Buď veľkorysý v blahobyte a vďačný v nešťastí. Buď hoden dôvery svojho blížneho
a hľaď naňho s jasnou a priateľskou tvárou.
Buď pokladom chudobnému, nabádaním
pre bohatého, odpoveďou na plač núdzneho, dodržovateľom posvätnosti svojho sľubu. V úsudku buď nestranný a v reči opatrný.
K nikomu nebuď nespravodlivý a všetkým
ľuďom preukazuj miernosť… Nech sa všetky tvoje skutky vyznačujú čestnosťou a bezúhonnosťou. Buď domovom pre cudzinca,
balzamom pre trpiaceho, pevnou vežou pre
utečenca… Buď ozdobou na tvári pravdy,
korunou na čele vernosti, pilierom chrámu
spravodlivosti, žiarou nad obzorom cnosti,
kvapkou rosy pre prsť ľudského srdca, archou na oceáne poznania, slnkom na nebi
štedrosti, drahokamom na diadéme múdrosti, žiariacim svetlom na nebeskej klenbe
svojho pokolenia, ovocím na strome pokory.
Bahá’u’lláh
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Skutočný človek je dnes ten, kto sa zasvätí
službe celému ľudskému rodu.
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Bahá’u’lláhov život
Bahá’u’lláh (v preklade z arabčiny Sláva Bo
žia) sa narodil v roku 1817 v perzskom Teherá
ne. Jeho vlasť bola kolískou svetovej civilizácie
a podľa názoru mnohých i miestom biblického
raja. Z tejto oblasti pravdepodobne pochádzali
i traja králi, ktorí sa do Betlehema prišli poklo
niť Ježišovi.
Bahá’u’lláhov otec bol bohatý a významný
šľachtic, ktorý na šachovom dvore zastával veľ
mi vysokú funkciu. Korene jeho rodiny na jed
nej strane siahali až k najstarším kráľovským
dynastiám Perzie a na druhej strane až k Abra
hámovi.
Bahá’u’lláh ako malé dieťa nechodil do ško
ly, a napriek tomu sa kvôli Jeho múdrosti oko
lo Neho už v útlom veku zhromažďovalo mnoho
ľudí: ministri, úradníci, veriaci, deti… Na veľ
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kých zhromaždeniach dokázal pred učenými
kňazmi vysvetliť rozmanité náboženské otázky.
Srdcia všetkých si získal nielen Svojou podma
nivou osobnosťou a hlbokou múdrosťou, ale i lo
gickými argumentmi a rozvahou. Vo veku sied
mich rokov zastupoval Svojho otca v súdnom
spore s perzským šachom a vyhral ho práve vďa
ka takýmto vlastnostiam.
Všetci v Jeho okolí si uvedomovali, že
Bahá’u’lláh nie je obyčajné dieťa. Aj Jeho otec tu
šil, že jeho syn je výnimočný. Potvrdilo sa mu to
v sne, v ktorom sa dozvedel, že Bahá’u’lláha v ži
vote čaká mimoriadna úloha.
Keď o niečo vyrástol, stal sa známy nielen
tým, že bol schopný riešiť problémy, s ktorými za
Ním ľudia prichádzali, ale aj Svojou bezhranič
nou štedrosťou. Z Jeho bohatstva sa vždy dostalo
chudobným a núdznym — všetkým ľuďom bez
rozdielu.
V tom istom čase na druhom konci tej istej kra
jiny žil muž známy ako Báb. Ten v roku 1844 začal
hlásať, že konečne nastal čas príchodu Prisľú
beného a s ním i príchod kráľovstva Božieho na
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zem. To, čo veriaci všetkých náboženstiev túžob
ne očakávali, sa malo stať skutočnosťou. Veľké
zástupy ľudí prijímali Bábovu zvesť s nadšením,
ale mnohí náboženskí a vládni predstavitelia
sa jej postavili na odpor. Vnímali ju ako ohro
zenie vlastných výsad a moci nad poddanými.
Šach, vládca Perzie, sa zachoval rovnako ako He
rodes — v roku 1850 dal Bába popraviť. Bábovi
nasledovníci boli kruto prenasledovaní. 20 000
z nich za svoje presvedčenie položilo život.
Len čo sa Bahá’u’lláh o Bábovej zvesti dozve
del, uznal jej pravdivosť. Kvôli tomu prišiel o Svoj
majetok a neskôr i slobodu. Šach Ho dal v roku
1852 uväzniť v najstrašnejšom z teheránskych
väzení a neskôr Ho poslal do vyhnanstva do Bag
dadu, niekdajšieho Babylonu. Tu si však Bahá’u
’lláh postupne získal úctu i obdiv všetkých, ktorí
s Ním prišli do styku. Bábovi nasledovníci Ho za
čali považovať za vedúcu osobnosť svojho spolo
čenstva. Ľudia si starostlivo zaznamenávali Jeho
výroky. Keď sa prechádzal pri brehu Tigrisu, zja
vil: „Moja prvá rada znie: Maj čisté, láskavé a žia
rivé srdce, aby si mohol získať mocnárstvo pra
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dávne, nepominuteľné a trvalé.“ Toto bola len
jedna z mnohých rád, ktoré spoločne vytvorili
knihu nazvanú Skryté slová.
V roku 1863 Jeho vplyv vzrástol natoľko, že
šach sa rozhodol, že Ho treba vyhnať ešte ďa
lej — do tureckého Konštantínopolu, dnešného
Istanbulu. V predvečer Bahá’u’lláhovho odcho
du z Bagdadu sa zhromaždilo mnoho ľudí, aby sa
s Ním rozlúčili. Pri tejto príležitosti im oznámil
to, čo mnohí už dávno tušili: že On je tým naplne
ním túžobného očakávania nasledovníkov všet
kých náboženstiev, že On je Ten, ktorého príchod
zvestoval Báb.
Cesta z Bagdadu do Konštantínopolu bola
kvôli počasiu a nedostatočnej príprave nesmier
ne strastiplná. Bahá’u’lláha však v každej dedine,
ktorou prechádzal, vítali s kráľovskými poctami
a vyprevádzali Ho až ďaleko za jej hranice.
Bahá’u’lláh v Konštantínopole nepobudol
ešte ani štyri mesiace a už prišiel príkaz o vy
hnanstve do Adrianopolu (dnes Edirne v Turec
ku). Bahá’u’lláh tam prišiel ešte v tom istom roku
a ako prvý Posol Boží tak vkročil na pôdu Euró
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py. V Adrianopole zjavil nesmierne množstvo
textov zaoberajúcich sa rozličnými témami: ži
votom a morálkou jednotlivca počínajúc a uspo
riadaním spoločnosti a náboženskými otázkami
končiac. Jedinečnou udalosťou bolo niekoľko
listov, ktoré Bahá’u’lláh poslal významným pa
novníkom vtedajšieho sveta. V týchto listoch im
oznamoval príchod kráľovstva Božieho a napo
mínal ich, aby sa k svojim poddaným správali
spravodlivo a poctivo. Jeden z nich neskôr do
stal i František Jozef I. vo vtedajšom Rakúsko
‑Uhorsku.
Ľudia v Adrianopole sa o nič nelíšili od Bag
dadčanov. Sprvu na Bahá’u’lláha hľadeli s ne
dôverou, čoskoro však podľahli Jeho láskavému
správaniu a kráse Jeho učenia. Keď Bahá’u’lláh
prechádzal ulicami, ľudia sa Mu klaňali a tú
žili po Jeho požehnaní. Miestodržiteľ Adria
nopolu dokonca svojho syna dal do výchovy
‘Abdu’l‑Bahovi, Bahá’u’lláhovmu najstaršiemu
synovi. Bahá’u’lláhova popularita primäla turec
kého sultána, aby Bahá’u’lláha vyhnal ešte ďa
lej — do ‘Akky.
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Posledných dvadsaťšesť rokov života bol teda
Bahá’u’lláh väzňom a vyhnancom vo Svätej zemi.
‘Akká sa nachádza na severe Izraela neďaleko
Nazaretu. Dnes je to príjemné, starobylé mesto,
za čias Bahá’u’lláha to však bola opevnená väzen
ská kolónia s veľmi nezdravým podnebím. Sem
Osmanská ríša posielala tých najťažších väzňov.
Bahá’u’lláhovo utrpenie v tomto väzení nemožno
porovnať so žiadnym strádaním, ktoré zakúsil na
iných miestach. I preto Bahá’u’lláh nazval ‘Akku
Najhorším väzením.
Obdiv obyvateľov ‘Akky voči Bahá’u’lláho
vi však neustále vzrastal. Mnohí z nich prijali
Jeho učenie a stali sa Jeho nasledovníkmi — ba
hájmi. V tejto dobe začali Bahá’u’lláha navštevo
vať desiatky bahájov z Perzskej a Osmanskej ríše,
pretože túžili po tom, aby znovu mohli stráviť čo
i len chvíľku v Jeho prítomnosti. Aby sa do Svä
tej zeme dostali, prešli pešky tisícky kilometrov.
Nielen oni, ale i ľudia v Európe si čoraz viac uve
domovali význam Bahá’u’lláhovho posolstva. Je
diným Európanom, ktorý Bahá’u’lláha v ‘Akke
navštívil, bol orientalista z Cambridgskej univer
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zity, Edward Browne. Toto stretnutie na Browna
urobilo hlboký dojem:
„Na tvár toho, na koho som hľadel, nikdy ne
zabudnem, aj keď ju nedokážem opísať. Tie
prenikavé oči akoby vám videli do hlbín duše,
v hustom obočí driemala moc a sila, kým hlbo
ké čiary na čele a tvári poukazovali na vek, kto
rý sa zdal byť v rozpore s ebenovočiernymi vlas
mi a nesmierne bohatou bradou spadajúcou až
takmer k pásu. Nebolo sa treba pýtať, pred kým
stojím. Poklonil som sa pred človekom, ktorý je
predmetom oddanosti a lásky, akú môžu králi
závidieť a po ktorej panovníci márne túžia.“
Bahá’u’lláh v ‘Akke v roku 1873 zjavil naj
významnejšiu knihu spomedzi všetkých Svojich
spisov nazvanú Najsvätejšia kniha. Táto kniha
obsahuje zásady a zákony pre život jednotlivca
i spoločnosti. Predstavuje chartu budúcej civili
zácie — kráľovstva Božieho na zemi.
Bahá’u’lláh až do konca života (zosnul v roku
1892) zostal väzňom Osmanskej ríše. Jeho
učenie, myšlienky a predstavy však už dávno
prekročili hranice Osmanskej ríše a rozšírili sa
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do celého sveta. Jeho vízia o mierovom usporia
daní sveta a jeho jednote sa postupne stáva sku
točnosťou. Vďaka Nemu sa radikálne zmenil ži
vot tisícok ľudí, vďaka Nemu mnohí našli zmysel
života, vďaka Nemu slovo láska nadobudlo nový
význam.
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Žiaden človek nedospeje k brehom oceá
nu pravého porozumenia, pokiaľ sa neodpúta
od všetkého, čo je v nebesiach i na zemi.
Len keď sa v srdci hľadajúceho zapáli lam
pa hľadania, úprimného úsilia, pálčivej túžby,
vášnivej oddanosti, vrúcnej lásky, vytrženia
a nadšenia a keď na jeho dušu zavanie vánok
Jeho láskyplnosti, len vtedy sa rozplynie tem
nota mýlky, rozptýlia sa hmly pochýb a obáv
a jeho bytosť zaleje svetlo poznania a istoty.
Tento hľadajúci by mal tiež považovať
ohováranie za žalostnú mýlku a mal by byť po
vznesený nad jeho panstvo, pretože ohovára
nie zháša svetlo srdca a zadúša život duše.
Každý deň na svitaní by sa mal zhovárať
s Bohom a celou svojou dušou vytrvať v hľada
ní svojho Milovaného.
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Mal by sa láskavo chovať ku zvieratám,
a o to viac ku svojim blížnym, ktorí boli obda
rení mocou prehovoru.
Ostatným by nemal želať to, čo si neželá
pre seba, a ani by nemal sľubovať to, čo nespl
ní. Hľadajúci by sa mal celým srdcom vyhýbať
spoločnosti zločincov a modliť sa za odpuste
nie ich hriechov. Hriešnym by mal odpúšťať
a nikdy by nemal opovrhovať ich nízkym po
stavením, pretože nik nevie, ako sám skončí.
Vskutku sme si zvolili zdvorilosť a učinili
ju pravou známkou tých, ktorí sú Mu blízko.
Zdvorilosť je v pravde plášťom, ktorý padne
všetkým ľuďom, či už mladým alebo starým.
Láskavý jazyk je magnetom priťahujúcim
ľudské srdcia. Predstavuje chlieb ducha, slová
odieva do významu, je žriedlom svetla múd
rosti a porozumenia.
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Buďte dôveryhodní na zemi a nezadržia
vajte pred chudobnými to, čo vám dal Boh pro
stredníctvom Svojej milosti. On vám vskutku
udelí dvojnásobok toho, čo vlastníte.
Ak sa dozviete o hriechu, ktorý niekto
spáchal, utajte ho, aby i Boh mohol utajiť váš
vlastný hriech.
Ó synu človeka! Ak obrátiš zrak k milo
srdenstvu, zanechaj to, čo ti prospieva, a ľni
k tomu, čo prospeje ľudstvu. A ak obrátiš zrak
k spravodlivosti, voľ pre blížneho svojho to,
čo volíš pre seba. Pokora človeka povznáša do
nebies slávy a moci, kým pýcha ho privádza do
hlbín úbohosti a poníženia.
Najväčším darom nadovšetko a najúžas
nejším požehnaním vždy bola a i naďalej bude
múdrosť. Pre človeka predstavuje spoľahli
vého ochrancu. Pomáha mu a posilňuje ho.
Múdrosť je vyslancom Boha a zjaviteľom Jeho
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mena Vševedúci. Vďaka nej sa prejavuje a je
zrejmá vznešenosť ľudského postavenia.
Ó vy milovaní! Nezabúdajte na obozret
nosť. Srdce nasmerujte k radám Najvzneše
nejšieho pera a vyvarujte sa, aby ste rukou či
jazykom niekomu spomedzi ľudstva ublížili.
V najvnútornejšej komnate svojho srdca
zapáľ lampu ducha olejom múdrosti a chráň
ju tienidlom porozumenia.
V človeku sa môžu všetky prídomky a me
ná Boha prejaviť v miere, ktorú neprekoná
a neprevýši žiadna stvorená bytosť.
Všetky veci vo svojej najvnútornejšej pod
state dosvedčujú, že sú v nich zjavené mená
a prídomky Božie. Každá podľa svojich schop
ností poukazuje na poznanie Boha a vyjadruje
ho.
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Vo všetkých záležitostiach je žiaduca
umiernenosť. Všetko, čo sa preženie, sa stane
zdrojom zla.
Ó ľud Boží! Nabádam ťa, aby si dodržia
val zdvorilosť, pretože tá nadovšetko ostat
né predstavuje knieža cností. Blažený je ten,
koho rozjasní svetlo zdvorilosti a kto je odetý
do šatu bezúhonnosti. Každý, kto je obdarený
zdvorilosťou, skutočne dospel do výsostného
postavenia.
Uvažujte v srdci o Božej milosti a Božom
požehnaní a vzdávajte Mu vďaku navečer i na
úsvite. Nepremrhajte čas v nečinnosti a leni
vosti. Zaoberajte sa tým, čo prinesie prospech
vám i druhým.
Ste miestom rozbresku lásky Božej a úsvi
tom Jeho láskyplnosti. Nepoškvrňte si jazyk
kliatím a zlorečením žiadnej duši a chráňte si
zrak pred tým, čo je nepatričné.
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Srdce si očisti, aby sme mohli spôsobiť, že
z neho vytrysknú žriedla múdrosti a prehovo
ru, čo ti umožní, aby si pozdvihol hlas medzi
celým ľudstvom. Rozhovor sa a zvestuj pravdu
kvôli spomienke na svojho milosrdného Pána.
Nikoho sa neboj, celú svoju dôveru vkladaj
v Boha, nadovšetko Mocného, Vševediaceho.
Človek je sťa strom. Ak ho zdobia plody,
bol a vždy i bude hoden chvály a uznania. Inak
je neplodný strom hoden iba na oheň. Plody
ľudského stromu sú vynikajúce, veľmi želateľ
né a drahomilované. Medzi ne patria čestná
povaha, cnostné skutky a dobrotivý prehovor.
Človek by mal poznať sám seba a doznať
to, čo vedie k vznešenosti alebo poníženosti,
sláve či pokoreniu, bohatstvu či chudobe.
Priama cesta je tá, ktorá človeka vedie
k úsvitu vnímania a k miestu rozbresku pra
vého porozumenia a smeruje ho k tomu, čo
prispeje k sláve, cti a významnosti.
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Dobrá povaha je pre ľudí vskutku najlep
ším plášťom daným od Boha. Ním Boh zdobí
schránku Svojich milovaných. Pri Mojom živo
te! Svetlo dobrej povahy prevyšuje svetlo sln
ca a jeho žiaru. Každý, kto ju získa, je medzi
ľuďmi považovaný za klenot. Od nej isto‑iste
závisí sláva a povznesenie sveta.
Dôveryhodnosť vskutku predstavuje dver
cia bezpečnosti pre všetkých, ktorí prebývajú
na zemi, a znamenie slávy zo strany nadovšet
ko Milosrdného. Tomu, komu sa jej dostalo, sa
vskutku dostane pokladov bohatstva a blaho
bytu. Dôveryhodnosť je najväčším portálom
vedúcim k pokoju a bezpečnosti ľudí. V pravde
od nej závisela a ešte stále závisí stálosť každej
záležitosti. Jej svetlo rozjasňuje všetko pan
stvo moci, veľkoleposti a bohatstva.
Ľudský prehovor má povahu, ktorá sa usi
luje o získanie vplyvu, a treba ho zmierňovať.
Čo sa jeho vplyvu týka, podmieňuje ho kultivo
vanosť, ktorá zase závisí od sŕdc, ktoré sú od

19

SVETLO SVETU — Výber citátov zo spisov Bahá’u’lláha

pútané a čisté. Čo sa týka jeho umiernenosti,
tá sa musí spájať s jemnocitom a múdrosťou
tak, ako je to predpísané vo Svätých Písmach
a tabuľkách.
Napomíname vás, ó národy sveta, aby ste
zachovávali to, čo povznesie vaše postavenie.
Pevne sa držte bázne Božej a odhodlane sa
pridržiavajte toho, čo je správne. Vskutku vra
vím, že jazyk má spomínať, čo je dobré — ne
poškvrňte si ho preto nepatričnou rečou. Boh
vám odpustil, čo sa stalo v minulosti. Odteraz
by mal každý vravieť len to, čo je vhodné a pri
merané, a mal by sa zdržať nactiutŕhania, nadá
vania a všetkého, čo ľuďom spôsobuje smútok.
Umenie, remeslá a vedy pozdvihujú svet
bytia a vedú k jeho povzneseniu. Poznanie je
pre život človeka sťa perute a rebrík, po kto
rom môže vystupovať. Každý má za povinnosť
si ho osvojiť.
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Významný a blahoslavený je tento deň —
deň, v ktorý všetko, čo sa v človeku ukrýva,
bolo a bude zjavené. Povznesené je postave
nie človeka, ak by sa pevne držal nezaujatos
ti a pravdy a zostal pevným a neochvejným
vo Veci. V očiach nadovšetko Milosrdného sa
skutočný človek javí ako nebeská klenba. Jej
slncom a lunou je jeho zrak a sluch a jeho žia
rivá a jasná povaha jej hviezdami. Jemu priná
leží to najvznešenejšie postavenie a jeho vplyv
vychováva svet bytia.
V tomto Najväčšom zjavení sa dobré skut
ky a chvályhodná povaha považujú za zástupy
Božie a podobne Jeho blahoslavené a sväté
Slovo. Tieto zástupy sú magnetom ľudských
sŕdc a účinným prostriedkom na odomykanie
dveriec.
Spravodlivosť a poctivosť predstavujú
dvoch strážcov, ktorí na ľudí dohliadajú. Z nich
sa zjavujú také blahoslavené a jasné slová,
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ktoré sú príčinou blahobytu sveta a ochrany
národov.
Teraz nastal čas, aby ste zarástli lístím
a zarodili plody. Plody ľudského stromu vždy
boli a sú dobrotivé skutky a chvályhodná po
vaha.
Srdce sa preto musí očistiť od planej vra
vy ľudí a posvätiť nad všetky pozemské záľuby,
aby mohlo odhaliť skrytý význam božského
vnuknutia a stať sa šperkovnicou záhad bož
ského poznania.
Prislúcha ti, aby si so zvolením Boha očis
til oko svojho srdca od svetských vecí, aby si
si mohol uvedomiť nekonečnosť božského po
znania a aby si mohol uzrieť pravdu tak jasne,
že sa zaobídeš bez dôkazov o Jeho podstate či
bez svedectiev o Jeho výrokoch.
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Ó vy, ktorí prebývate na zemi! Božie nábo
ženstvo znamená lásku a jednotu, neučiňte ho
príčinou nepriateľstva či rozbrojov.
Boh poslal Svojich Poslov, aby nasledovali
po Mojžišovi a Ježišovi, a bude tak robiť až do
konca, ktorý nemá koniec, aby ľudstvu mohla
byť neustále z nebies Božskej štedrosti udeľo
vaná Jeho milosť.
Zamysli sa nad ružou: ruža je ružou, či už
kvitne na Východe alebo na Západe. Pretože tu
nezáleží na tvare či podobe ruže, ale na vôni,
ktorú vydáva.
Podstatu viery predstavuje nemnoho slov
a preveľa činov.
Dovoľuje sa, aby sa s potešením a rados
ťou medzi sebou stýkali národy a kmene sveta.
Ó ľudia! S nasledovníkmi všetkých nábožen
stiev sa stretávajte v duchu priateľstva a druž
nosti!
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Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie
nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne
ustanovená jeho jednota.
Ó služobníku! Úpenlivo žiadaj Boha, aby
vašim srdciam otvoril portály skutočného po
rozumenia, aby sa mohli dozvedieť to, čo nik
nezvie. Vskutku, On je Darca, Odpúšťajúci, Sú
citný.
To, že by rozličným obciam zeme a roz
manitým sústavám náboženského vyznania
nemalo byť nikdy dovolené posilňovať medzi
ľuďmi pocity nepriateľstva, predstavuje v ten
to deň podstatu viery v Boha a v Jeho nábožen
stvo. Tieto zásady a zákony, tieto pevne usta
novené a mocné sústavy vyšli z jedného Zdroja
a predstavujú lúče jedného Svetla.
Náboženský fanatizmus a nenávisť pred
stavujú oheň zožierajúci svet, ktorého násil
nosti nik nedokáže uhasiť. Z tejto bezútešnej
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sužoby môže ľudstvo vyslobodiť jedine Ruka
Božskej moci.
Meč múdrosti je horúcejší než letná páľa
va a ostrejší než oceľové čepele.
Ó ľudia! Nešírte v zemi zmätok a neprelie
vajte ničiu krv a protiprávne neužívajte maje
tok iných, ani nenasledujte každého preklia
teho táraja.
Božskí Poslovia boli zoslaní a ich knihy
boli zjavené, aby podporili poznanie Boha
a prehĺbili jednotu a družnosť medzi ľuďmi.
Pero Božského vykladača v tomto oka
mihu napomína prejavy právomoci a zdro
je moci, menovite kráľov a panovníkov zeme
(Kiež im Boh poskytne pomoc!) a ukladá im,
aby podporovali vec náboženstva a ľnuli k nej.
Náboženstvo je vskutku hlavným nástrojom
na ustanovenie poriadku na zemi a pokoja
medzi národmi.
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Ó vy, priatelia Boží v Jeho mestách a Jeho
milovaní v Jeho krajinách! Tento Ukrivdený
vám ukladá čestnosť a zbožnosť. Blahoslave
né je mesto, ktoré žiari vďaka ich svetlu. Pro
stredníctvom nich sa človek povznesie a dver
cia bezpečia sa odomknú pred tvárou celého
stvorenia. Šťastný je človek, ktorý k nim pevne
ľne a uznáva ich cnostnosť, a beda tomu, kto
poprie ich postavenie.
Ó zhromaždenie mníchov! Nežite v ústra
ní svojich kostolov a kláštorov. S Mojím zvole
ním z nich vyjdite a zaoberajte sa tým, čo bude
prospešné vám i iným. Tak vám prikazuje Ten,
kto je Pán Dňa zúčtovania. Žite v ústraní tvr
dze Mojej lásky.
Prisahám pri Dennici Božieho svedectva,
ktorá zažiarila z obzoru istoty! Tento Ukriv
dený sa počas dňa i noci zaoberal tým, čo
zušľachtí ľudské duše, až kým svetlo poznania
neprevládlo nad temnotou neznalosti.
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V tomto zjavení sa objavili také javy, že ani
predstavitelia vedy a poznania, ani prejavy
spravodlivosti a poctivosti nemajú inú mož
nosť, než ich uznať. V tento deň sa ti prislúcha,
aby si s nebeskou mocou povstal a za pomoci
poznania rozptýlil pochybnosti národov sveta,
aby tak všetci ľudia mohli byť posvätení a na
smerovali kroky k Najväčšiemu oceánu a pev
ne ľnuli k tomu, čo Boh zamýšľal.
„Bohatstvom“ sa mieni nezávislosť od
všetkého okrem Boha a „chudobou“ nedosta
tok toho, čo pochádza od Boha.
Veru, udalosti, ktoré vydesia srdcia všet
kých ľudí, sa dejú len preto, aby mohla byť
každá duša podrobená skúške Božím skúšob
ným kameňom a aby praví mohli byť rozozna
ní a odlíšení od falošných.
Tí, ktorí sa ponárajú do oceánu Jeho pre
hovoru, by mali vždy čo najväčšmi brať na
zreteľ božsky zjavené nariadenia a zákazy.
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Vskutku, Jeho nariadenia tvoria najpevnejšiu
tvrdzu ochraňujúcu svet a strážiacu jeho náro
dy — svetlo pre tých, ktorí doznávajú a uzná
vajú pravdu.
Lúče vyžarujú zo slnka a zjavujú jeho pod
statu, ale nie sú slnkom samotným. Všetko, čo
sa na zemi dá vnímať, bohato dokazuje moc
Boha, Jeho poznanie a prúd Jeho štedrosti,
kým On Sám je nezmerne povznesený nad
všetky stvorenia.
Povstaňte, ó ľudia, a silou Božej moci sa
odhodlajte zvíťaziť nad sebou samými, aby
azda celá zem mohla byť oslobodená a posvä
tená od slúženia bohom planých predstáv —
bohom, ktorí úbohým uctievačom privodili
toľkú stratu a ktorí sú zodpovední za ich trá
penie. Tieto modly predstavujú prekážku, kto
rá človeku bráni v úsilí pokročiť na ceste k do
konalosti.
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Tí, ktorí sú obdarení úprimnosťou a ver
nosťou, by sa mali s potešením a radosťou stý
kať so všetkými národmi a kmeňmi zeme. Veď
družba s ľuďmi podporovala a i naďalej bude
podporovať jednotu a svornosť, čo následne
vedie k udržiavaniu poriadku na svete a pre
rodu národov.
Tento Ukrivdený napomína národy sve
ta, aby zachovávali znášanlivosť a spravodli
vosť, ktoré sú dvoma svetlami v temnote sveta
a dvoma vzdelávateľmi pri výchove ľudstva.
Šťastní sú tí, ktorí k nim dospejú, a beda ne
dbalým!
Prisahám pri živote Toho, kto je Túžbou
sveta! Keby človek v srdci premýšľal, oslobo
diac sa od všetkých pút k svetu, poponáhľal by
sa k Najväčšiemu svetlu a očistil a zbavil by sa
prachu márnych predstáv a dymu planých vý
myslov.
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Ohľadne tvojej otázky týkajúcej sa sve
tov Božích. V pravde vedz, že svety Božie sú
počtom nesčíselné a rozsahom nekonečné.
Nik ich nedokáže spočítať či pochopiť okrem
Boha, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.
Uvažuj o stave, v ktorom sa nachádzaš počas
spánku. Vskutku vravím, tento jav je najzáhad
nejším znamením Božím medzi ľuďmi, keby
o tom ľudia v srdci uvažovali.
Vskutku vravím, stvorenie Božie zahŕňa
i svety mimo tohto sveta a stvorenia okrem
týchto stvorení. V každom z týchto svetov určil
to, čo nepreskúma nik okrem Neho Samotné
ho, všetko Skúmajúceho, nadovšetko Múdre
ho. Rozjímaj nad tým, čo sme ti zjavili, aby si
mohol odhaliť zámer Boha, svojho Pána a Pána
všetkých svetov. V týchto slovách boli uložené
záhady Božskej múdrosti.
Vedz, že skutočne učeným je ten, kto uznal
Moje zjavenie a napil sa z Oceánu Môjho po
znania a vznášal sa v ovzduší Mojej lásky a od
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vrhol všetko okrem Mňa a pevne sa chopil
toho, čo bolo zoslané z Kráľovstva Môjho úžas
ného prehovoru. On je vskutku sťaby zrakom
ľudstva a duchom života pre podstatu celého
stvorenia.
Hoci Ríša slávy nevlastní nič z márností
sveta, predsa sme Svojim dedičom v šperkov
nici dôvery a odovzdanosti odkázali zname
nité a nedoceniteľné dedičstvo. Nezanechali
sme pozemské poklady a ani sme nepridali
starosti, ktoré so sebou prinášajú. Pri Bohu!
V pozemskom bohatstve je ukrytý strach a uta
jené nebezpečie.
Svetské bohatstvo je prchavé. Všetko, čo
sa pominie a mení, nie je a nikdy nebolo hod
né pozornosti, jedine v určitej uznanej miere.
Pri strastiach a súžení, ktoré Tento Ukriv
dený vytrpel, pri zjavovaní svätých veršov
a preukazovaní dôkazov, nemal iný cieľ než
uhasiť plamene nenávisti a nepriateľstva na
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to, aby svetlo súladu mohlo rozjasniť obzor
ľudských sŕdc a ten mohol dospieť ku skutoč
nému mieru a pokoju.
Vo Svojej knihe rozhodne zakázal sváry
a rozbroje. Tak v tomto Najväčšom zjavení znie
Božie rozhodnutie. Dostáva sa mu božskej
ochrany pred zrušením a Boh ho obdaril nád
herou Svojho utvrdenia. Vskutku On je Vševe
diaci, nadovšetko Múdry.
Dnes nastal deň záslužných skutkov, kiež
by ste to vedeli! Dnes nastal deň oslavovania
Boha a výkladu Jeho Slova, kiež by ste to vní
mali! Zanechajte to, čo je medzi ľuďmi bežné,
a pevne sa držte toho, čo vám uložil Boh, Po
mocník v nebezpečí, Sebedostačujúci. Rýchlo
sa blíži deň, keď vám všetky poklady zeme vô
bec nebudú na úžitok.
Šťastní sú tí, ktorí za hlavu hodili všetko
ostatné okrem Boha, a pevne sa pridŕžali toho,
čo im uložil Pán sily a moci.
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Nebesia božskej múdrosti rozjasňujú dve
žiary: konzultácia a súcit. Proste Boha, aby
každý mohol dodržiavať toto závažné a blaho
slavené slovo.
Chopte sa kalicha stálosti skrze Jeho meno
a potom z neho pite prostredníctvom zvrcho
vanosti Boha, Silného, Všemocného.
Zbožnosť a odpútanosť predstavuje dve
najväčšie žiary na nebi učenia. Blahoslavený
je ten, kto dospel do tohto zvrchovaného po
stavenia, tohto obydlia všetko prevyšujúcej
svätosti a velebnosti.
Pri spravodlivosti Božej! On je plne schop
ný spôsobiť vo svete zásadný prevrat použitím
moci jedinkého Slova. Po tom, čo všetkým ľu
ďom uložil, aby dodržiavali múdrosť, sa On
sám pridŕžal lana trpezlivosti a odovzdanosti.
Vyvarujte sa toho, aby vám prechodné zá
ležitosti ľudského života zabránili v tom, aby
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ste sa obrátili k Bohu, Pravému. V srdci zvážte
svet a jeho sváry a zmeny, aby ste uzreli jeho
cenu a postavenie tých, ktorí naň upreli zrak
a odvrátili sa od toho, čo bolo zoslané v Našej
Chránenej tabuľke.
Zvrchovanú príčinu stvorenia sveta a všet
kého, čo v ňom je, predstavuje to, aby človek
spoznal Boha.
Čo sa týka prostriedkov na živobytie, mal
by si sa zaoberať nejakým povolaním, a pritom
celú dôveru vložiť v Boha. On ti istotne z neba
Svojej priazne zošle to, čo je pre teba určené.
Ponajprv si vodami sebazaprenia očisti
dušu, hlavu si prizdob korunou bohabojnosti
a svoj chrám ozdobou spoľahnutia sa na Neho.
Tí, ktorí majú ostrý zrak, ktorí majú vý
borný sluch, ktorí majú osvietené srdce a ktorí
majú doširoka roztvorenú hruď, rozoznávajú
i pravdu, i faloš a jednu od druhej odlišujú.
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Jeden pravý Boh (Povznesená buď Jeho
sláva!) má zámer vyniesť na svetlo z bane člo
veka Tajuplné drahokamy — Tých, ktorí sú
Miestom rozbresku Jeho veci a Pokladnicou
perál Jeho poznania.
Ste plody jedného stromu a listy jednej
vetvy. So všetkými zaobchádzajte s najväčšou
láskou a súladom, priateľstvom a družnosťou.
Ten, kto je Dennica pravdy, Mi je svedkom!
Svetlo jednoty je natoľko mocné, že dokáže
osvetliť celú zem.
Služobníkom Boha a Jeho služobníčkam
ukladáme, aby boli čistí a bohabojní.
Vskutku sme prišli, aby sme zjednoti
li a spojili všetkých, ktorí prebývajú na zemi.
Svedkom toho je to, čo oceán Môjho prehovo
ru zjavil medzi ľuďmi, a predsa väčšina ľudí
zišla z cesty.
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V knihe Boha, Mocného, Významného, sa
vám zakazuje, aby ste sa zapájali do rozbrojov
a svárov. Pevne sa chopte čohokoľvek, čo vám
prospeje a čo prospeje národom sveta.
Nadišiel deň, keď treba spomínať Boha,
blahorečiť Jeho chválu a slúžiť Mu.
Umenie, remeslá a vedy pozdvihujú svet
bytia a vedú k jeho povzneseniu. Poznanie je
pre život človeka sťa perute a rebrík, po kto
rom môže vystupovať. Každý má za povin
nosť si ho osvojiť. Osvojiť si však je potreb
né poznanie takých vied, ktoré môžu byť na
prospech národov zeme, a nie tých, ktoré sa
začínajú slovami a slovami sa i končia. Vedci
a remeselníci majú vskutku veľké práva voči
národom sveta.
Jedným z mien Božích je Tvorca. On milu
je zručnosť. A preto je každý z Jeho služobní
kov, ktorý prejavuje tento prívlastok, v očiach
tohto Ukrivdeného prijateľný. Zručnosť je kni
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hou medzi knihami božských vied a pokladom
medzi pokladmi Jeho nebeskej múdrosti. Je to
poznanie, ktoré má význam, pretože niektoré
z vied prichádzajú so slovami i slovami končia.
V pravde, poznanie je pre človeka ozajst
ným pokladom a zdrojom slávy, požehnania,
radosti, povznesenosti, veselia a potešenia.
Šťastný je človek, ktorý k nemu ľne a beda ne
dbalému.
Vskutku, vravím: Bohabojnosť vždy bola
pre všetky národy sveta istou záštitou a bez
pečnou tvrdzou. Je hlavným spôsobom ochra
ny ľudstva a zvrchovaným nástrojom na jeho
zachovanie. Človek má vskutku zmysel, ktorý
ho odrádza od všetkého, čo je nehodné a ne
prístojné, a ktorý ho pred všetkým takým
chráni.
V pokladniciach poznania Boha sa ukrýva
poznanie, ktorého využívanie z veľkej časti,
i keď nie celkom, odstráni strach. Tomuto po
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znaniu však treba učiť od detstva, keďže ne
smierne napomôže odstráneniu strachu. Čo
koľvek, čo zmenšuje strach, zvyšuje odvahu.
Tento Ukrivdený nikdy netúžil a ani teraz
netúži po vodcovstve. Môj cieľ vždy bol a i na
ďalej je potlačiť všetko, čo medzi ľuďmi zeme
spôsobuje rozbroje a čo národy oddeľuje. A to
tak, aby sa všetci ľudia mohli posvätiť od kaž
dého pozemského puta a aby sa im dostalo
slobody zaoberať sa vlastnými záujmami.
Prisahám pri Slnci pravdy, ktoré vyšlo
a žiari nad obzorom tohto Väzenia! Zlepšenie
stavu sveta je jediným cieľom tohto Ukrivde
ného.
Úpenlivo pros Boha, aby ľuďom dal slyšia
ce uši, ostrý zrak, širokú hruď a vnímavé srd
ce. Azda tak Jeho služobníci budú môcť do
spieť k Túžbe svojho srdca a nasmerovať tvár
k svojmu Milovanému.
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Pri zvestovaní Svojej veci rozhodne nevá
hal. Keď oslovoval kráľov a panovníkov zeme
(Nech je Boh povznesený a kiež im pomôže!),
oznámil im to, čo vytvára blahobyt, jednotu,
súlad a obnovu sveta a pokoj národov.
Človeku sa patrí, aby preukazoval to, čo
bude v prospech ľudstva.
Boh ako najúčinnejší liek a najsilnejší ná
stroj na uzdravenie celého sveta určil zjedno
tenie všetkých národov pod jednou celosve
tovou vecou, jednou spoločnou vierou. Toto
nemožno dosiahnuť inak než prostredníc
tvom moci zručného a všemocného Lekára,
ktorému sa dostalo vnuknutia.
Nech sa ti myšlienky upriamujú na to, čo
pomôže osudu ľudstva a posvätí ľudské srdcia
a duše. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť čistými
a svätými skutkami, cnostným životom a dob
rým správaním.
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Ó zhromaždenie panovníkov, učených
a múdrych! Prisľúbený deň nadišiel a Pán zá
stupov sa objavil. Radujte sa preveľkou rados
ťou vďaka tejto zvrchovanej blaženosti. Po
môžte Mu mocou múdrosti a prehovoru!
Svet považujte za ľudské telo, ktoré sužujú
rozličné neduhy a ktorého uzdravenie závisí od
zosúladenia všetkých jeho príslušných častí.
Ó vy, múdri ľudia medzi národmi! Privri
te oči pred odcudzenosťou, aby ste mohli zrak
upriamiť na jednotu. Húževnato ľnite k tomu,
čo povedie k blahobytu a pokoju celého ľud
stva. Táto šíra zem je len jednou domovinou
a jedným obydlím.
Spoločne sa raďte a nech vás zaujíma len
to, čo prospieva ľudstvu a čo zlepšuje jeho
stav, ak ste medzi tými, ktorí bedlivo skúmajú!
V tento deň vidíme, ako je vydaný na mi
losť či nemilosť panovníkov, ktorých natoľko
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opojila pýcha, že ani nedokážu jasne vnímať,
čo najlepšie prospieva im samotným, o spo
znaní zjavenia, ktoré je také ohromujúce
a úžasné ako toto zjavenie, už ani nehovoriac.
Nech vaše predstavy zahŕňajú celý svet
a neobmedzujú sa len na vás samotných. Pod
statu zla predstavuje ten, kto bráni vzostupu
detí ľudí a prekáža ich duchovnému pokroku.
Stanovili sme, ó ľudia, že najvyšší a ko
nečný cieľ všetkej učenosti je uznanie Toho,
kto je Predmet všetkého poznania.
Človeka považujte za baňu oplývajúcu
drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine
výchovou a vzdelaním možno docieliť, že sa jej
poklady vyjavia, a umožniť tak ľudstvu, aby ich
využilo.
Boli ste stvorení, aby ste si navzájom pre
ukazovali lásku, a nie neprístojnosť a nevra
živosť. Nepýšte sa láskou k sebe samým, ale
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láskou k svojim druhom. Nehrďte sa láskou
k svojej krajine, ale láskou k celému ľudstvu.
Pýšiť sa nemá ten, kto miluje vlastnú kraji
nu, ale skôr ten, kto miluje celý svet. Zem pred
stavuje len jedinú krajinu a obýva ju ľudstvo.
Všetci ľudia boli stvorení, aby napomá
hali neustále sa rozvíjajúcej civilizácii… Ko
nať ako poľné zvieratá nie je človeka hodno.
K jeho dôstojnosti patria cnosti, akými sú zná
šanlivosť, milosrdenstvo, súcit a láskyplnosť
voči všetkým národom a kmeňom zeme.
Najlepší spomedzi ľudí sú tí, ktorí si po
volaním získavajú živobytie a z lásky k Bohu,
Pánu všetkých svetov, ho venujú sebe a svojim
blízkym.
Nech je každé ráno lepšie ako večer a kaž
dý zajtrajšok bohatší ako včerajšok. Záslu
hy človeka spočívajú v službe a cnosti, a nie
v lesku majetku a bohatstva.
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Nepovažujte sa za cudzích. Ste plody jed
ného stromu a listy jednej vetvy.
… nie je cieľom každého zjavenia, aby
úplne zmenilo povahu ľudstva, čo sa prejaví
i navonok, i vo vnútri a čo ovplyvní vnútorný
život i vonkajšie pomery?
Z nebies prehovoru Toho, kto je Túžbou
sveta, bolo zoslané to, čo vedie k obnoveniu
sveta a spáse národov a kmeňov zeme. Pozor
ne načúvajte radám Pera slávy. To je pre vás
lepšie než všetko na zemi.
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