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Svätý Kitab-I-Aqdas, 
Bahájska viera 
Pri spravodlivosti Božej! 
Som Skutočne 
Jeho Najviac Milovaným; 
a v tomto momente 
On počúva tieto verše 
zostupujúce  
z Neba Zjavenia 
a trúchli pre krivdy, 
ktoré sme spáchali 
v týchto dňoch. 
Boj sa Boha  
a nespájaj sa s útočníkom. 
Ó ľudia, 
keby ste si zvolili 
neveriť v Neho, 
vyvarujte sa aspoň toho, 
aby ste povstali proti Nemu. 
Pri Bohu! 
Dostatočné sú vojská 
tyranie, ktoré sú 
spolčené proti Nemu! 
Skutočne, On odhalil 
isté zákony,  
aby sa v tejto realizácii 
Pero z Najvyšších Výšin 
nemuselo hýbať 
kvôli niečomu inému 
než je velebenie 
Jeho vlastného  
nadprirodzeného Stavu  
a Jeho najžiarivejšej Krásy. 
Pretože sme si však 
želali dosvedčiť  
našu štedrosť k vám, 
prostredníctvom sily pravdy 
sme oznámili tieto zákony 
s jasnosťou a uľahčili sme 
vám to, čo sme si želali, 
aby ste dodržiavali. 
On je nepochybne 
Veľkorysý, Štedrý. 
On vás vtedy 
oboznámil s tým, 
čo by malo byť prejavené 
týmto Úsvitom 
Božskej múdrosti. 
Povedal a hovoril pravdu: 
„On je Jediný, 

Kto za každých okolností 
vyhlási: 
‚Skutočne, neexistuje 
iný Boh okrem Mňa, 
Jediný, 
Neporovnateľný, 
Vševediaci, 
Všetkého Znalý.‘“ 
Toto je úrad, 
ktorý Boh pridelil 
výlučne tomuto vznešenému, 
jedinečnému 
a obdivuhodnému Zjaveniu. 
Toto je znakom 
Jeho štedrej láskavosti, 
ak budete tými, 
ktorí pochopia, 
a symbolom Jeho 
neodolateľného nariadenia. 
Toto je Jeho 
Najväčšie Meno, 
Jeho Najušľachtilejšie Slovo 
a Úsvit Jeho 
Najznamenitejších Hodností, 
ak dokážete porozumieť. 
A čo viac, prostredníctvom 
Neho je prejavený 
každý Zdroj,  
každé Miesto Úsvitu 
Božského riadenia. 
Ó ľudia, premýšľajte o tom, 
čo bolo dole zoslané  
v pravde; 
uvažujte o tom 
a nebuďte hriešnymi. 
Stýkajte sa so všetkými  
náboženstvami v priateľstve  
a harmónii, aby z vás mohli  
vdychovať sladkú vôňu Boha. 
Vyvarujte sa, aby vás 
medzi ľuďmi nezdolal  
plameň pochabej  
nevedomosti. 
Všetky veci  
pochádzajú od Boha  
a k Nemu sa navrátia. 
On je zdrojom 
všetkých vecí a v Ňom 
sa všetky veci končia. 
Dbajte, aby ste nevstúpili 

do žiadneho domu v 
neprítomnosti jeho majiteľa, 
ak to on sám nedovolí. 
Chovajte sa náležite 
za všetkých okolností 
a nebuďte samoľúbi. 
Všetkým bolo nariadené,  
aby si zarábali na živobytie 
a pokiaľ ide o tých,  
ktorí tak nemôžu urobiť, 
spočíva to na 
Zástupcoch Boha 
a na bohatých, 
aby pre nich vytvorili 
primerané zaopatrenie. 
Dodržiavajte zákony 
a prikázania Božie; 
a čo viac, ochraňujte ich 
ako svoje vlastné oči 
a nebudete tými, ktorí 
trpia bolestnými ujmami. 
Bolo vám zakázané 
Knihou Božou zúčastňovať 
sa sporov a konfliktov, 
udrieť niekoho alebo sa 
dopúšťať podobných činov, 
pre ktoré by vaše srdcia  
a duše mohli byť zarmútené. 
Neželajte iným to, 
čo si neprajete pre seba; 
majte bázeň pred Bohom 
a nebuďte pyšní. 
Ste všetci stvorení z vody 
a v prach sa obrátite. 
Premýšľajte o konci, 
ktorý na vás čaká 
a nekráčajte po cestách 
utlačovateľa. 
Počúvajte Božie verše, 
ktoré vám recituje Ten, 
Ktorý je posvätným  
Lotosovým Stromom. 
Oni sú bezpochyby 
neomylnou rovnováhou 
ustanovenou Bohom, 
Pánom tohto sveta 
i toho druhého. 
Prostredníctvom nich 
duša človeka poletí 
smerom k Úsvitu Zjavenia 
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a srdce každého skutočného 
veriaceho je zaliate svetlom. 
Také sú zákony, 
ktoré vám Boh nariadil, 
také sú Jeho prikázania, 
ktoré vám boli ustanovené 
na Jeho Svätej Tabuli; 
riaďte sa nimi 
s radosťou a potešením, 
pretože to je pre vás  
to najlepšie. 
Recitujte Božie verše 
každé ráno i večer. 
Ktokoľvek zlyhá 
pri ich recitovaní, 
nebol oddaným voči 
Božej Zmluve 
a Jeho Vôli 
a každý, kto sa odvráti  
od týchto svätých veršov 
v tento Deň, ten patrí k tým, 
ktorí sa v priebehu večnosti  
ktorí sa v priebehu večnosti 
odvrátili od Boha. 
Majte bázeň voči Bohu, 
Ó Moji služobníci, 
všetci do jedného. 
Nepýšte sa tým, 
ako veľmi tieto verše čítate, 
ani množstvom zbožných  
činov dňom i nocou; 
pretože keby človek 
prečítal jediný verš 
radostne a žiarivo, 
bolo by to pre neho lepšie 
než s nezáujmom prečítať 
všetky Sväté Knihy 
Boha, ktorý je 
Pomocou v nebezpečenstve, 
ktorý je Samojestvujúci. 
Čítajte tieto sväté verše 
v takej miere,  
aby vás nepremohla  
slabosť a malomyseľnosť. 
Nenaložte na svoje duše to, 
čo ich unaví a zaťaží 
ale radšej to, 
čo ich osvieti a pozdvihne, 
aby mohli vzlietnuť 
na krídlach 

Božských veršov smerom 
k miestu Úsvitu 
Jeho zjavných znamení; 
toto vás priblíži Bohu 
ak ste to len pochopili. 
Učte svoje deti tieto verše 
odhalené z Nebies 
z majestátu a moci, 
aby v najľúbeznejších tónoch 
mohli recitovať Tabule 
Vše Milosrdného 
v prístenkoch vo vnútri 
Mashriqu’l-Adhkárs (miesto 
úsvitu spomienky na Boha). 
Každý, kto bol 
uchvátený extázou 
zrodenou zo zbožňovania 
Môjho Mena, 
Najsúcitnejšieho, 
bude recitovať tieto verše 
od Boha takými spôsobmi, 
aby upútali srdcia tých, 
ktorí sú ešte v driemotách. 
Dobre sa darí tomu, 
kto sa zhlboka napil 
Tajomného Vína 
večného života z reči 
jeho milosrdného Boha 
v Mojom Mene – 
Mene, prostredníctvom  
ktorého každá pyšná 
a majestátna hora 
zmenila sa v prach. 
Bolo vám nariadené 
obnoviť vybavenie 
vašich domovov 
po uplynutí 
každých devätnásť rokov; 
takto to bolo ustanovené 
Jediným, 
Ktorý je Vševediaci 
a Vše Vnímajúci. 
On si vskutku 
praje zušľachťovanie 
vás samotných  
i všetkého toho, čo vlastníte; 
neodkladajte 
bázeň pred Bohom 
a nebuďte ľahostajní. 
Každý, kto zistí, že jeho 

spôsoby sú nepostačujúce 
pre tento účel, 
bol ospravedlnený Bohom, 
Večne Odpúšťajúcim, 
Najštedrejším. 
Keby sa ktokoľvek 
na vás hneval, 
odpovedzte mu s miernosťou; 
a keby vás ktokoľvek káral, 
zdržte sa toho, aby ste hrešili  
na oplátku vy jeho, 
ale nechajte ho tak 
a vložte svoju dôveru v Boha, 
všemohúceho Pomstiteľa, 
Pána moci a spravodlivosti. 
Bolo vám zakázané 
používať kazateľne. 
Ktokoľvek si želá 
recitovať vám 
verše jeho Pána, 
nechajte ho sedieť na stoličke 
umiestnenej na pódiu, 
aby sa mohol 
zmieňovať o Bohu, 
jeho Pánovi 
a Pánovi celého ľudstva. 
Je to potešujúce pre Boha, 
keď sa posadíte 
na stoličky a lavice 
na znak úcty voči láske, 
ktorú k Nemu prechovávate 
a voči Zjaveniu Jeho slávnej 
a veľkolepej Veci. 
Hazardné hry 
a používanie ópia 
vám bolo zakázané. 
Vyhnite sa im obom, 
Ó ľudia a nebuďte tými, 
ktorí to porušujú. 
Vyvarujte sa používania 
akejkoľvek látky, ktorá 
vzbudzuje pomalosť a apatiu 
v ľudskom chráme 
a spôsobuje ujmu telu.  
a spôsobuje ujmu telu. 
My skutočne túžime, 
aby ste nič neukladali, 
čo vám prinesie zisk 
a k tomu berieme za svedkov 
všetky stvorené veci 
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ak len máte uši na počúvanie. 
Aj keď budete pozvaní 
na banket alebo slávnostnú 
udalosť, odpovedzte 
s radosťou a potešením 
a každý kto splní svoj sľub, 
bude uchránený od výčitiek. 
Toto je Deň, v ktorom boli 
vysvetlené všetky múdre 
Božie nariadenia. 
Hľa,  
„zázrak Veľkého Obrátenia 
v Znamení Najvyššieho“ 
bol teraz učinený zjavným. 
Dobre sa vedie tomu, 
komu Boh pomohol 
rozpoznať „Šestku“, 
ktorá povstala z cnosti 
tohto „Statočného Zjavenia“;  
on je skutočne z tých, 
ktorých viera je pravdivá. 
Koľko je navonok zbožných, 
ktorí sa odvrátili 
a koľko je samoľúbych, 
ktorí sa priblížili, 
vykrikujúc: 
„Všetka chvála buď Tebe, 
Ó Ty Túžba svetov!“ 
V pravde, 
je v rukách Božích 
dať to, čo On chce, 
tomu, komu On chce 
a odoprieť to, 
čo sa Jemu páči, 
tomu, komu by si On 
mohol želať. 
On pozná 
vnútorné tajomstvá sŕdc 
a význam ukrytý 
v posmievačovom žmurknutí. 
Koľko stelesnení nedbalosti, 
ktoré k nám prišli  
s čistotou srdca, 
ustanovili sme na trón 
nášho prijatia; 
a koľko preplnenia učenosťou 
sme vo všetkej spravodlivosti 
odovzdali ohňu. 
My sme, v pravde, 
Jediným, kto má súdiť. 

On je tým, 
Ktorý je prejavom toho,  
že „Boh činí čokoľvek, 
čo sa Mu páči“, 
a zotrváva na tróne – 
„On ustanovuje čokoľvek, 
čo si zvolí“. 
Požehnaný je človek, 
ktorý objaví vôňu 
vnútorných významov 
zo stôp tohto Pera, 
prostredníctvom ktorého je 
pohyb Božích vánkov 
unášaný nad celým stvorením 
a prostredníctvom čieho ticha  
skutočná podstata pokoja 
objavuje sa 
v kráľovstve života. 
Oslávený buď 
Vše Milosrdný, 
Zjavovateľ 
neodhadnuteľnej štedrosti. 
Pretože On 
vykorenil nespravodlivosť, 
spravodlivosť sa objavila 
na Zemi a pretože 
On prijal poníženie, 
vznešenosť Božia 
sa zaskvela medzi ľudstvom. 
Nech nie je nič 
vo vašom správaní sa, 
s čím by 
dokonalé a statočné duše 
nesúhlasili 
a nerobte zo seba  
hračky nevedomých. 
Dobre sa vodí tomu, 
kto vyzdobil seba 
odevom slušného správania 
a chvályhodného charakteru. 
On sa nepochybne 
vyrovná s tými, 
ktorí pomáhajú svojmu  
Pánovi prostredníctvom 
zreteľných a skvelých činov. 
Podporujte 
rozvoj Božích miest 
a Jeho krajín 
a velebte Ho tam 
v radostných rečiach 

Jeho krásnych nasledovníkov. 
V pravde, srdcia ľudí sú 
poučované prostredníctvom 
moci jazyka, 
rovnako ako domy a mestá 
sú postavené rukou 
a inými spôsobmi. 
My sme ustanovili 
každý zámer a spôsoby 
na jeho uskutočnenie; 
využite to teda 
a odovzdajte svoju dôveru 
Bohu, 
Vševediacemu, 
Vše Múdremu. 
Požehnaný je človek, 
ktorý priznal 
svoju vieru v Boha 
a Jeho znamenia 
a uznal, že 
„Jemu nemajú byť kladené 
otázky o Jeho činoch“. 
Také uznanie 
bolo učinené Bohom 
ozdobou každej viery 
a jeho úplných základov. 
Na tom musí závisieť 
prijatie 
každého slušného činu. 
Sústreďte na to svoje oči, 
aby vám šepot buričov 
ani náhodou nemohol 
spôsobiť pošmyknutie. 
Keby On ustanovil ako  
zákonnú takú vec, 
ktorá od dávnych dôb 
bola zakázaná 
a zakázal takú vec, 
ktorá bola vždy 
považovaná za zákonnú, 
nikomu nie je dané právo 
pochybovať o Jeho  
právomoci.  
Ktokoľvek zaváha, 
aj keby to bolo na kratšie 
než len okamih, mal by byť 
považovaný za hriešnika. 
Ktokoľvek neuznal 
túto výsostnú 
a základnú pravdu 
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a zlyhal pri dosiahnutí tohto 
najušľachtilejšieho stavu, 
vetry pochybnosti 
ním budú zmietať 
a reči neveriacich 
budú miasť jeho dušu. 
Ten, kto uznal tento princíp, 
bude obdarený 
najdokonalejšou pevnosťou. 
Všetka česť 
tomuto vše slávnemu stavu, 
zmienka ktorého ozdobí 
každú vznešenú Tabuľu. 
Také je učenie, 
ktoré vám Boh venoval, 
učenie, ktoré vás oslobodí od 
všetkých zvykov 
pochybnosti a zmätenosti 
a umožní vám 
dosiahnuť spásu 
súčasne v tomto svete 
i v tom druhom. 
On je vskutku 
Večne Odpúšťajúcim, 
Najštedrejším. 
On je tým, Kto vyslal Poslov 
a zoslal Knihy, aby oznámil: 
„Neexistuje iný Boh 
okrem Mňa, Všemohúceho, 
Vše Múdreho.“ 
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