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PARTO I
LA
el la araba lingvo

LI ESTAS LA GLORO DE L’GLOROJ
gloro, eldirita far la lango de potenco kaj forto, kaj revelaciita
al la Profetoj de l’
is per la robo de koncizo kiel
signon de graco al la justuloj, ke fidelaj ili estu al la Interligo de Dio, tra sia vivo plenumu kion al ili
konfidis Li, kaj en la regno de l’spirito atingu la gemon de Dia virto.

HO FILO DE L’SPIRITO!
Jen Mia unua konsilo: Posedu puran, bonvoleman kaj radiantan koron, ke via estu suvereneco

HO FILO DE L’SPIRITO!
ne mala
aliaj, kaj konos per via propra konado kaj ne pere de l’
en via koro, kiel decas al vi esti. Vere, justeco estas Mia donaco al vi kaj la signo de Mia mizerikordo.

HO FILO DE L’HOMO!
konsciis Mi; tial Mi kreis vin, gravuris en vin Mian bildon kaj rivelis al vi Mian belecon. 3
HO FILO DE L’HOMO!
Mi amis vian kreadon, sekve do Mi kreis vin. Tial vi amu Min, por ke Mi menciu vian nomon kaj
plenigu vian animon per la spirito de l’vivo. 4
HO FILO DE L’ESTO!
Amu Min, ke Mi amu vin. Se vi ne amas Min, Mia amo neniel povas vin atingi. Sciu tion, ho servanto. 5
HO FILO DE L’ESTO!
destinita por vi en Nia regno plejsupra kaj en Nia regado majesta. 6
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HO FILO DE L’HOMO!

3

n, rigardu ne la vian, ke vi mortu en

Mi kaj Mi vivu en vi poreterne. 7
HO FILO DE L’SPIRITO!
Mia nomo kaj ne je la via, konfidi al Mi kaj ne al v
ekzistanta. 8
HO FILO DE L’ESTO!
Mia amo estas Mia fortika.o; kiu .in
eniras estas protektita kaj sekura, kaj
kiu sin turnas for, tiu sendube devoji.os kaj
pereos. 9
HO FILO DE L’ESPRIMADO!
V
Min proksima al vi. 10
HO FILO DE L’ESTO!

HO FILO DE L’ESTO!
Per la manoj de potenco Mi vin faris kaj per la fingroj de forto Mi vin kreis; kaj metis Mi en vian

HO FILO DE L’SPIRITO!
esenco de
potenca kaj memekzistanta. 13
HO FILO DE L’HOMO!
Mian lumon neniam eblas estingi, kial vi timas estingon? Vi estas Mia gloro kaj Mia gloro neniam
. Restadu do en via amo al Mi, ke vi trovu Min
en la regno de l’gloro. 14
HO FILO DE L’ESPRIMADO!
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HO FILO DE L’LUMO!

HO FILO DE L’HOMO!

HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE LA MIRINDA VIZIO!
Mi enblovis en vin spiron de Mia propra Spirito, por ke estu vi Mia amanto. Kial vi forlasis Min kaj

HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE L’HOMO!
Sur la arbon de brilanta gloro pendigis Mi la plej elektindajn fruktojn por vi, kial do vi turnis vin for kaj
supro. 21
HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE LA PLEJSUPERA!
vian? 23
HO FILO DE L’HOMO!
Eternulo de forto kaj potenco. 24
HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE L’ESTO!
Kiel povis vi forgesi viajn propra
malbenita de Mi. 26

o, la
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HO FILO DE L’HOMO!
trafos vin kondamno kaj tion atestas Mi. 27
HO FILO DE L’SPIRITO!
portas. 28
HO FILO DE L’ESTO!

estas Mia

HO FILO DE L’HOMO!

HO FILO DE L’ESTO!
vokata responsi pri viaj faroj. 31

nce la morto vin trafos kaj estos vi

HO FILO DE LA PLEJSUPERA!

HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE L’SPIRITO!

HO FILO DE L’HOMO!

reunui

enas al Ni. 35

HO FILO DE L’HOMO!

HO FILO DE L’HOMO!
Ne senigu vin de Mia belega robo, nek perdu vian porcion el Mia mirinda fonto, ke ne soifu vi
poreterne. 37
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HO FILO DE L’ESTO!

HO FILO DE L’HOMO!
Miajn ordonojn ne neglektu se vi amas Mian belecon kaj Miajn konsilojn ne forgesu se vi volas atingi
39
HO FILO DE L’HOMO!
spaco kaj trapasus la altojn de l’

HO FILO DE L’HOMO!
Glorigu Mian aferon ke Mi rivelu al vi la misterojn de Mia grandeco kaj fokusu sur vin la lumon de
l’eterneco. 41
HO FILO DE L’HOMO!
venkon atingos vi. 42
HO FILO DE L’ESTO!

HO FILO DE LA TRONO!
animo atestos vi pri Mia ekzalta sankteco kaj Mi interne de Mi povos atesti pri ekzalta rango por vi. 44
HO FILO DE L’ESTO!
ke vi ripozu kun Mi sub la baldakeno de l’majesto malan

gloro. 45

HO FILO DE L’HOMO!
plej alta

HO FILO DE L’HOMO!
l’
HO FILO DE L’HOMO!

o! 47
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HO FILO DE L’HOMO!
La vera amanto afliktojn sopiras same kiel la ribelulo pardonon kaj la pekanto mizerikordon. 49
HO FILO DE L’HOMO!
Mia beleco? 50
HO FILO DE L’HOMO!
M

HO FILO DE L’HOMO!
Se prosperos v
52
HO FILO DE L’ESTO!

HO FILO DE L’ESTO!
pri potenco mortema kaj efemera. 54
HO FILO DE L’ESTO!
ro Niajn servantojn. 55
HO FILO DE L’HOMO!
i
kun la via? 56
HO FILO DE L’HOMO!
animon; ho, se nur per Miaj okuloj povus vi vidi. 57
HO FILO DE L’HOMO!
La templo de l’

– Kalimát-í
-Maknúnih

8

HO FILO DE L’ESTO!

HO FILO DE L’HOMO!

HO FILO DE L’HOMO!
la vinon nekompareblan. 61

u el la kaliko de nepereonta gloro

HO FILO DE L’HOMO!
l’beleco. 62
HO FILO DE L’HOMO!
La lumo sur vin briladas desur la horizonto de l’Monto sankta kaj la spirito de iluminado zefiras en la
n kortegon eniru, ke pretas vi por la

HO FILO DE L’HOMO!
Mia

HO FILO DE L’HOMO!
Mia majesto estas Mia donaco al vi kaj Mia grandiozo la signo de Mia mizerikordo por vi. Kio al Mi
konvenas neniu komprenos
en la trezorejoj de mia ordono, kiel signon de Mia korfavoro al Miaj servantoj kaj de Mia mizerikordo
al Mia popolo. 65
HO INFANOJ DE LA DIA KAJ NEVIDEBLA ESENCO!
Estos vi mal
nek koroj enteni Min. 66
HO FILO DE L’BELECO!
lango de l’potenco kaj skribita por vi per la plumo de l’povo estas konforma al via kapablo kaj
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ia. Kontemplu

plej interna esto, pere de viaj faroj kaj agoj, la signoj de unueco kaj la esenco de malligiteco estu
manifestataj. Tia estas Mia konsilo al vi, ho kohortoj de l’
frukton de l’sankteco de la arbo mire glora. 68
HO VI FILOJ DE L’SPIRITO!

HO FILO DE TIU, KIU STARIS PER SIA PROPRA EKZISTADO EN LA REGNO DE SIA
MEMO!
sankteco, plene revelaciis al vi Mian vorton, perfektigis
pere de vi Mian malavaron kaj deziris por vi kion deziris Mi por Mi Mem. Estu do kontenta kun Mia
Mi. 70
HO FILO DE L’HOMO!
tiu karme
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PARTO II

el la persa lingvo

JE LA NOMO DE LA SINJORO DE L’ESPRIMADO, LA POTENCA.
HO VI HOMOJ, KIUJ HAVAS MENSO
La unua voko de l’
l’
Kaj, ho senmor
flugiloj de via animo vi soras al la regno senlima kaj klopodas atingi vian celon. 1
HO FILO DE L’SPIRITO!
e la rozo; sed tiuj birdoj, la homaj koroj, kontentaj
Plejaltulo kaj restis fore de la horizonto pleje brilanta. 2
HO AMIKO!

ili

amo, kaj ne perdu la tenadon de la

najtingalo de l’korinklino kaj
kun la malpiaj. 3
HO FILO DE L’JUSTECO!
Kien povas amanto iri krom al la lando de sia amatul’
? Kaj kiu aspiranto trovas ripozon for de sia
kordezir’
? Por la vera amanto estas reu
lia koro pacon ne tenas. Miriadon da vivoj rezignus li por rapidi al la restadejo de sia amato. 4
HO FILO DE L’POLVO!

disputanta kaj strebanta sin mem
altigi super sian fraton. Diru, ho gefratoj! Lasu farojn, ne vortojn, esti via ornamo. 5
HO FILO DE L’TERO!
atingos, ne

pureco, kiuj emanas el Mia regno de l’sankteco. 6
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HO FILO DE L’AMO!
n de senmorteco kaj eniru la pavilonon de l’
tio, kio estas revelaciita de la plumo de l’gloro. 7
HO FILO DE L’GLORO!
Rapidu sur la pado de l’
polurilo de la spirito kaj hastu al la kortego de l’Plejaltulo. 8
HO OMBRO EFEMERA!
l’

certeco. Malfermu la okulon de
la Eternulo, la plej eminenta el

HO FILO DE L’AVIDO!

HO FILO DE L’POLVO!

klara vido, pura koro kaj atenta orelo eniru vi la kortegon de Mia sankteco. 11
HO HOMO KUN DU VIDKAPABLOJ!
al la sankta beleco de l’Amato. 12
HO MIAJ INFANOJ!
kaj, neniam esti vidintaj la belecon de l’rozo, revenos al akvo kaj argilo. 13
HO AMIKOJ!
l’polvo. 14
HO FILO DE L’SPIRITO!
Venos la tempo kiam ne plu la najtingalo de l’sankteco la internajn misterojn malkovros kaj estos vi

HO ESENCO DE L’NEGLEKTEMO!
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Amato estas ornamita per la sango

de l’

HO VI
EN LA PLEJ SUPERA PARADIZO!
Proklamu al la gefiloj de l’
de l’
okuloj de tiuj, kiuj eniras kaj restadas ti-ene! 18
HO MIAJ AMIKOJ!
lon al la Mia,
-hore tiun lokon kaj tiujn
areojn kaj la vero de Mia eldiro evidenti
En la oka el la linioj plej sanktaj, sur la kvina Tabelo de l’Paradizo, diras Li:
NEGLEKTEMO!
iro de vi Nian kortegon
de sankteco atingis. Kvankam mergitaj en la oceano de miskredado konfesas viaj lipoj tamen la unikan
tio iradas vi sur Mia tero, vanta
estus en via konsidero la morto mem pli bona ol tiu vivo. 20
FORMO EL POLVO!
Mi deziras komunion kun vi, sed vi ne fidas Min. La glavo de via ribelado faligis la arbon de via espero.
preferas vi tamen por vi mem hon
perdu. 21
HO FILO DE L’DEZIRO!

via okulo ne ekvidis la belecon de l’
okulojn rigardu kaj miru. 22

memo, ke
avanta
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AMO!
l’polvo. La plej alta el la monarkoj de l’amo estas mistraktata fare de l’popolo de tiraneco kaj la
gloro kaj la
neglektemo kaj opinias vin mem
inter la veraj geamikoj. Kiel vantaj estas viaj imagoj! 23

tiujn survoje al Mia urbo. 24

ianta kaj luma, misgvidas sur la padojn de l’pereo

rovanto. Ja la sunradio falas same sur la polvon kiel sur la spegulon; sed
malsamas ilia reflektado kiel la stelo kaj la tero; ne, estas nemezurebla la diferenco! 25

nu sama koro? Forpelu do la
fremdulon, ke la Amiko povas eniri Sian hejmon. 26
HO FILO DE L’POLVO!
Mia beleco kaj gloro; tamen donis vi Mian hejmon
de Mia sankteco aliris Sian propran rezidejon, trovis Li tie fremdulon kaj senhejma rapidis al la sanktejo
de l’
HO ESENCO DE L’AVIDO!
l’komforto okupata pri alia ol Mi. Je tio, kiel fulmo de l’spirito, revenis Mi al la regnoj de l’
Miaj ripozejoj de l’alto al la sanktular’
. 28
HO FILO DE L’MALAVARO!
Elde la dezertoj de l’nenieco, per la argilo de Mia ordono, Mi vin aperigis kaj asignis por via trejnado
patrino, destinis Mi por vi du fontojn de hela lakto, okulojn por vin gardi kaj korojn por vin ami. Pro
Mia korfavoro sub la ombro de Mia mizerikordo Mi vin nutris kaj vin protektis per la esenco de Mia
graco kaj favoro. Kaj p
l’Amiko, restadis en la kortoj de Mia malamiko. 29
HO SKLAVO DE LA MONDO!
l’senatento. Kaj, priplorante vian staton, reve
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HO FILO DE L’TERO!
la sama koro. 31
HO FREMDULO RENKONTATA KUN AMIKECO!
ventoj de l’

. Faru

HO MIA FRATO!
akvumu per la akvo de l’
sankta urbo de via koro. 33

Per la manoj de korfavoro plantis Mi

paradizo la junan arbon de via amo
avido kaj pasio. 34

HO MIAJ AMIKOJ!
Estingu la flamon de l’
nelonge akceptos la elprovantoj de l’
puran virton kaj farojn senmakule sanktajn. 35

Adorato, nenion krom la plej

HO FILO DE L’POLVO!
ekvidas li la belecon de sia amato. Tial do la semojn de l’
l’
Sur la unua linio de la Tabelo estas registrita kaj skribita, kaj interne de la sanktejo de la tabernaklo de Dio estas
konservata:
HO MIA SERVANTO!
estas la rivero de l’
trinkas! 37

ton de la plumo de l’

HO FILO DE L’SPIRITO!
amo, soru en la firmamenton de l’sankteco. Rezignu pri
vi mem kaj, plena je la spirito de l’mizerikordo, restadu e
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HO IDO DE L’POLVO!
Ne estu kontenta per la komforto de tago forpasanta, nek senigu vin mem de ripozado eterna. Ne
gloraj regionoj de l’

Translokeco. 39

HO MIA SERVANTO!

memo. Profitu vian

HO FILO DE MIA SERVANTIN’
!
riveli al vi la duan estas mistero kiun kompreni povas neniu krom tiuj purkoraj. 41
HO MIA SERVANTO!
Forigu el via koro ajnan malicon kaj, pura de envio, eniru la dian kortegon de l’sankteco. 42
HO MIAJ AMIKOJ!

kompreni! 43
HO KUNULO DE MIA TRONO!
Ne malice parolu ke ne devos vi
vivo, kiuj estas malpli ol momento vanua, kun menso senmakula, koro senpeka, pensoj puraj kaj

VE! VE! HO AMANTOJ DE MONDAVIDO!
spiron vi spiris, nek ventis la brizo de l’abnegaci’elde la herbejoj de viaj koroj. Tute ignoris vi la amajn
avido kaj pasio. 45
HO GEFRATOJ SUR LA PADO!
troveblas en la senkompara pavilono, lokita sur la trono de l’
sankteco levi

beleco
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HO FILO DE L’DEZIRO!
Formetu la robon de l’vanto kaj liberigu vin de la vestoj de l’orgojlo. 47
En la tria el la plej sanktaj linioj skribitaj kaj registritaj sur la Rubena Tabelo per la plumo de l’nevidato estas
HO FRATOJ!
o gloro nek hontu pro

HO IDOJ DE L’POLVO!
vojon de l’detruo kaj senigu ilin je la Arbo de l’
bone estas kun tiu, kiu sin ornamas per Miaj virtoj. 49
HO KVINTESENCO DE L’PASIO!

HO FILO DE MIA SERVANTIN’
!
komprenos vi la signifon de l’
sekure sur la trono de l’

je Dio kaj tiel
amanta kor’kaj rezidos

1

HO IDOJ DE L’NEGLEKTO KAJ PASIO!
-mondaj,
aspirant
mem; fakte suferis Li sennombrajn afliktojn por gvidi vin. Ne estu mallojala al tia Amiko, sed male
rapidu al Li. Tia estas la tagstelo de la vorto de l’vero

Sciu vere ke ri

kontento

l’

komforto. 54

tas Mia konfido; gardu vi Mian konfidon kaj ne inklinu nur al via propra
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senhavo, ke el la fonto

de abnegacio trinku vi la vinon de l’vivo senmorta. 55
HO MIA FILO!
vorton de Dio donu sian orelon al la vortoj de Liaj elektitoj. 56
HO FILO DE L’POLVO!
radiadon de l’koro al infera fajro. 57
HO FILO DE MIA SERVANTIN’
!
Se aspiras vi la gracon
korojn de tiuj mortaj. 58
HO VI SENATENTAJ!
Ne supozu ke la sekretoj de l’

HO AMIKOJ!
Vere diras Mi, kion ajn fermis vi en viajn korojn estas al Ni aperte kaj klare videbla kiel la tago; ke

HO FILO DE L’HOMO!
l’malpuro, kaj, kontenta pri pokalo morta fordonis la kalikon de l’beleco senmorta. Abomena estas per

HO FILO DE L’POLVO!
Ne deturnu viajn okulojn de la nekomparebla vino de l’
putra kaj mortema. Akceptu el la manoj de la dia Pokalportanto la kalikon de l’vivo senmorta, ke la
,

HO VI POPOLOJ DE L’MONDO!
Sciu vere ke neatendita katastrofo vin sekvas kaj ke dolora reprezalio vin atendas. Ne supozu ke kion
faris vi estas
sur tabelojn krizolitajn. 63

– Kalimát-í
-Maknúnih

18

HO SUBPREMANTOJ SUR LA TERO!
tio estas Mia interligo, kiun nerevokeble dekretis Mi sur la konservata tabelo sigelita per Mia sigelo de
l’gloro. 64
HO RIBELULOJ!
rajdbesto de l’

HO ELMIGRANTOJ!

memo

memoru viajn proprajn kul
konas li aliajn. 66
HO IDOJ DE L’ILUZIO!
oj de la mondo la satanaj sekretoj kaj agoj faritaj dum nokta malhelo. 67
HO TRUDHERBO KRESKANTA EL LA POLVO!
kaj pasio volas vi komunii kun Mi kaj eniri Mian sanktan regnon? Dista, tre dista estas vi de kion
deziras vi. 68
HO IDOJ DE ADAMO!
polvo de l’memo kaj hipokrito kaj trovu favoron je la kortego de l’
dia mistero, kiu brilas sur la horizonto de la

HO FILO DE L’PROFANO!
Agrabla estas la regno de l’

eterneco, ho ke vi
trinkas vi el la mistika kaliko el la

70
HO MIAJ AMIKOJ!
Rememoru vi tiun interligon, kiun vi faris kun Mi sur la Monto Paran’situanta en la sankta distrikto de
eterneco; tamen
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HO MIA SERVANTO!
videbla. 72

memo kaj avido ke via valoro ekbrilu kaj por la tuta mondo estu bone

HO MIA AMIKO!
on

ornamu per la robo de l’vivo. 73

HO IDOJ DE L’FANFARONADO!
Pro suvereneco vanua rezignis vi pri Mia regno neniam pereonta kaj vin ornamis per la multkolora
livreo de l’

HO IDOJ DE L’NEGLEKTEMO!
a birdo kiu tro memfide
kaj la koloro estas for sen ajna postsigno. Atentu do, ho sklavoj de l’avido! 75
HO FILO DE MIA SERVANTIN’
!
tutkore kaj tutanime por distingi vin per viaj faroj. Tiel Ni
76
HO FILO DE L’JUSTECO!
Dum nokta temp’la beleco de la senmorta Esto venis de sur la smeralda alto de l’fideleco al la
Sadratul’
–Muntaha’kaj ploris per tia plorado ke la kohortoj de l’alto kaj la
regnoj
ordonite atendis Mi ekspektoplene sur la monto de l’
aromon de l’fidelec’
. Tiam, vokita reveni, ekvidis Mi, ho jen!, certajn kolombojn de l’sankteco
turmentataj en la ungegoj de la hundoj de l’tero. Tiam la Virgulino de l’
j estis dirataj krom unu. Kaj

farantaj nun. 77

Vere atestas Ni pri kion faris ili kaj estas

HO FILO DE MIA SERVANTIN’
!
Trinku desur la lango de l’kompatema la torenton de l’
eldirado la senvualan splendoron de la tagstelo de l’
grundon de la koro kaj akvumu ilin per la akvoj de l’certeco, ke la hiacintoj de l’
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HO FILO DE L’AVIDO!
Kiom longe volas vi soradi en la regnoj de l’avido? Per flugiloj Mi vin dotis por ke flugu vi al la regnoj
de l’
Miajn nigrajn buklojn kaj
HO MIAJ SERVANTOJ!
tio profitu.
bonstato, ho

de

HO MIA SERVANTO!
La plej malnoblaj homoj estas kiuj surtere ne donas fruktojn. Tiaj homoj estas vere kalkulataj inter la
mortaj, ne, pli bonaj estas en la takso de Dio la mortintoj ol tiuj vantaj kaj senvaloraj animoj. 81
HO MIA SERVANTO!
La plej bonaj homoj estas kiuj vivrimedojn akiras per sia profesio kaj ilin elspezas por si mem kaj por

eldirado, nun per la graco de Dio kaj Lia dia
de la Amato. Atestas Mi, ho amikoj, ke la favoro estas
kompleta, la argumentado plenumita, la pruvo evidenta kaj la indiko donita. Elmontru nun kion rivelos viaj klopodoj
sur la pado de l’abnegacio. Tiamaniere la dia favoro estas plene garantiata al vi ka

