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Svätý Kitab-I-Aquas bahájskej 
viery 
Odseky 20-38 
 
V MENE TOHO, 
KTORÝ JE 
NAJVYŠŠÍM VLÁDCOM 
NAD VŠETKÝM, 
ČO BOLO A VŠETKÝM 
ČO BUDE 
 
Rozdelili sme 
dedičstvo 
do siedmych kategórií: 
deťom sme 
pridelili 9 častí 
zahŕňajúcich 540 podielov; 
žene 8 častí 
zahŕňajúcich 480 podielov; 
otcovi 7 častí 
zahŕňajúcich 420 podielov; 
matke 6 častí 
zahŕňajúcich 360 podielov; 
bratom 5 častí 
alebo 300 podielov; 
sestrám 4 časti 
alebo 240 podielov; 
a učiteľom 3 časti alebo 
180 podielov. 
Také bolo nariadenie 
Môjho Predchodcu, 
Jeho, Ktorý chválil 
Moje Meno 
v období noci 
a za úsvitu. 
Keď sme začuli 
sťažnosti detí 
zatiaľ nenarodených, 
zdvojnásobili sme ich podiel 
a znížili podiel ostatných. 
On, v pravde, má moc 
nariadiť všetko, 
čo si želá 
a koná tak, 
ako sa Mu páči s cnosťou 
Svojej zvrchovanej moci. 
Ak nebožtík nezanechajú 
žiadnych potomkov, 
ich podiel sa má vrátiť 
Domu Spravodlivosti, 

aby bol použitý 
Poverencami 
Vše – Milosrdného 
na siroty, vdovy 
a na všetko, 
čo prinesie úžitok 
väčšine ľudí, 
aby mohli všetci vzdávať 
vďaky svoju Pánovi, 
Vše – Milostivému, 
Odpúšťajúcemu. 
Ak nebožtík zanechá 
potomkov, ale žiadnu 
z ostatných kategórií 
svojich dedičov, ktoré boli 
určené v Knihe, 
títo dostanú dve tretiny 
dedičstva  
a zvyšná tretina 
sa má vrátiť 
Domu Spravodlivosti. 
Taký je príkaz, 
ktorý bol daný 
v majestáte a sláve 
Tým, Ktorý je 
Vše – Vlastniaci, 
Najvyšší. 
Keby nebožtík 
nezanechal žiadneho 
z určených dedičov, 
ale má medzi príbuznými 
synovcov a netere, 
či už z bratovej 
alebo sestrinej strany, 
dve tretiny dedičstva 
pripadnú im; 
alebo ak títo nie sú, 
potom strýkom a tetám 
ako z otcovej, 
tak aj z matkinej strany, 
a po nich 
ich synom a dcéram. 
Zvyšná tretina  
dedičstva sa má 
v každom prípade vrátiť 
Lavici Spravodlivosti. 
Tak to v Knihe ustanovil 
Ten, Ktorý vládne 
nad všetkými ľuďmi. 
Keby nebožtíka 

neprežil nikto z týchto, 
ktorých mená boli 
zaznamenané Perom 
z Najväčších Výšin, 
jeho majetok sa 
v celej svojej úplnosti 
vráti vyššie uvedenej 
Lavici (Spravodlivosti) 
a môže byť použitý na to, 
čo je ustanovené Bohom. 
On je skutočne 
Ustanoviteľom, 
Všemohúcim. 
Obydlie a osobné šatstvo 
nebožtíka sme pridelili 
mužským potomkom, 
nie ženským, 
ani ostatným dedičom. 
On je vskutku 
Štedrý, 
Vše – Veľkodušný. 
Keby syn nebožtíka 
zomrel počas života 
svojho otca a zanechal deti, 
tieto zdedia 
podiel svojho otca, 
ako je stanovené 
v Knihe Božej. 
Rozdeľte ich podiel 
medzi nich 
s dokonalou spravodlivosťou. 
Takto sa vzdúvali vlny 
Oceánu Vyjadrenia, 
vyplaviac 
perly zákonov 
predpísaných Pánom 
celému ľudstvu. 
Ak nebožtík zanechá 
deti, ktoré sú neplnoleté, 
ich podiel dedičstva 
musí byť zverený 
spoľahlivému človeku 
alebo spoločnosti, 
aby mohol byť investovaný 
v ich mene 
do obchodu a podnikania, 
kým nedospejú. 
Poručníkovi by mal by 
pridelený príslušný podiel 
zo zisku, ktorý vzišiel 
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z takéhoto použitia. 
Rozdelenie majetku 
môže začať len vtedy, 
keď bol Ḥuqúqu’lláh 
vyplatený, všetky dlhy 
boli urovnané, 
výdavky na pohreb 
a náhrobok zaplatené, 
a boli urobené také opatrenia,  
že nebožtík môže byť 
odnesený na miesto 
svojho odpočinku 
s dôstojnosťou a úctou. 
Takto to nariadil 
Ten, Ktorý je Pánom 
nad počiatkom i koncom. 
Toto je to skryté poznanie, 
ktoré sa nikdy nezmení, 
pretože jeho počiatok je  
s deviatkou, symbolom, 
ktorý naznačuje 
skryté i očividné, 
nedotknuteľné 
i neprístupné 
exaltované Meno. 
Pokiaľ ide o to, 
čo sme vyhradili deťom, 
toto je štedrosť,  
ktorú im udelil Boh, 
aby mohli vzdávať 
vďaky svojmu Pánovi, 
Súcitnému 
a Milosrdnému. 
Toto sú skutočne 
Božie zákony; 
Neporušujte ich 
ani na podnet vašich 
nízkych a sebeckých túžob. 
Dodržiavajte príkazy, 
ktoré vám uložil Ten, 
Ktorý je Miestom Úsvitu 
Výpovede. 
Úprimní spomedzi Jeho 
služobníkov budú brať ohľad 
na prikázania stanovené  
Bohom ako Vodou Života 
svojim nasledovníkom 
každej viery, 
Lampou múdrosti 
a milujúcou obozretnosťou  

všetkým cudzincom 
na zemi i v nebi. 
Pán nariadil, 
aby bol v každom meste 
zriadený Dom Spravodlivosti, 
v ktorom sa budú stretávať 
radcovia v počte Bahá, 
a keby ich počet 
prekročil toto číslo, 
nevadí to. 
Mali by sa považovať 
za vstupujúcich 
na Dvor prítomnosti  
Boha, Vznešeného, 
Najvyššieho 
a za pozorujúcich Jeho, 
Ktorý je Nevidený. 
Patrí sa im, 
aby boli dôveryhodnými 
Milosrdného medzi ľuďmi 
a aby sa považovali 
za ochrancov vymenovaných 
Bohom pre všetkých, 
ktorí prebývajú na zemi. 
Je ich povinnosťou 
radiť sa spoločne 
a brať ohľad na 
záujmy služobníkov Božích, 
v Jeho záujme, 
tak akoby brali ohľad 
na svoje záujmy, 
a aby zvolili to, 
čo je pokorné a primerané. 
Toto vám nariadil 
Pán, váš Boh. 
Vyvarujte sa, aby ste 
neodložili to, čo je jasne 
odhalené na Jeho Tabuli. 
Bojte sa Boha, 
ó vy, ktorí chápete. 
Ó ľudia sveta! 
Budujte modlitebne 
všade po krajine 
v mene Toho, 
Ktorý je Pánom 
všetkých náboženstiev. 
Urobte ich také dokonalé, 
ako je to možné 
vo svete bytia 
a vyzdobte ich tým, 

čo im náleží, 
nie obrazmi ani podobizňami. 
Potom, 
so žiarou a radosťou, 
slávte tam 
chválu vášho Pána 
Najsúcitnejšieho. 
Vskutku, 
pri spomienke na Neho 
je oko radostné 
a srdce je naplnené svetlom. 
Pán nariadil, 
aby tí z vás, 
ktorí ste schopní, 
vykonávali púť 
k posvätnému Domu 
a oslobodil od toho 
ženy, ako prejav 
Jeho milosrdenstva. 
On je v pravde 
Vše – Veľkodušný, 
Najštedrejší. 
Ó ľudia Bahá! 
Spočíva na vás všetkých, 
aby ste podieľali na nejakom 
zamestnaní – ako napríklad 
remeslo, obchod a podobne. 
Povýšili sme vašu povinnosť 
v takej práci 
na úroveň uctievania 
jediného pravého Boha. 
Uvažujte, ó ľudia, 
o milosti 
a požehnaní vášho Pána 
a vzdávajte Mu vďaky 
večer i na úsvite. 
Nepremárnite svoje hodiny 
v nečinnosti a lenivosti, 
ale zamestnajte sa tým, 
čo prinesie úžitok 
vám i ostatným. 
Takto to bolo nariadené 
na tejto Tabuli, z ktorej 
horizontu zasvietila 
zornička (jitřenka) múdrosti 
a výpovede. 
Najviac opovrhovaní 
medzi ľuďmi 
pred zrakom Božím 
sú tí, ktorí sedia a žobrú. 
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Držte sa pevne  
povrazu prostriedkov 
a zverte 
svoju vieru Bohu, 
Poskytovateľovi všetkého. 
Bozkávanie rúk 
bolo v Knihe zakázané. 
Táto praktika 
je zakázaná Bohom, 
Pánom slávy i príkazu. 
Nikomu nie je dovolené 
hľadať rozhrešenie 
od inej duše; 
nech je pokánie  
medzi vami a Bohom. 
On je skutočne 
Odpúšťajúcim,  
Štedrým, 
Milostivým, 
Ktorý oslobodzuje 
kajajúceho. 
Ó vy služobníci Milosrdného! 
Povstaňte, aby ste slúžili 
Božej Veci, takým spôsobom, 
že starosti a žiale 
spôsobené tými, 
ktorí pochybovali 
v Deň úsvitu 
o Znameniach Boha, 
nemohli vás sužovať. 
V čase, 
keď bol Sľub naplnený 
a Sľubovaný 
bol odhalený, 
objavili sa rozdiely 
v rodinách na zemi 
a všetci ľudia 
nasledovali svoje 
vlastné a jalové predstavy. 
Medzi ľuďmi je ten, 
ktorý sa usadil 
k sandálom 
pri dverách, 
zatiaľ čo v srdci dychtí 
po čestnom mieste. 
Čo sa človeka si ty, 
ó márnivý a nerozvážny, 
ktorý by si sa javil 
iný, než si? 
A medzi ľuďmi je ten, 

ktorý si robí nárok 
na vnútorné poznanie 
avšak hlbšie poznanie 
sa ukrylo 
v tomto poznaní. 
Hovoríš falošne! 
Pri Bohu! 
To, čo vlastníš, 
nie je nič, len plevy. 
Pri spravodlivosti 
jediného pravého Boha! 
Keby niekto 
umyl nohy 
celému ľudstvu 
a uctieval by Boha 
v lesoch, dolinách, 
na horách, 
na vysokých kopcoch 
a veľmi vysokých vrchoch, 
a nevynechal by jedinú skalu, 
strom ani hrudu zeme, 
aby bola svedkom 
jeho uctievania –  
ale nevdychoval by vôňu 
Mojej dobrej radosti, 
jeho diela by nikdy neboli 
prijateľné pred Bohom. 
Takto to nariadil Ten, 
ktorý je Pánom všetkého. 
Nerobte svoje skutky 
ako pasce, do ktorých 
sa má chytiť predmet 
vášho úsilia 
a nezbavujte sami seba 
tohto Konečného Cieľa, 
po ktorom 
vždy túžili všetci, 
ktorým je priblížiť sa k Bohu. 
Čistý život 
všetkých skutkov 
je Moja dobrá radosť 
a všetky veci závisia 
na Mojom prijatí. 
Prečítajte si Tabule, 
aby ste vedeli, 
čo bolo zamýšľané 
v Knihe Boha, 
Vše – Slávneho, 
Večne – Štedrého. 
Ten, kto dospeje 

k Mojej láske, má nárok 
na zlatý trón, 
na ktorom bude so cťou  
sedieť nad celým svetom. 
Ten, ktorý je z neho  
zosadený, aj keď si sadne 
do prachu, 
ten prach bude hľadať 
útočisko v Bohu, Pánovi 
všetkých Náboženstiev. 
Každý, kto vysvetľuje 
tieto verše ináč, 
než je ich očividný význam, 
je zbavený 
Ducha Božieho 
a jeho milosrdenstva, 
ktoré zahŕňa 
všetky stvorené veci. 
Bojte sa Boha a nenasledujte 
svoje jalové ilúzie. 
Ba čo viac, radšej 
nasledujte príkazy vášho 
Pána, Všemohúceho, 
Vše – Múdreho. 
Zakrátko povstanú 
hlučné hlasy 
vo väčšine krajín. 
Vyhýbajte sa im, ó ľudia moji 
a nenasledujte zločinných 
a zlých v srdci. 
Toto je to, na čo sme vás 
dopredu upozornili, 
keď sme prebývali 
v Iraku, potom neskôr 
v Krajine Tajomstva, 
a teraz z tohto 
Veľkolepého Miesta. 
Nebuďte zdesení, 
ó ľudia sveta, 
keď zornička (jitřenka) 
Mojej krásy zapadne 
a nebo 
Môjho svätostánku 
bude ukryté 
pred vašimi očami. 
Povstaňte, aby ste 
rozšírili Moju Vec 
a povýšili Moje Slovo 
medzi ľuďmi. 
Sme vždy s vami 
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a budeme vás posilňovať 
prostredníctvom 
moci pravdy. 
My sme skutočne všemocní. 
Ktokoľvek Ma uzná, 
povstane a bude Mi slúžiť 
s takým rozhodnutím, 
že sily 
zeme a neba 
nebudú schopné 
poraziť jeho zámer. 
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