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Ľudia sú dosiaľ zahalení a jačmeňa Ho prijal Svätý Kitab-I-Aqdas, 
hmatateľným závojom. a obrátil sa na Boha. Bahájska viera 
Prostredníctvom tejto Veci Hoci bol zamestnaný Ó, zhromaždisko božských! 
vyšla zornička svedectva dňom i nocou Keď boli Moje verše 
a svetlo dôkazu zapisovaním toho, zoslané dolu a moje jasné 
vrhlo svoju žiaru na všetko, čo pochopil, že sú zákony znamenia boli odhalené, 
čo prebýva na zemi. a nariadenia Boha, našli sme vás 
Bojte sa Boha, aj tak keď za zjavil On,  za závojmi. 
ó ľudia nahliadnutia Ktorý je Neobmedzený, Toto je naozaj 
a nebuďte z tých, ani jedno písmeno zvláštna vec. 
ktorí vo Mňa neveria. z toho neprospelo mu, Chválite sa Mojím Menom 
Dbajte, aby vás slovo a neodvrátil by sa a predsa Ma nespoznáte 
„Prorok“ nezadržalo od Rovnováhy, v čase, keď váš Pán, 
od tohto Najväčšieho ktorá ožiarila Vše Milosrdný 
Oznámenia tváre Bohom vyvolených. objaví sa medzi vami 
alebo vás žiaden vzťah Uverili ste v Boha, s dôkazom a svedectvom. 
„Miestodržiteľstvu“ keď sa vám Sám zjavil Roztrhli sme 
nezbavilo zvrchovanosti ľudia by sa od Neho  tie závoje vo dvoje. 
Jeho, Ktorý je neodvrátili, Vyvarujte sa,  
Zástupcom Boha, ani by sa neprihodili veci, aby vás ľudia neuväznili 
ktorý zatieňuje všetky svety. ktorých ste dnes svedkami. do ďalšieho závoja. 
Každé meno bolo Bojte sa Boha Roztrhnite na dvoje  
stvorené Jeho Slovom a nebuďte nevšímaví. reťaze márnivých predstáv, 
a každá príčina závisí Vyvarujte sa, aby vám žiadne v mene Pána 
na Jeho neodolateľnej, meno neodlúčilo od Neho, všetkých ľudí, 
Jeho mocnej Ktorý je Držiteľom a nebuďte nečestní. 
a úžasnej Príčine. všetkých mien, a aby vás Mali by ste sa obrátiť 
Povedzme: žiadne slovo nevylúčilo na Boha a chopiť sa Jeho  
Toto je Deň Boží, z tejto Spomienky na Boha, Veci, nešírte v tom zmätok 
Deň, v ktorý nič nemá byť  tento Zdroj Múdrosti a nemerajte 
zmieňované, medzi vami. Knihu Božiu 
okrem Jeho vlastného Ja, Obráťte sa na Boha svojimi sebeckými túžbami. 
všemocného Ochrancu a hľadajte Jeho ochranu, Toto je skutočne 
všetkých svetov. ó, zhromaždisko božských, rada Božia 
Toto je Príčina, a neurobte zo seba predtým i potom, 
ktorá spôsobila, že všetky závoj medzi a toto Boží svedkovia 
vaše povery a idoly Mnou a Mojimi bytosťami. a vyvolení, 
sa zatrasú. Tak vás upozorňuje váš Pán, úplne každý jeden 
My skutočne a prikazuje vám, aby ste boli slávnostne dosvedčí. 
vidíme medzi vami toho, spravodliví, aby vaše diela Spomeňte si na šejka, 
ktorý sa zmocní neprišli na zmar ktorého meno bolo 
Knihy Božej a aby ste vy sami  Muhammad-Hasan,  
a vymenuje z nej dôkazy nezabudli na vašu prísahu. ktorý sa radil medzi 
a argumenty, s ktorými Bude ten, kto odmietol najučenejších božích 
zamietne svojho Pána, túto Vec, schopný jeho čias. 
ako aj nasledovníci obhájiť pravdu Keď Ten Pravý 
každej inej Viery o akejkoľvek veci bol zjavený, 
hľadali dôvody v stvorení? tento šejk, spolu s inými 
vo svojich Svätých Knihách, A dokonca pri Ňom, odmietli Ho, 
aby Ho vyvrátili, Jeho, Ktorý je Tvorcom vesmíru! zatiaľ čo rozsievať pšenice 
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napol na zemi a v nebi. Najvyšší, nariadili sme mu ktorý je Pomocou v Ohrození 
Vy ste prejavmi chopiť sa Pravdy. Samo Jestvujúci. 
nezlomnosti medzi ľuďmi Ale on sa odvrátil, Boh, Ten Pravý, 
a úsvitmi kým sa ho, ako čin  je Mi svedkom, 
Božskej Reči všetkému, spravodlivosti od Boha,  že ani Písma sveta 
čo prebýva na Zemi. nezmocnili anjeli hnevu. ani všetky knihy 
Dobre sa vodí tomu, Toho sme skutočne a rukopisy, ktoré existujú, 
kto sa na vás obráti boli svedkom. v tento Deň 
a beda tomu svojhlavému. Roztrhnite závoje na dvoje nijako vám nepomôžu 
Tento deň takým spôsobom, bez tejto Živej Knihy, 
patrí sa, ktokoľvek že obyvatelia Kráľovstva ktorá oznamuje 
sa napil zhlboka Tajomného  ich budú počuť praskať. v najvnútornejšom srdci  
Vína večného života Toto je príkaz Boha, stvorenia: „Skutočne, 
z Rúk láskyplnej dobroty v dňoch uplynulých neexistuje iný Boh okrem  
Pána jeho Boha, i v tých, ktoré prídu. Mňa, Vše Vediaceho, 
Milosrdného, Požehnaný je človek, Vše Múdreho.“ 
aby vibroval ktorý zachováva to, Ó, zhromaždisko božských! 
ako pulzujúca tepna na čo bol vyzvaný Vyvarujte sa, aby ste neboli 
v tele človeka, beda tomu nedbalému. príčinou zvady v krajine, 
aby cez neho mohol byť My s istotou ako ste boli príčinou 
oživený svet  nemali sme žiaden úmysel zavrhnutia Viery 
a každá ohýbajúca sa kosť. v tejto pozemskej ríši v týchto ranných dňoch. 
Ó ľudia sveta! okrem toho, aby Boh Zhromažďujte ľudí 
Keď Tajomná Holubica letela prejavil a odhalil okolo tohto Slova, 
z Útočiska Chvály Svoju zvrchovanosť; ktoré dalo kameňom 
a hľadala svoj vzdialený cieľ, dostatočne Mi je zvolať: 
svoje skryté obydlie, Boh svedkom. „To Kráľovstvo je Božím 
čomukoľvek My s istotou miestom Úsvitu 
nerozumiete v tej Knihe, nemali sme žiaden zámer všetkých znamení!“ 
odkazujem vás Jemu, v nebeskom Kráľovstve, Takto vás upozornil váš Pán 
Ktorý sa rozvetvil len povýšiť Jeho Vec vo svojej veľkodušnosti; 
z tohto mocného Kmeňa. a velebiť Jeho chválu; On je v pravde 
Ó Pero z Výšin! dostatočne Mi je Večne Odpúšťajúci, 
Pohni sa na Tabuli Boh ochrancom. Najštedrejší. 
pri výzve Tvojho Pána, My s istotou Spomeňte si na Karíma, 
Stvoriteľa Nebies nemali sme žiadnu túžbu keď sme ho 
a povedz o čase, keď ON, Nadvlády na výšine predvolali pred Boha, 
Ktorý je Úsvitom okrem chválenia Boha aký bol pohŕdajúci, 
Božskej Jednoty a toho, čo bolo dolu hnaný vlastnými túžbami; 
zameral Svoje kroky Ním zoslané; a predsa sme mu poslali 
smerom ku Škole dostatočne Mi je to, čo mu bolo útechou 
Nadprirodzenej Jednoty; Boh pomocníkom. pre oko dôkazu 
možno čistý v srdci Šťastní ste vy, ó vy vo svete bytia 
môže týmto získať vzdelaní v Bahá. a naplnením 
záblesk, Pri Pánovi! Božieho svedectva 
či už len taký malý Vy ste vlny všetkým cudzincom 
ako oko ihly, Najmocnejšieho Oceánu, na Zemi a v Nebi. 
z tajomstiev Pána, hviezdy Ako znamenie 
Všemohúceho, nebeskej klenby Slávy, milosti Toho, Ktorý je 
Vševediaceho, zástavy víťazstva vejúce Vše Vlastniaci, 
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na svojich koňoch Prisahám pri Bohu, ktoré ležia ukryté 
okrem udatných jazdcov keby sme zdvihli závoj, za závojmi. 
Milosrdného, boli by ste ohromení. My vskutku vykročili sme 
ktorí presekli Dbajte na to, aby ste sa do Školy vnútorného 
všetko pripútanie nehádali bezducho významu a vysvetlenia, 
k svetu bytia. ohľadne Všemohúceho keď všetky stvorené veci 
Toto sú vskutku tí, a Jeho Veci, pretože hľa! boli nevedomé. 
ktorí slúžia Bohu, On sa objavil medzi vami Videli sme slová 
víťazní na zemi vybavený zoslané dolu Ním, 
a sú miestom úsvitu Zjavením takým veľkým, ktorý je Vše Milosrdný 
v Jeho zvrchovanej moci že by zahrnulo všetky veci a prijali sme verše Božie, 
nad ľudstvom. či už z minulosti a prijali sme verše Boha, 
Vyvarujte sa toho, aby vás alebo z budúcnosti. Pomoc v Ohrození, 
čokoľvek, čo bolo zjavené Keby sme sa mali venovať Samo Jestvujúceho, 
v Bayáne,  našej téme hovoriac ktoré nám daroval, 
vzďaľovalo od vášho Pána, v jazyku obyvateľov a načúvali sme tomu, 
Najsúcitnejšieho. toho Kráľovstva, čo On slávnostne 
Boh je mojím svedkom, povedali by sme: „V pravde, potvrdil na Tabuli. 
že Bayán nebol zoslaný Boh stvoril tú Školu Toto sme zaiste 
pre žiaden iný účel, skôr, než stvoril spozorovali. 
než osláviť moju chválu, Nebesá a Zem, A súhlasili sme s Jeho 
ak ste to nevedeli! a my sme do nej vstúpili skôr, želaním skrze náš príkaz, 
V tom iba čistý v srdci než boli písmená B, Y, Ť pretože v pravde  
nájde vôňu mojej lásky, spojené dohromady.“ máme moc prikazovať. 
iba moje Meno, Taký je jazyk Ó ľudia z Bayánu! 
ktoré zatieni všetko, našich služobníkov My sme vskutku vykročili 
čo vidí a čo je videné. v našom Kráľovstve; do Školy Boha, 
Obráťte sa, ó ľudia, uvážte, čo by vyjadril jazyk keď ste vy ležali a driemali; 
na to, čo vystúpilo obyvateľov a preštudovali sme 
z Môjho nášho vznešeného Domínia Tabuľu, zatiaľ čo vy 
Najvznešenejšieho Pera. pretože sme ich naučili ste tvrdo spali. 
Mali by ste z toho vdychovať  naše vedomosti Pri jedinom pravom Bohu! 
vôňu Boha, a zjavili sme im všetko, Čítali sme Tabuľu skôr, 
nestavať sa proti Nemu čo ležalo skryté než bola odhalená, 
ani si neupierať podiel v Božej múdrosti. zatiaľ čo vy ste boli  
na Jeho Milostivej priazni Predstavte si potom, čo by nevedomí a mali sme 
a Jeho mnohonásobných Jazyk Moci a Veľkosti dokonalé poznanie Knihy, 
daroch. Takto vás upozornil vyjadril v Jeho keď ste ešte neboli narodení. 
váš Pán. Vše Slávnom Príbytku! Tieto slová sú pre porovnanie 
On, vskutku, Toto nie je Vec, z ktorej s vami, nie s Bohom. 
je Poradca, Vševediaci. možno urobiť hračku Toto dosvedčuje to, 
Čomukoľvek pre vaše prázdne záľuby čo je uložené 
nerozumiete v Bayáne, ani to nie je miesto v Jeho poznaní, 
požiadajte o to Boha, pre bláznivé ak vy ste z tých, 
vášho Pána a Pána alebo mdlé srdce. ktorí chápu; 
vašich predkov. Pri Bohu, a tomu je jazyk 
Keď si to On praje, toto je javisko vhľadu Všemohúceho 
vysvetlí vám to, a nepripútania, svedkom, 
čo tam je zjavené vízie a pozdvihnutia, ak vy ste z tých, 
a odhalí vám kde sa nikto nemôže hnať ktorí rozumejú. 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 3 / 4 



Titul: TV_777_Svätý Kitab-I-Aqdas_Bahájska viera 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php         Strana 4 / 4 

perly Božského 
poznania a múdrosti, 
ktoré ležia ukryté 
v oceáne jeho slov. 
On, vskutku, je najvyšší 
zo všetkých mien. 
nie je iný Boh okrem Neho, 
Pomoc v Ohrození, 
Samo Jestvujúci. 
Svetová rovnováha 
bola prevrátená skrze  
vibrujúci vplyv 
tohto najväčšieho, 
nového Svetového Rádu. 
Ľudstvu nariadený život 
bol prevrátený 
skrze pôsobenia 
tohto jedinečného, 
úžasného Systému, 
akého oči smrteľníka 
neboli nikdy svedkom. 
Ponorte sa 
do oceánu mojich slov, 
aby ste mohli rozpliesť 
jeho tajomstvá a odhaliť 
všetky perly múdrosti, ktoré 
ležia ukryté v jeho hĺbke. 
Dbajte na to, 
aby ste nezakolísali 
vo svojom rozhodnutí 
chopiť sa pravdy 
o tejto Veci - 
Veci, prostredníctvom ktorej 
možnosti moci Božej 
boli zjavené a Jeho 
zvrchovanosť ustanovená. 
S tvárami 
žiariacimi radosťou 
poponáhľajte sa k Nemu. 
Toto je nemenná 
Viera v Boha, 
večná v minulosti, 
večná v budúcnosti. 
Nechajte toho, kto hľadá, 
dosiahnuť ju, a čo sa týka  
toho, kto ju odmietol hľadať, 
vskutku Boh je Sebestačný, 
nad akoukoľvek potrebou 
Jeho bytostí. 


