
SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI 

 

Kompilácia pripravená Výskumným oddelením 

Svetového domu spravodlivosti 

Február 2021 

 

 

 

 

Zo spisov Bahá’u’lláha 

   

1.1    Rovnováhu sveta narušil vplyv chvenia tohto najväčšieho, tohto nového spôsobu 

usporiadania sveta. Usporiadaný život ľudstva rozbúrilo pôsobenie tohto jedinečného, 

tohto úžasného systému – systému, ktorému podobný smrteľný zrak nikdy neuzrel. 

(Kitáb-i-aqdas, odsek č. 181) 

2.1 Ó vy, muži spravodlivosti! V ríši Božej buďte pastiermi Jeho oviec a chráňte ich pred 

dravými vlkmi prišlými v prestrojení tak, ako by ste chránili vlastných synov. Tak vás 

napomína Poradca, Verný. 

(Kitáb-i-aqdas, odsek č. 52) 

3.1 Príspevky venované na charitu pripadajú Bohu, Zjaviteľovi znamení. Nik s nimi nemá 

právo nakladať bez zvolenia Toho, kto je Miestom rozbresku zjavenia. Po Ňom 

prechádza táto právomoc na Aghṣánovcov a po nich na dom spravodlivosti, pokiaľ bude 

na svete dovtedy ustanovený. Tieto príspevky budú vynakladať v prospech Miest, ktoré 

v tejto Veci boli povznesené, a na všetko, čo uložil Ten, kto je Bohom moci a sily. V 

opačnom prípade pripadnú Bahovmu ľudu, ktorý neprerečie bez Jeho zvolenia a nesúdi 

inak, než v súlade s tým, čo Boh určil v tejto tabuľke, aby ich mohol vynaložiť tak, ako 

mu to bolo uložené v knihe Boha, Mocného, Štedrého. Hľa, práve tento ľud je medzi 

nebesami a zemou bojovníkom za víťazstvo! 

         (Kitáb-i-aqdas, odsek č. 42) 

4.1  „Vzdávaj vďaku svojmu Pánu, ó Karmel! Rýchlo ťa stravoval oheň odlúčenia odo Mňa, 

keď tu sa pred tvojou tvárou zvlnil oceán Mojej prítomnosti, rozveseľujúc tvoj zrak i 

zrak celého stvorenia a napĺňajúc potešením všetko viditeľné i neviditeľné. Plesaj, 

pretože si Boh na tebe v tento deň ustanovil trón, učinil ťa miestom rozbresku Svojich 

znamení a úsvitom dôkazov Svojho zjavenia. Blažený je ten, kto okolo teba obchádza, 

kto rozhlasuje zjavenie tvojej slávy a spomína to, čím ťa zahrnula štedrosť Pána, tvojho 

Boha. V mene svojho Pána, nadovšetko Slávneho, sa chop Kalicha nesmrteľnosti a 

ďakuj Mu za to, že na znamenie Svojho milosrdenstva voči Tebe obrátil tvoj smútok na 

radosť a premenil tvoj žiaľ na blažené šťastie. On vskutku miluje to miesto, ktoré sa 

stalo stolcom Jeho trónu, miesto, po ktorom kráčali Jeho kroky, ktoré poctil Svojou 

prítomnosťou, miesto, z ktorého vyšlo Jeho volanie, miesto, na ktoré padali Jeho slzy. 

4.2.  Zvolaj k Siónu, ó Karmel, a oznám šťastnú zvesť: Ten, kto bol skrytý pred zrakom 

smrteľníkov, prišiel! Prejavilo sa Jeho všepodmaňujúce mocnárstvo. Zjavila sa Jeho 



všezahrňujúca nádhera. Varuj sa, aby si zaváhala či zastala. Náhli sa vpred a obchádzaj 

dookola Mesto Božie zostúpivšie z nebies, nebeskú Kábu, okolo ktorej v zbožnej úcte 

krúžili tí, ktorí sú obľúbení Bohom, čistí srdcom a zhromaždenie najvznešenejších 

anjelov. Och, ako len túžim každému miestečku na povrchu zemskom oznámiť radostnú 

zvesť o tomto zjavení a doniesť ju do každého z miest. Je to zjavenie, ktoré lákalo srdce 

Sinaja a v ktorého mene volá Horiaci ker: ,Bohu, Pánu pánov, prináležia kráľovstvá 

zeme i nebies.‘ Vskutku, dnes nastal deň, keď sa súš i more radujú z tohto oznámenia, 

deň, pre ktorý bolo nazhromaždené to, čo Boh prostredníctvom štedrosti presahujúcej 

pochopenie smrteľnej mysle či srdca nariadil zjaviť. Onedlho Boh dá, aby na tebe 

vyplávala Jeho Archa, a prejaví Bahov ľud, ktorý sa spomína v Knihe mien.“ 

                 (Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, ss. 19–20)  

5.1 Dôverníci domu spravodlivosti majú za povinnosť spoločne sa radiť o tom, čo nebolo 

navonok zjavené v Knihe, a zaviesť to, čo odsúhlasia. Boh im vskutku vnukne čokoľvek, 

čo si zaželá, a On je vskutku Poskytovateľ, Vševedúci. 

               (Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, s. 78) 

6.1 Napomíname mužov domu spravodlivosti a prikazujeme im, aby zaistili ochranu a 

bezpečnosť mužov, žien a detí. Sú povinní vždy a za všetkých okolností brať čo najväčší 

ohľad na záujmy ľudu.  

             (Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, s. 79) 

7.1 Muži Božieho domu spravodlivosti majú za povinnosť dňom i nocou upriamovať zrak 

na to, čo zažiarilo z Pera slávy s cieľom vychovávať ľudí, budovať národy, ochraňovať 

človeka a zabezpečovať jeho česť. 

(Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, s. 128) 

8.1 Tento úryvok, ktorý teraz Pero slávy zapisuje, sa počíta za súčasť Najsvätejšej knihy: 

Mužom Božieho domu spravodlivosti boli zverené ľudské záležitosti. Oni v pravde 

medzi Jeho služobníkmi predstavujú dôverníkov Božích a úsvity právomoci v Jeho 

krajinách. 

8.2 Ó ľud Boží! Práve spravodlivosť vychováva svet, pretože ju podopierajú dva piliere: 

odmena a trest. Tieto dva piliere sú pre svet zdrojom života. Keďže každý deň so sebou 

prináša nové otázky a na každú otázku jestvuje vhodné riešenie, s takýmito 

záležitosťami by ste sa mali obracať na dom spravodlivosti, aby jeho členovia mohli 

konať podľa potrieb a požiadaviek doby. Tým, ktorí kvôli Bohu povstanú, aby Jeho veci 

slúžili, sa z nevideného Kráľovstva dostáva božské vnuknutie. Všetci majú za povinnosť 

ich uposlúchnuť. Všetky štátne záležitosti treba predkladať domu spravodlivosti, ale pri 

uctievaní sa treba držať toho, čo v knihe zjavil Boh. 

(Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, ss. 130–131) 

9.1 Náboženstvo človeku udeľuje najvzácnejší zo všetkých darov, ponúka mu pohár 

blahobytu, dáva mu večný život a ľudstvo zahŕňa nepominuteľnými výhodami. Hlavy a 

panovníci sveta a obzvlášť dôverníci Božieho domu spravodlivosti sú povinní sa čo 

najväčšmi usilovať, aby v očiach sveta zaistili jeho miesto, podporili jeho záujmy a 

povzniesli jeho postavenie. Podobným spôsobom sa majú za povinnosť zaujímať o 

pomery svojich poddaných a oboznámiť sa so záležitosťami a činnosťou rozličných obcí 



vo svojom panstve. Zvolávame prejavy moci Božej – vladárov a vládcov zeme – aby sa 

snažili a činili všetko, čo je v ich moci, aby zo sveta zniesli nezhody a rozjasnili ho 

svetlom súladu. 

(Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bahájske spol. v SR, 2010, s. 132) 

 

 

 

 


