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BAHÁ’U’LLÁH
Prima parte - revelată în arabã

„Citeşte aceste Cuvinte Tainice. Mediteazã
asupra semnificaţiei lor şi aplicã-le în
viaţã.
Tot ce pot spune este cã ele nu sunt decât o
picãturã din acest ocean fãrã margini.”
‘Abdu’l-Bahá
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EL ESTE SLAVA SLAVELOR!
Iatã ce a coborât din împãrãţia
gloriei, rostit de graiul puterii şi al tãriei
şi revelat Profeţilor de odinioarã. Noi
am extras esenţa lãuntricã şi am
îmbrãcat-o cu veşmântul conciziei, ca o
dovadã de bunãvoinţã faţã de cei drepţi,
ca
ei
sã
rãmânã
credincioşi
Legãmântului lui Dumnezeu, sã poatã
îndeplini în timpul vieţii lor sarcina pe
care El le-a încredinţat-o şi sã obţinã în
împãrãţia spiritului, piatra preţioasă a
virtuţii divine.

1. O, FIU AL SPIRITULUI!
Primul Meu sfat este acesta: posedã o inimã
curatã, bunã şi radioasã, pentru ca a ta sã poatã fi
o suveranitate strãveche, nepieritoare şi veşnicã.

2. O, FIU AL SPIRITULUI!
În ochii Mei, lucrul cel mai de preţ este
Dreptatea; nu te abate de la ea dacã pe Mine Mã
doreşti şi n-o neglija ca sã pot avea încredere în
tine. Cu ajutorul ei vei vedea cu proprii tãi ochi şi
nu cu ochii altora, şi vei înţelege cu propria ta
ştiinţã şi nu cu ştiinţa vecinului tãu. Cugetã la
aceasta în inima ta: cum se cuvine sã fii.
Adevãrat, dreptatea este darul Meu cãtre tine şi
semnul tandrei Mele bunãtãţi. N-o pierde aşadar
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din ochi.

3. O, FIU AL OMULUI!
Învãluit în existenţa Mea imemorialã şi
strãvechea eternitate a esenţei Mele cunoşteam
dragostea Mea pentru tine; de aceea te-am creat,
am gravat în tine imaginea Mea şi ţi-am revelat
frumuseţea Mea.

4. O, FIU AL OMULUI!
Am iubit crearea ta, de vreme ce te-am creat.
Pentru aceasta iubeşte-Mã, ca sã-ţi pot rosti
numele şi sã-ţi umplu sufletul cu spiritul vieţii.

5. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Iubeşte-Mã, ca sã te pot iubi şi Eu. Dacã nu Mã
iubeşti, dragostea Mea nu poate ajunge în nici un
fel pânã la tine. Asta s-o ştii, o, servitor.

6. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Raiul tãu e dragostea Mea; cãminul tãu ceresc,
reuniunea cu Mine. Intrã şi nu zãbovi. Aceasta
este ceea ce ţi s-a hãrãzit în împãrãţia Noastrã de
sus şi în stãpânirea Noastrã preamãritã.

7. O, FIU AL OMULUI!
Dacã Mã iubeşti, întoarce-ţi privirea de la tine; şi
de cauţi bunul Meu plac, nu mai privi la al tãu,
pentru ca sã poţi muri în Mine şi Eu sã trãiesc
veşnic în tine.

8. O, FIU AL SPIRITULUI!
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Nu existã pace pentru tine decât renunţând la tine
însuţi şi întorcându-ţi faţa spre Mine; cãci se
cuvine sã preamãreşti în numele Meu, nu într-al
tãu şi sã-ţi pui încrederea în Mine, nu în tine, de
vreme ce doresc sã fiu iubit doar Eu şi mai presus
de tot ce existã.

9. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Iubirea Mea e fortãreaţa Mea; cel care intrã în ea
e la adãpost şi în siguranţã, iar cel ce se abate de
la ea cu siguranţã se va rãtãci şi va pieri.

10. O, FIU AL ROSTIRII!
Tu eşti fortãreaţa Mea; intrã în ea ca sã poţi
sãlãşlui în siguranţã. Iubirea Mea e în tine, asta so ştii, ca sã Mã poţi gãsi în preajma ta.

11. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Tu eşti lampa Mea şi lumina Mea e în tine;
ia-ţi
din ea strãlucirea şi nu cãuta pe nimeni altul decât
pe Mine. Cãci Eu te-am creat bogat şi Mi-am
revãrsat cu dãrnicie bunãvoinţa peste tine.

12. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Cu mâinile puterii te-am fãcut şi cu degetele
tãriei te-am creat; şi am pus în tine esenţa luminii
Mele. Fii mulţumit cu aceasta şi nu cãuta nimic
altceva, cãci opera Mea e perfectã şi porunca Mea
obligatorie. N-o pune sub semnul întrebãrii şi nici
o îndoialã sã nu ai.

13. O, FIU AL SPIRITULUI!
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Te-am creat bogat, de ce te cobori singur în
sãrãcie? Nobil te-am fãcut, de ce te înjoseşti
singur? Din esenţa cunoaşterii ţi-am dat fiinţã, de
ce cauţi iluminare la altul decât la Mine? Din
lutul iubirii te-am modelat, cum de te ocupi cu
altcineva în afarã de Mine? Priveşte în tine însuţi,
ca sã Mã poţi gãsi stând în tine, Tare, Puternic şi
de Sine-Stãtãtor.

14. O, FIU AL OMULUI!
Tu eşti domeniul Meu şi domeniul Meu nu piere;
de ce ţi-e fricã de pieire? Tu eşti lumina Mea şi
lumina Mea nu se va stinge niciodatã; de ce ţi-e
fricã de stingere? Tu eşti gloria Mea şi gloria Mea
nu pãleşte; tu eşti veşmântul Meu şi veşmântul
Meu nu se va învechi niciodatã. Rãmâi atunci
neclintit în iubirea ta pentru Mine, ca sã Mã poţi
gãsi pe tãrâmul slavei.

15. O, FIU AL ROSTIRII!
Întoarce-ţi faţa spre Mine şi renunţã la tot în afarã
de Mine; cãci suveranitatea Mea dãinuie şi
domeniul Meu nu piere. De vei cãuta pe altul în
afarã de Mine, chiar de vei rãscoli o veşnicie
universul, zadarnicã îţi va fi cãutarea.

16. O, FIU AL LUMINII!
Uitã tot afarã de Mine şi comunicã cu spiritul
Meu. Aceasta este esenţa poruncii Mele, urmeazo aşadar!
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17. O, FIU AL OMULUI!
Mulţumeşte-te cu Mine şi nu cãuta pe altul sã te
ajute. Cãci nimeni în afarã de Mine nu-ţi va putea
fi vreodatã îndeajuns.

18. O, FIU AL SPIRITULUI!
Nu cere de la Mine ceea ce Noi nu dorim pentru
tine; fii mulţumit, aşadar, cu ceea ce Noi am
hotãrât spre binele tãu, cãci acestea îţi vor fi de
folos, dacã vei şti sã fii mulţumit.

19. O, FIU AL MINUNATEI VIZIUNI!
Am suflat în tine un suflu din propriul Meu Spirit,
ca sã Mã poţi iubi. De ce te-ai lepãdat de Mine şi
ai cãutat sã iubeşti pe altul decât pe Mine?

20. O, FIU AL SPIRITULUI!
Dreptul ce-l am asupra ta e mare, el nu poate fi
uitat. Bunãvoinţa Mea pentru tine e deplinã, ea nu
poate fi ascunsã. Dragostea Mea şi-a fãcut cãmin
în tine, ea nu poate fi tãinuitã. Lumina Mea e
vizibilã pentru tine, ea nu poate fi întunecatã.

21. O, FIU AL OMULUI!
Pe copacul gloriei strãlucitoare am aşezat pentru
tine cele mai alese fructe, pentru ce te-ai abãtut de
la el şi te-ai mulţumit cu ceea ce e mai puţin bun?
Întoarce-te deci spre ceea ce e mai bun pentru tine
în tãrâmul ceresc.

22. O, FIU AL SPIRITULUI!
Nobil te-am creat, tu însã te-ai înjosit singur.
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Ridicã-te astfel întru condiţia pentru care ai fost
creat.

23. O, FIU AL CELUI SUPREM!
La veşnicie te chem, tu însã cauţi ceea ce piere.
Ce te-a fãcut sã te abaţi de la dorinţa Noastrã şi sã
o cauţi pe a ta?

24. O, FIU AL OMULUI!
Nu trece peste limitele tale şi nu cere ce nu ţi se
cuvine. Prosterneazã-te dinaintea chipului
Dumnezeului tãu, Domnul tãriei şi al puterii.

25. O, FIU AL SPIRITULUI!
Nu te fãli în faţa celui sãrac, deoarece Eu îl
cãlãuzesc în drumul lui, îţi vãd josnicia şi te fac
de ruşine pentru vecie.

26. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Cum poţi sã uiţi de propriile tale greşeli şi sã te
ocupi de greşelile altora? Cine face acest lucru e
blestemat de Mine.

27. O, FIU AL OMULUI!
Nu sufla un cuvânt despre pãcatele altora atât
timp cât tu însuţi eşti un pãcãtos. De vei nesocoti
aceastã poruncã, blestemat vei fi şi pentru aceasta
Eu stau mãrturie.

28. O, FIU AL SPIRITULUI!
Aflã acest adevãr: cel ce porunceşte oamenilor sã
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fie drepţi, dar el însuşi comite nedreptãţi nu este
dintre ai Mei, chiar dacã poartã numele Meu.

29. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Nu atribui nici unui suflet ceea ce n-ai vrea sã ţi
se atribuie şi nu spune ceea ce nu ai fãcut.
Aceasta e porunca Mea cãtre tine, urmeaz-o
aşadar!

30. O, FIU AL OMULUI!
Nu-l refuza pe servitorul Meu de s-ar întâmpla sãţi cearã vreun lucru, cãci faţa lui e faţa Mea; fii
deci umil în faţa Mea.

31. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Fã-ţi zilnic un examen de conştiinţã înainte de a fi
chemat la judecatã; cãci moartea, neanunţatã, va
veni la tine şi vei fi chemat sã dai socotealã de
faptele tale.

32. O, FIU AL CELUI SUPREM!
Am fãcut din moarte un mesager al bucuriei
pentru tine. De ce te mâhneşti? Am fãcut lumina
pentru a-şi revãrsa splendoarea peste tine. De ce
te ascunzi de ea?

33. O, FIU AL SPIRITULUI!
Cu veşti bune de luminã te întâmpin: bucurã-te!
La curtea sfinţeniei te învit: intrã în ea ca sã poţi
trãi în pace pentru totdeauna.

34. O, FIU AL SPIRITULUI!
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Duhul sfinţeniei îţi aduce vestea reuniunii, pentru
ce te mâhneşti? Spiritul puterii te confirmã în
cauza Lui, de ce te ascunzi sub un vãl? Lumina
chipului Sãu te cãlãuzeşte, cum oare te poţi
rătăci?

35. O, FIU AL OMULUI!
Nu te întrista decît dacã eşti departe de Noi. Nu te
bucura decât dacã te apropii şi te reîntorci la Noi.

36. O, FIU AL OMULUI!
Fii bucuros, cu inima plinã de fericire, ca sã fii
demn de a Mã întâlni şi de a-Mi reflecta
frumuseţea.

37. O, FIU AL OMULUI!
Nu te lepãda de veşmântul Meu splendid şi nu te
priva de partea ce-ţi revine din fântâna Mea
minunatã, ca sã nu rãmâi însetat pentru vecie.

38. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Urmeazã legile Mele din iubire pentru Mine şi
renunţã la dorinţele tale dacã bunul Meu plac îl
cauţi.

39. O, FIU AL OMULUI!
Nu-Mi neglija poruncile dacã iubeşti frumuseţea
Mea şi nu-Mi uita sfaturile dacã bunul Meu plac
îl cauţi.

40. O, FIU AL OMULUI!
De vei cutreiera imensitatea spaţiului şi vei
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strãbate întinderea cerului, n-ai sã gãseşti odihnã
decât supunându-te poruncilor Noastre şi fiind
smerit înaintea Feţei Noastre.

41. O, FIU AL OMULUI!
Slãveşte cauza Mea ca sã-ţi pot revela misterele
Mãreţiei Mele şi sã te iluminez cu lumina
eternitãţii.

42. O, FIU AL OMULUI!
Fii umil în faţa Mea, ca sã te pot vizita cu
bunãvoinţã. Ridicã-te pentru triumful cauzei
Mele, pentru ca încã de pe pãmânt sã poţi obţine
victoria.

43. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Pomeneşte-Mã pe pãmântul Meu, pentru ca în
cerul Meu sã-Mi amintesc de tine; astfel, se vor
bucura şi ochii Mei şi ai tãi.

44. O, FIU AL TRONULUI!
Urechea ta este urechea Mea, ascultã cu ea.
Vederea ta este vederea Mea, priveşte astfel,
pentru ca în adâncul sufletului tãu sã mãrturiseşti
înalta Mea sanctitate şi Eu, în Mine Însumi, sã pot
fi mãrturia unui rang înalt pentru tine.

45. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Cautã o moarte de martir pe calea Mea, mulţumit
de bunul Meu plac şi recunoscãtor pentru ceea ce
poruncesc Eu, pentru ca sã gãseşti odihnã
împreună cu Mine sub baldachinul maiestãţii,
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îndãrãtul tabernacolului de glorie.

46. O, FIU AL OMULUI!
Cugetã şi reflecteazã. Doreşti sã mori pe patul tãu
ori sã-ţi verşi sângele în ţãrânã, martir pe calea
Mea şi sã devii astfel manifestarea poruncii Mele
şi cel ce revelează lumina Mea în cel mai înalt
paradis? Judecã astfel cu dreptate, o, servitor!

47. O, FIU AL OMULUI!
Pe frumuseţea Mea! Sã-ţi vopseşti pãrul cu
propriul sânge e mai mãreţ în ochii Mei decât
crearea universului şi lumina celor douã lumi.
Strãduieşte-te deci sã obţii aceasta, o, servitor!

48. O, FIU AL OMULUI!
Pentru fiecare lucru existã un semn. Semnul
iubirii este îndurarea sub poruncile Mele şi
rãbdarea sub încercãrile Mele.

49. O, FIU AL OMULUI!
Adevãratul îndrãgostit tânjeşte dupã suferinţă
precum rebelul dupã iertare şi pãcãtosul dupã
îndurare.

50. O, FIU AL OMULUI!
Dacã necazurile nu te lovesc pe calea Mea, cum
poţi sã mergi atunci pe căile celor mulţumiţi cu
bunul Meu plac? Dacã nu te izbeşti de încercãri în
dorinţa ta de a Mã întâlni, cum o sã atingi lumina
în dragostea ta pentru frumuseţea Mea?
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51. O, FIU AL OMULUI!
Nenorocirea Mea e providenţa Mea; în aparenţã
este foc şi rãzbunare, dar în realitate e luminã şi
îndurare. Grãbeşte-te sã-i ieşi în întâmpinare, ca
sã poţi deveni o luminã eternã şi un spirit
nemuritor. Aceasta e porunca Mea cãtre tine,
urmeaz-o aşadar.

52. O, FIU AL OMULUI!
Dacã belşugul ar veni peste tine, nu te bucura şi
dacã te-ar cuprinde umilinţa nu te întrista, cãci
amândouã trec şi nu vor mai fi.

53. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Dacã te cuprinde sãrãcia, nu te întrista; cãci la
timpul potrivit Domnul belşugului te va vizita.
Nu-ţi fie teamã de umilinţã, cãci într-o zi gloria
va coborî peste tine.

54. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Dacã inima ta nu vrea decât aceastã împãrãţie
eternã, nepieritoare şi aceastã viaţã strãveche, fãrã
de sfârşit, renunţã la aceastã suveranitate
vremelnicã şi pieritoare.

55. O, FIU AL EXISTENŢEI!
Nu te ocupa de lumea aceasta, cãci cu focul
încercãm Noi aurul şi cu aurul îi încercãm pe
slujitorii Noştri.

56. O, FIU AL OMULUI!
Tu râvneşti aur, iar Eu doresc sã te lepezi de el.
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Tu te crezi bogat avându-l, pe când Eu îţi
recunosc bogãţia în renunţarea ta la acesta. Pe
viaţa Mea! Aceasta e ştiinţa Mea, iar cealaltã
fantezia ta; cum poate drumul Meu să coincidă cu
al tău?

57. O, FIU AL OMULUI!
Dãruieşte averea Mea sãrmanilor, pentru ca în cer
sã poţi avea parte de belşugul de splendori
nepieritoare şi de comorile de glorie nemuritoare.
Dar, pe viaţa Mea! Sã-ţi jertfeşti sufletul este un
lucru şi mai glorios, dacã ai putea vedea cu ochii
Mei.

58. O, FIU AL OMULUI!
Templul existenţei este tronul Meu; curãţã-l de
toate lucrurile, ca sã Mã pot statornici în el şi sã
rãmân acolo.

59. O, FIU AL FÃPTURII OMENEŞTI!
Inima ta e locuinţa Mea; sfinţeşte-o ca sã pot
coborî în ea. Spiritul tãu e locul revelaţiei Mele;
curãţã-l pentru manifestarea Mea.

60. O, FIU AL OMULUI!
Pune-ţi mâna pe pieptul Meu, ca sã Mã pot ridica
deasupra ta, radios şi strãlucitor.

61. O, FIU AL OMULUI!
Ridicã-te în cerul Meu ca sã poţi gãsi bucuria
reuniunii şi din potirul gloriei nepieritoare sã
sorbi neasemuitul vin.
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62. O, FIU AL OMULUI!
Multe zile au trecut peste tine, în timp ce te
ocupai cu plăsmuirile şi închipuirile tale deşarte.
Cât o sã mai dormitezi pe patul tãu? Trezeşte-te
din somn, cãci Soarele a ajuns la zenit şi poate va
mai revãrsa şi asupra ta lumina frumuseţii.

63. O, FIU AL OMULUI!
Lumina s-a revãrsat peste tine de la orizontul
Muntelui sacru şi spiritul iluminãrii a suflat
asupra Sinaiului inimii tale. Elibereazã-te astfel
de vãlurile iluziilor deşarte şi intrã în curtea Mea,
ca sã fii pregătit pentru viaţa veşnicã şi vrednic să
Mã întâlneşti. Astfel nici moartea, nici grija ori
necazul nu vor mai veni la tine.

64. O, FIU AL OMULUI!
Veşnicia Mea este creaţia Mea, pentru tine am
creat-o. Fã din ea veşmântul templului tãu.
Unitatea Mea este lucrarea Mea; pentru tine am
făcut-o cu migală; înveşmânteazã-te în ea ca sã
poţi fi, pentru întreaga eternitate, revelaţia fiinţei
Mele veşnice.

65. O, FIU AL OMULUI!
Mãreţia Mea este darul Meu cãtre tine şi
generozitatea Mea, dovada milei Mele pentru
tine. Ceea ce Mie Mi se cuvine, nimeni nu va
înţelege şi nici nu va putea descrie. Cu adevãrat,
Eu am pãstrat acest lucru în vistieriile Mele
tainice şi în tezaurele poruncii Mele, ca un semn
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de bunãtate plină de tandreţe faţã de servitorii
Mei şi de milostivire pentru poporul Meu.

66. O, COPII AI DIVINEI ŞI
INVIZIBILEI ESENŢE!
Veţi fi împiedicaţi sã Mã iubiţi şi sufletele vor fi
tulburate când Mã vor pomeni. Cãci minţile nu
Mã pot înţelege, nici inimile nu Mã pot cuprinde.

67. O, FIU AL FRUMUSEŢII!
Pe spiritul Meu şi bunãvoinţa Mea! Pe
milostivirea Mea şi frumuseţea Mea! Tot ce am
revelat pentru tine cu graiul puterii şi am scris cu
pana tãriei, a fost potrivit capacitãţii şi înţelegerii
tale, şi nu a mãreţiei Mele şi a melodiei glasului
Meu.

68. O, COPII AI OAMENILOR!
Nu ştiţi de ce v-am creat pe toţi din aceeaşi
ţãrânã? Ca nimeni sã nu se creadã mai presus
decât celãlalt. Cugetaţi tot timpul în inimile
voastre cum aţi fost creaţi. De vreme ce Noi vam creat pe toţi din una şi aceeaşi substanţã, se
cade sã fiţi ca un singur suflet, sã umblaţi cu
aceleaşi picioare, sã mâncaţi cu aceeaşi gurã, sã
locuiţi în aceeaşi ţarã, astfel ca din adâncul fiinţei
voastre, prin faptele şi actele voastre, semnele
unitãţii şi esenţa detaşãrii sã fie manifestate.
Acesta este sfatul Meu către voi, o, adunare a
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luminii! Ascultaţi acest sfat ca sã puteţi culege
rodul sfinţeniei din pomul gloriei minunate.

69. O, VOI FII AI SPIRITULUI!
Voi sunteţi comoara Mea, cãci în voi am adunat
perlele tainelor Mele şi nestematele cunoaşterii
Mele. Pãziţi-le de cei strãini dintre servitorii Mei
şi de cei fãrã credinţă din mijlocul poporului
Meu.

70. O, FIU AL CELUI CE A STAT
ALÃTURI DE PROPRIA SA ENTITATE
ÎN ÎMPÃRÃŢIA LUI ÎNSUŞI!
Aflã cã am suflat asupra ta toate miresmele
sfinţeniei, ţi-am revelat pe deplin cuvântul Meu,
am desãvârşit prin tine dãrnicia Mea şi am dorit
pentru tine ceea ce am dorit pentru Mine Însumi.
Fii deci mulţumit cu bunul Meu plac şi
recunoscãtor faţã de Mine.

71. O, FIU AL OMULUI!
Scrie tot ceea ce Noi ţi-am revelat, cu cerneala
luminii pe tableta spiritului tãu. Dacã acest lucru
nu-ţi stă în putere, fabricã-ţi cerneala din esenţa
inimii tale. Dacã nici aceast lucru nu-ţi este în
putinţã, scrie atunci cu cerneala purpurie ce a fost
vãrsatã pe calea Mea. Cu adevãrat, aceasta e mai
de preţ pentru Mine decât orice altceva, cãci
lumina ei poate dãinui pe vecie.
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ÎN NUMELE DOMNULUI ROSTIRII,
CEL PREAPUTERNIC.

1. O, VOI CARE AVEŢI MINŢI SÃ
ÎNŢELEGEŢI ŞI URECHI SÃ AUZIŢI!
Prima chemare a Celui Preaiubit este aceasta: o,
misticã privighetoare! Nu-ţi face cuib decât în
grãdina de trandafiri a spiritului. O, mesager al
Solomonului iubirii! Nu cãuta alt adãpost decât în
Saba celui preaiubit; şi o, Phoenix nemuritor, nu
sãlãşlui decât pe muntele fidelitãţii. Acolo îţi e
casa, dacã pe aripile sufletului tãu te-avânţi spre
tãrâmul infinitului şi cauţi ţelul sã-ţi atingi.

2. O, FIU AL SPIRITULUI!
Pasãrea îşi cautã cuibul, privighetoarea farmecul
trandafirului, în timp ce acele pãsãri - inimile
oamenilor - mulţumite cu ţãrâna vremelnicã,
rãtãcesc departe de cuibul lor etern şi, cu ochii
îndreptaţi spre mlaştina nepãsãrii, sunt privaţi de
gloria prezenţei divine. Vai! ce ciudat şi ce pãcat;
pentru o simplã cupã şi-au întors faţa de la mãrile
înspumate ale Celui Preaînalt şi au rãmas departe
de orizontul cel mai strãlucitor.

3. O, PRIETENE!
În grãdina inimii tale nu sãdi altceva decât
trandafirul iubirii, şi de pe privighetoarea
afecţiunii şi dorinţei nu-ţi slãbi strânsoarea.
Preţuieşte compania celor drepţi şi evitã orice
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tovãrãşie cu cei fãrã de lege.

4. O, FIU AL DREPTÃŢII!
Încotro poate merge un îndrãgostit dacã nu în
ţinutul iubitei sale? Şi ce cãutãtor gãseşte odihnã
departe de dorinţa inimii sale? Pentru adevãratul
îndrãgostit reuniunea-i viaţã şi despãrţirea
moarte. Pieptul lui nu ştie ce-i rãbdarea şi inima
nu-şi mai gãseşte pacea. Mii şi mii de vieţi ar
jertfi pentru a ajunge mai repede la locuinţa
iubitei sale.

5. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Adevãrat vã spun vouã: dintre toţi oamenii, cel
mai nesocotit este acela care discutã fãrã rost şi
cautã sã se ridice deasupra fratelui sãu. Spune: o,
fraţilor! Lãsaţi faptele şi nu vorbele sã vã fie
cununã.

6. O, FIU AL PÃMÂNTULUI!
Aflã, cu adevãrat, cã inima în care mai dãinuie
cea mai micã urmã de invidie nu va ajunge
niciodatã în domeniul Meu etern şi nici nu va
inspira miresmele dulci de sfinţenie ce adie din
împãrãţia Mea sacrã.

7. O, FIU AL IUBIRII!
Nu eşti decât la un pas de înãlţimile glorioase din
ceruri şi de copacul ceresc al iubirii. Fã acest pas
şi cu urmãtorul înainteazã pe tãrâmul nemuririi şi
intrã în pavilionul eternitãţii. Dã ascultare, apoi,
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la ceea ce a fost revelat de Pana Gloriei.

8. O, FIU AL GLORIEI!
Fii iute pe cãrarea sfinţeniei şi intrã în cerul
comuniunii cu Mine. Purificã-ţi inima cu
strãlucirea spiritului şi grãbeşte spre curtea Celui
Preaînalt.

9. O, UMBRÃ TRECÃTOARE!
Treci peste treptele de jos ale îndoielii şi ridicã-te
spre culmile preaînalte ale certitudinii. Deschide
ochiul adevãrului, ca sã poţi cuprinde Frumuseţea
fãrã vãl şi sã exclami: slãvit fie Domnul, Cel mai
minunat dintre toţi creatorii!

10. O, FIU AL DORINŢEI!
Dã ascultare la aceasta: niciodatã ochiul muritor
nu va recunoaşte Frumuseţea veşnicã, nici inima
fãrã viaţã nu se va delecta cu altceva decât cu
flori veştede. Cãci fiecare îşi cautã seamãnul şi se
bucurã în compania celor de felul sãu.

11. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Închide-ţi ochii, ca sã-Mi poţi contempla
frumuseţea; astupã-ţi urechile, ca sã poţi auzi
dulcea melodie a glasului Meu; uitã tot ce ai
învãţat, ca sã-ţi pot împărtăşi din ştiinţa Mea şi
leapãdã-te de averi, ca sã poţi obţine o parte
nepieritoare din oceanul bogãţiei Mele veşnice.
Adicã, închide ochii la toate în afarã de
frumuseţea Mea, astupã-ţi urechile la toate în
afarã de cuvântul Meu, uitã orice învãţãturã în
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afarã de cunoaşterea Mea, pentru ca astfel, cu o
viziune clarã, o inimã curatã şi o ureche atentã sã
poţi pãtrunde în curtea sfinţeniei Mele.

12. O, OMULE A DOUÃ VIZIUNI!
Închide un ochi şi deschide-l pe celãlalt. Închide
un ochi la lumea aceasta şi la tot ce se aflã în ea,
şi deschide-l pe celãlalt spre frumuseţea sacrã a
Celui Preaiubit.

13. O, COPIII MEI!
Teamã Îmi e cã, privaţi de melodia porumbelului
din ceruri veţi cãdea din nou în umbrele
pierzaniei şi, fãrã sã fi contemplat vreodatã
frumuseţea trandafirului, vã veţi întoarce la apã şi
lut.

14. O, PRIETENI!
Nu pãrãsiţi frumuseţea veşnicã pentru o
frumuseţe ce trebuie sã moarã, şi nu vã ataşaţi de
aceastã lume trecãtoare de ţãrânã.

15. O, FIU AL SPIRITULUI!
Va veni vremea când privighetoarea sfinţeniei nu
va mai dezvãlui misterele lãuntrice şi când veţi fi
privaţi cu toţii de melodia celestã şi de glasul din
ceruri.

16. O, ESENŢÃ A NEPÃSÃRII!
Mii şi mii de graiuri mistice îşi gãsesc expresia
într-o singurã rostire şi nenumãrate mistere
ascunse sunt revelate într-o singurã melodie; şi
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totuşi, din pãcate, nu e nici o ureche sã le audã
şi nici o inimã sã
le-nţeleagã.

17. O, TOVARÃŞI!
Porţile ce dau spre Nemãrginire stau larg deschise
şi lãcaşul celui iubit e împodobit cu sângele
adoratorilor; cu toate acestea toţi - cu excepţia
câtorva - rãmân lipsiţi de aceastã cetate celestã şi
chiar din acest numãr restrâns doar o mânã dintre
ei au fost gãsiţi cu inima curatã şi cu spiritul
sanctificat.

18. O, VOI LOCUITORI AI
PARADISULUI SUPREM!
Proclamaţi copiilor încrederii cã pe tãrâmurile
sfinţeniei, în apropiere de paradisul ceresc, a
apãrut o nouã grãdinã de jur împrejurul cãreia se
rotesc oaspeţii tãrâmului ceresc şi locuitorii
nemuritori ai slãvitului paradis. Strãduiţi-vã
atunci sã puteţi atinge aceastã stare, sã puteţi
dezlega misterele iubirii din anemonele sale şi sã
aflaţi secretul înţelepciunii divine şi desãvârşite
din fructele sale eterne. Ce mângâiere pentru
ochii celor care intrã şi rãmân acolo!

19. O, PRIETENII MEI!
Aţi uitat acea dimineaţã adevãratã şi strãlucitoare
când, în acele locuri slãvite şi binecuvântate, eraţi
cu toţii adunaţi în prezenţa Mea la umbra
copacului vieţii, plantat în atot-gloriosul paradis?
Pãtrunşi de veneraţie, Mã ascultaţi atunci când
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rosteam aceste trei cuvinte preasfinte: O, prieteni!
Nu preferaţi voinţa voastrã voinţei Mele, nu doriţi
vreodatã ceea ce Eu nu am dorit pentru voi şi nu
vã apropiaţi de Mine cu inimi fãrã viaţã, pângãrite
de dorinţe şi pofte lumeşti. De v-aţi sanctifica
sufletele, v-aţi aminti chiar în clipa aceasta de
acel loc şi acele împrejurimi, şi adevãrul
cuvintelor Mele ar apãrea cu claritate pentru voi
toţi.
În cel de-al optulea dintre rândurile
preasfinte, în cea de-a cincea Tabletã a
Paradisului, El a spus:

20. O, VOI CE ZACEŢI CA MORŢI PE
PATUL NEPÃSÃRII!
Veacuri s-au scurs şi vieţile voastre preţioase se
apropie de sfârşit, şi cu toate acestea nici mãcar o
singurã suflare de puritate de la voi nu a ajuns la
curtea Noastrã de sfinţenie. Deşi cufundaţi în
oceanul necredinţei, cu buzele voastre proclamaţi
totuşi unica adevãratã credinţã a lui Dumnezeu.
Pe cel pe care-l detest l-aţi iubit şi din duşmanul
Meu v-aţi fãcut un prieten. Cu toate acestea,
cãlcaţi pe pãmântul Meu, mulţumiţi şi satisfãcuţi
de voi, inconştienţi cã pãmântul Meu e dezgustat
de voi şi cã tot ce existã pe el vã ocoleşte. Dacã
aţi deschide însã ochii, cu adevãrat aţi prefera mii
şi mii de necazuri în schimbul unei asemenea
bucurii, şi aţi socoti chiar moartea mai bunã decât
aceastã viaţã.
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21. O, FORMÃ MIŞCÃTOARE
DE ŢÃRÂNÃ!
Eu doresc comuniunea cu tine, însã tu nu vrei sãţi pui încrederea în Mine. Sabia rebeliunii tale ţi-a
doborât copacul speranţei. În orice clipã Eu sunt
aproape de tine, pe când tu eşti mereu departe de
Mine. Glorie nepieritoare am ales pentru tine, şi
totuşi tu ai ales ruşinea fãrã margini. Întoarce-te,
cât mai este timp şi nu pierde ocazia.

22. O, FIU AL DORINŢEI!
Ani de-a rândul s-au strãduit învãţaţii şi înţelepţii
sã atingã prezenţa Celui Atotslãvit, dar n-au
izbutit; ei şi-au petrecut vieţile cãutându-L, însã
n-au ajuns sã contemple frumuseţea chipului Sãu.
Tu, fãrã nici cel mai mic efort ţi-ai atins ţelul şi
fãrã strãduinţã ai obţinut obiectul cãutãrii tale. Cu
toate acestea însã, ai rãmas atât de înfãşurat în
vãlurile egoismului tãu, încât ochii tãi n-au zãrit
frumuseţea Celui Preaiubit, iar mâna ta n-a atins
poala veşmântului Sãu. O, voi care aveţi ochi,
priviţi şi minunaţi-vã!

23. O, LOCUITORI
AI CETÃŢII IUBIRII!
Rafale ucigãtoare au înconjurat flacãra eternã, iar
frumuseţea Tinereţii divine e ascunsã în
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întunericul ţãrânii. Cãpetenia suveranilor iubirii
este asupritã de poporul tiraniei şi porumbelul
sfinţeniei zace prizonier în ghearele bufniţelor.
Locuitorii din pavilionul gloriei şi sfatul ceresc se
vaitã şi jelesc, în timp ce voi vã odihniţi pe
tãrâmul neglijenţei şi vã socotiţi drept prieteni
adevãraţi. Ce deşarte vã sunt închipuirile!

24. O, VOI CEI NESÃBUIŢI, DAR
TOTUŞI CU RENUME DE ÎNŢELEPŢI!
De ce purtaţi haine de pãstori, când pe dinãuntru
aţi devenit lupi, jinduind la turma Mea? Sunteţi
precum steaua ce rãsare înainte de revãrsatul
zorilor şi care, deşi pare radioasã şi luminoasã, îi
conduce pe drumeţii cetãţii Mele pe calea
pierzaniei.

25. O, VOI CEI ÎN APARENŢÃ
CORECŢI DAR PE
DINÃUNTRU NECINSTIŢI!
Sunteţi ca apa limpede dar însã amarã, care la
suprafaţã pare limpede precum cristalul, dar care,
când e gustatã de divinul Paharnic, nici o picãturã
nu este acceptatã. Adevãrat, raza soarelui cade la
fel în ţãrânã şi în oglindã, însã ele diferã în
reflexie precum diferã steaua de pãmânt; mai
mult chiar, de nemãsurat este diferenţa!

26. O, PRIETENE ÎNTRU CUVÂNT!
Reflecteazã o clipã: ai auzit vreodatã ca prietenul
şi duşmanul sã locuiască în aceeaşi inimã?
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Alungã deci strãinul, pentru ca Prietenul sã poatã
intra în cãminul Sãu.

27. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Tot ce se aflã în cer şi pe pãmânt pentru tine am
orânduit, în afarã de inima omului, din care am
fãcut lãcaşul frumuseţii şi gloriei Mele; tu însã
Mi-ai dat casa şi cãminul altcuiva. Şi ori de câte
ori manifestarea sfinţeniei Mele Şi-a cãutat
sãlaşul, un strãin a gãsit acolo şi, fãrã adãpost, S-a
întors în grabã spre sanctuarul Celui Iubit. Cu
toate acestea Eu Ţi-am pãstrat secretul şi n-am
dorit sã te fac de ruşine.

28. O, ESENŢÃ A DORINŢEI!
De multe ori, în zori, de pe tãrâmurile
Nemãrginirii, M-am întors spre casa ta şi te-am
gãsit pe patul de tihnã preocupat de altceva decât
de Mine. Şi atunci, precum o scânteiere a
spiritului, M-am reîntors spre tãrâmurile gloriei
celeste şi în adãpostul Meu din ceruri n-am suflat
o vorbã oştirilor sfinţeniei.

29. O, FIU AL DÃRNICIEI!
Din pustiurile neantului, cu lutul poruncii Mele
te-am fãcut sã apari, şi am orânduit pentru
formarea ta fiecare atom existent şi esenţa tuturor
lucrurilor create. Astfel, cu mult înainte sã apari
din pântecul mamei tale, ţi-am hãrãzit douã
izvoare de lapte curat, ochi care sã vegheze
asupra ta şi inimi care sã te iubeascã. Din
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bunãtatea Mea plinã de dragoste, la umbra
îndurării Mele te-am hrãnit şi cu esenţa
milosteniei şi bunãvoinţei Mele te-am apãrat. Şi
scopul Meu în toate acestea a fost ca sã ajungi în
împãrãţia Mea veşnicã şi sã devii demn de
darurile Mele nevãzute. Tu însã, ai rãmas
nepãsãtor şi odatã ajuns matur, ai nesocotit toate
darurile Mele şi te-ai preocupat de închipuirile
tale deşarte, în aşa fel încât ai uitat complet de
toate şi, întorcând spatele porţilor Prietenului, ai
sãlãşluit la curţile duşmanului Meu.

30. O, SCLAV ÎNLÃNŢUIT AL LUMII!
De multe ori în zori briza bunãtãţii Mele plinã de
dragoste a suflat peste tine şi te-a gãsit dormind
adânc pe patul nepãsãrii. Deplângându-ţi apoi
starea, s-a reîntors de unde a venit.

31. O, FIU AL PÃMÂNTULUI!
Dacã Mã vrei, nu cãuta pe nimeni altul decât pe
Mine, şi de vrei frumuseţea sã-Mi contempli,
închide ochii la lume şi la tot ce se aflã în ea; cãci
voia Mea şi voia altuia în afarã de Mine, precum
apa şi focul, nu pot sãlãşlui împreunã în aceeaşi
inimã.

32. O, STRÃINE OCROTIT!
Flacãra inimii tale e aprinsã de mâna puterii
Mele, n-o stinge cu vânturile potrivnice ale
egoismului şi pasiunii. Amintirea Mea e
vindecarea tuturor suferinţelor tale; nu uita acest
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lucru. Fã din iubirea Mea comoara ta şi
preţuieşte-o precum viaţa şi lumina ochilor.

33. O, FRATELE MEU!
Dã ascultare cuvintelor minunate ale limbii Mele
dulci ca mierea şi soarbe şuvoiul de sfinţenie
misticã de pe buzele Mele dulci ca nectarul.
Seamãnã seminţele înţelepciunii Mele divine în
pãmântul curat al inimii tale şi udã-le cu apa
certitudinii, pentru ca zambilele ştiinţei şi
înţelepciunii Mele sã poatã rãsãri proaspete şi
pline de viaţã în cetatea sacrã a inimii tale.

34. O, LOCUITORI AI PARADISULUI
MEU!
Cu mâinile bunãtãţii pline de dragoste am sãdit în
sfânta grãdinã a paradisului copacul tânãr al
iubirii şi prieteniei voastre şi l-am udat cu ploile
bogate ale bunãvoinţei Mele tandre; acum, cã
vremea rodirii sale a sosit, strãduiţi-vã sã poatã fi
ocrotit şi sã nu fie mistuit de flacãra dorinţei şi a
pasiunii.

35. O, PRIETENII MEI!
Stingeţi lampa erorii şi aprindeţi în inimile
voastre fãclia veşnicã a cãlãuzirii divine. Cãci în
scutã vreme, cei care îi încearcã pe oameni, în
sfânta prezenţã a Celui Adorat, nu vor mai
accepta decât virtuţi desãvârşite şi fapte de o
sfinţenie fãrã patã.
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36. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Înţelepţii sunt cei ce nu vorbesc decât atunci când
sunt ascultaţi, aşa precum paharnicul ce nu-şi
întinde cupa decât celui însetat şi îndrãgostitul ce
nu-şi lasã strigãtul sã-i iasã din adâncul inimii
dacã nu contemplã frumuseţea iubitei. Seamãnã
aşadar seminţele înţelepciunii şi cunoaşterii în
pãmântul curat al inimii, şi pãstreazã-le ascunse
pânã când zambilele înţelepciunii divine vor
rãsãri din inimã şi nu din tinã şi lut.
În cel dintâi rând al Tabletei este
pomenit şi scris, şi în sanctuarul
tabernacolului lui Dumnezeu este
tãinuit:

37. O, SUJITORUL MEU!
Nu renunţa la o împãrãţie eternã pentru ceea ce
piere şi nu da la o parte suveranitatea celestã
pentru o dorinţã lumeascã. Acesta e râul de viaţã
veşnicã ce s-a revãrsat din izvorul penei Celui
Milostiv; ferice de cei ce beau!

38. O, FIU AL SPIRITULUI!
Sfarmã-ţi în
iubirii, ia-ţi
Renunţã la
milostivirii,
cereşti.

bucãţi colivia şi precum Phoenixul
zborul spre firmamentul sfinţeniei.
tine însuţi şi, cuprins de spiritul
sãlãşluieşte pe tãrâmul sfinţeniei

39. O, VLĂSTAR AL ŢÃRÂNII!
Nu te mulţumi cu tihna unei zile trecãtoare şi nu
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te lipsi de odihna veşnicã. Nu schimba grãdina de
eternã delectare pentru movila de ţãrânã a unei
lumi pieritoare. Înalţã-te din închisoarea ta la
pajiştile slãvite din cer, şi din colivia ta muritoare
ia-ţi zborul spre paradisul Nemãrginirii.

40. O, SLUJITORUL MEU!
Elibereazã-te de cãtuşele acestei lumi şi
elibereazã-ţi sufletul din temniţa propriului sine.
Profitã de acest ocazie, cãci nu va mai veni
vreodatã la tine.

41. O, FIU AL SLUJITOAREI MELE!
Dacã ai zãri suveranitatea eternã, te-ai strãdui sã
pãrãseşti aceastã lume efemerã. Dar a ţi-o
ascunde pe una şi a ţi-o revela pe cealaltã e un
mister pe care numai cel cu inima curatã îl poate
înţelege.

42. O, SLUJITORUL MEU!
Purificã-ţi inima de rãutate şi, neştiind ce-i
invidia, intrã în palatul divin al sfinţeniei.

43. O, PRIETENII MEI!
Mergeţi pe cãile bunului plac al Prietenului şi
aflaţi cã plãcerea Lui e plãcerea creaturilor Sale.
Aceasta înseamnã: nimeni sã nu intre în casa
prietenului sãu fãrã consimţãmântul acestuia, nici
sã punã mâna pe bogãţiile lui, nici sã prefere voia
lui voinţei prietenului sãu şi, în nici un caz sã
caute sã profite de pe urma lui. Cugetaţi la
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aceasta, o, voi cei înzestraţi cu discernãmânt!

44. O, ÎNSOŢITOR LA TRONUL MEU!
Sã nu asculţi rãul şi sã nu priveşti la rãu; sã nu te
înjoseşti singur, sã nu suspini şi sã nu plângi. Nu
vorbi de rãu, ca sã nu se vorbeascã de rãu despre
tine şi nu exagera greşelile altora ca propriile tale
greşeli sã nu fie mãrite; şi nu dori înjosirea
nimãnui, pentru ca propria ta josnicie sã nu fie
datã în vileag. Trãieşte-ţi deci zilele vieţii, ce sunt
mai scurte decât o clipă trecãtoare, cu o conştiinţã
fãrã patã, cu inima nepângãritã, cu gânduri pure şi
propria naturã sanctificatã, pentru ca liber şi
mulţumit, sã poţi pãrãsi acest trup pieritor, sã te
reîntorci în paradisul mistic şi sã sãlãşluieşti de-a
pururi în împãrãţia eternã.

45. VAI! VAI! O, IUBITORI
AI DORINŢELOR LUMEŞTI!
Ca iuţeala fulgerului aţi trecut pe lângã Cel
Preaiubit şi v-aţi închinat inima plãsmuirilor
satanice. Îngenunchiaţi în faţa închipuirilor voastre
deşarte şi le numiţi adevãr. Vã întoarceţi privirea
spre spin şi spuneţi cã-i floare. Nici o adiere de
puritate de la voi nu am simţit, şi nici o brizã de
detaşare nu s-a înãlţat dinspre pajiştile inimilor
voastre! Aţi aruncat în vânt sfaturile Celui
Preaiubit, le-aţi şters în întregime de pe tableta
inimilor voastre şi, precum animalele de pe câmp,
vã mişcaţi şi vã duceţi existenţa pe pajiştile
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dorinţei şi ale pasiunii.

46. O, FRAŢI DE DRUM!
De ce aţi neglijat pomenirea Celui Iubit şi vaţi ţinut departe de sfânta Lui prezenţã? Esenţa
frumuseţii se aflã în pavilionul de nepreţuit,
aşezat pe tronul de slavã, în timp ce voi sunteţi
prinşi în dispute deşarte. Miresmele dulci ale
sfinţeniei umplu vãzduhul, iar adierea dãrniciei
este purtatã de vânt; voi însã sunteţi cu toţii
extrem de mâhniţi şi lipsiţi de ele. Vai de voi şi
de cei ce merg pe calea voastrã şi calcã pe urmele
voastre!

47. O, COPII AI DORINŢEI!
Lepãdaţi-vã de haina vanitãţii şi aruncaţi de pe
voi veşmântul trufiei!
În cel de-al treilea din cele mai sfinte
rânduri scrise şi consemnate în Tableta
de Rubin de pana nevãzutului, iatã ce
este revelat:

48. O, FRAŢI!
Fiţi îngãduitori unii cu alţii şi nu vã ataşaţi de
lucruri lumeşti. Sã nu fiţi mândri în momentele de
glorie şi sã nu vã fie ruşine de înjosire. Pe
frumuseţea Mea! Pe toate le-am creat din ţãrânã
şi în ţãrânã le voi reîntoarce.

49. O, COPII AI ŢÃRÂNII!
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Spuneţi celor bogaţi despre suspinele în miez de
noapte ale celor sãraci, pentru ca nepãsarea sã nui ducã pe calea pierzaniei şi sã-i lipseascã de
Copacul Bunãstãrii. A da şi a fi generos sunt
atribute de-ale Mele; ferice de cel ce se
împodobeşte cu virtuţile Mele!

50. O, CHINTESENŢÃ A PASIUNII!
Leapãdã-te de orice poftã şi cautã mulţumirea;
cãci cel lacom a fost întotdeauna deposedat, pe
când cel mulţumit a fost dintotdeauna iubit şi
lãudat.

51. O, FIU AL SLUJITOAREI MELE!
Nu fi necãjit în sãrãcie, nici încrezãtor în bogãţie,
cãci sãrãcia e urmatã de bogãţie şi bogãţia este
urmată de sãrãcie. Cãci a fi sãrac în toate,
exceptând pe Dumnezeu, e un dar minunat; nu-i
diminua valoarea, cãci în cele din urmã, el te va
face bogat în Dumnezeu şi astfel vei afla
semnificaţia rostirii: „Într-adevãr, voi sunteţi cei
sãraci”, iar cuvintele sacre: „Dumnezeu este
Atotstãpânitorul” vor ieşi la luminã la orizontul
inimii îndrãgostitului precum adevãraţii zori ai
dimineţii, de o strãlucire glorioasã, şi vei trãi în
siguranţã pe tronul bunãstãrii.

52. O, COPII AI NEGLIJENŢEI ŞI
PASIUNII!
Voi aţi lãsat duşmanul sã intre în casa Mea şi Miaţi alungat prietenul, cãci aţi pãstrat cu sfinţenie
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în inimi iubirea altuia decât a Mea. Daţi ascultare
cuvintelor Prietenului şi întoarceţi-vã spre
paradisul Sãu. Prietenii din aceastã lume cãutând
propriul lor interes, par cã se iubesc unii pe alţii,
pe când adevãratul Prieten v-a iubit şi vã iubeşte
pentru voi înşivã; cu adevãrat, pentru a vã cãlãuzi
El a îndurat nenumãrate suferinţe. Nu fiţi
necredincioşi unui asemenea Prieten, ci mai
curând grãbiţi-vã spre El. Astfel este luceafãrul
cuvântului adevãrului şi al fidelitãţii, rãsãrit
deasupra orizontului penei Domnului tuturor
numelor. Daţi ascultare, pentru a auzi cuvântul lui
Dumnezeu, Ajutorul în primejdie, Cel de SineStãtãtor.

53. O, VOI CE VÃ MÂNDRIŢI CU
BOGÃŢIILE VOASTRE PÃMÂNTEŞTI!
Aflaţi cu adevãrat cã bogãţia e o barierã grea între
cãutãtor şi dorinţa lui, între îndrãgostit şi ţinta
iubirii sale. Cei bogaţi, afarã doar de câţiva, nu
vor ajunge nicicând la curtea prezenţei Sale şi
nici nu vor intra în cetatea mulţumirii şi a
resemnãrii. Ferice deci de cel care, fiind bogat,
nu-i împiedicat de averile lui sã ajungã la
împãrãţia eternã şi nici nu-i lipsit din cauza lor de
domeniul nepieritor. Pe Cel Mai Mare Nume!
Splendoarea unui asemenea om bogat îi va
ilumina pe cei ce sãlãşluiesc în ceruri precum
lumineazã soarele popoarele pãmântului!
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54. O, VOI CEI BOGAŢI
DE PE PÃMÂNT!
Sãracii din mijlocul vostru sunt speranţa Mea;
aveţi grijã atunci de speranţa Mea şi nu fiţi
absorbiţi doar de tihna voastrã.

55. O, FIU AL PASIUNII!
Purificã-te de pângãrirea bogãţiilor şi, în deplinã
pace, înainteazã spre împãrãţia sãrãciei; pentru ca
din izvorul detaşãrii sã poţi bea vinul vieţii
nemuritoare.

56. O, FIUL MEU!
Compania celor fãrã de lege sporeşte
amãrãciunea, pe când prietenia cu cei drepţi
curãţã inima de ruginã. Cel ce cautã sã comunice
cu Dumnezeu, sã caute compania celor iubiţi de
El; şi cel care doreşte sã audã cuvântul lui
Dumnezeu, sã dea ascultare la cuvintele aleşilor
Sãi.

57. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Ia seama! Nu umbla cu cel fãrã de lege şi nici nu
cãuta asocierea cu el, cãci o asemenea prietenie
preschimbã strãlucirea inimii în focul infernului.

58.O, FIU AL SLUJITOAREI MELE!
De cauţi harul Sfântului Duh, împrieteneşte-te cu
cel drept, cãci el a bãut cupa de viaţã veşnicã din
mâinile nemuritorului Paharnic şi, precum
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adevãrata aurorã, însufleţeşte şi lumineazã inimile
celor morţi.

59. O, VOI CEI NESOCOTIŢI!
Nu vã închipuiţi cã secretele din inimi sunt
ascunse, ci dimpotrivã, fiţi siguri cã ele sunt
gravate şi manifestate vizibil în sfânta Prezenţa.

60. O, PRIETENI!
Adevãrat vã spun, tot ce aţi ascuns în inimile
voastre este pentru noi clar şi manifestat precum
lumina zilei; dar ceea ce e ascuns, e datoritã
graţiei şi favorii Noastre şi nu e meritul vostru.

61. O, FIU AL OMULUI!
O picãturã de rouã din oceanul nemãrginit al
milostivirii Mele am vãrsat peste popoarele
pãmântului, dar n-am vãzut pe nimeni
îndreptându-se spre ea, cãci toţi au renunţat la
vinul ceresc al unitãţii şi au ales drojdiile
respingãtoare ale întinãrii şi, mulţumindu-se cu o
cupã pieritoare, au dat la o parte potirul
frumuseţii eterne. Josnic este lucrul cu care se
mulţumesc.

62. O, FIU AL ŢÃRÂNII!
Nu-ţi întoarce privirea de la vinul neasemuit al
Preaiubitului etern şi nu ţi-o îndrepta spre
drojdiile rãu mirositoare şi respingãtoare. Ia din
mâna Paharnicului divin cupa vieţii veşnice,
pentru ca întreaga înţelepciune sã fie a ta şi sã
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poţi auzi glasul mistic ce cheamã din împãrãţia
nevãzutului. Plângeţi în hohote, o, voi cei josnici
din fire! Pentru ce v-aţi abãtut de la vinul sfânt şi
nemuritor şi v-aţi întors spre apa efemerã.

63. O, VOI POPOARE
ALE PÃMÂNTULUI!
Aflaţi cu adevãrat cã o calamitate neaşteptatã vã
urmãreşte şi o pedeapsã asprã vã pândeşte. Sã nu
vã închipuiţi cã faptele pe care le-aţi comis au
fost şterse din ochii Mei. Pe frumuseţea Mea!
Toate faptele voastre au fost gravate de pana Mea
cu litere groase pe tabletele de crisolit.

64. O, ASUPRITORI AI PÃMÂNTULUI!
Încetaţi orice tiranie, cãci am fãgãduit sã nu las
nici o nedreptate nepedepsitã. Acesta este
legãmântul Meu pe care l-am decretat irevocabil
în tableta pãstratã şi sigilatã cu pecetea Mea de
glorie.

65. O, VOI CEI RÃZVRÃTIŢI!
Rãbdarea Mea v-a insuflat curaj şi îngãduinţa
Mea extremã v-a fãcut sã fiţi neglijenţi, în aşa fel
încât aţi îndemnat aprigul armãsar al pasiunilor pe
cãi primejdioase ce duc la distrugere. Aţi crezut
cã sunt nepãsãtor ori cã nu bag de seamã?

66. O, EMIGRANŢI!
Am dat limbii menirea de a Mã pomeni, n-o
mânjiţi cu denigrãri. Dacã focul egoismului vã
cuprinde, amintiţi-vã de propriile voastre greşeli
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şi nu de cele ale creaturilor Mele, cãci fiecare
dintre voi se cunoaşte pe sine mai bine decât îi
cunoaşte pe alţii.

67. O, COPII AI IMAGINAŢIEI!
Aflaţi cu adevãrat cã atunci când zorii strãlucitori
vor apãrea deasupra orizontului sfinţeniei eterne,
secretele satanice şi faptele comise în bezna
nopţii vor fi date pe faţã şi vor deveni vizibile în
faţa popoarelor lumii.

68. O, BURUIANÃ IEŞITÃ
DIN ŢÃRÂNÃ!
De ce aceste mâini murdare ale tale nu ţi-au atins
mai întâi veşmântul şi de ce cu inima pângãritã de
dorinţe şi pasiuni cauţi sã comunici cu Mine şi sã
intri în împãrãţia Mea sacrã? Departe, departe eşti
de ceea ce doreşti.

69. O, COPII AI LUI ADAM!
Vorbe pioase şi fapte sfinte se înalţã spre cerul
gloriei celeste. Strãduiţi-vã ca faptele voastre sã
fie curãţate de praful egoismului şi al ipocriziei, şi
sã fie primite la curtea de glorie; cãci, în scurtã
vreme, cei care îi încearcã pe oameni, în sfânta
prezenţã a Celui Preaiubit, nu vor mai accepta
decât virtuţi perfecte şi fapte de o puritate fãrã
patã. Acesta este luceafãrul înţelepciunii şi al
misterului divin ce a strãlucit deasupra
orizontului voinţei divine. Fericiţi sunt cei ce se
întorc spre el!
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70. O, FIU AL DEŞERTÃCIUNILOR
LUMEŞTI!
Plãcutã este împãrãţia existenţei, de-ai ajunge la
ea; glorios e domeniul eternitãţii, de-ai putea
trece peste lumea muritoare; dulce e sfântul extaz,
de-ai putea bea din potirul mistic aflat în mâinile
Tinereţii divine. Dacã ai putea ajunge la aceastã
stare, ai fi eliberat de distrugere şi moarte, de
trudã şi pãcat.

71. O, PRIETENII MEI!
Amintiţi-vã de legãmântul pe care l-aţi fãcut cu
Mine pe Muntele Paran, situat în împrejurimile
sacre ale lui Zaman. Mi-am luat ca martori
adunarea cereascã şi pe cei ce sãlãşluiesc în
cetatea eternã, însã acum nu gãsesc pe nimeni
fidel legãmântului. Cu siguranţã, mândria şi
rãzvrãtirea l-au şters în aşa fel din inimi, încât n-a
rãmas nici mãcar o urmã. Şi ştiind acest lucru, am
aşteptat şi n-am zis nimic.

72. O, SLUJITORUL MEU!
Tu eşti ca o sabie fin cãlitã, ascunsã în
întunecimea tecii sale şi a cãrei valoare nu poate
fi adusã la cunoştinţa armurierului. Ieşi din teaca
egoismului şi a dorinţei pentru ca valoarea ta sã
poatã ieşi la luminã şi sã fie vizibilã pentru
întreaga lume.

73. O, PRIETENE!
Tu eşti luceafãrul cerurilor sfinţeniei Mele, nu
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lãsa ca pângãririle acestei lumi sã-ţi eclipseze
splendoarea. Sfâşie vãlul nepãsãrii, pentru ca de
dincolo de nori sã poţi ieşi la luminã, strãlucitor,
şi sã împodobeşti toate lucrurile cu veşmântul
vieţii.

74. O, COPII AI ÎNGÂMFÃRII!
Pentru o suveranitate efemerã aţi abandonat
domeniul Meu nepieritor şi v-aţi împodobit cu
podoaba viu coloratã a lumii, fãlindu-vã cu ea. Pe
frumuseţea Mea! Pe toţi am sã vã adun sub
aşternutul de o singurã culoare al ţãrânii şi am sã
vã iau toate aceste culori diverse, afarã de cei care
au ales-o deja pe a Mea, care e purificatã de orice
nuanţã.

75. O, COPII AI NEGLIJENŢEI!
Nu vã oferiţi afecţiunea unei suveranitãţi
pieritoare şi nu vã bucuraţi pentru aceasta. Sunteţi
precum pasãrea nesocotitã care sigurã de ea
ciripeşte pe creangã, pânã când vânãtorul Morţii o
aruncã pe neaşteptate în ţãrânã, şi glasul
melodios, forma şi culoarea dispar, fãrã a mai
lãsa vreo urmã. Luaţi astfel seama, o, sclavi
înrobiţi ai dorinţei!

76. O, FIU AL SLUJITOAREI MELE!
Cãlãuzirea a fost dintotdeauna datã de cuvinte, iar
acum ea este datã de fapte. Fiecare trebuie sã dea
dovadã de fapte care sã fie pure şi sfinte, cãci
cuvintele sunt proprii tuturor, pe când asemenea
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fapte aparţin numai celor iubiţi de Noi. Strãduiţivã deci, din toatã inima şi sufletul, sã vã distingeţi
prin faptele voastre. Astfel vã sfãtuim Noi în
aceastã sfântã şi luminoasã tabletã.

77. O, FIU AL DREPTÃŢII!
În toiul nopţii frumuseţea Fiinţei nemuritoare a
mers, din înãlţimile de smarald ale fidelitãţii, la
Sadratu’l-Muntahá, şi a vãrsat atâtea lacrimi încât
adunarea din cer şi cei ce sãlãşluiesc în împãrãţia
de sus au început sã se tânguie de jalea Sa. Şi l-au
întrebat atunci de ce se vaitã şi plânge? El le-a
rãspuns: dupã cum Mi se poruncise, stãteam şi
aşteptam pe înãlţimile fidelitãţii, dar nici o adiere
de fidelitate nu simţeam de la cei ce locuiesc pe
pãmânt. Chemat fiind atunci sã Mã întorc, am
privit din nou şi iatã ce-am vãzut: câţiva
porumbei sfinţi erau crunt chinuiţi în ghearele
câinilor de pe pãmânt. La aceasta, Fecioara din
ceruri, devoalatã şi în toatã splendoarea Ei, a ieşit
cu repeziciune din palatu-I mistic şi a întrebat de
numele lor, şi toate numele au fost spuse, afarã de
unul. Şi când a insistat, I s-a rostit prima literã, la
auzul cãreia locuitorii odãilor cereşti s-au repezit
afarã din lãcaşul lor de slavã. Şi când cea de-a
doua literã a fost pronunţatã, ei s-au aruncat cu
toţii cu faţa la pãmânt. În clipa aceea, din adâncul
sanctuarului, se auzi o voce: „Pânã aici şi nu mai
departe”. Adevãrat, suntem martori la ceea ce-au
fãcut şi continuã sã facã.
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78. O, FIU AL SLUJITOAREI MELE!
Soarbe de pe buzele milostivirii şuvoiul
misterului divin, şi de la aurora cuvântului divin
contemplã splendoarea nevoalatã a luceafãrului
înţelepciunii. Seamãnã seminţele înţelepciunii
Mele divine în pãmântul curat al inimii şi udã-le
cu apele certitudinii, pentru ca zambilele ştiinţei
şi înţelepciunii sã rãsarã proaspete şi verzi din
cetatea sfântã a inimii.

79. O, FIU AL DORINŢEI!
Pânã când vei mai pluti pe tãrâmurile dorinţei?
Ţi-am dat aripi, ca sã poţi zbura în împãrãţiile
sfinţeniei mistice şi nu în regiunile închipuirii
satanice. Şi un pieptene ţi-am dat, ca sã-mi poţi
îngriji buclele negre ca abanosul, şi nu sã-Mi
sfâşii gâtul cu el.

80. O, SLUJITORII MEI!
Voi sunteţi pomii grãdinii Mele; voi trebuie sã
daţi roade bune şi minunate, din care atât voi cât
şi alţii sã poatã profita. De aceea este de datoria
fiecãruia sã se angajeze într-o meserie sau o
profesie, cãci în aceasta constã secretul bogãţiei,
o, oameni cu înţelegere! Cãci rezultatele depind
de mijloace, iar harul Domnului vã va fi
atotsuficient. Pomii care nu dau roade au fost şi
vor fi de-a pururea buni doar de foc.

81. O, SLUJITORUL MEU!
Cei mai josnici dintre oameni sunt cei care nu dau
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nici un fel de roade pe pãmânt. Asemenea oameni
sunt consideraţi printre cei morţi, ba, ce spun Eu,
şi morţii sunt de preferat în ochii Domnului
acestor suflete trândave şi fãrã valoare.

82. O, SLUJITORUL MEU!
Cei mai buni dintre oameni sunt acei care prin
practicarea unei meserii îşi câştigã cele necesare
traiului, şi le cheltuiesc pentru ei şi pentru
semenii lor din dragoste pentru Dumnezeu,
Domnul tuturor lumilor.
Mireasa misticã şi minunatã, ce era
ascunsã sub vãlul cuvântului a apãrut
prin graţia lui Dumnezeu şi divina Lui
favoare, ca lumina strãlucitoare
revãrsatã de frumuseţea Celui Preaiubit.
Mãrturisesc, o, prieteni, cã favoarea e
completã, argumentul îndeplinit, dovada
manifestatã şi evidenţa stabilitã. Sã
vedem acum care vor fi rezultatele
eforturilor voastre pe cãrarea detaşãrii.
În acest sens, favoarea divinã v-a fost
conferitã din plin, vouã şi celor ce sunt
în ceruri şi pe pãmânt. Slãvit fie
Dumnezeu, Domnul tuturor lumilor.

