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Nikdy si necenili Boha, 
jak by měl být ceněn. 
A tak říkají, „Bůh 
žádné lidské bytosti 
nic neodhaluje.“ 
Řekni, „Kdo pak tedy 
vyjevil písmo, 
které Mojžíš přinesl, 
se světlem a vedením 
pro lid?“ 
Vkládáte je na papír, 
aby jste je hlásali, zatímco 
mnohé z něj tajíte. 
Byli jste učeni tomu, 
co jste nikdy neznali - 
vy a vaši rodiče. 
Řekni, „Bože (Ten, který 
to vyjevil),“ 
pak je nechej v jejich 
bezhlavosti si hrát. 
Toto je také 
posvátné písmo, 
které jsme vyjevili, 
potvrzujíc předchozí 
posvátná písma, 
abyste mohli varovat 
tu nejvlivnější 
společnost a ty 
okolo ní. 
Ti, kteří věří 
v posmrtný život, 
v něj (posvátné písmo) 
také uvěří 
a budou praktikovat modlitby 
navazující spojení (Salat). 
Kdo je horší než ten, 
který si vymýšlí lži 
a přisuzuje je Bohu, 
nebo říká, „obdržel jsem 
božské vnuknutí,“ 
když mu žádné takové 
vnuknutí dáno nebylo, nebo 
prohlašuje, „mohu psát 
zjevení stejně jako Bůh?“ 
Kdybyste jen viděli 
ty provinilce 
v čase smrti! 
Andělé k nim vztáhnou 
své paže, říkajíc 
„Nechte své duše jít. 

Dnes jste na sebe vzali 
hanebnou odplatu za to, 
že jste o Bohu hovořili 
jinak, než pravdivě 
a že jste byli příliš arogantní, 
abyste přijali jeho zjevení. 
„Přišli jste zpátky k nám 
jako jednotlivci, 
přesně tak, jak jsme vás 
poprvé stvořili, 
a nechali jste za sebou to, 
co jsme vám poskytli. 
Nevidíme s vámi 
přímluvce, které jste 
zbožňovali a tvrdili, 
že vám pomohou. 
Všechny svazky mezi vámi 
byly zpřetrhány; 
modly, které jste si ustavili, 
vás opustily.“ 
Bůh je ten, 
kdo způsobuje, 
že zrna a semena 
puknou a vzklíčí. 
On vytváří živé 
z mrtvého 
a mrtvé z živého. 
Takový je Bůh; jak jste 
mohli sejít ze správné cesty! 
Za úsvitu způsobuje, 
že vyvstane ráno. 
Učinil noc klidnou 
a ustanovil slunce 
a měsíc, aby sloužily jako 
měřící nástroje. 
Takový je plán 
Všemocného, 
Vševědoucího. 
A on je tím, 
kdo stvořil hvězdy, 
aby vás vedly 
když je tma, 
na zemi a na moři. 
My tedy objasňujeme 
zjevení, aby byli 
lidé zpraveni. 
On vám dal vzniknout 
z jediné bytosti 
a ustavil vaši cestu, stejně 
jako váš konečný osud. 

My proto objasňujeme 
zjevení pro ty, 
kteří rozumí. 
On je tím, kdo 
sesílá z nebe vodu, 
kterou užíváme 
k pěstění všech 
druhů rostlin. 
Ze zelených plodin 
produkujeme veliká množství 
druhů zrn, 
palmové stromy 
obtěžkané plody, 
a zahrady vinné révy, 
oliv a rajských jablek; 
plodiny, které jsou podobné, 
a přece nepodobné. 
Všímejte si jejich plodů, 
jak rostou a zrají. 
To jsou znamení lidem, 
kteří věří. 
Přesto, vedle Boha ustavují 
modly z řad džinů 
(neviditelné nadpřirozené 
bytosti), 
ačkoliv On je tím, 
kdo je stvořil. 
Dokonce mu, bez 
jakékoliv znalosti, 
přisuzují syny a dcery. 
Kéž je veleben. 
On je Nejvyšší, daleko 
nad jejich tvrzeními. 
Stvořitel nebe a země. 
Jak může mít syna, 
když nikdy neměl družku? 
Stvořil všechny věci 
a všechny věci 
si plně uvědomuje. 
Takový je Bůh, náš Pán, 
není žádného boha 
mimo Něj, stvořitele všeho. 
Budete uctívat 
pouze Jeho. 
On má vládu 
nad všemi věcmi. 
Žádná vidění 
jej nemohou obsáhnout, 
ale on obsahuje 
všechna vidění. 
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On je soucitný, znalý. 
Osvícení k vám 
přišla od Pána. 
A ti, kteří mohou vidět, 
tak činí pro své 
vlastní dobro a ti, 
kteří oslepnou, tak činí 
ke své vlastní škodě. 
Nejsem váš strážce. 
Proto vysvětlujeme 
zjevení, 
abychom dokázali, že jste 
obdrželi vědění 
a objasnili je 
pro ty znalé. Následujte, 
co je vám odhaleno 
vašim Pánem, krom něj 
není žádného Boha, 
a nedbejte těch, 
kteří uctívají modly. 
Kdyby si to Bůh přál, 
neuctívali by modly. 
Nestanovili jsme tě 
jejich strážcem, nejsi ani 
jejich obhájcem. 
Neproklínejte modly, které si 
vedle Boha ustanovili, 
aby se z nevědomosti 
nerouhali 
a neproklínali Boha. 
Zkrášlili jsme 
v jejich očích díla 
všech skupin. 
Nakonec se vrátí 
ke svému Pánu, 
ten je pak zpraví 
o všem, co udělali. 
Při Bohu slavnostně 
přísahali, že pokud 
by se jim přihodil zázrak, 
jistě by uvěřili. 
Řekni, „Zázraky přicházejí 
jenom od Boha.“ 
Ačkoli všichni víte, 
že pokud by se jim 
přihodil zázrak, 
stejně by dál nevěřili. 
My máme moc nad jejich 
myslí a srdcem. 
Proto, když se rozhodli 

nevěřit, 
necháme je 
v jejich proviněních, 
hloupém chybování. 
I kdybychom jim 
seslali anděly; i kdyby 
k nim mluvili mrtví; 
i kdybychom před nimi 
vyvolali zázrak; 
nemohou uvěřit, 
pokud si to nepřeje Bůh. 
Vskutku, většina z nich 
je nevědomá. 
Měl bych hledat jiný 
zdroj práva než Boha, když 
On vám vyjevil tuto knihu 
ve všech podrobnostech? 
Ti, kteří obdrželi 
svaté písmo, 
rozpoznávají, že bylo 
odhaleno vaším Pánem, 
pravdivě. 
Nebudete v sobě mít 
žádnou pochybnost. 
Slovo vašeho Pána 
je úplné, 
v pravdě a spravedlnosti. 
Nic nezruší jeho slova. 
On je svědkem, vševědoucí. 
Pokud budete poslouchat 
většinu lidí na Zemi, 
svedou vás 
z cesty Boží. 
Následují pouze domněnky; 
jenom hádají. 
Váš Pán si je 
plně vědom těch, 
kteří sešli z jeho cesty 
a je si plně vědom těch, 
kteří jsou vedeni. 
Budete jíst z toho, 
nad čím bylo 
vysloveno jméno Boží, 
pokud skutečně 
věříte v jeho zjevení. 
Proč byste neměli 
jíst z toho, 
nad čím bylo 
zmíněno jméno Boží? 
Objasnil vám, co je 

pro vás zakázané, 
pokud nejste přinuceni. 
Vskutku, mnozí lidé 
pomýlí druhé 
svými osobními názory, 
bez znalosti. 
Váš Pán si je plně vědom 
provinilců. 
Budete se vyhýbat 
zjevným hříchům, stejně 
jako těm skrytým. 
Ti, kteří si vysloužili 
hříchy, jistě zaplatí 
za svá provinění. 
Nejezte z toho, 
nad čím nebylo 
vysloveno jméno Boží, 
neboť to je ohavnost. 
Ďáblové podněcují své 
spojence, aby se s vámi 
přeli; pokud je uposlechnete, 
budete modloslužebníky. 
Je si roven ten, 
který byl mrtvý a jemuž 
jsme darovali život 
a poskytli mu světlo, 
které mu umožňuje 
pohybovat se mezi lidmi, 
s tím, který je v naprosté 
temnotě, ze které nikdy 
nemůže uniknout? 
Proto jsou díla nevěřících 
v jejich očích tak krásná. 
Dovolujeme 
vůdčím zločincům 
všech společností, aby 
osnovali a intrikovali. 
Ale aniž by to věděli, 
osnují a intrikují jen 
proti svým vlastním duším. 
Když je jim předveden 
mocný důkaz, říkají, 
„Neuvěříme, dokud 
nám nebude dáno to, 
co je dáno 
Božím poslům!“ 
Bůh ví přesně, kdo je 
schopný sdělit 
Jeho poselství. 
Takoví zločinci utrpí 
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v Bohu znehodnocení 
a dostane se jim strašlivé 
odplaty, jako následku 
jejich zlého intrikaření. 
Kohokoliv si Bůh 
přeje vést, tomu 
dokořán otevře hruď 
k podvolení... 
To je přímá cesta 
k vašemu Pánu. 
Vysvětlili jsme 
zjevení pro ty, 
kteří jsou dbalí. 
Zasloužili si 
příbytek míru 
u svého Pána; 
On je jejich Pán a Učitel, 
jako odměna za jejich díla. 
Přijde den, 
kdy všechny 
z nich svolá (a řekne): 
„Ó vy džinové (neviditelné 
nadpřirozené bytosti), 
dělali jste si nárok 
na mnohé lidi.“ 
Jejich lidští společníci 
řeknou, „Náš Pane, 
těšili jsme se navzájem 
ze své společnosti, 
dokud jsme nepromarnili 
délku života, kterou jsi 
nám ustanovil.“ On řekne, 
„peklo je vaším osudem.“ 
Zůstanou v něm navždy, 
v souladu 
s Boží vůlí. 
Váš Pán je moudrý, 
vševědoucí. 
Proto dáváme do páru 
ty zkažené, aby byli jedni 
druhým společníky, jako 
trest za svá provinění. 
Ó vy džinové (neviditelné 
nadpřirozené bytosti) 
a lidé, nedostalo se vám 
poslů z vašich řad, 
kteří vám líčili 
má zjevení 
a varovali vás, 
že přijde tento den? 

Oni řeknou, 
„Sami proti sobě 
to dosvědčujeme.“ 
Byli zcela 
zaujati světským životem 
a budou svědky 
sami proti sobě, 
že byli nevěřící. 
Každému se dostane 
pozice odpovídající 
jeho činům. 
Váš Pán si 
nikdy není nevědom 
čehokoliv, co učiní. 
Váš Pán je bohatý; 
vlastník vší milosti. 
Pokud si to přeje, 
může vás odstranit 
a nahradit kýmkoliv 
si přeje na vašem místě, 
stejně jako vás stvořil 
z potomstva 
jiných lidí. 
Co je vám slíbeno 
se stane a nikdy se tomu 
nemůžete vyhnout. 
Řekni, „Ó můj lide, 
čiň, jak nejlépe můžeš 
a já tak také budu činit. 
Zcela jistě zjistíte, 
kdo jsou 
koneční vítězové.“ 
Nepochybně, zkažení 
nikdy neuspějí. 
Dokonce dávají stranou 
díl zásob potravy 
od Boha, 
říkajíc, „Tento díl 
patří Bohu,“ 
dle jejich tvrzení, 
„a tento díl 
patří našim modlám.“ 
Avšak, 
co bylo dáno stranou 
pro jejich modly 
nikdy nedosáhlo Boha, 
zatímco díl, 
který dali stranou Bohu 
šel stále 
jejich modlám. 

Vskutku mizerný 
je jejich úsudek. 
Tak byli modloslužebníci 
podvedeni svými 
modlami. 
Ve skutečnosti jim jejich 
modly způsobují velikou 
bolest a matou jim 
jejich náboženství. 
Kdyby si to Bůh přál, 
nečinili by tak. 
Nebudete si jich a jejich 
výmyslů všímat. 
Řekli, „Tyto plodiny, 
které jsou zakázány; 
nikdo nebude jíst, 
kromě těch, 
kterým dáme svolení,“ 
tak konstatovali. 
On je ten, který 
dal vzniknout zahradám, 
s dřevěným loubím i bez něj, 
a palmovým stromům 
a úrodám rozličných chutí, 
a olivám a granátovým 
jablkům – plodinám, které 
jsou podobné a přeci 
nepodobné. Jez z jejich 
plodů a dávej příslušné 
almužny v den sklizně 
a ničím neplýtvej. 
On nemiluje ty, 
kteří plýtvají. 
Modloslužebníci říkají, 
„Kdyby si to Bůh přál, 
nepraktikovali bychom 
modloslužebnictví, 
ani naši rodičové, 
ani bychom nic 
nezakazovali.“ 
Tak ti před nimi 
pochybovali... 
Řekni, „Máte nějaké 
prokazatelné znalosti, 
které nám můžete předvést? 
Nenásledujete nic 
než dohady; 
jenom hádáte.“ 
Řekni, „Bůh disponuje 
nejmocnějším argumentem; 
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Pokud si to bude přát, 
může vás všechny vést.“ 
Řekni, „Přiveďte své svědky, 
kteří by dosvědčili, 
že Bůh zakázal 
to či ono.“ 
Pokud dosvědčí, 
nedosvědčuj s nimi.  
Nenásleduj ani názory 
těch, kteří 
odmítají naše zjevení, 
a těch, kteří nevěří 
v posmrtný život, 
a těch, kteří zbloudí 
od svého Pána. 
Řekni, „Dovolte mi 
sdělit vám, co vám váš Pán 
skutečně zakázal: 
Nebudete mimo něj 
vzývat žádné modly. 
Budete uctiví 
ke svým rodičům. 
Neusmrtíte své děti 
ze strachu z chudoby - 
postaráme se o vás i je. 
Nedopustíte se 
tělesných hříchů, 
zjevných ani skrytých. 
Nezabijete - 
Bůh učinil život posvátným... 
To jsou jeho 
přikázání vám, která 
můžete pochopit.“ 
Nevztáhnete ruku 
na peníze sirotků, 
vyjma toho nejsprávnějšího 
důvodu, dokud 
nedosáhnou dospělosti. 
Budete spravedlivě 
vážit a měřit, 
když budete obchodovat. 
Nezatěžujeme žádnou duši 
za hranici jejich prostředků. 
Budete zcela 
spravedliví, když budete 
podávat svědectví, 
i proti svým příbuzným. 
Naplníte svoji 
smlouvu s Bohem. 
Jsou zde jeho 

přikázání, kterých 
můžete dbát. 
Toto je má cesta - 
přímá cesta. 
Budete ji následovat, 
a nebudete následovat 
žádnou jinou cestu, 
aby vás nesvedla 
z Jeho cesty. 
Toto jsou Jeho 
přikázání vám, 
abyste mohli být spaseni. 
A dali jsme Mojžíšovi 
svaté písmo, 
úplné s nejlepšími 
přikázáními, a podrobně 
popisující všechno, 
a světelné znamení a milost, 
aby mohli uvěřit 
v setkání s Pánem. 
Toto, co jsme odhalili, 
je také posvátné písmo; 
budete je následovat 
a vést spravedlivý život, 
abyste mohli dosáhnout 
milosti. Nyní již nemůžete 
dále říkat, „Písmo bylo 
sesláno dvěma skupinám 
před námi a my jsme 
nevěděli o jejich učeních.“ 
Ani nemůžete říci, 
„Kdyby nám jen bylo 
sesláno svaté písmo, 
byli bychom vedeni 
lépe než oni.“ 
Osvědčené písmo 
k vám nyní přišlo 
od vašeho Pána 
a světelný signál a milost. 
Tedy, kdo je horší 
než ten, který odmítá, 
tyto důkazy od Boha 
a nebere je na vědomí? 
Čekají, že za nimi 
přijdou andělé, nebo 
náš Pán, nebo nějaká 
fyzická zjevení 
našeho Pána? 
V den, kdy se tak stane, 
nebude mít žádná duše 

užitek z víry, pokud 
nevěřila již předtím, 
a nesklidila prospěch 
z víry vedením 
čestného života. 
Řekni, „Čekejte; 
my také čekáme.“ 
Kdokoliv dělá 
čestnou práci 
obdrží odměnu za deset, 
a tomu, kdo se 
dopustí hříchu 
je odplaceno za jeden. 
Nikomu se nedostane ani 
té nejmenší nespravedlnosti. 
Řekni, „Můj Pán mě 
vedl po přímé stezce 
- dokonalém náboženství 
Abrahámově, monoteismu. 
On nikdy nebyl 
modloslužebníkem.“ 
Řekni, „Mé modlitby 
navazující spojení (Salat), 
mé praktikování pobožnosti, 
můj život a má smrt, 
jsou všechny zcela 
oddány pouze Bohu, 
Pánu vesmírů.“ 
On nemá partnera. 
To je tím, 
čemu je mi přikázáno 
uvěřit a jsem prvním, 
který se má podřídit.“ 
Řekni, „Budu hledat 
jiného než Boha jako 
svého pána, když On 
je Pánem všech věcí? 
Žádná duše nemá prospěch 
z jiného, než vlastního díla, 
a nikdo nenese břímě 
druhého. 
Nakonec se vrátíte 
ke svému Pánu 
a on vás zpraví ohledně 
vašich sporů.“ 
On je ten, 
který z vás učinil 
nástupce na Zemi, 
a povýšil jedny z vás 
v hodnostech, 
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aby vás vyzkoušel 
v souladu s tím, 
čím vás obdaroval. 
Jistě, 
váš Pán je zdatný 
v odplácení 
a je odpouštějící, 
nejmilosrdnější. 
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