
Adão 
Califa de Deus 

(Paz e bênçãos estejam sobre ele) 
 
Em Nome de Deus, o Misericordioso, o Compassivo 
 
Amado, eu agora lhe explicarei quem você é. Vou lhe contar a sua história. Esta parece 
ser a história de Adão, mas é a sua história no mundo da alma, no mundo anterior à 
criação. Esta é a história de quem foi você, antes de vir à existência. Ouça 
profundamente e lembre-se. Esteja dentro de mim para obter tudo de mim porque eu lhe 
falo a partir da Essência de minha Alma e na Essência de minha Alma eu falo com o 
meu Pai na Luz. 
 
Para compreender quem é este que lhes fala agora e quem é este que realmente escuta e 
qual é o profundo significado destas palavras que passam entre nós, será necessário 
voltar e olhar com um olhar muito profundo no conhecimento de sua origem que está 
enterrado dentro de você. Será necessário ser soprado novamente dentro da existência 
pelo sinal Divino da compaixão, para ver a si novamente, Adão, como foi concebido no 
Olho da criação, para retornar. 
 
Quando Deus disse aos anjos, "Eu desejo fazer um califa na terra." Os anjos disseram, 
"Por que? Rebaixar sua luz na densidade da terra? Eles se matarão e abandonarão seu 
Sagrado Caminho." Deus disse, "Eu sou o Conhecedor e o Sábio." E Ele criou Adão, o 
primeiro Califa, o primeiro vice-regente. Ele pôs sua imagem nele, Sua luz nele, a 
fragrância de todos os seus atributos e, Ele o ensinou tudo, do princípio ao fim. Ele 
escreveu em seu coração tudo - o oculto e o revelado. Ele lhe deu uma Presença e a 
Verdade; por Presença quero dizer um corpo e uma existência pessoal e por Verdade 
quero dizer o profundo Nome Secreto de Deus e Suas Qualidades (sifat). Ele o fez de 
uma mistura dos elementos, terra, ar, fogo e água, e do sopro de Adão os pássaros 
primogênitos emanaram, e da terra de Adão, montanhas e árvores e animais, e da água 
de Adão, todos os seres no mar. Compreenda com o olho profundo o que quero dizer 
aqui por emanação porque Adão é a imagem de Deus contendo todas as criaturas do 
universo dentro de si, e pela Divina Ordem da compleitude do primogênito toda a 
criação surgiu. 
 
Quando a criação de Adão se completou Deus comandou os anjos para se curvarem, se 
prostrarem ante a ele. Todos os anjos obedeceram à ordem exceto Iblis que pareceu se 
recusar. Quando Deus lhe perguntou, "Por que você não se curva?" Disse Iblis. "Por que 
deveria eu me curvar a Adão quando o fogo é superior à argila?" Parecera que Iblis 
recusara uma ordem de Deus, mas na verdade ele realizou o Plano Divino. Iblis é uma 
presença completa. Ele é fogo. E Deus em Sua Sabedoria pôs tudo em seu lugar. Se o 
fogo e a água são postos juntos, um destruiria o outro. Mas foi em Sua Sabedoria que 
Deus colocou Iblis do lado de fora da porta do jardim de Sua Presença. Iblis, o guardião, 
é o fogo no portão do jardim através do qual ninguém senão os purificados devem 
entrar. Quando alguém chega para entrar no jardim, o que for que dentro dele seja 
impuro ou grosseiro se colocará face a face contra Iblis e será repelido. Seja o que for 
numa pessoa que não possa suportar o fogo e não possa passar através, será impedido de 
entrar no jardim. Seja o que for na pessoa feito de luz, é superior ao fogo de Iblis e a 
Essência Dourada será purificada pelo fogo e retornará ao paraíso da Presença de Deus. 
 



Então a presença de Iblis grita e envia sua voz para todos os lados: "Eu sou o guia da 
escuridão. Deus me colocou nesta estação. Eu O conheço bem e Ele me conhece bem. 
Eu O amo e não recuso nenhuma ordem de meu amado Deus. É necessário a todo ser 
que esteja puro e refinado antes que possa entrar e viver dentro do jardim do 
Sapientíssimo. Ele deve orar a oração profunda e se purificar de tudo deste mundo, e 
então se vestir em roupas de Luz depois que tudo dentro de si esteja transformado em 
um ser especial para Deus. Se qualquer um tentar entrar com impureza e grosseria então 
eu o pegarei por estas qualidades e o enviarei de volta. Eu sou muito forte porque Ele 
me ajuda a impedir que qualquer pessoa que não O ame completamente entre, e por esta 
razão você me vê, quando Ele enviou a ordem para os anjos, eu recusei, mas apenas 
externamente porque e sabia onde Ele me colocaria depois disto e este era o lugar onde 
era necessário que eu estivesse. Internamente eu sustento Sua imagem como você e não 
existe outra face em todos os mundos, mas externamente eu visto o manto da escuridão 
e isto está em Sua Sabedoria e para Ele tudo retorna. Então saiba, mude tudo para me 
conhecer bem. Conquiste-me e eu me renderei. Eu sou a rocha da escuridão; eu 
necessito da pessoa que me conhece para me purificar, mas ela não pode me purificar 
sem antes purificar a si mesma. Eu moro dentro de você, de todos os lados... corpo, 
coração, e alma. Quando você muda a si, você muda a mim. Não ouça a minha voz; 
minha voz é cheia de escuridão; não é sábia (do lado de fora). Se você seguir esta voz 
ela a guiará ao fogo. Se você recusa a minha ordem e não me segue, você se tornará 
livre. E então se ajude. Você encontrará bem o seu caminho. Você encontra seu guia, o 
perfeito, e ele o guiará ao jardim da Graça de Deus e lhe sentará com seus amados sobre 
o tapete sagrado no jardim do conhecimento. Então poderá descansar e saber o que 
Deus deseja de você. Compreenda o exterior e o interior disto, não diga por que ou o 
que. Esta é a minha história no mundo. Eu não sou nada e Ele é tudo". 
 
Em Sua Sabedoria Deus fez de Iblis um guia para a escuridão e Ele fez os profetas, de 
Adão a Muhammad, e então o homem perfeito (al-Insan al Kamil), como guias para a 
luz. Todos querem ouvir a seus guias; então uma batalha se sucede entre os seguidores 
da escuridão e os seguidores da luz. E é em Sua sabedoria que todos não deveriam 
seguir um guia. 
 
O Guia da Luz continuou: 
 
Meu amado, você é a imagem de meu Senhor. Então olhe para mim com o Olho de meu 
Senhor dentro de você, se você realmente deseja me ver, se você deseja me conhecer 
bem. Eu não sou como qualquer pessoa que você conhece. Quando você enxergar 
através do Olho do seu coração, você verá a Essência dos Profetas. Os olhos do corpo 
vêem somente o ser humano e esta não é a imagem completa. Se você deseja me ver, 
faça uma visita à sua montanha, se ela está no lugar, você pode me ver. Compreenda 
amado, até que você esteja realmente aqui agora com tudo aquilo que você tem, com 
você, com seu coração, sua alma, toda-abrindo, ouvindo e não rejeitando, você não me 
verá como eu sou ou me conhecerá como eu te conheço. 
 
Apesar de você não se lembrar de mim você é a primeira de minhas crianças. Eu lhe fiz 
nascer na pré-eternidade. Por favor esteja comigo em tudo, e segure tudo, e dê tudo para 
ver tudo na luz de sua sagrada origem, na Essência daquilo que você é. Você é a chave e 
você é a porta. Porque você permanece na ante-sala? Siga-me, meu amado, enquanto 
que eu passo através de todo portal à verdadeira sala do mais oculto segredo. Então você 
verá o seu Iblis colocar sua vida abaixo de seus pés e você me encontrará sentado no 



profundo conhecimento no trono de seu coração. Porque eu sou o espelho de seu mestre 
e você é o Seu espelho em mim, então não há diferença entre você e eu e Ele, se você 
deseja compreender o que lhe digo.  
 
Dê-me seu ouvido e tome cuidado para não ouvir nenhuma voz, apenas a Voz de seu 
Amado. Porque seu Amado deseja fazer um casamento sagrado com você quando Ele 
envia a Palavra a seu ouvido. Esta Palavra é a primeira Palavra e desta palavra - tudo. 
Porque esta Palavra é verdadeiramente o primogênito de toda a criação. Eu estou 
falando sobre a sagrada Palavra "Seja." Então, quando você a ouve, você nasce para ser 
o filho sagrado da Palavra. Você sabe o que eu quero dizer por filho sagrado? Esta é a 
primeira luz no mundo de al-azal (pré-eternidade). E ouça a minha voz para conhecer 
minha história que é também em primeiro lugar a sua história. Se você escutar, se você 
seguir, se você me vê, então você pode me ajudar e eu posso te ajudar a vir a ser um, a 
fazer o casamento sagrado, como antes. Então você se torna o Moisés de seu tempo e 
seu irmão se torna o Aarão de seu tempo. De modo a você carregar seu irmão, a viver 
por ele e ele por você, é necessário escutar a toda a palavra que eu disser. Se você tocar 
como eu digo, então você chegará no jardim do Conhecedor e viverá com seu Amado o 
tempo todo, dormindo (e acordando) entre Seus braços. Esta é a vida; e não há vida 
como esta vida. 
 
Meu sagrado amado escute-Me, à história da primeira palavra. Saiba, Meu amado, Eu 
sou um tesouro escondido que desejei ser conhecido. E então Eu extraí de Mim toda a 
criação de modo a Me conhecer. Mas como podem minhas criaturas vir a Me conhecer? 
Eu plantei todas as minhas Qualidades no solo da criação. Quando qualquer criatura 
vem a conhecer em que solo ela se sustenta, ela descobre todos os Meus atributos 
(Qualidades) no solo de sua existência. No espelho de Meus Atributos ela vem a se ver. 
Mas como ela pode se ver em todas as qualidades? Toda a qualidade é um véu de dois 
lados entre a criatura e sua pura existência em Mim. Toda a qualidade tem no mínimo 
dois véus; o véu aparente e o véu interior. Em primeiro lugar você pode ver a qualidade 
manifesta com os olhos de sua face. Por exemplo, você vê a ave grande alimentar a 
pequena ave. Esta aparência é da fragrância da real Qualidade de Deus, o Compassivo 
(Ar-Rahim). Quando você olha dentro da Qualidade, você encontra um outro véu, um 
véu de luz no mundo da alma. A luz da Qualidade particular de Deus vela a vastidão 
ilimitada da realidade de Deus que está além de todas as formas nomes e atributos. Mas 
quando você viaja com a luz do atributo de volta através de todos os véus de suas 
manifestações espessas e sutis para a fonte sagrada que a gerou, então sem a cobertura 
destes véus você vê que você é a compaixão. 
 
Isto é o que eu quero dizer quando digo que Ele colocou Suas Qualidades em você para 
ver a Si no espelho da sua existência. Portanto é necessário limpar o espelho para 
clarificá-lo; para retornar toda a qualidade do início ao fim, a Ele, e você não pode 
limpar esta qualidade sem andar através dela e remover os véus dela. Porque Ele pôs a 
Si mesmo em você, profundamente dentro, e para encontrá-Lo você deve descobri-lo 
através de todos os Atributos. Isto é como vestir noventa e nove roupas e cada peça de 
roupa ter dois lados. Se você deseja tocar a Essência da Verdade é necessário cortar 
caminho por toda a roupa. Deus é a Noiva e você não alcançará esta Noiva sagrada a 
menos que você penetre todos os véus para encontra-Lo. Quando você alcança a 
Verdade desta Noiva você retorna a sua mãe real que é a Verdade. Você necessita beber 
de seu leite real até que sua presença se dissolva no oceano da Verdade. 
 



O que é toda a Qualidade? É importante saber que toda a Qualidade é um estágio do 
princípio ao fim. E você não pode andar através de nenhuma destes estágios se Ele não 
te amou e te ajudou. Isto não é a tua decisão. Mas é Ele quem deseja que o tesouro seja 
conhecido quando ele te coloca neste caminho em busca da verdade. Saiba que Ele te 
ama e Seu amor está lhe movendo. Mas como pode você caminhar em todas as 
qualidades? Se você deseja caminhar através de todas as qualidades isto levará um 
longo tempo. Mas é sua boa sorte de que Deus lhe deu o seu guia para levá-lo através 
das qualidades para o Nome, não é necessário se lembrar de todas as Qualidades. O 
Nome é um oceano; qualidades são correntes. A água de toda a corrente vem do oceano. 
Se você deseja beber, viajar do mundo grosseiro ao mundo da Essência da Alma, viaje 
ao oceano. Por oceano quero dizer o Nome de Deus. 
 
Ao mesmo tempo viver na Luz da Essência além de todas as formas e andar através da 
qualidade particular que você deseja realizar. Por exemplo: para ver através de al-Basir 
(O Que Tudo Vê) e para ouvir através de as-Sami (O Que Tudo Ouve), conheça Quem 
vê, Quem ouve, Quem dá, Quem toma. Então você devolve todas as qualidades assim 
que você as experimenta, enquanto que relembra o Nome, à presença por trás do Nome, 
à Verdade dentro da presença e à Realidade além de todas as imagens da verdade. 
 
Amado, Eu quero retornar a este mundo. O mundo é como uma sombra para a Verdade. 
A sombra não tem substância, nem luz, nem uma alma própria; ela é uma projeção 
daquela existência que ela reflete. A Realidade é velada pela Verdade, a Verdade pela 
Presença, a Presença pelos Atributos de Deus, a Essência pura dos Atributos 
manifestando-se em formas angelicais na humanidade, nos animais e no mundo natural. 
Toda a criação é a Face de Deus. Mas olhando através da Face para conhecer o sopro 
profundo que dá a tudo que vive a Vida (al-Hayy) de Deus, a Verdade (Al-Haqq), a 
Força (al- Qawi) e desta forma todas as Qualidades do Próprio Criador através das quais 
Ele manifesta a ilimitada transcendência de Seu Ser de modo a assegurar a revelação de 
Seu Profundo Amor Oculto. Quando Deus criou Adão, Ele o fez com esta força de Si 
próprio para carregar tudo que Ele possui e Ele o pôs no jardim para lhe mostrar uma 
única coisa - para lhe mostrar a real Sabedoria. O que é a Sabedoria? 
 
O Adão puro, o Adão original viveu somente para relembrar. Ele não teve nada, apenas 
Deus. Ele não teve nem início nem fim, apenas a luz de Deus; nenhuma sombra de 
presença além de Deus. Depois disto Deus quis em Sua Sabedoria a criação dos 
mundos. Se Ele não tivesse posto 'eus' (nafs) em Adão, não haveria mundo porque Adão 
estava voltado apenas para Ele e Deus teve que voltá-lo em direção à criação do mundo 
de modo a fazer com que humanidade nascesse através dele. Então Ele pôs em Adão o 
"eu" e o "eu" era em três partes. Primeiro o desejo de comer o fruto e depois de defecar 
(nafs-as-shawaniyyah). Por isto ele teve que abandonar o jardim porque no jardim do 
primeiro mundo não havia refeição, nem necessidades fisiológicas, nem sono, nem 
fruta, e nem separação de Adão da Luz de Deus. Então o desejo de dormir com a mulher 
(nafs-al-jinsiyah) e ter filhos e de encher o mundo com seres humanos. E a terceira parte 
do "eu" de Adão foi o desejo de se tornar o rei da criação (nafs-as-shaitarah). 
 
Então assim que Ele pôs os nafs em Adão para completar Seu plano, então ele fez 
também Iblis para continuar Sua mensagem. Iblis assumiu seu papel assim que Adão se 
moveu, assim como foi escrito, ele e cada um se moveu por Sua vontade, Adão e Iblis 
se encontraram no jardim para completar um ciclo. O que é o fruto? O fruto é vida; esta 
vida do mundo. Adão já tinha vivido no primeiro mundo da vida da luz de Deus, mas 



quando ele comeu da árvore ele começou a se vestir com noventa e nove véus, a 
carregar muitas qualidades entre ele e sua Luz original, o segredo de Deus que foi a 
única coisa que ele conheceu no primeiro mundo. Do primeiro mundo, muitos mundos 
surgiram através da ação do eu (nafs) de Adão, através de seu desejo de comer e dormir 
e ser o rei da criação. Agora você vê dois Adãos. O primeiro é o espelho puro e original 
de Deus e o segundo é o Adão metafórico (o ser humano) que é uma sombra do Adão 
original. Você não pode ver o primeiro Adão com olhos humanos se você não conhece 
o segundo, o Adão metáfora. Quando você olha para ele com os olhos de sua face, você 
vê um ser humano como outros seres humanos, mas quando você vê o Adão original, 
com o olho de sua alma, você vê apenas Deus em Seu espelho criado. O Adão metáfora 
é um véu para Deus. Apesar de Ele pôr toda a Sua sabedoria e luz em Adão para 
conhecê-Lo, ainda assim Adão precisa também conhecer a si mesmo através da 
metáfora de sua própria existência para assegurar a criação do mundo. Por tudo, Adão, o 
profundo, é o verdadeiro filho de seu pai e o Olho de Deus através do qual Ele vê. 
 
Ele diz para Adão, "se você comer da fruta e você não me perder, você pode comer da 
fruta da vida. Mas se comendo a fruta você esquece o segredo, não a coma." Então 
Adão comeu para a procriação da vida e ele cobriu sua realidade nua em Deus, mas 
somente com as vestes de Suas qualidades. Ele manteve o segredo, mas dentro da 
cobertura das qualidades e ele não revelou este segredo a ninguém exceto por Sua 
ordem em Seu tempo. Antes da fruta, Deus deu a Ordem ao profundo segredo da alma 
de Adão para dar a luz a si mesmo, para ver a si em si mesmo e esta imagem de si 
mesmo retornada a si mesmo é Eva. Adão é Eva e Eva é Adão. Ela é seu espelho, dele, 
para ele, de sua própria substância. E ela também dá nascimento a ele quando ela faz 
amor com ele. Então ela é sua mãe, filha, e irmã, assim como ele próprio. Antes de 
Adão dormir com Eva ele comeu para obter a vida secreta da árvore. O que é a árvore? 
Ela é ela própria, a essência de Eva, a mãe. Então primeiro ele comeu da Essência da 
vida dela e depois ele entrou nela para dar nascimento novamente a si próprio outra vez 
através dela. 
 
E sobre Iblis? Como eu disse, Iblis é uma presença; uma sombra. Ele não pode tentar o 
profeta Adão porque Adão estava com seu Deus o tempo todo. Mas Iblis veio a Adão na 
forma de uma cobra (por cobra quero dizer dunya: mundo, nafs, ego) porque foi sua 
função oferecer a Adão a fruta. Se ele não oferecesse a fruta a Adão ele não estaria 
fazendo seu trabalho como o guardião do portão do jardim e o que Iblis ofereceu para 
Adão, ele continuou a oferecer aos filhos de Adão; sendo esta sua primeira tarefa. 
 
De fora pode parecer que Adão sucumbiu à voz de Iblis e comeu a fruta por seu 
encorajamento. Mas interiormente Adão ouviu apenas a voz de seu Senhor que lhe 
disse, "Coma da vida, se você puder comer sem perder o Profundo Amor Secreto, 
Minha verdade dentro de você." E Adão conheceu bem sua mensagem. Quando ele 
comeu a fruta, foi para dar à verdade uma presença, uma vida numa forma e todos os 
filhos de Adão vieram dele. Por esta razão Deus fez dele um Califa, pois ele guardou 
todos os Seus Segredos em seu coração e obedeceu toda a ordem e ele é a raiz da 
Árvore Sagrada que começou a crescer dele. 
 
Esta é a mesma árvore que ele viu antes no jardim e ele comeu dela de modo que ela 
pode, através de seu corpo, se tornar encarnada na terra. A metáfora de Adão é a 
verdade de Adão e a verdade de Adão é a verdade de Muhammad, paz e bênçãos 
estejam sobre toda a Linhagem sagrada. Então Adão é a primeira pessoa completa 



(Insan al-Kamil), e dentro dele está toda a existência da mente e toda a existência da 
alma. Ele inclui a verdade profunda de toda a humanidade e sua verdade não termina. 
Ela está em todo lugar, em todo tempo. Ante a esta verdade Deus comandou os anjos a 
prostrarem-se. E você pode ver a luz de Adão em todos os seus filhos e você pode ouvir 
sua voz em todas as vozes se você ouvir com o ouvido profundo porque não há 
ninguém, somente Ele, neste mundo não há separação entre Ele e sua família e Sua 
família e Ele. Sua vida é uma com a vida da família e esta vida é al-Hayy, a Vida de 
Deus. Eva é ele próprio. Quando ele a olha, ele vê a si próprio e não outro. Ele ouve a 
voz dela e esta é a sua voz realmente e quando ele ouviu sua voz nela ele comeu e 
dormiu, ainda isto foi também obediência à voz mais profunda da Vontade de Deus para 
colocar Sua verdade dentro dela para que ele pudesse dar a luz a outro Adão para enviar 
sua verdade à todas as crianças que vieram desta união. Esta é a profunda submissão à 
Vontade de Deus porque se não tivesse ele comido e dormido como poderia a 
mensagem ser continuada e o tesouro oculto ser revelado? E se Adão não tivesse feito o 
que ele fez, como poderia você ver a si próprio agora buscando por esta verdade 
original? Isto é do profundo segredo de sua sabedoria. E Iblis também escuta com o 
profundo ouvido secreto e ele conhece bem o seu lugar. De acordo com a ordem que foi 
lhe dada ele deve continuar a ser o guia para a escuridão. Por esta razão é necessário 
ouvir a mensagem da escuridão de modo a perceber totalmente a mensagem da luz. 
 
Por que é dito que quando Adão comeu da fruta ele teve que deixar o jardim? O que isto 
significa? Para onde ele foi? Eu quero explicar sobre o jardim. As pessoas acham que o 
jardim é cheio de frutas, árvores e flores, mas antes dele experimentar, e antes dele 
dormir, e antes da fruta aparecer para ele, e antes da concepção do nascimento do 
mundo, Adão viveu no verdadeiro paraíso da Presença de Deus, o mundo da pré-
eternidade, que como nós dissemos, era luz sobre luz. O espírito da verdade de Adão 
deseja guiar seus filhos de volta ao primeiro jardim, o paraíso da presença da unidade de 
Deus. Parece que Adão deixou a pura luz do ser no jardim para dar nascimento à vida 
do mundo, mas na realidade ele não deixou o jardim nem o jardim o deixou. Mas ele 
levou o jardim para dentro da profunda e secreta Essência de sua Alma e o cobriu com 
os véus de todas as qualidades da criação como uma noiva que se cobre no meio do 
mundo para preservar sua beleza para o seu Amado. Esta é a resposta à pergunta dos 
anjos. É mais fácil preservar a luz quando alguém é circundado por luz e envolvido por 
luz. Mas a tarefa de Adão e dos filhos de Adão é maior: Preservar a profunda secreta luz 
do jardim no meio dos véus e da escuridão do mundo criado. Por esta razão Deus 
enviou profeta após profeta para preservar a profunda verdade secreta de Adão e mantê-
la viva em seus filhos (aqueles que têm ouvido para escutar). E após Muhammad, o Selo 
dos Profetas, esta sabedoria é transmitida através de uma linhagem inquebrável de guias 
que são Insan al-kamil e o espírito vivo da profecia em seu tempo. 
 
Compreenda, meu amado, com o profundo olho de Adão dentro de você, porque Deus 
criou Adão para se tornar o califa de Sua terra sagrada. Agora olhe mais profundamente. 
Eu desejo revelar a você o Coração do Reino. Assim em cima, como embaixo, e no 
Coração do Reino, no Alto, está o Trono Sagrado. Ascenda para compreender e ver com 
os olhos de seu próprio coração e eu lhe contarei uma pequena história sobre al mi' raj, a 
viajem noturna do profeta Muhammad. Agora nós teremos somente um vislumbre e 
mais tarde em nossa viajem nós retornaremos a este Céu Iluminado. 
 
É dito que Muhammad foi levado uma noite de Meca à Jerusalém e então ascendeu da 
mesquita de Al Aqsa ao céu com o arcanjo Gabriel. Junto eles passaram através dos sete 



planos e quando eles atingiram o plano mais alto, o plano da pura Luz de Deus, 
Muhammad desapareceu, (ele retornou ao seu estado original) e Gabriel não pode vê-lo 
porque ele ficou indistinguível da Presença de Deus, mas ele ouviu o profeta falar e 
Muhammad perguntou à Gabriel, "Você viu, antes de Deus me colocar no corpo de 
Muhammad, uma estrela sobre Seu trono?" Gabriel respondeu, "Todos os anjos viram 
esta grande estrela que iluminou todos os céus com sua luz e toda a luz em todo canto 
brilhando daquela estrela sobre o trono. Por cinco mil anos (no tempo de Deus um dia é 
igual a mil anos) antes da criação nós vimos esta estrela sobre o trono de Deus." 
Muhammad disse, "Eu sou aquela estrela. Eu sou de Deus para Deus, sem lugar, sem 
separação. Quando Adão foi criado para ser califa na terra, Deus enviou a estrela à 
Adão e quando ele retornou à Deus em presença e forma, a estrela retornou a seu lugar 
sobre o trono. Então Deus enviou a estrela a Noé e Abraão e a todos os profetas até que 
o corpo de Muhammad veio a manifestar a luz desta estrela que é a luz da sabedoria 
pré-eterna de Muhammad. Quando seu corpo retornar a Deus, a luz da estrela não 
retornará ao trono, mas permanecerá em toda a criação e quando qualquer criatura 
retorna a sua verdade ele pode descobrir a Nur-i-Muhammadi dentro de si para alcançar 
o que eu alcanço e ver o que eu vejo." Isto é o que Deus quis dizer quando disse ao 
profeta, "Eu o envio como uma misericórdia a todas as pessoas e a tudo porque sua Luz 
é minha Luz." 
 
E então nós viemos a entender que pela virtude da verdade pré-eterna da Essência de 
Muhammad, que veio muito mais tarde a se manifestar em um corpo, Muhammad é o 
pai dos espíritos sem limite. Quando Deus desejou Se revelar antes da criação de 
qualquer forma, Ele tomou um punhado de luz de Sua face e disse; "Seja Muhammad." 
Então ele extraiu da luz da sabedoria original Nur-i-Muhammadi, enviando esta luz em 
todas as direções e transmitindo o Seu ser à criação. Então disse Muhammad; "Eu era a 
Sabedoria, a Essência do profeta quando Adão estava entre água e argila." 
 
Amado, a luz da estrela cujo lar original é o Céu iluminado sobre o Trono do mais alto 
vive agora dentro de você. Se você deseja descobrir e liberar esta luz de sua própria 
sabedoria original é necessário distinguir o verdadeiro corpo primário do profeta do 
corpo de água e argila. 
 
Texto de Muhammad Said al-Jamal (http://www.sufimaster.org/adam.htm) 
 


