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Ó Pane, môj Bože!“,
aby ste mohli byť oživení?
Bahájska viera:
zatiaľ čo Sinaj
Bojte sa Boha,
Tabule Bahá’u’lláha:
krúži okolo Domu
Ó nasledovníci Ducha,
Lawh-I-Aqdas – Najsvätejšia
a Horiaci Ker
a nekráčajte v šľapajach
tabuľa
hlasno volá: „On,
každého pátra,
LAWH-I-AQDAS
Ktorý je Vytúžený,
ktorý zišiel ďaleko z cesty.
(Najsvätejšia tabuľa)
prišiel vo Svojej
Myslíte si,
Toto je Najsvätejšia tabuľa,
nadprirodzenej vznešenosti.“
že On hľadá
ktorá bola zoslaná
Hľa!
Svoj vlastný záujem,
zo svätého kráľovstva
Prišiel Otec
keď bol vždy
vyvolenému,
a to, čo bolo sľúbené
ohrozovaný
ktorý nastavil tvár
v Kráľovstve, sa naplnilo!
mečmi nepriateľov;
Objektu, ktorý je
Toto je Slovo,
alebo že hľadá
svetom zbožňovaný,
ktoré Syn skryl,
márnivosť sveta,
Tomu, Ktorý prišiel
keď povedal tým,
potom, čo bol uväznený
z Neba večnosti,
ktorí boli okolo Neho:
v najpustejšom z miest?
obdarený
„Teraz to nedokážete uniesť.“
Buďte čestní vo svojom
nadprirodzenou nádherou
A keď sa ustanovený čas
úsudku a nenasledujte
v mene Pána,
naplnil
šľapaje nespravodlivých.
Pán veľkej nádhery.
a udrela tá Hodina,
Otvorte dvere
Toto je Epištola
Slovo zasvietilo
vo svojich srdciach.
z Našej prítomnosti tomu,
nad horizontom
Ten, kto je v Duchu,
ktorého závoje mien
Božej Vôle.
skutočne stojí pred nimi.
neudržali mimo Boha,
Dajte si pozor,
Prečo si od Neho
Stvoriteľa Zeme i Neba,
Ó nasledovníci Syna,
udržujete veľký odstup,
aby jeho oči mohli byť
aby ste to nezahodili
Kto vás zamýšľal
potešené v dňoch jeho Pána,
za svoj chrbát.
pritiahnuť blízko
ktorý je Pomocou v ohrození,
Pevne to držte.
na Žiarivé Miesto?
Samo -Existujúci.
Toto je pre vás lepšie,
My, popravde,
Hovorí:
než všetko, čo vlastníte.
sme vám otvorili
Ó nasledovníci Syna!
Skutočne On je blízko tých,
brány do Kráľovstva.
Odvrátili ste sa odo Mňa
ktorí konajú dobro.
Zatvoríte dvere svojich
kvôli Môjmu Menu?
Nadišla Hodina,
domov pred Mojou tvárou?
Prečo nepremýšľate
ktorú sme My ukryli
Toto je vskutku zbytočný
vo svojich srdciach?
pred poznaním
ale zlý omyl.
Dňom i nocou
ľudí na Zemi
On, vskutku,
voláte na svojho Pána,
a pred anjelmi.
znovu zišiel z Neba,
Všemohúceho,
Veru, skutočne,
tak ako z neho zišiel
ale keď On prišiel
On svedčil o Mne
prvýkrát.
z Neba večnosti
a Ja svedčím o Ňom.
Vyvarujte sa toho, aby ste sa
vo Svojej veľkej sláve,
Vskutku, on nepredurčil
hádali o tom, čo On oznámil,
odvrátili ste sa od Neho
nikoho iného okrem Mňa.
ako sa aj ľudia pred vami
a naďalej ste upadali
Tomu je svedkom
hádali o Jeho vyjadreniach.
v nedbalosti.
každá nezaujatá
Takto vám nariaďuje
My sme vskutku
a chápajúca duša.
On Pravdivý, mohli
prišli kvôli vám,
Hoci sme obklopení
by ste si to už uvedomiť.
a niesli sme
nespočetnými súženiami,
Rieka Jordán sa vlieva
nešťastie sveta
My povolávame ľudí
do Najväčšieho Oceánu
pre vašu spásu.
k Bohu, Pánovi mien.
a Syn vo svätom údolí volá:
Utekáte od Jediného,
Usilujte sa
„Tu som, tu som,
Ktorý obetoval Svoj život,
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ktorí žijú na tejto zemi.
Jeho, Ktorý zrazí k zemi,
dospieť k tomu,
Nasledujte Cestu Pána
krky všetkých ľudí.
čo vám bolo prisľúbené
a nekráčajte v šľapajach
Oznám potom
v Knihách Božích
tých, ktorí upadli
celému ľudstvu
a nekráčajte cestou
do nedbalosti.
radostné zvesti tohto
nevedomých.
Dobre je driemajúcemu,
mocného, slávneho Zjavenia.
Moje telo
ktorého zobudí
Skutočne, On, Ktorý je
znášalo väzenie,
Boží Vietor
Duchom Pravdy,
aby ste vy mohli byť
a ktorý povstane
prichádza, aby vás viedol
uvoľnení z vlastných pút.
spomedzi mŕtvych,
k rýdzej pravde.
Nasmerujte teda svoje tváre
nasmerujúc svoje kroky
On nehovorí, pretože je
smerom k Jeho pomoci
na Cestu Pána.
nabádaný Svojím ja,
a nenasledujte
Skutočne,
ale pretože ho vyzýva Ten,
šľapaje každého
taký človek je považovaný
Kto je Vše-Vediaci,
nepriateľského tyrana.
v očiach Boha,
Vše-Múdry.
Skutočne, On dovolil,
Pravdivého,
Toto je Ten, Ktorý
aby bol kruto ponižovaný,
za klenot medzi ľuďmi
velebil Syna
aby ste vy mohli dospieť
a je pokladaný
a povýšil Jeho Vec.
k sláve, a predsa
za blaženého.
Zahoďte,
vy sa zabávate
Na Východe
Ó národy Zeme,
v údolí nedbalosti.
svetlo Jeho Zjavenia
to čo máte
On, v pravde, žije
prepuklo; na Západe
a pevne držte to,
v najopustenejších príbytkoch
sa objavili znamenia
čo vám ponúka
pre vaše dobro, zatiaľ čo vy
Jeho nadvlády.
Vše-Mocný,
žijete vo svojich palácoch.
Premýšľajte o tom vo svojich
On, Ktorý je Nositeľom
Nepočuli ste
srdciach, Ó ľudia,
Božej Dôvery.
Hlas Kričiaceho,
a nebuďte medzi tými,
Uvoľnite svoje uši
volajúci nahlas
ktorí sa tvária hluchí
a nasmerujte svoje srdcia
v divočine Bayánu,
voči napomenutiam Toho,
k Nemu,
prinášajúci vám
Ktorý je Všemocný,
aby ste mohli počuť
radostné zvesti
Vše-Pochválený.
to najúžasnejšie Volanie,
príchodu vášho Pána,
Dovoľte Božiemu Vetru,
ktoré zaznelo
Vše-Milosrdného? Hľa!
aby vás zobudil.
zo Sinaja,
On príde
Skutočne,
obydlia vášho Pána,
v bezpečnom tieni
vanie nad svetom.
Najslávnejšieho.
Svedectva, obdarený
Dobre sa vodí tomu,
To vás popravde priblíži
presvedčivým dôkazom
kto objavil jeho vôňu
k Miestu,
a tí, ktorí v Neho
a bol považovaný
v ktorom si uvedomíte
skutočne veria,
za dobre zaisteného.
nádheru svetla
pokladajú Jeho prítomnosť
Betlehem je na nohách
Jeho priazne,
za stelesnenie
kvôli Božiemu Vetru.
ktoré svieti nad týmto
Kráľovstva Božieho.
Počujeme jeho hlas hovoriť:
žiarivým Horizontom.
Blahoslavený je človek,
„Ó, najšľachetnejší Pane!
Tak to bolo ustanovené
ktorý sa k Nemu obráti
Kde je ustanovená
Duchom
a beda tomu, kto ho odmietne
Tvoja veľká sláva?
na tejto podivuhodnej Tabuli.
alebo o Ňom pochybuje.
Sladké príchute
On, ktorý povoláva ľudí
Oznám mníchom: Hľa!
Tvojej prítomnosti
v Mojom mene,
Ten, Ktorý je Vládcom,
ma oživili,
je skutočne odo Mňa
prichádza.
potom, čo som sa stratil
a on odhalí to,
Vystúp spoza závoja
vo svojom odlúčení od Teba.
čo je nad sily všetkých,
v mene tvojho Pána,
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pri hodovnom stole,
Šťastný si ty,
Buď pochválený,
ktorý bol zoslaný z Neba
ktorý si obrátil svoju tvár
pretože si zdvihol závoje
božskej štedrosti
k Mojej tvári,
a prichádzaš s mocou
pre Mojich vyvolených.
pretože si
viditeľnej slávy.“
Požehnaný ponížený,
roztrhol závoje na dvoje,
Volali sme na neho
ktorý sa pevne drží
rozbil si modly
spoza Svätostánku
šnúry Mojej slávy;
a spoznal si svojho
Vznešenosti a Ušľachtilosti:
a núdzny,
večného Pána.
„Ó Betlehem!
ktorý vstupuje do tieňa
Buď pevný
Toto Svetlo povstalo
Svätostánku Mojej hojnosti.
v tejto Veci
v oriente a cestovalo
Blahoslavený nevedomý,
a uč ľudí
smerom do západného sveta,
ktorý hľadá prameň
dokonalou múdrosťou.
až kým nedosiahlo k tebe,
Môjho poznania;
Takto ti prikazuje
k večeru svojho života.
a nedbalý,
Vládca Zeme i Neba.
Povedz Mi teda:
ktorý lipne k šnúre
On je popravde Všemocný,
Spoznávajú synovia Otca
spomienky na Mňa.
Najšľachetnejší.
a prijímajú Ho
Požehnaná duša,
Zakrátko Boh povýši
alebo Ho odmietajú
ktorá bola
tvoju spomienku
ako aj ľudia kedysi
pozdvihnutá k životu
a zapíše
odmietli Jeho (Ježiša)?“
Mojím oživujúcim dychom
Perom Slávy to,
Na čo zvolal:
a získala prístup
čo si vyslovoval
„Ty si v pravde
do Môjho
pre dobro Jeho lásky.
Vše - Vediaci,
nebeského Kráľovstva.
On je v pravde
Najlepšie Informovaný.“
Požehnaný je človek,
Ochranca tých,
Skutočne, berieme
ktorého prebudili sladké
ktorí konajú dobro.
všetky stvorené veci
príchute opätovného
Blahoslavený spiaci,
za Našich svedkov.
zjednotenia so mnou
ktorý je prebudený
Niektorí Nás poznajú
a pritiahli ho do blízkosti
Mojim Vetrom.
a svedčia, zatiaľ čo
Úsvitu Môjho Zjavenia.
Blahoslavený mŕtvy,
väčšina svedčí,
Požehnané ucho,
ktorý je oživený
hoci Nás nepoznajú.
ktoré počulo
Mojim oživujúcim dychom.
Hora Sinaj je na nohách
jazyk, ktorý dosvedčil,
Požehnané oko,
v radosti, že spozorovala
oko, ktoré videlo
ktoré je utešované pohľadom
Našu tvár.
a spoznalo
na Moju krásu.
Ona zdvihla svoj
Samotného Pána,
Požehnaný je pútnik,
okúzľujúci hlas
v Jeho veľkej sláve
ktorý smeruje svoje kroky
v oslave svojho Pána,
a vznešenosti, plného
k Svätostánku
hovoriac: „Ó Pane!
nádhery a nadvlády.
Mojej slávy a vznešenosti.
Cítim vôňu
Požehnaní sú tí,
Blahoslavený smútiaci,
Tvojho odevu.
ktorí dospeli
ktorý hľadá útočisko
Myslím si, že si blízko,
do Jeho prítomnosti.
v tieni Mojich nebies.
obklopený znameniami Boha.
Požehnaný je človek,
Blahoslavený vysmädnutý,
Ty si zušľachtil
ktorý hľadal
ktorý sa ponáhľa
tieto oblasti
osvietenie Zorničkou
k jemne tečúcim vodám
Svojimi krokmi.
(Jitřenkou) Môjho Slova.
Mojej láskyplnej dobroty.
Veľká je blaženosť
Požehnaný je ten, ktorý
Požehnaná je nenásytná duša,
Tvojich ľudí, keby Ťa len
ozdobil svoju hlavu
ktorá odhodí preč
poznali a vdychovali
diadémom Mojej lásky.
svoje sebecké túžby
Tvoje sladké príchute;
Požehnaný je ten, ktorý
z lásky ku Mne
beda tým, ktorí
počul o Mojom zármutku
a zaujme svoje miesto
tvrdo zaspali.“
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a povstal Mi na pomoc
spomedzi Mojich ľudí.
Požehnaný je ten, ktorý
obetoval svoj život
na Mojej ceste
a znášal mnohoraké ťažkosti
kvôli Môjmu Menu.
Požehnaný je človek, ktorý
istý si Mojím Menom,
povstal spomedzi mŕtvych,
aby oslavoval Moju chválu.
Požehnaný je ten,
ktorý bol očarený
Mojimi úžasnými melódiami
a roztrhol vo dvoje závoje
mohutnosťou Mojej moci.
Požehnaný je ten,
kto zotrváva poctivý
k Mojej Zmluve,
a ktorému veci tohto sveta
nezabránili, aby dospel
k Mojej Sieni svätosti.
Požehnaný je človek,
ktorý sa odpútal
od všetkého okrem Mňa,
vznášal sa v atmosfére
Mojej lásky,
získal vstup
do Môjho Kráľovstva,
pozeral na Moje ríše slávy,
plnými dúškami pil živé vody
Mojej štedrosti,
napil sa, čo hrdlo ráči
z nebeskej rieky Mojej
milujúcej prozreteľnosti,
oboznámil sa
s Mojou vecou, pochopil to,
čo som ukryl
v poklade Mojich Slov,
a zasvietil
z horizontu
božského poznania
zamestnaný Mojou chválou
a velebením. Vskutku,
on je Mnou. Na ňom
spočinie Moja milosť,
Moja láskyplná dobrota,
Moja štedrosť a Moja sláva.
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