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Mūsu cēlā, visaugstā Kunga vārdā 

Neviens nesasniegs patiesas izpratnes jūras krastu, jsz viņš 
nebūs atraisījies no visa, kas· ir debesīs un uz zemes. Sķīstiet 
savas dvēseles, ak jūs pasaules tautas, lai jūs spētu iemantot to 
stāvokli, kādu Dievs jums ir lēmis, un ieietu tajā svētnamā, kas 
pēc liktens gribas ir ticis uzcelts Baijānas 1 debesīs. 

V 

So vārdu būtība ir, lūk, kāda: tiem, kas iet pa ticības 
ceļu, kŖs slāpst pēc pārliecības vīna, ir jāattīrās no visa pasaulīgā: ausis no dīkām runām, prātus no tukšām iedomām, sirdis no pieķeršanās pasaulīgajam, acis no visa iznīcīgā. Viņiem ir jāpaļaujas uz Dievu un, cieši pie Viņa turoties, jāiet Viņa ceļš. 
Tad vīni kļūs dievišķās atziņas un izpratnes saules mirdzošās 
godības cienīgi un iemantos žēlastību, kas ir bezgalīga un neredzama, jo cilvēks nekad nevar cerēt iepazīt Visgodāto, nekad nevar veldzēties dievišķās atziņas un gudrības straumē, nekad nevar ieiet nemirstības mājoklī, nekad nevar baudīt no dievišķā tuvuma un labvēlības, ja viņš nepārstās raudzīties uz mirstīgo darbiem un vārdiem kā uz patiesas Dieva un Viņa Praviešu saprašanas un atzīšanas mēru. 

Atcerieties bijušo! Cik daudz gan augstu, gan zemu 
stāvošu cilvēku visos laikos ir karsti ilgojušies Dieva Izpausmju nākšanu Viņa Izredzēto svētajās personās! Cik bieži vini ir gaidījuši Viņu nākam, cik bieži lūguši, lai plūstu Dieva žēlastības elpa un apsolītā Daile parādītos no aizsegplīvura un atklātos visai pasaulei! Un vienmēr, kad Dieva žēlastības vārti tiešām pavērās un pār cilvēci pārlija dievišķais dāsnums, un neredzamā Dieva gaisma atmirdzēja pie Debesu Valstības apvāršņa, tie visi Viņu noliedza un novērsās no Viņa vaiga - no paša Dieva vaiga. Lai šo patiesību pārbaudītu, skatieties, kas stāv rakstīts ikvienā svētajā Grāmatā. 
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Apsveriet un apceriet uz mirkli cēloni, kas lika tiem noliegt Viņu, kaut gan tie Viou tādā nopietnībā un ilgās bija meklējuši. Mēle un spalva nevar aprakstīt viņu uzbrukumu niknumu. Nav parādījusies neviena vienīga Svētuma Izpausme, kuru apkārtējie ļaudis nebūtu nolieguši, noraidījuši un nikni apkarojuši. Ir ticis sacīts: "Ak, cilvēku posts[ Neviens Sūtnis nav nācis pie viņiem, kas nebūtu ticis nievāts un apsmiets. "2 Un atkal Viņš saka: "Ikviena tauta ir kalusi tumšus plānus pret savu 
Sūtni, lai viņu ar varu sagūstītu, un tukšos strīdos tā ir centusies apgāzt patiesību. "3 

Tāpat arī tie vārdi, kas ir plūduši no spēka avota un nākuši no debesu godības, ir neskaitāmi un parastam cilvēka prātam neaptverami. Protams, tiem, kam piemīt vērīgs skats un izpratne·, pietiks Huda4 Sure5
. Kādu brīdi izsveriet savās sirdīs 

tos svētos vārdus un pilnīgi bez aizspriedumiem mēģiniet apjaust to jēgu! Novērtējiet Praviešu brīnumaino rīcību, un atcerieties to 
neatzīšanu un tās pulgas, kādas pret viņiem vērsa noliegšanas un nepatiesības bērni, lai jūs varētu likt cilvēka sirds putnam celties spārnos lidojumam no vienaldzības un šaubu mitekļiem uz ticības un pārliecības ligzdu un dzert no sendienu gudrības tīrajiem ūdeņiem, un baudīt no dievišķās atziņas koka augļiem. Tā sirdī šķistajiem krīt par tiesu maize, kas nāk no mūžības un svētuma valsts. 

Ja jūs iepazītos ar tiem zaimiem, kādus vērsa pret Dieva Praviešiem, un izprastu īstenos cēloņus viņu apspiedēju iebildumiem, jūs noteikti aptvertu viņu stāvokļa nozīmīgumu. Bez tam, ja jūs ciešāk pavērosiet tos iebildumus,· ko izsaka dievišķo īpašību Izpausmju pretinieki, jo stingrāka kļūs jūsu ticība Dieva mācībai. Tāpēc šajā vēstulē atzīmēsim dažādus gadījumus, kas attiecas uz Dieva Praviešiem, lai parādītu to patiesību, ka cauri visiem laikmetiem un gadsimtiem augstākās varas un godības Izpausm�s ir tikušas pakļautas briesmīgām nežēlībām, kuras nav aprakstāmas nevienai spalvai. Iespējams, ka tas ļaus dažiem vairs neuztraukties par šī laika garīdznieku un neapdomīgo klaigām un iebildumiem un stiprinās viņos paļāvību un pārliecību. 
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Starp Praviešiem bija Noass6 Deviņi simti piecdesmit gadus viņš lūdza un brīdināja savu tautu un aicināja to uz drošības un miera ostu. Tomēr neviens neuzklausīja viņa aicinājumu. Ik dienas tie nodarīja šai svētītajai Būtnei tādas sāpes un ciešanas, ka neviens neticēja, ka viņš spēs izdzīvot. Cik bieži tie viņu noliedza, ar kādu ļaunumu tie lika viņam jaust, ka netic vinam! Ir ticis sacīts: "Un ik reizi, kad grupa viņa tautas ļaužu 

gāja vinam garām, tie smējās par vinu. Un viņš vi�em teica: 'Lai 
gan jūs tagad izsmejat mūs, pienāks laiks, kad par jums. smiesim mēs. Beigās jūs sapratīsiet. '"7 Ilgi pēc tam viņ�, saviem sekotājiem vairākkārt solīja uzvaru un noteica tās stundu. Bet, kad šī stunda sita, viņa solījums nepiepildījās. Tas lika dažiem no viņa nedaudzajiem sekotājiem novērsties no viņa, un par to liecina vislabāk pazīstamo grāmatu hronikas. Protams, ka jūs tās esat lasījuši, un, ja nē, tad jūs to, bez šaubām, izdarīsiet. Visbeidzot, kā to vēstī grāmatas un nostāsti, ar viņu bija palikuši tikai kādi četrdesmit vai septiņdesmit divi sekotāji. Un beigās no viņa būtības dziļumiem izlauzās izmisuma sauciens: "Ak, 
Kungs! Neatstāj uz zemes nevienu no tās iemītniekiem, kas netic!"8 

Un tagad kādu brīdi apsveriet un pārdomājiet šo ļaužu ietiepību. Kāds gan varēja būt iemesls tam, ka tie viņu tā noliedza 
un no viņa tā vairījās? Kas gan kavēja viņiem nokratīt nolieguma 
ģērbu un tērpties pieņemšanas rotā? Bez tam, kāda cēloņa dēl 
nepiepildījās dievišķais solījums, kas noveda pie tā, ka ticīgie no pieņemtās ticības atkal atteicās? Iedziļ.inieties un pārdomājiet to, lai atklājas jums neredzamā noslēpumi, lai jūs spētu ieelpot gara nemirstīgās smaržas saldmi, lai atsedzas jums tā patiesība, ka, kopš nemināmiem laikiem līdz mūžībai Visvarenais ir savus kalpus vienmēr pārbaudījis un arvien pārbaudīs tā, lai tumsa var tikt atsķirta no gaismas, patiesība no māņiem, taisnība no netaisnības, vadība no maldināšanas, laime no posta un rozes no ērkšķiem. Jo, proti, Vinš ir darījis zināmu: "Vai gan cilvēki domā, ka tad, kad viņi saka: 'Mēs ticam,' tie tiks atstāti mierā un nekādiem pārb�udījumiem netiks pak}auti?"9 
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Pēc Noasa virs radības apvāršua atspīdēja no Huda vaiga plūstošā gaisma. Gandrīz septiņsimt gadu, kā runā, viuš mudināja ļaudis vērst skatus augšup un tuvoties dievišķās klātbūtnes Rizvānam 10• Un bēdas nāca pār viņu kā lietus gāzes, un viņa lūgšanu un skubinājumu augļi bija vēl lielāka nepaklausība, un iznākums viņa dedzībai un pūlēm bija, vēl 
lielāks aklums un ietiepīgums. "Un viņu neticīgums neticīgos 
grūdīs vēl lielākā pazušanā." 11 

Un pēc viua no Mūžības Rizvāna, no Neredzamā parādījās svētais Sale12 , kas atkal sauca ļaudis uz mūžīgās dzīvības upi. Vairāk kā simts gadu viņš tiem atgādināja cieši turēties pie Dieva baušļiem un vairīties no tā, kas ir aizliegts. Viņa pamācības tomēr nenesa augļus, un viņa aicinājumi izrādījās veltīgi. Vairākas reizes viuš aizgāja un dzīvoja vientulībā. Un viss tas notika, neraugoties uz to, ka mūžīgā Daile cilvēkus neaicināja nekur citur, kā uz Dieva pilsētu. Kā ir ticis pasludināts: "Un pie Tamuda 13 cilts Mēs sūtījām viņu brāli Sale. 'Ak mana tauta,' teica v.il)š, 'lūdziet Dievu, jo bez Vina jums cita Dieva nav.' Tie atbildēja: Ak Sale, līdz šim mēs saistījām savas cerības ar tevi. Vai tu mums tagad liedz pielūgt to, ko pielūguši ir mūsu tēvi? Patiesi lielas ir mūsu šaubas, un aizdomīgs mums liekas tas, uz ko tu mūs aicini." 14 Bet viss izrādījās veltīgs, līdz beidzot izcēlās lielas vaimanas un visi gāja pazušanā. 
Vēlāk aiz plīvura atmirdzēja Dieva Drauga 15 daile, un tika pacelts jauns dievišķās vadības karogs. Vinš aicināja zemes ļaudis pie taisnīguma gaismas. Jo kvēlāk viuš tos aicināja, jo niknāka kļuva nenovīdība un nepaklausība ļaužu starpā, iznemot tos, kas atraisījās pilnīgi no visa, tik no Dieva vien nē un pacēlās uz pārliecības spārniem līdz pakāpei, kuru Dievs ir nostādījis augstāk, nekā cilvēki spēj saprast. Ir labi zināms, kāds naidnieku bars viņu apstāja, līdz beigās pret vinu tika iedegtas naida un dumpības ugunis. Un pēc tam, kad šis ugunsgrēks jau sāka pierimt, viņš, Dieva gaismas nesējs cilvēkos, tika no savas pilsētas izraidīts, kā tas stāv rakstīts visās grāmatās un hronikās. 
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Un, kad viņa dienas beidzās, nāca Mozus laiks. Bruņots ar debesu valdīšanas zizli, dievišķās atzi])as baltās rokas rotāts, un nākdams no Dieva mīlestības Parānas 16, vadīdams mūžīgā cildenuma un varas čūsku, viņš no Sinaja spozmes kalna viesa gaismu pasaulē. Visas zemes tautas un ciltis viņš aicināja uz mūžības valstību un lūdza tās baudīt no uzticības koka augļiem. Jūs taču zināt, cik spīvi pret Mozu nostājās faraons ar saviem 
ļaudīm, kā šo neticīgo rokas apmētāja Svēto Koku ar tukšu iedomu akmeņiem. Sis spīvums sasniedza tādu pakāpi, ka faraons un viņa ļaudis beidzot cēlās un pielika visas pūles, lai ar melu un noliegsmes ūdeņiem izdzēstu Svētā Koka liesmas, aizmirsdami, ka dievišķās gudnoas liesmas nav izdzēšamas ne ar kādiem zemes ūdeņiem un ka mirstīgajiem nekad nenopūst mūžīgās varas lāpu. Nekādā ziņā! Sādi ūdeņi liek ugunij iedegties vēl spēcīgāk, un šādas brāzmas tikai saglabā lāpas liesmas. Ja staigāsiet Dieva svētās gribas ceļu, jūsu acis būs pietiekami asas, lai to saredzētu. Cik labi to ir novērojis kāds ticīgais no faraona nama, kura teikto savā Grāmatā atstāsta Viscēlais savam Mīļotajam: "Un kāds vīrs no faraona nama, kas bija ticīgais, bet savu ticību slēpa, sacīja: 'Vai jūs tāpēc cilvēku nogalināsiet, ka viņš saka: Dievs ir mans Valdnieks, kad viņš ar tā Kunga zīmēm jau ir atnācis pie jums? Ja vi])š ir melis, viņa 
meli kritīs pār viņu pašu, bet, ja viņš runā patiesību, tad dala no tā, no kā viņš brīdina, nāks pār jums. Patiesi, Dievs nav ar tiem, 
ko dara ļaunu un runā melus.'" 17 Taču galu galā viņu netaisnīgums bija tik liels, ka tie šim pašam ticīgajam lika mirt apkaunojošā nāvē. "Lai nāk Dieva lāsts pār apspiedēju tautu!" 

Un tagad iedzi)inieties šajos notikumos! Kāds gan varēja būt cēlonis šādām nesaskanām un strīdiem? Kāpēc gan ikkatras patiesas Dieva Izpausmes nākšanu pavada šādas ķildas un kņada, šāda vardarbība un dumpīgums? Un viss tas, neraugoties uz to, ka visi Dieva Pravieši, kad tie tika atklāti pasaules tautām, 
vienmēr pareģoja, ka pēc viņiem nāks vēl kāds cits Pravietis, un ir raksturojuši tās zīmes, kas vēstīs nākamās Dieva Izpausmes Laikmeta nākšanu. To apliecina viss, kas stāv rakstīts Svētajās Grāmatās. Kāpēc gan, neraugoties uz to, ka cilvēki gaidīja un meklēja Svētuma Izpausmes, un, neraugoties uz visām Svētajos 
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Rakstos minētajām zīmēm, ikvienā laikmetā un ciklā pret visiem Dieva Praviešiem un Dieva Izraudzītajiem tika vērsts tik daudz vardarbības, vajāšanas un nežēlības? Jā, Viņš ir darījis zināmu: "Ik reizi, kad pie jums nāk Apustulis ar kaut ko tādu, pēc kā jūsu 
dvēseles netiecas, jūs piepūšaties no lepnuma, un dažus jūs 
apvainojat viltvārdībā, un citus jūs nokaujat. " 1s 

Padomājiet, kāpēc gan viņi tā izturējās! Kas gan varēja izraisīt tādu nostāju pret Visvarenā Dailes Nesējiem? Lai kāds arī aizgājušās dienās ir bijis cēlonis tam, ka šie ļaudis viņus tā noliedza un nostājās pret viuiem, tas ir novedis pie mūsu laika paaudzes samaitātības. Apgalvot, ka Dieva atklāsme nebija pārliecinoša un ka tāpēc cilvēki to noliedza, nozīmē atklāti 
zaimot. Cik tālu gan tas ir no dāsnā Dieva žēlsirdības un Viņa mīlošās vadības un maigās labvēlības izraudzīt no visu cilvēku vidus savas radības vadībai vienu Dvēseli un, no vienas puses, neļaut tai pilnā mēra dot savu dievišķo liecību, un, no otras puses, bargi nosodīt savu tautu par to, ka tā ir novērsusies no šī Izredzētā! Nē, visos laikos un visā tā daudzveidībā Radības Kunga dāsnums, Viņa dievišķai būtībai atsedzoties caur Viņa Izpausmēm, ir apņēmis visu pasauli un visus, kas uz tās mīt. Savu žēlastību Viņš nekad ne uz mirkli nevienam nav liedzis. Vina mīlošā labestība nav pārstājusi l�t pār cilvēku cilti. Tādējādi 
šāda izturēšanās nav izskaidrojama ar ko citu, kā ar to šaursirdību un sīkmanību, kas ir sagrābusi tos, kas staigā pa 
lepnības un uzpūtības ieleju, kas, tukšu iedomu ceļus iedami un savu ticības mācītāju priekšrakstiem akli klausīdami, ir apmaldījušies atsvešināšanās biezokņos. Viņu vienīgā rūpe ir nostāties opozīcijā, un patiesību saskatīt viņi nevēlas. Kas uzmanīgi pavēros, tam kļūs skaidri acīmredzams, ka, ja šie ļaudis 
1kvie�nā Patiesīļ>as Saules Izpausmes dienā būtu ļāvuši redzētā, dzirdētā un justā svētumam ienākt acīs, ausīs un sirdīs, viņiem nebūtu ticis liegts skatīt Dieva Daili un viui nebūtu aizklīduši no gaismas mājokļiem. Bet, svērdami Dieva Jiecības ar savu ticības vadonu savākto zināšanu atsvariem, tie atrada tās pretrunā ar pašu šaurprātību un cēlās ļaunus darbus darīt. 
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Visos laikos reliģiju vadoni ir traucējuši savām tautām sasniegt mūžīgās glābšanas krastus, stingri savās rokās turēdami vadības grožus. Daži aiz valdītkāres, citi aiz nezināšanas un nesaprašanas ir cilvēkiem šo glābi.nu laupījuši. Ar vi])u atbalstu, uz viņu pavēli ikviens Dieva Pravietis ir dzēris no upura kausa un tādējādi pacēlies lidojumam uz godības augstumiem. Kādai neizsakāmai cietsirdībai tie, kas sēdēja· mācīto un vadītāju 

krēslos, ir pakļāvuši šos īstenos pasaules Kēninus, šīs dievišķā tikuma pērles! Apmierinoties ar laicīgo varu, tie ir pieļāvuši, ka tiem zudumā iet mūžīgā valdīšana. Un tā viņu acis neskatīja Visu Mīļotā vaiga gaismu, un viņu ausis nesaklausīja Ilgu Putna saldo dziesmu. Dēl šī iemesla visās svētajās grāmatās tiek pieminēti ikviena laikmeta garīdznieki. Viņš saka: "Ak Grāmatas tauta! Kāpēc jūs neticat Dieva zīmēm, kurām paši esat bijuši par lieciniekiem?"l9 Un tāpat Vinš saka: "Ak Grāmatas tauta! Kāpēc jūs patiesību tērpjat māņu ģērbā? Kāpēc patiesību apzināti 
slēpjat?"20 Un atkal Viņš saka: "Ak Grāmatas tauta! Kāpēc 
atgrūžat cilvēkus no Dieva ceļa?" 21 Ir acīmredzams, ka ar Grāmatas ļaudīm, kas novērsuši savus līdzcilvēkus no Dieva taisnā ceļa, tiek domāts neviens cits kā tā laika garīdznieki, kuru vārdi un daba ir atsegti svētajās grāmatās un tiek minēti to pantos pierakstītajos nostāstos, ak, kaut jūs vērotu ar Dieva aci! 

Ar stingru un nevairīgu, Dieva acs rosinātu skatu uz 
brīdi uzlūkojiet dievišķās atziņas apvārsni un ieraugieties tajos 
pilnības vārdos, kurus ir atsedzis Mūžīgais, lai jums redzami kļūtu dievišķās gudrības noslēpumi, kurus šobrīd vēl slēpj godības plīvurs un kas glabājas Viņa žēlsirdības Svētnīcā. So reliģijas vadoņu liegumi un iebildes ir radušies galvenokārt no· zināšanu un izpratnes trūkuma. Vini nekad neizprata un neiedziļinājās vienīgā patiesā Dieva Dailes Atsedzēju teiktajos vārdos, kas izklāstīja tās zīmes, kam bija jānorāda uz nākamās Izpausmes nākšanu. Tāpēc viņi pacēla protesta karogu un 
izraisīja nekārtības un dumpjus. Ir acīmredzams un skaidrs, ka Mūžības Putnu dziesmu īstenā nozīme atklājas tikai Mūžīgas Būtnes Izpausmēm un ka Svētuma Lakstīgalas melodijas sasniedz tikai mūžības valstības iemītnieku dzirdi. Vardarbīgajam ēģiptietim nav lemts baudīt no tā kausa, kuru 
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skārušas taisnīgā jūda lūpas, un neticīgajam faraonam nav cerību saskatīt patiesā Mozus roku veikumu. Viņ.š saka: "To nozīmi zina tikai Dievs un tie, kam dziļas zināšanas. "22 Un tomēr viņi ir meklējuši Grāmatas skaidrojumu pie tiem, kas ir plīvuros satinušies un atsakās meklēt un smelties apgaismību no zināšanu pirmavota. 
Un, kad Mozus laiks bija pagājis un pasauli apoēma Jēzus gaisma, kas atmirdzēja no Gara Gaismas Avota, Izraēla ļaudis cēlās pret viņ.u. Viņi apgalvoja, ka, tā kā Jēzus nākšanu bija pravietojusi Bībele, viņam noteikti jāpauž un jāpilda Mozus likumi, bet jaunais nācarietis, kas teica, ka ir Mesija, bija atsaucis likumus par šķiršanos un sabata dienu, kas bija no Mozus likumiem vissvarīgākie. Bet kā tad ir ar to Izpausmju zīmēm, 

kurām bija vēl jānāk? Vēl šo baltu dienu Izraēla tauta gaida šīs Bībeles vēstītās Izpausmes parādīšanos! Cik daudz svētuma Izpausmju, cik daudz mūžīgās gaismas Nesēju ir bijis kopš Mozus laikiem, un tomēr Izraēla, sātaniskas iztēles un viltus iedomu necaurlaidīgajos plīvuros tinusies, gaida, kad parādīsies vioas pašas darinātais elks, nesdams tādas zīmes, kādas tā pati ir 
prātā ieņ.ēmusi. Tāpēc vinu apgrēcības dēļ Dievs ir .ņēmis un izdzēsis vinos ticības garu un mocījis viņus ar visdziļākās 
pazemes uguni. Un vienīgi tā iemesla dēļ, ka Izraēla atsacījās · apjēgt to vārdu nozīmi Bībelē, kas runā par gaidāmās Atklāsmes pazīmēm. Un tā kā tā nekad nav atskārtusi šo vārdu īsto nozīmi, jo pēc ārējās šķietamības nekas tāds vēl nebija noticis, tai tika liegts apjaust Jēzus skaistumu un raudzīties Dieva vaigā. Un tie joprojām gaida vīna atnākšanu! Kopš mūžseniem laikiem līdz pat šai dienai visas uz zemes mītošās tautas un ciltis ir turējušās pie šādām dīvainām un nepiedienīgām domām un tādējādi sev liegušas skaidros ūdeņus, kas plūst no šķīstuma un svētuma avotiem. 

Šos noslēpumus atsedzot, mēs savās agrākajās vēstulēs, ko skanīgajā hidžāziešu valodā23 bijām rakstījuši kādam draugam, citējām dažus no senajiem Praviešiem atklātajiem pantiem. Un tagad, atsaucoties uz jūsu lūgumu, mēs šajās lappusēs atkal atkārtosim tos pašus pantus, šoreiz izteiktus 
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brīnišķīgajā irākiešu valodā, lai tuksnesī slāpstošie nokļūtu līdz dievišķās Klābūtnes jūrai, un atšķirtības biezoknos tvīkstošie tiktu aizvadīti līdz mūžīgās atkalapvienošanās mājoklim. Tādējādi tiks izkliedēta maldu migla un virs cilvēku siržu apvāršņa pilnā mirdzumā atausīs dievišķās vadības rītausma. Uz Dievu mēs paļaujamies, pie Dieva mēs griežamies pēc palīdzības tā, lai no šīs spalvas plūstu kaut kas cilvēku dvēseles dzīvinošs, tā, lai tie celtos no savas vienaldzības migas un ieklausītos Paradīzes koka lapu šalkās, tā koka, kuru Visu Augstā Rizvānā ar Dieva atļauju iestādīja dievišķās varas roka. 
Tiem, kam Dievs ir devis saprašanu, ir skaidri acīmredzams, ka tad, kad Jēzus mīlas liesmas sadedzināja jūdu prātus sedzošos plīvurus un viņa autoritāte vairs nebija apstrīdama un tika daļēji īstenota, viJ).š, šī neredzētā skaistuma Atsedzējs, kādu dienu, uzrunādams savus mācekļus, minēja savu aiziešanu, iedegdams viņ.u sirdīs smaga zaudējuma skumjas, un sacīja tiem: "Es aiziešu un atkal atnākšu pie jums." Un vēl kādā citā reizē 

viņš teica: "Es aiziešu, un atnāks kāds cits, kas pateiks jums, ko es jums neesmu teicis, un piepildīs to, ko es jums esmu teicis. 1 1 

Ja jūs padomāsiet ar dievišķās izpratnes spēju par Dieva Vienības Izpausmi, jūs sapratīsiet, ka abos gadījumos teiktajam ir viena un tā pati nozīme. 
Ikviens apķērīgs novērotājs saskatīs, ka Korāna mācības apstiprina gan Jēzus Jauno Denou, gan viņa sūtību. Runājot par vārdiem, Muhameds ir sacījis: "Es esmu Jēzus. 1 1  Viņš atzina 

zīmju pravietojumu un Jē.,,zus vārqu patiesīgumu un apliecināja, ka tie visi nāk no Dieva. Sādā nozīmē nedz Jēzus persona, nedz viņ.a raksti neatšķiras no Muhameda personas un viņa Svētās Grāmatas, jo abi ir aizstāvējuši Dieva mācību, abi ir cildinājuši Viņu un ir skaidrojuši Viņ.a baušļus. Lūk, kāpēc Jēzus teica: "Es aiziešu un atkal nākšu pie jums. " Padomājiet par sauli. Ja tā tagad sacītu: "Es esmu vakardienas saule," tā runātu patiesību. Un ja tā, domādama laika secību, apgalvotu, ka ir cita saule, tā joprojām teiktu patiesību. Tāpat, ja sakām, ka visas dienas ir viena un tā pati diena, atkal mums ir taisnība. Un līdzīgā veidā būtu pareizi un patiesi, ja teiktu, ka tās atšķiras viena no otras ar 
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saviem nosaukumiem un uzdevumiem. Jo, lai gan tās ir tās pašas, ikkatrā, atsevišķi ņemtā, saskatām noteiktu sūtību, īpašu iezīmi, sevišķu raksturu. Saskatiet atšķirības, dažādību un vienotību, kas raksturo dažādās svētuma Izpausmes, un jūs sapratīsiet netiešos norādījumus, kādus visu vārdu un īpašību Radītājs ir devis attiecībā uz to noslēpumu, kādā ir tīts atšķirīgais un vienojošais, un jūs arī radīsiet atbildi uz jautājumu, kāpēc mūžīgā Daile dažādos laikos nes dažādus vārdus un titulus. 
Vēlāk Jēzus sekotāji un mācekļi jautāja viņam par tām zīmēm, kurām katrā zioā jāpavēstī par Vioa Izpausmes atgriešanos. Kad, tie vaicāja, tas notiksies? Vairākas reizes viņi izjautāja šo nesalīdzināmo Daili, un katru reizi, viņiem atbildot, Viņš norādīja uz kādu īpašu zīmi, kam jāvēstī par solītās jaunās Izpausmes laikmeta nākšanu. To apstiprina četros Evaņģēlijos rakstītais. 
Šis pārestības Cietušais šeit minēs tikai vienu no šiem gadījumiem, tādējādi Dieva vārdā piešķirot cilvēcei tos dārgumus, kas glabājas Svētā Koka krātuvē, lai mirstīgajam cilvēkam nezustu viņa daļa no nemirstības augļa un lai vi:oš iemantotu kaut vai rasas pilīti no mūžīgās dzīvības ūdeņiem, kas, no Bagdādes24, no Miera Mājokļa plūzdami, ir dāvāti visai cilvēku ciltij. "Mēs nelūdzam ne balvas, ne atalgojumu. Mēs 

barojam jums dvēseles Dieva dēļ. Mēs negaidām no jums ne 
pateicību, ne atlīdzību. "25 Tā ir tā barība, kas sirdī šķīstajiem un 
garā apgaismotajiem piešķir mūžīgo dzīvošanu. Tā ir tā maize, -par kuru ir teikts: "Kungs, sūti mums savu maizi no debesīm. 1 126 
Sī maize nekad netiks liegta tiem, kas to ir pelnījuši, un tāpat tā nekad neizbeigsies. Mūžam tā augs žēlsirdības kokā; visos laikos tā nāk no taisnības un žēlsirdības debesīm. Viņš saka: "Vai tu neredzi, kam Dievs atlīdzina ar labu vārdu? Labam kokam; tā saknes ir stingri ieaugušas, un tā zari sniedzas debesīs un nes augļus visu laiku."27 

Cik žēl, ka cilvēks sev liedz šo skaisto dāvanu, šo nepārejošo žēlsirdības velti, šo mūžīgo dzīvošanu. Viņam piederas cienīt šo debesu mannu, lai caur Patiesības Saules 
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brīnumaino vēlību mirušie tiktu atdzīvināti un  iztvīkušās dvēseles atspirdzinātu Mūžīgais Gars. Pasteidzies, ak mans brāli, lai, kamēr vēl ir laiks, mūsu lūpas baudītu nemirstības malku, jo ne vienmēr no Visu Mīļotā Pilsētas vējos dzīvības vēsma, ne vienmēr plūdīs svētās runas straume, un ne vienmēr vaļā vērti būs Rizvāna vārti. Jo noteikti pienāks tā diena, kad Paradīzes Lakstīgala celsies no sava zemes mājokļa lidojumam uz savu debesu ligzdu. Tad nebūs vairs dzirdama tās melodija, un rozes 
skaistums pārstās mirdzēt. Tāpēc tver mirkli, iekams nav 
izgaisusi dievišķā ziedona godība un nav aprimusi Mūžības Putna melodija, lai dvēselē spētu saklausīt tā aicinājumu. Šis ir mans padoms tev un Dieva mīļotajiem. Lai seko tam tie, kas vēlas, un tie, kas nevēlas, lai no tā novēršas. Patiesi, Dievs nav atkarīgs no vil)iem un no tā, ko vini varbūt redz un kam ir liecinieki. 

Šīs ir dziesmas, kuras cēlos un varenos tonos Evanģēlija 
Rizvānā dzied Jēzus, Marijas dēls, atsedzot tās zīmes, kas 
notejkti vēstī par to Dieva Izpausmi, kas nāks pēc Viņa. Pirmajā Mateja Evangēlijā ir rakstīts: Un, kad tie jautāja Jēzum par viņa atnākšanas zīmēm, viņš tiem sacīja: "Tūlīt pēc to dienu apspiestības28 aptumšosies saule, un mēness nedos gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un zemes .spēki būs satricināti, un tad debesīs parādīsies Cilvēka Dēla zīme, un tad sēros visas - zemes ciltis, un spēkā un godībā nākam tie ŗedzēs Cilvēka Dēlu. Un viņš sūtīs eņģeļus ar bazūnēm. "29 So vārdu nozīme ir sekojošā:30 kad tā apspiestība un bēdas, kādām ir jānāk pār cilvēci, piepildīsies, tad aptumšosies saules spīdums un mēness gaišums, no debesīm kritīs zvaigznes, un zemes balsti ļodzīsies. Tai laikā pie debesīm parādīsies Cilvēka Dēla zīmes, proti, kad šīs zīmes parādīsies, no neredzamās pasaules redzamajā ienāks apsolītā Daile un dzīvības būtība. Un Viņš saka: tai laikā vaimanās un raudās visas ciltis un tautas, kas mīt uz zemes, un tās redzēs dievišķo Daili nākam no debesīm, spēkā, dižumā un mirdzumā braucam uz mākoniem, sūtot pa priekšu savus enģeļus ar stiprām bazūnēm. Līdzīgi arī pārējos trijos Evaoģēlijos, Lūkas, Marka un Jāna, ir lasāmi tie paši izteikumi. Tā kā mēs par tiem visai plaši esam runājuši savās arābu valodā atklātajās vēstulēs, 
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mēs tos necitējam šajās vēstulēs un aprobežojamies tikai ar vienu atsauci. 
Tā kā kristiešu mācītāji nav izpratusi šo vārdu mērķi, nav saskatījuši to nozīmi un nolūku, un ir pieturējušies pie Jēzus vārdu burtiska skaidrojuma, tos tāpēc nav skāris no Muhameda Atklāsmes plūstošās vēlības dāsnais lietus. Nezinošie starp 

kristiešiem, sekodami savas ticības vadoņu paraugam, tāpat nespēja saskatīt Godibas Kēniņa skaistumu, jo tās zīmes, kurām bija jāievada Muhameda laikmeta ritausma, faktiski neparādījās. Tā ir pagājuši laikmeti un aizritējuši gadsimti, un tas visu tīrais Gars ir aizgājis savas mūžsenās valdīšanas mājokļos. Vēl vienu reizi Mūžības Gars ir pūtis noslēpumainajā bazūnē un licis mirušajiem traukties ārā no vienaldzības un maldu kapenēm uz mīlestības un vadības valstību. Un tomēr kristieši vēl arvien 
gaida un sauc: "Kad tas būs? Kad parādīsies Apsolītais, mūsu Ilgojums, lai mēs varētu celties viņa Mācības uzvarai, lai ziedotu viņam savu mantību, lai, viņa ceļu ejot, varētu savu dzīvību upurēt?" Līdzīgā veidā, šādu maldīgu uzskatu vadīti, arī citu ticību piekritēji ir aizklīduši no Dieva bezgalīgās žēlsirdības Kaµtāra3 1 un nodevušies savām dīkajām iedomām. 

Bez šīs vietas Evaugēlijā ir vēl viens cits pants, kurā viņš saka: "Beigsies debesis un zeme, bet mani vārdi nebeigsies. "32 

Tāpēc Jēzus sekotāji apgalvoja, ka Evaņģēlija likums nekad netiks atcelts un ka, lai kad arī visas zīmes un apsolītā Daile tiks atklātas, viņš katrā ziņā no jauna apstiprinās un iedibinās Evanģēlijā pasludināto likumu, tā ka pasaulē nepaliks nevienas citas ticības, izņemot viņa ticību. Tāds ir viņu ticības pamats. Un tie ir pārliecināti, ka, ja tiek atklāts kāds ar visām solītajām zīmēm un ja viņš pasludina kaut ko, kas ir pretrunā ar Evaņģēlija likuma burtu, tiem, katrā ziņā viņš ir jānoraida un jāatsakās pakļauties vina likumam, jāpasludina viņu par neticīgo un jānicina, un jāizsmej. To pierāda tas, kas notika, kad parādījās Muhameda Atklāsmes saule. Ja prāta pazemībā vini ikvienā Dieva sūtītajā Izpausmē katrā.laikmetā būtu meklējuši svētajās grāmatās atklāto vārdu pa.tļeso nozīmi, - to vārdu, kuru nepareiza izpratne ir bijusi par cēloņi tam, ka viņi nespēja saskatīt Sadratul-Muntaha33 , 
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augstāko Mērķi, - vini noteikti būtu tikuši aizvadīti līdz 
Patiesības Saules Gaismai un atklājuši dievišķās atzinas un gudŗības noslēpumus. 

Šis kalps tagad ar tevi dalīsies rasas pilītē no šajos Svētajos Rakstos glabāto patiesību neizdibināmās jūras, lai vērīga� sirdis spētu apjaust visus tos mājienus un norādījumus, kurus s,atur Svētuma Izpausmju izteikumi, tā, lai Dieva Vārdu neizsaķāmais cēlums neliegtu tiem sasniegt Viņa vārdu un īpašību jūtu un ļautu vīaiem saskatīt Dieva Gaismu, kas atsedz Viņa <li:žoBūtiou. 
Kas attiecas uz vārdiem - "tulīt pēc šo dienu apspiestības" - ar tiem tiek domāts laiks, -kad cilvēki tiks apspiesti · un bēdām pakļauti, laiks, kad Patiesības Saules un atziņas un gudrības Koka augļu pēdējās pēdas būs izzudušas no 

cilvēki vidus, kad cilvēku vach'bas grožus būs satvēruši nezinošie 
un neapdomīgie, kad dievišķās izpratnes un vienības vārti -visas radības būtiskākais un augstākais mērķis - būs aizvērušies, kad zināšanas būs pašķīrušas ceļu tukšāļll iedomām un taisnīguma troni būs sagrābusi pērkamība. Sāds stāvoklis ir vērojams šais dienās, kad ikvienas kopienas groži ir nākuši neprātīgu vadoņu rokās, kurus vada viou pašu untumi un iekāres. Uz viņu mēles Dieva pieminēšana ir kļuvusi par tukšu skaņu. Viuu vidū Viua svētais vārds ir kļuvis par nedzīvu burtu. Viou kārojumiem ir tāda vara, ka viņu sirdīs ir dzēsta saprāta un 
sirdsapziņas lāpa, lai gan dievišķās varas roka ir atslēgusi Dieva 
atziņas vārtus un dievišķās atziņas un debesu žēlsirdības gaisma ir apgaismojusi un apgarojusi visas radības būtfüu tādā veidā, ka ikvienā un visās lietās ir atvērtas durvis uz atziņu un ikvienā puteklītī ir izsekojamas saules pēdas. Un tomēr, neraugoties uz visām šīm daudzējādām dievišķās atziņas izpausmēm, kas aptver visu pasauli, viņi dīķi iedomājas, ka vārti uz zināšanām ir slēgti un žēlsirdības lieti ir izsīkuši. Kavējoties dīķās iedomās, viņi ir aizklīduši no dievišķās atziņas drošā balsta. Sķiet, ka viou sirdis netiecas ne pēc atzioas, ne uz durvīm, kas uz to ved, nedz arī domā viņi par tās izpausmēm, jo savā dīkajā iztēlē viņi ir uzgājuši durvis, kas ved uz zemes bagātībām, kamēr zināšanu 
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Atsedzēja Izpausmēs viņi neatrod nekā cita, kā aicinājumu uz pašuzupurēšanos. Tāpēc viņi, protams, turas pie pirmā un bēg no pēdējā. Kaut gan sirdī viņi apzinās, ka Dieva likums ir viens, taču visur viņi izdod jaunas pavēles un ik brīdi dara zināmus jaunus rīkojumus. Nav atrodami pat divi cilvēki, kas būtu vienās domās par vienu un to pašu likumu, jo nemeklē viņi Dievu, bet gan dzenas paši pēc savām iekārēm, un min viņi tikai maldu taku. Savos vadoņos viņi ir saskatījuši savu pūļu gala mērķi un 
uzskata lepnību un augstmanību par savu sirds ilgu augstāko piepildījumu. Savas blēdības viņi ir nostādījuši augstāk par dievišķiem likumiem, atteikušies samierināties ar Dieva gribu, nodevušies savtīgiem aprēķiniem un staigājuši liekuļu ceļu. Ar visu savu spēku un sīkstumu viņi turas pie savas seklās nodarbošanās un bīstas, ka visniecīgākā necieņa varētu iedragāt 
viņu autoritāti un aptraipīt viņu dižmanības izrādi. Ja acis iztīrītu un iesvaidītu ar Dieva atziņas eUu, tās droši saredzētu baru rijīgu 
zvēru mielojamies pie nedzīvajām cilvēku dvēselēm. 

Vai gan var būt "apspiestība" vēl lielāka par nule kā atstāstīto? Vai ir vēl "apspiestība" smagāka par to, kurā nokļūst dvēsele, kas meklē patiesību un vēlas iepazīt Dievu, bet nezina, kurp tai iet un pie kā to meklēt? Jo viedokļi ir ļoti dažādi, un 
Dieva sasniegšanas ceļu ir daudz. Šāda "apspiestība" ir ikvienas 
Atklāsmes būtiska iezīme. Ja tā neiestāsies, netiks atklāta nekāda Patiesības Saule. Jo dievišķās vadības rītam ir janāk tikai pēc tumšākās maldu nakts . Dēl šī iemesla visās hronikās un nostāstos runa iet par to, ka zemi pārņems nekrietnība un cilvēci ietīs tumsa. Tā kā minētie nostāsti ir labi zināmi un šis kalps negrib gari runāt, vioš atturēsies no šo nostāstu izklāstīšanas. 

Ja šo "apspiestību" (kas burtiski nozīmē "spiedienu") skaidrotu tā, ka zeme iznīks, vai arī cilvēki dīkā iztēlē iedomāsies, ka pār cilvēci gāzīsies līdzīgas nelaimes, ir skaidri redzams, ka nekas tāds notikt nevar. Viņi, protams, apgalvos, ka šāds dievišķas atklāsmes priekšnosacījums nav parādījies. Tādi ir bijuši, un tādi vēl arvien ir viņu argumenti. Bet ar "apspiestību" tiek domāta cilvēka nespēja apgūt gara atziņas un saprast Dieva Vārdu. Ar to tiek domāts, ka tad, kad Patiesības 
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Saule būs norietējusi un tās gaismu atstarojošie spoguli būs nozuduši, pār cilvēci kritīs "apspiestība" un grūtumi, un tā nezinās, kurp griezties pēc vadības. Tāpēc mēs mācām tev, kā izskaidrot šos nostāstus, un atsedzam tev dievišķās gudrības noslēpumus, lai tu spētu saprast to nozīmi un klūtu par vienu no 
tiem, kas ir dzēruši no dievišķās sapratnes un atziņas kausa. 

Un tagad par vina vārdiem - "Saule aptumšosies, un mēness nedos gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm." Ar Dieva Praviešu rakstos minētajiem vārdiem "saule" un "mēness" netiek runāts vien tikai par sauli un mēnesi, kas ir redzami visumā. Nē, drīzāk viņi šiem vārdiem ir iecerējuši vairākas nozīmes. Katrā atsevišķā gadījumā viņi ir tiem piešķīruši īpašu nozīmi. Tā vienā gadījumā ar sauli tiek domātas tās Patiesības Saules, kas aust virs sendienu godības gaismas avota un piepilda pasauli ar bagātīgu vēlības plūsmu no debesīm. Šīs Patiesības Saules ir Dieva universālās Izpausmes Viņa īpašību un vārdu pasaulēs, tieši tāpat, kā redzamā saule, kas pēc Dieva likuma palīdz patiesajai, pielūgtajai Saulei attīstīt visu, kas ir uz zemes, kā piemēram, - kokus dažādās krāsās un ar dažādiem augļiem, zemes dzīļu dārgumus un it visu, ko varam redzēt radības 
pasaulē, - tā arī dievišķie spīdekļi, caur mīlošu rūpību un 
audzinošu iespaidu liek pastāvēt un parādīties dievišķās vienības 
kokiem, Viņa vienesmes augļiem, atraisīšanās lapām, atziņas un pārliecības ziediem un gudrības izpausmju mirtēm. Tādējādi līdz ar šo dievišķo spīdekļu uzlēkšanu pasaule atjaunojas, plūst mūžīgās dzīvības ūdeni, viļņo mīlošās labestības vilni, paceļas žēlastības un vēlības mākoni, un dāsnuma vēsma apvējo visu, . kas ir radīts .. Tieši tas siltums, ko izraisa šie dievišķie spīdekli, un nedziestošās ugunis, kuras tie iededzina, liek cilvēku sirdīs jo spēcīgi liesmot Dieva mīlestības gaismai. Tieši caur šo Atraisītības Simbolu dāsno vēlību mirušās miesās ieplūst 
mūžīgās dzīyības elpa. Nav šaubu, ka redzamā saule ir tās Patiesības Saules spožuma zīme, par kuru nav lielākas, kurai nav līdzīgas, kurai nav sāņcenses. Caur to viss pastāv, rosās un dzīvo. Caur Viņa žēlsirdību viss top redzams, un pie Viņa viss atgriežas. No Viņa viss ir radies, un Viņa atklāsmju dārgumu krātuvēm viss tiek atdots. No Viņa sākas visa radība, un Viņa likuma glabātuvēs viss atgriežas. 
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Tas, ka reizēm šķiet, ka šie Dievišķie spīdekli ir ierobežoti un tiem ir piešķirtas noteiktas īpašības un uzdevumi, kā jūs to esat ievērojuši un pašlaik novērojat, ir izskaidrojams ar 
zināmu cilvēku prātu nepilnīgu un ierobeŽ()tu izpratnes spēju. Patiesībā tie ir vienmēr pacēlušies pāri un mūžu mūžos pacelsies pāri pār ikvienu slavinātāju vārdu, un tos nevarēs izteikt ne ar kādiem aprakstošiem apzīmētājiem. Jebkura vārda būtībai nav cerību iekļūt viņu svētajā galmā, un visaugstākās un vistīrākās īpašības nevar nākt viņu godības ķēniņvalsts tuvumā. Neizmērojami augstu pāri cilvēka saprašanai ir pacelti Dieva Pravieši. Viņus var iepazīt tikai caur viņu pašu būtnēm. Tālu tas ir zem Viņa goda, ka Viņa Izraudzītie būtu kādam citam, izņemot 
viņus pašus, jādaudzina. Tie paceļas pāri visiem cilvēku slavinājumiem, tie stāv augstāk par cilvēku saprašanut 

"Neaptraipīto Dvēseļu" rakstītajā ar vārdu "saule" bieži vien tiek domāti Dieva Pravieši, šie mirdzošie Atraisītības Simboli. Šajos rakstos ir sekojošie vārdi no "Nudbe34 Lūgšanas 1 135: "Kurp ir aizgājušas spožās Saules? Kurp ir devušies šie mirdzošie Mēneši un dzirkstošās Zvaigznes?" Tādējādi kļūst 
skaidrs, ka vārdi "saule", "mēness" un "zvaigznes'' galvenokārt apzīmē Dieva Praviešus, svētos un viņu pavadoņus, šos Spīdekļus, kuru zināšanu gaisma ir lējusi skaidrību gan redzamajā, gan neredzamajā pasaulē. 

Citā nozīmē ar šiem vārdiem tiek domāti iepriekšējās Dieva Izpausmes laikmeta garīdznieki, kas dzīvo nākošo Atklāsmju laikā un kas savās rokās tur reliģijas grožus. Ja šos garīgos tēvus ir skārusi sekojošo Atklāsmju gaisma, viņi būs Dievam pieņemami un mirdzēs mūžīgā gaismā. Pretējā gadījumā uz viņiem raudzīsies kā uz tumsas skartiem, lai gan ārēji tie šķitīs cilvēku vadītāji - jo ticība un neticība, vaclība un maldi, laime un posts, gaisma un tumsa atkarājas no dievišķās Patiesības Saules gribas. Pār tiem ikviena Iaih garīdzniekiem, kas Tiesas Dienā saņems Ticības Apstiprinājumu no Patiesās atziņas Avota, nāks patiesas atziņas gaisma, Dieva labvēlība un sapratne. Pārējie nesīs muļķu, noliedzēju, zaimotāju un apspiedēju zīmogu. 
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Ikviens uzmanīgs novērotājs redz, ka, tāpat kā  zvaigznes 

mirdzums nobāl saules žilbinošā dižuma priekšā, tā zemes zināšanu, gudrības un izpratnes spīdeklis izplēn nebūtībā, ja tas nonāk vaigu vaigā ar Patiesības Saules, ar dievišķās apgaismības Saules žilbinošo starojumu. 
Tas, ka vārdu "saule" ir attiecinājuši uz rel iģiju vadoņiem, ir izskaidrojams ar viou vadošo un augsto stāvokli un slavu. Ikvienā laikmetā ir tādi vispāratzīti mācītāji, kas runā ar lielu pārliecību un ir kļuvuši slaveni. Ja viņi patiesi būs Patiesības Saulei pielīdzināmi, viņus, bez šaubām, pieskaitīs pie augstākajiem spīdekļiem, citādi viņos saskatīs elles uguou 

perēkli. Kā Viņš saka: "Patiesi, saulei un mēnesim ir piespriestas mokas elles ugunī. "36 
Bez šaubām, jūs zināt šajā pantā minēto vārdu "saule" un "mēness" skaidrojumu, tāpēc nav nepieciešams par to runāt. Un ikviens, kas ir līdzīgs šai "saulei" un "mēnesim", kas ir sekojis 

šo vadoņu paraugam, vēršot seju uz viltu un novēršoties no 
patiesības, tas, bez šaubām, nāk no elles tumsas un atgriezīsies tajā. 

Un tagad, ak meklētāj! - tagad mums pieklājas jo stingri turēties pie Derības, lai mēs varētu atstāt aiz sevis maldu nakts tumsu un ļaut dievišķās vadības austošajai gaismai apoemt mūs. Vai gan mums nevairīties no noliegšanas vaiga un netiekties pēc patvēruma pārliecības pavēnī? Vai gan mums neatbrīvoties no 
sātaniskās tumsas šausmām un netraukt pretī debesu Dailes gaismai? Tādā veidā mēs piešķiram jums dievišķās Atzioas Koka augli, lai priekā un līksmē jūs varētu mājot dievišķās gudnoas Rizvānā. 

Vēl citā nozīmē ar vārdiem "saule", "mēness" un "zvaigznes" tiek domāti ikvienas Dieva Izpausmes laikmetā pasludinātie un iedibinātie likumi un mācības, kā, piemēram, likumi par lūgšanām un gavēņiem. Saskaņā ar Korānu, pēc tam, kad Pravieša Muhameda Daile bija pazudusi aiz plīvura, tie ir tikuši uzskatīti par vioa laimeta galvenajiem un obligātajiem 
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likumiem. To apliecina hroniku un vēstījumu teksti, par kuriem 
šeit nav jārunā, jo tie ir plaši pazīstami. Nē, tiešām jāsaka, ka ikvienas Dieva Izpausmes laikmetā tiek īpaši uzsvērts un īstenots likums par lūgšanām. To apliecina pierakstītie vēstījumi, kas attiecas uz Pravieti Muhamedu un nāk no šīs Patiesības Saules plūstošās gaismas. 

Šie vēstījumi apstiprināja to faktu, ka visos Dieva Izpausmju laikmetos likums par lūgšanām ir bijis visu Dieva Praviešu Atklāsmju neatņemama sastāvdaļa, tas ir likums, kura forma un saturs ir vienmēr tikuši pielāgoti ikviena laikmeta atšķirīgajām prasībām. Tā kā katrā sekojošā Atklāsmē ir tikušas atceltas tās ierašas, paradumi un mācības, kuras īpaši skaidri bija iedibinājis iepriekšējās Dieva Izpausmes laikmets, tās simboliski apzīmēja ar vārdiem "saule" un 1 1mēness". 1 1Tā, lai Viņš varētu jūs pārbaudīt un uzzināt, kurš no jums ir darbos pārāks. "37 
Bez tam, vēstījumos vārdus "saule 11 un 1 1mēness" 

attiecina uz lūgšanām un gavēšanu, jo ir ticis sacīts: "Gavēšana ir apgaismība, un lūgšana ir gaisma." Kādu dienu mūs apmeklēja kāds labi pazīstams garīdznieks. Sarunā ar mums viņš runāja par augstāk minēto vēstījumu. Viņš sacīja: "Tā kā no gavēšanas ķermena temperatūra ceļas, tā ir tikusi salīdzināta ar saules gaismu, un, tā kā naktī skaitītas lūgšanas atspirdzina cilvēku, tās ir tikušas pielīdzinātas mēness starojumam." Tad mēs sapratām, ka tas nožēlojamais vīrs nebija ticis svētīts ne ar vienu pilīti no 
patiesās izpratnes jūras un bija jo tālu aizmaldījies no dievišķās gudrības Liesmojošā Krūma. Tad mēs vinam pieklājīgi aizrādījām: "Tas skaidrojums, kādu Jūsu Augstība ir devusi šim vēstījumam, ir vispārizplatīts tautā. Vai to nevarētu izskaidrot arī savādāk?" Vinš mums vaicāja: "Kā tad?" Mēs atbildējām: "Muhameds, Praviešu Zīmogs un izcilākais no Dieva Izraudzītajiem, ir salīdzinājis Korāna laikmetu ar debesīm tā cildenuma, tā lielās ietekmes un dižuma dēl, un tāpēc, ka tas satur visas reliģijas, un, tāpat kā saule un mēness ir visspožākie spīdekļi debesīs, tāpat arī Dieva reliģiju debesīs ir tikušas izceltas divas plānētas - gavēšana un lūgšana. Islāms ir debesis, gavēšana ir saule, lūgšana ir mēness."' 
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Lūk, kāda jēga ir Dieva Izpausmju simboliskajiem apzīmējumiem. Tātad vārdu "saule" un "mēness" attiecināšanu uz jau pieminētajām parāchoām apstiprina un pierāda svētie teksti un pierakstītie vēstījumi. Tāpēc ir skaidri redzams, ka ar vārdiem "un aptumšosies saule, un mēness nedos gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm" tiek domāta garīdznieku nepaklausība un dievišķo Atklāsmju stingri iedibināto likumu neievērošana, ko, simbolu valodā runājot, pavestīja Dieva Atklāsme. Neviens cits kā vien taisnīgie baudīs no šī kausa, tikai dziļi ticīgie dabūs savu tiesu. "Taisnīgie dzers no kausa, kas smelts no kampara avota. "38 

Nav šaubu, ka ikvienā nākošajā Atklāsmē iepriekšējā Dieva Izpausmes laikmetā iedibināto mācību, likumu, baušļu un aizliegumu "saule" un "mēness", kas spīdēja virs tā laikmeta cilvēkiem, pietumst, proti, ir izsmelti un pārstāj darboties. Tagad padomā: ja Evanģēlija ļaudis būtu saskatījuši simbolisko vārdu 
"saule" un "mēness" nozīmi, ja viņi, atšķin"bā no ietiepīgajiem un 
nepaklausīgajiem, būtu meklējuši apgaismību pie dievišķās atzinas Atklājēja, vīni: būtu noteikti sapratuši šo vārdu nozīmi, un savtīgu tīkojumu tumsa nebūtu tos apņēmusi un mākusi. Jā, bet tā kā viņi nespēja smelties patiesas zināšanas no atzinas Avota, tie ir gājuši bojā bīstamajā nepaklausības un šaubu lejā. Viņi nav modušies un neredz, ka visas pareģotās zīmes ir kluvušas redzamas, ka virs dievišķās Atklāsmes apvāršna ir uzlēkusi solītā saule un ka iepriekšējo Dieva Izpausmju laikmetu mācību, 
likumu un zināšanu "saule" un "mēness" ir satumsuši un norietējuši. 

Un tagad ar nešaubīgu skatu un stingrā gaitā stājies uz pārliecības un patiesības ceļa: "Saki: Tas ir Dievs; tad atstāj tos, lai nonemas viņi ar savu kurnēšanu. "39 Tad tu tapsi pieskaitīts pie tiem Vina sekotājiem, par kuriem Vioš saka: "Pie tiem, kas saka: 'Mūsu Valdnieks ir Dievs' un droši turpina iet Vina ceļu, patiesi, engeļi nolaidīsies. 1 140 Tad pats ar savām acīm tu skatīsi visus tos noslēpumus. 
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Ak mans brāli! Lido ar gara spārniem, lai vienā īsā acumirklī tu varētu pārvarēt atšķirbl>as un zaudējumu tuksnesi, sasniegt mūžīgās atkalsavienošanās Rizvānu un vienotā elpas vilcienā sarunāties ar debesu Gariem. Jo ar mirstīga cilvēka kājām tev nav cenou pārvarēt šīs neizmērojamās tāles vai saniegt savu mērķi. Lai miers ir ar to, ko patiesības gaisma ved pie pilnas patiesības un kas Dieva vārdā stāv uz Viņa Mācības ceļa 
pie patiesas atziņas krastiem! 

Lūk, svētā panta nozīme: "Bet nē! Es zvēru pie austrumu un rietumu Kunga,"41 tā kā "Saules", par kurām ir runāts, katra lec un riet savā -īpašā vietā. Un, tā kā Korāna skaidrotāj.i nav spējuši aptvert šo "Sauļu" simbolisko nozīmi, viņiem bija grūti izskaidrot augstāk minēto pantu. Daži no viņiem apgalvoja, ka 
tāpēc, ka saule katru dienu paceļas citā punktā, vārdi "austrumin 

un "rietumi" ir tikuši lietoti dauclzskaitlī42• Citi ir rakstījuši, ka šai pantā ir domāti četri gada lailci, tā kā saullēkta un saulrieta punkti mainās atkanoā no gada laikiem. Tāds ir viņu izpratnes dziļums! Neraugoties uz visu, viņi turpina piedēvēt maldus un muļķību tām zināšanu Pērlēm, tiem nevainojamajiem un vistīrākajiem gudn'bas Simboliem. 
Līdzīgā kārtā no šiem skaidrajiem, spec1gajiem, pārliecinošajiem un viennozīmīgajiem izteikumiem centies 

saprast, ko nozīmē "debesu pāršķelšanās", viena no zīmēm, kas 
nepārprotami norāda uz pēdējās Stundas, uz Augšamcelšanās Dienas nākšanu. Kā viņš saka: "Kad debesis taps pāršķeltas pušu. "43 Ar "debesīm" tiek domātas dievišķās Atklāsmes debesis, kuras paceļ ikviena Atklāsme, bet kuras pāršķeļ katra nākošā. Ar vārdiem "pāršķeltas pušu" tiek domāts,  ka iepriekšējās Dieva Izpausmes laikmets tiek atcelts un aizvietots ar jaunu. Tik tiešām, kā pastāv Dievs ! Redzīgajiem šī garīgo debesu pušu šķelšan�s ir varenāks notikums nekā fizisko debesu pušu šķelšanās! Brī�i padomā! Tas, ka, vienai dvēselei parādoties, caur Dieva varu "šķeļas pušu" un tiek atcelta dievišķa Atklāsme, kas gadiem ir valdījusi, kuras patvērumā ir tikuši audzināti un uzturēti visi tie, k�s ir to pieņēmuši, kuras likumu gaismai ir pakļāvušās veselas cilvēku paaudzes, kuras vārda 
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dižumu cilvēki ir dzirdējuši daudzinām savus tēvus; tā kā cilvēka acs ir skatījusi tikai tās visaptverošo svētīgo ietekmi, mirstīgo auss ir dzirdējusi diženi atskanam tikai tās gribas pavēli - kāds gan notikums var būt varenāks par to, ka šādai Atklāsmei pēc Dieva gribas ir 11jāšķeļas pušu" un jātiek atceltai, parādoties citai dvēselei? Padomā, vai šis nav varenāks notikums nekā tas, par kādu šie nožēlojamie un aprobežotie vīri iztēlojās šo "debesu pušu šķelšanos". 
Vēl vairāk, atceries grūhoas un sāpes šo dievišķās Dailes Atsedzēju dzīvē! Apdomā, kā pilnīgi vieni paši, bez palīdzības tie stājās pretī pasaulei un tās tautām un pasludināja Dieva Likumu! Lai cik bargi šīs svētās, šīs dārgās, šīs maigās Dvēseles 

tika vajātas. tās, savas varas augstumos, tomēr palika pacietīgas, un, neraugoties uz savu pārākumu, tām bija jācieš un jāiztur. 
Tāpat papūlieties apjēgt, ko nozīmē vārdi "zemes pārvēršanās". Ziniet, ka, lai arī kādas sirdis veldzē žēlsirdības dāsnie lieti, kas nāk no dievišķās Atklāsmes debesīm, šo siržu zeme, tik tiešām, pārvēršas dievišķās atziņas un gudnoas zemē. Kādas vienotības mirtes ir iz_augušas viņu sirds zemē! Kādi patiesas atzioas un gudrības ziedi ir uzplaukuši viņu 

apgaismotajās krūtīs! Ja viņu sirdīs zeme nepārvērstos, kā gan tad šīs dvē.seles, kurām nebija mācīts ne burta, kuras nebija redzējušas ne skolotāja, nebija gājušas skolā, varētu paust tādus vārdus un uzrādīt tādas zināšanas, kādas nevienam nebija aptveramas? Man šķiet, ka tās tika veidotas no bezgalīgās atzinas māla un samīcītas ar dievišķās gudnoas ūdeni. Jo ir ticis teikts: "Atziņa ir gaisma, kuru Dievs iesēj Viņam tīkamo sirdīs." Tā ir dievišķā atziņa, kas ir un vienmēr ir bijusi uzslavas cienīga, un ne tās aprobežotās zināšanas, kas rodas aizplīvurotos un aptumšotos prātos. Šīs aprobežotās zināšanas vi1;1i pat zagšus aizņemas viens no otra un tad tukši lepojās ar tām! 
Ak„ kaut cilvēku sirdis attīrītos no šādiem cilvēku radītiem ierobežojumiem un no viņiem uzspiestām neskaidrām domām! Varbūt, ka vīnus apgaismos patiesas atzinas Saule, varbūt, ka viņi sapratīs dievišķās gudnl,as noslēpumus. Padomā, 
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ja šo siržu izkaltušajai un neauglīgajai augsnei būtu lemts palikt neizmainītai, kā tad tie jebkad varētu kļūt par Dieva noslēpumu atklāsmes sanēmējiem un dievišķās Būtības atsedzējiem? Vioš ir sacījis: "Tai dienā, kad zeme tiks pārvērsta citā zemē. "44 

. Radības Kēnioa dāsnuma vēsma ir likusi mainīties pat fiziskajai pasaulei, ak, kaut jūs savās sirdīs apsvērtu dievišķās Atklāsmes noslēpumus! 
Un tagad saprotiet šī panta nozīmi: 11 Augšāmcelšanās Dienā visa zeme būs tik saujioa Viņa rokā, un labajā rokā Vioam būs salocītas debesis. Lai Viņam slava un lai augstu Vioš 

paceļas pār tiem, kas pievienojas Viņam! 1 145 Un tagad spriediet 
godīgi! Ja šim pantam būtu tā nozīme, kādu cilvēki tam piedēvē, tad varētu jautāt, kāds gan no tā var būt labums cilvēkam? Vēl vairāk, ir skaidri redzams, ka neviena cilvēka acīm saskatāma roka tādus darbus paveikt nevarētu un tie nevarētu arī tikt piedēvēti vienīgā patiesā Dieva a1,1gstajai Būtībai. Nē, atzīt kaut ko tādu būtu tīrie zaimi un absolūta patiesības izkropļošana. Un, ja būtu pieņemams, ka šai pantā tiek runāts par Dieva Izpausmēm, kuras Pastarā Dienā aicinās veikt tādus darbus, - arī tas šķiet tālu no patiesības, un, bez šaubām, no tā nav nekāda labuma. Nē, gluži pretēji, ar vārdu "zeme" tiek domāta sapratnes un atziņas zeme, un ar "debesīm I I  tiek domātas dievišķās Atklāsmes debesis. Apceriet, kā vienā rokā, caur savu vareno tvērienu, Vi:ņš ir pārvērtis atzi:ņas un sapratnes vēl neatraisīto zemi vienā saujiņā, un ar otro Viņš cilvēku sirdīs ir radījis jaunu, cildenāku zemi, liekot no cilvēku apgaismotajām krūtīm uzziedēt vissvaigākajiem un visskaistākajiem ziediem un uzaugt vislielākajiem un visvarenākajiem kokiem. 

Tāpat apceriet, kā bijušo Dieva Izpausmju laikmetos radītās debesis ir bijušas sarotītas dievišķās varas labajā rokā, kā dievišķās Atklāsmes debesis ir, uz Dieva pavēli, tikušas paceltas un rotātas ar Viņa sauli, mēnesi un brīnišķīgo baušļu zvaigznēm . .  Tādi ir Dievā Vārda noslēpumi, kas ir tikuši atsegti un taplĪŠt redzami, lai jūs spētu uztvert Viņa dievišķās vadības rītausmu, ,  lai caur atsacīšanās un paļāvības spēku varētu dzēst dīko iedomu, 
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tukšas iztēles, vilcināšanās un šaubu guni un savas sirds 
visdziļākajā stūrītī iedegt jaundzimušās dievišķās atziņas un pārliecības gaismu. 

Patiesi, ziniet, ka šo Dieva svētās Mācības Atklājēju simbolisko vārdu un neskaidro mājienu pamatā ir nolūks pārbaudīt pasaules tautas, lai tādējādi varētu atšķirt tīru un gaišu siržu zei;ni no neauglīgas un iznīcīgas augsnes. Tāds ir bijusi 
Dieva attieksme pret savu radību augsnes. Tāds ir bijusi Dieva 
attieksme pret savu radību kopš nemināmiem laikiem, un to apliecina svēto grāmatu teksti . 

. iUn apceriet tāpat atklāto pantu par "Kheble"46. Kad Muhaņieds, Praviešu Saule, bija bēdzis no Bathas47 gaismas avota uz Jahtrebu48 , kad vm.š lūdza Dievu, viņš vēl arvien cēla vaigu .' uz svēto pilsētu Jeruzalemi, līdz jūdi sāka viņam teikt nepiedienīgus vārdus, vārdus, kas slikti iederētos šais lappusēs, ja mēs·1 tos šeit atkārtotu, un nogurdinātu lasītājus. Muhameds 
šos v�rdus stipri oēma ļaunā. Kādreiz, gremdēdamies pārdomās un lūgšanās, viņš lūkojās uz de.besīm. Viņš izdzirda Gabriēlu49 

draudzīgā balsī sakām: "Mēs no augšas redzam, ka Tu cel skatu uz debesīm, bet mums vajag, lai Tu to vērs uz Khebli, kas Tev būs tīkami . 115° Kādu dienu vēlāk, kad Pravietis skaitīja dienas vidus lūgsnu un bija jau izpildījis divas no priekšrakstītajām Rikatēm'1 , atkal atskanēja Gabriēla balss: "Vērs vaigu uz svēto Moš�ju. 1 1 52 Kad tās pašas lūgsnas vidū Muhameds pēkšņi novērsa skatu no Jeruzalemes un cēla to pret Kabi53, Pravieša sekotājus pārņēma dziļ[; izmisums. Viņu ticība bija stipri satricināta. Tik liels bija viņu satraukums, ka daudzi no viņiem 
pārtrauca lūgsnu un no savas ticības atkrita. Patiesi , šo satraukumu Dievs izraisīja tikai tāpēc, ka grib�ja pārbaudīt savus kalpus. Jo citādi Vinš: pilnības Kēniņ.š 1 būn1 viegli varējis atstāt KhebH neizmainītu un ļaut paturēt Jeruzalemi par pielūgšanas vietu savā Valsfibā, tādējādi neliegdams šai svētajai pilsētai savas labvēlības godu, kāds tai bija ticis pieškirts. 

, Neviens no Praviešiem, kas kopš Mozus laikiem bija tikll�i lejup sūtīti Dieva Vārdu vēstīt, tādi Vēstneši kā Dāvids, 
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Jēzus un citi starp cēlākajām Izpausmēm, kas nāca posmā starp Mozus un Muhameda Atklāsmēm, nekad neizmainīja likumu par Khebli. Šie radtl>as Kunga VēstnešL, visi kā viens, lika savām tautām raudzīties vienā un tai pašā virzienā. Dieva, Pilnības Kēniņa, acīs visas vietas uz zemes ir vienādas, izņemot to vietu, kuru Viņa Izpausmju Dienās ViJJš tomēr izrauga kādam lpašam nolūkam. Kā Viņš ir sacījis: "'Austrumi un rietumi ir Dieva, 
tāpēc vienalga, uz kuru pusi jūs skatāties, tur ir Dieva vaigs. "54 

Neraugoties uz šo patiesi� kāpēc tad vajadzēja mainīt Khebli, tādējādi grūžot cilvēkus izmisum� liekot Pravieša sekotājiem sākt šaubīties un viešot VĪJ)u vidū jo lielu apjukmnn? Jā, kaut kas tāds, kas cilvēku sirdīs vieš mulsumu, notiek tikai tāpēc, lai ikviena dvēsele tiktu ar Dieva pārbaudes akmeni pārbaudīta, lai tiktu uzzināti un no nepatiesajiem atšķirti patiesie„ Tādēļ pēc strīdiem cilvēku starpā Viņš pavēstīja: "Mēs tevis gnlJēto Khebli 
tikai tāpēc nenoteicām, lai varetn atšķirt tos, kas seko Apustulim, no tiem, kas no vma bēg."55 "Izbijušies ēzeļi, kas bēg no lauvas. "56 

Ja jūs šos izteikumus bridi apsvērtu savās sirdīs, jūs savā priekšā redzētu atveramies vārtus uz atzil)u, un visi tās noslēpumi un zināšanas atsegtos jūsu acīm. Kaut kas tāds notiek tikai, lai cilvēku dvēseles attīstītos un izrautos no savttl>as un iekāro cietuma. Jo Pilmoas KēimJš no mūži"bas savā būttl>ā nav bijis cilvēku saprātam sasniedzams, un vienmēr viņa Būtne pacelsies pāri jebkuras dvēseles pielūgsmei„ Pietiek tikai Vb)a 
pārpilml>as dvesmas, lai visu cilvēci tēJptu bagābl>as tērpā, un pietiek tikai piliena no Viņa žēlsüdīgās vēbl>as jūras, lai visām būtnēm piešķirtu mūžīgās dzīvošanas godll>u. Bet, tā kā dieviškais Nolūks nosaka, ka patiesie ir jāatškir no nepatiesajiem un saule jāatdala no ēnas„ Viņš no savas Godil>as Valsts ir vienmēr pār cilvēci lējis pārbaužn lietu. 

Ja vien cilvēki apceretu seno Praviešu .dzīves, tie viegli iepazītu un izprastu šo Praviešu ietos ceļus, tā ka vārdi un darbi, kas neatbilst vĪJ,lu pašu pasaulīgajām iekārēm, pārstātu aizplīvurot vb)u acis, un ikviens traucējošais plīvurs sadegtu dievišķās Atziņas Krūma uguns liesņiās, un viņi mājotu drošībā 
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uz miera un pārliecības troņa. Atcerieties, piemēram, Mozu, 
Imrāna dēlu, kas ir viens no cēlajiem Praviešiem un dievišķi atklātas Grāmatas Autors. Kādu dienu savās agrīnajās dienās, pirms tika paslndināts viņa aicinājums, ejot cauri tirgum, viņš ieraudzīja divos vīros kaujamies. Viens no vīniem lūdza Mozu palīdzēt viņam cīņā pret savu pretinieku. Un tad Mozus iejaucās un nokāva viņu. Par to rakstīts Svētajā Grāmatā. Ja mēs šo notikumu atstāstīto sīkumos, tas nevajadzīgi pagarinātu mūsu 
stāstu. ZĪJ;la par šo starpgadījumu izplatījās visā pilsētā, un, kā to 
liecina Svētie Raksti, Mozu pārņēma bailes. Un, kad vb)u sasniedza brīdinājums: "Ak Mozu! Patiesi, virspriesteri 
apspriežas, lai tevi nogalioāJu,"57 viņš aizbēga no pilsētaš un dzīvoja Midianāss, kalpojot SēbaJD59_ Atgriežoties viņš nokāpa svētajā ielejā Sinaja biezokoos, un tad ••Kokā, kas nepieder ne pie austrumiem, ne pie rietumiem,"" viņš red7.ēja Godtl>as Ķēniņa vaigu. Viņš izdzirda dvēseli saviļņojošo Gara balsi, kas atskanēja no uguns liesmas un viņam pavēlēja liet faraonu dvēselēs dievišķās vadloas gaismu � lai, atbrīvojot vīnus no savtības un kānoas ielejas ēnām, tiem palīdzētu nonākt debesu līksmības pļavās un, caur atteikšanās spirdzinošo avotu 
atbrīvojot tos no atšķirbl>as mulsuma, liktu tiem ieiet dievišķās klātbūtnes miera pilsētā. Kad Mozus nonāca pie faraona un nodeva viņam Dieva vēstīto zio� faraons runāja apvainojoši, sacīdams: "Vai tu neesi tas, kas izdarīja slepkavību un kluva par neticīgo?'" Un tā Visaugstais Kungs ir pavēstījis, ka faraons Mozum esot sacījis: "Kas tas par darbu, ko tu esi pastrādājis? Tu esi nepateicīgais. Un viņš sacīja: 1Patiesi, es to nodarīju un 
staigāju maldu celus. Un es bēgu no . tevis, kad es baidījos no tevis, bet mans Kungs ir man devis gudnou un ir padarījis mani par vienu no saviem Apustuļ.ienL •1160 

Un tagad apsver savā sirdī to satraukumu, kādu Dievs izraisīja! Pārdomā, cik dīvainiem un daudzējādiem pārbaudījumiem Vmš pakļauj savus kalpus. Padomā, kā Viņš pēkšņi no saviem kalpiem izraudzīja to, par kuru bija zināms, ka viņš . ir vainīgs cilvēka slepkavībā, un uzticēja vīnam cēlo dievišķās vadības misij� v� kas pats bija atzinis savu Jauno darbu, kas gandrīz vai trīsdesmit gadus bija audzis faraona namā 
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un bija ēdis no viņa galda. Vai tad Dievs, Visvarenais Dievs, nevarēja atturēt Mozus roku no slepkavības tā, lai viņu nevarētu apvainot slepkavībā un lai cilvēkos neizraisītos riebums un mulsums? 
Tāpat pārdomā Marijas stāvokli un situāciju! Tik dziļš bija šīs skaistās un cēlās būtnes apmulsums, tj.k smags viņas gadījums, ka viua rūgti nožēloja, ka ir dzimusi. To apliecina svētā panta vārdi, kas saka, ka pēc tam, kad Marija bija 

dzemdējtJsi Jēzu, viņa raudāja par savu likteni un izsaucās: 1 1Ak, kaut es būtu nomirusi pinns visa šī, un tiktu aizmirsta, aizmirsta pavisam! "61  Tik tiešām, ka ir Dievs! Šādas vaimanas satricina . dvēseli un saēd sirdi. Tādu dvēseles mulsumu� tādu izmisumu varēja izraisīt tikai ienaidnieku uzbrukumi · un neticīgo un ļaunprātīgo paļas. Padomā, ko gan Marija varēja atbildēt ļaudīm, kas bija ap viņu? Kā gan vina varēja apgalvot, ka nezināma tēva bērns ir ticis ieoemts no Svētā Gara? Un tā Marija, šī noslēpumos tītā un nemirstīgā būtne, oēma savu bērnu un atgriezās mājās. Nebija �ēl ļaužu acis kritušas par viņu, kad tie to uzrunāja un teica: "Ak, Arona māsa! Tavs tēvs nebija ļauns vīrs, 
un arī tava māte nebija netikla. "62 

1 

Apceri šo vislielāko satraukumu, šo smago pārbaudījumu! Neraugoties uz visu to, Dievs dāvāja šai apgarotības Būtībai viņu, par kuru ļaudīm bija zināms, ka viņam 
nav tēva, vinu, visas Pravietības Godājamāko, un padarīja vinu 
par savu Apliecinājumu visiem, kas ir debesīs un uz zemes. 

Ievēro, kā Dieva Izpausmju ceļi, kurus lemj Radības Kēniņš, nesakrīt ar cilvēku ceļiem un vēlmēm! Kad tu sāksi aptvert šo dievišķo noslēpumu būtību, tu tāpat arī sapratīsi vismīlotā Dieva, debesu Brīnumdara nolūku. Tu redzēsi, ka Visvarenā Valdnieka vārdi un darbi ir,viens un tas pats; un tā to, ko tu redzēsi Vina darbos, tu tāpat atradjsi Viņa izteikumos, un visu, ko ·tu izlasīsi Viņa izteikumos, tu tāpat atradīsi Viņa darbos. Un, ja arī, no ārienes raugoties, Vioa vārdi un darbi varbūt liksies kā atriebības gunis ļaunajiem, tad īsteruoā tie ir žēlsirdības veldzējošie ūdel)i taisnajiem. Ja būtu lemts atdarīties sirds--acīm, 
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tad tās saredzētu, ka no Dieva gribas debesīm pasludinātie vārdi saskan ar tiem darbiem, kas starojot plūst no dievišķās varas Valstt"bas. 

Un tagad, mans brāli, iegaumē labi! Ja šādām lietām būtu 
lemts atklāties šīs Dieva Izpausmes laikmetā un ja šādi 
atgadījumi notiktu šodien, kā tad izturētos cilvēki? Patiesi, tā vārdā, kas audzina cilvēku cilti un ir Dieva Vārdu Atsedzējs, apgalvoju, ka cilvēki nekavējoties un bez šaubīšanās nosauktu viņu par neticīgo un sūtītu to nāvē. Viņi nepavisam nevēlas ieklausīties balsī, kas sludina: "Raugi, no Svētā Gara elpas ir 

. nācis Jēzus, un Mozus ir ticis saukts veikt Dieva uzticētu uzdevumu! Un, pat ja par to vēstītu neskaitāmas balsis, neviena 
auss neklausītos, ja mēs sacītu, ka Pravieša misija ir tikusi uzticēta Bērnam, kuram nav tēva, un ka slepkava no Degošā 
Krūma liesmas ir atnesis vēsti: 'Patiesi, patiesi, Es esmu Dievs!"' 

Ja atdarīsies taisnības acs, tā visa pieminētā gaismā viegli saskatīs, ka Viņš, kas ir Pirmcēlonis un Mērķis visām šīm parādībām, mūsu dienās piedzīvo savu Atklāsmi. Kaut gan šīs Dieva Izpausmes laikmetā līdzīgi notikumi nav pieredzēti, taču ļaudis neatlaižas no tukšām, atkritēju lolotām iedomām. Cik smagas apsūdzības tiek izvirzītas pret vi))u! Cik nikni vi))š tiek 
vajāts! Tās ir apsūdzības un vajāšana, par kādām nav dzirdēts un kādas nav redzētas! 

Lielais Dievs! Kad vārdu straume sasniedza šo pakāpi, mēs ieraudzījām, ka no Atklāsmes gaismas avota tika nesta Dieva saldā elpa, un no Mūžīgā Šēbas63 pūta rīta vēsma. Tās nestās vēstis no jauna priecēja sirdi un dvēselē viesa neizmērojamu laimību. Tā visu vērta jaunu un no neizzināmā Drauga nesa neskaitāmas un nenovērtējamas dāvanas. Nav cerību, ka cilvēku uzslavas tērps atbildīs tās cildenajam stāvoklim, nedz arī ka vārdu mantija piestāvēs tās mirdzošajam stāvam. Bez vārda tā atšķetina dziļākos noslēpumus, bez runas tā atsedz dievišķo gudrību mistērijas. Lakstīgalām, kas dzied atsvešinājuma un zaudējuma zarā, tā māca žēlabas un raudas, tā stāsta, kā st?,igāt mīlestības ceļus, un parāda tām sirds atdeves 
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noslēpumu. Debesu atkalsavienošanās Rizvāna ziediem tā atklāj kvēla mīlētāja maigos vārdus un paver skatam daiļavu burvību. Mīlas dārza anemonēm tā piešķir patiesības noslēpumus, .,,un mīlētāju sirdīm tā uztic vissmalkāko dvēseles kustību zīmes. Sai stundā tās vēlība plūst tik dāsni, ka Svēto Garu pašu pārņem 
skaudība. Pilīti tā saviļņo kā jūru, un puteklītim tā ļauj starot saules mirdzumā. Tās dāsnuma pārpilnība ir tik liela, ka visatbaidošākā vabole tiecas iesmaržoties ar muskusu un sikspārnis traucas uz saules gaismu. Ar dzīvības elpu tā ir atdzīvinājusi mirušos un likusi tiem traukties ārā no mirstīgās čaulas. Nezinošos tā ir nosēdinājusi mācīto sēdekļos un 
apspiedēju pacēlusi līdz taisnības tronim. 

Visums savā klēpī nes, daµdzējādas balvas, kas gaida to stundu, kad tā augļi kļūs redzami šai pasaulē, kad tvīkstošie un slāpju mocītie sasniegs sava Vismīļotā Paradīzes upi un svešumā un tukšumā klīstošais ceļinieks sasniegs dzīvības templi un atkal sastapsies ar Sirds Ilgoto. Kā sirds zemē uzdīgs šīs svētās sēklas? Kam no dvēseles dārza izraisīsies neredzamās īstenības ziedi? Patiesi, es saku, tik kvēli sirds Sinajā deg Mīlas Krūma liesma, ka pat svēto runu strāvojošiem ūdeņiem nekad 
nenoslāpēt šo liesmu. Jūrām nekad nedzēst šo milzīgo Leviatāna64 slāpi, un šīs nedziestošās uguns Fēnikss65 var mājot tikai Visumīļotā vaiga kvēlē. Tāpēc, ak brāli! Uzturi ar gucln"bas eUu gara lampu savas sirds dziļākajā stūrītī un sedz to ar atzinas kupolu, lai neticīgo dvaša nevarētu izdzēst tās liesmu vai aptumšot tās spožumu. Lūk, tā mēs esam izgaismojuši vārdu debesis ar dievišķās gudrības un atziņas Saules mirdzumu, lai tava sirds varētu rast mieru, lai tu varētu būt viens no tiem, kas uz pārliecības spārniem traucas uz tā Kunga, Visu Žēlīgā mīlestības debesīm. 

Un tagad par Viņa vārdiem: "Un tad debesīs parādīsies Cilvēka Dēla zīme. " Tas nozīmē, ka tad, kad debesu mācību saule būs aptumšota, kad būs nokritušas dievišķi iedibināto likumu zvaigznes un mākoņos iegrims patiesās atziuas mēness -cilvēces audzinātājs; kad vadības un svētlaimes mērauklas būs sagrozītas un patiesības un taisnīguma rīts būs iegrimis naktī, tad 
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Cilvēka Dēla zīme parādīsis debesīs. Ar vārdu "debesis" jāsaprot redzamās debesis, jo, kad tuvosies stunda, kurā redzama kļūs taisnīguma Saule un dievišķās vadības Šķirsts slīdēs pa godības jūru, tad debesīs uzlēks zvaigzne, kas cilvēkiem vēstīs par 
vislielākās gaismas ausmu. Tādā pat veidā uzlēks zvaigzne 
neredzamajās debesīs, kas zemes tautām vēstīs par patiesā un dižā rīta ausmu. Šādas divkāršas zīmes redzamajās un 
neredzamajās debesīs, pēc visu uzskata, ir vienmēr pieteikušas ikviena Dieva Pravieša Atklāsmi. 

Starp Praviešiem b�a Abrahāms, Dieva Draugs. Pirms viņš parādījās, Nimrods 6 nosapņoja sapni. Pēc tam viņš ataicināja pareģus, kas vīnam pastāstīja par zvaigznes uzaušanu debesīs. Tāpat parādījās vēstnesis, kas visā zemē pasludināja 
Abrahāma nākšanu. 

Pēc Abrahāma nāca Mozus, kas sarunājās ar Dievu. Tā laika pareģi brīdināja faraonu ar šādiem vārdiem: "Debesīs ir uzlēkusi zvaigzne, un raugi, tā vēstī par Bērna ieņemšanu, kas savā rokā turēs tavu un tavas tautas likteni." Tāpat parādījās kāds gudrais, kas nakts tumsā Izraēla tautai nesa prieka vēsti, viesdams mierinājumu viņu dvēselēs un drošību viņu sirdīs. To apstiprina Svētajās Grāmatās pierakstītais. Ja visi sīkumi tiktu pieminēti, šī vēstule taptu par grāmatu. Bez tam, mēs nevēlamies pārstāstīt pagājušo dienu notikumus. Dievs ir mums liecinieks, ka pat to, ko mēs šeit pieminam, mēs darām tikai aiz sirsnīgas draudzības pret tevi, lai zemes nabagie varētu sasniegt bagātību jūras krastus, lai nezinošie nokļūtu pie dievišķās atziņas ūdeņiem 
un lai pēc izpratnes slāpstošie varētu baudīt no dievišķās gudrības Paradīzes avota. Šis kalps uzskata, ka citādi šādu hroniku aplūkošana ir nopietna kļūda un smags pārkāpums. 

Līdzīgā kārtā, kad tuvojās Jēzus atklāsmes stunda, daži no gudrajiem67, zinādami, ka debesīs ir uzlēkusi Jēzus zvaigzne, devās to meklēt un sekoja tai, līdz viņi nonāca pilsētā68, kur atradās Heroda ķēniņvalsts tronis. Tais dienās viņš valdīja pār visu to zemi. 
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Šie gudrie sacīja: "Kur ir tas, kas piedzima kā jūdu 

ķēninš? Jo mēs esam redzējuši viņa zvaigzni austrumos un esam nākuši viņu pielūgt un godināt. "69 Kad viņi bija meklējuši, tie uzzināja, ka Betlēmē, Jūdejas zemē, ir piedzimis šis Bērns. Tādēļ zīme bija parādījusies redzamajās debesīs. Kas attiecas uz zīmi neredzamajās debesīs - Dieva pazīšanas un atziņas debesīs - tas bija Jahja70, Zaharijas dēls, kas ļaudīm pateica vēsti par Jēzus Izpausmi. Kā saka Viņš: "Dievs tev, Jahja, vēstī, un tu liecināsi par Vārdu no Dieva, par lielu un šķīstu Vārdu."71 Ar "Vārdu" ir domāts Jēzus, kura nākšanu Jahja pareģoja. Bez tam, debesu Svētajos Rakstos ir rakstīts: "Jānis Kristītājs sprediķoja Jūdejas 
tuksnesī un sacī ja : 'Nožēlojiet grēkus, jo tuvu ir debesu 
Kēninvalsts."'72 Jānis, tas ir Jahja. 

Tāpat arī, pirms atklājās Muhameda daile, parādījās zīmes redzamajās debesīs. Kas attiecas uz zīmēm pie neredzamajām debesīm, parādījās četri vīri, kas, viens pēc otra nākdami, vēstīja tautai prieka vēsti par dievišķā Spīdekļa pacelšanos. Ruzbe 73, kuru vēlāk sauca par Salmanu, bija tas gods kalpot pie viņiem. Kad vienam no viņiem tuvojās pēdējā 
stunda, viņš sūtīja Ruzbi pie citiem, līdz ceturtais, juzdams nāvi tuvojamies, uzrunāja Ruzbi un sacīja: "Ak Ruzbe, kad tu būsi paņ.emis manas miesas un apglabājis tās, dodies uz Hidžāzu 74, jo tur uzlēks Muhameda Saule. Tu esi laimīgs, jo tev ir lemts raudzīt viņu vaigā !" 

Un tagad par šo brīnumaino, par šo viscēlāko Parādību. Patiesi, tev jāzina, ka daudzi astronomi bija ziņojuši par zvaigznes parādīšanos redzamajās debesīs. Tāpat uz zemi nāca Ahmāds un Kazims, 75 šie divi dižie spīdekļi - lai svētī Dievs vi.ou dusas vietu! 
No visa teiktā kļūst skaidri redzams, ka pirms katra dievišķo Būtību atstarojošā Spoguļa atklāsmes kā redzamajās, tā neredzamajās debesīs, kur mājo atziņas saule, gudrības mēness un izpratnes un izteikumu zvaigznes, katrā ziņā ir jāparādās zīmēm, kas vēstī par to nākšanu. Neredzamo debesu zīmei katrā ziņā ir jāatklājas nevainojama cilvēka personā, kas, iekams Dieva 
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Izpausme parādās, apgaismo cilvēkus, sagatavo tos dievišķā 
Spīdekļa, Dieva vienesmes gaismas, nākšanai cilvēku vidū. 

Un tagad par Viņa vārdiem: "Un tad sēros visas ciltis uz 
zemes, un debesu mākOJtOS, spēkā un augstā godībā nākam, viņi redzēs Cilvēka Dēlu. " Sie vārdi norāda, ka tajās dienās viņi 
vaimanās par dievišķās dailes Saules, zināšanu Mēness un dievišķās gudrības Zvaigžņu zudumu. Pēc tam viņi skatīs Apsolītā, pielūgtās Dailes vaigu, kas, mākoņu nests, nolaidīsies no debesīm. Tas vaigu, kas, mākoņu nests, nolaidīsies no debesīm. Tas nozīmē, ka dievišķā Daile kļūs redzama Dieva gribas debesīs un parādīsies cilvēka - tempļa veidolā. Vārds "debesis" nozīmē cēlumu un varenību, jo tās ir šo Svētuma 
Izpausmju, šo senās godības Sauļu, atklāsmes tronis. Šīs senās Būtnes, lai gan mātes klēpī dzimušas, patiesībā ir nolaidušās no Dieva gribas debesīm. Lai gan vioas mīt uz šīs zemes, viņu īstenā mājvieta ir godības takas debesu augstumos. Mirstīgo vidū staigādamas, viņas tiecas augšup uz Dieva klātbūtnes debesīm. Bez kājām viņas staigā pa gara takām, bez spārniem viņas paceļas cēlajos Dieva vienības augstumos. Vienā elpas vilcienā viņas pārvar bezgalīgo visumu un ik mirkli šķērso redzamās un neredzamās ķēniovalstis. Uz vinu troņiem stāv rakstīts: "Nekas neliedz Vinam nodarboties ar jebko citu," un viou sēdekli nes uzrakstu: "Patiesi, Viņa celi ir katru dienu citi. "76 Viņus sūta Sendienu Kēnioa visuzvarošais spēks, un viņus paceļ Dieva, Visvarenā Kēniņa, augstā griba. Lūk, ko nozīmē vārdi "debesu mākoou nests". 

Dievišķo Spīdekļu izteikumos vārdu "debesis" lieto daudzās dažādās nozīmēs, tā, piemēram, ir "Pavēles debesis", "Gribas debesis", "Dievišķā Nolūka debesis", "Pārliecības debesis", "Izteikumu debesis", "Atklāsmes debesis", "Slepenības debesis" un tamlīdzīgi. Ikvienā atsevišķā gadījumā Vioš ir piešķīris vārdam "debesis" īpašu nozīmi, kuras jēga atklājas tikai dievišķajos noslēpumos iesvaidītajiem, kas ir dzēruši no nemirstības kausa. Tā, piemēram, Vioš saka: "Debesīs ir tev uzturs, un tajās ir tev solītais,"77 kaut gan tā ir zeme, kas šo uzturs dod. Tāpat ir ticis sacīts: "Vārdi nāk lejā no 
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debesīm", lai gan tie taču nāk no cilvēku lūpām. Ja tu savas sirds spoguli attīrītu no ļaunuma putekļiem, tu saprastu visaptverošā un ikvienas Dieva Izpausmes laikmetā atsegtā Dieva Vārda simbolisko nozīmi un izdibinātu dievišķās atzinas noslēpumus. Taču patiesās atziņas starojošo rītu tu nespēsi skatīt, kamēr tu maldu mācību aizsegus, kas plandās cilvēku vidū, nebūsi sadedzinājis pilnīgas atsacīšanās liesmā. 
Patiesi, tev jāzina, ka zināšanas var būt divu veidu -

dievišķās un sātaniskās. Pirmās plūst no dievišķās iedvesmes avota, otrās tikai atspoguļo tukšas un neskaidras iedomas. Pirmo 
avots ir pats Dievs, otro dzinējspēks ir savtīgu iekāru čuksti. Vienas vadās no principa: "Bīšties Dieva, Dievs tevi apgaismos, "  otrās tikai apstiprina patiesību: "Zināšanas ir vissmagākais plīvurs starp cilvēku un vina Radītāju." Pirmās nes pacietības, ilgu un vēlmju, patiesas atziuas un mīlestības augl'JS, kamēr otrās tik dzemdē iedomību, lepnību un uzpūtību. So tumsas mācību dvašojums, kas ietin pasauli, nekādi nav jaužams svēto mācību skaidrotāju izteikumos, kuros tie izklāsta patiesas 
atziņas nozīmi. Šādu mācību koka augļi var būt tikai nekrietmoa, nepaklausība, skaudība un naids. Šī koka augļi ir nāvējoša inde, tā ēna ir uguns, kas aprij it visu. Cik labi ir sacīts: "Tveries savas sirds Ilgu tērpā un nekautrējies, lai iet projām pasaulīgie gudrie, lai arī cik diži tiem vārdi." 

Tāpēc katrā ziņā no sirds ir jāizmet ļaužu tukšās runas, tā ir jāattµ-a no jebkādas laicīgas pieķeršanās, · 1ai tā spētu saskatīt dievišķajā iedvesmā slēpto būtību un pati kļūtu par dievišķās atziņas noslēpumu glabātāju. Ir teikts: "Tas, kas iet pa sniegbalto Taku un seko Sarkanā Pilāra 78 pēdās, nekad neiemantos sev mājvietu, ja neizlaidīs no rokām visu laicīgo, cilvēku tik loti loloto. "  Lūk, galvenais priekšnoteikums tiem, kas šo ceļu iet. Apsver to, lai ar apskaidrotām acīm tu spētu saredzēt, cik šie vārdi ir patiesi. 
Mēs esam novirzījušies no mūsu diskusiju mērķa, lai gan 

viss, ko esam teikuši, tikai palīdz apstiprināt mūsu mērķi. Piesaucu Dievu! Lai arī kā mēs · vēlamies būt grodi savos 
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izteikumos, mēs jūtam, ka nevaram apvaldīt mūsu spalvu. Neraugoties uz visu, ko esam sacījuši, cik daudz vēl ir pērļu, kas vēl nav izceltas no mūsu sirds gliemežnīcas! Cik daudz vēl dievišķās gudrības tempļos ir nepamanītu garīgo debesu līgavu! Neviens nav tām vēl tuvojies; - šīm debesu līgavām, "kuras skāris nav ne cilvēks, ne gars"79. Neraugoties uz visu, kas ir 
ticis teikts, liekas, ka neesam pateikuši ne burta no tā, ko gribējām, neesam atseguši nevienu zīmi, kas norādītu uz mūsu mērķi. Kad gan atradīsies kāds uzticīgs meklētājs, kas tērpsies 
svētceļnieka tērpā, sasniegs savu sirds ilgu svētnīcu un bez acu un mēles palīdzības atklās dievišķo vārdu noslēpumus? 

Caur šo skaidro, pārliecinošo un apgaismojošo izklāstu acīmredzama un skaidra ir kļuvusi vārda "debesis" nozīme 
iepriekšminētajā pantā. Un tagad par Vioa vārdiem, ka, "mākoņu nests, no debesīm" nāks 1 1Cilvēka Dēls". Ar vārdu "mākoņi" tiek 
domāts viss, kas ir pretrunā ar cilvēku vēlmēm un iegribām. Tā jau iepriekš minētajā pantā Viņš ir sacījis: "Ik reizi, kad pie jums nāk Apustulis ar kaut ko tādu, ko jūsu dvēseles nevēlas, jūs piepūšaties no lepnuma, un dažus jūs apvainojat viltvārdībā, un citus jūs nokaujat. "80 Vienā nozīmē šie "mākoņi" simbolizē agrāko likumu atcelšanu, iepriekšējo Dieva Izpausmju laikmetu nomainīšanu, ierastu un izplatītu cilvēku tikumu un rituālu atmešanu, nemācītu ticīgo pacelšanos pāri mācītajiem ticības pretiniekiem. Vēl citā nozīmē ar tiem ir domāta nemirstīgās Dailes parādīšanās mirstīga cilvēka veidolā ar tādiem 
cilvēciskiem ierobežojumiem kā ēšana un dzeršana, nabadzība un bagātība, slava un pazemojumi, miegs un nomods un daudz kas cits, kas cilvēku prātos sēj šaubas un liek tiem kļūt par atkritējiem. Visus šādus aizsegus simboliski sauc par "mākoņiem". 

Šie ir tie "mākoņi"., kas pāršķel zemes iemītnieku saprašanas un zināšanu debesis. Kā saka Viņš : "Tajā dienā mākoņi pāršķels debesis."8 1  Gluži tāpat kā šie mākoņi aizklāj c.ilvēka skatam sauli, tā arī visi šie traucējumi neļauj cilvēku dvēselēm saskatīt dievišķā Spīdekļa nesto gaismu. To pierāda viss, kas ir nācis pār neticīgo lūpām, kā tas ir pausts Svētajā 
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Grāmatā: "Un viņ.i ir sacījuši: 'Kas gan tas par apustuli? Viņš ēd barību un staigā ielās. Ja no debesīm neatsūtīs eņģeli, kas apstiprinās viņa brīdinājumus, mēs neticēsim."'82 Tāpat arī citi Pravieši ir bijuši pakļauti likstām un nabadzībai, izsalkumam un visām šīs pasaules ciešanām un nejaušībām. Tā kā arī šīs svētās Būtnes bija pakļautas nabadzībai un trūkumam, arī cilvēki maldījās bažu un šaubu biezokņos, tos pārnēma apjukums un 
mulsums. Kā, viņi sev jautāja, šāda persona var būt Dieva sūtīta un paziņot, ka ir pārāka pār pasaules ciltīm un tautām, un apgalvot, ka ir visas radības mērķis - kā ir sacījis Viņš: "Ja nebūtu Tevis, es nebūtu radījis to, kas ir debesīs un uz zemes" -un tomēr kā viņš var būt pakļauts tādām ikdienišķām lietām? Protams, jūs visi zināt par visiem tiem pārbaudījumiem, nabadzību, postu un pazemojumiem, kas nāca pār visiem Dieva Praviešietn un viņu sekotājiem. Jūs, droši vien, esat dzirdējuši, ka viņu sekotāju galvas sūtīja kā dāvanas uz dažādām pilsētām, ka viņus visādi kavēja piepildīt savu sūtību. Tie visi krita par upuri Dieva Mācības naidniekiem, un jāizcieš viņiem bija viss, ko tiem piesprieda. 

Ir skaidrs, ka pārrna;iņas, kas rodas ikvienas jaunas Dieva Izpausmes laikmetā, veido it kā tumšus mākoņus, kas stājas starp cilvēka sapratnes aci un Dievišķo Spīdekli, kas atmirdz no 
dievišķās Būttl>as gaismas -avota. Padomā, kā paaudžu paaudzēm cilvēki ir akli atdarinājuši savus tēvus, un viņi ir tikuši mācīti atbilstoši viņu ticības likumiem un tradīcijām. Tāpēc, ja vi.J,li pekšņi atklātu, ka cilvēks, kas dzīvo viņu vidū, ir līdzīgs viņiem, ar visiem mirstīgo ierobežojiemiem, ir cēlies, lai noraidītu visus iesak])ojušos viņu ticības principus, kas gadsimtiem viņus ir disciplinējuši un kuru noliedzpjus un pretiniekus viņi uzskata par neticīgiem, netikliem UJ1 ļauniem, tad viņiem šī Cilvēka patiesība nebūtu saredzama vai arī būtu grūti atzīstama. Jo kaut kas tāds ir kā "mākoņi", kas aptumšo acis tiem, kuru dvēsele nav baudījusi _no Paradīzes atraisītības avota un dzērusi no Dieva atziņas upes. Šādi ļaudis, uzzinājuši par radušos situāciju, kļūst tik apmāti, ka bez mazākās šaubīšanās izsludina Dieva Izpausmi par neticīgo un notiesā viņu uz nāvi. Jūs jau noteikti. esat dzirdējuši, ka tā tas ir twpinājies cauri visiem vēstures gadsimtiem. Un redzat, ka tas pats notiek arī mūsdienās. 
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Mūsu pienākums tāpēc ir pūlēties visiem spēkiem un ar neredzamu Dieva palīgu dzīt projām šos Debesu sūtītos pārbaudījumu mākoous, lai tie mums netraucētu skatīt Vioa vaigu visā tā skaistumā, lai mēs Vinu iepazītu tikai caur Viņu 
pašu. Un, ja mēs prasītu Vina patiesības apstiprinājumu, mums 
vajadzētu būt mierā ar vienu vienīgu; un sasniegt caur to bezgalīgās vēlības Pirmavotu, �ā klātbūtnē nebūtībā izgaist visa pasaules pārpilnība, un mēs pārstātu nooemties ar mūsu pašu dīkajām iedomām un nepulgotu vairs Viou ik dienas. 

Žēlīgais Dievs! Neraugoties uz brīdinājumiem, kas brīnišķā simbolu valodā un smalkos mājienos ir doti pagātnē un kas bija domāti pasaules tautu atmodināšanai, lai tām neietu 
secen viņu daļa no Dieva žēlīgas vēlības jūras, mēs· redzam, ka šādas lietas ir notikušas 1 Par to ir runāts Korānā, un par to 
liecina sekojošais pants: "Ko gan tādi var citu sagaidīt 'kā vien, ka, mākoņu pavēņa segts, lejā pie tiem atnāks Dievs?"83 Vairāki garīdznieki, kas Dieva vārdos stipri pieturas pie burta, uzskata šo pantu par vienu no gaidītās augšāmcelšanās zīmēm, bet to vn:i.i ir izdomājuši savā dīkajā iztēlē. Un tas ir noticis, neraugoties uz to, ka līdzīgi par to ir runāts vairumā debesu Grāmatu, un tādi izteicieni ir pierakstīti visās vietās, kas saistītas ar kārtējās Dieva 
Izpausmes nākšanu. 

Tāpat Vioš saka: "Dienā, kad debesīs manīs paceļamies dūmus, kas ietīs cilvēci, tās būs tīrās mokas. ''84 Godības KēniJ)š ir noteicis, ka visam tam, kas ir pretējs ļaunu cilvēku tīkojumiem, jākļūst par pārbaudes akmeni un mērauklu, ar kuriem Viņš pārbaudīs savus kalpus, lai taisnīgos varētu atšķirt no ļaunajiem un ticīgos no neticīgajiem. Vārds "dūmi" simboliski apzīmē smagas domstarpības, atzītu mērauklu atcelšanu un atmešanu un to šaursirdīgo pārstāvju pilnīgu sagrāvi. Kādi gan dūmi var būt biezāki un smacējošāki par tiem, kas tagad ir apņēmuši visas pasaules tautas, kas tām ir kļuvuši par mocību un no kuriem tiem bezcerīgi neizdodas atbrīvoties, lai kā arī viņi necenstos? Tik nikni viņos deg savtīguma uguns, ka katru mirkli tiem uzbrūk jaunas mokas. Jo vairāk vioiem stāsta, ka šī brīnumainā Dieva Mācība, šī Atklāsme no Visu Augstākā, ir kļuvusi redzama visai 
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cilvēcei un kļūst ik dienas stiprāka un jūtamāka, jo niknāk viņu sirdīs plosās liesmas. Jo vairāk viņi vēro Dieva svēto līdzgaitnieku nesalaužamo spēku, cildeno pašaizliedzību un 
nesatricināmo pastāvību, kas ar Dieva palīdzību kļūst ik dienas io lielāki, jo dzilāks kļūst izmisums, k;;rs saēd viņu dvēseles. Sajās dienās - lai Dievam slava! - Viua Vārds ir tik augstu pacēlies pār cilvēkiem, ka viņi neiedrīkstas pat vārdu teikt. Ja viņi negaidot sastaptu kādu no Dieva līdzgaitniekiem, kas, ja vien viņš varētu, no brīvas gribas un ar prieku ziedotu desmit tūkstoš dzīves par upuri Vismīļotajam, viņus pārņemtu tik lielas bailes, ka tie nekavējoties pasludinātu savu ticību Viņam, kaut gan slepus tie pulgotu un zaimotu Viņa vārdu! Kā Vioš ir sacījis: "Un, kad viņi jūs satiek, viņi saka, 'Mēs ticam r '  bet, kad viņi ir vieni paši, tie niknumā pret jums kož pirkstos. Saki: 'Mirstiet aiz niknuma! ' Patiesi, Dievam ir zināmi visi jūsu sirds dzijumi. "85 

Pavisam drīz tavas acis skatīs dievišķās varas karogus plīvojam visā pasaulē un Viņa uzvarošo spēku un augstāko varu izpaužamies ikvienā zemē. Tā kā vairums garīdznieku nav 
aptvēruši šo pantu jēgu un nav sapratuši Augšāmcelšanās 
Dienas nozīmīgumu, viņi ir šos pantus kļūdaini izskaidrojuši, atbilstoši savai aprobežotajai uzkļūdaini izskaidrojuši, atbilstoši savai aprobežotajai uztveres spējai. Mans liecinieks ir vienīgais un patiesais Dievs! Nav vajadzīga seviški asa uztvere, lai viņi no šo divu pantu simboliskās valodas secinātu to, ko mēs gribam ieskaidrot, un tādējādi ar Visžēlīgā Dieva vēlību piedzīvot spožo pārliecības rītu. Tādas ir nemirstīgā Debesu Putna Paradīzes melodijas, kuras tas tev dzied no Baha godības koka, lai ar Dieva atļauju tu varētu iet dievišķās atziJ)as un gudnoas ceļu. 

Un tagad par Viņa vārdiem: "Un Viņš sūtīs · savus eņģeļus . . .  " Ar "eņģeļiem" ir domāti tie, kas, garā spēcināti, ir Dieva mīlestības ugunī sadedzinājuši visas cilvēciskās īpašības un trūkumus un ir tēŗpušies viscēlāko Būtņu un eņģeļu tikumos. Svētais vīrs �adiks86 slavas dziesmā eņģeļiem saka: "Aiz trona stāv grupa tādu pašu sekotāju kā mēs." Dažādi un daudzkārtēji ir bijuši vārdu "aiz troņa" skaidrojumi. Viens skaidrojums ir, ka tie nozīmē, ka īstu sekotāju nav. Kā viņš saka kādā citā vietā: 
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"Patiess ticīgais ir pielīdzināms filozofa akmenim." Kādu citu . 
reizi, uzrunādams vienu no klausītājiem, viņš saka: "Vai tu kādreiz filozofa akmeni esi redzējis?" Padomā, kā šī simbolu valoda tēlaināk, bet labāk kā jebkāda tieša valoda pasaka, ka patiesu ticīgo nav. Tāds ir Sadika liecinājums. Un tagad padomā, 
cik netaisni ir tie daudzie, kas, paši nespēdami ticības smaržu ieelpot, nosauc par neticīgiem tos, caur kuru vārdiem pati ticība ir nodibināta un tikusi atzīta. 

Un, tā kā šīs svētās būtnes ir nokratījušas visus cilvēku trūkumus un ir tikušas apveltītas ar garīgām īpašībām, un ir pielīdzinājušās svētītajiem, tās sauc par "eņģeļiem". Lūk, ko nozīmē šie panti, kas ir tikuši vārds vārdā jo skaidri iztulkoti ar pārliecinošiem argumentiem un pierādījumiem. 
Tā kā Jēzus piekritēji nekad nav izpratuši šo vārdu slēpto nozīmi un tā kā viņu un viņu vadoņu gaidītās zīmes neparādījās, viņi atteicās un atsakās līdz pat šai dienai atzīt patiesību par šīm Svētuma Izpausmēm, kas ir tikušas atklātas kopš Jēzus dienām. Tādā kārtā viņi ir sev laupījuši Dieva svētās žēlastības strāvojumu un Vina dievišķās runas brīnumu. Tāds ir viņu zemais stāvoklis šai Augšāmcelšanās Dienā! Viņi pat nav 

spējuši apjēgt, ka, ja Dieva Izpausmju zīmēm būtu lemts ikvienā laikmetā parādīties redzamajā valsttoā, saskaņā ar vispāratzītiem 
nostāstiem un rakstiem, neviens nekādi nevarētu noliegt tās vai novērsties no tām un tāpat arī nevarētu atšķirt svētītos no nožēlojamajiem un grēciniekus no dievbijīgajiem. Spried godīgi: ja Evaņģēlijā pierakstītajiem pravietojumiem būtu jāpiepildās burtiski, ja Jēzus, Marijas dēls, eņģeļu pavadīts, nolaistos uz mākoņiem no redzamajām debesīm, kas gan tad iedrīkstētos neticēt, kas iedrošinātos noraidīt patiesību un kļūt nicīgs? Nē, visus zemes iemītniekus uzreiz sagrābtu tādas šausmas, ka neviena dvēsele nejustos spējīga izdvest kaut vai vārdu un vēl jo mazāk pieņemt vai noraidīt patiesību. Tieši aiz šo patiesību pārprašanas dažs labs kristiešu garīdznieks iebilda pret Muhamedu un savu protestu izteica ar šādiem vārdiem: "Ja tu, patiesi, esi solītais Pravietis, kāpēc tad tevi nepavada eņģeli, kā tas pravietots Svētajās Grāmatās, kuriem noteikti jānolaižas 
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līdzās apsolītajai Dailei, lai palīdzētu tās atklāsmē un brīdinātu viņa tautu?" Kā Visugodātais ir pierakstījis viņu sacīto: "Kāpēc tad pie viņa nav nosūtīts eņģelis, lai kopā ar viņu tos brīdinātu?"87 

Šādi iebildumi un domstarpības ir pastāvējušas ikvienā laikmetā, ikvienā gadsimtā. Laudis ir allaž noņēmušies ar tukšām runām, veltīgi iebilstot: "Kāpēc gan neparādījās šī zīme un tā zīme?" Šādas kaites viņiem piemetās tāpēc, ka viņi neatlaidās no sava laika garīdznieku paradumiem un tos akli atdarināja, atzīstot vai noraidot šīs atraisītās Būtības, šīs svētās un dievišķās Būtnes. Savtīgās iekārēs ieslīguši un pēc necilām zemes lietām dzīdamies, šie reliģiju vadoņi dievišķās Gaismas Nesējus uzskatīja par pretiniekiem savām zināšanām un izpratnei un savām parašām un spriedumiem. Tā kā viui Dieva Vārdu, kā arī Vienotības Vēstnešu izteikumus un nostādnes skaidroja burtiski un izklāstīja tos pēc pašu nepilnīgās izpratnes, viņi liedza paši sev un saviem ļaudīm Dieva žēlsirdības un labestības dāsnos lietus. Un tomēr viņi apliecina šo labi zināmo uzskatu: "Patiesi, 
mūsu vārdi ir grūti saprotami, mulsinoši gruti." Un citā gadījumā 
ir ticis sacīts: "Mūsu mācība ir ļoti smags pārbaudījums, tā ir augstākā mērā mulsinoša, neviens to nevar panest, izņemot tos, kam Debesis ir labvēlīgas, vai arī iedvesmotu Pravieti, vai kādu, kura ticību Dievs ir pārbaudījis. 1 1  Šie reliģiju vadoņi atzīst, ka uz viņiem nav attiecināms neviens no šiem trim īpašajiem nosacījumiem. Pirmie divi nosacījumi ir acīmredzami viniem nesasniedzami un, kas attiecas uz trešo, ir skaidrs, ka vi.1)i nekad nav spējuši izturēt Dieva sūtītās pārbaudes, un, dievišķajam Pārbaudes Akmenim parādoties, vioi izrādījās tikai izdedži. 

Lielais Dievs! Kaut gan vini ir pienēmuši šos uzskatus par patiesību, šie garīdznieki, kas vēl arvien šaubās un strīdās par savas ticības teoloģiskajām neskaidn'bām, tomēr uzdodas par Dieva likuma smalkiem skaidrotājiem un Viņa Svētā Vārda noslēpumu galvenajiem tulkiem. Jo pašapzinīgi vi.1)i apgalvo, ka vēl nav piepildījušies tie ticējumi, kas norāda uz islāma apsolītā Pravieša atnākšanu, kamēr vini paši nav spējuši pat aptuveni nojaust, ko nozīmē šie paaudžu ticējumi un vēl arvien nejauš, ka 
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visas pravietotās zīmes ir parādījušās, ka ceļš uz Dieva Svēto Mācību ir ticis parādīts un ka ticīgo pulks, neapturams un spējš kā zibens, virzās pa šo ceļu, kamēr šie garīdznieki savā muļķībā 
gaida un cer, ka redzēs pravietotās zīmes. Saki: Ak jūs 
neprātīgie! Gaidiet, kā gaidīja tie, kas bija pirms jums[ 

Ja viņiem jautātu par tām zīmēm, kurām noteikti bija jāvēstī Muhameda atklāsme un viņa laikmeta saullēkts, par kurām mēs jau esam runājuši un no kurām burtiskā nozīmē īstenojusies nav neviena, un ja viņiem teiktu: "Kāpēc jūs noraidījāt kristiešu un citu ticību ļaužu izvirzītos apgalvojumus 
un uz vīniem lūkojaties kā uz neticīgajiem?" - nezinādami, kādu atbildi dot, vini atteiktu: "Šīs grāmatas ir sagrozītas un nav, un nekad nav bijušas no Dieva." Padomājiet: minēto pantu vārdi paši jo pārliecinoši apstiprina, ka tie ir no Dieva. Līdzīgs pants ir atklāts arī Korānā, ja vien jūs spējat saprast to. Patiesi, es jums saku, visu šo laiku viņiem nepavisam nav izdevies aptvert, ko nozīmē teksta sagrozīšana. 

Jā, Muhameda laikmeta Sauli atstarojošo Spoguļu 
rakstos un runās tiek pieminētas "Augstāko Būtņu izdarītās 
izmaiņas" un I I  nevērīgo pārveidojumi". Šādas vietas tomēr 
attiecas uz īpašiem gadījumiem. Starp tiem ir notikums ar IbniSuriju88. K�d-Kheibāras89 ļaudis Muhamedam vaicāja, kāds ir sods par laulības pārkāpšanu starp precētu vīrieti un precētu sievieti, vinš atbildēja: "Dieva likums ir nāve, nomētājot ar akmeņiem." Uz ko viņi iebilda, sacīdami: "Mozus Grāmatās tāds likums nav dots."  Muhameds atbildēja ar jautājumu: "Kuru no 
saviem rabīniem jūs uzskatāt par atzītu autoritāti un drošu patiesības zinātāju?" Vini visi bija vienis prātis, ka tāds esot IbniSurija. Pēc tam Muhameds ataicināja viņu un sacīja: "Es no sirds tevi lūdzu tā Dieva vārdā, kas jūru pašķīra priekš tevis, kas lika debesu mannai līt pār tevi un mākoņiem tevi savā ēnā segt, kas tevi atbrīvoja no faraona un vina ļaudīm un pacēla tevi pāri visiem cilvēkiem, pastāsti mums, ko Mozus ir noteicis attiecībā uz laulības pārkāpšanu starp laulātu vīrieti un laulātu sievieti." Vinš atbildēja: "Ak Muhamed, nāve, nomētājot ar akmeņiem, ir šis likums. " Muhameds piezīmēja: "Kāpēc tad jūdu vidū šis 
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likums ir atcelts un pārstājis darboties?" Viņš atbildēja, sacīdams: "Kad Nebukadnecars90 atdeva Jeruzalemi liesmām un 
nokāva jūdus, dzīvi palika tikai nedaudzi. Tā laika garīdznieki, nemot vērā jūdu ārkārtīgi ierobežoto skaitu un neskaitāmos amelekītus9 r, apspriedās un nonāca pie slēdziena, ka, ja viņi piemēros Mozus Grāmatu likumu, tad, saskanā ar Grāmatu, ar nāvi būs sodāmi visi, kas paglābušies no Nebuk:adnecara rokas. Šādu apsvērumu dēl viņi nāves sodu pavisam atcēla." Tajā pašā laikā Muhameda skaidro sirdi Gabriēls iedvesmoja ar vārdiem: "Viņi izkropļo Dieva Vārdu. "92 

Šis ir viens no tiem gadījumiem, par kuriem ir runāts. Patiesi, teksta "izkropļošana" neattiecas uz to, ko šīs negudrās un nožēlojamās dvēseles ir iedomājušās, kaut arī ir daži, kas apgalvo, ka jūdu un kristiešu garīdznieki esot no Grāmatas dzēsuši tos pantus, kuros tiek daudzināts un slavināts Muhameda vaigs, un to vietā esot ielikuši gluži pretējo. Cik absolūti nepatiesi un tukši ir šie vārdi! Vai gan cilvēks, kas tic kādai grāmatai un uzskata, ka to ir iedvesmojis Dievs, spēj to 
izkropļot? Turklāt, Mozus Grāmatas ir izplatījušās pa visu pasauli un ir pazīstamas ne tikai Mekā un Medīnā, tā kā to tekstu nevarēja paslepus sagrozīt un izkropļot. Nē, drīzāk tad ar teksta izkropļošanu jāsaprot tas, ar ko šodien nodarbojas visi musulmaņu garīdznieki, proti, ar Dieva Svētās Grāmatas skaidrošanu saskanā ar pašu tukšajām iedomām un dīkajām vēlmēm. Un, tā kā Muhameda laikā jūdi tos pantus Mozus Grāmatās, kuros bija runa par vina Izpausmi, skaidroja, kā 
pašiem tikās, un atsacījās būt mierā ar viņa svētajiem izteikumiem, pret viņiem tika izvirzīts apvainojums tekstu "izkropļošanā". Tāpat arī ir skaidrs, ka šodien Korāna ļaudis ir izkropļojuši Dieva Svētās Grāmatas tekstu, kur iet runa par sagaidāmās Dieva Izpausmes zīmēm, un ir skaidrojuši to atbilstoši savām nosliecēm un vēlmēm. 

Vēl vienā citā gadījumā Viņš saka: "Daži no viniem dzirdēja Dieva Vārdu un pēc tam, kad viņi to bija sapratuši, sagrozīja to, apzinoties ko viņi dara. "93 Šis pants tāpat norāda uz to, ka Dieva Vārda nozīme ir tikusi izkropļota, bet ne to, ka ir 



PĀRLIECĪBAS GRĀMATA 43 

tikuši izdzēsti paši vārdi. Šo patiesību apliecinās visi, kam vesels prāts. 
Un vēl vienā gadījumā Viņš saka: "Lai bēdas nāk pār tiem, kas paši ar savām rokām pijrraksta Grāmatu, to izkropļojot, un tad saka: 'Tas nāk no Dieva,' tā lai viņi to var pārdot par zemu cenu. "94 Šis pants attiecas uz jūdu ticības vadoņiem un garīdzniekiem. Lai iztaptu bagātajiem, lai iemantotu pasaules 

labumus un lai ļautos savai nenovīdībai un neticībai, šie garīdznieki uzrakstīja vairākus apcerējumus, cenšoties atspēkot 
Muhameda apgalvojumus, bet savus argumentus tie balstīja uz liecībām, kuras pieminēt šeit būtu nepiedienīgi, un apgalvoja, ka šie argumenti ir ņemti no Mozus Grāmatām. 

To pašu var redzēt šodien. Padomā, cik daudz ir apmelojumu, kurus pret šo brīnumaino Mācību ir sarakstījuši šī laika aprobežotie garīdznieki ! Cik tuķšas ir viņu iedomas, ka šī neslavas celšana esot saskaņā ar Dieva Svētās Grāmatas pantiem un sasaucoties ar gudru vīru runām! 
Visu to jums stāstīdami, mēs gribam jūs brīdināt, ka, ja viņi gadījumā apgalvotu, ka tie panti, kuros rakstīts par Evaņģēlijā minētajām zīmēm, ir sagrozīti, ja viņi tos noraidītu un to vietā pieturētos pie citiem pantiem un vispāratzītiem 

uzskatiem, lai jūs tad zinātu, ka viņu vārdi ir pilnīga nepatiesība 
un klaja zaimošana. Jā, teksta 1 1izkropļošana" tai nozīmē, par 
kādu mēs runājām, ir atsevišķos gadījumos tiešām notikusi. Dažus no tiem mēs esam minējuši, lai visiem vērīgiem lasītājiem kļūtu skaidrs, ka n�daudziem neizglītotiem svētiem vīriem ir bijis ļauts pārvaldīt cilvēku zināšanas, lai nenovīdīgi citādi domājošie pārstātu iestāstīt, ka zināmos pantos tiešām ir sastopami teksta "izkropļojumi 1

' ,  un iegalvot, ka mēs šādas lietas esam pieminējuši dēl zināšanu trūkuma. Bez tam vairums pantu, kuros vērojami tekstu 11sagrozījumi", attiecas uz jūdu tautu, ja vien jums labpatiktos papētīt Korāna Atklāsmes tekstu. 
Mēs tāpat esam dzirdējuši dažus no šīs zemes nejēgām apgalvojam, ka Debesu Evaņģēlija īstais teksts neeksistējot 



44 Baha'u'llah 
kristiešu vidū, ·· ka tas esot pacēlies debesis. Cik smagi viņi ir maldījušies! Kā viņi neapjauš faktu, ka šāds apgalvojums visžēlīgajam un mīlošajam Liktens Lēmējam pieraksta vissmagāko netaisnīgumu un patvarību! Kā gan Dievs, lēad no Viņa tautas skata bija pazudusi un ceturtajās debesīs pacēlusies 
Jēzus Skaistuma Saule, varētu tāpat ļaut pazust Savai Svētajai Grāmatai, Viņa visdižākajam apliecinājumam savas radības 
vidū? Pie kā gan šie ļaudis būtu turējušies starp Jēzus saulrietu un Muhameda laikmeta saullēktu? Kāds likums varētu būt viņu balsts un ceļvedis? Kas gan varētu šadus ļaudis padarīt par upuriem Dieva, Visvarenā Atriebēja, dusmām? Kā gan Debesu Kēniņš spētu šaustīt viņus ar soda šautru? Un galvenokārt, kā gan varētu tikt apturēta Visudāsnā līdzjūtības plūsrµa, kā pierimt Viņa maigās žēlastības jūra? Pie Dieva mēs mekl§jam patverties no tā, ko Viņa radība ir par Viņu iztēloju�ies. Viņš ir augstāk par 
cilvēku izpratni! 

Dārgais draugs ! 1;'agad, kad aust Dieva mūžīgā Rīta 
ausma, kad Viua svēto Vārdu starojums "Dievs ir debesu un zemes gaisma"95 dod apgaismību visai cilvēcei, kad Viņa Svētnīcas neskaramība tiek izsludināta ar Viua svētajiem vārdiem "Dievs ir gribējis pilnveidot savu Gaismu; "96 un Visvarenā Roka, kas nes apliecinājumu: "Savā plaukstā tur Viņš visu lietu ķēniuvalsti" tiek sniegta visām zemes ciltīm un tautām, mums pieklājas sajozt gurnus, lai pacenstos caur Dieva dāsnumu un žēlastību ieiet Debesu Pilsētā: "Patiesi, mēs piederam Dievam," un iemājot augstajā mājoklī: "Un pie Viņa mēs patiešām atgriežamies." Ar Dieva atļauju tev nākas savas sirds visdziļākos stūrīšus attīrīt no šīs pasaules lietām, lai tu spētu apjaust dievišķās atziņas bezgalīgumu un saskatīt Patiesību tik skaidri, lai tev nevajadzētu nekādu pierādījumu nedz Viņa īstenības parādīšanai, nedz Viņa liecībām. 

Ak mīlošais meklētāj ! Ja tu paceltos gara svētajā valstībā, tu saskatītu Dievu, skaidri redzamu un cēlu, tā ka tavas acis raudzītos tik uz Viņu vien. "Dievs bija viens pats; nebija neviena cita, izņemot Viņu." Tik augsts ir Viņa stāvoklis, ka nav vajadzīgi pierādījumi Viņa apliecināšanai vai Viņa patiesības 
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apstiprinājumam. Ja tu izpētītu patiesības svēto jomu, tu atklātu, ka viss ir izzināms tikai caur Viņa pazīšanas gaismu, ka Viņš ir vienmēr bijis un vienmēr paliks iepazīstams tikai caur sevi pašu. Un ja tu pakavējies pierādījumu zemē, tad esi mierā ar to, ko Vµ:iš pats ir sacījis: "Vai tad viņiem nepietiek, ka mēs Tev esam nosūtījuši šo Grāmatu ?"97 Šis ir apliecinājums, ko Viņš pat� ir noteicis; nav lielāka pierādījuma kā šis un nekad nebūs. "Sis pie,rādījums ir Viņa Vārds; Viņa paša Būtne, Viņa patiesības liecība. 1 1  

Un tagad mēs lūdzam Baijānas ļaudis, visus mācītos, prātniekus, garīdzniekus un lieciniekus starp viņiem, neaizmirst šai Grāmatā atklātos vēlējumus un atgādinājumus. Lai viņi allaž 
prātā patur to, kas Viņa Mācībā ir būtiskais, lai tad, kad parādīsies _Viņš, patiesības visdziļākā Būtība, visu lietu 
visdziļākā Istenība, visas gaismas Avots, - viņi nepieķertos zināmām vietām Grāmatā un nenodarītu Viņam to, ko nodarīja Dieva Izpausmei Korāna laikmetā. Jo, patiesi, Viņš, dievišķās varas Ķ.ēniņš, ir visspēcīgs un spēj ar savu brīnumvārdu vienu vienīgu burtu izdzēst dzīves dvašu visā Baijānā un visiem tās ļaudīm, un ar vienu burtu piešķirt viņiem jaunu un mūžīgu dzīvi, un likt viņiem celties un traukties ārā no savu tukšo un savtīgo iekāru kapenēm. Nemiet vērā un piesargieties; un neaizmirstiet, 
ka viss rod piepildījumu ticībā Viņam, Viņa Dienas sasniegšanā, Viņa dievišķās klātbūtnes iemantošanā. "Dievbijība nav sejas pagriešanā uz austrumiem vai uz rietumiem, dievbijīgs ir tas, kas tic Dievam un Pastarā Dienai."98 Uzklausiet, ak Baijānas ļaudis, to patiesību, kuru mēs jums - atgādinām, lai jūs varētu rast patvērumu pavēnī, kas Dieva Dienā apņems visu cilvēci. 



11 DAĻA 
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Patiesi, viņam, Patiesības Saulei un Visaugstākās Būtnes Atsedzējam, uz laiku laikiem neapstrīdami pieder augstākā valdīšana pār visu, kas ir debesis un uz zemes, pat ja uz zemes neatrastos ne cilvēka, kam viņu pa°klausīt. Viņš, patiesi, ir neatkarīgs no jebkādas zemes varas, pat ja viņam nebūtu gluži 
nekā. Tā atsedzam mēs tev Dieva Mācības noslēpumus un dāvājam tev dievišķās gudrības pērles, lai uz atteikšanās spārniem tu spētu pacelties līdz augstumiem, kas cilvēku acīm ir slēpti. 

V 

So vārdu nozīme un patiesais nolūks ir atsegt un parādīt 
sirdī šķīstajiem un garā svētītajiem, ka tiem, kas ir patiesības gaismas Nesēji un dievišķo vienotību atstarojoši Spoguļi, lai arī kādā laikmetā vai laiku lokā tie ir tikuši šai pasaulē sūtīti no saviem neredzamajiem senās godības mājokļiem audzināt cilvēku dvēseles un dāvāt žēlastību visām radītajām būtnēm, ir dots 
neatvairāms spēks un augstākā vara. Jo šīs slēptās Pērles, šie glabātie un neredzamie Dārgumi, paši par sevi pauž un apstiprina šo svēto vārdu patiesību: "Patiesi, Dievs dara to, ko Vinš grib, un lemj to, kas Vinam tīk." 

Ikvienai redzošai un gaišai sirdij ir skaidrs, ka Dievs, šī neizzināmā Būtība, šī dievišķā Būtne, ir ārpus jebkādām cilvēkam raksturīgām īpašībām, piemēram, tādām kā ķermeniskā eksistence, kā pacelšanās gaisā un nolaišanās, iziešana un atgriešanās. Viņa lielums nav izsakāms, lai kā cilvēka mēle paustu Vina slavu, lai arī cik dziļi cilvēka sirds saprastu Vi])a neizdibināmo noslēpumu. Vinš ir un vienmēr ir bijis savas būtības sensenajā mūžībā tīts, un uz mūžu mūžiem Vinš savā esannoā paliks cilvēka skatam slēpts. 1 1Neviena redzes lokā Viņš nav ietverams, bet savā redzes lokā Vinš ietver visus. Viņš ir netverams, visu redzošs." 1 Nekādu tiešu sakaru saite nevar Viuu saistīt ar Viņa radību. Augstu Viuš stāv viņpus un pāri jebkādai 
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nošķirtībai vai apvienošanai, jebkādam tuvumam un tālumam. Neviena zīme nevar norādīt uz Viņa klatbūtni vai Viņa prombūtni; jo viss, kas ir debesīs un uz zemes, ir sācis pastāvēt caur Viņa pavēli un pēc Viņa vēlēšanās, kas ir pati Sākotnējā Griba, viss ir nācis no pilnīgas nebūtības esamības valstībā, redzamajā pasaulē. 
Žēlīgais Dievs! Kas gan varētu iedomāties, ka pastāv kaut kāds sakars vai varbūtēja saikne starp Viņa Vārdu un tiem, kas ir radīti no tā? Pants : "Dievs vēlas, lai jūs Viņa sargāties"2 

nepārprotami apstiprina mūsu uzskatu pareizību, un vārdi: "Dievs bija viens pats; nebija neviena cita, iz:ņemot Vi:ņu," ir droša liecība par to patiesību. Visi Dieva Pravieši un viņu izraudzītie, visi garīdznieki, prātnieki un ikvienas paaudzes gudrie vienprātīgi atzīst, ka nespēj aptvert šo visas patiesības visdziļāko Būtību un atzīstas savā nespējā aptvert Viņu, visu lietu dziļākās esamības pamatu. 
Tā kā Mūžības Kēniņa izzi:ņas durvis tādējādi ir slēgtas 

visu būtņu skatam, bezgalīgās žēlastības Avots - pēc Viņa vārdiem "Vi:ņa žēlastība ir augstāka par visu būt:ņu saprašanu; mana žēlastība ir apņēmusi tās visas" - ir ļāvis šīm spožajām Svētuma Pērlēm parādīties no gara valstības cēlajā cilvēka ķenneniskajā formā un kļūt jaušamām visiem cilvēkiem tā, lai tie spētu paust pasaulei šīs mūžjgās Esības noslēpumu un izskaidrot Viņa neizzūdošo Būtību. Sie svētie Atspoguļotāji, šie senās 
godības spožuma Avoti, ir visi kā viens, Vi:ņa skaidrotāji virs zemes, Vīna, kas ir visuma Acs, Būtība un galējais Nolūks. No Viņa nāk to zināšanas un spēks, no Vi:ņa nāk to augstākā vara. Viņu seju starojums ir tikai Vi:ņa veidola atspulgs, un vi:ņu atklāsme ir nemirstīgās godības zīme. Viņi ir dievišķo zināšanu dārgumu Nesēji un debesu gudrību Glabātāji. Caur viniem tālāk tiek nodota žēlastība, kas ir bezgalīga, un viņi atsedz to gaismu, kas nekad nevar izzust. Kā saka Viņš: "Nav nekādas atšķirības starp Tevi un viņiem; vienīgi tā, ka vi:ņi ir Tavi kalpi un ir Tevis radīti. " Lūk, ko nozīmē senais vēstījums: "Es esmu Viņš, Vioš Pats, un Vioš ir Es, Es Pats. " 
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Ticējumi un izteikumi, kas tieši attiecas uz mūsu tēmu, ir dažādi un daudzveidīgi. Lai neizteiktos gari, mēs atturamies tos citēt. Nē, it viss, kas ir debesīs, un it viss, kas ir uz zemes, ir Dieva vārdu un īpašību atklāsmes tieši liecinieki, jo katrā atomā kā svētnīcā glabājas zīmes, kas daiļrunīgi liecina par Visaugstākās Gaismas starojumu. Man šķiet, ka, ja nebūtu šīs atklāsmes spēka, neviena būtne nespētu pastāvēt. Cik spožas 
zināšanas izpaužas atomā, cik bezgalīgas gudrības jūras bango 
vienā pilītē! Visaugstākā mērā tas attiecas uz cilvēku, kurš vienīgais no visas radības ir ticis apveltīts ar šādu dotību mantiju un izraudzīts šādas izcilības godam. Jo cilvēkā Dieva vārdu un īpašību spēks atklājas tādā pakāpē, kādu nespēj pārsniegt neviena cita radīta būtne. Visi Dieva vārdi un īpašības ir attiecināmi uz cilvēku. Kā ir teicis tas Kungt "Cilvēks ir Mans noslēpums, un Es esmu noslēpums viņam." So visnetveramāko 
un cēlāko tēmu visas Debesu Grāmatas un Svētie Raksti atkārtoti šķetina daudzos un dažādos pantos. Kā Viņš ir sacījis : "Patiesi, mēs rādīsim viuiem mūsu zīmes gan pasaulē, gan viņos pašos. "3 

Un atkal Viņš saka: "Un jūsos pašos arī : vai tad jūs nesaredzēsiet Dieva zīmes? 1 '-4 Un citā vietā Viņš saka: "Un neesiet kā tie, kas aizmirst Dievu, jo caur to Dievs tiem liek aizmirst pašiem sevi."5 Šajā sakarā Viņš, Mūžīgais Kēniņš, - lai ziedojas Viņam visas dvēseles, kas mājo neizzināmajā Debesu Svētnīcā! - ir runājis: "Iepazinis Dievu ir tikai tas, kas ir iepazinis pats sevi." 
Es zvēru, tik tiešām, kā ir Dievs, ak cienījamais un godājamais draugs 1 Ja tu šos vārdus izvērtēsi savā sirdī, tu noteikti savā priekšā plaši atvērtus atradīsi vārtus uz dievišķo gudrību un neizmērojamām zināšanām. 
No sacītā jo skaidri izriet, ka visas lietas savā dziļākajā būtībā apstiprina tos Dieva vārdus un īpašības, kas tajās 

glabājas. Ikkatra, atbilstoši savām spējām, norāda un pauž Dieva zināšanu. Šī atklāsme ir tik universāla un varena, ka tā aptver gan redzamo, gan neredzamo. Tā Viņš ir atklājis: "Vai bez Tevis vēl 
kādam citam piemīt atklāsmes spēja, kāda nepiemīt Tev, ka tas 
būtu varējis izpaust Tevi? Akla ir tā acs , kas nespēj uztve1t 
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Tevi. " Mūžīgais Kēnio.š tāpat ir runājis: "Nevienu lietu neesmu Es redzējis, neredzēdams tajā Dievu, Dievu pirms tās un Dievu aiz tās. "  Arī Kumeilā6 ir rakstīts: "Raugi, mūžības rītos ir ataususi gaisma, un, lūk, tā ir iespiedusies cilvēka dziļākajā būtībā. " Cilvēks, kas no visām radības būtnēm ir viscēlākā un pilnveidotākā, atklāj Dievu visspēcīgāk un vispilnīgāk izsaka 
Viņa slavu. Un no visiem cilvēkiem vispilnīgākie, vis
ievērojamākie, visizcilākie ir Patiesības Saules Izpausmes. Visi pārējie dzīvo tikai pēc šo Izpausmju gribas, un kustās un pastāv tie tikai no viņu žēlastības. "Tikai Tevis dēļ es radīju Debesis." Viss pārējais viņu svētajā klātbūtnē izgaist un tiek aizmirsts. Cilvēku mēle nekad nespēs viņus pienācīgi godāt, tāpat kā cilvēku valoda nespēs atklāt viņu noslēpumus. Šie svētie Tempļi, 
šie sākotnējie Spoguļi, kas atstarņ nedziestošas slavas gaismu, tikai atstaro Viņu, kas ir Neredzamākais no Neredzamajiem. Bet visus vārdus un īpašības, kas saistīti ar Dievu, tādus kā zināšanas un spēks, varenība un valdīšana, žēlastība un gudriba, gods, dāsnums un cieņa, ats�dz šo dievišķo īpašību Glabātāji. 

, \ 

Šīs Dieva īpašības Aav un nekad nav bijušas dotas vieniem Praviešiem un liegta1
� citiem. Nebūt nē, jo visi Dieva Pravieši, Viņa svētie un izraudzītie Vēstneši, vienlīdz bauda Viņa labvēlību, ir Viņa Vārda paudēji un Viņa īpašību iemiesotāji. Atšķiras viņi tikai ar savas atklāsmes un apgaismības spēku. Tieši tā, kā to ir sacījis Viņš: "Dažus Apustuļus Mēs esam izcēluši pāri citiem. "7 Tāpēc ir kļuvis skaidri acīmredzams, ka šo Dieva Izraudzīto un Praviešu Tempļos atspoguļojas Viņa svēto īpašību un mūžīgo vārdu gaisma, lai gan dažas no šīm īpašībām varbūt neiziet no saviem mirdzošajiem tempļiem un neatklājas cilvēku skatam. Tas, ka šajās svētajās Būtnēs ārēji neatklājas kādas noteiktas Dieva īpašības, nebūt nenozīmē, ka vinām šo īpašību nav. Tāpēc šīs apgaismotās Dvēseles, šie Dailes Iemiesojumi, visi kā viens, ir apveltīti ar dievišķām īpašībām, tādām, kā augstākā vara un valdīšana, lai gan ārēji, šķiet, tiem ir liegts jebkāds laicīgs spožums. Tas ir skaidri acīmredzams ikvienai redzīgai acij, nekādi pierādījumi vai liecība 

tam nav vajadzīgi. 
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Jā, tā kā pasaules tautas Dieva svēto vārdu dziļāko nozīmi nav meklējušas pie gaišajiem un kristālskaidrajiem dievišķās atziņas Avotiem, tie, slāpju un sāpju pārņemti, ir nīkuši dīku iedomu un iegribu ielejā. No svaigajiem, slāpes 
veldzējošajiem ūdeņiem viņi ir tālu aizklīduši un drūzmējas ap sālsūdeņiem, kas rūgti dedzina. Mūžības Dūja par tiem ir sacījusi: "Un, ja tie redzēs taisno ceļu, tie pa to neies; bet, ja tie redzēs maldu ceļu, tie izvēlēsies to. Tāpēc, ka tie mūsu zīmes 
uzskatīja par meliem un neņēma tās vērā. "8 

Viss šai brīnumainajā un cildenajā Dieva Izpausmes laikmetā pieredzētais liecina par to. No spēka un vēlības debesīm ir nākuši neskaitāmi svēti panti, un tomēr neviens nav tiem 
pievērsies, un tāpat tie nav pārstājuši turēties pie to vīru vārdiem, kuri paši no tiem neaptvēra ne burta. Dēl šī iemesla cilvēki apšaubīja neapstrīdamas patiesības, tādas kā šīs, un tādējādi paši liedza sev dievišķās atziņas Rizvānu un debesu gudrības mūžam zaļojošās pļavas. 

Un tagad, atgriežoties pie mūsu viedokļa par jautājumu, kāpēc Ghaima9 augstākā vara, par ko tiek runāts visos senos pierakstītos vēstījumos un par kuru tālāk runā Muhameda 
laikmeta mirdzošās zvaigznes, ne mazākā mērā nepiepildījās. Nē, noticies ir gluži pretējais. Vai tad cilvēki nesagādāja ciešanas viņa mācekļiem un sekotājiem? Vai viņi vēl arvien nekrīt par upuriem savu naidnieku niknai pretestībai? Vai vioi šodien nedzīvo kā pazemoti un bezspēcīgi mirstīgie? Jā, Ghaima augstākā vara, pc:y- kuru vēstīts Svētajos Rakstos, ir patiesība, kas nav apšaubāma. Sī augstāka vara tomēr nav tāda, kādu to cilvēki ir maldīgi iedomājušies. Vēl vairāk, kad senie Pravieši, visi kā viens, sava laika ļaudīm pavēstīja par nākamo Atklāsmju ierašanos, viņi vienmēr īpaši runāja par augstāko varu, kādā noteikti tiks tērptas solītās Dieva Izpausmes. To apliecina pagātnes Svētajos Rakstos vēstītais. Šī augstākā vara nav tikusi piedēvēta tikai un vienīgi Ghaimam. Nē, augstākā vara un visas pārējās Dieva īpašības un nosaukumi ir vienmēr tikuši un vienmēr tiks doti visām Dieva Izpausmēm pirms un pēc viņa 10, jo šīs Dieva Izpausmes, kā jau tas ir ticis izskaidrots, ir 
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neredzamā Dieva īpašību iemiesojumi un dievišķo noslēpumu Paudēji. 

Bez tam, ar augstāko varu jāsaprot to visu apņemošo, 
visu caurstrāvojošo spēku, kāds piemīt Ghaimam, neatkarīgi no tā, vai viJ).š parādās zemes valdnieka dižumā tērpts vai nē. Tas 
atkarīgs tikai no Ghaima paša gribas un vēlēšanās. Jūs viegli sapratīsiet, ka vārdi augstākā vara, bagātība, dzīvība, nāve, tiesas diena un augšāmcelšanās, par kuriem ir runa seno laiku Svētajos Rakstos, nenozīmē to, ko tagadējā paaudze ir maldīgi ieņēmusi galvā un iedomājusies. Nē, ar augstāko varu jāsaprot tā vara, kas ikvienā Dieva Izpausmes laikmetā iekšēji piemīt ikvienai JtO 
Dieva Izpausmēm, šīm Patiesības Saulēm, un kuru tās īsteno. Sī augstākā vara ir garīgais pārākums, kāds piemīt viņiem 
vispilnākā mērā, pār visu, kas ir debesīs un uz zemes, un kas noteiktā laikā atklāj sevi pasaulei tieši proporcionāli tās dotībām un garīgajai uztveres spējai. Raugiet, cik varena un skaidra, un acīmredzama šodien starp ļaudīm izpaužas Muhameda, Dieva Sūtņa, vara. Jūs taču zināt, kas piemeklēja Viņa ticību tajās agrajās dienās viņa laikmeta sākumā. Cik daudz un cik sāpīgi šai garīgajai Būtībai, šai visšķīstākajai un svētākajai Būtnei, nācās 
ciest no tā laika garīdznieku un neticīgo, un apmaldījušos rokām! Cik bagātīgi vi])i ar ērkšķiem un dzelkšņiem kaisīja viņa taku! Nav šaubu, ka tā laika nožēlojamā paaudze savā ļaunajā un sātaniskajā iztēlē uzskatīja, ka ikviena pārestiba, kādu viņi darīja šai nemirstīgajai Būtnei, ir līdzeklis nebeidzamas svētlaimes iemantošanai, jo tači visi tā laika atzītie garīdznieki, tādi kā AbdullāiUbejs, vientuļnieks AbūAmīrs, KablbniAšrafs un NaserlbniHares 1 1 , visi apgājās ar viņu kā ar viltvārdi un izsludināja viņu par ārprāti un zaimotāju. Tinte sastingst spalvā, un spalva nekust tālāk, lapa nespēj nest to pārestību smagumu, par kurām tiek vēstīts. Visi ļaunprātīgie piedēvējumi satracināja ļaužu iztēli, tie cēlās, lai tirdītu un mocītu viņu. Un cik vēl skaudrāk sāpēja tās mocības, tādēļ ka to galvenie uzkūdītāji bija tā laika garīdznieki, kas nomelnoja viņu savu skolnieku un sekotāju priekšā tā, ka tie viņu izstūma no sava vidus, pasludinot viņu par ķeceri! Vai tad visi nav bijuši par lieciniekiem tam, ka šāds pat liktenis ir piemeklējis arī šo Kalpu? 
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Lūk, kāpēc Muhameds izsaucās: . "Neviens Dieva Pravietis nav tā cietis, kā cietis esmu es! " Un Korānā ir pierakstīti visi tie zaimi un nomelnojumi, kādi viņam tika teikti, tur ir arī uzskaitītas visas tās mocības, kādām tie viņu pakļāva. Pārlasiet tās lappuses, lai jūs zinātu, kas piemeklēja šo Viņa 
Atklāsmi. Tādā smagā stāvolī viņš bija ticis nostādīts, ka kādu laiku it visi pārtrauca jebkādu saskarsmi ar viņu un ar viņa biedriem. It visi, kas ar viņu sagājās, krita par upuri neatslābstošai viņa ienaidnieku cietsirdibai. 

Šajā sakarā mēs nocitēsim tikai vienu pantu no tās Grāmatas. Ja tu to vērosi ar redzošu aci, savas dzīves visās 
atlikušajās dienās tu raudāsi par netaismoām pret Muhamedu, šo apspiesto, pārestības cietušo Dieva Vēstnesi. Šis pants nāca zināms laikā, kad, noguris un bēdu nomākts, Muhameds cieta no ļaužu izrādītās pretestfüas un viņu nemitīgo mocīšanu smaguma. Viņa ciešanu laikā no SadratulMuntaha koka atskanēja eņģeļa Gabriēla balss, kas teica: "Bet, ja viņu pretestība tev kļūst pārāk smaga, atrodi, ja vari

'x. 
kādu plaisu, kas ved pazemē, vai arī kāpnes uz debesīm." 1 2 �ie vārdi nozīmē, ka viņa gadījumā neko nevar līdzēt, ka viņam neglābties no viņu rokām, ja viņš 

netversies zemes dzīlēs vai nepacelsies debesīs. 
Redziet, cik ļoti šodien viss ir mainījies! Raugiet, cik daudz valdnieku tagad liec ceļus viņa vārda priekšā! . Cik daudz ir tautu un valstu, kas ir meklējušas patvJrumu viņa pavēnī, kas ir uzticīgas viņa ticībai un ar to lepojas! Sodien slavas vārdi viņam paceļas no kanceles un dziļā pazemībā daudzina viņa svētīto vārdu. Un no minaretu smailēm atskan sauciens, kas aicina visu viņa tautu nākt un pielūgt viņu. Pat tie zemes ķēniņi, kas ir liegušies pieņemt vina ticību un nolikt pie malas savas neticības ģērbu, tomēr atzīst un apliecina šīs mīlošās labestības Saules visvareno dižumu. Tāda ir vwa autoritāte uz zemes, · ka tu redzi liecības par to visapkārt. Šādu autoritāti . katrā ziņā jāatsedz un jānostiprina vai nu ikvienas Dieva Izpausmes dzīves laikā vai pēc tam, kad viņš būs pacēlies- savā īstajā debesu mājoklī. Tas, ko tu redzi šodien, tikai apstiprina šo patiesību. Sākotnējais garīgais pārākums piemīt viņiem iekšēji un no mūžības uz 
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mūžību viļņo ap viņiem. Ne uz mirkli tas viņiem nav atņemams. 
Viss, kas ir debesīs, un viss, kas ir uz zemes, atrodas šīs garīgās varas ietekmē. 

Tālāk iet runa par to, kā ir izpaudusies Muhameda, šīs Patiesības Saules, augstākā vara. Vai tu neesi dzirdējis, kā ar vienu vienīgu pantu viņš atdalīja gaiSļllU no tumsas, taisnos no netaisniem, ticīgos no bezdievjiem. Sai pantā tiek atklāti visi mājieni un zīmes attiecībā uz Pastaro Dienu, par kuru tu esi dzirdējis kā par mirušo atmodināšanas dienu, norēķināšanās 
dienu, Pastaro tiesu. Šie atklātie vārdi bija svētības vārdi 
taisnajiem, kas, tos izdzirduši, izsaucās: "Ak Dievs, mūsu Kungs ! Mēs esam dzirdējuši un esam paklausījuši ! "  
Netaisnajiem tie atskanēja kā lāsts, un, izdzirduši tos, tie atzina: "Mēs esam dzirdējuši, bet neesam klausījuši." Asi kā Dieva zobens, šie vārdi ir atdalījuši ticīgos no neticīgajiem un šķīruši tēvus no dēliem. Tu noteikti esi pieredzējis, kā tie, kas ir apliecinājuši savu ticību viņam, un tie, kas viņu ir noraidījuši, ir karojuši viens pret otru un tīkojuši viens otra mantību. Cik daudz ir tēvu, kas no saviem dēliem ir novērsušies, cik daudz mīlētāju, kas savu iemīļoto ir vairījušies! Tik skaudri ass bija šis Dieva brīnumainais zobens, ka tas pārcirta pušu ikvienas attiecības r No otras puses, padomā par viņa vārda saliedējošo spēku. Ievēro, kā tie, kuru vidū Sātans gadiem ilgi bija sējis ļaunuma un naida sēklu, caur uzticību šai brīnumainajai un neparastajai Atklāsmei, tuvinājās . un saliedējās tā, ka tie šķita no viena klēpja nākuši. Lūk, kāds ir Dieva Vārda saistošais spēks, kas apvieno sirdis tiem, kas ir no visa atteikušies, izņemot Viņu, kas ir ticējuši Viņa zīmēm un no godības rokas ir dzēruši Dieva svētās žēlsirdības veldzi. Vēl jo vairāk, cik daudz ir to tautu ar atšķirīgām ticībām, ar dažādām pārliecībām un pretējiem temperamentiem, kas caur dievišķā Pavasara dzīvinošo smaržu, kura plūst no Dieva Rizvāna, ir tikuši tērpti jaunajā dievišķās Vienotības tērpā un dzēruši no viņa Vienesmes kausa! 

Lūk, ko nozīmē labi pazīstamie vārdi: "Vilks un jērs ēdīs no viena trauka." 1 3 Redzi, cik aplami un aprobežoti ir tie, kas tāpat kā senās tautas vēl arvien cer piedzīvot to laiku, kad šie 
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dzīvnieki ēdīs vienās ganībās ! Tik zemu viņi ir krituši. Man 
šķiet, ka viņu lūpas nav nekad skārušas sapratnes kausu un viņu kājas nav gājušas taisnības ceļu. Bez tam, kāds gan no tā būtu labums pasaulei, ja kaut _kas tāds piepildītos? Cik labi Viņš par to ir sacījis: "Sirdis viņiem ir, bet tās nesaprot, acis viņiem ir, bet viņi ar tām neredz." 

Padomā, kā ar šo vienu pantu, kas ir nācis- no Dieva 
Gribas debesīm, pasaule un viss, kas ir tajā, tiek saukta 
norēķināties ar Viņu. Visu to labie darbi, kas atzina Viņa patiesību un pievērsās Viņam, svēra vairāk nekā sliktie, un visi viņu grēki tika atlaisti un piedoti. 'ŗ_ādējādi kļūst skaidra šo vārdu patiesība, kas attiecas uz Viuu: "Atrs ir viņš savos norēķinos." Tādējādi Dievs nekrietnību vērš taisnīgumā, jūs to saprastu, ja jūs ielūkotos dievišķās atziņas valstībā un izdibinātu Viņa gudrības noslēpumus. Līdzīgā kārtā, ikviens, kas baudīja no 
mīlestības kausa, ieguva savu tiesu no nebeidzamās žēlsirdības jūras un no mūžīgās piedošanas ūdeņiem un iegāja ticības dzīvē 
- debesu un mūžīgajā dzīvošanā. Bet tas, kas no tā kausa novērsās, tam tika lemta mūžīga nebūtība. Ar vārdiem "dzīvība" un "nāve", par kuriem iet runa Svētajos Rakstos, ir domātas dzīve ticībā un dzīve neticībā. Tā kā vairums cilvēku nespēja aptvert šo vārdu nozīmi, vini noraidīja un nonievāja Dieva Izpausmi, laupīja sev viņa dievišķās vadības gaismu un atteicās sekot nemirstīgās Dailes piemēram. 

Kad Muhameda sirds svētajā kambarī tika iedegta 
Korāna Atklāsmes gaisma, viņš ļaudīm darīja zināmu Pastarā dienas spriedumu, augšāmcelšanās, tiesas, dzīvības un nāves spriedumu. Pēc tam tika pacelti dumpības karogi un atvērtas durvis pulgām. Tā viņš, Dieva Gars, pierakstījis pagānu teikto: "Un ja jūs teiktu: 'Pēc nāves jūs droši tiksiet atkal augšām celti, ' neticīgie, protams, izsauksies, 'Tas nav nekas cits kā acīmredzama burvēstība."' 14 Un atkal viņš saka: "Ja tevi kādreiz pāmem brīnums, jābrīnās tiešām ir par viņu vārdiem: 'Ko ! Kad mēs būsim par pīšļiem kļuvuši, vai tad mūs atjaunos jaunā radībā?"' 15 Un tā kādā citā vietā viņš dusmās izsaucas: "Vai tad mēs esam ar pirmo radību izsmelti? Un tomēr viņiem ir šaubas attiecībā uz jaunu radību!" 16  
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Tā kā Korāna skaidrotāji un tie, kas pieturas pie tā burta, nepareizi saprata Dieva vārdu dziļāko nozīmi un neaptvēra to būtisko nolūku, viņi mēģināja pierādīt pēc gramatikas likumiem, ka, ja vārds "idha" (kas nozīmē "ja" vai "kad") atrodas pirms pagātnes laika, tas vienmēr attiecas uz nākotni. Vēlāk viņi nonāca lielā mulsumā, kad viņi mēģināja izskaidrot tos Grāmatas pantus, 

kur viņi šo vārdu faktiski sastapa. Kā Viņš ir teicis: "Un tad 
atskanēja bazūne - raugi! Šī ir tā apsolītā Diena! Un visas dvēseles tiek sauktas uz norēķināšanos - un līdz ar viņam gan mudinātājs, gan lie,cinieks." I 7 Izskaidrojot šo un līdzīgus pantus, viņi _dažos gadījumos ir iebilduši, ka šeit esot domāts vārds "idha". Citos gadījumos viņi ir tukši apgalvojuši, ka, tā kā Pastarā diena esot neizbēgama, par to tāpēc tiekot runāts nevis kā nākotnes, bet kā pagātnes notikumu. Cik tukša ir viņu sofistika! Cik smags viņu notikumu. Cik tukša ir viņu sofistika! Cik 
smags viņu aklums! Viņi atsakās atzīt bazūnes skaņu, kas caur 
Muhameda atklāsmi šai tekstā tik tieši atskan. Viņi liedz sev 
Dieva atjaunotāju Garu, kura elpa caurstrāvoja to, un savā muļķībā gaida, ka dzirdēs Dieva sargeņģeļa bazūnes skaņas, bet tas taču ir tikai viens no Viņa kal�iem! Vai tad sargeņģelis pats, Pastarā dienas eņģelis, un viņam līdzīgie netika nozīmēti pēc Muhameda paša pavēles? Saki: Kā? Vai jūs to, kas jums nāk par labu, atdosiet apmaiņā pret to, kas nāk par ļaunu? Nožēlojams ir tas, ko ieguvāt tik aplamā apmaiņā! Patiesi, jūs esat ļauna tauta, 
un tādēļ jūs tikai sāpīgi zaudējat. 

Nē, ar "bazūni" tiek domātas Muhameda Atklāsmes bazūnes skaņas, kas atskanēja visuma sirdī, un ar 
11augšāmcelšanos" tiek domāta viņa paša celšanās, lai pasludinatu Dieva Lietu. Viņš maldīgajiem un nepaklausīgajiem pavēlēja celties un traukties ārā no viņu miesu kapenēm, ietērpa tos ticības skaistajā tērpā un atdzīvināja viņus ar jaunas un brīnumainas dzīvības dvašu. Tādējādi tai stundā, kad Muhameds nolēma atklāt vienu no tiem noslēpumiem, kas slēpjas simboliskajos vārdos "augšāmcelšanās", "tiesa", "paradīze" un "elle", Gabriēlu, Iedvesmas Balsi, dzirdēja sakām: "Pavisam drīz tie kratīs galvas par Tevi un teiks: 'Kad tas būs?' Saki: 'Iespējams, ka tas ir tuvu. "' 1 8 Jau šai pantā netiešu mājienu vien pietiek, par ko tautām domāt, ja viņi apsvērs to savās sirdīs. 
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Žēlīgais Dievs! Cik tālu cilvēki ir noklīduši no Dieva ceļa! Lai gan Muhameda Atklāsme paziņoja Augšāmcelšanās dienu, lai gan vit)a gaisma un zīmes bija aptvērušas zemi un visu, kas tajā ir, tomēr tā tauta izsmēja viņu un nodevās tiem elkiem, kurus savā tukšajā un dīkajā iztēlē tā la�a garīdznieki bija 

izdomājuši, un laupīja sev debesu labvēlības gaismu un dievišķās žēlsirdības valgmi. Jā, nožēlojamai vabolei nejust nekad svētuma smaržu, un tumsības s ikspārnim nekad neraudzīties saules dižajā mirdzumā. 
Tā tas ir noticis ikvienas Dieva Izpausmes dienās. Kā 

sacīja Jēzus: "Jums jāpiedzimst no jauna."19 Un atkal viņš saka: "Ja cilvēks nav dzimis no ūdens un no Gara, viņš nevar ieiet Dieva Valstībā. Kas ir dzimis no miesas, ir miesa: un kas ir dzimis no Gara, ir gars. "20 Šie vārdi nozīmē, ka t�s, kas ikvienā Dieva Izpausmes laikmetā tiek dzemdēts no Gara un ir Svētuma Izpausmes elpas iedzīvināts, patiesi, pieder pie tiem, kas ir iemantojuši "dzīvību1 1 un "augšāmcelšanos 1 1 un ir iegājuši Dieva mīlestības "paradīzē". Un kas nepieder pie tiem, tam ir lemta 
"nāve" un "zaudējumi" un neticības "uguns", un Dieva "dusmas". Visos Svētajos Rakstos, grāmatās un hronikās nāves, 
uguns, akluma, sapratnes un dzirdes trūkuma spriedums ir spriests tiem, kuru lūpas nav baudījušas no patiesas debesu atziņas kausa un kuru sirdīm viņu laikā ir bijusi laupīta Svētā Gara žēlastība. Kā senāk rakstīts: "Sirdis viņiem ir, bet ar tām viņi nesaprot. "21 

Citā Evaņgēlija vietā ir rakstīts: "Un gadījās, ka kādā dienā bija nomiris kāda Jēzus mācekļa tēvs. Šīs māceklis, stāstīdams Jēzum par sava tēva nāvi, lūdza atļauju iet un viņu apglabāt. Uz ko Jēzus, šī Nošķirtības Būtība, atbildēja, sakot: 'Lai mirušie apglabā savus mirušos."' 22 
Līdzīgs notikums gadījās, kad divi cilvēki no Kufes23 

satnāca pie Ali, ticīgo pavēlnieka. Vienam no viņiem piederēja māja, un viņš to gribēja pārdot; otrajam vajadzēja būt pircējam. Viņi bija vienojušies, ka šo darījumu noslēgs un līgumu parakstīs ar Alī zinu. Bet viņš, Dieva likumu skaidrotājs, griezās 
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pie viena no rakstvežiem un !eica: "Raksti: Viens mirušais ir nopircis māju no otra mirušā. Sai mājai ir četras robežas: Viena sniedzas līdz kapa bedrei, otrā līdz kapa velvei, trešā līdz Sirātam24, un ceturtā līdz Paradīzei vai līdz ellei." Padomā, ja abas šīs dvēseles būtu atdzīvinājis Alī bazūnes aicinājums un ja caur viņa mīlestības spēku viņi būtu. piecēlušies no maldu kapa, tad šis "nāves spriedums" viņiem noteiktu nebūtu pasludināts. 

Ikvienā laikmetā un gadsimtā Dieva Praviešu un viņu 
izraudzīto vienīgais mērķis ir bijis apstiprināt vārdu "dzīvība", "augšamcelšanās" un "Pastarā tiesa" garīgo nozīmi. Tas, kas šo Alī izteikumu tik mazliet savā sirdī apsver, tas, bez šaubām, atklās vārdos "kaps","kapa bedre", "Sirāts", "Paradīze" un "elle" ietvertos noslēpumus. Bet, ak, cik dīvaini un nožēlojami! Raugi, visi cilvēki ir ieslodzīti savtības kapā un guļ aprakti pasaulīgo iekāru visdziļākajos dziļumos. Ja tu iemantotu kaut vai rasas pilienu dievišķās atziņas kristaltīrā ūdens, tad tu tūlīt apzinātos, 
ka patiesā dzīvošana nav vis miesas dzīvošana, bet gan gara 
dzīvošana. Jo miesas dzīvošana kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem ir kopēja, kamēr gara dzīvošana piemīt tikai sirdsšķīstajiem, tiem, kas ir dzēruši no ticības jūras un baudījuši savu tiesu no pārliecības augļa. Šāda dzīvošana nepazīst nāvi, un šāda esamība iegūst nemirstības kroni. Ir ticis sacīts: "Kas ir patiess ticīgais, tas dzīvo gan šai pasaulē, gan nākamajā." Ja ar vārdu "dzīvība" būtu domāta šīs zemes dzīve, tad būtu skaidrs, ka tā beigsies ar nāvi. 

Līdzīgā kārtā šo cēlo patiesību un šo viscildenāko vārdu apli�cina visos Svētajos Rakstos pierakstītais. Tā arī sekojošais Korāna f ants, kas ir ticis atklāts par Hamze25, "Mocekļu princi"2 un par AbuJālu27 , ir skaidrs pierādījums un liecība mūsu sacītā patiesībai: "Vai gan mirušajam, kuru mēs esam atdzīvinājuši un kuru mēs esam nolēmuši gaismai, ar kuru viņš var staigāt ļaužu vidū, ir jābūt kā vienam no tiem, kas ar tev līdzīgiem atrodas tumsā, no kuras tie nekad neizbēgs?"28 Sis pants nonāca no visa Pirmsākuma Gribas debesīm laikā, kad Hamzi jau tērpa ticības svētā mantija un AbuJāls jau bija iededzies nežēlīgā naidā un neticībā. No Visvarenības Akas un 
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no mūžīgā Svētuma Avota nāca spriedums, kas piesprieda Hamzem mūžīgu dzīvošanu un AbuJālam mūžīgu lāstu. Tā bija zīme, kas bezdievju sirdīs izraisīja viskarstākās neticības uguns 
liesmas un lika tiem atklāti noliegt Vioa patiesību. Vioi skali klaigāja: "Kad Hamze nomira? Kad vin.š cēlās augšā? Kurā stundā vioam šāda dzīvošana tika piešķirta?" Tā kā vioi šī cēlā izteikuma nozīmi nesaprata un nemeklēja apgaismību pie atzītajiem ticības skaidrotājiem, lai tie viņiem dotu pāris pilīšu no dievišķās atziņas upes, cilvēku vidū izcēlās liela posta uguns. 

Tu šodien pats esi liecinieks tam, ka, neraugoties uz dievišķās atzioas Saules spožumu, visi cilvēki, kā zemi, tā augsti, sekoja Tumsības Prinča nožēlojamu pārstāvju dzīves veidam. 
Ļaudis visu laiku griežas pie vioiem pēc palīdzības sarežģītos ticības jautājumos, un atziņas trūkuma dēl tie atbild tā, lai nekādā veidā nekaitētu savai slavai un labklājībai. Ir skaidrs, ka šīs dvēseles, zemiskas un nožēlojamas kā mēslu vaboles, nejūt mūžības muskusa smaržu un nekad nav iegājušas debesu līksmības Rizvānā. Kā gan tad vii:iiem spēt šo nebeidzamo svētuma aromātu dāvāt citiem? Tādi vioi ir, un tādi viņi mūžam 
paliks. Tikai tie iemantos Dieva Vārda atzinu, kas ir Viņam 
pievērsušies un kas ir noraidījuši Sātana izpausmes. Tāpēc Dievs no jauna ir apstiprinājis savas Atklāsmes Dienas likumu un ar varenības spalvu ir uzrakstījis to uz noslēpumainās, dievišķas godības plīvura segtās plāksnes. Ja tu ievērotu šos vārdus, ja tu apsvērtu to iekšējo un ārējo jēgu savā sirdī, tu uztvertu visu to neskaidro jautājumu būtību, kas šodien ir izvērtušies par tādu nepārvaramu barjeru cilvēku un Pastarā Dienas sapratnei. Tad tev vairs nebūs nekādu jautājumu, kas tevi mulsinātu. Lai dod Dievs, ka tu nekad, iztukšots un izslāpis, neatgrieztos no dievišķās žēlsirdības jūras krastiem un nepārnāktu mājās bez savas daļas no tavas sirds ilgu nepārejošā svētuma. Tad redzēsim, ko tavi meklējumi un pūliņi piepildīs. 

Šīs patiesības izklāstot, mūsu nodoms bija skaidri parādīt Vina, Ķēniņu Kēniņa, augstāko varu. Esi godīgs: vai šī augstākā vara, kas caur viena Vārda spēku ir parādījusi tādu visaptverošu ietekmi, pārākumu un bijību iedvesošu cildenumu, vai šī 
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augstākā vara ir pārāka par laicīgo varu, kas· pieder šīs zemes 
. ķēniņiem, kuriem, neraugoties uz viņu rūpēm par viou 
pavalstniekiem un viņu palīdzību nabagajiem, ir nodrošināta tikai ārēja un gaistoša uzticība, kamēr cilvēku sirdīs viņi neiedveš ne mīlestību, ne cieņu? Vai tā augstākā vara caur viena vārda spēku nav pakļāvusi, iedzīvinājusi un atjaunojusi veselu pasauli? Kā! Vai gan zemes pīšļi ir salīdzināmi ar Viņu, Kungu Kungu? Kādai gan mēlei iedrīkstēties izteikt to neizmērojamo atšķirību, kāda ir starp viņiem? Nē, visi salīdzinājumi ir nepietiekami Viņa augstākās varas svaidītās svētnīcas atainošanai. Ja cilvēks padomātu, viņš pamanītu, ka pat kalps pie Viņa sliekšņa valda pār visām radības būtnēm! Tas ir jau ticis pieredzēts, un tas 
izpaudīsies nākotnē. 

Šī ir tikai viena no Viņa garīgās varas pazīmēm, kuru mēs esam izklāstījuši atbilstoši cilvēku uztveres spējai. Jo Viņš, Visu lietu Dzinējspēks, cildinātais Vaigs, ir tāda spēka avots, kādu nevar atsegt ne šis Pārestību Cietušais, nedz arī aptvert šī 
necienīgā tauta. Bezgala augstu Viņš stāv pār to cilvēku 
slavinājumiem, kas slavina Viņa augstāko varu; godināms ir viņš viņpus visa tā, ko cilvēki Viņam piedēvē! 

Un tagad apsver savā sirdī šo: ja šī augstākā vara nozīmētu laicīgu varu un laicīgu valdīšanu, ja ar to būtu domāta visu zemes tautu un cilšu pakļaušana un viuu ārēja uzticība -caur kuru Viņa mīļotajiem jātiek paaugstinātiem un jābauda miera dzīve un Viņa naidniekiem jātop pazemotiem un mocītiem - šāds varas veids neatbilstu Dieva dabai, Dieva, kas ir visas valdīšanas Pirmsākums, kura dižumu un spēku apliecina visas būtnes. Jo, vai tad tu neredzi, ka cilvēku vairākums atrodas Viņa ienaidnieku varā? Vai tad viņi visi nav novērsušies no Viņam tīkamā ceļa? Vai viņi nav darījuši to, ko Viņš viņjem ir aizliedzis, un atstājuši nedarītu, nē, noraidījuši un pretojušies tam, ko Viuš viņiem ir pavēlējis? Vai Viņa draugi nav vienmēr krituši par upuri Viņa ienaidnieku tirānijai? · Visas šīs lietas ir acīmredzamākas nekā pusdienas saules žilbums. 
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Tāpēc zini, ak pētošais meklētāj, ka laicīgai varai nav vērtības, un Dieva un Viņa Izraudzīto acīs tādas tai arī nebūs. Bez tam, ja pārākumu un valdīšanu iztulkojam kā zemes virsvaldību un laicīgu varu, cik gan neiespējami tev būs izskaidrot šos pantus: "Un, patiesi, mūsu pulks uzvarēs. "29 

"Labprāt tie gribētu izdzēst Dieva gaismu ar savām mutēm: bet 
Dieva griba ir savu gaismu pilnveidot, kaut arī neticīgiem tā riebjas. 1 130 1 1Viņš ir Valdnieks pār visām lietām. 1 1  Līdzīgā kārtā arī Korāna lielākā daļa apliecina šo patiesību. 

Ja šo neapdomīgo un nicināmo dvēseļu dīkie apgalvojumi būtu patiesi, tad tām nebūtu nekādas citas izvēles, kā noraidīt visus šos svētos izteikumus un debesu mājienus. Jo uz zemes nevarētu atrast lieliskāku un Dievam tuvāku karotāju kā Huseinu3 I , Alī dēlu, tik nepārspējams un nesalīdzināms viņš bija. "Pasaulē nebija neviena, kas būtu viņam līdzīgs. "  Taču jādomā, tu esi dzirdējis, kas ar viņu notika. Pār tirāniem nāk Dieva lāsts. 32 
Ja pants "Un, patiesi, mūsu pulks uzvarēs" būtu burtiski skaidrojams, tad ir acīmredzams, ka tas nekādā veidā nav attiecināms uz Dieva Izraudzītajiem un Viņa pulkiem, tā kā Huseins, kura varonība bija redzama kā saule, sagrauts un 

uzvarēts, beigās Karbilā33, Tafas zemē34, izdzēra moku kausu. 
Līdzīgi ir ar svēto pantu "Labprāt vioi izdzēstu Dieva gaismu ar savām mutēm: Bet Dieva Griba ir savu gaismu pilnveidot, kaut arī neticīgie pret to izjūt riebumu." Ja tas būtu burtiski saprotams, tas nekad neatbilstu patiesībai jo, ārēji šķiet, ikvienā laikmetā Dieva gaismu ir vienmēr aptumšojušas zemes tautas, un tās ir izdzēsušas Dieva Lāpas. Kā gan tad izskaidrot šo Lāpu pārākumu? Ko varētu nozīmēt Dieva gribas spēja pilnveidot savu gaismu? Kā tas jau ir ticis pieredzēts, tik liels bija neticīgo naids, ka neviens no šiem dievišķiem Spīdekļiem nekad nerada patvērumu, nedz arī baudīja no miera kausa. Tik smagi viņi tika apspiesti, ka pat viszemākie no šiem cilvēkiem varēja šīm esības Būtībām nodarīt, ko vien tie vēlējās. Cilvēki šīs ciešanas ir novērojuši un novērtējuši. Tāpēc, kā gan šādi ļaudis varētu spēt saprast un izskaidrot šos Dieva vārdus , šos mūžīgās godības pantus? 
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Bet šo pantu nozīme nav tāda, kādu viņi ir iedomājušies. Nē, vārdi "pārākums", "spēks" un "vara" nozīmē pilnīgi savādāku stāvokli un jēgu. Piemēram, padomā par to neuzvaramo spēku, kāds piemita Huseina asins pilieniem, kas apšļakstīja zemi. Kāds pārākums un vara bija pašai zemei pār cilvēku miesām un dvēselēm, ko piešķīra tai šīs svētās un spēcīgās asinis! Un tik lielā mērā, ka tas, kas mēģināja atbrīvoties no savām nelaimēm, tika izdziedināts, pieskaroties šai svētajai zemei, un, kas, vēlēdamies aizsargāt savu īpašumu, kā dārgumu ar dziļu ticību un izpratni glabāja savās mājās kādu mazumi.nu šīs svētās zemes, tas pasargāja savus īpašumus. �īs ir tā spēka ārējās izpausmes. Un, ja mums būtu jāpastāsta pat tās 

slēpto spēku, viņi noteikti sacītu: "Viņš, patiesi, uzskatīja šos zemes pīšļus par Kungu Kungu un ir pavisam atmetis ticību Dievam." 
Bez tam, atsauc atmi.J:i.ā tos apkaunojošos apstākļus, kādi raksturoja Huseina mocekļa gaitas. Padomā par viņa vientulību, par to, ka neatradās neviens, kas viņam.palīdzētu, neviens, kas paceltu viņa līķi un apglabātu to. Un tomēr, raugi, cik daudz šodien ir to, kas no vistālākajiem zemes stūrīšiem uzģērbj 

svētceļnieka drānas un meklē to vietu, kur viņu nomocīja, lai varētu noliekt savas galvas pie viņa kapličas sliekšoa! -�āds ir 
Dieva pārākums un spēks! Tāda ir Vioa dižuma un valdīšanas slava! 

Nedomā, k�, tāpēc ka tas viss notiek pēc Husein,a mokpilnās nāves, viņam no visas šīs godības nav bijis nekā4a labuma. Jo šī cēlā dvēsele ir kļuvusi nemirstīga, tā dzīvo Dieva dzīvi un mājo debesu godības takās, atkalsavienošanās debesu koka zarā. Šīs esamības Būtības ir mirdzoši upurēšanās paraugi. Tās ir ziedojušas un turpinās ziedot savas dzīvības, savu mantību, savas dvēseles, savu garu, it visu, ejot Visu Mīļotā taku. Dārgāku viņi nevarētu turēt nekādu citu stāvokli, lai cik tas augsts būtu. Jo tiem, kas mīl, nav citas vēlēšanās, kā viņu Mīļotā prieks, un nav viņiem cita mērķa, kā vien atkal savienoties ar Viņu. 
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Ja mēs vēlētos tev mazliet likt apjaust Huseina mocekļa dzīves noslēpumus un parādīt tev tās augļus, šo lappušu nepietiktu, tās nespētu šo moku nozīmi pienācīgi izskaidrot. Mēs ceram, ka, ja Dievs to gribēs, pūtīs piedošanas vēsma, un dievišķais Ziedonis tērps Esamības Koku jaunas dzīvības tērpā; tā, lai mēs varētu atklāt dievišķās Gudrības noslēpumus un ar 

Vil)a lēmumu kļūtu neatkarīgi no visu lietu zināšanas. Pagaidām mes esam saskatījuši tikai saujii:m dvēseļu, kas bez jebkādas slavināšanas ir šo stāvokli sasniegušas. Lai nākotne parāda, ko Dieva Tiesa spriedīs un ko Vioa likuma Svētnams atsegs. Tādā veidā mēs atstāstām tev Dieva Mācības brīnumus un lejam tev ausīs debesu melodijas, lai tu varētu iegūt īstas zināšanas un 
baudīt no to augļiem. Tāpēc droši zini, ka šie debesu varenības 
Spīdekļi, kaut arī tie mīt pīšļos, ir ieguvuši savu īsto mājvietu godības tronī debesu augstumos. Kaut gan tiem oemta visa laicīgā mantība, tie paceļas neizmērojamu bagātilm valstībā. Un, ienaidnieku sūri pārbaudīti, vioi sēž pie debesu Valdītāja labās rokas. Viou pazemošanas tumsā pār vioiem spīd nedziestošas slavas gaisma, un pār viou bezpalīdzību līst nepieveicamas varas ķīlas. 

Tā Jēzus, Marijas dēls, kādu dienu sēdēdams un 
runādams no Svētā Gara iedvesmas, teica sekojošos vārdus: "Ak 
ļaudis! Mans ēdiens ir lauka zāle, ar kuru es apmierinu 
izsalkumu. Mana gulta ir pīšļi, mans lukturis naktī ir mēness gaisma, un mans kumeļš ir manis paša kājas. Raugi, kas gan uz zemes ir bagātāks par mani?" Pie Dieva taisnīguma! Ap šo 
nabadzību lidinās tūkstošiem bagātību, un neskaitāmas godības ķēņinvalstis kāro šādu pazemojumu! Ja tu iemantotu kaut vai pilīti no šo vārdu dziļākās nozīmes, tu noteikti atstātu šo pasauli un visu, kas atrodas tajā, un kā Fēnikss sadegtu nedziestošās Uguns liesmās. 

Līdzīgā veidā, tiek stāstīts par to, ka kādā dienā viens no Sadika līdzgaitniekiem sūdzējās viņam par savu nabadzību, uz ko Sadiks, šis nemirstīgais skaistums, atbildēja: "Patiesi, tu esi bagāts un esi dzēris pārpilnības malku. " N abac;lzības skartā dvēsele apmulsa, dzirdot šādus vārdus no gaišā vaiga, un sacīja: 
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"Kur ir manas bagātības, jo man nav pat vienas monētas?" Uz to Sadiks atbildēja: "Vai tad tev nepieder mūsu mīlestība?" Viņš 
atbildēja : "Jā, man tā pieder, ak tu Dieva Pravieša atvase! "  Un Sadiks jautāja viņam, sacīdams: "Vai tu šo mīlestību apmainītu 
pret tūkstoti dināru?" Vi1,1š atbildēja : "Nē, nekad es to neapmainīšu, pat ja man dotu visu pasauli ar visu, kas ir tajā! " Tad Sadiks piezīmēja: "Kā gan tādu var saukt par nabagu, kam pieder visa pasaule?'' 

Šī nabadzība un šī bagātība, šī pazemošana un šī godināšana, šī valdīšana un vara, uz kuru savus skatus vērš un 
kam pieķeras šīs godkārīgās un neapdomīgās dvēseles, - tajā 
Tiesā visam tam nav nekādas nozīmes ! Kā Vi1,1š ir sacījis: "Ak cilvēki ! Jūs nabagi vien esat, kam Dieva pietrūkst; bet Dievs ir bagāts un neatkarīgs."35 Ar "bagātību" tāpēc tiek domāta neatkarība no visa, izņemot Dievu, un ar "nabadzību" tiek domāts to lietu trūkums, kas nāk no Dieva. 

Tāpat atsauc atmiņā to dienu, kad jūdi, kas bija aplenkuši 
Jēzu, Marijas Dēlu, centās piespiest viņu paziņot, ka viJ,lš ir 
Mesija un Dieva Pravietis tā, lai tie varētu izsludināt viņu par neticīgo un notiesāt uz nāvi. Tad tie viņu veda projām, viņu, kas bija dievišķās Atklāsmes Saule, pie Pilāta36 un Kajafas, kas bija tā laika garīdznieku vadonis. Visi galvenie priesteri bija sapulcējušies pilī, tāpat kā pūlis ļaužu, kas bija sanākuši, lai vērotu viņa ciešanas un oirgātos par viņu. Kaut gan viņi atkārtoti vi1,1u izprašņāja, cerēdami, ka viņš apstiprinās savu sūtību, Jēzus klusēja un nerunāja. Beidzot viens Dieva nolādētais cēlās un, tuvodamies Jēzum, pratināja viņu, sacīdams: "Vai tad tu neapgalvoji, ka esi Dieva sūtītais Mesija? Vai tad tu neteici: 'Es esmu Kēniņ.u Kēni1,1š, mans vārds ir Dieva Vārds, un es esmu Sabata dienas37 atcēlējs?"' Tad Jēzus pacēla galvu un sacīja: "Vai tu neskati cilvēka Dēlu sēžam pie Visvarenākā labās rokas?" Tie bija vi1,1a vārdi, un tomēr padomā, ka patiesībā viņam nebija nekādas varas, izņemot to iekšējo spēku, kas nāk no Dieva un kas ietver visu, kas ir debesīs un uz zemes. Kā gan man atstāstīt visu to, kas nāca pār vi1,1u pēc tam, kad viņš pateica šos vārdus? Kā gan man aprakstīt vrou briesmīgo izturēšanos pret viņu? Un 
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beidzot tie viņa svētītajai Personai nodarīja tik daudz sāpju, ka Viņš meklēja patvērumu ceturtajās debesīs. 
Un Lūkas Evaņģēlijā tāpat stāv rakstīts, ka kādu dienu Jēzus gāja garām kādam jūdam, kas bija triekas ķerts un gulēja uz gultas. Kad šis jūds ieraudzīja viņu, tas viņu pazina un sauca, lai viņš tam palīdz. Jēzus viņam sacīja: "Celies no savas gultas; tavi grēki ir tev piedoti." Daži no jūdiem, kas stāvēja tuvumā, iebilda, sacīdami: "Kas var piedot grēkus, izņemot vien Dievu?" Un, uzreiz uztverdams viņu domas, Jēzus atbildēja: "Vai ir 

vieglāk triekas ķertajam teikt: 'Celies, ņem savu gultu un staigā' vai arī teikt, ka tavi grēki ir tev piedoti? Lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara uz zemes atlaist grēkus. 1 1 3& Tā ir īstā augstākā 
vara, un tāds ir Dieva Izraudzīto spēks! Un visām šīm lietām, kuras mēs atkal un atkal esam pieminējuši, un tiem dažādajiem avotiem un piemēriem, uz kuriem mēs esam atsaukušies, nav cita mērķa, kā vien palīdzēt tev aptvert netiešos norādījumus Dieva Izraudzīto izteikumos, lai daži no šiem izteikumiem, neliktu taviem soļiem kļūt nedrošiem un tavai sirdij krist izmisumā. 

Tā ar stingriem soļiem mēs varam iet pa pārliecības Ceļu, lai tās vēsmas, kas plūst no Dieva labās gribas plavām, varētu nest pār mums Dieva labvēlības saldo smaržu, un likt mums-, 
nīcīgiem mirstīgajiem, kādi mēs esam, iemantot mūžīgās godības Kēni(lvalsti. Tad tu apjautīsi augstākās varas un visa cita dziļāko nozīmi, par kuru runāts nostāstos un Svētajos Rakstos. Vēl jo vairāk, jau ir skaidri zināms, ka visu to, pie kā jūdi un kristieši ir turējušies, un visus tos zaimus un paļas, kurus tie gāza pār 
Muhameda Daili, turpina vēl šodien Korāna tauta, un par to liecina viņu "Baijānas Būtības" noraidīšana - lai visas tās dvēseles, kas mājo dievišķās Atklāsmes Kēniņvalstī tiek ziedotas viņam! Raugi viņu muļķību: viņi saka tos pašus vārdus, kādus senāk teica jūdi, un nezina to! Cik patiesi ir vārdi, kurus viņš teica par tiem: "Lai viņi izklaidējās paši ar savām paļām! "39 
"Patiesi, Tu esi dzīvs, ak Muhamed! Viņi ir savu tukšo iedomu varā. 1 140 
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Tad, kad neredzamā, mūžīgā un dievišķā Būtība lika virs 

atziņas apvāršņa pacelties Muhameda Saulei, viens no iebildumiem, kādus jūdu mācītāji cēla pret vinu, bija, ka pēc Mozus Dievam neesot vairs nekādas vajadzības sūtīt vēl kādu Pravieti. Tiesa, Svētajos Rakstos ir tikusi pieminēta kāda Dvēsele, kas katrā ziņā atklāsies, kas attīstīs ticību, kas veicinās Mozus tautas intereses, liekot Mozus likumiem valdīt visā pasaulē. Tā mūžīgās gaismas Kēniņš min savā Grāmatā vārdus, ko ir sacījuši tie, kas klīst atsvešinātības un maldu ielejā: "'Dieva roka,' saka jūdi, 'ir pieķēdēta. '  Lai pieķēdē vi])u pašu rokas; un lāsts nāca pār vi])iem par šādiem vārdiem. Nē, abas rokas Viņam ir brīvas un izstieptas! "41 "Dieva roka ir virs viņu rokām. "42 

Lai gan Korāna skaidrotāji ir dažādi stāstījuši par tiem apstākļiem, kādos ir atklāts šis pants, tev tomēr vajadzētu papūlēties iedziļināties tā jēgā un nolūkā. Viņš saka: Cik tas viss ir aplami! Jūdi alojas ! Kā gan var roku pieķēdēt tam, kas patiesi ir Kēninš, kas lika Mozwn atklāt savu vaigu, kas uzsedza viņam 
Pravieša mantiju, kā gan var pieķēdēt vai važās saistīt rokas 
Viņam? Kā gan var pielaist domu, ka Dievs nespēj pēc Mozus vēl kādu Sūtni sūtīt? Raugi, cik aplami ir tas, ko vi])i saka! Cik tālu viņi nomaldījušies no izpratnes un atziņas takas! Un vēro, kā arī šo baltu dienu visi šie ļaudis alojas. Vairāk nekā tūkstoš gadus vini citē šo pantu, neviļus nosodīdami jūdus, nejaužot, ka viņi taču paši gan atklāti, gan slēpti, pauž jūdu tautas noskaņas un pārliecību. Tu taču saproti, cik tukšs ir viņu apgalvojums, ka 
nekādas Atklāsmes vairs nebūs, ka vārti uz Dieva žēlastību ir slēgti, ka no mūžīgā svētuma gaismas avotiem nekad vairs nepacelsies Saule, ka uz mūžiem ir aprimusi nebeidzamā Dāsnuma Jūra un ka no Senās Godības Svētnīcas nekad vairs neiznāks Dieva Sūtņi. Lūļ, kāds ir mērs šo šaursirdīgo, nicināmo cilvēku sapratnei! Sie ļaudis ir iedomājušies, ka Dieva visu aptverošās mīlestības un neizmērojamās žēlastības plūsma, par kuras mitēšanos neviens prāts nevar iedomāties, ir apturēta. No visām pusēm viņi ir cēlušies un tirānu gumus jozuši, un cīnījušies cik jaudas, lai ar tukšu, dīku iedomu rūgtajiem ūdeņiem noslāpētu Qieva Degošā Krūma liesmu, aizmirsdami, � tas varas oreols, kas ir varenā cietoķšna iekšienē, pasargās 
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Dieva Lāpu. To galīgo trūkumu, kādā šie cilvēki ir krituši, viņi ir 
izbaudījuši pārpilnām, jo viņi nav atzinuši Dieva Mācības saturu un tās noslēpumu izzināšanas galveno mērķi. Jo visaugstākā un lielākā žēlastība, kāda ir dota cilvēkiem, ir žēlastība "iemantot Dieva tuvumu" un Viņa atzinību, kas ir tikusi apsolīta visām tautām. Tā ir visaugstākā žēlastība, kādu cilvēkam apsolījis Visudāsnais Sendienu Kēniņš, un tā ir Viņa neizmērojamā dāvana savai radībai. No šīs žēlsirdības un dāsnuma nav baudījis 
neviens no šīs tautas, nav viņi tikuši apveltīti ar šo visaugstāko 
godu. Cik daudz ir to zināmo pantu, kas nepārprotami apstiprina šo svarīgo patiesību un nozīmīgo tēmu! Un tomēr viņi to ir noraidījuši un pēc sava prāta nepareizi iztulkojuši tās nozīmi. Viņš ir arī sacījis: "Un tie, kas netic Dieva zīmēm vai tam, ka viņi jebkad Viņu satiks, izmisīgi alks manas žēlastības, jo viņus gaida bargs sods. "43 Un tāpat Viņš saka: "Tie, kas patur prātā,ka viņiem lemts sasniegt tā Kunga klātbūtni, atgriezīsies pie Viņa. "44 Tāpat citā gadījumā Viņ.š saka: "Tie, kas uzskatīja par 
drošu, ka viņi satiks Dievu, sacīja: 1Cik bieži caur Dieva gribu mazs pulciņš ir pievarējis skaitliski lielu pulku! "'45 Un vēl vienā citā gadījumā Viņš dara zināmu: "Lai tas, kas cer iemantot tā Kunga klātbūtni, dara taisnu darbu."46 Un tāpat Viņš saka : "Viņš nosaka it visu, Viņš dara savas zīmes skaidras, lai jums būtu stingra ticība, ka iemantosiet tā Kunga tuvumu. "47 

Šī tauta ir noraidījusi visus tos pantus, kas nepārprotami liecina par "dievišķās Klātbūtnes sasniegšanas" iespējamību. Neviena tēma Svētajos Rakstos nav tikusi apgalvota ar lielāku uzsvaru. Neraugoties uz to, viņi ir lieguši sev šo cildeno un 
augsto godu, šo izcilo un brīnišķīgo stāvokli. Daži ir apgalvojuši, ka ar "Dieva klātbūtnes sasniegšanu" tiekot domāta Dieva "Atklāsme." Augšāmcelšanās Dienā. Ja vini apgalvotu, ka Dieva "Atklāsme" nozīmē "Universālu Atklāsmi", . tad būtu skaidri acīmredzams, ka šāda atklāsme jau pastāv visās lietās. Šo patiesību mēs jau esam konstatējuši un parādījuši, ka visās lietas ir iemiesots un atklājas pilnības Kēnina dižums un ka Saules atklāsmes zīmes, godības Avota atklāsmes zīmes, pastāv un atspoguļojas dzīvajās būtnēs. Ja cilvēki spētu skatīties ar dievišķa un garīga redzīguma acīm, vi.ni labprāt atzītu, ka vispār 
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nekas nevar pastāvēt bez Dieva, pilnības Kēniņa, dižuma atklāšanās. Padomā, kā visās lietās, kas radītas, jo daiļrunīgi atklājas tā iekšējā gaisma, kas viņās mājo. Raugi, kā visās lietās atveras Dieva Rizvāna vārti, lai tie, kas meklē, var iekļūt atziņas un gudrības pilsētās un ieiet zināšanu un spēka dārzos. Ikvienā dārzā viņi, skaistuma un cēluma rotātu un vārdu krātuvēs noglabātu, skatīs iekšējās nozīmes noslēpumaino līgavu. Vairums Korāna pantu norāda uz šo garīgo tēmu un to apliecina. Pants: "Un tur nav nekā, kas neteiktu Viņa slavu"48 ir tam jo izteiksmīgs afstiprinājums; "Mēs ievērojām it visu un to pierakstījām" 9 arī patiesi liecina par to. Tātad, ja ar "Dieva klābūtnes iemantošanu" tiek domāta tādas atklāsmes atziņas sasniegšana, tad ir acīmredzams, ka visi cilvēki ir jau iemantojuši šī augstākā Kēniņa nemirstīgā vaiga tuvumu. Tad kāpēc atstāt šādu atklāsmi tikai Augšāmcelšanās Dienai? 
Un, ja viņi apgalvotu, ka ar "dievišķo Klātbūtni" tiek 

domāta tā "īpašā Dieva Atklāsme", kuru daži Sufi50 reliģijas piekritēji apzīmē kā "Vissvētāko Starojumu", ja tas ir pašā Būtībā, tad ir skaidrs, ka tas ir mūžīgi piemitis dievišķajai Atziņai. Pieļaujot šīs hipotēzes patiesīgumu, 1 ' dievišķās Klātbūtnes iemantošana" šajā nozünē nav iespējama nevienam, tā kā šī atklāsme attiecas uz visdziļāko Būtību, kuru sasniegt nevar neviens. "Ceļš ir slēgts un jebkuri meklējumi liegti." Debesu 
labvēlību baudošo prāti, lai cik augstu viņi nepaceltos, nespēj 
sasniegt šo stāvokli, un tumši un aprobežoti prāti vēl jo mazāk. 

Un ja viņi teiktu, ka ar "dievišķo Klātbūtni" tiek domāta "Dieva Apustuļu Atklāsme", kuru izskaidro kā "Svēto Starojumu", tā ir pēc vispārēja atzinuma attiecināma uz radības pasauli, proti, galvenās un sākotnējās Dieva izpausmes valstību. Sāda atklāsme ierobežojas tikai ar Viņa Praviešiem un Izraudzītajiem, jo šai esamības pasaulē nav parādījies neviens, kas bJitu par viņiem varenāks. So patiesību atzīst un apliecina visi. Sie Dieva Pravieši un Izraudzītie ir visu Dieva nemainīgo vārdu un īpašību iemiesotāji un atsedzēji. Tie ir spoguļi, kas patiesi un uzticīgi atstaro Dieva gaismu. Viss, kas ir attiecināms uz viņiem, ir patiesībā attiecināms uz Dievu pašu, kas ir gan 
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Redzamais, gan Neredzamais. Viņu, kas ir visu lietu Sākums, iepazīt un sasniegt ir iespējams tikai caur to gaišo Spīdekļu izzināšanu un sasniegšanu, kas nāk no Patiesības Saules. Tāpēc, iemantojot šo svēto Spīdekļu tuvumu, tiek iemantots paša Dieva tuvums. Izzinot viņus, mēs izzinām Dievu, un no viņu vaiga gaismas kļūst redzams Dieva Vaiga spožums. Caur šīm atraisītajām Būtnēm, kas ir gan sākums, gan gals, gan redzamais, 
gan neredzamais, un viņu īpašībām, atklājas, ka Viņš, kas ir Patiesības Saule, ir "gan Sākums, gan Gals, gan Redzamais, gan 
Neredzamais" .51  Un tas attiecas arī uz pārējiem Dieva cēlajiem vārdiem un cildenajām īpašībām. Tāpēc visi, kas jebkurā Dieva Izpausmes laikmetā ir saskatījuši un iemantojuši šo slavas apņemto, visdižāko Spīdekļu klātbūtni, ir caur to iemantojuši paša Dieva Klijtbūtni un sasnieguši mūžīgās un nemirstīgās dzīves pilsētu. Sādas klātbūtnes iemantošana ir iespējama tikai Augšāmcelšanās Dienā, kas ir tā diena, kurā, aptverot visu 
esamību, atklāsies pats Dievs. 

Lūk, ko nozīmē "Augšāmcelšanās Diena", par kuru tiek runāts Svētajos Rakstos un kas ir pasludināta visiem ļaudīm. Padomā, vai var iedomāties vēl dārgāku, varenāku un lielākas godības dienu par šo dienu, kuras dēl cilvēks varētu atteikties no svētības un liegt sev dāsnumu, kas kā pavasara lieti no žēlsirdības debesīm līst pār visu cilvēci? Kā gan iespējams, ka cilvēks dēl šaubu un fantaziju varā nokļuvušu ļaužu 
apgalvojumiem liedz sev šo žēlsirdības dāsnumu, kaut arī viņš ir pārliecinoši parādījis, ka neviena diena nav lielāka par šo Dienu un neviena atklāsme spožāka par šo Atklāsmi un sniedzis visus šos svarīgos un nemaldīgos pierādījumus, kurus apšaubīt nevar neviens saprotošs prāts un neievērot nevar neviens mācīts vīrs. Vai tad vini nav dzirdējuši labi zināmo nostāstu: "Kad celsies Ghaims, tad būs Augšāmcelšanās Diena?" Tādā paša veidā imāmi, šie dievišķās vadības neizdzēšamie gaismekli, ir izskaidrojuši pantu: "Ko gan viņi var sagaidīt kā vien to, ka, mākonu nests, Dievs nonāks lejā pie viņiem"52 - tā ir zīme, kuru vīni, bez šaubām, uzskatīja par vienu no Augšāmcelšanās Dienas pazīmēm attiecībā uz Ghairnu un vīna izpausmi. 
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Centies tāpēc, ak mans brāli, aptvert ,  ko noz1me "Augšāmcelšanās" un neļauj šo atstumto ļaužu tukšajām runām piesām.ot tev ausis. Ja tu ieietu pilnīgas atraisītības valstībā, tu labprāt apliecinātu, ka neviena diena nav varenāka par šo Dienu un ka nevar iedomāties nekādu augšāmcelšanos, kas iedvestu 
lielāku bijību kā šī Augšāmcelšanās. Viens šai Dienā izdarīts taisns darbs ir pielīdzināms visiem tikumīgiem darbiem, kādus neskaitāmu gadsimteņu gaitā cilvēki ir veikuši - nē, mēs lūdzam, lai Dievs piedod mums šādu salīdzinājumu! Jo, patiesi, to atlīdzību, ko šāds darbs pelna, cilvēki nemaz nespēj novērtēt. Tā kā šīs necienīgās un nožēlojamās dvēseles nav spējušas saprast vārdu "Augšāmcelšanās" un "dievišķās Klātbūtnes iemantošana" patieso nozīmi, viņiem pilnīgi liegta to svētība. Lai gan jebkādu 
zināšanu un ar to saistīto pūļu un darba vienīgais un galvenais mērķis ir šāda stāvokļa sasniegšana un atzīšana, tomēr viņi visi ir nodevušies savām materiālajām interesēm. Viņi liedz sev jebkādu brīvu brīdi un pilnīgi ignorē Viņu, visu mācību Būtību un vienīgo Mērķi! Man šķiet, ka viņu lūpas nekad nav skārušas dievišķās atziņas kausu un ka tie nav iemantojuši ne rasas pilīti no debesu žēlsirdības lietiem. 

Padomā, kā gan tas, kas Dieva Atklāsmes Dienā nespēj 
iemantot "dievišķās Klātbūtnes" žēlastību un saskatīt Viņa 
Izpausmi, kaut vinš būtu veselo mūžību dzinies pēc atzinas un 
apguvis visas cilvēku ierobežotās un pasaulīgās zināšanas, varētu tikt saukts par mācītu ! Ir acīmredzams, ka viņu nekādi nevar uzskatīt par cilvēku ar patiesām zināšanām. Turpretim pat 
visneizglītotākais no . visiem cilvēkiem, ja viņam ir kritis tas augstākais gods, ir patiesi uzskatāms par vienu no tiem dievišķi mācītiem vīriem, kuru zināšanas nāk no Dieva; jo tāds cilvēks ir uzkāpis atziņas kalngalā un sasniedzis gudrības augstāko virsotni. 

Šāds stāvoklis arī ir viena no Atklāsmes Dienas zīmēm; kā ir ticis sacīts: "Pazemotos jūsu vidū Vinš paaugstinās, un augstu stāvošos Viņš pazeminās. " Un līdzīgā veidā Viņš ir pateicis Korānā: "Un mēs vēlamies būt labvēlīgi pret tiem, kas ir pazemoti zemes virsū, un celt tos par garīgajiem vadoņiem un 
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mūsu mantiniekiem cilvēku vidū. "53 Šai dienā ir ticis pieredzēts, cik daudzi no garīdzniekiem, atraidīdami patiesību, ir ieslīguši nezināšanas visdziļākajos dziļumos, un vīnu vārdi ir tikuši izdzēsti no mācīto un godības vīru saraksta. Un cik daudzi no 
neizglītotajiem, pieoemot ticību, ir pacēlušies augstu un uzkāpuši atziņas kalna virsotnē, un viņu vārdi ar Varenā Spalvu ir tikuši ierakstīti dievišķās Atziņas plāksnē. Tādā veidā pēc savas gribas "Dievs kādu vai nu · apstiprinās vai atcels : jo Vioam pieder Atklāsmes Avots. "54 Tāpēc ir ticis sacīts: "Meklēt liecību, kad pierādījums jau ir apstiprinājies, ir nepiedienīga rīcība, un dzīties 
pēc zināšanām, kad visu zināšanu Mērķis jau ir sasniegts, ir patiesi peļami. " Sakiet, ak zemes ļaudis! Raugiet šo liesmai līdzīgo Jaunekli, kas trauc caur Gara bezgalīgajiem dziļumiem un 
vēstī jums vēsti: "Raugi, Dieva Lāpa mirdz", un aicina jūs uzklausīt Viņa Mācību, kura, slēpta zem senās godības plīvuriem, spīd virs mūžīgā svētuma gaismas avota Irākas zemē. 

Ak mans draugs, ja tavs prāts kā putns paceltos, lai izpētītu Korāna Atklāsmes debesis, ja tas vērotu to dievišķo zināšanu valstību, kas tur paveras, tu, bez šaubām, savā priekšā 
redzētu atvērtas neskaitāmas durvis uz atzinu. Tu, protams, saskatītu, ka viss tas, kas šai dienā ir kavējis šai tautai sasniegt 
nebeidzamās žēlastības jūras krastus, ir tas pats, kas Muhameda Atklāsmes laikā neļāva cilvēkiem saskatīt šo dievišķo Spīdekli un apliecināt viņa patiesību. Tu tāpat aptversi "otreizējās atnākšanas" un "atklāsmes" noslēpumus un netraucēti mājosi paļāvības un pārliecības augstajā templī. 

Un gadījās, ka kādu dienu grupa visaugstākās Dailes pretinieku, kas jo tālu bija aizklīduši no Dieva nesagraujamās Svētnīcas, Muhamedam teica šos nicīgos vārdus: "Patiesi, Dievs ar mums ir noslēdzis denou, ka mēs neatzīsim Apustuli
3t. 
iekams viņš nenesīs mums upuri, ko debesu uguni aprīs. "55 �ī panta doma ir tāda, ka Dievs bija noslēdzis denou ar viuiem, ka vioiem nav jātic nevienam vēstnesim, ja vioš nepiepildīs Ābela un Kaina56 brīnumu, tas ir, nenesīs upuri, un uguns n42 debesīm to neaprīs; tieši, kā vini to bija dzirdējuši stāstā par Abelu, kas ir pierakstīts Svētajos Rakstos. Uz to .Muhameds atbildēja: "Jau 
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pirms manis pie jums ir nākuši ApustuU ar drošām liecībām un ar to, par ko jūs runājat. Kāpēc jūs viņus nokāvāt? Sakiet man, ja 
jūs esat taisnīgi ļaudis. "57 Un tagad esiet godīgi: Kā gan tie ļaudis, kas dzīvaja Muhameda dienās, varēja pastāvēt tūkstošiem gadus pirms Adama un citu Praviešu laika? Kāpēc gan Muhamedam, lai patiesīguma Būtībai, vajadzēja apvainot sava laika cilvēkus Abela un citu Praviešu noslepkavošanā? Tev nav nevienas cita ceļa, kā uzskatīt Muhamedu par viltvārdi vai par nejēgu - lai pasarg Dievs! - vai arī apgalvot, ka tie ļaundari bija tie paši ļaudis, kas ikvienā laikmetā bija pret Dieva Praviešiem un Vēstnešiem, nopēla tos un beigās lika tiem ciest mokas. 

Apsver to savā sirdī, lai dievišķās atziņas saldās brāzmas, kas pūš no žēlsirdības pļayām, nestu pār tevi Mīļotā vārdu elpas saldmi un ļautu tavai sirdij iemantot atziņas Rizvānu. Tā kā ikviena laikmeta neapdomīgie nekad nav spējuši izdibināt 
šo svarīgo un saturīgo vārdu dziļāko nozīmi un ir iedomājušies, ka Dieva Praviešu atbilde neattiecas uz jautājumu, ko tie viņiem bija uzstādījuši, viņi šos zināšanu un izpratnes Iemiesojumus 
izdaudzināja par aprobežotiem nejēgām. 

Līdzīgā kārtā Muhameds kādā citā pantā izsaka savu protestu pret tā laika cilvēkiem. Viņš saka: "Lai gan viņi iepriekš bija lūguši uzvaru pār neticīgajiem, kad pie tiem atnāca viņš, par kuru tie bija dzirdējuši, tie viņam tomēr neticēja. Lai krīt pār neticīgajiem Dieva lāsts!"58 Saproti, ka šis pants tāpat nozīmē, ka 
cilvēki, kas dzīvoja Muhameda dienās, bija tie paši cilvēki, kas seno Praviešu dienās karoja un cīnījās, lai stiprinātu Ticību un mācītu Dieva Mācību. Un tomēr, kā gan tās paaudzes, kas dzīvoja Jēzus un Mozus laikā, un tās, kas dzīvoja Muhameda dienās, varēja uzskatīt par vieniem un tiem pašiem ļaudīm? Bez tam, tie, kurus viņi jau agrāk bija zinājuši, bija Mozus, kas atklāja savas piecas Grāmatas, un Jēzus, Evaņģēlija autors. Un tomēr, kāpēc Muhameds sacīja: "Kad pie tiem atnāca viņš, par kuru tie bija dzirdējuši," - proti, Jēzus vai Mozus - "tie viņam neticēja. " Vai Muhameds netika saukts citā vārdā? Vai viņš nenāca no kādas citas pilsētas? Vai vi1,1š nerunāja kādā citā valodā un nedeva kādu citu likumu? Kā tad var konstatēt šī panta patiesību un noskaidrot tā nozīmi? 
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Centies tāpēc saprast "otrreizējās atnākšanas" nozīmi, kas pašā Korānā ir tik nepārprotami atsegta un kuru tomēr līdz šim neviens nav sapratis. Ko tu par to saki? Ja tu saki, ka Muhameds iemiesoja seno laiku Praviešu "otrreizējo atnākšanu", kā to apliecina šis pants, tad viņa sekotājiem tāpat jābūt otrreiz atnākušiem senajiem sekotājiem tāpat, kā caur augstāk minēto pantu tekstu skaidri tiek pierādīta agrāko ļaužu "otrreizējā atnākšana 1 1 • Un, ja tu to noliedz, tu esi noliedzis Korāna 

patiesību, kas ir neapšaubāms Dieva aptiecinājums cilvēkiem. Tāpat papūlies aptvert vārdu "otreizējā atnākšana", "atklāsme" un "augšāmcelšanās " nozīmi, kāda tai bija dievišķās Būtības Izpausmju dienās, lai pats ar savām acīm tu varētu skatīt svēto dvēseļu "otrreizējo atnākšanu" to svētajās un apskaidrotajās miesās un varētu nomazgāt nezināšanas putekļus un ar žēlsirdības ūdeņiem, kas plūst no dievišķās Atziņas Avota attīrīt savu neredzīgo būtni, lai caur Dieva spēku un dievišķās vadības gaismu tu tumšajā maldu naktī varētu saskatīt mūžīgā spožuma 
Rītu. 

Bez tam, ir skaidrs, ka Dieva uzticības Nesēji ir kļuvuši zināmi zemes tautām kā jaunas mācības Izskaidrotāji un jaunas vēsts Atsedzēji. Tā kā šie Debesu troņa Putni ir sūtīti no debesīm pēc Dieva gribas un tā kā vioi visi ceļas, lai sludinātu Viņa neatvairāmo ticību, viņi tiek uzskatīti kā viena dvēsele un kā viena un tā pati būtne. Jo viņi visi dzer no viena Dieva mīlestibas kausa un bauda no tā paša Vienības Koka. Š īm Dieva 
Izpausmēm ir divējādi stāvokļi. Viens ir tīras abstrakcijas un 
vienotas būtibas stāvoklis. Šajā zioā, ja tu visas vioas sauc vienā 
vārdā un piedēvē tām tās pašas īpašības, tu neesi nomaldījies no patiesības. Tieši tā, kā vioš ir atklājis: "Nekādu atšķirību mēs starp Vioa Vēstnešiem nevelkam. "59 Jo vioi, visi kā viens, aicina zemes ļaudis atzīt Dieva vienību un vēstī par bezgalīgi skaistajiem un dāsnajiem Kautāra ūdeņiem. Tie visi ir tērpti Praviešu tērpos, un tos sedz slavas mantija. Lūk, kā Muhameds, kas ir visa Korāna būtība, ir pavēstījis: "Es esmu visi Pravieši. 11 Un tāpat vioš saka: "Es esmu pinnaisvĀdams, Noass, Mozus un Jēzus." Līdzīgi ir izteicies Imāms Ali. Sādi izteikumi, kuri norāda uz vienīgā Dieva izskaidrotāju vienprātību, ir arī nākuši no Dieva 
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nemirstīgās mācības un no dievišķo gudrības pērļu krātuvēm un ir ierakstīti Svētajos Rakstos. Šīs svētās Personas ir Dieva gribas īstenotājas un Viņ.a Atklāsmes Gaismas Avoti. Šī Atklāsme ir augstāka par daudzveidības plīvurotību un skaitļu nepieciešamību. Tā viņ.š saka: "Mūsu Nolūks ir tikai viens. 1160 Tā kā nolūks ir viens un tas pats, tā Izskaidrotājiem arī noteikti jābūt tiem pašiem. Līdzīgi ir teikuši arī Muhameda mācības imāmi, kas 
ir kā pārliecības gaismas lāpas. "Muhameds ir mūsu pirmais, Muhameds ir mūsu pēdējais. Muhameds mums ir visi." 

Tev ir skaidri saprotams, ka visi Pravieši ir Dieva mācības Templi, kas ir parādījušies · dažādos tērpos. Ja tu ieskatīsies ar vērīgāku aci, tu redzēsi, ka viņi visi mīt tajā pašā svētnīcā, paceļas tajās pašās debesīs, sēž uz viena un tā paša trooa, teicot vienu un to pašu runu un sludinot vienu un to pašu 
ticību. Tāda ir Esības Iemiesojumu, šo Gaismas Nesēju, vienība! 
Tāpēc, ja kāda no šīm Svētuma Izpausmēm saka: "Es esmu visu Praviešu atgriešanās," vinš runā patiesību. Līdzīgi, ar katru nākošo Atklāsmi atgriežas iepriekšējā Atklāsme, apstiprinot šo patiesību. Tā kā pantu un nostāstu apliecinātā Dieva Praviešu atgriešanās ir tikusi pārliecinoši pierādīta, aņ viņu Izraudzīto atgriešanās ir tikusi nepārprotami pierādīta. Sī atgriešanās jau pati par sevi ir acīmredzama, lai vēl būtu vajadzīgas jebkādas liecības vai pierādījumi. Piemēram, atceries ka starp Praviešiem 
bija Noass. Kad viņu tērpa Pravietības tērpā un kad Dieva Gars Vioam lika celties un iet sludināt Viņa Mācību, visi tie, kas 
viņam ticēja un atzina vina Ticību, tika aplaimoti ar jaunas dzīves svētību. Par viņu var patiesi sacīt, ka viņš piedzima un dzīvoja no jauna, jo, pirms vioš sāka ticēt Dievam un pieoēma Viņ.a Izpausmes, vioš bija pieķēries laicīgiem labumiem, sievai, bērniem, ēdienam, dŗērienam un tamlīdzīgām lietām un tik lielā mērā, ka dienu un nakti vioa vienīgā tūpe bija mantas raušana un sevis nodrošināšana ar baudas un prieka objektiem. Bez visa tā, iekams vioš bija baudījis no ticības dzīvinošajiem ūdeniem, vioš bija tik cieši saaudzis ar savu priekšteču tradīcijām, tik uzticīgi ievērojis viou parašas un likumus, ka viņš būtu labāk cietis nāvi nekā pārkāpis kaut vai burtu no māoticīgajiem tikumiem un paradumiem, kas bija izplatīti ļaužu vidū. Tieši tā, kā to ļaudis 
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bija pazinojuši: "Patiesi, mēs atradām savus tēvus ticīgus, un, 
patiesi, viņu pēdās mēs staigāsim. "61 

Tiklīdz šie paši ļaudis, neraugoties uz savu trūkumu valgiem un uz šādu parašu ierobežojumiem, no Visaugstā sniegtā pārliecības kausa bija dzēruši nemirstīgās ticības malku, tie izmainījās tā, ka vioa dēl tie atteicās no tuviniekiem, no 
mantības, no dzīvības, no pārliecības, jā, no it visa, tik no Dieva vien nē! Tik daudz stiprākas par visu bija vi.l)u ilgas pēc Dieva, tik pacilājoša viņu sajūsma un prieks, ka viņu acīs pasaule ar visu to, kas tajā, izgaisa kā nebijusi. Vai tad šī tauta nav uzskatāmi parādījusi "atdzimšanas" un "atgriešanās" noslēpumus? Vai tad nav ticis pieredzēts, ka, pirms tiem tika dāvāta Dieva jaunā un brīnumainā žēlastība, šie paši ļaudis ar neskaitāmiem līdzekļiem mēģināja nodrošināt savu dzīvi pret briesmām? Vai dzelksnis neviesa viņos bailes, vai, lapsu 
ieraugot, tie nemetās bēgt? Bet, Dieva augstās ievērības pagodināti un Viņa žēlsirdības drošināti, vi(li, ja vien varētu, ziedotu desmit tūkstoš dzīvību, Viņa ceļu ejot! Nē, viou svētītās dvēseles, nicībā pret miesas cietumu, tvīktu izrauties no tā. Viens vienīgs karavīrs no tā pulka stātos pretī un cīnītos ar daudziem jo daudziem! Un tomēr, ja nebūtu notikusi šī pārtapšana vīnu dzīvē, kā gan tad viņi spētu darīt tādus darbus, kas atšķiras no cilvēku 
ierastajām gaitām un ir nesavienojami ar viņu pasaulīgajām iekārēm? 

Ir skaidrs, ka tikai šī neizprotamā pārtapšana varēja izraisīt tādu apgarotu izturēšanos, kas pavisam atšķiras no vio.u agrākajām parašām un rīcības esamības pasaulē. Jo viou nemiers kļuva par mieru, vinu šaubas - par pārliecību, vinu biklumspar drosmi. Tāds ir dievišķā eliksīra spēks, kas vienā acu mirklī pārveido cilvēku dvēseles! 
Piemēram, padomā par tādu vielu kā varš. Ja raktuvēs to pasargātu no sacietēšanas, tas septiodesmit gados sasniegtu zelta stāvokli. Tomēr ir cilvēki, kas apgalvo, ka varš esot tāds zelts, kas ir sacietējis nepareizi un nav tāpēc ieguvis tam atbilstošo 

. pareizo sastāvu. 
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Lai nu kā tas būtu, īstais eliksīrs liks vienā mirklī varam sasniegt zelta sastāvu un septiņdesmit gadu ilgam laika posmam iziet cauri vienā mirklī. Vai šo zeltu var saukt par varu? Vai var apgalvot, ka tas nav sasniedzis zelta stāvokli, ja pie rokas ir pārbaudes akmens, lai noņemtu provi un atšķirtu to no vara? 
Tāpat šīs dvēseles caur dievišķā eliksīra spēku vienā acu mirklī iziet cauri pīšļu pasaulei un tuvojas svētuma valstībai, un ar vienu soli šķērso zemi ar tās ierobežojumiem, un sasniedz Neredzamā valstību. Tev jāpieliek vislielākās pūles, lai iemantotu šo eliksīru, kas vienā netveramā elpas vilcienā pārvērš nezināšanas rietumus atziņas austrumos, apgaismo nakts tumsu ar rīta mirdzošajiem stariem, izved ceļiniekus cauri šaubu biezokņiem uz dievišķā Tuvuma neizsmeļamo bagātību krājumiem un uz pārliecības Avotu, un piešķir mirstīgajām 

dvēselēm to godu tik ielaistām nemirstības Rizvānā. Ja šo zeltu 
varētu uzskatīt par varu, tad varētu tāpat domāt, ka šie cilvēki ir palikuši tādi paši, kādi tie bija, iekams tiem tika dāvāta ticība. 

Ak brāli, raugi, kā "atdzimšanas", "atgriešanās" un "augšāmcelšanās" noslēpumi ar šiem pilnīgi pietiekamajiem, neapgāžamajiem un pārliecinošajiem izteikumiem ir tikuši atšķetināti un atsegti cilvēku acīm. Lai dod Dievs, ka ar Viņa žēlīgo un neredzamo palīdzību tu varētu nomest no savām miesām un no savas dvēseles vecās drānas un tērpties jaunā un 
nenovalkājamā tērpā! 

Tāpēc tie, kas ikvienā Dieva Izpausmes laikmetā gāja pārējai cilvēcei pa priekšu Dieva Ticības pieņemšanā, kas no dievišķā Skaistuma rokas dzēra atziņas dzidros ūdeņus un sasniedza ticības un pārliecības augstākās virsotnes� tos, patiesi, 
pēc vārdiem un darbiem, pēc titula un stāvokļa, var uzskatīt kā 
1 1atgriezošos 1 1 no agrākajiem Dieva Izpausmju laikmetiem, kuros tie bija līdzīgā kārtā ieguvuši tik izcilu stāvokli. Jo, lai arī ko iepriekšējas Dieva Izpausmes laikmeta ļaudis bija -pauduši, to pašu pauda vēlākas paaudzes ļaudis. Padomā: roze paliek roze neatkarīgi no tā, vai tā uzzied rietumos vai austrumos. Jo šai ziuā nav svarīgs rozes ārējais izskats vai forma, bet gan tās smarža un aromāts. 
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Tāpēc attīri savas acis no visiem šīs zemes ierobežojumiem, lai tu redzētu tos visus kā viena Vārda nesējus, kā vienas Mācības apliecinātājus, kā vienas Būtnes izpausmes, vienas Patiesības atklāsmes, un lai tu spētu aptvert Dieva Vārdu 
noslēpumaino "atgriešanos", par kuru mēs tikko runājām. Brīdi 
padomā par Muhameda sekotāju izturēšanos. Pārdomā, kā caur 
Muhameda dzīvinošo elpu vini tika attīrīti no laicīgo ārišķību sārņiem, atbrīvoti no savtīgām iekārēm un atraisīti no visa, tikai no Viņa vien nē. Raugi, kā viņi gāja pa priekšu visām zemes tautām un pirmie iemantoja Viņa svēto tuvumu, paša Dieva svēto tuvumu, kā vil)i atsacījās no pasaules un no visa tā, kas tajā, un labprātīgi un ar prieku ziedoja savas dzīvības pie Visaugstā Izpausmes kājām. Un tagad ievēro tās pašas apņēmības, tās pašas uzticības un pašaizliedzības "atgriešanos", īpašības, kuras 
parādīja tie, kas bija Baijāna Būtība62• Tu esi pieredzējis, ka šie sekotāji caur Kungu Kunga žēlsirdības brīnumiem nepieejamās godības virsotnēs ir uzspraudušu cildenas atsacīšanās karogus. Sie gaismas Nesēji visi ir nākuši no viena Avota, un šie augli ir viena .Koka augļi .. Tu nevari viņu starpā saskatīt nedz atšķirību, nedz kādu pārākumu. Un viss tas nāk caur Dieva žēlastību. Vioš 
piešķir savu žēlastību tam, kam Viņš vēlas piešķirt. Lai dod Dievs, ka mēs izvairītos neatzīšanas zemes un ieietu ticības pieņemšanas jūrā tā, lai mēs ar acīm, nomazgātām no visām pretrunām, skatītu vienotības un dažādības, pārmainu un 
vienesmes, ierobežojuma un nošķirtības pasaules un spārnoti paceltos uz Dieva Vārda dziļākās nozīmes svētnamu. 

Tāpēc no visiem šiem izteikumiem kļūst skaidri acīmredzams, ka, ja kāda dvēsele "beigās, kas beigu nezina", tiek atklāta un ceļas, lai sludinātu un atbalstītu Mācību, kuru "sākumā, kuram nav sākuma" bija pasludinājusi un atbalstījusi kāda cHa Dvēsele, tad, patiesi, var apgalvot par to, kas ir pēdējais, un par to, kas bija pirmais, ka viņi ir viens un tas pats, jo abi ir vienas un tās pašas Mācības aizstāvji. Dēl šī iemesla Baijāna Būtība - lai visa dzīvība, tik vien viņa paša nē, tiek viņam ziedota! - ir salīdzinājusi Dieva Izpausmes ar sauli, kura, kaut arī lec no "sākuma, kuram nav sākuma" līdz "beigām, kuras nezina beigu", ir tomēr tā pati saule. Un, ja tu teiktu, ka šī saule ir 
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iepriekšējā saule, tu runātu patiesību, un, ja tu teiktu, ka šī saule ir tās saules "atgriešanās", tu tāpat runātu patiesību. Tāpat no šī 
izteikuma kļūst acīmredzams, ka vārds "pēdējais" ir attiecināms 
uz vārdu "pirmais", un vārds "pirmais" ir attiecināms uz vārdu 
"pēdējais", jo kā pirmais, tā pēdējais ir cēlušies, lai sludinātu vienu un to pašu Ticību. 

Neraugoties uz šīs tēmas neapstrīdamību, pēc to uzskata, kas ir dzēruši no atzinas un pārliecības vīna, cik daudz tomēr ir tādu, kas nespēj saprast tās nozīmi un ir atļāvuši terminam "Praviešu Zīmogs" aptumšot tiem skatu un laupīt tiem Vioa daudzveidīgo dāvanu svētību! Vai tad Muhameds pats nepasludināja: "Es esmu visi Pravieši?'� Vai tad vinš nav sacījis, kā mēs jau esam atzīmējuši: "Es esmu Adams, Noass, Mozus un 
Jēzus?" Kāpēc gan !_am nemirstīgajam Skaistumam, kas ir sacījis: "Es esmu_pirmais Adams" nebija iespējams teikt arī : "Es esmu pēdējais Adams?" Jo tieši tāpat, kā vinš uzskatīja sevi par "pirmo no Praviešiem" - proti, Adamu, - tādā pat veidā termins "Praviešu Zīmogs" ir attiecināms uz šo dievišķo Skaistumu. Ir vispār atzīts, ka, būdams "pirmais no Praviešiem", viņš tāpat ir 
viou "Zīmogs". 

Šīs tēmas neizprotamība ir bijusi liela pārbaude visai cilvēcei. Raugi, cik daudz ir to, kas, pieturēdamies pie šiem vārdiem, nav ticējuši Vioam, kas ir to patiesais Paudējs. Kādu, mēs jautājam, nozīmi, tad šie ļaudis varēja piešķirt vārdiem "pirmais" un "pēdējais", kad runa iet par Dievu - lai slavēts ir Viņa Vārds ! Ja viņi apgalvo, ka šie termini attiecas uz šo materiālo visumu, kā tad tas būtu iespējams, jo redzamā lietu kārtība vel arvien skaidri pastāv? 
Nē, šai gadījumā ar terminu "pirmais" tiek domāts nekas cits kā "pēdējais", un ar terminu "pēdējais" tiek domāts nekas cits kā "pirmais". 
Tāpat ,  kā "sākumā, kuram nav sākuma" termins "pēdējais" ir patiesi attiecināms uz Viņu, kas ir visa redzamā un . neredzamā Audzinātājs, tāpat kā termini "pirmais" un "pēdējais" 
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ir attiecināmi uz Vina Izpausmēm. Vioi ir tai pašā laikā kā "pinnā", tā "pēdējā" Aizstāvji. Sēžot uz "pirmā" troņa, tie ieņem arī "pēdējā" troni. Ja atrastos redzīga acs, tā viegli uztvertu, ka "pirmā" un "pēdējā", "redzamā" un "slēptā" , "sākuma" un "zīmoga"· iemiesotāji nav nekas cits, kā šīs svētās Būtnes, šīs atraisītās Būtības, šīs dievišķās Dvēseles. Un, ja tev būtu lemts pacelties uz valstību, kur "Dievs bija viens, bez viņa nebija neviena cita", tu atrastu, ka tai Galmā šie vārdi nemaz neeksistē un ir pilnīgi aizmirsti. Tad tavu skaŅ vairs neaptumšotu šie 
plīvuri, šie termini un šie netiešie mājieni. Cik netverams un cēls ir šis stāvoklis, kuru sasniegt bez ceļveža pat Gabriēls nespēj, un uz kuru bez palīdzības pat Debesu Putns nevar aizlidot! 

Un tagad centies izprast to, ko teica Ali, Ticīgo Pavēlnieks: "Bez palīdzības izspiesties cauri godības plīvuriem." Starp šiem "godības plīvuriem" ir garīdznieki un doktori, kas dzīvoja Dieva Izpausmju laikā, kas, tādēļ ka viņiem pietrūka 
skata asuma un tādēļ, ka tie loti vēlējās būt vadītāji, nespēja pienemt Dieva Mācību, nē, vīni pat atteicās mēģināt ieklausīties dievišķajā Melodijā. "Vil)i ar rokām aizspieda ausis. "63 Un arī 
ļaudis, neuzklausot Dievu un izvēloties tos par skolotājiem, bez iebildumiem pilnībā pakļāvās šo iedomīgo un liekulīgo vadoņu autoritātei, jo pašiem viņiem nav ne savas redzes, ne dzirdes, ne sirds, lai atšķirtu maldus no patiesības. 

Neraugoties uz visu Dieva Praviešu, Svēto un Izraudzīto 
dievišķi iedvesmotajiem brīdinājumiem skatīties ar savām acīm 
un klausīties ar savām ausīm, viņi ir nicīgi noraidījuši viņu padomus un akli sekojuši un turpinās sekot saviem ticības vadoņiem. Ja kāds nabaga nemācīts cilvēks, kuru nerotā zināšanu tērps, uzrunātu vinus, sakot: "Sekojiet, ak ļaudis, Dieva Vēstnešiem, 11 64 tie lielā pārsteigumā par šādiem vārdiem atbildētņ: "Kā! Vai tu gribi teikt, ka visi šie garīdznieki, visi šie zinību pārstāvji ar visu savu autoritāti, savu greznumu un svinīgumu ir kļūdījušies un nav spējuši atšķirt maldus no patiesības? Vai tu un tev līdzīgi cilvēki izliekas, ko saprot to, ko viņi nav sapratuši?" Ja par zināšanu un patiesības mērauklām pieņem skaitļus un apģērba greznumu, tad tiešām pagājušā 
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laikmeta tautas jāuzskata par pārākām un vērtīgākām, jo mūsdienu ļaudis skaitā, krāšņumā un varā tos, protams, pārspēt nespēj. 
Ir skaidri acīmredzams, ka vienmēr, kad atklājās Svētuma Izpausmes, viņu laika garīdznieki traucē ļaudīm atrast patiesības ceļu. To apstiprina viss, kas stāv rakstīts Svētajos Rakstos un debesu grāmatās. Nav neviena Dieva Pravieša kas savā 

Izpausmē nebūtu kritis par upuri sava laika garīdznieku nerimtīgam naidam, apmelojumiem, neatzīšanai un lāstiem! Lāsts viņiem par tām nekrietnībām, ko pagājībā ir pastrādājušas viņu rokas! Lāsts vio,iem par to, ko viņu rokas nodara šodien! Kādi gan var būt vēl smagāki slavas plīvuri par šiem maldu iemiesojumiem! Patiesi, kā Dievs ir taisnīgs! Saskatīt kaut ko aiz šādiem plīvuriem ir varoņdarbs, un pārraut tos ir augstākais no 
visiem nopelniem! Lai žēlīgi palīdz Dievs jums un mums, ak 
Gara Draudze, Vioa Izpausmes laikā veikt tādus darbus, kas Viņa dienās ļauj jums iemantot Dieva Tuvumu! 

Vēl jo vairāk, starp šiem "godības plīvuriem" ir tādi vārdi kā "Praviešu Zīmogs" un līdzīgi, kuru atcelšana ir augstākais sasniegums zemu dzimušo un maldīgo dvēseļu skatījumā. Visiem dēl šiem noslēpumainajiem izteikumiem, šiem nelaimīgajiem "godības plīvuriem" ir ticis liegts raudzīties 
patiesības gaismā. Vai tad viņi nav dzirdējuši tā debesu Putna 
dziesmu65 , kas vēstī noslēpumaino vēsti: "Tūkstoš Fatimas es 
esmu apprecējis, un visas viņas bija Abdula dēla Muhameda, Praviešu Zīmoga, meitas. " Raugi, cik daudz vēl · to noslēpumu, kas neatšķetināti slēpjas Dieva atziņas svētnamā, un cik neskaitāmas ir Viņa gudrības pērles, kas slēpjas Viņa neskaramajās dārgumu krātuvēs! Ja tu to savā sirdī izvērtētu, tu apzinātos, ka Viņa roku darbs nezina ne sākuma, ne gala. Viņa gribas robež�s ir pārāk plašas, lai mirstīgo mēles tās aprakstītu vai lai cilvēka prāta putns tās pārlidotu, un Viņš lemj likteni tik neizdibināmi, ka cilvēka prātam to neaptvert. Viņa radībai nav pienākušas beigas, un tā ir pastāvējusi viemēr no "sākuma, kam nav sākuma"; un Viņa Dailes Izpausmes nav sākumu redzējušas, un tās turpināsies līdz "beigām, kas nezina beigu." Šo izteikumu 
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izsver savā sirdī un padomā, kā tas attiecināms uz visām šīm svētajām Dvēselēm. 

Tāpat centies saprast, ko nozīmē Huseina dēla Alī, šī mūžīgā skaistuma, melodija. Alī,_uzrunājot Salmanu, teica tādus vārdus, kā: "Es bij,!l ar tūkstoš Ad�em, un starpbrīdis starp ikvienu nākamo Adamu bija piecdesmit tūkstoš gadu, un ikvienam no tiem es pieteicu manam tēvam piešķirto pēctecību. Pēc tam viņš dod vairākus piemērus, un beidzot viņš saka: "Es esmu cīnījies tūkstots kaujās, Dieva ceļu ejot, no kurām 
vismazāk nozīmīgā bija Kheibāras kauja, kurā mans tēvs cīnījās pret neticīgajiem." Papūlies no šiem diviem tradicionālajiem 
nostāstiem izprast vārdu "beigas", "atgriešanās" un "radība bez sākuma vai beigām"nozīmi. 

Ak mans mī}otais ! Neizmērojami augstu paceļas debesu Melodija. Cilvēka auss nespēj to sadzirdēt, un prāts nespēj apjēgt tās noslēpumus! Kā gan bezpalīdzīgai skudriņai ieiet Visu 
Godātā pagalmā! Un tomēr vājas dvēseles, kam trūkst izpratnes, noraida šos neskaidros izteikumus un apšauba tradicionālu 
nostāstu patiesību. Nē, nevienam to nesaprast, izņemot, tos, kam ir saprotoša sirds. Saki, Vinš ir tās beigas, kuram visumā 
nekādas beigas nav iedomājamas un kuram visā pasaulē nevar iedomāt iesākumu. Raugiet, ak zemes pulki, beigu spožumu, kas atsedzas sākuma Izpausmēs! 

Cik dīvaini! Ar vienu roku šie ļaudis turas pie Korāna un 
tām p_ārliecības laužu tradīcijām, kuras saskan ar viņu tieksmēm 
un interesēm, un ar otru atgrūž tās, kas runā pretī viņu savtīgajām iekārēm. "Vai tad jūs daļai Grāmatas ticat un daļu noliedzat?"66 Kā jūs varat spriest par to, ko jūs nesaprotat? Pēc tam, kad radības Kungs iedvesmotajā izteikumā savā nemaldīgajā Grāmatā bija runājis par "Zīmogu": "Muhameds ir Dieva Apustulis un Praviešu Zīmogs, "67 vinš deva visiem ļaudīm "dievišķās Klātbūtnes iemantošanas" solījumu. Par nemirstības Kēnina klātbūtnes sasniegšanu liecina Bībeles panti, no kuriem dažus mēs jau esam pieminējuši. Vienīgais patiesais Dievs ir mans liecinieks! Nekas augstāks vai nepārprotamāks kā 
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"dievišķās Klātbūtnes sasniegšana" Korānā nav ticis pavēstīts. 
Labi ir tam, kas to ir sasniedzis šai laikā, kurā vairums ļaužu, kā jūs to redzat, ir novērsušies no tās. 

Un tomēr, kā tas minēts iepriekšējā, neizprotamajā pantā, viņi ir novērsušies no tās žēlsirdības, ko solīja pēdējais pants, neraugoties uz to, ka "dievišķās Klātbūtnes iemantošana" "Augšāmcelšanās Dienā" ir skaidri un tieši pausta Bībelē. Ir ticis droši konstatēts un ir skaidri pierādīts, ka ar "Augšāmcelšanos" 
ir domāta Dieva Izpausmju parādīšanās, lai pasludinātu Viņa Mācību, un ar "dievišķās Klātbūtnes iemantošanu" ir domāta Vina Dailes klātbūtnes iemantošana ViJ)a Izpausmes personā. Jo, patiesi, "Neviens skats netver Viņu, bet ViJ)š savā skatā tver visu."68 Neraugoties uz visiem šiem neapšaubāmajiem faktiem un skaidrajiem izteikumiem, viņi ir nesaprātīgi turējušies pie vārda "zīmogs" un nav varējuši sakatīt to, kas Vina klātbūtnes dienā ir gan Zīmoga, gan Sākuma Atsedzējs. "Ja Dievs 
pārmācītu cilvēkus par viņu ļaunajiem darbiem, Viņš uz zemes 
neatstātu nevienu būtni, kas kustās! Bet Viņš tiem sodu atliek līdz noteiktam laikam. "69 Bet bez visa tā, ja šie ļaudis iegūtu kaut vai pilīti no tās kristaltīrās straumes, kas plūst no vārdiem: "Dievs dara to, ko Viņš grib, un Viņš lemj to, kas viņam tīk," viņi nebūtu tā nopēluši Viņa Atklāsmes pašu kodolu. Dieva Mācība, gan darbos, gan vārdos, ir Viņa varā. "Visas lietas ir ietvertas Viņa varenās rokas plaukstā; viss Vinam ir viegls un 
iespējams." Vinš piepilda visu, ko vien grib, un dara visu, ko 
vien vēlas. "Kas saka 1kāpēc1 un 1kādēļ1, tas runā zaimus!" Ja šie ļaudis nokratītu nevēnoas snaudu un apzinātos to, ko vinu rokas ir pastrādājušas, viņi noteikti ietu bojā un paši pēc savas gribas mestos liesmās - viņu cela mērķī un viņu īstenajā mājvietā. Vai tad viņi nav dzirdējuši to, ko ir :eavēstījis Viņš: "Viņu nebūs pratināt par to, ko Viņš dara?"70 So izteikumu gaismā, kā gan cilvēks var iedrošināties apšaubīt Vinu un nodarboties ar tukšu runāšanu? 

Žēlīgais Dievs! Tik liela ir cilvēku muļķība un samaitātība, ka savus skatus viņi ir pievērsuši savām pašu domām un vēlmēm un pagriezuši muguras pret zināšanām un Dieva gribu - lai svētīts un cildināts top Vina vārds! 
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Esi godīgs: Ja cilvēki atzītu šo nepārprotamo vārdu un 
svēto mājienu patiesību un saskatītu Dievu kā "to, kas dara to, kas Viņam tīk," kā tad viņi varētu turpināt turēties pie šīm kliedzošām aplamībām? Nē, ar visu dvēseli viņi pieņemtu un pakļautos visam tam, ko Viņš saka. Es zvēru pie Dieva! Ja nebūtu dievišķā Likuma un Likteņa neizdibināmās dāvanas, pati zeme būtu pilnīgi iznīcinājusi visus šos ļaudis! "Viņš tomēr viņiem sodu atliks līdz noteiktai dienai. '' 

Tūkstoš divi simti un astoņdesmit gadu ir pagājuši kopš Muhameda laikmeta Rītausmas, un, katrai dienai austot, šie aklie un zemiskie ļaudis ir skandējuši Korānu un tomēr nav spējuši saprast ne burta no šīs Grāmatas! Atkal un atkal viņi lasa tos pantus, kas skaidri apstiprina šo svēto tēmu patiesību un apliecina mūžīgās godības Izpausmju īstenību, un tomēr vini nesaprot to jēgu. Visu šo laiku vioi nav pat spējuši saprast, ka ikvienā laikmetā Svēto Rakstu un Svēto Grāmatu lasīšanas 
vienīgais mērķis ir dot lasītājam iespēju aptvert to nozīmi un 
atšķetināt to visdziļākos noslēpumus . Jo citādi lasīšana bez sapratnes nedod nekādu paliekošu labumu cikvēkam. 

Un gadījās, ka kādu dienu kāds nabadzīgs vīrs atnāca pie šīs Dvēseles, alkdams viņa zināšanu jūras. Sarunājoties ar viņu, tika pieminētas Pastarā dienas, Augšāmcelšanās, Atdzīvināšanas un Atmaksas zīmes. Viņš mūs mudināja izskaidrot, kā šai brīnumainajā Dieva Izpausmes laikmetā pasaules tautām tiks 
prasīta atskaite, ja neviens par to neko nezina. Pēc tam mēs izskaidrojām viņam pēc vina spējām un izpratnes dažādu zinātņu un senās gudrības patiesības. Mēs tad jautājām viņam, sacīdami: 
"Vai tad tu neesi lasījis Korānu, un vai tu nezini šo svēto pantu: "Tajā dienā ne cilvēkam, ne garam netiks jautāts par viua grēkiem?"7 1 Vai tu nesaproti, ka ar "jautāšanu" netiek domāta jautāšana ar mēli vai ar valodu, kā to jau pats pants norāda un pierāda?" Jo pēc tam ir teikts: "Pēc viņu sejas tiks grēcinieki pazīti, un viņi tiks satverti aiz matiem un aiz kājām. "72 

Tātad par pasaules tautām spriež pēc viņu vaiga. Pēc tā kļūst redzami viņu maldu ticējumi, viņu ticība un viņu 
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netikumība. Kā tas ir redzams pat šodien, maldos sapinušos ļaudis pēc viņu vaiga uzzina un atšķir no dievišķās Vadības sekotājiem. Ja šie ļaudis tikai Dieva dēļ un tikai Viņam par patikšanu savās sirdīs apsvērtu Grāmatas pantus, vini katrā ziņā atrastu to, ko meklē. Tās pantos viņi skaidri redzētu it visu, vai lielu vai mazu, kas ir noticis šīs Dieva Izpausmes laikmetā. Vioi pat saskatītu tajos atsauces uz Dieva vārdu un īpašību Izpausmju 
aiziešanu no vinu dzimtās zemes; uz valdības un ļaužu pretestību 
un nievājošo attieksmi; un uz universālās Dieva Izpausmes apmešanos un mājošanu noteiktā un īpaši nozīmētā zemē. Tomēr nevienam cilvēkam to neaptvert, ja vioam nav saprotošas sirds. 

Mēs nobeidzam mūsu tēmu ar to, kas agrāk bija ticis atklāts Muhamedam, lai tā zīmogs vēdītu svētā muskusa smaržu, kas cilvēkus ved uz nebeidzumās godības Rizvānu. Vioš sacīja, 
un Viņa Vārds ir patiesība: "Un Dievs aicina uz Miera Mītni73, 
un tos, kurus Vinš izvēlas, Viņš uzved uz pareizā ceļa. "74 

"Priekš vi])iem domāta Miera Mītne, kur ir tas Kungs[ Un Vinš būs viņu Aizstāvis viņu labo darbu dēļ. "75 To Vinš ir pavēstījis, lai Viņa žēlastība var apņemt visu pasauli. Lai slava Dievam, visas esamības Kungam! 
Mēs esam dažādos veidos un atkārtoti izklāstījuši ikvienas tēmas nozīmi, lai ikkatra dvēsele, vai tā augsta, vai zema, varētu iegūt, atkarībā no tās dotībām un spējām, savu daļu 

un tiesu no tās. Ja nu tā izrādās nespējīga aptvert kādu jautājumu, tā var sasniegt mērķi, ieskatoties kādā citā tēmā. "Lai dažādi 
cilvēki varētu zināt, kur veldzēt savas slāpes." 

Pie Dieva [ Šis debesu Putns, kas tagad mājo uz zemes, spēj bez šīm melodijām dziedāt vēl neskaitāmas dziesmas un var bez šiem izteikumiem, atklāt neskaitāmus noslēpumus. Ikviena atsevišķa nots no tā nedziedātām dziesmām paceļas neizmērojami augstu pār visu to, kas jau ir ticis atklāts, un ir neizsakāmi cildenāka par visu, kas ir nācis no šīs Spalvas. Lai nākotne atsedz to stundu, kad dziļākās nozīmes Līgavas, kā tas noteikts ar Dieva gribu, trauksies bez plīvuriem ārā no noslēpumainajiem namiem un parādīsies senajā esamības valstībā. Nekas n:l" 
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iespējams bez Vioa ziņas; neviena vara nevar pastāvēt bez Viņa varas, un nav cita Dieva bez Viņa. Viņam pieder radības pasaule, un Vīna ir Dieva Mācība.Visi pasludina Viņa Atklāsmi, un visi atsedz Vina Gara noslēpumus. 

Iepriekšējās lappusēs mēs jau esam atzīmējuši divus stāvokļus, kas piemīt ikvienam no Spīdekļiem, kuri nāk no mūžīgā svētuma Gaismas Avotiem. Mēs esam jau izskaidrojuši vienu no šiem stāvokļiem, būtiskās vienotības stāvokli. "Nekādu atšķirību starp vil)iem mēs neradām. "76 Otrais stāvoklis ir acīm redzamā būtība un atti�cas uz visu pasaules radību un tai nospraustajām robežām. Sajā nozīmē ikviena Dieva Izpausme ir spilgti individualizēta, ar tai jau iepriekš noteiktu uzdevumu, ar 
īpašu atklāsmi un stingri iezīmētām robežām. Ikvienai no tām ir 
savs vārds, to raksturo kāda sevišķa īpašība, tā piepilda kādu 
noteiktu sūtību, tai uzticēta kāda noteikta Atklāsme. Gluži kā Viņš saka: "Dažiem no Apustuļiem mēs esam ļāvuši pacelties pāri pārējiem. Dažus uzrunājis Dievs, dažus Viņš ir pacēlis un paaugstinājis. Un Jēzu, Marijas Dēlu, mēs apveltījām ar skaidri redzamām zīmēm, mēs esam viņu stiprinājuši ar Svēto Garu. "77 

Tieši ar šīm atšķinoām stāvoklī un paredzētajā sūtībā ir 
izskaidrojams tas, ka vārdi un mācības no dievišķo zināšanu 
Avotu dzīlēm šķietami atšķiras un plūst dažādos virzienos. Bet to acīm, kam ir uzticēti dievišķās gudrības noslēpumi, tās ir vienas patiesības izpausmes. Un tāpēc, ka vairums cilvēku nav spējuši aptvert šīs stāvokļu atšķirības, par kurām mēs esam runājuši, viņi mulst un viņus pārņem izmisums, dzirdot dažādu Izpausmju atšķirīgos vārdus, kas būtībā vēsta vienu un to pašu. 

Acīmredzot šīs vārdu nesakritības ir izskaidrojamas ar atšķirībām stāvokļos. Tā no viņu dievišķās atšķirības un 
vienotības viedokļa tādas īpašības kā Dievība, Svētums, Dievišķība, Visaugstākā Vienreizība un Visdziļākā Būtība, ir visas attiecināmas uz šīm Esības Būtībām, jo mītne tām visām ir uz dievišķās atklāsmes trona un tās visas mājo dievišķās netveramības pavēnī. Caur to parādīšanos .,,atklājas Dievs, viou vaigā ir skatāms paša Dieva skaistums. So dievišķās Esības Atklāsmju vārdos dzirdama paša Dieva balss. 
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Runājot par otro stāvokli, kas atšķir, dažādo, nosprauž laicīgos ierobežojumus, iezīmes un kritērijus, - tie visi apliecina 

kalpošanu pilnīgu, atteikšanos no mantības un nesavfibu. Gluži kā saka viņš: "Es esmu Dieva kalps, Es esmu tikai cilvēks, tāds pat kā jūs." 
No šiem neapgāžamajiem un pilnībā pierādītajiem apgalvojumiem centies saprast tos jautājumu nozīmi, kurus tu esi uzstādījis, lai tu kļūtu nesatricināms ticībā Dievam un nekristu izmisumā par atšķirībām Dieva Praviešu un Izraudzīto 

izteikumos. 
Un ja nu jebkurš no šīm visaptverošajām Dieva Izpausmēm saka: "Es esmu Dievs ! "  tad, tik tiešām, viņš runā patiesību, un par to nav jāšaubās. Jo, atkal un atkal pašiem atklājoties, savus vārdus un īpašības atsedzot, viņi pasaulei atklāj Dievu, Viņa vārdus un īpašības. Viņš taču ir teicis: "Tās bultas bija no Dieva, ne no Tevis. "78 Un tāpat viņš ir sac�is: "Un kas tev ir uzticību zvērējuši, tie to ir Dievam zvērējuši."7 Un ja kāds no viņiem teiktu: "Es esmu Dieva Vēstnesis," tad patiešām viņš 

runātu patiesību, neapšaubāmu patiesību. Kā saka viņš: "Muhameds nav tēvs nevienam no jums, bet viņš ir Dieva Sūtnis." Lūk, šādā gaismā skatīti, viņi visi ir tikai ideālā Kēniņa, nemainīgās Būtības Vēstneši. Un ja nu viņi visi pasludinātu: "Es esmu Praviešu Apstiprinājums," tad, tik tiešām, tā būtu tīra, ne mazākā mērā neapšaubāma patiesība. Jo visi vini ir viena persona, viena dvēsele, viens gars, viena esība, viena atklāsme. Tie visi pauž "Sākumu" un 1 'Galu", "Pirmo" un "Pēdējo", "Redzamo" un "Apslēpto", un viss tas attiecas uz Viņu, kas ir visdziļākais no Gariem un vismūžīgākā un visbūtiskākā no visām Būtībām. Un ja nu vini teiktu: "Mēs esam Dieva Kalpi,"80 

- tā arī ir skaidra un neapstrīdama patiesība. Jo visi viņi ir atklājušies augstākajā kalpošanā, kalpošanā, kāda nevienam cilvēkam nav pa spēkam. Lūk, tādējādi brīžos, kad visas šīs Esības Būtības vēl slēpās mūžsenā un nebeidzamā svētuma dzīlēs vai arī kad tās pacēlās līdz dievišķās netveramības visaugstākajām virsotnēm, viņi apstiprināja, ka ar viņu balsi runā svētā balss, paša Dieva balss. 
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Un, ja nu tikai mēs gribētu saskatīt, tad mēs atzītu, ka, lūk, tieši šajā stāvoklī viņi noliedza paši sevi un savu pastāvēšanu visuresošā un neuzpērkamā Dieva vaiga priekšā. Un, man šķiet, ka viņi paši sev nenozīmēja neko, un viņu vārda pieminēšana Dieva galmā tiem likās kā svētuma zaimošana. 

Sevis paša pieminēšana Dieva galmā kaut vai pusčukstā jau 
liecina par pašapstiprinājumu un neatkarīgu pastāvēšanu. Doma par kaut ko tādu jau pati par sevi ir vissmagākais pārkāpums to acīs, kas šai galmā ir iekļuvuši. Un cik vēl smagāks pārkāpums tas būtu, ja Viņa klātbūtnē tiktu pieminēts kaut kas cits, ja cilvēka sirdi, dvēseli, prātu un mēli nodarbinātu kas cits, bet ne visu Mīļotais, ja tā skats raudzītos uz ko citu, bet neredzētu Viņa skaistumu, ja tā auss tiektos uztvert melodiju, kas nav Vina balss, un ja tā kājas ietu ceļu, kas nav Vina ceļš. 

Šajā dienā jūt Dieva vēsmu, un Viņa Gars pārnem .it 
visu. Viņa žēlsirdības bagātība liek spalvai apstāties un mēlei apklust. 

Pateicoties šim stāvoklim, viņi ir apgalvojuši, ka ar viņu balsi runā Dievs un Viņam līdzīgie, kamēr pēc sava otrā stāvokļa vil)i ir paziņojuši, ka ir Dieva Vēstneši. Ikreiz viņi ir izteikušies atbilstoši gadījumam un ir visus šos izteicienus pierakstījuši paši sev, izteicienus, kas attiecas kā uz Dieva Atklāsmēm, tā uz 
dzīvajām radībām, kā uz debesu, tā uz zemes valstībām. Un, lūk, tāpēc viss, ko viņi saka, ir neapšaubāma patiesība, vienalga, vai tas attiecas uz dievišķo Valstību, to Kungu, Praviešiem, Sūtņiem, Aizbildnību, Apustuļiem un Kalpošanu. Tāpēc visi izteikumi, uz kuriem mēs esam atsaukušies, pierādot savus argumentus, ir rūpīgi pārdomājami, lai jūsu prātus vairs nemulsinātu un jūsu dvēseles vairs nesatrauktu tā dažādība, ar kādu ir izteikta neredzamo svēto Dzīvības Avotu atklāsme. 

Šos Patiesības Spīdekļu vārdus katrā zinā ir jāizsver, un, ja to nozīme nav skaidra, apgaismība ir meklējama pie Atziņu krātuvju Aizbildņiem,' lai viņi izskaidrotu to nozīmi un atšķetinātu to noslēpumu. Jo nepiederas nevienam cilvēkam iztulkot svētos vārdus pēc paša nepilnīgās saprašanas, tāpat kā 
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nepienākas noraidīt un noliegt to patiesību, ja tā izrādās pretēja 
vioa tieksmēm un iekārēm. Jo tā šodien rīkojas šī laika 
garīdznieki un doktori, kas sēž mācīto un gudro krēslos un kas nezināšanu ir nosaukuši par zināšanu un apspiešanu par taisnīgumu. Ja vioi jautātu Patiesības Gaismai, kā ir ar tiem priekšstatiem, kurus radījusi viou pašu dīkā iztēle, un, ja tiem liktos, ka vioa atbilde neatbilst viou pašu Svētās Grāmatas izpratnei, vioi noteikti nopeltu viou, sakot, ka vioš neko nesaprot, viou, kas ir Atziņas Atradne, tās Pirmavots. Tā tas ir 
noticis katrā laikmetā. 

Piemēram, kad Muhamedam, esības Valdniekam, jautāja 
par jaunajiem mēnešiem, vioš pēc Dieva gribas atbildēja: "Tie ir cilvēkiem nozīmēti periodi. "8 1 Tie, kas to dzirdēja, nosauca viņu par nejēgu. 

Tāpat, pantā par Garu viņš saka: "Un vioi jautās tev par Garu. Saki: 'Gars nāk pēc Mana Kunga pavēles."'82 Tiklīdz Muhameds bija atbildējis, tie klaigājot iebilda un sacīja: "Lūk, nepraša, kas nezina, kas ir Gars, bet uzdodas par dievišķās 
Atziņas Atklājēju! " Un tagad raugi tā laika garīdzniekus, kas, 
tāpēc, ka viņa vārds tiem darīja godu un tāpēc, ka viņu tēvi bija atzinuši viņa Atklāsmi, ir akli pakļāvušies vioa patiesībai. Un ievēro, ja ļaudis šodien saoemtu tādas atbildes uz šiem jautājumiem, viņi nevilcinoties noraidītu un nonievātu tās, vioi atkal atrastu tādas pašas vainas, kādas cilvēki atrada tajās dienās. Un viss tas notiek, neraugoties uz faktu, ka šīs esības Būtības stāv bezgala augstu pār iedomātiem priekšstatiem un ir godināmas daudz vairāk, nekā to spēj tukši vārdi un nekā to spēj aptvert ikviena saprotoša sirds. Visas viņu tā sauktās mācības, ja tās salīdzina ar to Atzinu, ir tīrie māņi, un visa viou saprašana ir tikai kliedzoši maldi . Nē, it viss, kas nāk no šīm dievišķās Gudrības Atradnēm, no šīm mūžīgās patiesības atziņas Dārgumu Krātuvēm, ir tīrā patiesība. Izteiciens: "Zināšanas ir lieta, kuru nejēgas ir pavairojuši" ir pierādījums mūsu argumentam un parastais uzskats: "Zināšanas ir gaisma, kuru Dievs lej to sirdīs, kurus Viņš izvēlas,1' ir mūsu apgalvojuma apstiprinājums. 
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Tā kā viņi nav sapratuši zināšanu nozīmi un tādā vārdā sauc pašu iztēles darinātos tēlus, kas ir nākuši no tumsības 

iemiesojumiem, vioi visu to, ko tu esi redzējis un dzirdējis, ir gāzuši pār viņu, kas ir Zināšanu Avots. 
Piemēram, ir kāds vīrs8 3 , par savu gudrību un saniegumiem daudzināts, kas uzskata sevi par izcilu savas tautas vadoni, un kas savā grāmatā ir apmelojis un nozākājis patiesas atziņas pārstāvjus. Tas kļūst visai skaidrs no viņa tiešiem izteicieniem, kā arī no mājieniem visā viņa grāmatā. Tā kā mēs par viņu esam bieži dzirdējuši, mēs nolēmām izlasīt dažas no 

viņa grāmatām. Kaut gan mēs nekad netiecamies lasīt citu 
cilvēku sarakstīto, tomēr, tā kā daži bija mums par viņu jautājuši, mēs jutām, ka ir nepieciešams ieskatīties viņa grāmatās, lai mēs varētu atbildēt uz mums uzstādītajiem jautājumiem ar izpratni. Viņa darbi arābu valodā tomēr nebija dabūjami, līdz kādu dienu kāds vīrs mums pateica, ka viens no viņa sacerējumiem ar nosaukumu "Irshadu'/Avam" 84 esot atrodams šai pilsētā. Jau 
šajā virsrakstā mēs jautām iedomību un uzpūtību, jo viņš bija 
iedomājies, ka ir mācīts vīrs un uzskatīja citus par nezinošiem. 
Cik viņš bija vērts, faktiski izpaudās jau tajā virsrakstā, kādu viņš bija 1zvēlējies savai grāmatai. Kļuva acī:mredzams, kŖ tās autors iet savtības un iekāres celu un ir apmaldījies iiezmāšanas un muļķības biezokņos. Man šķiet, ka viņš bija piemirsis labi zināmo teicienu: "Zināšanas ir, viss, kas ir uzzinām·s; un vara un spēks ir tas, kas ir radīts. 11 Tomēr mēs pēc tās grāmatas aizsūtījām un paturējām to dažas dienas. Mēs tajā ieskatījāmies divreiz. Otrajā reizē mēs nejauši uzgājām stāstu par Muhameda 
Debesbraukšanu, par kuru bija sacīts: ·"Tikai tevis dēl es radījµ planētas."  Mēs ievērojām, ka viņš bija uzskaitīj is · kādas divdesmit vai vairāk zinātnes, kuras viņš uzskatīja par būtiskām Augšāmcelšanās noslēpuma izpratnei. No viņa izteikumiem mēs secinājām, ka, ja cilvēks labi nepārzin tās visas, viņš nekad īsti nesapratīs šo augsto un transcendento tēmu. Starp šīm īpašajām zinātnēm bija zinātne par metafiziskām abstrakcijām, alķīmija un zinātne par dabas brīnumiem. Šādas tukšas un novecojušas mācības šis cilvēks uzskatīja par priekšnoteikumu svēto un nebeidzamo dievišķās Atziņas noslēpumu izpratnei. 
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Žēlīgais Dievs! Tāds ir viņa sapratnes mērs. Un tomēr, 
raugi, kādus apmelojumus un zaimus viņš ir gāzis pār Dieva bezgalīgās atziņas Iemiesojumiem! Cik labs un patiess ir teiciens: "Vai tu savas pulgas svied sejā tiem, kurus vienīgais patiesais Dievs ir iecēlis par savas septītās debess dārgu·mu Sargiem?" Neviena saprotoša sirds vai prāts, neviens starp gudrajiem un mācītajiem nav piegriezis vērību šiem aplamajiem apgalvojumiem. Un taču, cik skaidrs un acīmredzams ikvienai vērīgai sirdij ir tas fakts, ka vienīgais patiesais Dievs noraida un vienmēr ir noraidījis šādas šķietamas zināšanas. Kā gan šo 
zinātņu mācības, kas patiesi izglītoto acīs ir tik nicināmas, var uzskatīt par būtiskām Augšāmcelšanās noslēpuma izpratnei, 
kamēr pats Augšāmcelšanās Valdnieks nekad neapgrūtināja sevi pat ne ar burtu no šīm aprobežotajām un tumsonīgajām mācībām un savu starojošo sirdi nekad nepiesān;toja ar šīm fantastiskajām iedomām? Cik patiesi viņš ir sacījis: "Visi cilvēku sasniegumi virzās lēni, it kā tos nestu klibs ēzelis, kamēr Patiesība, vēja spārnu nesta, joņo cauri visumam." Pie Dieva taisnīguma! Ikvienam, kas grib izdibināt Augšāmcelšanās noslēpumu un 
alkst pilītes no šīs jūras, gadījumā ja vioa sirds sagulis ir jau apsūbējis no šo mācību putekļiem, ir katrā ziņā tas no tiem jāattīra, iekams tas varēs atstarot šo noslēpumu gaismu. 

Šodien tie, kas ir iegremdējušies sensenās Atziņas jūrā un mīt dievišķās gudrības lokā, ļaudīm liedz tādas tukšas nodarbošanās. Viņu gaišās sirdis ir, lai slava Dievam, attīrītas no šādu mācību p3iliekām, un tās ir pārāk augstu, lai tās tītu šādi 
smagi plīvuri. So biezāko no plīvuriem mēs esam sadedzinājuši Mīļotā mīlas ugunī, šo plīvuru, par kuru ir teikts: "Vissmagākais no plīvuriem ir zināšanu plīvurs." Uz šī plīvura pelniem mēs esam cēluši dievišķās atziņas svētnamu. Mēs esam, lai slava Dievam, sadedzinājuši "godības plīvurus" Visu Mīļotā skaistuma ugunī. No cilvēku sirdīm mēs esam izdzinuši it visu, izņemot Viou, kas ir visas pasaules Ilgojums un gods. Ne pie kādām citām zināšanām mēs neturamies kā pie Viņa Atziņas un ne pie kā cita nepiesienam sirdis, izoemot Viņa gaismas spožo starojumu. 
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Mēs bijām ārkārtīgi pārsteigti redzot, ka viņa vienīgais mērķis ir likt cilvēkiem saprast, ka viņš ir tas, kas visas šīs zinības pārvalda. Un taču, es zvēru pie Dieva, ka viņa dvēseli nav skārusi ne vēsmi(la no dievišķās Atziņas pļavām un ka nevienu no senās gudrības noslēpumiem viņš nav atšķetinājis. Nē, ja zināšanu jēgu vil)am kādreiz izskaidrotu, viņa sirdi pārņemtu izmisums, un visa viņa būtība būtu līdz pamatiem 

satricināta. Neraugoties uz viņa zemiskajiem un nejēdzīgajiem apgalvojumiem, raugi, kādus iedomības augstumus viņa pretenzijas ir sasniegušas! 
Žēlīgais Dievs! Cik liels ir mūsu pārsteigums par to, ka ļaudis ir pulcējušies ap viņu un ir bijuši vil)am uzticīgH Mierā ar gaistošiem putekļiem, šie ļaudis ir vērsuši skatus uz tiem un ir 

novērsušies no Viņa, kas ir Valdnieku Valdnieks. Apmierināti ar vārnas ķērkšanu un iemīlējušies kraukļa ģīmī, vil)i ir atraidījuši 
lakstīgalas dziesmu un rozes burvību. Kādas neizsakāmas 
aplamības šīs grāmatas lasīšana ir atklājusi! Tās nav cienīgas, lai 
tās kāda spalva aprakstītu, un tās ir par zemām, lai tām kaut vai mirkli pievērstu uzmanību. Tomēr, ja atrastu kādu pārbaudes akmeni, tas tūlīt atšķirtu patiesību no aplamībām, gaismu no tumsas un sauli no ēnas. 

To zinību vidū, uz kurām šis viltvārdis pretendē, ir alķīmija. Mēs lolojam cerību, ka kāds ķēnil)š vai kāds vīrs ar 
izcilām spējām uzaicinās vi(lu pārcelt šīs zinības no fantāzijas valsts uz faktu jomu un no tīru pretenziju plaknes uz faktisku sasniegumu līmeni. Kaut šis nemācītais un pazemīgais Kalps, kas nekad nav pretendējis uz kaut ko tādu un nav to uzskatījis par patiesu zināšanu mērauklu, uzņemtos šo uzdevumu, lai caur to varētu sakatīt patiesību un atšķirt to no maldiem. Bet ko gan tas līdzēs? Viss, ko . šī paaudze spēja mums dot, bija šautru plēstas rētas, un vienīgais kauss, ko tā lika mums pie lūpām, bija ļaunas žults kauss. Sev uz kakla mēs vēl nesam rētas no važām, un mūsu miesās ir iespiedušās pēdas no nepielūdzamas cietsirdības. 
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Un kas attiecas uz šī vīra sasniegto, uz viņa tumsonību, saprašanu un uzskatiem, raugi, ko tā Grāmata, kas aptver visu, ir c1tsegusi: "Patiesi, Zakuma koks85 būs grēcinieka banoa."86 Un tad seko vēl daži panti, līdz tiek sacīts: "Nogaršo no šī, jo tu, patiesi, esi varenai� Karims ! "87 Padomā, cik skaidri un tieši viņš 

ir ticis raksturots Dieva neuzpērkamajā Grāmatā! Šis vīrs, bez tam, izlikdamies pazemīgs, pats savā grāmatā runā par sevi kā par "grēcinieka kalpu": " 'Grēcinieks' Dieva Grāmatā, varens parasto barā, 'vārdā godājamais' t "  
Apdomā svētīto pantu, lai tavā sirdī iespiežas šo vārdu nozīme: "Nav ne jaunas, ne vecas būtnes, kas nebūtu atzīmēta 

nemaldīgajā Grāmatā. "88 Un tomēr viņam seko vesels bars. Viņi ir nolie�uši gudro- un taisnīgo Mozu un ir piekļāvušies nejēgam Samiri8 . Viņi ir novērsuši acis no patiesības Saules, kas mirdz nebeidzamajās Dieva debesīs, un ir palikuši vienaldzīgi pret tās dižumu. 
Ak mans brāli! Tikai dievišķa Atradne var dot dievišķus dārgakmeņus, un nosēpumainā Zieda smarža ir ieelpojama tikai Pilnības Dārzā, un senās gudrības lilijas var uzplaukt tikai 

neaptraipītas sirds pilsētā. "Bagātā augsnē tās stādiņi ar tās Dārznieka ziņu dīgst jo lielā skaitā, bet augsnē, kas ir slikta, 
uzdīgst tikai retais. 1 190 

Tā kā ir ticis skaidri parādīts, ka tikai tie, kas ir iesvaidīti dievišķajos noslēpumos, var saprast Debesu Putna dziesmu, ikvienam nākas meklēt skaidrību par Dieva Ticības sarežģītiem jautājumiem un grūti saprotamiem mājieniem Svētuma Sauļu izteikumos no sirdsgudrajiem un dievišķo noslēpumu Glabātājiem. Tā šie noslēpumi tiks atšķetināti ne ar apgūtu zinību palīdzību, bet ar Dieva atbalstu un Viņa žēlsirdības plūsmu. "Tāpēc, ja nezināt, jautājiet tiem, kuru pārziņā ir svētie Raksti. "91 

Bet mans brāli! Iekams patiess meklētājs sper soli pa savu meklējumu ceļu, kas ved pie Sendienu Kēniņa zināšanas, viņam ir visupirms jāatīra sava sirds - kas ir tā vieta, kur atklājas Dieva visdzilākie·noslēpumi - no iemācītās gudrības, kas ir kā 
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putekļu sega, kura aptumšo, un no sātanisku dzinu iedvestām iedomām. Viņam ir jāšķīstī krūtis, kas ir tā svētnīca, kurā 
nebeidzamajai mīlestībai uz Mīļoto paglābties no visiem traipiem, kur dvēselei norobežoties no visa, kas ir no ūdens un zemes, no visām pārejošām, necienīgām zemes saitēm. Viņam sava sirds ir tādā mērā jāšķīstī, ka tajā nepaliek ne pēdas no mīlas vai naida, jo mīla var to nosliekt uz maldiem, bet naids - to atraut no patiesības. Šai Dienā tu jau esi pieredzējis, ka mīlas vai naida dēļ vairumam cilvēku tiek laupīta iespēja raudzīties Nemirstīgajam 
vaigā, to dēl vairums cilvēku ir aizklīduši tālu projām no dievišķo noslēpumu Iemiesotājiem un tagad klejo bez gana pa 
aizmirstības un maldu biezokl)iem. Tādam meklētājam ir visu laiku jāpaļaujas uz Dievu, vil)am ir jāatsakās no visām pasaules tautām, jānorobežojas no iznīcīgās pīšļu pasaules un jāturas pie Vina, kas ir visu Kungu Kungs. Vinš nekad nedrīkst pacelt sevi pāri nevienam, no savas sirds vil)am jānoslauka lepnības un iedomības pēdas, viņam ir jābūt samierinātam un pacietīgam, jāievēro klusums un jāizvairās no tukšām runām. Jo mēle ir kā 
gruzdoša uguns, un pārlieku garas runas ir nāvējoša inde. Vieliskā uguns aprij miesas, bet tā uguns, kas uz mēles gruzd, 
saēd sirdi un dvēseli. Pinnajās spēks plosās tikai laiku, no otrās sekām nākas ciest pat gadsimtu. 

Tādam meklētājam arī jāraugās uz mēlnesību kā uz smagu kļūdu un jāatturas no tās, jo apmelošana smacē sirds gaismu un noslāpē dvēseles dzīvos strāvojumus. Viņam vajadzētu samierināties ar mazumiņu un atbrīvoties no 
pānnērīgām iegribām. Vi(lam vajadzētu dārgu turēt tādu cilvēku sabiedrību, kas ir atsacījušies no pasaules un ir apmierināti, ja tiem izdevies izvairīties no pasaulīgiem un lielīgiem cilvēkiem. Katru rīta ausmu viņam vajadzētu pavadīt sarunā ar Dievu, ar visu savas dvēseles spēku viņam nemitīgi jāmeklē Viņš, Visu Mīļotais. Katru pasaulīgu, vieglprātīgu domu ir jāsadedzina Viņu mīlošas pieminēšanas kvēlē un it visam, iznēmot Viņu, ir zibens ātrumā jātiek garām. Viņam ir jāpalīdz tiem, kam iedzīve un iztika atnemta un kas ir trūkumā izmisuši. Viņam jābūt labam pret kustooiem un vēl jo labākam pret līdzcilvēkiem, kam dota runas spēja. Vinam jābūt gatavam bez vilcināšanās ziedot savu 
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dzīvību savam Mīļotajam. Laužu pēluma dēļ vinš nedrīkst novērsties no patiesības. Viņam nebūs novēlēt citiem to, ko viņ.š nevēlas pats, un nebūs apsolīt to, ko vinš nepildīs. Ar visu sirds spēku vinam jāpretojas sadarbībai ar tiem, kas dara ļaunu, bet jālūdz, lai viņiem piedod viņu grēkus. Viņam ir jāpiedod grēcīgajam un to nekad nav jānicina par to, ka vi])š tik zemu kritis, jo neviens nevar zināt, kā vioš pats beigs. Cik gan bieži 
savā nāves stundā grēcinieks ir apjautis ticības dziļāko būtību un, 
guvis spēku un spirgtumu no nemirstības dzēriena, sasniedzis 
Debesu pulku augstumus! Un atkal, cik bieži ir bijis tā, ka kvēla savas ticības apliecinātāja dvēsele savā augšāmcelšanās stundā ir tā izmainījusies, ka nokritusi visdziļākās elles ugunīs ! Šo pārliecinošo un svarīgo padomu nolūks ir dot Dieva meklētājam apziņu, ka viss ir pārejošs, tik Dievs vien nē, ka nekam nav nekāda svara, izņemot Dievu, kas ir visiem pielūdzams. 

Tādām ir jābūt augsti tiecīgo īpašībām, kas savā kopumā iezīmē apgarotos. Viņi ir jau tikuši pieminēti sakarā ar prasībām tiem ceļiniekiem, kas uzsākuši pozitīvu atziņu meklēšanas ceļu. Ja vientuļais ceļinieks, kas no visas sirds meklē, atbilst visiem šiem būtiskajiem nosacījumiem, tad un tikai tad viņu var saukt par patiesu meklētāju. U:n kad vi1)š atbildīs šajā pantā ietvertajiem nosacījumiem: "Ikviens, kas pūlas priekš mums, 1192 viņš baudīs to svētību, ko piešķir vārdi: "Tik tiešām, mēs vadīsim viņu pa mūsu celu. "93 

Tikai tad, kad meklētāja sirdī iedegsies meklēšanas liesmioa, nopietnas tiecības, kvēlu ilgu, dedzīgas uzticības un mīlestības, līksmes un ekstāzes uguns, un Dieva mīlošās labestības elpa spirdzinās viņa dvēseli, tikai tad atkāpsies maldu tumsa, tikai tad izklīdīs šaubu un nemierīgu nojautu migla, un zināšanu un pārliecības gaisma apņems visu viņa būtni. Tajā stundā Noslēpumainais Saucējs, nesdams prieces vēsti no Gara, parādīsies mirdzošs kā rīts Dieva Pilsētā un ar zinātāja taures skanām modinās sirdi, dvēseli un garu no vienaldzības miega. Tad svētā un mūžīgā Gara pāri plūstošā žēlastība un daudzveidīgā labvēlība nesīs meklētājam tādu jaunu dzīvības spēku, ka liksies viņam, ka tam dota jauna redze, jauna dzirde, 
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jauna sirds un jauns prāts. Viņam atklāsies redzamās visuma zīmes, un spēs viņš iespiesties dziļākajos dvēseles noslēpumos. Redzēdams caur Dieva aci, viņš ikkatrā atomā atradīs vārtus, kas ved uz pilnīgu pārliecību. It visās lietās viņš radīs Dieva Atklāsmes noslēpumus, neskaitāmas liecības nekad nebeidzamai Izpausmei. 
Es piesaucu Dievu! Ja tas, kas iet Viņa vadībā un cenšas sasniegt taisnīguma virsotnes, ieņemtu šo mirdzošo un augsto stāvokli, tad viņam jau tūkstoš jūdžu attālumā pretī plūstu Dieva elpas saldme, un viņš redzētu Dieva vadības gaišo rītu ataustam virs visu lietu Gaismas Avota. Visas lietas, lai cik mazas tās būtu, nestu viņam atklāsmi, kas ved pie Visu Mīļotā, pie viņa 

meklējumu mērķa. Tik spēcīga būs šī meklētāja uztvere, ka viņš 
spēs atšķirt patiesību no meliem tieši tāpat,kā viņš atšķir sauli no 
ēnas. Ja visattālākajā austrumu nostūrī viļņos Dieva elpas saldme, viņš to noteikti sajutīs un ieelpos to, pat ja viņš mājos galējos rietumos. Tāpat arī viņš skaidri atšķirs Dieva zīmes -Vina brīnišķo runu, Vina dižos darbus un panākumus - no cilvēku darbiem, vārdiem un ceļiem tieši tāpat, kā juvelieris atšķir dārgakmeni no parasta akmens, vai kā cilvēks, atšķir pavasari no rudens un karstumu no aukstuma. Kad cilvēku dvēseļu ceļi būs attīrīti no pasaulīgajām tieksmēm un pieķeršanās, tās noteikti 
jutīs Mīļotā elpu nākam pāri neizmērojamiem attālumiem, un tās saldme vadīs tās, līdz tās nonāks Pārliecības Pilsētā. Tur viņš skatīs visus Viņa senās Gudrības brīnumdarbus un spēs 
atvasināt visas slēptās mācības no tā Koka lapu šalkām, kas zeļ tanī Pilsētā. Gan ar laicīgo, gan ar dvēseles dzirdi vi.(lš saklausīs putekļus dziedam slavas dziesmas visu Kungu Kungam, un dvēseles redze viņam atsegs "atgriešanās" un "atdzimšanas" noslēpumus. Cik neizsakāmi varenas ir tās zīmes, emblēmas, atklāsmes un tas krāšnums, kuru Viņš, kas ir Vārdu un īpašību Kēninš, ir piešķīris tai Pilsētai! Tas, kas nonāk šajā Pilsētā, dzēš slāpes bez ūdens un iededz Dieva mīlestību bez uguns. Ikkatrs zāles stiebriņš ir kā svētnīca, kas glabā neizdibināmas gudrības noslēpumus, un katrā rožu krūmā svētlaimes līksmē savas melodijas pogo neskaitāms/ daudzums lakstīgalu. Tās brīnumainās tulpes vēstī Degošā Krūma nedziestošās Uguns 
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noslēpumus, un tās svēti saldā smarža nes Mesijas Gara elpu. Tā dara bagātu bez zelta un nemirstīgu bez nāves. Ikvienā lapinā tur kā dārgumi glabājas neizteicami prieki, ikviena telpa slēpj neskaitāmus noslēpumus. 

Tie, kas, drosmīgi pūloties, meklē Dievu, atteikušies no it 
visa, tik no Dieva vien nē, būs tā pieķērušies šai Pilsētai un saauguši ar to, ka kaut vai uz brīdi šķirties no tās tiem būs neiedomājami. Hiacintē no šī kopuma tie saskatīs neapgāžamus pierādījumus, no rozes daiļuma, no lakstīgalas melodijas tie saņems visdrošākās liecības. Apmēram reizi ik tūkstoš gados šī Pilsēta tiek atjaunota un izrotāta. 

Tāpēc, ak mans draugs, mums jāpieliek vislielākās pūles, lai saniegtu šo Pilsētu un caur Dieva žēlastību un Viņa mīlošo labestību,sarautu "godības plīvurus"; tā, lai ar nelokāmu stingrību mēs varētu upurēt mūsu pagurstošās dvēseles uz jaunā Iemīļotā ceļa. Mums vajadzētu ar asarām acīs lūgt Viņu piešķirt mums šo žēlsirdīgo dāvanu. Šī Pilsēta nav nekas cits kā Dieva Vārds, kā tas izpaudies ikvienā laikmetā un caur ikvienu Dieva 
Sūtni. Mozus dienās tās bija Mozus Grāmatas, Jēzus dienās -
Evaņģēlijs; Muhameda, Dieva Vēstneša, dienās - Korāns; mūsdienās tas ir Baijāna; un tā laikā, "kuru atklās Dievs", tā būs viņa paša Grāmata, Grāmata, kurā ir atsauces uz visiem agrākajiem Dieva Sūtņiem, Grāmata kas paceļas nesasniedzami augstu pāri visām citām grāmatām. Šajās pilsētās tiek dāsni dots garīgais satvars, un valda neliekuļota līksme. Uzturs, kas tur tiek dots, ir debesu maize, un Gars, ko tur dāvā, ir nebeidzama Dieva svētība. Atraisītām dvēselēm tur sniedz Vienotības dāvanu, nabagos tur dara bagātus, un tiellļ, kas maldās nezināšanas biezokņos, tur sniedz atziņas kausu. Sajās pilsētās ir apslēptas un tiek glabātas visas svētības, visa vadība, visas zinības, visa saprašana, ticība un pārliecība, kādu piešķir it visam, kas ir debesīs un uz zemes. 

Piemēram, Muhameda tautai Korāns bija neieņemams cietoksnis. Viņa dienās ikviens, kas tur iegāja, tika pasargāts no Sātana tīkojumiem, no naidinieku šautrām., no dvēseli plosošām 
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šaubām un zaimojošiem čukstiem. Vinam tika piešķirta viņa tiesa mūžīgo un dāsno augļu - gudrības augļu no dievišķā Koka. Viņam deva dzert no Atziņas upes skaidrajiem ūdeņiem un nobaudīt no dievišķās Vienotības vīna. 
Viss tas, kas cilvēkiem bija vajadzīgs sakarā ar Muhameda Atklāsmi un vinaJikumiem, bija atsegts un redzams mirdzošās godības Rizvānā. Sī Grāmata ir paliekoša liecība tās ļaudīm pēc Muhameda, jo tās likumi ir neapstrīdami un tās solījumi vienmēr piepildās. Visiem ir uzlikts par pienākumu paklausīt šīs Grāmatas priekšrakstiem līdz I I  sešdesmitajam 

gadam 1 194 - Dieva brīnumainās Izpausmes parādīšanās gadām. 
Sī ir tā Grāmata, kas meklētāju nemaldīgi ved uz dievišķās Klātienes Tuvuma Rizvānu un liek tam, kas ir pametis savu zemi 
un tagad iet meklētāja ceļu, sasniegt nebeidzamās atkalsavienošanās Svētnamu. Tās vadība ir nemaldīga, tās 
liecības pārspēt nevar nekādas citas liecības. Visiem citiem uzskatiem, visām citām grāmatām un pierakstiem trūkst šādu izcilu īpašību, tāpēc ka šie uzskati, tāpat kā tie, kas tos izteikuši, tiek apstiprināti un pierādīti vienīgi Grāmatas tekstā. Bez tam, 
paši uzskati stipri atšķiras, un neskaidnou tajos ir daudz. 

Muhameds pats, savas misijas beigām tuvojoties, teica šos vārdus: "Patiesi, jūsu vidū es atstāju divas vienādas liecības: Dieva Grāmatu un savu ģimeni. 11 Lai gan caur šo Fravietības Avotu un dievišķās Vadības Atradni ir tikušas atklātas daudzas tradīcijas, taču vioš pieminēja tikai Dieva Grāmatu, tādējādi nozīmējot to par visspēcīgāko līdzekli un drošāko liecību meklētājiem, par ceļvedi ļaudīm līdz Augšāmcelšanās Dienai. 
Ar nešaubīgu prātu, ar tīru sirdi un skaidru garu uzmanīgi pārdomā, ko Dievs ir devis kā liecinājumu un ceļvedi savai tautai savā Grāmatā, kuru par patiesu atzīst gan augstu, gan zemu stāvošie. Pie šīs liecības mums abiem, kā arī visām pasaules tautām ir jāpieturas, lai caur tās gaismu mēs varētu saskatīt un atšķirt patiesību no nepatiesības, norādījumus no maldiem. Tā kā Muhameds ir ierobežojis savas liecības ar šo Grāmatu un savu ģimeni un tā kā pēdējā ir atstājusi šo pasauli, kā vienīgā lieciniece starp ļaudīm paliek vienīgi šī Grāmata. 
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Savas Grāmatas sākumā vinš saka: 1 1Alifs, Lams, Mims. 95 Nekādu šaubu attiecībā uz šo· Grāmatu nav: tā ir ceļvedis dievbijīgajiem. "96 Atsevišķās Korāna vēstulēs ir svēti iemūžināti dievišķās Būtības noslēpumi, un tajās kā gliemežvākos glabājas Vina Vienotības pērles. Grāll!.atas ierobežotā apjoma dēļ mēs pie tām pašlaik nekavēsimies. Arēji tās zīmējas uz Muhamedu pašu, ko Dievs uzrunāja, sacīdams: "Ak Muhamed, par šo Grāmatu nav nekādu šaubu nedz nenoteiktības, tā ir tikusi sūtīta no dievišķās Vienotības debesīm. 
Tā ir ceļvedis tiem, kas Dieva bīstas." Padomā par to, ka Vioš šo 
Grāmatu, Korānu, ir nozīmējis kā ceļvedi visam, kas ir debesīs 
un uz zemes. Vioš, dievišķā Būtne un neizzināmā Būtība, pats ir apliecinājis, ka šī Grāmata ir neapšaubāms un drošs ceļvedis visai cilvēcei līdz Augšāmcelšanās Dienai. Un tagad, mēs jautājam, vai ir godīgi, ka šie ļaudis raugās ar šaubām un aizdomām uz šo vissvarīgāko Apliecinājumu, kura dievišķo izcelšanos Dievs ir pasludinājis un noteicis kā patiesības iemiesojumu? Vai ir godīgi, ka vioi novēršas no tā, ko Dievs ir iecēlis par augstāko vadības dokumentu augstākās atziņas 
virsotņu sasniegšanai, un ka vini meklē kaut ko citu, bet ne šo Grāmatu? Kā gan viņi var atļaut cilvēku aplamajiem un 
nesaprātīgajām runām sēt vinu prātos neuzticības sēklu? Kā gan viņi var tāpat vien turpināt apgalvot, ka kāds ir kaut ko teicis vai nav teicis, vai arī, ka kaut kas nenotika? Ja būtu bijis iespējams kaut kas cits, bez šīs Dieva Grāmatas, kas varētu izrādīties cilvēcei par spēcīgāku līdzekli un drošāku ceļvedi, vai tad Vinš to nebūtu atklājis tai pantā? 

Mūsu pienākums ir nenovirzīties no Dieva nepārprotamajiem norādījumiem un noteiktās pavēles, kā tas ir atklāts augstāk minētajā pantā. Mums ir jāatzīst svētos un brīnumainos Rakstus, jo, ja mēs to nedarām, mēs neatzīstam šī svētītā panta patiesību. Jo ir skaidrs, ka tie, kas neatzīst Korāna patiesību, neatzīst arī iepriekšējo Svēto Rakstu patiesību. Uz to ir skaidri norādīts šajā pantā. Ja mums būtu jāizskaidro tā dziļākā nozīme un jāatsedz tajā ietvertie noslēpumi, to nozīmes izsmelšanai pat mūžības nepietiktu, un visums to nespētu visu dzirdēt. Patiesi, Dievs apstiprina mūsu teiktā patiesību! 
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Kādā citā vietā Viņš tāpat saka: "Un, ja jums ir šaubas par to, ko mēs savam Kalpam esam no debesīm sūtījuši, tad uzrādiet nodalu, kas ir līdzīga šim pantam, un aiciniet savus 

lieciniekus pie Dieva, ja esat godīgi cilvēki. "97 Raugiet, cik cēli un nevainojami ir šie panti, kurus ViQ.š ir pasludinājis par savu drošāko apliecinājumu, savu nekļūdīgo pierādījumu, savas augstākās varas liecību un savas gribas atklāsmi. Viņš, dievišķais Kēniņš, ir pasludinājis savas Grāmatas pantu neapstrīdamo autoritāti pār visām citām lietām, kas apstiprina 
Viņa patiesību. Jo salīdzinājumā ar visām pārējām zīmēm un pierādījumiem, dievišķi atklātie panti mirdz kā saule, kamēr visi 
pārējie ir kā zvaigznes. Pasaules tautām tās ir paliekošas liecības, 
neapgāžams pierādījums, ideālā Kēniņa starojošā gaisma. To izcilība ir neapstrīdama, to vērtību pārspēt nevar nekas. Tie ir dievišķo pērļu krātuve un dievišķo noslēpumu glabātuve. Tie veido nesaraujamu Vienotību, tie ir tā stiprā saite, "Stingrais balsts", neizdzēšamā Gaisma. Caur tiem plūst dievišķās atziņas upe un kvēlo Viņa senās augstākās gudrības uguns. Tā ir uguns, kas vienlaicīgi iededz mīlestības liesmu uzticīgo sirdīs un vieš vienaldzības dzestrumu ienaidnieku sirdīs. 

Ak draugs ! Mums neklājas atraidīt to, ko vēlējis Dievs, 
bet drīzāk gan jāpieņem un jāpakli!ujas tam, ko Viņš ir noteicis kā savu dievišķo Apliecinājumu. Sis pants ir pārāk svarīga un saturīga vēsts, lai šī nomāktā dvēsele to spētu pierādīt un izskaidrot. Dievs runā taisnību un rāda ceļu. Viņš, patiesi, stāv augstu pār visiem saviem ļaudīm; Viņš ir Varenais, Viņš ir Devīgais. 

Tāpat Viņš saka: "Tādi ir Dieva panti : mēs tos tev izklāstam patiesi. Bet kādai atklāsmei viņi ticēs, ja viņi noraidīs Dievu un Vioa pantus?"98 Ja tu gribēsi aptvert šī panta jēgu, tu saskatīsi to patiesību, ka nekad nav tikusi atklāta lielāka izpausme par Dieva Praviešu Izpausmēm un ka uz zemes nekad nav nācis varenāks apliecinājums par viņu atklāto pantu apliecinājumu. Nē, šo apliecinājumu pārspēt nevar neviens cits apliecinājums, iznemot tādu, kādu izvēlas Kungs, tavs Dievs. 
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Kādā citā vietā Viņš saka: "Ak vai ikvienam melīgam 

grēciniekam, kas dzird vīnam domātus Dieva pantus un tad, it kā viņš tos nedzirdētu, iedomīgi pastāv uz savu! Piespried viņam sāpīgu sodu. "99 Šī panta nozīmju vien pietiek visam, kas ir debesīs un uz zemes, ja vien ļaudis iedziļinātos sava Kunga pantos. Jo tu dzirdi, kā šo dienu ļaudis nicībā nepiegriež dievišķi atklātiem pantiem vērību, it kā tie būtu kaut kas neievērojams. Un tomēr, pasaulē nekad nav parādījies nekas lielāks par šiem pantiem un arī nekad neparādīsies ! Saki viņiem: "Ak jūs aklie! Jūs atkārtojat to, ko pagājušos laikos ir teikuši jūsu tēvi. Kādus 
augļus viņi ievāca no savas neticības koka, tādus augļus ievāksiet ari jūs. Pavisam drīz jūs pieņems tēvi, un kopā ar tiem jūs mitīsiet elles ugunīs. Tas ir ļauns mājoklis ! Tā ir tirānu mājvieta." 

Un vēl citā vietā Viņš saka: "Un, kad viņš iepazīstas ar kādu no mūsu pantiem, viņš cf aklauj tos izsmieklam. Viņus sagaida kauna pilns sods ! " 1 0  Cilvēki izsmejoši piezīmēja, sacīdami: "Pastrādā taču vēl kādu brīnumu un dod mums vēl kādu zīmi! " Kāds sacīja: "Liec, lai pār mums nokrīt kāda daļa no 
debess; "  I O I  un kāds cits: "Ja tā ir  f,atiesība par tevi, liec, lai no debesīm pār mums līst akmeņi. 11 10 Tāpat kā Izraēla tauta Mozus laikā izmainīja debesu mannu pret necilām zemes lietām, arī šie . ļaudis mēģināja apmainīt dievišķi atklātos pantus pret pašu ļaunajām, zemiskajām un dīkajām iekārēm. Tāpat tu šodien redzi, ka, lai gan garīgā barība ir nākusi no Dieva žēlsirdības debesīm un nolijusi no Viņa mīlošās labestības mākoņiem un lai gan dzīvības ūdeni uz visas radības Kunga vēlē jumu bango Rizvāna sirdī, šie ļaudis, rijīgi kā suni, ir salasījušieJ ap maitām un ir apmierināti ar stāvošiem sāls ezera ūdeņiem. Zēlīgais Dievs ! Cik dīvaini izturas šī tauta! Tā klaigā un sauc pēc vadības, kaut gan visa Vadītāja karogi jau ir uzvilkti. Vini turas pie neskaidrām un sarežģītām gudrībām, kaut tas, kas ir zināšanu mērķis, atmirdz kā saule. Ar pašu acīm vioi skata sauli un tomēr apšauba šo Starojošo Loku, it kā trūktu pierādījuma tā gaismai. Viui redz pār sevi līstam pavasara lietu un tomēr meklē pierādījumu šādam dāsnumam. Pierādījums saulei ir tās gaisma, kas savā mirdzumā apņem visus. Pierādījums lietum ir tā dāsnums, kas pasauli 
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atjauno un tērpj to dzīvības mantijā. Bet aklie tik spēj just saules 
karstumu, un izdegusi augsne nesaņem savu žēlsirdības lietus devu. "Nebrīnies, ja neticīgais Korānā redz tik burtu pēdas, jo sauli aklais atklāj tikai caur tās karstumu." 

Kādā citā vietā Vinš saka: "Un kad viņiem skandē mūsu skaidros pantus, vi:oi atbild vienīgi ar vārdiem: 'Nu tad vediet atpak� mūsu tēvus, ja jau jūs patiesību runājat! "' I 03 Raugi, cik aplamas liecības viņi meklēja no visaptverošas žēlsirdības 
Nesējiem. Viņi zobojās par šiem pantiem, kuru viens vienīgs burts ir lielāks par visu radību debesīs un uz zemes un ar ticības garu atdzīvina mirušos savtības un iekāru ielejā. Viņi klaigāja, sacīdami: "Lieciet mūsu tēviem nākt ārā no kapiem." Tāds bija tās tautas pagrimums un lepnums. Pasaules tautām ikviens šis pants ir nemaldīgs apliecinājums un spožs pierādījums Viņa patiesībai. Jebkura šī panta pietiktu visai cilvēcei, tu saprastu to, ja vien šajos Dieva pantos iedziļinātos. Jau augstāk minētais pants sevī glabā noslēpumu pērles. Tā sniegtās zāles vienmēr 
izdziedēs jebkuru kaiti, lai kāda tā būtu. 

Neklausieties to tukšajos apgalvojumos, kas saka, ka Grāmata 1 04 un tās panti nekad nebūs derīgi vienkāršajiem ļaudīm, jo viņi nevarot nedz apjēgt tās nozīmi, nedz to novērtēt. Un tomēr, Dieva nemaldīga liecība gan austrumos, gan rietumos nav nekas cits kā Korāns. Ja cilvēki to nespētu saprast, tā nebūtu tikusi izsludināta par visaptverošu Dieva apliecinājumu 
cilvēkiem. Ja viņu apgalvojums ir patiess, tad jau apliecinājumi nebūtu vajadzīgi, un arī Dieva pazīšana viņiem būtu lieka, jo pazīt Dievišķo Būtni ir vairāk, nekā zināt Grāmatu, un vienkāršie ļaudis nespētu to aptvert. 

Šāds apgalvojums ir pavisam maldīgs un nepieļaujams. Tas nāk no augstprātības un lepnuma. Tā nolūks ir likt ļaudīm aizklīst no dievišķās labās gribas Rizvāna un savilkt varas grožus pār tautu. Un tomēr Dieva priekšā šie vienkāršie ļaudis ir 
bezgala pārāki un augstāki par reliģiju vadoņiem, kas ir novērsušies no vienīgā patiesā Dieva. Viņa vārdu izpratne un Debesu Putnu vēstījuma aptveršana nav nekādā veidā atkarīgas 
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no cilvēku zināšanām. Tās ir atkarīgas vienīgi no sirds skaidrības, dvēseles šķīstības un gara brīvības. Tam apliecinājums ir tie, kas šodien, bez viena vienīga burta no tā, ko šodien pieņemts saukt par zinātni, sēž pašā atziņas tronī, un caur dievišķās žēlsirdības valgmi viņu sirdis rotā gudrības rozes un izpratnes tulpes. Ir labi sirdī patiesajiem, jo tie saņems savu tiesu 
varenās Dienas gaismas. 

Un tāpat Viņš saka: "Attiecībā uz tiem, kas netic Dieva 
pantiem ar tam, ka tie Viņu kādreiz satiks, tie izmisīs bez Manas žēlsirdības, un sagaida tos smags sods." 1 05 Tāpat, 1 1Un viņi saka: 'Vai tad mums kāda sajukuša vārsmotāja dēl atmest mūsu dievus?"' l 06 Ir skaidrs, ko šis pants nozīmē. Raugi, ko viņi atzīmēja, kad šie panti tika atklāti. Viņi to sauca par vārsmotāju, viņi zobojās par Dieva pantiem un izsaucās, sakot: "Šie viņa vārdi ir vien vecu ļaužu stāsti ! "  Ar to viņi gribēja teikt, ka 
Muhameds esot apkopojis seno tautu teiktus vārdus un nosaucis 
tos par Dieva Vārdiem. 

Tāpat arī šodien tu esi dzirdējis ļaudis, vēršot pret šo Atklāsmi līdzīga veida apvainojumus un sakot: "Viņš šos vārdus ir savācis no sen teiktajiem;"  vai: "šie vārdi ir viltoti. " Šie viņu teicieni ir tukši un augstprātīgi, viou vieta un stāvoklis ir zems! 
Pēc noliegšanas un visām pulgām, ko tie teica, un par kurām mēs esam runājuši, viņi apgalvoja : "Saskaņā ar mūsu 

Svētajiem Rakstiem, pēc Mozus un Jēzus vairs nenāks neviens neatkarīgs Pravietis, lai atceltu dievišķās Atklāsmes Likumu. Nē, tam, kas tiks atklāts, ir noteikti jāseko Likumam." Pēc tam tika atklāts šis pants, kas norāda uz visām dievišķajām tēmām un uz to, ka Visžēlīgā labvēlības plūsma nekad nebeigsies: "Un senlaikos pie jums atnāca Jāzeps ar nepārprotamām zīmēm, un tomēr jūs nepārstājāt apšaubīt Vēsti, ar kādu viņš pie jums nāca, un, kad viņš nomira, jūs teicāt: 'Pēc viņa Dievs nekad vairs nesūtīs Vēstnesi. ' Tā, lūk, Dievs liek maldīties grēciniekam un apšaubītājam. 1 1 107 Tāpēc no šī panta seciniet un ziniet droši, ka ikvienā laikmetā, ļaudis, kas turējās pie kāda Grāmatas panta, ir izteikuši šādus tukšus un aplamus uzskatus, apgalvodami, ka 
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nekad pasaulē vairs nenāks neviens Pravietis . Tieši tāpat kristiešu garīdznieki, pieturēdamies pie Evaņģēlija burta, - un mēs par to jau esam runājuši - ir mēģinājuši ieskaidrot, ka Evaņģēlija likums nekad netikšot atcelts un ka netiks vairs atklāts neviens neatkarīgs Pravietis, ja viņš neapstiprinās Evaņģēlija likumu. Vairums cilvēku cieš no tās pašas garīgās slimības. 
Tāpat tu redzi, ka Korāna sekotāji, kā to darīja ļaudis senatnē, ir ļāvuši vārdiem "Praviešu Zīmogs" aizplīvurot tiem acis. Un tomēr viņi paši apliecina šo pantu: "Neviens nezina tā skaidrojumu, kā vien Dievs un tie, kam ir dziļas zināšanas. " 108 

Un kad Viņš, kam ir dziļas zināšanas, Viņš, kas ir to Māte, Dvēsele, Noslēpums un Būtība, atklāj kaut ko tādu, kas ir pretējs viņu vēlmēm, tie sīvi Viņam pretojas un, aizmirstot kaunu, noliedz Viņu. To jau tu esi dzirdējis un pieredzējis. Uz šādiem darbiem un vārdiem tos sakūdīja reliģijas vadoņi, ka neseko 
Dievam, bet pašu vēlmēm, kas padevīgi kalpo tik vien zeltam, 
kas, zināšanu visbiezākajos plīvuros tinušies un to neskaidrībās nomaldījušies, klīst kļūdu biezokņos. Kā Radības Kungs ir skaidri pateicis: "Ko gan tu domā? Tas, kas savas kaislības ir pārvērtis par Dievu un kam Dievs caur zināšanām liek nonākt maldos, un kam Viņš ir aizzīmogojis ausis un sirdis, un pār kura acīm Viuš ir metis plīvuru - kas gan to vadīs pēc tam, kad viņu būs atstūmis Dievs? Vai tas tev nebūs par brīdinājumu?" 109 

Lai gan šķietamā nozīme vārdiem: "Kam Dievs caur zināšanām liek nonākt maldos" ir tā, kas ir pavēstīta, mēs ar tiem domājam tā laika garīdzniekus, kas bija novērsušies no Dieva Skaistuma un kas, turēdamies pie iemācītā, saskaņojot to ar sevī iztēloto un iekāroto, ir nopulgojuši Dieva svēto Vēsti un Atklāsmi. "Saki: Tā Vēsts ir svarīga, no kuras jūs novēršaties! " 1 10 Tāpat Viņš saka: "Un, kad viņiem skandē mūsu skaidros pantus, viņi saka: 'Šis ir kāds vīrs, kas loti gribētu sagrozīt to, ko jūsu tēvi ir pielūguši. ' Un viņi saka: 'Tas viss ir izdomāts, un tā nav patiesība."' t 11 
Uzklausi Dieva svēto Balsi, ieklausies Viņa saldajā, nemirstīgajā melodijā! Raugi, cik nopietni vinš ir brīdinājis tos, 
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kas ir nopulgojuši Dieva pantus, un ir atteicies no tiem, kas ir nolieguši Viua svētos vārdus. Padomā, cik tālu ļaudis ir aizmaldījušies no dievišķās Klātbūtnes Paradīzes upes un cik smaga ir bijusi garā trūcīgo neticība un augstprātība attiecībā uz šķīsto Skaistumul Lai gan Mīlošās Labestības un Dāsnuma Būtība ir likusi tām netveramajām būtnēm pacelties nemirstības 
valstībā un vedusi nabadzīgās dvēseles uz svēto pilnības upi, tomēr daži viuu nopulgoja par "Dieva, Visas radības Kunga, zaimotāju," bet citi apvainoja, ka "viuš atturot cilvēkus no ticības un patiesu uzskatu ceļa/' un vēl citi apgalvoja, ka vioš ir "sajucis" un tamlīdzīgi. 

Tāpat līdz pat šai dienai tu novēro, ar cik zemiskiem piedēvējumiem viņi uzbrūk šim Nemirstības Dārgakmenim un kādus neiedomājamus grēkus viņi ir pār viou - gāzuši, pār šo Šķīstības Avotu. Lai gan Dievs visur savā Grāmatā un savā 
svētajā un nemirstīgajā Vēstulē ir brīdinājis pavēstīto pantu noliedzējus un noraidītājus un pasludinājis savu žēlastību tiem, kas tos atzīst, tomēr, raugi, cik neskaitāmas paļas tie ir vērsuši pret šiem pantiem, kas ir tikuši nosūtīti no Dieva mūžīgā svētuma jaunajām debesīm! Un tas viss, neraugoties uz to, ka nav tādas acs, kas būtu redzējusi tik lielu dāsnuma straumi, un nav auss, kas būtu dzirdējusi tādas mīlošas labestības izpausmi. Ir pieredzēts tāds dāsnums un tāda atklāsme, ka atklātie panti šķita kā pavasara gāzes, kas lija no Visu Dāsnā žēlsirdības debesīm. Ar "pastāvību apveltītie Pravieši", kuru cildenums un godība mirdz saules spožumā, tika pagodināti ar Grāmatu, kuru visi ir redzējuši un kuras panti ir tikuši pienācīgi izzināti. Bet to pantu, kas ir nolijuši no šīs dievišķās žēlsirdības Debess, ir bijis tik daudz, ka neviens nav spējis tos saskaitīt. Tagad ir pieejami kādi divdesmit sējumi. Cik daudzi paliks mums nesasniedzami[ Cik daudzi ir tikuši nolaupīti un ir krituši ienaidnieku rokās, un to likteni nezina neviens. 

Ak brāli, mums vajadzētu atdarīt acis, apcerēt Vioa Vārdu un meklēt patvērumu Dieva Izpausmju pavēnī, lai mēs saoemtu brīdinājumu caur Grāmatas nepārprotamajiem padomiem un ievērotu svētajās Vēstulēs pierakstītās pamācības; 
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lai mēs nepulgotu šo pantu Pasludinātāju, lai mēs pilnīgi samierinātos ar Viņa Mācību un ar visu sirdi pieņemtu Viņa likumu, lai mēs varētu ieiet Viņa žēlastības galmā un mājot Viņa gaišuma krastā. Patiesi, Viņš ir žēlīgs un piedod saviem kalpiem. 
Un tāpat viņš saka: 11 Saki, ak Grāmatas tauta! Vai tu atsakies no mums tāpēc, ka mēs ticam Dievam un tam, ko Viņš mums ir sūtījis, un tam, ko Viņš mums ir sūtījis agrāk, un tāpēc, ka vairums no jums dara ļaunu? 11 1 1 2 Cik tieši šis pants ·atsedz mūsu nodomu un cik skaidri tas parāda Dieva pantu liecinājuma patiesību! Šis pants tika atklāts laikā, kad islāmam bruka virsū neticīgie un tā sekotājus apvainoja nepareizos uzskatos, kad Muhameda sekotājus nosodīja kā Dieva noliedzējus un melīga 

burvja sekotājus. Savās agrīnajās dienās, kad, likās, ka islāmam 
vēl truka autoritātes un varas, Pravieša draugi, kas savus skatus bija cēluši uz Dievu, lai kurp arī viņi ietu, - tika tramdīti, vajāti, akmeņ.iem apmētāti un zaimoti. Lūk, šādā laikā no dievišķās Atklāsmes debesīm tika sūtīts šis svētītais pants. Tas deva neapgāžamu · liecinājumu un nesa nekļūdīgas vadības gaismu. Tas lika Muhameda sekotājiem, lūk, ko pasludināt neticīgajiem 
un elku pielūdzējiem: "Jūs apspiežat un vajājat mūs, un tomēr, ko tad vēl mēs esam nodarījuši, izņemot to, ka esam ticējuši Dievam un caur Muhameda mēli mum·s nosūtītajiem pantiem, un tiem pantiem, kas tika atklāti sendienu Praviešiem?" Ar to tiek domāts, ka viņu vienīgā vaina bija tā, ka viJ:ri bija saskatījuši, ka jaunie un brīnumainie Dieva panti, kas bija dāvāti Muhamedam, kā arī tie, kas bija tikuši atsegti sendienu Praviešiem, bija visi no Dieva, un ka viņi bija atzinuši un pieņēmuši to patiesību. Lūk, apliecinājums, kuru dievišķais Kēniņš bija iemācījis saviem kalpiem. 

Visu to ievērojot, vai ir godīgi, ka visa šī tauta noraida šos jaunatklātos pantus, kas ir ietvēruši kā austrumus, tā rietumus, u11 ka viņi uzskata sevi par patiesas ticības atbalstītājiem? Vai viņiem drīzāk nevajadzētu ticēt tam, kas šos pantus atklāja? Ievērojot to apliecinājumu, kuru iedibinājis ir Viņ.š pats, kā tad Viņš varēja neuzskatīt par patiesiem ticīgajiem tos, kas bija apstiprinājuši to patiesību? Nav Viņa dabā aizraidīt 
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no �aviem žēlsirdības vārtiem tos, kas ir pievērsušies dievišķo 
pantu patiesībai un tos pieņēmuši, vai arī draudēt tiem, kas ir 
turējušies pie V11,1a drošā apliecinājuma. Patiesi, ar saviem pantiem Viņš iedibina patiesību un ar saviem vārdiem apstiprina savu Atklāsmi. Patiesi, Viuš ir Spēcīgais, Palīgs briesmās, Visvarenais. 

Un tāpat Viuš saka: "Un, ja mēs būtu tev nosūtījuši uz pergamenta uzrakstītu Grāmatu un ja neticīgie to būtu skāruši ar savām rokām, viņi droši vien, būtu teikuši: 'Tas nav nekas cits kā taustāma burvestība. '" 1 1 3 Vairums pantu Korānā norāda uz šo tēmu. Lai izteiktos īsāk, mēs esam pieminējuši tikai šos pantus. Padomā, vai bez šiem pantiem visā Grāmatā ir runāts par kaut ko citu nekā pair Viua Dailes Izpausmju atzīšanas mērauklu, kaut ko citu, pie kā ļaudis varētu turēties un noraidīt Dieva Izpausmes? Gluži otrādi, ikvienā gadījumā Viņš ir draudējis ar uguni tiem, kas noraida un izsmej šos pantus, kā jau to parādījām. 
Tāpēc, ja kāds celtos un atklātu neskaitāmu daudzumu pantu, apceru, vēstuļu un lūgšanu, no kurām neviena nav apgūta ar mācīšanos, kāds gan iedomājams attaisnojums būt tiem, kas tos noraida, un tādējādi laupa sev to žēlastības spēku? Ko gan viņi varēs atbildēt, kad viuu dvēsele būs augšāmcēlusies un atstājusi savu tumšo templi? Vai viņi mēģinās attaisnot sevi, sacīdami: "Mēs esam turējušies pie kāda zināma ticējuma, un, nepieredzēdami tā burtisko piepildījumu, llļēs esam tā nonievājuši dievišķās Atklāsmes Nesējus, un neesam ievērojuši Dieva likumu?" Vai tu neesi dzirdējis, ka viens no iemesliem, kāpēc daži no Praviešiem ir nosaukti par "Praviešiem, kas ir apveltīti ar patstāvību," bija Grāmatas atklāšana viuiem? Un tomēr, kā šo tautu varētu attaisnot par to, ka tā atstūma tik daudzu pantu sējumu Autoru un Pasludinātāju, un sekot tā izteikumiem, kas savā muļķībā ir izsējis cilvēku sirdīs šaubu sēklu un kas kā Sātans ir cēlies, lai vestu ļaudis pazušanā pa maldu celu? Kā gan vi.oi varēja pieļaut, ka kaut kas tāds laupa viuiem dievišķā dāsnuma Saules gaismu? Bez visa tā, ja šie ļaudis vairās un atraida šādu dievišķu Dvēseli, šādu svētu Elpu, tad pie kā, mēs jautājam, viņi varētu turēties, uz kā vaigu bez 
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Viņa Vaiga, viņi varētu celt skatu? Jā - "Visiem ir daļa Debesu, 
kur tie var tverties."1 14 Mēs esam tev parādījuši šos divus ceļus, tad ej pa celu, kuru tu izvēlies. Tik tiešām, šī ir patiesība, un pēc patiesības nepaliek pāri nekas, kā vien tik maldi. 

Šīs atklāsmes patiesību pierāda arī tas, ka katrā laikā un katras Dieva Izpausmes laikmetā, vienmēr, kad neredzamā Būtība tika atsegta Viņa Izpausmes personā, atradās dyēseles, 
nepazīstamas un no pasaules mudžek.la atraisījušās, kas· meklēja 
apgaismību no Praviešu Saules un dievišķās Vadības Mēness un 
kļuva Dievam tuvas. Aiz šī iemesla tā laika garīdznieki un bagātnieki nievāja un pulgoja šos vīrus. Kā par tiem, kas maldījās, ir runājis Viņš: "Un tad Viņa tautas vecajie, kas neticēja, sacīja: "Mēs redzam tevī tādu pašu cilvēku kā mēs; un mēs redzam, ka sekojuši tev ir tie visnenozīmīgākie, kas ir pārsteidzīgi savos spriedumos, tāpat mēs neredzam tevī neko pārāku par mums pašiem, nē, mums šķiet, ka tu melo." Vioi 
meklēja vainas šajās Svētajās Dieva Izpausmēs un iebilda ar vārdiem: "Sekojuši jums ir tikai viszemākie mūsu vidū un tie, kas nav uzmanības cienīgi." Vil)i gribēja parādīt, ka neviens no mācītajiem, bagātajiem un slavenajiem vio.iem netic. Ar šādiem un līdzīgiem pierādījumiem tie tiecās parādīt, ka viņš, kas runā tikai patiesību, melo. 

Tomēr šīs visspilgtākās Dieva Izpausmes, šī visvarenākā Valdnieka laikmetā vairāki garīdznieki, augstākā mērā mācīti viri, 
gudri un nobrieduši doktori, ir sasnieguši Viņa galmu, ir 
baudījuši Viņa tuvību kā no kausa, un Vioš ir pagodinājis tos ar savu augstāko labvēlību. Vismilamā dēl viņi ir atraidījuši pasauli 
un visu, kas ir tajā. Mēs pieminēsim vārdus dažiem no tiem, lai tas spēcinātu sirdī bailīgos un iedrošinātu biklos. 

Viņu vidū bija Mulla Huseins 1 1 5 , kas kļuva par dievišķās Atklāsmes Saules žilbinošās godības sauēmēju. Ja nebūtu bijis viua, Dievs nekad nebūtu nostiprinājies savas žēlsirdības Sēdeklī un nekad nebūtu pacēlies mūžīgās godības tronī. Starp viņiem bija arī Sejeds Jahja 1 1 6, šis neparastais un nepārspējamais sava laika cilvēks, 
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Mulla Muhameds Alī Zandžani 

( Mulla Muhammad 'AlliyiZanjanf) Mulla Ali Bastami (Mulla 'AUyiBastamf) Mulla Saids Barfiruši (Mulla Sa'fdiBa,ffrush[) Mulla Nīmatulla Mazindarani 
(Mulla Ni'matu'llahiMazindaran{) 

Mulla Jusufs Ardibili (Mulla YusufiArdibflf) Mulla Mehdi Hoi (Mulla MihdfyiKhu'i) 
Sejeds Huseins Turšizi (Siyyid HusayniTurshfzf) 

· Mulla Mehdi Kandi (Mulla MihdiyiKand{) Mulla Baghers (Mulla Baqir) Mulla Abduls Khalirs J azdi 
(Mulla 'Abdu'/KhaliqiYazdf) 

Mulla Alī Baraghani (Mulla 'AliyiBaraqani) 

un citi, skaitā gandrīz četri simti, kuru vārdi ir ierakstīti 
Dieva "Sargātajā Vēstulē". 

Viņus visus vadīja dievišķās Atklāsmes Saule, viņi izsūdzēja grēkus un atzina viņa patiesību. Viņu ticība bija tāda, ka vairums no viniem atteicās no savas mantibas un sev tuvajiem un darīja tikai Visaugstākā gribu. Ejot Visumī}otā ceļu, viņi atteicās no it visa un nolika savas dzīves viņa dēļ. Viņu krūtis caururba viou ienaidnieku šautras, un neticīgo šķēpi kā kronis 
rotāja viņu galvas. Nebija neviena zeme, kas nebūtu dzērusi šo 
dzīvi atraidījušo asinis, un neviena zobena, kas nebūtu skāris 
viņu kaklus. Savu vārdu patiesību viui apstiprina ar saviem darbiem. Vai tad šī laika cilvēkus neapmierina šo svēto dvēseļu liecinājums, kas tādā pacilātībā ir traukušies ziedot savas dzīvības Vismīļotajam, ka visa pasaule apbrīnoja viņu uzupurēšanos? Vai gan tas pietiekami neliecina pret šiem neuzticīgajiem, kas par lēcu virumu nodeva savu ticību, kas iztirgoja savu nemirstību par to, ko saēd rūsa un kodes, kas par sāls šķipsnu atteicās no dievišķā tuvuma Kautāras upes un kuru dzīves vienīgais mērķis ir sagrābt to, kas pieder otram? Tu taču redzi, kā tie visi nododas pasaules niecībai un ir tālu aizklīduši no Vi])a, kas ir to augstais Kungs Dievs. 
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Esiet godīgi: vai ir pieuemama un ievērošanas cienīga to liecība, kuru darbi saskan ar viuu vārdiem, kuru ārējā izturēšanās atbilst viuu iekšējai dzīvei? Mulst prāti, vērojot viņu darbus, un dvēsele apbrīno viou gara spēku un miesas izturību. Vai ir jāpieuem tas, ko liecina tās nodevīgās dvēseles, kuru elpu baro tikai savtīgas iekāres un kuri ir ļeslēgti savu tukšo iedomu būrī? Kā sikspārni tumsā viui nepacel galvas no savas migas, varbūt vienīgi, dzenoties pēc pasaulīgiem priekiem; viņi nerod mieru naktī, tiecoties īstenot savas netīrās dzīves nodomus. Savos savtīgajos tīkojumos ieslīgušiem, Dieva likums viuiem neeksistē. 
Pie dienas gaismas ar visu dvēseli tie dzenas pēc pasaules labumiem, un naktīs tie tikai apmierina savas miesas dzi(las. Ar kādu likumu vai standartu gan varētu attaisnot cilvēku pieķeršanos šādu mazisku dvēseļu ticības noliegumiem un to, ka tie ignorē to cilvēku ticību, kuri, lai piepildītu Dieva Gribu, ir atteikušies no savas dzīvības, no mantas, slavas un goda? 

Vai tad 11Moceklu Prinča" 1 1 7 dzīves notikumi netika uzskatīti par visdižāko no visiem notikumiem, par viņa patiesības visaugstāko pierādījumu? Vai tad senie ļaudis neizsludināja šos notikumus par nedzirdētiem? Vai viui neapgalvoja, ka neviena patiesības izpausme nav izrādījusi tādu pastāvību, tādu izcilu godību? Un tomēr tā epizode viņa dzīvē, kas sākās no rīta, noslēdzās ap dienas vidu, kamēr tās svētās gaismas astoopadsmit gadus ir pārcietušas likstu lietu, kas lija pār tām no visām pusem. 
Ar kādu mīlestību, pašaizliedzību, ar kādu svētu līksmību vioi ziedoja savas dzīvības, sekojot tam Kungam[ Šo patiesību apstiprina it visi. Un tomēr, kā gan vioi var noniecināt šo Atklāsmi? Vai gan citā laikmetā ir bijuši tik nozīmīgi notikumi? Ja šie līdzgājēji nav patiesi tiekušies uz Dievu, kas gan cits to ir darījis? Vai šie ceļabiedri ir dzinušies pēc varas un slavas? Vai gan vioi jebkad ir alkuši bagātību? Vai gan viņi jebkad ir lolojuši kādu citu vēlmi, kā kalpot Dieva gribai? Ja šie ceļabiedri ar viņu brīnišķīgajiem apliecinājumiem un apbrīnojamiem darbiem nav patiesi, kas gan tad ir cienīgs pieprasīt patiesību sev? Es piesaucu Dievu! Ja cilvēki savās sirdīs apsvērtu Dieva Atklāsmju noslēpumu, tie saprastu, ka jau viņu darbi vien pietiekami apstiprina un neapgāžami pierāda šo ticību visām zemes tautām. 
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1 1Un tie, kas rīkojas netaisni, drīz uzzinās, kāds liktenis viņus gaida . . . 1 1 8 

Vēl jo vairāk, patiesības un nepatiesības zīmes ir noteiktas un norādītas Grāmatā. Caur šo Dieva .nozīmēto 
pārbaudes akmeni katrā ziņā jātiek pārbaudītiem visu cilvēku apgalvojumi�m lai patiesīgos varētu uzzināt un atšķirt no 
viltvāržiem. Sis pārbaudes akmens nav neviens cits kā šis pants: "Vēlieties nāvi, ja jūs esat godīgi cilvēki." I 1 9 Domājiet par šiem neapšaubāmi uzticīgajiem mocekļiem, kuru patiesīgumu apstiprina nepārprotamais Grāmatas teksts un kuri visi, kā tu to esi redzējis, ir upurējuši savas dzīvības, savu mantību, savas sievas un bērnus, visu, kas tiem pieder, un sasnieguši debesu mājokļa augstumus Paradīzē! Vai ir godīgi noraidīt to patiesību, ko liecina šīs cildenās, nesavtīgās būtnes par šo visizcilāko un 
spožāko Atklāsmi, un uzskatīt par pieņemamiem tos zaimus, kurus pret šo spožo Gaismu vērš neticīgie, kas savu ticību ir nodevuši par zeltu, un kas, tiecoties pēc vadības, ir nolieguši to, kas ir visaugstākais cilvēces Vadītājs? Šo cilvēku raksturs ir tagad atsegts visiem Jaudīm, kas viņus redz kā cilvēkus, kas Dieva svētās ticības dēl ne par matu neatkāpsies no savas laicīgās varas, nemaz jau nerunājot par viņu dzīvību un mantu, 
un visu citu. 

Raugi, kā dievišķais Pārbaudes Akmens ir, kā tas teikts 
Grāmatā, atšķīris un atdalījis patieso no nepatiesā. Un tomēr, viņi vēl arvien aizmirst šo patiesību, un, nevērības miegā slīguši, dzenas pēc pasaules tukšibām, un tos nodarbina domas par veltīgu un laicīgu varu. 

1 1Ak Cilvēka Dēls! Daža laba diena tev ir aizgājusi, nodarbojoties ar tukšu fantazēšanu un dīkām iedomām. Cik ilgi tu vēl snaudīsi gultā? Celies no snaudas, jo Saule jau ir sasniegusi savu augstāko punktu; varbūt tā tev uzspīdēs jo skaistā mirdzumā. 1 1  

Lai tomēr ir zināms, ka nevienam no šiem doktoriem un garīdzniekiem, par kuriem ir bijusi runa, nav tikusi piešķirta 
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vadītāja vara un gods. Jo labi paz īstami un ietekmīgi reliģiskie vadoņi, kas ieņem atbildīgas vietas un pilda vadītāju pienākumus, nekādij ziņā nespēj uzticīgi kalpot patiesības Atklājējam, izņemot tos, kam Dievs to vēlējis. Un tas ir tā noticis tikai ar nedaudziem. "Starp maniem kalpiem, nav daudz 
pateicīgo." 1 20 Pat šīs Dieva Izpausmes laikmetā neviens no 
izdaudzinātajiem garīdzniekiem, kas tur savās rokās cilvēku vadības grožus, Ticību nav pieņēmis. Nē, viņi ir cīnījušies pret to 
ar tādu naidu un apņēmību, kādu nav redzējusi neviena acs un dzirdējusi neviena auss. 

Bab's, visaugstais Valdnieks - kaut visi savu dzīvi ziedotu viņam - visu pilsētu garīdzniekiem ir īpaši darījis zināmu vienu Vēstuli, kurā viņš pilnībā apraksta, kā vini noliedz un kā vini atraida. "Tāpēc, ak piesargieties, jūs, kas spējat saskatīt! "  121 
Runājot par viņu pretošanos, viņa nodoms bija atspēkot tos iebildumus, kādus Baijānas ļaudis varētu celt "tā, kurš tiek piesaukts" Izpausmes dienā, pēdējās Augšāmcelšanās dienā, apgalvojot, ka, kamēr Baijānas laikmetā vairāki garīdznieki ir pieņēmuši Ticību, tad šajā pēdējā Atklāsmē neviens vioa sūtību atzinis nav. Viņa nolūks bija brīdināt cilvēkus, lai tie - pasarg Dievs ! - neturētos pie tik aplamiem uzskatiem, tādējādi laupot sev dievišķo Daili. Jā, šie garīdznieki, par kuriem mēs esam 
runājuši, bija galvenokārt nepazīstami, un caur Dieva žēlastību viņi visi tika šķīstīti no zemes tukšībām un atbrīvoti no varas greznības. "Tāds ir Dieva dāsnums, Viņš to izrāda tam, kas Viņam tīkams." 

Vēl viens pierādījums un apliecinājums šīs Atklāsmes patiesībai, kas starp visiem pārējiem pierādījumiem spīd kā saule, ir mūžīgās Dailes uzticība, sludinot Dieva Ticību. Lai gan vi:o.š bija gados jauns un lai gan Mācība, kuru viņš sludināja, bija pretēja tam, ko kāroja visas zemes tautas, gan augsti, gan zemi stāvoši, gan bagāti, gan nabagi, gan izceltie, gan pazemotie, gan ķēniņi, gan pavalstnieki, taču viņš cēlās un pasludināja to. Visi zina un ir dzirdējuši to. Viņš neviena nebijās; viņš nebaidījās no sekām. Vai gan šāda būtne varēja izpausties citādi, kā caur dievišķās Atklāsmes spēju un caur Dieva nelokāmās Gribas 
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spēku? Patiesi, kā Dievs ir taisnīgs! Ja kādam savā sirdī būtu izlolojama tik cildena Atklāsme, jau doma vien par šādu pieteikumu viou galīgi satriektu! Ja visu cilvēku sirdis būtu saliedētas ar viņa sirdi, viņš tomēr baidītos uzsākt un uzņemties 
kaut ko tik lielu. Viņš varētu piepildīt to tikai ar Dieva atļauju, vienīgi, ja vioa sirdij būtu saikne ar dievišķās žēlastības Avotu un viņa dvēsele būtu droša par pastāvīgu Visvarenā atbalstu. Kam, mēs jautājam, viui pieraksta tik lielu uzdrīkstēšanos? Vai vioi apsūdz viņu muļķībā, kā vioi apsūdzēja senos Praviešus? Jeb vai vioi apgalvo, ka viņa nolūks bija iemantot varu un zemes bagātības? 

Žēlīgais Dievs r Savā Grāmatā, kuru Viņš ir nosaucis 
"Qayyummu'lAsma", - viņa pirmajā, vislielākajā un varenākajā no visām grāmatām - viņš pareģoja savas mocek]a gaitas šai dzīvē. Tajā ir šāda rindkopa: "Ak Tu, ko Dievs sev ir tuvinājis ! Es esmu pilnībā upurējies Tev; Tevis dēļ esmu uz sevi lāstus oēmis un nekā cita neesmu ilgojies, ka vien mokas ciest uz Tavas mīlas ceļa. Dievs ir mans liecinieks, Viņš, Cildenais, Aizstāvis, Sendienu Kēniņš ! " 

Tāpat, izskaidrojot burtu "Ha", izskan viņa ilgošanās iet 
moku ceļu, jo viņš saka: "Man šķiet, es savā dziļākajā būtībā 
dzirdēju balsi aicinām: 'Ziedo jel uz Dieva ceļa to, kas tev ir 
visdārgākais, tāpat kā Huseins - lai mier_s ir ar viou! - ir upurējis savu dzīvi manis dēļ'. Un, ja es nepiegrieztu vērību šim nenovēršamajam noslēpumam - es zvēru pie Viņa, kas savās rokās tur manu būtību, ka, ja pat visi pasaules ķēniņi apvienotos, viņi nespēt man atoemt ne burta, un cik daudz mazāk to spēj šie kalpi, kuri nav nekādas ievērības cienīgi un, tiešām, pieder pie padibenēm.. . Lai visi zina un saskata manas pacietības, samierināšanās un pašuzupurēšanās mēru, Dieva ceļu ejot." 

Vai šādu vārdu Atklājēju varētu uzskatīt par ko citu, nekā Dieva ceļu gājēju, kas ilgojas tikai pēc Dieva labās gribas? Jau tieši šajā pantā slēpjas atraisītības elpa, kas, ja tā pilnībā dvašotu pār pasauli, liktu visām būtnēm atteikties no dzīves un ziedot savas dvēseles. Padomā par šīs paaudzes nelietīgo izturēšanos 
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un esi par liecinieku viņu pārsteidzošai nepateicībai. Novēro, kā vini aizver acis visas šīs godības priekšā un zemiskā kārtā seko tiem pūstošajiem līķiem, no kuru iekšām ceļas sauciens par ticīgo zaudēto mantību. Un tomēr kādus nekrietnus zaimus viņi ir 
gāzuši pār šiem Svētuma Avotiem? Un tā mēs stāstām tev par to, 
ko ir nodarījušas neticīgo rokas, to rokas, kas Augšāmcelšanās 
Dienā ir novērsuši vaigu no dievišķās Klātbūtnes, kurus Dievs ir sodījis, liekot tiem mocīties viņu pašu neticības ugunīs, un kam Dievs tajā pasaulē, kas nāks, ir sagatavojis sodību, kurā tiks aprītas viņu miesas un dvēseles. Jo vini ir teikuši : "Dievs ir bezpalīdzīgs, Viņa žēlastības rokas ir sasietas." 

Uzticīga Ticība ir droša liecība un lielisks patiesības 
pierādījums. Kā ir sacījis "Praviešu Zīmogs": "Divi panti ir likuši man novecot . "  Abi šie panti norāda uz uzticību Dieva Mācībai. Kā saka Vinš: "Esi uzticīgs, kā tev ir ticis vēlēts."122 

Un tagad padomā, kā šis Dieva Rizvāna Godības Koks, savā jaunības plaukumā cēlās sludināt Dieva Mācību. Raugi, kādu uzticību pierādīja šis Dieva Skaistums. Visa pasaule cēlās viņu kavēt, bet cieta pilnīgu neveiksmi. Jo nežēlīgāk vini vajāja 
šo Svētīto Koku, jo vairāk pieauga viņa degsme, jo spilgtāk dega 
viņa mīlas liesma. Tas viss ir acīmredzams, un neviens šo patiesību neapstrīd. Beigās vinš atdeva savu dvēseli un pacēlās 
uz debesu valstību. 

Un viņa Izpausmes patiesību pierāda vina pārākums, 
viņa izcilās spējas un augstākā vara, kādu viņš, esības Atsedzējs un Pielūgtā Izpausme, viens pats, bez palīdzības, atlgājis visai pasaulei. Nebija vēl mūžīgā Daile parādījusies Sirāzā 1 23 ,  
sešdesmitajā gadā un sarāvusi slepenības plīvurus, kad pārākums, spēks, augstākā vara un spējas, kas izstaroja no šīs Būtību Būtības un Jūru Jūras, kļuva redzami ikvienā zemē, tik 
�kaidri redzami, ka katrā pilsētā parādījās šī dievišķā Spīdekļa līmes, liecības un pazīmes. Cik daudz bija to skaidro un labo -siržu, kas uzticīgi atstaroja šīs mūžīgās Saules gaismu, un cik daudzkārtīgas ir zināšanu straumes no dievišķās gudrības jūras, kas apņēma visas būtnes ! Visās pilsētās garīdznieki un augstie 
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ierēdņi cēlās, lai tās apturētu un aizkavētu un sajoza gurnus ļaunumā, skaudībā un vardarbībā, lai tās apspiestu. Cik daudz ir to svēto dvēseļu, to taisnības būtību, kas, tirānu apvainotas, tika 
sūtīti nāvē ! Un cik daudz šķīstības iemiesojumu, kas, uzrādot 
tikai patiesas zināšanas un darot neaptraipītus darbus, izcieta moku pilnu nāvi ! Neraugoties uz visu to, visas šīs svētās būtnes līdz pat pēdējam brīdim pieminēja Dieva Vārdu un pacēlās padevības un samierināšanās valstībā. Tādas bija tās spējas un pārveidojošais spēks, kāds viņam bija pār tiem, ka tie pārstāja lolot jebkādas citas ilgas, izoemot tik vien tās, kas atbilda viņa 
gribai un savas dvēseles tie saistīja ar atminām par viou. 

Padomā: kas gan šai pasaulē spēj paust tādas izcilas spējas, šādu visaptverošu ietekmi? Visas šīs skaidrās sirdis un šķīstās dvēseles, samierinoties ar likteni, atsaucās uz viņa aicinājumu. Tās nesūdzējas, bet pateicās Dievam, un savu sāpju tumsā tās gaiši staroja, padodoties viņa gribai. Ir acīmredzams, cik nepielūdzams bija tas naids un cik sūrs tas ļaunums un naidīgums, ko šīs zemes tautas izjuta pret vioa sekotājiem. Tās vajāšanas un sāpes, kādas vioi gāza pār šīm svētajām un apgarotajām būtnēm, viņi uzskatīja pa_ŗ atpestīšanas, labklājības 
un panākumu līdzekļiem. Vai kopš Adama dienām pasaule ir pieredzējusi šādu apjukumu, šādu spēcīgu saviloojumu? Neraugoties uz visām tām mokām, kādas tie izcieta, un neskaitāmām bēdām, kas nāca pār tiem, viņi kļuva par vispārīgas nosodīšanas un lādēšanas mērķi. Man šķiet, ka pacietība nāca caur viņu gara spēku un uzticība dzima viou darbos. 

Savā sirdī apsver šos nozīmīgos notikumus, lai tu varētu apvert šīs Atklāsmes dižumu un uztvert tās pārsteidzošo godību. Tad ar Visžēlīgā vēlību tavā būtnē sāks elpot ticības gars, un tu nostiprināsies un paliksi pārliecības tronī. Vienīgais Dievs ir mans liecinieks! Ja tu brīdi padomātu, tu atzītu, ka, bez visām šīm vispāratzītajām patiesībām un augstāk minētajām liecībām, tā neatzīšana, tās pulgas un lāsti, kādus teica zemes tautas, jau paši par sevi ir visvarenākie pierādījumi un drošākie apliecinājumi šo ar visu samierinājušos un no visa atraisījušos varoo.u patiesībai. Vienmēr, kad tu apcerēsi visu ļaužu teiktās paļas, vai tie būtu 
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garīdznieki, mācīti vai nemācīti vīri, jo stingrāks un nelokāmāks tu augsi Ticībā. Jo it visu, kas ir noticis, ir pareģojuši Dieva mūžīgā likuma Mantinieki un dievišķās Atziņas Atradnes. 

Lai gan mēs negribējām pieminēt pagājušo laiku nostāstus, taču aiz mīlas pret tevi dažus no tiem, kas ir attiecināmi uz mūsu jautājumu, mēs pieminēsim. Mēs tomēr nejūtam, ka tie ir nepie�ešami, jo pasaulei un visam, kas ir tajā, pietiek tā, ko mēs jatf esam atzīmējuši. Faktiski, visi Svētie 
Raksti un to noslēpttmi ir koncentrētā veidā iekļauti šajā stāstījumā, pie kam tādā mērā, ka, ja 1kāds savā sirdī to apsvērtu, viņš no visa tā, kas ir ticis sacīts, saprastu Dieva Vārdu noslēpumus un aptvertu, ko nozīthe it viss, ko ir paudis Pilnības Kēniņš. Tā kā ļaudis atšķiras pēc stāvokļa un pēc izpratnes, mēs, pieminēsim dažas patiesības, lai svārstīgā dvēselē tie viestu ticības stingrību un satrauktam prātam nestu mieru. Tādā veidā Dieva liecinājUiļls ļaudīm, kā augstiem, tā zemiem, būs nobeigts un pilnīgs, un nevainojams. 

To starpā ir nostāsts: "Un, kad Patiesības Karogs tapa 
redzams, ļaudis kā austrumos, tā rietumos lādēja to. 1 1 Ir noteikti . jāveldzējas atsacīšanās vīnā, jāuzkāpj atraisītības augstumos un jāgremdējas pārdomās, kas pieminētas vārdos: "Viena stunda pārdomu ir labāka par septiņdesmit gadiem dievbijīgas pielūgsmes," lai varētu atklāt cilvēku nožēlojamās izturēšanās noslēpumu, to cilvēku, kas, neraugoties uz viņu apgalvoto patiesības mīlestību un ilgošanos pēc tās, lād tos, kas seko patiesībai, kad tās Nesējs ir ticis atklāts. So patiesību apstiprina augstāk minētais nostāsts. Ir acīmredzams, ka šādas izturēšanās iemesls nav neviens cits, kā to noteikumu„ parašu, ieradumu un tituālu atcelšana, kuriem viņi bija tikuši pakļauti. Citādi, ja Zēlsirdīgā Daile ievērotu tos pašus noteikumus un parašas, kādi pašreiz valda ļaudīs, un ja viņš piekristu tās ievērot, šāga sadursme un ļaunums pasaulē nekad nebūtu izpaudušies. So augsto pārliecību apstiprina un pamato vi])a teiktie vārdi: "Diena, kurā Tiesas Ziņnesis aicinās uz bargu tiesu." 124 
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Debesu Sūtņa dievišķais aicinājums, kas atskan no godības Plīvura un aicina cilvēkus atsacīties no visa, kam viņi ir pieķērušies, liekas tiem pretīgs un neatbilst to tieksmēm, un lūk, kur ir cēlonis tiem sūrajiem pārbaudījumiem un spēcīgajiem saviļņojumiem, kādi ir bijuši. Padomā par to, kā izturas cilvēki! Viņi ignorē šos brīdinošos nostāstus, kuri visi ir piepildījušies, un tveras pie tādiem, kuru patiesība ir apšaubāma, un jautā, 
kāpēc tie nav piepildījušies. Bet tās lietas, kas viņiem šķita neiedomājamas, ir kļuvušas redzamas. Patiesības zīmes un pazīmes mirdz kā saule pusdienā un tomēr ļaudis klīst samulsuši un bezmērķīgi nezināšanas un muļķības biezokņos. Neraugoties 
uz visiem Korāna pantiem un atzītiem uzskatiem, kas norāda uz jaunu Ticību, jaunu Likumu un jaunu Atklāsmi, šī paaudze vēl arvien gaida cerībā skatīt Apsolīto, kas atbalstīs Muhameda laikmeta likumus. Jūdi un kristieši tāpat turas pie līdzīgiem uzskatiem. 

Starp izteikumiem, kas liek nojaust jaunu Likumu un 
jaunu Atklāsmi, ir vietas "Nudbe Lūgšanā": "Kur ir tas, kam ir paredzēts atjaunot lēmumus un likumus? Kur ir tas, kam ir tiesības pārveidot Ticību un tās sekotājus?" Tāpat Viņš ir pasludinājis �Zijaratā 1 25: "Lai miers ir ar jauno Patiesību." AbuAbdilla 126 kad viņam jautāja par islāma dabu, atbildēja: "Viņš izpildīs , to, ko Muhameds, Dieva Vēstnesis, ir izpildījis, un viņš atcels it visu, kas ir bijis pirms viņa, tāpat kā Dieva 
vēstnesis ir atcēlis likumus, pēc kuriem dzīvoja tie, kas nāca pinns viņa." 

Raugi, kā, neskatoties uz šo un līdzīgiem nostāstiem, viņi tukši apgalvo, ka agrāk dotie likumi nedrīkstot nekādā veidā tikt mainīti. Un tomēr, vai tad katras Atklāsmes mērķis nav pārveidot visu cilvēci? Tā būs tāda pārveidība, kas taps redzama gan ārēji, gan iekšēji, kas ietekmēs gan tās iekšējo dzīvi, gan tās ārējos apstākļus. Jo, ja cilvēces daba paliks nemainīta, tad būs skaidrs, ka visas Dieva universālās Izpausmes · ir bijušas veltīgas . "A valimā" 1 27, autoratļv� un "labi pazīstamā ļrāmatā, ir rakstīts: "Kāds jauneklis no BaniHašemas ģimenes 12 taps redzams� kas pasludinās jaunu Grāmatu un izsludinās jaunu likumu." Pēc tam 
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nāk šie vārdi: "Vairums viņa ienaidnieku būs garīdznieki." Citā vietā tiek stāstīts par Sadiku, Muhameda dēlu, kurš esot teicis 
sekojošo: "No BaniHašemas ģimenes ieradīsies Jauneklis, kas liks ļaudīm zvērēt sev uzticību. Viņa Grāmata būs jauna grāmata, kurai savu ticību solīt viņš aicinās ļaudis. Skarba būs arābiem viņa Atklāsme. Ja jūs dzirdat par vinu, tad steidziet pie viņa! " Cik labi vini ir paklausījuši Ticības imāmu un Pārliecības Lāpu norādījumiem! Lai gan ir skaidri teikts: 11 Ja jums lemts dzirdēt, ka ir parādījies kāds Jauneklis no BaniHašemas ģimenes un aicina tautu pie jaunas Dieva Grāmatas un pie jauniem un dievišķiem likumiem, steidzieties pie viņa, 11 bet viņi ir pasludinājuši šo esības Valdnieku par neticīgo un ķeceri. Viņi 
nesteidzās pie šī Hašemas ģimenes Jaunekļa Gaismas, pie šīs dievišķās Izpausmes, citādi kā ar izvilktiem zobeniem un ļaunuma pilnām sirdīm. Vēl vairāk: ievēro, cik nepātprotami šais grāmatās tiek runāts par garīdznieku naidīgumu. Neraugoties uz visiem acīmredzamiem un zīmīgiem stāstiem, uz visiem šiem nepārprotamiem un neapstrīdāmiem mājieniem, cilvēki ir atraidījuši atziņas un skaidro svēto teicienu Būtību un pievērsušies dumpja un maldu sludinātajiem. Neraugoties uz šiem pierakstītajiem nostāstiem un atklātajiem izteikumiem, vini 
runā tikai to, ko viņiem čukst viņu pašu savtīgās iekāres. Un, ja 
Patiesības Būtība atklās kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar viņu . tieksmēm un tīkojumiem, viņi uz vietas nopels viņu kā neticīgo un iebildīs: "Tas ir pretrunā ar to, ko saka imāmi par Ticību un gara gaismu. Mūsu nepārkāpjamais Likums neko tādu nav paredzējis." Šie nožēlojamie mirstīgie ir izsacījuši un izsaka šādus aplamus apgalvojumus pat šodien. 

Un tagad pārdomā vēl vienu zināmu notāstu un ievēro, kā viss tas ir ticis pareģots. Grāmatā "Arba 'in " ir rakstīts: "No BaniHašemas ģimenes nāks Jauneklis, kas pasludinās jaunus likumus. Viņš aicinās ļaudis pie sevis, bet viņa aicinājumā neviens neklausīsies. Vairums viņa ienaidnieku būs garīdznieki. Viņi neklausīs to, ko viņš vioiem liks, bet iebildīs, sacīdami: 'Tas ir pretrunā ar to, ko mums novēlējuši Ticības imāmi."' Šodien visi atkārto tieši šos vārdus, nemaz neapzinoties, ka viņš ir "apstiprināts valdnieks" un "dara visu, ko vēlas" un paliek savā tronī, no kura "viņš nosaka to, kas viņam tīk". 
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Nevienam prātam nav aptverama viņa Atklāsmes daba un 

viņa Ticības mērs. Visi izteikumi ir atkarīgi no viņa atbalsta, un it visam ir vajadzīga viņa Mācība. It viss, izņemot viņu pašu, ir radīts uz viņa pavēli un rosās un pastāv caur viņa likumu. Viņš ir dievišķo noslēpumu Atsedzējs un slēptu un senu gudrību Izskaidrotājs. Sadika, Muhameda dēla, darbos, "Biharu'/Anvar", 
"'Avalim" un "Yanbu" ir stāstīts, ka viņš runāja šādus vārdus: "Zināšanas sastāv no divdesmit septiņiem burtiem. Viss tas, ko Pravieši no tām ir atseguši, ir divi burti. Neviens cilvēks līdz šim nav zinājis vairāk par šiem diviem burtiem. Bet, kad celsies 
Ghaims 129 , viņš liks pārējiem divdesmit pieciem burtiem kļūt 
redzamiem. " Apdomā: Viņš ir pazioojis, ka atziņa sastāv no qivdesmit septiņiem burtiem un uzskata, ka visi Pravieši no Adama līdz pat "Zīmogam" ir izskaidrojuši tikai divus no šiem burtiem un ka viņi ir tikuši pie mums sūtīti tikai ar šiem diviem burtiem. Tāpat viņš saka, ka Ghaims atsegs pārējos divdesmit piecus burtus. Saproti no šiem vārdiem, cik dižs un augsts ir 
viņa stāvoklis! Viņa kārta ir augstāka nekā citu Praviešu kārta, un viņa Atklāsme nav pieejama visu viņu izraudzīto uztverei un 
izpratnei. Atklāsmi, par kuru Dieva Praviešiem, Viņa Svētajiem 
un Izraudzītajiem, vai nu nav bijis pavēstīts, vai arī kuru, tiecoties izprast Dieva neizdibināmos lēmumus, viņi nav atklājuši - šādu Atklāsmi šie zemie un samaitātie ļaudis ir mēģinājuši mērīt ar savu pašu nepilnīgo prātu mērauklu, ar pašu nepietiekamo izpratni un zināšanām. Ja tā neatbilst viņu mērauklai, viņi uzreiz noraida to. "Vai tu domā, ka vairums viņu 
dzird vai saprot. Viņi ir kā dzīvnieki ! Jā, viņi aizklīst vēl tālāk 
nost no ceļa ! " 1 30 

Kā, mēs jautājam, viņi izskaidro augstāk minēto nostāstu, nostāstu, kurš nepārprotamiem vārdiem pareģo neizdibināmu lietu atklāšanos un jaunus, brīnumainus notikumus viņa laikā? Šādi brīnumaini notikumi iededz ļaužu vidū tādus strīdus, ka visi garīdznieki un doktori notiesā viņu un viņa sekotājus uz nāvi, un visas zemes tautas saceļas pret viņu. Tieši, kā stāv rakstīts 
"Kafi", nostāstā par Džabiru 131, "Fatemes 132 Vēstulē" attiecībā uz Ghaima_ raksturu: "Vinam piemitis Mozus pilnība, Jēzus dižums un Ijaba pacietība. Viņa izraudzītie tiks pazemoti viņa 
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dienā. Viou galvas pasniegs kā dāvanas tieši tāpat kā turku un 
dalamītu galvas. Viņus nokaus un dedzinās. Bailes viņus sagrābs, izmisums un nemiers viesīs šausmas viņu sirdīs. Zeme krāsosies viņu asinīs. Viņu sievietes viņus apraudās un vaimanās. Patiesi, šie ir mani draugi! " Padomā: nepiepildījies no šī nostāsta nav palicis neviens vienīgs burts. Vairumā vietu ir lietas viņu asinis; katrā pilsētā viņi ir tikuši sagūstīti, vadāti cauri provincēm, un daži ir sadedzināti ugunī. Un tomēr neviens nav 
apstājies, lai padomātu, ka, ja apsolītais Ghaims sludinātu kādas 
iepriekšējas Dieva Izpausmes laikmeta likumus un lēmumus, 
kāpēc tad gan bija jātiek pierakstītiem visiem šiem nostāstiem un kāpēc vajadzēja izraisīties visai šai cīņai un sadursmei tādā pakāpē, ka ļaudis uzskata šo sekotāju slepkavošanu par viņiem uzliktu pienākumu un lūkojas uz šo svēto dvēseļu vajāšanu kā uz līdzekli iegūt visaugstāko labvēhou? 

Vēl vairāk, pievērs uzmanību tam, ka viss, kas ir noticis, visas šīs izdarītās neģēlības, ir tikušas pieminētas agrākos nostāstos. Kā tas ir ticis pierakstīts "RawdiyiKafi" attiecībā uz "Zavru" l 33. "RawdiyiKafi" tiek stāstīts par Moavije 1 34, Vahaba dēlu, kurš teica, ka Abdilla esot sacījis: 
"Vai tu pazīsti Zavru?" Es sacīju: "Lai mana dzīve tiek ziedota tev! Saka, ka tā ir Bagdāde." "Nē, 11 vioš atbildēja. 
Un tad viņš piebilda: "Vai tu esi bijis Rejā135?" Uz ko es atbildēju: "Jā, es esmu bijis tajā." 
Pēc tam viņš jautāja: "Vai tu apmeklēji mājlopu tirgu?" 
1 1  Jā," es atbildēju. Vinš sacīja: "Vai tu esi redzējis melno kalnu ceļa labajā pusē? Tā jau ir tā Zavra. Tur tiks nogalināti astoņdesmit vīri, godājamu cilvēku bērni, kas visi ir cienīgi kļūt par kalifiem." "Kas viņus nogalinās?" es jautāju. Vinš atbildēja: "Persijas bērni!" 
Tāds ir viņa sekotāju stāvoklis un liktenis, un tas ir ticis pareģots agrākajās dienās. Un tagad nemiet : vērā, ka pēc šī 
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nostāsta, Zavra ir Rejas zeme. Tā ir tā vieta, kur lielās ciešanās , viņa sekotājus nonāvēja moku nāvē, un visas šīs svētās būtnes persieši pakļāva lielām ciešanām, kā tas ir rakstīts hronikā. To tu esi dzirdējis, un to apliecina it viss. Kāpēc tad šie lišķīgie, tārpiem līdzīgie vīri neapstājas un neapcer šīs hronikas, kuras visas ir tik skaidras kā saule savā pusdienas spožumā? Dēļ kāda gan iemesla viņi atsakās pieņemt Patiesību un atļauj zināmiem 
nostāstiem, kuru nozīmi viņi nav spējuši apjēgt, atturēt viņus no Dieva un Viņa Dailes Atklāsmju atzīšanas un liek viņiem mitināties elles dziļumos? Šādas lietas ir izskaidrojamas tikai ar tā laikmeta garīdznieku un doktoru neticību. Par tiem Sadiks, Muhameda dēls, ir sacījis : "Tā laika teoloģijas doktori ir visļaunākie no garīdzniekiem uz zemes. No viņiem nācis ļaunums, un pie viņiem tas atkal atgriezīsies." 

Mēs lūdzam Baijāna mācītos vīrus neiet šos ceļus, 
Mustaghata 136  laikā nenodarīt tam, kas ir dievības Būtība, 
debesu Gaisma, absolūtā Mūžība, Neredzamā Izpausmju Sākums un Beigas, to, kas tiek nodarīts šodien. Mēs lūdzam viņus nebalstīties uz savu intelektu, uz savu izglītību un izpratni, kā arī nekarot pret debesu bezgalīgās Atziņas Atsedzēju. Un tomēr, neraugoties uz visiem brīdinošiem atgādinājumiem, mēs manām, ka vienacainais vīrs, tautas vadonis, ceļas pret mums lielā ļaunprāti"bā. Mēs paredzam, ka ikvienā pilsētā ļaudis celsies, 
lai apspiestu svētīto Daili, ka esības Kunga sekotāji un visu cilvēku augstākais Ilgojums glābsies no apspiedēja un tuksnesī meklēs no viņa patvērumu, kamēr citi samierināsies un, no visa atraisīti, upurēs savas dzīvības, ejot vina ceļu. Mēs saskatām vienu, kas ir izdaudzināts par tādu dievbijīgu cilvēku un svētuli, ka cilvēki uzskata par savu pienākumu viņam paklausīt un pakļauties viņa pavēlēm, un tie celsies, lai mestos virsū pašai dievības Koka saknei un pieliks vislielākās pūles, lai stātos pret vinu. 

Mēs ļoti gribētu cerēt, ka Baijāna ļaudis saskatīs gaismu, pacelsies un mājos gara valstībā, un ar vērīgu aci atšķirs Patiesību no liekulīgiem meliem. Tomēr mūsdienās tāda nenovīdība ir izplatījusies, ka - es zvēru pie visu būtņu, kā 
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redzamu, tā neredzamu, Audzinātāja - no pasaules pamatu paša sākuma - kaut gan tai nav sākuma - līdz pat pašreizējai dienai, šāds ļaunums, skaudība un naids nekad nav tādā veidā izpaudies, un arī nākotnē tāds netiks pieredzēts. 1o vairāki cilvēki, kas nekad nav ieelpojuši taisnības smaržu, ir pacēluši kūdīšanas karogu un apvienojušies pret mums. Visapkārt sev mēs redzam viņu draudošos šķēpus, un no visām pusēm mēs saskatām vit,J.u 
asās bultas. Un tas viss notiek, neraugoties uz to, ka mēs nekad 
ne par ko nelepojāmies, nedz tiecāmies būt pārāki pār kādu 
dvēseli. Ikvienam mēs esam bijuši labvēlīgi biedri, augstākā mērā iecietīgi un sirsnīgi draugi. Mēs esam meklējuši draugus starp nabagajiem, un augsto un mācīto vidū mēs esam bijuši samierināti un padevīgi. Es zvēru pie Dieva, pie vienīgā patiesā Dieva! Lai arī cik mokošas ir bijušas tās sāpes un ciešanas, kuras naidnieks un Grāmatas ļaudis ir mums nodarījuši, taču tās visas liekas nenozīmīgas, salīdzinot ar visu to, kas ir nācis pār mums no to rokām, kas apgalvo, ka esot mūsu draugi. 

Ko vēl mums sacīt? Pasaules visums, ja tas raudzītos ar taisnīgu aci, nespētu panest šī stāsta smagumu. Pirmajā laikā, kad ieradāmies šajā zemē un saskatījām nenovēršamu notikumu zīmes,. mēs nolēmām aiziet vientulībā, līdz tie notiksies. Mēs devāmies tuksnesī un tur, atšķirti un vienr paši, divus gadus dzīvojām pilnīgā vientulībā. Tur no mūsu acīm lija ciešanu 
asaras, un mūsu asit,J.ojošajā sirdī bangoja ' sāpju bangas. Dažu 
labu nakti mums nebija ēdamā iztikai, un dažu labu dienu mūsu miesas nerada miera. Pie Vit,J.a, kas savās rokās tur manu esību! Neraugoties uz šiem bēdu un likstu lietiem un nemitīgo postu, mūsu dv-ēsele bija svētlaimes līksmē tīta un visa mūsu būtība pauda neizsakāmu laimību. Jo savā vientulībā mēs nejutām nevienas dvēseles ļaunumu vai labumu. Vienatnē mēs sarunājāmies ar savu garu, aizmirsdami pasauli un visu, kas ir tajā. Mēs tomēr nezinājām, ka debesu lemtā likteņa tīkls ir 
plašāks par plašākajiem mirstīgo priekšstatiem un ka Vfoa lēmumas šautra lido augstāk par pārdrošākajiem cilvēku plāniem. Nevienam neizbēgt tās cilpas, kādas izliek Viņš, un neviena dvēsele negūst brīvību kā vien, pilnīgi pakļaujoties Viņa gribai. Patiesi, kā Dievs ir taisns! Mūsu nolūks nebija atgriezties, un 
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mēs necerējām uz atkalsavienošanos. Mēs devāmies vientulībā vienīgi, lai neizraisītu nesaskaoas ticīgo starpā, lai nekļūtu par nemiera cēloni starp mūsu biedriem, par aizvainojuma cēloni jebkurai dvēselei vai skumju iemeslu jebkurai sirdij. Bez visa tā mums nebija nekādu citu nodomu, nekādu citu mērķu. Un tomēr 
ikviens plānoja intrigas, cik vien spēja, un sekoja savām tukšajām ied�mām līdz tai stundai, kad no Noslēpumainā Avota nāca aicināju�s mums atgriezties uz turieni, no kurienes bijām nākuši. Paklaud�i savu gribu Viņa Gribai, mēs paklausījām Viņa rīkojumiem.-

Kāda gan spalva spēj atstāstīt visu to, ko mēs ieraudzījām atgriežoties! Divi gadi ir aizritējuši, kuru laikā mūsu nīdēji ir nemitīgi un neatlaidīgi centušies iznīcināt mūs, par ko var liecināt 
visi. Un tomēr neviens no ticīgo vidus nav cēlies, lai sniegtu 
mums palīdzību, un tāpat arī neviens neizjuta tieksmi sekmēt 
�ūsu a{brīvošanu. Nē, tā vietā, lai palīdzētu mums, kādos 
�itīgos, skumju lietos viņu vārdi un darbi ir likuši mūsu dv(\selei mirkt ! Visu to vidū mēs stāvam ar dzīvību rokā, pilnīgi samlerinājušies ar Viņa gribu; lai caur Dieva mīlošo labestību un Viņa vēlību šis atklātais un izpaustais Burts varētu ziedot savu dzīvību kā upuri Sākotnējai Būtībai, Visaugstākajam Vārdam. Tik tiešām, kā Gars ir sācis runāt uz Viņa vēlējumu, ja nebūtu šī mūsu Dvēseles ilgojuma, mēs nebūtu ne mirkli ilgāk uzkavējušies šai pilsētā. "Mums pietiek ar Dievu kā Liecinieku. 1 1  

Mēs noslēdzam savu stāstījumu ar vārdiem: "Nav citas varas vai spēka kā vien tas, kas ir Dieva." "Mēs piederam Dievam, un pie Viņa mēs atgriezīsimies." 
Tie, kam ir saprotošas sirdis, kas ir veldzējušies mīlestības vīnā, kas ne mirkli nav iztapuši savām savtīgajām iekārēm, spožas kā saule tās pusdienas godībā, tie skatīs tās zīmes, liecības un pierādījumus, kas apliecina šīs brīnumainās Atklāsmes, šīs augstākās un dievišķās TiciQas, patiesību. Padomā, kā cilvēki ir noraidījuši Dieva Skaistumu un kā viņi tveras pie savām alkatīgajām iekārēm! Neraugoties uz visiem šiem lieliskajiem pantiem, šiem nepārprotamajiem mājieniem, kas ir atsegušies šai "Vissvarīgākajā Atklāsmē", uz Dieva ticību 
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cilvēkiem., uņ neraugoties uz visiem šiem neapšaubāmajiem nostāstiem, no kuriem ikviens ir pārliecinošāks par visskaidrāko izteicienu, ļaudis ir ignorējuši un noraidījuši to patiesību un stingri pieturējušies pie zināmu ·tŗadīciju�burta, kuras, pēc viņu saprašanas, viui īr· atraduši neatbj.lsfošas tam, ko viņi no tām 
gaidīja un kuru nozīmi viņi nav spējuši aptvert. Tādējādi viņi ir � 
sagrāvuši jebkādu cerību un lieguši sev Visu Godinātā tīro vīnu 
un n�mirstīgā Skaistuma dzidros un nepiesārņojamos ūdeņus. 

· ·Padomā, k:a pat-.,taš .gads, kurā pašas Gaismas Būtībai ir jākļūst redzamai, ir hronikās īpaši pierakstīts, un tomēr viņi to neņem vērā, un tāpat ne uz mirkli viņi nepārstāj apinierināļ sayas savtīgās iekāres. Pēc nostāstiem, Mufadals 1 37 jautāja Sadikam: 
1 1Kā tad ir ŖJ;" Viņa atklāsmes zīmi, ak mans Kungs?"' un viņš atbildēja: ''Sešdesmitajā gadā Viņa Mācība tiks atklāta, urfViņa, 
Vārds taps pasludināts." 

Cik dīvaini! Neraugoties uz šīm tiešajām un ctcīmredzamajātn atsaucēm, šie ļaudis ir vaiŗījušies ilo patiesības·. Piemēram, agrāko laiku nostāstos ir tikušas pieminētas tās bēdas, ieslodzījums un likstas, kas _tika no�tas šai dievišķo tikumu Būtībai . "Bihārā" 1 38 ir rakstīts: "Mūsu Apsolītajā parādīsies četras zīmes no četriem Praviešiem, Mozus, Jēzus, Jāzepa un 
Muhameda. Mozus zīme ir bailes un gŖidas; Jēzus - tas, ko par 
viņu runāja; Jāzepa - viņa _ieslodzījums un uzdošanās par citu, Muhameda - tas, ka . viņš dos Grāmatu, līdzīgu Korānam.·" Neraugotieš uz šiem pārliecinošajiem nostāstiem, kas tādā nepārprotaniā.v.alodā norāmja, kas notiks mūsu dienās, neatradās neviens, kas 1,1emtu vērā šo. pareģqjumu, un man šķiet, ka ,arī riakotnē tāds neatradīsies, izņemot kādu, kuru izvēlēsie·s Dievs. "Dieys, patiesi, liks dzirdēt tam, kam Viņš vēlēsies likt dzirdēt, bet mēs tiem., kas ir savos kapos, dzirdētneļausirn." 

1 

Tev ir skaidrs, ka Debesu Putni un Mūžības Dūjas runā divējādās valodās. Viena valoda, ārējā valoda, ir vienmēr bijusi un arī nākotnē būs brīva no netiešiem mājieniem, tā ir atklāta un nemaskēta., lai v�rētu cellniekiem būt par lāpu, par gaismojošu bāku tā, lai tie varētu sasniegt svētuma virsotnes, un lai tie, ·kas meklē, ieietu mūžīgās atkalsavienošanās valstībā. 
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Tādi ir jau pieminētie nemaskētie nostāsti un skaidrie panti. Otrā valoda ir maskēta un aizzīmogota, lai tas, kas slēpjas nelabvēļu sirdīs, kļūtu redzams un viņu dziļākā būtība tiktu atsegta. Tā Sadiks, Muhameda dēls, ir sacījis: "Dievs, patiesi, 
pārbaudīs viuus un atsijās tos." Šī ir dievišķā mēraukla, tas ir 
Dieva pārbaudes akmens, ar kuru Viņš pārbauda savus kalpus. Nevienam neaptvert šo izteikumu nozīmi, kā vien tiem, kuru sirdīs ir pārliecība, kuru dvēseles ir radušas Dieva labvēlību, un kuru prāti ir no visa atraisījušies, izņemot Viņu. Šādi iztiecieni nav jāsaprot burtiski, kā tos parasti saprot ļaudis. Ir rakstīts: "Katrai zināšanai ir septiņdesmit nozīmes, no kurām ļaudīm ir zināma tikai viena. Un, kad nāks Ghaims, viuš atklās ļaudīm visas pārējās. " Viņš tāpat saka: "Mēs sakām vienu vārdu, un ar to mēs domājam septiņdesmit vienu nozīmi; ikvienu no šīm 
nozīmēm mēs varam izskaidrot." 

Šīs lietas mēs pieminam tikai tādēļ, lai ļaudis nekristu izmisumā dažu nostāstu un izteikumu dēl, kuri vēl nav burtiski piepildījušies, lai viņi labāk izskaidrotu savu mulsumu ar pašu izpratnes trūkumu un nevis ar to, ka šais nostāstos solītais nav piepildījies, jo šie ļaudis nezina, kādu nozīmi paredzēja Ticības imāmi, par ko liecina šie nostāsti paši. Tāpēc cilvēki nedrīkst pieļaut, ka šādi izteikumi laupa viotem Dieva žēlastību, bet 
viņiem ir jāmeklē apgaismība pie to atzītajiem Skaidrotājiem, tā lai aizplīvurotie noslēpumi taptu atminēti un kļūtu tiem skaidri. 

Mēs starp šīs zemes cilvēkiem tomēr nemanām neviena, kas, patiesi ilgodamies pēc patiesības, Ticības grūti saprotamos jautājumos meklētu vadību pie Dieva Izpausmēm. Visi ir aizmiršanās zemes iemītnieki, un visi ir ļaunuma un musinātāju piekritēji. Dievs, patiesi, darīs viņiem to, ko viņi paši sev nodara, un aizmirsīs viņus gluži tāpat, kā viņi nelikās manām Viņa Klātbūtni Viņa Dienā. Tāds ir Viņa lēmums tiem, kas Viņu noliedza, un tāds tas būs tiem, kas noraidīja Viņa zīmes. 
Savu stāstījumu mēs noslēdzam ar Viņa vārdiem - lai Viuš ir cildināts - : "Un tiem, kas liegsies atcerēties Visužēlīgo, mēs pieķēdēsim Sātanu, un tas kļūs tiem par neizbēgamu 



PĀRLIECĪBAS GRĀMATA 127 
pavadoni. " 1 39 "Un tiem, kas novērsīsies un Mani nepieminēs, tiem dzīve kļūs par postu." 140 

Tā ir pasludināts senos laikos - ak, kaut jūs to aptvertu! 
To pasludina "Ba" un Ha" . 141 

Miers lai ir ar to, kas ieklausās Dieva Izpausmes Putna aicinošajā un noslēpumainajā melodijā[ 
Lai slavēts ir mūsu Kungs, Vis.augstais! 
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