε πράγµατα της γης. Αληθινός οπαδός Μου είναι 
αυτός ο οποίος, αν φτάσει σε µια κοιλάδα από ατόφυο χρυσάφι, θα 
τη διασχίσει αδιάφορος σαν ένα σύννεφο και ούτε θα γυρίσει πίσω 
ούτε θα σταµατήσει. Ένας τέτοιος άνθρωπος ανήκει, βεβαιότατα, σ’ 
Εµένα. Το Ουράνιο Πλήθος µπορεί από το ένδυµά του να 
εισπνεύσει την ευωδία της αγιότητας…. Και αν συναντούσε την 
ωραιότερη και πιο γοητευτική γυναίκα, δε θα ένιωθε την καρδιά του 
να δελεάζεται από το παραµικρό ίχνος επιθυµίας για την οµορφιά 
της. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι, πραγµατικά, το δηµιούργηµα 
ακηλίδωτης αγνότητας. Έτσι σας παραγγέλλει η Πένα του 
Πανάρχαιου των Ηµερών, όπως έχει οριστεί από τον Κύριό σας, τον 
Πανίσχυρο, τον Πλέον Γενναιόδωρο. 

LXI.   Ο κόσµος βρίσκεται σε ωδίνες και η ταραχή του αυξάνεται 
µέρα µε τη µέρα. Το πρόσωπό του είναι στραµµένο προς την 
απείθεια και την απιστία. Τέτοια θα είναι η κατάστασή του, που η 
φανέρωσή της τώρα δε θα ήταν σωστή και πρέπουσα. Η διαφθορά 
του θα διαρκέσει πολύ. Και όταν έρθει η καθορισµένη ώρα, θα 
εµφανιστεί ξαφνικά εκείνο, που θα κάνει τα µέλη της 
ανθρωπότητας να τρέµουν. Τότε, και µόνο τότε, θα υψωθεί το Θείο 
Λάβαρο και το Αηδόνι του Παραδείσου θα κελαηδήσει τη µελωδία 
του. 

LXII.   Θυµήσου τις λύπες Μου, τις έγνοιες και τις ανησυχίες Μου, 
τα βάσανα και τη δοκιµασία Μου, την κατάσταση της αιχµαλωσίας 
Μου, τα δάκρυα που έχω χύσει, την πικρία της αγωνίας Μου και 
τώρα τη φυλάκισή Μου σ’ αυτή τη µακρινή χώρα. Ω Μουσταφά, ο 
Θεός είναι µάρτυς Μου. Αν µάθαινες τι έχει συµβεί στην 
Πανάρχαια Ωραιότητα, θα έτρεχες στην ερηµιά και θα θρηνούσες 
µε γοερό λυγµό. Στη θλίψη σου, θα χτυπούσες το κεφάλι σου και θα 
φώναζες σαν κάποιον που τον έχει δαγκώσει οχιά. Να είσαι 
ευγνώµων στο Θεό, που έχουµε αρνηθεί να σου αποκαλύψουµε τα 
µυστήρια εκείνων των ανεξερεύνητων εντολών που έχουν σταλεί σε 
Μας από τον ουρανό της Βούλησης του Κυρίου σου, του Πλέον 
Ισχυρού, του Παντοδύναµου. 
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Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Κάθε πρωί που σηκωνόµουν από το 
κρεβάτι Μου, ανακάλυπτα πλήθη αµέτρητων συµφορών να έχουν 
µαζευτεί πίσω από την πόρτα Μου· και κάθε βράδυ, όταν ξάπλωνα, 
η καρδιά Μου ράγιζε από την αγωνία για αυτό που είχε υποφέρει 
εξαιτίας της µοχθηρής σκληρότητας των εχθρών της. Κάθε κοµµάτι 
ψωµί που κόβει η Πανάρχαια Ωραιότητα συνοδεύεται από την 
επίθεση µιας νέας συµφοράς και κάθε σταγόνα που πίνει έχει 
αναµειχτεί µε την πίκρα της πιο θλιβερής δοκιµασίας. Σε κάθε βήµα 
που κάνει συναντά µια στρατιά απρόβλεπτων συµφορών, ενώ πίσω 
Του ακολουθούν πλήθη από οδυνηρές λύπες. 
Τέτοια είναι η δυστυχία Μου, αν µπορούσες να τη συλλογιστείς 
µέσα στην καρδιά σου. Ωστόσο, ας µη λυπηθεί η ψυχή σου για τα 
όσα Μας έκανε ο Θεός να υποστούµε. Ένωσε τη θέλησή σου µε την 
ευχαρίστησή Του, διότι Εµείς, ουδέποτε επιθυµήσαµε τίποτε άλλο 
εκτός από τη Θέλησή Του και υποδεχόµασταν κάθε µία από τις 
αµετάκλητες εντολές Του. Ας είναι η καρδιά σου υποµονετική και 
µην ανησυχείς. Μην ακολουθείς το δρόµο εκείνων που είναι οικτρά 
ταραγµένοι. 

LXIII.   Ω εσύ του οποίου το πρόσωπο είναι στραµµένο προς 
Εµένα! Μόλις τα µάτια σου αντικρίσουν από µακριά την πατρίδα 
Μου (Τεχεράνη), στάσου και πες: “Έχω έρθει σ’ εσένα από τη 
Φυλακή, ω Γη Τα, µε νέα από το Θεό, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον 
Αυθύπαρκτο. Αναγγέλλω σ’ εσένα, ω µητέρα του κόσµου και πηγή 
φωτός σε όλους τους λαούς του, τη στοργική µεγαλοψυχία του 
Κυρίου σου και σε χαιρετώ στο όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Αιώνια Αλήθεια, ο Γνώστης αόρατων πραγµάτων. Μαρτυρώ ότι σ’ 
εσένα Αυτός ο Οποίος είναι το Κρυµµένο Όνοµα φανερώθηκε και ο 
Αόρατος Θησαυρός αποκαλύφθηκε. Χάρη σ’ εσένα ξεδιπλώθηκε το 
µυστικό όλων των πραγµάτων είτε του παρελθόντος είτε του 
µέλλοντος. 
Ω Γη Τα! Αυτός ο Οποίος είναι ο Κύριος των Ονοµάτων σε θυµάται 
στην ένδοξη στάθµη Του. Εσύ ήσουν η Χαραυγή της Υπόθεσης του 
Θεού, η πηγή της Αποκάλυψής Του, η φανέρωση του Μεγίστου 
Ονόµατός Του - ένα Όνοµα που έχει προκαλέσει το ρίγος στις 
καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων. Πόσο µεγάλος ο αριθµός 
εκείνων των ανδρών και γυναικών, εκείνων των θυµάτων της 
τυραννίας, οι οποίοι, µέσα στα τείχη σου, έδωσαν τη ζωή τους στο 
µονοπάτι του Θεού και θάφτηκαν κάτω από το χώµα σου µε τέτοια 

 88



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
σκληρότητα που έκαναν κάθε τιµηµένο υπηρέτη του Θεού να 
θρηνήσει την κατάστασή τους. 

LXIV.   Ευχή Μας είναι να θυµόµαστε την Κατοικία της υπέρτατης 
ευδαιµονίας (Τεχεράνη), την άγια και λαµπρή πόλη - την πόλη όπου 
η ευωδία του Πολυαγαπηµένου έχει διαχυθεί, όπου τα σηµεία Του 
έχουν εξαπλωθεί, όπου οι µαρτυρίες της δόξας Του έχουν 
αποκαλυφθεί, όπου τα λάβαρά Του έχουν υψωθεί, όπου η σκηνή 
Του έχει στηθεί, όπου κάθε µία από τις σοφές εντολές Του έχει 
φανερωθεί. 
Είναι η πόλη στην οποία οι γλυκιές ευωδίες της επανένωσης έχουν 
διαχυθεί κι έχουν κάνει τους ειλικρινείς λάτρεις του Θεού να 
πλησιάσουν σ’ Αυτόν και ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στην Κατοικία 
της αγιότητας και της ωραιότητας. Ευτυχισµένος ο οδοιπόρος που 
κατευθύνει τα βήµατά του προς αυτή την πόλη και γίνεται δεκτός σ’ 
αυτήν και πίνει τον οίνο της επανένωσης, µέσω της διάχυτης χάρης 
του Κυρίου του, του Φιλεύσπλαχνου, του Πανένδοξου. 
Έχω έρθει σ’ εσένα, ω πολυπόθητη γη, µε ειδήσεις από το Θεό και 
σου αναγγέλλω την ευσπλαχνική Του χάρη και το έλεός Του, και σε 
χαιρετώ και σε εξυµνώ στο όνοµά Του. Αυτός, αληθινά, διαθέτει 
απέραντη γενναιοδωρία και καλοσύνη. Ευλογηµένος είναι ο 
άνθρωπος που στρέφει το πρόσωπό του προς εσένα, που 
αντιλαµβάνεται σ’ εσένα την ευωδία της Παρουσίας του Θεού, του 
Κυρίου όλων των κόσµων. Η δόξα Του ας αναπαύεται πάνω σου και 
η λαµπρότητα του φωτός Του ας σε περιβάλλει, εφόσον ο Θεός σε 
έχει κάνει έναν παράδεισο για τους υπηρέτες Του και σε έχει 
ανακηρύξει ως ευλογηµένη και ιερή γη, την οποία, Αυτός ο Ίδιος, 
έχει µνηµονεύσει στα Βιβλία που έχουν αποκαλύψει οι Προφήτες 
και οι Αγγελιοφόροι Του. 
Χάρη σ’ εσένα, ω γη της λαµπρής δόξας, το έµβληµα, “Δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός από Αυτόν” έχει ξεδιπλωθεί και το λάβαρο, 
“Αληθινά Εγώ είµαι η Αλήθεια, ο Γνώστης αόρατων πραγµάτων,” 
έχει υψωθεί. Αρµόζει στον καθένα που σε επισκέπτεται να 
υπερηφανεύεται για σένα και γι’ αυτούς που σε κατοικούν, οι οποίοι 
έχουν διακλαδωθεί από το δικό Μου Δέντρο, είναι τα φύλλα του, 
είναι τα σηµεία της δόξας Μου, που Με ακολουθούν και είναι οι 
λάτρεις Μου, και οι οποίοι, µε την πιο ισχυρή αποφασιστικότητα, 
έχουν στρέψει τα πρόσωπά τους προς την κατεύθυνση της ένδοξης 
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στάθµης Μου. 

LXV.   Ανακάλεσε στη µνήµη Σου την άφιξή Σου στην Πόλη 
(Κωνσταντινούπολη), πώς οι Υπουργοί του Σουλτάνου πίστεψαν 
ότι Εσύ δεν είχες γνώση των νόµων και των κανονισµών και Σε 
θεώρησαν έναν αδαή. Λέγε: Μάλιστα, µα τον Κύριό Μου! Έχω 
άγνοια όλων των πραγµάτων εκτός από εκείνο το οποίο ο Θεός, 
µέσω της ευσπλαχνικής Του εύνοιας, είχε την ευχαρίστηση να Με 
διδάξει. Αυτό µαρτυρούµε µε βεβαιότητα και οµολογούµε χωρίς 
δισταγµό. 
Λέγε: Αν όλοι οι νόµοι και οι κανονισµοί στους οποίους είστε 
προσκολληµένοι είναι κατασκευασµένοι από σάς, Εµείς, σε καµιά 
περίπτωση, δε θα τους ακολουθήσουµε. Έτσι έχω εντολή Εγώ απ’ 
Αυτόν ο Οποίος είναι ο Πάνσοφος, ο Ενήµερος των πάντων. 
Τέτοιος ήταν ο τρόπος Μου στο παρελθόν και τέτοιος θα 
παραµείνει στο µέλλον, µέσω της δύναµης του Θεού και της ισχύος 
Του. Αυτός, πραγµατικά, είναι ο αληθινός και ο σωστός τρόπος. Αν 
έχουν οριστεί από το Θεό, παρουσιάστε τότε τις αποδείξεις σας, αν 
είστε απ’ αυτούς που λένε την αλήθεια. Λέγε: Έχουµε καταγράψει 
σ’ ένα Βιβλίο το οποίο δεν παραλείπει το έργο κανενός ανθρώπου, 
όσο ασήµαντο κι αν είναι, όλα όσα Σου έχουν καταλογίσει και όλα 
όσα Σου έχουν προξενήσει. 
Λέγε: Επιβάλλεται σε σας, ω Υπουργοί του Κράτους, να τηρείτε τις 
εντολές του Θεού και να εγκαταλείψετε τους δικούς σας νόµους και 
κανονισµούς, και να είστε από αυτούς που καθοδηγούνται σωστά. 
Αυτό είναι καλύτερο για σας απ’ όλα όσα κατέχετε, µακάρι να το 
γνωρίζατε. Αν παραβείτε την εντολή του Θεού, δε θα είναι 
αποδεκτό στα µάτια Του ούτε το παραµικρό ίχνος των έργων σας. 
Σύντοµα, θα ανακαλύψετε τις συνέπειες εκείνων που θα έχετε 
διαπράξει σ’ αυτή τη µάταιη ζωή σας και θα ανταµειφθείτε 
ανάλογα. Αυτή πραγµατικά είναι η αλήθεια, η αναµφισβήτητη 
αλήθεια. 
Πόσο µεγάλος ο αριθµός εκείνων οι οποίοι, σε παλαιότερες εποχές, 
έχουν διαπράξει αυτά που έχετε διαπράξει εσείς, και οι οποίοι, αν 
και ανώτεροί σας σε αξίωµα, επέστρεψαν τελικά στο χώµα και 
παραδόθηκαν στην αναπόφευκτη µοίρα τους! Μακάρι να 
µπορούσατε να συλλογιστείτε την Υπόθεση του Θεού στις καρδιές 
σας! Εσείς θα ακολουθήσετε τα ίχνη τους και θα αναγκαστείτε να 
εισέλθετε σε µια κατοικία στην οποία δε θα βρεθεί κανείς να σας 
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παρασταθεί ή να σας βοηθήσει. Εσείς, αληθινά, θα ερωτηθείτε για 
τις πράξεις σας και θα σας ζητηθεί να δώσετε λόγο για την αποτυχία 
σας στην εκπλήρωση του καθήκοντός σας όσον αφορά την 
Υπόθεση του Θεού και για το ό,τι απορρίψατε περιφρονητικά τους 
αγαπηµένους Του οι οποίοι, µε έκδηλη ειλικρίνεια, σας πλησίασαν. 
Εσείς είστε εκείνοι που συσκεφτήκατε σχετικά µ’ αυτούς, εσείς που 
προτιµήσατε ν’ ακολουθήσετε αυτά που οι δικές σας επιθυµίες σας 
προέτρεψαν να κάνετε και αψηφήσατε την εντολή του Θεού, του 
Βοηθού στον Κίνδυνο, του Παντοδύναµου. 
Λέγε: Τι! Είστε προσκολληµένοι στα δικά σας τεχνάσµατα και 
απορρίπτετε τις αρχές του Θεού; Εσείς, πραγµατικά, έχετε αδικήσει 
τον ίδ ιο σας τον εαυτό και άλλους . Μακάρι να το 
αντιλαµβανόσαστε! Λέγε: Αν οι κανόνες και οι αρχές σας 
βασίζονται στη δικαιοσύνη, τότε γιατί ακολουθείτε εκείνους που 
συµφωνούν µε τις διεφθαρµένες τάσεις σας και απορρίπτετε 
εκείνους που αντιτίθενται στις επιθυµίες σας; Με ποιο δικαίωµα, 
τότε, ισχυρίζεστε ότι κρίνετε δίκαια ανάµεσα στους ανθρώπους; 
Μήπως οι κανόνες και οι αρχές σας δικαιολογούν τη δίωξη 
Εκείνου, ο Οποίος κατόπιν δικής σας προσταγής παρουσιάστηκε 
ενώπιόν σας, την απόρριψή Του από σας και την καθηµερινή σας 
πρόκληση θλιβερής βλάβης εις βάρος Του; Σας έδειξε Αυτός ποτέ 
ανυπακοή, έστω για µια στιγµή; Όλοι οι κάτοικοι του Ιράκ και πέρα 
απ’ αυτούς κάθε διορατικός παρατηρητής θα πιστοποιήσει την 
αλήθεια των λόγων Μου.  
Να είστε δίκαιοι στην κρίση σας, ω Υπουργοί του Κράτους! Τι είναι 
εκείνο που διαπράξαµε που µπορεί να δικαιολογήσει την εξορία 
Μας; Ποιο είναι το παράπτωµα που δίνει το δικαίωµα για την 
απέλασή Μας; Εµείς είµαστε εκείνοι οι Οποίοι σας αναζητήσαµε 
και όµως, δείτε πώς αρνηθήκατε να Μας δεχτείτε! Μα το Θεό! 
Αυτό που έχετε διαπράξει είναι µια οδυνηρή αδικία - µια αδικία που 
δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµιά γήινη αδικία. Σ’ αυτό είναι 
µάρτυς ο Ίδιος ο Παντοδύναµος…. 
Μάθετε ότι ο κόσµος, οι µαταιότητές του και τα στολίδια του θα 
παρέλθουν. Τίποτα δε θα διαρκέσει εκτός από τη Βασιλεία του 
Θεού που δεν ανήκει σε κανέναν παρά µόνο σ’ Αυτόν, τον 
Κυρίαρχο όλων, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Πανένδοξο, τον 
Παντοδύναµο. Οι µέρες της ζωής σας θα κυλήσουν και όλα τα 
πράγµατα µε τα οποία ασχολείστε και για τα οποία καυχιέστε θα 
χαθούν και εσείς, βεβαιότατα, θα κληθείτε από µια συντροφιά 
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αγγέλων Του να εµφανιστείτε στο σηµείο όπου τα µύχια της ψυχής 
ολόκληρης της δηµιουργίας θα τρέµουν και η σάρκα κάθε 
καταπιεστή θα ανατριχιάζει. Θα ερωτηθείτε για τα πράγµατα που 
έχουν διαπράξει τα χέρια σας σ’ αυτή τη µάταιη ζωή σας και θα 
αµειφθείτε για τις πράξεις σας. Αυτή είναι η µέρα που αναπόφευκτα 
θα ζήσετε, η ώρα που κανείς δεν µπορεί να αναβάλει. Αυτό έχει 
πιστοποιήσει η Γλώσσα Εκείνου ο Οποίος οµολογεί την αλήθεια 
και είναι ο Γνώστης όλων των πραγµάτων. 

LXVI.   Φοβηθείτε το Θεό, ω κάτοικοι της Πόλης 
(Κωνσταντινούπολη) και µην σπέρνετε τους σπόρους της διχόνοιας 
ανάµεσα στους ανθρώπους. Μην περπατάτε στα µονοπάτια του 
Κακού. Περπατήστε, τις λίγες µέρες της ζωής σας που 
υπολείπονται, στους δρόµους του ενός αληθινού Θεού. Οι µέρες 
σας θα παρέλθουν όπως παρήλθαν οι µέρες εκείνων που ήταν πριν 
από σας. Στο χώµα θα επιστρέψετε, όπως επέστρεψαν και οι 
πατέρες σας στο παρελθόν. 
Μάθετε ότι Εγώ δε φοβάµαι κανέναν εκτός από το Θεό. Σε κανέναν 
άλλον δεν έχω εναποθέσει την εµπιστοσύνη Μου παρά µόνο σ’ 
Αυτόν· σε κανέναν δε θα προσηλωθώ παρά µόνο σ’ Αυτόν και δε θα 
επιθυµήσω τίποτε άλλο εκτός από εκείνο που Αυτός έχει επιθυµήσει 
για Μένα. Αυτό, πραγµατικά, είναι η επιθυµία της καρδιάς Μου, ας 
το γνωρίζατε. Έχω προσφέρει την ψυχή Μου και το σώµα Μου σαν 
θυσία στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσµων. Όποιος έχει γνωρίσει 
το Θεό δε θα γνωρίσει κανέναν άλλον εκτός από Αυτόν και εκείνος 
που φοβάται το Θεό δε θα φοβηθεί κανέναν άλλον εκτός από 
Αυτόν, ακόµη κι αν οι δυνάµεις ολόκληρης της γης ξεσηκωθούν και 
παραταχθούν εναντίον του. Δε µιλάω παρά µόνο κατόπιν 
προσταγής Του και δεν ακολουθώ, παρά µόνο την αλήθεια Του, 
µέσω της δύναµης του Θεού και της ισχύος Του. Αυτός, 
πραγµατικά, θα ανταµείψει τον φιλαλήθη. 
Αφηγήσου, ω Υπηρέτη, τα πράγµατα που είδες την ώρα της άφιξής 
σου στην Πόλη, έτσι ώστε η µαρτυρία Σου να διαρκέσει ανάµεσα 
στους ανθρώπους και να χρησιµεύσει σαν προειδοποίηση γι’ αυτούς 
που πιστεύουν. Με την άφιξή Μας στην Πόλη, βρήκαµε 
συγκεντρωµένους τους κυβερνήτες και τους πρεσβυτέρους της να 
παίζουν σαν παιδιά µε τον πηλό. Δε διακρίναµε κανέναν επαρκώς 
ώριµο για να δεχτεί από Μας τις αλήθειες που Μας έχει διδάξει ο 
Θεός, ούτε έτοιµο για τα θαυµαστά λόγια της σοφίας Μας. Το 
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ενδότερο µάτι Μας θρήνησε οικτρά γι’ αυτούς, για τις παραβάσεις 
τους και την απόλυτη αδιαφορία τους για το σκοπό για το οποίον 
είχαν δηµιουργηθεί. Αυτό παρατηρήσαµε σ’ εκείνη την Πόλη και 
διαλέξαµε να καταγράψουµε στο Βιβλίο Μας, έτσι ώστε να 
χρησιµεύσει σαν µια προειδοποίηση γι’ αυτούς και για την 
υπόλοιπη ανθρωπότητα. 
Λέγε: Αν αναζητείτε αυτή τη ζωή και τις µαταιότητές της, θα έπρεπε 
να τις είχατε αναζητήσει όταν βρισκόσασταν ακόµη στα σπλάχνα 
της µητέρας σας, διότι τον καιρό εκείνο τις πλησιάζατε συνεχώς, ας 
µπορούσατε να το αντιληφθείτε. Εξάλλου, από τότε που 
γεννηθήκατε και φτάσατε στην ωριµότητα, αποµακρύνεστε όλο και 
πιο πολύ από τον κόσµο και πλησιάζετε στο χώµα. Γιατί, λοιπόν, να 
δείχνετε τέτοια απληστία στη συσσώρευση των θησαυρών της γης, 
αφού οι ηµέρες σας είναι µετρηµένες και η ευκαιρία σας έχει 
σχεδόν χαθεί; Δε θα θέλατε, ω απρόσεκτοι, να βγείτε από το 
λήθαργό σας;  
Στρέψτε τα αφτιά σας προς τις συµβουλές που σας δίνει αυτός ο 
Υπηρέτης για χάρη του Θεού. Αυτός, αληθινά, δε ζητά ανταπόδοση 
από σας, έχει αφεθεί σ’ ό,τι έχει ορίσει ο Θεός γι’ Αυτόν και είναι 
εντελώς υποταγµένος στη Βούληση του Θεού.  
Οι ηµέρες της ζωής σας έχουν σχεδόν εξαντληθεί, ω άνθρωποι, και 
το τέλος σας πλησιάζει γοργά. Παραµερίστε γι’ αυτό, τα πράγµατα 
που έχετε επινοήσει και στα οποία προσκολλάστε και στηριχτείτε 
γερά στις αρχές του Θεού, ώστε ίσως µπορέσετε να φτάσετε σ’ 
εκείνο που Αυτός έχει προορίσει για σας και να είστε από εκείνους 
που ακολουθούν µια σωστή πορεία. Μη χαίρεστε µε τα πράγµατα 
του κόσµου και τα µάταια στολίδια του, ούτε να εναποθέτετε τις 
ελπίδες σας σ’ αυτά. Ας είναι στήριγµά σας η ανάµνηση του Θεού, 
του Πλέον Εξυψωµένου, του Μεγίστου. Αυτός, σύντοµα θα 
εκµηδενίσει όλα τα πράγµατα που κατέχετε. Φοβηθείτε Τον και µη 
λησµονείτε τη συνθήκη Του µαζί σας και µην είστε απ’ αυτούς που 
είναι αποκλεισµένοι, σαν µε πέπλο από Εκείνον.  
Προσέξτε µη συµπεριφέρεστε αλαζονικά ενώπιον του Θεού και µην 
απορρίπτετε περιφρονητικά τους αγαπηµένους Του. Σεβαστείτε 
ταπεινά τους πιστούς αυτούς που έχουν πιστέψει στο Θεό και στα 
σηµεία Του, των οποίων οι καρδιές µαρτυρούν την ενότητά Του, 
των οποίων οι γλώσσες διακηρύσσουν τη µοναδικότητά Του και οι 
οποίοι δε µιλούν παρά µόνο µε την άδειά Του. Έτσι σας 
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ενθαρρύνουµε µε δικαιοσύνη και σας προειδοποιούµε αληθινά, 
µήπως µπορέσετε να αφυπνιστείτε.  
Μην επιβαρύνετε καµιά ψυχή µε ένα βάρος που δε θα θέλατε να 
επιβαρύνει εσάς και µην ποθείτε για κανέναν τα πράγµατα που δε 
θα ποθούσατε για τον εαυτό σας. Αυτή είναι η καλύτερη συµβουλή 
Μου για σας. Μακάρι να την τηρούσατε.  
Σεβαστείτε τους ιερείς και τους σοφούς ανάµεσά σας, των οποίων η 
συµπεριφορά εναρµονίζεται µε τα λόγια τους, οι οποίοι δεν 
παραβιάζουν τα όρια που έχει θέσει ο Θεός, των οποίων οι κρίσεις 
συµφωνούν µε τις εντολές Του, όπως έχουν αποκαλυφτεί στο 
Βιβλίο Του. Μάθετε ότι αυτοί είναι οι λύχνοι καθοδήγησης για 
εκείνους που βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. Αυτοί που 
αψηφούν και περιφρονούν τους ιερείς και τους σοφούς που ζουν 
ανάµεσά τους - αυτοί αληθινά έχουν διαστρέψει την εύνοια µε την 
οποία ο Θεός τους έχει ευνοήσει.  
Λέγε: Περιµένετε µέχρι να στρέψει ο Θεός την εύνοιά Του σε σας. 
Τίποτα απολύτως δεν Του διαφεύγει. Αυτός γνωρίζει τα µυστικά 
των ουρανών και της γης. Η γνώση Του αγκαλιάζει τα πάντα. Μη 
χαίρεστε για ό,τι έχετε κάνει ή θα κάνετε στο µέλλον, ούτε να 
χαίρεστε για τις οδύνες που Μας προξενήσατε, γιατί είστε ανίκανοι 
µε τέτοια µέσα σαν κι αυτά να εξυψώσετε τη στάθµη σας, ας 
εξετάζατε τα έργα σας µε οξυδέρκεια. Επίσης δε θα είστε ικανοί να 
αφαιρέσετε κάτι από την ανωτερότητα της δικής Μας στάθµης. Όχι, 
ο Θεός θα αυξήσει την ανταµοιβή Μας, διότι δεχτήκαµε µε 
ακλόνητη υποµονή τις οδύνες που υποφέραµε. Αυτός, αληθινά, θα 
αυξήσει την αµοιβή αυτών που υποµένουν καρτερικά.  
Μάθετε ότι οι δοκιµασίες και οι οδύνες υπήρξαν, από 
αµνηµονεύτων χρόνων, η τύχη των Εκλεκτών του Θεού και των 
αγαπηµένων Του και όσων από τους υπηρέτες Του είναι 
αποδεσµευµένοι απ’ όλα εκτός από Αυτόν, εκείνων τους οποίους 
ούτε εµπόρευµα ούτε συναλλαγή αποµακρύνουν από την ανάµνηση 
του Παντοδύναµου και εκείνων που δε µιλούν πριν µιλήσει Αυτός 
και ενεργούν σύµφωνα µε την εντολή Του. Αυτή είναι η µέθοδος 
του Θεού όπως εφαρµοζόταν από παλιά και έτσι θα παραµείνει και 
στο µέλλον. Ευλογηµένοι όσοι υποµένουν ακλόνητα, αυτοί που 
αντέχουν καρτερικά σε αρρώστιες και κακουχίες, που δε θρηνούν 
για οτιδήποτε τους τυχαίνει και που βαδίζουν στο µονοπάτι της 
αυταπάρνησης….  
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Πλησιάζει η ηµέρα που ο Θεός θα έχει δηµιουργήσει ένα λαό που 
θα µνηµονεύει τις ηµέρες Μας, που θα αφηγείται τις δοκιµασίες 
Μας, που θα απαιτεί την αποκατάσταση των δικαιωµάτων Μας από 
αυτούς που Μας φέρθηκαν µε φανερή αδικία χωρίς ίχνος 
αποδείξεων. Ο Θεός, χωρίς αµφιβολία, κυριαρχεί στη ζωή αυτών 
που Μας αδίκησαν και είναι πλήρως ενήµερος των πράξεών τους. 
Αυτός, βεβαιότατα, θα τους τιµωρήσει για τις αµαρτίες τους. Αυτός, 
αληθινά, είναι ο πιο αυστηρός από τους τιµωρούς. 
Έτσι σας αφηγηθήκαµε τις ιστορίες του ενός αληθινού Θεού και 
σας στείλαµε εκείνα που Αυτός είχε προκαθορίσει, έτσι ώστε, ίσως 
να ζητήσετε συγχώρηση απ’ Αυτόν, να επιστρέψετε σ’ Αυτόν, να 
µετανοήσετε πραγµατικά, να συνειδητοποιήσετε τις κακές σας 
πράξεις, να βγείτε από το λήθαργό σας, να ξυπνήσετε από την 
αδιαφορία σας, να εξιλεωθείτε για όσα σας διέφυγαν και να είστε 
απ’ αυτούς που πράττουν το καλό. Όποιος θέλει ας παραδεχτεί την 
αλήθεια των λόγων Μου· και όσο γι’ αυτόν που δε θέλει, ας 
στραφεί αλλού. Το µοναδικό Μου καθήκον είναι να σας θυµίσω την 
παράλειψή σας στο καθήκον απέναντι στην Υπόθεση του Θεού, αν 
τυχόν είστε απ’ αυτούς που δίνουν σηµασία στην προειδοποίησή 
Μου. Συνεπώς, ακούστε προσεκτικά τα λόγια Μου, επιστρέψτε στο 
Θεό και µετανοήστε, ώστε Αυτός, µε τη χάρη Του, να σας ελεήσει, 
να ξεπλύνει τις αµαρτίες σας και να συγχωρήσει τις παραβάσεις 
σας. Το µεγαλείο του ελέους Του ξεπερνά τη µανία της οργής Του, 
και η χάρη Του περιβάλλει όλους όσους έχουν δηµιουργηθεί και 
περιβληθεί µε το µανδύα της ζωής, είτε ανήκουν στο παρελθόν είτε 
στο µέλλον. 

LXVII.   Σ’ αυτή την Αποκάλυψη έχει εµφανιστεί εκείνο που δεν 
είχε εµφανιστεί ποτέ πριν. Όσο για τους άπιστους που υπήρξαν 
µάρτυρες των όσων φανερώθηκαν, ψιθυρίζουν και λένε: “Αληθινά, 
αυτός είναι ένας µάγος που έχει επινοήσει ένα ψέµα εναντίον του 
Θεού.” Αυτοί είναι πράγµατι απόκληροι. 
Κήρυξε στα έθνη, ω Πένα του Πανάρχαιου των Ηµερών, όσα 
συνέβησαν στο Ιράκ. Πες τους για τον αγγελιοφόρο τον οποίο η 
σύναξη των ιερωµένων εκείνου του τόπου είχε αποστείλει να Μας 
συναντήσει, ο οποίος, όταν παρουσιάστηκε ενώπιόν Μας, Μάς 
έθεσε ερωτήσεις σχετικά µε ορισµένες επιστήµες και στον οποίο 
απαντήσαµε χάρη στην έµφυτη γνώση που διαθέτουµε. Ο Κύριός 
σου είναι, αληθινά, ο Γνώστης των αοράτων. «Οµολογούµε,» είπε, 
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«ότι η γνώση που διαθέτεις είναι τέτοια που κανείς δεν µπορεί να τη 
συναγωνιστεί. Μια τέτοια γνώση, ωστόσο, είναι ανεπαρκής για να 
δικαιολογήσει την υψηλή στάθµη που Σου αποδίδουν οι άνθρωποι. 
Παρουσίασε, αν λες την αλήθεια, ό,τι οι συνδυασµένες δυνάµεις 
των λαών της γης αδυνατούν να παρουσιάσουν.» Έτσι είχε οριστεί 
αµετάκλητα στην αυλή της παρουσίας του Κυρίου σου, του 
Πανένδοξου, του Στοργικού. 
“Βεβαίωσε! Τι είναι αυτό που βλέπεις;” Έµεινε εµβρόντητος. Και 
όταν συνήλθε είπε: “Πιστεύω αληθινά στο Θεό, τον Πανένδοξο, τον 
Πανύµνητο.” Πήγαινε στους ανθρώπους και πες τους: ‘Ρωτήστε 
οτιδήποτε σας ευχαριστεί. Ικανός είναι Αυτός να κάνει ό,τι 
επιθυµεί. Τίποτα απολύτως, είτε του παρελθόντος είτε του 
µέλλοντος, δεν µπορεί να ανατρέψει τη Θέλησή Του.’ Λέγε: ‘Ω 
σύναξη των ιερωµένων! Επιλέξτε οποιοδήποτε ζήτηµα επιθυµείτε 
και ζητήστε από τον Κύριό σας, το Θεό του Ελέους, να σας το 
αποκαλύψει. Αν εκπληρώσει την επιθυµία σας, χάρη στην κυριαρχία 
Του, τότε πιστέψτε Τον και µην είστε απ’ αυτούς που απορρίπτουν 
την αλήθεια Του.’” “Η αυγή της κατανόησης έχει τώρα χαράξει,” 
είπε αυτός, “και η µαρτυρία του Παντελεήµονα εκπληρώθηκε.” 
Εκείνος σηκώθηκε και επέστρεψε σ’ αυτούς που τον έστειλαν, 
σύµφωνα µε την προσταγή του Θεού, του Πανένδοξου, του 
Πολυαγαπηµένου. 
Μέρες πέρασαν και εκείνος δεν κατόρθωσε να επιστρέψει σε Μας. 
Τελικά, ήρθε ένας άλλος αγγελιοφόρος ο οποίος Μας πληροφόρησε 
ότι οι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει ό,τι είχαν αρχικά σαν σκοπό. 
Αυτοί είναι πραγµατικά ένας αξιοθρήνητος λαός. Αυτό συνέβη στο 
Ιράκ και σ’ αυτό που αποκαλύπτω Εγώ ο Ίδιος είµαι µάρτυρας. 
Αυτό το γεγονός διαδόθηκε ευρέως, παρόλα αυτά δε βρέθηκε 
κανείς που να καταλάβει τη σηµασία του. Έτσι το θεσπίσαµε Εµείς. 
Μακάρι να το γνωρίζατε αυτό! 
Μα τον Εαυτό Μου! Οποιοσδήποτε µας ζήτησε παλαιότερα να 
παρουσιάσουµε τα σηµεία του Θεού, µόλις τα αποκαλύπταµε σ’ 
αυτόν αρνιόταν την αλήθεια του Θεού. Οι άνθρωποι, ωστόσο, 
παρέµειναν στην πλειονότητά τους αδιάφοροι. Εκείνοι των οποίων 
τα µάτια φωτίζονται µε το φως της κατανόησης θα αντιληφθούν τις 
γλυκιές ευωδίες του Παντελεήµονα και θα ασπαστούν την αλήθεια 
Του. Αυτοί είναι εκείνοι που είναι πραγµατικά ειλικρινείς. 
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LXVIII.   Ω εσύ που είσαι ο καρπός του Δέντρου Μου και το φύλλο 
του! Πάνω σου ας αναπαύεται η δόξα Μου και το έλεός Μου. Μην 
αφήνεις την καρδιά σου να θλίβεται γι’ αυτό που σου συνέβη. Αν 
έριχνες µια µατιά στις σελίδες του Βιβλίου της Ζωής, βεβαιότατα 
θα ανακάλυπτες εκείνο που θα εξαφάνιζε τις λύπες σου και θα 
διέλυε την αγωνία σου. 
Γνώριζε, ω καρπέ του Δέντρου Μου, ότι οι προσταγές του 
Κυρίαρχου Εντολοδότη που σχετίζονται µε το πεπρωµένο και τη 
µοίρα είναι δύο ειδών. Και τα δύο πρέπει να τηρούνται και να 
γίνονται αποδεκτά. Το ένα είναι αµετάκλητο, το άλλο, όπως 
χαρακτηρίζεται από τους ανθρώπους, εξαρτηµένο. Στο πρώτο όλοι 
υποτάσσονται κατ’ ανάγκη ανεπιφύλακτα, αφού είναι αµετάβλητο 
και καθορισµένο και κανονισµένο. Ο Θεός, ωστόσο, είναι ικανός να 
το αλλάξει ή να το ανακαλέσει. Καθώς η ζηµιά που αναγκαστικά θα 
προκύψει από µια τέτοια αλλαγή θα είναι µεγαλύτερη από το αν 
παρέµενε αµετάβλητη η προσταγή, όλοι, εποµένως, θα πρέπει να 
συγκατατεθούν πρόθυµα σε αυτό που έχει επιθυµήσει ο Θεός και να 
συµµορφωθούν µε βεβαιότητα µε αυτό. 
Η εξαρτηµένη προσταγή, ωστόσο, είναι τέτοια που η προσευχή και 
η ικεσία µπορούν να κατορθώσουν να την αποτρέψουν. 
Ας δώσει ο Θεός ώστε εσύ που είσαι ο καρπός του Δέντρου Μου 
και εκείνοι που σχετίζονται µ’ εσένα να προστατευτείτε από τις 
επιβλαβείς της συνέπειες. 
Λέγε: Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχεις εµπιστευτεί στα χέρια µου µια 
παρακαταθήκη Σου και τώρα, σύµφωνα µε την ευχαρίστηση της 
Βούλησής Σου, τη ζητάς πίσω σ’ Εσένα. Δεν έχω δικαίωµα εγώ που 
είµαι δούλη Σου, να πω, πώς γίνεται αυτό σ’ εµένα ή για ποιο λόγο 
συνέβη αυτό, εφόσον Εσύ είσαι δοξασµένος σε όλες Σου τις 
πράξεις και πρέπει να τηρείται η εντολή Σου. Η δούλη Σου, ω Κύριέ 
µου, έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στη χάρη και στη γενναιοδωρία 
Σου. Δώσε ώστε αυτή ν’ αποκτήσει εκείνο που θα την τραβήξει 
κοντά Σου και θα την ωφελήσει σε κάθε κόσµο Σου. Εσύ είσαι ο 
Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός 
από Σένα, τον Εντολοδότη, τον Πανάρχαιο των Ηµερών. 
Χορήγησε τις ευλογίες Σου, ω Κύριε Θεέ µου, σ’ αυτούς που έχουν 
πιει από τον οίνο της αγάπης Σου ενώπιον των ανθρώπων και, 
αψηφώντας τους εχθρούς Σου, αναγνώρισαν την ενότητά Σου, 
πιστοποίησαν τη µοναδικότητά Σου και οµολόγησαν την πίστη τους 
σ’ αυτό που έχουν κάνει τα µύχια της ψυχής των καταπιεστών 
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ανάµεσα στα πλάσµατά Σου να τρέµουν και τη σάρκα των 
υπερήφανων της γης να ριγεί. Μαρτυρώ ότι η Κυριαρχία Σου δεν 
µπορεί ποτέ να φθαρεί, ούτε το Θέληµά Σου να αλλάξει. Όρισε γι’ 
αυτούς που έχουν προσηλώσει το πρόσωπό τους σ’ Εσένα, και για 
τις δούλες Σου που έχουν κρατηθεί γερά από το Σχοινί Σου, εκείνο 
που αρµόζει στον Ωκεανό της γενναιοδωρίας Σου και στον Ουρανό 
της χάρης Σου. 
Εσύ είσαι Εκείνος, ω Θεέ, ο Οποίος έχει ανακηρύξει τον Εαυτό Του 
Κύριο του Πλούτου και έχει χαρακτηρίσει όλους όσους Τον 
υπηρετούν ως φτωχούς και έχοντες ανάγκη. Όπως κι Εσύ έχεις 
γράψει: “Ω εσείς που πιστεύετε! Δεν είστε παρά άποροι που έχετε 
ανάγκη το Θεό· αλλά ο Θεός είναι ο των Πάντων Κάτοχος, ο 
Πανύµνητος.” Έχοντας παραδεχτεί τη φτώχεια µου και έχοντας 
αναγνωρίσει τον πλούτο Σου, µη µε αφήνεις να στερούµαι της 
δόξας και του πλούτου Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Υπέρτατος 
Προστάτης, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 

LXIX.   Ανακάλεσε στη µνήµη σου τη συµπεριφορά της µητέρας 
του Ασράφ, της οποίας ο γιος πρόσφερε τη ζωή του στη γη Ζα 
(Ζαντζάν). Αυτός, βεβαιότατα, βρίσκεται στην έδρα της αλήθειας, 
στην παρουσία Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανίσχυρος, ο 
Παντοδύναµος. 
Όταν οι άπιστοι αποφάσισαν τόσο άδικα να τον θανατώσουν, 
έστειλαν κάποιους να φέρουν τη µητέρα του µήπως και τον 
επιπλήξει και τον παροτρύνει ν’ απαρνηθεί την πίστη του και ν’ 
ακολουθήσει τα χνάρια εκείνων που είχαν αποκηρύξει την αλήθεια 
του Θεού, του Κυρίου όλων των κόσµων. 
Μόλις αντίκρισε το πρόσωπο του γιου της, του µίλησε λέγοντάς του 
λόγια τέτοια που έκαναν τις καρδιές αυτών που λάτρευαν το Θεό 
και εκτός απ’ αυτές τις καρδιές του ουράνιου Πλήθους να κλάψουν 
και να υποφέρουν οδυνηρά από θλίψη. Πραγµατικά, ο Κύριός σου 
γνωρίζει τι προφέρει η γλώσσα Μου. Αυτός ο Ίδιος είναι µάρτυς 
των λόγων Μου. 
Και όταν του απευθύνθηκε του είπε: “Γιε µου, σπλάχνο µου! 
Φρόντισε να προσφέρεις τον εαυτό σου στο µονοπάτι του Κυρίου 
σου. Πρόσεξε να µην προδώσεις την πίστη σου σ’ Αυτόν ενώπιον 
του Οποίου έχουν υποκλιθεί σ’ ένδειξη λατρείας όλοι όσοι 
βρίσκονται στους ουρανούς και όλοι όσοι βρίσκονται πάνω στη γη. 
Προχώρα µπροστά, ω γιε µου, και µείνε σταθερός στο µονοπάτι του 
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Κυρίου, του Θεού σου. Σπεύσε να φτάσεις στην παρουσία Εκείνου 
ο Οποίος είναι ο Πολυαγαπηµένος όλων των κόσµων.” 
Πάνω της ας αναπαύονται οι ευλογίες Μου, το έλεός Μου, ο 
έπαινός Μου και η δόξα Μου. Εγώ ο Ίδιος θα επανορθώσω για το 
χαµό του γιου της - ένας γιος ο οποίος τώρα κατοικεί στη σκηνή του 
µεγαλείου και της δόξας Μου, του οποίου το πρόσωπο λάµπει µ’ 
ένα φως που περιβάλλει µε την ακτινοβολία του τις Παρθένες του 
Ουρανού στους ουράνιους θαλάµους τους και εκτός απ’ αυτές τους 
κατοίκους του Παραδείσου Μου και εκείνους που διαµένουν στις 
Πόλεις της Αγιότητας. Αν µπορούσε οποιοδήποτε µάτι να δει το 
πρόσωπό του θα αναφωνούσε: “Ιδού, αυτός δεν είναι άλλος από 
έναν ευγενή άγγελο!” 

LXX.   Η ισορροπία του κόσµου έχει διαταραχτεί από την 
παλλόµενη επίδραση αυτής της µεγίστης, αυτής της νέας 
Παγκόσµιας Τάξης. Η κανονική ζωή της ανθρωπότητας έχει 
αναστατωθεί µε την επενέργεια αυτού του µοναδικού, αυτού του 
θαυµαστού Συστήµατος - που παρόµοιό του δεν έχει δει ποτέ θνητό 
µάτι. 
Βυθιστείτε στον ωκεανό των λόγων Μου, για να εξιχνιάσετε τα 
µυστήριά του και να ανακαλύψετε όλα τα µαργαριτάρια της σοφίας 
που βρίσκονται κρυµµένα στα βάθη του. Προσέξτε, να µην 
αµφιταλαντευτείτε στην αποφασιστικότητα σας να ασπαστείτε την 
αλήθεια αυτής της Υπόθεσης - µιας Υπόθεσης µε την οποία έχουν 
αποκαλυφτεί οι δυνατότητες της ισχύος του Θεού και έχει 
εδραιωθεί η κυριαρχία Του. Με πρόσωπα που ακτινοβολούν από 
χαρά σπεύστε σ’ Αυτόν. Αυτή είναι η αµετάβλητη Πίστη του Θεού, 
αιώνια στο παρελθόν, αιώνια στο µέλλον. Ας τη φτάσει όποιος την 
αναζητά· και όσο γι’ αυτόν που έχει αρνηθεί να την αναζητήσει - 
αληθινά, ο Θεός είναι Αυτάρκης, χωρίς την ανάγκη των πλασµάτων 
Του.  
Λέγε: Αυτή είναι η αλάνθαστη πλάστιγγα που κρατά το Χέρι του 
Θεού, στην οποία ζυγίζονται όλοι όσοι βρίσκονται στους ουρανούς 
και στη γη και καθορίζεται η µοίρα τους, αν είστε απ’ αυτούς που 
πιστεύουν και αναγνωρίζουν αυτή την αλήθεια. Λέγε: Χάρη σ’ 
αυτήν οι φτωχοί έχουν πλουτίσει, οι σοφοί έχουν φωτιστεί και οι 
αναζητητές έχουν γίνει ικανοί να ανέλθουν στην παρουσία του 
Θεού. Προσέξτε µην την κάνετε αιτία διχόνοιας ανάµεσά σας. Να 
είστε τόσο σταθεροί όσο το ακλόνητο βουνό στην Υπόθεση του 
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Κυρίου σας, του Ισχυρού, του Στοργικού. 

LXXI.   Μη φοβηθείτε, ω λαοί του κόσµου, όταν ο ήλιος της 
ωραιότητάς Μου δύσει και ο ουρανός του ναού Μου κρυφτεί από 
τα µάτια σας. Εγερθείτε για να προωθήσετε την Υπόθεσή Μου και 
να εξυψώσετε το Λόγο Μου ανάµεσα στους ανθρώπους. Είµαστε 
µαζί σας πάντοτε και θα σας ενισχύουµε µε τη δύναµη της 
Αλήθειας. Είµαστε αληθινά παντοδύναµοι. Όποιος Με έχει 
αναγνωρίσει θα εγερθεί και θα Με υπηρετήσει µε τέτοια 
αποφασιστικότητα που οι δυνάµεις της γης και του ουρανού θα 
είναι ανίκανες να υπερνικήσουν το σκοπό του.  
Οι λαοί του κόσµου βρίσκονται σε βαθύ ύπνο. Αν ξυπνούσαν από 
το λήθαργό τους θα έσπευδαν µε προθυµία προς το Θεό, τον 
Παντογνώστη, τον Πάνσοφο. Θα απαρνιόνταν όλα όσα κατέχουν, 
ακόµα και αν ήταν όλοι οι θησαυροί της γης, για να τους θυµηθεί ο 
Κύριός τους και να τους απευθύνει έστω και µία µόνο λέξη. Τέτοια 
είναι η οδηγία που σου δίδεται απ’ Αυτόν, ο οποίος κατέχει τη 
γνώση απόκρυφων πραγµάτων σε µία Πινακίδα, την οποία το µάτι 
της πλάσης δεν έχει δει και η οποία δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν, 
εκτός στον ίδιο Του τον Εαυτό, τον παντοδύναµο προστάτη όλων 
των κόσµων. Σε τέτοια σύγχυση βρίσκονται µέσα στη µέθη των 
διεφθαρµένων τους επιθυµιών, ώστε είναι ανίσχυροι να 
αναγνωρίσουν τον Κύριο ολόκληρης της ύπαρξης, του Οποίου η 
φωνή καλεί δυνατά από κάθε κατεύθυνση: “Δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός από Εµένα, τον Ισχυρό, τον Πάνσοφο.”  
Λέγε: Μη χαίρεστε για τα πράγµατα που κατέχετε· απόψε ανήκουν 
σ’ εσάς, αύριο θα τα έχουν άλλοι. Έτσι σας προειδοποιεί Αυτός, ο 
Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Ενήµερος των Πάντων. Λέγε: 
Μπορείτε να ισχυριστείτε πως ό,τι κατέχετε είναι µόνιµο ή 
ασφαλές; Όχι! Μα τον Εαυτό Μου, τον Παντελεήµονα. Οι ηµέρες 
της ζωής σας φεύγουν και χάνονται σαν µια πνοή του ανέµου και 
όλη σας η µεγαλοπρέπεια και η δόξα θα εξαφανιστούν, όπως η 
µεγαλοπρέπεια και η δόξα αυτών που έφυγαν πριν από σας. 
Αναλογιστείτε, ω άνθρωποι! Τι απέγιναν οι ηµέρες σας που 
πέρασαν, οι αιώνες σας που χάθηκαν; Ευτυχισµένες οι ηµέρες που 
αφιερώθηκαν στη µνεία του Θεού και ευλογηµένες οι ώρες που 
καταναλώθηκαν για την εξύµνηση Αυτού, ο Οποίος είναι ο 
Πάνσοφος. Μα τη ζωή Μου! Ούτε η µεγαλοπρέπεια των ισχυρών, 
ούτε ο πλούτος των εύπορων, ούτε ακόµη και η υπεροχή των 
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ασεβών θα διαρκέσουν. Τα πάντα θα αφανιστούν µε µία µόνο λέξη 
Του. Αυτός, αληθινά, είναι ο Πανίσχυρος, ο Παντοκράτωρ, ο 
Παντοδύναµος. Ποιο είναι το όφελος των εγκόσµιων αγαθών που 
κατέχουν οι άνθρωποι; Εκείνο που θα τους ωφελήσει, το έχουν 
παραµελήσει τελείως. Σύντοµα θα ξυπνήσουν από το λήθαργό τους 
και θα ανακαλύψουν ότι είναι ανίκανοι να αποκτήσουν εκείνο που 
τους διέφυγε στις ηµέρες του Κυρίου τους, του Πανίσχυρου, του 
Πανύµνητου. Αν το γνώριζαν, θα απαρνιόνταν όλα τους τα 
υπάρχοντα, ώστε τα ονόµατά τους να αναφερθούν ενώπιον του 
θρόνου Του. Αυτοί, αληθινά, συγκαταλέγονται µεταξύ των νεκρών.  

LXXII.   Μην αφήσετε τις καρδιές σας να κλονιστούν, ω άνθρωποι, 
όταν αποσυρθεί το µεγαλείο της παρουσίας Μου και 
ακινητοποιηθεί ο ωκεανός του λόγου Μου. Εις την παρουσία Μου 
ανάµεσά σας υπάρχει µια σοφία και στην απουσία Μου υπάρχει 
άλλη µία, ανεξιχνίαστη σ’ όλους εκτός από το Θεό, τον Ασύγκριτο, 
τον Παντογνώστη. Αληθινά, σας βλέπουµε από την επικράτεια της 
δόξας Μας και θα βοηθήσουµε οποιονδήποτε εγερθεί για το 
θρίαµβο της Υπόθεσής Μας µε τις στρατιές του επουράνιου 
Πλήθους και µ’ ένα τάγµα των ευνοούµενων αγγέλων Μας.  
Ω λαοί της γης! Ο Θεός, η Αιώνια Αλήθεια είναι µάρτυς Μου, ότι 
χείµαρροι από δροσερά και απαλά ρέοντα ύδατα έχουν αναβλύσει 
από τα βράχια, χάρη στη γλυκύτητα των λόγων που εκφράστηκαν 
από τον Κύριό σας, τον Απεριόριστο· και εσείς ακόµα κοιµάστε. 
Απαρνηθείτε ό,τι κατέχετε και µε τα φτερά της αποδέσµευσης 
πετάξτε πάνω απ’ όλα τα δηµιουργήµατα. Έτσι σας ορίζει ο Κύριος 
της Δηµιουργίας, η κίνηση της Πένας του Οποίου έχει αναστατώσει 
την ψυχή της ανθρωπότητας.  
Γνωρίζετε από ποια ύψη καλεί ο Κύριός σας, ο Πανένδοξος; 
Νοµίζετε ότι έχετε αναγνωρίσει την Πένα µε την οποία ο Κύριός 
σας, ο Κύριος όλων των ονοµάτων σας προστάζει; Όχι, µα τη ζωή 
Μου! Αν το γνωρίζατε, θα είχατε απαρνηθεί τον κόσµο και θα 
είχατε σπεύσει µε όλη σας την καρδιά στην παρουσία του 
Πολυαγαπηµένου. Το πνεύµα σας θα ήταν τόσο εκστασιασµένο από 
το Λόγο Του, που θα συγκλόνιζε το Μείζονα Κόσµο - πολύ 
περισσότερο αυτόν το µικρό και ασήµαντο! Έτσι οι βροχές του 
ελέους Μου ξεχύθηκαν από τον ουρανό της στοργικής Μου 
καλοσύνης, σαν δείγµα της Χάρης Μου, ώστε να συµπεριληφθείτε 
στους ευγνώµονες ...  
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Προσέξτε µήπως οι επιθυµίες της σάρκας και µιας διεφθαρµένης 
τάσης προξενήσουν διχόνοιες µεταξύ σας. Να είστε σαν τα δάκτυλα 
ενός χεριού, τα µέλη ενός σώµατος. Έτσι σας συµβουλεύει η Πένα 
της Αποκάλυψης, αν είστε από αυτούς που πιστεύουν.  
Σκεφτείτε το έλεος του Θεού και τα δώρα Του. Αυτός σας επιβάλλει 
εκείνο που θα σας ωφελήσει, µολονότι Αυτός ο Ίδιος µπορεί 
κάλλιστα να στερείται όλων των πλασµάτων. Οι κακές σας πράξεις 
δεν µπορούν ποτέ να Μας βλάψουν, ούτε µπορούν τα καλά σας 
έργα να Μας ωφελήσουν. Σας καλούµε µόνο για χάρη του Θεού. 
Αυτό θα το οµολογήσει κάθε άνθρωπος µε κατανόηση και ενόραση. 

LXXIII.   Είναι ξεκάθαρο και φανερό ότι όταν σκιστούν τα πέπλα 
που σκεπάζουν τις πραγµατικότητες των φανερώσεων των 
Ονοµάτων και Ιδιοτήτων του Θεού, ακόµα και όλων των 
δηµιουργηµάτων, ορατών και αοράτων, δε θα αποµείνει τίποτα 
εκτός από το Σηµείο του Θεού  - ένα σηµείο το οποίο Αυτός, ο 
Ίδιος, έχει τοποθετήσει µέσα σ’ αυτές τις πραγµατικότητες. Αυτό το 
σηµείο θα διαρκέσει όσο επιθυµεί ο Κύριος ο Θεός σου, ο Κύριος 
των ουρανών και της γης. Αν τέτοιες είναι οι ευλογίες που 
απονέµονται σε όλα τα δηµιουργήµατα, πόσο ανώτερος πρέπει να 
είναι ο προορισµός του αληθινού πιστού, του οποίου η ύπαρξη και 
η ζωή πρέπει να θεωρούνται ως ο πρωταρχικός σκοπός όλης της 
δηµιουργίας. Ακριβώς όπως η έννοια της πίστης υπήρξε από την 
αρχή που δεν έχει αρχή και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος που δεν 
έχει τέλος, µε τον ίδιο τρόπο και ο αληθινός πιστός αιώνια θα ζει 
και θα υπάρχει. Το πνεύµα του θα περιστρέφεται εσαεί γύρω από τη 
Θέληση του Θεού. Αυτός θα διαρκέσει όσο θα διαρκέσει ο Ίδιος ο 
Θεός. Φανερώνεται µέσω της Αποκάλυψης του Θεού και είναι 
κρυµµένος µε την προσταγή Του. Είναι προφανές ότι τα πιο 
επιβλητικά ανάκτορα στο Βασίλειο της Αθανασίας έχουν οριστεί ως 
κατοικία αυτών που έχουν πραγµατικά πιστέψει στο Θεό και στα 
σηµεία Του. Ο θάνατος δεν µπορεί ποτέ να εισβάλει σ’ εκείνη την 
άγια έδρα. Έτσι σου έχουµε εµπιστευτεί τα σηµεία του Κυρίου Σου, 
ώστε να εµµείνεις στην αγάπη σου για Αυτόν και να είσαι από 
εκείνους που κατανοούν αυτή την αλήθεια. 

LXXIV.   Κάθε λέξη που εκπορεύεται από το στόµα του Θεού είναι 
προικισµένη µε τέτοια δύναµη που µπορεί να ενσταλάξει νέα ζωή 
σε κάθε ανθρώπινο σώµα, αν είστε απ’ αυτούς που κατανοούν αυτή 
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την αλήθεια. Όλα τα θαυµαστά έργα που βλέπετε σ’ αυτό τον κόσµο 
έχουν φανερωθεί µε την επενέργεια της υπέρτατης και ύψιστης 
Βούλησής Του, του θαυµαστού και ακλόνητου Σκοπού Του. Μέσω 
της αποκάλυψης και µόνο της λέξης “Πλάστης”, που εκπορεύτηκε 
από τα χείλη Του και διακήρυξε την ιδιότητά Του στην 
ανθρωπότητα, έχει απελευθερωθεί τέτοια δύναµη που µπορεί να 
δηµιουργήσει, στη διάρκεια των διαδοχικών εποχών, τις 
πολυποίκιλες τέχνες που µπορούν να παράγουν τα χέρια του 
ανθρώπου. Αυτό, πραγµατικά, είναι µια αναµφισβήτητη αλήθεια. 
Μόλις προφέρεται αυτή η περίλαµπρη λέξη η ζωογόνος ενέργειά 
της, που πάλλεται µέσα σ’ όλα τα δηµιουργήµατα, γεννά τα µέσα 
και τα όργανα χάρη στα οποία µπορούν αυτές οι τέχνες να 
παραχθούν και να τελειοποιηθούν. Όλα τα θαυµαστά επιτεύγµατα 
που παρατηρείτε τώρα είναι οι άµεσες συνέπειες της Αποκάλυψης 
αυτού του Ονόµατος. Στις ηµέρες που θα έρθουν, θα δείτε, αληθινά, 
πράγµατα για τα οποία δεν έχετε ακούσει ποτέ πριν. Έτσι έχει 
οριστεί στις Πινακίδες του Θεού και κανείς δεν µπορεί να το 
κατανοήσει εκτός από εκείνους που είναι διορατικοί. Με τον ίδιο 
τρόπο, τη στιγµή που η λέξη που εκφράζει την ιδιότητά Μου “Ο 
Παντογνώστης” εκπορεύεται από το στόµα Μου, κάθε πλάσµα, 
ανάλογα µε την ικανότητα και τους περιορισµούς του, θα 
προικιστεί µε τη δύναµη να ξεδιπλώσει τις γνώσεις των πιο 
θαυµαστών επιστηµών και θα του δοθεί η δυνατότητα να τις 
φανερώσει µε την πάροδο του χρόνου µε την εντολή Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Παντοδύναµος, ο Παντογνώστης. Γνώριζε µε 
βεβαιότητα ότι η Αποκάλυψη κάθε άλλου Ονόµατος συνοδεύεται 
από µια παρόµοια φανέρωση της Θείας δύναµης. Κάθε µεµονωµένο 
γράµµα που απορρέει από το στόµα του Θεού είναι πραγµατικά ένα 
µητρικό γράµµα και κάθε λέξη που προφέρεται από Αυτόν ο Οποίος 
είναι η Αστείρευτη Πηγή της Θείας Αποκάλυψης είναι µια µητρική 
λέξη και η Πινακίδα Του είναι µια Μητρική Πινακίδα. Μακάριοι 
εκείνοι που αντιλαµβάνονται αυτή την αλήθεια. 

LXXV.   Σκίστε, στο Όνοµά Μου, τα πέπλα που έχουν θλιβερά 
τυφλώσει την όρασή σας και µε τη δύναµη που έχει γεννηθεί από 
την πίστη σας στην ενότητα του Θεού, σκορπίστε τα είδωλα της 
µάταιης αποµίµησης. Εισέλθετε κατόπιν στον άγιο παράδεισο της 
ευχαρίστησης του Φιλεύσπλαχνου. Εξαγνίστε τις ψυχές σας από 
οτιδήποτε δεν προέρχεται από το Θεό και γευτείτε τη γλυκύτητα της 
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ανάπαυσης µέσα στα όρια της αχανούς και µεγαλειώδους 
Αποκάλυψής Του και κάτω από τη σκιά της υπέρτατης και 
αλάνθαστης εξουσίας Του. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να τυλιχτεί 
στα πυκνά πέπλα των εγωιστικών σας επιθυµιών, επειδή έχω 
τελειοποιήσει µέσα στον καθένα από σας τη δηµιουργία Μου, έτσι 
ώστε η υπεροχή του έργου Μου να αποκαλυφτεί πλήρως στους 
ανθρώπους. Συνεπάγεται εποµένως, ότι κάθε άνθρωπος ήταν και θα 
συνεχίσει να είναι ικανός από µόνος του να εκτιµά την Ωραιότητα 
του Θεού, του Δοξασµένου. Αν δεν ήταν προικισµένος µε µια τέτοια 
ικανότητα, πώς θα µπορούσε να κληθεί σε απολογία για την 
παράλειψή του; Αν, την Ηµέρα που όλοι οι λαοί της γης θα είναι 
συγκεντρωµένοι και ενώ θα στέκονται ενώπιον του Θεού, ερωτηθεί 
οποιοσδήποτε: “Γιατί δεν πίστεψες στην Ωραιότητά Μου και 
στράφηκες µακριά από τον Εαυτό Μου;” και αν ένας τέτοιος 
άνθρωπος αποκρινόταν και έλεγε: “Εφόσον όλοι οι άνθρωποι 
έσφαλαν και κανείς δε βρέθηκε πρόθυµος να στρέψει το πρόσωπό 
του προς την Αλήθεια, έτσι και εγώ, ακολουθώντας το παράδειγµά 
τους, απέτυχα οικτρά να αναγνωρίσω την Ωραιότητα του Αιώνιου”, 
µια τέτοια δικαιολογία σίγουρα θα απορριπτόταν. Διότι η πίστη 
κανενός ανθρώπου δεν µπορεί να εξαρτάται από κανέναν άλλον 
εκτός από τον ίδιο του τον εαυτό.  
Αυτή είναι µία από τις αλήθειες που διαφυλάσσονται στην 
Αποκάλυψή Μου - µία αλήθεια που Εγώ έχω αποκαλύψει σ’ όλα τα 
ουράνια Βιβλία, που έχω κάνει τη Γλώσσα του Μεγαλείου να 
προφέρει και την Πένα της Δύναµης να χαράξει. Στοχαστείτε το για 
λίγο, ώστε τόσο µε το εσωτερικό όσο και µε το εξωτερικό σας µάτι 
να µπορέσετε να αντιληφθείτε τα λεπτά σηµεία της Θείας σοφίας 
και να ανακαλύψετε τα πετράδια της ουράνιας γνώσης τα οποία, µε 
σαφή και βαρύνουσα γλώσσα, έχω αποκαλύψει σ’ αυτή την 
εξυψωµένη και άφθαρτη Πινακίδα και να µην αποµακρυνθείτε από 
τον Ύψιστο Θρόνο, από το Δέντρο πέρα από το οποίο δεν υπάρχει 
δίοδος, από την Κατοικία της παντοτινής ισχύος και δόξας. 
Τα σηµεία του Θεού λάµπουν τόσο φανερά και περίλαµπρα όπως ο 
ήλιος ανάµεσα στα έργα των δηµιουργηµάτων Του. Οτιδήποτε 
απορρέει απ’ Αυτόν είναι ανεξάρτητο και θα διακρίνεται πάντα από 
τις επινοήσεις των ανθρώπων. Από την Πηγή της γνώσης Του έχουν 
ανατείλει αµέτρητοι Φωτοδότες της µάθησης και της σοφίας, και 
από τον Παράδεισο της Πένας Του η πνοή του Παντελεήµονα έπνεε 
συνεχώς στις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ευτυχισµένοι 
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εκείνοι που έχουν αναγνωρίσει αυτή την αλήθεια. 

LXXVI.   Δώσε προσοχή, ω υπηρέτη Μου, σ’ αυτό που σου 
στέλνεται από το Θρόνο του Κυρίου σου, του Απρόσιτου, του 
Μέγιστου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν. Αυτός έδωσε 
ζωή στα δηµιουργήµατά Του ώστε να γνωρίσουν Αυτόν ο Οποίος 
είναι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Παντελεήµων. Στις πόλεις όλων των 
εθνών έχει στείλει τους Αγγελιοφόρους Του, στους Οποίους έχει 
αναθέσει να αναγγείλουν στους ανθρώπους νέα του Παραδείσου 
της ευχαρίστησής Του και να τους προσελκύσουν στο Καταφύγιο 
της παντοτινής ασφάλειας, την Έδρα της αιώνιας αγιότητας και 
υπέρτατης δόξας. 
Ορισµένοι καθοδηγήθηκαν από το Φως του Θεού, κατάφεραν να 
εισέλθουν στην αυλή της παρουσίας Του και ήπιαν, από το χέρι της 
αυταπάρνησης , τα ύδατα της παντοτ ινής ζωής , και 
συγκαταλέχτηκαν ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν αληθινά 
αναγνωρίσει και πιστέψει σ’ Αυτόν. Άλλοι εξεγέρθηκαν εναντίον 
Του και απέρριψαν τα σηµεία του Θεού, του Πανίσχυρου, του 
Παντοδύναµου, του Πάνσοφου. 
Εποχές κύλησαν µέχρι που έφτασαν στην ολοκλήρωσή τους σ’ αυτή 
την Ηµέρα, τη Βασίλισσα των ηµερών, κατά την οποία ο Ήλιος του 
Μπαγιάν φανερώθηκε πάνω από τον ορίζοντα του ελέους, την 
Ηµέρα κατά την οποία η Ωραιότητα του Πανενδόξου έλαµψε στο 
εξυψωµένο πρόσωπο του Αλή Μωχαµάντ, του Μπαµπ. Μόλις 
Αυτός αποκαλύφτηκε, όλοι οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν εναντίον 
Του. Από µερικούς κατηγορήθηκε ότι εκστόµιζε συκοφαντίες 
εναντίον του Θεού, του Παντοδύναµο, του Πανάρχαιου των 
Ηµερών. Άλλοι Τον θεώρησαν άνθρωπο που τον είχε καταλάβει η 
τρέλα, µια κατηγορία που Εγώ ο Ίδιος έχω ακούσει από τα χείλη 
ενός από τους ιερείς. Επίσης άλλοι αµφισβήτησαν τον ισχυρισµό 
Του ότι είναι ο Εκπρόσωπος του Θεού και Τον στιγµάτισαν ως έναν 
ο οποίος είχε κλέψει και χρησιµοποιήσει σαν δικά του τα λόγια του 
Παντοδύναµου, ως κάποιον που είχε διαστρεβλώσει τη σηµασία 
τους και τα είχε αναµείξει µε τα δικά του. Το Μάτι του Μεγαλείου 
θρηνεί οδυνηρά για τα πράγµατα που έχουν πει τα χείλη τους, ενώ 
εκείνοι συνεχίζουν να χαίρονται πάνω στις έδρες τους. 
“Ο Θεός,” είπε, “είναι µάρτυς Μου, ω άνθρωποι! Έχω έρθει σε σας 
µε µια Αποκάλυψη από τον Κύριο, το Θεό σας, τον Κύριο των 
προγόνων σας. Μην κοιτάζετε, ω άνθρωποι, τα πράγµατα που 
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κατέχετε. Κοιτάξτε αντιθέτως τα πράγµατα που σας έχει στείλει ο 
Θεός. Αυτό, σίγουρα, θα είναι καλύτερο για σας παρά η δηµιουργία 
ολόκληρη, µακάρι να µπορούσατε να το αντιληφθείτε. 
Παρατηρήστε πάλι, ω άνθρωποι, και εξετάστε τη µαρτυρία του 
Θεού και την απόδειξή Του που είναι στη διάθεσή σας και 
συγκρίνετέ τα µε την Αποκάλυψη που έχει σταλεί σε σας αυτή την 
Ηµέρα, έτσι ώστε η αλήθεια, η αλάνθαστη αλήθεια να σας 
φανερωθεί αναµφισβήτητα. Μην ακολουθείτε, ω άνθρωποι, τα 
βήµατα του Κακού· ακολουθήστε την Πίστη του Παντελεήµονα και 
να είστε απ’ αυτούς που πιστεύουν πραγµατικά. Τι θα ωφελούσε 
τον άνθρωπο αν αποτύγχανε ν’ αναγνωρίσει την Αποκάλυψη του 
Θεού; Τίποτα απολύτως. Σ’ αυτό θα είναι µάρτυς ο Ίδιος ο Εαυτός 
Μου, ο Πανίσχυρος, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.” 
Όσο περισσότερο τους παραινούσε τόσο σφοδρότερη γινόταν η 
εχθρότητά τους µέχρι που τελικά Τον θανάτωσαν µε ακατονόµαστη 
σκληρότητα. Η κατάρα του Θεού ας πέσει πάνω στους καταπιεστές! 
Μερικοί πίστεψαν σ’ Αυτόν· λίγοι από τους υπηρέτες Μας είναι οι 
ευγνώµονες. Αυτούς τους νουθέτησε σ’ όλες τις Πινακίδες Του - 
µάλιστα σε κάθε κείµενο των θαυµαστών γραφών Του - να µην 
αφοσιωθούν την Ηµέρα της επαγγελθείσας Αποκάλυψης σε τίποτα 
απολύτως, είτε αυτό βρίσκεται στον ουρανό είτε στη γη. “Ω 
άνθρωποι!” είπε Αυτός, “έχω αποκαλύψει τον Εαυτό Μου για τη 
δική Του Φανέρωση και έχω κάνει το Βιβλίο Μου, το Μπαγιάν, να 
κατέλθει σε σας για κανέναν άλλο σκοπό παρά µόνο για την 
εδραίωση της αλήθειας της Υπόθεσής Του. Φοβηθείτε το Θεό και 
µην Τον πολεµάτε όπως Με πολέµησαν Εµένα οι άνθρωποι του 
Κορανίου. Όποια στιγµή κι αν ακούσετε για Αυτόν, σπεύστε κοντά 
Του και προσηλωθείτε σε οτιδήποτε µπορεί να σας αποκαλύψει. 
Τίποτα εκτός από  Αυτόν δεν µπορεί ποτέ να σας ωφελήσει, όχι, 
ακόµη κι αν παρουσιάσετε τις µαρτυρίες όλων εκείνων που 
υπήρξαν πριν από σας.” 
Και όταν µετά το διάστηµα µερικών χρόνων ο ουρανός της Θείας 
εντολής διασπάστηκε σε κοµµάτια και η Ωραιότητα του Μπαµπ 
εµφανίστηκε στα σύννεφα των ονοµάτων του Θεού, ενδεδυµένη µε 
µια νέα αµφίεση, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν επίβουλα 
εναντίον Αυτού, του Οποίου το φως αγκαλιάζει όλα τα 
δηµιουργήµατα. Παραβίασαν τη Συνθήκη Του, απέρριψαν την 
αλήθεια Του, Τον πολέµησαν, αµφισβήτησαν τα σηµεία Του, 
θεώρησαν τη µαρτυρία Του ψευδή και προσχώρησαν στη 
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συντροφιά των απίστων. Τελικά, αποφάσισαν να Του αφαιρέσουν 
τη ζωή. Τέτοια είναι η κατάσταση αυτών που βρίσκονται σε 
αθεράπευτη πλάνη! 
Και όταν αντιλήφθηκαν την αδυναµία τους να επιτύχουν το σκοπό 
τους, ξεσηκώθηκαν να συνωµοτήσουν εναντίον Του. Δείτε πώς 
κάθε στιγµή επινοούν ένα νέο τέχνασµα για να Τον βλάψουν, έτσι 
ώστε να ζηµιώσουν και να ατιµάσουν την Υπόθεση του Θεού. Λέγε: 
Αλίµονο σε σας! Μα το Θεό! Οι πλεκτάνες σας σάς σκεπάζουν µε 
ντροπή. Ο Κύριός σας, ο Θεός του ελέους, µπορεί κάλιστα να 
υπάρξει χωρίς δηµιουργήµατα. Τίποτα απολύτως δεν µπορεί ούτε ν’ 
αυξήσει ούτε να µειώσει εκείνα που Αυτός κατέχει. Αν πιστεύετε, 
θα πιστεύετε για το δικό σας όφελος· και αν δεν πιστεύετε, εσείς οι 
ίδιοι θα υποφέρετε. Ποτέ δεν µπορεί το χέρι του απίστου να 
βεβηλώσει την άκρη του Ενδύµατός Του. 
Ω υπηρέτη Μου που πιστεύεις στο Θεό! Μα τη δικαιοσύνη του 
Παντοδύναµου! Αν σου εξιστορούσα όλα όσα Μου συνέβησαν, οι 
ψυχές και ο νους των ανθρώπων δε θα µπορούσαν να αντέξουν το 
βάρος τους. Ο Ίδιος ο Θεός είναι µάρτυς Μου. Προφυλάξου και 
µην ακολουθείς τα χνάρια αυτών των ανθρώπων. Διαλογίσου 
ευσυνείδητα για την Υπόθεση του Κυρίου σου. Προσπάθησε να Τον 
γνωρίσεις µέσω του Ίδιου Του τού Εαυτού και όχι µέσω άλλων. 
Διότι κανείς άλλος εκτός απ’ Αυτόν δεν µπορεί να σε ωφελήσει 
ποτέ. Αυτό θα πιστοποιήσουν όλα τα δηµιουργήµατα, µακάρι να 
µπορούσες να το αντιληφθείς. 
Αναδύσου πίσω από το πέπλο, µε την άδεια του Κυρίου σου, του 
Πανένδοξου, του Πανίσχυρου και άρπαξε, µπροστά στα µάτια 
εκείνων που βρίσκονται στους ουρανούς και εκείνων που 
βρίσκονται στη γη, το Δισκοπότηρο της Αθανασίας, στο όνοµα του 
Κυρίου σου, του Απρόσιτου, του Υψίστου, και πιες άφθονα και µην 
είσαι απ’ αυτούς που αργοπορούν. Ορκίζοµαι στο Θεό! Τη στιγµή 
που θα αγγίζεις το Κύπελλο µε τα χείλη σου, η ουράνια Στρατιά θα 
σε επικροτήσει λέγοντας, “Πιες µε γνήσια απόλαυση, ω άνθρωπε 
που έχεις αληθινά πιστέψει στο Θεό!” και οι κάτοικοι των Πόλεων 
της Αθανασίας θα αναφωνήσουν, “Χαίρε, ω εσύ που έχεις αδειάσει 
το Κύπελλο της αγάπης Του!” και η Γλώσσα του Μεγαλείου θα σε 
χαιρετήσει, “Μεγάλη είναι η ευλογία που σε περιµένει, ω υπηρέτη 
Μου, διότι έχεις φτάσει σ’ αυτό που κανείς δεν έχει φτάσει, εκτός 
από εκείνους που έχουν αποδεσµευτεί απ’ όλα όσα βρίσκονται 
στους ουρανούς και απ’ όλα όσα υπάρχουν στη γη, και οι οποίοι 
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είναι τα σύµβολα της αληθινής αποδέσµευσης.” 

LXXVII.   Και τώρα σχετικά µε την ερώτηση σου που αφορά τη 
δηµιουργία του ανθρώπου. Γνώριζε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δηµιουργηθεί σύµφωνα µε τη φύση που έχει ορίσει ο Θεός, ο 
Προστάτης, ο Αυθύπαρκτος. Στον καθένα έχει προδιαγραφεί ένα 
προκαθορισµένο όριο, όπως έχει οριστεί στις ισχυρές και 
διαφυλαγµένες Πινακίδες του Θεού. Όλα όσα κατέχετε έµφυτα 
µπορούν, ωστόσο, να φανερωθούν µόνο ως αποτέλεσµα της δικής 
σας θέλησης. Οι ίδιες σας οι πράξεις µαρτυρούν αυτή την αλήθεια. 
Σκεφτείτε, για παράδειγµα, αυτό το οποίο έχει απαγορευτεί στους 
ανθρώπους στο Μπαγιάν. Ο Θεός σ’ εκείνο το Βιβλίο και κατόπιν 
εντολής Του, έχει θεσπίσει ως νόµιµο οτιδήποτε επιθυµούσε να 
θεσπίσει, και µέσω της δύναµης της υπέρτατης ισχύος Του έχει 
απαγορεύσει οτιδήποτε Εκείνος επέλεξε να απαγορεύσει. Αυτό 
µαρτυρεί το κείµενο εκείνου του Βιβλίου. Δε θα είστε µάρτυρες 
Εσείς; Οι άνθρωποι, όµως, έχουν εσκεµµένα παραβιάσει το νόµο 
Του. Άραγε µια τέτοια συµπεριφορά πρέπει ν’ αποδοθεί στο Θεό ή 
στους ίδιους; Να είσαι δίκαιος στην κρίση σου. Οτιδήποτε καλό 
προέρχεται από το Θεό και οτιδήποτε κακό προέρχεται από σας. Δε 
θα το αντιληφθείτε; Η ίδια αυτή αλήθεια έχει αποκαλυφτεί σε όλα 
τα ιερά Κείµενα, αν είστε απ’ αυτούς που κατανοούν. Κάθε πράξη 
που στοχάζεστε είναι τόσο φανερή σ’ Αυτόν όσο είναι εκείνη η 
πράξη όταν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Αυτόν. Δική Του είναι όλη η δηµιουργία και η επικράτειά 
της. Τα πάντα είναι αποκαλυµµένα µπροστά Του· τα πάντα είναι 
καταγραµµένα στις άγιες και απόκρυφες Πινακίδες Του. Αυτή η εκ 
των προτέρων γνώση του Θεού, ωστόσο, δε θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι προκάλεσε τις πράξεις των ανθρώπων, όπως ακριβώς η δική σας 
πρότερη γνώση ότι θα συµβεί ένα ορισµένο γεγονός, ή η επιθυµία 
σας να συµβεί, δεν είναι και δεν µπορεί ποτέ να αποτελέσει αιτία 
της πραγµατοποίησής του. 

LXXVIII.   Όσο για την ερώτησή σου σχετικά µε την προέλευση 
της δηµιουργίας. Γνώριζε µε σιγουριά ότι η δηµιουργία του Θεού 
υπήρξε από την αιωνιότητα και θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα. 
Η αρχή της δεν είχε αρχή και το τέλος της δε γνωρίζει τέλος. Το 
όνοµά Του, ο Δηµιουργός, προϋποθέτει µια Δηµιουργία, όπως και ο 
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τίτλος Του, ο Κύριος των ανθρώπων, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
υπηρέτη.  
Όσο για εκείνα τα ρητά, που αποδίδονται στους Προφήτες της 
αρχαιότητας, όπως “Στην αρχή υπήρξε ο Θεός· δεν υπήρχε κανένα 
πλάσµα να Τον γνωρίζει,” και “ο Κύριος ήταν µόνος· χωρίς κανέναν 
να Τον λατρεύει,” το νόηµα αυτών και παρόµοιων ρητών είναι 
σαφές και φανερό και δε θα έπρεπε ποτέ να παρανοηθεί. Αυτή την 
ίδια την αλήθεια πιστοποιούν τούτα τα λόγια που Αυτός έχει 
αποκαλύψει: “Ο Θεός ήταν µόνος· δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός 
απ’ Αυτόν. Αυτός θα παραµείνει για πάντα ό,τι υπήρξε ανέκαθεν.” 
Κάθε διορατικό µάτι θα αντιληφθεί πρόθυµα ότι ο Κύριος έχει τώρα 
φανερωθεί, κι όµως δεν υπάρχει κανείς να αναγνωρίσει τη δόξα 
Του. Μ’ αυτό εννοείται ότι ο τόπος όπου κατοικεί η Θεία Ύπαρξη, 
ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητα προσέγγισης και αντίληψης 
οποιουδήποτε εκτός από Αυτόν. Οτιδήποτε µπορεί να εκφραστεί ή 
να γίνει κατανοητό στον εξαρτηµένο κόσµο, δεν µπορεί ποτέ να 
παραβεί τα όρια που έχουν επιβληθεί σ’ αυτό από την έµφυτη φύση 
του. Ο Θεός µόνο υπερβαίνει τέτοιους περιορισµούς. Αυτός, 
αληθινά, υπήρχε ανέκαθεν. Κανείς ισάξιος ή εταίρος δεν υπήρξε 
ούτε µπορεί να συνυπάρξει ποτέ µ’ Αυτόν. Κανένα όνοµα δεν 
µπορεί να συγκριθεί µε το Όνοµά Του. Καµιά πένα δεν µπορεί να 
απεικονίσει τη φύση Του, ούτε µπορεί καµιά γλώσσα να περιγράψει 
τη δόξα Του. Αυτός θα µείνει για πάντα απείρως εξυψωµένος πάνω 
από οποιονδήποτε εκτός από τον Εαυτό Του.  
Σκεφτείτε την ώρα που η υπέρτατη Φανέρωση του Θεού 
αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Πριν έρθει εκείνη η ώρα, η 
Πανάρχαια Ύπαρξη, που είναι ακόµη άγνωστη στους ανθρώπους 
και δεν έχει ακόµη προφέρει το Λόγο του Θεού, είναι ο Ίδιος ο 
Παντογνώστης, σ’ έναν κόσµο χωρίς κανέναν άνθρωπο που να Τον 
έχει γνωρίσει. Αυτός είναι πραγµατικά ο Δηµιουργός χωρίς 
δηµιουργία. Διότι τη στιγµή ακριβώς πριν από την Αποκάλυψή Του, 
κάθε δηµιούργηµα, ανεξαιρέτως, θα υποχρεωθεί να παραδώσει την 
ψυχή του στο Θεό. Αυτή είναι πραγµατικά η Ηµέρα για την οποία 
έχει γραφτεί: “Σε ποιόν θα ανήκει η Βασιλεία αυτή την Ηµέρα;” 
Και κανείς δεν µπορεί να βρεθεί έτοιµος να απαντήσει! 

LXXIX.   Όσο για την ερώτησή σου σχετικά µε τους κόσµους του 
Θεού. Γνώριζε αληθινά, ότι οι κόσµοι του Θεού είναι αναρίθµητοι 
και άπειροι στην έκτασή τους. Κανείς δεν µπορεί να τους 
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υπολογίσει ή να τους κατανοήσει εκτός από το Θεό, τον 
Παντογνώστη, τον Πάνσοφο. Σκέψου την κατάστασή σου όταν 
κοιµάσαι. Αληθινά, λέγω, αυτό το φαινόµενο είναι το πιο 
µυστηριώδες από τα σηµεία του Θεού ανάµεσα στους ανθρώπους, 
αν το στοχάζονταν στις καρδιές τους. Παρατήρησε πως αυτό που 
έχεις δει στο όνειρό σου πραγµατοποιείται πλήρως έπειτα από ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Αν ο κόσµος στον οποίο βρέθηκες 
στο όνειρό σου ήταν ο ίδιος µε τον κόσµο όπου ζεις, θα έπρεπε το 
γεγονός που συνέβη στο όνειρο να γινόταν σ’ αυτό τον κόσµο την 
ίδια ακριβώς στιγµή. Αν ήταν έτσι, εσύ ο ίδιος θα το είχες 
πιστοποιήσει. Εφόσον αυτό δε συµβαίνει, συνεπάγεται ότι ο κόσµος 
στον οποίο ζεις είναι διαφορετικός και ξέχωρος από εκείνον που 
βίωσες στο όνειρό σου. Αυτός ο δεύτερος κόσµος δεν έχει ούτε 
αρχή ούτε τέλος. Θα ήταν αλήθεια αν υποστήριζες ότι αυτός ο ίδιος 
κόσµος, όπως έχει οριστεί από τον Πανένδοξο και Παντοδύναµο 
Θεό, βρίσκεται µέσα στον ίδιο σου τον εαυτό και έχει αφοµοιωθεί 
µέσα σου. Θα ήταν εξίσου αληθινό να υποστηριχτεί ότι το πνεύµα 
σου, αφού υπερέβη τους περιορισµούς του ύπνου και απαλλάχθηκε 
από κάθε γήινη δέσµευση, ο Θεός το έκανε να διασχίσει ένα 
βασίλειο που βρίσκεται κρυµµένο στην ενδότατη πραγµατικότητα 
αυτού του κόσµου. Αληθινά λέγω, η δηµιουργία του Θεού 
αγκαλιάζει κόσµους πέρα απ’ αυτό τον κόσµο και πλάσµατα εκτός 
απ’ αυτά τα πλάσµατα. Σε καθέναν απ’ αυτούς τους κόσµους Αυτός 
έχει ορίσει πράγµατα που κανείς δεν µπορεί να ερευνήσει εκτός από 
τον Ίδιο, τον Ερευνητή των Πάντων, τον Πάνσοφο. Στοχάσου ό,τι 
σου φανερώσαµε για να µπορέσεις να ανακαλύψεις το σκοπό του 
Θεού, του Κυρίου σου και του Κυρίου όλων των κόσµων. Σ’ αυτά 
τα λόγια έχουν διαφυλαχθεί τα µυστήρια της Θείας Σοφίας. 
Αποφύγαµε να επιµείνουµε σ’ αυτό το θέµα λόγω της λύπης που 
Μας έχει περιβάλλει εξαιτίας των ενεργειών αυτών οι οποίοι έχουν 
δηµιουργηθεί διαµέσου του λόγου Μας, αν είσαι απ’ αυτούς που θα 
ακούσουν τη Φωνή Μας. 

LXXX.   Με ρώτησες αν ο άνθρωπος, εκτός από τους Προφήτες 
του Θεού και τους εκλεκτούς Του, θα διατηρήσει µετά το σωµατικό 
του θάνατο την ίδια ατοµικότητα, προσωπικότητα, συνείδηση και 
αντίληψη που χαρακτηρίζουν τη ζωή του σ’ αυτό τον κόσµο. Αν 
έχουν έτσι τα πράγµατα, πώς είναι δυνατόν, όπως κι εσύ 
παρατήρησες, τέτοιες ελαφρές βλάβες των διανοητικών του 
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λειτουργιών, όπως η λιποθυµία και η βαριά αρρώστια, να του 
στερούν την αντίληψη και τη συνείδηση, ενώ ο θάνατός του, που 
πρέπει να συνεπάγεται την αποσύνθεση του σώµατός του και τη 
διάλυση των στοιχείων του, να είναι ανίσχυρος να καταστρέψει 
αυτή την αντίληψη και να σβήσει αυτή τη συνείδηση; Πώς µπορεί 
κανείς να φαντάζεται ότι η συνείδηση του ανθρώπου και η 
προσωπικότητά του θα διατηρηθούν, όταν αυτά καθαυτά τα όργανα 
που είναι απαραίτητα για την ύπαρξη και τη λειτουργία τους θα 
έχουν τελείως αποσυντεθεί;  
Γνώριζε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι εξυψωµένη και ανεξάρτητη 
απ’ όλες τις αδυναµίες του σώµατος ή του νου. Το ότι ένα άρρωστο 
άτοµο δείχνει σηµεία αδυναµίας, οφείλεται στα εµπόδια που 
παρεµβάλλονται µεταξύ της ψυχής και του σώµατός του, γιατί η 
ίδια η ψυχή µένει ανεπηρέαστη από οποιεσδήποτε σωµατικές 
παθήσεις. Σκέψου το φως του λύχνου. Αν και ένα εξωτερικό 
αντικείµενο µπορεί να παρεµβάλλεται στην ακτινοβολία του, το 
φως αυτό καθαυτό συνεχίζει να λάµπει µε αµείωτη ισχύ. Οµοίως, 
κάθε ασθένεια που προσβάλλει το σώµα του ανθρώπου είναι ένα 
κώλυµα που εµποδίζει την ψυχή να φανερώσει την έµφυτη δύναµη 
και ισχύ της. Όταν όµως αυτή εγκαταλείπει το σώµα, θα δείξει 
τέτοια υπεροχή και θα αποκαλύψει τέτοια επιρροή που καµιά 
δύναµη επί της γης δεν µπορεί να φτάσει. Κάθε αγνή, κάθε 
εξευγενισµένη και καθαγιασµένη ψυχή θα προικιστεί µε τροµερή 
ισχύ και θα αγαλλιάσει µε υπέρµετρη χαρά.  
Σκέψου το λύχνο που είναι καλυµµένος κάτω από ένα µόδι . Αν και 11

το φως του λάµπει, η ακτινοβολία του είναι κρυµµένη από τους 
ανθρώπους. Οµοίως, σκέψου τον ήλιο που έχει σκιαστεί από τα 
σύννεφα. Παρατήρησε πως η λαµπρότητά του φαίνεται µειωµένη, 
ενώ στην πραγµατικότητα η πηγή εκείνου του φωτός έχει µείνει 
αµετάβλητη. Η ψυχή του ανθρώπου θα έπρεπε να παροµοιαστεί µ’ 
αυτό τον ήλιο και όλα τα πράγµατα επί της γης θα έπρεπε να 
θεωρηθούν σαν το σώµα του. Εφόσον κανένα εξωτερικό εµπόδιο 
δεν παρεµβάλλεται µεταξύ τους, το σώµα θα συνεχίσει στο σύνολό 
του να αντανακλά το φως της ψυχής και να συντηρείται από την 
ισχύ του. Όµως, µόλις παρεµβληθεί ένα πέπλο ανάµεσά τους, η 
λαµπρότητα εκείνου του φωτός φαίνεται πως ελαττώνεται.  

 Σκεύος µέτρησης σιτηρού11
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Σκέψου πάλι τον ήλιο όταν κρύβεται τελείως πίσω από τα σύννεφα. 
Αν και η γη φωτίζεται ακόµη από το φως του, παρόλα αυτά το 
µέγεθος του Φωτός που δέχεται είναι σηµαντικά µειωµένο. Αν δεν 
σκορπιστούν τα σύννεφα, δεν µπορεί ο ήλιος να λάµψει πάλι µε όλη 
του τη δόξα. Ούτε η παρουσία των νεφών, ούτε η απουσία τους 
µπορούν κατά οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την έµφυτη 
λαµπρότητα του ήλιου. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ο ήλιος από τον 
οποίο φωτίζεται το σώµα του και από τον οποίον αυτό αντλεί την 
τροφή του, και έτσι θα έπρεπε να θεωρείται.  
Σκέψου, επί πλέον, πώς ο καρπός πριν σχηµατιστεί βρίσκεται σε 
λανθάνουσα µορφή µέσα στο δέντρο. Αν κοβόταν το δέντρο σε 
κοµµάτια, κανένα σηµάδι ούτε κανένα κοµµάτι του καρπού, 
οσοδήποτε µικρό κι αν ήταν, δε θα µπορούσε να ανιχνευτεί. Όταν 
όµως εµφανιστεί, φανερώνεται όπως έχεις παρατηρήσει, µε τη 
θαυµαστή του ωραιότητα και ένδοξη τελειότητα. Ορισµένοι καρποί, 
µάλιστα, φτάνουν στην πλήρη ανάπτυξή τους µόνο αφού κοπούν 
από το δέντρο.  

LXXXI.   Και τώρα σχετικά µε την ερώτησή σου όσον αφορά την 
ψυχή του ανθρώπου και την επιβίωση της µετά το θάνατο. Γνώριζε, 
αληθινά, ότι η ψυχή, µετά τον αποχωρισµό της από το σώµα, θα 
συνεχίσει να προοδεύει µέχρι να φτάσει στην παρουσία του Θεού, 
σε µια στάθµη και κατάσταση που ούτε ο κύκλος των εποχών και 
των αιώνων, ούτε οι αλλαγές και οι συγκυρίες αυτού του κόσµου 
µπορούν να αλλάξουν. Θα διαρκέσει όσο θα διαρκέσουν η Βασιλεία 
του Θεού, η κυριαρχία Του, η εξουσία Του και η ισχύς Του. Θα 
φανερώνει τα σηµεία του Θεού και τις ιδιότητές Του και θα 
αποκαλύπτει τη στοργική καλοσύνη και τη γενναιοδωρία Του. Η 
κίνηση της Πένας Μου σταµατά όταν επιχειρεί να περιγράψει, όπως 
αρµόζει, τη µεγαλοπρέπεια και τη δόξα µιας τόσο εξυψωµένης 
στάθµης. Η τιµή µε την οποία το Χέρι του Ελέους θα προικίσει την 
ψυχή είναι τέτοια, που καµιά γλώσσα δεν µπορεί να αποκαλύψει 
επαρκώς, ούτε και κανένα άλλο γήινο µέσο να περιγράψει. 
Ευλογηµένη η ψυχή, που κατά την ώρα του αποχωρισµού της από 
το σώµα, είναι εξαγνισµένη από τις µάταιες φαντασιώσεις των λαών 
του κόσµου. Μια τέτοια ψυχή ζει και κινείται σύµφωνα µε τη 
Βούληση του Δηµιουργού της και εισέρχεται στον ύψιστο 
Παράδεισο. Οι Παρθένες του Ουρανού, κάτοικοι των πλέον 
µεγαλόπρεπων ανακτόρων θα περιστρέφονται γύρω της και οι 
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Προφήτες του Θεού και οι Εκλεκτοί Του θα επιζητούν τη 
συντροφιά της. Μ’ αυτούς θα συνοµιλεί ελεύθερα η ψυχή εκείνη 
και θα τους εξιστορεί τα όσα υποχρεώθηκε να υποµείνει στο 
µονοπάτι του Θεού, του Κυρίου όλων των κόσµων. Αν σε 
οποιονδήποτε άνθρωπο ειπωθεί αυτό που έχει οριστεί για µια τέτοια 
ψυχή στους κόσµους του Θεού, του Κυρίου του επουράνιου θρόνου 
και της γης, ολόκληρο το είναι του θα κατακαεί αυτοστιγµεί από το 
µεγάλο του πόθο να φτάσει σ’ εκείνη την ύψιστη, εκείνη την 
καθαγιασµένη και λαµπρή στάθµη. ... Η φύση της ψυχής µετά 
θάνατο δεν µπορεί ποτέ να περιγραφεί, ούτε είναι πρέπον και 
επιτρεπτό να αποκαλυφτεί ολόκληρος ο χαρακτήρας της στα µάτια 
των ανθρώπων. Οι Προφήτες και οι Αγγελιοφόροι του Θεού έχουν 
σταλεί µε µοναδικό σκοπό να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα στο 
ευθύ Μονοπάτι της Αλήθειας. Ο βασικός σκοπός της αποκάλυψής 
τους ήταν να εκπαιδεύσουν όλους τους ανθρώπους για να 
µπορέσουν την ώρα του θανάτου να ανέλθουν, µε υπέρτατη 
αγνότητα και αγιότητα και µε απόλυτη αποδέσµευση, στο θρόνο 
του Υψίστου. Το φως που αυτές οι ψυχές ακτινοβολούν είναι 
υπεύθυνο για την ανάπτυξη του κόσµου και την πρόοδο των λαών 
του. Αυτές είναι σαν το προζύµι µε το οποίο πλάθεται ο κόσµος της 
ύπαρξης και αποτελούν τη ζωογόνα δύναµη µέσω της οποίας 
φανερώνονται οι τέχνες και τα θαύµατα του κόσµου. Μέσω αυτών 
τα σύννεφα σκορπούν την γενναιοδωρία τους πάνω στους 
ανθρώπους και η γη παράγει τους καρπούς της. Όλα τα πράγµατα 
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν µια αιτία, µια κινητήρια δύναµη, µια 
ζωογόνα αρχή. Αυτές οι ψυχές και τα σύµβολα της αποδέσµευσης 
παρείχαν και θα συνεχίσουν να παρέχουν την υπέρτατη κινητήρια 
ώθηση στον κόσµο της ύπαρξης. Ο άλλος κόσµος είναι τόσο 
διαφορετικός απ’ αυτό τον κόσµο, όσο αυτός ο κόσµος είναι 
διαφορετικός από εκείνον του παιδιού, όταν βρίσκεται ακόµη στα 
σπλάχνα της µητέρας του. Όταν η ψυχή φτάσει στην Παρουσία του 
Θεού, θα λάβει τη µορφή που ταιριάζει καλύτερα στην αθανασία 
της και είναι αντάξια της ουράνιας κατοικίας της. Μια τέτοια 
ύπαρξη είναι εξαρτηµένη και όχι απόλυτη, αφού της πρώτης 
προηγείται ένα αίτιο, ενώ η δεύτερη είναι ανεξάρτητη απ’ αυτό. Η 
απόλυτη ύπαρξη περιορίζεται αυστηρά στο Θεό, µεγάλη ας είναι η 
δόξα Του. Μακάριοι όσοι αντιλαµβάνονται αυτή την αλήθεια. Αν 
στοχαζόσουν µε την καρδιά σου τη συµπεριφορά των Προφητών 
του Θεού, θα βεβαίωνες σίγουρα και πρόθυµα ότι θα πρέπει 
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οπωσδήποτε να υπάρχουν κι άλλοι κόσµοι εκτός απ’ αυτόν τον 
κόσµο. Η πλειονότητα των αληθινά σοφών και µορφωµένων έχει 
πιστοποιήσει, ανά τους αιώνες, όπως έχει καταγραφεί από την Πένα 
της Δόξας στην Πινακίδα της Σοφίας, την αλήθεια εκείνου που έχει 
αποκαλύψει η ιερή Γραφή του Θεού. Ακόµη και οι υλιστές έχουν 
πιστοποιήσει στα γραπτά τους τη σοφία αυτών των θεόπεµπτων 
Αγγελιοφόρων και έχουν θεωρήσει ότι οι αναφορές που έγιναν από 
τους Προφήτες για τον Παράδεισο, για το πυρ της κολάσεως, για τη 
µελλοντική ανταµοιβή και τιµωρία, ότι έχουν υποκινηθεί από µια 
επιθυµία να εκπαιδεύσουν και να εξυψώσουν τις ψυχές των 
ανθρώπων. Σκέψου λοιπόν πώς το σύνολο της ανθρωπότητας 
ανεξάρτητα από πεποιθήσεις ή θεωρίες, αναγνώρισε την τελειότητα 
και παραδέχτηκε την υπεροχή αυτών των Προφητών του Θεού. 
Αυτά τα Πετράδια της Αποδέσµευσης επαινούνται από µερικούς 
σαν ενσαρκώσεις της σοφίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι το 
Φερέφωνο του Ίδιου του Θεού. Πώς θα µπορούσαν τέτοιες Ψυχές 
να έχουν συγκατατεθεί να παραδοθούν στους εχθρούς τους, αν 
πίστευαν ότι όλοι οι κόσµοι του Θεού περιοριζόταν σ’ αυτή τη 
γήινη ζωή; Θα είχαν άραγε υποµείνει πρόθυµα τέτοιες συµφορές 
και βάσανα, που κανείς άνθρωπος δεν έχει ποτέ βιώσει ή δει; 

LXXXII.   Με ερώτησες σχετικά µε τη φύση της ψυχής. Γνώριζε 
αληθινά, ότι η ψυχή είναι ένα σηµάδι του Θεού, ένα ουράνιο 
πετράδι, του οποίου την πραγµατικότητα οι πιο µορφωµένοι 
άνθρωποι απέτυχαν να συλλάβουν και του οποίου το µυστήριο 
κανένας νους, οσοδήποτε οξύς και αν είναι, δεν µπορεί ποτέ να 
ελπίσει ότι θα εξιχνιάσει. Είναι το πρώτο ανάµεσα σ’ όλα τα 
δηµιουργήµατα, που δηλώνει την υπεροχή του Δηµιουργού του, το 
πρώτο που αναγνωρίζει τη δόξα Του, που προσηλώνεται στην 
αλήθεια Του και που υποκλίνεται σε εκδήλωση λατρείας ενώπιόν 
Του. Αν η ψυχή είναι πιστή στο Θεό θα αντανακλά το φως Του και 
θα επιστρέψει τελικά σ’ Αυτόν. Αν όµως αµελήσει να δείξει την 
αφοσίωσή της στο Δηµιουργό της θα γίνει θύµα του εγωισµού και 
του πάθους και τελικά θα βυθιστεί στα βάθη τους.  
Όποιος αρνήθηκε αυτή την Ηµέρα να επιτρέψει στις αµφιβολίες και 
στις φαντασιώσεις των ανθρώπων να τον στρέψουν µακριά απ’ 
Αυτόν, ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, και δεν έχει ανεχτεί να 
τον εµποδίσει η ταραχή που προκάλεσαν οι εκκλησιαστικές και 
λαϊκές αρχές να αναγνωρίσει το Μήνυµά Του, ένας τέτοιος 
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άνθρωπος θα θεωρηθεί από το Θεό, τον Κύριο όλων των 
ανθρώπων, σαν ένα από τα ισχυρά Του σηµεία και θα 
συγκαταλεχθεί σ’ αυτούς των οποίων τα ονόµατα έχουν χαραχτεί 
από την Πένα του Υψίστου στο Βιβλίο Του. Ευλογηµένος είναι 
αυτός που έχει αναγνωρίσει το πραγµατικό παράστηµα µιας τέτοιας 
ψυχής, που έχει αναγνωρίσει τη στάθµη της και έχει ανακαλύψει τις 
αρετές της.  
Πολλά έχουν γραφτεί στα βιβλία του παρελθόντος σχετικά µε τις 
διάφορες βαθµίδες εξέλιξης της ψυχής, όπως λαγνεία, οξυθυµία, 
έµπνευση, µακροθυµία, ικανοποίηση, Θεία ευαρέσκεια και τα 
συναφή· η Πένα του Υψίστου όµως δεν επιθυµεί να επεκταθεί σ’ 
αυτά. Κάθε ψυχή που βαδίζει ταπεινά µε το Θεό της την Ηµέρα 
αυτή και προσηλώνεται σ’ Αυτόν, θα βρεθεί προικισµένη µε την 
τιµή και τη δόξα όλων των καλών ονοµάτων και βαθµίδων.  
Όταν ο άνθρωπος κοιµάται, η ψυχή του δεν µπορεί µε κανέναν 
τρόπο να θεωρηθεί ότι έχει επηρεαστεί εσωτερικά από οποιοδήποτε 
εξωτερικό αντικείµενο. Δεν υπόκειται σε καµιά αλλαγή στην αρχική 
της κατάσταση ή στο χαρακτήρα. Οποιαδήποτε µεταβολή στις 
λειτουργίες της πρέπει να αποδοθεί σ’ εξωτερικά αίτια. Σ’ αυτές τις 
εξωτερικές επιδράσεις πρέπει να αποδοθούν οποιεσδήποτε 
µεταβολές στο περιβάλλον της, στην κατανόηση και στην αντίληψή 
της.  
Σκέψου το ανθρώπινο µάτι. Αν και έχει την ικανότητα να 
αντιλαµβάνεται όλα τα δηµιουργήµατα, ωστόσο το παραµικρό 
εµπόδιο µπορεί να δυσκολέψει τόσο την όρασή του, ώστε να του 
αποστερήσει τη δύναµη να διακρίνει οποιοδήποτε αντικείµενο. 
Μεγάλο το όνοµα Εκείνου ο Οποίος έχει δηµιουργήσει αυτές τις 
αιτίες και είναι ο Υπεύθυνος γι’ αυτές, ο Οποίος έχει ορίσει ώστε 
κάθε αλλαγή και µεταβολή στον κόσµο της ύπαρξης να εξαρτάται 
απ’ αυτές. Κάθε δηµιούργηµα σ’ ολόκληρο το σύµπαν δεν είναι 
παρά µια πύλη που οδηγεί στην επίγνωση Του, ένα σηµείο της 
κυριαρχίας Του, µια αποκάλυψη των ονοµάτων Του, ένα σύµβολο 
του µεγαλείου Του, ένα δείγµα της ισχύος Του, ένα µέσο εισόδου 
στο ευθύ Του Μονοπάτι ...  
Αληθινά λέγω, η ανθρώπινη ψυχή είναι στην ουσία της, ένα από τα 
σηµεία του Θεού, ένα µυστήριο ανάµεσα στα µυστήριά Του. Είναι 
ένα από τα ισχυρά σηµεία του Παντοδύναµου, ο προάγγελος που 
διακηρύσσει την πραγµατικότητα όλων των κόσµων του Θεού. 
Μέσα της βρίσκεται κρυµµένο εκείνο που ο κόσµος είναι τώρα 
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απόλυτα ανίκανος να αντιληφθεί. Στοχάσου στην καρδιά σου την 
αποκάλυψη της Ψυχής του Θεού που διαπερνά όλους τους Νόµους 
Του και σύγκρινέ την µ’ αυτή την ποταπή και άπληστη φύση που 
έχει επαναστατήσει εναντίον Του, που απαγορεύει στους 
ανθρώπους να στραφούν προς τον Κύριο των Ονοµάτων και τους 
ωθεί να ακολουθούν τους σαρκικούς πόθους και την κακία τους. 
Μια τέτοια ψυχή έχει αληθινά παραστρατήσει στο µονοπάτι της 
πλάνης...  
Με ρώτησες επίσης σχετικά µε την κατάσταση της ψυχής µετά τον 
αποχωρισµό της από το σώµα. Γνώριζε αληθινά, ότι αν η ψυχή του 
ανθρώπου έχει βαδίσει στους δρόµους του Θεού, θα επιστρέψει 
σίγουρα και θα αγκαλιάσει τη δόξα του Αγαπηµένου. Μα τη 
δικαιοσύνη του Θεού! Θα φτάσει σε µια τέτοια στάθµη που καµιά 
πένα δεν µπορεί να αναπαραστήσει ούτε γλώσσα να περιγράψει. Η 
ψυχή που παρέµεινε πιστή στην Υπόθεση του Θεού και υπήρξε 
ακλόνητα σταθερή στο Μονοπάτι Του, θα κατέχει µετά την 
ανάληψή της τέτοια δύναµη, ώστε όλοι οι κόσµοι που έχει 
δηµιουργήσει ο Παντοδύναµος να µπορούν να ωφεληθούν απ’ 
αυτήν. Μια τέτοια ψυχή παρέχει κατά τους ορισµούς του Ιδεώδους 
Βασιλέα και Θείου Εκπαιδευτή, το αγνό προζύµι που πλάθει τον 
κόσµο της ύπαρξης και προσφέρει τη δύναµη µε την οποία 
φανερώνονται οι τέχνες και τα θαύµατα του κόσµου. Σκέψου πώς 
το αλεύρι χρειάζεται προζύµι για να φουσκώσει. Οι ψυχές εκείνες 
που είναι τα σύµβολα της αποδέσµευσης είναι το προζύµι του 
κόσµου. Διαλογίσου πάνω σ’ αυτό και να είσαι ευγνώµων.  
Σε αρκετές από τις Πινακίδες Μας έχουµε αναφερθεί σ’ αυτό το 
θέµα και έχουµε εκθέσει τα διάφορα στάδια της εξέλιξης της ψυχής. 
Αληθινά λέγω, η ανθρώπινη ψυχή είναι υπεράνω κάθε εξόδου και 
επιστροφής. Είναι ακίνητη και όµως πετά· κινείται και όµως είναι 
ακίνητη. Είναι από µόνη της µια µαρτυρία που πιστοποιεί την 
ύπαρξη ενός εξαρτηµένου κόσµου , όπως επίσης την 
πραγµατικότητα ενός κόσµου που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. 
Κοίταξε πώς το όνειρο που είδες πραγµατοποιείται µπροστά στα 
µάτια σου µετά από την πάροδο πολλών χρόνων. Σκέψου πόσο 
παράξενο είναι το µυστήριο του κόσµου που σου παρουσιάζεται 
στο όνειρό σου. Στοχάσου στην καρδιά σου την ανεξερεύνητη 
σοφία του Θεού και διαλογίσου πάνω στις πολλαπλές της 
αποκαλύψεις. ...  
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Κοίταξε τις θαυµαστές αποδείξεις του έργου των χεριών του Θεού 
και αναλογίσου το φάσµα και το χαρακτήρα του. Αυτός ο Οποίος 
είναι η Σφραγίδα των Προφητών έχει πει: “Αύξησε το θαυµασµό 
και την κατάπληξή µου για Σένα, ω Θεέ!” 
Όσο για την ερώτησή σου αν ο φυσικός κόσµος υπόκειται σε 
οποιουσδήποτε περιορισµούς, γνώριζε ότι η κατανόηση αυτού του 
ζητήµατος εξαρτάται από τον ίδιο τον παρατηρητή. Κατά µία έννοια 
είναι περιορισµένος. και κατά άλλη είναι υπεράνω κάθε 
περιορισµού. Ο ένας αληθινός Θεός υπήρξε ανέκαθεν και θα 
συνεχίσει να υπάρχει εσαεί. Η πλάση Του, οµοίως, δεν είχε αρχή 
και δε θα έχει τέλος. Καθετί που έχει δηµιουργηθεί, ωστόσο, 
προέρχεται από µία αιτία. Αυτό και µόνο το γεγονός αποδεικνύει, 
πέραν πάσης αµφιβολίας, την ενότητα του Δηµιουργού.  
Με ερώτησες επιπλέον σχετικά µε τη φύση των ουράνιων σφαιρών 
Για να γίνει κατανοητή η φύση τους θα ήταν ανάγκη να ερευνηθεί 
το νόηµα των υπαινιγµών που έχουν γίνει στα Βιβλία του 
παρελθόντος όσον αφορά τις ουράνιες σφαίρες και τους ουρανούς 
και να ανακαλυφθεί ο χαρακτήρας της σχέσης τους µε αυτό το 
φυσικό κόσµο και η επιρροή που ασκούν πάνω του. Κάθε καρδιά 
γεµίζει µε δέος µπροστά σ’ ένα τόσο εκπληκτικό θέµα και κάθε 
νους σαστίζει από το µυστήριό του. Μόνο ο Θεός µπορεί να 
κατανοήσει τη σηµασία τους. Οι σοφοί που έχουν προσδιορίσει τη 
ζωή αυτής της γης σε πολλές χιλιετίες, παραµέλησαν, καθ’ όλη τη 
µακρά περίοδο των παρατηρήσεών τους, να µελετήσουν είτε τον 
αριθµό είτε την ηλικία των άλλων πλανητών. Σκέψου επί πλέον τις 
πολυάριθµες διαφορές που προέκυψαν από τις θεωρίες που 
αναπτύχθηκαν απ’ αυτούς τους ανθρώπους. Γνώριζε ότι κάθε 
απλανές αστέρι έχει τους δικούς του πλανήτες και κάθε πλανήτης 
τα δικά του πλάσµατα, τον αριθµό των οποίων κανένας άνθρωπος 
δεν µπορεί να υπολογίσει.  
Ω εσύ που έχεις προσηλώσει τα µάτια σου στην όψη Μου! Η 
Χαραυγή της Δόξας έχει φανερώσει, την ηµέρα αυτή, την 
ακτινοβολία της και η Φωνή του Υψίστου καλεί. Έχουµε προφέρει 
προηγουµένως αυτά τα λόγια: “Αυτή δεν είναι η ηµέρα να 
αµφισβητεί κανείς τον Κύριό του. Αρµόζει σ’ οποιονδήποτε έχει 
ακούσει το κάλεσµα του Θεού, όπως εκφράσθηκε απ’ Αυτόν ο 
Οποίος είναι η Χαραυγή της Δόξας, να εγερθεί και να αναφωνήσει: 
‘Εδώ είµαι, εδώ είµαι, ω Κύριε όλων των Ονοµάτων· εδώ είµαι, 
εδώ είµαι, ω Ποιητή των ουρανών! Πιστοποιώ ότι µε την 
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Αποκάλυψή Σου έχουν αποκαλυφτεί τα απόκρυφα των Βιβλίων του 
Θεού και ότι έχει εκπληρωθεί οτιδήποτε έχει καταγραφεί από τους 
Αγγελιοφόρους Σου στα ιερά Κείµενα.’” 

LXXXIII.   Σκέψου τη διανοητική ικανότητα µε την οποία ο Θεός 
έχει προικίσει την ουσία του ανθρώπου. Εξέτασε τον ίδιο σου τον 
εαυτό και δες πώς η κίνηση και η αδράνειά σου, η βούληση και ο 
σκοπός σου, η όραση και η ακοή σου, η όσφρηση και η δύναµη του 
λόγου σου και οτιδήποτε σχετίζεται ή υπερβαίνει τις σωµατικές σου 
αισθήσεις ή πνευµατικές αντιλήψεις, όλα αυτά προέρχονται από την 
ίδια ικανότητα και οφείλουν την ύπαρξή τους σ’ αυτήν. Είναι τόσο 
στενά συνδεδεµένα µε αυτήν που αν σε λιγότερο από µια στιγµή 
διακοπεί η σχέση της µε το ανθρώπινο σώµα, η κάθε µία από αυτές 
τις αισθήσεις θα πάψει αµέσως να ασκεί τη λειτουργία της και θα 
στερηθεί της δύναµης να εκδηλώνει τις ενδείξεις της 
δραστηριότητάς της. Είναι αναµφισβήτητα σαφές και προφανές ότι 
το κάθε ένα από αυτά τα προαναφερθέντα όργανα εξαρτιόταν και 
θα συνεχίσει να εξαρτάται πάντα, για τη σωστή λειτουργία του, από 
αυτή τη διανοητική ικανότητα,  η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί σαν 
ένα σηµάδι της αποκάλυψης Εκείνου ο Οποίος είναι ο υπέρτατος 
Κύριος των πάντων. Μέσω της φανέρωσής της όλα αυτά τα 
ονόµατα και οι ιδιότητες έχουν αποκαλυφτεί και µε την αναστολή 
της δράσης της τα πάντα καταστρέφονται και χάνονται. 
Θα ήταν εντελώς αναληθές να ισχυριστούµε ότι αυτή η ικανότητα 
είναι ίδια µε τη δύναµη της όρασης, εφόσον η δύναµη της όρασης 
προέρχεται απ’ αυτήν και δρα εξαρτηµένη απ’ αυτήν. Οµοίως, θα 
ήταν µάταιο να υποστηρίζουµε ότι αυτή η ικανότητα µπορεί να 
ταυτιστεί µε την αίσθηση της ακοής, καθώς η αίσθηση της ακοής 
δέχεται από τη διανοητική ικανότητα την απαιτούµενη ενέργεια για 
την άσκηση των λειτουργιών της. 
Η ίδια σχέση συνδέει αυτή την ικανότητα µε οτιδήποτε υπήρξε ο 
αποδέκτης αυτών των ονοµάτων και ιδιοτήτων µέσα στον 
ανθρώπινο ναό . Αυτά τα ποικίλα ονόµατα και αποκαλυµµένες 12

ιδιότητες έχουν παραχθεί χάρη σ’ αυτό το σηµάδι του Θεού. 
Απείρως εξυψωµένο είναι αυτό το σηµάδι, στην ουσία και στην 
πραγµατικότητά του, υπεράνω όλων αυτών των ονοµάτων και 
ιδιοτήτων. Μάλιστα, όλα τα άλλα εκτός από αυτό, όταν συγκριθούν 

 Το ανθρώπινο σώµα12
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µε τη δόξα του, θα πέσουν στην απόλυτη µηδαµινότητα και 
λησµονιά. 
Αν συλλογιζόσουν µέσα στην καρδιά σου από τώρα µέχρι το τέλος 
που δεν έχει τέλος και µε συγκεντρωµένη όλη την ευφυΐα και 
αντίληψη µε την οποία έφτασαν τα σπουδαιότερα πνεύµατα στο 
παρελθόν ή θα φτάσουν στο µέλλον, σ’ αυτή τη θεϊκά καθορισµένη 
και ασύλληπτη Πραγµατικότητα, σ’ αυτό το σηµάδι της 
αποκάλυψης του Αµετάβλητου, του Πανένδοξου Θεού, δε θα 
κατόρθωνες να κατανοήσεις το µυστήριό του ή να εκτιµήσεις την 
αξία του. Έχοντας αναγνωρίσει την αδυναµία σου να φτάσεις σε µια 
επαρκή αντίληψη εκείνης της Πραγµατικότητας που κατοικεί µέσα 
σου, θα παραδεχτείς αµέσως τη µαταιότητα των προσπαθειών που 
µπορείς να καταβάλλεις εσύ, ή οποιοδήποτε από τα δηµιουργήµατα, 
για να εξιχνιαστεί το µυστήριο του Ζώντος Θεού, του Αυγερινού 
της άφθαρτης δόξας, του Πανάρχαιου των αθάνατων ηµερών. Αυτή 
η οµολογία ανικανότητας, την οποία η ώριµη σκέψη πρέπει τελικά 
να παρακινήσει κάθε νου να κάνει, αποτελεί από µόνη της την ακµή 
της ανθρώπινης κατανόησης και σηµατοδοτεί την αποκορύφωση 
της ανθρώπινης ανάπτυξης. 

LXXXIV.   Θεώρησε τον έναν αληθινό Θεό ως Έναν ο Οποίος είναι 
µακριά και απείρως εξυψωµένος πάνω απ’ όλα τα δηµιουργήµατα. 
Ολόκληρο το σύµπαν αντανακλά τη δόξα Του, ενώ Αυτός ο Ίδιος 
είναι ανεξάρτητος από τα δηµιουργήµατά Του και τα υπερβαίνει. 
Αυτή είναι το αληθινό νόηµα της Θείας ενότητας. Εκείνος ο Οποίος 
είναι η Αιώνια Αλήθεια είναι η µόνη Δύναµη η Οποία εξασκεί 
αδιαφιλονίκητη κυριαρχία πάνω στον κόσµο της ύπαρξης, του 
Οποίου η εικόνα αντανακλάται στον καθρέφτη ολόκληρης της 
δηµιουργίας. Όλη η ύπαρξη εξαρτάται απ’ Αυτόν και απ’ Αυτόν 
απορρέει η πηγή της συντήρησης όλων των πραγµάτων. Αυτό 
εννοείται λέγοντας Θεία ενότητα. Αυτή είναι η θεµελιώδης αρχή 
της. 
Μερικοί, παραπλανηµένοι από τις µάταιες ψευδαισθήσεις τους, 
έχουν θεωρήσει όλα τα δηµιουργήµατα σαν συντρόφους και 
εταίρους του Θεού και έχουν φανταστεί τους εαυτούς τους 
εκφραστές της ενότητάς Του. Μα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι 
ο ένας αληθινός Θεός! Τέτοιοι άνθρωποι ήταν και θα παραµείνουν 
θύµατα τυφλής µίµησης και πρέπει να συγκαταλεχθούν ανάµεσα σ’ 
εκείνους που έχουν περιορίσει και µειώσει την έννοια του Θεού. 
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Αληθινός πιστός στη Θεία ενότητα είναι εκείνος που, εκτός του ότι 
δε συγχέει τη δυϊκότητα µε την ενότητα, αρνείται να επιτρέψει σε 
οποιαδήποτε ιδέα πολλαπλότητας να σκοτεινιάσει την έννοια της 
µοναδικότητας του Θεού, και εκείνος που θα θεωρήσει τη Θεία 
Ύπαρξη ως Έναν ο Οποίος, από την ίδια Του τη φύση, υπερβαίνει 
τον περιορισµό των αριθµών. 
Η ουσία της πίστης στη Θεία ενότητα συνίσταται στο να θεωρεί 
κανείς Αυτόν ο Οποίος είναι η Φανέρωση του Θεού και Αυτόν ο 
Οποίος είναι ο αόρατος, ο απρόσιτος, η ακατάληπτη Ουσία σαν ένα 
και το αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι οτιδήποτε σχετίζεται µε τον πρώτο, 
όλες οι ενέργειες και οι πράξεις Του, οτιδήποτε ορίζει ή απαγορεύει, 
πρέπει να θεωρηθούν, απ’ όλες τις πλευρές τους και κάτω απ’ όλες 
τις συνθήκες και χωρίς καµία επιφύλαξη, ταυτόσηµα µε τη Θέληση 
του Ίδιου του Θεού. Αυτή είναι η υψηλότερη βαθµίδα στην οποία 
µπορεί ποτέ να ελπίσει να φτάσει ένας αληθινός πιστός της 
ενότητας του Θεού. Ευλογηµένος ο άνθρωπος που φτάνει σ’ αυτή 
τη βαθµίδα και είναι από εκείνους που είναι σταθεροί στην πίστη 
τους. 

LXXXV.   Ω υπηρέτες Μου! Αρµόζει σε σας να ανανεώσετε και να 
αναζωογονήσετε τις ψυχές σας µέσα από τις γενναιόδωρες εύνοιες 
που, σ’ αυτή τη Θεϊκή, σ’ αυτή τη συγκλονιστική Άνοιξη, 
σκορπίζονται άφθονα πάνω σας. Ο Ήλιος της µεγάλης Του δόξας 
έχει διαχύσει την ακτινοβολία του πάνω σας και τα σύννεφα της 
απεριόριστης χάρης Του σας έχουν επισκιάσει. Πόσο υψηλή η 
ανταµοιβή εκείνου που δεν έχει στερήσει στον εαυτό του µια τόσο 
µεγάλη γενναιοδωρία ούτε έχει αποτύχει να αναγνωρίσει την 
ωραιότητα του Πολυαγαπηµένου του σ’ αυτή τη νέα Του αµφίεση. 
Λέγε: Ω άνθρωποι! Ο λύχνος του Θεού είναι αναµµένος· προσέξτε 
µήπως οι σφοδροί άνεµοι της ανυπακοής σας σβήσουν το φως του. 
Τώρα είναι ο καιρός να εγερθείτε και να εξυµνήσετε τον Κύριο, το 
Θεό σας. Μην αγωνίζεστε για τις υλικές ανέσεις και διατηρήστε την 
καρδιά σας αγνή και άσπιλη. Ο Κακός καραδοκεί, έτοιµος να σας 
παγιδέψει. Αµυνθείτε ενάντια στα κακόβουλα τεχνάσµατά του και, 
οδηγηµένοι από το φως του ονόµατος του ενός αληθινού Θεού, 
απελευθερωθείτε από το σκοτάδι που σας περιβάλλει. 
Επικεντρώστε τις σκέψεις σας στον Πολυαγαπηµένο παρά στον ίδιο 
σας τον εαυτό. 
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Λέγε: Ω εσείς που έχετε παραστρατήσει και χάσει το δρόµο σας! Ο 
Θείος Αγγελιοφόρος ο Οποίος δε λέει παρά µόνο την αλήθεια, σας 
έχει αναγγείλει τον ερχοµό του Πολυαγαπηµένου. Δείτε, Αυτός έχει 
έρθει τώρα. Για ποιο λόγο λοιπόν είστε απογοητευµένοι και 
αποκαρδιωµένοι; Γιατί παραµένετε απελπισµένοι αφού ο Αγνός και 
ο Απόκρυφος έχει εµφανιστεί ακάλυπτος ανάµεσά σας; Αυτός ο 
Οποίος είναι και η Αρχή και το Τέλος, Αυτός ο Οποίος είναι και η 
Ακινησία και η Κίνηση, έχει τώρα εµφανιστεί µπροστά στα µάτια 
σας. Δείτε πως αυτή την Ηµέρα, η Αρχή αντανακλάται στο Τέλος, 
πως από την Ακινησία έχει δηµιουργηθεί η Κίνηση. Αυτή η κίνηση 
έχει προκληθεί από τις ισχυρές δυνάµεις που τα λόγια του 
Παντοδύναµου έχουν απελευθερώσει σε ολόκληρη τη δηµιουργία. 
Οποιοσδήποτε έχει ανανεωθεί από την αναζωογονητική της δύναµη 
θα νιώσει την παρόρµηση να φτάσει στην αυλή του Αγαπηµένου· 
και όποιος την έχει στερήσει από τον εαυτό του θα βυθιστεί σε 
αθεράπευτη απελπισία. Αληθινά σοφός είναι εκείνος τον οποίο ο 
κόσµος και όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν δεν εµπόδισαν ν’ 
αναγνωρίσει το φως αυτής της Ηµέρας, ο οποίος δε θα επιτρέψει 
στα ανώφελα λόγια των ανθρώπων να τον κάνουν να παρεκκλίνει 
από το δρόµο της δικαιοσύνης. Πραγµατικά σαν νεκρός είναι 
εκείνος ο οποίος κατά την αυγή αυτής της Αποκάλυψης απέτυχε να 
αναγεννηθεί από την αναζωογονητική της αύρα. Πραγµατικά 
αιχµάλωτος είναι εκείνος ο οποίος δεν αναγνώρισε τον Υπέρτατο 
Λυτρωτή αλλά άφησε την ψυχή του να δεθεί, βασανισµένη και 
αβοήθητη, µε τα δεσµά των επιθυµιών του. 
Ω υπηρέτες Μου! Οποιοσδήποτε δοκίµασε από αυτή την Πηγή 
κατέκτησε αιώνια Ζωή και οποιοσδήποτε αρνήθηκε να πιει απ’ 
αυτήν είναι σαν νεκρός. Λέγε: Ω εσείς εργάτες της αδικίας! Η 
πλεονεξία σας έχει εµποδίσει από το να δώσετε προσοχή στη 
γλυκιά φωνή Εκείνου ο Οποίος είναι ο τα Πάντα Πληρών. Σβήστε 
την από τις καρδιές σας ώστε το Θεϊκό Του µυστικό να γίνει γνωστό 
σε σας. Αντικρίστε Τον φανερό και λαµπρό σαν τον ήλιο σ’ όλη του 
τη δόξα. 
Λέγε: Ω εσείς που στερείστε κατανόησης! Σας καταδιώκει µια 
οδυνηρή δοκιµασία και ξαφνικά θα σας καταβάλει. Προσπαθήστε 
ώστε ίσως περάσει χωρίς να σας βλάψει. Αναγνωρίστε τον ύψιστο 
χαρακτήρα του ονόµατος του Κυρίου, του Θεού σας, ο Οποίος έχει 
έρθει σε σας µε το µεγαλείο της δόξας Του. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
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Παντογνώστης, ο Κάτοχος των Πάντων, ο Υπέρτατος Προστάτης. 

LXXXVI.   Και τώρα σχετικά µε την ερώτησή σου, αν οι 
ανθρώπινες ψυχές συνεχίζουν να συναισθάνονται η µία την άλλη 
µετά τον αποχωρισµό τους από το σώµα. Γνώριζε ότι οι ψυχές των 
ανθρώπων του Μπαχά που έχουν εισέλθει και εγκατασταθεί στην 
Πορφυρή Κιβωτό, θα συναναστρέφονται και θα επικοινωνούν 
στενά η µία µε την άλλη και θα σχετίζονται τόσο στενά στη ζωή 
τους, στις φιλοδοξίες τους στους στόχους και στις προσπάθειές 
τους, σαν να είναι µία ψυχή. Αυτές είναι πραγµατικά εκείνες που 
είναι διαφωτισµένες, που είναι διορατικές και που είναι 
προικισµένες µε κατανόηση. Έτσι έχει οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος 
είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 
Οι άνθρωποι του Μπαχά που είναι οι κάτοικοι της Κιβωτού του 
Θεού γνωρίζουν όλοι, ανεξαιρέτως, ο ένας τη θέση και την 
κατάσταση του άλλου και είναι ενωµένοι µε δεσµούς 
εγκαρδιότητας και αδελφοσύνης. Μια τέτοια κατάσταση όµως, 
πρέπει να εξαρτάται από την πίστη τους και τη συµπεριφορά τους. 
Αυτοί που ανήκουν στον ίδιο βαθµό και στην ίδια στάθµη 
γνωρίζουν πλήρως ο ένας την ικανότητα, το χαρακτήρα, τα 
επιτεύγµατα και τις αρετές του άλλου. Αυτοί όµως που ανήκουν σε 
κατώτερο βαθµό είναι ανίκανοι να αντιληφθούν επαρκώς τη στάθµη 
ή να εκτιµήσουν τις αρετές εκείνων που κατατάσσονται πάνω απ’ 
αυτούς. Ο καθένας θα λάβει το µερίδιό του από τον Κύριό σου. 
Ευλογηµένος ο άνθρωπος που έχει στρέψει το πρόσωπό του προς το 
Θεό και έχει πορευθεί σταθερά στην αγάπη Του, µέχρις ότου η 
ψυχή του πετάξει προς το Θεό, τον Υπέρτατο Κύριο των πάντων, 
τον Πανίσχυρο, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Παντελεήµονα.  
Οι ψυχές των απίστων όµως - και αυτό το πιστοποιώ Εγώ - όταν θα 
πνέουν τα λοίσθια, θα συνειδητοποιήσουν τα καλά που παρέλειψαν, 
θα θρηνήσουν τη συµφορά τους και θα ταπεινωθούν µπροστά στο 
Θεό. Θα συνεχίσουν έτσι και µετά τον αποχωρισµό των ψυχών τους 
από τα σώµατά τους. 
Είναι ξεκάθαρο και φανερό, ότι όλοι οι άνθρωποι θα εκτιµήσουν 
µετά το σωµατικό τους θάνατο την αξία των πράξεών τους και θα 
συνειδητοποιήσουν ό,τι έχουν διαπράξει τα χέρια τους. Ορκίζοµαι 
στον Αυγερινό που λάµπει στον ορίζοντα της Θείας δύναµης! Αυτοί 
που είναι οι οπαδοί του ενός αληθινού Θεού θα αισθανθούν, τη 
στιγµή που αποχωρούν απ’ αυτή τη ζωή, τέτοια χαρά και αγαλλίαση 
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που θα ήταν αδύνατον να περιγραφεί, ενώ αυτοί που ζουν στην 
πλάνη θα κυριευτούν από τέτοιο φόβο και τρόµο και από τέτοια 
σύγχυση, που τίποτα δεν µπορεί να τα ξεπεράσει. Μακάριος αυτός 
που έχει γευτεί το διαλεχτό και ανόθευτο οίνο της πίστης, µέσω της 
ευσπλαχνικής εύνοιας και των πολλαπλών δωρεών Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Κύριος όλων των Πίστεων. ...  
Αυτή είναι η Ηµέρα όπου οι αγαπηµένοι του Θεού θα πρέπει να 
κρατήσουν τα µάτια τους στραµµένα προς τη Φανέρωσή Του και να 
τα προσηλώσουν σ’ οτιδήποτε θα επιθυµούσε να αποκαλύψει η 
Φανέρωση εκείνη. Ορισµένες παραδόσεις περασµένων εποχών δε 
στηρίζονται σε κανενός είδους θεµέλια, ενώ οι αντιλήψεις που είχαν 
προηγούµενες γενεές και τις οποίες έχουν καταγράψει στα βιβλία 
τους, ήταν ως επί το πλείστον επηρεασµένες από τους πόθους µιας 
διεφθαρµένης κλίσης. Βλέπεις πώς τα περισσότερα από τα σχόλια 
και τις ερµηνείες των λόγων του Θεού, που επικρατούν τώρα 
µεταξύ των ανθρώπων, στερούνται αλήθειας. Το ψεύδος τους σε 
µερικές περιπτώσεις αποκαλύφτηκε όταν σκίστηκαν τα πέπλα που 
παρεµβάλλονταν. Αυτοί οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι απέτυχαν να 
κατανοήσουν το νόηµα οποιωνδήποτε εκ των λόγων του Θεού.  
Ο σκοπός Μας είναι να δείξουµε ότι αν οι αγαπηµένοι του Θεού 
εξαγνίσουν τις καρδιές τους και τα αφτιά τους από τα µάταια λόγια 
που είχαν ειπωθεί κάποτε και στραφούν µε όλη την ψυχή τους προς 
Αυτόν ο Οποίος είναι η Χαραυγή της Αποκάλυψής Του και σ’ 
οτιδήποτε έχει φανερώσει Αυτός, µια τέτοια συµπεριφορά θα 
θεωρηθεί εξαιρετικά αξιέπαινη στα µάτια του Θεού. ...  
Εξύµνησε το Όνοµά Του και να είσαι από τους ευγνώµονες. Δώσε 
τους χαιρετισµούς Μου στους αγαπηµένους Μου, τους οποίους ο 
Θεός έχει διαλέξει για την αγάπη Του και τους έκανε να επιτύχουν 
τους σκοπούς τους. Όλη η δόξα είναι του Θεού, του Κυρίου όλων 
των κόσµων.  

LXXXVII.   Και τώρα σχετικά µε το ερώτηµά σου, “Πώς είναι 
δυνατόν να µην έχουν σωθεί γραπτά µνηµεία όσον αφορά τους 
Προφήτες που προηγήθηκαν του Αδάµ, του Πατέρα της 
Ανθρωπότητας, ή τους βασιλείς που έζησαν στις µέρες αυτών των 
Προφητών;” Μάθε ότι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σ’ 
αυτούς δεν αποτελεί απόδειξη ότι στην πραγµατικότητα δεν 
υπήρξαν. Το ότι δεν υπάρχει στη διάθεσή µας κανένα γραπτό 
µνηµείο σχετικά µ’ αυτούς πρέπει να αποδοθεί στην εξαιρετικά 
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µεγάλη απόσταση που µας χωρίζει καθώς και στις τεράστιες 
µεταβολές που υπέστη η γη από την εποχή τους µέχρι σήµερα. 
Επιπλέον οι µορφές και οι τρόποι γραφής που επικρατούν σήµερα 
µεταξύ των ανθρώπων ήταν άγνωστοι στις γενεές πριν από τον 
Αδάµ. Υπήρχε µάλιστα µια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι είχαν 
πλήρη άγνοια της τέχνης της γραφής και είχαν υιοθετήσει ένα 
σύστηµα εντελώς διαφορετικό απ’ αυτό που χρησιµοποιούν τώρα. 
Για µια κατάλληλη παρουσίαση αυτού του θέµατος θα χρειαζόταν 
µια λεπτοµερής εξήγηση. 
Αναλογίσου τις διαφορές που έχουν προκύψει από την εποχή του 
Αδάµ µέχρι σήµερα. Οι ποικίλες και ευρέως γνωστές γλώσσες που 
οµιλούνται τώρα από τους λαούς της γης ήταν αρχικά άγνωστες 
όπως και οι διάφοροι κανόνες και τα έθιµα που επικρατούν τώρα 
ανάµεσά τους. Οι άνθρωποι εκείνων των καιρών µιλούσαν µια 
γλώσσα διαφορετική απ’ αυτές που είναι τώρα γνωστές. Οι 
πολυµορφίες της γλώσσας προέκυψαν σε µια µεταγενέστερη εποχή, 
σ’ έναν τόπο γνωστό ως Βαβέλ. Ονοµάστηκε Βαβέλ επειδή ο όρος 
σηµαίνει “ο τόπος όπου προέκυψε η σύγχυση των γλωσσών.” 
Στη συνέχεια η Συριακή γλώσσα κυριάρχησε µεταξύ των γλωσσών 
που υπήρχαν. Τα Ιερά Κείµενα των παλαιότερων εποχών είχαν 
αποκαλυφτεί σ’ εκείνη τη γλώσσα. Αργότερα εµφανίστηκε ο 
Αβραάµ, ο Φίλος του Θεού, και σκόρπισε πάνω στον κόσµο το φως 
της Θείας Αποκάλυψης. Η γλώσσα που µιλούσε ενώ διέσχιζε τον 
Ιορδάνη έγινε γνωστή ως Εβραϊκή (Εµπρανί), που σηµαίνει «η 
γλώσσα της διάβασης.» Τα Βιβλία του Θεού και τα Ιερά Κείµενα 
αποκαλύφτηκαν τότε σ’ εκείνη τη γλώσσα και µόνο µετά από ένα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα έγινε η Αραβική η γλώσσα της 
Αποκάλυψης. … 
Δες, εποµένως, τις αµέτρητες και εκτεταµένες αλλαγές που υπήρξαν 
στη γλώσσα, στον προφορικό λόγο και στη γραφή από την εποχή 
του Αδάµ µέχρι σήµερα. Πόσο πολύ µεγαλύτερες θα πρέπει να ήταν 
οι αλλαγές πριν από Αυτόν! 
Ο σκοπός Μας αποκαλύπτοντας αυτά τα λόγια είναι να δείξουµε ότι 
ο ένας αληθινός Θεός, στην ύψιστη και υπέρτατη στάθµη Του, 
υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι εξυψωµένος εσαεί πάνω από την 
εξύµνηση και την αντίληψη των πάντων εκτός του Εαυτού Του. Η 
δηµιουργία Του υπήρχε πάντα και οι Φανερώσεις της Θεϊκής Του 
δόξας και οι Χαραυγές της αιώνιας αγιότητας έχουν σταλεί από 
αµνηµονεύτων χρόνων και έχουν οριστεί να καλέσουν την 
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ανθρωπότητα στον έναν αληθινό Θεό. Το ότι τα ονόµατα µερικών 
απ’ αυτούς έχουν λησµονηθεί και οι γραπτές αναφορές στη ζωή 
τους έχουν χαθεί, πρέπει ν’ αποδοθεί στις αναταραχές και στις 
µεταβολές που έχουν καταβάλει τον κόσµο. 
Έχει γίνει µνεία σε ορισµένα βιβλία για έναν κατακλυσµό που 
προκάλεσε την καταστροφή όλων όσων υπήρχαν στη γη, των 
ιστορικών µνηµείων καθώς και άλλων πραγµάτων. Επιπλέον, 
συνέβησαν πολλοί άλλοι κατακλυσµοί οι οποίοι εξάλειψαν τα ίχνη 
πολλών γεγονότων. Επίσης, µεταξύ των ιστορικών µνηµείων που 
υπάρχουν σήµερα παρατηρούνται διαφορές και κάθε ένας από τους 
λαούς του κόσµου έχει τη δική του εκδοχή για την ηλικία της γης 
και την ιστορία της. Μερικοί ανάγουν την ιστορία τους στα οκτώ 
χιλιάδες χρόνια πριν, άλλοι στα δώδεκα χιλιάδες χρόνια. Σε 
οποιονδήποτε έχει διαβάσει το βιβλίο του Γιούκ είναι ξεκάθαρο και 
φανερό πόσο διαφέρουν οι εκδοχές που δίνονται στα διάφορα 
βιβλία. 
Θεού θέλοντος θα στρέψεις τα µάτια σου προς τη Μεγίστη 
Αποκάλυψη και θα αψηφήσεις τελείως αυτές τις αντικρουόµενες 
ιστορίες και παραδόσεις. 

LXXXVIII.   Γνώριζε αληθινά ότι και η ουσία της δικαιοσύνης και 
η πηγή της είναι και τα δύο ενσωµατωµένα στις εντολές που έχουν 
οριστεί από Αυτόν ο Οποίος είναι η Φανέρωση του Ίδιου του Θεού 
ανάµεσα στους ανθρώπους, αν είστε από εκείνους που 
αναγνωρίζουν αυτή την αλήθεια. Αυτός πραγµατικά ενσαρκώνει το 
ύψιστο, το αλάνθαστο πρότυπο της δικαιοσύνης για όλη τη 
δηµιουργία. Αν ο νόµος Του ήταν τέτοιος που να προκαλεί τρόµο 
στις καρδιές όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και στη γη, 
εκείνος ο νόµος δεν είναι τίποτα άλλο παρά φανερή δικαιοσύνη. Οι 
φόβοι και η ταραχή που προξενεί στις καρδιές των ανθρώπων η 
αποκάλυψη αυτού του νόµου θα πρέπει πραγµατικά να 
παροµοιαστεί µε το κλάµα του βρέφους που του στερούν το 
µητρικό γάλα, αν είστε απ’ αυτούς που αντιλαµβάνονται. Αν 
µπορούσαν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τον κινητήριο σκοπό της 
Αποκάλυψης του Θεού, θα έδιωχναν βεβαιότατα τους φόβους τους 
και µε καρδιές γεµάτες ευγνωµοσύνη, θα ευφραίνονταν µε 
υπέρµετρη αγαλλίαση.  
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LXXXIX.   Γνώριζε µε βεβαιότητα ότι ακριβώς όπως εσύ πιστεύεις 
σταθερά ότι ο Λόγος του Θεού, εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, 
διαρκεί παντοτινά, έτσι πρέπει να πιστεύεις µε ακλόνητη πεποίθηση 
ότι η σηµασία του δεν µπορεί ποτέ να εξαντληθεί. Εκείνοι οι οποίοι 
είναι οι διορισµένοι ερµηνευτές του, εκείνοι των οποίων οι καρδιές 
είναι τα θησαυροφυλάκια των µυστικών του, είναι, ωστόσο, οι 
µόνοι που µπορούν να κατανοήσουν την πολλαπλή του σοφία. 
Οποιοσδήποτε, ενώ διαβάζει τα Ιερά Κείµενα, υποβάλλεται στον 
πειρασµό να επιλέξει από αυτά οτιδήποτε µπορεί να τον εξυπηρετεί 
για να αµφισβητήσει το κύρος του Εκπροσώπου του Θεού ανάµεσα 
στους ανθρώπους, αυτός πραγµατικά είναι σαν ένας νεκρός, ακόµα 
κι αν φαινοµενικά µπορεί να περπατάει και να συνοµιλεί µε τους 
πλησίον του και να µοιράζεται µαζί τους την τροφή και το ποτό 
τους. 
Ω, µακάρι να µπορούσε ο κόσµος να Με πιστέψει! Αν 
αποκαλύπτονταν στην ανθρωπότητα όλα που διαφυλάσσονται µέσα 
στην καρδιά του Μπαχά, και τα οποία ο Κύριος, ο Θεός Του, ο 
Κύριος όλων των ονοµάτων, Του έχει διδάξει, κάθε άνθρωπος πάνω 
στη γη θα έµενε εµβρόντητος. 
Πόσο πολλές είναι οι αλήθειες που το περίβληµα των λόγων δε 
δύναται ποτέ να περιλάβει! Πόσο µεγάλος ο αριθµός τέτοιων 
αληθειών που καµιά έκφραση δεν µπορεί να περιγράψει επαρκώς, 
των οποίων η σπουδαιότητα δεν µπορεί ποτέ να ξεδιπλωθεί και για 
τις οποίες δεν µπορεί να γίνει ούτε η παραµικρή νύξη! Πόσο 
πολλαπλές είναι οι αλήθειες που πρέπει να παραµείνουν ανείπωτες 
µέχρι να έρθει η καθορισµένη ώρα! Κι όπως έχει ειπωθεί: “Δεν 
µπορούν να αποκαλυφθούν όλα όσα γνωρίζει ένας άνθρωπος, ούτε 
όλα όσα αυτός µπορεί να αποκαλύψει µπορούν να θεωρηθούν 
επίκαιρα, ούτε κάθε επίκαιρος λόγος µπορεί να θεωρηθεί ότι 
ταιριάζει µε την ικανότητα εκείνων που τον ακούν.” 
Μερικές από αυτές τις αλήθειες µπορούν ν’ αποκαλυφθούν µόνο 
στο βαθµό ικανότητας που διαθέτουν τα θησαυροφυλάκια 
εναπόθεσης του φωτός της γνώσης Μας και οι αποδέκτες της 
απόκρυφης χάρης Μας. Εκλιπαρούµε το Θεό να σε ενισχύσει µε τη 
δύναµή Του ώστε ν’ αναγνωρίσεις Εκείνον ο Οποίος είναι η Πηγή 
κάθε γνώσης ώστε ν’ αποδεσµευτείς από κάθε ανθρώπινη µάθηση 
διότι, «σε τι θα ωφελούσε οποιονδήποτε άνθρωπο να µοχθεί για 
µάθηση όταν έχει ήδη βρει και αναγνωρίσει Αυτόν ο Οποίος είναι 
το Αντικείµενο κάθε γνώσης;» Προσκολλήσου στη Ρίζα της Γνώσης 
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και σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Πηγή της, ώστε ίσως βρεις τον εαυτό 
σου ανεξάρτητο απ’ όλους όσους ισχυρίζονται ότι είναι εµβριθείς 
στην ανθρώπινη µάθηση και των οποίων τον ισχυρισµό καµιά 
σαφής απόδειξη, ούτε η µαρτυρία οποιουδήποτε φωτισµένου 
βιβλίου, δεν µπορεί να υποστηρίξει. 

XC.   Οτιδήποτε υπάρχει στους ουρανούς και οτιδήποτε υπάρχει 
πάνω στη γη είναι µια άµεση απόδειξη της αποκάλυψης των 
ιδιοτήτων και ονοµάτων του Θεού, εφόσον µέσα σε κάθε άτοµο της 
ύλης διαφυλάσσονται τα σηµάδια που πιστοποιούν εύγλωττα την 
αποκάλυψη εκείνου του Μεγίστου Φωτός. Μου φαίνεται ότι αν δεν 
ήταν η δύναµη αυτής της αποκάλυψης, κανένα ον δε θα µπορούσε 
ποτέ να υπάρξει. Πόσο λαµπροί οι φωτοδότες της γνώσης που 
λάµπουν µέσα σ’ ένα άτοµο και πόσο τεράστιοι οι ωκεανοί της 
σοφίας που κυµατίζουν µέσα σε µια σταγόνα! Σε υπέρτατο βαθµό 
αυτό ισχύει για τον άνθρωπο, ο οποίος, ανάµεσα σ’ όλα τα 
πλάσµατα, έχει προικιστεί µε το ένδυµα τέτοιων χαρισµάτων και 
έχει επιλεγεί για τη δόξα µιας τέτοιας διάκρισης. Διότι µέσα σ’ 
αυτόν έχουν αποκαλυφθεί σε λανθάνουσα κατάσταση όλες οι 
ιδιότητες και τα ονόµατα του Θεού, σ’ ένα βαθµό που κανένα άλλο 
δηµιούργηµα δεν έχει υπερβεί ή ξεπεράσει. Όλα αυτά τα ονόµατα 
και οι ιδιότητες ισχύουν γι’ αυτόν. Όπως Αυτός έχει πει: “ο 
άνθρωπος είναι το µυστήριό Μου και Εγώ είµαι το δικό του 
µυστήριο.” Πολυάριθµοι είναι οι στίχοι που έχουν επανειληµµένα 
αποκαλυφθεί σε όλα τα Ουράνια Βιβλία και τα Ιερά Κείµενα και 
εκφράζουν αυτό το πολύ λεπτό και βαρυσήµαντο θέµα. Όπως έχει ο 
Ίδιος αποκαλύψει: “Θα τους δείξουµε βεβαιότατα τα σηµάδια Μας 
µέσα στον κόσµο και στον εαυτό τους.” Πάλι λέγει: “Και επίσης 
µέσα στον ίδιο σας τον εαυτό: Δε θα δείτε, τότε, τα σηµάδια του 
Θεού;” Και όµως πάλι αποκαλύπτει: “Και µην είστε όπως εκείνοι 
που λησµονούν το Θεό και τους οποίους Αυτός έχει κάνει να 
λησµονήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό.” Σχετικά µ’ αυτό, Αυτός ο 
Οποίος είναι ο αιώνιος Βασιλιάς - ας γίνουν οι ψυχές όλων που 
κατοικούν µέσα στο µυστικό Ιερό µια θυσία σ’ Αυτόν - έχει πει: 
“Όποιος έχει γνωρίσει τον εαυτό του, έχει γνωρίσει το Θεό ” 
… Από ό,τι έχει ειπωθεί γίνεται φανερό ότι τα πάντα, στην 
ενδότερή τους πραγµατικότητα, µαρτυρούν την αποκάλυψη των 
ονοµάτων και ιδιοτήτων του Θεού. Το καθένα, σύµφωνα µε την 
ικανότητά του, υποδεικνύει και εκφράζει την επίγνωση του Θεού. 
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Είναι τόσο ισχυρή και καθολική αυτή η αποκάλυψη που έχει 
περιβάλει όλα τα πράγµατα, ορατά και αόρατα. Έτσι έχει 
αποκαλύψει Εκείνος: “Έχει κανείς εκτός από Εσένα µια δύναµη 
αποκάλυψης που να µη διαθέτεις Εσύ, η οποία θα µπορούσε να έχει 
φανερώσει Εσένα; Τυφλό είναι το µάτι που δε Σε διακρίνει.” 
Οµοίως ο αιώνιος Βασιλιάς έχει πει: “Δεν είδα κανένα πράγµα 
χωρίς να διακρίνω το Θεό µέσα του, το Θεό µπροστά του και το 
Θεό πίσω του.” Επίσης στην παράδοση του Κοµάιλ είναι γραµµένο: 
“Δείτε, ένα φως έχει λάµψει από το πρωινό της αιωνιότητας και 
ιδού , τα κύµατά του έχουν διαπεράσει την ενδότερη 
πραγµατικότητα όλων των ανθρώπων.” Ο άνθρωπος, το 
ευγενέστερο και τελειότερο απ’ όλα τα πλάσµατα, υπερέχει όλων 
στην ένταση αυτής της αποκάλυψης και αποτελεί µια πιο 
ολοκληρωµένη έκφραση της δόξας της. Και απ’ όλους τους 
ανθρώπους, οι πιο ολοκληρωµένοι, οι πιο διακεκριµένοι και πιο 
έξοχοι είναι οι Φανερώσεις του Ήλιου της Αλήθειας. Όλα τα άλλα 
εκτός από αυτές τις Φανερώσεις, ζουν µε την επενέργεια της 
Βούλησής Τους και κινούνται και υπάρχουν µέσω της διάχυσης της 
χάρης Τους. 

XCI.   Ανάµεσα στις αποδείξεις που φανερώνουν την αλήθεια αυτής 
της Αποκάλυψης είναι, ότι σε κάθε εποχή και Θρησκεία, 
οποτεδήποτε αποκαλυπτόταν η αόρατη Ουσία στο πρόσωπο της 
Φανέρωσής Του, ορισµένες ψυχές, αφανείς και αποδεσµευµένες 
από όλες τις εγκόσµιες ενασχολήσεις, αναζητούσαν φώτιση από τον 
Ήλιο των Προφητών και τη Σελήνη της Θείας καθοδήγησης και 
έφταναν στη Θεία Παρουσία. Γι’ αυτό το λόγο, οι ιερείς της εποχής 
και εκείνοι που διέθεταν πλούτη περιφρονούσαν και χλεύαζαν 
αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και Αυτός έχει αποκαλύψει σχετικά 
µ’ εκείνους που έσφαλαν: «Τότε είπαν οι αρχηγοί του λαού Του που 
δεν πίστευαν,  ‘βλέπουµε σ’ εσένα απλώς έναν άνθρωπο σαν κι 
εµάς· και δε βλέπουµε κανέναν που να σε έχει ακολουθήσει εκτός 
από τους πιο άθλιους από µας µε επιπόλαιη κρίση, ούτε βλέπουµε 
σ’ εσένα καµιά υπεροχή σε σχέση µε µας: σας θεωρούµε ψεύτες.’» 
Επέκριναν εκείνες τις άγιες Φανερώσεις και διαµαρτυρήθηκαν 
λέγοντας: «Κανείς δε σας ακολούθησε εκτός από τους 
περιφρονηµένους ανάµεσά µας, εκείνους που δεν αξίζουν καµιά 
προσοχή.» Σκοπός τους ήταν να δείξουν ότι κανείς ανάµεσα στους 
µορφωµένους, τους πλούσιους και τους διάσηµους δεν πίστεψε σ’ 
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αυτούς. Με αυτήν κι άλλες παρόµοιες αποδείξεις επεδίωξαν να 
διαψεύσουν Εκείνον ο Όποιος δε λέει παρά µόνο την αλήθεια. 
Σ’ αυτή τη λαµπρότατη Θεία Αποκάλυψη, ωστόσο, αυτή την 
πανίσχυρη Κυριαρχία, ένας αριθµός από φωτισµένους ιερείς, από 
ανθρώπους µε ολοκληρωµένη µόρφωση, θεολόγοι µε ώριµη σοφία, 
έφτασαν στην Αυλή Του, ήπιαν από το κύπελλο της θείας Του 
Παρουσίας και περιβλήθηκαν µε την τιµή της πιο έξοχης χάρης Του. 
Αυτοί απαρνήθηκαν, για χάρη του Αγαπηµένου, τον κόσµο και 
οτιδήποτε υπάρχει σ’ αυτόν. … 
Όλοι αυτοί καθοδηγήθηκαν από το φως του Ήλιου της Θείας 
Αποκάλυψης, οµολόγησαν και παραδέχτηκαν την αλήθεια Του. 
Ήταν τέτοια η πίστη τους που οι περισσότεροι απαρνήθηκαν την 
περιουσία και τους συγγενείς τους και προσηλώθηκαν στην 
ευχαρίστηση του Πανένδοξου. Πρόσφεραν τη ζωή τους για τον 
Πολυαγαπηµένο τους και παραχώρησαν τα πάντα στο µονοπάτι 
Του. Τα στήθη τους έγιναν στόχοι για τα βέλη του εχθρού και τα 
κεφάλια τους στόλισαν τις λόγχες των απίστων. Δεν έµεινε κανένας 
τόπος που να µην πιει το αίµα αυτών των ενσαρκώσεων της 
αποδέσµευσης και κανένα ξίφος που να µην πληγώσει το λαιµό 
τους. Οι πράξεις τους και µόνο πιστοποιούν την αλήθεια των λόγων 
τους. Άραγε η µαρτυρία αυτών των άγιων ψυχών, που έχουν τόσο 
ένδοξα σηκωθεί για να προσφέρουν τη ζωή τους για τον Αγαπηµένο 
τους έτσι που ολόκληρος ο κόσµος θαύµασε τον τρόπο της θυσίας 
τους, δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους αυτής της εποχής; Δεν 
αποτελεί επαρκή µαρτυρία ενάντια στην απιστία εκείνων οι οποίοι 
για κάτι ασήµαντο πρόδωσαν την πίστη τους, οι οποίοι αντάλλαξαν 
την αθανασία µε εκείνο που φθείρεται, οι οποίοι εγκατέλειψαν το 
Κοσάρ της Θείας Παρουσίας για τις αλµυρές πηγές, και των οποίων 
ο µοναδικός σκοπός στη ζωή είναι να ιδιοποιηθούν την περιουσία 
των άλλων; Ακόµη κι εσύ βλέπεις πώς όλοι τους έχουν ασχοληθεί 
µε τις µαταιότητες του κόσµου και έχουν παραστρατήσει απ’ Αυτόν 
ο Οποίος είναι ο Κύριος, ο Ύψιστος. 
Να είσαι δίκαιος: Είναι αποδεκτή και άξια προσοχής η µαρτυρία 
εκείνων, των οποίων οι πράξεις συµφωνούν µε τα λόγια τους, των 
οποίων η εξωτερική συµπεριφορά συµβαδίζει µε την εσωτερική 
τους ζωή; Ο νους σαστίσει µε τις πράξεις τους και η ψυχή θαυµάζει 
το σθένος και τη σωµατική τους αντοχή. Ή µήπως είναι αποδεκτή η 
µαρτυρία αυτών των άπιστων ψυχών που δεν πνέουν παρά µόνο την 
πνοή της εγωιστικής επιθυµίας και που βρίσκονται φυλακισµένες 
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µέσα στο κλουβί των µάταιων ψευδαισθήσεών τους; Σαν τις 
νυχτερίδες του σκότους δε σηκώνουν τα κεφάλια τους από την 
ανάπαυση παρά µόνο για να κυνηγήσουν τα εφήµερα πράγµατα του 
κόσµου και δε βρίσκουν ησυχία τη νύχτα παρά µόνο όταν µοχθούν 
να προωθήσουν τους στόχους της άθλιας ζωής τους. Βυθισµένοι 
στα εγωιστικά τους σχέδια, λησµονούν τη Θεϊκή εντολή. Την ηµέρα 
αγωνίζονται µε όλη τους την ψυχή για τα εγκόσµια αγαθά και τη 
νύχτα η µοναδική τους ασχολία είναι η ικανοποίηση των σαρκικών 
τους επιθυµιών. Με βάση ποιο νόµο ή πρότυπο θα µπορούσαν να 
δικαιολογηθούν οι άνθρωποι που προσκολλήθηκαν στις αρνήσεις 
τέτοιων µικρόθυµων ψυχών και αγνόησαν την πίστη εκείνων που 
απαρνήθηκαν για χάρη της ευχαρίστησης του Θεού, τη ζωή και την 
περιουσία τους, τη φήµη και τη δόξα τους, την υπόληψή και την 
τιµή τους;… 
Με τι αγάπη, τι αφοσίωση, τι αγαλλίαση και ιερή έκσταση, 
θυσίασαν τη ζωή τους στο µονοπάτι του Πανένδοξου! Την αλήθεια 
αυτή µαρτυρούν τα πάντα. Και όµως πώς µπορούν να µειώνουν 
αυτή την Αποκάλυψη; Έχει δει ποτέ οποιαδήποτε εποχή τέτοια 
βαρυσήµαντα γεγονότα; Αν αυτοί οι σύντροφοι δεν είναι οι 
αληθινοί αγωνιστές του Θεού, ποιος άλλος θα µπορούσε να κληθεί 
µε αυτό το όνοµα; Μήπως αυτοί οι σύντροφοι επιζητούσαν δύναµη 
και δόξα; Μήπως ποθούσαν ποτέ πλούτη; Μήπως έτρεφαν 
οποιαδήποτε άλλη επιθυµία εκτός από την ευχαρίστηση του Θεού; 
Αν αυτοί οι σύντροφοι σφάλλουν, µε όλες τις θαυµαστές τους 
µαρτυρίες και τα υπέροχα έργα, ποιος είναι τότε άξιος να 
διεκδικήσει για τον εαυτό του την αλήθεια; Ορκίζοµαι στο Θεό! Οι 
ίδιες τους οι πράξεις αποτελούν µια επαρκή µαρτυρία και µια 
αδιάψευστη απόδειξη για όλους τους λαούς της γης, αν µπορούσαν 
οι άνθρωποι να στοχαστούν µέσα στην καρδιά τους τα µυστήρια 
της Θείας Αποκάλυψης. “Και εκείνοι που πράττουν άδικα θα 
ξέρουν σύντοµα τι τύχη τους περιµένει!” … 
Σκέψου αυτούς τους µάρτυρες της αδιαµφισβήτητης ειλικρίνειας, 
των οποίων τη φιλαλήθεια πιστοποιεί το σαφές κείµενο του Βιβλίου 
και εκ των οποίων όλοι, όπως οµολόγησες κι εσύ, θυσίασαν τη ζωή 
τους, την περιουσία τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τα 
πάντα και ανήλθαν στους υψηλότερους θαλάµους του Παραδείσου. 
Είναι δίκαιο να απορρίψουµε τη µαρτυρία αυτών των 
αποδεσµευµένων και εξυψωµένων υπάρξεων σχετικά µε την 
αλήθεια αυτής της έξοχης και Ένδοξης Αποκάλυψης, και να 

 130



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
θεωρήσουµε αποδεκτές τις κατηγορίες που έχουν εκφραστεί 
ενάντια σ’ αυτό το λαµπρό Φως από αυτό τον άπιστο κόσµο, ο 
οποίος για το χρυσάφι έχει εγκαταλείψει την πίστη του και ο οποίος 
για χάρη της ηγεσίας έχει απαρνηθεί Αυτόν ο Οποίος είναι ο 
Πρώτος Ηγέτης όλης της ανθρωπότητας; Αυτό, παρόλο που ο 
χαρακτήρας τους έχει τώρα αποκαλυφτεί σε όλους τους ανθρώπους 
που τους έχουν αναγνωρίσει ως εκείνους που σε καµιά περίπτωση 
δε θα αφήσουν ούτε το παραµικρό ίχνος της εφήµερης εξουσίας 
τους για χάρη της άγιας Πίστης του Θεού, πόσο µάλλον τη ζωή 
τους, την περιουσία και τα συναφή. 

XCII.   Το Βιβλίο του Θεού είναι τελείως ανοιχτό και ο Λόγος Του 
καλεί την ανθρωπότητα προς Αυτόν. Ούτε µια χούφτα άνθρωποι δε 
βρέθηκαν πρόθυµοι να προσηλωθούν στην Υπόθεσή Του ή να 
γίνουν όργανα της προώθησής της. Αυτοί οι λίγοι έχουν προικιστεί 
µε το Θείο Ελιξήριο, που µόνο αυτό µπορεί να µετατρέπει σε 
ατόφυο χρυσάφι τη σκουριά του κόσµου, και έχουν καταστεί ικανοί 
να χορηγούν το αλάνθαστο φάρµακο για όλα τα δεινά που 
βασανίζουν τα τέκνα των ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος δεν µπορεί 
να κερδίσει την αιώνια ζωή, εκτός κι αν αγκαλιάσει την αλήθεια 
αυτής της ανεκτίµητης, αυτής της θαυµαστής και µεγαλειώδους 
Αποκάλυψης.  
Ακούστε προσεκτικά, ω φίλοι του Θεού, τη φωνή Αυτού τον 
Οποίον έχει αδικήσει ο κόσµος και κρατηθείτε γερά από οτιδήποτε 
εξυψώνει την Υπόθεσή Του. Αυτός, αληθινά, οδηγεί οποιονδήποτε 
επιθυµεί στο ίσιο Του Μονοπάτι. Αυτή είναι µια Αποκάλυψη που 
ενσταλάζει δύναµη στον αδύνατο και στέφει µε πλούτο τον άπορο.  
Με απόλυτη φιλικότητα και µε πνεύµα τέλειας αδελφοσύνης 
συσκεφθείτε και αφιερώστε τις πολύτιµες µέρες της ζωής σας για τη 
βελτίωση του κόσµου και την προώθηση της Υπόθεσης Αυτού, ο 
Οποίος είναι ο Πανάρχαιος και Υπέρτατος Κύριος των πάντων. 
Αυτός, αληθινά, επιβάλλει σ’ όλους τους ανθρώπους το σωστό και 
απαγορεύει οτιδήποτε υποβαθµίζει τη στάθµη τους. 

XCIII.   Γνώριζε ότι κάθε δηµιούργηµα είναι ένα σηµάδι της 
αποκάλυψης του Θεού. Το καθένα, σύµφωνα µε την ικανότητά του, 
είναι και θα παραµείνει για πάντα, ένα τεκµήριο του 
Παντοδύναµου. Εφόσον Αυτός, ο υπέρτατος Κύριος όλων, έχει 
επιθυµήσει να αποκαλύψει την κυριαρχία Του στο βασίλειο των 
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ονοµάτων και ιδιοτήτων, κάθε δηµιούργηµα, µέσω της Θείας 
Βούλησης, έχει γίνει ένα σηµάδι της δόξας Του. Είναι τόσο 
διεισδυτική και απεριόριστη αυτή η αποκάλυψη που δεν µπορεί να 
βρεθεί τίποτα απολύτως σε όλο το σύµπαν που να µην αντανακλά 
τη λάµψη Του. Κάτω από τέτοιες συνθήκες κάθε σκέψη εγγύτητας 
και αποµάκρυνσης εξαλείφεται…. Αν το Χέρι της Θείας δύναµης 
στερούσε σ’ όλα τα δηµιουργήµατα αυτό το υψηλό δώρο, ολόκληρο 
το σύµπαν θα ερήµωνε και θα άδειαζε. 
Κοίταξε πόσο απέραντα εξυψωµένος είναι ο Κύριος ο Θεός σου, 
υπεράνω όλων των δηµιουργηµάτων! Δες το µεγαλείο της 
κυριαρχίας Του, την υπεροχή και την υπέρτατη δύναµή Του. Αν τα 
πράγµατα που έχουν δηµιουργηθεί απ’ Αυτόν - µεγάλη ας είναι η 
δόξα Του - και έχουν οριστεί να είναι οι φανερώσεις των ονοµάτων 
και ιδιοτήτων Του, είναι εξαιτίας της χάρης µε την οποία έχουν 
προικιστεί , εξυψωµένα υπεράνω κάθε εγγύτητας και 
αποµάκρυνσης, πόσο περισσότερο εξυψωµένη πρέπει να είναι 
εκείνη η Θεία Ουσία που τα έχει καλέσει στην ύπαρξη. 
Διαλογίσου πάνω σ’ αυτό που έχει γράψει ο ποιητής: “Μην 
απορήσεις αν ο Πολυαγαπηµένος µου είναι πιο κοντά σε µένα απ’ 
ό,τι ο ίδιος µου ο εαυτός· να απορήσεις γι’ αυτό, ότι εγώ, παρά την 
τόση εγγύτητα, είµαι ακόµη τόσο µακριά Του.”… Λαµβάνοντας 
υπόψη τα όσα έχει αποκαλύψει ο Θεός, ότι “Εµείς είµαστε πιο 
κοντά στον άνθρωπο απ’ ό,τι η αρτηρία της ζωής του,” ο ποιητής, 
κάνοντας νύξη σ’ αυτό το στίχο, έχει δηλώσει ότι παρόλο που η 
αποκάλυψη του Πολυαγαπηµένου µου έχει διαποτίσει τόσο πολύ 
την ύπαρξή µου, έτσι που είναι πιο κοντά σ’ εµένα απ’ ό,τι η 
αρτηρία της ζωής µου, ωστόσο, παρά τη βεβαιότητά µου σχετικά µε 
την πραγµατικότητά της και την αναγνώριση της θέσης µου, είµαι 
ακόµη τόσο αποµακρυσµένος απ’ Αυτόν. Με αυτό εννοεί ότι η 
καρδιά του, που είναι η έδρα του Παντελεήµονα και ο θρόνος στον 
οποίο κατοικεί το µεγαλείο της αποκάλυψής Του, λησµονεί το 
Δηµιουργό της και έχει παραστρατήσει από το µονοπάτι Του, έχει 
αποκλειστεί από τη δόξα Του και έχει κηλιδωθεί από το µίασµα των 
εγκόσµιων επιθυµιών. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση µ’ αυτό ότι ο ένας αληθινός 
Θεός είναι ο Ίδιος εξυψωµένος πέρα και πάνω από κάθε εγγύτητα 
και αποµάκρυνση. Η πραγµατικότητά Του υπερβαίνει παρόµοιους 
περιορισµούς. Η σχέση Του µε τα δηµιουργήµατά Του δε γνωρίζει 

 132



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
βαθµίδες. Το ότι µερικοί είναι κοντά και άλλοι είναι µακριά πρέπει 
να αποδοθεί στις ίδιες τις φανερώσεις. 
Το ότι η καρδιά είναι ο θρόνος, στον οποίο επικεντρώνεται η 
Αποκάλυψη του Θεού, του Παντελεήµονα, πιστοποιείται από τα 
άγια λόγια που έχουµε παλαιότερα αποκαλύψει. Μεταξύ αυτών 
είναι το εξής ρητό: “Η γη και ο ουρανός δεν µπορούν να Με 
χωρέσουν· αυτό που µόνο µπορεί να Με χωρέσει είναι η καρδιά 
εκείνου που πιστεύει σε Μένα και είναι πιστός στην Υπόθεσή 
Μου.” Πόσο συχνά δεν έχει παραστρατήσει η ανθρώπινη καρδιά, 
που είναι αποδέκτης του φωτός του Θεού και η έδρα της 
αποκάλυψης του Παντελεήµονα, από Αυτόν ο Οποίος είναι η Πηγή 
εκείνου του φωτός και η Αστείρευτη Πηγή εκείνης της 
αποκάλυψης. Η δυστροπία της καρδιάς είναι αυτό που την 
αποµακρύνει από το Θεό και την καταδικάζει σε αποµάκρυνση από 
Αυτόν. Οι καρδιές εκείνες, ωστόσο, που έχουν γνώση της 
Παρουσίας Του, είναι κοντά Του και πρέπει να θεωρηθούν ότι έχουν 
πλησιάσει το θρόνο Του. 
Σκέψου, επιπλέον, πόσο συχνά ο άνθρωπος ξεχνάει τον ίδιο του τον 
εαυτό, ενώ ο Θεός παραµένει, χάρη στη γνώση Του που 
περιλαµβάνει τα πάντα, γνώστης του δηµιουργήµατός Του και 
συνεχίζει να σκορπίζει πάνω του την εµφανή ακτινοβολία της δόξας 
Του. Είναι προφανές, εποµένως, ότι Αυτός, σε τέτοιες συνθήκες, 
είναι πιο κοντά στον άνθρωπο απ’ ό,τι ο ίδιος του ο εαυτός. Θα 
παραµείνει πραγµατικά, έτσι παντοτινά, διότι, ενώ ο ένας αληθινός 
Θεός γνωρίζει τα πάντα, αντιλαµβάνεται τα πάντα και κατανοεί τα 
πάντα, ο θνητός άνθρωπος είναι επιρρεπής στο σφάλµα και έχει 
άγνοια για τα µυστήρια που βρίσκονται κρυµµένα µέσα του…. 
Ας µη φανταστεί κανείς ότι µε τον ισχυρισµό Μας πως όλα τα 
δηµιουργήµατα είναι τα σηµάδια της αποκάλυψης του Θεού 
εννοείται ότι - Θεός φυλάξοι - όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι καλοί 
είτε κακοί, ευσεβείς ή άπιστοι, είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Ούτε 
υπονοεί ότι το Θείο Ον - µεγάλο ας είναι το όνοµά Του και 
εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του - µπορεί να συγκριθεί, κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, µε τους ανθρώπους, ή µπορεί, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, να συσχετιστεί µε τα πλάσµατά Του. Ένα 
τέτοιο σφάλµα έχουν διαπράξει ορισµένοι ανόητοι οι οποίοι, αφού 
ανήλθαν στους ουρανούς των µάταιων ψευδαισθήσεών τους, 
ερµήνευσαν ότι Θεία Ενότητα σηµαίνει πως όλα τα δηµιουργήµατα 
είναι τα σηµάδια του Θεού και ότι, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
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καµιά απολύτως διάκριση µεταξύ τους. Μερικοί ξεπέρασαν ακόµη 
και εκείνους υποστηρίζοντας ότι αυτά τα σηµάδια είναι σύντροφοι 
και εταίροι µε τον Ίδιο το Θεό. Φιλεύσπλαχνε Θεέ! Αυτός είναι, 
αληθινά, ένας και αδιαίρετος· ένας στην ουσία Του, ένας στις 
ιδιότητές Του. Οτιδήποτε πέρα απ’ Αυτόν είναι ένα τίποτα όταν 
συγκρίνεται µε τη λαµπρή αποκάλυψη ενός και µόνο ονόµατός Του, 
µε την παραµικρή νύξη της; δόξα Του - πόσο µάλλον όταν 
παραβάλλεται µε τον Ίδιο Του τον Εαυτό. 
Μα τη δικαιοσύνη του ονόµατός Μου, του Παντελεήµονος!  Η 
Πένα του Υψίστου τρέµει µε µεγάλο ρίγος και συγκλονίζεται µε την 
αποκάλυψη αυτών των λόγων. Πόσο ισχνή και ασήµαντη είναι η 
µηδαµινή σταγόνα όταν συγκρίνεται µε τα πελώρια κύµατα του 
απεριόριστου και παντοτινού Ωκεανού του Θεού και πόσο 
απολύτως ευτελές πρέπει να φαίνεται κάθε εξαρτηµένο και φθαρτό 
πράγµα όταν αντιπαρατίθεται µε την αδηµιούργητη, την 
απερίγραπτη δόξα του Αιώνιου! Ικετεύουµε συγχώρεση από το Θεό, 
τον Παντοδύναµο, για εκείνους που τρέφουν τέτοιες πεποιθήσεις 
και προφέρουν τέτοια λόγια. Λέγε: Ω λαέ! Πώς µπορεί µια 
πρόσκαιρη φαντασίωση να συγκριθεί µε τον Αυθύπαρκτο και πώς 
µπορεί ο Δηµιουργός να παροµοιαστεί µε τα δηµιουργήµατά Του, 
τα οποία είναι απλώς σαν τη γραφή της Πένας Του; Η γραφή Του 
αντίθετα υπερβαίνει τα πάντα και είναι εξαγνισµένη και υπέρµετρα 
εξυψωµένη υπεράνω όλων των δηµιουργηµάτων. 
Επιπλέον, σκέψου τα σηµάδια της αποκάλυψης του Θεού σε σχέση 
του ενός µε το άλλο. Μπορεί ο ήλιος, που δεν είναι παρά ένα από 
αυτά τα σηµάδια, να θεωρηθεί ισότιµος σε βαθµίδα µε το σκοτάδι; 
Ο ένας αληθινός Θεός είναι µάρτυς Μου! Κανένας άνθρωπος δεν 
µπορεί να το πιστέψει, εκτός κι αν είναι από εκείνους των οποίων οι 
καρδιές είναι στενάχωρες και των οποίων τα µάτια έχουν 
εξαπατηθεί. Λέγε: Σκεφτείτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Τα νύχια και τα 
µάτια σας είναι και τα δύο µέρη του σώµατός σας. Τα θεωρείτε ίσου 
βαθµού και αξίας; Αν λέτε ναι· τότε έχετε πραγµατικά κατηγορήσει 
για απάτη τον Κύριο, το Θεό µου, τον Πανένδοξο, εφόσον 
παραµελείτε το ένα και αγαπάτε το άλλο τόσο πολύ όσο την ίδια 
σας τη ζωή.        
Το να παραβαίνει κανείς τα όρια της βαθµίδας και της στάθµης του, 
δεν είναι σε καµιά περίπτωση θεµιτό. Η ακεραιότητα κάθε βαθµίδας 
και στάθµης πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχτεί. Αυτό σηµαίνει ότι 
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κάθε δηµιούργηµα πρέπει να ειδωθεί κάτω από το φως της στάθµης 
που του έχει οριστεί να κατέχει. 
Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι όταν το φως του Ονόµατός 
Μου, που διαπερνά τα πάντα, σκόρπισε την ακτινοβολία του πάνω 
στο σύµπαν, το κάθε δηµιούργηµα, σύµφωνα µε µια καθορισµένη 
εντολή, προικίστηκε µε την ικανότητα να ασκεί µια ιδιαίτερη 
επίδραση και να κατέχει µια ξεχωριστή αξία. Σκεφτείτε την 
επίδραση που έχει το δηλητήριο. Παρόλο που είναι θανατηφόρο, 
διαθέτει τη δύναµη να ασκεί, κάτω από ορισµένες συνθήκες, µια 
ευεργετική επίδραση. Η δύναµη που έχει εµφυσηθεί σε όλα τα 
δηµιουργήµατα αποτελεί άµεση συνέπεια της αποκάλυψης αυτού 
του πλέον ευλογηµένου Ονόµατος. Δοξασµένος ας είναι Αυτός ο 
Οποίος είναι ο Δηµιουργός όλων των ονοµάτων και ιδιοτήτων! 
Ρίξτε στη φωτιά το δέντρο που έχει σαπίσει και ξεραθεί και µείνετε 
κάτω από τη σκιά του πράσινου και ωραίου Δέντρου και γευτείτε 
τους καρπούς του. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις µέρες των Φανερώσεων 
του Θεού έχουν προφέρει τόσα ανάρµοστα λόγια. Αυτά έχουν 
καταγραφεί κατά περίπτωση στα αποκαλυµµένα Βιβλία και Ιερά 
Κείµενα. 
Αληθινός πιστός στην Ενότητα του Θεού είναι εκείνος που 
αναγνωρίζει στο κάθε δηµιούργηµα το σηµάδι της αποκάλυψης 
Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια και όχι εκείνος που 
υποστηρίζει ότι το δηµιούργηµα δε διαχωρίζεται από το Δηµιουργό. 
Σκέψου, για παράδειγµα, την αποκάλυψη του φωτός του Ονόµατος 
του Θεού, του Εκπαιδευτή. Παρατήρησε πόσο εµφανείς είναι σε 
όλα τα πράγµατα οι αποδείξεις µιας τέτοιας αποκάλυψης, πόσο 
εξαρτάται από αυτήν η βελτίωση όλων των όντων. Αυτή η 
εκπαίδευση είναι δύο ειδών. Το ένα είδος είναι καθολικό. Η 
επίδρασή του διεισδύει σε όλα τα πράγµατα και τα συντηρεί. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός έχει λάβει τον τίτλο, “Κύριος 
όλων των κόσµων.” Το άλλο περιορίζεται σ’ εκείνους που έχουν 
έρθει κάτω από τη σκιά αυτού του Ονόµατος και έχουν αναζητήσει 
το καταφύγιο αυτής της πλέον ισχυρής Αποκάλυψης. Εκείνοι, 
ωστόσο, που έχουν αµελήσει να αναζητήσουν αυτό το καταφύγιο, 
έχουν στερηθεί αυτού του προνοµίου και είναι ανίκανοι να 
επωφεληθούν από την πνευµατική τροφή που έχει σταλεί µέσω της 
ουράνιας χάρης αυτού του Μεγίστου Ονόµατος. Πόσο µεγάλο το 
χάσµα που ορίστηκε ανάµεσα στο στα δύο είδη! Αν µπορούσε ν’ 
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αφαιρεθεί το πέπλο και να φανερωθεί η πλήρης δόξα της στάθµης 
εκείνων που έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς το Θεό και, 
εξαιτίας της αγάπης τους γι’ Αυτόν, έχουν απαρνηθεί τον κόσµο, 
ολόκληρη η δηµιουργία θα έµενε εµβρόντητη. Ο αληθινός πιστός 
της Ενότητας του Θεού, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, θα αναγνωρίσει 
στον πιστό και στον άπιστο τις αποδείξεις της αποκάλυψης και των 
δύο αυτών Ονοµάτων. Αν αυτή η αποκάλυψη αποσυρόταν τα πάντα 
θα χάνονταν. 
Σκέψου, µε τον ίδιο τρόπο, την αποκάλυψη του φωτός του 
Ονόµατος του Θεού, του Ασύγκριτου. Παρατήρησε πώς έχει 
περιβάλει αυτό το φως ολόκληρη τη δηµιουργία, πώς εκδηλώνει το 
κάθε πράγµα το σηµάδι της Ενότητάς Του, µαρτυρεί την 
πραγµατικότητα Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, 
διακηρύσσει την κυριαρχία Του, τη µοναδικότητά Του και τη 
δύναµή Του. Αυτή η αποκάλυψη είναι ένα δείγµα του ελέους Του 
που έχει συµπεριλάβει όλα τα δηµιουργήµατα. Εκείνοι, εντούτοις, 
που έχουν προσάψει εταίρους σ’ Αυτόν έχουν άγνοια αυτής της 
αποκάλυψης και στερούνται της Πίστης µέσω της οποίας µπορούν 
να πλησιάσουν και να ενωθούν µ’ Αυτόν. Κοίταξε πώς µαρτυρούν 
οι διαφορετικοί λαοί και άνθρωποι της γης την ενότητά Του και 
αναγνωρίζουν τη µοναδικότητά Του. Χωρίς το σηµάδι της Ενότητας 
του Θεού µέσα τους, ποτέ δε θα είχαν αναγνωρίσει την αλήθεια των 
λόγων, “Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από το Θεό.” Κι όµως, 
σκέψου πόσο οικτρά έχουν σφάλει κι έχουν παραστρατίσει από το 
µονοπάτι Του. Εφόσον έχουν αποτύχει ν’ αναγνωρίσουν τον 
Υπέρτατο Φανερωτή, έχουν πάψει να συγκαταλέγονται ανάµεσα σ’ 
εκείνους που µπορεί να θεωρηθούν αληθινοί πιστοί της Ενότητας 
του Θεού. 
Αυτό το σηµάδι της αποκάλυψης της Θείας Ύπαρξης µέσα σ’ 
αυτούς που έχουν προσάψει εταίρους σ’ Αυτόν µπορεί, κατά κάποια 
έννοια, να θεωρηθεί ως µια αντανάκλαση της δόξας µε την οποία 
φωτίζονται οι πιστοί. Κανείς, όµως, δεν µπορεί να καταλάβει αυτή 
την αλήθεια εκτός από τους ανθρώπους που είναι προικισµένοι µε 
κατανόηση. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πραγµατικά αναγνωρίσει την 
Ενότητα του Θεού πρέπει να θεωρηθούν πρωταρχικές φανερώσεις 
αυτού του Ονόµατος. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πιει τον 
οίνο της Θείας Ενότητας από το κύπελλο που τους έχει προσφέρει 
το χέρι του Θεού και οι οποίοι έχουν στρέψει το πρόσωπό τους προς 
Αυτόν. Πόσο τεράστια η απόσταση που χωρίζει αυτές τις 
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καθαγιασµένες υπάρξεις από εκείνους τους ανθρώπους που 
βρίσκονται τόσο µακριά από το Θεό!… 
Ας δώσει ο Θεός ώστε, µ’ ένα διαπεραστικό βλέµµα, να 
αντιληφθείς, µέσα σ’ όλα τα πράγµατα, το σηµάδι της αποκάλυψης 
Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανάρχαιος Βασιλιάς και ν’ αναγνωρίσεις 
πόσο εξυψωµένη και καθαγιασµένη απ’ όλη τη δηµιουργία είναι 
εκείνη η άγια και ιερή Ύπαρξη. Αυτή, αληθινά, είναι η ίδια η ρίζα 
και η ουσία της πίστης στην ενότητα και µοναδικότητα του Θεού. 
“Ο Θεός ήταν µόνος· δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός απ’ Αυτόν.” 
Αυτός, τώρα, είναι ό,τι ήταν ανέκαθεν. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός απ’ Αυτόν, τον Ένα, τον Ασύγκριτο, τον Παντοδύναµο, τον 
Ύψιστο, το Μέγιστο. 

XCIV.   Και τώρα σχετικά µε την αναφορά σου για την ύπαρξη δύο 
Θεών. Πρόσεξε, πρόσεξε, µήπως οδηγηθείς στο να προσάψεις 
εταίρους  στον Κύριο, το Θεό σου. Αυτός είναι και ήταν ανέκαθεν 
ένας και µόνος, χωρίς ταίρι ή ισότιµο, αιώνιος στο παρελθόν, 
αιώνιος στο µέλλον, αποδεσµευµένος από τα πάντα, ατελεύτητος, 
αµετάβλητος και αυθύπαρκτος. Δεν έχει ορίσει κανέναν εταίρο για 
τον Εαυτό Του στο Βασίλειό Του, κανέναν σύµβουλο για να Τον 
συµβουλεύει, κανέναν για να συγκριθεί µαζί Του, κανέναν ν’ 
ανταγωνιστεί τη δόξα Του. Αυτό πιστοποιεί κάθε άτοµο του 
σύµπαντος και πέρα απ’ αυτό οι κάτοικοι των ουράνιων βασιλείων, 
εκείνοι που κατέχουν τις πιο υψηλές θέσεις και των οποίων τα 
ονόµατα µνηµονεύονται µπροστά στο Θρόνο της Δόξας. 
Βεβαίωσε στα ενδόµυχα της καρδιάς σου αυτή τη µαρτυρία που 
έχει απαγγείλει ο Θεός ο Ίδιος και για τον Εαυτό Του, ότι δεν 
υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν ότι τα πάντα πέρα απ’ Αυτόν 
έχουν δηµιουργηθεί κατόπιν δικής Του εντολής, έχουν πλαστεί µε 
τη δική Του άδεια, υπόκεινται στο νόµο Του και είναι σαν ένα 
λησµονηµένο πράγµα όταν συγκρίνονται µε τις ένδοξες µαρτυρίες 
της µοναδικότητάς Του και είναι σαν ένα τίποτα όταν βρίσκονται 
αντιµέτωπα µε τις ισχυρές αποκαλύψεις της ενότητάς Του. 
Αυτός, αληθινά, υπήρξε καθ’ όλη την αιωνιότητα ένας στην Ουσία 
Του, ένας στις ιδιότητές Του, ένας στα έργα Του. Οποιαδήποτε 
σύγκριση ισχύει µόνο για τα πλάσµατά Του και όλες οι αντιλήψεις 
περί σχέσεων είναι αντιλήψεις που ανήκουν αποκλειστικά σε 
εκείνους που Τον υπηρετούν. Απείρως εξυψωµένη είναι η ουσία 
Του υπεράνω των περιγραφών των πλασµάτων Του. Αυτός, µόνος, 
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καταλαµβάνει την Έδρα του υπέρτατου µεγαλείου, της ανώτατης 
και απροσπέλαστης δόξας. Τα πουλιά των ανθρώπινων καρδιών, 
όσο ψηλά κι αν πετούν, δεν µπορούν ποτέ να ελπίζουν να φτάσουν 
τα ύψη της ακατάληπτης Ουσίας Του. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος 
έχει πλάσει ολόκληρη τη δηµιουργία, ο Οποίος έχει κάνει κάθε 
δηµιούργηµα να αναδυθεί µε την προσταγή Του. Μπορεί, τότε, το 
πράγµα που δηµιουργήθηκε χάρη στο λόγο που έχει αποκαλύψει η 
Πένα Του και που καθοδηγήθηκε από το δάκτυλο της Βούλησής 
Του να θεωρηθεί εταίρος µ’ Αυτόν ή µια ενσάρκωση του Εαυτού 
Του; Πολύ απέχει από τη δόξα Του να κάνει η ανθρώπινη πένα ή 
γλώσσα νύξη στο µυστήριό Του ή να συλλάβει η ανθρώπινη καρδιά 
την Ουσία Του. Οι πάντες πέρα απ’ Αυτόν στέκονται φτωχοί κι 
έρηµοι στην πόρτα Του, όλοι είναι ανίσχυροι µπροστά στο µεγαλείο 
της ισχύος Του, όλοι είναι µόνο δούλοι στο Βασίλειό Του. Αυτός 
είναι αρκετά πλούσιος ώστε να µπορεί να υπάρξει χωρίς κανένα 
από τα πλάσµατα. 
Ο δεσµός της υπηρεσίας που έχει εδραιωθεί ανάµεσα στο λάτρη και 
στο Λατρεµένο, ανάµεσα στο δηµιούργηµα και στο Δηµιουργό, θα 
πρέπει από µόνος του να θεωρηθεί σαν ένα δείγµα της 
ευσπλαχνικής Του εύνοιας προς τους ανθρώπους και όχι σαν κάποια 
ένδειξη οποιασδήποτε αξίας που µπορεί να κατέχουν. Αυτό 
πιστοποιεί κάθε αληθινός και διορατικός πιστός. 

XCV.   Γνώριζε ότι σύµφωνα µε ό,τι έχει θεσπίσει ο Κύριός σου, ο 
Κύριος όλων των ανθρώπων, στο Βιβλίο Του, οι εύνοιες που έχει 
απονείµει Αυτός στην ανθρωπότητα υπήρξαν και θα µείνουν 
πάντοτε απεριόριστες. Πρώτη και κύρια ανάµεσα σ’ αυτές τις 
εύνοιες που έχει απονείµει ο Παντοδύναµος στον άνθρωπο είναι το 
δώρο του νου. Ο σκοπός Του απονέµοντας ένα τέτοιο δώρο δεν 
είναι άλλος από το να καταστήσει ικανό το πλάσµα Του να γνωρίσει 
και να αναγνωρίσει τον έναν αληθινό Θεό - εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του. Αυτό το δώρο δίνει στον άνθρωπο τη δύναµη να 
διακρίνει την αλήθεια σ’ όλα τα πράγµατα, τον οδηγεί σ’ ό,τι είναι 
σωστό και τον βοηθά ν’ ανακαλύψει τα µυστικά της δηµιουργίας. 
Επόµενο στη σειρά είναι η ικανότητα της όρασης, το πρωταρχικό 
όργανο µε το οποίο µπορεί να λειτουργήσει η αντίληψή του. Οι 
αισθήσεις της ακοής, της καρδιάς και τα συναφή πρέπει οµοίως να 
υπολογίζονται ανάµεσα στα δώρα, µε τα οποία είναι προικισµένο το 
ανθρώπινο σώµα. Απείρως εξυψωµένος είναι ο Παντοδύναµος ο 
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Οποίος έχει δηµιουργήσει αυτές τις ικανότητες και τις έχει 
φανερώσει στο σώµα του ανθρώπου.  
Καθένα απ’ αυτά τα δώρα είναι µια αναµφισβήτητη απόδειξη της 
µεγαλοπρέπειας, της ισχύος, της υπεροχής, της γνώσης του ενός 
αληθινού Θεού που περιβάλλει τα πάντα - εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του. Σκέψου την αίσθηση της αφής. Δες πώς η ικανότητά της 
έχει εξαπλωθεί σ’ ολόκληρο το ανθρώπινο σώµα. Ενώ οι 
λειτουργίες της όρασης και της ακοής εντοπίζονται η κάθε µία σ’ 
ένα συγκεκριµένο κέντρο, η αίσθηση της αφής αγκαλιάζει το 
σύνολο του ανθρώπινου σώµατος. Δοξασµένη ας είναι η δύναµή 
Του, µεγάλη η κυριαρχία Του!  
Αυτά τα δώρα είναι έµφυτα µέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Εκείνο 
που υπερέχει όλων των άλλων δώρων, που είναι από τη φύση του 
άφθαρτο και ανήκει στον Ίδιο το Θεό, είναι το δώρο της Θείας 
Αποκάλυψης. Κάθε δωρεά που έχει απονεµηθεί από το Δηµιουργό 
στον άνθρωπο, είτε υλική είτε πνευµατική, υπόκειται σ’ αυτήν. 
Είναι στην ουσία της, και θα µείνει πάντα έτσι, ο Άρτος εξ 
Ουρανού. Είναι η υπέρτατη µαρτυρία του Θεού, η πιο ξεκάθαρη 
απόδειξη της αλήθειας Του, το σηµάδι της απόλυτης γενναιοδωρίας 
Του, το δείγµα του ελέους Του που περιβάλλει τα πάντα, η απόδειξη 
της πιο στοργικής Του πρόνοιας, το σύµβολο της πιο τέλειας χάρης 
Του. Όποιος έχει αναγνωρίσει τη Φανέρωσή Του την Ηµέρα αυτή, 
έχει πράγµατι γευτεί αυτό το ύψιστο δώρο του Θεού.  
Δώσε ευχαριστίες στον Κύριό σου για την απονοµή µιας τόσο 
µεγάλης δωρεάς σ’ εσένα. Ύψωσε τη φωνή σου και λέγε: Κάθε 
έπαινος σ’ Εσένα ανήκει, ω Εσύ, Επιθυµία κάθε καρδιάς µε 
κατανόηση!  

XCVI.   Η Πένα του Υψίστου καλεί αδιάκοπα, κι όµως, πόσο λίγοι 
είναι εκείνοι που έχουν τείνει το αφτί τους προς τη φωνή της! Οι 
κάτοικοι του βασιλείου των ονοµάτων ασχολούνται µε το 
πολύχρωµο ένδυµα του κόσµου, ξεχνώντας ότι κάθε άνθρωπος που 
έχει µάτια να αντιληφθεί κι αφτιά ν’ ακούσει δεν µπορεί παρά να 
παραδεχτεί πόσο φευγαλέα είναι τα χρώµατά του. 
Μια νέα ζωή σαλεύει, σ’ αυτή την εποχή, µέσα σ’ όλους τους λαούς 
της γης· και όµως, κανείς δεν έχει ανακαλύψει την αιτία της ή 
αντιληφθεί το κίνητρό της. Σκεφτείτε τους λαούς της Δύσης. 
Παρατηρήστε, πώς στην επιδίωξη εκείνου που είναι µάταιο και 
ασήµαντο, έχουν θυσιάσει και ακόµη θυσιάζουν, αµέτρητες ζωές 
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για την εδραίωση και την προαγωγή του. Οι άνθρωποι της Περσίας, 
από την άλλη πλευρά, παρόλο που είναι ο τόπος διαφύλαξης µιας 
εναργούς και λαµπρής Αποκάλυψης της οποίας η δόξα της 
επιβλητικότητας και της φήµης έχει περιβάλει ολόκληρη τη γη, 
είναι αποκαρδιωµένοι και βυθισµένοι σε βαθύ λήθαργο. 
Ω φίλοι! Μην παραµελείτε τις αρετές µε τις οποίες έχετε προικιστεί 
και µην αγνοείτε τον υψηλό σας προορισµό. Μην αφήνετε τους 
κόπους σας να πηγαίνουν χαµένοι µέσω των µάταιων 
φαντασιώσεων που έχουν επινοήσει µερικές καρδιές. Εσείς είστε τα 
άστρα του ουρανού της κατανόησης, η αύρα που σαλεύει τη 
χαραυγή, τα απαλά ρέοντα ύδατα από τα οποία εξαρτάται η ίδια η 
ζωή όλων των ανθρώπων, τα γράµµατα τα χαραγµένα στον Ιερό 
Του Πάπυρο. Με τη µέγιστη ενότητα και µ’ ένα πνεύµα τέλειας 
αδελφοσύνης, προσπαθήστε ώστε να µπορέσετε να επιτύχετε εκείνο 
που αρµόζει σ’ αυτή την Ηµέρα του Θεού. Αληθινά λέγω, η 
διαµάχη και η διχόνοια και οτιδήποτε απεχθάνεται ο νους του 
ανθρώπου είναι εντελώς ανάξια της στάθµης του. Επικεντρώστε τις 
δυνάµεις σας στη διάδοση της Πίστης του Θεού. Όποιος είναι 
αντάξιος µιας τόσο υψηλής επιταγής ας εγερθεί κι ας την 
προωθήσει. Όποιος αδυνατεί, καθήκον του είναι να ορίσει εκείνον ο 
οποίος θα διακηρύξει, αντ’ αυτού, αυτή την Αποκάλυψη, της οποίας 
η δύναµη έχει κάνει τα θεµέλια των πιο ισχυρών οικοδοµηµάτων να 
τρέµουν, κάθε βουνό να συντριβεί σε σκόνη και κάθε ψυχή να 
µείνει εµβρόντητη. Αν αποκαλυπτόταν το µεγαλείο αυτής της 
Ηµέρας στην πληρότητά του, κάθε άνθρωπος θα εγκατέλειπε 
µυριάδες ζωές στον πόθο του να συµµετέχει, έστω για µια στιγµή, 
στη µεγάλη της δόξα - πολύ περισσότερο αυτό τον κόσµο και τους 
φθαρτούς του θησαυρούς! 
Καθοδηγηθείτε από σοφία σε όλες σας τις ενέργειες και 
προσκολληθείτε γερά σ’ αυτήν. Παρακαλέστε το Θεό ώστε να έχετε 
τη δύναµη να εκτελέσετε εκείνο που είναι η Θέληση του Θεού και 
να βοηθηθείτε ώστε να εκτιµήσετε τη στάθµη που έχει απονεµηθεί 
σ’ εκείνους τους αγαπηµένους Του οι οποίοι έχουν εγερθεί να Τον 
υπηρετούν και να δοξάζουν το όνοµά Του. Πάνω τους ας 
αναπαύεται η δόξα του Θεού, η δόξα όλων όσων υπάρχουν στους 
ουρανούς κι όλων όσων υπάρχουν στη γη και η δόξα των κατοίκων 
του ύψιστου Παραδείσου, του ουρανού των ουρανών. 
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XCVII.   Αναλογίσου τις αµφιβολίες που έχουν εµφυτεύσει στις 
καρδιές των ανθρώπων αυτού του τόπου εκείνοι που έχουν 
προσάψει εταίρους στο Θεό. «Είναι ποτέ δυνατόν,» ρωτούν, «να 
µετατραπεί ο χαλκός σε χρυσάφι;» Λέγε, Μάλιστα, µα τον Κύριό 
µου, είναι δυνατόν. Το µυστικό του, ωστόσο, βρίσκεται κρυµµένο 
στη Γνώση Μας. Θα το αποκαλύψουµε σ’ αυτούς που Εµείς 
θέλουµε. Όποιος αµφισβητεί τη δύναµή Μας, ας ζητήσει από τον 
Κύριο το Θεό του να του αποκαλύψει το µυστικό και να τον 
διαβεβαιώσει για την αλήθεια του. Το ότι µπορεί ο χαλκός να 
µετατραπεί σε χρυσάφι είναι από µόνο του µια επαρκής απόδειξη 
ότι µπορεί και ο χρυσός, µε τον ίδιο τρόπο, να µετατραπεί σε χαλκό, 
αν αυτοί είναι από εκείνους που αντιλαµβάνονται αυτή την αλήθεια. 
Κάθε ορυκτό µπορεί ν’ αποκτήσει την πυκνότητα, τη µορφή και την 
ιδιότητα οποιουδήποτε άλλου ορυκτού. Η γνώση αυτού είναι σε 
Μας, στο Απόκρυφο Βιβλίο. 

XCVIII.   Λέγε: Ω θρησκευτικοί ηγέτες! Μη ζυγίζετε το Βιβλίο του 
Θεού µε πρότυπα και επιστήµες του καιρού σας, γιατί το ίδιο το 
Βιβλίο είναι ή αλάνθαστη πλάστιγγα που έχει καθιερωθεί ανάµεσα 
στους ανθρώπους. Σ’ αυτή την πιο τέλεια πλάστιγγα πρέπει να 
ζυγιστεί οτιδήποτε κατέχουν οι λαοί και τα γένη της γης, ενώ το 
µέτρο του βάρους του θα πρέπει να εξεταστεί σύµφωνα µε το δικό 
του γνώµονα, ας το γνωρίζατε.  
Το µάτι της στοργικής Μου καλοσύνης κλαίει µε λυγµούς για σας, 
γιατί παραλείψατε να αναγνωρίσετε τον Έναν, τον Οποίον 
καλούσατε µέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ. Προχωρήστε, ω 
άνθρωποι, µε κατάλευκα πρόσωπα και ακτινοβόλες καρδιές προς το 
ευλογηµένο και πορφυρό Σηµείο, όπου καλεί το Σαντρατόλ 
Μονταχά : “Αληθινά, δεν υπάρχει άλλος Θεός, εκτός από Εµένα, 13

τον Παντοδύναµο Προστάτη, τον Αυθύπαρκτο!”  
Ω θρησκευτικοί ηγέτες! Ποιός ανάµεσά σας µπορεί να  
συναγωνιστεί Εµένα στην όραση ή στην ενόραση; Πού µπορεί να 
βρεθεί αυτός που τολµά να ισχυριστεί ότι είναι ίσος µ’ Εµένα στο 
λόγο ή στη σοφία; Μα τον Κύριό Μου, τον Παντελεήµονα! Όλα 
στη γη θα παρέλθουν. και αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου σου, 
του Παντοδύναµου, του Πολυαγαπηµένου.  

 Δέντρο που συµβολίζει την Αποκάλυψη13
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Θεσπίσαµε, ω άνθρωποι, ο ύψιστος και τελικός σκοπός κάθε 
µόρφωσης να είναι η αναγνώριση Αυτού ο Οποίος είναι το 
Αντικείµενο όλης της Γνώσης· και παρόλα αυτά κοιτάξτε πώς 
αφήσατε τη µόρφωσή σας να σας αποκλείσει, σαν µε πέπλο, απ’ 
Αυτόν ο Οποίος είναι η Χαραυγή αυτού του Φωτός, µέσω του 
Οποίου καθετί κρυµµένο έχει αποκαλυφτεί. Αν µπορούσατε να 
αποκαλύψετε την πηγή από την οποία διαχέεται η λαµπρότητα 
αυτού του λόγου, θα εγκαταλείπατε τους λαούς του κόσµου και όλα 
όσα κατέχουν και θα πλησιάζατε αυτή την πιο ευλογηµένη Έδρα 
της δόξας.  
Λέγε: Αυτός, αληθινά, είναι ο ουρανός στον οποίο διαφυλάσσεται 
σαν θησαυρός το Μητρικό Βιβλίο, ας µπορούσατε να το 
αντιληφθείτε. Αυτός είναι που έκανε το Βράχο να φωνάξει και την 
Καιοµένη Βάτο να υψώσει τη φωνή της πάνω στο Βουνό που 
ορθώνεται στην Άγια Γη και να διακηρύξει: “Η Βασιλεία είναι του 
Θεού, του υπέρτατου Κυρίου των πάντων, του Πανίσχυρου, του 
Στοργικού!”  
Δεν έχουµε φοιτήσει σε κανένα σχολείο, ούτε έχουµε διαβάσει 
καµιά από τις διατριβές σας. Ακούστε προσεκτικά τα λόγια αυτού 
του Αγράµµατου, µε τα οποία σας καλεί προς το Θεό, τον Διαρκή. 
Αυτό είναι καλύτερο για σας από όλους τους θησαυρούς της γης, ας 
µπορούσατε να το αντιληφθείτε.  

XCIX.   Η ζωτικότητα της πίστης των ανθρώπων στο Θεό φθίνει σε 
κάθε τόπο· τίποτα εκτός από το ευεργετικό Του φάρµακο δεν µπορεί 
ποτέ να την αποκαταστήσει. Η διάβρωση της ασέβειας κατατρώει 
τα ζωτικά µέρη της ανθρώπινης κοινωνίας· τι άλλο εκτός από το 
Ελιξίριο της ισχυρής Του Αποκάλυψης µπορεί να την εξαγνίσει και 
να την αναζωογονήσει; Άραγε εναπόκειται στην ανθρώπινη δύναµη, 
ω Χακίµ, ν’ ασκήσει στα συστατικά στοιχεία οποιουδήποτε από τα 
µικροσκοπικά και αδιαίρετα µόρια της ύλης µια µεταµόρφωση τόσο 
ολοκληρωτική, ώστε να την µετατρέψει σε ατόφυο χρυσάφι; Όσο 
περίπλοκο και δύσκολο µπορεί να φαίνεται αυτό, το ακόµη 
µεγαλύτερο έργο της µετατροπής σατανικής ικανότητας σε ουράνια 
δύναµη είναι κάτι που Εµείς έχουµε εξουσιοδοτηθεί να επιτύχουµε. 
Η Δύναµη η ικανή για µια τέτοια µεταµόρφωση ξεπερνά την ισχύ 
του ίδιου του Ελιξηρίου. Ο Λόγος του Θεού και µόνο µπορεί να 
διεκδικεί τη διάκριση ότι είναι προικισµένος µε την ικανότητα που 
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απαιτείται για µια τόσο µεγάλη και εκτεταµένη αλλαγή. 

C.   Η φωνή του Θείου Προάγγελου που προβάλλει από το θρόνο 
του Θεού δηλώνει: Ω εσείς αγαπηµένοι Μου! Μην αφήνετε την 
άκρη του ιερού Μου ενδύµατος να κηλιδωθεί και να λασπωθεί από 
τα πράγµατα αυτού του κόσµου και µην ακολουθείτε τις 
παρορµήσεις των κακών και διεφθαρµένων σας επιθυµιών. Ο Ήλιος 
της Θείας Αποκάλυψης, που λάµπει στην πληρότητα της δόξας του 
στον ουρανό αυτής της Φυλακής, είναι µάρτυς Μου. Εκείνοι των 
οποίων οι καρδιές είναι στραµµένες προς Αυτόν ο Οποίος είναι το 
Αντικείµενο της λατρείας ολόκληρης της δηµιουργίας πρέπει 
οπωσδήποτε, αυτή την Ηµέρα, να ξεπεράσουν όλα τα 
δηµιουργήµατα, ορατά και αόρατα και να εξαγνιστούν απ’ αυτά. Αν 
εγερθούν να διδάξουν την Υπόθεσή Μου πρέπει να αφήσουν την 
πνοή Αυτού ο Οποίος είναι ο Ασυγκράτητος, να τους κινεί και 
πρέπει να την εξαπλώσουν ευρέως στη γη µε µεγάλη 
αποφασιστικότητα, µε ένα νου που είναι ολοκληρωτικά 
επικεντρωµένος σ’ Αυτόν, µε καρδιές που είναι πλήρως 
αποδεσµευµένες κι ανεξάρτητες απ’ όλα τα πράγµατα και µε ψυχές 
που είναι εξαγνισµένες από τον κόσµο και τις µαταιότητές του. 
Επιβάλλεται σ’ αυτούς να επιλέξουν ως καλύτερο εφόδιο για το 
ταξίδι τους την εµπιστοσύνη στο Θεό και να ντυθούν µε την αγάπη 
του Κυρίου τους, του Υψίστου, του Πανενδόξου. Αν πράξουν έτσι, 
τα λόγια τους θα έχουν επίδραση πάνω στους ακροατές τους. 
Πόσο µεγάλο, πόσο απέραντα µεγάλο, το χάσµα που χωρίζει Εµάς 
από αυτούς οι οποίοι, αυτή την Ηµέρα, ασχολούνται µε τα 
κακόβουλα πάθη τους κι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στα 
πράγµατα της γης και στην εφήµερη δόξα της! Πολλές φορές η 
αυλή του Παντελεήµονα είχε απογυµνωθεί φαινοµενικά από τα 
πλούτη αυτού του κόσµου έτσι που εκείνοι που ζούσαν σε στενή 
σχέση µαζί Του υπέφεραν τροµερή ένδεια. Παρά τα βάσανά τους, η 
Πένα του Υψίστου σε καµιά περίπτωση δε θέλησε ν’ αναφερθεί, 
ούτε να κάνει τον παραµικρό υπαινιγµό, σχετικά µε τα πράγµατα 
που ανήκουν σ’ αυτό τον κόσµο και τους θησαυρούς του. Κι αν, 
κάποια φορά, Του χαριζόταν ένα οποιοδήποτε δώρο, αυτό το δώρο 
γινόταν δεκτό σαν ένα δείγµα της χάρης Του προς εκείνον που το 
πρόσφερε. Αν Εµείς θελήσουµε ποτέ να οικειοποιηθούµε για δική 
Μας χρήση όλους τους θησαυρούς της γης, σε κανέναν δε δίνεται 
το δικαίωµα ν’ αµφιβάλει για το κύρος Μας, ή ν’ αµφισβητήσει το 
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δικαίωµά Μας. Θα ήταν αδύνατο να διανοηθεί κανείς οποιαδήποτε 
πράξη περισσότερο ευκαταφρόνητη από το να προσβλέπει, στο 
όνοµα του ενός αληθινού Θεού, στον πλούτου που διαθέτουν οι 
άνθρωποι. 
Επιβάλλεται σ’ εσένα και στους οπαδούς Εκείνου, ο Οποίος είναι η 
Αιώνια Αλήθεια, να καλέσετε όλους τους ανθρώπους σ’ οτιδήποτε 
τους εξαγνίζει από κάθε δέσµευση µε τα πράγµατα της γης και θα 
τους καθαρίσει από τις µολύνσεις της, ώστε η γλυκιά ευωδία της 
ενδυµασίας του Πανενδόξου να γίνει αισθητή από όλους όσους Τον 
αγαπούν.  
Αυτοί όµως που κατέχουν πλούτη πρέπει να µεριµνούν στο έπακρο 
για τους φτωχούς, διότι µεγάλη είναι η τιµή που προορίζεται από το 
Θεό για τους φτωχούς εκείνους που είναι ακλόνητοι στην 
καρτερικότητά τους. Μα τη ζωή Μου! Δεν υπάρχει καµιά τιµή που 
µπορεί να συγκριθεί µ’ αυτήν, εκτός από εκείνη που ο Θεός έχει την 
ευχαρίστηση να απονέµει. Μεγάλη είναι η ευλογία που περιµένει 
τους φτωχούς που υποµένουν καρτερικά και κρύβουν τα βάσανά 
τους και µακάριοι οι πλούσιοι που χαρίζουν τα πλούτη τους στους 
απόρους και προτιµούν αυτούς από τον εαυτό τους.  
Ας δώσει ο Θεός, οι φτωχοί να µοχθήσουν για να κερδίσουν τα 
προς το ζην. Αυτό είναι ένα καθήκον που σ’ αυτή τη µεγίστη 
Αποκάλυψη έχει οριστεί για τον καθένα και υπολογίζεται στα µάτια 
του Θεού σαν καλή πράξη. Όποιος τηρεί αυτό το καθήκον θα έχει 
οπωσδήποτε τη βοήθεια του Αοράτου. Αυτός µπορεί να πλουτίσει 
µε τη χάρη Του οποιονδήποτε επιθυµεί. Αυτός, αληθινά, εξουσιάζει 
τα πάντα...  
Πες, ω Αλή, στους Αγαπηµένους του Θεού ότι η δικαιοσύνη είναι η 
πιο θεµελιώδης ανάµεσα στις ανθρώπινες αρετές. Η αξιολόγηση 
όλων των πραγµάτων πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται πάνω σ’ 
αυτήν. Συλλογίσου για λίγο τις συµφορές και τα βάσανα που 
υπέµεινε αυτός ο Φυλακισµένος. Όλες τις µέρες της ζωής Μου 
βρισκόµουν στο έλεος των εχθρών Μου και κάθε µέρα υπέφερα, 
στο µονοπάτι της αγάπης του Θεού, µια νέα δοκιµασία. Υπέµενα 
καρτερικά µέχρι που διαδόθηκε η φήµη της Υπόθεσης του Θεού 
ευρέως στη γη. Αν εγερθεί τώρα κάποιος και παρακινηµένος από τις 
µάταιες φαντασιώσεις που έχει επινοήσει η καρδιά του,  
προσπαθήσει, ανοικτά ή κρυφά, να διασπείρει τους σπόρους της 
διχόνοιας ανάµεσα στους ανθρώπους - µπορεί να ειπωθεί ότι ένας 
τέτοιος άνθρωπος έχει ενεργήσει δίκαια; Όχι, µα το όνοµα Εκείνου 
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του Οποίου η ισχύς υπερβαίνει τα πάντα! Μα τη ζωή Μου! Η 
καρδιά Μου γογγύζει και τα µάτια Μου θρηνούν οικτρά για την 
Υπόθεση του Θεού και για εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τι λένε 
και φαντάζονται αυτό που δεν κατανοούν. 
Αρµόζει σ’ όλους τους ανθρώπους, αυτή την Ηµέρα, να πιαστούν 
γερά από το Μέγιστο Όνοµα και να εδραιώσουν την ενότητα όλης 
της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει κανένα µέρος να καταφύγει 
κάποιος, κανένα καταφύγιο που µπορεί ν’ αναζητήσει εκτός απ’ 
Αυτόν. Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος οδηγηθεί στο να εκφράσει 
λόγια τέτοια που να στρέψουν τους ανθρώπους µακριά από τις 
ακτές του απέραντου ωκεανού του Θεού και κάνουν τις καρδιές 
τους να προσκολληθούν σε οτιδήποτε εκτός από αυτή την ένδοξη 
και φανερή Ύπαρξη που έχει λάβει µια µορφή υποκείµενη στους 
ανθρώπινους περιορισµούς - ένας τέτοιος άνθρωπος, οσοδήποτε 
υψηλή κι αν είναι η θέση που µπορεί να κατέχει, θα κατηγορηθεί 
απ’ όλη τη δηµιουργία ως ένας που στέρησε στον εαυτό του τις 
γλυκιές ευωδίες του Παντελεήµονα. 
Λέγε: Τηρήστε την δικαιοσύνη στην κρίση σας, ω εσείς άνθρωποι 
µε κατανόηση στην καρδιά! Αυτός που είναι άδικος στην κρίση του 
στερείται των χαρακτηριστικών που διακρίνουν τη στάθµη του 
ανθρώπου. Εκείνος ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια γνωρίζει καλά 
τι κρύβουν τα στήθη των ανθρώπων. Η µεγάλη Του ανεκτικότητα 
έχει ενθαρρύνει τα δηµιουργήµατά Του, διότι Αυτός δε θα σκίσει 
κανένα πέπλο αν δεν έρθει η καθορισµένη ώρα. Το ανυπέρβλητο 
έλεός Του έχει καταστείλει τη µανία της οργής Του και έχει κάνει 
τους περισσότερους ανθρώπους να φαντάζονται ότι ο ένας αληθινός 
Θεός δεν έχει γνώση των πραγµάτων που έχουν πράξει κρυφά. Μα 
το όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης ο Ενήµερος των 
Πάντων! Ο καθρέφτης της γνώσης Του αντανακλά, µε πλήρη 
ευκρίνεια, ακρίβεια και πιστότητα, τις πράξεις όλων των ανθρώπων. 
Λέγε: Δοξασµένος είσαι Εσύ ο Οποίος κρύβει τις αµαρτίες των 
αδύναµων και των αβοήθητων! Μεγάλο είναι το όνοµά Σου, ω Εσύ 
που συγχωρείς τους απερίσκεπτους που διαπράττουν παράβαση εις 
βάρος Σου! 
Έχουµε απαγορεύσει στους ανθρώπους να ακολουθούν τις 
φαντασιώσεις των καρδιών τους, έτσι ώστε να µπορέσουν να 
αναγνωρίσουν Εκείνον ο Οποίος είναι η κυρίαρχη Πηγή και το 
Αντικείµενο κάθε γνώσης και να αποδεχτούν οτιδήποτε έχει Αυτός 
την ευχαρίστηση ν’ αποκαλύψει. Δες πόσο έχουν εµπλακεί στις 
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ανώφελες ψευδαισθήσεις και στις µάταιες φαντασιώσεις τους. Μα 
τη ζωή Μου! Αυτοί από µόνοι τους είναι τα θύµατα αυτών που οι 
ίδιες οι καρδιές τους έχουν επινοήσει κι όµως δεν το 
αντιλαµβάνονται. Μάταια και ανώφελα είναι τα λόγια που βγαίνουν 
από τα χείλη τους κι όµως δεν το καταλαβαίνουν. 
Ικετεύουµε το Θεό να χορηγήσει γενναιόδωρα τη χάρη Του σε 
όλους τους ανθρώπους και να τους καταστήσει ικανούς να φτάσουν 
στην επίγνωση Εκείνου και του εαυτού τους. Μα τη ζωή Μου! 
Όποιος Τον έχει γνωρίσει θα πετάξει στην απεραντοσύνη της 
αγάπης Του και θα αποδεσµευτεί από τον κόσµο και απ’ όλα όσα 
ανήκουν σ’ αυτόν. Τίποτα πάνω στη γη δεν µπορεί να τον κάνει να 
παρεκκλίνει από την πορεία του, πόσο µάλλον εκείνοι οι οποίοι, 
παρακινηµένοι από τις µάταιες φαντασιώσεις τους, λένε εκείνα τα 
πράγµατα που έχει απαγορεύσει ο Θεός. 
Λέγε: Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία κάθε αφτί πρέπει 
οπωσδήποτε να προσηλωθεί στη φωνή Του. Ακούστε το Κάλεσµα 
αυτού του Αδικηµένου και δοξάστε το όνοµα του ενός αληθινού 
Θεού, στολιστείτε µε το κόσµηµα της ανάµνησής Του και φωτίστε 
τις καρδιές σας µε το φως της αγάπης Του. Αυτό είναι το κλειδί που 
ξεκλειδώνει τις καρδιές των ανθρώπων, η ουσία που θα εξαγνίσει 
τις ψυχές όλων των όντων. Αυτός που αδιαφορεί για εκείνο που έχει 
αναβλύσει από το δάκτυλο της Θέλησης του Θεού ζει σε φανερή 
πλάνη. Η φιλία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα, είναι τα σηµάδια 
της αληθινής πίστης κι όχι η διχόνοια και η έχθρα. 
Διακήρυξε στους ανθρώπους οτιδήποτε Αυτός, ο Οποίος λέει την 
αλήθεια και είναι ο Φορέας της Εµπιστοσύνης του Θεού, σε έχει 
προστάξει να τηρείς. Η δόξα Μου ας αναπαύεται πάνω σου, ω συ ο 
οποίος επικαλείσαι το όνοµά Μου, του οποίου τα µάτια είναι 
στραµµένα προς την αυλή Μου και του οποίου η γλώσσα προφέρει 
τον έπαινο του Κυρίου σου, του Ευεργέτη. 

CI.   Ο θεµελιώδεις σκοπός της αποκάλυψης κάθε ουράνιου 
Βιβλίου, ακόµα και κάθε θεϊκά αποκαλυφθέντος στίχου, είναι να 
προικίσει όλους τους ανθρώπους µε εντιµότητα και κατανόηση, 
έτσι ώστε η ειρήνη και η ηρεµία να εδραιωθούν σταθερά ανάµεσά 
τους. Οτιδήποτε ενσταλάζει βεβαιότητα στις καρδιές των 
ανθρώπων, οτιδήποτε εξυψώνει τη στάθµη τους ή προάγει την 
ευχαρίστησή τους, είναι αποδεκτό ενώπιον του Θεού. Πόσο έξοχη 
είναι η στάθµη την οποία µπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος αν 
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επιλέξει να εκπληρώσει τον υψηλό του προορισµό! Σε τι βάθη 
κατάπτωσης µπορεί να βυθιστεί ο άνθρωπος, βάθη στα οποία και τα 
πιο ευτελή πλάσµατα δεν έχουν φτάσει ποτέ. Επωφεληθείτε της 
ευκαιρίας, ω φίλοι, που σας προσφέρει αυτή η Ηµέρα και µη 
στερείτε τον εαυτό σας από το γενναιόδωρο ξεχείλισµα της χάρης 
Του. Ικετεύω το Θεό να καταστήσει ικανό τον καθένα από σας να 
στολιστεί, αυτή την ευλογηµένη Ηµέρα, µε το κόσµηµα αγνών και 
άγιων πράξεων. Αυτός, αληθινά, πράττει οτιδήποτε επιθυµεί. 

CII.   Ακούστε προσεκτικά, ω άνθρωποι, αυτό που Εγώ, αληθινά, 
σας λέγω. Ο ένας αληθινός Θεός, εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, 
ανέκαθεν θεωρούσε, και θα συνεχίσει να θεωρεί, τις καρδιές των 
ανθρώπων σαν δική Του, αποκλειστική ιδιοκτησία. Όλα τα άλλα, 
είτε σχετίζονται µε τη γη ή τη θάλασσα, είτε µε πλούτη ή δόξα, τα 
έχει κληροδοτήσει στους Βασιλείς και ηγέτες της γης. Από την αρχή 
που δεν έχει αρχή το λάβαρο που διακηρύσσει τα λόγια: “Αυτός 
πράττει όπως επιθυµεί”, έχει ξεδιπλωθεί σε όλο του το µεγαλείο 
µπροστά στη Φανέρωσή Του. Αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα 
σήµερα είναι η υπακοή σ’ αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία και 
µια πιστή προσκόλληση στο σκοινί της σοφία:ς. Τα µέσα που είναι 
απαραίτητα για την άµεση προστασία, την ασφάλεια και τη 
σιγουριά της ανθρώπινης φυλής έχουν ανατεθεί στα χέρια των 
κυβερνητών της ανθρώπινης κοινωνίας και βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό τους. Αυτή είναι η επιθυµία του Θεού και η εντολή Του. … 
Τρέφουµε την ελπίδα ότι ένας από τους βασιλείς της γης, για χάρη 
του Θεού, θα εγερθεί για το θρίαµβο αυτού του αδικηµένου, αυτού 
του καταπιεσµένου λαού. Ένας τέτοιος βασιλιάς θα εξυµνηθεί και 
θα δοξαστεί αιώνια. Ο Θεός έχει ορίσει σ’ αυτό το λαό το καθήκον 
να βοηθήσει οποιονδήποτε θα τον βοηθήσει, να προάγει το καλό 
του και να του δείξει την παντοτινή του αφοσίωση. Αυτοί που 
ακολουθούν Εµένα, κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, πρέπει να 
προσπαθούν να προωθήσουν την ευηµερία οποιουδήποτε εγερθεί 
για το θρίαµβο της Υπόθεσής Μου και πρέπει πάντοτε να 
αποδεικνύουν την αφοσίωση και την πίστη τους σ’ αυτόν. 
Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που ακούει και τηρεί τη συµβουλή Μου. 
Αλίµονο σ’ αυτόν που αποτυγχάνει να εκπληρώσει την επιθυµία 
Μου. 
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CIII.   Ο Θεός, µέσω της γλώσσας Του που λέει την αλήθεια, έχει 
πιστοποιήσει σε όλες Του τις Πινακίδες αυτά τα λόγια: “Εγώ είµαι 
Αυτός που κατοικεί στο Βασίλειο της Δόξας του Αµπχά.” 
Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Εκείνος, από τα ύψη αυτής της 
µεγαλόπρεπης, αυτής της άγιας, αυτής της ισχυρής και υπέρτατης 
στάθµης, βλέπει τα πάντα, ακούει τα πάντα και αυτή την ώρα 
διακηρύσσει: Ευλογηµένος είσαι, ω Τζαβάντ, εφόσον έχεις φτάσει 
σ’ εκείνο που κανένας άνθρωπος δεν έχει φτάσει πριν από σένα. 
Ορκίζοµαι σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια! Χάρη σ’ 
Εσένα έχουν αγαλλιάσει τα µάτια των κατοίκων του Έξοχου 
Παραδείσου. Οι άνθρωποι, ωστόσο, είναι εντελώς αδιάφοροι. Αν 
αποκαλύπταµε τη στάθµη σου, οι καρδιές των ανθρώπων θα 
αναστατώνονταν οικτρά, τα βήµατά τους θα κλονίζονταν, οι 
ενσαρκώσεις της µαταιοδοξίας θα έµεναν εµβρόντητες, θα έπεφταν 
κάτω στο χώµα και θα έκλειναν µε τα δάχτυλα της αδιαφορίας τα 
αφτιά τους από φόβο µήπως ακούσουν. 
Μη θλίβεσαι για εκείνους που ασχολούνται µε τα πράγµατα αυτού 
του κόσµου κι έχουν ξεχάσει την ανάµνηση του Θεού, του 
Μεγίστου. Μα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια! 
Πλησιάζει η ηµέρα που η σφοδρή οργή του Παντοδύναµου θα τους 
κυριέψει. Αυτός, αληθινά, είναι ο Πανίσχυρος, ο Υποτάσσων τα 
πάντα, ο Πλέον Δυνατός. Αυτός θα εξαγνίσει τη γη από το µίασµα 
της διαφθοράς τους και θα τη δώσει κληρονοµιά σε εκείνους τους 
υπηρέτες Του που είναι πλησίον Του. 
Λέγε: Ω άνθρωποι! Σκόνη γεµίζει τα στόµατά σας και στάχτη 
τυφλώνει τα µάτια σας επειδή ανταλλάξατε το Θεϊκό Ιωσήφ µε το 
πιο ασήµαντο τίµηµα. Τι αθλιότητα σας κυριεύει, ω εσείς που είστε 
παραστρατηµένοι! Έχετε φανταστεί µέσα στις καρδιές σας ότι έχετε 
τη δύναµη να ξεπεράσετε Αυτόν και την Υπόθεσή Του; Κάθε άλλο! 
Αυτό πιστοποιεί ο Ίδιος, ο Παντοδύναµος, ο Ύψιστος, ο Μέγιστος. 
Σύντοµα θα σας πλήξουν τα κτυπήµατα της τιµωρίας Του και το 
χώµα της κόλασης θα σας σκεπάσει. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, 
έχοντας συσσωρεύσει όλες τις µαταιότητες και τα στολίδια της γης, 
έχουν περιφρονητικά στραφεί µακριά από το Θεό - αυτοί έχουν 
χάσει τόσο αυτό τον κόσµο όσο και τον επόµενο. Σύντοµα ο Θεός, 
µε το Χέρι της Δύναµης, θα τους στερήσει από τα υπάρχοντά τους 
και θα τους αφαιρέσει το ένδυµα της Γενναιοδωρίας Του. Σ’ αυτό 
θα είναι σύντοµα οι ίδιοι µάρτυρες. Και εσύ, επίσης, θα το 
πιστοποιήσεις. 
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Λέγε: Ω άνθρωποι! Μην αφήνετε αυτή τη ζωή και τις απάτες της να 
σας παραπλανήσουν, διότι ο κόσµος κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν 
βρίσκονται σταθερά στο χέρι της Βούλησής Του. Αυτός απονέµει τη 
χάρη Του σε όποιον επιθυµεί και από όποιον επιθυµεί την αφαιρεί. 
Αυτός πράττει όπως κρίνει. Αν ο κόσµος είχε οποιαδήποτε αξία στα 
µάτια Του, δε θα επέτρεπε ποτέ στους εχθρούς Του να τον 
κατέχουν, ούτε ακόµη και σε έκταση ενός κόκκου σινάπεως απ’ 
αυτόν. Όµως σας έχει κάνει να αναµειχθείτε στις υποθέσεις του σ’ 
αντάλλαγµα γι’ αυτό που έχουν πράξει τα χέρια σας στην Υπόθεσή 
Του. Αυτή, πραγµατικά, είναι µια τιµωρία την οποία εσείς, µε δική 
σας θέληση, επιβάλατε στον εαυτό σας, µακάρι να µπορούσατε να 
το αντιληφθείτε. Μήπως χαίρεστε µε τα πράγµατα που σύµφωνα µε 
την εκτίµηση του Θεού είναι ευκαταφρόνητα και ασήµαντα, 
πράγµατα µε τα οποία Αυτός δοκιµάζει τις καρδιές των αβέβαιων; 

CIV.   Ω εσείς λαοί του κόσµου! Γνωρίζετε, αληθινά, ότι σας 
κατατρέχει µια απρόβλεπτη συµφορά και σας περιµένει µια 
οδυνηρή τιµωρία. Μη νοµίζετε ότι οι πράξεις που έχετε κάνει έχουν 
σβηστεί από τα µάτια Μου. Μα την ωραιότητά Μου! Όλα σας τα 
έργα έχουν χαραχτεί από την Πένα Μου µε ολοφάνερα γράµµατα 
πάνω σε πινακίδες χρυσολίθου. 

CV.   Ω βασιλείς της γης! Αυτός ο Οποίος είναι ο υπέρτατος Κύριος 
όλων έχει έρθει. Η Βασιλεία είναι του Θεού, του παντοδύναµου 
Προστάτη, του Αυθύπαρκτου. Μη λατρεύετε κανέναν άλλον εκτός 
από το Θεό και µε ακτινοβόλες καρδιές σηκώστε τα πρόσωπά σας 
προς τον Κύριό σας, τον Κύριο όλων των ονοµάτων. Αυτή είναι µια 
Αποκάλυψη µε την οποία δεν µπορεί ποτέ να συγκριθεί οτιδήποτε 
κατέχετε, ας µπορούσατε να το γνωρίζετε. 
Σας βλέπουµε να χαίρεστε µε αυτό που έχετε συσσωρεύσει για 
άλλους και έχετε αποκλείσει τον εαυτό σας από τους κόσµους τους 
οποίους τίποτε εκτός από την προφυλαγµένη Μου Πινακίδα δεν 
µπορεί να εκτιµήσει. Οι θησαυροί που έχετε αποθηκεύσει σας έχουν 
αποτραβήξει µακριά από τον απώτερο σκοπό σας. Αυτό δε σας 
αρµόζει, ας µπορούσατε να το καταλάβετε. Καθαρίστε τις καρδιές 
σας απ’ όλα τα γήινα µιάσµατα και σπεύστε να εισέλθετε στη 
Βασιλεία του Κυρίου σας, του Δηµιουργού της γης και του 
ουρανού, ο Οποίος έκανε τον κόσµο να τρέµει και όλους τους 
λαούς του να θρηνούν εκτός απ’ αυτούς που έχουν απαρνηθεί τα 
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πάντα κι έχουν προσκολληθεί σ’ αυτό που έχει ορίσει η Απόκρυφη 
Πινακίδα 
Αυτή είναι η Ηµέρα κατά την οποία Εκείνος ο Οποίος συνοµίλησε 
µε το Θεό έχει αποκτήσει το φως του Πανάρχαιου και έχει πιει τα 
αγνά ύδατα της επανένωσης από το Κύπελλο αυτό που έχει κάνει 
τις θάλασσες να φουσκώσουν. Λέγε: Μα τον έναν αληθινό Θεό! Το 
Σινά περιστρέφεται γύρω από τη Χαραυγή της Αποκάλυψης ενώ 
από τα ύψη της Βασιλείας ακούγεται η Φωνή του Πνεύµατος του 
Θεού να κηρύσσει: “Κινηθείτε, ω αλαζόνες της γης και σπεύστε σ’ 
Αυτόν.” Ο Κάρµηλος, αυτή την Ηµέρα, έχει σπεύσει µε περιπαθή 
λατρεία να φτάσει την αυλή Του, τη στιγµή που από την καρδιά της 
Σιών βγαίνει η κραυγή: “Η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Εκείνο που 
είχε αναγγελθεί στο ιερό Κείµενο του Θεού, του Υψίστου, του 
Πανίσχυρου, του Πολυαγαπηµένου, έχει φανερωθεί.” 
Ω βασιλείς της γης! Ο Μέγιστος Νόµος έχει αποκαλυφτεί σ’ αυτό 
το Σηµείο, σ’ αυτό τον τόπο της υπέρτατης λαµπρότητας. Καθετί 
κρυφό έχει έρθει στο φως, σύµφωνα µε τη Θέληση του Υπέρτατου 
Εντολοδότη, Εκείνου που έχει εγκαινιάσει την Έσχατη Ώρα, µέσω 
του Οποίου η σελήνη έχει διασπαστεί και κάθε αµετάκλητη εντολή 
έχει ερµηνευτεί. 
Είστε υποτελείς, ω βασιλείς της γης! Αυτός ο Οποίος είναι ο 
Βασιλέας των Βασιλέων έχει εµφανιστεί, στολισµένος µε την πιο 
θαυµαστή Του δόξα και σας καλεί στον Ίδιο Του τον Εαυτό, το 
Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο. Προσέξτε µήπως η 
υπερηφάνεια σας εµποδίσει από το ν’ αναγνωρίσετε την Πηγή της 
Αποκάλυψης, µήπως τα πράγµατα αυτού του κόσµου σας 
αποκλείσουν, όπως ένα πέπλο, από Αυτόν ο Οποίος είναι ο 
Δηµιουργός του ουρανού. Εγερθείτε και υπηρετήστε Αυτόν ο 
Οποίος είναι η Επιθυµία όλων των εθνών, ο Οποίος σας έχει 
δηµιουργήσει µέσω µιας λέξης προερχόµενης απ’ Αυτόν και σας 
έχει ορίσει να είστε αιώνια τα σύµβολα της κυριαρχίας Του. 
Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Δεν είναι επιθυµία Μας ν’ απλώσουµε 
το χέρι Μας στα βασίλειά σας. Η αποστολή Μας είναι να 
καταλάβουµε και να κατακτήσουµε τις καρδιές των ανθρώπων. Σ’ 
αυτές έχουν προσηλωθεί τα µάτια του Μπαχά. Αυτό πιστοποιείται 
από το Βασίλειο των Ονοµάτων, ας µπορούσατε να το 
κατανοήσετε. Όποιος ακολουθεί τον Κύριό του, θα απαρνηθεί τον 
κόσµο κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν· πόσο µεγαλύτερη πρέπει να 
είναι τότε η αποδέσµευση Εκείνου ο Οποίος κατέχει µια τόσο 
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µεγαλόπρεπη στάθµη! Εγκαταλείψτε τα παλάτια σας και σπεύστε 
να κερδίσετε την είσοδό σας στη Βασιλεία Του. Αυτό, πραγµατικά, 
θα σας ωφελήσει σ’ αυτόν τον κόσµο και στον επόµενο. Αυτό 
πιστοποιεί ο Κύριος της ουράνιας επικράτειας, ας το γνωρίζετε. 
Πόσο µεγάλη είναι η ευλογία που περιµένει το βασιλιά που θα 
εγερθεί να βοηθήσει την Υπόθεσή Μου στη Βασιλεία Μου, που θα 
αποδεσµευτεί από τα πάντα εκτός από Εµένα! Ένας τέτοιος 
βασιλιάς συγκαταλέγεται ανάµεσα στους συντρόφους της 
Πορφυρής Κιβωτού - της Κιβωτού που έχει ετοιµάσει ο Θεός για το 
λαό του Μπαχά. Όλοι πρέπει να δοξάσουν το όνοµά του, πρέπει να 
σεβαστούν τη θέση του και να τον βοηθήσουν να ξεκλειδώσει τις 
πόλεις µε τα κλειδιά του Ονόµατός Μου, του παντοδύναµου 
Προστάτη όλων όσων κατοικούν στα ορατά και αόρατα βασίλεια. 
Ένας τέτοιος βασιλιάς είναι ο ίδιος ο οφθαλµός της ανθρωπότητας, 
το λαµπρό στολίδι στο µέτωπο της δηµιουργίας, η κύρια πηγή 
ευλογιών για ολόκληρο τον κόσµο. Πρόσφερε, ω λαέ του Μπαχά, 
τον πλούτο σου, ακόµα και την ίδια σου τη ζωή, για βοήθειά του. 

CVI.   Ο Παντογνώστης Γιατρός έχει το δάκτυλό Του στο σφυγµό 
της ανθρωπότητας. Αντιλαµβάνεται την ασθένεια και ορίζει, µε την 
αλάνθαστη σοφία Του, τη θεραπεία. Κάθε εποχή έχει το δικό της 
πρόβληµα και κάθε ψυχή την ιδιαίτερη φιλοδοξία της. Η θεραπεία 
που χρειάζεται ο κόσµος στα σηµερινά του βάσανα δεν µπορεί ποτέ 
να είναι η ίδια µε εκείνη που µπορεί να απαιτήσει µια επόµενη 
εποχή. Ασχοληθείτε εναγωνίως µε τις ανάγκες της εποχής που ζείτε 
και συγκεντρώστε τις σκέψεις σας στις ανάγκες και στις απαιτήσεις 
της.  
Μπορούµε κάλλιστα ν’ αντιληφθούµε πως ολόκληρη η ανθρώπινη 
φυλή είναι περικυκλωµένη από µεγάλα, από ανυπολόγιστα βάσανα. 
Τη βλέπουµε να λιώνει στο κρεβάτι του πόνου, οικτρά 
ταλαιπωρηµένη και απογοητευµένη. Αυτοί που είναι µεθυσµένοι 
από µαταιοδοξία έχουν παρεµβληθεί ανάµεσα σ’ αυτήν και το Θείο 
και αλάνθαστο Γιατρό. Κοίταξε πώς έχουν παγιδεύσει όλους τους 
ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού τους, στα δίχτυα 
των τεχνασµάτων τους. Αυτοί δεν µπορούν ούτε να ανακαλύψουν 
την αιτία της αρρώστιας ούτε έχουν οποιαδήποτε γνώση της 
θεραπείας. Έχουν αντιληφθεί το ίσιο σαν στραβό και έχουν 
φανταστεί το φίλο τους σαν εχθρό.  
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Ακούστε προσεκτικά τη γλυκιά µελωδία αυτού του φυλακισµένου. 
Εγερθείτε και υψώστε τις φωνές σας, ώστε ίσως αυτοί που είναι 
βαθιά κοιµισµένοι να ξυπνήσουν. Λέγε: Ω σεις που είστε σαν 
νεκροί! Το Χέρι της θείας γενναιοδωρίας σας προσφέρει το Ύδωρ 
της Ζωής. Σπεύστε και πιείτε µέχρι κορεσµού. Όποιος έχει 
ξαναγεννηθεί αυτή την Ηµέρα δε θα πεθάνει ποτέ· όποιος 
παραµείνει νεκρός δε θα ζήσει ποτέ.  

CVII.   Αυτός ο Οποίος είναι ο Κύριός σας, ο Παντελεήµων, τρέφει 
στην καρδιά Του την επιθυµία να δει ολόκληρη την ανθρώπινη 
φυλή σαν µια ψυχή και ένα σώµα. Σπεύστε να κερδίσετε το µερίδιό 
σας από τη χάρη και το έλεος του Θεού αυτή την ηµέρα που 
επισκιάζει όλες τις άλλες Ηµέρες που έχουν δηµιουργηθεί. Πόσο 
µεγάλη είναι η ευτυχία που περιµένει τον άνθρωπο που απαρνείται 
όλα όσα έχει από µια επιθυµία ν’ αποκτήσει τα αγαθά του Θεού! 
Ένας τέτοιος άνθρωπος, το πιστοποιούµε Εµείς, συµπεριλαµβάνεται 
ανάµεσα στους ευλογηµένους του Θεού.  

CVIII.   Έχουµε ορίσει ένα συγκεκριµένο χρόνο για σας, ω λαοί. Αν 
αµελήσετε να στραφείτε, την καθορισµένη ώρα, προς το Θεό, 
Αυτός αληθινά θα σας περιλάβει βίαια και θα στείλει από παντού 
οδυνηρά βάσανα να σας πλήξουν. Πόσο αυστηρή, πραγµατικά, 
είναι η τιµωρία µε την οποία θα σας τιµωρήσει τότε ο Κύριός σας!  

CIX.    Ω Καµάλ! Τα ύψη στα οποία µπορεί να φτάσει αυτή την 
Ηµέρα ο θνητός άνθρωπος, µέσω της ευσπλαχνικής χάρης του 
Θεού, δεν έχουν ακόµη αποκαλυφτεί στα µάτια του. Ο κόσµος της 
ύπαρξης δε διέθετε ποτέ ούτε διαθέτει ακόµη την ικανότητα για µια 
τέτοια αποκάλυψη. Πλησιάζει ωστόσο η ηµέρα όπου οι 
δυνατότητες µιας τέτοιας µεγάλης χάρης θα φανερωθούν στους 
ανθρώπους, κατόπιν εντολής Του. Ακόµη κι αν οι δυνάµεις των 
εθνών παραταχθούν εναντίον Του, ακόµη κι αν οι βασιλείς της γης 
συµµαχήσουν για να υπονοµεύσουν την Υπόθεσή Του, η δύναµη 
της ισχύος Του θα παραµείνει ακλόνητη. Αυτός, πραγµατικά, λέει 
την αλήθεια και καλεί όλη την ανθρωπότητα στο δρόµο Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Ασύγκριτος, ο Παντογνώστης. 
Όλοι οι άνθρωποι έχουν δηµιουργηθεί για να προωθήσουν ένα 
συνεχώς εξελισσόµενο πολιτισµό. Ο Παντοδύναµος είναι µάρτυς 
Μου: Είναι ανάξιο του ανθρώπου να πράττει σαν τα ζώα του αγρού. 
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Οι αρετές εκείνες που αρµόζουν στην αξιοπρέπειά του είναι η 
µακροθυµία, το έλεος, η συµπόνια και η στοργική καλοσύνη προς 
όλους τους λαούς και ανθρώπους της γης. Λέγε: Ω φίλοι! Πιείτε 
άφθονα από το κρυστάλλινο ρυάκι που ρέει µέσω της ουράνιας 
χάρης Εκείνου ο Οποίος είναι ο Κύριος των Ονοµάτων. Ας πιουν 
και οι άλλοι από τα ύδατά του στο όνοµά Μου, ώστε οι ηγέτες των 
ανθρώπων σε κάθε τόπο ν’ αναγνωρίσουν πλήρως το σκοπό για τον 
οποίο έχει αποκαλυφτεί η Αιώνια Αλήθεια και το λόγο για τον 
οποίον έχουν δηµιουργηθεί αυτοί οι ίδιοι. 

CX.   Η Μεγάλη Ύπαρξη λέγει: Ω τέκνα των ανθρώπων! O 
θεµελιώδης σκοπός που ζωογονεί την Πίστη του Θεού και τη 
Θρησκεία Του είναι να προασπίζει τα συµφέροντα, να προωθεί την 
ενότητα της ανθρώπινης φυλής και να καλλιεργεί το πνεύµα αγάπης 
και αδελφοσύνης ανάµεσα στους ανθρώπους. Μην την αφήσετε να 
γίνει πηγή διχόνοιας και έριδας, µίσους και έχθρας. Αυτό είναι το 
ίσιο Μονοπάτι, τα σταθερά και αδιάσειστα θεµέλια. Ποτέ δε θα 
µπορέσουν οι αλλαγές και οι συγκυρίες του κόσµου να κλονίσουν 
τη δύναµη εκείνου που ορθώθηκε πάνω στα θεµέλια αυτά, ούτε οι 
µεταβολές αναρίθµητων αιώνων θα υποσκάψουν τη δοµή του. Η 
ελπίδα Μας είναι ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι κυβερνήτες του 
κόσµου θα εγερθούν ενωµένοι για την αναµόρφωση αυτής της 
εποχής και την αποκατάσταση της τύχης της. Ας συσκεφτούν, αφού 
συλλογιστούν τις ανάγκες του, και ας δώσουν έπειτα από εναγώνια 
λεπτοµερή µελέτη, σ’ έναν άρρωστο και βαριά πάσχοντα κόσµο τη 
θεραπεία που χρειάζεται. ... Επιβάλλεται σ’ εκείνους που 
βρίσκονται στην εξουσία να έχουν µετριοπάθεια σε όλα τα 
πράγµατα. Οτιδήποτε υπερβαίνει τα όρια της µετριοπάθειας παύει 
να ασκεί ευεργετική επίδραση. Σκεφτείτε για παράδειγµα πράγµατα 
όπως η ελευθερία, ο πολιτισµός και τα συναφή. Όσο ευνοϊκά 
µπορεί να τα θεωρούν οι άνθρωποι µε αντίληψη, αυτά αν 
οδηγηθούν στα άκρα, ασκούν µια ολέθρια επίδραση στους 
ανθρώπους ... Ας δώσει ο Θεός, να οδηγηθούν οι λαοί του κόσµου 
στην αναγνώριση των συµφερόντων τους, σαν αποτέλεσµα των 
µεγάλων προσπαθειών που καταβάλλονται από τους κυβερνήτες 
τους και από τους σοφούς και µορφωµένους µεταξύ των ανθρώπων. 
Πόσο θα επιµείνει η ανθρωπότητα στην απείθειά της; Πόσο θα 
συνεχιστεί η αδικία; Πόσο θα βασιλεύουν χάος και σύγχυση µεταξύ 
των ανθρώπων; Για πόσο θα ταράζει η έριδα το πρόσωπο της 
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κοινωνίας; … Οι άνεµοι της απόγνωσης, αλίµονο, φυσούν από κάθε 
κατεύθυνση και η διχόνοια που χωρίζει και βασανίζει την 
ανθρώπινη φυλή αυξάνεται καθηµερινά. Τα σηµάδια επερχόµενης 
αναστάτωσης και χάους µπορούν τώρα να διακριθούν, καθώς η 
επικρατούσα τάξη εµφανίζεται οικτρά ανεπαρκής. Ικετεύω το Θεό, 
εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, να αφυπνίσει ευσπλαχνικά τους 
λαούς της γης, να δώσει ώστε το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς 
τους να είναι ωφέλιµο γι’ αυτούς και να τους βοηθήσει να επιτύχουν 
ό,τι αρµόζει στη στάθµη τους.  

CXI.   Ω αντιµαχόµενοι λαοί και άνθρωποι της γης! Προσηλώστε 
τα πρόσωπά σας στην ενότητα και αφήστε την ακτινοβολία του 
φωτός της να λάµψει πάνω σας. Συγκεντρωθείτε και για χάρη του 
Θεού αποφασίστε να ξεριζώσετε οτιδήποτε αποτελεί πηγή διαµάχης 
ανάµεσά σας. Τότε η διάχυση του µεγάλου Φωτοδότη του κόσµου 
θα περιβάλει ολόκληρη τη γη και οι κάτοικοί της θα γίνουν οι 
πολίτες µίας πόλης και οι κάτοχοι του ενός και του ίδιου θρόνου. 
Αυτός ο Αδικηµένος, από τις πρώτες µέρες της ζωής Του, δεν 
έτρεφε άλλη επιθυµία εκτός από αυτήν και θα συνεχίσει να µην 
εκφράζει άλλη ευχή εκτός απ’ αυτή την ευχή. Δεν µπορεί να 
υπάρξει καµιά απολύτως αµφιβολία ότι οι λαοί του κόσµου, 
οποιασδήποτε φυλής ή θρησκείας, αντλούν την έµπνευσή τους από 
µία ουράνια Πηγή και είναι  υπήκοοι ενός Θεού. Οι διαφορές 
ανάµεσα στις εντολές τις οποίες ακολουθούν πρέπει ν’ αποδοθούν 
στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και ανάγκες της εποχής στην 
οποία αποκαλύφτηκαν. Όλες, εκτός από µερικές που είναι το 
αποτέλεσµα ανθρώπινης διαστρέβλωσης, έχουν καθοριστεί από το 
Θεό και είναι µια αντανάκλαση της Θέλησης και του Σκοπού Του. 
Εγερθείτε και, εξοπλισµένοι µε τη δύναµη της πίστης, συντρίψτε 
τους θεούς των µάταιων φαντασιώσεών σας και αυτούς που 
σπέρνουν τη διχόνοια ανάµεσά σας. Προσκολληθείτε σ’ αυτό που 
σας φέρνει κοντά και σας ενώνει. Αυτός, αληθινά, είναι ο ύψιστος 
Λόγος που το Μητρικό Βιβλίο έχει στείλει και έχει αποκαλύψει σε 
σας. Αυτό µαρτυρεί η Γλώσσα του Μεγαλείου από την κατοικία της 
δόξας Του. 

CXII.   Κοιτάξτε τις αναταραχές που έχουν για πολύ καιρό 
ταλανίσει τη γη και τη σύγχυση που έχει καταλάβει τους λαούς της. 
Αυτή είτε έχει ερηµωθεί από πολέµους είτε έχει βασανιστεί από 
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ξαφνικές και απρόβλεπτες συµφορές. Αν και ο κόσµος 
περιστοιχίζεται από αθλιότητα και δυστυχία, εντούτοις κανείς δε 
στάθηκε να σκεφτεί ποια µπορεί να είναι η αιτία ή η πηγή τους. 
Οποτεδήποτε ένας Αληθινός Σύµβουλος πρόφερε ένα λόγο 
παραινετικό, όλοι Τον αποκήρυτταν ως υποκινητή διχόνοιας και 
απέρριπταν τους ισχυρισµούς Του. Πόσο περίπλοκη, πόσο 
συγκεχυµένη είναι µια τέτοια συµπεριφορά! Ούτε δύο άνθρωποι 
δεν µπορούν να βρεθούν που να µπορεί κανείς να πει ότι είναι 
εσωτερικά και εξωτερικά ενωµένοι. Οι ενδείξεις της έριδας και της 
κακεντρέχειας είναι παντού φανερές, αν και όλοι έχουν πλαστεί για 
την αρµονία και την ενότητα. Η Μεγάλη Ύπαρξη λέγει: Ω 
πολυαγαπηµένοι! Ο ναός της ενότητας έχει εγερθεί· µη θεωρείτε ο 
ένας τον άλλο σαν ξένο. Είστε οι καρποί ενός δέντρου και τα φύλλα 
ενός κλάδου. Τρέφουµε την ελπίδα ότι το φως της δικαιοσύνης θα 
λάµψει πάνω στον κόσµο και θα τον εξαγνίσει από την τυραννία. Αν 
οι ηγέτες και οι βασιλείς της γης, τα σύµβολα της ισχύος του Θεού, 
εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, εγερθούν και αποφασίσουν να 
αφιερωθούν σ’ οτιδήποτε θα προάγει τα ύψιστα συµφέροντα του 
συνόλου της ανθρωπότητας, η βασιλεία της δικαιοσύνης θα 
εδραιωθεί σίγουρα ανάµεσα στα τέκνα των ανθρώπων και η 
λαµπρότητα του φωτός της θ’ αγκαλιάσει ολόκληρη τη γη. Η 
Μεγάλη Ύπαρξη λέγει: Η δοµή της παγκόσµιας σταθερότητας και 
τάξης έχει ορθωθεί και θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις δίδυµες 
κολόνες της ανταµοιβής και της τιµωρίας. ... Σε άλλο απόσπασµα 
Αυτός έχει γράψει: Προσέξτε, ω πλήθος των κυβερνητών του 
κόσµου! Δεν υπάρχει καµιά δύναµη επί της γης που να είναι ισότιµη 
στην κατακτητική της ισχύ µε τη δύναµη της δικαιοσύνης και της 
σοφίας. ... Ευλογηµένος είναι ο βασιλιάς που πορεύεται µε τη 
σηµαία της σοφίας ανοιγµένη µπροστά του και µε τα τάγµατα της 
δικαιοσύνης συγκεντρωµένα στην οπισθοφυλακή του. Αυτός, 
αληθινά, είναι το κόσµηµα που στολίζει το µέτωπο της ειρήνης και 
το πρόσωπο της ασφάλειας. Δεν µπορεί να υπάρχει καµιά 
αµφιβολία ότι αν ο ήλιος της δικαιοσύνης, τον οποίον έχουν κρύψει 
τα σύννεφα της τυραννίας, σκόρπιζε το φως του πάνω στους 
ανθρώπους, το πρόσωπο της γης θα µεταµορφωνόταν τελείως.  

CXIII.   Μήπως φαντάζεσαι, ω Υπουργέ του Σάχη στην Πόλη 
(Κωνσταντινούπολη), ότι Εγώ κρατάω στην παλάµη Μου τον 
τελικό προορισµό της Υπόθεσης του Θεού; Νοµίζεις ότι η 
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φυλάκισή Μου, ή η ντροπή που υποχρεώθηκα να υποστώ, ή ακόµη 
ο θάνατος και η απόλυτη εξόντωσή Μου, µπορούν να την κάνουν 
να παρεκκλίνει της πορείας της; Είναι θλιβερό αυτό που έχεις 
φανταστεί µέσα στην καρδιά σου! Εσύ είσαι πραγµατικά απ’ αυτούς 
που ακολουθούν τις µάταιες φαντασιώσεις που έχουν επινοήσει οι 
καρδιές τους. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν. Ισχυρός 
είναι Αυτός για να φανερώσει την Υπόθεσή Του, να εξυψώσει τη 
µαρτυρία Του, να καθιερώσει οποιαδήποτε είναι η Βούλησή Του και 
να την υψώσει σε µια τόσο εξέχουσα θέση που ούτε τα δικά σου 
χέρια, ούτε και τα χέρια εκείνων που έχουν στραφεί µακριά απ’ 
Αυτόν, δεν µπορούν ποτέ να την αγγίξουν ή να την βλάψουν. 
Μήπως πιστεύεις ότι έχεις τη δύναµη να ανατρέψεις τη Βούλησή 
Του, να Τον εµποδίσεις να εκτελέσει την κρίση του ή να Τον 
αποτρέψεις ν’ ασκήσει την κυριαρχία Του; Ισχυρίζεσαι ότι καθετί 
στους ουρανούς και στη γη µπορεί ν’ αντισταθεί στην Πίστη Του; 
Όχι, µα το όνοµα Εκείνου που είναι η Αιώνια Αλήθεια! Τίποτα 
απολύτως σε ολόκληρη τη δηµιουργία δεν µπορεί ν’ ανατρέψει το 
σκοπό Του. Παραµέρισε, εποµένως, την απλή µαταιοδοξία που 
ακολουθείς, διότι η απλή µαταιοδοξία δεν µπορεί ποτέ να πάρει τη 
θέση της αλήθειας. Να είσαι απ’ αυτούς που έχουν αληθινά 
µετανοήσει κι επιστρέψει στο Θεό, στο Θεό που σε έχει 
δηµιουργήσει, σε έχει θρέψει και σε έχει κάνει έναν υπουργό 
ανάµεσα σ’ εκείνους που πρεσβεύουν την πίστη σου. 
Γνώριζε, επιπλέον, ότι Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος, κατόπιν δικής 
Του εντολής, δηµιούργησε όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς κι 
όλα όσα υπάρχουν στη γη. Πώς µπορεί, τότε, κάτι που έχει 
δηµιουργηθεί µε την εντολή Του να υπερισχύσει εις βάρος Του; Ο 
Θεός είναι υπέρτατα εξυψωµένος πέρα από ό,τι φαντάζεστε γι’ 
Αυτόν, ω άνθρωποι της µοχθηρίας! Αν αυτή η Υπόθεση είναι του 
Θεού, κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να υπερισχύσει εις βάρος της· 
κι αν δεν είναι του Θεού, οι ιερείς ανάµεσά σας και εκείνοι που 
ακολουθούν τις διεφθαρµένες επιθυµίες τους κι εκείνοι που έχουν 
επαναστατήσει εναντίον Του θα επαρκούν σίγουρα για να την 
εξουδετερώσουν. 
Δεν έχεις ακούσει τι είπε παλιά ένας άντρας από την οικογένεια του 
Φαραώ, ένας πιστός, για τον οποίο ο Θεός αφηγήθηκε στον 
Απόστολό Του, τον οποίο Αυτός επέλεξε απ’ όλες τις ανθρώπινες 
υπάρξεις, εµπιστεύτηκε το Μήνυµά Του και τον έκανε πηγή του 
ελέους Του για όλους εκείνους που κατοικούν στη γη; Αυτός είπε, 
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και, πραγµατικά, λέει την αλήθεια: “Θα φονεύσετε έναν άνθρωπο 
επειδή λέει ότι ο Κύριός µου είναι ο Θεός, αφού έχει ήδη έρθει σε 
σας µε αποδείξεις για την αποστολή του; Και αν είναι ένας ψεύτης, 
πάνω σ’ αυτόν θα καταλήξει το ψέµα του, αλλά αν είναι ένας 
άνθρωπος της αλήθειας, ένα µέρος τουλάχιστον απ’ αυτά που 
προµηνύει θα πέσει πάνω σας.” Αυτό είναι εκείνο που έχει 
αποκαλύψει ο Θεός στον Αγαπηµένο Του, στο αλάνθαστο Βιβλίο 
Του. 
Και όµως, αµελήσατε να ακούσετε την εντολή Του, αγνοήσατε το 
νόµο Του, απορρίψατε τη συµβουλή Του όπως είχε καταγραφεί στο 
Βιβλίο Του και είστε απ’ αυτούς που αποµακρύνθηκαν απ’ Αυτόν. 
Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, κάθε χρόνο και κάθε µήνα, 
υποβάλλονταν εξαιτίας σου σε θάνατο! Πόσο πολλές οι αδικίες που 
έχετε διαπράξει - αδικίες που παρόµοιες δεν έχει δει το µάτι της 
δηµιουργίας, που κανένας ιστοριογράφος δεν έχει καταγράψει ποτέ! 
Πόσο πολυάριθµα τα µωρά και τα νεογνά που ορφάνεψαν και οι 
πατέρες που έχασαν τους γιους τους εξαιτίας της σκληρότητάς σας, 
ω εσείς που διαπράττετε αδικίες! Πόσο συχνά µαράζωσε η αδελφή 
και θρήνησε τον αδελφό της και πόσο συχνά η γυναίκα έκλαψε τον 
άντρα της, το µοναδικό της στήριγµα! 
Η αδικία σας έγινε όλο και µεγαλύτερη µέχρι που φονεύσατε Αυτόν 
ο Οποίος ποτέ δεν είχε αποστρέψει τα µάτια Του από το πρόσωπο 
του Θεού, του Υψίστου, του Μεγίστου. Μακάρι να Τον είχατε 
θανατώσει µε τον τρόπο που οι άνθρωποι συνηθίζουν να σκοτώνουν 
ο ένας τον άλλον! Τον θανατώσατε, όµως, κάτω από συνθήκες 
τέτοιες που κανείς δεν έχει δει ποτέ. Οι ουρανοί Τον θρήνησαν 
οδυνηρά και οι ψυχές αυτών που είναι κοντά στο Θεό έκλαψαν για 
την οδύνη Του. Μήπως δεν ήταν ένας Απόγονος από τον αρχαίο 
Οίκο του Προφήτη σας; Μήπως η φήµη Του ως άµεσος απόγονος 
του Αποστόλου δεν είχε διαδοθεί ανάµεσά σας; Γιατί, τότε, Τον 
αναγκάσατε να υποστεί εκείνο που κανένας άνθρωπος, όσο πίσω κι 
αν κοιτάξει κανείς, δεν έχει επιβάλει σε άλλον; Μα το Θεό! Το µάτι 
της δηµιουργίας δεν έχει ποτέ δει όµοιό σας. Σκοτώνετε Αυτόν ο 
Οποίος είναι ο Απόγονος του Οίκου του Προφήτη σας και χαίρεστε 
και διασκεδάζετε καθισµένοι στους θρόνους της τιµής σας! 
Καταριέστε εκείνους που υπήρξαν πριν από σας, οι οποίοι έχουν 
διαπράξει ό,τι διαπράξατε κι εσείς και εξακολουθείτε πάντα να 
έχετε άγνοια των εγκληµάτων σας! 
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Να είστε δίκαιοι στην κρίση σας. Μήπως αυτοί τους οποίους 
καταριέστε, για τους οποίους επικαλείστε το κακό, έπραξαν 
διαφορετικά από σας; Μήπως αυτοί δεν σκότωσαν τον απόγονο του 
Προφήτη τους όπως εσείς σκοτώσατε τον απόγονο του δικού σας; 
Δεν είναι η συµπεριφορά σας παρόµοια µε τη συµπεριφορά 
εκείνων; Γιατί, τότε, ισχυρίζεστε ότι είστε διαφορετικοί από αυτούς, 
ω εσείς που σπέρνετε τη διχόνοια ανάµεσα στους ανθρώπους; 
Και όταν Του αφαιρέσατε τη ζωή, ένας από τους οπαδούς Του 
σηκώθηκε να εκδικηθεί για το θάνατό Του. Ήταν άγνωστος 
ανάµεσα στους ανθρώπους και κανείς δεν αντιλήφθηκε το σχέδιο 
που είχε συλλάβει. Τελικά έπραξε ό,τι είχε προκαθοριστεί. 
Επιβάλλεται σε σας, εποµένως, να µην επιρρίψετε ευθύνη σε 
κανέναν παρά µόνο στον εαυτό σας για τα όσα έχετε διαπράξει, αν 
κρίνετε δίκαια. Ποιος υπάρχει σ’ όλη τη γη που να έχει κάνει ό,τι 
έχετε κάνει εσείς; Κανείς, µα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο 
Κύριος όλων των κόσµων! 
Όλοι οι κυβερνήτες και βασιλείς της γης τιµούν και σέβονται τους 
απογόνους των Προφητών τους και των αγίων τους, ας µπορούσατε 
να το αντιληφθείτε. Εσείς, από την άλλη πλευρά, είστε υπεύθυνοι 
για ενέργειες τέτοιες που κανένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ 
διαπράξει. Οι κακουργίες σας έχουν κάνει κάθε καρδιά µε 
κατανόηση να καίγεται από τη θλίψη. Και όµως, έχετε παραµείνει 
βυθισµένοι στην αδιαφορία σας και δεν µπορέσατε να αντιληφθείτε 
τη φαυλότητα των πράξεών σας. 
Επιµείνατε στο πείσµα σας µέχρι που ξεσηκωθήκατε εναντίον Μας, 
παρόλο που δεν είχαµε κάνει τίποτα που να δικαιολογεί την 
εχθρότητά σας. Δε φοβάστε το Θεό που σας έχει δηµιουργήσει, σας 
έχει πλάσει, έχει γίνει η αιτία να αποκτήσετε τη δύναµή σας και σας 
ένωσε µ’ αυτούς (τους Μουσουλµάνους) που έχουν υποταχθεί σ’ 
Αυτόν; Για πόσον καιρό θα επιµένετε στο πείσµα σας; Για πόσον 
καιρό θα αρνιέστε να σκέπτεστε; Πόσος καιρός πρέπει να περάσει 
µέχρι να αποτινάξετε τον ύπνο σας και να ξυπνήσετε από την 
αδιαφορία; Για πόσον καιρό θα συνεχίσετε να αγνοείτε την 
αλήθεια;     
Στοχαστείτε µέσα στην καρδιά σας. Άραγε εσείς παρά τη 
συµπεριφορά σας και τα όσα έχουν διαπράξει τα χέρια σας, 
καταφέρατε να σβήσετε τη φωτιά του Θεού ή να σβήσετε το φως 
της Αποκάλυψής Του - ένα φως το οποίο έχει περιβάλει µε τη 
λαµπρότητά του αυτούς που είναι βυθισµένοι στους κυµατώδεις 
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ωκεανούς της αθανασίας κι έχει προσελκύσει τις ψυχές εκείνων που 
πιστεύουν αληθινά και υποστηρίζουν την ενότητά Του; Δε 
γνωρίζετε ότι το Χέρι του Θεού είναι πάνω από τα χέρια σας, ότι η 
αµετάκλητη Εντολή Του υπερβαίνει όλα σας τα τεχνάσµατα, ότι 
Αυτός είναι ανώτερος από τους υπηρέτες Του, ότι είναι ικανός να 
εκτελέσει το Σκοπό Του, ότι πράττει ό,τι επιθυµεί, ότι δε θα Του 
ζητηθεί ο λόγος για οτιδήποτε βούλεται, ότι διατάζει ό,τι Τον 
ευχαριστεί, ότι είναι ο Πλέον Ισχυρός, ο Παντοδύναµος; Αν 
πιστεύετε ότι αυτή είναι η αλήθεια, γιατί τότε δε σταµατάτε να 
βασανίζεστε και δεν ηρεµείτε; 
Καθηµερινά διαπράττετε µια νέα αδικία και Μου συµπεριφέρεστε 
όπως Μου συµπεριφερόσαστε στο παρελθόν, παρόλο που ποτέ δεν 
επιχείρησα να παρέµβω στις υποθέσεις σας. Ποτέ δε σας 
εναντιώθηκα, ούτε αντιστάθηκα στους νόµους σας. Δείτε πως, 
τελικά, Με φυλακίσατε σ’ αυτό τον αποµακρυσµένο τόπο! Μάθετε 
µε βεβαιότητα, ωστόσο, ότι οτιδήποτε έχουν διαπράξει τα δικά σας 
χέρια ή τα χέρια των απίστων, δε θα αλλάξει ποτέ, όπως και ποτέ 
δεν άλλαξαν στο παρελθόν, την Υπόθεση του Θεού ούτε θα 
µεταβάλουν τους τρόπους Του. 
Δώσε προσοχή στην προειδοποίησή Μου, ω λαέ της Περσίας! Αν 
θανατωθώ από τα χέρια σας, ο Θεός θα εγείρει βεβαιότατα κάποιον 
ο οποίος θα συµπληρώσει τη θέση που εκκενώθηκε εξαιτίας του 
θανάτου Μου, διότι αυτή είναι η µέθοδος του Θεού που 
εφαρµοζόταν ανέκαθεν και δεν µπορείτε να βρείτε καµιά αλλαγή 
στη µέθοδο µε την οποίαν ο Θεός χειρίζεται τα πράγµατα. 
Επιζητείτε να σβήσετε το φως του Θεού που λάµπει πάνω στη γη 
Του;  Αντίθετος είναι ο Θεός σ’ αυτό που επιθυµείτε. Αυτός θα 
τελειοποιήσει το φως Του, παρόλο που εσείς το απεχθάνεστε στα 
βάθη της καρδιάς σας. 
Κάνε µια παύση για λίγο και συλλογίσου, ω Υπουργέ, και να είσαι 
δίκαιος στην κρίση σου. Τι είναι αυτό που έχουµε διαπράξει το 
οποίο θα µπορούσε να σε δικαιολογήσει για το γεγονός ότι µας 
διέβαλες στους Υπουργούς του Βασιλιά, ακολούθησες τις επιθυµίες 
σου, διαστρέβλωσες την αλήθεια και εξέφρασες τις συκοφαντίες 
σου εναντίον Μας; Εµείς δεν συναντηθήκαµε ποτέ παρά µόνο όταν 
σε συναντήσαµε στο σπίτι του πατέρα σου, τις ηµέρες κατά τις 
οποίες τιµόταν ο µαρτυρικός θάνατος του Ιµάµη Χουσέιν. Σε 
εκείνες τις περιστάσεις κανείς δεν µπορούσε να έχει την ευκαιρία 
να γνωστοποιήσει στους άλλους τις απόψεις και τα πιστεύω του σε 
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συζήτηση ή συνοµιλία. Θα πιστοποιήσεις την αλήθεια των λόγων 
Μου αν είσαι από τους φιλαλήθεις. Δε σύχναζα σε άλλες 
συγκεντρώσεις στις οποίες θα µπορούσες να είχες µάθει τις απόψεις 
Μου ή στις οποίες οποιοσδήποτε άλλος θα µπορούσε να είχε κάνει 
το ίδιο. Πώς, τότε, απήγγειλες την ετυµηγορία σου εναντίον Μου, 
εφόσον δεν έχεις ακούσει τη µαρτυρία Μου από τα Ίδια Μου τα 
χείλη; Δεν έχεις ακούσει τι έχει πει ο Θεός, εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του; “Μη λες στον καθένα που σε συναντά το χαιρετισµό, 
‘Εσύ δεν είσαι πιστός’. “Μη διώχνεις εκείνους που εκλιπαρούν τον 
Κύριό τους πρωί και βράδυ, λαχταρώντας να δουν το πρόσωπό 
Του.” Έχεις πραγµατικά απαρνηθεί ό,τι έχει υποδείξει το Βιβλίο του 
Θεού κι εντούτοις θεωρείς τον εαυτό σου πιστό! 
Παρόλα αυτά που έχεις κάνει δεν τρέφω - και σ’ αυτό ο Θεός είναι 
µάρτυς Μου - καµιά κακία εναντίον σου, ούτε εναντίον κανενός, 
παρόλο που από εσένα και από άλλους δεχόµαστε τέτοιο πλήγµα 
που κανένας πιστός στην ενότητα του Θεού δεν µπορεί να αντέξει. 
Η υπόθεσή Μου δε βρίσκεται στα χέρια κανενός άλλου εκτός από 
το Θεό και η εµπιστοσύνη Μου δε βασίζεται σε κανέναν άλλον 
παρά µόνο σ’ Αυτόν. Σύντοµα θα περάσουν οι µέρες σου, όπως θα 
περάσουν και οι µέρες εκείνων οι οποίοι τώρα, µε κατάφωρη 
υπερηφάνεια, καυχώνται σε βάρος του πλησίον τους. Σύντοµα θα 
συγκεντρωθείτε όλοι ενώπιον του Θεού, θα ερωτηθείτε για τις 
πράξεις σας και θα ανταµειφθείτε για αυτά που έχουν διαπράξει τα 
χέρια σας, και άθλια είναι η κατοικία των κακών! 
Μα το Θεό! Αν αντιλαµβανόσουν το τι έχεις κάνει, θα θρηνούσες 
οδυνηρά για τον εαυτό σου και θα έτρεχες αναζητώντας καταφύγιο 
στο Θεό και θα µαράζωνες και θα έκλαιγες όλες τις µέρες της ζωής 
σου, µέχρι που θα σε συγχωρούσε ο Θεός, διότι Αυτός, αληθινά, 
είναι ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Παντελεήµων προς όλους. Εσύ, 
ωστόσο, θα επιµείνεις, µέχρι την ώρα του θανάτου σου, στην 
αδιαφορία σου, αφού έχεις ασχοληθεί µ’ όλη σου την καρδιά, την 
ψυχή και την ενδόµυχη ύπαρξή σου, µε τις µαταιότητες του 
κόσµου. Μετά την αποχώρησή σου θα ανακαλύψεις τα όσα σου 
έχουµε φανερώσει και θα βρεις όλες τις πράξεις σου 
καταγεγραµµένες στο Βιβλίο στο οποίο έχουν καταγραφεί τα έργα 
όλων εκείνων που κατοικούν στη γη είτε έχουν µεγαλύτερο είτε 
µικρότερο βάρος από ένα µόριο. Λάβε, συνεπώς, υπόψη σου τη 
συµβουλή Μου και άκουσε, µε την ακοή της καρδιάς σου, το λόγο 
Μου και µην είσαι αδιάφορος στα λόγια Μου ούτε από εκείνους 
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που απορρίπτουν την αλήθεια Μου. Μην υπερηφανεύεσαι για τα 
πράγµατα που σου έχουν δοθεί. Βάλε µπροστά στα µάτια σου ό,τι 
έχει αποκαλυφτεί στο Βιβλίο του Θεού, του Βοηθού στον Κίνδυνο, 
του Πανενδόξου: “Και όταν είχαν λησµονήσει τις προειδοποιήσεις 
τους, Εµείς τους ανοίξαµε τις πύλες όλων των πραγµάτων,” όπως 
ανοίξαµε σ’ εσένα και στους οµοίους σου τις πύλες της γης αυτής 
και τα στολίδια της. Περίµενε, εποµένως, εκείνο για το οποίο έχει 
δοθεί υπόσχεση στο τελευταίο µέρος αυτού του άγιου στίχου, διότι 
αυτή είναι µια υπόσχεση από Εκείνον ο Οποίος είναι ο 
Παντοδύναµος, ο Πάνσοφος - µια υπόσχεση που δε θα αποδειχτεί 
αναληθής. 
Δε γνωρίζω το µονοπάτι που έχετε διαλέξει και που βαδίζετε, ω 
συνάθροιση αυτών που επιθυµούν το κακό Μου! Σας καλούµε στο 
Θεό, σας υπενθυµίζουµε την Ηµέρα Του, σας αναγγέλλουµε τα νέα 
της επανένωσής σας µαζί Του, σας φέρνουµε κοντά στην αυλή Του 
και σας στέλνουµε τα δείγµατα της θαυµαστής Του σοφίας και όµως 
ιδού, δείτε πως Μας απορρίπτετε, πως Μας καταδικάζετε ως 
άπιστο, µε τα ψεύδη που έχει προφέρει το στόµα σας και πως 
µηχανεύεστε τα τεχνάσµατά σας εναντίον Μας! Και όταν σας 
φανερώνουµε αυτό που έχει απονείµει σε Μας ο Θεός µε τη 
γενναιόδωρη χάρη Του εσείς λέτε, «Δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
απλή µαγεία.» Τα ίδια λόγια είχαν ειπωθεί από τις γενιές που ήταν 
πριν από σας και ήταν όπως κι εσείς, ας το αντιλαµβανόσασταν. 
Έτσι έχετε στερήσει από τον εαυτό σας τη γενναιοδωρία του Θεού 
και τη χάρη Του και δε θα τα αποκτήσετε ποτέ µέχρι την ηµέρα που 
θα έχει κρίνει ο Θεός ανάµεσα σε Μας και σας, και Αυτός, αληθινά, 
είναι ο καλύτερος Κριτής. 
Ορισµένοι µεταξύ σας έχουν πει: “Αυτός είναι εκείνος που 
ισχυρίζεται ότι είναι Θεός.” Μα το Θεό! Αυτό είναι µια αισχρή 
συκοφαντία. Εγώ είµαι απλώς ένας υπηρέτης του Θεού ο Οποίος 
έχει πιστέψει σ’ Αυτόν και στα σηµάδια Του, στους Προφήτες και 
στους αγγέλους Του. Η γλώσσα Μου και η καρδιά Μου, η 
εσωτερική και η εξωτερική Μου ύπαρξη µαρτυρούν ότι δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, ότι όλα τα άλλα έχουν δηµιουργηθεί 
µε την εντολή Του και έχουν πλαστεί µε την επενέργεια της 
Βούλησής Του. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, το 
Δηµιουργό, τον εκ νεκρών Αναστηθέντα, τον Αναζωογονητή, τον 
Τιµωρό. Εγώ είµαι Εκείνος που λέει παντού τις χάρες µε τις οποίες 
Με έχει ευνοήσει ο Θεός µέσω της γενναιοδωρίας Του. Αν αυτή 
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είναι η παράβασή Μου, τότε είµαι πραγµατικά ο πρώτος 
παραβάτης. Εγώ και οι συγγενείς Μου παραδινόµαστε στο έλεός 
σας. Κάντε ό,τι σας ευχαριστεί και µην είστε απ’ αυτούς που 
διστάζουν, για να µπορώ να επιστρέψω στο Θεό τον Κύριό Μου και 
να φτάσω στο µέρος όπου δε θα µπορώ να δω πια τα πρόσωπά σας. 
Αυτή, πραγµατικά, είναι η προσφιλέστερή Μου ευχή, η πιο 
φλογερή Μου επιθυµία. Για την κατάστασή Μου ο Θεός είναι, 
αληθινά, επαρκώς ενήµερος, και την παρακολουθεί. 
Φαντάσου τον εαυτό σου κάτω από το βλέµµα του Θεού, ω 
Υπουργέ! Αν εσύ δεν Τον βλέπεις, Αυτός, αληθινά, σε βλέπει 
καθαρά. Παρατήρησε και κρίνε δίκαια την Υπόθεσή Μας. Τι έχουµε 
διαπράξει που θα µπορούσε να σε ωθήσει να ξεσηκωθείς εναντίον 
Μας και να Μας συκοφαντήσεις στο λαό, αν είσαι απ’ αυτούς που 
είναι δίκαιοι; Εµείς αναχωρήσαµε από την Τεχεράνη, κατόπιν 
εντολής του Βασιλιά και, µε την άδειά του, µεταφέραµε την 
κατοικία Μας στο Ιράκ. Αν είχα παρανοµήσει εναντίον του τότε 
γιατί Με άφησε ελεύθερο; Και αν ήµουν αθώος από κάθε ενοχή, 
γιατί Μας προξενήσατε συµφορά τέτοια που κανένας απ’ αυτούς 
που πρεσβεύουν την πίστη σας δεν έχει υποφέρει; Μήπως κάποια 
από τις πράξεις Μου, µετά την άφιξή Μου στο Ιράκ, ήταν τέτοια 
που να υπονοµεύει το κύρος της κυβέρνησης; Ποιος µπορεί να πει 
ότι διέκρινε οτιδήποτε αξιόµεµπτο στη συµπεριφορά Μας; Ρώτησε 
µόνος σου το λαό του Ιράκ, ώστε να είσαι απ’ αυτούς που έχουν 
διακρίνει την αλήθεια. 
Επί έντεκα χρόνια κατοικούσαµε σε εκείνο τον τόπο, µέχρι που 
ήρθε ο Υπουργός που εκπροσωπούσε την κυβέρνησή σου, του 
οποίου το όνοµα η Πένα Μας απαξιεί ν’ αναφέρει, ο οποίος 
επιδιδόταν στο ποτό, ακολουθούσε τις ορέξεις του, έπραττε 
κακοήθειες, ήταν διεφθαρµένος και διέφθειρε το Ιράκ. Σ’ αυτό είναι 
µάρτυρες οι περισσότεροι από τους κατοίκους της Βαγδάτης, αν 
τους ρωτούσες και ήσουν απ’ αυτούς που αναζητούν την αλήθεια. 
Αυτός ήταν εκείνος ο οποίος άρπαξε άδικα την περιουσία των 
συνανθρώπων του, ο οποίος απαρνήθηκε όλες τις εντολές του Θεού 
και διέπραξε οτιδήποτε είχε απαγορέψει ο Θεός. Τελικά, 
ακολουθώντας τις επιθυµίες του, ξεσηκώθηκε εναντίον Μας και 
βάδισε στο δρόµο των αδίκων. Μας κατηγόρησε στην επιστολή 
προς εσένα και εσύ τον πίστεψες και ακολούθησες το δρόµο του 
χωρίς ν’ αναζητήσεις καµιά απόδειξη ή αξιόπιστη ένδειξη απ’ 
αυτόν. Δε ζήτησες καµιά εξήγηση, ούτε επιχείρησες να ερευνήσεις 
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ή να επιβεβαιώσεις το ζήτηµα, έτσι ώστε η αλήθεια να διακριθεί 
από το ψεύδος στα µάτια σου και να είσαι σαφής στην κρίση σου. 
Βρες µόνος σου τι είδους άνθρωπος ήταν ρωτώντας τους 
Υπουργούς αυτούς που ήταν εκείνο τον καιρό στο Ιράκ καθώς και 
τον Κυβερνήτη της Πόλης (Βαγδάτη) και τον Ανώτατο Σύµβουλό 
της, ώστε η αλήθεια να σου αποκαλυφτεί και να είσαι απ’ αυτούς 
που είναι σωστά πληροφορηµένοι. 
Ο Θεός είναι µάρτυς Μας! Εµείς δεν έχουµε σε καµιά περίπτωση 
εναντιωθεί σ’ αυτόν ή σε άλλους. Τηρούσαµε, κάτω απ’ όλες τις 
συνθήκες τις αρχές του Θεού και δεν είµαστε ποτέ απ’ αυτούς που 
προξενούσαν ταραχές. Σ’ αυτό είναι µάρτυς και ο ίδιος. Η πρόθεσή 
του ήταν να Μας πιάσει και να Μας στείλει πίσω στην Περσία ώστε 
έτσι να αυξήσει τη δόξα και τη φήµη του. Το ίδιο έγκληµα έχεις 
διαπράξει κι εσύ και για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Και οι δύο σας 
είστε στην ίδια κατηγορία στα µάτια του Θεού, του υπέρτατου 
Κυρίου όλων, του Παντογνώστη. 
Σκοπός Μας αναφέροντάς σου αυτά τα λόγια δεν είναι να 
ελαφρύνουµε το βάρος της θλίψης Μας, ή να σε παρακινήσουµε να 
µεσολαβήσεις για χάρη Μας σε οποιονδήποτε άλλο. Όχι, µα το 
όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Κύριος όλων των κόσµων! Έχουµε 
διατυπώσει το όλο ζήτηµα ενώπιόν σου, µήπως και µπορέσεις να 
αντιληφθείς τι έχεις κάνει, µήπως συγκρατηθείς από το να 
προκαλέσεις σε άλλους το κακό που έχεις προξενήσει σε Μας και 
γίνεις απ’ αυτούς που έχουν στ’ αλήθεια µετανοήσει ενώπιον του 
Θεού, ο Οποίος σε δηµιούργησε και δηµιούργησε τα πάντα, και 
ίσως ενεργήσεις µε διορατικότητα στο µέλλον. Αυτό είναι καλύτερο 
για σένα απ’ όλα όσα κατέχεις και, από την υπηρεσία σου ως 
υπουργός, της οποίας οι µέρες είναι µετρηµένες. 
Πρόσεξε µήπως οδηγηθείς στο να ανεχτείς την αδικία. Στήριξε 
σταθερά την καρδιά σου πάνω στη δικαιοσύνη, µην αλλοιώνεις την 
Υπόθεση του Θεού και να είσαι απ’ αυτούς των οποίων τα µάτια 
είναι στραµµένα προς τα πράγµατα που έχουν αποκαλυφτεί στο 
Βιβλίο Του. Μην ακολουθείς, σε καµιά περίπτωση, τις παρορµήσεις 
των κακών επιθυµιών σου. Τήρησε το νόµο του Θεού, του Κυρίου 
σου, του Ευεργέτη, του Πανάρχαιου των Ηµερών. Βεβαιότατα θα 
επιστρέψεις στο χώµα και θα χαθείς όπως όλα τα πράγµατα που 
απολαµβάνεις. Αυτό έχει πει η Γλώσσα της αλήθειας και της δόξας. 
Δε θυµάσαι την προειδοποίηση του Θεού που εκφράστηκε σε 
περασµένες εποχές, έτσι ώστε να είσαι απ’ αυτούς που λαµβάνουν 
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υπόψη την προειδοποίησή Του; Εκείνος είπε και Εκείνος, αληθινά, 
λέει την αλήθεια: «Από αυτήν (τη γη) σας έχουµε δηµιουργήσει και 
σ’ αυτήν θα σας επιστρέψουµε και έξω απ’ αυτήν θα σας βγάλουµε 
για δεύτερη φορά.» Αυτό έχει ορίσει ο Θεός για όλους όσους 
κατοικούν στη γη, είτε βρίσκονται ψηλά ή χαµηλά. Δεν αρµόζει, 
εποµένως, σ’ αυτόν ο οποίος δηµιουργήθηκε από το χώµα, ο οποίος 
θα επιστρέψει σ’ αυτό και θα βγει πάλι απ’ αυτό, να φουσκώνει από 
υπεροψία ενώπιον του Θεού και των αγαπηµένων Του, να τους 
περιφρονεί µε υπερηφάνεια και να είναι γεµάτος µε ακατάδεκτη 
αλαζονεία. Αντίθετα, αρµόζει καλύτερα σ’ εσένα και σ’ εκείνους 
που είναι σαν κι εσένα να υποτάσσεστε σ’ αυτούς που είναι οι 
Φανερώσεις της ενότητας του Θεού και ν’ αποδέχεστε τους πιστούς 
οι οποίοι έχουν απαρνηθεί τα πάντα για χάρη του Θεού και έχουν 
αποδεσµευτεί από τα πράγµατα που αποσπούν την προσοχή των 
ανθρώπων και τους κάνουν να παραστρατούν από το µονοπάτι του 
Θεού, του Πανένδοξου, του Πανύµνητου. Έτσι σας στέλνουµε 
εκείνο που θα ωφελήσει εσάς και εκείνους που έχουν εναποθέσει 
όλη τους την εµπιστοσύνη και πεποίθηση στον Κύριό τους. 

CXIV.   Άκου, ω Βασιλέα (Σουλτάνος Αµπντολ-Αζίζ), το λόγο 
Εκείνου που λέγει την αλήθεια, Εκείνου που δε σου ζητάει να Τον 
ανταµείψεις µε όσα έχει επιλέξει ο Θεός ν’ απονείµει σ’ εσένα, 
Εκείνου ο Οποίος βαδίζει αλάνθαστα στο ευθύ Μονοπάτι. Αυτός 
είναι Εκείνος ο Οποίος σε καλεί στο Θεό, τον Κύριό σου, ο Οποίος 
σου δείχνει τη σωστή πορεία, το δρόµο που οδηγεί στην αληθινή 
ευτυχία για να µπορέσεις ίσως να είσαι απ’ αυτούς που θα είναι 
µακάριοι. 
Πρόσεξε, ω Βασιλέα, µη συγκεντρώσεις γύρω σου τους υπουργούς 
εκείνους που ακολουθούν τις επιθυµίες µιας διεφθαρµένης τάσης, οι 
οποίοι έχουν παραµελήσει αυτό που είχε ανατεθεί στα χέρια τους 
και έχουν φανερά προδώσει την εµπιστοσύνη των άλλων. Να είσαι 
µεγαλόψυχος στους άλλους όσο µεγαλόψυχος ήταν και ο Θεός 
απέναντί σου και µην εγκαταλείπεις τα συµφέροντα του λαού σου 
στο έλεος τέτοιων υπουργών όπως είναι αυτοί. Μην παραµερίζεις 
το φόβο του Θεού και να είσαι απ’ αυτούς που πράττουν τίµια. 
Συγκέντρωσε γύρω σου τους υπουργούς εκείνους από τους οποίους 
µπορείς να αντιληφθείς την ευωδία της πίστης και της δικαιοσύνης 
και συµβουλέψου τους και διάλεξε ό,τι είναι καλύτερο στα µάτια 
σου και να είσαι απ’ αυτούς που πράττουν γενναιόδωρα. 
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Μάθε µε βεβαιότητα ότι όποιος δεν πιστεύει στο Θεό δεν είναι ούτε 
αξιόπιστος ούτε φιλαλήθης. Αυτή, πραγµατικά, είναι η αλήθεια, η 
αναµφισβήτητη αλήθεια. Εκείνος που ενεργεί ύπουλα απέναντι στο 
Θεό, θα ενεργήσει επίσης ύπουλα και απέναντι στο βασιλιά του. 
Τίποτα απολύτως δεν µπορεί να αποτρέψει έναν τέτοιο άνθρωπο 
από την κακία, τίποτα δεν µπορεί να τον εµποδίσει από το να 
προδώσει τον πλησίον του, τίποτα δεν µπορεί να τον παρακινήσει 
να πορεύεται έντιµα. 
Πρόσεξε µην παραχωρήσεις τα ηνία των υποθέσεων του κράτους 
σου στα χέρια άλλων, µην εναποθέσεις την εµπιστοσύνη σου σε 
υπουργούς που είναι ανάξιοι της εµπιστοσύνης σου και µην είσαι 
απ’ αυτούς που ζουν στην αδιαφορία. Απόφυγε εκείνους των οποίων 
η καρδιά δεν είναι στραµµένη προς εσένα, µη στηρίζεις την 
πεποίθησή σου σ’ αυτούς και µην τους εµπιστεύεσαι τις δικές σου 
υποθέσεις και τις υποθέσεις εκείνων που πρεσβεύουν την πίστη 
σου. Πρόσεξε να µην επιτρέψεις στο λύκο να γίνει ο ποιµένας του 
ποιµνίου του Θεού και µην παραδίδεις τη µοίρα των αγαπηµένων 
Του στο έλεος των κακόβουλων. Μην περιµένεις αυτοί που 
παραβαίνουν τις εντολές του Θεού να είναι αξιόπιστοι ή ειλικρινείς 
στην πίστη που πρεσβεύουν. Απόφυγέ τους και προφυλάξου 
πλήρως για να µη σε βλάψουν τα τεχνάσµατα και η πανουργία τους. 
Αποµακρύνσου απ’ αυτούς και προσήλωσε το βλέµµα σου στο Θεό, 
τον Κύριό σου, τον Πανένδοξο, τον Πλέον Γενναιόδωρο. Εκείνος 
που παραδίδεται ολοκληρωτικά στο Θεό, ο Θεός θα είναι, 
βεβαιότατα, µαζί του· και εκείνος που εναποθέτει πλήρως την 
εµπιστοσύνη του στο Θεό, ο Θεός, αληθινά, θα τον προστατέψει 
από οτιδήποτε µπορεί να τον βλάψει και θα τον διαφυλάξει από την 
κακία κάθε διεφθαρµένου συνωµότη. 
Αν άκουγες το λόγο Μου και τηρούσες τη συµβουλή Μου, ο Θεός 
θα σε εξύψωνε σε µια τόσο εξέχουσα θέση που οι δολοπλοκίες 
κανενός ανθρώπου σ’ όλη τη γη δε θα µπορούσαν ποτέ να σε 
αγγίξουν ή να σε βλάψουν. Τήρησε, ω Βασιλέα, από τα βάθη της 
καρδιάς σου και µε όλο σου το είναι τις αρχές του Θεού και µη 
βαδίζεις στα µονοπάτια του καταπιεστή. Άρπαξε και κράτα σταθερά 
στην παλάµη της ισχύος σου, τα ηνία των υποθέσεων του λαού σου 
κι εξέτασε προσωπικά οτιδήποτε σχετίζεται µ’ αυτόν. Μην αφήσεις 
να σου διαφύγει τίποτα, διότι εκεί βρίσκεται το υψηλότερο αγαθό. 
Πρόσφερε ευχαριστίες στο Θεό που έχει επιλέξει εσένα απ’ 
ολόκληρο τον κόσµο και σ’ έχει κάνει βασιλιά αυτών που 
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πρεσβεύουν την πίστη σου. Αρµόζει σ’ εσένα να εκτιµάς τις 
θαυµαστές χάρες µε τις οποίες σ’ έχει ευνοήσει ο Θεός και να 
εξυµνείς συνεχώς το όνοµά Του. Ο καλύτερος τρόπος να Τον 
δοξάζεις είναι ν’ αγαπάς τους αγαπηµένους Του και να 
διαφυλάσσεις και να προστατεύεις τους υπηρέτες Του από την 
πανουργία των ύπουλων, ώστε κανείς να µην µπορέσει πια να τους 
καταπιέσει. Πρέπει, επιπλέον, να εγερθείς και να θέσεις σε 
εφαρµογή το νόµο του Θεού ανάµεσά τους, έτσι ώστε να µπορέσεις 
να είσαι από εκείνους που βασίζονται σταθερά στο νόµο Του. 
Αν γινόσουν αιτία ώστε τα ποτάµια της δικαιοσύνης να απλώσουν 
τα νερά τους ανάµεσα στους υπηκόους σου, ο Θεός σίγουρα θα σε 
βοηθούσε µε τις στρατιές των ορατών και αοράτων και θα σε 
ενίσχυε στις υποθέσεις σου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ 
Αυτόν. Όλη η δηµιουργία και η επικράτειά της ανήκουν σ’ Αυτόν. 
Σ’ Αυτόν επιστρέφουν τα έργα των πιστών. 
Μη στηρίζεις την εµπιστοσύνη σου στους θησαυρούς σου. 
Εναπόθεσε όλη σου την πίστη στη χάρη του Θεού, του Κυρίου σου. 
Ας είναι Αυτός η εµπιστοσύνη σου σε οτιδήποτε κάνεις και να είσαι 
από εκείνους που έχουν υποταχθεί στη Θέλησή Του. Άφησέ Τον να 
είναι ο βοηθός σου και εµπλούτισε τον εαυτό σου µε τους 
θησαυρούς Του, διότι σ’ Αυτόν ανήκουν τα θησαυροφυλάκια των 
ουρανών και της γης. Τα απονέµει σε οποιονδήποτε Αυτός επιθυµεί 
και τα παρακρατεί από οποιονδήποτε Αυτός θέλει. Δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, τον Κάτοχο των πάντων, τον 
Πανύµνητο. Όλοι δεν είναι παρά άποροι στην πόρτα του ελέους 
Του· όλοι είναι ανίσχυροι µπροστά στην αποκάλυψη της κυριαρχίας 
Του και εκλιπαρούν για τις εύνοιές Του. 
Μην υπερβαίνεις τα όρια της µετριοπάθειας και µεταχειρίσου 
δίκαια αυτούς που σε υπηρετούν. Δώσε τους σύµφωνα µε τις 
ανάγκες τους και όχι στο βαθµό που θα τους δώσει τη δυνατότητα 
να συσσωρεύουν πλούτη για τον εαυτό τους, να κοσµούν το άτοµό 
τους, να στολίζουν τα σπίτια τους, ν’ αποκτούν πράγµατα που δεν 
τους ωφελούν και να συγκαταλέγονται ανάµεσα στους σπάταλους. 
Μεταχειρίσου τους µε απαρέγκλιτη δικαιοσύνη έτσι ώστε κανείς 
ανάµεσά τους να µην υποφέρει από ένδεια, ή να κακοµαθαίνει µε 
χλιδή. Αυτή είναι φανερή δικαιοσύνη. 
Μην επιτρέπεις στους άθλιους να κυβερνούν και να εξουσιάζουν 
αυτούς που είναι ευγενείς και άξιοι τιµής και µην αφήνεις τους 
υψηλόφρονες στο έλεος των ποταπών και των ανάξιων, διότι αυτό 
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παρατηρήσαµε µε την άφιξή Μας στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη) 
και σ’ αυτό είµαστε µάρτυρες. Ανάµεσα στους κατοίκους της 
βρήκαµε µερικούς οι οποίοι διέθεταν άφθονη περιουσία και ζούσαν 
µέσα σε υπερβολικά πλούτη, ενώ άλλοι βρίσκονταν σε φρικτή 
ένδεια και απελπιστική φτώχεια. Αυτό δεν αρµόζει στην κυριαρχία 
σου και είναι ανάξιο της θέσης σου. 
Ας γίνει δεκτή η συµβουλή Μου από εσένα και προσπάθησε να 
κυβερνάς µε δικαιοσύνη ανάµεσα στους ανθρώπους ώστε ο Θεός να 
εξυψώσει το όνοµά σου και να διαδώσει τη φήµη της δικαιοσύνης 
σου σ’ όλο τον κόσµο. Πρόσεξε µήπως εξυψώσεις τους υπουργούς 
σου σε βάρος των υπηκόων σου. Να φοβάσαι τους αναστεναγµούς 
των φτωχών και των έντιµων στην καρδιά οι οποίοι, κάθε 
ξηµέρωµα θρηνούν τη δυστυχία τους, και να είσαι για αυτούς ένας 
ευµενής ηγεµόνας. Αυτοί, αληθινά, είναι οι θησαυροί σου πάνω στη 
γη. Επιβάλλεται σ’ εσένα, εποµένως, να διαφυλάσσεις τους 
θησαυρούς σου από τις επιθέσεις αυτών που επιθυµούν να σε 
ληστέψουν. Ερεύνησε τις υποθέσεις τους και εξακρίβωσε κάθε 
χρόνο, καλύτερα κάθε µήνα, την κατάστασή τους και µην είσαι απ’ 
αυτούς που αδιαφορούν για το καθήκον τους. 
Θέσε µπροστά στα µάτια σου την αλάνθαστη Πλάστιγγα του Θεού, 
σαν να στέκεσαι ενώπιόν Του, ζύγισε σ’ αυτή την Πλάστιγγα τις 
πράξεις σου κάθε µέρα, κάθε στιγµή της ζωής σου. Λογοδότησε 
προτού κληθείς να κριθείς, την Ηµέρα κατά την οποία κανένας 
άνθρωπος δε θα έχει τη δύναµη να σταθεί από το φόβο του Θεού, 
την Ηµέρα κατά την οποία οι καρδιές των αδιάφορων θα τρέµουν. 
Αρµόζει στον κάθε βασιλιά να είναι τόσο ευεργετικός όσο ο ήλιος 
που ευνοεί την ανάπτυξη όλων των όντων και παρέχει στον καθένα 
το µερίδιό του, του οποίου τα οφέλη δεν είναι έµφυτα στον εαυτό 
του αλλά έχουν οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Πλέον Ισχυρός, 
ο Παντοδύναµος. Ο Βασιλιάς πρέπει να είναι τόσο γενναιόδωρος, 
τόσο αφειδής στο έλεός Του όσο τα σύννεφα, των οποίων οι βροχές 
της ευεργεσίας πέφτουν πάνω σε κάθε τόπο, µε την εντολή Εκείνου 
ο Οποίος είναι ο Υπέρτατος Εντολοδότης, ο Παντογνώστης. 
Πρόσεξε να µην εµπιστευτείς τις υποθέσεις του κράτους σου 
εξολοκλήρου στα χέρια άλλου. Κανείς δεν µπορεί να εκτελέσει τα 
καθήκοντά σου καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Έτσι σου 
καθιστούµε σαφή τα λόγια της σοφίας Μας και σου στέλνουµε αυτό 
που θα σε κάνει να περάσεις από το αριστερό χέρι της καταπίεσης 
στο δεξί χέρι της δικαιοσύνης και να πλησιάσεις το λαµπρό ωκεανό 
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της χάρης Του. Αυτό είναι το µονοπάτι που βάδισαν οι βασιλείς που 
πέρασαν πριν από σένα, αυτοί που έπραξαν αµερόληπτα απέναντι 
στους υπηκόους τους και πορεύτηκαν στους δρόµους της 
απαρέγκλιτης δικαιοσύνης. 
Εσύ είσαι η σκιά του Θεού στη γη. Προσπάθησε, εποµένως, να 
ενεργείς µε τέτοιο τρόπο όπως αρµόζει σε µια τόσο εξέχουσα, τόσο 
σεβαστή θέση. Αν παρεκκλίνεις από το να ακολουθήσεις τα 
πράγµατα που σου έχουµε στείλει και σ’ έχουµε διδάξει, θα 
στερηθείς αναµφίβολα από εκείνη τη µεγάλη και ανεκτίµητη τιµή. 
Γύρισε πίσω, λοιπόν, και προσηλώσου πλήρως στο Θεό, εξάγνισε 
την καρδιά σου από τον κόσµο και όλες τις µαταιότητές του και µην 
αφήσεις την αγάπη κάθε ξένου να εισέλθει και να κατοικήσει σ’ 
αυτήν. Μόνο όταν εξαγνίσεις την καρδιά σου από κάθε ίχνος 
τέτοιας αγάπης µπορεί η λαµπρότητα του φωτός του Θεού να 
σκορπίσει την ακτινοβολία της πάνω της, διότι σε κανέναν δεν έχει 
δώσει ο Θεός παραπάνω από µια καρδιά. Αυτό, αληθινά, έχει 
θεσπιστεί και καταγραφεί στο πανάρχαιο Βιβλίο Του. Και όπως η 
ανθρώπινη καρδιά, πλασµένη από το Θεό, είναι µία και αδιαίρετη, 
αρµόζει σ’ εσένα να φροντίσεις ώστε και η συµπάθειά της, επίσης, 
να είναι µία και αδιαίρετη. Προσηλώσου, εποµένως, µε όλη τη 
στοργή της καρδιάς σου, στην αγάπη Του και αποµάκρυνέ την από 
την αγάπη οποιουδήποτε εκτός απ’ Αυτόν, ώστε να σε βοηθήσει να 
βυθιστείς στον ωκεανό της ενότητάς Του και να σε καταστήσει 
ικανό να γίνεις ένας αληθινός υποστηρικτής της µοναδικότητάς 
Του. Μάρτης Μου ο Θεός. Ο µοναδικός Μου σκοπός 
αποκαλύπτοντας αυτά τα λόγια είναι να σε εξαγνίσω από τα 
εφήµερα της γης και να σε βοηθήσω να εισέλθεις στην επικράτεια 
της παντοτινής δόξας, έτσι ώστε να µπορέσεις, µε τη συναίνεση του 
Θεού, να γίνεις από εκείνους που κατοικούν και κυβερνούν εκεί. … 
Ορκίζοµαι στο Θεό, ω Βασιλέα! Δεν είναι η επιθυµία Μου να 
παραπονεθώ σ’ εσένα εναντίον αυτών που Με διώκουν. 
Επικαλούµαι απλώς τη θλίψη και τη λύπη Μου µπροστά στο Θεό, ο 
Οποίος έχει δηµιουργήσει Εµένα και αυτούς, ο Οποίος γνωρίζει 
καλά την κατάστασή µας και παρατηρεί τα πάντα. Επιθυµία Μου 
είναι να τους προειδοποιήσω για τις συνέπειες των πράξεών τους, 
µήπως και συγκρατηθούν από το να συµπεριφέρονται σε άλλους 
όπως συµπεριφέρθηκαν σ’ Εµένα και να είναι όπως αυτοί που 
λαµβάνουν υπόψη τους την προειδοποίησή Μου. 
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Οι συµφορές που Μας έχουν αγγίξει, η ένδεια από την οποία 
υποφέρουµε, τα ποικίλα προβλήµατα τα οποία Μας περιβάλλουν, 
όλα θα περάσουν, όπως θα περάσουν και οι απολαύσεις µε τις 
οποίες χαίρονται και η αφθονία την οποία απολαµβάνουν. Αυτή 
είναι η αλήθεια την οποία κανένας άνθρωπος στη γη δεν µπορεί ν’ 
απορρίψει. Οι µέρες που έχουµε αναγκαστεί να κατοικήσουµε στη 
σκόνη σύντοµα θα τελειώσουν, όπως και οι µέρες στις οποίες αυτοί 
κατείχαν τους θρόνους της τιµής. Ο Θεός, βεβαιότατα, θα κρίνει 
σύµφωνα µε τη βοήθεια της αλήθειας ανάµεσα σε Μας κι εκείνους 
και Αυτός, αληθινά, είναι ο καλύτερος κριτής. 
Προσφέρουµε ευχαριστίες στο Θεό για οτιδήποτε Μας έχει συµβεί 
και υποµένουµε καρτερικά όσα Αυτός είχε ορίσει στο παρελθόν ή 
θα ορίσει στο µέλλον. Σ’ Αυτόν έχω εναποθέσει την εµπιστοσύνη 
Μου και στα χέρια Του έχω αφιερώσει την Υπόθεσή Μου. Αυτός, 
αληθινά, θα ανταµείψει όλους όσους υποµένουν καρτερικά και 
εναποθέτουν την εµπιστοσύνη τους σ’ Εκείνον. Δική Του είναι η 
δηµιουργία και η επικράτειά της. Αυτός εξυψώνει όποιον επιθυµεί 
και όποιον επιθυµεί ταπεινώνει. Δε θα δώσει λόγο για τις πράξεις 
Του. Αυτός, αληθινά, είναι ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος. 
Ας είναι το αφτί σου προσεκτικό, ω Βασιλέα, στα λόγια που σου 
απευθύναµε. Ας πάψει ο καταπιεστής την τυραννία του, και ας 
αποκόψει αυτούς που διαπράττουν αδικία από αυτούς που 
πρεσβεύουν την πίστη σου. Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Οι 
δοκιµασίες που έχουµε υποµείνει είναι τέτοιες που καµιά πένα που 
τις διηγείται δεν µπορεί παρά να κυριευτεί από οδύνη. Κανείς απ’ 
αυτούς που πιστεύουν αληθινά και υπερασπίζονται την ενότητα του 
Θεού δεν µπορεί να αντέξει το βάρος της εξιστόρησής τους. Ήταν 
τόσο µεγάλα τα βάσανά Μας που ακόµη και τα µάτια των εχθρών 
Μας έχουν θρηνήσει για Μας κι εκτός απ’ αυτά και τα µάτια κάθε 
διορατικού ατόµου. Και υποβληθήκαµε σε όλες αυτές τις 
δοκιµασίες παρόλο που σε πλησιάσαµε και παρακαλέσαµε τους 
ανθρώπους να συγκεντρωθούν κάτω από τη σκιά σου, έτσι ώστε να 
µπορέσεις να γίνεις ένα οχυρό γι’ αυτούς που πιστεύουν και 
υπερασπίζονται την ενότητα του Θεού. 
Σου έχω ποτέ δείξει ανυπακοή, ω Βασιλέα; Έχω παραβεί, 
οποιαδήποτε στιγµή, κανέναν από τους νόµους σου; Μπορεί 
κάποιος από τους υπουργούς σου, που σε εκπροσώπησαν στο Ιράκ, 
να παρουσιάσει κάποια απόδειξη που να τεκµηριώνει την απιστία 
Μου σ’ εσένα; Όχι, µα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Κύριος 
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όλων των κόσµων! Ούτε για µια στιγµή δεν επαναστατήσαµε 
εναντίον σου, ή εναντίον κάποιου από τους υπουργούς σου. Ποτέ, 
Θεού θέλοντος, δε θα εξεγερθούµε εναντίον σου, ακόµη κι αν 
εκτεθούµε σε δοκιµασίες πιο σφοδρές από αυτές που έχουµε 
υποστεί στο παρελθόν. 
Μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, προσευχόµαστε στο Θεό για 
σένα, ώστε να σε βοηθά ευσπλαχνικά να είσαι υπάκουος σ’ Αυτόν 
και να τηρείς την εντολή Του, για να σε προφυλάσσει από τις 
στρατιές των κακών. Κάνε, εποµένως, όπως σε ευχαριστεί, και 
µεταχειρίσου Μας όπως αρµόζει στη στάθµη και στην εξουσία σου. 
Μην λησµονείς το νόµο του Θεού σε οτιδήποτε επιθυµείς να 
επιτύχεις, είτε τώρα είτε στις ηµέρες που θα έρθουν. Λέγε: 
Δοξασµένος ας είναι ο Θεός. Ο Κύριος όλων των κόσµων! 

CXV.   Η Πένα της Αποκάλυψης, ω Ζαµπίχ, στις περισσότερες από 
τις θεϊκά αποκαλυµµένες Πινακίδες έχει καταγράψει αυτά τα λόγια: 
Έχουµε προειδοποιήσει όλους τους αγαπηµένους του Θεού να 
προσέχουν µήπως η άκρη του άγιου ενδύµατός Μας λερωθεί από τη 
λάσπη άνοµων πράξεων, ή κηλιδωθεί από τη σκόνη αξιόµεµπτης 
συµπεριφοράς . Τους έχουµε παροτρύνει , επιπλέον , να 
προσηλώσουν το βλέµµα τους σε οτιδήποτε έχει αποκαλυφτεί στις 
Πινακίδες Μας. Αν τα ενδότερα αφτιά τους είχαν προσέξει τις Θείες 
συµβουλές που είχαν λάµψει από τη Χαραυγή της Πένας του 
Παντελεήµονα και είχαν ακούσει τη Φωνή Του, οι περισσότεροι 
από τους λαούς της γης θα είχαν µέχρι τώρα στολιστεί µε το 
κόσµηµα της καθοδήγησής Του. Αυτό που είχε προκαθοριστεί, 
ωστόσο, πραγµατοποιήθηκε. 
Για άλλη µια φορά η Γλώσσα του Πανάρχαιου των Ηµερών 
αποκαλύπτει, σ’ αυτή τη Μέγιστη Φυλακή, αυτά τα λόγια που είναι 
καταγεγραµµένα σ’ αυτό το χιονόλευκο Πάπυρο: Ω εσείς 
αγαπηµένοι του ενός αληθινού Θεού! Ξεπεράστε τα στενά όρια των 
κακών και διεφθαρµένων επιθυµιών σας και προχωρήστε στην 
αχανή απεραντοσύνη του βασιλείου του Θεού και κατοικήστε στα 
λιβάδια της αγιότητας και της αποδέσµευσης, έτσι ώστε η ευωδία 
των πράξεών σας να οδηγήσει όλη την ανθρωπότητα στον ωκεανό 
της άφθαρτης δόξας του Θεού. Αποφύγετε να ασχολείστε µε τις 
υποθέσεις αυτού του κόσµου και όλα όσα σχετίζονται µ’ αυτόν, ή 
να εµπλέκεστε στις δραστηριότητες εκείνων οι οποίοι είναι οι 
φαινοµενικοί του ηγέτες. 
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Ο ένας αληθινός Θεός, εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, έχει 
απονείµει τη διακυβέρνηση της γης στους βασιλείς. Σε κανέναν δεν 
έχει δοθεί το δικαίωµα να ενεργεί µε τρόπο αντίθετο στις σεβαστές 
απόψεις εκείνων που βρίσκονται στην εξουσία. Αυτό που έχει 
διαφυλάξει για τον Εαυτό Του είναι οι πόλεις των ανθρώπινων 
καρδιών· και σαν κλειδιά για αυτές είναι, αυτή την Ηµέρα, οι 
αγαπηµένοι Εκείνου ο Οποίος είναι η Υπέρτατη Αλήθεια. Ο Θεός 
να δώσει να µπορέσουν αυτοί, ένας και όλοι, να ξεκλειδώσουν, 
µέσω της δύναµης του Μεγίστου Ονόµατος, τις πύλες αυτών των 
πόλεων. Μ’ αυτό  εννοείται βοήθεια προς τον έναν αληθινό Θεό - 
ένα θέµα στο οποίο η Πένα Αυτού, ο Οποίος κάνει την αυγή να 
χαράξει, έχει αναφερθεί σ’ όλα τα Βιβλία και στις Πινακίδες Του. 
Αρµόζει, οµοίως, στους αγαπηµένους του Θεού να είναι ανεκτικοί 
απέναντι στους συνανθρώπους τους και να είναι τόσο 
καθαγιασµένοι και αποδεσµευµένοι απ’ όλα τα πράγµατα και να 
εκδηλώνουν τέτοια ειλικρίνεια και εντιµότητα, ώστε όλοι οι λαοί 
της γης να τους αναγνωρίσουν ως θεµατοφύλακες του Θεού 
ανάµεσα στους ανθρώπους. Δείτε σε πόσο µεγάλα ύψη έχουν 
ανέλθει οι προσταγές του Παντοδύναµου και πόσο αξιοθρήνητη 
είναι η κατοικία στην οποία διαµένουν τώρα αυτές οι αδύναµες 
ψυχές. Ευλογηµένοι είναι αυτοί οι οποίοι, µε τις φτερούγες της 
βεβαιότητας, έχουν πετάξει στους ουρανούς που έχει ανοίξει η 
Πένα του Κυρίου σου, του Παντελεήµονα. 
Κοίταξε, ω Ζαµπίχ, τα έργα που έχει κάνει ο Θεός, η Υπέρτατη 
Αλήθεια. Λέγε: Πόσο µεγάλη, πόσο εξαιρετικά µεγάλη είναι η 
δύναµη της ισχύος Του που περιβάλλει όλους τους κόσµους! 
Εξυψωµένη, απέραντα εξυψωµένη είναι η ανεξαρτησία Του πέρα 
από τη δυνατότητα πρόσβασης και αντίληψης ολόκληρης της 
δηµιουργίας! Δοξασµένη, δοξασµένη ας είναι η πραότητά Του - µια 
πραότητα που έχει λιώσει τις καρδιές εκείνων που έχουν πλησιάσει 
το Θεό! 
Παρόλο που υποβληθήκαµε σε αµέτρητα βάσανα, τα οποία Εµείς  
είχαµε υποστεί από τα χέρια των εχθρών Μας, διακηρύξαµε σε 
όλους τους ηγέτες της γης ό,τι είχε επιθυµήσει να διακηρύξει ο 
Θεός, ώστε όλα τα έθνη να γνωρίζουν ότι καµιά µορφή συµφοράς 
δεν µπορεί να εµποδίσει την Πένα του Πανάρχαιου των Ηµερών 
από την επίτευξη του σκοπού της. Η Πένα Του κινείται µε τη 
συναίνεση του Θεού, ο Οποίος δίνει µορφή στα θρυµµατισµένα και 
αποσυντεθηµένα οστά. 
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Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το πανίσχυρο εγχείρηµα, αρµόζει σ’ 
αυτούς που Τον αγαπούν να εντείνουν την προσπάθειά τους και να 
προσηλώσουν τις σκέψεις τους σε οτιδήποτε θα εξασφαλίσει τη 
νίκη της υπόθεσης του Θεού, αντί να διαπράττουν ευτελείς και 
ευκαταφρόνητες πράξεις. Αν λάµβανες υπόψη σου, έστω για λίγο, 
τα εξωτερικά έργα και τις ενέργειες Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Αιώνια Αλήθεια, θα έπεφτες στο έδαφος και θα αναφωνούσες: Ω 
Εσύ που είσαι ο Κύριος των Κυρίων! Οµολογώ ότι είσαι ο Κύριος 
όλης της δηµιουργίας και ο Εκπαιδευτής όλων των όντων, ορατών 
και αοράτων. Μαρτυρώ ότι η δύναµή Σου έχει περιβάλει ολόκληρο 
το σύµπαν και ότι οι στρατιές της γης δεν µπορούν ποτέ να Σε 
φοβίσουν, ούτε µπορεί η κυριαρχία όλων των λαών και εθνών να Σε 
εµποδίσει να εκτελέσεις το σκοπό Σου. Οµολογώ ότι δεν έχεις 
επιθυµία άλλη από την ανανέωση όλου του κόσµου, την καθιέρωση 
της ενότητας των λαών του και τη σωτηρία όλων εκείνων που 
κατοικούν σ’ αυτόν. 
Συλλογίσου για λίγο και σκέψου πώς πρέπει να συµπεριφέρονται 
αυτοί που είναι οι αγαπηµένοι του Θεού και σε ποια ύψη πρέπει να 
πετούν. Ικέτευε, συνεχώς, τον Κύριό σου, το Θεό του Ελέους, να 
τους βοηθά να πράττουν αυτό που επιθυµεί. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
Πλέον Ισχυρός, ο Πανένδοξος, ο Παντογνώστης. 
Η φυλάκιση που επιβλήθηκε σ’ αυτόν τον Αδικηµένο, ω Ζαµπίχ, 
δεν Του προκάλεσε καµιά βλάβη ούτε και µπορεί ποτέ να κάνει κάτι 
τέτοιο. Ούτε µπορεί η απώλεια όλων των γήινων αγαθών Του, η 
εξορία Του ή ακόµη ο µαρτυρικός Του θάνατος και η εξωτερική Του 
ταπείνωση να Τον βλάψουν. Αυτό που µπορεί να Τον βλάψει είναι 
οι κακές πράξεις που εκτελούν οι αγαπηµένοι του Θεού και που 
καταλογίζουν σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Υπέρτατη Αλήθεια. Αυτή 
είναι η συµφορά από την οποία υποφέρω και σ’ αυτό, Εκείνος ο 
Ίδιος, ο Οποίος υπερισχύει όλων των πραγµάτων, είναι µάρτυς 
Μου. Αυτό που Με έχει οικτρά πληγώσει είναι οι αξιώσεις που 
προωθεί καθηµερινά ο λαός του Μπαγιάν. Μερικοί έχουν 
διακηρύξει την αφοσίωσή τους σ’ έναν από τους Κλάδους Μου 
(Γιους), ενώ άλλοι έχουν διεκδικήσει ανεξάρτητα τις αξιώσεις τους 
και έχουν πράξει σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες. 
Ω Ζαµπίχ! Η Γλώσσα του Μεγαλείου λέει: Μα τον Εαυτό Μου που 
λέει την αλήθεια! Σ’ αυτή την πανίσχυρη Αποκάλυψη όλες οι 
Θρησκείες του παρελθόντος έχουν φτάσει στην υψηλότερη και 
τελική τους ολοκλήρωση. Οποιοσδήποτε προβάλλει την αξίωση 
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µιας Αποκάλυψης µετά απ’ Αυτόν, αυτός ο άνθρωπος είναι 
ασφαλώς ένας απατεώνας που ψεύδεται. Προσευχόµαστε στο Θεό 
να τον βοηθήσει ευσπλαχνικά ώστε να ανακαλέσει και να 
αποκηρύξει έναν τέτοιο ισχυρισµό. Αν µετανοήσει, ο Θεός θα τον 
συγχωρήσει αναµφίβολα. Αν όµως επιµείνει στο σφάλµα του, ο 
Θεός θα στείλει βεβαιότατα κάποιον ο οποίος θα του φερθεί 
ανηλεώς. Αυτός, αληθινά, είναι ο Παντοδύναµος, ο Πανίσχυρος. 
Παρατηρήστε πως οι άνθρωποι του Μπαγιάν έχουν αποτύχει 
πλήρως να αναγνωρίσουν ότι ο µοναδικός σκοπός σε οτιδήποτε έχει 
αποκαλύψει η προηγούµενή Μου Φανέρωση και ο Προάγγελος της 
Ωραιότητάς Μου υπήρξε η δική Μου Αποκάλυψη και η διακήρυξη 
της δικής Μου Υπόθεσης. Ποτέ - και σ’ αυτό είναι µάρτυς Μου 
Εκείνος ο Οποίος είναι η Υπέρτατη Αλήθεια - δε θα είχε δηλώσει, 
όσα δήλωσε, αν δεν ήταν για Εµένα,. Παρατηρήστε πως αυτός ο 
ανόητος λαός µεταχειρίστηκε την Υπόθεση Εκείνου ο Οποίος είναι 
ο Κάτοχος των Πάντων, ο Απρόσιτος, σαν ένα παιχνίδι και ένα 
πάρεργο! Οι καρδιές τους επινοούν καθηµερινά ένα νέο τέχνασµα 
και η φαντασίωσή τους τούς οδηγεί στην αναζήτηση για ένα 
καινούργιο καταφύγιο. Αν τα όσα λένε είναι αλήθεια, πώς µπορεί 
τότε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της Υπόθεσης του Κυρίου 
σου; Στοχάσου το αυτό µέσα στην καρδιά σου και να είσαι απ’ 
αυτούς που είναι οξυδερκείς, που ερευνούν προσεκτικά, που είναι 
σταθεροί στο σκοπό τους και πεπεισµένοι στην πίστη τους. Πρέπει 
να είναι τέτοια η βεβαιότητά σου, που αν όλη η ανθρωπότητα 
προέβαλλε αξιώσεις τέτοιες που κανένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ 
προβάλει ή κανένας νους δεν έχει συλλάβει, εσύ θα τις αγνοούσες 
πλήρως, θα τις αποµάκρυνες από τον εαυτό σου και θα έστρεφες το 
πρόσωπό σου σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι το Αντικείµενο της λατρείας 
όλων των κόσµων. 
Μα τη δικαιοσύνη του Ίδιου Μου του Εαυτού! Μεγάλη, απέραντα 
µεγάλη είναι αυτή η Υπόθεση! Ισχυρή, ασύλληπτα ισχυρή είναι 
αυτή η Ηµέρα! Ευλογηµένος είναι πραγµατικά ο άνθρωπος που έχει 
εγκαταλείψει τα πάντα και έχει προσηλώσει το βλέµµα του σ’ 
Αυτόν του Οποίου το πρόσωπο έχει σκορπίσει φως πάνω σ’ όλους 
όσους βρίσκονται στους ουρανούς και όλους όσους βρίσκονται στη 
γη. 
Οξεία πρέπει να είναι η όρασή σου, ω Ζαµπίχ, αδαµάντινη η ψυχή 
σου, και χάλκινα τα πόδια σου, αν θέλεις να παραµείνεις ακλόνητος 
από τις επιθέσεις των εγωιστικών επιθυµιών που ψιθυρίζουν στα 
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στήθη των ανθρώπων. Αυτή είναι η ρητή εντολή την οποία 
παρακινήθηκε ν’ αποκαλύψει η Πένα του Μεγίστου Ονόµατος 
σύµφωνα µε το θέληµα του Πανάρχαιου βασιλιά. Φύλαξέ την σαν 
την κόρη του οφθαλµού σου και να είσαι από τους ευγνώµονες. 
Αγωνίσου µέρα και νύχτα να υπηρετήσεις την Υπόθεση Αυτού ο 
Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια και να είσαι αποδεσµευµένος απ’ 
όλα εκτός απ’ Αυτόν. Μα τον Εαυτό Μου! Οτιδήποτε βλέπεις αυτή 
την Ηµέρα θα χαθεί. Εξαιρετικά υψηλή θα είναι η στάθµη σου, αν 
µείνεις σταθερός στην Υπόθεση του Κυρίου σου. Προς Αυτόν 
κατευθύνονται οι δραστήριες κινήσεις σου και κοντά Του βρίσκεται 
ο ύστατος τόπος ανάπαυσής σου. 

CXVI.   Ω βασιλείς της Χριστιανοσύνης! Δεν ακούσατε τα όσα είπε 
ο Ιησούς, το Πνεύµα του Θεού, «Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω σε σας»; 
Γιατί, τότε, όταν όντως ήρθε σε σας µέσα από τα σύννεφα του 
ουρανού, αµελήσατε να Τον πλησιάσετε, έτσι ώστε να µπορέσετε 
να δείτε το πρόσωπό Του και να είστε απ’ αυτούς που έφτασαν στην 
Παρουσία Του; Σ’ άλλη περικοπή Αυτός λέγει: «Όταν έρθει 
Εκείνος, το Πνεύµα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει σ’ όλη την 
αλήθεια.» Και όµως, δέστε πώς, όταν όντως έφερε την αλήθεια, 
αρνηθήκατε να στρέψετε τα πρόσωπά σας προς Αυτόν και 
επιµείνατε να διασκεδάζετε µε τα πάρεργά σας και τις 
φαντασιώσεις σας. Δεν Τον υποδεχτήκατε, ούτε αναζητήσατε την 
Παρουσία Του για να µπορέσετε ν’ ακούσετε τους στίχους του Θεού 
από το δικό Του στόµα και να γίνετε κοινωνοί της πολλαπλούς 
σοφίας του Παντοδύναµου, του Πανένδοξου, του Πάνσοφου. 
Εξαιτίας της αµέλειάς σας, εµποδίσατε την πνοή του Θεού να 
διαχυθεί πάνω σας και αποστερήσατε τις ψυχές σας από τη 
γλυκύτητα της ευωδίας της. Εξακολουθείτε να περιφέρεστε µε 
ευχαρίστηση στην κοιλάδα των διεφθαρµένων επιθυµιών σας. Θα 
εξαφανιστείτε εσείς, και όλα όσα κατέχετε. Εσείς, βεβαιότατα, θα 
επιστρέψετε στο Θεό και θα κληθείτε να λογοδοτήσετε για τις 
πράξεις σας ενώπιον Εκείνου ο Οποίος θα συγκεντρώσει ολόκληρη 
τη δηµιουργία …. 
Πέρασαν είκοσι χρόνια, ω βασιλείς, στη διάρκεια των οποίων, 
καθηµερινά δοκιµάσαµε την οδύνη µιας καινούργιας συµφοράς. 
Κανείς απ’ αυτούς που έζησαν πριν από Εµάς δεν έχει υποµείνει 
αυτά που Εµ ε ί ς έ χουµ ε υποµ ε ί ν ε ι . Μακάρ ι να το 
αντιλαµβανόσαστε! Αυτοί που σηκώθηκαν εναντίον Μας, Μας 
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θανάτωσαν, έχυσαν το αίµα Μας, λεηλάτησαν την περιουσία Μας 
και προσέβαλαν την τιµή Μας. Παρόλο που είσαστε ενήµεροι για 
τις περισσότερες από τις συµφορές Μας, ωστόσο, αµελήσατε να 
συγκρατήσετε το χέρι του επιδροµέα. Δεν είναι άραγε φανερό 
καθήκον σας να καταστείλετε την τυραννία του καταπιεστή και να 
µεταχειρίζεστε αµερόληπτα τους υπηκόους σας, ώστε το υψηλό σας 
αίσθηµα δικαιοσύνης να φανερωθεί πλήρως σε όλη την 
ανθρωπότητα; 
Ο Θεός έχει εµπιστευτεί στα χέρια σας τα ηνία της διακυβέρνησης 
του λαού για να τον κυβερνάτε µε δικαιοσύνη, να διαφυλάσσετε τα 
δικαιώµατα των καταδυναστευοµένων και να τιµωρείτε τους 
αδικοπραγούντες. Αν παραµελήσετε το καθήκον που έχει 
προκαθοριστεί για σας από το Θεό στο Βιβλίο Του, τα ονόµατά σας 
θα συγκαταλεχθούν στα ονόµατα εκείνων που θεωρούνται άδικοι 
στα µάτια Του. Θλιβερό, πραγµατικά, θα είναι το σφάλµα σας. 
Προσκολλάστε σ’ αυτό που έχουν επινοήσει οι φαντασιώσεις σας 
και περιφρονείτε τις εντολές του Θεού, του Πλέον Εξυψωµένου, 
του Απρόσιτου, του Επιβλητικού, του Πανίσχυρου; Παραµερίστε τα 
πράγµατα που κατέχετε και προσηλωθείτε σ’ αυτό που σας έχει 
διατάξει ο Θεός να τηρείτε. Αναζητήστε τη χάρη Του, διότι αυτός 
που την αναζητά βαδίζει στο ευθύ Του Μονοπάτι. 
Εξετάστε την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε και δείτε τα 
δεινά και τις δοκιµασίες που Μας έχουν βασανίσει. Μη Μας 
παραµελείτε, ακόµη κι αν πρόκειται για µια στιγµή, και κρίνετε 
ανάµεσα σε Μας και τους εχθρούς Μας µε αµεροληψία. Αυτό, 
βεβαιότατα, θα είναι φανερό πλεονέκτηµα για σας. Έτσι σας 
αφηγούµαστε την ιστορία Μας και απαριθµούµε τα όσα Μας έχουν 
συµβεί ώστε να Μας απαλλάξετε από τα δεινά και να ελαφρώσετε 
το φορτίο Μας. Όποιος επιθυµεί, ας Μας ανακουφίσει από τα 
βάσανά Μας· και όσο γι’ αυτόν που δεν επιθυµεί, ο Κύριός Μου 
είναι βεβαιότατα ο καλύτερος των βοηθών. 
Προειδοποίησε τους ανθρώπους και γνωστοποίησε σ’ αυτούς, ω 
Υπηρέτη, τα πράγµατα που Σου έχουµε στείλει και µην αφήνεις το 
φόβο κανενός να σε συνταράξει και µην είσαι απ’ αυτούς που 
αµφιταλαντεύονται. Πλησιάζει η ηµέρα κατά την οποία ο Θεός θα 
έχει εξυψώσει την Υπόθεσή Του και θα έχει αυξήσει τη µαρτυρία 
Του στα µάτια όλων όσων βρίσκονται στους ουρανούς και όλων 
όσων βρίσκονται στη γη. Εναπόθεσε, κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, 
όλη σου την εµπιστοσύνη στον Κύριό σου και προσήλωσε το 
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βλέµµα σου σ’ Αυτόν και αποµακρύνσου απ’ όλους αυτούς που 
απαρνιούνται την αλήθεια Του. Ας είναι ο Θεός, ο Κύριός Σου, ο 
επαρκής Σου συµπαραστάτης και βοηθός. Εµείς έχουµε δεσµευτεί 
να εξασφαλίσουµε το θρίαµβό Σου πάνω στη γη και να 
εξυψώσουµε την Υπόθεσή Μας πάνω απ’ όλους τους ανθρώπους, 
ακόµη κι αν δε βρεθεί ούτε ένας βασιλιάς που να στρέψει το 
πρόσωπό του προς Εσένα. 

CXVII.   Η Μεγάλη Ύπαρξη, επιθυµώντας να αποκαλύψει τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις της ειρήνης και ηρεµίας του κόσµου και 
της προόδου των λαών του, έχει γράψει: Θα έλθει οπωσδήποτε ο 
καιρός που όλος ο κόσµος θα συνειδητοποιήσει την επιτακτική 
ανάγκη οργάνωσης µιας τεράστιας οικουµενικής συνέλευσης των 
ανθρώπων. Οι κυβερνήτες και οι βασιλείς της γης θα πρέπει 
υποχρεωτικά να παρευρεθούν , και συµµετέχοντες στις 
διαβουλεύσεις, να σκεφτούν τέτοιους τρόπους και µέσα που να 
θέτουν τα θεµέλια της παγκόσµιας Μεγίστης Ειρήνης ανάµεσα 
στους ανθρώπους. Μια τέτοια ειρήνη απαιτεί να αποφασίσουν οι 
Μεγάλες Δυνάµεις, για  χάρη της ηρεµίας των λαών της γης, να 
συµφιλιωθούν πλήρως µεταξύ τους. Αν οποιοσδήποτε βασιλιάς 
πάρει τα όπλα εναντίον άλλου, θα πρέπει όλοι να εξεγερθούν 
ενωµένοι και να τον εµποδίσουν. Αν γίνει αυτό, τα έθνη του κόσµου 
δε θα χρειάζονται πια καθόλου εξοπλισµούς, παρά µόνο για την 
προάσπιση της ασφάλειας των επικρατειών τους, και τη διατήρηση 
της εσωτερικής τάξης µέσα στα εδάφη τους. Αυτό θα εξασφαλίσει 
την ειρήνη και τη γαλήνη κάθε λαού, κυβέρνησης και έθνους. Θα 
θέλαµε να ελπίζουµε ότι οι βασιλείς και ηγέτες της γης, που είναι οι 
καθρέφτες του ευσπλαχνικού και παντοδύναµου ονόµατος του 
Θεού, θα φτάσουν σ’ αυτή τη στάθµη και θα προστατεύσουν την 
ανθρωπότητα από την επίθεση της τυραννίας. ... Πλησιάζει η ηµέρα 
που όλοι οι λαοί του κόσµου θα έχουν υιοθετήσει µία παγκόσµια 
γλώσσα και µία κοινή γραφή. Όταν επιτευχθεί αυτό, σ’ οποιαδήποτε 
πόλη και αν ταξιδέψει κανείς, θα είναι σαν να εισέρχεται στο ίδιο 
του το σπίτι. Αυτά τα πράγµατα είναι υποχρεωτικά και απολύτως 
ουσιώδη. Επιβάλλεται σε κάθε άνθρωπο µε ενόραση και κατανόηση 
να πασχίσει να µεταφέρει εκείνο που έχει γραφτεί σε 
πραγµατικότητα και πράξη. ... Αυτός είναι όντως ένας άνθρωπος ο 
οποίος σήµερα αφιερώνεται στην υπηρεσία ολόκληρης της 
ανθρώπινης φυλής. Η Μεγάλη Ύπαρξη λέγει: Ευλογηµένος και 
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ευτυχισµένος είναι αυτός που εγείρεται για να προάγει τα καλύτερα 
συµφέροντα των λαών και των ανθρώπων της γης. Σ’ ένα άλλο 
απόσπασµα έχει διακηρύξει: Δεν αρµόζει να υπερηφανεύεται αυτός 
που αγαπά τη δική του χώρα, αλλά καλύτερα αυτός που αγαπά 
ολόκληρο τον κόσµο. Η γη δεν είναι παρά µία µόνο χώρα και η 
ανθρωπότητα πολίτες της.  

CXVIII.   Μην παραµερίζετε το φόβο του Θεού, ω βασιλείς της γης, 
και προσέξτε να µην παραβείτε τα όρια που έχει θέσει ο 
Παντοδύναµος. Τηρήστε τις εντολές που έχουν οριστεί για σας στο 
Βιβλίο Του και προσέξτε καλά να µην υπερβείτε τα όριά τους. Να 
είστε άγρυπνοι, ώστε να µην αδικήσετε κανέναν, ακόµη και σε 
µέγεθος ενός κόκκου σινάπεως. Βαδίστε στο µονοπάτι της 
δικαιοσύνης, διότι αυτό είναι, αληθινά, το ευθύ µονοπάτι. 
Διευθετήστε τις διαφορές σας και µειώστε τους εξοπλισµούς σας 
ώστε το βάρος των δαπανών σας να ελαττωθεί και το µυαλό και η 
καρδιά σας να γαληνέψουν. Αποκαταστήστε τις διχόνοιες που σας 
διαιρούν και έτσι δε θα έχετε πια ανάγκη από εξοπλισµούς εκτός 
από εκείνους που απαιτούνται για την προστασία των πόλεων και 
των επικρατειών σας. Φοβηθείτε το Θεό και προσέξτε µήπως 
υπερβείτε τα όρια της µετριοπάθειας και συγκαταλεχθείτε ανάµεσα 
σ’ αυτούς που είναι υπερβολικοί στη συµπεριφορά τους. 
Μάθαµε ότι αυξάνετε τις δαπάνες σας κάθε χρόνο και φορτώνετε το 
βάρος τους στους υπηκόους σας. Αυτό, αληθινά, είναι παραπάνω 
από εκείνο που µπορούν να αντέξουν και αποτελεί µια θλιβερή 
αδικία. Κρίνετε δίκαια µεταξύ των ανθρώπων και να είστε τα 
σύµβολα της δικαιοσύνης ανάµεσά τους. Αυτό, αν κρίνετε δίκαια, 
είναι εκείνο που επιβάλλεται σε σας και αρµόζει στη στάθµη σας. 
Προσέξτε να µη µεταχειρίζεστε άδικα όποιον καταφεύγει σε σας 
και έρχεται κάτω από τη σκιά σας. Πορευθείτε µε φόβο Θεού και να 
είστε απ’ αυτούς που διάγουν µια ευσεβή ζωή. Μη βασίζεστε στη 
δύναµή σας, στους στρατούς και στους θησαυρούς σας. Εναποθέστε 
όλη σας την εµπιστοσύνη και πεποίθηση στο Θεό, ο Οποίος σας 
έχει δηµιουργήσει και αναζητήστε τη βοήθειά Του σ’ όλες σας τις 
υποθέσεις. Η βοήθεια έρχεται µόνο απ’ Αυτόν. Αυτός βοηθά όποιον 
επιθυµεί µε τις στρατιές των ουρανών και της γης. 
Μάθετε ότι οι φτωχοί είναι η παρακαταθήκη του Θεού ανάµεσά 
σας. Προσέξτε να µην προδώσετε την παρακαταθήκη Του, να µην 
τους φερθείτε άδικα και να µην βαδίσετε στους δρόµους των 
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ύπουλων. Θα κληθείτε βεβαιότατα να δώσετε λόγο για την 
παρακαταθήκη Του την ηµέρα κατά την οποία θα στηθεί η 
Πλάστιγγα της Δικαιοσύνης, την ηµέρα κατά την οποία θα αποδοθεί 
στον καθένα ό,τι του αξίζει, όταν οι πράξεις όλων των ανθρώπων, 
είτε είναι πλούσιοι είτε φτωχοί, θα ζυγιστούν. 
Αν δε δώσετε προσοχή στις συµβουλές τις οποίες, µε ασύγκριτη και 
σαφή γλώσσα, έχουµε αποκαλύψει σ’ αυτή την Πινακίδα, η Θεία 
τιµωρία θα σας κατατρέξει από κάθε κατεύθυνση και η καταδίκη 
της δικαιοσύνης Του θα απαγγελθεί εναντίον σας. Την ηµέρα εκείνη 
δε θα έχετε καµιά δύναµη να Του αντισταθείτε και θα αναγνωρίσετε 
τη δική σας ανικανότητα. Να έχετε έλεος για τον εαυτό σας και για 
αυτούς που είναι υπό την εξουσία σας. Κρίνετέ τους σύµφωνα µε 
τις αρχές που έχουν προκαθοριστεί από το Θεό στην πανάγια και 
ύψιστη Πινακίδα Του, µια Πινακίδα στην οποία Αυτός έχει 
αποδώσει στο καθετί το καθορισµένο µερίδιό του, στην οποία έχει 
δώσει µε σαφήνεια µια εξήγηση όλων των πραγµάτων, και η οποία 
είναι από µόνη της µια προειδοποίηση για εκείνους που πιστεύουν 
σ’ Αυτόν. 
Εξετάστε την Υπόθεσή Μας, ερευνήστε τα πράγµατα που Μας 
έχουν συµβεί και κρίνετε δίκαια ανάµεσα σ’ Εµάς και στους 
εχθρούς Μας και να είστε απ’ αυτούς που πράττουν µε αµεροληψία 
απέναντι στον πλησίον τους. Αν δε σταµατήσετε το χέρι του 
καταπιεστή, αν αµελήσετε να διαφυλάξετε τα δικαιώµατα των 
καταδυναστευοµένων, τι δικαίωµα έχετε να υπερηφανεύεστε 
ανάµεσα στους ανθρώπους; Τι είναι αυτό για το οποίο µπορείτε 
ορθώς να καυχιέστε; Μήπως για το φαγητό και το ποτό σας 
υπερηφανεύεστε, για τα πλούτη που αποθηκεύετε στα 
θησαυροφυλάκιά σας, για την ποικιλία και το κόστος των 
κοσµηµάτων µε τα οποία στολίζεστε; Αν η αληθινή δόξα συνίστατο 
στην κατοχή τέτοιων φθαρτών πραγµάτων τότε η γη πάνω στην 
οποία βαδίζετε πρέπει οπωσδήποτε να καυχιέται περισσότερο από 
εσάς, διότι αυτή σας παρέχει και σας απονέµει αυτά ακριβώς τα 
πράγµατα κατόπιν εντολής του Παντοδύναµου. Στα έγκατά της 
περιέχονται, σύµφωνα µε ό,τι έχει ορίσει ο Θεός, όλα όσα κατέχετε. 
Από αυτήν, σαν ένα σηµάδι του ελέους Του, αντλείτε τα πλούτη 
σας. Δείτε λοιπόν την κατάστασή σας, αυτό για το οποίο δοξάζεστε! 
Μακάρι να το αντιλαµβανόσαστε! 
Όχι! Μα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος κρατάει στο χέρι Του το 
βασίλειο όλης της δηµιουργίας! Πουθενά δεν έγκειται η αληθινή 
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και παντοτινή σας δόξα παρά µόνο στη σταθερή σας προσήλωση 
στις αρχές του Θεού, στην ολόκαρδη τήρηση των νόµων Του, στην 
αποφασιστικότητά σας να φροντίσετε ώστε να µη µείνουν αυτά 
ανεφάρµοστα και να ακολουθείτε σταθερά τη σωστή πορεία. 

CXIX.   Ω εσείς κυβερνήτες της γης! Για ποιο λόγο επισκιάσατε την 
ακτινοβολία του Ήλιου και τον κάνατε να σταµατήσει να λάµπει; 
Ακούστε τη συµβουλή που σας δίνεται από την Πένα του Υψίστου, 
ώστε τόσο εσείς όσο και οι φτωχοί να µπορέσετε να φτάσετε στην 
ηρεµία και την ειρήνη. Ικετεύουµε το Θεό να βοηθήσει τους 
βασιλείς της γης να εδραιώσουν την ειρήνη στη γη. Αυτός, αληθινά, 
πράττει ό,τι επιθυµεί.  
Ω βασιλείς της γης! Σας βλέπουµε να αυξάνετε κάθε χρόνο τις 
δαπάνες σας και να αποθέτετε το βάρος τους στους υπηκόους σας. 
Αυτό, αληθινά, είναι τελείως και κατάφωρα άδικο. Φοβηθείτε τους 
στεναγµούς και τα δάκρυα αυτού του αδικηµένου και µην 
αποθέτετε υπερβολικά βάρη στους λαούς σας. Μην τους ληστεύετε 
για να ορθώνετε παλάτια για τον εαυτό σας· όχι, αντίθετα διαλέξτε 
γι’ αυτούς ό,τι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας. Έτσι εκθέτουµε 
µπροστά στα µάτια σας εκείνο που σας ωφελεί - αν το 
αντιλαµβάνεστε. Οι λαοί σας είναι οι θησαυροί σας. Προσέξτε 
µήπως η διακυβέρνησή σας παραβιάσει τις εντολές του Θεού και 
παραδώσετε αυτούς που κηδεµονεύετε στα χέρια του ληστή. Χάρη 
σ’ αυτούς κυβερνάτε, µε τα µέσα τους συντηρείστε, µε τη βοήθειά 
τους κατακτάτε. Παρόλα αυτά, πόσο περιφρονητικά τους κοιτάζετε! 
Πόσο παράξενο, πόσο πολύ παράξενο είναι αυτό!  
Τώρα που έχετε απορρίψει τη Μεγίστη Ειρήνη, κρατηθείτε γερά 
από αυτήν, την Ελάσσονα Ειρήνη, ώστε ίσως µπορέσετε να 
βελτιώσετε σε κάποιο βαθµό την κατάσταση τη δική σας και των 
υποτελών σας.  
Ω κυβερνήτες της γης! Συµφιλιωθείτε µεταξύ σας για να µη 
χρειάζεστε πια εξοπλισµούς παρά µόνο στο βαθµό που να 
προστατεύετε τα εδάφη και τις επικράτειές σας. Προσέξτε µην 
παραβλέψετε τη συµβουλή του Παντογνώστη, του Πιστού.  
Να είστε ενωµένοι, ω βασιλείς της γης, διότι έτσι θα σταµατήσει η 
θύελλα της έριδας ανάµεσά σας και θα ησυχάσουν οι λαοί σας - αν 
είστε απ’ αυτούς που αντιλαµβάνονται. Αν κανείς ανάµεσά σας 
πάρει τα όπλα εναντίον άλλου, ξεσηκωθείτε όλοι εναντίον του, 
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γιατί αυτό δεν είναι τίποτα παρά φανερή δικαιοσύνη.  

CXX.   Ω εσείς εκλεγµένοι αντιπρόσωποι του λαού σε κάθε χώρα! 
Συσκεφτείτε, και το µόνο σας ενδιαφέρον να είναι αυτό που ωφελεί 
την ανθρωπότητα και βελτιώνει την κατάστασή της - αν είστε απ’ 
αυτούς που ερευνούν προσεκτικά. Θεωρήστε τον κόσµο σαν το 
ανθρώπινο σώµα που αν και κατά τη δηµιουργία του ήταν πλήρες 
και τέλειο, έχει προσβληθεί, από διάφορες αιτίες, µε σοβαρές 
διαταραχές και ασθένειες. Ούτε για µια µέρα δεν ανακουφίστηκε, 
αντίθετα η αρρώστια του επιδεινώθηκε, επειδή έλαβε τη θεραπεία 
αδαών γιατρών, που άφησαν αχαλίνωτες τις προσωπικές τους 
επιθυµίες και έσφαλαν οικτρά. Και αν, κάποτε, µε τη φροντίδα ενός 
ικανού γιατρού θεραπεύτηκε ένα µέλος εκείνου του σώµατος, το 
υπόλοιπο παρέµεινε άρρωστο όπως πριν. Έτσι σας πληροφορεί ο 
Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.  
Το βλέπουµε, σήµερα, στο έλεος κυβερνητών τόσο µεθυσµένων 
από υπερηφάνεια που δεν µπορούν να διακρίνουν καθαρά το ίδιο 
τους το συµφέρον, πόσο µάλλον να αναγνωρίσουν µια Αποκάλυψη 
τόσο εκπληκτική και γεµάτη προκλήσεις όπως αυτή. Και 
οποτεδήποτε κάποιος απ’ αυτούς προσπάθησε να βελτιώσει την 
κατάστασή του, το κίνητρό του ήταν το δικό του κέρδος, είτε 
απροκατάληπτα είτε όχι· και η ευτέλεια του κινήτρου περιόρισε τη 
δύναµή του να γιατρέψει ή να θεραπεύσει.  
Αυτό που ο Κύριος έχει ορίσει σαν το υπέρτατο φάρµακο και το 
µέγιστο µέσο για τη θεραπεία όλου του κόσµου, είναι η ένωση 
όλων των λαών του σε µια παγκόσµια Υπόθεση, σε µια κοινή 
Πίστη. Αυτό δεν µπορεί ουδόλως να επιτευχθεί παρά µόνο µε τη 
δύναµη ενός επιδέξιου, ενός πανίσχυρου και εµπνευσµένου 
Γιατρού. Αυτή, πραγµατικά, είναι η αλήθεια και όλα τα άλλα δεν 
είναι άλλο παρά πλάνη.  

CXXI.   Λέγε: Ω εσείς που Με φθονείτε και επιδιώκετε να Με 
βλάψετε!  Η µανία της οργής σας εναντίον Μου σας επιφέρει 
σύγχυση! Ιδού, ο Ήλιος της Δόξας έχει ανατείλει από τον ορίζοντα 
της Αποκάλυψής Μου και έχει καλύψει µε την ακτινοβολία του 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κι όµως, δείτε πώς έχετε αποκλειστεί 
από τη λάµψη του και είστε βυθισµένοι στην απόλυτη αδιαφορία. 
Δείξτε έλεος στον εαυτό σας και µην αποκηρύσσετε την αξίωση 

 180



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
Εκείνου του Οποίου την αλήθεια έχετε ήδη αναγνωρίσει και µην 
είστε απ’ αυτούς που παραστρατούν. 
Μα τη δικαιοσύνη του ενός αληθινού Θεού! Αν απορρίψετε αυτή 
την Αποκάλυψη, όλα τα έθνη της γης θα σας χλευάσουν και θα σας 
περιγελάσουν, διότι εσείς είστε εκείνοι που έχετε παρουσιάσει 
µπροστά στα µάτια τους και µε σκοπό την υπεράσπιση της αλήθειας 
της Υπόθεσής σας, τις µαρτυρίες του Θεού, του Κυρίαρχου 
Προστάτη, του Πανίσχυρου, του Πανένδοξου, του Παντογνώστη. 
Κι όµως, µόλις εστάλη σε σας η επόµενη Αποκάλυψή Του, 
ενδεδυµένη µε τη δόξα µιας επιβλητικής κυριαρχίας, την 
παραµερίσατε, ω εσείς που συγκαταλέγεστε ανάµεσα στους 
απρόσεκτους! 
Πώς! Πιστεύετε εσείς µέσα στην καρδιά σας ότι έχετε τη δύναµη να 
σβήσετε την ακτινοβολία του Ήλιου, ή να επισκιάσετε τη λάµψη 
του; Όχι, µα τη ζωή Μου! Ποτέ δε θα πετύχετε ούτε θα µπορέσετε 
να πετύχετε το σκοπό σας, ακόµη κι αν καλέσετε σε βοήθειά σας 
όλα όσα είναι στους ουρανούς και όλα όσα είναι στη γη. Βαδίστε µε 
φόβο Θεού και µην αφήνετε τα έργα σας µάταια. Προσηλώστε τα 
αφτιά σας στα λόγια Του και µην είστε απ’ αυτούς που είναι 
αποκλεισµένοι σαν µε πέπλο απ’ Αυτόν. Λέγε: Ο Θεός είναι µάρτυς 
Μου! Δεν έχω επιθυµήσει τίποτα απολύτως για τον Εαυτό Μου. 
Αυτό που έχω επιθυµήσει είναι η νίκη του Θεού και ο θρίαµβος της 
Υπόθεσής Του. Αυτός ο Ίδιος είναι ένας επαρκής µάρτυρας 
ανάµεσα σε σας και σε Εµένα. Αν εξάγνιζες τα µάτια σου θα 
κατανοούσες αµέσως πώς οι πράξεις Μου πιστοποιούν την αλήθεια 
των λόγων Μου, πώς τα λόγια Μου είναι ένας οδηγός για τις 
πράξεις Μου. 
Τυφλωµένα είναι τα µάτια σας! Δεν αντιληφθήκατε το µεγαλείο της 
δύναµης του Θεού και της κυριαρχίας Του; Δεν είδατε τη 
µεγαλοπρέπεια και τη δόξα Του; Αλίµονο σε σας, ω συνάθροιση 
των κακόβουλων και φθονερών! Ακούστε το λόγο Μου και µη 
χρονοτριβείτε έστω και αν είναι λιγότερο από µια στιγµή. Έτσι σας 
προστάζει Αυτός ο Οποίος είναι η Ωραιότητα του Παντελεήµονα, 
ώστε ίσως να αποδεσµευτείτε από τα πράγµατα που κατέχετε και να 
ανέλθετε στα ύψη όπου µπορείτε ν’ ανακαλύψετε όλη τη 
δηµιουργία προφυλαγµένη κάτω από τη σκιά της Αποκάλυψής Του. 
Λέγε: Δεν υπάρχει κανένα καταφύγιο για σας, κανένα άσυλο στο 
οποίο µπορείτε να καταφύγετε, κανείς να σας υπερασπιστεί ή να 
σας προστατέψει αυτή την Ηµέρα από τη µανία της οργής του Θεού 
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και από την ορµητική Του δύναµη, εκτός κι αν αναζητήσετε τη σκιά 
της Αποκάλυψής Του. Αυτή, πραγµατικά, είναι η Αποκάλυψή Του 
που έχει φανερωθεί σε σας στο πρόσωπο αυτού του Νέου. 
Δοξασµένος ας είναι ο Θεός για ένα τόσο λαµπρό, τόσο πολύτιµο, 
τόσο θαυµαστό θέαµα. 
Αποδεσµευτείτε από τα πάντα εκτός από Εµένα και στρέψτε τα 
πρόσωπά σας προς το δικό Μου πρόσωπο, διότι αυτό είναι 
καλύτερο για σας από τα πράγµατα που κατέχετε. Η Γλώσσα του 
Θεού πιστοποιεί την αλήθεια των λόγων Μου, µέσω του δικού Μου 
Λόγου που λέει την αλήθεια και αγκαλιάζει και περιλαµβάνει όλα 
τα πράγµατα. 
Λέγε: Νοµίζετε ότι η αφοσίωσή σας στην Υπόθεσή Του µπορεί ποτέ 
να Τον ωφελήσει ή ότι η αποκήρυξη της αλήθειας της από σας να 
Του προκαλέσει καµιά απώλεια; Όχι, µα τον Εαυτό Μου, τον   
Υποτάσσοντα τα πάντα, τον Απρόσιτο, τον Ύψιστο! Σκίστε 
διάπλατα τα πέπλα των ονοµάτων και  διασπάστε το βασίλειό τους. 
Μα την Ωραιότητά Μου! Αυτός ο Οποίος είναι ο Μονάρχης όλων 
των ονοµάτων έχει έρθει, Αυτός µε την προσταγή του Οποίου 
δηµιουργήθηκε το κάθε όνοµα, από την αρχή που δεν έχει αρχή, 
Αυτός ο Οποίος θα συνεχίσει να τα δηµιουργεί όπως Τον 
ευχαριστεί. Αυτός, αληθινά, είναι ο Πανίσχυρος, ο Πάνσοφος. 
Προσέξτε να µη στερήσετε από τον εαυτό σας το ένδυµα της Θείας 
καθοδήγησης. Πιείτε το µερίδιό σας από το Κύπελλο που έχουν 
υψώσει οι Νέοι του Ουρανού πάνω από τα κεφάλια σας. Έτσι σας 
προστάζει Αυτός ο Οποίος έχει περισσότερο έλεος για σας απ’ ό,τι 
εσείς για τον εαυτό σας, Αυτός ο Οποίος δεν ζητάει καµιά 
ανταπόδοση ή ευχαριστίες από εσάς. Η ανταµοιβή Του είναι απ’ 
Αυτόν ο οποίος, µέσω της δύναµης της αλήθειας, Τον έχει στείλει 
σε σας, Τον έχει ξεχωρίσει και Τον έχει ανακηρύξει σαν δική Του 
Μαρτυρία σε όλη τη δηµιουργία. Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος Του 
έδωσε την ικανότητα να φανερώσει όλα τα σηµάδια Του. 
Ξανακοιτάξτε ώστε να αντιληφθείτε τα πράγµατα στα οποία σας 
έχει καλέσει η Γλώσσα του Πανάρχαιου των Ηµερών, ώστε ίσως να 
είστε απ’ αυτούς που έχουν κατανοήσει την αλήθεια. Ακούσατε 
ποτέ ν’ αναφέρθηκε από τους προγόνους σας στο παρελθόν, ή από 
τις γενεές που προηγήθηκαν αυτών, ακόµα και µέχρι τον πρώτο 
Αδάµ, ότι οποιοσδήποτε ερχόµενος στα σύννεφα της αποκάλυψης, 
περιβεβληµένος µε εµφανή και υπέρτατη κυριαρχία, έχοντας στο 
δεξί του χέρι τη Βασιλεία του Θεού και στο αριστερό του όλη τη 
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δύναµη και τη δόξα της παντοτινής Του εξουσίας, καθένας που έχει 
σαν προποµπό τις στρατιές του Θεού, του Παντοδύναµου, του 
Επιβλητικού, του Πανίσχυρου και προφέρει συνεχώς στίχους των 
οποίων τη σηµασία ο νους των πιο µορφωµένων και σοφών 
ανθρώπων είναι αδύναµος να κατανοήσει, ότι αυτός µπορούσε, 
παρά ταύτα, να είναι ο φορέας ενός µηνύµατος που δεν είναι από το 
Θεό; Να είστε εποµένως διορατικοί και πείτε την αλήθεια, ακριβώς 
την αλήθεια, αν ισχυρίζεστε ότι είστε τίµιοι και υψηλόφρονες. 
Λέγε: Οι στίχοι που έχουµε αποκαλύψει είναι τόσο πολυάριθµοι 
όσο εκείνοι που εστάλησαν, στην προηγούµενη Αποκάλυψη, στον 
Μπαµπ. Εκείνος που αµφισβητεί τα λόγια που έχουν ειπωθεί από το 
Πνεύµα του Θεού ας αναζητήσει την αυλή της παρουσίας Μας, ας 
ακούσει τους θεϊκά αποκαλυµµένους στίχους Μας κι ας είναι 
αυτόπτης µάρτυρας της σαφούς απόδειξης του ισχυρισµού Μας.  
Λέγε: Μα τη δικαιοσύνη του Παντοδύναµου! Το µέγεθος της χάρης 
του Θεού έχει ολοκληρωθεί, ο Λόγος Του έχει τελειοποιηθεί, το 
φως της όψης Του έχει αποκαλυφτεί, η κυριαρχία Του έχει 
περιβάλει ολόκληρη τη δηµιουργία, η δόξα της Αποκάλυψής Του 
έχει φανερωθεί και οι χάρες Του έχουν διαχυθεί πάνω σ’ όλη την 
ανθρωπότητα. 

CXXII.   Ο άνθρωπος είναι το υπέρτατο Περίαπτον. Η έλλειψη 
κατάλληλης εκπαίδευσης, όµως, του έχει στερήσει αυτό που κατέχει 
έµφυτα. Μέσω µιας λέξης προερχόµενης από το στόµα του Θεού 
του δόθηκε ζωή· µε µια λέξη επιπλέον οδηγήθηκε στην αναγνώριση 
της Πηγής της εκπαίδευσής του. Με µια ακόµη λέξη 
διαφυλάχθηκαν η στάθµη και ο προορισµός του. Η Μεγάλη 
Ύπαρξη λέγει: Θεωρήστε τον άνθρωπο σαν ένα ορυχείο πλούσιο σε 
πετράδια ανεκτίµητης αξίας. Μόνο η εκπαίδευση µπορεί να είναι η 
αιτία να αποκαλυφτούν οι θησαυροί του και κάνει ικανή την 
ανθρωπότητα να ωφεληθεί απ’ αυτούς. Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος 
αναλογιστεί εκείνο που έχουν αποκαλύψει τα Ιερά Κείµενα που 
έχουν σταλεί από τον ουρανό της άγιας Θέλησης του Θεού, θα 
αναγνωρίσει αµέσως ότι ο σκοπός τους είναι να θεωρηθούν όλοι οι 
άνθρωποι µια ψυχή, έτσι ώστε η σφραγίδα που φέρει τα λόγια “Η 
Βασιλεία θα είναι του Θεού” να εντυπωθεί σε κάθε καρδιά και το 
φως της Θείας γενναιοδωρίας, της χάρης και του ελέους να 
περιβάλει όλη την ανθρωπότητα. Ο ένας αληθινός Θεός, 
εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, δεν έχει επιθυµήσει τίποτα για τον 
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Εαυτό Του. Η αφοσίωση της ανθρωπότητας δεν Τον ωφελεί, ούτε η 
διαστροφή της Τον βλάπτει. Το Πουλί του Βασιλείου του Λόγου 
εκφράζει συνεχώς αυτό το κάλεσµα: “Όλα τα πράγµατα θέλησα για 
σένα, επίσης κι εσένα για δική σου χάρη.” Αν οι µορφωµένοι και οι 
γνώστες της ανθρώπινης κοινωνίας της εποχής αυτής επέτρεπαν 
στην ανθρωπότητα να εισπνεύσει την ευωδία της αδελφοσύνης και 
της αγάπης, κάθε καρδιά µε κατανόηση θα καταλάβαινε τη σηµασία 
της αληθινής ελευθερίας και θα ανακάλυπτε το µυστικό της 
αδιατάραχτης ειρήνης και απόλυτης γαλήνης. Αν η γη έφτανε σ’ 
αυτή την κατάσταση και φωτιζόταν από το φως της, τότε θα 
µπορούσε πραγµατικά να ειπωθεί γι’ αυτήν: “Δε θα δεις σ’ αυτήν 
ούτε κοιλάδες ούτε υψώµατα. 

CXXIII.   Οι γενεές που παρήλθαν πριν από σας - πού πήγαν; Κι 
εκείνοι που περιστοιχίζονταν εν ζωή από τους πιο ωραίους και 
υπέροχους της χώρας, πού είναι τώρα; Επωφεληθείτε από το 
παράδειγµά τους, ω άνθρωποι και µην είστε απ’ αυτούς που έχουν 
παραστρατήσει. 
Σύντοµα θα απλώσουν άλλοι τα χέρια τους σ’ αυτά που κατέχετε 
και θα εισέλθουν στις κατοικίες σας. Ακούστε προσεκτικά τα λόγια 
Μου και µη συγκαταλέγεστε ανάµεσα στους ανόητους. 
Για τον καθένα από σας το ύψιστο καθήκον είναι να διαλέξει για 
τον εαυτό του εκείνο το οποίο κανείς άλλος δεν µπορεί να 
παραβιάσει και κανείς να σφετεριστεί. Ένα τέτοιο πράγµα - και σ’ 
αυτό είναι µάρτυς Μου ο Παντοδύναµος - είναι η αγάπη του Θεού, 
αν µπορούσατε να το αντιληφθείτε. 
Χτίστε για τον εαυτό σας σπίτια τέτοια που η βροχή και οι 
πληµµύρες να µην µπορούν ποτέ να τα καταστρέψουν, τα οποία θα 
σας προστατεύουν από τις µεταβολές και τις συγκυρίες αυτής της 
ζωής. Αυτή είναι η εντολή Εκείνου τον Οποίον ο κόσµος έχει 
αδικήσει και εγκαταλείψει. 

CXXIV.   Πόσο θαυµαστή είναι η ενότητα του Ζώντος, του Αιωνίως 
Αµετάβλητου Θεού - µια ενότητα που είναι εξυψωµένη πάνω από 
κάθε περιορισµό, που ξεπερνά τη σύλληψη όλων των 
δηµιουργηµάτων! Αυτός, ζούσε ανέκαθεν στην απρόσιτη κατοικία 
της αγιότητας και δόξας Του και θα συνεχίσει εσαεί να είναι 
ενθρονισµένος στα ύψη της ανεξάρτητης κυριαρχίας και του 
µεγαλείου Του. Πόσο επιβλητική υπήρξε η άφθαρτη Ουσία Του, 
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πόσο απολύτως ανεξάρτητη από τη γνώση όλων των 
δηµιουργηµάτων και πόσο απέραντα εξυψωµένη θα παραµείνει 
υπεράνω της εξύµνησης όλων των κατοίκων των ουρανών και της 
γης! 
Από την εξυψωµένη πηγή και από την ουσία της γενναιοδωρίας και 
της χάρης Του έχει Αυτός εµπιστευτεί σε κάθε δηµιούργηµα ένα 
σηµάδι της γνώσης Του, έτσι ώστε κανένα από τα πλάσµατά Του να 
µη στερηθεί το µερίδιό του στην έκφραση αυτής της γνώσης, το 
καθένα ανάλογα µε την ικανότητα και τη θέση του. Αυτό το σηµάδι 
είναι ο καθρέφτης της ωραιότητάς Του στον κόσµο της 
δηµιουργίας. Όσο µεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τον 
εξευγενισµό αυτού του έξοχου και εκλεκτού καθρέφτη, τόσο πιο 
αξιόπιστα θα αντανακλά τη δόξα των ονοµάτων και ιδιοτήτων του 
Θεού και θα αποκαλύπτει τα θαύµατα των σηµείων και της γνώσης 
Του. Σε κάθε δηµιούργηµα θα δοθεί η ικανότητα - τόσο µεγάλη 
είναι αυτή η δύναµη της αντανάκλασης - ν’ αποκαλύψει τις 
δυνατότητες της προκαθορισµένης στάθµης του, θα αναγνωρίσει 
την ικανότητα και τους περιορισµούς του και θα πιστοποιήσει την 
αλήθεια ότι “Αυτός, αληθινά, είναι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Αυτόν”… 
Δεν µπορεί να υπάρξει καµία απολύτως αµφιβολία ότι σαν συνέπεια 
των προσπαθειών που µπορεί να καταβάλλει συνειδητά ο κάθε 
άνθρωπος και σαν αποτέλεσµα της άσκησης των δικών του 
πνευµατικών ικανοτήτων, αυτός ο καθρέφτης µπορεί να καθαριστεί 
τόσο από τη σκουριά των γήινων µιασµάτων και να εξαγνιστεί από 
σατανικές φαντασιώσεις, ώστε να µπορέσει να πλησιάσει τα 
λιβάδια της αιώνιας αγιότητας και να φτάσει στις αυλές της 
παντοτινής αδελφοσύνης. Σύµφωνα µε την αρχή, ωστόσο, ότι για το 
κάθε πράγµα έχει κανονιστεί κάποιος χρόνος και για κάθε καρπό 
έχει οριστεί µια εποχή, οι λανθάνουσες ενέργειες µιας τέτοιας 
γενναιοδωρίας µπορούν να απελευθερωθούν κάλλιστα και η εαρινή 
δόξα ενός τέτοιου δώρου µπορεί να φανερωθεί µόνο στις Ηµέρες 
του Θεού. Αν και κάθε µέρα µπορεί να είναι προικισµένη µε το 
προκαθορισµένο της µερίδιο από τη θαυµαστή χάρη του Θεού, οι 
Ηµέρες που σχετίζονται άµεσα µε τη Φανέρωση του Θεού κατέχουν 
µια µοναδική διάκριση και καταλαµβάνουν µια στάθµη την οποία 
κανένας νους δεν µπορεί ποτέ να συλλάβει. Είναι τέτοια η αρετή 
που έχει εµφυτευτεί σ’ αυτές που, αν οι καρδιές όλων όσων 
κατοικούν στους ουρανούς και στη γη, εκείνες τις ηµέρες της 

 185



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
παντοτινής απόλαυσης, έρχονταν αντιµέτωπες µε εκείνο τον 
Αυγερινό της άφθαρτης δόξας και εναρµονίζονταν µε τη Θέλησή 
Του, η κάθε µία θα διαπίστωνε ότι είναι εξυψωµένη πάνω απ’ όλα 
τα γήινα πράγµατα, ότι ακτινοβολεί το φως Του και είναι 
εξαγνισµένη µέσω της χάρης Του. Κάθε χαιρετισµός ας είναι γι’ 
αυτή τη χάρη την οποίαν καµιά ευλογία, όσο µεγάλη και αν είναι, 
δεν µπορεί να ξεπεράσει, και κάθε τιµή ας είναι για µια τέτοια 
στοργική καλοσύνη που παρόµοιά της δεν έχει δει το µάτι της 
δηµιουργίας! Εξυψωµένος είναι Αυτός πάνω απ’ ό,τι Του αποδίδουν 
ή αφηγούνται γι’ Αυτόν! 
Γι’ αυτό το λόγο, εκείνες τις ηµέρες, κανείς δε θα έχει ποτέ την 
ανάγκη του πλησίον του. Έχει ήδη αποδειχτεί πλήρως ότι εκείνη τη 
θεϊκά καθορισµένη Ηµέρα οι περισσότεροι απ’ εκείνους που έχουν 
αναζητήσει και φτάσει την άγια Του αυλή έχουν φανερώσει τέτοια 
γνώση και σοφία, από την οποία ούτε µια σταγόνα δεν έχει 
συλλάβει ή δε θα κατανοήσει ποτέ κανείς άλλος, όσο καιρό κι αν 
έχει διδάξει ή µελετήσει, εκτός απ’ αυτές τις ιερές και 
καθαγιασµένες ψυχές. Εξαιτίας αυτής της δύναµης οι αγαπηµένοι 
του Θεού, στις ηµέρες της Φανέρωσης του Αυγερινού της Αλήθειας, 
έχουν εξυψωθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από κάθε ανθρώπινη 
µάθηση. Μάλιστα, από τις καρδιές τους και από τις πηγές των 
έµφυτων δυνάµεών τους έχει αναβλύσει αδιάκοπα η ενδότατη ουσία 
της ανθρώπινης µάθησης και σοφίας.  

CXXV.   Ω αδελφέ Μου! Όταν ένας αληθινός αναζητητής 
αποφασίζει να  κάνει το βήµα της αναζήτησης στο µονοπάτι που 
οδηγεί στη επίγνωση του Πανάρχαιου των Ηµερών, πρέπει πριν απ’ 
όλα να καθαρίσει την καρδιά του, η οποία είναι η έδρα της 
αποκάλυψης των ενδότερων µυστηρίων του Θεού, από τη σκόνη 
που συσκοτίζει κάθε επίκτητη γνώση και από τους υπαινιγµούς των 
ενσαρκώσεων της σατανικής φαντασίας. Πρέπει να καθαρίσει το 
στήθος του, που είναι το ιερό της παντοτινής αγάπης του 
Αγαπηµένου, από κάθε µίασµα και να εξαγνίσει την ψυχή του από 
καθετί που σχετίζεται µε νερό και χώµα, απ’ όλες τις σκοτεινές και 
εφήµερες δεσµεύσεις. Πρέπει να καθαρίσει την καρδιά του έτσι, 
ώστε να µην αποµείνει σ’ αυτήν κανένα ίχνος ούτε αγάπης ούτε 
µίσους, για να µην τον οδηγήσει η αγάπη τυφλά στην πλάνη ούτε το 
µίσος να τον αποµακρύνει από την αλήθεια. Όπως κι εσύ βλέπεις 
την ηµέρα αυτή οι περισσότεροι άνθρωποι για µια τέτοια αγάπη κι 
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ένα τέτοιο µίσος, έχουν στερηθεί το αθάνατο Πρόσωπο, έχουν 
αποµακρυνθεί από τις Ενσαρκώσεις των Θείων µυστηρίων και 
χωρίς ποιµένα περιπλανούνται µέσα στην ερηµιά της λησµονιάς και 
της πλάνης.   
Ο αναζητητής εκείνος πρέπει πάντοτε να εναποθέτει την 
εµπιστοσύνη του στο Θεό, πρέπει να απαρνείται τους λαούς της 
γης, πρέπει να αποδεσµεύεται από τον κόσµο της σκόνης και να 
προσηλώνεται σ’ Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Κύριος των Κυρίων. Δεν 
πρέπει ποτέ να επιζητεί να εξυψωθεί πάνω από κανέναν, πρέπει να 
ξεπλύνει από την Πινακίδα της καρδιάς του κάθε ίχνος 
υπερηφάνειας και µαταιοδοξίας, πρέπει να αφοσιώνεται στην 
υποµονή και στην αυταπάρνηση, να τηρεί σιγή και να απέχει από 
ανώφελα λόγια. Διότι η γλώσσα είναι µια φωτιά που κρυφοκαίει και 
η υπερβολή του λόγου θανάσιµο δηλητήριο. Η υλική φωτιά 
κατακαίει το σώµα, ενώ η φωτιά της γλώσσας καταβροχθίζει και 
την καρδιά και την ψυχή. Η δύναµη της πρώτης είναι µόνο 
πρόσκαιρη, ενώ τα αποτελέσµατα της δεύτερης διαρκούν έναν 
αιώνα.  
Ο αναζητητής εκείνος θα πρέπει επίσης να θεωρεί το κουτσοµπολιό 
σαν σοβαρό σφάλµα και να κρατάει απόσταση από την κυριαρχική 
επιρροή του, καθότι το κουτσοµπολιό σβήνει το φως της καρδιάς 
και αφανίζει τη ζωή της ψυχής. Θα πρέπει να είναι ολιγαρκής και να 
είναι απαλλαγµένος από κάθε υπέρµετρη επιθυµία. Θα πρέπει να 
εκτιµά τη συναναστροφή αυτών που έχουν απαρνηθεί τον κόσµο 
και να θεωρεί την αποφυγή των υπεροπτικών και υλιστών πολύτιµο 
όφελος. Κάθε µέρα την αυγή θα πρέπει να επικοινωνεί µε το Θεό 
και µ’ όλη του την ψυχή να εµµένει στην αναζήτηση του 
Αγαπηµένου του. Θα πρέπει να κατακαίει κάθε απειθή σκέψη µε τη 
φλόγα της στοργικής Του µνείας και µε αστραπιαία ταχύτητα να 
προσπερνά τα πάντα εκτός απ’ Αυτόν. Θα πρέπει να παραστέκεται 
στους στερηµένους και να µη στερεί ποτέ την εύνοιά του από τους 
απόρους. Θα πρέπει να δείχνει καλοσύνη στα ζώα και πολύ 
περισσότερο στο συνάνθρωπό του, σ’ αυτόν που είναι προικισµένος 
µε την ικανότητα του λόγου. Δε θα πρέπει να διστάζει να θυσιάζει 
τη ζωή του για τον Αγαπηµένο του ούτε να αφήνει τις επικρίσεις 
των ανθρώπων να τον αποµακρύνουν από την Αλήθεια. Δε θα 
πρέπει να επιθυµεί για άλλους εκείνο που δεν επιθυµεί για τον 
εαυτό του ούτε να υπόσχεται εκείνο που δεν εκπληρώνει. Μ’ όλη 
του την καρδιά θα πρέπει να αποφεύγει τη συναναστροφή µ’ 
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εκείνους που πράττουν το κακό και να προσεύχεται για την άφεση 
των αµαρτιών τους. Θα πρέπει να συγχωρεί τον αµαρτωλό και να 
µην περιφρονεί ποτέ τη χαµηλή του στάθµη, διότι κανείς δε 
γνωρίζει ποιο θα είναι το δικό του τέλος. Πόσο συχνά έχει φτάσει 
ένας αµαρτωλός την ώρα του θανάτου στην ουσία της πίστης και 
πίνοντας το αθάνατο ποτό, πέταξε προς το Ουράνιο Πλήθος! Και 
πόσο συχνά έχει αλλάξει ένας αφοσιωµένος πιστός, την ώρα της 
ανάληψης της ψυχής του, τόσο που να πέσει στο πυρ το εξώτερο!  
Ο σκοπός Μας, όταν αποκαλύπτουµε αυτούς τους πειστικούς και 
βαρυσήµαντους λόγους, είναι να κάνουµε τον αναζητητή να 
αντιληφθεί ότι θα έπρεπε να θεωρεί τα πάντα εκτός από το Θεό σαν 
παροδικά και να υπολογίζει όλα τα πράγµατα, εκτός απ’ Αυτόν ο 
Οποίος είναι το Αντικείµενο κάθε λατρείας, σαν απόλυτη 
ανυπαρξία.  
Αυτά συγκαταλέγονται ανάµεσα στις ιδιότητες των εξυψωµένων 
και συνιστούν το χαρακτηριστικό των πνευµατικών ανθρώπων. 
Έχουν ήδη αναφερθεί σε σχέση µε τα όσα απαιτούνται από τους 
οδοιπόρους που βαδίζουν στο µονοπάτι της Θετικής Γνώσης. Όταν 
ο αποδεσµευµένος οδοιπόρος και ειλικρινής αναζητητής έχει 
εκπληρώσει αυτές τις ουσιώδεις προϋποθέσεις, τότε και µόνο τότε 
µπορεί να ονοµαστεί αληθινός αναζητητής. Οποτεδήποτε έχει 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που υπονοούνται στο στίχο: «Όποιος 
καταβάλλει προσπάθειες για Μας,» αυτός θα απολαύσει τις 
ευλογίες που απονέµονται µε τα λόγια: «Στους δρόµους Μας 
ασφαλώς θα τον καθοδηγήσουµε.» 
Μόνο όταν ο λύχνος της αναζήτησης, της ειλικρινούς προσπάθειας, 
της µεγάλης επιθυµίας, της ένθερµης αφοσίωσης, της φλογερής 
αγάπης, της µέθης και της έκστασης ανάψει µέσα στην καρδιά του 
αναζητητή και η αύρα της στοργικής Του καλοσύνης πνεύσει πάνω 
στην ψυχή του, το σκοτάδι της πλάνης θα διαλυθεί, η οµίχλη των 
αµφιβολιών και των φόβων θα εξαφανιστεί και τα φώτα της γνώσης 
και της βεβαιότητας θα περιβάλουν την ύπαρξή του. Εκείνη την 
ώρα, ο Μυστικός Κήρυκας, φέροντας τις χαρµόσυνες αγγελίες του 
Πνεύµατος, θα λάµψει από την Πόλη του Θεού περίλαµπρος σαν το 
πρωινό και, µέσω του σαλπίσµατος της γνώσης, θα ξυπνήσει την 
καρδιά, την ψυχή και το πνεύµα από τον ύπνο της αδιαφορίας. Τότε 
η πολλαπλή εύνοια και η διάχυτη χάρη του αιώνιου Πνεύµατος θα 
απονείµουν νέα ζωή στον αναζητητή, τέτοια που θα βρει τον εαυτό 
του προικισµένο µε ένα καινούργιο µάτι, ένα καινούργιο αφτί, µια 
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καινούργια καρδιά και ένα καινούργιο νου. Θα µελετά τα εµφανή 
σηµεία του σύµπαντος και θα διεισδύει στα απόκρυφα µυστήρια της 
ψυχής. Ατενίζοντας µε το µάτι του Θεού, θα διακρίνει µέσα σε κάθε 
απειροελάχιστο άτοµο µια πύλη που τον οδηγεί στη στάθµη της 
απόλυτης βεβαιότητας. Θα ανακαλύψει σ’ όλα τα πράγµατα τα 
µυστήρια της Θείας Αποκάλυψης και τα τεκµήρια µιας αιώνιας 
Φανέρωσης. 
Ορκίζοµαι στο Θεό! Αν αυτός που βαδίζει στο µονοπάτι της 
καθοδήγησης και επιζητεί να ανέλθει στα ύψη της εντιµότητας 
έφτανε σε αυτή την ένδοξη και εξυψωµένη στάθµη, θα εισέπνεε, 
από µια απόσταση χιλίων λευγών, την ευωδία του Θεού και θα 
διέκρινε το λαµπρό πρωινό µιας Θείας καθοδήγησης να προβάλλει 
πάνω από τη χαραυγή των πάντων. Το καθετί, όσο µικρό κι αν είναι, 
θα του φαινόταν σαν µια αποκάλυψη που τον οδηγεί στον 
Αγαπηµένο του, στο Αντικείµενο της αναζήτησής του. Τόσο µεγάλη 
θα είναι η διορατικότητα αυτού του αναζητητή που θα διακρίνει 
µεταξύ αλήθειας και ψεύδους, όπως ξεχωρίζει τον ήλιο από τη σκιά. 
Αν στις απώτατες γωνίες της Ανατολής πνεύσουν οι γλυκιές ευωδίες 
του Θεού, σίγουρα θα αναγνωρίσει και θα εισπνεύσει το άρωµά 
τους, ακόµη κι αν κατοικεί στα απώτατα πέρατα της Δύσης. 
Οµοίως, θα ξεχωρίσει σαφώς όλα τα σηµάδια του Θεού - τους 
θαυµαστούς Του λόγους, τα σπουδαία Του έργα και τις ισχυρές Του 
πράξεις - από τα έργα, τα λόγια και τους τρόπους των ανθρώπων, 
όπως ο κοσµηµατοπώλης που ξεχωρίζει τον πολύτιµο λίθο από την 
πέτρα, ή εκείνος που διακρίνει την άνοιξη από το φθινόπωρο και τη 
ζέστη από το κρύο. Όταν ο αγωγός της ανθρώπινης ψυχής 
εξαγνιστεί από όλες τις εγκόσµιες και παρεµποδίζουσες δεσµεύσεις, 
θα αντιληφθεί σιγουρότατα την πνοή του Αγαπηµένου από 
απέραντες αποστάσεις και, οδηγούµενος από το άρωµά της, θα 
φτάσει και θα εισέλθει στην Πόλη της Βεβαιότητας. 
Εκεί µέσα θα διακρίνει τα θαύµατα της αρχαίας Σοφίας Του και θα 
αντιληφθεί όλες τις απόκρυφες διδασκαλίες από το θρόισµα των 
φύλλων του Δέντρου που ανθεί σ’ εκείνη την Πόλη. Τόσο µε το 
εσωτερικό όσο και µε το εξωτερικό του αφτί θα ακούσει από τη 
σκόνη της τους ύµνους της δόξας και του επαίνου που θα 
ανέρχονται στον Κύριο των Κυρίων και µε το εσωτερικό του µάτι 
θα ανακαλύψει τα µυστήρια της “επιστροφής” και της 
“αναγέννησης”. 
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Πόσο απερίγραπτα ένδοξα είναι τα σηµάδια, τα σύµβολα, οι 
αποκαλύψεις και τα µεγαλεία τα οποία Αυτός ο Οποίος είναι ο 
Βασιλιάς των Ονοµάτων και Ιδιοτήτων έχει προορίσει για εκείνη 
την Πόλη! Η άφιξη σ’ αυτή την Πόλη σβήνει τη δίψα χωρίς νερό 
και ανάβει την αγάπη του Θεού χωρίς φωτιά. Μέσα σε κάθε φύλλο 
χλόης διαφυλάσσονται τα µυστήρια µιας ανεξιχνίαστης Σοφίας και 
πάνω σε κάθε τριανταφυλλιά µυριάδες αηδόνια διαχέουν, µε 
µακάρια έκσταση, τη µελωδία τους. Οι θαυµάσιες τουλίπες της 
ξεδιπλώνουν το µυστήριο της αθάνατης Φωτιάς στην Καιοµένη 
Βάτο και οι γλυκιές της ευωδίες της αγιότητας πνέουν το άρωµα 
του Μεσσιανικού Πνεύµατος. Χαρίζει πλούτο χωρίς χρυσάφι και 
απονέµει αθανασία χωρίς θάνατο. Στο καθένα από τα φύλλα της 
διαφυλάσσονται απερίγραπτες απολαύσεις και µέσα σε κάθε 
θάλαµο κρύβονται αναρίθµητα µυστήρια. 
Εκείνοι που µοχθούν γενναία σε αναζήτηση του Θεού, µόλις θα 
έχουν απαρνηθεί τα πάντα εκτός από Αυτόν, θα προσηλωθούν και 
θα συνδεθούν µε εκείνη την Πόλη τόσο που µιας στιγµής χωρισµός 
από αυτήν θα τους ήταν αδιανόητος. Θα ακούσουν αλάθητες 
αποδείξεις από τον Υάκινθο εκείνης της συνάθροισης και θα λάβουν 
τις πιο βέβαιες µαρτυρίες από την ωραιότητα του Ρόδου της και τη 
µελωδία του Αηδονιού της. Μια φορά κάθε χίλια περίπου χρόνια 
αυτή η Πόλη θα ανανεώνεται και θα ξαναστολίζεται. …  
Εκείνη η Πόλη δεν είναι άλλη από το Λόγο του Θεού που 
αποκαλύπτεται σε κάθε εποχή και Θεία Φανέρωση. Στις ηµέρες του 
Μωυσή ήταν η Πεντάτευχος, στις µέρες του Ιησού το Ευαγγέλιο, 
στις µέρες του Μωάµεθ, του Αγγελιοφόρου του Θεού, το Κοράνιο, 
αυτή την ηµέρα το Μπαγιάν και στη Θεία Αποκάλυψη Εκείνου που 
θα φανερώσει ο Θεός, το δικό Του Βιβλίο - το Βιβλίο στο οποίο όλα 
τα Βιβλία των προηγούµενων Θρησκειών υποχρεωτικά 
παραπέµπονται, το Βιβλίο που βρίσκεται ανάµεσα σε όλα αυτά, 
υπέρτατο και ύψιστο. 

CXXVI.   Σε οποιοδήποτε µέρος κι αν Εµείς εξοριστούµε, όσο 
µεγάλη κι αν είναι η δοκιµασία που µπορεί Εµείς να υποφέρουµε, 
εκείνοι που είναι οι άνθρωποι του Θεού πρέπει, µε σταθερή 
αποφασιστικότητα και τέλεια πεποίθηση, να κρατούν τα µάτια τους 
στραµµένα προς τη Χαραυγή της Δόξας και να ασχολούνται µε 
οτιδήποτε µπορεί να συντελεί στη βελτίωση του κόσµου και στην 
εκπαίδευση των λαών του. Όλα όσα Μας έχουν συµβεί στο 
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παρελθόν έχουν προωθήσει το καλό της Αποκάλυψής Μας κι έχουν 
διακηρύξει τη φήµη της. Και όλα όσα µπορεί να Μας συµβούν στο 
µέλλον θα έχουν ένα παρόµοιο αποτέλεσµα. Προσηλωθείτε µε τα 
µύχια της καρδιάς σας στην Υπόθεση του Θεού, µια Υπόθεση που 
έχει σταλεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Εντολοδότης, ο Πάνσοφος. 
Με τη µέγιστη καλοσύνη και ευσπλαχνία έχουµε καλέσει και 
καθοδηγήσει όλους τους λαούς και τα έθνη σ’ αυτό που θα τους 
ωφελήσει αληθινά. 
Ο Ήλιος της Αλήθειας που λάµπει στο ζενίθ της λάµψης του είναι 
µάρτυς Μας! Αυτοί που είναι ο λαός του Θεού δεν έχουν άλλη 
φιλοδοξία από το να ανανεώσουν τον κόσµο, να εξευγενίσουν τη 
ζωή του και να αναζωογονήσουν τους λαούς του. Η φιλαλήθεια και 
η αγαθή προαίρεση χαρακτήριζαν πάντοτε τις σχέσεις τους µε 
όλους τους ανθρώπους. Η εξωτερική τους συµπεριφορά είναι µια 
αντανάκλαση της εσωτερικής τους ζωής και η εσωτερική τους ζωή 
ένας καθρέφτης της εξωτερικής τους συµπεριφοράς. Κανένα πέπλο 
δεν κρύβει ούτε σκιάζει τις αλήθειες πάνω στις οποίες εδραιώνεται 
η Πίστη τους. Μπροστά στα µάτια όλων των ανθρώπων αυτές οι 
αλήθειες έχουν εκτεθεί ολοφάνερα και µπορούν να αναγνωριστούν 
χωρίς παρανόηση. Οι ίδιες τους οι πράξεις πιστοποιούν την αλήθεια 
αυτών των λόγων. 
Κάθε διορατικό µάτι, αυτή την Ηµέρα, µπορεί ν’ αντιληφθεί το 
λυκαυγές της Αποκάλυψης του Θεού και κάθε προσεκτικό αφτί 
µπορεί ν’ αναγνωρίσει τη Φωνή που ακούστηκε από την Καιοµένη 
Βάτο. Είναι τέτοια η ορµή των υδάτων του Θείου ελέους που Αυτός 
ο Οποίος είναι η Χαραυγή των σηµείων του Θεού και ο 
Αποκαλύπτων τις αποδείξεις της δόξας Του, χωρίς πέπλο ή 
συγκάλυψη, συναναστρέφεται και συνοµιλεί µε τους λαούς της γης 
και τους ανθρώπους της. Πόσο πολυάριθµοι είναι εκείνοι που, µε 
καρδιές προσηλωµένες στη µοχθηρία, αναζήτησαν την Παρουσία 
Μας και έφυγαν απ’ αυτήν ως αφοσιωµένοι και στοργικοί φίλοι! Οι 
πύλες της χάρης είναι διάπλατα ανοιχτές µπροστά στο πρόσωπο 
όλων των ανθρώπων. Στις εξωτερικές Μας σχέσεις µαζί τους 
φερθήκαµε το ίδιο στον ενάρετο και στον αµαρτωλό, ώστε ο 
κακόβουλος να µπορεί να φτάσει στον απεριόριστο ωκεανό της 
Θείας συγχώρησης. Το όνοµά Μας “ο Αποκρύπτων” έχει σκορπίσει 
τέτοιο φως πάνω στους ανθρώπους που ο απειθής έχει φανταστεί 
ότι συγκαταλέγεται ανάµεσα στους ευσεβείς. Κανέναν άνθρωπο 
που Μας αναζητά δε θα απογοητέψουµε ποτέ, ούτε σ’ αυτόν που 
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έχει στρέψει το πρόσωπό του προς Εµάς θα αρνηθούµε την 
πρόσβαση στην αυλή Μας. … 
Ω φίλοι! Βοηθήστε τον έναν αληθινό Θεό, εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του, µε τις καλές σας πράξεις, µε τέτοια συµπεριφορά και 
χαρακτήρα που θα είναι αποδεκτά στα µάτια Του. Αυτός που 
επιζητεί να είναι ο βοηθός του Θεού αυτή την Ηµέρα, ας κλείσει τα 
µάτια του σε οτιδήποτε µπορεί να κατέχει και να τα ανοίξει στα 
πράγµατα του Θεού. Ας πάψει να ασχολείται µ’ αυτό που ωφελεί 
τον ίδιο και ας ενδιαφερθεί για εκείνο που θα εξυψώσει το 
επιβλητικό όνοµα του Παντοδύναµου. Θα πρέπει να εξαγνίσει την 
καρδιά του απ’ όλα τα κακά πάθη και τις διεφθαρµένες επιθυµίες, 
διότι ο φόβος του Θεού είναι το όπλο που µπορεί να τον καταστήσει 
νικηφόρο, το πρωταρχικό µέσο µε το οποίο µπορεί να επιτύχει το 
σκοπό του. Ο φόβος του Θεού είναι η ασπίδα που υπερασπίζεται 
την Υπόθεσή Του, η πανοπλία που βοηθάει το λαό Του να 
κατακτήσει τη νίκη. Είναι ένα λάβαρο που κανένας άνθρωπος δεν 
µπορεί να υποστείλει, µια ισχύς που καµιά δύναµη δεν µπορεί ν’ 
ανταγωνιστεί. Με τη βοήθειά του και µε την άδεια Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Κύριος των Δυνάµεων, εκείνοι που έχουν πλησιάσει 
το Θεό έχουν καταφέρει να υποτάξουν και να κυριεύσουν τα οχυρά 
των ανθρώπινων καρδιών. 

CXXVII.   Αν είναι επιθυµία σας, ω άνθρωποι, να γνωρίσετε το Θεό 
και ν’ ανακαλύψετε το µεγαλείο της ισχύος Του, τότε κοιτάξτε 
Εµένα µε τα δικά Μου µάτια και όχι µε τα µάτια οποιουδήποτε 
άλλου εκτός από Μένα. Διαφορετικά, δε θα είστε ποτέ ικανοί να Με 
αναγνωρίσετε, ακόµη κι αν συλλογιστείτε την Υπόθεσή Μου όσο 
διαρκεί η Βασιλεία Μου και διαλογιστείτε πάνω σ’ όλα τα 
δηµιουργήµατα σ’ όλη την αιωνιότητα του Θεού, του Υπέρτατου 
Κυρίου όλων, του Πανίσχυρου, του Αµετάβλητου, του Πάνσοφου. 
Έτσι έχουµε φανερώσει την αλήθεια της Αποκάλυψής Μας, ώστε 
ίσως οι άνθρωποι να ξυπνήσουν από την αδιαφορία τους και να 
συγκαταλεχθούν σ’ αυτούς που αντιλαµβάνονται. 
Δείτε τη χαµηλή θέση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν 
πολύ καλά πως έχω θυσιάσει τον ίδιο Μου τον Εαυτό και τους 
συγγενείς Μου στο µονοπάτι του Θεού και για τη διαφύλαξη της 
πίστης τους σ’ Αυτόν. Αυτοί είναι πλήρως ενήµεροι πως οι εχθροί 
Μου Με περικύκλωσαν, τις ηµέρες κατά τις οποίες οι καρδιές των 
ανθρώπων φοβούνταν και έτρεµαν, τις ηµέρες που έκρυβαν τον 
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εαυτό τους από τα µάτια των αγαπηµένων του Θεού και των εχθρών 
Του και ασχολούνταν µε την εξασφάλιση της δικής τους 
προστασίας και ηρεµίας. 
Τελικά καταφέραµε να φανερώσουµε την Υπόθεση του Θεού και 
την εξυψώσαµε σε µια τόσο εξέχουσα θέση που όλοι οι άνθρωποι, 
εκτός από εκείνους που έτρεφαν µνησικακία στις καρδιές τους 
εναντίον αυτού του Νέου και είχαν προσάψει εταίρους στον 
Παντοδύναµο, παραδέχτηκαν την κυριαρχία του Θεού και την 
ισχυρή Του Εξουσία. Κι όµως, παρά την Αποκάλυψη αυτή της 
οποίας η επίδραση έχει διαποτίσει όλα τα δηµιουργήµατα και παρά 
τη λαµπρότητα αυτού του Φωτός, που παρόµοιό του κανένα απ’ 
αυτά δεν έχει δει ποτέ, παρατηρήστε πως οι άνθρωποι του Μπαγιάν 
Με έχουν απαρνηθεί και Με έχουν πολεµήσει. Μερικοί έχουν 
στραφεί µακριά από το Μονοπάτι του Θεού, έχουν απορρίψει την 
εξουσία Εκείνου στον Οποίο είχαν πιστέψει και έχουν ενεργήσει µε 
αναίδεια απέναντι στο Θεό, τον Πλέον Ισχυρό, τον Υπέρτατο 
Προστάτη, τον Ύψιστο, το Μέγιστο. Άλλοι δίστασαν και 
σταµάτησαν στο Μονοπάτι Του και θεώρησαν την Υπόθεση του 
Δηµιουργού, στην ενδότερη αλήθεια της, ως άκυρη εκτός κι αν 
τεκµηριωνόταν από την έγκριση εκείνου που δηµιουργήθηκε µε την 
επενέργεια της Θέλησής Μου. Έτσι τα έργα τους εκµηδενίστηκαν 
κι όµως απέτυχαν να το αντιληφθούν. Ανάµεσα σ’ αυτούς είναι 
εκείνος ο οποίος επεδίωξε να κρίνει το Θεό µε τα δικά του µέτρα 
και παρασύρθηκε τόσο από τα ονόµατα του Θεού που ξεσηκώθηκε 
εναντίον Μου, ο οποίος Με καταδίκασε ως έναν που Του άξιζε να 
θανατωθεί και Μου καταλόγισε ακριβώς τα αδικήµατα εκείνα για 
τα οποία ο ίδιος ήταν ένοχος. 
Συνεπώς, εκθέτω τη θλίψη και τη λύπη Μου σ’ Αυτόν ο Οποίος Με 
δηµιούργησε και Μου εµπιστεύτηκε το Μήνυµά Του. Σ’ Αυτόν 
προσφέρω ευχαριστίες και έπαινο για τα πράγµατα που έχει ορίσει, 
για τη µοναξιά Μου και την οδύνη που υποφέρω στα χέρια αυτών 
των ανθρώπων που έχουν παραστρατίσει τόσο µακριά απ’ Αυτόν. 
Έχω υποστεί καρτερικά και θα συνεχίσω να υφίσταµαι τη συµφορά 
που Με έπληξε και θα εναποθέσω όλη Μου την εµπιστοσύνη και 
πεποίθηση στο Θεό. Αυτόν θα ικετεύσω λέγοντας: Καθοδήγησε 
τους υπηρέτες Σου, ω Κύριέ Μου, στην αυλή της εύνοιας και της 
γενναιοδωρίας Σου και µην τους αφήσεις να στερηθούν τα θαύµατα 
της χάρης Σου και τις πολλαπλές Σου ευλογίες. Διότι δε γνωρίζουν 
τι έχεις Εσύ ορίσει γι’ αυτούς χάρη του ελέους Σου που περιβάλλει 
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ολόκληρη τη δηµιουργία. Εξωτερικά, ω Κύριε, είναι αδύναµοι και 
ανίσχυροι· εσωτερικά είναι απλώς ορφανοί. Εσύ είσαι ο Πλέον 
Γενναιόδωρος, ο Μεγαλόψυχος ο Ύψιστος, ο Μέγιστος. Μη 
ρίχνεις, ω Θεέ Μου, τη µανία της οργής Σου πάνω τους και 
καθυστέρησέ τους µέχρι την ώρα που θα έχουν φανερωθεί τα 
θαύµατα του ελέους Σου, ώστε ίσως να επιστρέψουν σ’ Εσένα και 
να ζητήσουν συγχώρηση από Εσένα για όσα έχουν διαπράξει 
εναντίον Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Συγχωρών, ο Παντελεήµων. 

CXXVIII.   Λέγε: Άραγε αρµόζει σ’ έναν άνθρωπο ενώ ισχυρίζεται 
ότι είναι οπαδός του Κυρίου του, του Παντελεήµονα, να εκτελεί 
µέσα στην καρδιά του τις ίδιες ακριβώς πράξεις του Κακού; Όχι, 
καθόλου δεν του αρµόζει και σ’ αυτό θα είναι µάρτυς Μου Εκείνος 
ο Οποίος είναι η Ωραιότητα του Πανένδοξου. Μακάρι να το 
κατανοούσατε! 
Εξαγνίστε τις καρδιές σας από την αγάπη των εγκόσµιων 
πραγµάτων, τις γλώσσες σας από κάθε ανάµνηση εκτός από τη δική 
Του ανάµνηση, ολόκληρη την ύπαρξή σας από οτιδήποτε µπορεί να 
σας εµποδίσει να δείτε το πρόσωπό Του, ή να σας εµβάλει στον 
πειρασµό να ακολουθήσετε τις παρακινήσεις των κακών και 
διεφθαρµένων σας διαθέσεων. Ας είναι ο Θεός ο φόβος σας, ω 
άνθρωποι, και εσείς να είστε από εκείνους που βαδίζουν στο 
µονοπάτι της εντιµότητας. 
Λέγε: Αν η συµπεριφορά σας, ω άνθρωποι, αντικρούει τα όσα 
πρεσβεύετε, πώς νοµίζετε, τότε, ότι µπορείτε να διακριθείτε απ’ 
αυτούς οι οποίοι, παρόλο που διακηρύσσουν την πίστη τους στον 
Κύριο το Θεό τους, µόλις εµφανίστηκε µπροστά τους µέσα στο 
σύννεφο της αγιότητας, αρνήθηκαν να Τον αναγνωρίσουν και 
αποκήρυξαν την αλήθεια Του; Απαλλαγείτε από κάθε προσκόλληση 
σ’ αυτό τον κόσµο και στις µαταιότητές του. Προσέξτε να µην τις 
πλησιάσετε, διότι σας προτρέπουν να ακολουθήσετε τους ίδιους σας 
τους πόθους και τις άπληστες επιθυµίες και σας εµποδίζουν να 
εισέλθετε στο ευθύ και ένδοξο Μονοπάτι. 
Μάθετε ότι λέγοντας “ο κόσµος” εννοείται η άγνοιά σας σχετικά µε 
Εκείνον ο Οποίος είναι ο Πλάστης σας, και η απορρόφησή σας σε 
οτιδήποτε εκτός απ’ Αυτόν. Η “ερχόµενη ζωή”, από την άλλη 
πλευρά, σηµαίνει τα πράγµατα που σας δίνουν µια ασφαλή 
προσέγγιση στο Θεό, τον Πανένδοξο, τον Ασύγκριτο. Οτιδήποτε 
σας εµποδίζει, αυτή την Ηµέρα, ν’ αγαπάτε το Θεό, δεν είναι τίποτε 
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άλλο εκτός από τον κόσµο. Εγκαταλείψτε τον για να 
συγκαταλεχτείτε ανάµεσα στους ευλογηµένους. Αν ένας άνθρωπος 
επιθυµεί να στολίζεται µε τα κοσµήµατα της γης, να φοράει τα 
ενδύµατά της, ή να είναι κοινωνός των αγαθών που µπορεί να 
παρέχει, κανένα κακό δεν µπορεί να του συµβεί, αν δεν επιτρέψει 
σε τίποτα να παρεµβληθεί µεταξύ του ίδιου και του Θεού, διότι ο 
Θεός έχει ορίσει κάθε τι καλό είτε  έχει δηµιουργηθεί στους 
ουρανούς είτε στη γη, για τους υπηρέτες Του εκείνους που 
πιστεύουν πραγµατικά σ’ Αυτόν. Γευτείτε, ω άνθρωποι, τα καλά 
πράγµατα που σας έχει επιτρέψει ο Θεός και µη στερείτε από τον 
εαυτό σας τα θαυµαστά Του δώρα. Προσφέρετε ευχαριστίες και 
εγκώµια σ’ Αυτόν και να είστε απ’ αυτούς που είναι πραγµατικά 
ευγνώµονες. 
Ω εσύ που έχεις εγκαταλείψει το σπίτι σου κι έχεις αναζητήσει την 
παρουσία του Θεού! Διακήρυξε στους ανθρώπους το Μήνυµα του 
Κυρίου σου, έτσι ώστε ίσως να τους αποτρέψει από το ν’ 
ακολουθήσουν τις παρακινήσεις των κακών και διεφθαρµένων 
επιθυµιών τους και να τους οδηγήσει στην ανάµνηση του Θεού, του 
Υψίστου, του Μεγίστου. Λέγε: Φοβηθείτε το Θεό, ω άνθρωποι, και 
απέχετε από την αιµατοχυσία οποιουδήποτε. Μη φιλονικείτε µε τον 
πλησίον σας και να είστε απ’ αυτούς που πράττουν το καλό. 
Προσέξτε να µη διαπράττετε κανενός είδους αταξία στη γη αφού 
είναι καλώς τακτοποιηµένη και µη βαδίζετε στα ίχνη εκείνων που 
έχουν παραστρατήσει. 
Οποιοσδήποτε από σας εγερθεί να διδάξει την Υπόθεση του Κυρίου 
του, πριν απ’ όλα, ας διδάξει τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε ο λόγος 
του να ελκύσει τις καρδιές εκείνων που τον ακούν. Αν δε διδάξει 
τον εαυτό του, τα λόγια που βγαίνουν από το στόµα του δε θα 
επηρεάσουν την καρδιά του αναζητητή. Προσέξτε, ω άνθρωποι, να 
µην είστε απ’ αυτούς που δίνουν καλές συµβουλές στους άλλους 
αλλά οι ίδιοι ξεχνούν να τις ακολουθούν. Τα λόγια τέτοιων 
ανθρώπων, και πέρα από τα λόγια οι πραγµατικότητες όλων των 
πραγµάτων, και πέρα απ’ αυτές τις πραγµατικότητες οι άγγελοι που 
βρίσκονται κοντά στο Θεό, θα τους επιρρίψουν την κατηγορία ότι 
ψεύδονται. 
Αν ένας τέτοιος άνθρωπος επιτύγχανε ποτέ να επηρεάσει 
οποιονδήποτε, αυτή η επιτυχία δε θα έπρεπε ν’ αποδοθεί σ’ αυτόν 
αλλά περισσότερο στην επίδραση των λόγων του Θεού, όπως έχει 
οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Παντοδύναµος, ο Πάνσοφος. 
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Στα µάτια του Θεού αυτός θεωρείται σαν ένας λύχνος που µεταδίδει 
το φως του και όµως συνεχώς καίγεται ενδόµυχα. 
Λέγε: Μη διαπράττετε, ω άνθρωποι, εκείνο που θα φέρει ντροπή σε 
σας ή θα ατιµάσει την Υπόθεση του Θεού στα µάτια των ανθρώπων 
και µην είστε απ’ αυτούς που σπείρουν διχόνοια. Μην πλησιάζετε 
τα πράγµατα που ο νους σας καταδικάζει. Απέχετε από κάθε είδους 
κακοήθεια, διότι αυτά τα πράγµατα σας είναι απαγορευµένα στο 
Βιβλίο που κανείς δεν αγγίζει εκτός από εκείνους που ο Θεός έχει 
εξαγνίσει από κάθε ίχνος ενοχής και συγκαταλέγονται ανάµεσα 
στους αγνούς. 
Να είστε δίκαιοι µε τον εαυτό σας και µε τους άλλους, ώστε οι 
αποδείξεις της δικαιοσύνης ν’ αποκαλυφτούν µέσω των πράξεών 
σας ανάµεσα στους πιστούς Μας υπηρέτες. Προσέξτε µην 
καταπατήσετε την περιουσία του γείτονά σας. Φανείτε άξιοι της 
πίστης και της εµπιστοσύνης του σε σας και µη στερείτε από τους 
φτωχούς τα δώρα που σας έχει απονείµει η χάρη του Θεού. Αυτός, 
αληθινά, θα αποζηµιώσει τους φιλάνθρωπους και θα τους 
ανταµείψει διπλά για ό,τι έχουν προσφέρει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός απ’ Αυτόν. Όλη η δηµιουργία και η αυτοκρατορία της είναι 
δική Του. Αυτός απονέµει τα δώρα Του σ’ όποιον θέλει και απ’ 
όποιον θέλει τα στερεί. Αυτός είναι ο Μέγας Δωρητής, ο Πλέον 
Γενναιόδωρος, ο Καλοκάγαθος. 
Λέγε: Διδάξτε την Υπόθεση του Θεού, ω άνθρωποι του Μπαχά, 
γιατί ο Θεός έχει ορίσει για τον καθένα το καθήκον της διακήρυξης 
του Μηνύµατός Του και το θεωρεί σαν την πιο αξιέπαινη απ’ όλες 
τις πράξεις. Μια τέτοια πράξη είναι αποδεκτή µόνο όταν αυτός που 
διδάσκει την Υπόθεση είναι ήδη ένας ακλόνητος πιστός του Θεού, 
του Υπέρτατου Προστάτη, του Ευσπλαχνικού, του Παντοδύναµου. 
Αυτός έχει ορίσει επιπλέον να διδάσκεται η Υπόθεσή Του µε τη 
δύναµη του ανθρώπινου λόγου και χωρίς να καταφεύγει κανείς στη 
βία. Έτσι έχει σταλεί η προσταγή Του από το Βασίλειο Εκείνου, ο 
Οποίος είναι ο Ύψιστος, ο Πάνσοφος. Προσέξτε µη φιλονικήσετε 
µε κανέναν, όχι, προσπαθήστε να τον κάνετε να συνειδητοποιήσει 
την αλήθεια µε ευγενικό τρόπο και µε τις πιο πειστικές παραινέσεις. 
Αν ο ακροατής σας ανταποκριθεί, θα έχει ανταποκριθεί για το δικό 
του καλό και αν όχι, στραφείτε µακριά απ’ αυτόν και προσηλώστε 
το πρόσωπό σας προς την ιερή Αυλή του Θεού, την έδρα της 
έκλαµπρης αγιότητας.  
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Μη φιλονικείτε µε κανέναν για τα πράγµατα και τα ζητήµατα αυτού 
του κόσµου, διότι ο Θεός τα έχει αφήσει σ’ αυτούς που έχουν 
προσηλώσει την αγάπη τους σ’ αυτά. Από ολόκληρο τον κόσµο 
Αυτός έχει διαλέξει για τον Εαυτό Του τις καρδιές των ανθρώπων - 
καρδιές που οι στρατιές της αποκάλυψης και του λόγου µπορούν να 
υποτάξουν. Έτσι έχει οριστεί από τα Δάκτυλα του Μπαχά πάνω 
στην Πινακίδα της αµετάκλητης εντολής του Θεού, κατόπιν 
διαταγής Εκείνου, ο Οποίος είναι ο Υπέρτατος Εντολοδότης, ο 
Παντογνώστης.  

CXXIX.   Ω οδοιπόρε στο µονοπάτι του Θεού! Λάβε το µερίδιό σου 
από τον ωκεανό της χάρης Του και µη στερείς τον εαυτό σου από τα 
πράγµατα που βρίσκονται κρυµµένα στα βάθη του. Να είσαι απ’ 
αυτούς που συµµετείχαν στους θησαυρούς του. Μια σταγόνα απ’ 
αυτό τον ωκεανό, αν έπεφτε πάνω σ’ όλους που είναι στους 
ουρανούς και στη γη, θα αρκούσε για να τους εµπλουτίσει µε τη 
γενναιοδωρία του Θεού, του Παντοδύναµου, του Παντογνώστη, του 
Πάνσοφου. Με τα χέρια της αυταπάρνησης πάρε από τα ζωογόνα 
ύδατά του και ράντισε µε αυτά όλα τα δηµιουργήµατα ώστε να 
εξαγνιστούν απ’ όλους τους περιορισµούς που δηµιούργησαν οι 
ίδιοι οι άνθρωποι και να πλησιάσουν την ισχυρή έδρα του Θεού, 
αυτό το καθαγιασµένο και περίλαµπρο Σηµείο. 
Μη θλίβεσαι αν εσύ µόνος σου το κάνεις αυτό. Ας είναι ο Θεός ο 
πλέον επαρκής για σένα. Επικοινώνησε στενά µε το Πνεύµα Του 
και να είσαι από τους ευγνώµονες. Διακήρυξε την Υπόθεση του 
Κυρίου σου σε όλους όσους βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 
Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος ανταποκριθεί στο κάλεσµά σου, 
παρουσίασε ενώπιόν του τα µαργαριτάρια της σοφίας του Κυρίου, 
του Θεού σου, τα οποία το Πνεύµα Του έχει στείλει σ’ εσένα και να 
είσαι απ’ αυτούς που πιστεύουν αληθινά. Και αν κάποιος απορρίψει 
την προσφορά σου, άφησέ τον και εναπόθεσε την εµπιστοσύνη και 
την πεποίθησή σου στον Κύριο, το Θεό σου, τον Κύριο όλων των 
κόσµων. 
Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Όποιος ανοίγει τα χείλη του αυτή την 
Ηµέρα και αναφέρει το όνοµα του Κυρίου του, οι στρατιές της 
Θείας έµπνευσης θα κατέλθουν σ’ αυτόν από τον ουρανό του 
ονόµατός Μου, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Σ’ αυτόν θα 
κατέλθει επίσης το Ουράνιο Πλήθος, ο καθένας τους κρατώντας 
ψηλά ένα κύπελλο αγνού φωτός. Έτσι έχει προκαθοριστεί στο 
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βασίλειο της Αποκάλυψης του Θεού, κατόπιν εντολής Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Πανένδοξος, ο Πανίσχυρος. 
Κρυµµένη πίσω από το Άγιο Πέπλο και έτοιµη να υπηρετήσει το 
Θεό βρίσκεται µια συντροφιά των εκλεκτών Του οι οποίοι θα 
φανερωθούν στους ανθρώπους, οι οποίοι θα βοηθήσουν την 
Υπόθεσή Του, οι οποίοι δε θα φοβούνται κανέναν, ακόµη κι αν 
ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή σηκωθεί και πολεµήσει εναντίον τους. 
Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι, µπροστά στα µάτια των κατοίκων της 
γης και των πολιτών του ουρανού θα εγερθούν και, φωνάζοντας 
δυνατά, θα κηρύξουν το όνοµα του Παντοδύναµου και θα καλέσουν 
τα παιδιά των ανθρώπων στο µονοπάτι του Θεού, του Πανένδοξου, 
του Πανύµνητου. Βάδισε στο δρόµο τους και µην αφήσεις κανέναν 
να σε αποθαρρύνει. Να είσαι από εκείνους τους οποίους η ταραχή 
του κόσµου, όσο κι αν τους αναστατώσει στο µονοπάτι του 
Δηµιουργού τους, δεν µπορεί ποτέ να τους λυπήσει, και των οποίων 
το σκοπό η κατηγορία του κατήγορου ποτέ δε θα ανατρέψει. 
Προχώρησε µπροστά µε την Πινακίδα του Θεού και τα σηµάδια 
Του και να ενωθείς πάλι µ’ εκείνους που έχουν πιστέψει σ’ Εµένα 
και ανάγγειλε σε αυτούς νέα από τον πλέον ιερό Παράδεισό Μας. 
Προειδοποίησε, τότε, εκείνους που έχουν προσάψει εταίρους σ’ 
Αυτόν. Λέγε: Ω άνθρωποι, έχω έρθει σε σας από το θρόνο της δόξας 
και σας φέρνω µια αγγελία από το Θεό, τον Πλέον Ισχυρό, τον 
Ύψιστο, το Μέγιστο. Στο χέρι µου µεταφέρω τη µαρτυρία του 
Θεού, του Κυρίου σας και του Κυρίου των προγόνων σας. Ζυγίστε 
την µε τη δίκαιη Πλάστιγγα που κατέχετε, την Πλάστιγγα της 
µαρτυρίας των Προφητών και Αγγελιοφόρων του Θεού. Αν 
διαπιστώσετε ότι αποδεικνύεται αληθινή, αν πιστεύετε ότι είναι του 
Θεού, προσέξτε τότε, µήπως την αντικρούσετε και καταστήσετε τα 
έργα σας µάταια και συγκαταλεχθείτε ανάµεσα στους απίστους. 
Είναι πράγµατι το σηµάδι του Θεού που έχει σταλεί µέσω της 
δύναµης της αλήθειας, µέσω του οποίου το κύρος της Υπόθεσής 
Του έχει αποδειχτεί στα δηµιουργήµατά Του και τα εµβλήµατα της 
αγνότητας έχουν υψωθεί µεταξύ γης και ουρανού. 
Λέγε: Αυτό είναι το σφραγισµένο και µυστικό Ειλητάριο, όπου 
φυλάσσεται η αµετάκλητη Εντολή του Θεού, φέροντας τα λόγια 
που έχει χαράξει το Δάκτυλο της Αγιότητας· αυτό βρίσκεται 
καλυµµένο µέσα στο πέπλο του αδιαπέραστου µυστηρίου κι έχει 
τώρα σταλεί σαν ένα δείγµα της χάρης Εκείνου ο Οποίος είναι ο 
Παντοδύναµος, ο Πανάρχαιος των Ηµερών. Σ’ αυτό έχουµε ορίσει 
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τη µοίρα όλων των κατοίκων της γης και των πολιτών του ουρανού 
κι έχουµε καταγράψει τη γνώση όλων των πραγµάτων από το 
πρώτο έως το τελευταίο. Τίποτα απολύτως δεν µπορεί να Του 
διαφύγει ή να Τον αποδυναµώσει, είτε έχει δηµιουργηθεί στο 
παρελθόν είτε πρόκειται να δηµιουργηθεί στο µέλλον, ας 
µπορούσατε να το αντιληφθείτε.  
Λέγε: Η Αποκάλυψη που έχει σταλεί από το Θεό έχει βεβαιότατα 
επαναληφθεί και το εκτεταµένο Χέρι της δύναµής Μας έχει 
επισκιάσει όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και όλα όσα 
υπάρχουν στη γη. Μέσω της δύναµης της αλήθειας, της ίδιας της 
αλήθειας, έχουµε φανερώσει µια απειροελάχιστη ακτίνα του 
ακατάληπτου Μυστηρίου Μας και ιδού, εκείνοι που έχουν 
αναγνωρίσει την ακτινοβολία της λάµψης του Σινά εξέπνευσαν 
καθώς έριξαν µια αστραπιαία µατιά σ’ αυτό το Πορφυρό Φως που 
περιβάλλει το Σινά της Αποκάλυψής Μας. Έτσι Αυτός ο Οποίος 
είναι η Ωραιότητα του Παντελεήµονα έχει κατέλθει από τα σύννεφα 
της µαρτυρίας Του και η εντολή έχει ολοκληρωθεί χάρη στη 
Θέληση του Θεού, του Πανενδόξου, του Πάνσοφου. 
Λέγε: Έξελθε από τον ιερό σου θάλαµο, ω Κόρη του Ουρανού, 
θαµώνα του Ύψιστου Παραδείσου! Καλύψου µε οποιονδήποτε 
τρόπο Σε ευχαριστεί µε το µεταξωτό Ένδυµα της Αθανασίας και 
βάλε, στο όνοµα του Πανένδοξου, τον κεντητό Μανδύα του Φωτός. 
Άκουσε, τότε, το γλυκό, το θαυµαστό τόνο της Φωνής που έρχεται 
από το Θρόνο του Κυρίου Σου, του Απρόσιτου, του Υψίστου. 
Αποκάλυψε το πρόσωπό Σου και φανέρωσε την ωραιότητα της 
µαυροµάτας Κόρης και µην αφήσεις τους υπηρέτες του Θεού να 
στερηθούν το φως της λαµπερής Σου όψης. Μη λυπηθείς αν 
ακούσεις τους αναστεναγµούς των κατοίκων της γης, ή τη φωνή του 
θρήνου των πολιτών του ουρανού. Άφησέ τους να χαθούν στη 
σκόνη της εξαφάνισης. Άφησέ τους να καταλήξουν στη 
µηδαµινότητα, εφόσον η φλόγα του µίσους έχει ανάψει µέσα στα 
στήθη τους. Ψάλλε, τότε, ενώπιον των λαών της γης και του 
ουρανού και µε την πιο µελωδική φωνή, τον ύµνο του επαίνου, για 
τη µνηµόνευση Εκείνου ο Οποίος είναι ο Βασιλέας των ονοµάτων 
και ιδιοτήτων του Θεού. Έτσι έχουµε ορίσει τη µοίρα Σου. Είµαστε 
απολύτως ικανοί να πετύχουµε το σκοπό Μας. 
Πρόσεξε να µην αφαιρέσεις από τον εαυτό Σου, Συ η Οποία είσαι η 
Ουσία της Αγνότητας, το µανδύα της λαµπρής Σου δόξας. Όχι, 
πλούτισε τον εαυτό σου όλο και περισσότερο στο βασίλειο της 
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δηµιουργίας, µε τα άφθαρτα ενδύµατα του Θεού Σου, ώστε η 
θαυµαστή εικόνα του Παντοδύναµου να αντικατοπτριστεί από 
Εσένα σ’ όλα τα δηµιουργήµατα και η χάρη του Κυρίου Σου να 
ενσταλαχτεί στην πληρότητα της δύναµής της σ’ όλη τη δηµιουργία. 
Αν οσφραίνεσαι από οποιονδήποτε την οσµή της αγάπης του 
Κυρίου Σου, θυσίασε τον εαυτό Σου γι’ αυτόν, διότι Εµείς Σε 
έχουµε δηµιουργήσει γι’ αυτό το σκοπό και έχουµε κάνει συνθήκη 
µαζί Σου, από αµνηµονεύτων χρόνων, και ενώπιον της συνάθροισης 
των ευνοουµένων Μας, γι’ αυτό το λόγο. Μη χάνεις την υποµονή 
Σου αν οι τυφλοί στην καρδιά εκτοξεύσουν τα βέλη των µάταιων 
φαντασιώσεών τους πάνω Σου. Αγνόησέ τους διότι ακολουθούν τις 
παρακινήσεις των κακόβουλων. 
Φώναξε µπροστά στα µάτια των κατοίκων του ουρανού και της γης: 
Εγώ είµαι η Παρθένα του Ουρανού, ο Καρπός που γεννήθηκε από 
το πνεύµα του Μπαχά. Κατοικία Μου είναι το Ανάκτορο του 
Ονόµατός Του, του Πανενδόξου. Μπροστά στην ουράνια 
Συνάθροιση ήµουν στολισµένη µε το κόσµηµα των ονοµάτων Του. 
Ήµουν καλυµµένη µέσα στο πέπλο µιας απαραβίαστης ασφάλειας 
και κρυµµένη από τα µάτια των ανθρώπων. Νοµίζω πως άκουσα 
µια Φωνή θεϊκής και ασύγκριτης γλυκύτητας να βγαίνει από το δεξί 
χέρι του Θεού του Ελέους και ιδού, όλος ο Παράδεισος 
αναστατώθηκε και ρίγησε µπροστά Μου στη λαχτάρα του να 
ακούσει τους τόνους της και να δει την οµορφιά Εκείνου που τους 
πρόφερε. Έτσι έχουµε αποκαλύψει σ’ αυτή τη λαµπρή Πινακίδα, µε 
την πιο γλυκιά γλώσσα, τους στίχους τους οποίους η Γλώσσα της 
Αιωνιότητας παρακινήθηκε να προφέρει στο Καγιούµολ-Ασµά. 
Λέγε: Αυτός ορίζει όπως Τον ευχαριστεί, χάρη στην κυριαρχία Του 
και πράττει οτιδήποτε επιθυµεί µε τη δική Του προσταγή. Δε θα Του 
ζητηθεί να δώσει λόγο για τα πράγµατα που Τον ευχαριστεί να 
ορίζει. Αυτός, αληθινά, είναι ο Ασυγκράτητος, ο Πανίσχυρος, ο 
Πάνσοφος. 
Εκείνοι που δεν έχουν πιστέψει στο Θεό κι έχουν εξεγερθεί ενάντια 
στην κυριαρχία Του είναι τα ανίσχυρα θύµατα των διεφθαρµένων 
τους τάσεων και επιθυµιών. Αυτοί θα επιστρέψουν στην κατοικία 
τους στο πυρ της κολάσεως: άθλια είναι η κατοικία των αρνητών! 

CXXX.   Να είσαι γενναιόδωρος στην ευηµερία και ευγνώµων στη 
δυστυχία. Να είσαι αντάξιος της εµπιστοσύνης του πλησίον σου και 
να τον ατενίζεις µε λαµπερό και φιλικό πρόσωπο. Να είσαι 
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θησαυρός για τους φτωχούς και να νουθετείς τους πλουσίους, να 
ανταποκρίνεσαι στην κραυγή των απόρων και να διαφυλάττεις την 
ιερότητα του όρκου σου. Να είσαι δίκαιος στην κρίση σου και 
επιφυλακτικός στα λόγια σου. Μην είσαι άδικος µε κανέναν και 
δείξε κάθε πραότητα σ’ όλους τους ανθρώπους. Να είσαι σαν 
λύχνος γι’ αυτούς που βαδίζουν στο σκοτάδι, χαρά για τους 
θλιµµένους, θάλασσα για τους διψασµένους, καταφύγιο για τους 
απεγνωσµένους, υποστηρικτής και υπερασπιστής να είσαι, των 
θυµάτων της καταπίεσης. Ας διακρίνει η ακεραιότητα και η 
εντιµότητα όλες τις ενέργειές σου. Να είσαι σπίτι για τον ξένο, 
βάλσαµο γι’ αυτόν που υποφέρει, πύργος ακλόνητος για το φυγάδα. 
Να είσαι µάτια για τους τυφλούς και φως καθοδήγησης για τα πόδια 
των πλανηµένων. Να είσαι στολίδι στο πρόσωπο της αλήθειας, 
κορώνα στο µέτωπο της πίστης, κολόνα στο ναό της εντιµότητας, 
πνοή ζωής στο σώµα της ανθρωπότητας, σηµαιοφόρος των 
στρατιών της δικαιοσύνης, φωστήρας στον ορίζοντα της αρετής, 
δροσοσταλίδα στο χώµα της ανθρώπινης καρδιάς, κιβωτός στον 
ωκεανό της γνώσης, ήλιος στον ουρανό της γενναιοδωρίας, 
πολύτιµο πετράδι στο διάδηµα της σοφίας, λαµπερό φως στο 
στερέωµα της γενιάς σου, καρπός πάνω στο δέντρο της 
ταπεινότητας. 

CXXXI.   Η Πένα του Πανάρχαιου Βασιλέα δεν έχει ποτέ πάψει να 
θυµάται τους αγαπηµένους του Θεού. Κάποτε, ποτάµια ελέους 
ξεχύθηκαν από την Πένα Του, και άλλοτε, µέσω της κίνησής της, 
αποκαλύφτηκε το σαφές Βιβλίο του Θεού. Αυτός είναι Εκείνος µε 
τον Οποίο δεν µπορεί να συγκριθεί κανείς, του Οποίου το λόγο δεν 
µπορεί να ανταγωνιστεί θνητός άνθρωπος. Αυτός είναι Εκείνος ο 
Οποίος ανέκαθεν είχε εγκατασταθεί πάνω στην έδρα της υπεροχής 
και της ισχύος, Αυτός από τα χείλη του Οποίου έχουν προέλθει 
συµβουλές που µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ολόκληρης 
της ανθρωπότητας και παραινέσεις που µπορούν να την 
ωφελήσουν. 
Ο Ένας Αληθινός Θεός είναι µάρτυς Μου και τα δηµιουργήµατά 
Του θα πιστοποιήσουν ότι ούτε για µια στιγµή δεν επέτρεψα στον 
εαυτό Μου να είναι κρυµµένος από τα µάτια των ανθρώπων, ούτε 
συµφώνησα να προφυλάξω το άτοµό Μου από την αδικία τους. 
Ενώπιον όλων των ανθρώπων σηκώθηκα και τους ζήτησα να 
εκπληρώσουν ό,τι Με ευχαριστεί. Σκοπός Μου δεν είναι άλλος από 
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τη βελτίωση του κόσµου και την ηρεµία των λαών του. Η ευηµερία 
της ανθρωπότητας, η ειρήνη και η ασφάλειά της είναι ανέφικτες αν 
δεν και µέχρις ότου εδραιωθεί σταθερά η ενότητά της. Αυτή η 
ενότητα δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί όσο ανεχόµαστε να µη 
λαµβάνονται υπόψη οι συµβουλές που έχει αποκαλύψει η Πένα του 
Υψίστου. 
Μέσω της δύναµης των λόγων που Αυτός έχει προφέρει ολόκληρη 
η ανθρώπινη φυλή µπορεί να φωτιστεί µε το φως της ενότητας, και 
η ανάµνηση του Ονόµατός Του είναι ικανή να βάλει φωτιά στις 
καρδιές όλων των ανθρώπων και να κατακάψει τα πέπλα που 
παρεµβάλλονται µεταξύ αυτών και της δόξας Του. Μια δίκαιη 
πράξη είναι προικισµένη µε µια δύναµη που µπορεί να ανυψώσει τη 
σκόνη έτσι που να την κάνει να διαπεράσει τον ουρανό των 
ουρανών. Μπορεί να σπάσει όλα τα δεσµά και έχει την ικανότητα 
να επαναφέρει τη δύναµη που έχει δαπανηθεί και εξαφανιστεί. 
Να είστε αγνοί, ω άνθρωποι του Θεού, να είστε αγνοί· να είστε 
έντιµοι, να είστε έντιµοι. … Λέγε: Ω λαέ του Θεού! Αυτά που 
µπορούν να εξασφαλίσουν τη νίκη Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια 
Αλήθεια, οι στρατιές και οι βοηθοί Του πάνω στη γη, έχουν 
καταγραφεί στα ιερά Βιβλία και Κείµενα και είναι τόσο σαφή και 
φανερά όσο ο ήλιος. Αυτές οι στρατιές είναι οι έντιµες εκείνες 
πράξεις, η συµπεριφορά και ο χαρακτήρας που είναι αποδεκτά στα 
µάτια Του. Όποιος εγείρεται, αυτή την Ηµέρα, για να βοηθήσει την 
Υπόθεσή µας και καλεί για βοήθειά του τις στρατιές ενός 
αξιέπαινου χαρακτήρα και µιας έντιµης συµπεριφοράς, θα κάνει µια 
τέτοια πράξη, που η επίδρασή της θα διαχέεται, βεβαιότατα, σε 
ολόκληρο τον κόσµο. 

CXXXII.   Σκοπός του Ενός Αληθινού Θεού, εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του, όταν αποκαλύπτει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους είναι 
να φέρει στο φως εκείνα τα πετράδια που βρίσκονται κρυµµένα 
µέσα στο ορυχείο του αληθινού και ενδότατου εαυτού τους. Το ότι 
δεν θα έπρεπε να επιτραπεί στις ποικίλες θρησκευτικές κοινότητες 
της γης και στα πολλαπλά συστήµατα θρησκευτικής πίστης να 
καλλιεργούν αισθήµατα έχθρας µεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί, 
αυτή την Ηµέρα, την ουσία της Πίστης του Θεού και της Θρησκείας 
Του. Αυτές οι αρχές και οι νόµοι, αυτά τα σταθερά εδραιωµένα και 
ισχυρά συστήµατα, έχουν προέλθει από µία Πηγή και αποτελούν τις 
ακτίνες ενός Φωτός. Το ότι διαφέρουν το ένα από το άλλο πρέπει ν’ 
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αποδοθεί στις ποικίλες απαιτήσεις των εποχών στις οποίες 
διακηρύχτηκαν. 
Επιτείνετε την προσπάθειά σας, ω άνθρωποι του Μπαχά, έτσι ώστε 
η ταραχή της θρησκευτικής διχόνοιας και διαµάχης που 
αναστατώνει τους λαούς της γης να σταµατήσει και κάθε ίχνος της 
να εξαλειφθεί τελείως. Για την αγάπη του Θεού και αυτών που Τον 
υπηρετούν, εγερθείτε για να βοηθήσετε αυτή την πλέον µεγαλειώδη 
και βαρυσήµαντη Αποκάλυψη. Ο θρησκευτικός φανατισµός και το 
µίσος είναι µια φωτιά που καταβροχθίζει τον κόσµο, της οποίας τη 
σφοδρότητα κανείς δεν µπορεί να καταστείλει. Το Χέρι της Θείας 
δύναµης και µόνο µπορεί να σώσει την ανθρωπότητα απ’ αυτή την 
απελπιστική συµφορά. ... 
Ο λόγος του Θεού είναι ένας λύχνος του οποίου το φως είναι αυτά 
τα λόγια: Είστε οι καρποί ενός δέντρου και τα φύλλα ενός κλάδου. 
Συµπεριφερθείτε ο ένας στον άλλον µε απόλυτη αγάπη και αρµονία, 
µε φιλικότητα και αδελφοσύνη. Αυτός ο Οποίος είναι ο Ήλιος της 
Αλήθειας είναι µάρτυς Μου! Είναι τόσο δυνατό το φως της 
ενότητας που µπορεί να φωτίσει ολόκληρη τη γη. Ο ένας αληθινός 
Θεός, Εκείνος ο Οποίος γνωρίζει τα πάντα, Αυτός ο Ίδιος 
πιστοποιεί την αλήθεια αυτών των λόγων. 
Προσπαθήστε να κατακτήσετε αυτή την υπέρτατη και πλέον έξοχη 
στάθµη, τη στάθµη που µπορεί να εξασφαλίσει την προστασία και 
την ασφάλεια όλης της ανθρωπότητας. Αυτός ο στόχος υπερβαίνει 
κάθε άλλο στόχο και αυτή η φιλοδοξία είναι ο βασιλιάς κάθε 
φιλοδοξίας. Για όσο καιρό, ωστόσο, τα πυκνά σύννεφα της 
καταπίεσης που σκιάζουν τον αυγερινό της δικαιοσύνης 
παραµένουν αδιάλυτα, θα είναι δύσκολο να αποκαλυφτεί η δόξα 
αυτής της στάθµης στα µάτια των ανθρώπων. … 
Συναναστραφείτε µε όλους τους ανθρώπους, ω άνθρωποι του 
Μπαχά, µε ένα πνεύµα φιλικότητας και αδελφοσύνης. Αν έχετε 
γνώση µιας ορισµένης αλήθειας, αν κατέχετε κάποιο κόσµηµα, το 
οποίο άλλοι στερούνται, µοιραστείτε το µαζί τους µε µια γλώσσα 
απόλυτης καλοσύνης και αγαθής προαίρεσης. Αν γίνει δεκτό, αν 
εκπληρώσει το σκοπό του, ο στόχος σας έχει επιτευχθεί. Αν κάποιος 
το απορρίψει, αφήστε τον και ικετεύσετε το Θεό να τον 
καθοδηγήσει. Προσέξτε να µην του συµπεριφερθείτε χωρίς 
καλοσύνη. Μια καλοσυνάτη γλώσσα είναι ο µαγνήτης των 
ανθρώπινων καρδιών. Είναι ο άρτος του πνεύµατος, ενδύει τα λόγια 
µε σηµασία, είναι η πηγή του φωτός της σοφίας και της 
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κατανόησης.  

CXXXIII.   Οι εντολές του Θεού έχουν σταλεί από τον ουρανό της 
πλέον µεγαλοπρεπούς Αποκάλυψής Του. Όλοι πρέπει φιλότιµα να 
τις τηρήσουν. Η υπέρτατη διάκριση του ανθρώπου, η πραγµατική 
του πρόοδος, η τελική του νίκη εξαρτιόνταν πάντα και θα 
συνεχίσουν να εξαρτώνται από αυτές. Όποιος τηρεί τις εντολές του 
Θεού θα φτάσει στην παντοτινή ευτυχία. 
Μια διπλή υποχρέωση έχει εκείνος ο οποίος έχει αναγνωρίσει τη 
Χαραυγή της Ενότητας του Θεού και έχει παραδεχτεί την αλήθεια 
Εκείνου ο Οποίος είναι η Φανέρωση της µοναδικότητάς Του. Η 
πρώτη είναι η σταθερότητα στην αγάπη Του, µια σταθερότητα που 
ούτε ο θόρυβος του εχθρού ούτε οι ισχυρισµοί του οκνηρού 
υποκριτή µπορούν να τον εµποδίσουν να προσηλωθεί σ’ Αυτόν ο 
Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, µια σταθερότητα που δε λαµβάνει 
αυτά καθόλου υπόψη. Η δεύτερη είναι η αυστηρή τήρηση των 
νόµων που Αυτός έχει θεσπίσει - νόµους που πάντα όριζε και θα 
συνεχίσει να ορίζει για τους ανθρώπους, και µέσω των οποίων η 
αλήθεια µπορεί να διακριθεί και να διαχωριστεί από την πλάνη. 

CXXXIV.   Το πρώτο και κύριο καθήκον που έχει οριστεί για τους 
ανθρώπους, µετά από την αναγνώριση Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Αιώνια Αλήθεια, είναι το καθήκον της σταθερότητας στην Υπόθεσή 
Του. Αφοσιώσου σ’ αυτήν και να είσαι απ’ αυτούς των οποίων ο 
νους είναι ακλόνητα προσηλωµένος και στηριγµένος στο Θεό. 
Καµιά πράξη όσο αξιέπαινη και αν είναι δε συγκρίνεται ούτε 
µπορεί να συγκριθεί ποτέ µ’ αυτήν. Αυτή είναι η βασίλισσα όλων 
των πράξεων και αυτό θα επιβεβαιώσει ο Κύριός σου, ο Ύψιστος, ο 
Πανίσχυρος. ...  
Οι αρετές και οι ιδιότητες που ανήκουν στο Θεό είναι όλες φανερές 
κι εµφανείς κι έχουν αναφερθεί και περιγραφεί σε όλα τα ουράνια 
Βιβλία. Μεταξύ αυτών η αξιοπιστία, η φιλαλήθεια, η αγνότητα της 
καρδιάς κατά την επικοινωνία µε το Θεό, η καρτερικότητα, η 
υποταγή σε οτιδήποτε έχει ορίσει ο Παντοδύναµος, η ικανοποίηση 
µε τα πράγµατα που η Θέλησή Του έχει ορίσει, η υποµονή, ακόµα 
και η ευγνωµοσύνη µέσα στη συµφορά και η απόλυτη εµπιστοσύνη 
σ’ Αυτόν, κάτω απ’ όλες τις συνθήκες. Αυτές κατατάσσονται, 
σύµφωνα µε την εκτίµηση του Θεού, µεταξύ των πιο υψηλών και 
αξιέπαινων πράξεων. Όλες οι άλλες πράξεις είναι και θα 
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παραµείνουν για πάντα δευτερεύουσες και υποδεέστερες από 
εκείνες…. 
Το πνεύµα που ζωογονεί την ανθρώπινη καρδιά είναι η επίγνωση 
του Θεού και το πιο αληθινό της στόλισµα είναι η αναγνώριση της 
αλήθειας ότι “Αυτός πράττει οτιδήποτε επιθυµεί και ορίζει εκείνο 
που Τον ευχαριστεί.” Το ένδυµά του είναι ο φόβος του Θεού και η 
τελειότητά του η σταθερότητα στην Πίστη Του. Έτσι προστάζει ο 
Θεός οποιονδήποτε Τον αναζητά. Αυτός, αληθινά, αγαπά εκείνον 
που στρέφεται προς Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ 
Αυτόν, το Συγχωρούντα, τον Πλέον Γενναιόδωρο. Κάθε εγκώµιο 
ανήκει στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσµων. 

CXXXV.   Ω Γράµµα του Ζώντος! Το αφτί του Θεού άκουσε τη 
φωνή σου και τα µάτια Του αντίκρισαν τη γραπτή σου ικεσία. 
Αυτός σε καλεί από την έδρα της δόξας Του και σου αποκαλύπτει 
τους στίχους που έχουν σταλεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Βοηθός 
στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος. 
Ευλογηµένος είσαι εσύ που έχεις καταργήσει το είδωλο του εγώ και 
της µάταιης φαντασίωσης κι έχεις σκίσει το πέπλο της οκνηρής 
ψευδαίσθησης, µέσω της δύναµης της ισχύος του Κυρίου σου, του 
Υπέρτατου Προστάτη, του Παντοδύναµου, του µοναδικού 
Αγαπηµένου. Εσύ πραγµατικά πρέπει να συγκαταλεχθείς µε εκείνα 
τα Γράµµατα που έχουν ξεπεράσει κάθε άλλο Γράµµα. Συνεπώς σε 
έχει ξεχωρίσει ο Θεός µέσω της γλώσσας του Κυρίου σου, του 
Μπαµπ, του Οποίου η λαµπρότητα της όψης έχει περιβάλει και θα 
συνεχίσει να περιβάλλει ολόκληρη τη δηµιουργία. Πρόσφερε 
ευχαριστίες στον Παντοδύναµο και εξύµνησε το όνοµά Του, εφόσον 
Αυτός σε έχει βοηθήσει να αναγνωρίσεις µια Υπόθεση που έχει 
κάνει τις καρδιές των κατοίκων των ουρανών και της γης να 
τρέµουν, που έχει κάνει τους κατοίκους των Βασιλείων της 
δηµιουργίας και της Αποκάλυψης να αναφωνήσουν και µέσω της 
οποίας τα απόκρυφα µυστικά που υπάρχουν στα στήθη των 
ανθρώπων έχουν ανιχνευτεί και δοκιµαστεί. 
Ο Κύριός σου, ο Ύψιστος (ο Μπαµπ), σου απευθύνεται, από το 
βασίλειο της δόξας Του, µε αυτά τα λόγια: Μεγάλη είναι η ευλογία 
που σε περιµένει, ω Γράµµα του Ζώντος, διότι έχεις αληθινά 
πιστέψει σ’ Εµένα, αρνήθηκες να Με ντροπιάσεις ενώπιον της 
ουράνιας Συνάθροισης, εκπλήρωσες την υπόσχεσή σου, 
παραµέρισες το πέπλο των µάταιων φαντασιώσεων και προσήλωσες 
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το βλέµµα σου στον Κύριο, το Θεό σου, τον Κύριο των ορατών και 
των αοράτων, τον Κύριο του Πολυσύχναστου Ιερού. Είµαι πολύ 
ευχαριστηµένος µαζί σου, επειδή βρήκα το πρόσωπό σου να λάµπει 
από φως την Ηµέρα κατά την οποία τα πρόσωπα έχουν γίνει 
µελαγχολικά και σκυθρωπά. 
Λέγε: Ω άνθρωποι του Μπαγιάν! Δε σας παραινέσαµε, σε όλες Μας 
τις Πινακίδες και σε όλα Μας τα απόκρυφα Κείµενα, να µην 
ακολουθήσετε τα κακά σας πάθη και τις διεφθαρµένες σας τάσεις, 
αλλά να διατηρείτε τα µάτια σας στραµµένα προς τη Σκηνή της 
υπέρτατης δόξας, την Ηµέρα κατά την οποία η Πλέον Ισχυρή 
Πλάστιγγα θα στηθεί, την Ηµέρα κατά την οποίαν οι γλυκιές 
µελωδίες του Πνεύµατος του Θεού θα ξεχυθούν από τα δεξιά του 
θρόνου του Κυρίου σας, του πανίσχυρου Προστάτη, του 
Παντοδύναµου, του Αγίου των Αγίων; Μήπως δε σας απαγορέψαµε 
να προσκολληθείτε στα πράγµατα που θα σας απέκλειαν από τη 
Φανέρωση της Ωραιότητάς Μας, στη µετέπειτα Αποκάλυψη της, 
είτε είναι οι ενσαρκώσεις των ονοµάτων του Θεού και όλη τους η 
δόξα, είτε οι αποκαλύψεις των ιδιοτήτων Του και της εξουσίας 
αυτών; Δείτε, πως, µόλις αποκάλυψα τον Εαυτό Μου, 
απαρνηθήκατε την αλήθεια Μου και στραφήκατε µακριά Μου και 
γίνατε απ’ αυτούς που θεώρησαν τα σηµάδια του Θεού παιχνίδι και 
διασκέδαση! 
Μα την ωραιότητά Μου! Τίποτα απολύτως δε θα γίνει αποδεκτό 
από σας, αυτή την Ηµέρα, ακόµη κι αν συνεχίσετε να λατρεύετε και 
να προσκυνάτε το Θεό καθ’ όλη την αιωνιότητα της εξουσίας Του. 
Διότι τα πάντα εξαρτώνται από τη Βούλησή Του και η αξία όλων 
των πράξεων βασίζεται στην αποδοχή και στην ευχαρίστησή Του. 
Ολόκληρο το σύµπαν είναι απλώς µια χούφτα από πηλό στο χέρι 
Του. Αν δεν αναγνωρίσει κανείς το Θεό και δεν Τον αγαπήσει, η 
παράκλησή του δε θα εισακουστεί από το Θεό αυτή την Ηµέρα. 
Αυτό αποτελεί την ουσία της Πίστης Του, ας το γνωρίζατε. 
Θα µείνετε άραγε ικανοποιηµένοι µ’ εκείνο που µοιάζει µε την 
πάχνη στην πεδιάδα και θα είστε πρόθυµοι να αποποιηθείτε τον 
Ωκεανό του Οποίου τα ύδατα αναζωογονούν, χάρη στη Θέληση του 
Θεού, τις ψυχές των ανθρώπων; Αλίµονο σε σας που ανταποδώσατε 
τη γενναιοδωρία του Θεού µε ένα τόσο µάταιο και ευκαταφρόνητο 
πράγµα! Είστε πράγµατι απ’ αυτούς που Με απέρριψαν στην 
προηγούµενή Μου Αποκάλυψη. Μακάρι να µπορούσαν οι καρδιές 
σας να το αντιληφθούν! 
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Εγερθείτε και, κάτω από το βλέµµα του Θεού, επανορθώστε τις 
παραβάσεις του καθήκοντός σας απέναντί Του. Αυτή είναι η 
προσταγή Μου σε σας, αν τείνατε τα αφτιά σας στην προσταγή 
Μου. Μα τον Ίδιο µου τον Εαυτό! Ούτε ο λαός του Κορανίου, ούτε 
οι οπαδοί της Πεντατεύχου ή του Ευαγγελίου, ούτε εκείνοι 
οποιουδήποτε άλλου Βιβλίου, δεν έχουν κάνει εκείνο που έχουν 
διαπράξει τα χέρια σας. Εγώ ο Ίδιος αφιέρωσα όλη Μου τη ζωή 
στην υπεράσπιση της αλήθειας αυτής της Πίστης. Εγώ ο Ίδιος 
ανήγγειλα σε όλες Μου τις Πινακίδες τον ερχοµό της Αποκάλυψής 
Του. Κι όµως, µόλις φανέρωσε τον Εαυτό Του στην επακόλουθή 
Του Αποκάλυψη, ενδεδυµένο µε τη δόξα του Μπαχά και στολισµένο 
µε το µανδύα του µεγαλείου Του, εσείς εξεγερθήκατε εναντίον 
Εκείνου ο Οποίος είναι ο υπέρτατος Προστάτης, ο Αυθύπαρκτος. 
Προσέξτε ω άνθρωποι! Να αισχύνεστε γι’ αυτό που Μου συνέβη 
από τα δικά σας χέρια στο µονοπάτι του Θεού. Προσέξτε να µην 
είστε απ’ αυτούς που έχουν απορρίψει εκείνο που τους έχει σταλεί 
από τον Ουρανό της υπέρτατης δόξας του Θεού. 
Τέτοια είναι, ω Γράµµα του Ζώντος, τα λόγια που έχει πει ο Κύριός 
σου κι έχει απευθύνει σ’ εσένα από τα ουράνια βασίλεια. Διακήρυξε 
τα λόγια του Κυρίου σου στους υπηρέτες Του, ώστε ίσως να 
τιναχτούν από τον ύπνο τους και να ζητήσουν συγχώρηση από το 
Θεό που τους έχει πλάσει και δηµιουργήσει και τους έχει στείλει 
αυτή την πλέον λαµπρή, αυτή την πλέον άγια και φανερή 
Αποκάλυψη της Ωραιότητάς Του. 

CXXXVI.   Λέγε: Απελευθερώστε τις ψυχές σας, ω άνθρωποι, από 
τα δεσµά του εγώ και εξαγνίστε τις από κάθε προσκόλληση σε 
οτιδήποτε εκτός από Εµένα. Η ανάµνησή σε Μένα εξαγνίζει τα 
πάντα από το µίασµα, αν µπορούσατε να το αντιληφθείτε. Λέγε: Αν 
όλα τα δηµιουργήµατα απαλλάσσονταν ολοκληρωτικά από το 
πέπλο της εγκόσµιας µαταιότητας και επιθυµίας, το Χέρι του Θεού 
θα κάλυπτε,  αυτή την Ηµέρα, το κάθε ένα και όλα µε το µανδύα 
«Αυτός πράττει οτιδήποτε επιθυµεί στο βασίλειο της δηµιουργίας», 
ώστε µε τον τρόπο αυτό να φανερωνόταν σε όλα τα πράγµατα το 
σηµάδι της κυριαρχίας Του. Εξυψωµένος ας είναι Αυτός, ο 
Ανώτατος Κύριος όλων, ο Παντοδύναµος, ο Υπέρτατος Προστάτης, 
ο Πανένδοξος, ο Πανίσχυρος. 
Ψάλλε, ω δούλε Μου, τους στίχους του Θεού που έφτασαν σ’ εσένα, 
όπως ψάλλονται από αυτούς που Τον έχουν πλησιάσει, ώστε η 
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γλυκύτητα της µελωδίας σου να ανάψει την ίδια την ψυχή σου και 
να προσελκύσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Όποιος 
απαγγέλλει στην ησυχία του δωµατίου του τους στίχους που 
αποκαλύφτηκαν από το Θεό, οι διάσπαρτοι άγγελοι του 
Παντοδύναµου θα σκορπίσουν πλατιά την ευωδία των λόγων που 
βγαίνουν από το στόµα του και θα κάνουν να πάλλεται η καρδιά 
κάθε ενάρετου ανθρώπου. Αν και αυτός στην αρχή µπορεί να µην 
αντιλαµβάνεται την επίδραση, παρόλα αυτά η δύναµη της χάρης 
που απονεµήθηκε σ’ αυτόν, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα, θα 
εξασκήσει την επιρροή της στην ψυχή του. Έτσι ορίστηκαν τα 
µυστήρια της Αποκάλυψης του Θεού χάρη στη θέληση Αυτού, ο 
Οποίος είναι η πηγή της δύναµης και της σοφίας. 
Ω Χαλίλ! Ο Θεός είναι µάρτυς Μου. Παρόλο που η Πένα Μου 
κινείται ακόµη πάνω στην Πινακίδα Μου, ενδόµυχα θρηνεί και 
είναι βαθιά θλιµµένη. Ο λύχνος που καίει µπροστά στο Θρόνο, 
θρηνεί οµοίως και γογγύζει εξαιτίας των όσων έχει υποφέρει η 
Πανάρχαια Ωραιότητα από τα χέρια εκείνων που είναι µόνο ένα 
δηµιούργηµα της Θέλησής Του. Ο Θεός, ο Ίδιος, γνωρίζει και 
πιστοποιεί την αλήθεια των λόγων Μου. Κανένας άνθρωπος που 
έχει εξαγνίσει το αφτί του από τη δυνατή οχλοβοή των απίστων και 
το έχει τείνει προς όλα τα δηµιουργήµατα δεν µπορεί να µην 
ακούσει τη φωνή του κλαυθµού και οδυρµού τους για τη συµφορά 
που Μας προκάλεσαν τα χέρια εκείνων των υπηρετών Μας, που δεν 
έχουν πιστέψει σε Μας κι έχουν εξεγερθεί εναντίον Μας. Έτσι σου 
αποκαλύψαµε µια ακτίνα από τα βάσανα που Μας έχουν πλήξει 
ώστε να λάβεις γνώση των δοκιµασιών Μας και να υποµείνεις 
καρτερικά τις στενοχώριες σου. 
Σήκω να βοηθήσεις τον Κύριό σου πάντα και σ’ όλες τις 
περιστάσεις και να είσαι ένας από τους βοηθούς Του. Συµβούλεψε, 
τότε, τους ανθρώπους να ακούσουν προσεκτικά τα λόγια που έχει 
εκφράσει το Πνεύµα του Θεού σ’ αυτή την ακτινοβόλα και λαµπρή 
Πινακίδα. Λέγε: Μη σπέρνετε, ω άνθρωποι, τους σπόρους της 
διχόνοιας ανάµεσά σας και µη φιλονικείτε µε τον πλησίον σας. Να 
είστε υποµονετικοί κάτω απ’ όλες τις συνθήκες και να στηρίζετε 
όλη σας την εµπιστοσύνη και την πεποίθηση στο Θεό. Βοηθήστε 
τον Κύριό σας µε το ξίφος της σοφίας και του λόγου. Αυτό 
πραγµατικά αρµόζει κάλλιστα στη στάθµη του ανθρώπου. Η 
παρέκκλιση από αυτό δε θα ήταν αντάξια του Θεού, του Ανώτατου 
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Κυρίου όλων, του Δοξασµένου. Οι άνθρωποι, ωστόσο, έχουν 
παραστρατήσει και ανήκουν αληθινά στους αδιάφορους. 
Ξεκλειδώστε, ω άνθρωποι, τις πύλες των καρδιών των ανθρώπων 
µε τα κλειδιά της ανάµνησης Εκείνου ο Οποίος είναι η Ανάµνηση 
του Θεού και η Πηγή της σοφίας ανάµεσά σας. Αυτός έχει επιλέξει 
απ’ όλο τον κόσµο τις καρδιές των υπηρετών Του και έχει κάνει την 
καθεµιά έδρα της αποκάλυψης της δόξας Του. Συνεπώς, εξαγνίστε 
τις από κάθε µίασµα, ώστε εκείνα για τα οποία δηµιουργήθηκαν να 
χαραχτούν πάνω τους. Αυτό πραγµατικά είναι ένα τεκµήριο της 
γενναιόδωρης εύνοιας του Θεού. 
Οµορφύνετε τις γλώσσες σας, ω άνθρωποι, µε τη φιλαλήθεια και 
στολίστε τις ψυχές σας µε το κόσµηµα της τιµιότητας. Προσέξτε ω 
άνθρωποι, να µη συµπεριφερθείτε δόλια σε κανέναν. Να είστε οι 
θεµατοφύλακες του Θεού ανάµεσα στα δηµιουργήµατά Του και τα 
σύµβολα της γενναιοδωρίας Του µεταξύ των ανθρώπων Του. 
Εκείνοι που ακολουθούν τα πάθη και τις διεφθαρµένες τους τάσεις 
έχουν σφάλει κι έχουν σπαταλήσει τις προσπάθειές τους. Αυτοί, 
πραγµατικά, ανήκουν στους χαµένους. Αγωνιστείτε, ω άνθρωποι, 
ώστε τα µάτια σας να κατευθυνθούν προς το έλεος του Θεού, ώστε 
οι καρδιές σας να εναρµονιστούν µε τη θαυµαστή Του ανάµνηση, 
ώστε οι ψυχές σας να αναπαυθούν µε σιγουριά στη χάρη και στη 
γενναιοδωρία Του, ώστε τα πόδια σας να βαδίσουν το µονοπάτι της 
ευχαρίστησής Του. Αυτές είναι οι συµβουλές που σας κληροδοτώ. 
Μακάρι να ακολουθούσατε τις συµβουλές Μου! 

CXXXVII.   Μερικοί έχουν θεωρήσει θεµιτό να παραβιάζουν την 
ακεραιότητα της περιουσίας του πλησίον τους κι έχουν αποδώσει 
µικρή σηµασία στην εντολή του Θεού, όπως έχει οριστεί στο Βιβλίο 
Του. Κακό θα τους βρει και θα τους πλήξει η τιµωρία του Θεού, του 
Πανίσχυρου, του Παντοδύναµου! Μα το όνοµα Εκείνου ο Οποίος 
λάµπει πάνω από τη χαραυγή της ιερότητας! Αν ολόκληρη η γη 
µετατρεπόταν σε ασήµι και χρυσό, κανένας άνθρωπος, για τον 
οποίο µπορεί να ειπωθεί ότι έχει αληθινά ανέλθει στον ουρανό της 
πίστης και της βεβαιότητας, δε θα καταδεχόταν να τα κοιτάξει, 
πόσο µάλλον να τα αρπάξει και να τα κρατήσει. Έχουµε 
προηγουµένως αναφερθεί σ’ αυτό το θέµα σε κείµενα που έχουν 
αποκαλυφτεί στην Αραβική, σε µια γλώσσα εξαιρετικής οµορφιάς. 
Ο Θεός είναι µάρτυς Μας! Οποιοσδήποτε έχει δοκιµάσει τη 
γλυκύτητα αυτών των λόγων, δε θα δεχτεί ποτέ να παραβεί τα όρια 
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που έχει θέσει ο Θεός ούτε θα στρέψει το βλέµµα του προς 
οποιονδήποτε εκτός του Πολυαγαπηµένου του. Ένας τέτοιος 
άνθρωπος θα αναγνωρίσει αµέσως, µε το εσωτερικό του µάτι πόσο 
εντελώς µάταια και φευγαλέα είναι τα πράγµατα αυτού του κόσµου 
και θα εκδηλώσει τη συµπάθειά του στα ουράνια πράγµατα. 
Λέγε: Να αισχύνεστε, ω εσείς που αποκαλείτε τους εαυτούς σας 
λάτρεις της Πανάρχαιας Ωραιότητας! Παραδειγµατιστείτε από τα 
βάσανα που Αυτός έχει υποφέρει, από το βάρος της οδύνης που έχει 
υποµείνει για χάρη του Θεού. Ας είναι τα µάτια σας ανοιχτά. Για 
ποιο λόγο Αυτός βασανίστηκε, αν οι πολλαπλές δοκιµασίες που έχει 
υποφέρει πρόκειται τελικά να καταλήξουν σε τόσο ευκαταφρόνητες 
οµολογίες και τέτοια άθλια συµπεριφορά; Κάθε ληστής, κάθε 
υπαίτιος αδικίας, τις ηµέρες που προηγήθηκαν της Αποκάλυψής 
Μου, είχε πει αυτά τα ίδια λόγια κι είχε κάνει τις ίδιες αυτές 
πράξεις. 
Αληθινά λέγω: Ακούστε προσεκτικά τη γλυκιά Μου φωνή και 
εξαγνίστε τον εαυτό σας από το µίασµα των κακών παθών και 
διεφθαρµένων σας επιθυµιών. Εκείνοι που διαµένουν µέσα στη 
σκηνή του Θεού και είναι εγκατεστηµένοι στις έδρες της παντοτινής 
δόξας θα αρνηθούν, ακόµη κι αν πεθαίνουν της πείνας, να 
απλώσουν τα χέρια τους και ν’ αρπάξουν αθέµιτα την περιουσία του 
πλησίον τους, όσο ποταπός και ανάξιος κι αν είναι αυτός. 
Ο σκοπός του ενός αληθινού Θεού στη φανέρωση του Εαυτού Του 
είναι να καλέσει όλη την ανθρωπότητα στη φιλαλήθεια και 
ειλικρίνεια, στην ευσέβεια και αξιοπιστία, στην αυταπάρνηση και 
υποταγή στη Θέληση του Θεού, στην καρτερικότητα και καλοσύνη, 
στην εντιµότητα και σοφία. Ο σκοπός Του είναι να στολίσει κάθε 
άνθρωπο µε το µανδύα ενός άγιου χαρακτήρα και να τον κοσµήσει 
µε το στολίδι άγιων κι αγαθών πράξεων. 
Λέγε: Να έχετε έλεος για τον εαυτό σας και για τους συνανθρώπους 
σας και µην αφήνετε την Υπόθεση του Θεού - µια Υπόθεση που 
είναι αµέτρητα εξυψωµένη υπεράνω της ενδότατης ουσίας της 
ιερότητας - να µολυνθεί από την κηλίδα των µάταιων 
ψευδαισθήσεών σας , των άπρεπων και διεφθαρµένων 
φαντασιώσεών σας. 

CXXXVIII.   Εσύ βλέπεις ω Θεέ του ελέους, Εσύ του Οποίου η 
δύναµη διαποτίζει όλα τα δηµιουργήµατα, αυτούς τους υπηρέτες 
Σου, τους δούλους Σου, οι οποίοι, σύµφωνα µε την ευχαρίστηση της 
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Θέλησής Σου, τηρούν κατά την ηµέρα τη νηστεία που έχει οριστεί 
από Εσένα, οι οποίοι ξυπνούν τη χαραυγή της ηµέρας για να 
µνηµονεύσουν το Όνοµά Σου και να πλέξουν το εγκώµιό Σου µε 
την ελπίδα να αποκτήσουν το µερίδιό τους από τα αγαθά που 
διαφυλάσσονται µέσα στα θησαυροφυλάκια της χάρης και της 
γενναιοδωρίας Σου. Σε ικετεύω, ω Συ που κρατάς στα χέρια Σου τα 
ηνία ολόκληρης της δηµιουργίας, στην παλάµη του Οποίου 
βρίσκεται όλη η βασιλεία των ονοµάτων Σου και των ιδιοτήτων 
Σου, να µη στερήσεις από τους υπηρέτες Σου, κατά την Ηµέρα Σου, 
τις βροχές που πέφτουν από τα σύννεφα του ελέους Σου, ούτε να 
τους εµποδίσεις να λάβουν το µερίδιό τους από τον ωκεανό της 
ευχαρίστησής Σου. 
Όλα τα στοιχεία της γης µαρτυρούν, ω Κύριε µου, το µεγαλείο της 
δύναµής Σου και της κυριαρχίας Σου· και όλα τα σηµάδια του 
σύµπαντος επιβεβαιώνουν τη δόξα της µεγαλειότητας και της 
ισχύος Σου. Έχε έλεος λοιπόν, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Υπέρτατος 
Κύριος των πάντων, ο Οποίος είσαι ο βασιλιάς των αιώνιων ηµερών 
και ο Άρχοντας των εθνών, για αυτούς τους υπηρέτες Σου οι οποίοι 
έχουν προσκολληθεί στο σχοινί των εντολών Σου, οι οποίοι έχουν 
υποκλιθεί στις αποκαλύψεις των νόµων Σου που έχουν σταλεί από 
τον ουρανό της Θέλησής Σου. 
Κοίταξε, ω Θεέ µου, πως τα µάτια τους έχουν υψωθεί προς τη 
χαραυγή της καλοσύνης Σου, πως οι καρδιές τους κατευθύνονται 
προς τους ωκεανούς της εύνοιάς Σου, πως οι φωνές τους 
χαµηλώνουν µπροστά στους τόνους της γλυκύτατης Φωνής Σου που 
καλεί, από την πιο υπέροχη Στάθµη, στο όνοµά Σου το Πανένδοξο. 
Βοήθησε τους αγαπηµένους Σου, ω Κύριέ µου, αυτούς που έχουν 
εγκαταλείψει τα πάντα, ώστε να αποκτήσουν τα όσα Εσύ κατέχεις, 
οι οποίοι έχουν περικυκλωθεί από δοκιµασίες και βάσανα επειδή 
απαρνήθηκαν τον κόσµο και κατεύθυναν τη συµπάθειά τους προς 
το βασίλειο της δόξας Σου. Προφύλαξέ τους, Σε ικετεύω, ω Κύριέ 
µου, από τις επιθέσεις των κακών παθών και επιθυµιών τους και 
βοήθησέ τους να αποκτήσουν τα πράγµατα που µπορούν να τους 
ωφελήσουν σ’ αυτό τον παρόντα κόσµο και στον επόµενο. 
Σε εκλιπαρώ, ω Κύριέ µου, στο απόκρυφο, στο αξιολάτρευτο 
Όνοµά Σου που καλεί δυνατά στο βασίλειο της δηµιουργίας και 
καλεί όλους τους λαούς στο Δέντρο πέρα από το οποίο δεν υπάρχει 
πέρασµα, στην έδρα της υπέρτατης δόξας, να ρίξεις πάνω µας και 
πάνω από τους υπηρέτες Σου, τη µεγάλη βροχή του ελέους Σου, 
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έτσι ώστε να µας εξαγνίσει από την ανάµνηση των πάντων εκτός 
από Εσένα και να µας τραβήξει κοντά στις ακτές του ωκεανού της 
χάρης Σου. Όρισε, ω Κύριε, µέσω της ύψιστης Πένας Σου, αυτό που 
θα καταστήσει αθάνατες τις ψυχές µας στο Βασίλειο της δόξας, θα 
διαιωνίσει τα ονόµατά µας στη Βασιλεία Σου και θα διαφυλάξει τη 
ζωή µας στα θησαυροφυλάκια της προστασίας Σου και τα σώµατά 
µας στο προπύργιο του απαραβίαστου οχυρού Σου. Ισχυρός είσαι 
Εσύ υπεράνω όλων των πραγµάτων, είτε ανήκουν στο παρελθόν 
είτε στο µέλλον. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον 
πανίσχυρο Προστάτη, τον Αυθύπαρκτο. 
Εσύ βλέπεις, ω Κύριε, τα ικετευτικά µας χέρια υψωµένα προς τον 
ουρανό της εύνοιας και της γενναιοδωρίας Σου. Δώσε να γεµίσουν 
µε τους θησαυρούς της µεγαλοψυχίας Σου και της γενναιόδωρης 
χάρης Σου. Συγχώρησε εµάς, τους πατέρες µας και τις µητέρες µας 
κι εκπλήρωσε οτιδήποτε έχουµε επιθυµήσει από τον ωκεανό της 
χάρης και της Θείας Σου γενναιοδωρίας. Δέξου, ω Αγαπηµένε των 
καρδιών µας, όλα τα έργα µας στο µονοπάτι Σου. Συ είσαι αληθινά 
ο Παντοδύναµος, ο Ύψιστος, ο Ασύγκριτος, ο Μοναδικός, ο 
Συγχωρών, ο Φιλεύσπλαχνος. 

CXXXIX.   Ας είναι το αφτί σου προσηλωµένο, ω Ναµπίλ-ε-Αζάµ, 
στη Φωνή του Πανάρχαιου που σε καλεί από το Βασίλειο του 
Πανένδοξου Ονόµατός Του. Αυτός είναι εκείνος ο Οποίος 
διακηρύσσει τώρα από τα ουράνια βασίλεια και µέσα στην 
ενδότατη ουσία όλων των δηµιουργηµάτων: “Εγώ αληθινά είµαι ο 
Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Μένα. Εγώ είµαι Αυτός ο 
Οποίος ανέκαθεν υπήρξε η Πηγή κάθε εξουσίας και δύναµης, Αυτός 
ο Οποίος θα συνεχίσει, καθ’ όλη την αιωνιότητα, να εξασκεί τη 
βασιλεία Του και να απλώνει την προστασία Του πάνω σ’ όλα τα 
δηµιουργήµατα. Απόδειξή Μου είναι το µεγαλείο της ισχύος Μου 
και η κυριαρχία Μου που αγκαλιάζει ολόκληρη τη δηµιουργία.”… 
Ευλογηµένο είσαι, ω όνοµά Μου, επειδή έχεις εισέλθει στην 
Κιβωτό Μου και τρέχεις, µέσω της δύναµης της υπέρτατης και 
ύψιστης ισχύος Μου, στον ωκεανό του µεγαλείου και 
συγκαταλέγεσαι ανάµεσα στους ευνοουµένους Μου των οποίων τα 
ονόµατα έχουν χαραχτεί από το Δάκτυλο του Θεού. Εσύ έχεις πιει 
από το κύπελλο που είναι πραγµατικά ζωή από τα χέρια αυτού του 
Νέου, γύρω από τον Οποίο περιστρέφονται οι Φανερώσεις του 

 212



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα
Πανενδόξου και του Οποίου τη λαµπρότητα της παρουσίας αυτοί οι 
Οποίοι είναι οι Χαραυγές του Ελέους εξυµνούν µέρα και νύχτα. 
Η δόξα Του ας είναι µαζί σου, επειδή έχεις ταξιδέψει από το Θεό 
στο Θεό κι έχεις εισέλθει µέσα στα όρια της Αυλής της άφθαρτης 
λαµπρότητας - στον Τόπο τον οποίο θνητός άνθρωπος δε δύναται 
ποτέ να περιγράψει. Εκεί η αύρα της αγιότητας, γεµάτη από αγάπη 
του Κυρίου σου, έχει αναζωογονήσει το πνεύµα µέσα σου και τα 
ύδατα της κατανόησης σε έχουν ξεπλύνει από τις κηλίδες της 
αποµάκρυνσης και της ασέβειας. Έχεις γίνει δεκτός στον 
Παράδεισο της Ανάµνησης του Θεού, επειδή αναγνώρισες Εκείνον 
ο Οποίος είναι η Προσωποποίηση εκείνης της Ανάµνησης µεταξύ 
των ανθρώπων. 
Εποµένως, να είσαι ευγνώµων στο Θεό επειδή σου έδωσε τη 
δύναµη να βοηθήσεις την Υπόθεσή Του, επειδή έκανε τα άνθη της 
γνώσης και της κατανόησης να ανθήσουν στον κήπο της καρδιάς 
σου. Έτσι σε περιέβαλε η χάρη Του και περιέβαλε και όλη τη 
δηµιουργία. Πρόσεξε µην επιτρέψεις σε τίποτε απολύτως να σε 
λυπήσει. Απάλλαξε τον εαυτό σου από κάθε προσήλωση στους 
µάταιους υπαινιγµούς των ανθρώπων και παραµέρισε τις ανώφελες 
και ύπουλες φιλονικίες εκείνων που είναι καλυµµένοι µε πέπλο που 
τους χωρίζει από το Θεό. Διακήρυξε λοιπόν εκείνο που το Μέγιστο 
Πνεύµα θα σε εµπνεύσει να πεις στην υπηρεσία της Υπόθεσης του 
Κυρίου σου, έτσι ώστε να αναζωογονήσεις τις ψυχές όλων των 
ανθρώπων και να κάνεις τις καρδιές να τείνουν προς αυτή την 
πλέον ευλογηµένη και πανένδοξη Αυλή. … 
Γνώριζε ότι έχουµε καταργήσει το νόµο του ξίφους σαν µια βοήθεια 
προς την Υπόθεσή Μας και τον έχουµε αντικαταστήσει µε τη 
δύναµη που πηγάζει από το λόγο των ανθρώπων. Έτσι έχουµε 
αµετάκλητα προστάξει σαν συνέπεια της χάρης Μας. Λέγε: Ω 
άνθρωποι! Μη σπέρνετε τους σπόρους της διχόνοιας ανάµεσα 
στους ανθρώπους και αποφύγετε τη φιλονικία µε τον πλησίον σας, 
διότι ο Κύριός σας έχει εναποθέσει τον κόσµο και τις πόλεις του 
στη φροντίδα των βασιλέων της γης και τους έχει κάνει σύµβολα 
της δικής Του δύναµης, σαν συνέπεια της εξουσίας που έχει 
αποφασίσει να τους απονείµει. Αυτός έχει αρνηθεί να φυλάξει για 
τον Εαυτό Του  οποιοδήποτε µερίδιο από την κυριαρχία αυτού του 
κόσµου. Αυτό θα πιστοποιήσει Εκείνος ο Οποίος είναι ο Ίδιος η 
Αιώνια Αλήθεια. Τα πράγµατα που έχει φυλάξει για τον Εαυτό Του 
είναι οι πόλεις των ανθρώπινων καρδιών, ώστε να τις εξαγνίσει από 
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κάθε γήινο µίασµα και να τις καταστήσει ικανές να πλησιάσουν στο 
καθαγιασµένο Σηµείο, το οποίο δεν µπορούν ποτέ να µολύνουν τα 
χέρια του απίστου. Ανοίξτε, ω άνθρωποι, την πόλη της ανθρώπινης 
καρδιάς µε το κλειδί του λόγου σας. Έτσι έχουµε προδιαγράψει το 
καθήκον για σας, σύµφωνα µε έναν προκαθορισµένο γνώµονα.  
Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Ο κόσµος και οι µαταιότητές του, το 
µεγαλείο του και οποιεσδήποτε απολαύσεις µπορεί να προσφέρει, 
είναι όλα τόσο ευτελή στα µάτια του Θεού και ακόµη πιο 
ευκαταφρόνητα από το χώµα και η στάχτη. Μακάρι οι καρδιές των 
ανθρώπων να µπορούσαν να το κατανοήσουν! Καθαρίστε τον εαυτό 
σας παντελώς, ω άνθρωποι του Μπαχά, από τη µόλυνση του 
κόσµου και από καθετί που σχετίζεται µ’ αυτόν. Ο Θεός ο Ίδιος 
είναι µάρτυς Μου. Τα πράγµατα της γης δε σας αρµόζουν. Αφήστε 
τα σ’ αυτούς που τα επιθυµούν και προσηλώστε το βλέµµα σας σ’ 
αυτό το πλέον ιερό και λαµπρό Όραµα.  
Αυτό που σας αρµόζει είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη Εκείνου ο 
Οποίος είναι η Φανέρωση της Ουσίας Του, και η τήρηση όλων 
όσων Αυτός κρίνει καλό να ορίσει σε σας, ας το γνωρίζατε.  
Λέγε: Ας είναι η φιλαλήθεια και η ευγένεια το στόλισµά σας. Μην 
επιτρέπετε στον εαυτό σας να στερηθεί το ένδυµα της επιείκειας και 
της δικαιοσύνης, έτσι ώστε οι γλυκιές ευωδίες της αγιότητας να 
διαχυθούν από τις καρδιές σας πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. 
Λέγε: Προσέξτε, ω άνθρωποι του Μπαχά, µήπως βαδίσετε στο 
δρόµο εκείνων των οποίων τα λόγια διαφέρουν από τις πράξεις. 
Πασχίστε ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να φανερώσετε στους 
λαούς της γης τα σηµεία του Θεού και να αντανακλάτε τις εντολές 
Του. Ας είναι οι πράξεις σας οδηγός για όλη την ανθρωπότητα, διότι 
όσα διακηρύττουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε υψηλά είτε 
χαµηλά ιστάµενοι, διαφέρουν από τη συµπεριφορά τους. Με τις 
πράξεις σας µπορείτε να διακριθείτε από τους άλλους. Με αυτές 
µπορεί να σκορπιστεί η λαµπρότητα του φωτός σας πάνω σ’ 
ολόκληρη τη γη. Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που λαµβάνει υπόψη 
του τη συµβουλή Μου και τηρεί τις εντολές που ορίστηκαν απ’ 
Αυτόν ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 

CXL.   Ω Μωχαµάντ Αλή! Μεγάλη είναι η ευλογία που σε 
περιµένει εφόσον έχεις στολίσει την καρδιά σου µε το κόσµηµα της 
αγάπης του Κυρίου σου, του Πανένδοξου, του Πανύµνητου. 
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Εκείνος που έχει φτάσει σ’ αυτή τη στάθµη αυτή την ηµέρα, κάθε 
αγαθό θα είναι δικό του. 
Μη δίνεις καµιά σηµασία στην ταπείνωση στην οποίαν έχουν 
υποβληθεί οι αγαπηµένοι του Θεού αυτή την Ηµέρα. Αυτή η 
ταπείνωση είναι το καύχηµα και η δόξα κάθε πρόσκαιρης τιµής και 
εγκόσµιου µεγαλείου. Ποια µεγαλύτερη τιµή µπορεί να φανταστεί 
κανείς από την τιµή που απονέµεται από τη Γλώσσα του 
Πανάρχαιου των Ηµερών όταν ανακαλεί στη µνήµη τους 
αγαπηµένους Του στη Μεγίστη Φυλακή Του; Πλησιάζει η µέρα 
κατά την οποία τα σύννεφα που παρεµβάλλονται θα έχουν πλήρως 
διαλυθεί, όταν το φως των λόγων, «όλη η τιµή ανήκει στο Θεό και 
σ’ αυτούς που Τον αγαπούν» θα έχει εµφανιστεί, τόσο φανερά όσο 
ο ήλιος, πάνω στον ορίζοντα της Βούλησης του Παντοδύναµου. 
Όλοι οι άνθρωποι, είτε υψηλά είτε χαµηλά ιστάµενοι, έχουν 
επιδιώξει και επιδιώκουν ακόµη µια τόσο µεγάλη τιµή. Όλοι, 
ωστόσο, µόλις ο Ήλιος της Αλήθειας έριξε την ακτινοβολία του 
πάνω στον κόσµο, στερήθηκαν των αγαθών του και αποκλείστηκαν 
σαν µε ένα πέπλο από τη δόξα του, εκτός απ’ αυτούς που 
κρατήθηκαν στο σχοινί της αστείρευτης πρόνοιας του αληθινού 
Θεού και µε απόλυτη αποδέσµευση από τα πάντα εκτός απ’ Αυτόν 
έστρεψαν τα πρόσωπά τους προς την άγια Του αυλή. 
Πρόσφερε ευχαριστίες σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Επιθυµία όλων 
των κόσµων επειδή σε περιέβαλε µε µια τόσο υψηλή τιµή. Σύντοµα 
ο κόσµος κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν θα είναι σαν ένα πράγµα 
λησµονηµένο και κάθε τιµή θα ανήκει στους αγαπηµένους του 
Κυρίου σου, του Πανένδοξου, του Πλέον Γενναιόδωρου. 

CXLI.   Ένα Βιβλίο έχει σταλεί πράγµατι στους ανθρώπους µε 
διορατικότητα! Προστάζει τους ανθρώπους να τηρούν τη 
δικαιοσύνη και να εξασκούν την εντιµότητα και τους απαγορεύει ν’ 
ακολουθούν τις διεφθαρµένες τους τάσεις και τις σαρκικές τους 
επιθυµίες· µήπως µπορέσουν τα παιδιά των ανθρώπων να 
ξυπνήσουν από το λήθαργό  τους. 
Λέγε: Ακολουθήστε, ω άνθρωποι, ό,τι έχει προκαθοριστεί για σας 
στις Πινακίδες Μας και µην ακολουθείτε τις φαντασιώσεις που 
έχουν επινοήσει οι πρόξενοι της διχόνοιας, αυτοί που πράττουν 
κακοήθειες και τις επιρρίπτουν στο Θεό, τον Πανάγιο, τον 
Πανένδοξο, τον Ύψιστο. Λέγε: Δεχτήκαµε να δοκιµαστούµε από 
δεινά και βάσανα, ώστε να εξαγνιστείτε από κάθε γήινο µίασµα. 
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Γιατί, λοιπόν, αρνείστε να στοχαστείτε το σκοπό Μας µέσα στις 
καρδιές σας; Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Όποιος συλλογιστεί τα 
βάσανα που έχουµε υποφέρει, η ψυχή του θα λιώσει βεβαιότατα 
από τη θλίψη. Ο Κύριός σου ο Ίδιος είναι µάρτυς της αλήθειας των 
λόγων Μου. Υποµείναµε το βάρος όλων των συµφορών για να σας 
εξαγνίσουµε από κάθε γήινη διαφθορά κι όµως εσείς παραµένετε 
αδιάφοροι. 
Λέγε: Αρµόζει στον καθένα που κρατιέται σταθερά από την άκρη 
του Μανδύα Μας να είναι άσπιλος από οτιδήποτε µπορεί να 
αποστρέφεται η ουράνια Συνάθροιση. Έτσι έχει οριστεί από τον 
Κύριό σου, τον Πανένδοξο, σ’ αυτή τη σαφή Του Πινακίδα. Λέγε: 
Παραµερίζετε την αγάπη Μου και πράττετε εκείνο που θλίβει την 
καρδιά Μου; Τι είναι αυτό που σας εµποδίζει να καταλάβετε εκείνο 
που έχει αποκαλυφτεί σε σας από Αυτόν ο Οποίος είναι ο 
Παντογνώστης, ο Πάνσοφος; 
Αληθινά βλέπουµε τις πράξεις σας. Αν αντιληφθούµε σ’ αυτές τη 
γλυκιά ευωδία της αγνότητας και αγιότητας βεβαιότατα θα σας 
ευλογήσουµε. Τότε οι γλώσσες των κατοίκων του Παραδείσου θα 
σας εγκωµιάσουν και θα εξυµνήσουν τα ονόµατά σας µαζί µε 
αυτούς που έχουν πλησιάσει το Θεό. 
Προσκολλήσου στην άκρη του Μανδύα του Θεού και κρατήσου 
γερά από το Σχοινί Του, ένα Σχοινί το οποίο κανείς δεν µπορεί να 
κόψει. Πρόσεξε ώστε ο θόρυβος εκείνων που έχουν αποκηρύξει 
αυτή τη Μεγίστη Αγγελία να µη σε εµποδίσει να πετύχεις το σκοπό 
σου. Διακήρυξε ό,τι έχει υποδειχτεί σ’ εσένα σ’ αυτή την Πινακίδα, 
ακόµη κι αν όλοι οι λαοί εγερθούν και εναντιωθούν σ’ εσένα. Ο 
Κύριός σου είναι, αληθινά, ο Ακαταµάχητος, ο Αδιάλειπτος 
Προστάτης. 
Ας είναι η δόξα Μου µαζί σου και µαζί µε τους αγαπηµένους 
εκείνους που συναναστρέφονται µ’ εσένα. Αυτοί πραγµατικά είναι 
εκείνοι που θα είναι µακάριοι. 

CXLII.   Ορκίζοµαι στην ωραιότητα του Πολυαγαπηµένου! Αυτό 
είναι το Έλεος που έχει περιβάλει ολόκληρη την πλάση, η Ηµέρα 
κατά την οποία η χάρη του Θεού έχει διαπεράσει και διαποτίσει όλα 
τα πράγµατα. Τα ζωντανά ύδατα του ελέους Μου, ω Αλή, 
ξεχύνονται και η καρδιά Μου λιώνει από τη ζεστασιά της 
τρυφερότητας και της αγάπης Μου. Ποτέ δεν κατάφερα να 
συµβιβαστώ µε το γεγονός ότι οι αγαπηµένοι Μου πλήττονται από 
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συµφορές, ή ότι θα µπορούσε να σκιάσει τη χαρά των καρδιών τους 
οποιαδήποτε δοκιµασία. 
Κάθε φορά που το όνοµά Μου «ο Παντελεήµων» µάθαινε ότι ένας 
από τους λάτρεις Μου είχε εκφράσει ένα λόγο που αντιτίθεται στην 
επιθυµία Μου, επέστρεφε συντετριµµένο και απαρηγόρητο στην 
κατοικία του· και οποτεδήποτε το όνοµά Μου «ο Αποκρύπτων» 
ανακάλυπτε ότι ένας από τους οπαδούς Μου είχε επιφέρει κάποια 
ντροπή ή ταπείνωση στο γείτονά του, γυρνούσε επίσης πίσω 
πικραµένο και θλιµµένο στα καταφύγια της δόξας και έκλαιγε και 
θρηνούσε γοερά. Και οποτεδήποτε το όνοµά Μου «ο Πάντοτε 
Συγχωρών» αντιλαµβανόταν ότι κάποιος από τους φίλους Μου είχε 
διαπράξει κάποια παράβαση, κραύγαζε στην απελπισία του και, 
κυριευµένο από οδύνη, έπεφτε στο χώµα και µεταφερόταν από µια 
συντροφιά των αόρατων αγγέλων στην κατοικία του στα ουράνια 
βασίλεια. 
Μα τον Εαυτό Μου, τον Αληθινό, ω Αλή! Η φωτιά που έχει 
αναφλέξει την καρδιά του Μπαχά είναι σφοδρότερη από τη φωτιά 
που λάµπει στην καρδιά σου και ο θρήνος Του πιο δυνατός από το 
θρήνο σου. Κάθε φορά που έφτανε η πνοή της αµαρτίας που 
διέπραττε κάποιος από αυτούς στην Αυλή της Παρουσίας Του, 
Αυτός, η Πανάρχαια Ωραιότητα, γέµιζε τόσο πολύ µε ντροπή που 
ευχόταν να µπορούσε να κρύψει τη δόξα της όψης Του από τα µάτια 
όλων των ανθρώπων, διότι Αυτός πάντα προσήλωνε το βλέµµα Του 
στην αφοσίωσή τους και παρατηρούσε τις ουσιώδεις προϋποθέσεις 
της. 
Τα λόγια που είχες γράψει, µόλις διαβάστηκαν ενώπιόν Μου, 
έκαναν τον ωκεανό της αφοσίωσής Μου να κυµατίσει µέσα Μου, 
την αύρα της συγχώρησής Μου να πνεύσει πάνω στην ψυχή σου, το 
δέντρο της στοργικής καλοσύνης Μου να σε σκιάσει και τα 
σύννεφα της γενναιοδωρίας Μου να σκορπίσουν σαν βροχή πάνω 
σου τα δώρα τους. Ορκίζοµαι στον Ήλιο που λάµπει πάνω στον 
ορίζοντα της αιωνιότητας, λυπούµαι για σένα στη θλίψη σου και 
θρηνώ µ’ εσένα στη συµφορά σου…. Είµαι µάρτυς των υπηρεσιών 
που έχεις προσφέρει σε Μένα και πιστοποιώ τα διάφορα βάσανα 
που έχεις υποφέρει για χάρη Μου. Κάθε µόριο της γης δηλώνει την 
αγάπη Μου για σένα. 
Η έκκληση που πρόβαλες, ω Αλή, γίνεται εξαιρετικά αποδεκτή στα 
µάτια Μου. Διακήρυξε τόσο µε την πένα σου όσο και µε τη γλώσσα 
σου την Υπόθεσή Μου. Φώναξε και κάλεσε τους ανθρώπους σ’ 
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Αυτόν ο Οποίος είναι ο Υπέρτατος Κύριος όλων των κόσµων, µε 
τέτοιο ζήλο και πάθος που όλοι οι άνθρωποι να αναφλεγούν από 
σένα. 
Λέγε: Ω Κύριέ µου, Πολυαγαπηµένε µου, Υποκινητή των πράξεών 
µου, Αστέρα Οδηγέ της ψυχής µου, Φωνή που καλεί στην ενδότατη 
ύπαρξή µου, Αντικείµενο της λατρείας της καρδιάς µου! Δόξα σ’ 
Εσένα που µε έκανες ικανό να στρέψω το πρόσωπό µου προς 
Εσένα, που έβαλες φωτιά στην ψυχή µου µε την ανάµνησή για 
Σένα, που µε βοήθησες να διακηρύξω το Όνοµά Σου και να ψάλω 
τα εγκώµιά Σου. 
Θεέ µου, Θεέ µου! Αν δε βρεθεί κανείς να παραστρατίσει από το 
µονοπάτι Σου, πώς µπορεί, τότε, το λάβαρο του ελέους Σου να 
ξεδιπλωθεί, ή η σηµαία της γενναιόδωρης χάρης Σου να υψωθεί; Κι 
αν δε διαπραχθεί η αδικία τι είναι εκείνο που µπορεί να κηρύξει 
Εσένα ως τον Αποκρύπτοντα τις αµαρτίες των ανθρώπων, τον 
Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο; Ας γίνει η 
ψυχή µου θυσία για τα ανοµήµατα εκείνων που παρανοµούν 
εναντίον Σου, διότι πάνω σ’ αυτά τα ανοµήµατα πνέουν οι γλυκιές 
ευωδίες του στοργικού ελέους του Ονόµατός Σου, του 
Φιλεύσπλαχνου, του Παντελεήµονα. Ας προσφερθεί η ζωή µου για 
τις παραβάσεις εκείνων που παρασπονδούν εναντίον Σου, διότι 
µέσω αυτών η πνοή της χάρης Σου και η ευωδία της στοργικής Σου 
καλοσύνης έχουν γνωστοποιηθεί και διαχυθεί ανάµεσα στους 
ανθρώπους. Μακάρι η ενδότατή µου ύπαρξη να προσφερθεί για τα 
αµαρτήµατα εκείνων που έχουν  αµαρτήσει εναντίον Σου, διότι 
τέτοια αµαρτήµατα έχουν σαν αποτέλεσµα να αποκαλύπτεται ο 
Ήλιος της πολλαπλούς Σου εύνοιας πάνω στον ορίζοντα της 
γενναιοδωρίας Σου και τα σύννεφα της αδιάκοπης πρόνοιάς Σου να 
σκορπούν σαν βροχή τα δώρα τους πάνω στην ουσία όλων των 
δηµιουργηµάτων. 
Εγώ είµαι αυτός, ω Κύριέ µου, που έχει οµολογήσει σ’ Εσένα το 
πλήθος των κακών του πράξεων, που έχει παραδεχτεί αυτό που 
κανένας άνθρωπος δεν έχει παραδεχτεί. Έχω σπεύσει να φτάσω 
στον ωκεανό της συγχώρησής Σου κι έχω αναζητήσει καταφύγιο 
κάτω από τη σκιά της πλέον ευσπλαχνικής Σου χάρης. Δώσε, Σε 
ικετεύω, ω Συ που είσαι ο Αιώνιος Βασιλέας και ο Υπέρτατος 
Προστάτης όλων των ανθρώπων, να µπορέσω να φανερώσω εκείνο 
που θα κάνει τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων να υψωθούν 
στην απεριόριστη απεραντοσύνη της αγάπης Σου και να 
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επικοινωνήσουν µε το Πνεύµα Σου. Ενίσχυσέ µε, µε τη δύναµη της 
κυριαρχίας Σου, ώστε να κατευθύνω όλα τα δηµιουργήµατα προς τη 
Χαραυγή της Φανέρωσής Σου και την Πηγή της Αποκάλυψής Σου. 
Βοήθησέ µε, ω Κύριέ µου, να παραδοθώ ολοκληρωτικά στη 
Θέλησή Σου και να εγερθώ και να Σε υπηρετήσω, διότι δεν αγαπώ 
αυτή τη γήινη ζωή για κανέναν άλλο σκοπό παρά µόνο για να 
περιφέροµαι γύρω από τη Σκηνή της Αποκάλυψής Σου και την 
Έδρα της Δόξας Σου. Με βλέπεις, ω Θεέ µου, αποδεσµευµένο απ’ 
όλα εκτός από Εσένα και ταπεινό και υποτακτικό στη Θέλησή Σου. 
Μεταχειρίσου µε όπως ταιριάζει σ’ Εσένα κι όπως αρµόζει στην 
εξοχότητά Σου και στη µεγάλη Σου δόξα 
Ω Αλή! Η γενναιοδωρία Εκείνου ο Οποίος είναι ο Κύριος όλων των 
κόσµων προσφερόταν και συνεχίζει να προσφέρεται σ’ εσένα. 
Εξοπλίσου µε τη δύναµή Του και την ισχύ Του και σήκω να 
βοηθήσεις την Υπόθεσή Του και να δοξάσεις το άγιο όνοµά Του. 
Μην αφήνεις την άγνοιά σου, όσον αφορά την ανθρώπινη µόρφωση 
και την ανικανότητά σου να διαβάζεις και να γράφεις, να 
στενοχωρεί  την καρδιά σου. Οι πόρτες της πολλαπλής χάρης Του 
βρίσκονται υπό τον ισχυρό έλεγχο της δύναµης του ενός αληθινού 
Θεού. Αυτός τις έχει ανοίξει και θα συνεχίσει να τις ανοίγει 
µπροστά σε όλους εκείνους που Τον υπηρετούν. Εύχοµαι αυτή η 
αύρα της Θείας γλυκύτητας να συνεχίσει να πνέει πάντα από το 
λιβάδι της καρδιάς σου πάνω σε όλο τον κόσµο, µε τέτοιο τρόπο 
που οι επιδράσεις της να φανερωθούν σε κάθε τόπο. Αυτός είναι 
εκείνος που εξουσιάζει όλα τα πράγµατα. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
Πανίσχυρος, ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος. 

CXLIII.   Ευλογηµένος είσαι εσύ, ω υπηρέτη Μου, επειδή έχεις 
αναγνωρίσει την Αλήθεια κι έχεις αποµακρυνθεί από εκείνον που 
απαρνήθηκε τον Παντελεήµονα και καταδικάστηκε ως κακοήθης 
στη Μητρική Πινακίδα. Βάδιζε σταθερά στην αγάπη του Θεού και 
προχώρησε ευθεία στην Πίστη Του και βοήθησέ Τον µε τη δύναµη 
του λόγου σου. Έτσι σε προστάζει ο Παντελεήµονας ο Οποίος 
υποφέρει φυλάκιση στα χέρια των καταπιεστών Του. 
Αν σε πλήξει η συµφορά για χάρη Μου, φέρε στη µνήµη τα δεινά 
και τα βάσανά Μου και θυµήσου την εξορία και τη φυλάκισή Μου. 
Έτσι µεταφέρουµε σ’ εσένα αυτό που έχει κατέλθει σε Μας από 
Αυτόν ο Οποίος είναι ο Πανένδοξος, ο Πάνσοφος. 
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Μα τον Ίδιο Μου τον Εαυτό! Πλησιάζει η ηµέρα κατά την οποία θα 
έχουµε τυλίξει τον κόσµο και ό,τι βρίσκεται µέσα σ’ αυτόν και θα 
έχουµε απλώσει µια νέα τάξη στη θέση του. Αυτός, αληθινά, 
εξουσιάζει τα πάντα. 
Εξάγνισε την καρδιά σου ώστε να µπορέσεις να Με θυµηθείς και 
καθάρισε το αφτί σου για να µπορέσεις ν’ ακούσεις τα λόγια Μου. 
Στρέψε τότε το πρόσωπό σου προς το Σηµείο όπου ο θρόνος του 
Κυρίου σου, του Θεού του Ελέους έχει εδραιωθεί και λέγε: Δόξα σ’ 
Εσένα, ω Κύριέ µου, που µε έκανες ικανό ν’ αναγνωρίσω τη 
Φανέρωση του Ίδιου Σου του Εαυτού και µε βοήθησες να 
προσηλώσω την καρδιά µου στην αυλή της παρουσίας Σου, το 
αντικείµενο λατρείας της ψυχής µου. Σε ικετεύω, στο όνοµά Σου 
που έκανε τους ουρανούς να θρυµµατιστούν και τη γη να 
διασπαστεί σε κοµµάτια, να ορίσεις για µένα ό,τι όρισες γι’ αυτούς 
που έχουν αποµακρυνθεί από τα πάντα εκτός από Σένα και έχουν 
στηρίξει τις καρδιές τους σταθερά πάνω Σου. Δώσε να µπορέσω να 
καθίσω ενώπιόν Σου στην έδρα της αλήθειας, µέσα στη Σκηνή της 
Δόξας. Ισχυρός είσαι Εσύ να κάνεις ό,τι επιθυµείς. Δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανένδοξο, τον Πάνσοφο. 

CXLIV.   Η Πένα του Υψίστου έχει προστάξει κι έχει επιβάλει στον 
καθένα την υποχρέωση να διδάσκει αυτή την Υπόθεση…. Ο Θεός, 
αναµφίβολα, θα εµπνεύσει οποιονδήποτε αποδεσµεύεται από τα 
πάντα εκτός απ’ Αυτόν και θα κάνει τα αγνά ύδατα της σοφίας και 
του λόγου να ξεπηδήσουν και να ρέουν άφθονα από την καρδιά του. 
Αληθινά, ο Κύριός σου, ο Παντελεήµων, είναι ισχυρός να πράττει 
όπως επιθυµεί και διατάζει οτιδήποτε Τον ευχαριστεί. 
Αν µελετούσες αυτόν τον κόσµο και αντιλαµβανόσουν πόσο 
εφήµερα είναι τα πράγµατα που ανήκουν σ’ αυτόν, θα επέλεγες να 
µη βαδίσεις άλλο δρόµο εκτός από το δρόµο της υπηρεσίας στην 
Υπόθεση του Κυρίου σου. Κανείς δε θα είχε τη δύναµη να σε 
εµποδίσει από το να εκφράσεις το εγκώµιό Του, ακόµη κι αν όλοι οι 
άνθρωποι ξεσηκώνονταν για να εναντιωθούν σ’ εσένα. 
Πήγαινε ευθεία και µείνε σταθερός στην υπηρεσία Του. Λέγε: Ω 
άνθρωποι! Η Ηµέρα για την οποία σας έχει δοθεί υπόσχεση σε όλα 
τα Ιερά Κείµενα, έχει τώρα έρθει. Φοβηθείτε το Θεό και µη 
συγκρατείτε τον εαυτό σας από το να αναγνωρίσει Αυτόν ο Οποίος 
είναι το Αντικείµενο της δηµιουργίας σας. Σπεύστε προς Εκείνον. 
Αυτό είναι προτιµότερο για σας από τον κόσµο κι όλα όσα 
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υπάρχουν σ’ αυτόν. Μακάρι να µπορούσατε να το αντιληφθείτε! 

CXLV.   Αν συναντήσετε τους ταπεινωµένους ή τους 
καταπιεσµένους µην τους αποστραφείτε περιφρονητικά, διότι ο 
Βασιλέας της δόξας, τους επιβλέπει πάντοτε και τους περιβάλλει µε 
τέτοια τρυφερότητα που κανείς δεν µπορεί να διανοηθεί, εκτός απ’ 
αυτούς που άφησαν τους πόθους και τις επιθυµίες τους να 
συγχωνευτούν µε τη Βούληση του Κυρίου σας , του 
Φιλεύσπλαχνου, του Πάνσοφου. Ω εσείς πλούσιοι της γης! Μην 
τρέπεστε σε φυγή αντικρίζοντας το φτωχό που κείτεται στη σκόνη, 
αλλά συµπαρασταθείτε του και αφήστε τον να αφηγηθεί την 
ιστορία των συµφορών που τον βρήκαν εξαιτίας του ανεξιχνίαστου 
Θεσπίσµατος του Θεού. Μα τη δικαιοσύνη του Θεού! Ενώ εσείς θα 
τον συναναστρέφεστε, το Ουράνιο Πλήθος θα σας βλέπει, θα 
µεσολαβεί για χάρη σας, θα εκθειάζει τα ονόµατά σας και θα 
δοξάζει τα έργα σας. Ευλογηµένοι οι µορφωµένοι που δεν 
υπερηφανεύονται για τα επιτεύγµατα τους· και ευτυχείς είναι οι 
ενάρετοι που δεν περιγελούν τους αµαρτωλούς, αλλά αντιθέτως 
συγκαλύπτουν τις κακές τους πράξεις, ώστε τα δικά τους 
ελαττώµατα να παραµείνουν καλυµµένα στα µάτια των ανθρώπων. 

CXLVI.   Είναι ευχή και επιθυµία Μας καθένας από σας να γίνει 
πηγή κάθε καλοσύνης στους ανθρώπους και παράδειγµα 
ακεραιότητας στην ανθρωπότητα. Προσέξτε µην προτιµήσετε τον 
εαυτό σας περισσότερο από τους γείτονές σας. Προσηλώστε το 
βλέµµα σας σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο Ναός του Θεού ανάµεσα 
στους ανθρώπους. Αυτός αληθινά, έχει προσφέρει τη ζωή Του σαν 
λύτρα για τη λύτρωση του κόσµου. Αυτός αληθινά, είναι ο 
Παντελεήµων στους Πάντες, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ύψιστος. Αν 
προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ σας, φέρτε Με µπροστά 
στα µάτια σας και ας παραβλέψει ο ένας τα σφάλµατα του άλλου 
για χάρη του ονόµατός Μου και σαν δείγµα της αγάπης σας για τη 
φανερή και λαµπρή Υπόθεσή Μου. Θέλουµε να σας βλέπουµε 
πάντα να συναναστρέφεστε µε φιλία και οµόνοια µέσα στον 
παράδεισο της ευµένειάς Μου, και να εισπνέουµε από τις πράξεις 
σας την ευωδία της φιλικότητας και της ενότητας, της στοργικής 
καλοσύνης και της αδελφοσύνης. Έτσι σας συµβουλεύει ο 
Παντογνώστης, ο Πιστός. Θα είµαστε πάντοτε µαζί σας αν 
εισπνέουµε το άρωµα της αδελφοσύνης σας, η καρδιά Μας θα 
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αγαλλιάσει σίγουρα, διότι τίποτε άλλο δεν µπορεί να Μας 
ικανοποιήσει. Αυτό το πιστοποιεί κάθε άνθρωπος µε αληθινή 
κατανόηση.  

CXLVII.   Το Μέγιστο Όνοµα είναι µάρτυς Μου! Πόσο λυπηρό θα 
ήταν αν κάποιος στήριζε την καρδιά του, αυτή την Ηµέρα, στα 
εφήµερα πράγµατα αυτού του κόσµου! Εγερθείτε και προσηλωθείτε 
σταθερά στην Υπόθεση του Θεού. Να είστε στοργικοί ο ένας προς 
τον άλλον. Κάψτε, ολοκληρωτικά για χάρη του Πολυαγαπηµένου, 
το πέπλο του εγώ µε τη φλόγα της αθάνατης Φωτιάς και, µε 
πρόσωπα χαρούµενα που λάµπουν από φως, συναναστραφείτε µε 
τον πλησίον σας. Έχετε παρατηρήσει καλά, απ’ όλες τις πλευρές 
της, τη συµπεριφορά Εκείνου ο Οποίος είναι ο Λόγος της Αλήθειας 
ανάµεσά σας. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για αυτό το 
Νέο να επιτρέψει, ακόµη κι αν είναι για µια νύχτα µόνο, να λυπηθεί 
η καρδιά οποιουδήποτε από τους αγαπηµένους του Θεού εξαιτίας 
Του. 
Ο Λόγος του Θεού έχει ανάψει φωτιά στην καρδιά του κόσµου. 
Πόσο θλιβερό θα ήταν αν αποτυγχάνετε να ανάψετε από τη φλόγα 
της! Θεού θέλοντος θα θεωρήσετε αυτή την ευλογηµένη νύχτα σαν 
τη νύχτα της ενότητας, θα ενώσετε µαζί τις ψυχές σας και θα 
αποφασίσετε να στολιστείτε µε το κόσµηµα ενός καλού και 
αξιέπαινου χαρακτήρα. Κύριο µέληµα σας ας είναι να σώσετε τον 
αµαρτωλό από το βάλτο της επικείµενης εξαφάνισης και να τον 
βοηθήσετε να ασπαστεί την πανάρχαια Πίστη του Θεού. Η 
συµπεριφορά σας απέναντι στον πλησίον σας πρέπει να είναι τέτοια 
που να εκδηλώνει ξεκάθαρα τα σηµάδια του ενός αληθινού Θεού, 
διότι εσείς είστε οι πρώτοι ανάµεσα στους ανθρώπους που 
ξαναδηµιουργηθήκατε από το Πνεύµα Του, οι πρώτοι που Τον 
λατρεύουν και υποκλίνονται µπροστά Του, οι πρώτοι που 
περιφέρονται γύρω από το θρόνο της δόξας Του. Ορκίζοµαι σε 
Εκείνον ο Οποίος Με έχει κάνει να αποκαλύψω οτιδήποτε Τον 
ευχαριστεί! Οι κάτοικοι της ουράνιας Βασιλείας σας γνωρίζουν 
καλύτερα απ’ ό,τι γνωρίζετε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας. Νοµίζετε 
ότι αυτά τα λόγια είναι µάταια και κούφια; Μακάρι να είχατε τη 
δύναµη να αντιλαµβανόσαστε τα πράγµατα που βλέπει ο Κύριός 
σας, ο Παντελεήµων - πράγµατα που βεβαιώνουν την υπεροχή της 
θέσης σας, που µαρτυρούν το µεγαλείο της αξίας σας, που 
δηλώνουν τη µεγαλοπρέπεια της στάθµης σας! Ας δώσει ο Θεός 
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ώστε οι επιθυµίες και τα αχαλίνωτα πάθη σας να µη σας 
εµποδίσουν από εκείνο που έχει οριστεί για σας. 

CXLVIII.   Ω Σαλµάν! Όλα όσα έχουν πει ή έχουν γράψει οι σοφοί 
και οι µυστικιστές δεν έχουν υπερβεί ποτέ και ούτε µπορούν να 
ελπίσουν ότι θα υπερβούν ποτέ τα όρια στα οποία υποτάσσεται 
αυστηρά ο πεπερασµένος νους του ανθρώπου. Σε οποιαδήποτε ύψη 
κι αν πετάξει ο νους του πλέον εξέχοντος ανθρώπου, όσο µεγάλα τα 
βάθη στα οποία µπορεί να διεισδύσει η αποδεσµευµένη και νοήµων 
καρδιά, αυτός ο νους και η καρδιά δεν µπορούν ποτέ να 
ξεπεράσουν εκείνο που είναι το δηµιούργηµα της δικής τους 
σύλληψης και το προϊόν των δικών τους σκέψεων. Οι διαλογισµοί 
του πιο βαθυστόχαστου διανοούµενου, οι δεήσεις των πιο σεπτών 
αγίων, οι πιο υψηλές εκφράσεις επαίνου είτε από ανθρώπινη πένα 
είτε από γλώσσα, δεν είναι παρά µια αντανάκλαση αυτού που έχει 
δηµιουργηθεί µέσα τους, διαµέσου της αποκάλυψης του Κυρίου, 
του Θεού τους. Οποιοσδήποτε στοχαστεί αυτή την αλήθεια µέσα 
στην καρδιά του θα παραδεχτεί πρόθυµα ότι υπάρχουν κάποια όρια 
τα οποία καµιά ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει. 
Κάθε απόπειρα που έχει γίνει, από την αρχή που δεν έχει αρχή, για 
να φανταστεί κανείς και να γνωρίσει το Θεό, περιορίζεται από τις 
αναγκαιότητες της δικής Του δηµιουργίας - µια δηµιουργία την 
οποία Αυτός, µε την επενέργεια της δικής Του Βούλησης και για 
τους σκοπούς κανενός άλλου εκτός του Ίδιου Του τού Εαυτού, έχει 
φέρει στην ύπαρξη. Απέραντα εξυψωµένος είναι Αυτός υπεράνω 
των προσπαθειών του ανθρώπινου νου να συλλάβει την Ουσία Του, 
ή της ανθρώπινης γλώσσας να περιγράψει το µυστήριό Του. 
Κανένας δεσµός άµεσης σχέσης δεν µπορεί να Τον συνδέσει µε τα 
πράγµατα που έχει δηµιουργήσει, ούτε µπορούν οι πιο δυσνόητοι 
και ασυνήθιστοι υπαινιγµοί των πλασµάτων Του να εκτιµήσουν 
δεόντως την ύπαρξή Του. Μέσω της Βούλησής Του, που περιβάλλει 
τον κόσµο, έχει φέρει στην ύπαρξη όλα τα δηµιουργήµατα. Αυτός 
είναι και υπήρξε πάντα σκεπασµένος στην πανάρχαια αιωνιότητα 
της εξυψωµένης και αδιαίρετης Ουσίας Του και θα συνεχίσει να 
µένει εσαεί κρυµµένος στην απροσπέλαστη µεγαλοπρέπεια και 
δόξα Του. Όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και όλα όσα 
βρίσκονται στη γη υπάρχουν µε τη δική Του προσταγή, και µε τη 
δική Του Θέληση τα πάντα έχουν βγει από την απόλυτη ανυπαρξία 
στη σφαίρα της ύπαρξης. Πώς µπορεί, εποµένως, το δηµιούργηµα 
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που έχει πλάσει ο Λόγος του Θεού, να κατανοήσει τη φύση Εκείνου ο 
Οποίος είναι ο Πανάρχαιος των Ηµερών; 

CXLIX.   Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος, αυτή την Ηµέρα, εγερθεί και 
µε απόλυτη αποδέσµευση από όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς 
κι όλα όσα υπάρχουν στη γη, στρέψει τη συµπάθειά του σ’ Αυτόν ο 
Οποίος είναι η Χαραυγή της άγιας Αποκάλυψης του Θεού, θα 
καταστεί αληθινά ικανός να υπερνικήσει όλα τα δηµιουργήµατα 
µέσω της δύναµης ενός εκ των Ονοµάτων του Κυρίου, του Θεού 
του, του Παντογνώστη, του Πάνσοφου. Γνώριζε µε βεβαιότητα ότι 
ο Ήλιος της Αλήθειας έχει σκορπίσει αυτή την Ηµέρα πάνω στον 
κόσµο µια ακτινοβολία, που όµοιά της περασµένες εποχές δεν 
έχουν αντικρίσει ποτέ. Ας λάµψει πάνω σας το φως της δόξας Του, 
ω άνθρωποι, και µην είστε από τους αδιάφορους. 

CL.   Όταν φτάσει η νίκη κάθε άνθρωπος θα διακηρύξει ότι είναι 
πιστός και θα σπεύσει στο καταφύγιο της Πίστης του Θεού. 
Ευτυχισµένοι είναι εκείνοι οι οποίοι στις ηµέρες των παγκόσµιων 
δοκιµασιών στάθηκαν ακλόνητοι στην Υπόθεση και αρνήθηκαν να 
παρεκκλίνουν από την αλήθεια της.  

CLI.   Απελευθερωθείτε, ω αηδόνια του Θεού, από τα αγκάθια και 
τους βάτους της µοχθηρίας και της αθλιότητας και πετάξτε στο 
ροδόκηπο της ακατάλυτης λαµπρότητας. Ω φίλοι Μου που 
κατοικείτε πάνω στη σκόνη! Σπεύστε προς την ουράνια κατοικία 
σας. Αναγγείλετε στον εαυτό σας τα χαρµόσυνα νέα: «Αυτός ο 
Οποίος είναι ο Πολυαγαπηµένος έχει έρθει! Έχει στέψει τον Εαυτό 
Του µε τη δόξα της Αποκάλυψης του Θεού και έχει ξεκλειδώσει 
µπροστά στο πρόσωπο των ανθρώπων τις πύλες του Πανάρχαιου 
Παραδείσου Του.» Ας χαρούν όλα τα µάτια και ας αγαλλιάσει κάθε 
αφτί, διότι τώρα είναι η ώρα να ατενίσει κανείς την ωραιότητά Του, 
τώρα είναι η κατάλληλη ώρα ν’ ακούσει τη φωνή Του. Διακηρύξτε 
σε κάθε ένθερµο λάτρη: «Δείτε, ο Πολυαγαπηµένος σας έχει 
εµφανιστεί ανάµεσα στους ανθρώπους!» και στους αγγελιοφόρους 
του Άρχοντα της αγάπης µεταδώστε τα νέα: «Ιδού, ο Λατρεµένος 
έχει εµφανιστεί στολισµένος στην πληρότητα της δόξας Του!» Ω 
λάτρεις της ωραιότητάς Του! Μετατρέψτε την οδύνη του χωρισµού 
σας απ’ Αυτόν στη χαρά µιας παντοτινής επανένωσης και αφήστε τη 
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γλυκύτητα της παρουσίας Του να διαλύσει την πικρία της 
αποµάκρυνσής σας από την αυλή Του. 
Δείτε πως η χάρη του Θεού που διαχέεται από τα σύννεφα της 
Θεϊκής δόξας, έχει περιβάλει αυτή την ηµέρα τον κόσµο. Διότι ενώ 
σε περασµένες εποχές κάθε λάτρης εκλιπαρούσε και επιζητούσε τον 
Αγαπηµένο του, τώρα ο Αγαπηµένος είναι Εκείνος ο Οποίος 
φωνάζει τους λάτρεις Του και τους καλεί να φτάσουν στην 
παρουσία Του. Προσέξτε µήπως χάσετε το δικαίωµα αυτής της τόσο 
πολύτιµης εύνοιας. Προσέξτε µήπως υποτιµήσετε ένα τόσο 
αξιοσηµείωτο δείγµα της χάρης Του. Μην εγκαταλείπετε τα 
άφθαρτα αγαθά και µην είστε ευχαριστηµένοι µε εκείνο που 
φθείρεται. Σηκώστε το πέπλο που θολώνει την όρασή σας και 
διαλύστε το σκοτάδι από το οποίο περιστοιχίζεται, έτσι ώστε να 
µπορέσετε να ατενίσετε την ακάλυπτη οµορφιά που διακρίνει το 
πρόσωπο του Αγαπηµένου, να δείτε αυτό που κανένα µάτι δεν έχει 
δει και ν’ ακούσετε εκείνο που κανένα αφτί δεν έχει ακούσει. 
Ακούστε Με, εσείς θνητά πουλιά! Στο Ροδόκηπο της αµετάβλητης 
λαµπρότητας ένα Λουλούδι έχει αρχίσει να ανθίζει, µε το οποίο 
όποιο άλλο λουλούδι συγκριθεί είναι απλώς ένα αγκάθι και 
µπροστά στη λάµψη της δόξας του Οποίου η ίδια η ουσία της 
ωραιότητας αναγκαστικά χλοµιάζει και µαραίνεται. Εγερθείτε 
εποµένως και, µε όλο τον ενθουσιασµό της καρδιάς σας, µε όλη την 
προθυµία της ψυχής σας, όλη τη ζέση της θέλησής σας και τις 
επικεντρωµένες προσπάθειες ολόκληρου του είναι σας, αγωνιστείτε 
να φτάσετε στον παράδεισο της παρουσίας Του και να πασχίσετε να 
εισπνεύσετε την ευωδία του άφθαρτου Λουλουδιού, να 
αναπνεύσετε τα γλυκά αρώµατα της αγιότητας και να λάβετε ένα 
µερίδιο αυτού του αρώµατος της ουράνιας δόξας. Όποιος ακολουθεί 
αυτή τη συµβουλή θα σπάσει τις αλυσίδες του, θα γευτεί την 
εγκατάλειψη της εκστασιασµένης αγάπης, θα φτάσει την επιθυµία 
της καρδιάς του και θα παραδώσει την ψυχή του στα χέρια του 
Αγαπηµένου του. Σπάζοντας το κλουβί του, σαν το πουλί του 
πνεύµατος, θα πετάξει στην άγια και παντοτινή φωλιά του. 
Νύχτες διαδέχτηκαν µέρες και µέρες διαδέχτηκαν νύχτες και οι 
ώρες και οι στιγµές της ζωής σας ήλθαν και παρήλθαν κι όµως 
κανείς από σας δε δέχτηκε, ούτε για µια στιγµή, ν’ αποδεσµευτεί 
απ’ αυτό που φθείρεται. Προσπαθήστε ώστε οι σύντοµες στιγµές 
που ακόµη σας ανήκουν να µη σπαταληθούν και χαθούν. Όπως η 
ταχύτητα της αστραπής έτσι θα περάσουν οι µέρες σας και τα 
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σώµατά σας θα αναπαυθούν κάτω από ένα κάλυµµα σκόνης. Τι 
µπορείτε να κατορθώσετε τότε; Πώς θα µπορέσετε να εξιλεωθείτε 
για την προηγούµενη παράλειψή σας; 
Το αιώνιο Κερί λάµπει µε την ακάλυπτη δόξα του. Δείτε πως έχει 
κάψει κάθε θνητό πέπλο. Ω εσείς λάτρεις του φωτός Του που 
µοιάζετε µε πεταλούδες της νύχτας! Αψηφήστε κάθε κίνδυνο και 
αφιερώστε τις ψυχές σας στην καταστρεπτική του φλόγα. Ω εσείς 
που Τον λαχταράτε! Απαλλαγείτε από κάθε εγκόσµια συµπάθεια και 
σπεύστε να αγκαλιάσετε τον Αγαπηµένο σας. Με ένα ζήλο που 
κανείς δεν µπορεί να ξεπεράσει σπεύστε να Τον φτάσετε. Το 
Λουλούδι που ήταν µέχρι τώρα κρυµµένο από το βλέµµα των 
ανθρώπων έχει αποκαλυφτεί στα µάτια σας. Στη φανερή λάµψη της 
δόξας Του βρίσκεται Αυτός ενώπιόν σας. Η φωνή Του καλεί όλες τις 
ιερές και καθαγιασµένες υπάρξεις να έλθουν και να ενωθούν µαζί 
Του. Ευτυχισµένος είναι εκείνος που στρέφεται προς αυτό· 
µακάριος είναι αυτός που έχει φτάσει και έχει ατενίσει το φως µιας 
τόσο θαυµαστής όψης. 

XLII.   Το µάτι σου είναι η παρακαταθήκη Μου, µην επιτρέψεις τη 
σκόνη των µάταιων επιθυµιών να θολώσει τη λάµψη του. Το αφτί 
σου είναι ένα σηµάδι της γενναιοδωρίας Μου, µην αφήσεις τον 
ορυµαγδό των ανάρµοστων κινήτρων να το στρέψουν µακριά από 
το Λόγο Μου που περικλείει όλη τη δηµιουργία. Η καρδιά σου είναι 
το θησαυροφυλάκιό Μου, µην επιτρέψεις στο δόλιο χέρι του εγώ να 
σου ληστέψει τα µαργαριτάρια που Εγώ έχω διαφυλάξει εκεί µέσα. 
Το χέρι σου είναι ένα σύµβολο της στοργικής Μου καλοσύνης, µην 
το εµποδίζεις να κρατιέται σταθερά από τις διαφυλαγµένες και 
απόκρυφες Πινακίδες Μου…. Χωρίς να Μου ζητηθεί, έχω 
σκορπίσει πάνω σου τη χάρη Μου. Χωρίς δική σου παράκληση, έχω 
εκπληρώσει την επιθυµία σου. Παρόλο που δεν το άξιζες, σε έχω 
επιλέξει για την πλουσιότερη, την ανυπολόγιστη εύνοιά Μου. … Ω 
υπηρέτες Μου! Να είστε υποτακτικοί και υπάκουοι όπως η γη, έτσι 
ώστε από το χώµα της ύπαρξής σας να ανθίσουν οι εύοσµοι, οι ιεροί 
και πολύχρωµοι υάκινθοι της γνώσης Μου. Να είστε διάπυροι όπως 
η φωτιά για να µπορέσετε να κάψετε τα πέπλα της αδιαφορίας και 
να ανάψετε, µέσω της αναζωογονητικής ενέργειας της αγάπης του 
Θεού, την ψυχρή και δύστροπη καρδιά. Να είστε ανάλαφροι και 
ανεµπόδιστοι όπως η αύρα, ώστε να µπορέσετε να γίνετε δεκτοί στα 
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περίχωρα της αυλής Μου, του απαραβίαστου Ιερού Μου. 

CLIII.   Ω εξόριστε και πιστέ φίλε! Σβήσε τη δίψα της αδιαφορίας 
µε τα καθαγιασµένα ύδατα της χάρης Μου και διώξε το σκότος της 
αποµόνωσης µε το πρωινό φως της Θείας Μου παρουσίας. Μην 
αφήνεις την κατοικία όπου διαµένει η αθάνατη αγάπη Μου για σένα 
να καταστραφεί από την τυραννία άπληστων επιθυµιών και µην 
επισκιάζεις την οµορφιά του ουράνιου Νέου µε τη σκόνη του εγώ 
και του πάθους. Ντύσου µε την ουσία της εντιµότητας και µην 
αφήνεις την καρδιά σου να φοβάται κανέναν άλλον εκτός από το 
Θεό. Μη φράζεις τη φωτεινή πηγή της ψυχής σου µε τα αγκάθια και 
τους βάτους των µάταιων και υπερβολικών συµπαθειών και µην 
εµποδίζεις τη ροή των ζωντανών υδάτων που αναβλύζουν από την 
πηγή της καρδιάς σου. Εναπόθεσε όλες σου τις ελπίδες στο Θεό και 
προσκολλήσου σταθερά στο ανεξάντλητο έλεός Του. Ποιος άλλος 
εκτός απ’ Αυτόν µπορεί να ενισχύσει τον άπορο και να σώσει τον 
εξαθλιωµένο από την ταπείνωσή του; 
Ω υπηρέτες Μου! Αν αποκαλύπτατε τους κρυµµένους, τους 
απέραντους ωκεανούς του άφθαρτου πλούτου Μου, θα 
θεωρούσατε, βεβαιότατα, µηδαµινό τον κόσµο, ή µάλλον ολόκληρη 
τη δηµιουργία. Ας καίει η φλόγα της αναζήτησης µε τέτοια 
σφοδρότητα µέσα στις καρδιές σας, έτσι που να σας κάνει ικανούς 
να φτάσετε στον υπέρτατο και ύψιστο στόχο σας – τη στάθµη στην 
οποία µπορείτε να πλησιάσετε και να ενωθείτε µε τον 
Πολυαγαπηµένο σας. … 
Ω υπηρέτες Μου! Μην αφήνετε τις µάταιες ελπίδες σας και τις 
επιπόλαιες φαντασιώσεις σας να υποσκάψουν τα θεµέλια της πίστης 
σας στον Πανένδοξο Θεό, εφόσον τέτοιου είδους φαντασιώσεις 
υπήρξαν εντελώς ανώφελες για τους ανθρώπους και δεν 
κατόρθωσαν να κατευθύνουν τα βήµατά τους προς το ευθύ 
Μονοπάτι. Νοµίζετε, ω υπηρέτες Μου, ότι το Χέρι της υπέρτατης 
κυριαρχίας Μου, που περιβάλλει και σκιάζει τα πάντα, είναι 
αλυσοδεµένο, ότι η ροή του πανάρχαιου, του αδιάκοπου και 
διεισδυτικού ελέους Μου έχει σταµατήσει ξαφνικά ή ότι τα 
σύννεφα της έξοχης και ανυπέρβλητης εύνοιάς Μου έχουν πάψει να 
σκορπίζουν τα δώρα τους στους ανθρώπους; Μπορείτε να 
φανταστείτε ότι τα θαυµαστά έργα που έχουν διακηρύξει τη θεϊκή 
και ακαταµάχητη δύναµή Μου έχουν αποσυρθεί, ή ότι η ισχύς της 
θέλησης και του σκοπού Μου εµποδίζεται να κατευθύνει τη µοίρα 
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της ανθρωπότητας; Αν δεν είναι έτσι, τότε γιατί πασχίσατε να 
εµποδίσετε την αθάνατη Ωραιότητα της ιερής και ευσπλαχνικής 
Όψης Μου ν’ αποκαλυφτεί στα µάτια των ανθρώπων; Γιατί 
αγωνιστήκατε να παρεµποδίσετε τη Φανέρωση του Παντοδύναµου 
και Πανένδοξου Όντος να σκορπίσει την ακτινοβολία της 
Αποκάλυψής Του πάνω στη γη; Αν ήσασταν δίκαιοι στην κρίση σας 
θα παραδεχόσασταν αµέσως ότι οι πραγµατικότητες όλων των 
δηµιουργηµάτων έχουν µεθύσει από τη χαρά αυτής της καινούργιας 
και θαυµαστής Αποκάλυψης, ότι κάθε απειροελάχιστο άτοµο της 
γης έχει φωτιστεί από τη λαµπρότητα της δόξας της. Μάταιο και 
θλιβερό είναι αυτό που έχετε φανταστεί κι ακόµη φαντάζεστε! 
Χαράξτε εκ νέου την πορεία σας, ω υπηρέτες Μου, και προσηλώστε 
τις καρδιές σας σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Πηγή της δηµιουργίας 
σας. Απελευθερωθείτε από τις κακές και διεφθαρµένες σας 
συµπάθειες και σπεύστε να αγκαλιάσετε το φως της αθάνατης 
Φωτιάς που λάµπει στο Σινά αυτής της µυστηριώδους και 
υπέρτατης Αποκάλυψης. Μη διαφθείρετε τον άγιο και πρωταρχικό 
Λόγο του Θεού που περιβάλει τα πάντα, και µην επιδιώκετε να 
µολύνετε την ιερότητά του ή να µειώσετε τον υψηλό του 
χαρακτήρα. Ω αδιάφοροι! Παρόλο που τα θαύµατα του ελέους Μου 
έχουν περιβάλει όλα τα δηµιουργήµατα, ορατά και αόρατα, και 
παρόλο που οι αποκαλύψεις της χάρης και της γενναιοδωρίας Μου 
έχουν διαπεράσει κάθε άτοµο του σύµπαντος, η ράβδος µε την 
οποία µπορώ να τιµωρήσω τους κακούς είναι οδυνηρή και η 
σφοδρότητα της οργής Μου εναντίον τους φοβερή. Με αφτιά 
εξαγνισµένα από τη µαταιοδοξία και τις εγκόσµιες επιθυµίες 
ακούστε τις συµβουλές που Εγώ, µε την ευσπλαχνική Μου 
καλοσύνη, έχω αποκαλύψει σε σας, και µε τα εσωτερικά και 
εξωτερικά σας µάτια συλλογιστείτε τις αποδείξεις της θαυµαστής 
Μου Αποκάλυψης. ... 
Ω υπηρέτες Μου! Μη στερηθείτε του άφθαρτου και περίλαµπρου 
Φωτός που ακτινοβολεί µέσα στο Λύχνο της Θεϊκής δόξας. Αφήστε 
τη φλόγα της αγάπης του Θεού να καίει περίλαµπρα µέσα στις 
ακτινοβόλες καρδιές σας. Θρέψτε την µε το έλαιο της Θείας 
καθοδήγησης και προστατέψτε την µέσα στο καταφύγιο της 
σταθερότητάς σας. Διαφυλάξτε την µέσα στη σφαίρα της 
εµπιστοσύνης και αποδέσµευσης από τα πάντα εκτός από το Θεό, 
έτσι ώστε οι κακόβουλοι ψίθυροι των ασεβών να µη σβήσουν το 
φως της. Ω υπηρέτες Μου! Η άγια, η θεϊκά καθορισµένη 
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Αποκάλυψή Μου µπορεί να παροµοιαστεί µε έναν ωκεανό στα 
βάθη του οποίου βρίσκονται κρυµµένα αναρίθµητα µαργαριτάρια 
µεγάλης αξίας και ανυπέρβλητης λάµψης. Καθήκον του κάθε 
αναζητητή είναι να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσει να φτάσει 
στις ακτές αυτού του ωκεανού, έτσι ώστε, ανάλογα µε τον 
ενθουσιασµό της αναζήτησής του και τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει, να λάβει ένα µερίδιο από τα αγαθά που έχουν 
προκαθοριστεί στις αµετάκλητες και απόκρυφες Πινακίδες του 
Θεού. Αν κανείς δεν προθυµοποιηθεί να κατευθύνει τα βήµατά του 
προς τις ακτές του, αν όλοι αµελήσουν να εγερθούν και να Τον 
βρουν, µπορεί να ειπωθεί ότι µια τέτοια αµέλεια έχει στερήσει από 
αυτό τον ωκεανό τη δύναµή του ή έχει µειώσει, σε οποιονδήποτε 
βαθµό, τους θησαυρούς του; Πόσο µάταιες, πόσο αξιοθρήνητες 
είναι οι φαντασιώσεις που έχουν επινοήσει κι ακόµη επινοούν οι 
καρδιές σας! Ω υπηρέτες Μου! Ο ένας αληθινός Θεός είναι µάρτυς 
Μου! Αυτός ο µέγιστος, αυτός ο ανεξιχνίαστος και κυµατώδης 
ωκεανός βρίσκεται κοντά, εκπληκτικά κοντά, σε σας. Δείτε είναι 
πιο κοντά σε σας απ’ ό,τι η αρτηρία ζωής σας! Εν ριπή οφθαλµού 
µπορείτε, αν το επιθυµείτε, να φτάσετε και να απολαύσετε αυτή την 
άφθαρτη εύνοια, αυτή τη Θεόσταλτη χάρη, αυτό το ακατάλυτο 
δώρο, αυτή την πλέον ισχυρή και απερίγραπτα ένδοξη 
γενναιοδωρία.  
Ω υπηρέτες Μου! Αν µπορούσατε ν’ αντιληφθείτε ποια θαύµατα της 
γενναιοδωρίας και χάρης Μου έχω επιθυµήσει να εµπιστευτώ στις 
ψυχές σας, θα απελευθερωνόσασταν πραγµατικά από την 
προσκόλληση σε όλα τα δηµιουργήµατα και θα κερδίζατε την 
αληθινή επίγνωση του εαυτού σας - µια επίγνωση που είναι ίδια µε 
την κατανόηση της δικής Μου Ύπαρξης. Θα διαπιστώνατε ότι είστε 
ανεξάρτητοι από τα πάντα εκτός από Εµένα και θα διακρίνατε µε το 
εσωτερικό και το εξωτερικό σας µάτι, και τόσο φανερά όσο η 
αποκάλυψη του λαµπρού Μου Ονόµατος, τις θάλασσες της 
στοργικής Μου καλοσύνης και γενναιοδωρίας να κινούνται µέσα 
σας. Μην αφήνετε τις µάταιες φαντασιώσεις σας, τα κακά σας 
πάθη, την ανειλικρίνεια και την τυφλότητα της καρδιάς σας να 
θαµπώσει τη λάµψη, ή να κηλιδώσει την ιερότητα µιας τόσο 
υψηλής στάθµης. Είστε σαν το πουλί που πετάει µε όλο το σφρίγος 
των δυνατών φτερών του, και µε απόλυτη και µακάρια σιγουριά, 
στην απεραντοσύνη των ουρανών, µέχρι που, ωθούµενο να 
ικανοποιήσει την πείνα του, στρέφεται µε λαχτάρα προς το νερό και 
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τον πηλό της γης και έχοντας παγιδευτεί στο βρόχο της επιθυµίας 
του, βρίσκει τον εαυτό του ανίκανο να ξαναπετάξει στις επικράτειες 
απ’ όπου ήρθε. Αδύναµο να αποτινάξει το φορτίο που βαραίνει τις 
λερωµένες φτερούγες του, αυτό το πουλί, που µέχρι τότε ήταν ένας 
κάτοικος των ουρανών, αναγκάζεται τώρα να αναζητήσει µια 
κατοικία µέσα στη σκόνη. Συνεπώς, ω υπηρέτες Μου, µη µολύνετε 
τις φτερούγες σας µε τον πηλό της δυστροπίας διαστροφής και των 
µάταιων επιθυµιών και µην τις αφήνετε να κηλιδωθούν από τη 
σκόνη του φθόνου και του µίσους, ώστε να µην εµποδιστείτε να 
πετάξετε στους ουρανούς της θεϊκής Μου επίγνωσης. 
Ω υπηρέτες Μου! Μέσω της ισχύος του Θεού και της δύναµής Του 
και από το θησαυροφυλάκιο της γνώσης και της σοφίας Του έχω 
βγάλει κι έχω αποκαλύψει τα µαργαριτάρια που βρίσκονται 
κρυµµένα στα βάθη του αιώνιου ωκεανού Του. Έχω καλέσει τις 
Παρθένες του Ουρανού να ξεπροβάλουν πίσω από το πέπλο της 
απόκρυψης και τις έχω ενδύσει µε αυτά τα λόγια Μου - λόγια 
τέλειας δύναµης και σοφίας. Επιπλέον, µε το χέρι της θείας 
δύναµης, έχω αποσφραγίσει τον εκλεκτό οίνο της Αποκάλυψής 
Μου και έχω µεταδώσει την άγια, την απόκρυφη µοσχοβόλα ευωδία 
του σε όλα τα δηµιουργήµατα. Ποιος άλλος εκτός από τον εαυτό 
σας πρέπει να κατηγορηθεί αν επιλέξετε να παραµείνετε στερηµένοι 
µιας τόσο µεγάλης εκπόρευσης της υπέρτατης και τα πάντα 
περικλείουσας χάρης του Θεού, µιας τόσο λαµπρής αποκάλυψης 
του υπέροχου ελέους Του; … 
Ω υπηρέτες Μου! Δε λάµπει τίποτε άλλο στην καρδιά Μου εκτός 
από το άφθαρτο φως του Πρωινού της Θείας καθοδήγησης και από 
το Στόµα Μου δε βγαίνει τίποτε άλλο εκτός από την ουσία της 
αλήθειας, την οποίαν ο Κύριος ο Θεός, σας έχει αποκαλύψει. Μην 
ακολουθείτε, εποµένως, τις εγκόσµιες επιθυµίες σας και µην 
παραβιάζετε τη Συνθήκη του Θεού και ούτε να αθετείτε το λόγο 
που έχετε δώσει σ’ Αυτόν. Με σταθερή αποφασιστικότητα, µε όλη 
τη στοργή της καρδιάς σας και µε όλη τη δύναµη των λόγων σας, 
στραφείτε προς Αυτόν και µη βαδίζετε στους δρόµους των 
ανόητων. Ο κόσµος δεν είναι παρά ένα θέαµα, µάταιο και κενό, ένα 
απόλυτο τίποτα, που µοιάζει µε την πραγµατικότητα. Μην 
προσηλώνετε τις συµπάθειές σας σ’ αυτόν. Μη σπάτε το δεσµό που 
ενώνει εσάς µε το Δηµιουργό σας και µην είστε απ’ αυτούς που 
έχουν σφάλει κι έχουν παραστρατίσει από τους δρόµους Του. 
Αληθινά λέγω, ο κόσµος είναι σαν οφθαλµαπάτη στην έρηµο, που ο 
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διψασµένος ονειρεύεται να είναι νερό και αγωνίζεται γι’ αυτό µε 
όλη του τη δύναµη µέχρι που φτάνει σ’ αυτήν και διαπιστώνει ότι 
είναι σκέτη παραίσθηση. Μπορεί επιπλέον να παροµοιαστεί µε την 
άψυχη εικόνα της αγαπηµένης την οποίαν ο εραστής αναζητούσε 
και στο τέλος, µετά από µεγάλη έρευνα και προς µεγάλη του λύπη, 
διαπίστωσε ότι είναι τέτοια που δεν µπορεί «ούτε να θρέψει ούτε 
και να ικανοποιήσει την πείνα του.» 
Ω υπηρέτες Μου! Μη θλίβεστε αν αυτές τις ηµέρες και σ’ αυτή τη 
γήινη σφαίρα, πράγµατα αντίθετα στις επιθυµίες σας έχουν οριστεί 
και φανερωθεί από το Θεό, διότι ηµέρες µακάριας χαράς, ουράνιας 
απόλαυσης, σας περιµένουν µε βεβαιότητα. Κόσµοι άγιοι και 
πνευµατικά ένδοξοι θα αποκαλυφθούν µπροστά στα µάτια σας. 
Έχετε προοριστεί από Αυτόν, σ’ αυτόν τον κόσµο και στον επόµενο 
να γίνετε κοινωνοί των αγαθών τους, να λάβετε µέρος στις χαρές 
τους και να αποκτήσετε ένα µερίδιο από την ενισχυτική τους χάρη. 
Στο κάθε ένα από αυτά θα φτάσετε χωρίς αµφιβολία. 

CLIV.   Προειδοποίησε, ω Σαλµάν, τους αγαπηµένους του ενός 
αληθινού Θεού, να µην εξετάζουν µ’ ένα πολύ κριτικό µάτι τα λόγια 
και τις γραφές των ανθρώπων. Ας προσεγγίζουν αυτά τα λόγια και 
τις γραφές µ’ ένα πνεύµα αµεροληψίας και στοργικής συµπόνιας. 
Εκείνοι οι άνθρωποι, ωστόσο, οι οποίοι αυτή την Ηµέρα έχουν 
οδηγηθεί να επιτεθούν µε τις εµπρηστικές γραφές τους στις 
θεµελιώδεις αρχές της Υπόθεσης του Θεού πρέπει ν’ 
αντιµετωπιστούν διαφορετικά. Επιβάλλεται σ’ όλους τους 
ανθρώπους, καθένας ανάλογα µε την ικανότητά του, να 
αντικρούουν τα επιχειρήµατα εκείνων που έχουν επιτεθεί στην 
Πίστη του Θεού. Έτσι έχει οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο 
Πανίσχυρος, ο Παντοδύναµος. Αυτός που επιθυµεί να προάγει την 
Υπόθεση του ενός αληθινού Θεού, ας την προάγει µέσω της πένας 
και της γλώσσας του, παρά να καταφύγει στο ξίφος και στη βία. 
Έχουµε αποκαλύψει αυτή την εντολή σε προηγούµενη περίσταση 
και τώρα την επιβεβαιώνουµε, αν είστε απ’ αυτούς που 
αντιλαµβάνονται. Μα τη δικαιοσύνη Εκείνου ο Οποίος, αυτή την 
Ηµέρα, καλεί µέσα στα µύχια της καρδιάς όλων των 
δηµιουργηµάτων: «Θεέ, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
Εµένα!» Αν ένας άνθρωπος σηκωνόταν να υπερασπιστεί, µε τις 
γραφές του, την Υπόθεση του Θεού ενάντια στους επικριτές της, 
ένας τέτοιος άνθρωπος, όσο ασήµαντη κι αν είναι η συµµετοχή του, 
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θα τιµηθεί τόσο στον επόµενο κόσµο που η ουράνια Συνάθροιση θα 
ζηλέψει τη δόξα του. Καµιά πένα δεν µπορεί να αναπαραστήσει το 
µεγαλείο της στάθµης του, ούτε καµιά γλώσσα µπορεί να 
περιγράψει τη λαµπρότητά της. Διότι σε οποιονδήποτε παραµένει 
σταθερός και ακλόνητος σ’ αυτή την άγια, την ένδοξη και 
εξυψωµένη Αποκάλυψη, θα δοθεί τέτοια δύναµη που θα τον κάνει 
ικανό να αντιµετωπίσει όλα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στη γη 
και ν’ αντισταθεί σε αυτά. Σ’ αυτό ο Θεός ο Ίδιος είναι µάρτυς. 
Ω εσείς αγαπηµένοι του Θεού! Μην αναπαύεστε στις κλίνες σας, 
αντίθετα κινηθείτε µόλις αναγνωρίσετε τον Κύριό σας, το 
Δηµιουργό, ακούστε τα όσα Του έχουν συµβεί, και σπεύστε σε 
βοήθειά Του. Λύστε τη γλώσσα σας και διακηρύξτε ακατάπαυστα 
την Υπόθεσή Του. Αυτό θα είναι καλύτερο για σας απ’ όλους τους 
θησαυρούς του παρελθόντος και του µέλλοντος, αν είστε από 
εκείνους που κατανοούν αυτή την αλήθεια. 

CLV.   Το πρώτο καθήκον που έχει οριστεί από το Θεό για τους 
υπηρέτες Του είναι η αναγνώριση Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Χαραυγή της Αποκάλυψής Του και η Πηγή των νόµων Του, ο 
Οποίος εκπροσωπεί το Υπέρτατο Ον τόσο στη Βασιλεία της 
Υπόθεσής Του όσο και στον κόσµο της δηµιουργίας. Όποιος 
εκπληρώνει αυτό το καθήκον έχει φτάσει σε κάθε καλό· και όποιος 
το στερείται έχει παραστρατήσει, ακόµη κι αν είναι ο πρωτεργάτης 
κάθε έντιµης πράξης. Αρµόζει στον καθένα που φτάνει σ’ αυτή την 
πλέον υπέροχη στάθµη, σ’ αυτή την κορυφή της υπέρτατης δόξας, 
να τηρεί κάθε εντολή Εκείνου ο Οποίος είναι η Επιθυµία του 
κόσµου. Αυτά τα δύο καθήκοντα είναι αδιαχώριστα. Κανένα δεν 
είναι αποδεκτό χωρίς το άλλο. Έτσι έχει οριστεί απ’ Αυτόν ο Οποίος 
είναι η Πηγή της Θείας έµπνευσης. 
Εκείνοι τους οποίους ο Θεός έχει προικίσει µε διορατικότητα θα 
παραδεχτούν πρόθυµα ότι οι αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Θεό 
συνιστούν τα υψηλότερα µέσα για τη διατήρηση της τάξης στον 
κόσµο και την ασφάλεια των λαών του. Εκείνος που αποµακρύνεται 
από αυτές συγκαταλέγεται ανάµεσα στους αξιοθρήνητους και τους 
ανόητους. Αληθινά, σας έχουµε προστάξει να απαρνηθείτε τα όσα 
σας υπαγορεύουν τα κακά σας πάθη και οι διεφθαρµένες σας 
επιθυµίες και να µην παραβιάζετε τα όρια που έχει θέσει η Πένα 
του Υψίστου, διότι αυτά είναι η πνοή της ζωής για όλα τα 
δηµιουργήµατα. Οι θάλασσες της Θείας σοφίας και του θεϊκού 
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λόγου έχουν υψωθεί από την πνοή της αύρας του Παντελεήµονα. 
Σπεύστε να πιείτε άφθονα, ω άνθρωποι της κατανόησης! Εκείνοι 
που έχουν παραβιάσει τη Συνθήκη του Θεού παραβαίνοντας τις 
εντολές Του και έχουν αποµακρυνθεί, αυτοί έχουν σφάλει οικτρά 
στα µάτια του Θεού, του Κατέχοντος τα πάντα, του Ύψιστου. 
Ω εσείς λαοί του κόσµου! Μάθετε µε βεβαιότητα ότι οι εντολές 
Μου είναι οι λύχνοι της στοργικής Μου πρόνοιας ανάµεσα στους 
υπηρέτες Μου και τα κλειδιά του ελέους Μου για τα πλάσµατά 
Μου. Έτσι έχει οριστεί από τον ουρανό της Θέλησης του Κυρίου 
σας, του Κυρίου της Αποκάλυψης. Αν οποιοσδήποτε άνθρωπος 
δοκίµαζε τη γλυκύτητα των λόγων που τα χείλη του Παντελεήµονα 
έχουν θελήσει να προφέρουν, ακόµη και αν είχε στην κατοχή του 
τους θησαυρούς της γης, θα τους απαρνιόταν όλους ανεξαιρέτως 
για να υπερασπιστεί την αλήθεια, ακόµη και µιας από τις εντολές 
Του που λάµπουν πάνω από τη Χαραυγή της γενναιόδωρης 
φροντίδας και στοργικής Του καλοσύνης. 
Λέγε: Από τους νόµους Μου µπορεί να οσφρανθεί κανείς τη γλυκιά 
ευωδία του ενδύµατός Μου και µε τη βοήθειά τους τα λάβαρα της 
Νίκης θα στηθούν πάνω στις ψηλότερες κορυφές. Η Γλώσσα της 
δύναµής Μου, από τον ουρανό της παντοδύναµης δόξας Μου, έχει 
απευθύνει στη δηµιουργία Μου αυτά τα λόγια: «Τηρήστε τις 
εντολές Μου από αγάπη για την ωραιότητά Μου.» Ευτυχισµένος 
είναι ο λάτρης που έχει εισπνεύσει τη θεία ευωδία του 
Πολυαγαπηµένου του από αυτά τα λόγια, πλήρη αρώµατος µιας 
χάρης που καµιά γλώσσα δεν µπορεί να περιγράψει. Μα τη ζωή 
Μου! Όποιος έχει πιει τον εκλεκτό οίνο της δικαιοσύνης από τα 
χέρια της γενναιόδωρης εύνοιάς Μου, θα περιστρέφεται γύρω από 
τις εντολές Μου, που λάµπουν πάνω από τη Χαραυγή της 
δηµιουργίας Μου. 
Μη νοµίζετε ότι έχουµε αποκαλύψει σε σας απλώς έναν κώδικα 
νόµων. Όχι, αντιθέτως, έχουµε αποσφραγίσει τον εκλεκτό Οίνο µε 
τα δάκτυλα της ισχύος και της δύναµης. Σ’ αυτό είναι µάρτυς εκείνο 
που έχει αποκαλυφτεί από την Πένα της Αποκάλυψης. 
Διαλογιστείτε επ’ αυτού, ω διορατικοί άνθρωποι! … 
Όποτε εµφανίζονται οι νόµοι Μου σαν τον ήλιο στον ουρανό του 
λόγου Μου, πρέπει όλοι να τους υπακούουν πιστά, ακόµη κι αν η 
εντολή Μου είναι τέτοια που κάνει τον ουρανό κάθε θρησκείας να 
διασπαστεί. Αυτός κάνει ό,τι Τον ευχαριστεί. Αυτός επιλέγει, και 
κανείς δεν µπορεί ν’ αµφισβητήσει την επιλογή Του. Οτιδήποτε 
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ορίζει Εκείνος, ο Πολυαγαπηµένος, είναι, αληθινά, αγαπητό. Σ’ 
αυτό είναι µάρτυς Αυτός ο Οποίος είναι ο Κύριος όλης της 
δηµιουργίας. Όποιος έχει εισπνεύσει τη γλυκιά ευωδία του 
Παντελεήµονα και έχει αναγνωρίσει την Πηγή αυτού του λόγου θα 
καλοδεχτεί µε τα ίδια του τα µάτια τα βέλη του εχθρού, ώστε να 
µπορέσει να εδραιώσει την αλήθεια των νόµων του Θεού ανάµεσα 
στους ανθρώπους. Μακάριος αυτός που έχει στραφεί προς αυτό και 
έχει κατανοήσει τη σηµασία της κατηγορηµατικής Του προσταγής. 

CLVI.   Αυτός ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια, από τη Χαραυγή 
της Δόξας, έχει κατευθύνει το βλέµµα Του προς το λαό του Μπαχά 
και τους απευθύνεται µε αυτά τα λόγια: «Επιδοθείτε στην 
προώθηση της ευηµερίας και της γαλήνης των τέκνων των 
ανθρώπων. Επικεντρώσετε το νου και τη θέλησή σας στην 
εκπαίδευση των λαών και ανθρώπων της γης, ώστε οι έριδες που τη 
διχάζουν να εξαλειφθούν από το πρόσωπό της µέσω της δύναµης 
του Μεγίστου Ονόµατος και όλοι οι άνθρωποι να γίνουν οι 
υπερασπιστές µίας Τάξης και οι κάτοικοι µίας Πόλης. Φωτίστε και 
καθαγιάστε τις καρδιές σας· µην τις αφήνετε να µολυνθούν από τα 
αγκάθια του µίσους ή της κακεντρέχειας. Ζείτε σε έναν κόσµο και 
έχετε δηµιουργηθεί µε την επενέργεια µιας Βούλησης. Ευλογηµένος 
είναι εκείνος που συναναστρέφεται µε όλους τους ανθρώπους µε 
ένα πνεύµα µεγίστης καλοσύνης και αγάπης.» 

CLVII.   Αυτοί που έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους µε σκοπό 
τη διδασκαλία της Υπόθεσής Μας - αυτούς θα ενισχύσει το Πιστό 
Πνεύµα µε τη δύναµή του. Ένα τάγµα επίλεκτων αγγέλων Μας θα 
προχωρεί µαζί τους, όπως προστάζεται απ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο 
Παντοδύναµος, ο Πάνσοφος. Πόσο µεγάλη είναι η ευλογία που 
περιµένει αυτόν που έχει φτάσει στην τιµή να υπηρετεί τον 
Παντοδύναµο! Μα τη ζωή Μου! Καµιά πράξη οσοδήποτε σπουδαία 
και αν είναι δεν µπορεί να συγκριθεί µ’ αυτήν, εκτός από εκείνες 
που έχουν οριστεί από το Θεό, τον Πανίσχυρο, τον Πλέον Δυνατό. 
Μια τέτοια υπηρεσία είναι πράγµατι, ο πρίγκιπας όλων των 
αγαθοεργιών και το κόσµηµα κάθε καλής πράξης. Έτσι έχει οριστεί 
απ’ Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Κυρίαρχος Φανερωτής, ο Πανάρχαιος 
των Ηµερών.  
Όποιος εγερθεί να διδάξει την Υπόθεσή Μας πρέπει υποχρεωτικά 
να αποδεσµευτεί απ’ όλα τα γήινα πράγµατα και να θεωρεί πάντοτε 
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το θρίαµβο της Πίστης Μας σαν τον υπέρτατο σκοπό του. Αυτό 
έχει, αληθινά, θεσπιστεί στη Διαφυλαγµένη Πινακίδα. Και όταν 
αποφασίσει να αφήσει το σπίτι του για χάρη της Υπόθεσης του 
Κυρίου Του, ας εναποθέσει όλη του την εµπιστοσύνη στο Θεό, σαν 
το καλύτερο εφόδιο για το ταξίδι του και ας ενδυθεί µε το µανδύα 
της αρετής Έτσι έχει θεσπιστεί από το Θεό, τον Παντοδύναµο, τον 
Πανύµνητο.  
Αν φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης Του, αν εγκαταλείψει όλα τα 
δηµιουργήµατα, τα λόγια που θα προφέρει θα φλογίσουν αυτούς 
που τον ακούν. Αληθινά, ο Κύριός σου είναι ο Παντογνώστης, ο 
Ενήµερος των Πάντων. Ευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος που έχει 
ακούσει τη φωνή Μας και έχει ανταποκριθεί στο κάλεσµά Μας. 
Αυτός, πραγµατικά, συγκαταλέγεται σ’ εκείνους που θα οδηγηθούν 
κοντά Μας.  

CLVIII.   Ο Θεός έχει ορίσει στον καθένα το καθήκον να διδάσκει 
την Υπόθεσή Του. Όποιος εγείρεται να εκπληρώσει αυτό το 
καθήκον πρέπει πριν διακηρύξει το Μήνυµά Του, να στολιστεί µε 
το κόσµηµα ενός δίκαιου και αξιέπαινου χαρακτήρα, ώστε τα λόγια 
του να µπορούν να ελκύουν τις καρδιές αυτών που είναι δεκτικοί 
στο κάλεσµά του. Χωρίς αυτό δεν µπορεί ποτέ να ελπίζει να 
επηρεάσει τους ακροατές του.  

CLIX.   Σκεφτείτε τη µικρότητα του νου των ανθρώπων. Ζητούν 
εκείνο που τους βλάπτει και απορρίπτουν εκείνο που τους ωφελεί. 
Αυτοί πραγµατικά ανήκουν στους παραστρατηµένους. Βρίσκουµε 
µερικούς ανθρώπους να επιθυµούν την ελευθερία και να 
υπερηφανεύονται γι’ αυτό. Τέτοιοι άνθρωποι βρίσκονται στα βάθη 
της άγνοιας.  
Η ελευθερία τελικά οδηγεί στην ανταρσία, της οποίας τις φλόγες 
κανείς δεν µπορεί να σβήσει. Έτσι σας προειδοποιεί Αυτός ο 
Οποίος είναι ο Κριτής, ο Παντογνώστης. Να ξέρετε ότι η 
ενσάρκωση της ελευθερίας και το σύµβολό της είναι το ζώο. Αυτό 
που αρµόζει στον άνθρωπο είναι υποταγή σε περιορισµούς τέτοιους 
που να τον προστατεύουν από την ίδια του την άγνοια και να τον 
προφυλάσσουν από την επιβλαβή επίδραση του ταραχοποιού. Η 
ελευθερία κάνει τον άνθρωπο να παραβαίνει τα όρια της ευπρέπειας 
και να καταπατεί την αξιοπρέπεια της στάθµης του. Τον υποβιβάζει 
στο επίπεδο της άκρας εξαχρείωσης και διαφθοράς.  
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Θεωρήστε τους ανθρώπους σαν ένα κοπάδι προβάτων που 
χρειάζεται έναν ποιµένα για την προστασία του. Αυτή πραγµατικά 
είναι η αλήθεια, η βέβαιη αλήθεια. Επιδοκιµάζουµε την ελευθερία 
σε ορισµένες περιστάσεις και αρνούµαστε να την εγκρίνουµε σε 
άλλες. Εµείς, πραγµατικά, είµαστε οι Παντογνώστες.  
Λέγε: Η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην υποταγή του ανθρώπου 
στις εντολές Μου, όσο λίγο και αν το γνωρίζετε. Αν οι άνθρωποι 
τηρούσαν εκείνο που τους στείλαµε από τον Ουρανό της 
Αποκάλυψης, θα έφταναν, βεβαιότατα, στην τέλεια ελευθερία. 
Ευτυχισµένος είναι ο άνθρωπος που έχει συλλάβει το Σκοπό του 
Θεού σ’ οτιδήποτε Αυτός έχει αποκαλύψει από τον Ουρανό της 
Βούλησής Του, που διαπερνά όλα τα δηµιουργήµατα. Λέγε: Η 
ελευθερία που σας ωφελεί δε βρίσκεται πουθενά αλλού παρά µόνο 
στην απόλυτη υποταγή στο Θεό, την Αιώνια Αλήθεια. Όποιος έχει 
γευτεί την γλυκύτητά της θα αρνηθεί να την ανταλλάξει µε όλη την 
κυριαρχία της γης και του ουρανού.  

CLX.   Πραγµατικά αληθινός πιστός στην ενότητα του Θεού είναι 
εκείνος ο οποίος, αυτή την Ηµέρα θα θεωρήσει Αυτόν ως Έναν 
αµέτρητα εξυψωµένο πάνω απ’ όλα µε τα οποία οι άνθρωποι Τον 
έχουν συγκρίνει και παροµοιάσει. Έχει σφάλει οικτρά εκείνος ο 
οποίος έχει ταυτίσει αυτές τις συγκρίσεις και τις οµοιότητες µε το 
Θεό τον Ίδιο. Εξέτασε τη σχέση µεταξύ του τεχνίτη και του 
χειροτεχνήµατός του, µεταξύ του ζωγράφου και της ζωγραφιάς του. 
Μπορεί να ισχυριστεί ποτέ κανείς ότι το έργο που έχει παραχθεί 
από τα χέρια τους ισοδυναµεί µε τους ίδιους; Μα το όνοµα Εκείνου 
ο Οποίος είναι ο Κύριος του Θρόνου του ουρανού και της γης! 
Αυτά δεν µπορούν να ειδωθούν κάτω από άλλο φως παρά σαν 
αποδείξεις που κηρύσσουν την υπεροχή και τελειότητα του 
δηµιουργού τους. 
Ω Σεΐχη, ω συ που έχεις υποτάξει τη θέλησή σου στο Θεό! 
Λέγοντας υποταγή και παντοτινή ένωση µε το Θεό εννοείται ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να συγχωνεύουν ολοκληρωτικά τη θέλησή τους µε 
τη Θέληση του Θεού και να θεωρούν τις δικές τους επιθυµίες 
εντελώς µηδαµινές µπροστά στο Σκοπό Του. Οτιδήποτε προστάζει ο 
Δηµιουργός να τηρούν τα πλάσµατά Του, αυτό το ίδιο πρέπει 
επιµελώς και µε απόλυτη χαρά και προθυµία να εγερθούν και να 
εκπληρώσουν. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουν στη 
φαντασία τους να θολώσει την κρίση τους, ούτε πρέπει να θεωρούν 
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τις δικές τους φαντασιώσεις σαν τη φωνή του Αιωνίου. Στην 
Προσευχή της Νηστείας έχουµε αποκαλύψει: «Αν το Θέληµά Σου 
ορίσει να βγουν από το στόµα Σου αυτά τα λόγια και να 
απευθυνθούν προς αυτούς, ‘Τηρήστε για χάρη της Ωραιότητάς Μου 
τη νηστεία, ω άνθρωποι, και µη θέσετε κανένα όριο στη διάρκειά 
της,’ ορκίζοµαι στη µεγαλοπρέπεια της δόξας Σου, ότι ο καθένας 
τους θα την τηρήσει πιστά, θα απέχει από οτιδήποτε θα παραβιάζει 
το νόµο Σου και θα συνεχίσει να πράττει έτσι µέχρι να παραδώσει 
την ψυχή του σ’ Εσένα.» Σ’ αυτό συνίσταται η απόλυτη υποταγή 
κάποιου στη Θέληση του Θεού. Διαλογίσου πάνω σ’ αυτό, ώστε να 
µπορέσεις να πιεις από τα ύδατα της παντοτινής ζωής που ρέουν 
µέσα στα λόγια του Κυρίου όλης της ανθρωπότητας και να 
µπορέσεις να πιστοποιήσεις ότι ο ένας αληθινός Θεός υπήρξε πάντα 
αµέτρητα εξυψωµένος υπεράνω των πλασµάτων Του. Αυτός, 
αληθινά, είναι ο Απαράµιλλος, ο Αιώνιος, ο Παντογνώστης, ο 
Πάνσοφος. Η στάθµη της απόλυτης υποταγής υπερβαίνει και θα 
παραµείνει για πάντα εξυψωµένη πάνω από κάθε άλλη στάθµη. 
Αρµόζει σ’ εσένα να αφιερώσεις τον εαυτό σου στη Θέληση του 
Θεού. Οτιδήποτε έχει αποκαλυφτεί στις Πινακίδες Του δεν είναι 
παρά µια αντανάκλαση της Θέλησής Του. Πρέπει να είναι τόσο 
ολοκληρωτική η αφιέρωσή σου που κάθε ίχνος εγκόσµιας επιθυµίας 
να εξαλειφθεί από την καρδιά σου. Αυτή είναι η σηµασία της 
αληθινής ενότητας. 
Ικέτευε το Θεό να σε καταστήσει ικανό να παραµείνεις σταθερός σ’ 
αυτό το µονοπάτι και να σε βοηθά να καθοδηγήσεις τους λαούς του 
κόσµου σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι ο εµφανής και υπέρτατος 
Άρχοντας, ο Οποίος έχει αποκαλύψει τον Εαυτό Του µε ένα 
ξεχωριστό ένδυµα, ο Οποίος προφέρει ένα Θεϊκό και συγκεκριµένο 
Μήνυµα. Αυτή είναι η ουσία της πίστης και της βεβαιότητας. Αυτοί 
που λατρεύουν το είδωλο που έχουν διαµορφώσει µε τις 
φαντασιώσεις τους και που το αποκαλούν Ενδότερη 
Πραγµατικότητα, αυτοί οι άνθρωποι συγκαταλέγονται, αληθινά. 
ανάµεσα στους ειδωλολάτρες. Σ’ αυτό υπήρξε µάρτυς ο 
Παντελεήµονας στις Πινακίδες Του. Αυτός, αληθινά, είναι ο 
Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 

CLXI.   Ενίσχυσε την προσπάθειά σου, ώστε ίσως να µπορέσεις να 
καθοδηγήσεις τον πλησίον σου στο νόµο του Θεού, του 
Παντελεήµονα. Μια τέτοια πράξη, αληθινά, υπερτερεί κάθε άλλης 
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πράξης στα µάτια του Θεού, του Κατέχοντος τα Πάντα, του 
Υψίστου. Πρέπει να είναι τέτοια η σταθερότητά σου στην Υπόθεση 
του Θεού ώστε κανένα απολύτως γήινο πράγµα να µην έχει τη 
δύναµη να σε αποτρέψει από το καθήκον σου. Ακόµη κι αν οι 
δυνάµεις της γης συνταχθούν εναντίον σου, ακόµη κι αν όλοι οι 
άνθρωποι σου αντιτεθούν, εσύ πρέπει να παραµείνεις ακλόνητος. 
Να είσαι ασυγκράτητος σαν τον άνεµο όταν µεταφέρεις το Μήνυµα 
Εκείνου ο Οποίος έχει κάνει την Αυγή της Θείας Καθοδήγησης να 
χαράξει. Σκέψου πώς ο άνεµος, πιστός σ’ αυτό που έχει ορίσει ο 
Θεός, πνέει πάνω σ’ όλες τις περιοχές της γης, είτε είναι 
κατοικηµένες είτε ερηµωµένες. Ούτε το θέαµα της ερήµωσης, ούτε 
οι ενδείξεις της ευηµερίας µπορούν να τον λυπήσουν ή να τον 
ευχαριστήσουν. Πνέει προς κάθε κατεύθυνση, κατόπιν εντολής του 
Δηµιουργού του. Έτσι πρέπει να είναι όποιος ισχυρίζεται ότι είναι 
λάτρης του ενός αληθινού Θεού. Αρµόζει σ’ αυτόν να προσηλώνει 
το βλέµµα του στα ουσιώδη της Πίστης Του και να µοχθεί φιλόπονα 
για τη διάδοσή της. Ολοκληρωτικά για χάρη του Θεού πρέπει να 
κηρύσσει το Μήνυµά Του και µε το ίδιο εκείνο πνεύµα ν’ 
αποδέχεται την οποιαδήποτε ανταπόκριση µπορεί να εγείρουν τα 
λόγια του στον ακροατή του. Εκείνος που θα δεχτεί και θα 
πιστέψει, θα λάβει την ανταµοιβή του· και εκείνος που θα 
αποστραφεί δε θα λάβει τίποτε άλλο εκτός από την ίδια του την 
τιµωρία. 
Την παραµονή της αναχώρησής Μας από το Ιράκ, προειδοποιήσαµε 
τους πιστούς να περιµένουν την εµφάνιση των Πουλιών του 
Σκότους. Δεν υπάρχει καµία απολύτως αµφιβολία ότι ο κρωγµός 
του Κόρακα θα υψωθεί σε ορισµένους τόπους, όπως ακούστηκε τα 
τελευταία χρόνια. Ό,τι και να συµβεί, αναζητήστε καταφύγιο στον 
έναν αληθινό Θεό, ώστε να σας προφυλάξει από τα τεχνάσµατα του 
απατεώνα. 
Αληθινά λέγω, σ’ αυτή την πλέον ισχυρή Αποκάλυψη, όλες οι 
Θρησκείες του παρελθόντος έχουν φτάσει στην υψηλότερη, την 
τελική τους ολοκλήρωση. Έτσι σας συµβουλεύει ο Κύριός σας, ο 
Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. Δοξασµένος ας είναι ο Θεός, ο Κύριος 
όλων των κόσµων. 

CLXII.   Ο Παντελεήµων έχει απονείµει στον άνθρωπο το χάρισµα 
της όρασης και τον έχει προικίσει µε την ικανότητα της ακοής. 
Μερικοί τον έχουν περιγράψει σαν τον «ελάσσονα κόσµο», ενώ, 
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στην πραγµατικότητα, θα πρέπει να θεωρείται ο «µείζων κόσµος.» 
Οι δυνατότητες που ενυπάρχουν στη στάθµη του ανθρώπου, το 
πλήρες µέγεθος του πεπρωµένου του στη γη, η έµφυτη υπεροχή της 
οντότητάς του, πρέπει όλα να φανερωθούν σ’ αυτή την Ηµέρα που 
έχει υποσχεθεί ο Θεός. 
Η Πένα του Υψίστου πάντα και κάτω απ’ όλες τις συνθήκες 
θυµόταν, µε χαρά και στοργή, τους αγαπηµένους Του και τους 
συµβούλευε να ακολουθήσουν το δρόµο Του. Μακάριος εκείνος τον 
οποίον οι µεταβολές και οι περιστάσεις του κόσµου έχουν αποτύχει 
να εµποδίσουν στο να αναγνωρίσει τη Χαραυγή της Ενότητας του 
Θεού, ο οποίος έχει πιει, µε ακλόνητη αποφασιστικότητα, και στο 
όνοµα του Αυθύπαρκτου, το σφραγισµένο οίνο της Αποκάλυψής 
Του. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα συγκαταλεχτεί ανάµεσα στους 
κατοίκους του Παραδείσου, στο Βιβλίο του Θεού, του Κυρίου όλων 
των κόσµων. 

CLXIII.   Όλη η δόξα ας είναι του Θεού ο Οποίος έχει στολίσει τον 
κόσµο µ’ ένα κόσµηµα και τον έχει ντύσει µ’ ένα ένδυµα, τα οποία 
δεν µπορεί να αφαιρέσει καµιά γήινη δύναµη, όσο ισχυρές κι αν 
είναι οι στρατιές της, όσο τεράστιος ο πλούτος της, όσο βαθιά η 
επιρροή της. Λέγε: Η ουσία κάθε δύναµης είναι του Θεού, το 
ύψιστο και έσχατο Τέλος όλης της δηµιουργίας. Η πηγή κάθε 
µεγαλείου είναι του Θεού, το Αντικείµενο της λατρείας όλων όσων 
υπάρχουν στους ουρανούς και όσων υπάρχουν στη γη. Δυνάµεις 
τέτοιες που έχουν την προέλευσή τους σ’ αυτό τον κόσµο της 
σκόνης, λόγω της ίδιας της φύσης τους, είναι ανάξιες συλλογισµού. 
Λέγε: Οι πηγές που στηρίζουν τη ζωή αυτών των πουλιών δεν 
ανήκουν σ’ αυτό τον κόσµο. Η προέλευσή τους ξεπερνά κατά πολύ 
τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και αντίληψης. Ποιος µπορεί να 
σβήσει το φως που έχει ανάψει το χιονόλευκο Χέρι του Θεού; Πού 
µπορεί να βρεθεί αυτός που έχει τη δύναµη να σβήσει τη φωτιά που 
έχει ανάψει µε την ισχύ του Κυρίου σου, του Παντοδύναµου, του 
Επιβλητικού, του Πανίσχυρου; Το Χέρι της Θείας ισχύος είναι 
εκείνο που έχει σβήσει τις φλόγες της διχόνοιας. Ισχυρός είναι 
Αυτός να κάνει ό,τι Τον ευχαριστεί. Αυτός λέγει: Γενηθήτω, και 
εγένετο. Λέγε: Οι σφοδροί άνεµοι και οι ανεµοστρόβιλοι του 
κόσµου και των λαών του δεν µπορούν ποτέ να κλονίσουν τα 
θεµέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η ακράδαντη σταθερότητα των 
εκλεκτών Μου. Ευσπλαχνικέ Θεέ! Τι µπορούσε να έχει ωθήσει 
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αυτούς τους ανθρώπους να σκλαβώσουν και να φυλακίσουν τους 
αγαπηµένους Εκείνου ο Οποίος είναι η Αιώνια Αλήθεια;… 
Πλησιάζει, ωστόσο, η ηµέρα που οι πιστοί θα αντικρίσουν τον 
Αυγερινό της δικαιοσύνης να λάµπει σε όλο του το µεγαλείο από τη 
Χαραυγή της δόξας. Έτσι σε πληροφορεί ο Κύριος όλης της 
ύπαρξης σ’ αυτή, τη θλιβερή Του Φυλακή. 

CLXIV.   Μέλη της ανθρώπινης φυλής! Κρατηθείτε γερά από το 
Σχοινί το οποίο κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να κόψει. Αυτό 
πραγµατικά, θα σας ωφελήσει όλες τις µέρες της ζωής σας, διότι η 
δύναµή του ανήκει στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσµων. 
Προσηλωθείτε στη δικαιοσύνη και στην αµεροληψία και στραφείτε 
µακριά από τους ψιθύρους των ανόητων, αυτών που είναι 
αποξενωµένοι από το Θεό, που έχουν στολίσει τα κεφάλια τους µε 
το κόσµηµα των λογίων κι έχουν καταδικάσει σε θάνατο Αυτόν ο 
Οποίος είναι η Πηγή της σοφίας. Το όνοµά Μου τους έχει υψώσει 
σε υψηλές βαθµίδες κι όµως, µόλις αποκάλυψα τον Εαυτό Μου στα 
µάτια τους, εξέδωσαν τη θανατική Μου καταδίκη µε κατάφωρη 
αδικία,. Έτσι αποκάλυψε η Πένα Μας την αλήθεια κι όµως οι 
άνθρωποι είναι βυθισµένοι στην αδιαφορία. 
Όποιος προσηλώνεται στη δικαιοσύνη, δεν µπορεί σε καµιά 
περίπτωση να παραβεί τα όρια της µετριοπάθειας. Διακρίνει την 
αλήθεια σ’ όλα τα πράγµατα, µε την καθοδήγηση Εκείνου ο Οποίος 
βλέπει τα πάντα. Ο πολιτισµός που τόσο συχνά εκθειάζεται από 
τους µορφωµένους εκφραστές των τεχνών και επιστηµών, αν 
αφεθεί να ξεπεράσει τα όρια της µετριοπάθειας, θα επιφέρει µεγάλο 
κακό στους ανθρώπους. Έτσι σας προειδοποιεί Αυτός ο Οποίος 
είναι ο Παντογνώστης. Αν οδηγηθεί στα άκρα ο πολιτισµός, θα 
αποδειχτεί µια εξίσου παραγωγική πηγή κακού, όσο υπήρξε και του 
καλού όταν διατηρείτο µέσα στα όρια της µετριοπάθειας. 
Διαλογιστείτε σ’ αυτό, ω άνθρωποι, και µην είστε απ’ αυτούς που 
περιφέρονται χαµένοι στην ερηµιά της πλάνης. Πλησιάζει η ηµέρα 
όταν οι φλόγες του θα καταβροχθίσουν τις πόλεις, όταν η Γλώσσα 
του Μεγαλείου θα διακηρύξει: “Η Βασιλεία είναι του Θεού, του 
Παντοδύναµου, του Πανύµνητου!” 
Όλα τα άλλα πράγµατα υπόκεινται στην ίδια αρχή της 
µετριοπάθειας. Πρόσφερε ευχαριστίες στον Κύριό σου ο Οποίος σε 
θυµήθηκε σ’ αυτή τη θαυµαστή Πινακίδα. Κάθε εγκώµιο ανήκει στο 
Θεό, τον Κύριο του ένδοξου θρόνου. 
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Αν κάποιος άνθρωπος συλλογιζόταν µέσα στην καρδιά του εκείνο 
που έχει αποκαλύψει η Πένα του Υψίστου και γευόταν τη 
γλυκύτητά του, βεβαιότατα, θα έβρισκε τον εαυτό του κενό και 
απελευθερωµένο από τις δικές του επιθυµίες και εντελώς 
υποταγµένο στη Θέληση του Παντοδύναµου. Ευτυχισµένος ο 
άνθρωπος που έχει φτάσει σε µια τόσο υψηλή στάθµη και δεν έχει 
στερήσει τον εαυτό του από µια τόσο γενναιόδωρη χάρη. 
Αυτή την Ηµέρα, δεν µπορούµε ούτε να επιδοκιµάσουµε τη 
συµπεριφορά του φοβισµένου που επιδιώκει να αποκρύψει την 
πίστη του, ούτε να εγκρίνουµε τη στάση του δεδηλωµένου πιστού 
που υποστηρίζει κραυγαλέα την αφοσίωσή του σ’ αυτή την 
Υπόθεση. Και οι δύο πρέπει να τηρούν τις υπαγορεύσεις της σοφίας 
και να αγωνίζονται φιλόπονα να υπηρετούν τα καλύτερα 
συµφέροντα της Πίστης. 
Ας παρατηρήσει και ας συλλογιστεί καθένας τη συµπεριφορά αυτού 
του Αδικηµένου. Από την αυγή αυτής της Αποκάλυψης µέχρι 
σήµερα, αρνηθήκαµε να κρυφτούµε από τους εχθρούς Μας, ή να 
αποσυρθούµε από τη συντροφιά των φίλων Μας. Παρόλο που 
είµαστε περιβεβληµένοι από µυριάδες θλίψεις και βάσανα, µε 
ισχυρή πεποίθηση, έχουµε καλέσει τους λαούς της γης στη 
Χαραυγή της Δόξας. Η Πένα του Υψίστου είναι απρόθυµη να 
αφηγηθεί, σ’ αυτή την περίπτωση, τις συµφορές που έχει υποφέρει. 
Αν τις αποκάλυπτε, αναµφίβολα, θα βύθιζε σε θλίψη τους 
ευνοουµένους µεταξύ των πιστών, αυτούς που πραγµατικά 
υποστηρίζουν την ενότητα του Θεού και είναι ολοκληρωτικά 
αφοσιωµένοι στην Υπόθεσή Του. Αυτός πραγµατικά λέει την 
αλήθεια και είναι ο Ακούων τα πάντα, ο Παντογνώστης. Έχουµε 
περάσει τη ζωή Μας, στο µεγαλύτερο µέρος της, ανάµεσα στους 
εχθρούς Μας. Δείτε πώς, αυτό τον καιρό, ζούµε σε µια φωλιά 
ερπετών. 
Αυτή η Άγια Γη έχει αναφερθεί και εκθειαστεί σε όλα τα ιερά 
Κείµενα. Εκεί έχουν εµφανιστεί οι Προφήτες του Θεού και οι 
Εκλεκτοί Του. Αυτή είναι η έρηµος στην οποία περιπλανήθηκαν 
όλοι οι Αγγελιοφόροι του Θεού, από όπου υψώθηκε η κραυγή τους, 
“Εδώ είµαι, εδώ είµαι, ω Θεέ µου”. Αυτή είναι η Γη της 
Επαγγελίας, όπου Αυτός ο Οποίος είναι η Αποκάλυψη του Θεού 
είχε προοριστεί να φανερωθεί. Αυτή είναι η Κοιλάδα της 
ανεξιχνίαστης προσταγής του Θεού, το χιονόλευκο Σηµείο, ο Τόπος 
της άφθαρτης λαµπρότητας. Οτιδήποτε συνέβη αυτή την Ηµέρα 
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έχει προφητευτεί στα Ιερά Κείµενα του παρελθόντος. Αυτά τα ίδια 
Κείµενα, ωστόσο, καταδικάζουν οµόφωνα τους ανθρώπους που 
κατοικούν σ’ αυτό τον τόπο. Κάποια φορά στιγµατίστηκαν ως 
“γενιά των φιδιών.” Δείτε πως αυτός ο Αδικηµένος, ενώ είναι 
περικυκλωµένος από µια «γενιά φιδιών,» φωνάζει τώρα δυνατά και 
καλεί όλους τους ανθρώπους σ’ Αυτόν ο Οποίος είναι η Έσχατη 
Επιθυµία του κόσµου, η Κορυφή και η Χαραυγή της Δόξας. 
Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που άκουσε τη φωνή Εκείνου ο Οποίος 
είναι ο Κύριος της Βασιλείας του Λόγου και αλίµονο στους 
αδιάφορους, αυτούς που αποµακρύνθηκαν πολύ από την αλήθεια 
Του.  

CLXV.   Γνώριζε, ότι κάθε αφτί που ακούει, αν διατηρηθεί αγνό και 
αµόλυντο, πρέπει, πάντα και από κάθε κατεύθυνση, ν’ ακούει τη 
φωνή που λέει αυτά τα άγια λόγια: “Αληθινά, ανήκουµε στο Θεό 
και σ’ Αυτόν θα επιστρέψουµε.” Τα µυστήρια του σωµατικού 
θανάτου του ανθρώπου και της επιστροφής του δεν έχουν 
φανερωθεί και παραµένουν ακόµα ανεξιχνίαστα. Μα τη δικαιοσύνη 
του Θεού! Αν αποκαλύπτονταν, θα προκαλούσαν τέτοιο φόβο και 
θλίψη που µερικοί θα χάνονταν, ενώ άλλοι θα γέµιζαν µε τέτοια 
χαρά που θα ήθελαν να πεθάνουν και θα εκλιπαρούσαν, µε 
αδιάκοπη λαχτάρα, τον έναν αληθινό Θεό - εξυψωµένη ας είναι η 
δόξα Του - να επισπεύσει το τέλος τους. 
Ο θάνατος προσφέρει στον κάθε πεπεισµένο πιστό το κύπελλο που 
είναι πραγµατικά ζωή. Απονέµει χαρά και είναι ο φορέας της 
αγαλλίασης. Χαρίζει το δώρο της αιώνιας ζωής. 
Όσο για εκείνους που έχουν δοκιµάσει τον καρπό της γήινης 
ύπαρξης του ανθρώπου, που είναι η αναγνώριση του ενός αληθινού 
Θεού, εξυψωµένη ας είναι η δόξα Του, η επόµενη ζωή τους θα είναι 
τέτοια που εµείς δεν µπορούµε να περιγράψουµε. Η γνώση επ’ 
αυτού είναι του Θεού και µόνο, του Κυρίου όλων των κόσµων. 

CLXVI.   Όποιος διεκδικεί µια Αποκάλυψη απευθείας από το Θεό, 
πριν την παρέλευση µιας πλήρους χιλιετίας, ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι σίγουρα ένας υποκριτής που ψεύδεται. Ικετεύουµε το Θεό να 
τον βοηθήσει ευσπλαχνικά να ανακαλέσει και να αποκηρύξει έναν 
τέτοιο ισχυρισµό. Αν µετανοήσει, ο Θεός, αναµφίβολα, θα τον 
συγχωρήσει. Αν όµως επιµείνει στο σφάλµα του, ο Θεός σίγουρα θα 
στείλει έναν που θα του φερθεί χωρίς οίκτο. Τροµερός πραγµατικά 
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είναι ο Θεός στην τιµωρία! Οποιοσδήποτε ερµηνεύει αυτό το στίχο 
διαφορετικά από το ολοφάνερο νόηµά του, στερείται του 
Πνεύµατος του Θεού και του ελέους Του που περιβάλλει όλα τα 
δηµιουργήµατα. Φοβηθείτε το Θεό και µην ακολουθείτε τις µάταιες 
φαντασιώσεις σας. Αντίθετα, ακολουθήστε την προσταγή του 
Κυρίου σας, του Παντοδύναµου, του Πάνσοφου.  
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 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ KAI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
                            

Άγια Γη Holy Land, Άγιοι Τόποι, βλέπε Βίβλος Ζαχαρία: 
2:12 (έν τή γή τή αγία),   

Άκκα Η πόλη-φυλακή στην Παλαιστίνη, σήµερα Ισραήλ, 
όπου εξορίστηκε τελικά ο Μπαχάολλα.                                        
Έφτασε εκεί στις 31 Αυγούστου 1868.

Ακντάς Το σπουδαιότερο από τα έργα του Μπαχάολλα που 
περιλαµβάνει τους νόµους και τις διατάξεις Του 
(1873)

Αλή Ο πρώτος Ιµάµης του Ισλάµ· εξάδελφος και πρώτος 
µαθητής του Μωάµεθ, παντρεµένος µε την κόρη 
του, Φατιµέ 

Αλή Μωχαµάντ Σεγιέντ Αλή Μωχαµάντ γεννήθηκε στο Σιράζ της 
Περσίας στις 20 Οκτωβρίου 1819. Το «Σηµείο του 
Μπαγιάν», ο Μπαµπ, και Προάγγελος του  
Μπαχάολλα

Αµπντολ-Αζίζ Ο Σουλτάνος που διέταξε τις τρεις εξορίες του 
Μπαχάολλα

Αµπτολάχ-ε-Οµπέι Ένας από τους αντιπάλους του Μωάµεθ

Αµπντολ-Μπαχά Διορισµένος διάδοχος του Μπαχάολλα και Κέντρο 
της Συνθήκης Του (1844-1921)

Αµπού—Αµίρ Ένας από τους αντιπάλους του Μωάµεθ

Αµπχά To “Μπαχά” σηµαίνει «Δόξα», το «Αµπχά» είναι ο 
υπερθετικός του βαθµός. Και τα δύο είναι τίτλοι του 
Μπαχάολλα και της Βασιλείας Του 

Άννας Αρχιερέας των Ιουδαίων και πεθερός του Καϊάφα 
(κατά Ιωάννου 18:13)

Αποκάλυψη Η Φανέρωση του Θεού

Ασράφ Σεγιέντ Ασράφ, γεννήθηκε στο φρούριο του 
Ζαντζάν στη διάρκεια της πολιορκίας
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Ήλιος του Μωάµεθ Ένα σύµβολο του Προφήτη ως διαφωτιστή του 
κόσµου

Αφνάν Κυριολεκτικά σηµαίνει «κλαδιά». Χαρακτηρίζει 
συγγενείς του Μπαµπ

Γαβριήλ Λέγεται ότι είναι ο σπουδαιότερος από τους 
Αγγέλους και ότι αιωρείται πάνω από το θρόνο του 
Θεού και τον προστατεύει µε τις φτερούγες του 

Γράµµα του Ζώντος Μαθητής του Μπαµπ

Επίγνωση Η ακριβής γνώση (Γ. Μπαµπινιώτης) 
Αναγνώριση, ευσυνείδητη γνώση  
(Δηµ. Β. Δηµητράκος)  - Ευαγγέλιο: Πέτρος Β, Α2. 
«.. διά της επιγνώσεως του Θεού, και του Ιησού του 
Κυρίου ηµών …..» Παύλος προς ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 
1,10 «.., αυξανόµενοι εις την επίγνωσιν του Θεού.» 

Ζα, η γη Ζα Το αρχικό γράµµα της λέξης Ζαντζάν

Ζαντζάν Πρωτεύουσα της περιφέρειας Χαµσί και τόπος που 
µαρτύρησαν περίπου 1800 Μπαµπί 

Ζαµπίχ Ισµαήλ, διάσηµος Μπαχάι και αδελφός του Μιρζά 
Τζανί από την πόλη Κασάν. Ο τίτλoς (θυσία) 
δόθηκε σ’ αυτόν από τον Μπαχάολλα  
(βλέπε Βιβλίο Dawnbreakers)  

Ησαΐα Βιβλίο του, 2:10

Θείο Ελιξήριο Το σύµβολο της δύναµης της Πίστης που απονέµει 
αιώνια ζωή στον άνθρωπο· από το «ελιξίριο», 
φανταστικό ποτό που υποτίθεται ότι παρατείνει την 
ανθρώπινη ζωή επ’ αόριστον

Θείος Αγγελιοφόρος Προφήτης του Θεού, ο Πλέον Υπέροχος, µέσω του 
οποίου δίδεται µια τέτοια Αποκάλυψη   

Θείος Μεσσίας Ο Θείος Βασιλιάς και Απελευθερωτής που 
αναµένεται από τους Εβραίους

Ιµάµης Αλή Ο πρώτος Ιµάµης και γαµπρός του  
Προφήτη Μωάµεθ

Ισλάµ Κυριολεκτικά «υποταγή στη Θέληση του Θεού», 
όνοµα που δόθηκε στη Θρησκεία του Μωάµεθ 

 245



Ανθολογία από τις Γραφές του Μπαχάολλα

Κάαµπα Το Μαυσωλείο που περιβάλλει τη Μαύρη Πέτρα 
στο Τζαµί, στη Μέκκα

Καγιουµολ-Ασµά ‘Ένα από τα κυριότερα έργα του Μπαµπ

Καέµ Αυτός, τον οποίον είχε υποσχεθεί το Ισλάµ

Καϊάφας Αρχιερέας και Πρόεδρος του δικαστηρίου που 
καταδίκασε τον Ιησού 

Καιόµενη Βάτος Βλέπε Έξοδος 3:2. Συµβολίζει την παρουσία του 
Θεού στην καρδιά του Μωυσή

Καµάλ Χατζή Μιρζά Καµάλ, ένας διάσηµος Μπαµπί 
υψηλής µόρφωσης, που συνάντησε και αναγνώρισε 
τη στάθµη του Μπαχάολλα στη Βαγδάτη, πριν από 
τη δήλωσή Του. Επιθυµούσε να µεταδώσει τα Νέα 
σ’ όλους και εστάλη πίσω στην Περσία

Καµπ-έµπν-ε-Ασράφ Αµείλικτος εχθρός του Μωάµεθ, του οποίου τη ζωή 
επιζητούσε να αφαιρέσει

Κάρµηλος - το όρος Ένας από τους ιερούς τόπους της Μπαχάι ιστορίας. 
Εκεί βρίσκονται τα Μαυσωλεία του Μπαµπ και του 
Αµπντολ-Μπαχά, και µνηµεία άλλων µελών της 
άγιας οικογένειας 

Καρπελά Πόλη στο Ιράκ, όπου ο Ιµάµης Χοσέιν βρήκε 
µαρτυρικό θάνατο και ενταφιάστηκε. Αποτελεί ένα 
από τα δύο «υπέρτατα µαυσωλεία», το άλλο είναι 
το Νατζάφ    

Κοράνιo Το ιερό Βιβλίο των Μωαµεθανών, γραµµένο στα 
Αραβικά

Κοσάρ Ένας ποταµός του Παραδείσου και η πηγή όλων 
των άλλων ποταµών  

Λύχνος του Θεού Το πνευµατικό φως που διαχέει ο Προφήτης του 
Θεού

Μέγιστο Όνοµα Τίτλος του Μπαχάολλα

Μεδίνα Η πόλη όπου κατέφυγε ο Μωάµεθ και εκεί όπου 
βρίσκεται ενταφιασµένος. Εκτιµάται ως δεύτερη σε 
βαθµό ιερότητας µετά από τη Μέκκα 

Μέκκα Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Μωάµεθ και όπου 
δήλωσε την αποστολή Του
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Μεχτί Τίτλος της Φανέρωσης που αναµένεται από το 
Ισλάµ

Μοσταγάς Κυριολεκτικά «αυτός ο οποίος έχει κληθεί». 
Αναφορικά µε την αριθµητική αξία αυτής της 
λέξης, ο Μπαµπ αποκαλύπτει το ένατο έτος αυτής 
της εποχής (1853 µ.Χ.) ως τη χρονολογία της 
Φανέρωσης του Μπαχάολλα

Μπαγιάν Το σπουδαιότερο έργο των νόµων και διδασκαλιών 
του Ιδρυτή της Μπαµπί Πίστης (σηµαίνει 
κυριολεκτικά «Έκθεση») 

Μπαλάλ Αιθίοπας σκλάβος στη Μέκκα, αµόρφωτος και 
περιφρονηµένος που µεταµορφώθηκε αφότου 
αναγνώρισε το Μωάµεθ 

Μπαµπ, Ο Ο Πρόδροµος της Μπαχάι Πίστης (1819-1850)

Μπαχά Τίτλος που δόθηκε από τον Μπαµπ στον 
Μπαχάολλα

Μπαχάολλα Ο Ιδρυτής της Μπαχάι Πίστης (1817-1892)

Μωάµεθ Κυριολεκτικά «ο Εξυµνηµένος». Ιδρυτής του 
Ισλάµ, υιός του Αµπντολλάχ της οικογένειας 
Χασέµ. Γεννήθηκε στη Μέκκα περίπου το 570 µ.Χ.    

Ναζρ-έµπν-ε-Χαρίς Ένας αντίπαλος του Μωάµεθ

Ναµπίλ-ε-Αζάµ Ο Μπαχάι τίτλος του Μωχαµάντ-ε-Ζαραντί, ο 
οποίος ήταν ένας αφοσιωµένος οπαδός του Μπαµπ 
και Μπαχάολλα, συγγραφέας του ιστορικού έργου 
που είναι γνωστό ως «Nabil’s Narrative” 

Νιµρώδ Διώκτης του Αβραάµ

Πανάρχαιος των Ηµερών Ένας τίτλος του Θεού, ειδικά στη Βίβλο, στο βιβλίο 
του Δανιήλ  

Παράν Μια οροσειρά βόρεια του Σινά που συµβολίζει ένα 
σηµείο αποκάλυψης 

Πεµπτουσία Το ουσιωδέστερο στοιχείο ύλης, όντος, ιδέας

Πεντάτευχος Τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που 
αποδίδονται στο Μωυσή
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Περίαπτον Λογοτεχνικά, το φυλαχτό που ελκύει τη δύναµη του 
ουρανού και προστατεύει αυτόν που το φοράει. Ένα 
σύµβολο του ανθρώπου που προστατεύεται από τη 
δύναµη του Θεού 

Πινακίδα του Ράις Επιστολή του Μπαχάολλα στον Αλή Πασά, το 
Μεγάλο Βεζίρη 

Πόλη της Βεβαιότητας Μια κατάσταση υψηλής πνευµατικής κατάκτησης

Ρεζβάν Ο Φύλακας του Παραδείσου. Χρησιµοποιείται για 
να υποδηλώνει τον ίδιο τον Παράδεισο

Σαλµάν ή Σείχης Σαλµάν Γεννήθηκε στη νότια Περσία και ενώ ήταν 
αγράµµατος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς και 
αφοσιωµένους αποστόλους του Μπαχάολλα, στον 
οποίο ανατέθηκαν πολλές επικίνδυνες και 
σηµαντικές αποστολές 

Σαλσαµπίλ Μια πηγή του Παραδείσου

Σαντρατολ-Μονταχά Το όνοµα ενός δέντρου που φυτεύεται στο τέλος 
του δρόµου για να χρησιµεύει ως οδηγός. 
Συµβολίζει µια Φανέρωση του Θεού  

Σάχης Αναφέρεται στο Σάχη της Περσίας Νασερεντίν

Σείχης Αναφορά στο Σείχη Σαλµάν

Σιίτες Μουσουλµανικό δόγµα που διακρίνεται για τον 
πνευµατικό θεσµό των Ιµάµηδων  

Σινά Το όρος όπου ο Θεός παρέδωσε στο Μωυσή τις 
Δέκα Εντολές. Μερικές φορές συµβολίζει την 
ανθρώπινη καρδιά, όπου είναι ο τόπος για την 
κάθοδο του Θεού 

Σιών Ένας λόφος στην Ιερουσαλήµ, εκεί όπου υπήρχαν 
τα ανάκτορα του Δαυίδ και των διαδόχων του 

Σόγι Εφέντι Εγγονός του Αµπντολ-Μπαχά και Φύλακας της 
Μπαχάι Πίστης

Σουλτάνος Αναφέρεται στο Σουλτάνο Αµπντολ-Αζίζ

Σουνίτες Το µεγαλύτερο και ισχυρότερο από τα δύο µεγάλα 
Ισλαµικά Δόγµατα που εκπροσωπείται από το 
Σουλτάνο, τον εξωτερικό και ορατό υπερασπιστή 
της Πίστης   
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Σούρα του Ράις Πινακίδα του Μπαχάολλα που αποκαλύφτηκε στην 
Αδριανούπολη

Σφραγίδα των Προφητών Ένας τίτλος του Μωάµεθ που αναφέρεται στην 
προσέγγιση του τέλους του Προφητικού Κύκλου

Τα, ή γη Τα Το αρχικό γράµµα της λέξης Τεχεράνη

Τεχεράνη Η γενέτειρα του Μπαχάολλα (12 Νοεµβρίου 1817) 
και Πρωτεύουσα της Περσίας (Ιράν)

Τζαβάντ Χατζή Σεγιέντ Τζαβάντ, ένας από τους πρώτους 
Μπαµπί που εκθειάστηκε τόσο από τον Μπαµπ όσο 
και  από τον Μπαχάολλα αργότερα, τον οποίο 
συνάντησε στη Βαγδάτη  

Τορά Η Πεντάτευχος του Μωυσή

Φανέρωση Αυτός που είναι ο εκφραστής των τελειοτήτων, 
ιδιοτήτων και της Βούλησης του Θεού

Χοσέιν Ο τρίτος Ιµάµης, Μάρτυρας στην πόλη Καρπαλά 
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