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Klenoty Božích tajomstiev 
Podstata 
Božích tajomstiev 
na cestách vzostupu 
oznámená pre tých, 
ktorí sa túžia priblížiť 
k Bohu, Všemohúcemu, 
Večne Odpúšťajúcemu –  
požehnaní spravodliví, 
ktorí pijú zhlboka 
z týchto kryštálových prúdov! 
ON JE POVÝŠENÝ, 
NAJVYŠŠÍ! 
Teraz, 
keď sme sa dostali 
k tejto najznamenitejšej téme 
a dosiahli sme také vznešené 
výšiny z moci toho, 
čo prúdilo z tohto Pera 
prostredníctvom 
neporovnateľnej priazne  
Boha, Velebeného, 
Najvyššieho, 
je Našim prianím odhaliť ti 
isté zastávky  
na pútnikovej ceste 
ku svojmu Stvoriteľovi. 
Snáď celá tvoja 
znamenitosť túžila, 
aby ti bolo odhalené, 
že dôkaz  
môže byť dokončený 
a požehnanie hojné. 
Vedz o pravde, 
že hľadajúci musí, 
na počiatku svojho 
hľadania Boha, 
vstúpiť do Záhrady Hľadania. 
Na tejto ceste 
sa pútnikovi patrí, 
aby sa odpútal od všetkého 
okrem Boha, 
a aby zatvoril svoje oči  
voči všetkému, čo je  
na Nebesách a na Zemi. 
V jeho srdci nesmie zostať 
ani nenávisť ani láska 
k žiadnej duši (človeku) 
do takej miery,  
aby mu to bránilo  

v dosiahnutí obydlia 
nebeskej Krásy. 
Musí posvätiť svoju dušu 
od závojov slávy a vyhnúť sa 
chvastaniu o takých 
svetských malichernostiach, 
vonkajších znalostiach 
či iných daroch, ktoré mu  
Boh mohol udeliť. 
Musí prahnúť po pravde 
až do krajnosti 
svojich schopností a úsilia, 
aby ho Boh zaviedol 
na cesty Svojej priazne 
a na cesty Svojej milosti. 
Pretože On, nepochybne, 
je najlepší z pomocníkov 
pre Svojich služobníkov. 
On rozpráva a On skutočne 
hovorí pravdu: 
„Každého kto vynaloží úsilie 
pre Nás, na Našich cestách 
My ho budeme určite viesť.“ 
Na tejto ceste  
sa hľadajúci stane svedkom 
nespočetných zmien 
a transformácií, 
sútokov 
a rozvetvení. 
Uzrie zázraky Božstva 
v tajomstvách stvorenia 
a odhalí cesty vedenia 
a cesty Svojho Pána. 
Také je miesto,  
ktoré dosiahnu tí, 
ktorí prahnú po Bohu 
a také sú výšiny 
dosiahnuté tými, 
ktorí sa ponáhľajú k Nemu. 
Len čo hľadajúci 
vystúpil na toto miesto, 
vstúpi do Mesta Lásky 
a Extázy, 
kde zavanú vetry lásky 
a kde sa budú vznášať 
vánky ducha. 
Na tomto mieste je hľadajúci 
zdolaný  
extatickou túžbou 
a vôňami dychtivosti, 

aby nerozoznal 
svoju ľavicu od pravice, 
ani aby nerozoznal 
zem od mora,  
či púšť od pohoria. 
V každom okamihu 
zahorí ohňom dychtivosti 
a je požieraný 
náporom odlúčenosti 
v tomto svete. 
Uháňa cez 
Párán lásky 
a prechádza cez Horeb 
(hora na Sinaji) 
extázy. 
raz sa smeje, 
raz naliehavo plače; 
raz odpočíva v mieri, 
raz sa chveje strachom. 
Nič ho nemôže naľakať, 
nič nemôže zmariť 
jeho účel  
a žiaden zákon ho nezadrží. 
Stojí pripravený 
uposlúchnuť všetko, 
čo Jeho Pán láskavo 
nariadi, 
od začiatku až do konca. 
S každým nadýchnutím 
obetuje svoj život 
a ponúka svoju dušu. 
Zrieka sa ducha, 
duše i tela na ceste 
k svojmu Pánovi 
a predsa tak robí s dovolením 
svojho Milovaného 
a nie z vlastného rozmaru 
a túžby. 
Nájdeš ho 
chladného v ohni 
a suchého v mori, 
prebývať v každej krajine 
a kráčať po každej ceste. 
Každý kto sa ho dotkne 
v tomto stave, pocíti 
teplo jeho lásky. 
On kráča na výšinách 
odpútania 
a prechádza údolím 
sebazaprenia. 
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Jeho oči sú vždy 
v očakávaní, aby dosvedčili  
zázraky Božej milosti 
a dychtivé uvidieť 
lesk Jeho nádhery. 
Vskutku požehnaní sú tí, 
ktorí dosiahli 
také miesto (stav), 
pretože toto je miesto 
horlivých milovníkov 
a očarených duší. 
A keď je táto fáza  
cesty dokončená, 
a pútnik sa vzniesol 
nad tento vznešený stav, 
vstúpi do Mesta 
Božej Jednoty,  
do záhrady jednotnosti 
a na dvor odpútania. 
Na tejto úrovni hľadajúci 
odhodí všetky odznaky, 
narážky, závoje a slová 
a uzrie všetky veci 
okom osvetleným 
žiarivým svetlom, 
ktoré na neho svieti  
Samotný Boh. 
Na svojej ceste uvidí, 
ako sa všetky rozdiely  
navrátia do jediného slova 
a všetky zmienky 
dôjdu do jediného bodu. 
Toto dosvedčí ten, 
ktorý sa plavil 
na ohnivej arche 
a nasledoval najvnútornejšiu 
cestu k vrcholu slávy 
v ríši nesmrteľnosti: 
„Poznanie je jediný bod, 
ktorý blázniví ľudia 
znásobili.“ 
Toto je miesto, 
ktoré bolo zmieňované 
v tradícii: 
„Ja som Ním, Ním samým, 
On je Mnou, Mnou samým, 
okrem toho, že som, kto som 
a On je kto je.“ 
Na tomto mieste, 
keby On, Ktorý je 

Stelesnením konca, 
povedal: „Skutočne, 
Ja som Bodom Počiatku“, 
vskutku by hovoril pravdu. 
A keby povedal: 
„Ja som iný než On“, 
bola by to  
rovnako tak pravda. 
Podobne 
keby vyhlásil: 
„Vskutku, Ja som Pán 
Neba a Zeme“ alebo 
„Kráľ kráľov“  
či „Pán ríše hore“ 
alebo 
Mohamed či ‘Alí, 
alebo ich nasledovníci, 
či hocičo iné, 
vskutku by oznamoval 
pravdu Božiu. 
On vskutku vládne 
všetkým tvorom 
a stojí vysoko nad všetkým 
okrem Neho. 
Nepočuli ste, 
čo bolo povedané predtým: 
„Mohamed je náš prvý, 
Mohamed náš posledný, 
Mohamed naše všetko“? 
A niekde inde: 
„Oni všetci povstali 
z rovnakého Svetla“? 
Na tomto mieste 
je ustanovená  
pravda o jednote Božej 
a o znakoch Jeho posvätnosti. 
Ty ich vskutku uvidíš 
stúpať nad hruďou 
Božej moci 
a v objatí rúk Jeho milosti; 
a žiaden rozdiel 
nemôže vzniknúť medzi 
Jeho hruďou a Jeho rukami. 
Hovoriac o zmene 
alebo o transformácii 
na tejto rovine, 
by bolo číre rúhanie 
a úplná neúcta, bezbožnosť,  
toto je miesto, 
kde svieti  

svetlo božej jednoty 
a kde je vyjadrená  
pravda o Jeho jednote 
a nádhery jeho večného Rána 
sú odrážané vo vznešených 
a pravdivých zrkadlách. 
Pri Bohu! 
Keby som odhalil 
úplný rozsah toho, 
čo On nariadil 
pre toto miesto, 
duše ľudí by sa 
oddelili od svojich tiel, 
vnútorné skutočnosti 
všetkých vecí by sa otriasli 
vo svojich základoch, 
tí čo prebývajú  
v ríšach stvorenia 
by boli vyjavení 
a tí ktorí sa približujú 
ku svetom zmienok, 
by upadli do ničoty. 
Nepočul si: 
„Žiadnej zmeny 
nieto v Božom stvorení“? 
Nečítal si: 
„Žiadnu zmenu nemôžeš 
nájsť v Božom  
spôsobe konania“? 
Nebol si svedkom pravdy: 
„Žiaden rozdiel neuvidíš 
v stvorení Boha Milosti“? 
Áno, pri Mojom Pánovi! 
Tí ktorí prebývajú 
v tomto Oceáne, 
tí ktorí jazdia na tejto Arche, 
nezaznamenajú žiadnu  
zmenu v stvorení Božom 
a neuzrú žiadne rozdiely 
na Jeho Zemi. 
A ak Božie stvorenie 
nepodlieha zmene 
a premene, 
ako by potom mohli tí 
ktorí sú Prejavmi 
Jeho vlastného Bytia, 
byť vystavení zmene? 
Nezmerne povýšený 
je Boh nad všetko, 
čo môžeme pochopiť 
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od Zjavovateľov Jeho Veci 
a ohromne velebený 
je On nad všetko, 
čo oni môžu zmieniť 
ohľadom Neho! 
Veľký Bože! 
Toto more nahromadilo 
lesklé perly; 
vietor zdvihol vlnu, 
ktorá ich vyvrhla na breh. 
Odlož teda svoje rúcho 
ponor sa tam, 
a prestaň sa chvastať 
šikovnosťou: 
už ti to viac neposlúži! 
Ak budeš jeden z obyvateľov 
tohto mesta vo vnútri 
oceánu božej jednoty, 
uvidíš všetkých 
Prorokov a Poslov Božích 
ako jednu dušu 
a jedno telo, ako 
jedno svetlo a jedného ducha, 
takým spôsobom 
že prvý spomedzi nich 
bude posledným 
a posledný bude prvým. 
Pretože oni všetci povstali 
aby ohlásili Jeho Vec 
a ustanovili zákony 
božej múdrosti. 
Oni sú, všetci do jedného, 
Prejavmi Jeho Samotného, 
Studnicami Jeho moci, 
Pokladnicami Jeho Zjavenia, 
Miestami Úsvitu 
Jeho nádhery 
a Úsvitom Jeho svetla. 
Prostredníctvom nich 
sú prejavené znaky 
posvätnosti v podstate 
všetkých vecí 
a symboly jednoty 
v podstate všetkých bytostí. 
Prostredníctvom nich 
sú zjavené elementy 
velebenia 
v nebeských skutočnostiach 
a mocnitele chvály 
vo večných podstatách. 

Z nich vzišlo 
celé stvorenie 
a do nich sa znovu vráti 
všetko, čo bolo spomenuté. 
A pretože vo svojom 
najvnútornejšom Bytí 
sú rovnakými Zdrojmi Svetla 
a tými istými Tajomstvami, 
mal by si pozerať 
na ich vonkajšie okolnosti 
v rovnakom svetle, 
aby si ich všetkých rozpoznal 
ako jedinú Bytosť, 
a čo viac, aby si zistil, 
že sú jednotní vo svojich 
slovách, reči a vyjadrovaní. 
Keby si na tomto mieste 
považoval posledného z nich 
za prvého 
alebo naopak, 
vskutku by si hovoril pravdu, 
ako nariadil 
Ten, Ktorý je 
Žriedlom Božskosti 
a Zdrojom Lordstva: 
„Hovorí: Vzývaj Boha 
alebo vzývaj 
Vše Milosrdného, 
akýmkoľvek menom  
len chceš, vzývaj ho, 
pretože On má 
tie najznamenitejšie mená.“ 
Pretože oni všetky  
sú Prejavmi mena Božieho, 
Miestami Úsvitu 
Jeho vlastností, 
Studnice Jeho moci 
a Ústredné Body 
Jeho zvrchovanosti, 
zatiaľ čo Boh – zväčšená 
buď jeho moc a sláva –  
je vo Svojej Podstate 
posvätený nad všetky mená 
a povýšený nad všetky aj tie 
najvznešenejšie vlastnosti. 
Podobne uváž dôkazy 
božej všemohúcnosti, 
v ich Dušiach 
aj v ich ľudských Chrámoch, 
aby tvoje srdce mohlo byť 

uistené, a aby 
si mohol byť jedným z tých, 
ktorí sa ponáhľajú 
cez ríše Jeho blízkosti. 
Znovu tu vyjadrím 
Moju tému, 
aby ti to snáď pomohlo 
v rozpoznaní 
tvojho Stvoriteľa. 
Vedz, že Boh – nech je 
povýšený a velebený – 
žiadnym spôsobom 
neprejavuje Svoju 
najvnútornejšiu Podstatu, 
a Skutočnosť. 
Od pradávnych čias 
bol zahalený 
vo večnosti Svojej Podstaty 
a ukrytý v nekonečne 
Svojho vlastného Bytia. 
A keď mal v úmysle 
prejaviť Svoju krásu 
v kráľovstve názvov 
a zjaviť Svoju slávu 
v ríši vlastností, 
priviedol 
Svojich Prorokov 
z neviditeľnej úrovne 
do viditeľnej, aby Jeho meno 
„Zjavný“ mohlo byť 
odlíšené od mena 
„Skrytý“ 
a aby jeho meno „Posledný“ 
mohlo byť odlíšené 
od mena „Prvý“, 
a aby mohli byť naplnené 
slová:  
„On je Prvým i Posledným, 
Zjavným i Skrytým, 
a On vie všetky veci!“ 
Takto zjavil 
tie najznamenitejšie mená 
a najušľachtilejšie slová 
v Prejave Seba Samého 
a v Zrkadlách Svojho Bytia. 
Je preto ustanovené, 
že všetky mená 
a vlastnosti sa navrátia 
do týchto vznešených a 
posvätených Zdrojov Svetla. 
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Vskutku, všetky mená  
je možné nájsť v ich menách 
a všetky vlastnosti možno 
vidieť v ich vlastnostiach. 
Videné v tomto svetle, 
keby si ich volal 
všetkými menami Božími, 
bola by to pravda,  
pretože všetky tieto mená 
sú jedným a tým istým, 
ako ich vlastné Bytie. 
Pochop teda 
zámer týchto slov 
a chráň ich vo vnútri 
svätyne svojho srdca, 
aby si mohol 
rozpoznať aspekty 
tvojho bádania, 
naplniť ich v súlade s tým, 
čo Boh nariadil pre teba 
a aby si tak bol počítaný 
medzi tých, ktorí dosiahli 
Jeho zámer. 
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