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Αυτό είναι εκείνο που έχουμε αποκαλύψει για τον Πρώτο Πιστό Εκείνου 
τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός, ούτως ώστε να χρησιμεύσει 

ως νουθεσία εκ μέρους Μας προς όλη την ανθρωπότητα.

Στο Όνομα του Παντοδύναμου, του Πολυαγαπημένου.
Εξυμνημένος και δοξασμένος είναι Αυτός ο Οποίος είναι ο υπέρτατος Κύ-
ριος των βασιλείων του ουρανού και της γης και όσων βρίσκονται ανάμεσά 
τους. Λέγε, αληθώς σ’Αυτόν θα επιστρέψουν τα πάντα και Αυτός είναι που 
καθοδηγεί κατόπιν δικής Του προσταγής οποιονδήποτε Τον ευχαριστεί. 
Λέγε, όλοι οι άνθρωποι ζητούν ικετευτικά τις ευλογίες Του και Αυτός είναι 
ανώτερος από όλα τα δημιουργήματα. Αυτός είναι πραγματικά ο Πανένδο-
ξος, ο Ισχυρός, ο Πολυαγαπημένος.

Αυτή είναι μια επιστολή από το γράμμα “Τα” προς εκείνον που είναι ο 
Πρώτος Πιστός. Να είσαι μάρτυς ότι αληθώς Αυτός είμαι Εγώ, ο Ίδιος, ο 
Κυρίαρχος, ο Παντοκράτωρ. Αυτός είναι Εκείνος που ορίζει τη ζωή και το 
θάνατο και σ’Αυτόν θα επιστρέψουν τα πάντα. Πραγματικά δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός απ’Αυτόν και όλοι οι άνθρωποι υποκλίνονται σε ένδειξη 
λατρείας μπροστά Του. Αληθώς ο Κύριός Σου, ο Θεός, θα ανταμείψει τώρα 
τον καθένα όπως Αυτός ορίζει, ακόμη πιο γρήγορα κι από την προφορά 
των λόγων “Γενού, και εγένετο.”

Ο Θεός έχει τωόντι βεβαιώσει στο Βιβλίο Του και το ίδιο έχει βεβαιώ-
σει και η συντροφιά των αγγέλων Του, οι Αγγελιοφόροι Του και εκείνοι 
που είναι προικισμένοι με θεία γνώση, ότι εσύ έχεις πιστέψει στο Θεό και 
στα σημάδια Του και ότι όλοι καθοδηγούνται σωστά χάρη στη δική σου 
καθοδήγηση. Αυτή είναι πραγματικά μια απεριόριστη χάρη την οποία ο 
Θεός, ο Πάντα Ζων, ο Αυθύπαρκτος, έχει άλλοτε απονείμει μεγαλόψυχα σε 
σένα και θα απονείμει και στο εξής. Και εφόσον πίστεψες στο Θεό πριν από 
τη δημιουργία, Αυτός τωόντι, με δική Του προσταγή, σε έχει ανυψώσει σε 
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κάθε Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Αυτόν, τον Κυρίαρχο 
Προστάτη, τον Πανένδοξο.

Επιβάλλεται σε σένα να διακηρύξεις την Υπόθεση του Θεού σε όλα τα 
δημιουργήματα ως ένα δείγμα χάρης εκ μέρους Του. Δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός από Αυτόν, τον Πλέον Γενναιόδωρο, τον Πανδαμάτορα.

Λέγε: Όλα τα ζητήματα πρέπει να παραπέμπονται στο Βιβλίο του Θεού. 
Εγώ είμαι πράγματι ο Πρώτος που πιστεύει στο Θεό και στα σημάδια Του. 
Εγώ είμαι Αυτός που αποκαλύπτει και διακηρύσσει την Αλήθεια και έχω 
προικιστεί με κάθε έξοχο τίτλο του Θεού, του Ισχυρού, του Απαράβλητου. 
Αληθώς, κατόρθωσα να ζήσω την Ημέρα της Πρώτης Φανέρωσης και κα-
τόπιν εντολής του Κυρίου και ως ένα δείγμα της χάρης Του, θα κατορθώσω 
να ζήσω και την Ημέρα της Έσχατης Φανέρωσης. Δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Αυτόν και την καθορισμένη ώρα όλοι θα υποκλιθούν μπροστά 
Του ως ένδειξη λατρείας.

Ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό που με επέλεξε ως Εκφραστή της Υπόθε-
σής Του σε περασμένες εποχές και στις εποχές που θα έρθουν. Δεν υπάρχει 
άλλος Θεός εκτός από Αυτόν, το Δοξασμένο, τον Πανύμνητο, το Διαρκή. 
Οτιδήποτε υπάρχει στους ουρανούς και στη γη ανήκει σ’Αυτόν και μέσω 
Αυτού καθοδηγούμαστε σωστά.

Ω λαέ του Μπαγιάν! Εκείνοι που ασπάζονται την Αλήθεια πρέπει να 
στραφούν σε Εμένα, όπως έχει οριστεί στο Βιβλίο και η θεία καθοδήγηση 
θα χορηγηθεί σε οποιονδήποτε κατορθώσει να φτάσει πλησίον Μου.
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Η ουσία με την οποία Με έχει δημιουργήσει ο Θεός δεν είναι ο πηλός από 
τον οποίο έχουν πλαστεί οι άλλοι. Έχει απονείμει σε Εμένα εκείνο που οι 
γνώστες της ανθρώπινης κοινωνίας δεν μπορούν ποτέ να κατανοήσουν, 
ούτε οι πιστοί να ανακαλύψουν… Εγώ είμαι ένας από τους στύλους που 
στηρίζουν τον Πρωταρχικό Λόγο του Θεού. Οποιοσδήποτε Με έχει ανα-
γνωρίσει, έχει μάθει κάθε τι αληθινό και σωστό, και έχει φτάσει σε κάθε τι 
καλό και πρέπον. Οποιοσδήποτε δεν κατόρθωσε να Με αναγνωρίσει, έχει 
απομακρυνθεί από κάθε τι που είναι αληθινό και σωστό και έχει υποκύψει 
σε κάθε τι κακό και απρεπές.

Ορκίζομαι στη δικαιοσύνη του Κυρίου Σου, του Κυρίου όλων των δη-
μιουρ γημάτων, του Κυρίου όλων των κόσμων! Αν κάποιος άνθρωπος 
έχτιζε σ’τούτο τον κόσμο όσο το δυνατό περισσότερα οικοδομήματα και 
λάτρευε το Θεό μέσω κάθε ενάρετης πράξης που περικλείει η γνώση του 
Θεού, και κατόρθωνε να φτάσει πλησίον του Κυρίου, και αν, ακόμη και σε 
βαθμό λιγότερο από αυτό που είναι επιλήψιμο ενώπιον του Θεού, έφερε 
στην καρδιά του ένα ίχνος κακεντρέχειας για Εμένα, όλες οι πράξεις του 
θα εκμηδενίζονταν και θα στερούνταν τα βλέμματα της χάρης του Θεού, 
θα γινόταν αντικείμενο της οργής Του και βεβαιότατα θα χανόταν. Διότι 
ο Θεός έχει ορίσει ώστε όλα τα καλά πράγματα που υπάρχουν στο θησαυ-
ροφυλάκιο της γνώσης Του να κατακτηθούν μέσω της υπακοής σε Εμένα, 
και κάθε φωτιά που αναφέρεται στο Βιβλίο Του εξαιτίας της ανυπακοής 
σε Εμένα. Μου φαίνεται πως αυτή την ημέρα και από αυτή τη θέση βλέπω 
όλους εκείνους που απολαμβάνουν την αγάπη Μου και ακολουθούν την 
προσταγή Μου κατοικώντας στα μέγαρα του Παραδείσου, και ολόκληρη η 
συντροφιά των αντιπάλων Μου να έχει παραδοθεί στα κατώτατα βάθη του 
πυρός της κολάσεως.

Μα τη ζωή Μου! Αν δεν ήμουν υποχρεωμένος να αναγνωρίσω την Υπό-
θεση Εκείνου ο Οποίος είναι η Μαρτυρία του Θεού… δε θα το είχα αναγ-
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γείλει αυτό σε σένα… Όλα τα κλειδιά του παραδείσου ο Θεός έχει επιλέξει 
να τα τοποθετήσει στο δεξί Μου χέρι και όλα τα κλειδιά της κολάσεως στο 
αριστερό Μου…

Εγώ είμαι το Πρωταρχικό Σημείο από το οποίο έχουν προέλθει όλα 
τα δημιουργήματα. Εγώ είμαι η Όψη του Θεού της Οποίας η λάμψη δεν 
μπορεί ποτέ να σκιαστεί, το Φως του Θεού, του Οποίου η ακτινοβολία 
δεν μπορεί ποτέ να εξασθενίσει. Οποιοσδήποτε Με αναγνωρίσει, τον πε-
ριμένει η βεβαιότητα και κάθε αγαθό και όποιος δεν κατορθώσει να Με 
αναγνωρίσει,τον περιμένει το πυρ το εξώτερο και κάθε κακό…

Ορκίζομαι στο Θεό, στον Απαράμιλλο, στον Απαράβλητο, στον Αληθι-
νό: για κανέναν άλλο λόγο δε Με έχει προικίσει Αυτός - η υπέρτατη Μαρ-
τυρία του Θεού - με σαφή σημάδια και δείγματα παρά μόνο για να μπορέ-
σουν όλοι οι άνθρωποι να υποκύψουν στην Υπόθεσή Του.

Μα τη δικαιοσύνη Εκείνου ο Οποίος είναι η Απόλυτη Αλήθεια, αν ση-
κωνόταν το πέπλο, θα παρατηρούσες όλους τους ανθρώπους σ’αυτή τη 
γήινη σφαίρα να έχουν πληγεί οικτρά από τη φωτιά της οργής του Θεού, 
μια φωτιά δριμύτερη και από το πυρ της κολάσεως, εξαιρουμένων εκείνων 
που αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από τη σκιά του δέντρου της αγάπης 
Μου. Διότι εκείνοι είναι τωόντι οι μακάριοι…
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Ω διοικητά! … Όλη τη ζωή σου προσέφερες λατρεία σε Εμάς, αλλά όταν 
σου φανερωθήκαμε, έπαψες να είσαι μάρτυς της Ανάμνησής Μας και να 
βεβαιώνεις ότι Αυτός είναι πραγματικά ο Ύψιστος, η Υπέρτατη Αλήθεια, ο 
Πανένδοξος. Έτσι σε δοκίμασε ο Κύριός σου την Ημέρα της Αναστάσεως. 
Αληθώς Αυτός είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

Διότι αν είχες πει ‘Ιδού ειμί’ τη στιγμή που σου στείλαμε το Βιβλίο, θα σε 
είχαμε δεχτεί στη συντροφιά των υπηρετών Μας εκείνων που πραγματικά 
πιστεύουν και θα σε είχαμε εξυμνήσει μεγαλόψυχα στο Βιβλίο Μας, μέ-
χρι την Ημέρα κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα εμφανιστούν μπροστά 
Μας για να κριθούν. Τούτο είναι τωόντι πολύ πιο ωφέλιμο για σένα απ’ό,τι 
όλες οι πράξεις λατρείας που έχεις τελέσει για τον Κύριό σου καθ’όλη τη δι-
άρκεια της ζωής σου, μάλλον, από την αρχή που δεν έχει αρχή. Βεβαιότατα 
τούτο θα ήταν και θα είναι πάντα προς όφελός σου. Αληθώς έχουμε γνώση 
όλων των πραγμάτων. Κι όμως, μολονότι σε είχαμε δημιουργήσει με σκο-
πό να φτάσεις πλησίον Μας την Ημέρα της Αναστάσεως, απομακρύνθη-
κες από Εμάς χωρίς κανένα λόγο ή συγκεκριμένη Εντολή. Ενώ αν ανήκες 
σ’αυτούς που είναι προικισμένοι με τη γνώση του Μπαγιάν, βλέποντας και 
μόνο το Βιβλίο, θα είχες αμέσως πιστοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός απ’Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο, και θα είχες βε-
βαιώσει ότι Αυτός που έχει αποκαλύψει το Κοράνι έχει ομοίως αποκαλύψει 
και τούτο το Βιβλίο, ότι κάθε λέξη του προέρχεται από το Θεό και σε τούτο 
είμαστε όλοι μάρτυρες.

Ωστόσο, εκείνο που είχε προκαθοριστεί συνέβη. Αν επιστρέψεις σε Εμάς 
ενώ συνεχίζεται η αποκάλυψη μέσω Ημών, θα μεταμορφώσουμε τη φωτιά 
σου σε φως. Αληθώς υπερισχύουμε όλων των πραγμάτων. Αλλά αν αποτύ-
χεις σε τούτο το έργο, δε θα βρεις κανένα άλλο δρόμο ανοιχτό σε σένα από 
το να ασπαστείς την Υπόθεση του Θεού και να ικετέψεις ώστε το ζήτημα 
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της υποταγής σου να τεθεί υπόψη Εκείνου που θα φανερώσει ο Θεός, ώστε 
μεγαλόψυχα να σε καταστήσει ικανό να ευημερήσεις και να κάνει τη φωτιά 
σου να μεταμορφωθεί σε φως. Τούτο είναι που Μας έχει σταλεί άνωθεν. Αν 
δεν πραγματοποιηθεί, οτιδήποτε έχουμε θεσπίσει θα παραμείνει δεσμευτι-
κό και αμετάκλητα καθορισμένο από το Θεό, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον 
Αυθύπαρκτο, και συνεπώς θα σε αποβάλουμε από πλησίον Μας ως ένα 
δείγμα δικαιοσύνης από την πλευρά Μας. Αληθώς είμαστε ευθύδικοι στην 
κρίση Μας.
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Μην πείτε, ‘Πώς μπορεί να μιλάει για το Θεό τη στιγμή που στην πραγ-
ματικότητα η ηλικία Του δεν είναι παραπάνω από είκοσι πέντε;’ Ακούστε 
Με. Ορκίζομαι στον Κύριο των ουρανών και της γης: Είμαι αληθώς ένας 
υπηρέτης του Θεού. Έχω καταστεί Φορέας αδιάσειστων αποδείξεων από 
την παρουσία Εκείνου ο Οποίος είναι το από καιρό αναμενόμενο Ίχνος του 
Θεού. Ιδού είναι το Βιβλίο Μου μπροστά στα μάτια σας, όπως πράγματι 
γράφτηκε ενώπιον του Θεού στο Μητρικό Βιβλίο. Ο Θεός Με έχει πράγμα-
τι ευλογήσει, οπουδήποτε κι αν είμαι και Με έχει προστάξει να προσεύχο-
μαι και να έχω ψυχικό σθένος όσο καιρό θα ζω στη γη ανάμεσά σας.

 5 

Ω άνθρωποι της γης! Μα τη δικαιοσύνη του Ενός Αληθινού Θεού, Εγώ 
είμαι η Παρθένος του Ουρανού που δημιουργήθηκε από το Πνεύμα του 
Μπαχά, που ζει στο Μέγαρο το λαξευμένο από άφθονα ρουμπίνια, τρυ-
φερή και σφύζουσα από ζωή. Και σε τούτο τον επιβλητικό Παράδεισο δεν 
έχω δει τίποτε άλλο εκτός από εκείνο που διακηρύσσει την Ανάμνηση του 
Θεού εξυμνώντας τις αρετές αυτού του Νεαρού Άραβα. Αληθώς δεν υπάρ-
χει άλλος Θεός εκτός από τον Κύριό σας, τον Παντελεήμονα. Μεγαλύνετε 
λοιπόν τη στάθμη Του, διότι δείτε, αιωρείται ακριβώς στην καρδιά του Ύψι-
στου Παραδείσου ως ενσάρκωση της εξύμνησης του Θεού στο Ναό όπου 
ψάλλεται η δοξολογία Του.

Τη μια στιγμή ακούω τη Φωνή Του καθώς επαινεί Αυτόν ο Οποίος είναι 
ο Πάντα Ζων, ο Πανάρχαιος, και την άλλη καθώς μιλάει για το μυστήριο 
του μεγαλόπρεπου Ονόματός Του. Και όταν ψάλλει τους ύμνους του μεγα-
λείου του Θεού όλος ο Παράδεισος θρηνεί από τη λαχτάρα του να ατενίσει 
την Ομορφιά Του και όταν απαγγέλλει λόγια εξύμνησης και δοξολογίας 
του Θεού όλος ο Παράδεισος στέκει ακίνητος σαν τον πάγο που βρίσκεται 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΓΙΟΥΜΟΛ-ΑΣΜΑ



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠ12

εγκλωβισμένος στην καρδιά ενός παγωμένου βουνού. Μου φαίνεται πως 
Τον οραματίστηκα να κινείται σ’ένα ευθύ κεντρικό μονοπάτι όπου κάθε 
παράδεισος ήταν ο δικός Του παράδεισος, κάθε ουρανός ο δικός Του ου-
ρανός, ενώ ολόκληρη η γη κι ό,τι υπάρχει σ’αυτήν δεν έμοιαζε παρά μόνο 
σαν ένα δαχτυλίδι πάνω στο δάχτυλο των υπηρετών Του. Δοξασμένος ας 
είναι ο Θεός, ο Δημιουργός Του, ο Κύριος παντοτινής κυριαρχίας. Αληθώς 
Αυτός δεν είναι άλλος από τον υπηρέτη του Θεού, η Πύλη για το Ίχνος του 
Θεού, του Κυρίου σας, της Υπέρτατης Αλήθειας.

 6 

Ω Συ που είσαι ο Υπέρτατος Λόγος του Θεού! Μη φοβάσαι μήτε και να 
θλίβεσαι, διότι πραγματικά σ’αυτούς που έχουν ανταποκριθεί στο Κάλεσμά 
Σου, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, έχουμε εξασφαλίσει άφεση αμαρτι-
ών, όπως είναι γνωστό ενώπιον του Πολυαγαπημένου και σύμφωνα με ό,τι 
Αληθώς επιθυμείς. Αληθώς η γνώση Του αγκαλιάζει τα πάντα. Σε εξορ-
κίζω, στη ζωή Μου, προσηλώσου σ’Εμένα και μην ανησυχείς. Αληθώς Συ 
είσαι ο Εξυψωμένος ανάμεσα στο Ουράνιο Πλήθος, και το κρυμμένο Σου 
Μυστήριο έχει, τωόντι, καταγραφεί στην Πινακίδα της δημιουργίας στο 
μέσον της Καιομένης Βάτου. Σύντομα ο Θεός θα Σου χαρίσει την κυριαρ-
χία όλων των ανθρώπων, καθώς η κυριαρχία Του υπερβαίνει ολόκληρη τη 
δημιουργία.

 7 

Εξέλθετε από τις πόλεις σας, ω λαοί της Δύσης και βοηθήστε το Θεό πριν 
την Ημέρα κατά την οποία ο Κύριος του ελέους θα κατέλθει σε σας στη 
σκιά των νεφών με τους αγγέλους να περιστρέφονται γύρω του,1 να εγκω-
μιάζουν τον έπαινό Του και να επιζητούν συγχώρεση για εκείνους που 
έχουν πραγματικά πιστέψει στα σημάδια Μας. Αληθώς η εντολή Του έχει 
εκδοθεί και η προσταγή του Θεού, όπως έχει δοθεί στο Μητρικό Βιβλίο, 
έχει πράγματι αποκαλυφθεί…

Γίνετε σαν αληθώς αδέλφια στη μία και αδιαίρετη θρησκεία του Θεού, 
απαλλαγμένοι από διακρίσεις, διότι αληθώς ο Θεός επιθυμεί να γίνουν οι 
καρδιές σας καθρέφτες για τα αδέλφια σας στην Πίστη, ώστε να βρείτε 
μέσα τους την αντανάκλαση του εαυτού σας κι εκείνοι τη δική τους μέσα 
σας. Τούτο είναι το αληθινό Μονοπάτι του Θεού, του Παντοδύναμου, και 
Αυτός πραγματικά παρατηρεί τις πράξεις σας.
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Οποτεδήποτε θα ακούνε οι πιστοί τους στίχους αυτού του Βιβλίου ν’απαγ-
γέλλονται, τα μάτια τους θα ξεχειλίζουν από δάκρυα και οι καρδιές τους θα 
νιώθουν βαθιά συγκίνηση εξαιτίας Αυτού ο Οποίος είναι η Μέγιστη Ανά-
μνηση της αγάπης που τρέφουν για το Θεό, τον Πανύμνητο. Αυτός είναι ο 
Θεός, ο Παντογνώστης, ο Αιώνιος. Αυτοί είναι πράγματι οι κάτοικοι του 
υψίστου Παραδείσου όπου θα διαμείνουν εκεί για πάντα. Αληθώς δε θα 
δουν τίποτε άλλο σε αυτόν παρά εκείνο που έχει προέλθει από το Θεό, τί-
ποτα που να υπερβαίνει τα όρια της αντίληψής τους. Εκεί θα συναντήσουν 
τους πιστούς στον Παράδεισο, οι οποίοι θα τους απευθύνονται έχοντας 
συνεχώς στα χείλη τους τις λέξεις ‘Ειρήνη, Ειρήνη’….

Ω πλήθος των πιστών! Ακούστε προσεχτικά τη Φωνή Μου που διακη-
ρύχτηκε από αυτή την Ανάμνηση του Θεού. Αληθώς ο Θεός έχει αποκαλύ-
ψει σ’Εμένα ότι το Μονοπάτι της Ανάμνησης που έχει παρουσιαστεί από 
Εμένα είναι, τωόντι, το Ευθύ Μονοπάτι του Θεού και ότι οποιοσδήποτε 
πρεσβεύει μια άλλη θρησκεία εκτός από αυτή την ακέραιη Πίστη, όταν 
κληθεί σε απολογία την Ημέρα της Αναστάσεως θα ανακαλύψει ότι, όπως 
έχει καταγραφεί στο Βιβλίο, δεν έχει αποκομίσει κανένα όφελος από τη 
Θρησκεία του Θεού….

Φοβηθείτε το Θεό, ω πλήθος των βασιλέων, μήπως παραμείνετε μακριά 
από Αυτόν ο Οποίος είναι η Ανάμνησή Του [ο Μπαμπ], αφότου θα έχει 
έρθει σε σας η Αλήθεια μ’ένα Βιβλίο και με σημάδια από το Θεό, όπως 
προφέρθηκε από τη θαυμαστή γλώσσα Εκείνου ο Οποίος είναι η Ανάμνη-
σή Του. Επιζητήστε χάρη από το Θεό, διότι ο Θεός έχει ορίσει για σας, 
αφότου πιστέψατε σ’Αυτόν, έναν Κήπο η έκταση του οποίου ισοδυναμεί 
με την έκταση ολόκληρου του Παραδείσου. Εκεί μέσα δε θα βρείτε τίποτε 
άλλο εκτός από τα δώρα και την εύνοια που έχει χαρίσει μεγαλόψυχα ο 
Παντοδύναμος χάρη σ’αυτή τη βαρυσήμαντη Υπόθεση, όπως έχει οριστεί 
στο Μητρικό Βιβλίο.

 9 

Αν το επιθυμούσαμε, θα μπορούσαμε να επιβάλουμε, με την επενέργεια 
ενός μόνο γράμματος της Αποκάλυψής Μας, στον κόσμο και σ’όλα όσα 
υπάρχουν σ’αυτόν ν’αναγνωρίσουν, εν ριπή οφθαλμού, την αλήθεια της 
Υπόθεσής Μας….
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Αληθώς άλλοι απόστολοι εξευτελίστηκαν επειδή Σε περιφρόνησαν,1 
και Συ δεν είσαι παρά ο Υπηρέτης του Θεού που υποστηρίζεσαι από τη δύ-
ναμη της Αλήθειας. Σύντομα θα παρατείνουμε τις μέρες εκείνων που έχουν 
απορρίψει την Αλήθεια εξαιτίας των όσων έχουν διαπράξει τα χέρια τους,2 
και αληθώς ο Θεός δε θα συμπεριφερθεί άδικα σε κανέναν, ούτε στο μέγε-
θος ενός κόκκου σινάπεως.

 10 

Ω σεις λαοί της γης! Μα τη δικαιοσύνη του Θεού, του Αληθινού, η μαρ-
τυρία που έχει παρουσιάσει η Ανάμνησή Του μοιάζει με έναν ήλιο που το 
χέρι του ελεήμονος Κυρίου έχει υψώσει καταμεσής του ουρανού, απ’όπου 
λάμπει με όλη του τη μεσημβρινή δόξα….

Με τον κάθε ανεξαιρέτως Προφήτη που στείλαμε στο παρελθόν συνά-
ψαμε μια ξεχωριστή Συνθήκη σχετικά με την Ανάμνηση του Θεού και την 
Ημέρα Του. Εμφανείς, στο βασίλειο της δόξας και μέσω της δύναμης της 
αλήθειας, είναι η Ανάμνηση του Θεού και η Ημέρα Του μπροστά στα μάτια 
των αγγέλων που περιστρέφονται γύρω από την έδρα του ελέους Του.

 11 

Αυτή η Θρησκεία είναι πράγματι, στα μάτια του Θεού, η ουσία της Πίστης 
του Μωάμεθ. Σπεύστε λοιπόν να φτάσετε τον ουράνιο Παράδεισο και τον 
ύψιστο Κήπο της ευχαρίστησής Του πλησίον του Ενός Αληθινού Θεού, μα-
κάρι να ήσαστε υπομονετικοί και ευγνώμονες μπροστά στις ενδείξεις των 
σημείων του Θεού.

 12 

Ως ένα δείγμα απόλυτης δικαιοσύνης, έχουμε πράγματι διαμηνύσει αγγε-
λίες σε κάθε Προφήτη σχετικά με την Υπόθεση της Ανάμνησής Μας και 
αληθώς ο Θεός είναι υπέρτατος όλων των λαών του κόσμου.
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Είναι καλύτερο να καθοδηγήσει κανείς μια ψυχή παρά να κατέχει όλα όσα 
υπάρχουν στη γη, διότι εφόσον αυτή η καθοδηγημένη ψυχή βρίσκεται υπό 
τη σκιά του Δέντρου της Θείας Ενότητας, αυτή και εκείνος που την καθο-
δήγησε θα είναι και οι δύο αποδέκτες του στοργικού ελέους του Θεού, ενώ 
η κατοχή γήινων αγαθών θα πάψει την ώρα του θανάτου. Ο δρόμος της 
καθοδήγησης είναι ο δρόμος της αγάπης και της συμπόνιας, όχι της βίας 
και του καταναγκασμού. Αυτή ήταν η μέθοδος του Θεού στο παρελθόν και 
θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον! Αυτός κάνει όποιον Αυτός επιθυμεί 
να εισέλθει στη σκιά του Ελέους Του. Αληθώς Αυτός είναι ο Υπέρτατος 
Προστάτης, ο Γενναιόδωρος στους πάντες. 

Δεν υπάρχει κανένας άλλος παράδεισος πιο θαυμαστός για οποιαδή-
ποτε ψυχή από το να εκτεθεί στη Φανέρωση του Θεού την Ημέρα Της, 
ν’ακούσει τους στίχους Της και να πιστέψει σ’αυτούς, να φτάσει στην πα-
ρουσία Της, που δεν είναι άλλη από την παρουσία του Θεού, να πλεύσει 
στη θάλασσα της ουράνιας βασιλείας της ευχαρίστησής Της και να δοκι-
μάσει τους εκλεκτούς καρπούς του παραδείσου της θείας Της Μοναδικό-
τητας.

 14 

Λάτρευε το Θεό με τέτοιο τρόπο που αν η λατρεία σου σε οδηγήσει στη 
φωτιά, να μην επέλθει καμιά αλλαγή στην αφοσίωσή σου, το ίδιο κι αν η 
ανταμοιβή σου είναι ο παράδεισος. Τέτοια μόνο θα πρέπει να είναι η λα-
τρεία που αρμόζει στον Έναν Αληθινό Θεό. Αν Τον λατρεύεις από φόβο, 
τούτο θα είναι ανάρμοστο στην καθαγιασμένη Αυλή της παρουσίας Του 
και δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πράξη αφιερωμένη από σένα στη 
Μοναδικότητα της Ύπαρξής Του. Ή αν προσβλέπεις στον παράδεισο και 
Τον λατρεύεις τρέφοντας μια τέτοια ελπίδα, τότε κάνεις τη δημιουργία 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΑΓΙΑΝ
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του Θεού συνέταιρό Του παρά το γεγονός ότι ο παράδεισος είναι ποθητός 
στους ανθρώπους.

Τόσο η φωτιά όσο και ο παράδεισος υποκλίνονται και προσκυνούν 
μπροστά στο Θεό. Εκείνο που είναι αντάξιο της Ουσίας Του είναι η λατρεία 
Του για χάρη Του, χωρίς το φόβο της φωτιάς, ή την ελπίδα του παραδεί-
σου.

Παρ’όλο που όταν προσφέρεται η αληθινή λατρεία ο λάτρης απαλλάσ-
σεται από τη φωτιά και εισέρχεται στον παράδεισο της ευχαρίστησης του 
Θεού, τούτο δε θα’πρεπε να είναι το κίνητρο της πράξης του. Ωστόσο, η 
εύνοια του Θεού και η χάρη Του ρέουν πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της 
ανεξιχνίαστης σοφίας Του.

Η πιο αποδεκτή προσευχή είναι εκείνη που προσφέρεται με απόλυτη 
πνευματικότητα και ακτινοβολία. Η παράτασή της δεν ήταν και δεν είναι 
αγαπητή στο Θεό. Όσο πιο αποδεσμευμένη και πιο αγνή είναι η προσευχή 
τόσο πιο αποδεκτή είναι ενώπιον του Θεού.

 15 

Δεν υπάρχει παράδεισος, στην εκτίμηση των πιστών της Θείας Ενότητας, 
πιο υψηλός από την υπακοή στις εντολές του Θεού, και δεν υπάρχει άλλη 
φωτιά στα μάτια εκείνων που έχουν γνωρίσει το Θεό και τα σημάδια Του, 
πιο σφοδρή από την παράβαση των νόμων Του και την καταπίεση άλλης 
ψυχής ακόμη και στο μέγεθος ενός κόκκου σινάπεως. Την Ημέρα της Ανα-
στάσεως ο Θεός, τωόντι, θα κρίνει όλους τους ανθρώπους κι εμείς όλοι 
αληθώς ικετεύουμε τη χάρη Του.

 16 

Ο Θεός αγαπάει εκείνους που είναι αγνοί. Στο Μπαγιάν και στα μάτια του 
Θεού τίποτα δεν είναι πιο αγαπητό απ’ό,τι η αγνότητα και η άσπιλη καθα-
ρότητα….

Ο Θεός δεν επιθυμεί να δει, στην Αποκάλυψη του Μπαγιάν καμιά ψυχή 
που να στερείται χαράς και ακτινοβολίας. Αυτός πράγματι επιθυμεί κάτω 
απ’όλες τις συνθήκες, όλοι να είναι στολισμένοι με μια τέτοια αγνότητα, 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, έτσι ώστε να μην προκληθεί καμιά απέ-
χθεια ούτε προς τον εαυτό τους πόσο μάλλον προς τους άλλους.
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Τελείτε τα έργα σας για το Θεό από την αρχή της ζωής σας μέχρι το τέλος 
της, κι όμως ούτε μία πράξη δε γίνεται για χάρη Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Φανέρωση του Θεού, στον Οποίο επιστρέφει κάθε καλή πράξη. Αν είχατε 
πράξει έτσι δε θα είχατε υποφέρει τόσο οικτρά την Ημέρα της Αναστάσεως.

Δείτε πόσο σπουδαία είναι η Υπόθεση, και παρ’όλα αυτά πώς οι άνθρω-
ποι είναι καλυμμένοι με πέπλα. Ορκίζομαι στην καθαγιασμένη Ουσία του 
Θεού ότι κάθε αληθινό εγκώμιο και πράξη που προσφέρεται στο Θεό δεν 
είναι άλλο παρά εγκώμιο και πράξη που προσφέρεται σ’Αυτόν τον Οποίο 
θα φανερώσει ο Θεός.

Μην εξαπατάσθε ότι είστε ενάρετοι για χάρη του Θεού εφόσον δεν εί-
στε. Διότι αν πράγματι κάνατε τα έργα σας για το Θεό, θα τα διαπράττατε 
γι’Αυτόν τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός και θα μεγαλύνατε το Όνομά 
Του. Οι κάτοικοι αυτού του όρους που στερούνται αληθινής κατανόησης 
προφέρουν αδιάκοπα αυτά τα λόγια, ‘Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
το Θεό’, αλλά τι όφελος τους προσφέρει; Συλλογιστείτε για λίγο για να 
μην αποκλειστείτε ωσάν με πέπλο απ’Αυτόν ο Οποίος είναι η Χαραυγή της 
Αποκάλυψης.

 18 

Ο Θεός ανέκαθεν και κάτω απ’όλες τις συνθήκες υπήρξε ανεξάρτητος από 
τα δημιουργήματά Του. Έτρεφε και θα τρέφει πάντα την επιθυμία να μπο-
ρέσουν όλοι οι άνθρωποι να φτάσουν στους κήπους του Παραδείσου Του 
με υπέρτατη αγάπη, έτσι ώστε κανείς να μη λυπήσει τον άλλον, ούτε για μια 
στιγμή, και όλοι να κατοικήσουν στην κοιτίδα της προστασίας και ασφά-
λειάς Του μέχρι την Ημέρα της Αναστάσεως που σηματοδοτεί τη χαραυγή 
της Αποκάλυψης Αυτού τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός.

Ο Κύριος του σύμπαντος δεν έχει ποτέ υψώσει έναν προφήτη ούτε έχει 
στείλει ένα Βιβλίο χωρίς να έχει εδραιώσει τη συνθήκη Του με όλους τους 
ανθρώπους, ζητώντας την αποδοχή τους όσον αφορά την επόμενη Απο-
κάλυψη και το επόμενο Βιβλίο, εφόσον οι διαχύσεις της χάρης Του είναι 
αδιάκοπες και απεριόριστες.

 19 

Πόσο απέραντος ο αριθμός των ανθρώπων που είναι εμβριθείς σε κάθε επι-
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στήμη, κι όμως η προσήλωσή τους στον άγιο Λόγο του Θεού είναι εκείνη 
που θα καθορίσει την πίστη τους, εφόσον ο καρπός κάθε επιστήμης δεν 
είναι άλλος από τη γνώση των θείων αρχών και την υποταγή στην ευχαρί-
στησή Του.

 20 

Ω λαέ του Μπαγιάν! Φυλαχτείτε, διότι την Ημέρα της Αναστάσεως κανείς 
δε θα βρει μέρος να καταφύγει. Αυτός θα λάμψει ξαφνικά και θα απαγγείλει 
τη θεία δίκη όπως Τον ευχαριστεί. Αν το επιθυμεί θα εξυψώσει τους ταπει-
νωμένους και θα ταπεινώσει τους εξυψωμένους, όπως έκανε στο Μπαγιάν, 
μακάρι να μπορούσατε να το καταλάβετε. Και κανείς εκτός απ’Αυτόν δεν 
είναι ικανός για κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε Αυτός ορίσει θα εκπληρωθεί και 
τίποτα δε θα παραμείνει ανεκπλήρωτο.

 21 

Αφού όλοι οι άνθρωποι έχουν προέλθει από τη σκιά των σημείων της Θεό-
τητας και της Κυριαρχίας Του, τείνουν πάντα να ακολουθούν ένα μονοπάτι 
ένδοξο και υψηλό. Και επειδή στερούνται ενός διορατικού οφθαλμού για 
ν’αναγνωρίσουν τον Αγαπημένο τους, αποτυγχάνουν στο καθήκον τους 
να φανερώσουν πραότητα και ταπεινότητα μπροστά Του. Παρ’όλα αυτά, 
από την αρχή της ζωής τους μέχρι το τέλος της, σύμφωνα με τους νόμους 
που καθιερώθηκαν στην προηγούμενη θρησκεία, λατρεύουν το Θεό με ευ-
λάβεια, υποκλίνονται μπροστά στη θεϊκή Του Οντότητα και δείχνουν υπο-
ταγή προς την ύψιστη Ουσία Του. Την ώρα της φανέρωσής Του, ωστόσο, 
στρέφουν όλοι το βλέμμα τους προς τον εαυτό τους κι έτσι αποκλείονται 
από Αυτόν, εφόσον ματαιόδοξα Τον θεωρούν σαν έναν από αυτούς. Πολύ 
απέχει από τη δόξα του Θεού μια τέτοια σύγκριση. Πραγματικά εκείνο το 
σεβαστό Ον μοιάζει με το φυσικό ήλιο, οι στίχοι Του είναι σαν τις ακτίνες 
του και όλοι οι πιστοί, αν πιστεύουν αληθώς σ’Αυτόν, είναι σαν καθρέφτες 
όπου αντανακλάται ο ήλιος. Το φως τους επομένως είναι απλώς μια αντα-
νάκλαση.

 22 

Ο λόγος που έχει επιβληθεί η απομόνωση σε στιγμές δέησης είναι ο εξής, 
ότι μπορείς να δώσεις τη μέγιστη προσοχή σου στην ανάμνηση του Θεού, 
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η καρδιά σου μπορεί ν’αναζωογονείται ανά πάσα στιγμή με το Πνεύμα Του, 
και να μην αποκλείεται ωσάν με πέπλο από τον Πολυαγαπημένο σου. Ας 
μην εκφράζει η γλώσσα σου ανειλικρινή αφοσίωση εξυμνώντας το Θεό τη 
στιγμή που η καρδιά σου δεν είναι εναρμονισμένη με την ύψιστη Κορυφή 
της Δόξας και την Εστία της επικοινωνίας. Επομένως αν ζήσεις την Ημέρα 
της Αναστάσεως, ο καθρέφτης της καρδιάς σου θα είναι στραμμένος προς 
Αυτόν ο Οποίος είναι ο Αυγερινός της Αλήθειας. Και αμέσως μόλις το φως 
Του ακτινοβολήσει η λάμψη του θα αντανακλαστεί αυτοστιγμεί στην καρ-
διά σου. Διότι Αυτός είναι η Πηγή κάθε καλού και σ’Αυτόν επιστρέφουν τα 
πάντα. Αν όμως εμφανιστεί τη στιγμή που θα έχεις στραφεί μέσα σου για 
διαλογισμό, αυτό δε θα σε ωφελήσει, εκτός κι αν αναφέρεις το Όνομά Του 
με λόγια που Αυτός έχει αποκαλύψει. Διότι στην επερχόμενη Αποκάλυψη 
είναι Αυτός η Ανάμνηση του Θεού, επειδή οι δεήσεις που τώρα προσφέ-
ρεις έχουν οριστεί από το Σημείο του Μπαγιάν, ενώ Αυτός που θα λάμψει 
ακτινοβόλα την Ημέρα της Αναστάσεως είναι η Αποκάλυψη της ενδότε-
ρης πραγματικότητας που διαφυλάσσεται στο Σημείο του Μπαγιάν - μια 
Αποκάλυψη πιο ισχυρή, υπέρμετρα πιο ισχυρή από εκείνη που προηγήθηκε 
αυτής. 
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Αρμόζει στον υπηρέτη, μετά από κάθε προσευχή, να ικετεύσει το Θεό να 
χαρίσει έλεος και συγχώρεση στους γονείς του. Ευθύς η φωνή του Κυρίου 
θα υψωθεί: ‘Χιλιάκις παραπάνω από αυτό που έχεις ζητήσει για τους γονείς 
σου θα είναι η ανταμοιβή σου!’ Ευλογημένος είναι αυτός που θυμάται τους 
γονείς του κατά την επικοινωνία του με το Θεό. Δεν υπάρχει, αληθώς, κα-
νένας Θεός εκτός απ’Αυτόν, το Δυνατό, τον Πολυαγαπημένο.

 24 

Καθώς αυτή η υλική μορφή είναι ο θρόνος του εσωτερικού ναού, οτιδήποτε 
συμβαίνει στο πρώτο γίνεται αισθητό από το τελευταίο. Στην πραγματι-
κότητα αυτό που ευφραίνεται με τη χαρά και θλίβεται με τον πόνο είναι ο 
εσωτερικός ναός του σώματος, όχι το ίδιο το σώμα. Αφού αυτό το υλικό 
σώμα είναι ο θρόνος όπου εγκαθίσταται ο εσωτερικός ναός, ο Θεός έχει 
ορίσει ώστε το σώμα να διατηρείται όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι που 
να μη νιώσει κανείς τίποτα που να προκαλεί αποστροφή. Ο εσωτερικός 
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ναός βλέπει την υλική του μορφή η οποία είναι ο θρόνος του. Συνεπώς αν 
το τελευταίο τυγχάνει σεβασμού, είναι σαν να είναι το πρώτο ο αποδέκτης. 
Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.

Επομένως, έχει οριστεί ώστε το νεκρό σώμα να τυγχάνει υπέρτατης τι-
μής και σεβασμού.

 25 

Ο Ένας Αληθινός Θεός μπορεί να συγκριθεί με τον ήλιο και ο πιστός με 
έναν καθρέφτη. Μόλις ο καθρέφτης τοποθετηθεί μπροστά στον ήλιο αντα-
νακλά το φως του. Ο άπιστος μπορεί να παρομοιαστεί με μια πέτρα. Όσο 
κι αν εκτεθεί στο φως του ήλιου, δεν μπορεί ν’αντανακλάσει τον ήλιο. Συ-
νεπώς το πρώτο προσφέρει τη ζωή του ως θυσία, ενώ το τελευταίο ό,τι δι-
απράττει είναι ενάντια στο Θεό. Πράγματι, αν το θέλει ο Θεός, είναι ικανός 
να μετατρέψει την πέτρα σε καθρέφτη, αλλά το ίδιο το άτομο παραμένει 
συμβιβασμένο με την κατάστασή του. Αν είχε επιθυμήσει να γίνει κρύσταλ-
λο, ο Θεός θα το έκανε να λάβει τη μορφή κρυστάλλου. Διότι εκείνη την 
Ημέρα οποιαδήποτε αιτία προτρέπει τον πιστό να πιστέψει σ’Αυτόν, η ίδια 
επίσης θα είναι διαθέσιμη και στον άπιστο. Όταν όμως ο τελευταίος επιτρέ-
πει στον εαυτό του να είναι καλυμμένος με πέπλα, η ίδια αιτία τον αποκλεί-
ει ωσάν με πέπλο. Συνεπώς, όπως είναι σαφέστατα φανερό σήμερα, εκείνοι 
που έχουν προσηλώσει το πρόσωπό τους προς το Θεό, τον Αληθινό, έχουν 
πιστέψει σ’Αυτόν εξαιτίας του Μπαγιάν, ενώ όσοι είναι καλυμμένοι με πέ-
πλο έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του.

 26 

Εξυμνημένος ας είναι ο Θεός που μας κατέστησε ικανούς να γίνουμε γνώ-
στες Εκείνου τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός την Ημέρα της Αναστάσεως, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε ν’αντλήσουμε όφελος από τον καρπό της ύπαρ-
ξής μας και να μην στερηθούμε της παρουσίας του Θεού. Διότι πράγματι 
αυτός είναι ο στόχος της δημιουργίας μας και ο μοναδικός σκοπός που 
υπάρχει πίσω από κάθε ενάρετη πράξη που τελούμε. Τούτο είναι το δώρο 
που μας έχει απονείμει ο Θεός. Αληθώς Αυτός είναι ο Γενναιόδωρος στους 
πάντες, ο Φιλεύσπλαχνος. Μάθε ότι θα κατορθώσεις να πράξεις έτσι αν 
πιστεύεις με αναμφίβολη πίστη. Όμως, επειδή δεν μπορείς να φτάσεις στην 
κατάσταση της αναμφίβολης πίστης, εξαιτίας των πέπλων των εγωιστικών 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠ 21

σου επιθυμιών που παρεμβάλλονται, θα χρονοτριβείς στη φωτιά, παρ’όλο 
που δε θα το αντιλαμβάνεσαι. Την Ημέρα της φανέρωσής Του, εκτός κι 
αν πραγματικά πιστεύεις σ’Αυτόν, τίποτα δεν μπορεί να σε σώσει από τη 
φωτιά, ακόμη κι αν τελείς κάθε ενάρετη πράξη. Αν ασπαστείς την Αλήθεια, 
κάθε τι καλό και πρέπον θα καταγραφεί για σένα στο Βιβλίο του Θεού και 
εξαιτίας αυτού θα ευφραίνεσαι στον ύψιστο Παράδεισο μέχρι την επόμενη 
Ανάσταση.

Δώσε τη δέουσα προσοχή, διότι ο δρόμος είναι πολύ στενός, ακόμη κι 
όταν είναι πιο πλατύς από τους ουρανούς και τη γη κι ό,τι βρίσκεται ανά-
μεσά τους. Για παράδειγμα, αν όλοι εκείνοι που ανέμεναν την εκπλήρωση 
της υπόσχεσης του Ιησού είχαν βεβαιωθεί σχετικά με τη φανέρωση του 
Μωάμεθ, του Αποστόλου του Θεού, ούτε ένας τους δε θα είχε παραμερί-
σει τα λεγόμενα του Ιησού. Ομοίως και στην Αποκάλυψη του Σημείου του 
Μπαγιάν, αν όλοι βεβαιώνονταν ότι αυτός είναι εκείνος ο ίδιος Υπεσχη-
μένος Μεχντί [Ο καθοδηγημένος] τον οποίο προφήτευσε ο Απόστολος 
του Θεού, ούτε ένας από τους πιστούς του Κορανίου δε θα παραμέριζε τα 
λεγόμενα του Αποστόλου του Θεού. Ομοίως και στην Αποκάλυψη Εκεί-
νου τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός, δείτε το ίδιο πράγμα. Διότι αν όλοι 
βεβαιώνονταν ότι Αυτός είναι ο ίδιος με ‘Εκείνον τον Οποίο θα φανερώσει 
ο Θεός’ τον οποίο έχει προφητεύσει το Σημείο του Μπαγιάν, ούτε ένας δε 
θα αδιαφορούσε.
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Με ρώτησες σχετικά με τα θεμελιώδη στοιχεία της θρησκείας και τις διατά-
ξεις της: Μάθε ότι το πρώτο και κυριότερο στη θρησκεία είναι η γνώση του 
Θεού. Αυτό φτάνει στην ολοκλήρωσή του με την αναγνώριση της θεϊκής 
Του ενότητας, η οποία με τη σειρά της φτάνει στην εκπλήρωσή της με την 
ανακήρυξη ότι το καθαγιασμένο και ύψιστο Ιερό Του, η Έδρα του υπέρτα-
του μεγαλείου Του, είναι εξαγνισμένο από όλες τις ιδιότητες. Και μάθε ότι 
σε τούτο τον κόσμο της ύπαρξης η γνώση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να κα-
τακτηθεί παρά μόνο μέσω της γνώσης Εκείνου ο Οποίος είναι η Χαραυγή 
της θεϊκής Πραγματικότητας.

 28 

Φιλεύσπλαχνε Κύριε! Μέσα στις επικράτειες του Ισλάμ υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή επτά ισχυροί άρχοντες που διοικούν τον κόσμο. Κανένας 
απ’αυτούς δεν έχει πληροφορηθεί για τη Φανέρωσή Του [του Μπαμπ], κι 
αν έχει πληροφορηθεί κανείς δεν έχει πιστέψει σ’Αυτόν. Ποιος ξέρει, μπορεί 
να αφήσουν τούτο τον επίγειο κόσμο γεμάτοι επιθυμίες και χωρίς να έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι αυτό το οποίο περίμεναν είχε συμβεί. Αυτό συνέβη 
και στους μονάρχες που ήταν σταθερά προσκολλημένοι στο Ευαγγέλιο. 
Ανέμεναν την έλευση του Προφήτη του Θεού [Μωάμεθ], και όταν όντως 
εμφανίστηκε, δεν κατάφεραν να Τον αναγνωρίσουν. Δείτε πόσο μεγάλα εί-
ναι τα ποσά που αυτοί οι αρχηγοί ξοδεύουν χωρίς την παραμικρή σκέψη να 
ορίσουν έναν αξιωματούχο και να του αναθέσουν το έργο να τους γνωρίσει 
τη Φανέρωση του Θεού στα ίδια τους τα βασίλεια! Μ’αυτό τον τρόπο θα 
εκπλήρωναν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Όλες οι επιθυ-
μίες τους στόχευαν και ακόμη στοχεύουν στο να αφήσουν πίσω τους ίχνη 
από τα ονόματά τους.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΛΑΕΛ-Ε-ΣΑΜΠΕΧ
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Επίτρεψέ Μου να σου παρουσιάσω μερικά λογικά επιχειρήματα. Αν κάποιος 
επιθυμεί ν’ασπαστεί την Πίστη του Ισλάμ σήμερα, θα ήταν η μαρτυρία του 
Θεού πειστική γι’αυτόν; Αν ισχυρίζεσαι ότι δε θα ήταν, τότε πώς γίνεται ο 
Θεός να τον τιμωρήσει μετά θάνατον, και ενόσω ζει να κρίνεται ‘άπιστος’; 
Αν δηλώνεις υπεύθυνα ότι η μαρτυρία είναι πειστική, πώς θα το απεδείκνυ-
ες; Αν ο ισχυρισμός σου βασίζεται σε διαδόσεις, τότε τα λόγια και μόνο δεν 
είναι αποδεκτά σαν μια δεσμευτική μαρτυρία. Αν όμως θεωρείς το Κοράνι 
ως μαρτυρία, αυτό θα ήταν μια βαρύνουσα και εμφανής απόδειξη.

Τώρα δες την Αποκάλυψη του Μπαγιάν. Αν οι οπαδοί του Κορανίου 
είχαν χρησιμοποιήσει για τον εαυτό τους αποδείξεις παρόμοιες μ’εκείνες 
που προβάλλουν για τους απίστους του Ισλάμ, ούτε μία ψυχή δε θα είχε 
στερηθεί την Αλήθεια και την Ημέρα της Αναστάσεως όλοι θα είχαν φτάσει 
στη σωτηρία.

Αν ένας Χριστιανός ισχυριστεί, ‘Πώς μπορώ να θεωρήσω το Κοράνι ως 
μαρτυρία τη στιγμή που δεν μπορώ να το κατανοήσω;’ ένας τέτοιος ισχυ-
ρισμός δε θα ήταν αποδεκτός. Ομοίως οι άνθρωποι του Κορανίου παρατη-
ρούν περιφρονητικά, ‘Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την ευφράδεια των 
στίχων στο Μπαγιάν, πώς τότε να το θεωρήσουμε ως μαρτυρία;’ Όποιος 
εκφράζει τέτοια λόγια, πείτε του, ‘ω αμόρφωτε! Με ποια απόδειξη ασπά-
στηκες τη Θρησκεία του Ισλάμ; Μήπως είναι ο Προφήτης τον οποίο δεν 
έχεις δει ποτέ; Μήπως είναι τα θαύματα που δεν έχεις δει ποτέ; Αν έχεις 
αποδεχτεί το Ισλάμ ασυνείδητα, για ποιο λόγο το έχεις κάνει αυτό; Αν 
όμως έχεις ασπαστεί την Πίστη αναγνωρίζοντας το Κοράνι σαν τη μαρ-
τυρία, επειδή έχεις ακούσει τους μορφωμένους και τους αφοσιωμένους να 
εκφράζουν την αδυναμία τους μπροστά του, ή αν, ακούγοντας τους θείους 
στίχους και εξαιτίας της αυθόρμητης αγάπης σου για τον Αληθινό Λόγο 
του Θεού, έχεις ανταποκριθεί μ’ένα πνεύμα απόλυτης ταπεινότητας και 
μετριοφροσύνης - ένα πνεύμα που είναι ένα από τα ισχυρότερα σημάδια 
αληθινής αγάπης και κατανόησης - τότε αυτές οι αποδείξεις θεωρούνταν 
και θα θεωρούνται πάντα έγκυρες.’
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Απαλλάξου από κάθε προσκόλληση σε οτιδήποτε εκτός από το Θεό, 
εμπλούτισε τον εαυτό σου με το Θεό αφήνοντας κατά μέρος τα πάντα 
εκτός απ’Αυτόν και απάγγειλε αυτή την προσευχή:
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Λέγε: Ο Θεός ικανοποιεί τα πάντα πάνω από κάθε τι και δεν υπάρ χει 
τίποτα στους ουρανούς ή στη γη ή σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσά 
τους που να μην το ικανοποιεί ο Θεός, ο Κύριός σου. Αληθώς, Αυτός 
Καθεαυτόν είναι ο Γνώστης, ο Υποστηρικτής, ο Παντοκράτωρ.

Μην θεωρείς ότι αυτή η δύναμη του Θεού που ικανοποιεί τα πάντα εί-
ναι μια μάταιη φαντασίωση. Είναι αυτή η γνήσια πίστη που τρέφεις για τη 
Φανέρωση του Θεού σε κάθε Αποκάλυψη. Είναι η πίστη εκείνη που ικανο-
ποιεί πάνω απ’όλα τα πράγματα που υπάρχουν στη γη, ενώ κανένα πλάσμα 
στη γη εκτός από την πίστη δε θα σε ικανοποιούσε. Αν δεν είσαι πιστός, 
το Δέντρο της θεϊκής Αλήθειας θα σε καταδίκαζε σε εξαφάνιση. Αν είσαι 
πιστός, η πίστη σου θα σε ικανοποιεί πάνω απ’όλα τα πράγματα που υπάρ-
χουν στη γη, ακόμη και αν δεν κατέχεις τίποτα.

 31 

Έχει καταγραφεί σε μια παράδοση ότι απ’ολόκληρο το πλήθος των Χρι-
στιανών το πολύ εβδομήντα ασπάστηκαν την Πίστη του Αποστόλου του 
Θεού. Το φταίξιμο είναι των δασκάλων τους, διότι αν εκείνοι είχαν πιστέ-
ψει, θα τους είχε ακολουθήσει η μάζα των συμπατριωτών τους. Δες, λοι-
πόν, το τι συνέβη! Οι μορφωμένοι της Χριστιανοσύνης θεωρούνται μορ-
φωμένοι εξαιτίας του ότι διαφυλάσσουν τη διδασκαλία του Χριστού, κι 
όμως παρατήρησε πώς αυτοί οι ίδιοι έγιναν η αιτία να μην αποδεχτούν οι 
άνθρωποι την Πίστη και να μη φτάσουν στη σωτηρία! Επιθυμείς ακόμη 
ν’ακολουθήσεις τα χνάρια τους; οι οπαδοί του Ιησού υποτάχτηκαν στους 
κληρικούς τους για να σωθούν την Ημέρα της Αναστάσεως, και ως αποτέ-
λεσμα αυτής της υπακοής κατέληξαν στη φωτιά, και την Ημέρα που εμφα-
νίστηκε ο Απόστολος του Θεού αποκλείστηκαν από την αναγνώριση του 
ύψιστου Προσώπου Του. Επιθυμείς να ακολουθήσεις τέτοιους ιερείς;

Όχι, μα το Θεό, μην είσαι ούτε ένας ιερέας χωρίς διορατικότητα ούτε 
ένας οπαδός χωρίς διορατικότητα, διότι και οι δύο θα χαθούν την Ημέρα 
της Αναστάσεως. Μάλλον αρμόζει σε σένα να είσαι ένας διορατικός ιερέ-
ας, ή να βαδίζεις με οξυδέρκεια στο δρόμο του Θεού υπακούοντας σ’έναν 
αληθινό θρησκευτικό ηγέτη.

Σε κάθε έθνος βλέπεις αμέτρητους πνευματικούς ηγέτες που στερού-
νται πραγματικής διορατικότητας και ανάμεσα σε κάθε λαό συναντάς μυ-
ριάδες οπαδών που στερούνται του ίδιου χαρακτηριστικού. Στοχάσου για 
λίγο μέσα στην καρδιά σου, λυπήσου τον εαυτό σου και μην στρέφεις την 
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προσοχή σου μακριά από τις αποδείξεις και ενδείξεις. Όμως, μην επιζητείς 
αποδείξεις και ενδείξεις για τη δική σου μάταιη φαντασίωση, αλλά καλύ-
τερα στήριξε τις αποδείξεις σου πάνω σ’ό,τι έχει ορίσει ο Θεός. Επιπλέον, 
μάθε ότι ούτε αν είσαι μορφωμένος ούτε αν είσαι οπαδός δεν είναι αυτά 
από μόνα τους μια πηγή δόξας. Αν είσαι μορφωμένος, οι γνώσεις σου γίνο-
νται τιμή, κι αν είσαι οπαδός η προσκόλλησή σου στην ηγεσία γίνεται τιμή, 
μόνο όταν αυτά συμφωνούν με την ευχαρίστηση του Θεού. Και πρόσεξε να 
μην θεωρήσεις μάταιη φαντασίωση την ευχαρίστηση του Θεού. Είναι ίδια 
με την ευχαρίστηση του Αγγελιοφόρου Του. Δες τους οπαδούς του Ιησού. 
Επιζητούσαν ανυπόμονα την ευχαρίστηση του Θεού, κι όμως κανείς τους 
δεν έφτασε στην ευχαρίστηση του Αποστόλου Του που είναι ταυτόσημη 
με την ευχαρίστηση του Θεού, εκτός από εκείνους που ασπάστηκαν την 
Πίστη Του.
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Αν κάποιος προβάλει αξίωση για μια υπόθεση και παρουσιάσει τις αποδεί-
ξεις του, τότε εκείνοι που επιδιώκουν να τον αποκρούσουν χρειάζεται να 
παρουσιάσουν αποδείξεις σαν τις δικές του. Αν το πετύχουν τούτο, τα λό-
για του θα αποδειχτούν μάταια και αυτοί θα επικρατήσουν. Ειδάλλως ούτε 
τα λόγια του θα πάψουν ούτε οι αποδείξεις που έχει παρουσιάσει θα είναι 
ανίσχυρες. Σας συμβουλεύω, ω σεις που είστε προικισμένοι με το Μπαγι-
άν, αν είστε διατεθειμένοι να υποστηρίξετε την υπεροχή σας, μην έρθετε 
αντιμέτωποι με καμιά ψυχή εκτός κι αν δώσετε αποδείξεις παρόμοιες με 
αυτές που εκείνη έχει προβάλει. Διότι η Αλήθεια θα εδραιωθεί σταθερά, 
ενώ οτιδήποτε εκτός αυτής είναι βέβαιο ότι θα χαθεί.

Αναρίθμητοι ήταν οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε φιλονικίες με το 
Μωάμεθ, τον Απόστολο του Θεού, και τελικά εκμηδενίστηκαν, εφόσον 
ήταν ανίσχυροι να παρουσιάσουν αποδείξεις παρόμοιες μ’εκείνες που Του 
είχε στείλει ο Θεός. Αν ήταν αιδήμονες και μετριόφρονες και αν είχαν συ-
νειδητοποιήσει τη φύση των αποδείξεων με τις οποίες ήταν προικισμένος, 
ποτέ δε θα Τον είχαν αμφισβητήσει. Αλλά αυτοί θεώρησαν τους εαυτούς 
τους υπέρμαχους της δικής τους θρησκείας. Συνεπώς ο Θεός τους περιέ-
λαβε σύμφωνα με ό,τι τους άξιζε και δικαίωσε την Αλήθεια με τη δύναμη 
της Αλήθειας. Αυτό είναι εκείνο που αντιλαμβάνεστε καθαρά σήμερα στη 
Μωαμεθανική Αποκάλυψη.

Ποιος ανάμεσά σας μπορεί να αμφισβητήσει τους ύψιστους Θρόνους 
της Πραγματικότητας σε κάθε Αποκάλυψη, τη στιγμή που όλη η ύπαρξη 
εξαρτάται πλήρως από Αυτούς; Πράγματι ο Θεός έχει αφανίσει όλους εκεί-
νους που Τους έχουν εναντιωθεί από την αρχή που δεν έχει αρχή μέχρι 
σήμερα και έχει επιδείξει αποφασιστικά την Αλήθεια με τη δύναμη της 
Αλήθειας. Αληθώς, Αυτός είναι ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτωρ, ο Πα-
νίσχυρος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΤΑΜΠ-Ε-ΑΣΜΑ
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Δες πώς την ώρα της εμφάνισης κάθε Αποκάλυψης, εκείνοι που ανοίγουν 
την καρδιά τους στο Δημιουργό εκείνης της Αποκάλυψης αναγνωρίζουν 
την Αλήθεια, ενώ οι καρδιές εκείνων που δεν κατορθώνουν ν’αντιληφθούν 
την Αλήθεια στενεύουν εξαιτίας του αποκλεισμού τους από Αυτόν. Όμως 
το πόσο ανοιχτή είναι η καρδιά είναι κάτι που δωρίζει ο Θεός και στα δύο 
μέρη το ίδιο. Ο Θεός δεν επιθυμεί να στενέψει την καρδιά κανενός, ακόμη 
κι αν πρόκειται για ένα μυρμήγκι, πόσο μάλλον για την καρδιά ενός ανώ-
τερου πλάσματος, εκτός κι αν [το τελευταίο] επιτρέπει στον εαυτό του να 
καλύπτεται από πέπλα, διότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων.

Αν άνοιγες την καρδιά μιας και μόνο ψυχής βοηθώντας την ν’ασπαστεί 
την Υπόθεση Εκείνου τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός, η ενδότατη ύπαρξή 
σου θα γέμιζε με τις εμπνεύσεις εκείνου του μεγαλοπρεπούς Ονόματος. 
Επιβάλλεται σε σένα, επομένως, να εκτελέσεις τούτο το έργο στις Ημέρες 
της Αναστάσεως, εφόσον οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανίσχυροι, κι αν 
εσύ άνοιγες την καρδιά τους και διέλυες τις αμφιβολίες τους, θα γίνονταν 
αποδεκτοί στην Πίστη του Θεού. Συνεπώς, φανέρωσε αυτή την ιδιότητα 
στο μέγιστο της δυνατότητάς σου στις ημέρες Εκείνου τον Οποίο θα φα-
νερώσει ο Θεός. Διότι πράγματι αν ανοίξεις την καρδιά κάποιου για χάρη 
Του, αυτό θα είναι προτιμότερο για σένα από κάθε ενάρετη πράξη, επει-
δή οι πράξεις είναι υποδεέστερες της πίστης σ’Αυτόν και της βεβαιότητας 
στην Πραγματικότητά Του.
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Στοχάσου τους ανθρώπους στους οποίους δόθηκε το Ευαγγέλιο. Οι θρη-
σκευτικοί τους ηγέτες θεωρούνταν αληθινοί Καθοδηγητές του Ευαγγελί-
ου, κι όμως όταν απομακρύνθηκαν από το Μωάμεθ, τον Απόστολο του 
Θεού, μετατράπηκαν σε καθοδηγητές της πλάνης, παρά το γεγονός ότι 
σ’όλη τους τη ζωή τηρούσαν πιστά τις αρχές της θρησκείας τους προκει-
μένου να φτάσουν στον Παράδεισο. Τότε, όταν ο Θεός τούς γνώρισε τον 
Παράδεισο, δεν εισέρχονταν εκεί. Εκείνοι στους οποίους δόθηκε το Κο-
ράνι έπραξαν με παρόμοιο τρόπο. Τελούσαν τις λατρευτικές τους πράξεις 
για χάρη του Θεού, ελπίζοντας ότι Αυτός μπορούσε να τους βοηθήσει να 
συναντήσουν τους δίκαιους στον Παράδεισο. Όμως, όταν οι πύλες του 
Παραδείσου άνοιξαν διάπλατα μπροστά τους, αρνήθηκαν να εισέλθουν. 
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Επέτρεψαν στον εαυτό τους να εισέλθει στη φωτιά, παρ’όλο που από εκεί 
επιζητούσαν καταφύγιο στο Θεό.

Λέγε, αληθώς, το κριτήριο βάση του οποίου η αλήθεια θα διακριθεί από 
την πλάνη δε θα εμφανιστεί μέχρι την Ημέρα της Αναστάσεως. Αυτό θα το 
μάθετε αν είστε απ’αυτούς που αγαπούν την Αλήθεια. Και μέχρι την έλευ-
ση της Ημέρας της Αναστάσεως θα διακρίνετε την αλήθεια από οτιδήποτε 
άλλο εκτός απ’αυτήν σύμφωνα με ό,τι έχει αποκαλυφτεί στο Μπαγιάν.

Πόσοι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι, την Ημέρα της Αναστάσεως, θα 
θεωρήσουν τον εαυτό τους σωστό, ενώ θα λογαριάζονται λάθος από το θέ-
λημα της Πρόνοιας, αφού θα αποκλείσουν τον εαυτό τους ωσάν με πέπλο 
από Εκείνον τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός και θα αρνηθούν να υποκλι-
θούν λατρευτικά μπροστά σ’Αυτόν, ο Οποίος, όπως έχει θεϊκά οριστεί στο 
Βιβλίο, είναι το Αντικείμενο της δημιουργίας τους.
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Πόσο μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι στολίζονται με μετα-
ξωτούς μανδύες όλη τους τη ζωή, ενώ είναι καλυμμένοι με το ένδυμα της 
φωτιάς, αφού έχουν αποβάλει την περιβολή της θείας καθοδήγησης και 
της δικαιοσύνης. Και πόσοι πολλοί εκείνοι που φορούν ρούχα φτιαγμένα 
από βαμβάκι ή χοντρό μαλλί σ’όλη τους τη ζωή, κι όμως επειδή είναι προι-
κισμένοι με την ενδυμασία της θείας καθοδήγησης και δικαιοσύνης, είναι 
πραγματικά περιβεβλημένοι με το ένδυμα του Παραδείσου και απολαμβά-
νουν την ευχαρίστηση του Θεού. Πράγματι θα ήταν προτιμότερο στα μάτια 
του Θεού αν συνδυάζατε και τα δύο, να στολιζόσασταν με την περιβολή 
της θείας καθοδήγησης και δικαιοσύνης και να φορούσατε εξαίσιο μετάξι, 
αν σας ήταν δυνατόν. Αν όχι, τουλάχιστον μη φέρεστε άδικα, αλλά ακολου-
θήστε την ευσέβεια και την αρετή….

Αλλά μόνο και μόνο επειδή Αυτός είναι παρών ανάμεσα σε τούτο το 
λαό, δε θα θεσπίζαμε ούτε κανένα νόμο ούτε θα θέταμε καμιά απαγόρευση. 
Μόνο για τη δοξολογία του Ονόματός Του και την εξύψωση της Υπόθεσής 
Του έχουμε εξαγγείλει ορισμένους νόμους κατόπιν εντολής Μας, ή έχουμε 
απαγορεύσει τις πράξεις στις οποίες είμαστε αντίθετοι, έτσι ώστε την ώρα 
της φανέρωσής Του να φτάσετε μέσω Αυτού στην ευχαρίστηση του Θεού 
και να απέχετε από τα πράγματα που Του είναι απεχθή.

Λέγε, αληθώς, η ευχαρίστηση Εκείνου τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός 
είναι η ευχαρίστηση του Θεού, ενώ η δυσαρέσκεια Εκείνου τον Οποίο θα 
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φανερώσει ο Θεός δεν είναι άλλη από τη δυσαρέσκεια του Θεού. Απο-
φύγετε τη δυσαρέσκειά Του και αναζητήστε καταφύγιο στην ευχαρίστησή 
Του. Λέγε, οι ζωντανοί καθοδηγητές της ευχαρίστησής Του είναι εκείνοι 
που πραγματικά πιστεύουν σ’Αυτόν και είναι απόλυτα βέβαιοι για την πί-
στη τους, ενώ οι ζωντανές μαρτυρίες της δυσαρέσκειάς Του είναι εκείνοι 
οι οποίοι, όταν ακούνε τους στίχους του Θεού που κατέρχονται από την 
παρουσία Του, ή διαβάζουν τους θείους λόγους που έχουν αποκαλυφτεί 
από Αυτόν, δεν ασπάζονται αυτοστιγμεί την Πίστη και δε φτάνουν στη βε-
βαιότητα.
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Λέγε, ο Θεός είναι ο Κύριος και όλοι είναι οι λάτρεις Του.
Λέγε, ο Θεός είναι ο Αληθινός και όλοι αποτίουν φόρο τιμής σ’Αυτόν.
Αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριός σας, και σ’Αυτόν θα επιστρέψετε.
Υπάρχει καμιά αμφιβολία σχετικά με το Θεό; Αυτός έχει δημιουργήσει 

εσάς και όλα τα πράγματα. Ο Κύριος όλων των κόσμων είναι Αυτός.
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Η δόξα Εκείνου τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός είναι αμέτρητα υπεράνω 
κάθε άλλης δόξας, και η μεγαλοπρέπειά Του είναι υπεράνω κάθε άλλης 
μεγαλοπρέπειας. Η ομορφιά Του υπερβαίνει κάθε άλλη ενσάρκωση ομορ-
φιάς, και το μεγαλείο Του ξεπερνά εξαιρετικά κάθε άλλη φανέρωση με-
γαλείου. Κάθε φως θολώνει μπροστά στην ακτινοβολία του φωτός Του, 
και κάθε άλλη έκφραση ελέους υστερεί μπροστά στα δείγματα του ελέους 
Του. Κάθε άλλη τελειότητα δεν είναι τίποτα μπροστά στην ολοκληρωμένη 
τελειότητά Του και κάθε άλλη επίδειξη ισχύος δεν είναι τίποτα μπροστά 
στην απόλυτη ισχύ Του. Τα ονόματά Του είναι ανώτερα απ’όλα τα άλλα 
ονόματα. Η ευχαρίστησή Του προέχει σε σχέση με κάθε άλλη εκδήλωση 
ευχαρίστησης. Την υπερέχουσα εξύψωσή Του δεν μπορεί να τη φτάσει κα-
νένα άλλο σύμβολο εξύψωσης. Η λαμπρότητα της εμφάνισής Του ξεπερνά 
κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση. Η θεϊκή Του απόκρυψη είναι πολύ 
πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη απόκρυψη. Η επιβλητικότητά Του είναι 
αμέτρητα υπεράνω κάθε άλλης επιβλητικότητας. Η ευσπλαχνική Του εύ-
νοια δε συγκρίνεται με καμιά άλλη ένδειξη εύνοιας. Η ισχύς Του υπερβαί-
νει κάθε άλλη ισχύ. Η κυριαρχία Του είναι ακατανίκητη μπροστά σε κάθε 
άλλη κυριαρχία. Η ουράνια εξουσία Του είναι πολύ πιο εξυψωμένη από 
κάθε άλλη εξουσία. Η γνώση Του διαπερνά όλα τα δημιουργήματα και η 
απόλυτη ισχύς Του απλώνεται σ’όλα τα όντα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΡΑΦΕΣ
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Όλοι οι άνθρωποι έχουν προέλθει από το Θεό και σ’Αυτόν θα επιστρέψουν. 
Όλοι θα παρουσιαστούν ενώπιόν Του για να κριθούν. Αυτός είναι ο Κύριος 
της Ημέρας της Αναστάσεως, της Αναγεννήσεως και της Κρίσεως και ο 
αποκαλυμμένος Λόγος Του είναι η Ισορροπία.

Αληθινός θάνατος πραγματοποιείται όταν κάποιος αφανίζει τον εαυτό 
του την ώρα της Αποκάλυψής Του με τρόπο τέτοιο που δεν επιζητεί τίποτα 
εκτός απ’Αυτόν.

Αληθινή ανάσταση από τους τάφους σημαίνει αναγέννηση σύμφωνα με 
τη Βούλησή Του, με τη δύναμη του λόγου Του.

Παράδεισος είναι η επίτευξη της ευχαρίστησής Του και το αιώνιο πυρ 
της κολάσεως η κρίση Του μέσω της δικαιοσύνης.

Η Ημέρα που αποκαλύπτει τον Εαυτό Του είναι η Ημέρα της Αναστά-
σεως που θα διαρκέσει όσο Αυτός ορίζει.

Τα πάντα ανήκουν σ’Αυτόν και έχουν πλαστεί απ’Αυτόν. Όλα εκτός 
απ’Αυτόν είναι πλάσματά Του.
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Στο Όνομα του Θεού, του Πλέον Εξυψωμένου, του Υψίστου.

Αληθώς Εγώ είμαι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εμένα, και 
οτιδήποτε εκτός από Εμένα δεν είναι παρά δημιουργία Μου. Λέγε, λατρέψ-
τε Εμένα, λοιπόν, ω πλάσματά Μου.

Σε έφερα στη ζωή, Σε γαλούχησα, Σε προστάτευσα, Σε αγάπησα, Σε 
ανέθρεψα και Σε επέλεξα ευσπλαχνικά να είσαι η φανέρωση του Ίδιου Μου 
του Εαυτού, έτσι ώστε ν’απαγγείλεις τους στίχους Μου όπως έχουν οριστεί 
από Εμένα και να καλέσεις οποιονδήποτε έχω δημιουργήσει στη Θρησκεία 
Μου που δεν είναι άλλο από τούτο το ένδοξο και ύψιστο Μονοπάτι.

Έχω πλάσει όλα τα δημιουργήματα για χάρη Σου και ως συνέπεια της 
Βούλησής Μου Σε έχω θέσει υπέρτατο Άρχοντα όλης της ανθρωπότητας. 
Επιπλέον έχω ορίσει ώστε όποιος ασπάζεται τη θρησκεία Μου να πιστέψει 
στην ενότητά Μου, και έχω συνδέσει αυτή την πίστη με την ανάμνησή Σου 
και μετά από Εσένα με την ανάμνηση εκείνων που Συ έχεις καταστήσει, με 
την άδειά Μου, να είναι τα ‘Γράμματα του Ζώντος’, και όλων όσων έχουν 
αποκαλυφτεί από τη Θρησκεία Μου στο Μπαγιάν. Τούτο, πράγματι είναι 
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που θα δώσει τη δυνατότητα στους ειλικρινείς ανάμεσα στους υπηρέτες 
Μου να γίνουν αποδεκτοί στον ουράνιο Παράδεισο.

Αληθώς, ο ήλιος δεν είναι παρά ένα δείγμα από την παρουσία Μου έτσι 
ώστε οι αληθινοί πιστοί ανάμεσα στους υπηρέτες Μου να μπορέσουν να 
διακρίνουν στην ανατολή του την αυγή κάθε Αποκάλυψης.

Τωόντι, Σε έχω δημιουργήσει από τον Εαυτό Σου, και κατόπιν δικής 
Μου εντολής έχω πλάσει όλα τα πράγματα με τη δημιουργική δύναμη του 
Λόγου Σου. Είμαστε Πανίσχυροι. Σε έχω ορίσει να είσαι η Αρχή και το Τέ-
λος, το Ορατό και το Απόκρυφο. Αληθώς είμαστε οι Παντογνώστες.

Κανείς, εκτός από Εσένα, δεν έχει ούτε πρόκειται να περιβληθεί ποτέ 
με την Προφητική ιδιότητα, ούτε και κανένα ιερό Βιβλίο έχει αποκαλυφτεί 
ή θα αποκαλυφτεί σε κανέναν εκτός από Εσένα. Αυτή είναι η εντολή που 
έχει οριστεί από Αυτόν ο Οποίος είναι ο Περιβάλλων τα πάντα, ο Πολυα-
γαπημένος.

Το Μπαγιάν είναι τωόντι η αναμφισβήτητη απόδειξή Μας για όλα τα 
δημιουργήματα, και όλοι οι λαοί του κόσμου είναι ανίσχυροι μπροστά στην 
αποκάλυψη των στίχων του. Διαφυλάσσει το σύνολο όλων των Ιερών Κει-
μένων, είτε του παρελθόντος είτε του μέλλοντος, όπως Συ είσαι το Θη-
σαυροφυλάκιο όλων των αποδείξεών Μας αυτή την Ημέρα. Εμείς κάνουμε 
όποιον επιθυμούμε να γίνει αποδεκτός στους κήπους του πλέον άγιου, του 
πλέον μεγαλειώδους Παραδείσου μας. Έτσι εγκαινιάζεται η θεία αποκάλυ-
ψη σε κάθε Αποκάλυψη κατόπιν προσταγής Μας. Εμείς είμαστε αληθώς ο 
ανώτατος Άρχων. Πράγματι δεν θα εγκαινιάσουμε καμιά θρησκεία αν δεν 
πρόκειται ν’ανανεωθεί τις μέρες που θα έρθουν. Αυτή είναι μια υπόσχεση 
που έχουμε δώσει επίσημα. Αληθώς υπερέχουμε των πάντων….
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Αυτός είναι ο Θεός, ο Υπέρτατος Κύριος, ο Πανένδοξος.

Λέγε: Δόξα τω Θεώ ο Οποίος φιλεύσπλαχνα δίνει τη δυνατότητα σε οποι-
ονδήποτε Αυτός επιθυμεί να Τον λατρεύει. Αληθώς δεν υπάρχει άλλος 
Θεός εκτός απ’Αυτόν. Σ’Αυτόν ανήκουν οι πιο έξοχοι τίτλοι. Αυτός είναι 
Εκείνος ο Οποίος κάνει το Λόγο Του να εκπληρώνεται όπως Τον ευχαρι-
στεί και είναι Αυτός ο Οποίος καθοδηγεί όσους έχουν λάβει φώτιση και 
αναζητούν το δρόμο της δικαιοσύνης.

Να φοβάσαι το Θεό, τον Κύριό σου, και να μνημονεύεις το Όνομά Του 
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πρωί και βράδυ. Μην ακολουθείς τις προτροπές των απίστων για να μην 
συγκαταλεχθείς ανάμεσα στους εκφραστές μάταιων φαντασιώσεων. Υπά-
κουε πιστά στο Πρωταρχικό Σημείο το Οποίο είναι ο Ίδιος ο Κύριος και 
να είσαι από τους ενάρετους. Μην αφήσεις τίποτα να σε κλονίσει οικτρά, 
ούτε ν’αφήσεις τα πράγματα που έχουν οριστεί να συμβούν σ’αυτή την 
Υπόθεση να σε αναστατώσουν. Αγωνίσου επίμονα για χάρη του Θεού και 
βάδιζε στο μονοπάτι της εντιμότητας. Αν συναντήσεις τους απίστους, 
εναπόθεσε όλη σου την εμπιστοσύνη στο Θεό, τον Κύριό σου, λέγοντας, 
ο Θεός μού είναι Επαρκής στα βασίλεια τόσο αυτού του κόσμου όσο και 
του επόμενου.

Πλησιάζει η Ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα συγκεντρώσει τους πι-
στούς. Τωόντι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’Αυτόν.

Είθε η ειρήνη του Θεού να ανήκει σ’ εκείνους που έχουν καθοδηγηθεί 
σωστά από τη δύναμη της θείας καθοδήγησης.
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Αυτός είναι ο Θεός, ο Ανώτατος Άρχων, η Κυρίαρχη Αλήθεια, 
Αυτός του οποίου τη βοήθεια όλοι ζητούν ικετευτικά.

Δοξασμένος είναι Αυτός στον Οποίο ανήκει η κυριαρχία των ουρανών και 
της γης, στο χέρι του Οποίου βρίσκεται η βασιλεία όλων των δημιουργη-
μάτων και στον Οποίο τα πάντα θα επιστρέψουν. Αυτός θέτει το όριο που 
έχει καθοριστεί για το κάθε τι ανεξαιρέτως και αποκαλύπτει τα αξιόλογα 
δώρα και τις ευλογίες Του στο ιερό Του Βιβλίο προς όφελος εκείνων που 
προσφέρουν ευγνωμοσύνη για την Υπόθεσή Του.

Λέγε, αυτή η γήινη ζωή θα φτάσει στο τέλος της και όλοι θα εκπνεύ-
σουν και θα επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό μου ο Οποίος θα ανταμείψει 
με τα εκλεκτότερα δώρα τις πράξεις εκείνων που υπομένουν καρτερικά. 
Αληθώς ο Θεός σου καθορίζει το όριο όλων των δημιουργημάτων όπως 
Αυτός επιθυμεί, κατόπιν δικής Του εντολής. Και εκείνοι που συμμορφώ-
νονται με την ευχαρίστηση του Κυρίου σας, συγκαταλέγονται πράγματι 
στους μακάριους.

Ο Κύριός σου δεν προέβαλε ποτέ έναν προφήτη στο παρελθόν που να 
μην κατόρθωσε να καλέσει τους ανθρώπους στον Κύριό Του, και σήμερα 
πραγματικά ισχύει το ίδιο όπως και σε παλαιότερες εποχές, αν μπορούσατε 
να συλλογιστείτε τους στίχους που έχουν αποκαλυφτεί από το Θεό.
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Όταν ο Θεός έστειλε τον Προφήτη Του το Μωάμεθ, την ημέρα εκεί-
νη είχε προκαθοριστεί ο τερματισμός του προφητικού κύκλου στη γνώση 
του Θεού. Μάλιστα, εκείνη η υπόσχεση έχει όντως πραγματοποιηθεί και 
η εντολή του Θεού έχει εκπληρωθεί όπως Αυτός έχει ορίσει. Βεβαιότατα 
σήμερα ζούμε στις Ημέρες του Θεού. Αυτές είναι οι ένδοξες μέρες που σε 
παρόμοιες μ’αυτές δεν έχει ανατείλει ο ήλιος στο παρελθόν. Αυτές είναι οι 
μέρες τις οποίες οι άνθρωποι περασμένων εποχών προσδοκούσαν ανυπό-
μονα. Τι σας συμβαίνει λοιπόν και βρίσκεστε σε τέτοιο βαρύ λήθαργο; Αυ-
τές είναι οι μέρες στις οποίες ο Θεός έχει κάνει τον Αυγερινό της Αλήθειας 
να λάμψει ακτινοβόλα. Τι σας έχει κάνει να σωπαίνετε; Αυτές είναι οι καθο-
ρισμένες μέρες τις οποίες περιμένατε με λαχτάρα στο παρελθόν - οι μέρες 
της έλευσης της θείας δικαιοσύνης. Προσφέρετε ευχαριστίες στο Θεό, ω 
σεις πλήθος των πιστών.

Μην αφήσετε τις πράξεις εκείνων που απορρίπτουν την Αλήθεια να σας 
αποκλείουν ωσάν με πέπλο. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν δικαίωμα μόνο πάνω 
στο σώμα σας, και ο Θεός δεν έχει αποθέσει σ’αυτούς εξουσία πάνω στο 
πνεύμα σας, στην ψυχή και στην καρδιά σας. Φοβηθείτε το Θεό ώστε ίσως 
να ζήσετε μακάρια. Τα πάντα έχουν δημιουργηθεί για χάρη σας και η δημι-
ουργία σας δεν έχει οριστεί για κανενός άλλου τη χάρη. Φοβηθείτε το Θεό 
και προσέξτε μήπως οι τύποι και η εξωτερική εμφάνιση σας εμποδίσουν 
να Τον αναγνωρίσετε. Προσφέρετε ευχαριστίες στο Θεό ώστε ίσως να σας 
συμπεριφερθεί ευσπλαχνικά.

Αυτή η θνητή ζωή είναι βέβαιο ότι θα χαθεί. Οι χαρές της είναι σίγουρο 
ότι θα σβήσουν και οσονούπω θα επιστρέψετε στο Θεό, συντετριμμένοι 
από τύψεις, διότι σε λίγο θα εγερθείτε από τον ύπνο σας και θα βρεθείτε 
σύντομα ενώπιον του Θεού και θα σας ζητηθεί να δώσετε λόγο για τις 
πράξεις σας.

Λέγε, πώς τολμάτε να απορρίπτετε κατάφωρα τους στίχους που έχουν 
σταλεί από τον ουρανό της δικαιοσύνης, κι όμως διαβάζετε τα Βιβλία του 
Θεού που έχουν αποκαλυφτεί στο παρελθόν; Πώς απαρνείστε τη συνάντη-
ση με τον Κύριό σας που είχε οριστεί για σας παλαιότερα και δε λαμβάνετε 
υπόψη σας την προειδοποίησή Του; Πράγματι αν μένετε προσκολλημένοι 
σε τύπους και ακολουθείτε τις προτροπές των εγωιστικών σας επιθυμιών, 
έχετε στερήσει στον εαυτό σας την ευχαρίστηση του Κυρίου σας, εκτός από 
εκείνους τους οποίους ο Κύριός τους έχει προικίσει με γνώση και οι οποίοι 
αυτή την Ημέρα προσφέρουν ευχαριστίες σ’Αυτόν για το δώρο της ταύτι-
σής τους με την αληθινή Πίστη του Θεού. Συνεπώς αναγγείλετε το Μήνυ-
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μα σ’εκείνους που διακρίνονται από αρετή και διδάξτε τους τους τρόπους 
του Ενός Αληθινού Θεού, ώστε ίσως να καταλάβουν.

Συγκράτησε τη γλώσσα σου από το να προφέρει αυτό που μπορεί να σε 
θλίψει και ικέτευσε το Θεό να σου δείξει έλεος. Αληθώς Αυτός έχει πλή-
ρη γνώση των ενάρετων, διότι βρίσκεται με τους υπηρέτες εκείνους που 
πραγματικά πιστεύουν σ’Αυτόν, και είναι ενήμερος των πράξεων των επί-
βουλων, εφόσον τίποτα στους ουρανούς και στη γη δεν μπορεί να ξεφύγει 
από τη γνώση Του.

Αυτοί οι στίχοι, σαφείς και αναμφισβήτητοι, είναι ένα δείγμα του ελέ-
ους του Κυρίου σου και μια πηγή καθοδήγησης για όλη την ανθρωπότητα. 
Αποτελούν ένα φως για εκείνους που πιστεύουν σ’αυτούς και μια φωτιά 
βασανιστικού μαρτυρίου για εκείνους που τους παραβλέπουν και τους 
απορρίπτουν.
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Ο Θεός πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’Αυτόν, τον Πα-
ντοδύναμο, τον Πολυαγαπημένο.

Προσηλώστε το βλέμμα σας σ’Εκείνον τον Οποίο θα φανερώσει ο Θεός 
την Ημέρα της Αναστάσεως και ύστερα πιστέψτε ακράδαντα σ’ό,τι έχει 
σταλεί απ’Αυτόν.

Λέγε, ο Θεός θριαμβεύει αδιαφιλονίκητα ενάντια σε κάθε νικητή. Δεν 
υπάρχει κανένας στον ουρανό και στη γη ή σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάμε-
σά τους που να μπορεί να ανατρέψει την υπέρτατη υπεροχή του θριάμβου 
Του. Φέρνει στη ζωή οτιδήποτε Αυτός επιθυμεί με την ισχύ της εντολής 
Του. Αληθώς ο Θεός είναι ο ισχυρότατος Υποστηρικτής, ο Βοηθός και ο 
Υπερασπιστής.
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Αληθώς Εγώ είμαι ο υπηρέτης Σου, ω Θεέ μου, και ο φτωχός Σου και ο 
ικέτης Σου και το άθλιο πλάσμα Σου. Έχω φτάσει στην πύλη Σου αναζη-
τώντας το καταφύγιό Σου. Δεν έχω βρει καμιά ικανοποίηση παρά μόνο 
στην αγάπη Σου, καμία αγαλλίαση εκτός από την ανάμνησή Σου, κανέναν 
πόθο εκτός από την υπακοή σ’Εσένα, καμιά χαρά εκτός από την εγγύτητα 
σ’Εσένα και καμιά γαλήνη παρά μόνο στην επανένωση μ’Εσένα, αν και έχω 
συναίσθηση ότι όλα τα πλάσματα είναι αποκλεισμένα από την ανυπέρβλη-
τη Ουσία Σου και δεν επιτρέπεται σε όλη τη δημιουργία να πλησιάσει την 
ενδότατη Ύπαρξή Σου. Οποτεδήποτε επιχειρώ να Σε πλησιάσω, δεν αντι-
λαμβάνομαι τίποτα στον εαυτό μου παρά τα δείγματα της χάρης Σου και 
δε βλέπω τίποτε άλλο από τις αποκαλύψεις της στοργικής Σου καλοσύνης. 
Πώς μπορεί κάποιος που δεν είναι παρά το δημιούργημά Σου να επιζητεί 
την επανένωση μ’Εσένα και να φτάσει στην παρουσία Σου, τη στιγμή που 
κανένα πλάσμα δεν μπορεί ποτέ να συσχετιστεί μ’Εσένα, ούτε μπορεί κα-
νείς να Σε καταλάβει; Πώς είναι δυνατόν για έναν ταπεινό υπηρέτη να Σε 
αναγνωρίσει και να πλέξει το εγκώμιό Σου, παρά του ότι έχεις προορίσει 
γι’αυτόν τις αποκαλύψεις της κυριαρχίας Σου και τις θαυμαστές μαρτυρίες 
της εξουσίας Σου; Έτσι κάθε δημιούργημα μαρτυρεί ότι είναι αποκλεισμένο 
από το ιερό της παρουσίας Σου εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επι-
βληθεί στην ενδότερη οντότητά του. Είναι αναμφισβήτητο, ωστόσο, ότι η 
επίδραση της έλξης Σου ήταν ανέκαθεν έμφυτη στις οντότητες των έργων 
Σου, παρ’όλο που ό,τι αρμόζει στη σεβαστή αυλή της πρόνοιάς Σου είναι 
υπεράνω κατάκτησης απ’όλη τη δημιουργία. Τούτο υποδηλώνει, ω Θεέ 
μου, την πλήρη αδυναμία μου να Σε εξυμνώ και αποκαλύπτει την απόλυτη 
ανικανότητά μου να προσφέρω ευχαριστίες σ’Εσένα, πόσο μάλλον να φτά-
σω στην αναγνώριση της θεϊκής Σου ενότητας ή να κατορθώσω να φτάσω 
τα σαφή δείγματα της εξύμνησής Σου, της ιερότητας και της δόξας Σου. 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
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Όχι, μα την ισχύ Σου, δεν ποθώ τίποτε άλλο από τον Ίδιο Σου τον Εαυτό 
και δεν επιζητώ κανέναν άλλον εκτός από Εσένα.

 44 

Εξυμνημένο ας είναι το Όνομά Σου, ω Θεέ. Συ είσαι τωόντι ο Κύριός μας. 
Συ έχεις γνώση όλων όσων υπάρχουν στους ουρανούς και στη γη. Στείλε 
μας τότε ένα δείγμα του ελέους Σου. Αληθώς Συ είσαι ανυπέρβλητος ανά-
μεσα σ’εκείνους που δείχνουν έλεος. Κάθε εγκώμιο ας είναι για Εσένα, ω 
Κύριε. Όρισε για μας από την παρουσία Σου αυτό που θα ανακουφίσει τις 
καρδιές των ειλικρινών ανάμεσα στους υπηρέτες Σου. Δοξασμένος είσαι, ω 
Θεέ, Συ είσαι ο Δημιουργός των ουρανών και της γης και του κάθε τι που 
βρίσκεται ανάμεσά τους. Συ είσαι ο υπέρτατος Κύριος, ο Πανάγιος, ο Πα-
ντοδύναμος, ο Πάνσοφος. Μεγάλο ας είναι το Όνομά Σου, ω Θεέ, στείλε 
σ’αυτούς που έχουν πιστέψει στο Θεό και στα σημάδια Του έναν ισχυρό 
βοηθό από την παρουσία Σου τέτοιο που να τους κάνει να επικρατήσουν 
στο σύνολο της ανθρωπότητας.
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Εγκώμιο σ’Εσένα, ω Κύριε. Συγχώρησέ μας τις αμαρτίες μας, δείξε μας έλε-
ος και κάνε μας ικανούς να επιστρέψουμε σ’Εσένα. Μην μας αφήσεις να 
βασιζόμαστε σε κανέναν άλλον εκτός από Εσένα, και χορήγησέ μας, μέσω 
της γενναιοδωρίας Σου, εκείνο που Συ αγαπάς και επιθυμείς και που αρμό-
ζει καλύτερα σ’Εσένα. Εξύψωσε τη στάθμη εκείνων που έχουν πραγματικά 
πιστέψει και συγχώρησέ τους με την ευσπλαχνική Σου συγχώρηση. Αλη-
θώς Συ είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.
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Ω Θεέ Κύριέ μας! Προστάτευσέ μας μέσω της χάρης Σου από οτιδήπο-
τε μπορεί να είναι απεχθές σ’Εσένα και χορήγησέ μας εκείνο που αρμόζει 
καλύτερα σ’Εσένα. Δώσε μας περισσότερα από τη γενναιοδωρία Σου και 
ευλόγησέ μας. Δώσε μας άφεση για τα πράγματα που έχουμε κάνει και ξέ-
πλυνε τις αμαρτίες μας και συγχώρησέ μας με την ευσπλαχνική Σου συγ-
χώρηση. Αληθώς Συ είσαι ο Πλέον Εξυψωμένος, ο Αυθύπαρκτος.

Η στοργική Σου πρόνοια έχει περιβάλει όλα τα δημιουργήματα στους 
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ουρανούς και στη γη, και η συγχώρησή Σου έχει υπερβεί ολόκληρη τη δημι-
ουργία. Δική Σου είναι η κυριαρχία, στο χέρι Σου είναι τα Βασίλεια της Δη-
μιουργίας και της Αποκάλυψης. Στο δεξί Σου χέρι κρατάς όλα τα πλάσματα 
και μέσα στην παλάμη Σου βρίσκονται τα καθορισμένα όρια της συγχώ-
ρησης. Συ συγχωρείς οποιονδήποτε Σ’ευχαριστεί ανάμεσα στους υπηρέτες 
Σου. Αληθώς Συ είσαι ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Στοργικός σε όλους. Τίποτα 
απολύτως δεν ξεφεύγει από τη γνώση Σου, και δεν υπάρχει τίποτα που να 
είναι κρυφό από Εσένα.

Ω Θεέ Κύριέ μας! Προστάτευσέ μας με τη δύναμη της ισχύος Σου, κάνε 
μας ικανούς να εισέλθουμε στο θαυμαστό αναβλύζοντα ωκεανό Σου και 
χάρισέ μας αυτό που ταιριάζει καλύτερα σ’Εσένα.

Συ είσαι ο Υπέρτατος Άρχων, ο Ισχυρός Πράττων, ο Εξυψωμένος, ο 
Στοργικός σε όλους.

 47 

Δόξα σ’Εσένα, ω Κύριε Θεέ μου! Τίποτα απολύτως δεν ξεφεύγει από τη 
γνώση Σου, ούτε υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό 
Σου, ή τίποτα που θα μπορούσε να ανατρέψει το Σκοπό Σου, είτε στους 
ουρανούς είτε στη γη, στο παρελθόν ή στο μέλλον.

Συ βλέπεις τον Παράδεισο και τους κατοίκους του. Βλέπεις το επίγειο 
βασίλειο και τους κατοίκους του. Όλοι δεν είναι παρά υπηρέτες Σου και 
κρατούνται υπό τον έλεγχό Σου.

Ω Κύριε! Κατάστησε νικηφόρους τους υπομονετικούς Σου υπηρέτες 
τις ημέρες Σου χαρίζοντάς τους μια αρμόζουσα νίκη, εφόσον έχουν ανα-
ζητήσει μαρτυρικό θάνατο στο μονοπάτι Σου. Στείλε τους εκείνο που θα 
φέρει ανακούφιση στο νου τους, θα χαροποιήσει τις ενδότερες υπάρξεις 
τους, θα προσδώσει σιγουριά στις καρδιές τους και γαλήνη στα σώματά 
τους και θα βοηθήσει τις ψυχές τους ν’ανέλθουν στην παρουσία του Θεού, 
του Πλέον Εξυψωμένου και να φτάσουν στον υπέρτατο Παράδεισο και στα 
καταφύγια εκείνα της δόξας που έχεις προορίσει για τους ανθρώπους της 
αληθινής γνώσης και αρετής. Αληθώς Συ γνωρίζεις τα πάντα, ενώ εμείς 
δεν είμαστε παρά υπηρέτες Σου, δούλοι Σου, σκλάβοι Σου και οι φτωχοί 
Σου. Δεν επικαλούμαστε άλλον Κύριο εκτός από Εσένα, ω Θεέ Κύριέ μας, 
ούτε εκλιπαρούμε για ευλογίες ή χάρη από κανέναν εκτός από Εσένα, ω 
Συ ο Οποίος είσαι ο Θεός του ελέους σ’αυτόν και στον επόμενο κόσμο. 
Εμείς δεν είμαστε παρά οι ενσαρκώσεις της ένδειας, της μηδαμινότητας, 
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της αδυναμίας και του αφανισμού, ενώ ολόκληρη η Ύπαρξή Σου υποδηλώ-
νει πλούτο, ανεξαρτησία, δόξα, μεγαλείο και απεριόριστη χάρη.

Μετάτρεψε την ανταμοιβή μας, ω Κύριε, σ’αυτό που αρμόζει καλύτερα 
σ’Εσένα από τα αγαθά αυτού και του επόμενου κόσμου και από τα πολλα-
πλά δώρα που απλώνονται από τον ουρανό ως κάτω στη γη.

Αληθώς Συ είσαι ο Κύριός μας και ο Κύριος των πάντων. Στα χέρια Σου 
παραδινόμαστε λαχταρώντας τα πράγματα που ανήκουν σ’Εσένα.
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Δοξασμένο ας είναι το Όνομά Σου, ω Κύριε! Σε ποιον ν’αναζητήσω κατα-
φύγιο αφού Συ είσαι τωόντι ο Θεός μου και ο Αγαπημένος μου; Σε ποιον 
να στραφώ για άσυλο αφού Συ είσαι ο Κύριός μου και ο Κτήτωρ μου; Και σε 
ποιον να προστρέξω αφού Συ είσαι τωόντι ο Αφέντης μου και το Ιερό μου; 
Και ποιον να ικετεύσω αφού Συ είσαι τωόντι ο Θησαυρός μου και ο στόχος 
της επιθυμίας μου; Και μέσω ποιου να παρακαλέσω ενώπιόν Σου αφού Συ 
είσαι τωόντι η ύψιστή μου φιλοδοξία και η υπέρτατή μου επιθυμία; Κάθε 
ελπίδα έχει διαψευσθεί εκτός από τον πόθο για ουράνια χάρη, και κάθε 
πόρτα είναι φραγμένη εκτός από την πύλη που οδηγεί στην αστείρευτη 
πηγή των ευλογιών Σου.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ μου, στην πιο λαμπρή Σου μεγαλοπρέπεια, μπρο-
στά την ακτινοβολία της οποίας κάθε ψυχή υποκλίνεται ταπεινά και προ-
σκυνά σ’ένδειξη λατρείας για χάρη Σου - μια μεγαλοπρέπεια στης οποίας 
την ακτινοβολία η φωτιά μετατρέπεται σε φως, οι νεκροί ζωντανεύουν και 
κάθε δυσκολία μεταβάλλεται σε ευκολία. Σε εκλιπαρώ στο όνομα αυτής 
της μεγάλης, της θαυμαστής μεγαλοπρέπειας και στη δόξα της ύψιστης 
εξουσίας Σου, ω Συ που είσαι ο Κύριος ακατανίκητης ισχύος, να μας μετα-
μορφώσεις μέσω της γενναιοδωρίας Σου σ’αυτό που Συ ο Ίδιος κατέχεις 
και να μας κάνεις ικανούς να γίνουμε πηγές του φωτός Σου, και ευσπλα-
χνικά χορήγησέ μας αυτό που αρμόζει στο μεγαλείο της υπερβατικής Σου 
κυριαρχίας. Διότι προς Εσένα έχω υψώσει τα χέρια μου, ω Κύριε, σ’Εσένα 
έχω βρει καταφύγιο για υποστήριξη, ω Κύριε, σ’Εσένα έχω παραδοθεί, ω 
Κύριε, και σ’Εσένα έχω εναποθέσει όλη μου την εμπιστοσύνη, ω Κύριε, και 
χάρη σ’Εσένα ενδυναμώνομαι, ω Κύριε.

Αληθώς δεν υπάρχει καμία ισχύς και καμία δύναμη παρά μόνο κοντά 
Σου.
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Γνωρίζω, ω Κύριε, ότι οι παραβάσεις μου έχουν καλύψει το πρόσωπό μου 
με ντροπή ενώπιόν Σου, και έχουν βαρύνει την πλάτη μου μπροστά Σου, 
έχουν παρεμβληθεί ανάμεσα σ’εμένα και στην ωραία Σου όψη, μ’έχουν πε-
ρικυκλώσει από κάθε κατεύθυνση και μ’έχουν εμποδίσει απ’όλες τις πλευ-
ρές ν’ αποκτήσω πρόσβαση στις αποκαλύψεις της ουράνιας ισχύος Σου.

Ω Κύριε! Αν δε με συγχωρήσεις Εσύ, τότε ποιος υπάρχει να μου δώσει 
άφεση, και αν Εσύ δε μου δείξεις έλεος ποιος μπορεί να μου δείξει συμπό-
νια; Δόξα σ’Εσένα, Συ με δημιούργησες όταν ήμουν ανύπαρκτος και Συ 
με ανέθρεψες τη στιγμή που ήμουν στερημένος από κάθε αντίληψη. Δόξα 
σ’Εσένα, κάθε ένδειξη γενναιοδωρίας απορρέει από Εσένα και κάθε δείγμα 
χάρης πηγάζει από τα θησαυροφυλάκια της εντολής Σου.
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Σε ικετεύω να με συγχωρήσεις, ω Κύριέ μου, για κάθε μνεία εκτός από τη 
δική Σου μνεία, για κάθε εγκώμιο εκτός από το δικό Σου εγκώμιο, για κάθε 
απόλαυση εκτός από την απόλαυση της εγγύτητάς Σου, για κάθε ευχαρί-
στηση εκτός από την ευχαρίστηση του να είμαι σε επικοινωνία μαζί Σου, 
για κάθε χαρά εκτός από τη χαρά της αγάπης Σου και της ευχαρίστησής 
Σου, και για όλα τα πράγματα που αφορούν σ’εμένα και δεν έχουν καμιά 
σχέση μ’Εσένα, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Κύριος των κυρίων, ο Οποίος παρέ-
χει τα μέσα και ξεκλειδώνει τις πόρτες.
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Δόξα σ’Εσένα, ω Θεέ! Συ είσαι ο Θεός που υπήρξε πριν από τα πάντα, που 
θα υπάρχει μετά από τα πάντα και θα διαρκεί πέρα από τα πάντα. Συ είσαι 
ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα και υπερέχει των πάντων. Συ είσαι ο Θεός 
ο Οποίος συμπεριφέρεται ευσπλαχνικά στα πάντα, κρίνει μεταξύ των πά-
ντων και το όραμά Του αγκαλιάζει τα πάντα. Συ είσαι ο Θεός, Κύριέ μου, 
γνωρίζεις τη θέση μου, είσαι μάρτυς της εσωτερικής και εξωτερικής μου 
ύπαρξης.

Χάρισε τη συγχώρησή Σου σ’εμένα και στους πιστούς που ανταποκρί-
θηκαν στο Κάλεσμά Σου. Γίνε ο Επαρκής μου βοηθός ενάντια στην επιβου-
λή οποιουδήποτε επιθυμεί να μου προκαλέσει πόνο ή θέλει το κακό μου. 
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Συ είσαι ο Κύριος όλων των δημιουργημάτων. Είσαι επαρκής στον καθένα, 
ενώ κανείς δεν είναι αυτάρκης χωρίς Εσένα.
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Σε εκλιπαρώ στη μεγαλοπρέπεια του φωτός του ένδοξου προσώπου Σου, 
στην επιβλητικότητα του πανάρχαιου μεγαλείου Σου και στην ισχύ της 
υπέρτατης κυριαρχίας Σου, να ορίσεις για μας αυτή τη στιγμή κάθε τι που 
μας αναλογεί από εκείνο που είναι καλό και πρέπον και να καθορίσεις για 
μας κάθε μερίδιο από τη διάχυτη χάρη Σου. Διότι το να χαρίζεις δώρα δε 
Σου προκαλεί απώλεια, ούτε η προσφορά εύνοιας μειώνει τον πλούτο Σου.

Δοξασμένος είσαι, ω Κύριε! Αληθώς είμαι φτωχός ενώ Εσύ τωόντι είσαι 
πλούσιος. Αληθώς είμαι ταπεινός ενώ Εσύ τωόντι είσαι ισχυρός. Αληθώς 
είμαι αδύναμος ενώ Εσύ τωόντι είσαι δυνατός. Αληθώς είμαι καταφρονε-
μένος ενώ Εσύ τωόντι είσαι ο πλέον εξυψωμένος. Αληθώς είμαι συντετριμ-
μένος ενώ Εσύ τωόντι είσαι ο Κύριος της ισχύος.
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Όρισε για μένα, ω Κύριε, κάθε αγαθό που έχεις δημιουργήσει ή θα δημιουρ-
γήσεις, και προστάτευσέ με από κάθε κακό που απεχθάνεσαι ανάμεσα στα 
πράγματα που έχεις κάνει ή που θα κάνεις να υπάρξουν. Τωόντι η γνώση 
Σου αγκαλιάζει τα πάντα. Εξυμνημένος ας είσαι, αληθώς δεν υπάρχει άλ-
λος Θεός εκτός από Εσένα, και τίποτα στους ουρανούς και στη γη και όλα 
όσα υπάρχουν ανάμεσά τους δεν μπορούν ν’ανατρέψουν το Σκοπό Σου. Συ 
τωόντι υπερισχύεις όλων των πραγμάτων.

Πόρρω απέχει από τη μεγαλοπρέπεια της Ύπαρξής Σου, ω Θεέ μου, το 
να επιζητεί κανείς τη στοργική Σου καλοσύνη ή εύνοια. Πόρρω απέχει από 
την υπερβατική δόξα Σου το να Σε εκλιπαρεί κανείς για τις ενδείξεις των 
δωρεών Σου και του στοργικού Σου ελέους. Είσαι πολύ ψηλά για οποια-
δήποτε ψυχή να ικετεύσει για την αποκάλυψη της ευσπλαχνικής Σου πρό-
νοιας και στοργικής φροντίδας, και είναι πολύ καθαγιασμένη η δόξα Σου 
για να ζητήσει κανείς από Εσένα τις διαχύσεις των ευλογιών Σου και της 
ουράνιας γενναιοδωρίας και χάρης Σου. Σ’όλο Σου το βασίλειο του ουρα-
νού και της γης, που είναι προικισμένο με πολλαπλά δώρα, είσαι υπέρμε-
τρα δοξασμένος υπεράνω κάθε πράγματος στο οποίο μπορεί να αποδοθεί 
κάποια ταυτότητα.
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Το μόνο που Σου ζητώ, ω Θεέ μου, είναι να με κάνεις ικανό, προτού 
εγκαταλείψει η ψυχή μου το σώμα μου, να φτάσω στην ευχαρίστησή Σου, 
ακόμη κι αν αυτή μου δινόταν για μια στιγμή μικρότερη και από το απειρο-
ελάχιστο κλάσμα ενός κόκκου σινάπεως. Διότι αν αποχωρήσει ενόσω είσαι 
ευχαριστημένος μαζί μου, τότε θα είμαι απαλλαγμένος από κάθε ανησυχία 
ή αγωνία. Αλλά αν με εγκαταλείψει ενόσω είσαι δυσαρεστημένος μαζί μου, 
τότε, ακόμη κι αν θα είχα τελέσει κάθε καλή πράξη, δε θα ωφελούσε σε τί-
ποτα, και αν θα είχα κερδίσει κάθε τιμή και δόξα, δε θα χρησίμευε καθόλου 
για την εξύψωσή μου.

Σε εκλιπαρώ ειλικρινά λοιπόν, ω Θεέ μου, να μου χαρίσεις ευσπλαχνικά 
την ευχαρίστησή Σου όταν θα με κάνεις να ανέλθω σ’Εσένα και να εμφα-
νιστώ ενώπιον της ιερής Σου παρουσίας, εφόσον Συ υπήρξες ανέκαθεν ο 
Θεός άπειρης γενναιοδωρίας στους ανθρώπους του βασιλείου Σου και ο 
Κύριος των πιο έξοχων δώρων σε όλους όσοι κατοικούν στον εξυψωμένο 
ουρανό της παντοκρατορίας Σου.
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Πόσο πολυάριθμες οι ψυχές που ανατράφηκαν στη ζωή και εκτέθηκαν 
σε φρικτή ταπείνωση στο Μονοπάτι Σου επειδή εξύψωσαν το Λόγο Σου 
και δόξασαν τη θεϊκή Σου Ενότητά! Πόσο άφθονο το αίμα που χύθηκε 
για χάρη της Πίστης Σου για να δικαιώσει τη γνησιότητα της θεϊκής Σου 
Αποστολής και να τιμήσει το εγκώμιό Σου! Πόσο τεράστιες οι περιουσίες 
που κατασχέθηκαν άδικα στο Μονοπάτι της αγάπης Σου προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η επιβλητικότητα της ιερότητάς Σου και να εγκωμιαστεί το 
ένδοξο Όνομά Σου! Πόσο πολλά τα πόδια που βάδισαν πάνω στη σκόνη 
προκειμένου να μεγαλύνουν τον άγιό Σου Λόγο και να εκθειάσουν τη δόξα 
Σου! Πόσο αναρίθμητες οι φωνές που υψώθηκαν σε θρήνους, οι καρδιές 
που επλήγησαν από τρόμο, τα θλιβερά βάσανα που κανένας άλλος εκτός 
από Εσένα δεν μπορεί να εκτιμήσει, και οι αντιξοότητες και συμφορές που 
παραμένουν ανεξιχνίαστες στον καθένα εκτός από Εσένα, όλα αυτά για να 
εδραιωθεί, ω Θεέ μου, η επιβλητικότητα της ιερότητάς Σου και να αποδει-
χτεί ο υπερβατικός χαρακτήρας της δόξας Σου.

Αυτές οι εντολές ορίστηκαν από Εσένα έτσι ώστε όλα τα δημιουργήμα-
τα να μπορέσουν να πιστοποιήσουν ότι ήρθαν στη ζωή για χάρη κανενός 
άλλου εκτός από Εσένα. Τους στέρησες τα πράγματα που φέρνουν ηρεμία 
στις καρδιές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν με βεβαιότητα ότι 
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οτιδήποτε σχετίζεται με την άγια Σου Ύπαρξη είναι πολύ ανώτερο και υψη-
λότερο από οτιδήποτε άλλο θα τους ικανοποιούσε, εφόσον η ακατάβλητη 
δύναμή Σου διεισδύει στα πάντα και τίποτα δεν μπορεί ποτέ να την εξου-
δετερώσει.

Πράγματι έκανες όλα αυτά τα βαρυσήμαντα γεγονότα να συμβούν έτσι 
ώστε εκείνοι που είναι προικισμένοι με αντίληψη ν’αναγνωρίσουν αμέσως 
ότι είχαν οριστεί από Εσένα για να αποδείξουν την επιβλητικότητα της θεϊ-
κής Σου Ενότητας και να επιβεβαιώσουν την εξύψωση της ιερότητάς Σου.
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Δόξα σ’Εσένα, ω Κύριε! Παρ’όλο που Εσύ μπορείς να κάνεις ένα άτομο 
να στερηθεί κάθε γήινης περιουσίας, και από την αρχή της ζωής του μέχρι 
την ανάληψή του σ’Εσένα να είναι καταδικασμένο στην ανέχεια με την 
επενέργεια της εντολής Σου, αν όμως τον δημιουργούσες από το Δέντρο 
της αγάπης Σου, μια τέτοια γενναιοδωρία θα ήταν πράγματι πολύ καλύ-
τερη γι’αυτόν απ’όλα τα πράγματα που έχεις δημιουργήσει στον ουρανό 
και στη γη και σ’ό,τι βρίσκεται ανάμεσά τους. Εφόσον αυτός θα κληρο-
νομήσει την ουράνια κατοικία, με την αποκάλυψη της εύνοιάς Σου, και θα 
λάβει τα ωραία δώρα που έχεις εξασφαλίσει εκεί. Διότι ό,τι κατέχεις είναι 
ανεξάντλητο. Τούτη πραγματικά είναι η ευλογία Σου που σύμφωνα με την 
ευχαρίστηση του Θελήματός Σου παρέχεις σ’εκείνους που βαδίζουν στο 
μονοπάτι της αγάπης Σου.

Πόσο πολυάριθμες οι ψυχές που σε περασμένες εποχές θανατώθη-
καν για χάρη Σου και στο όνομα των οποίων όλοι οι άνθρωποι καυχώ-
νται τώρα, και πόσο μεγάλος ο αριθμός εκείνων που κατέστησες ικανούς 
ν’αποκτήσουν εγκόσμιες περιουσίες και που τις συγκέντρωναν ενώ στε-
ρούνταν την αλήθεια Σου και οι οποίοι σήμερα έχουν περάσει στη λήθη. 
Αυτούς τους περιμένει ένας θλιβερός κολασμός και μια φοβερή τιμωρία.

Ω Κύριε! Φρόντισε για την ταχεία ανάπτυξη του Δέντρου της θεϊκής 
Σου Ενότητας. Πότισέ το λοιπόν, ω Κύριε, με τα ρέοντα ύδατα της ευχαρί-
στησής Σου και κάνε το, μπροστά στις αποκαλύψεις της θεϊκής Σου βεβαι-
ότητας, να δώσει καρπούς τέτοιους που επιθυμείς Εσύ για τη δοξολογία 
και εξύψωσή Σου, το εγκώμιο και την ευχαριστία Σου και να μεγαλύνει το 
Όνομά Σου, να εγκωμιάσει τη μοναδικότητα της Ουσίας Σου και να προ-
σφέρει λατρεία σ’Εσένα, εφόσον όλα αυτά βρίσκονται στο δικό Σου χέρι 
και σε κανενός άλλου.
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Μεγάλη η ευλογία εκείνων των οποίων το αίμα έχεις επιλέξει για να 
ποτίσεις το Δέντρο της επιβεβαίωσής Σου κι έτσι να εξυψώσεις τον άγιο 
και αναλλοίωτο Λόγο Σου.

Όρισε για μένα, ω Κύριέ μου, και για εκείνους που πιστεύουν σ’Εσένα 
αυτό που κρίνεται καλύτερο για μας στην εκτίμησή Σου, όπως έχει διατυ-
πωθεί στο Μητρικό Βιβλίο, διότι στο χέρι Σου κρατάς τα καθορισμένα όρια 
όλων των πραγμάτων.

Τα αξιόλογα δώρα Σου επιδαψιλεύονται αδιάκοπα σ’εκείνους που τρέ-
φουν αγάπη για Εσένα και τα θαυμαστά δείγματα της ουράνιας γενναιο-
δωρίας Σου απονέμονται αφειδώς σ’εκείνους που αναγνωρίζουν τη θεϊκή 
Σου Ενότητα. Εναποθέτουμε στη φροντίδα Σου οτιδήποτε έχεις προορίσει 
για μας και Σε ικετεύουμε να μας δώσεις κάθε καλό που περιλαμβάνει η 
γνώση Σου.

Προστάτευσέ με, ω Κύριέ μου, από κάθε κακό που αντιλαμβάνεται η 
παντογνωσία Σου, εφόσον δεν υπάρχει καμιά εξουσία ή δύναμη εκτός από 
τη δική Σου, κανένας θρίαμβος δεν προέρχεται παρά μόνο από την πα-
ρουσία Σου, και μόνο Εσύ δύνασαι να διατάζεις. Οτιδήποτε έχει θελήσει ο 
Θεός έχει γίνει και ό,τι δεν έχει θελήσει δε θα γίνει.

Δεν υπάρχει καμιά εξουσία ή δύναμη εκτός του Θεού, του Πλέον Εξυ-
ψωμένου, του Πλέον Δυνατού.
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Ω Κύριε! Κατάστησε ικανούς όλους τους λαούς της γης να γίνουν δεκτοί 
στον Παράδεισο της Πίστης Σου, έτσι ώστε κανένα δημιουργημένο ον να 
μην μείνει έξω από τα όρια της ευχαρίστησής Σου.

Από αμνημονεύτων χρόνων Εσύ υπήρξες ικανός να κάνεις ό,τι Σ’ευχα-
ριστούσε και υπερέβαινες οτιδήποτε επιθυμούσες.
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Χορήγησέ μου, ω Θεέ μου, όλη Σου την αγάπη και ευχαρίστηση Σου και 
μέσω των έλξεων του ακτινοβόλου φωτός Σου γοήτευσε τις καρδιές μας, ω 
Συ ο Οποίος είσαι η Ανώτατη Μαρτυρία και ο Πανένδοξος. Στείλε σ’εμένα, 
ως ένα δείγμα της χάρης Σου, τις αναζωογονητικές Σου αύρες, καθ’όλη τη 
διάρκεια της μέρας και της νύχτας, ω Κύριε της γενναιοδωρίας.

Δεν έχω κάνει καμιά πράξη που να με καθιστά άξιο να βλέπω το πρόσω-
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πό Σου, και γνωρίζω με βεβαιότητα ότι αν μπορούσα να ζήσω όσο διαρκεί 
ο κόσμος δε θα κατόρθωνα να εκτελέσω καμιά πράξη που να άξιζε αυτή 
την εύνοια, εφόσον η στάθμη του υπηρέτη πάντα θα αδυνατεί να έχει πρό-
σβαση στον ιερό Σου περίβολο, εκτός κι αν η γενναιοδωρία Σου με φτάσει 
και το τρυφερό Σου έλεος με διαποτίσει και η στοργική Σου καλοσύνη με 
περιβάλει.

Κάθε εγκώμιο ας είναι για Εσένα, ω Συ εκτός του Οποίου δεν υπάρχει 
άλλος Θεός. Βοήθησέ με ευσπλαχνικά να ανέλθω σ’Εσένα, να μου δοθεί 
η τιμή να ζω πλησίον Σου και να βρίσκομαι σε επικοινωνία μόνο μ’Εσένα. 
Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εσένα.

Πράγματι αν επιθυμούσες να προσφέρεις ευλογία σ’έναν υπηρέτη θα 
έσβηνες από την καρδιά του κάθε μνεία ή διάθεση εκτός από τη δική Σου 
μνεία. Και αν όριζες κακό για κάποιον υπηρέτη εξαιτίας των όσων έχουν 
άδικα διαπράξει τα χέρια του ενώπιόν Σου, θα τον δοκίμαζες με τα αγαθά 
αυτού του κόσμου και του επόμενου έτσι ώστε να τον απορροφούσαν εκεί-
να και να λησμονούσε την ανάμνησή Σου.
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Δόξα σ’Εσένα, ω Κύριε, Συ ο Οποίος έχεις φέρει στη ζωή όλα τα δημιουρ-
γήματα, με τη δύναμη της εντολής Σου.

Ω Κύριε! Βοήθησε όσους έχουν απαρνηθεί τα πάντα εκτός από Εσένα 
και χάρισέ τους μια ισχυρή νίκη. Στείλε τους, ω Κύριε, το πλήθος των αγ-
γέλων στον ουρανό και στη γη και σ’ό,τι βρίσκεται ανάμεσά τους, για να 
βοηθήσουν τους υπηρέτες Σου, να τους υποστηρίξουν και να τους ενισχύ-
σουν, να τους κάνουν ικανούς να επιτύχουν, να τους στηρίξουν, να τους πε-
ριβάλουν με δόξα, να τους απονείμουν τιμή και εξύψωση, να τους εμπλου-
τίσουν και να τους καταστήσουν θριαμβευτές μ’ένα θαυμαστό θρίαμβο.

Συ είσαι ο Κύριός τους, ο Κύριος των ουρανών και της γης, ο Κύριος 
όλων των κόσμων. Ενίσχυσε αυτή την Πίστη, ω Κύριε, με τη δύναμη αυτών 
των υπηρετών και κάνε τους να επικρατήσουν πάνω από όλους τους λαούς 
του κόσμου. Διότι αυτοί, τωόντι, είναι οι υπηρέτες Σου που έχουν αποδε-
σμευτεί απ’όλα εκτός από Εσένα, και Συ είσαι πραγματικά ο προστάτης 
των αληθινών πιστών.

Δώσε, ω Κύριε, ώστε οι καρδιές τους, χάρη στην αφοσίωσή τους σ’αυτή, 
την απαραβίαστη Πίστη Σου, να γίνουν πιο δυνατές από οτιδήποτε άλλο 
στους ουρανούς και στη γη και σ’οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσά τους, και 
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δυνάμωσε τα χέρια τους, ω Κύριε, με τα δείγματα της θαυμαστής σου ισχύ-
ος έτσι ώστε να φανερώσουν την ισχύ Σου μπροστά στα μάτια όλης της 
ανθρωπότητας.

 59 

Ω Κύριε! Σ’Εσένα καταφεύγω για άσυλο και προς όλα τα σημεία Σου κα-
τευθύνω την καρδιά μου.

Ω Κύριε! Είτε ταξιδεύω είτε είμαι σπίτι, στις ασχολίες μου ή στην εργα-
σία μου, εναποθέτω όλη μου την εμπιστοσύνη σ’Εσένα.

Χάρισέ μου την επαρκή Σου βοήθεια για να με κάνεις ανεξάρτητο από 
τα πάντα, ω Συ ο Οποίος είσαι ανυπέρβλητος στη φιλευσπλαχνία Σου!

Χορήγησέ μου το μερίδιό μου, ω Κύριε, όπως Εσύ επιθυμείς, και κάνε με 
να είμαι ικανοποιημένος με οτιδήποτε Εσύ όρισες για μένα.

Δική Σου είναι η απόλυτη εξουσία να διατάζεις.

 60 

Ω Κύριε! Συ είσαι ο Απομακρύνων κάθε αγωνία και ο Εξαλείψας κάθε βά-
σανο. Συ είσαι Αυτός που διώχνει κάθε λύπη και απελευθερώνει κάθε σκλά-
βο, ο Σωτήρας κάθε ψυχής. Ω Κύριε! Απελευθέρωσέ με μέσω του ελέους 
Σου και υπολόγισέ με ανάμεσα στους υπηρέτες Σου εκείνους που έχουν 
κερδίσει τη σωτηρία.
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Καθ’όλη την αιωνιότητα ήσουν, ω Κύριέ μου, και θα παραμείνεις ο Ένας 
αληθινός Θεός, ενώ όλοι οι άλλοι εκτός από Εσένα είναι ενδεείς και άπο-
ροι. Αφού προσκολλήθηκα σταθερά στο Σκοινί Σου, ω Θεέ μου, αποδε-
σμεύτηκα απ’όλη την ανθρωπότητα, κι αφού προσηλώθηκα στην κατοικία 
του στοργικού Σου ελέους, έστρεψα την πλάτη μου σ’όλα τα δημιουργή-
ματα. Δώσε μου ευσπλαχνικά έμπνευση, ω Θεέ μου, μέσω της χάρης και 
της γενναιοδωρίας Σου, της δόξας και της μεγαλοπρέπειάς Σου, της κυρι-
αρχίας και του μεγαλείου Σου, διότι δεν μπορώ να βρω κανέναν ισχυρό και 
παντογνώστη εκτός από Εσένα. Προστάτευσέ με, ω Θεέ μου, με την ισχύ 
της υπερβατικής Σου δόξας που πληροί τα πάντα και με τις στρατιές του 
ουρανού και της γης, εφόσον σε κανέναν άλλον δεν μπορώ να εναποθέσω 
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πλήρως την εμπιστοσύνη μου παρά σ’Εσένα και δεν υπάρχει κανένα κατα-
φύγιο εκτός από Εσένα.

Συ είσαι ο Θεός, ω Κύριέ μου, Συ γνωρίζεις τις ανάγκες μου, βλέπεις την 
κατάστασή μου και είσαι καλά ενήμερος του τι μου έχει συμβεί εξαιτίας της 
εντολής Σου, και των εγκόσμιων βασάνων που έχω υπομείνει με την άδειά 
Σου και ως ένα δείγμα της γενναιοδωρίας και της εύνοιάς Σου.
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Η δόξα κάθε δόξας και το πιο ακτινοβόλο φως αναπαύονται πάνω Σου, ω 
Θεέ μου. Η μεγαλοπρέπειά Σου είναι τόσο υπερβατική που καμιά ανθρώ-
πινη φαντασία δεν μπορεί να την φτάσει και η απόλυτη δύναμή Σου είναι 
τόσο μεγαλειώδης που τα πουλιά των ανθρώπινων καρδιών και πνευμά-
των δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν στα ύψη της. Όλα τα όντα παραδέχο-
νται την αδυναμία τους να Σε εγκωμιάσουν όπως αρμόζει στη στάθμη Σου. 
Είσαι υπέρμετρα εξυψωμένος. Κανείς δεν μπορεί να δοξάσει την Ύπαρξή 
Σου, ή να εξιχνιάσει τις ενδείξεις της γενναιοδωρίας Σου όπως υπάρχει 
στην ενδότατη Ουσία Σου, αφού μόνο Συ γνωρίζεις τον εαυτό Σου εφόσον 
είσαι μέσα στον Εαυτό Σου.

Σε εγκωμιάζω, ω Κύριε Θεέ μας, για τη γενναιοδωρία Σου που έδωσες 
ζωή στο βασίλειο της δημιουργίας και της επινόησης - ένα εγκώμιο που λά-
μπει ακτινοβόλα μέσα από την ισχύ της έμπνευσής Σου που κανείς άλλος 
εκτός από Εσένα δεν μπορεί να εκθειάσει δεόντως. Σε δοξάζω επιπλέον και 
Σου προσφέρω ευχαριστίες όπως αρμόζει στην εμπνέουσα δέος παρουσία 
Σου και στη δόξα της πανίσχυρης μεγαλοπρέπειάς Σου, για αυτή την υπέ-
ροχη ευλογία, τούτο το θαυμαστό σημάδι που είναι φανερό στα βασίλεια 
της Αποκάλυψης και της Δημιουργίας Σου.

Κάθε δόξα ας είναι δική Σου. Υπέρμετρα εξυψωμένο είναι εκείνο που 
Σου αρμόζει. Αληθώς κανείς δεν έχει συλλάβει επαρκώς την επιβλητικότη-
τα της στάθμης Σου, ούτε και κανείς εκτός από Εσένα Σε έχει αναγνωρίσει 
όπως Σου αρμόζει. Φανερώνεσαι μέσω των διαχύσεων της γενναιοδωρίας 
Σου, ενώ κανένας πλην από Εσένα δεν μπορεί να εξιχνιάσει τη μεγαλοπρέ-
πεια της Αποκάλυψής Σου.

Μεγάλο ας είναι το όνομά Σου. Διαθέτει τίποτε άλλο εκτός από Εσένα 
κάποια ανεξάρτητη ύπαρξη ώστε να μπορεί να κάνει νύξη στη φύση Σου, 
και κατέχει κανείς άλλος εκτός από Εσένα οποιοδήποτε ίχνος ταυτότητας 
με το οποίο θα μπορούσα να Σε αναγνωρίσω; Όλα όσα είναι γνωστά οφεί-
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λουν τη φήμη τους στη λαμπρότητα του Ονόματός Σου, του Πλέον Φανε-
ρού, και κάθε αντικείμενο ταράζεται βαθιά από την παλλόμενη επίδραση 
που πηγάζει από την ακατανίκητη Βούλησή Σου. Συ είσαι πλησιέστερος 
σ’όλα τα πράγματα απ’ό,τι όλα τα πράγματα.

Εξυμνημένος και δοξασμένος είσαι Συ. Πολύ εξυψωμένη είναι η επιβλητι-
κότητά Σου για να φτάσουν σ’Εσένα τα χέρια εκείνων που είναι προικισμέ-
νοι με κατανόηση, και πολύ βαθύς είναι ο ανεξιχνίαστος πυθμένας Σου για 
να ρέουν από εκεί οι ποταμοί των ανθρώπινων πνευμάτων και αντιλήψεων.
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Ω Θεέ μου! Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από Εσένα για να κατευνά-
σει την οδύνη της ψυχής μου, κι Συ είσαι η ύψιστη φιλοδοξία μου, ω Θεέ 
μου. Η καρδιά μου δεν είναι προσηλωμένη σε κανέναν άλλον εκτός από 
Εσένα και εκείνους που Συ αγαπάς. Δηλώνω επίσημα ότι η ζωή μου και ο 
θάνατός μου είναι και τα δύο για Εσένα. Αληθώς Συ είσαι απαράμιλλος και 
δεν έχεις συνέταιρο.

Ω Κύριέ μου! Σε ικετεύω να με συγχωρήσεις που απομακρύνθηκα από 
Εσένα. Μα τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά Σου, απέτυχα να Σε αναγνω-
ρίσω και να Σε λατρέψω δεόντως, ενώ Συ κάνεις τον Εαυτό Σου γνωστό 
σ’εμένα και με ανακαλείς στη μνήμη Σου όπως αρμόζει στη στάθμη Σου. 
Θα με κατέτρεχε θλιβερή συμφορά, ω Κύριέ μου, αν μου συμπεριφερόσουν 
ανάλογα με τα παραπτώματα και τις παραβάσεις μου. Δε γνωρίζω κανέναν 
άλλο βοηθό εκτός από Εσένα. Κανένα καταφύγιο δεν έχω να προστρέξω 
εκτός από Εσένα. Κανείς ανάμεσα στα δημιουργήματά Σου δεν μπορεί να 
τολμήσει να παρέμβει στο έργο Σου χωρίς την άδειά Σου. Προσκολλώμαι 
σταθερά στην αγάπη Σου μπροστά στην αυλή Σου και, σύμφωνα με την 
εντολή Σου, προσεύχομαι ειλικρινά σ’Εσένα όπως αρμόζει στη δόξα Σου. 
Σε ικετεύω να λάβεις υπόψη Σου την έκκλησή μου όπως μου έχεις υποσχε-
θεί. Αληθώς, Συ είσαι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Εσένα. 
Μόνος και αβοήθητος δεν εξαρτάσαι από κανένα από τα δημιουργήματα. 
Ούτε μπορεί η αφοσίωση εκείνων που Σε αγαπούν να Σε ωφελήσει, ούτε οι 
κακές πράξεις των απίστων να Σε βλάψουν. Αληθώς Συ είσαι ο Θεός μου, ο 
Οποίος ποτέ δε θα αθετήσει την υπόσχεσή Του.

Ω Θεέ μου! Σε εκλιπαρώ στις ενδείξεις της εύνοιάς Σου, να με αφή-
σεις να πλησιάσω τα επιβλητικά ύψη της άγιας Σου παρουσίας, και να με 
προστατέψεις από το να κλίνω προς τις κρυφές παραινέσεις οποιουδήποτε 
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εκτός από Εσένα. Καθοδήγησε τα βήματά μου, ω Θεέ μου, προς εκείνο που 
είναι αποδεκτό κι ευχάριστο σ’Εσένα. Προφύλαξέ με, μέσω της ισχύος Σου, 
από τη μανία της οργής και του κολασμού Σου και εμπόδισέ με να εισέλθω 
σε κατοικίες που δεν επιθυμείς Εσύ.
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Ω Θεέ μου! Απέτυχα να Σε γνωρίσω όπως αξίζει στη δόξα Σου, και απέτυ-
χα να Σε φοβάμαι όπως αρμόζει στη στάθμη Σου. Πώς μπορώ να Σε μνημο-
νεύσω αφού είμαι σ’αυτή την κατάσταση, και πώς μπορώ να προσηλώσω 
το πρόσωπό μου σ’Εσένα αφού δεν αποδείχθηκα επαρκής στο καθήκον 
μου να Σε λατρεύω;

Δε με έφερες στη ζωή για να επιδείξεις την ισχύ της δύναμής Σου η 
οποία είναι αναμφισβήτητα εμφανής και έκδηλη. Διότι Συ είσαι ο Θεός που 
υπήρχες παντοτινά όταν δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Μάλλον μας δημιούρ-
γησες μέσω της υπερβατικής Σου δύναμης έτσι ώστε να γίνει ευσπλαχνικά 
μια ελάχιστη μνεία σε μας μπροστά στην ακτινοβόλα φανέρωση της Ανά-
μνησής Σου.

Δε γνωρίζω τίποτα για Εσένα, ω Θεέ μου, παρά μόνο εκείνο που μου 
δίδαξες για να μπορώ ν’αναγνωρίσω τον Εαυτό Σου - μια γνώση που αντα-
νακλά μόνο την αποτυχία και την αμαρτία μου. Εδώ είμαι λοιπόν, ω Θεέ 
μου, πλήρως αφοσιωμένος σ’Εσένα, πρόθυμος να κάνω αυτό που Συ επι-
θυμείς. Ταπεινά προσφέρω τον εαυτό μου μπροστά στις αποκαλύψεις του 
ελέους Σου, ομολογώντας ότι Συ είσαι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός 
εκτός από Εσένα, και ότι Συ είσαι απαράμιλλος, δεν έχεις κανέναν συνέ-
ταιρο και δεν υπάρχει τίποτα που να Σου μοιάζει. Σ’αυτό είσαι Συ ο Ίδιος 
μάρτυς, όπως κάλλιστα ταιριάζει στη δόξα Σου.
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Ω Θεέ μου, Κύριέ μου και Αυθέντη μου! Έχω αποδεσμευτεί από τους δικούς 
μου και έχω επιδιώξει να γίνω μέσω Εσένα ανεξάρτητος απ’όλους όσοι κα-
τοικούν στη γη και είμαι πάντα έτοιμος να δεχτώ εκείνο που είναι αξιέ-
παινο στα μάτια Σου. Δώρισέ μου αγαθά τέτοια που θα με καταστήσουν 
ανεξάρτητο από κάθε τι εκτός από Εσένα και χάρισέ μου ένα μεγαλύτερο 
μερίδιο από την απεριόριστη εύνοιά Σου. Αληθώς Συ είσαι ο Κύριος άφθο-
νης χάρης.
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Σ’εξορκίζω στη δύναμή Σου, ω Θεέ μου! Μην αφήσεις να με βλάψει τίποτα 
σε περίοδο δοκιμασιών, και σε στιγμές απερισκεψίας καθοδήγησε τα βήμα-
τά μου σωστά μέσω της έμπνευσής Σου. Συ είσαι ο Θεός, ισχυρός είσαι να 
κάνεις ό,τι επιθυμείς. Κανείς δεν μπορεί ν’αντισταθεί στη Βούλησή Σου ή 
ν’ανατρέψει το Σκοπό Σου.
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Ζητώ άφεση, ω Θεέ μου, και εκλιπαρώ για τη συγχώρησή Σου κατά τον 
τρόπο που Συ επιθυμείς οι υπηρέτες Σου να κατευθύνονται προς Εσένα. 
Σε ικετεύω να ξεπλύνεις τις αμαρτίες μας όπως ταιριάζει στην Εξοχότητά 
Σου και να συγχωρήσεις εμένα, τους γονείς μου και εκείνους οι οποίοι στην 
εκτίμησή Σου έχουν εισέλθει στην κατοικία της αγάπης Σου μ’έναν τρόπο 
που είναι αντάξιος της υπέρτατης κυριαρχίας Σου και αρμόζει κάλλιστα 
στη δόξα της ουράνιας ισχύος Σου.

Ω Θεέ μου! Έχεις εμπνεύσει την ψυχή μου να προσφέρει την ικεσία της 
σ’Εσένα, και αν δεν ήσουν Εσύ, δε θα Σε επικαλούμουν. Εξυμνημένος και 
δοξασμένος είσαι Εσύ. Σου αποδίδω εγκώμιο εφόσον αποκάλυψες τον 
Εαυτό Σου σ’εμένα, και Σε ικετεύω να με συγχωρήσεις αφού απέτυχα στο 
καθήκον μου να Σε γνωρίσω και να βαδίσω στο μονοπάτι της αγάπης Σου.
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Εξυμνημένο ας είναι το Όνομά Σου, ω Κύριε! Θεέ μας! Συ είσαι τωόντι ο 
Γνώστης αόρατων πραγμάτων. Όρισε για μας αγαθά τέτοια που να μπορεί 
να τα εκτιμήσει η γνώση Σου που αγκαλιάζει τα πάντα. Συ είσαι ο υπέρτα-
τος Κύριος, ο Παντοδύναμος, ο Πολυαγαπημένος.

Κάθε εγκώμιο ας είναι δικό Σου, ω Κύριε! Θα αναζητήσουμε τη χάρη 
Σου την καθορισμένη Ημέρα και θα εναποθέσουμε όλη μας την εμπιστο-
σύνη σ’Εσένα, ο Οποίος είσαι ο Κύριός μας. Δοξασμένος είσαι, ω Θεέ! Χά-
ρισέ μας εκείνο που είναι καλό και αρμόζον έτσι ώστε να μπορούμε να 
απαρνηθούμε τα πάντα εκτός από Εσένα. Αληθώς Συ είσαι ο Κύριος όλων 
των κόσμων.

Ω Θεέ! Αντάμειψε εκείνους που υπομένουν καρτερικά στις ημέρες Σου 
και δυνάμωσε τις καρδιές τους ώστε να βαδίζουν απαρέγκλιτα στο μονοπά-
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τι της Αλήθειας. Χάρισέ τους τότε, ω Κύριε, τέτοια καλά δώρα που να τους 
βοηθήσουν να γίνουν δεκτοί στο μακάριο Παράδεισό Σου. Εξυψωμένος εί-
σαι Συ, ω Κύριε Θεέ. Ας κατέλθουν οι ουράνιες ευλογίες Σου σε σπίτια των 
οποίων οι κάτοικοι έχουν πιστέψει σ’Εσένα. Αληθώς, είσαι ανυπέρβλητος 
στο να στέλνεις θείες ευλογίες. Στείλε, ω Θεέ, στρατιές τέτοιες που να κα-
ταστήσουν τους αφοσιωμένους υπηρέτες Σου νικηφόρους. Συ πλάθεις τα 
δημιουργήματα με τη δύναμη της εντολής Σου όπως Σ’ευχαριστεί. Συ είσαι 
τωόντι ο Κυρίαρχος, ο Δημιουργός, ο Πάνσοφος.

Λέγε: Ο Θεός είναι πράγματι ο Ποιητής των πάντων. Αυτός δίνει άφθο-
νη υποστήριξη σε οποιονδήποτε Αυτός επιθυμεί. Αυτός είναι ο Δημιουρ-
γός, η Πηγή όλων των όντων, ο Πλάστης, ο Παντοδύναμος, ο Ποιητής, ο 
Πάνσοφος. Αυτός είναι ο Φορέας των πιο έξοχων τίτλων σ’όλους τους ου-
ρανούς και τη γη και σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσά τους. Όλοι πράττουν 
σύμφωνα με την εντολή Του και όλοι οι κάτοικοι της γης και του ουρανού 
υμνούν το εγκώμιό Του και σ’Αυτόν θα επιστρέψουν τα πάντα.
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Στο Όνομα του Κυρίου Σου, του Δημιουργού, του Κυρίαρχου, 
του Πληρούντος τα πάντα, του Πλέον Εξυψωμένου, 

Εκείνου του Οποίου τη βοήθεια όλοι οι άνθρωποι ζητούν ικετευτικά.

Λέγε: Ω Θεέ μου! Ω Συ που είσαι ο Ποιητής των ουρανών και της γης, ω 
Κύριε της Βασιλείας! Συ γνωρίζεις καλά τα μυστικά της καρδιάς μου, ενώ 
η Ύπαρξή Σου είναι ανεξιχνίαστη σε όλους εκτός από τον Εαυτό Σου. Συ 
βλέπεις οτιδήποτε αφορά σ’εμένα, ενώ κανείς άλλος δεν μπορεί να το κά-
νει αυτό εκτός από Εσένα. Χορήγησέ μου, μέσω της χάρης Σου, ό,τι θα με 
καταστήσει ικανό να απαρνηθώ τα πάντα εκτός από Εσένα και όρισέ μου 
εκείνο που θα με κάνει ανεξάρτητο από οποιονδήποτε εκτός από Εσένα. 
Δώσε ώστε να αποκομίσω τα οφέλη της ζωής μου σε τούτο τον κόσμο και 
στον επόμενο. Άνοιξε μπροστά μου τις πόρτες της χάρης Σου και ευσπλα-
χνικά χάρισέ μου το στοργικό Σου έλεος και τα δώρα Σου.

Ω Συ που είσαι ο Κύριος άφθονης χάρης! Ας περιβάλει η ουράνια βο-
ήθειά Σου εκείνους που Σε αγαπούν και χάρισέ μας τα δώρα και τη γεν-
ναιοδωρία που κατέχεις. Ας μας είσαι επαρκής σε όλα τα πράγματα, δώσε 
άφεση στις αμαρτίες μας και δείξε μας έλεος. Συ είσαι ο Κύριός μας και ο 
Κύριος όλων των πλασμάτων. Κανέναν άλλον δεν επικαλούμαστε εκτός 
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από Εσένα και δεν επιζητούμε τίποτε άλλο παρά την εύνοιά Σου. Συ είσαι 
ο Κύριος της γενναιοδωρίας και της χάρης, ακατανίκητος στη δύναμή Σου 
και ο πιο επιδέξιος στις επινοήσεις Σου. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από 
Εσένα, τον Κτήτορα των πάντων, τον Πλέον Εξυψωμένο.

Απόνειμε τις ευλογίες Σου, ω Κύριέ μου, στους Αγγελιοφόρους, στους 
αγίους και στους ενάρετους. Αληθώς Συ είσαι ο Θεός, ο Απαράμιλλος, ο 
Πανδαμάτωρ.
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Δοξασμένος είσαι Συ, ω Κύριε Θεέ μου! Συ είσαι τωόντι ο Βασιλεύς των 
βασιλέων. Συ απονέμεις κυριαρχία σε οποιονδήποτε Εσύ επιθυμείς και την 
αφαιρείς από οποιονδήποτε επιθυμείς. Εσύ εξυψώνεις οποιονδήποτε επι-
θυμείς και μειώνεις οποιονδήποτε επιθυμείς. Εσύ καθιστάς νικηφόρο οποι-
ονδήποτε επιθυμείς και ταπεινώνεις οποιονδήποτε επιθυμείς. Εσύ χαρίζεις 
πλούτο σε οποιονδήποτε επιθυμείς και οδηγείς στη φτώχεια οποιονδήπο-
τε επιθυμείς. Εσύ κάνεις οποιονδήποτε επιθυμείς να επικρατήσει πάνω σε 
οποιονδήποτε επιθυμείς. Μέσα στα χέρια Σου κρατάς την αυτοκρατορία 
όλων των πλασμάτων και με την ισχύ της κυρίαρχης εντολής Σου δίνεις 
ζωή σ’οποιονδήποτε επιθυμείς. Αληθώς Συ είσαι ο Παντογνώστης, ο 

Πανίσχυρος, ο Κύριος της δύναμης.
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Εξυμνημένος και δοξασμένος είσαι Συ, ω Θεέ! Δώσε ώστε η μέρα της πρό-
σβασης στην άγια παρουσία Σου να έρθει σύντομα. Χαροποίησε τις καρ-
διές μας με την ισχύ της αγάπης και της ευχαρίστησής Σου και χάρισέ μας 
σταθερότητα ώστε να υποταχτούμε πρόθυμα στο Θέλημά Σου και στην 
Εντολή Σου. Αληθώς η γνώση Σου αγκαλιάζει όλα όσα έχεις δημιουργήσει 
ή θα δημιουργήσεις και η ουράνια δύναμή Σου υπερβαίνει οτιδήποτε στο 
οποίο έχεις δώσει ή θα δώσεις ζωή. Δεν υπάρχει κανείς να του αφοσιωθούν 
εκτός από Εσένα, κανένας που να τον ποθούν εκτός από Εσένα, κανείς να 
λατρευτεί εκτός από Εσένα και δεν υπάρχει κανείς να αγαπηθεί εκτός από 
την ευχαρίστησή Σου.

Αληθώς Συ είσαι ο υπέρτατος Άρχων, η Κυρίαρχη Αλήθεια, ο Βοηθός 
στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.
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Συ γνωρίζεις πολύ καλά, ω Θεέ μου, ότι οι συμφορές έχουν πέσει βροχηδόν 
επάνω μου από κάθε κατεύθυνση και κανείς δεν μπορεί να τις διαλύσει ή να 
τις μεταβάλει εκτός από Εσένα. Γνωρίζω με βεβαιότητα, εξαιτίας της αγά-
πης μου για Σένα, ότι δε θα κάνεις ποτέ να συμβούν συμφορές σε κάποια 
ψυχή παρά μόνο αν επιθυμείς να εξυψώσεις τη στάθμη του στον ουράνιο 
Παράδεισό Σου και να ενισχύσεις την καρδιά του σ’αυτή τη γήινη ζωή με 
το προπύργιο της επιβλητικής Σου δύναμης έτσι ώστε να μην ρέπει προς 
τις ματαιότητες αυτού του κόσμου. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι κάτω απ’όλες 
τις συνθήκες θα επιθυμούσα την ανάμνησή Σου πολύ περισσότερο από την 
κατάκτηση όλων όσων υπάρχουν στους ουρανούς και στη γη.

Δυνάμωσε την καρδιά μου, ω Θεέ μου, στην υπακοή και στην αγάπη 
προς Εσένα και δώσε ώστε να απαλλαγώ απ’όλο το πλήθος των αντιπά-
λων Σου. Αληθώς ορκίζομαι στη δόξα Σου ότι δεν ποθώ τίποτε άλλο από 
Εσένα και δεν ανησυχώ για τίποτε άλλο πλην της δικαιοσύνης Σου. Σε 
ικετεύω να συγχωρήσεις εμένα καθώς και εκείνους που Εσύ αγαπάς, όπως 
Σ’ευχαριστεί. Αληθώς Συ είσαι ο Παντοδύναμος, ο Ευεργετικός.

Απέραντα εξυψωμένος είσαι, ω Κύριε των ουρανών και της γης, υπερά-
νω της εξύμνησης όλων των ανθρώπων, και ειρήνη στους αφοσιωμένους 
υπηρέτες Σου και δόξα στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσμων.
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Εξυμνημένος ας είσαι, ω Κύριε, Πολυαγαπημένε μου! Κάνε με σταθερό 
στην Υπόθεσή Σου και κάνε ώστε να συγκαταλεχθώ ανάμεσα σ’εκείνους 
που δεν έχουν παραβιάσει τη Συνθήκη Σου ούτε έχουν ακολουθήσει τους 
θεούς της δικής τους μάταιης φαντασίας. Κάνε με λοιπόν ικανό να απο-
κτήσω μια θέση αλήθειας ενώπιόν Σου, χάρισέ μου ένα δείγμα του ελέους 
Σου και άφησέ με να είμαι με εκείνους τους υπηρέτες Σου που δε θα έχουν 
κανένα φόβο ούτε θλίψη. Μην με εγκαταλείψεις στον εαυτό μου, ω Κύριέ 
μου, και ούτε να μου στερήσεις την αναγνώριση Εκείνου ο Οποίος είναι η 
Φανέρωση του Ίδιου Σου του Εαυτού, ούτε να με συμπεριλάβεις μ’εκείνους 
που έχουν απομακρυνθεί από την άγια Σου παρουσία. Λογάριασέ με, ω 
Θεέ μου, μαζί μ’εκείνους που έχουν το προνόμιο να προσηλώνουν το βλέμ-
μα τους στην Ωραιότητά Σου και που το απολαμβάνουν τόσο που δε θα 
αντάλλαζαν ούτε μια στιγμή από αυτό με την κυριαρχία της βασιλείας των 
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ουρανών και της γης ή με ολόκληρο το βασίλειο της δημιουργίας. Δείξε 
μου έλεος, ω Κύριε, αυτές τις μέρες που οι λαοί της γης Σου έχουν σφάλει 
οικτρά. Εφοδίασέ με λοιπόν, ω Θεέ μου, με ό,τι είναι καλό και πρέπον στην 
εκτίμησή Σου. Συ είσαι αληθώς ο Πανίσχυρος, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ευερ-
γετικός, ο πάντοτε Συγχωρών.

Δώσε, ω Θεέ μου, ώστε να μην συγκαταλεχθώ ανάμεσα σ’εκείνους των 
οποίων τα αφτιά δεν ακούνε, των οποίων τα μάτια δε βλέπουν, των οποί-
ων οι γλώσσες δε μιλούν και των οποίων οι καρδιές δεν αντιλαμβάνονται. 
Απελευθέρωσέ με, ω Κύριε, από τη φωτιά της άγνοιας και της εγωιστικής 
επιθυμίας, άφησέ με να γίνω δεκτός στους χώρους του υπέρτατου ελέους 
Σου και στείλε μου εκείνο που έχεις ορίσει για τους εκλεκτούς Σου. Ισχυ-
ρός είσαι να κάνεις ό,τι επιθυμείς. Αληθώς Συ είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυ-
νο, ο Αυθύπαρκτος.
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Ω Θεέ μου, ω Κύριέ μου, ω Αυθέντη μου! Σε ικετεύω να με συγχωρήσεις 
για την αναζήτηση άλλης ευχαρίστησης εκτός από την αγάπη Σου, ή άλλης 
παρηγοριάς εκτός από την εγγύτητά Σου, ή άλλης απόλαυσης εκτός από 
την ευχαρίστησή Σου, ή άλλης ύπαρξης εκτός από την κοινωνία μαζί Σου.
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Υπάρχει άλλος Λυτρωτής από τις δυσκολίες εκτός του Θεού; Λέγε: Ευλο-
γημένος ας είναι ο Θεός! Αυτός είναι ο Θεός! Όλοι είναι υπηρέτες Του και 
όλοι υπακούουν στην εντολή Του!
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