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Na nasledujúcich stranách vás pozývame skúmať 
históriu bahájskej viery, jej učenie a to, 
ako sa uplatňuje v živote ľudí.

Počas tisícročia trvajúcej histórie ľudstva 
boli obdobia, keď sa postupný vývoj 
civilizácie náhle zrýchlil. Prudký rast 
sprevádzali intenzívne kultúrne, sociálne 
a technologické zmeny. Od čias prvých 
historických záznamov až podnes bol 
príčinou skokov v ľudskom pokroku 
príchod veľkých svetových náboženstiev, 
ktoré predstavujú podnet pre niektoré 
z najpôsobivejších a najtrvalejších úspe-
chov ľudstva v umení, architektúre, správe, 
práve, literatúre a vede.

Nasledovníci bahájskej viery, žijúci praktic-
ky v každej krajine a území na planéte, sú 
presvedčení, že ľudstvo stojí na pokraji 
obrovskej spoločenskej zmeny, ktorá bude 
vo svojom rozsahu globálna. Ďalšiu 
a nevyhnutnú etapu pokračujúceho rozvoja 
ľudstva predstavuje zjednotenie všetkých 
národov a ľudí žijúcich v mierovej a spra-
vodlivej globálnej civilizácii. V takej, ktorá 
víta a uznáva všetkých a ktorá čerpá úžitok 
z jedinečného kultúrneho a náboženského 
dedičstva, kde každý prispieva do spoloč-
ného celku.

Ľudstvo už prešlo štádiami detstva 
a dospievania a teraz stojí na prahu svojej 

kolektívnej dospelosti. Konflikty, nepokoje 
a zmätky dnešnej doby sú rysmi prechod-
ného obdobia, ktoré možno prirovnať 
k dospievaniu. Staré postoje a prekonané 
vzorce myslenia odchádzajú a postupne sa 
zakoreňujú nové spôsoby myslenia 
a konania.

Bahá’u’lláh (1817 — 1892), zakladateľ 
bahájskej viery, prehlásil, že Jeho poslaním 
je vychovávať ľudstvo pre túto dlho 
očakávanú epochu globálnej civilizácie. 
Vravel, že nadchádzajúce obdobie pred-
stavuje dobu celosvetového mieru a spra-
vodlivosti, ktorú oddávna predpovedali 
posvätné písma.

Bahá’u’lláh zjavil hlbokú duchovnú pravdu, 
revolučné zásady a praktické prístupy, 
ktoré prevedú ľudstvo cez zradné dospie-
vanie až k dospelosti. Jeho učenie, ktorého 
ústredným princípom je jednota ľudstva, 
nám ponúka nádejné nové spôsoby, ako 
chápať naše miesto a zmysel v tomto 
svete. Bahá’u’lláhov život a Jeho spisy 
stoja za vznikom celosvetového spoločen-
stva bahájov odhodlaného učiť sa, ako 
uviesť Jeho učenie do praxe.

Pozvánka pre čitateľa
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civilizácii

„Zámerom 
náboženstva je 
ustanoviť jednotu 
a súlad medzi 
národmi sveta. 
Neučiňte ho 
príčinou rozkolov 
a sporov.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Úloha

SA ROZVÍJAJÚCEJ
náboženstva v NEUSTÁLE

Veľké svetové náboženstvá oživovali 
civilizácie počas celej histórie. Každé 

z nich potvrdzuje existenciu nadovšetko 
Milujúceho Boha a otvára dvere k poznaniu 
duchovných dimenzií života. Každé z nich 
kultivuje v ľudskom srdci lásku k Bohu 
a k ľudstvu a usiluje sa odkryť najvznešenej-
šie vlastnosti a túžby ľudskej bytosti. Každé 
z nich povolávalo ľudstvo k vyššiemu 
stupňu civilizácie.

Počas tisícky rokov trvajúceho detstva 
a dospievania ľudstva umožňovali systémy 
spoločnej viery, ktoré priniesli veľké svetové 
náboženstvá, aby sa ľudia zjednocovali 
a vytvárali vzťahy založené na dôvere 
a spolupráci na stále vyšších úrovniach 
sociálnej organizácie — cez rodinu ku 
kmeňu, mestskému štátu až k národu. 
Dnes, v čase, keď ľudský rod smeruje 
k vytvoreniu globálnej civilizácie, môžeme 
snáď viac než kedykoľvek predtým pocho-
piť túto schopnosť náboženstva podporovať 
spoluprácu a podnecovať kultúrnu evolúciu. 
Evoluční psychológovia a kultúrni antropoló-
govia sa začínajú vo svojich prácach vo 
zvýšenej miere zaoberať práve týmto 
pohľadom na náboženstvo a uznávajú ho.

Zakladatelia svetových náboženstiev 
podnietili svojím učením dychberúce 
výdobytky v literatúre, architektúre, umení 

a hudbe. Posilnili rozvoj rozumového 
chápania, vedy a vzdelávania. Ich morálne 
princípy boli premietnuté do univerzálnych 
právnych kódexov, ktoré usmerňujú 
a povznášajú ľudské vzťahy. Bahájske 
spisy hovoria o týchto jedinečných ľud-
ských bytostiach ako o „Prejavoch Bo-
žích“. Patria k nim (okrem iných) Krišna, 
Mojžiš, Zoroaster, Buddha, Ježiš Kristus, 
Muh.ammad, Báb a Bahá’u’lláh. História 
poskytuje nespočetne veľa príkladov toho, 
ako tieto Postavy v celých populáciách 
prebudili schopnosť milovať, odpúšťať, tvo-
riť, byť odvážnym, prekonávať predsudky, 
obetovať sa pre všeobecné blaho a ovlá-
dať impulzy nižších ľudských inštinktov. 
Tieto výsledky možno považovať za 
spoločné duchovné dedičstvo ľudského 
rodu.

Ľudstvo dnes čelí obmedzeniam spoločen-
ského poriadku neschopného zvládnuť 
závažné výzvy sveta, ktorý sa scvrkol 
doslovne na úroveň susedstva. Zvrchované 
národy na tejto malej planéte zisťujú, že uviazli 
medzi spoluprácou a súperením. Blaho 
ľudstva a životného prostredia je často 
obetované vlastným národným záujmom. 
Národy sveta poháňané konkurenčnými 
ideológiami a rozdelené rôznymi variáciami 
pojmu „my“ proti „nim“ sa ocitajú v jednej kríze 
za druhou, zapríčinených vojnou, terorizmom, 
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predsudkami, útlakom, hospodárskou 
nerovnováhou, environmentálnymi otrasmi 
a ďalšími inými príčinami.

Bahá’u’lláh ako posledný v sérii božsky 
inšpirovaných morálnych vzdelávateľov, 
ktorí viedli ľudstvo od epochy k epoche, 
hlásal, že ľudstvo sa teraz približuje 
k svojmu dlho očakávanému štádiu 
dospelosti: k jednote na globálnej úrovni 
spoločenskej organizovanosti. Poskytuje 
víziu jednoty ľudstva, morálny rámec 
a učenie založené na súlade vedy a nábo-
ženstva, ktoré priamo riešia problémy 
dnešnej doby. Určuje cestu k ďalšiemu 
štádiu spoločenskej evolúcie ľudstva. Ponú-
ka národom sveta zjednocujúci príbeh, 
ktorý je v súlade s naším vedeckým 
chápaním skutočnosti. Vyzýva nás, aby 
sme rozpoznali svoju spoločnú ľudskosť, 
považovali sa za členov jednej rodiny, 

prestali sa jeden druhému odcudzovať, aby 
sme odhodili predsudky a spojili sa. Tak 
môžu byť všetky národy a spoločenské 
skupiny protagonistami pri formovaní 
vlastnej budúcnosti a v konečnom dôsledku 
i spravodlivej a mierovej globálnej civilizácie.

Jedno ľudstvo, jedno 
vyvíjajúce sa náboženstvo

Žijeme v čase rýchlych, často znepokojivých 
zmien. Ľudia dnes skúmajú prebiehajúce 
premeny sveta so zmiešanými pocitmi 
očakávania a strachu, nádeje a úzkosti. 
V spoločenských, ekonomických a politic-
kých kruhoch sa nastoľujú základné otázky 
o našej identite a povahe vzťahov, ktoré nás 
spájajú, v miere nevídanej desaťročia.

Pokrok v oblasti vedy a techniky dáva 
nádej na riešenie mnohých objavujúcich 

„Všetci ľudia 
boli stvorení, aby 
napomáhali neustále 
sa rozvíjajúcej 
civilizácii.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H
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sa výziev, ale sám osebe je tiež silným 
zdrojom rozkolu, keď mení spôsob, ako 
sa rozhodujeme, učíme, organizujeme, 
pracujeme a hráme, a vyvoláva morálne 
otázky, s ktorými sme sa doteraz nestretli. 
Niektoré z najhrozivejších problémov, 
ktorým ľudstvo čelí — tie, ktoré sa 
zaoberajú stavom ľudstva a vyžadujú si 
morálne a etické rozhodnutia — sa nedajú 
vyriešiť iba pomocou vedy a techniky, 
nech je ich prínos akokoľvek dôležitý.

Bahá’u’lláhovo učenie nám pomáha 
porozumieť zmenám, ktoré prebiehajú. 
Jadro Jeho učenia tvoria dve kľúčové 
myšlienky. Prvou je nevyvrátiteľná pravda, 
že ľudstvo je jedno. Táto pravda stelesňuje 
základnú povahu dnešnej doby, pretože bez 
nej je nemožné vybudovať naozaj spravodli-
vý a mierový svet. Druhou kľúčovou 
myšlienkou je porozumenie, že veľké ľudské 
vierovyznania pochádzajú z jedného 
spoločného Zdroja a sú vyjadrením jediného 
vyvíjajúceho sa náboženstva.

Bahá’u’lláh vo Svojich spisoch apeloval na 
vodcov národov, náboženských predstavi-
teľov a na všetkých ľudí, aby si uvedomili 
dôležitosť náboženstva pre pokrok ľudstva. 
Vysvetlil, že všetci Zakladatelia najväčších 
svetových náboženstiev hlásali tú istú vieru. 
Náboženstvo opísal ako „hlavný nástroj na 
ustanovenie poriadku na zemi a pokoja 
medzi národmi“ a hovoril o ňom ako 
o „žiariacom svetle a nedobytnej tvrdzi pre 
ochranu a blahobyt národov sveta“. V ďalšej 
zo Svojich tabuliek tvrdí, že „zámerom 
náboženstva je zaštítiť záujmy ľudského 
rodu, podporovať jeho jednotu a posilňovať 
ducha lásky a družnosti medzi ľuďmi“. 
„Náboženstvo Boha a Jeho božské záko-
ny,“ vysvetľuje ďalej, „sú najsilnejším 
nástrojom a najistejším zo všetkých pro-
striedkov na to, aby medzi ľuďmi svitlo 
svetlo jednoty. Pokrok sveta, rozvoj náro-
dov, pokoj ľudí a mier pre všetkých, ktorí 
prebývajú na zemi, to všetko patrí medzi 

zásady a nariadenia Božie. Náboženstvo 
človeku udeľuje najvzácnejší zo všetkých 
darov, ponúka mu pohár blahobytu, dáva 
mu večný život a ľudstvo zahŕňa nepominu-
teľnými výhodami.“

Úpadok náboženstva

Bahá’u’lláh bol tiež hlboko znepokojený 
korupciou a zneužívaním náboženstva, 
ktoré charakterizujú ľudské spoločenstvá 
na planéte. Varoval pred nevyhnutným 
úpadkom vplyvu náboženstva na sféru 
ľudského rozhodovania a na ľudské srdce. 
Vysvetlil, že tento úpadok nastane, keď 
vznešené a čisté učenie morálnych Žiar, 
ktoré založili veľké svetové náboženstvá, 
skorumpujú sebecké ľudské myšlienky, 
poverčivosť a svetská túžba po moci. „Keby 
bola lampa náboženstva zatienená,“ 
vysvetľuje Bahá’u’lláh, „nastal by zmätok 
a rozruch a svetlo nestrannosti a spravodli-
vosti, pokoja a mieru by prestalo žiariť.“

Zneužívanie v mene náboženstva, rôzne 
formy predsudkov, povier, dogiem, exkluzi-

že všetky veľké 
svetové náboženstvá 
pochádzajú z jedného 
spoločného Zdroja 
a sú vyjadrením 
jedného rozvíjajúceho 
sa náboženstva.

Jadro Jeho posolstva 
tvoria dve hlavné 
myšlienky:

prvou

druhou,

je nevyvrátiteľná 
pravda, že ľudstvo 
je jedno,
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vity a iracionality, ktoré sa zakorenili v nábo-
ženskom zmýšľaní a praktikách, predstavu-
jú z pohľadu bahájskeho učenia prekážky 
brániace náboženstvu uplatniť svoj liečivý 
vplyv a silu budovať spoločnosť, ktorou 
náboženstvo oplýva.

Nad prejavmi náboženskej skazenosti 
vysoko čnejú hrôzostrašné a násilné činy 
ohavne vykonávané v mene Boha. Takéto 
skutky zanechali ohyzdné jazvy na vedomí 
ľudstva a pokrivili ponímanie náboženstva 
v mysliach nespočetného množstva ľudí, 
z ktorých mnohí sa od náboženstva úplne 
odvrátili.

Duchovná a morálna pustota prameniaca 
z úpadku náboženstva nielenže spôsobila 
násilné prejavy náboženského fanatizmu, 
ale zároveň umožnila materialistickému 
poňatiu života stať sa vo svete prevládajú-
cou paradigmou.

Počas uplynulého storočia sa verejnosť 
i ľudia v súkromnom živote do značnej 
miery prestali náboženstvom riadiť ako 

autoritou a radcom. Začalo sa upevňovať 
závažné presvedčenie: ako sa spoločnosť 
stáva civilizovanejšou, úloha náboženstva 
v kolektívnych záležitostiach ľudstva sa 
oslabuje a náboženstvo sa odsúva do 
súkromia človeka. Nakoniec sa objavili aj 
úvahy, že náboženstvo úplne zanikne.

Tento predpoklad však neobstojí vo svetle 
súčasného vývoja. V prvých desaťročiach 
21. storočia náboženstvo ako sociálna sila 
globálneho významu zažilo obrodenie. Svet 
sa prudko mení a znova sa v ňom prebúdza 
túžba ľudstva po zmysle a duchovnom 
spojení. Prejavuje sa rôznymi formami: etab-
lované náboženstvá v snahe uspokojiť 
potreby prichádzajúcich generácií prispôso-
bujú doktríny a praktiky súčasnému 
spôsobu života, medzináboženské aktivity 
posilňujú dialóg medzi náboženskými 
skupinami, nespočetné množstvo duchov-
ných hnutí sa často zameriava na individuál-
ne naplnenie a osobnostný rozvoj. Rastie 
však aj fundamentalizmus a radikálne 
prejavy náboženských praktík, ktoré 
tragicky zneužili rastúcu nespokojnosť 
určitých skupín ľudstva, predovšetkým 
mládeže.

Zároveň národné a medzinárodné vládne 
inštitúcie nielenže uznávajú trvalú prítom-
nosť náboženstva v spoločnosti, ale si aj 
stále viac uvedomujú jeho význam pri 
riešení najpálčivejších problémov ľudstva. 
Toto uvedomenie viedlo k väčšiemu 
zapájaniu náboženských vodcov a spolo-
čenstiev do rozhodovania a vykonávania 
rozličných plánov a programov zameraných 
na zlepšenie sociálnej situácie.

Žiadna z týchto snáh však ani zďaleka 
nedokáže oceniť dôležitosť sociálnej sily, 
ktorá v minulosti toľkokrát preukázala 
schopnosť podnietiť vznik pulzujúcich 
civilizácií. Ak má náboženstvo v tomto 
období hlbokých, často búrlivých zmien 
uplatniť svoj životne dôležitý vplyv, musí byť 

„Keby bola 
lampa náboženstva 
zatienená, nastal 
by zmätok 
a rozruch a svetlo 
nestrannosti 
a spravodlivosti, 
pokoja a mieru by 
prestalo žiariť.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

ÚLOHA NÁBOŽENST VA V NEUSTÁLE SA ROZVÍJA JÚCEJ CIVILIZÁCII
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chápané po novom. Ľudstvo sa musí striasť 
zhubných koncepcií a praktík, ktoré sa 
maskujú ako náboženstvo. Otázka znie, ako 
chápať náboženstvo v modernom svete 
a ako uvoľniť jeho konštruktívne sily pre 
dobro všetkých.

Obroda náboženstva

Veľké náboženské systémy, ktoré tisícky 
rokov viedli ľudstvo, možno považovať 
v zásade za jedno jediné rozvíjajúce sa 
náboženstvo, z času na čas sa obnovujú-
ce, vyvíjajúce sa spolu s tým, ako ľudstvo 
postupovalo od jedného stupňa kolektívne-
ho vývoja k nasledujúcemu. Náboženstvo 
teda možno považovať za systém vedo-
mostí a činností, ktorý spolu s vedou 
posúval v toku histórie vývoj civilizácie.

Dnešné náboženstvo nemôže byť tým, čím 
bolo v minulých dobách. Baháji veria, že 
veľa z toho, čo v súčasnosti považujeme za 
náboženstvo, treba prehodnotiť vo svetle 
zásadných právd, ktoré formuloval Ba-
há’u’lláh: jednoty Boha, jednoty nábožen-
stva a jednoty ľudskej rodiny.

Bahá’u’lláh zaviedol nekompromisné 
kritérium: Ak sa náboženstvo stane 
zdrojom rozdelenia, odcudzenia alebo 
nezhôd, príčinou násilia a teroru, lepšie je 
zaobísť sa bez neho. Skúškou pravého 
náboženstva sú jeho plody. Náboženstvo 
musí preukázateľne povznášať ľudstvo, 
vytvárať jednotu, posilňovať dobrý charak-
ter, podporovať hľadanie pravdy, oslobo-
dzovať ľudské vedomie, presadzovať 
sociálnu spravodlivosť a pomáhať zlepšiť 
svet. Pravé náboženstvo poskytuje 
morálne základy k zosúladeniu vzťahov 
medzi jednotlivcami, spoločenstvami 
a inštitúciami cez rozmanité a zložité 
sociálne prostredia. Posilňuje pevný 
charakter a vštepuje ľuďom sebaovládanie, 
súcit, schopnosť odpúšťať, veľkodušnosť 
a šľachetnosť. Zakazuje ubližovať druhým 

a nabáda duše k obetavosti a k využívaniu 
toho, čo majú, pre dobro druhých. Posky-
tuje víziu zahŕňajúcu celý svet a očisťuje 
srdce od sebectva a predsudkov. Inšpiruje 
duše, aby sa usilovali o materiálny a du-
chovný rozvoj všetkých ľudí, aby svoje 
šťastie videli v šťastí druhých, aby napre-
dovali v poznaní a vedách a aby boli 
nástrojmi pravej radosti a oživovali celé 
ľudstvo.

Pravé náboženstvo je v súlade s vedou. Ak 
sa veda a náboženstvo chápu ako navzájom 
sa dopĺňajúce, poskytnú ľuďom mocný 
prostriedok k získaniu nových a úžasných 
vhľadov do reality a k formovaniu okolitého 
sveta, v ktorom má každý systém úžitok zo 
vzájomného primeraného ovplyvňovania. Ak 
veda postráda náboženský pohľad, môže sa 
stať zraniteľnou voči dogmatickému materia-
lizmu. Keď náboženstvo postráda vedu, 
stane sa obeťou povier a slepého napodob-
ňovania minulosti. Bahájske učenie hovorí:

Všetko, čomu veríte, zosúlaďte s vedou. 
Viera a veda si nesmú odporovať, pretože 
pravda je len jedna. Keď náboženstvo, 
zbavené povier, tradícií a nezmyselných 
dogiem, docieli súlad s vedou, vo svete 
sa prejaví obrovská zjednocujúca a očist
ná sila, ktorá zmetie všetky vojny, nezho
dy, spory a šarvátky — a ľudstvo sa 
zjednotí silou Božej lásky.

Pravé náboženstvo transformuje ľudské 
srdce a prispieva k premene spoločnosti. 
Poskytuje pohľad na skutočnú podstatu 
ľudstva a princípy, vďaka ktorým môže 
civilizácia napredovať. V tomto kritickom 
okamihu ľudskej histórie predstavuje 
jednota ľudstva základný duchovný princíp 
našej éry. Tento jednoduchý výrok predsta-
vuje hlbokú pravdu. Keď túto pravdu 
uznáme, zruší všetky staré predstavy 
o nadradenosti akejkoľvek rasy, pohlavia 
alebo národnosti. Je viac než len obyčajnou 
výzvou k vzájomnému rešpektu a pocitu 

„Ó ľudia! 
S nasledovníkmi 
všetkých náboženstiev 
sa stretávajte v duchu 
priateľstva 
a družnosti.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

ÚLOHA NÁBOŽENST VA V NEUSTÁLE SA ROZVÍJA JÚCEJ CIVILIZÁCII
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dobrej vôle voči rozličným národom sveta, 
hoci tieto postoje sú dôležité. Privedená do 
logických dôsledkov, prinesie so sebou 
prirodzenú zmenu samotnej štruktúry 
spoločnosti a spoločenských vzťahov, ktoré 
ju udržiavajú.

Skúsenosti bahájskeho 
spoločenstva

Baháji, inšpirovaní princípom jednoty 
ľudstva, veria, že pokrok materiálne 
a duchovne stabilnej svetovej civilizácie 
bude vyžadovať účasť nespočetného 
množstva ušľachtilých ľudí, skupín a orga-
nizácií po mnohé nadchádzajúce generá-
cie. Úsilie bahájskeho spoločenstva 
prispieť k tomuto hnutiu sa dnes vyjadruje 
na miestach po celom svete a je otvorené 
všetkým.

Základom bahájskeho úsilia je dlhodobý 
proces budovania spoločenstva, ktorý sa 
snaží vytvárať životný štýl a sociálne štruktú-
ry založené na jednote ľudstva. Súčasťou 
tohto úsilia je vzdelávací proces, ktorý sa 
organicky vyvinul vo vidieckych a mest-
ských prostrediach na celom svete. Deti, 
mládež a dospelí majú možnosť skúmať 
duchovné koncepty a získať schopnosť 
používať ich vo svojom sociálnom prostredí. 
Pridať sa môže každý. Tisícky ľudí sa 
zúčastňujú tohto procesu a prispievajú 
k rozvoju nového poznania, čerpajúc 
poznatky rovnako z vedy ako zo svetového 
duchovného dedičstva. Postupne sa 
schopnosť slúžiť v rozdielnych podmien-
kach sveta rozvíja, dáva vzniknúť jednotli-
vým iniciatívam a tiež stále zložitejším 
skupinovým aktivitám zameraným na 
zlepšenie spoločnosti. Transformácia 
jednotlivca a transformácia spoločenstva sa 
odohrávajú súčasne.

Popri úsilí učiť sa o budovaní spoločenstva 
od základnej úrovne sa baháji v snahe 
používať duchovné princípy v rozmanitých 

podmienkach na dosiahnutie materiálneho 
pokroku zapájajú do rozličných foriem 
spoločenských aktivít. Bahájske inštitúcie 
a úrady, ako aj jednotlivci a organizácie, sa 
tiež zúčastňujú aktuálnych spoločenských 
diskusií v rozličných prostrediach, od 
akademických a profesionálnych kruhov po 
národné a medzinárodné fóra, to všetko 
s cieľom prispievať k pokroku spoločnosti.

Baháji si súčasne, ako vykonávajú túto 
prácu, uvedomujú, že proklamovať vysoké 
ideály nie je to isté, ako ich stelesňovať. 
Bahájske spoločenstvo vie, že pred ním 
leží veľa výziev, ako bok po boku s inými 
smeruje k jednote a spravodlivosti. Verí, že 
táto úloha vyžaduje dlhodobé učenie sa 
prostredníctvom činnosti, že náboženstvo 
hrá v spoločnosti životne dôležitú úlohu 
a má jedinečnú schopnosť uvoľňovať 
potenciál jednotlivcov, spoločenstiev 
a inštitúcií. 

„Horlivo sa zaoberajte 
potrebami veku, 
v ktorom žijete, a svoje 
rozpravy sústreďte na 
jeho požiadavky 
a nároky.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

ÚLOHA NÁBOŽENST VA V NEUSTÁLE SA ROZVÍJA JÚCEJ CIVILIZÁCII
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K R ÁT K Y  Ú V O D  D O  B A H Á J S K E J  V I E R Y

JEDEN BOH

JEDNA
ĽUDSKÁ
RODINA

Večný Boh, Stvoriteľ vesmíru, 
nazývaný v rôznych dobách 
rôznymi menami, je bezmedzný, 
vševediaci, všemohúci 
a nadovšetko milujúci. Boh je 
jeden. Skutočnosť Boha 
presahuje ľudské chápanie, 
hoci prejavy Božích prídomkov 
môžeme nájsť v každej 
stvorenej veci.

„Národy sveta bez 
ohľadu na rasu či 
náboženstvo získavajú 
vnuknutie z jedného 
nebeského Zdroja 
a podliehajú jednému 
Bohu.“
— B A H Á’ U ’ L L Á H

„Ste plody 
jedného stromu 

a listy jednej 
vetvy. So všetkými 

zaobchádzajte 
s najväčšou 

láskou a súladom, 
priateľstvom 

a družnosťou.“
— B A H Á’ U ’ L L Á H

Bez ohľadu na rasové, kultúrne, 
triedne alebo etnické rozdiely, 
bez ohľadu na rozdielne zvyky, 
názory a temperament, každý 
človek je členom jednej úžasne 
rozmanitej ľudskej rodiny. Každý 
jedinečný človek má svoju úlohu 
pri vytváraní neustále napredu-
júcej materiálnej a duchovnej 
civilizácie.

Duchovné, intelektuálne 
a morálne schopnosti ľudstva sa 
kultivovali prostredníctvom po 
sebe nasledujúcich učení 
Zakladateľov svetových 
náboženstiev — Božích Prejavov. 
Patria k nim Krišna, Abrahám, 
Mojžiš, Zoroaster, Buddha, Ježiš 
Kristus, Muh.ammad a v nedávnej 
dobe Báb a Bahá’u’lláh. Každé 
náboženstvo pochádza od Boha 
a je určené pre dobu a prostredie, 
v ktorých bolo zjavené. Vo svojej 
podstate je Božie náboženstvo 
jedno a postupne sa rozvíja.

„Toto je tá nemenná viera 
Božia, večná v minulosti, 
večná v budúcnosti.“
— B A H Á’ U ’ L L Á H

Jedno
ROZVÍJA
JÚCE SA
NÁBO
ŽENSTVO
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Vznik

Bahájska viera sa zrodila v polovici 19. sto-
ročia v Perzii (dnešný Irán). Za menej ako 
200 rokov sa stala univerzálnym nábožen-
stvom prítomným v každej krajine sveta, so 
stúpencami prakticky z každého národa, 
etnika, náboženstva či kmeňa.

Zakladatelia

Zakladateľom bahájskej viery je 
Bahá’u’lláh (1817 — 1892). Tento Jeho 
titul v preklade znamená „Sláva Božia“. 
Baháji Ho považujú za posledného v rade 
Božích Poslov, ktorí založili hlavné svetové 
náboženstvá. Je Prisľúbeným, ktorého 
tieto náboženstvá predpovedali. Ba-
há’u’lláh vo Svojich spisoch vytýčil rámec 
pre rozvoj celosvetovej civilizácie, ktorý 
počíta s duchovným aj materiálnym 
rozmerom ľudského života. Jeho učenie, 
ktorého jadrom je uznanie jednoty ľudstva, 
ponúka podmanivú predstavu nastávajúce-
ho sveta zjednoteného v spravodlivosti, 
mieri a prosperite.

Bahá’u’lláhov príchod ohlásil Báb 
(1819 — 1850), v preklade „Brána“. Báb 
oznámil Svoje poslanie v roku 1844. Tento 
rok označuje začiatok bahájskej éry — no-
vého cyklu ľudskej histórie a spoločenské-
ho vývoja.

Hnutie osobnej a sociálnej 
premeny

Medzinárodné bahájske spoločenstvo 
pozostáva z miliónov ľudí na celom svete. 
Baháji sú pravdepodobne najrozmanitejšou 
organizovanou skupinou na svete. Snažia 
sa napĺňať dvojaký morálny zmysel 
života — transformovať svoj charakter 
a zároveň prispievať k pokroku spoločnos-
ti, zjednotení vierou v Bahá’u’lláha a moti-
vovaní Jeho učením.

K R ÁT K Y  Ú V O D  D O  B A H Á J S K E J  V I E R Y

Posvätné spisy

Baháji veria, že Bábove a Bahá’u’lláhove 
spisy zjavil Boh. Tieto posvätné spisy, súc 
tvorivým Božím Slovom, majú schopnosť 
preniknúť do najhlbších zákutí našich sŕdc 
a premeniť nás samotných aj svet okolo nás. 
Bahájske spisy sa zaoberajú potrebami 
dnešného veku a ponúkajú inšpiráciu tým, 
ktorí pracujú na zlepšovaní seba samých aj 
svojich spoločenstiev. Bahá’u’lláh nariadil 
Svojim nasledovníkom, aby každý deň čítali 
posvätné texty: „Ponorte sa do Oceánu 
Mojich slov, aby ste mohli odhaliť jeho 
tajomstvá a objaviť všetky perly múdrosti 
ukrývajúce sa v jeho hlbinách.“

Uctievanie Boha

Pre bahájov predstavuje každodenná 
modlitba v súkromí aj v spoločnosti 
druhých ľudí základnú duchovnú výživu, 
ktorá poskytuje inšpiráciu pre pozitívnu 
osobnú a sociálnu zmenu. Baháji považujú 
prácu vykonanú v duchu služby pre ľudstvo 
za najvyššiu formu uctievania. Baháji sa 
modlia každý deň a každoročne dodržiava-
jú 19-dňový pôst. Počas neho sa postia od 
východu do západu slnka. Bahájska viera 
nemá duchovných ani sviatosti a jej obrady, 
určené napríklad pre svadbu alebo pohreb, 
sú veľmi jednoduché.

Štruktúra

Záležitosti bahájskeho spoločenstva riadia 
inštitúcie, ktoré zaviedol Bahá’u’lláh. Tento 
administratívny poriadok pozostáva z meno-
vaných aj volených inštitúcií, pôsobiacich na 
miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 
Charakteristickými znakmi bahájskej admi-
nistratívy sú voľby s tajným hlasovaním bez 
nominácií a predvolebnej kampane a kolek-
tívne prijímanie rozhodnutí. Tieto princípy 
spolu s ďalšími tvoria model spravodlivej 
a zjednotenej celosvetovej vlády.
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Jadrom bahájskej viery je presvedčenie, 
že každý človek patrí do jedinej ľudskej 

rodiny. Všetci sme obyvateľmi a spoločný-
mi správcami jednej planéty. Narastajúce 
vedomie nášho spoločného dedičstva 
a vzájomnej závislosti nám umožňuje 
zjednocovať sa v rozmanitosti. Bahájske 
spisy hovoria, že sme „kvetmi jednej 
záhrady a listy jedného stromu“ a máme 
jeden spoločný cieľ — napomáhať rozvoju 
neustále napredujúcej materiálnej a du-
chovnej civilizácie. Bahá’u’lláh hlásal 
jednotu ľudstva a volal po odstránení 
každej príčiny rozdeľovania ľudí na skupiny 
„my“ a „oni“.

„Ľudstvo sa 
dá prirovnať 
k záhrade, v ktorej 
rastú kvety 
rozličných farieb. 
Panuje tam jednota 
v rozmanitosti. 
Každý kvet 
zvýrazňuje 
a umocňuje krásu 
toho druhého.“
— ‘ A B D U ’ L  ‑ B A H Á



Jednota ľudstva a odstránenie 
predsudkov

Ústredným učením bahájskej viery je 
jednota ľudstva. Uznať a prijať tento 
princíp vyžaduje zanechať predsudky 
akéhokoľvek druhu, týkajúce sa rasy, 
triedy, farby, pohlavia, vierovyznania, 
národnosti, veku, materiálneho bohatstva, 
všetko, čo dáva ľuďom pocit nadradenos-
ti alebo podradenosti voči druhým. 
Bahá’u’lláhova predstava novej civilizácie 
nabáda ľudí, aby sa považovali za obyva-
teľov jedného spoločného domova, 
ktorým je planéta samotná.

Predsudky, teda chybné vnímanie, nám 
bránia vidieť, že každý človek je vo svojej 
podstate duchovnou bytosťou s jedinečným 
nadaním a vlohami, „baňou oplývajúcou 
drahokamami nedoceniteľnej hod noty“.

Bahá’u’lláh prirovnal svet ľudstva k ľudskému 
telu. Zdravé fungovanie tela závisí od 
spolupráce. Zdravie udržiava súhra miliónov 
buniek, rozmanitých svojím tvarom a funk-
ciou. Rozličné časti tela nesúperia o zdroje, 
ale skôr každá bunka zohráva svoju úlohu 
v neustálom procese dávania a prijímania. 
Rovnako je to s jednotlivými ľuďmi vo 
vzájomne prepojenom svete.

Skutočné univerzálne bratstvo je nevyhnut-
ným predpokladom dosiahnutia jednoty 
ľudstva. Podľa bahájskych spisov „taký 
mocný musí byť duch lásky a láskavosti, že 
cudzinec sa bude cítiť ako priateľ, nepriateľ 
ako skutočný brat a nebude medzi nimi 
žiadneho rozdielu“.

Ak však chceme princíp jednoty ľudstva 
naozaj uviesť do praxe, musíme urobiť 
viac než len prekonať predsudky a prebu-
diť ducha bratstva a dobrej vôle. Bahájske 
spisy hovoria, že si to „vyžaduje organickú 
zmenu v štruktúre súčasnej spoločnosti, 
zmenu, akú svet doteraz nezažil… 
Nežiada nič menšie než rekonštrukciu 
a odzbrojenie“ planéty, „svet prirodzene 
zjednotený vo všetkých podstatných 

aspektoch života,“ a predsa nekonečne 
rozmanitý. Spisy potvrdzujú, že dosiahnu-
tie tohto štádia vo vývine ľudstva „je nielen 
potrebné, ale aj nevyhnutné“.

Nesebecká služba

Nesebecká služba našim blížnym je 
prirodzeným vyjadrením lásky k Bohu 
a prijatia princípu jednoty ľudstva. „Zásluhy 

Bahájske Guaymské kultúrne centrum 
slúži početnej bahájskej komunite 
Guyamov v provincii Chiriqui 
v Paname. Guaymovia sú jedným 
z viac ako 2000 kmeňov, ktoré 
sú zastúpené v bahájskej viere.

JEDNA ĽUDSKÁ RODINA
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človeka spočívajú v službe a cnosti, nie 
v lesku majetku a bohatstva,“ napísal 
Bahá’u’lláh. „Zlepšenie sveta možno 
dosiahnuť čistými a dobrotivými skutkami 
a odporúčania hodným a vhodným 
správaním.“

Bahá’u’lláhov syn, ‘Abdu’l -Bahá, napísal:
A česť a pocta jednotlivca spočíva 
v tom, že sa stane zdrojom spoločen

ského dobra medzi zástupmi tohto 
sveta. Možno si predstaviť väčšiu 
odmenu než to, že jednotlivec, hľadiac 
do vlastného vnútra, zistí, že vďaka  
utvrdzujúcej milosti Božej sa stal 
príčinou zmieru a blahobytu, šťastia 
a pokroku svojich blížnych? Nie, pri 
jedinom pravom Bohu, niet väčšieho 
požehnania, niet dokonalejšieho pote
šenia. 

Za menej než 200 rokov sa bahájska 
viera stala univerzálnou vierou 
vyznávanou v každej krajine sveta. 
Je celkom možné, že je najrozmani-
tejšou organizovanou skupinou ľudí 
na planéte.

JEDNA ĽUDSKÁ RODINA
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BAHÁ’U’LL ÁH
ÚSVIT 
NOVÉHO DŇA

a

Bahájske spisy často prirovnávajú príchod 
Prejavu Božieho k východu slnka. Podobá 

sa začiatku nového dňa, keď slnečné lúče 
uvoľňujú svetu energiu osvetľujúcu všetky veci 
a umožňujúcu oku zazrieť to, čo bolo zahalené 
v temnote noci.
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S príchodom Bahá’u’lláha a Jeho Pred-
chodcu Bába, dvoch doposiaľ posledných 
Božských Poslov v histórii, svitol pre 
ľudstvo nový deň. Tak ako vychádzajúce 
slnko prebúdza spiaci svet k životu, 
príchod tejto Dvojice Prejavov Božích opäť 
roznietil ľudské hľadanie vyššieho zmyslu 
a zámeru života. Bahá’u’lláhovo učenie 
osvietilo ľudské záležitosti v dobe, o ktorej 
možno tvrdiť, že svet pohltila temnota. 
Jeho učenie pomáha ľudstvu pochopiť 
rýchlo prebiehajúce veľké zmeny a zorien-
tovať sa v nich. Tieto zmeny narúšajú 
poriadok vecí, vytvárajú chaos a mätú aj 
najchytrejších vodcov, zároveň však 
otvárajú cestu k objaveniu sa nových 
spôsobov života a nových foriem organizá-
cie ľudstva.

V tomto búrlivom období ľudskej histórie 
potrebuje svet zjednocujúcu víziu týkajúcu 
sa skutočnej podstaty nás ľudí a povahy 
sveta, v ktorom by sme chceli žiť. Baháji 
veria, že táto vízia je zjavená v spisoch 
Bahá’u’lláha, ktorého život a učenie tvoria 
najpodmanivejší príbeh našej doby. 
Bahá’u’lláh, ktorý sa narodil v roku 1817 
v Perzii (dnešný Irán), ustanovil Vec, ktorá 
si podmanila predstavivosť a odhodlanie 
miliónov ľudí prakticky každej rasy, kultúry, 
triedy a národa na zemi.

Bahá’u’lláhove spisy nielen potvrdzujú, že 
ľudská podstata je duchovná, ale naviac 
hlásajú, že ako jednotlivci sa môžeme 
rozvíjať iba v úzkom vzťahu s rozvojom 
svojho spoločenstva a v konečnom 

Východ slnka nad Bahjí 
v severnom Izraeli, kde sa 
nachádza Bahá’u’lláhova 
svätyňa.

BAHÁ’U’LLÁH A ÚSVIT NOVÉHO DŇA
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„Všetka chvála 
buď Tebe, ó môj 
Bože, za to, že 
si svet ozdobil 
nádherou úsvitu, 
ktorý nasledoval 
po noci.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

dôsledku našich spoločností. Uctievanie 
Boha a služba ľudstvu sú dva neoddeliteľ-
né aspekty života, vďaka ktorým napredujú 
súčasne jednotlivci i spoločnosť.

Bahá’u’lláh sa vo Svojom učení zaoberá 
nesmierne širokou škálou tém, od spolo-
čenských otázok, akými sú rasová 
spravodlivosť, rovnoprávnosť pohlaví 
a nerovnomerné rozdelenie bohatstva, až 
po tie najvnútornejšie otázky týkajúce sa 
života duše. Originálne texty, z ktorých 
mnohé napísal vlastnou rukou, sú starost-
livo uchovávané. Už viac ako jeden a pol 
storočia sa jednotliví veriaci, spoločenstvá 
a inštitúcie snažia uskutočňovať úžasnú 
predstavu mieru a jednoty opísanú v Jeho 
spisoch.

Bahá’u’lláhov príchod zvestoval Báb, 
mladý obchodník z perzského Širázu. 
V roku 1844 oznámil, že prináša nové 
posolstvo od Boha a že je zvestovateľom 
Prisľúbeného všetkých náboženstiev. 
Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú životmi 
týchto dvoch Prejavov, ktorí sú považovaní 
za Zakladateľov bahájskej viery.

BAHÁ’U’LLÁH A ÚS VIT NOVÉHO DŇA
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Bahájska viera má svoje korene v Perzii. 
V polovici 19. storočia, keď v krajinách 
Európy a Severnej Ameriky započalo 
obdobie nebývalého technologického, 
materiálneho a politického pokroku, sa táto 
kedysi slávna krajina topila v bahne 
politickej a náboženskej korupcie.

Bolo to obdobie obrovských nábožen-
ských očakávaní. Predpovede učencov 
zaoberajúcich sa Bibliou rozpútali vlnu 
adventistického hnutia v Spojených 
štátoch a v Európe. Na Strednom výcho-
de islamskí učenci nadšene šírili zvesti, že 
„deň návratu“ predpovedaný v Koráne je 
na dosah. Aj ostatné náboženstvá 
a vyznania po celom svete už dlho 
očakávali príchod Prisľúbeného.

V roku 1844 v Širáze v Perzii mladý obchod-
ník Siyyid ‘Alí -Muhammad, ktorý Sám seba 
označoval za Bába, čo znamená „Brána“, 
vyhlásil, že je Nositeľom nového Božieho 
zjavenia. Báb vyzýval ľudí, aby sami hľadali 
pravdu a pripravovali sa na príchod „Toho, 
koho Boh prejaví,“ ďalšieho Božského Posla, 
väčšieho, než je On Sám, ktorý sa objaví 
čoskoro, aby viedol ľudstvo k celosvetovej 
spravodlivosti, jednote a mieru.

Báb veľmi veľa písal. Skladal výrečné 
modlitby a hlboké výklady a komentáre, 
z ktorých mnohé pojednávali o príchode 
Božského Učiteľa. Bol zástancom chudob-
ných. Hlásal dôležitosť zlepšenia postave-
nia žien a podporoval všeobecné vzdeláva-
nie a štúdium vied — radikálne myšlienky 
na ten čas a tak zatuchnutú spoločnosť 
utláčanú fanatickou náboženskou orto-
doxiou.

Náboženské a občianske úrady v Perzii 
vnímali pokrokovú novú vieru ako hrozbu. 
Bába uväznili a mučili, zatýkali a zabíjali 
aj tisíce jeho stúpencov, čím predzname-
nali vlny náboženského prenasledovania 
bahájov trvajúce dodnes. Hnutie sa však 
napriek všetkým pokusom potlačiť ho 
šírilo ďalej ako oheň.

Medzi najodvážnejších Bábových nasle-
dovníkov patrila poetka Táhirih. Táhirih sa 
snažila vymaniť spod obmedzení uvale-
ných na ňu ako na ženu tradičnou 
spoločnosťou. Za Bábovu vec položila 
život. „Môžete ma zabiť, kedykoľvek sa 
vám zachce,“ povedala Táhirih svojim 
vrahom, „ale emancipáciu žien zastaviť 
nedokážete“.

Provincia Qazvin v severnom Iráne

„Kto iný okrem 
Boha odstraňuje 
ťažkosti? Vrav: 
chvála buď Bohu, 
On je Boh, všetci 
sú Jeho 
služobníkmi 
a všetci sa riadia 
Jeho príkazmi.“
— B Á B

Báb
Zvestovateľ bahájskej viery

BAHÁ’U’LLÁH A ÚSVIT NOVÉHO DŇA
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Bábovo šesťročné pôsobenie sa skončilo 
v roku 1850, keď Ho na verejnom námestí 
v Tabríze zastrelila popravná čata. Avšak 
svetlo, ktoré Báb v krajine roznietil, sa tak 
ľahko zahasiť nedalo. Jeho stúpenci 
vytrvali. Pozostatky Bábovho tela boli 
zachránené. Jeho nasledovníci ich ukrývali 
z miesta na miesto takmer 60 rokov, až 
kým neboli primerane uložené k večnému 
odpočinku.

Iluminovaná Bábova tabuľka

Námestie kasární v Tabríze v Perzii, 
kde bol Báb v roku 1850 umučený.

1844 Báb je nielen Predchodcom alebo 
Zvestovateľom, ale aj svojbytným Prejavom 
Božím. Baháji považujú rok 1844, keď Báb 
prvýkrát oznámil Svoje poslanie, za začiatok 
bahájskej éry, nového cyklu v ľudskej 
histórii a sociálnej evolúcii.
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Modlitba 
za spoľahnutie sa 
na Boha
Ó môj Bože, môj Pane 
a Majstre! Odpútal som sa 
od svojich príbuzných 
a skrze Teba som sa snažil 
stať nezávislým od všet‑
kých, ktorí prebývajú na 
zemi, a byť vždy priprave‑
ným prijať to, čo je v Tvo‑
jich očiach chvályhodné. 
Zaruč mi toľko dobra, že sa 
stanem nezávislým od 
všetkého okrem Teba, 
a zaruč mi hojný podiel 
Tvojej bezhraničnej 
priazne. Vskutku Ty si Pán 
prekypujúcej štedrosti.

Modlitba za 
dôveru v Boha
Ó Pane! K Tebe sa utiekam 
o útočisko a ku všetkým 
Tvojim znameniam smeru‑
jem svoje srdce.

Ó Pane! Či už na cestách, 
alebo doma, v zamestnaní 
či pri práci, celú svoju 
dôveru vkladám v Teba.

Zaruč mi teda Svoju 
postačujúcu pomoc tak, aby 
si ma učinil nezávislým od 
všetkého, ó Ty, ktorý si vo 
Svojom milosrdenstve 
neprekonaný.

Venuj mi môj diel, ó Pane, 
podľa toho, ako sa Ti 
zapáči, a daj, aby som bol 
spokojný so všetkým, čo si 
pre mňa určil.

Tebe náleží absolútna 
právomoc prikazovať.

O vzťahu medzi 
Bohom a Jeho 
stvorením
Boh bol vždy a za každých 
okolností úplne nezávislý 
od Svojich stvorení. Precho‑
vával a naveky bude 
prechovávať túžbu, aby 
všetci ľudia dosiahli Jeho 
rajských záhrad najhlbšej 
lásky, aby nik čo i len na 
okamih nezarmútil iného 
a aby všetci spočinuli 
v kolíske Jeho ochrany 
a bezpečia až do Dňa vzkrie‑
senia, ktorý označí úsvit 
Zjavenia Toho, koho Boh 
prejaví. 

O túžbe našej duše
Pre žiadnu dušu niet 
úžasnejšieho raja, než byť 
vystavený Božiemu Prejavu 
v Jeho deň, počúvať Jeho 
verše a veriť v ne a dostať sa 
do Jeho prítomnosti, ktorá 
nie je ničím iným než 
prítomnosťou Boha, plaviť 
sa po mori nebeského 
kráľovstva Jeho priazne 
a pojedať z vyberaných 
plodov raja Jeho božskej 
Jedinosti.

VÝBER Z BÁBOVÝCH SPISOV

Bábov dom v Širáze v Iráne, kde v roku 1844 oznámil Svoje 
poslanie. Iránska vláda v roku 1979 túto budovu zničila.

Dvere Bábovej svätyne v Haife v Izraeli

Bábova svätyňa
Bábova svätyňa je jedinečné podmanivé 
miesto na severnom svahu hory Karmel 
v prístavnom meste Haifa v Izraeli. Svojou 
zlatou kupolou a harmonickým splynutím 
architektúry východu a západu sa stala 
dôverne známou a obľúbenou dominantou 
stredozemného pobrežia. Žiarivú stavbu, 
v ktorej sú pochované Bábove pozemské 
ostatky, obklopuje devätnásť terás sviežich 
záhrad. Pre bahájov je to jedno z najsvätej-
ších miest na svete.

BAHÁ’U’LLÁH A ÚSVIT NOVÉHO DŇA
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Bahá’u’lláh, „Sláva Božia“, je Prisľúbe-
ným, ktorého príchod predpovedal Báb 
a Božskí Poslovia v minulosti. Jeho učenie 
potvrdzuje večný vzťah ľudstva s Bohom 
a prináša víziu budúcnosti, ktorá inšpiro-
vala milióny ľudí z každého kúta planéty 
a každého spoločenského postavenia.

Bahá’u’lláh priniesol nové zjavenie od Boha. 
Jeho poslaním bolo duchovne znovu 
prebudiť ľudstvo a zjednotiť všetky národy 
sveta. Bahá’u’lláhovo učenie tvorí základ 
bahájskej viery a ponúka víziu nekonečnej 
nádeje a uzdravenia pre tento svet.

Bahá’u’lláh vo Svojich spisoch načrtáva 
rámec rozvoja globálnej civilizácie, ktorý 
počíta rovnako s duchovnými, ako aj 
materiálnymi rozmermi ľudského života. 
Ponúka predstavu sveta, v ktorom uznanie 
jednoty ľudstva napokon vedie k trvalej 
spravodlivosti, mieru a prosperite.

„Mojím cieľom nie je nič iné než zlepšenie 
sveta a pokoj jeho národov,“ napísal 
Bahá’u’lláh. Pre tento vznešený zámer 
pretrpel život plný prenasledovania, 
väznenia, mučenia a vyhnanstva.

Bahá’u’lláh
Božský vzdelávateľ pre tento deň
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Bahá’u’lláhovo uväznenie začalo v Perzii 
v roku 1852. Za to, že podporoval Bába, 
Ho zatkli, mučili a uvrhli do teheránskeho 
podzemného žalára, neblaho presláveného 
ako Síyáh -Chál, „Čierna diera“.

Práve počas tohto uväznenia, v odpornom 
väzenskom vzduchu, špine a čiernočiernej 
tme, k Nemu prišli prvé náznaky božského 
zjavenia. Keď Bahá’u’lláh sedel s nohami 
spútanými v okovách a s 50-kilovou 
železnou reťazou okolo krku, zjavil sa Mu 
Svätý Duch Boží.

Táto udalosť sa dá prirovnať k tým veľkým 
okamžikom v dávnej minulosti, keď sa Boh 
zjavil Svojim predošlým Poslom: keď 
Mojžiš stál pred horiacim krom, keď 
Buddha získal osvietenie pod stromom 
Bodhi, keď Duch Svätý v podobe holubice 

„Bahá’u’lláhovo 
učenie… predstavuje 
nateraz najvyššiu 
a najčistejšiu formu 
náboženského 
učenia.“
—   L E V  N I K O L A J E V I Č  T O L S T O J , 

R U S K Ý  S P I S O V A T E Ľ

Iluminovaná 
Bahá’u’lláhova 
tabuľka

zostúpil na Ježiša a keď sa archanjel 
Gabriel zjavil Muh.ammadovi.

Bahá’u’lláh neskôr vo Svojich spisoch 
opísal tento zážitok a podstatu Božieho 
zjavenia, ktoré cez Neho prichádzalo:

Oviali Ma vánky nadovšetko Slávneho 
a naučili Ma poznaniu o všetkom, čo 
existuje. Táto vec nepochádza odo Mňa, 
ale od Toho, kto je nadovšetko Mocný 
a Vševediaci. A prikázal Mi pozdvihnúť 
Svoj hlas medzi zemou a nebom…

BAHÁ’U’LLÁH A ÚS VIT NOVÉHO DŇA
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života. To, že je Božím Poslom, verejne 
oznámil v roku 1863.

Bahá’u’lláhovi nasledovníci sa začali 
nazývať baháji. Jeho nasledovníci, priťaho-
vaní Jeho magnetickou povahou a hlboko 
duchovným učením, neustále pribúdali, 
a tak bol Bahá’u’lláh vykazovaný do stále 
odľahlejších vyhnanstiev. Odsúdili Ho na 
trest odňatia slobody v najtvrdšej väzenskej 
kolónii Osmanskej ríše, v starobylom meste 
‘Akká, ktoré sa nachádza v dnešnom Izraeli. 
Kvôli nepriaznivému podnebiu, nedostatku 
pitnej vody a budovám zamoreným škodca-
mi bol život v meste ‘Akká jedným z najprís-
nejších trestov. Bahá’u’lláh sem prišiel 
v roku 1868 spolu so sedemdesiatimi 
rodinnými príslušníkmi a nasledovníkmi.

Počas dní, keď som ležal v teheránskom 
väzení a keď mi ťaživá váha okov 
a zapáchajúci vzduch dopriali len 
pramálo spánku, predsa som v tých 
zriedkavých okamihoch driemot cítil, 
akoby mi niečo prúdilo od temena hlavy 
cez hruď sťaby mocný príval padajúci na 
zem z vrcholku vznešenej hory. V dôsled
ku toho zahorel každý úd Môjho tela. 
V tých okamihoch Môj jazyk odriekal to, 
čo žiaden človek neznesie vypočuť.

Len čo sa Bahá’u’lláh dostal z Čiernej 
diery, musel opustiť Svoju rodnú zem. 
Začalo sa štyridsať rokov vyhnanstva, ktoré 
trvalo až do konca Jeho pozemského 

Mapa zobrazujúca 
trasu Bahá’u’lláhových 
vyhnanstiev.

Vonkajší pohľad na väzenskú 
celu, v ktorej bol Bahá’u’lláh 
uväznený po príchode do ‘Akká.

K O N Š TA N T I N O P O L

A D R I A N O P O L

OSMANSKÁ 
RÍŠA

PERZIA

B A H Á’ U ’ L L Á H O V E  V Y H N A N S T V Á

Dom Ridu Biga, kde Bahá’u’lláh v Adrianopoli býval.
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Práve v ‘Akká napísal Bahá’u’lláh Svoje 
najdôležitejšie diela. Písal listy vtedajším 
kráľom a vládcom a zjavoval zákony 
a princípy, ktoré privedú ľudstvo do éry 
celosvetového mieru. „Zem predstavuje len 
jednu krajinu a obýva ju ľudstvo,“ napísal. 
„Nemá sa pýšiť ten, kto miluje vlastnú 
krajinu, ale skôr ten, kto miluje celý svet.“

Časom miestne úrady zmiernili podmienky 
Bahá’u’lláhovho väzenia. Mohol sa 
presťahovať do neďalekého Bahjí, kde 
prežil posledných 12 rokov Svojho života. 
V tomto období niekoľkokrát navštívil blízke 
úbočia hory Karmel. V roku 1891 tam určil 
miesto trvalého odpočinku Svojho Pred-
chodcu, Bába.

Bahá’u’lláh ukončil Svoj pozemský život 
po krátkej chorobe v roku 1892 vo veku 
75 rokov. Jeho telesné pozostatky boli 
uložené na odpočinok v malej budove pri 
dome v Bahjí, kde býval. Miesta, kde sú 
pochovaní Báb a Bahá’u’lláh, sa pre 
bahájov na celom svete stali posvätnými 
svätyňami a pútnickými miestami. Navšte-
vujú ich, aby tam načerpali duchovnú silu 
a inšpiráciu a aby sa mohli zasvätiť práci 
na vytváraní premeneného sveta, ako ho 
predvídal Bahá’u’lláh. 

„Pradávna Krása 
dovolila, aby Ju 
spútali reťazami, 
aby ľudstvo mohlo 
byť vyslobodené 
z područia.“
—   B A H Á ’ U ’ L L Á H

Historický pohľad na Bagdad a rieku 
Tigris. Bahá’u’lláh oznámil Svoje 
poslanie v Bagdade v apríli 1863.

Bahá’u’lláhova rodina vlastnila dom 
v meste Tákur na severe Perzie.

Pohľad na Konštantinopol, 
dnešný Istanbul, kde bol 
Bahá’u’lláh so Svojou rodinou 
v roku 1863 štyri mesiace 
vo vyhnanstve.

T E H R Á N

B A G D A D
‘A K K Á

H A I FA
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domácnosť a rozsiahly 
rodinný majetok. Vláda 
ponúkla Bahá’u’lláhovi 
ministerské miesto po Jeho 
otcovi, avšak On prominent-
né miesto odmietol. Nezaují-
mali Ho tituly a pocty, ale 
ochrana a obrana chudob-
ných a núdznych. Namiesto 
toho, aby žil v pohodlí 
a moci, sa rozhodol zasvätiť 
Svoju energiu dobročinnosti 
a službe druhým. Okolo roku 
1840 sa stal známym ako 
„Otec chudobných“.

Keď v roku 1844 Bahá’u’lláh 
prijal Bábovo učenie, život sa 
pre mladého šľachtica 
a Jeho rodinu navždy zmenil. 
Hoci sa Bahá’u’lláh a Báb 
nikdy osobne nestretli, 
udržiavali vzájomnú koreš-
pondenciu. Vo chvíli, keď sa 
Bahá’u’lláh dopočul o Bábo-
vom posolstve, prehlásil 
Svoju bezvýhradnú vieru 
v Jeho vec a všetku Svoju 
energiu a vplyv venoval jej 
šíreniu.

Bahá’u’lláh sa narodil 
12. novembra 1817 v Tehe-
ráne. Vlastným menom sa 
volal Mírzá Husayn-‘Alí. Jeho 
otec, Mírzá Buzurg, zastával 
vysokú pozíciu na dvore 
perzského kráľa.

Už od útleho veku preuka-
zoval Bahá’u’lláh vlastnosti, 
ktoré ostatných presvedčili 
o tom, že nie je obyčajným 
dieťaťom. Oplýval vrodenou 
múdrosťou a inteligenciou, 
hoci nechodil do žiadnej 
školy. Ako rástol, známky 
Jeho veľkosti boli stále 
jasnejšie.

Bahá’u’lláh sa stal známym 
Svojím prenikavým pozna-
ním, vynikajúcim charakte-
rom, Svojou štedrosťou 
a súcitom. Keď mal 18 
rokov, oženil sa s mladou 
ženou, Navváb. Ich domov 
sa stal útočiskom pre 
všetkých, miestom svetla, 
lásky a pohostinnosti.

Keď mal Bahá’u’lláh 22 
rokov, Jeho otec zomrel 
a nechal Mu na starosť  

Bahá’u’lláhov dom v meste Tákur 
na severe Iránu. Dom zničila 

iránska vláda v roku 1981.

Hore: Vchod do Bahá’u’lláhovho domu v meste Tákur.

Dole: Záhrada v Bahá’u’lláhovom dome v Shimráne. 
Bahá’u’lláh miloval prírodu a vonku trávil veľa času. Raz 
poznamenal: „Vidiek je svetom duše, mesto je svetom tiel.“

BAHÁ’U’LLÁHOV RANÝ ŽIVOT
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Bahá’u’lláhove spisy

Tak, ako je pre židov Tóra, pre kresťanov 
Biblia a pre moslimov Korán, pre bahájov 
sú spisy Bahá’u’lláha zjaveným Slovom 
Božím. Bahá’u’lláhove zobrané spisy s viac 
ako 100 zväzkami tvoria základ bahájske-
ho svätého písma.

Bahá’u’lláh písal v arabčine aj perzštine, 
preukazujúc vysoké majstrovstvo v oboch 
jazykoch. Niektoré diela 
hovoria hlasom Božím 
vznešenou a prekrás-
nou prózou. Niektoré sú 
priamymi vyjadreniami 
k morálke a etike, zatiaľ 
čo iné sú modlitbami, 
meditáciami a mystický-
mi dielami. Mnohé sú 
listami jednotlivcom 
a nazývajú sa „tabuľky“.

Najdôležitejším Bahá’u’lláhovým dielom je 
Kitáb -i -aqdas (Najsvätejšia kniha). Táto 
kniha zákonov a nariadení, zjavená počas 
najtemnejších dní Jeho väzenia, obsahuje 
vedenie a predpisy smerujúce k osobnému 
šťastiu a mierumilovnej spoločnosti.

V útlej knižočke, ktorú Bahá’u’lláh zjavil 
pod názvom Skryté slová, tlmočí esenciu 
Svojho etického učenia. Predstavuje 
extrakt duchovného vedenia posvätných 
textov svetových náboženstiev.

V Kitáb -i -íqán (Kniha istoty) Bahá’u’lláh 
vysvetľuje kontinuitu zjavených nábožen-
stiev v toku histórie. Rozoberá témy, ktoré 
boli pre náboženský život vždy ústredné: 
existenciu Boha, postavenie Božích 
Poslov, podstatu ľudstva a zmysel života.

Najznámejšie Bahá’u’lláhove mystické 
dielo je Sedem údolí. Poetickým jazykom 

opisuje jednotlivé stupne na 
ceste duše k zjednoteniu so 
svojím Stvoriteľom.

Proces prekladania svätých 
spisov bahájskej viery stále 
pokračuje. Normu pre 
preklad do angličtiny určil 
Shoghi Effendi, Bahá’u’llá-
hov pravnuk, ktorý stál 
v čele viery od roku 1921 do 
roku 1957. Jeho preklady 

odrážajú bravúrne ovládanie angličtiny 
a autoritatívne porozumenie textov.

Kitáb ‑i ‑aqdas 
Najsvätejšia kniha

Kitáb ‑i ‑íqán 
Kniha istoty

Skryté slová

Výber z Bahá’u’lláhových 
spisov

Modlitby a meditácie 
zjavené Bahá’u’lláhom

Sedem údolí a štyri údolia

Epištola Synovi Vlka

Volanie Pána zástupov

Drahokamy Božských 
tajomstiev

Svätostánok jednoty

NAJDÔLEŽITEJŠIE 

BAHÁ’U’LLÁHOVE DIELA

Iluminovaný Bahá’u’lláhov rukopis Kitáb -i -aqdas 
(Najsvätejšej knihy)

Ó SYNU DUCHA! 
Moja prvá rada znie: 

Maj čisté, láskavé a žia
rivé srdce, aby si mohol 

získať mocnárstvo večné, 
nepominuteľné  

a trvalé.
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BAHÁ’U’LLÁHOVA 

SVÄTYŇA

Bahá’u’lláh opustil tento 
pozemský život v roku 1892 
v čase, keď býval v kaštieli 
Bahjí. Jeho telesné pozo-
statky boli uložené v priľah-
lej malej budove, z ktorej je 
dnes svätyňa očarujúcej 
jednoduchosti a nádhery. 
Pokoj a posvätnosť tohto 
miesta umocňujú okolité 
záhrady, v ktorých rastú 
starobylé figovníky, olivovní-
ky a cyprusy.

Bahá’u’lláhova svätyňa je 
pre bahájov najsvätejšie 
miesto na zemi. K tomuto 
miestu sa každodenne 
obracajú v modlitbe. Pútnici 
zo všetkých kútov sveta 
navštevujú svätyňu, aby 
Bahá’u’lláhovi vzdali úctu 
a svoje životy zasvätili 
vznešenému zámeru, ktorý 
ľudstvu určil.
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Zaznamenávanie Božieho Slova

Významnou črtou Bahá’u’lláhových spisov 
je ich autenticita. Po prvýkrát v histórii 
náboženstva boli slová Božieho Prejavu 
zaznamenávané a overované hneď, ako 
boli zjavené.

Tento proces zjavovania — vytvárania 
Božieho Slova — je opísaný v niekoľkých 
historických dokumentoch. Jeden pozoro-
vateľ zaznamenal nasledovné:

Mírzá Áqá Ján (Bahá’u’lláhov osobný 
tajomník) mal objemný kalamár veľkosti 
malej misky. Pripravených mal zo desať 
až dvanásť pier a kopy veľkých hárkov 
papiera. Všetky listy, ktoré v tom čase 
Bahá’u’lláhovi chodili, dostával Mírzá 
Áqá Ján. Priniesol ich do Bahá’u’lláhovej 
prítomnosti, a keď dostal zvolenie, 
prečítal ich. Potom mu [Bahá’u’lláh] 
pokynul, aby vzal pero a zaznamenal 
tabuľku, ktorú zjavil ako odpoveď.

Zjavené Slovo zapisoval takou rýchlos
ťou, že atrament prvých slov ešte 
nestihol zaschnúť a celá strana už bola 
zapísaná. Akoby niekto do atramentu 
namočil kader vlasov a prebehol ňou 
celú stranu.

— Očitý svedok, ktorý videl, ako sa zapiso-
vali Bahá’u’lláhove slová

Po každom bloku zjavovania 
bol pod Bahá’u’lláhovým 
priamym dohľadom pôvodný 
rukopis znovu prepísaný a On 
konečnú verziu schválil.Bahá’u’lláhovo pero 

a kalamár

Strana z Epištoly Synovi Vlka 
napísaná rukopisom Bahá’u’lláhovho 
tajomníka
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Výber z Bahá’u’lláhových spisov

O vzťahu Boha k ľudstvu

V závoji Svojej odvekej Bytosti a v pradáv-
nej večnosti Svojej podstaty som vedel, že 
ťa milujem. Preto som ťa stvoril, vyryl do 
teba Svoj obraz a zjavil ti Svoju krásu.

O našom stvorení

Neviete azda, prečo sme vás 
všetkých stvorili z jedného prachu? 
Aby sa nik nemohol povyšovať nad 
ostatných. V srdci neustále uvažujte 
nad tým, ako ste boli stvorení. 
Keďže sme vás všetkých stvorili 
z rovnakej podstaty, musíte byť ako 
jedna duša, kráčať tými istými 
nohami, jesť tými istými ústami 
a prebývať v tej istej krajine, aby sa 
vďaka vašim skutkom a činom mohli 
z vašej najvnútornejšej bytosti vyjaviť 
znamenia jednoty a podstata 
odpútanosti. Takto vám radím, 
ó zhromaždenie svetla! Dbajte na 
túto radu, aby ste zo stromu úžasnej 
slávy mohli získať plody svätosti.

O poznaní Boha

Dvercia k poznaniu Pradávnej bytosti 
vždy boli a naveky budú zavreté pred 
tvárou ľudí. Porozumenie žiadneho 
človeka nikdy nedospeje k Jeho svätému 
dvoru. Avšak na znak Svojho milosrden-
stva a na dôkaz Svojej láskyplnosti 
prejavil ľuďom Úsvity Svojho božského 
vedenia, Symboly Svojej božskej jedinosti 
a prikázal, že poznanie týchto Posväte-
ných bytostí bude totožné s poznaním 
Jeho samotného… Sú Prejavmi Božími 
medzi ľuďmi, dôkazmi Jeho pravdy 
a znameniami Jeho slávy.

O modlitbe

Ó služobník Môj, nôť verše Božie, ktoré si 
dostal, tak, ako ich nôtia tí, ktorí sa 
k Nemu priblížili. Tak bude môcť ľúbez-
nosť tvojho nápevu roznietiť tvoju vlastnú 
dušu a prilákať srdcia všetkých ľudí. Keď 
niekto bude v súkromí svojej komnaty 
odriekať verše Bohom zjavené, rozptýlení 
anjeli nadovšetko Mocného do diaľav 
roznesú vôňu slov, ktoré jeho ústa 
vyrieknu, a spôsobia, že sa srdce 
každého spravodlivého človeka rozbúši. 
I keď si sprvu možno nebude vedomý ich 
účinku, skrze milosť, ktorá mu je udeľo-
vaná, predsa skôr či neskôr musia mať 
na jeho dušu vplyv. Tak boli ustanovené 
záhady zjavenia Božieho, z vôle Toho, kto 
je Zdroj moci a múdrosti.

O zmysle života

V tento deň je 
povinnosťou 
človeka získať zo 
záplavy milosti ten 
podiel, ktorým ho 
Boh zalieva. Nech 
preto nik nezvažuje 
veľkosť či malosť 
niečej nádoby. Diel 
niektorých sa 
možno zmestí do 
dlane ľudskej ruky, 
diel iných možno 
naplní pohár, 
či dokonca sud.

O neustále napredujúcej civilizácii

Zlepšenie sveta možno dosiahnuť čistými a dobrotivými skutkami 
a odporúčania hodným a vhodným správaním.

BAHÁ’U’LLÁH A ÚS VIT NOVÉHO DŇA
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„Ponorte sa do 
oceánu Mojich slov, 
aby ste mohli odhaliť 
jeho tajomstvá 
a objaviť všetky perly 
múdrosti ukrývajúce 
sa v jeho hlbinách.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Bahá’u’lláh učil jednotu Boha a nábo-
ženstva, jednotu ľudstva a slobodu od 

predsudkov, vrodenú vznešenosť ľudskej 
bytosti, postupné zjavovanie náboženskej 
pravdy, rozvoj duchovných vlastností 
a spojenie uctievania a služby.

Bahájske spisy sa tiež zaoberajú nevyhnut-
nou rovnoprávnosťou pohlaví, súladom 
medzi náboženstvom a vedou, potrebou 
odstrániť extrémy bohatstva a chudoby, 
ústredným významom spravodlivosti pre 
každé ľudské úsilie, dôležitosťou vzdeláva-
nia a dynamikou vzťahov, ktoré spájajú 
jednotlivcov, spoločenstvá a inštitúcie 
počas toho, ako sa ľudstvo približuje 
k svojej kolektívnej dospelosti.
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Jeden milujúci 
Stvoriteľ

„Národy sveta bez 
ohľadu na rasu či 
náboženstvo 
získavajú vnuknutie 
z jedného nebeského 
Zdroja a podliehajú 
jednému Bohu.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Bahájske spisy vysvetľujú, že hoci prejavy 
Božích vlastností môžeme nájsť v každej 
stvorenej veci, hoci známky Boha môžeme 
vidieť v kráse, bohatstve a rozmanitosti 
prírodného sveta, skutočnosť Boha ako 
Stvoriteľa vesmíru a všetkého, čo je v ňom, 
presahuje chápanie ktorejkoľvek smrteľnej 
mysle. Boh je neobmedzený, nekonečný 
a všemohúci. Boh je vševediaci, nadovšet-
ko milosrdný, nadovšetko milujúci. Boh je 
jeden.

Z lásky k ľudstvu Boh zjavil Sám Seba 
a Svoju vôľu prostredníctvom sledu Bož-
ských poslov, alebo „Prejavov Božích“. 
To, čo vieme o nepoznateľnom Bohu, nás 
naučili títo za sebou idúci Zakladatelia 
svetových náboženstiev. Ich učenia nám 
pomáhajú rozvíjať a vyjadriť naše duchovné 
vlastnosti a priblížiť sa k nášmu Stvoriteľovi.

Hoci nám presná povaha Boha uniká, 
zmyslom nášho života je poznať Ho, 
milovať Ho a približovať sa k Nemu. 
Môžeme to robiť tak, že sa snažíme 
napodobniť Božie vlastnosti, akými sú 
láska, súcit, štedrosť, spravodlivosť 
a milosrdenstvo, a to v našom vnútri, ako 
aj v našich skutkoch.

V ČO BAHÁJI  VERIA
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Jedna ľudská 
rodina

„Boh je Pastierom 
všetkých a my sme 
Jeho stádo. Neexistuje 
veľa rás. Existuje len 
jedna rasa.“
— ‘A B D U ’ L  ‑ B A H Á

Presvedčenie, že všetci patríme do jednej 
ľudskej rodiny, je ústrednou myšlienkou ba-
hájskej viery. Princíp jednoty ľudstva je 
ústredným bodom, z ktorého vychádza 
všetko Bahá’u’lláhovo učenie.

Mylné predstavy a predsudky, ktoré 
považujú jednu skupinu ľudí za nadradenú 
inej, prispievajú najviac k súčasnému 
utrpeniu ľudstva. Rasizmus obmedzuje 
potenciál svojich obetí, kazí tých, ktorí sa 
ho dopúšťajú, a je pohromou pre pokrok 
ľudstva. Ak chceme tento problém preko-
nať, na celom svete musí byť nastolená 
jednota ľudstva a treba ju chrániť záko-
nom, sociálnymi opatreniami a štruktúrami.

Žiadna etnická ani kultúrna skupina nie je 
nadradená druhej. Všetci získavajú rovnaký 
diel Božej lásky. Biologické a sociálne vedy 
uznávajú, že existuje iba jedna ľudská 
„rasa“. Tým zanikajú akékoľvek dôvody pre 
predsudky. Každý jednotlivec, akéhokoľvek 
pôvodu, môže prispievať k zlepšovaniu 
sveta.

Láska ku všetkým národom sveta nevylu-
čuje lásku k vlastnej krajine. No bezuzdný 
nacionalizmus a predsudky s ním spojené 
musia ustúpiť širšej lojalite a láske k ľud-
stvu ako celku. „Nech sa človek nepýši 
tým, že miluje vlastnú krajinu,“ povedal 
Bahá’u’lláh. „Nech sa skôr pýši tým, že 
miluje ľudský rod.“

Rovnoprávnosť pohlaví
Ďalším predpokladom pre vybudovanie 
zjednoteného sveta je dosiahnutie úplnej 
rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi. 
Neexistujú dôvody, morálne, praktické ani 
biologické, na základe ktorých by bolo 
možné odôvodniť popieranie rovnosti 
pohlaví. Rodové predsudky páchajú 
nespravodlivosť voči ženám a podporujú 
škodlivé postoje a návyky mužov, ktoré sa 
prenášajú z rodiny na pracovisko, do 
hospodárskeho a politického života 
a v konečnom dôsledku do vzťahov medzi 
krajinami.
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Jedno vyvíjajúce sa 
náboženstvo

„Toto je tá nemenná 
viera Božia, večná 
v minulosti, večná 
v budúcnosti.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Náboženstvá sveta založili Prejavy Božie, 
nasledujúce postupne za sebou. Každé 
náboženstvo pochádza od Boha a je 
prispôsobené obdobiu a miestu, v ktorom 
bolo zjavené. Božie náboženstvo je 
v podstate iba jedno a postupne sa vyvíja.

Náboženstvá majú moc inšpirovať úchvat-
né úspechy vo všetkých oblastiach 
ľudského snaženia a vyvolať u svojich 
nasledovníkov vlastnosti mimoriadneho 
hrdinstva, sebaobetovania a sebadisciplíny. 
Náboženstvá vytvárajú univerzálne právne 
poriadky a inštitucionálne systémy, ktoré 
ľuďom umožňujú žiť spolu v čoraz väčších 
a komplexnejších spoločnostiach.

Počas celej histórie ľudstva však spory 
medzi náboženstvami zapríčinili nespočet-
né vojny a sváry a boli najväčšími prekáž-
kami pokroku. Rozdeľovanie ľudí a konflik-
ty v mene náboženstva sú v protiklade 
s jeho pravou podstatou a zámerom. 
„Ak sa náboženstvo stane príčinou odporu, 
nenávisti a rozdeľovania, je lepšie žiť bez 
neho a opustiť také náboženstvo by bolo 
vskutku náboženským činom,“ povedal 

‘Abdu’l -Bahá. „Akékoľvek náboženstvo, 
ktoré nie je príčinou lásky a jednoty, nie je 
náboženstvom.“

Ak sú všetky svetové náboženstvá od toho 
istého Boha a možno ich v podstate 
považovať za jedno náboženstvo, ako 
vysvetlíme ich rozdielnosť, najmä čo sa 
týka sociálnych praktík? Bahá’u’lláh 
vysvetlil, že zakladateľov svetových 
náboženstiev môžeme považovať za 
skúsených lekárov.

Každý z nich má určité ústredné poslanie 
a každý plne rozumie telu ľudstva a dokáže 
predpísať vhodnú liečbu na choroby sveta 
v tom čase a na tom mieste, kde sa objaví.

Poslaním Bahá’u’lláha, Božieho Prejavu 
pre tento vek, je opäť duchovne prebudiť 
a zjednotiť národy sveta. Bahá’u’lláhovo 
učenie hovorí o mieri ako o „zvrchovanom 
cieli pre celé ľudstvo“ a vysvetľuje duchov-
né princípy, ktoré povedú ľudstvo k tomuto 
celosvetovému trvalému mieru. Tento veľký 
mier prisľúbili všetky predchádzajúce 
Prejavy Božie.

KR IŠNA
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Postupné zjavovanie
„Božie Zjavenie 
možno prirovnať 
k slnku. Nech vyjde 
nespočetnekrát, stále 
je to len jedno slnko 
a od neho závisí život 
všetkých vecí.“
— B Á B

Ak prirovnáme Boha k neprístupnému 
žeravému slnku, potom Prejavy Božie sú 
ako zrkadlá, ktoré dokonale odrážajú Božie 
svetlo pre ľudské bytosti.

Tieto Prejavy Božie kultivujú naše poznanie 
Boha a duchovné, intelektuálne a morálne 
schopnosti ľudstva. Títo Božskí Vzdelávate-
lia prichádzajú na rozličné miesta sveta 
v rozličnom čase. Ich učenie je podstatné 
pre rozvoj ľudí žijúcich na tom mieste 
a v tom čase.

Zatiaľ čo každý Prejav má odlišnú individua-
litu a konkrétne poslanie, všetky Prejavy 
majú spoločný božsky nariadený zámer — 
vzdelávať všetkých ľudí, zlepšovať ich 
charakter a obdariť všetky stvorené veci 
milosrdenstvom.

Hoci mená a učenie mnohých sa nenávrat-
ne stratili v histórii, niečo o životoch a učení 
niektorých Prejavov Božích poznáme. 

Sú medzi nimi Krišna, Abrahám, Mojžiš, 
Zoroaster, Buddha, Ježiš Kristus, 
Muh.ammad a v nedávnej histórii Báb 
a Bahá’u’lláh.

Príchod každého Prejavu Božieho sprevá-
dza uvoľnenie duchovných síl, ktoré 
postupne viac a viac prenikajú do ľudských 
záležitostí, predstavujúc hlavný impulz pre 
ďalší rozvoj vedomia a spoločnosti.

Tento proces, počas ktorého Prejavy Božie 
neustále poskytovali vedenie potrebné pre 
sociálnu a duchovnú evolúciu ľudstva, 
nazývame „postupné zjavovanie“.

Bahá’u’lláh výslovne vyhlásil, že keď 
pominie najmenej tisíc rokov, príde ďalší 
Boží Prejav.
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Jedným zo základných princípov bahájskej 
viery je súlad vedy a náboženstva. Baháj-
ske učenie tvrdí, že rovnako ako veda 
predstavuje jeden obrovský súvislý systém 
poznania, ktorý sa stáročia a tisícročia 
vyvíjal na najhlbšej úrovni, existuje jedno 
spoločné náboženstvo, ktoré sa z času na 
čas obnovuje primerane so sociálnou 
evolúciou ľudstva. Veda a náboženstvo 
spolu tvoria duálny systém poznania, ktorý 
posúva civilizáciu vpred.

‘Abdu’l -Bahá opísal vedu ako „najvzneše-
nejšiu“ zo všetkých cností a „objaviteľa 
všetkých vecí“. Veda ako vyvíjajúci sa 
systém poznávania postupne umožňovala 
ľudstvu oddeľovať fakty od domnienok 
a získavať stále hlbší pohľad na materiálnu 
a sociálnu skutočnosť. Prenikavý rozvoj 
vedeckých schopností — pozorovania, 
merania, dôkladného testovania doha-
dov — uskutočnil prevrat v ľudských 
záležitostiach a umožnil nám vytvoriť súvislé 
poznanie zákonov a procesov riadiacich 
svet prírody. Počas posledných dvoch 
storočí prudko narástli vedecké poznatky, 
čo viedlo k objavom a technológiám, 
o ktorých sa ľuďom pred zopár storočiami 
ani len nesnívalo. Avšak veda postrádajúca 
morálne a etické požiadavky náboženstva 
sa stala zraniteľná voči materialistickým 
silám a záujmom, ktoré ju môžu smerovať 
k prízemným a deštruktívnym cieľom.

Náboženstvo počas celej histórie ľudstva 
kultivovalo v nespočetnom množstve ľudí 
schopnosť milovať, štedro dávať, slúžiť 
druhým, odpúšťať, dôverovať Bohu 
a obetovať sa pre spoločné dobro. 
Na morálnych a duchovných princípoch, 
ktoré svetu priniesli veľké duchovné 
osobnosti, Prejavy Božie, boli založené 
celé civilizácie. Počiatočné impulzy 
Zakladateľov svetových náboženstiev boli 
v konečnom dôsledku hlavným vplyvom 
civilizovania ľudského charakteru.

Podľa bahájskeho učenia však nie všetko, 
čo sa za náboženstvo označuje, dostojí 
tomuto označeniu: pravé náboženstvo 
prináša jednotu, pravé náboženstvo je 
v súlade s vedou. Ak náboženstvo postrá-
da vedecký pohľad a racionálne myslenie, 
stane sa obeťou povier a slepého napo-
dobňovania minulosti, strácajúc tak svoju 
oživujúcu silu. Ak k tomu dôjde, nábožen-
stvo upadá. Hoci pravé náboženstvo je vo 
svojej podstate odlišné od vedy, rovnako 
ako veda sa rozvíja a vyvíja v čase. 
Z pohľadu bahájskej viery k tejto evolúcii 
dochádza obnovovaním náboženstva 
z času na čas príchodom nového Prejavu 
Božieho. ‘Abdu’l -Bahá povedal:

Všimni si pozorne, že v tomto svete bytia 
sa všetky veci musia stále obnovovať. 
Pozri sa na materiálny svet okolo seba, 

„Náboženstvo 
a veda sú dve 
krídla, na ktorých 
ľudská inteligencia 
môže stúpať 
do výšin, vďaka 
ktorým môže 
ľudská duša 
napredovať.“
— ‘ A B D U ’ L  ‑ B A H Á

Súlad medzi 
náboženstvom a vedou
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všimni si, nakoľko sa obnovil. Myšlienky 
sa zmenili, životný štýl sa upravil, veda 
a umenie majú novú silu, nové sú objavy 
a vynálezy, vnímanie je nové. Akoby sa 
teda taká životodarná sila, akou je 
náboženstvo — garant obrovského 
ľudského pokroku, najdôležitejší prostrie
dok dosiahnutia večného života a neko
nečnej dokonalosti, svetlo oboch 
svetov — mohla neobnovovať?

Baháji veria, že náboženstvo a veda, ako 
dva systémy poznania, sa vzájomne 
dopĺňajú v úsilí priniesť zmysluplnú sociál-
nu transformáciu a vyriešiť mnohé neprí-
jemné problémy, ktoré dnes sužujú 
ľudstvo. Na celom svete sa bahájske 
spoločenstvá učia, ako možno poznanie 
duchovnej skutočnosti vyjadriť v praxi. Toto 
poznanie spolu s vedeckým pohľadom 
zvyšuje schopnosť jednotlivcov, inštitúcií 
a spoločenstiev stať sa efektívnymi 
hlavnými predstaviteľmi pokroku civilizácie.

Bahájske spisy hovoria, že keď budeme 
mať na pamäti materiálne a duchovné 
rozmery života spoločenstva a venujeme 
patričnú pozornosť vedeckému aj duchov-
nému poznaniu, ľudstvo sa oslobodí 
z pasce nevedomosti a pasivity. Naozaj tak 
možno kultivovať celé spektrum ľudských 
možností a uvoľniť ich pre dosiahnutie 
pokroku jednotlivca i spoločnosti.

Bahá’u’lláhov pokyn, aby sa chrámy stavali „také 
dokonalé, ako sa len vo svete bytia dá“, inšpiro-
val pokrok v architektúre, dizajne a technických 
odboroch. Výstavba bahájskeho domu uctievania 
pre Južnú Ameriku neďaleko mesta Santiago 
v Čile, ktorá bola dokončená v októbri 2016, 
vyžadovala vyvinutie nového postupu odlievania 
skla. Pomocou neho bolo vytvorených deväť 
tabúľ v tvare krídla, pevných ako kameň a so 
svetelnými vlastnosťami skla.
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Keď nastane smrť, telo sa prinavráti do 
sveta prachu, zatiaľ čo duša pokračuje vo 
svojom napredovaní smerom k Bohu. 
Bahá’u’lláh napísal, že duša „bude preja-
vovať znamenia Boha a Jeho prídomky 
a bude zjavovať jeho milujúcu láskavosť 
a štedrosť.“

Presná povaha života po smrti ostáva 
tajomstvom. „Povahu duše po smrti 
nemožno nikdy opísať“, napísal Ba-
há’u’lláh. Raj možno považovať za stav 
relatívnej blízkosti k Bohu, peklo za stav 
odľahlosti od Boha. Stupeň našej blízkosti 
k Bohu je prirodzeným dôsledkom našej 
snahy o duchovný rozvoj, ale záleží aj od 
Božej milosti a štedrosti.

Večné 
putovanie 
duše

„Duša je znamením 
Božím, nebeským 
drahokamom, 
ktorého skutočnú 
podobu nepochopili 
ani tí najučenejší 
z ľudí a ktorého 
záhady nemá nádej 
odhaliť ani 
akokoľvek bystrá 
myseľ.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Bahá’u’lláh hovoril o tom, že každá ľudská 
bytosť má jedinečnú racionálnu dušu, ktorá 
tvorí jej skutočné ja. Duša pochádza 
z duchovných svetov Božích. Je stvorená 
na obraz a podobu Boha, to znamená, že 
dokáže získavať duchovné vlastnosti 
a nebeské prívlastky. Jednotlivá duša sa 
s ľudskou bytosťou začne spájať v okami-
hu počatia, ale toto spojenie nie je mate-
riál ne, duša nevchádza do tela ani z neho 
nevychádza a nezaberá fyzické miesto.

Duša sa prejavuje vďaka schopnosti mysle 
a charakterovým vlastnostiam, ktoré človek 
má. Prejavom duše je láska a súcit, viera 
a odvaha, racionálne myslenie a predstavi-
vosť a tie ďalšie ľudské vlastnosti, ktoré sa 
nedajú úplne vysvetliť, pokiaľ považujeme 
ľudskú bytosť za zviera alebo sofistikovaný 
organický stroj.

Našu dušu vyživuje modlitba. V bahájskych 
spisoch sa píše:

Jadrom náboženskej viery je ten mystic
ký pocit, ktorý spája človeka s Bohom. 
Tento stav duchovného spojenia možno 
dosiahnuť a udržiavať prostredníctvom 
meditácie a modlitby… Bahájska viera, 
podobne ako všetky ostatné Božské 
náboženstvá, je tak svojou povahou 
principiálne mystická. Jej hlavným cieľom 
je rozvoj jednotlivca a spoločnosti 
pomocou získavania duchovných 
vlastností a schopností. Je to duša 
človeka, ktorú treba živiť ako prvú. A túto 
duchovnú výživu najlepšie poskytne 
modlitba.
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Na druhom svete nás potenciálne čaká 
veľká radosť. Bahá’u’lláh prirovnal smrť 
k pôrodu. Napísal: „Druhý svet sa od tohto 
sveta líši tak, ako sa tento svet líši od sveta 
dieťaťa v lone matky.“ Tak, ako maternica 
predstavuje miesto, v ktorom prebieha 
počiatočný fyzický vývin človeka, materiál-
ny svet poskytuje prostredie pre rozvoj 
duše. Počas tejto pozemskej fyzickej 
existencie si môžeme rozvíjať duchovné 
vlastnosti potrebné pre ďalší život, ktorý je 
duchovný.

Nový kalendár: meranie času 
pomocou Božích vlastností

Meranie času bolo pre organizovanie 
ľudskej spoločnosti zásadné od začiatku 
ľudskej histórie. Prijatie nového kalendára 
v každej náboženskej ére je symbolom 
sily božského zjavenia pretvárať ľudské 
vnímanie materiálnej, sociálnej a duchov-
nej skutočnosti. Vďaka nemu možno 
rozoznať posvätné okamihy, nanovo si 
predstaviť miesto ľudstva v čase 
a priestore a pretvoriť rytmus života.

Bahájska viera má svoj vlastný kalendár, 
ktorý sa nazýva kalendár Badí a ktorý bol 
celosvetovo prijatý v roku 2015. Kalendár 
Badí je solárny kalendár a má 19 mesia-
cov po 19 dní. Solárny rok dopĺňa štyri 
alebo päť medzikalendárnych dní. Tieto 
sviatočné dni, známe ako Ayyám -i -Há, 
slúžia k oslavám, obdarovaniu a dobro-
činnosti. Po nich nasleduje pôstny 
mesiac, ktorý je považovaný za duchov-
nú prípravu na nový rok. Bahájsky Nový 
rok, Naw -Rúz, pripadá na prvý jarný deň 
na severnej pologuli, deň jarnej rovno-
dennosti.

Každý deň, mesiac, rok a cyklus kalen-
dára Badí je pomenovaný podľa božskej 
vlastnosti, napríklad Krása, Milosrdenstvo 
alebo Nádhera. Deväť dní, ktoré sa 
spájajú s historickými udalosťami viery, 
sú ustanovené za sväté dni.

NÁDHERA 
Bahá

SLÁVA 
Jalál

KRÁSA 
Jamál

VEĽKOSŤ 
‘Azamat

SVETLO 
Núr

MILOSRDENSTVO 
Rahmat

SLOVÁ 
Kalimát

DOKONALOSŤ 
Kamál

Ayyám ‑i ‑Há

MENÁ 
Asmá’

MOC 
‘Izzat

VÔĽA 
Mashíyyat

POZNANIE 
‘Ilm

SILA 
Qudrat

REČ 
Qawl

OTÁZKY 
Masá’il

ČESŤ 
Sharaf

ZVRCHOVANOSŤ 
Sultán

VLÁDA 
Mulk

VZNEŠENOSŤ 
‘A l á ’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

M E S I A C E

MEDZIKALENDÁRNE DNI



V Ý B E R  Z   B A H Á ’ U ’ L L Á H O V Ý C H  S P I S O V  N A  T É M U  Ľ U D S K Á  P O VA H A

Keď stvoril svet a všetko, čo v ňom 
žije a čo sa v ňom hýbe, priamym 
pôsobením Svojej neobmedzenej 
a zvrchovanej vôle sa rozhodol 
udeliť človeku výnimočnú poctu 
a dal mu schopnosť poznať Ho 
a milovať Ho. Túto schopnosť treba 
považovať za tvorivý podnet a pr‑
votný zámer, ktorý je základom 
celého stvorenia.

Najvnútornejšiu podstatu všetkého 
stvoreného zaplavil svetlom jedného 
zo svojich mien a učinil ju príjemcom 
slávy jedného zo Svojich prídomkov. 
Na podstatu človeka však nasmeroval 
jas všetkých Svojich mien a prídom‑
kov a učinil ju zrkadlom Svojho 
vlastného Ja. Zo všetkého stvoreného 
bol jedine človek vyvolený pre takú 
nesmiernu priazeň, takú trvalú 
štedrosť.

Vpravde vedz, že duša sa bude po 
oddelení od tela rozvíjať, až kým 
nedospeje do prítomnosti Boha 
v stave a rozpoložení, ktoré nemôže 
zvrátiť ani beh vekov a storočí, ani 
zmeny a náhody tohto sveta. Pretrvá 
tak dlho, ako bude pretrvávať 
kráľovstvo Boha, Jeho mocnárstvo, 
Jeho vláda a moc. Bude prejavovať 
znamenia Boha a Jeho prídomky 
a bude zjavovať Jeho milujúcu 
láskavosť a štedrosť.

Zámer, s ktorým Boh stvoril človeka, 
bol a vždy bude umožniť mu poznať 
Stvoriteľa a dospieť do Jeho prítom‑
nosti.

Táto sila, ktorou Dennica božskej 
štedrosti a Zdroj nebeského 
vedenia obdarila ľudskú podstatu, 
je však v človeku utajená… pokiaľ 
nezotrieme prach z povrchu 
zrkadla, nikdy nemôže predstavo‑
vať obraz slnca ani odrážať jeho 
svetlo a slávu.

V ČO BAHÁJI  VERIA

B
A
H
Á
J
I

44



V Ý B E R  Z   B A H Á ’ U ’ L L Á H O V Ý C H  S P I S O V  N A  T É M U  Ľ U D S K Á  P O VA H A

V závoji Svojej odvekej bytosti 
a v pradávnej večnosti Svojej podstaty 
som vedel, že ťa milujem. Preto som 
ťa stvoril, vyryl do teba Svoj obraz 
a zjavil ti Svoju krásu.

Budú vám brániť, aby ste Ma milova‑
li, a keď sa duše budú o Mne zmieňo‑
vať, zavládne v nich zmätok. Pretože 
myseľ Ma nemôže porozumieť ani 
srdce poňať.

Stvoril som ťa, pretože som k tvojmu 
stvoreniu pocítil lásku. Preto miluj aj 
ty Mňa, aby som mohol vyslovovať 
tvoje meno a dušu ti naplniť duchom 
života.

Najmilovanejšia je v Mojich očiach 
spravodlivosť. Neodvracaj sa od nej, 
ak po Mne túžiš, a nezanedbávaj ju, 
aby som ti mohol dôverovať. Pomo‑
cou nej budeš vidieť vlastnými očami 
a nie očami iných. A poznať budeš 
vďaka vlastnému poznaniu a nie 
prostredníctvom poznania blížneho 
svojho. Uvažuj v srdci nad tým, akým 
sa ti patrí byť. Vskutku, spravodlivosť 
ti dávam ako dar a znamenie Mojej 
láskyplnosti. Maj ju teda na očiach!

Vznešeného som ťa stvoril. A predsa 
si sa ponížil. Povznes sa teda k tomu, 
k čomu si bol stvorený.

Si Moje panstvo a Moje panstvo sa 
nepominie. Prečo sa teda obávaš, že 
sa pominieš? Si Moje svetlo a Moje 
svetlo nikdy nevyhasne. Prečo máš 
strach, že vyhasneš? Si Moja sláva 
a Moja sláva sa nevytratí. Si Moje 
rúcho a Moje rúcho sa nikdy neob‑
nosí. Vytrvaj teda v láske ku Mne, aby 
si Ma mohol nájsť v ríši slávy.

V ČO BAHÁJI  VERIA
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Bahájska viera učí, že svoju povahu 
môžeme zušľachťovať iba vtedy, keď 

slúžime ľudstvu. Tento dvojitý mravný 
cieľ pomáha tvarovať úsilie bahájov 
vo všetkých oblastiach života.

VIERA
praxiv
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Povaha a správanie

Pre našu duchovnú cestu je kľúčové 
rozvíjať si vlastnosti, ktoré každému z nás 
pomáhajú napredovať v ústrety Bohu. 
V tomto svete si kultivácia takýchto 
schopností vyžaduje neustále zušľachťova-
nie našich činov, aby tieto stále viac a viac 
odrážali vznešenosť a morálny charakter, 
ktorými je obdarená každá ľudská bytosť. 
Získavaním Božieho poznania mysľou 
a srdcom začnú vlastnosti našej vyššej 
prirodzenosti prekvitať. Stále jasnejšie 
a jasnejšie dokážeme rozlíšiť, čo vedie 
k vznešenosti a čo vedie k poníženiu.

Každý Boží Prejav ako Božský Vzdelávateľ 
prináša nový zákonník riadiaci duchovné 
a spoločenské aspekty života ľudstva na 
konkrétnom stupni vývoja. Bahá’u’lláh zjavil 
zákony riadiace osobné správanie v takých 
oblastiach, ako sú modlitba, pôst, manžel-
stvo a vyhýbanie sa alkoholu a drogám. 
Odsúdil ohováranie, stanovil dôležitosť 
zaoberania sa obchodom alebo povolaním, 
zdôraznil dôležitosť výchovy detí. Vyzdvihol 
cnosti ako pravdovravnosť, dôveryhod-
nosť, pohostinnosť, zdvorilosť, odpúšťanie, 
spravodlivosť a bezúhonnosť.

Baháji vedia, že božský zákon nemožno 
zredukovať na jednoduchý zoznam toho, 
čo sa smie a čo nesmie robiť. Skôr sa 
snažia sústrediť na transformačnú silu 
Bahá’u’lláhovho učenia prinášať radosť, 
zušľachťovať povahu a revitalizovať 
spoločnosť.

Kráčame po duchovnej ceste

Bahájske učenie zdôrazňuje, že každý 
človek je zodpovedný za vlastný duchovný 
rozvoj. Bahájska viera nemá duchovenstvo. 
Bahájske spoločenstvo nemožno opísať 
ani ako kongregáciu s pastorom, ani ako 
spoločenstvo veriacich, ktorých vedú 

učenci s právomocou vykladať písmo. 
Bahájske inštitúcie poskytujú veriacim 
vedenie a podporu a bahájske spoločen-
stvo je zdrojom lásky a povzbudenia, avšak 
zodpovednosť zaoberať sa Božím Slovom 
a duchovne sa rozvíjať spočíva v koneč-
nom dôsledku na každom jednotlivcovi.

Baháji zvyknú vravieť, že kráčajú k Bohu 
po ceste služby. Po tejto ceste môže 
kráčať každý. Baháji sú presvedčení, 
že táto cesta nám pomôže spoločne budo-
vať lepší svet. Určité aspekty sú jasné: že 
zameriavať sa len na seba je kontrapro-
duktívne, že po ceste musíme kráčať 
v spoločnosti ostatných, pričom každý 
rozdáva a prijíma lásku, pomoc a povzbu-
denie, že sklon k povýšenosti treba 
neustále prekonávať a že predpokladom 
pokroku je pokora. Žiadny človek kráčajúci 
po tejto ceste nemôže o sebe tvrdiť, že je 
do konalý.

„Musíme sa 
neprestajne a bez 
oddychu snažiť 
o rozvoj duchovnej 
povahy v človeku 
a s neúnavnou 
energiou sa usilovať 
o to, aby ľudstvo 
napredovalo 
k vznešenosti svojho 
skutočného 
a zamýšľaného 
postavenia.“
— ‘ A B D U ’ L  ‑ B A H Á
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Konzultácia: kolektívny prístup 
k rozhodovaniu

Pri budovaní jednoty a prijímaní rozhodnutí 
uplatňujú baháji zásady a metódy „konzul-
tácie“. Ide o postup bez vzájomného 
oponovania si, ponímaný ako kolektívne 
hľadanie pravdy. Duch konzultácie je 
duchom láskavého povzbudzovania 
a zohľadnenia každého názoru, kde 
účastníci sú k sebe úprimní a zároveň 
zdvorilí. Živená je nesebeckosťou, ktorá 
upúšťa od vlastníctva názorov. Každá 
vyjadrená myšlienka patrí celej skupine.

Členovia volených bahájskych inštitúcií, 
páry, rodiny a iné skupiny konzultujú 
s cieľom dospieť k rozhodnutiu alebo 
k lepšiemu porozumeniu otázke. Každá 
skupina ľudí, ktorá sa snaží docieliť 
konsenzus a zároveň posilniť vzájomnú 
jednotu, môže vďaka konzultácii objaviť 
nové porozumenie. Počas konzultovania 
sa názor ako taký nepovažuje hneď za 
pravdivú skutočnosť. Konzultácia nedefinu-

„Nech je každé 
ráno lepšie ako 
večer a každý 
zajtrajšok bohatší 
ako včerajšok.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

je pravdu ako kompromis medzi protichod-
nými záujmovými skupinami.

Ak zvolená bahájska inštitúcia nedospeje 
k jednohlasnému záveru, môže pristúpiť 
k hlasovaniu. Vykonanie rozhodnutia 
potom bezvýhradne podporia všetci 
členovia, nezávisle od svojho pôvodného 
názoru. Bez pretrvávajúcej „opozície“ sa 
múdrosť rozhodnutia čoskoro ukáže, a ak 
treba, vec sa podľa potreby môže znovu 
prehodnotiť.

Ideály konzultácie vyžadujú, aby sa človek 
neustále osobnostne rozvíjal a zdokonaľo-
val v schopnosti počúvať, uvažovať 
a vyjadrovať sa. Bahá’u’lláh napísal: 
„Nebesia božskej múdrosti rozjasňujú dve 
žiary: konzultácia a súcit. Spoločne sa 
raďte vo všetkých záležitostiach, keďže 
konzultácia je lampou vedenia, ktorá 
ukazuje cestu a udeľuje porozumenie.“
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Na celom svete sa ľudia všetkých veko-
vých skupín, vierovyznaní a pôvodu 
zapájajú do procesu budovania spoločen-
stva. Ako podklad im slúži zjednocujúce 
Bahá’u’lláhovo učenie.

Deti, mládež a dospelí sa vďaka procesu 
štúdia, konzultácie, činnosti a prehodnoco-
vania, všetko s postojom modlitby, podie-
ľajú na vlastnom duchovnom rozvoji. Spolu 
skúmajú duchovné koncepty a používajú 
ich vo svojich spoločenstvách. Rozvíjajú si 
schopnosť slúžiť a to im umožňuje stále 
intenzívnejšiu kolektívnu aktivitu. Transfor-
mácia jednotlivca a spoločnosti idú ruka 
v ruke.

Budovanie 
spoločenstva 
prestúpeného 
duchom

Modlitby v bahájskom dome uctievania 
v Naí Dillí (v Novom Dillí) v Indii

VIERA V PRAXI
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Zbožnosť

Duch priateľstva a súladu, ktorý nás spája, 
sa posilňuje uctievaním Boha. Baháji 
považujú každodennú modlitbu za základ 
duchovnej obživy a rastu, tak, ako je jedlo 
základom fyzickej výživy. Človek v modlitbe 
chváli Boha, vyjadruje Mu svoju lásku 
alebo ho žiada o poznanie či pomoc.

Bábove, Bahá’u’lláhove a ‘Abdu’l -Bahove 
spisy obsahujú mnohé prekrásne, výrečné 
a duchovne silné modlitby, ktoré sa 
prednášajú v súkromí aj na modlitebných 
stretnutiach.

Baháji sa bežne stretávajú so svojimi 
priateľmi a susedmi, aby sa spolu modlili. 
Modlitebné stretnutia sa konajú v spolo-
čenských centrách alebo u niekoho doma. 
Zväčša sa čítajú modlitby a úryvky zo 
svätého písma v neformálnej, no úctivej 
atmosfére, nezriedka sú súčasťou aj 
povznášajúca hudba a piesne. Nekonajú 
sa žiadne rituály, nik nemá nejakú mimo-
riadnu funkciu. Na týchto jednoduchých 
stretnutiach sa stretávajú ľudia každého 
pôvodu a vierovyznania, aby sa spolu 
modlili a vytvárali ducha jednoty, ktorý 
preniká spoločenstvom.

„Stretávajte sa s najväčšou 
radosťou a priateľstvom 
a prednášajte verše zjavené 
milosrdným Bohom. Keď tak 
budete činiť, vašim vnútorným 
bytostiam sa otvoria dvercia 
k pravému poznaniu, a tak 
pocítite, že vaše duše sú 
obdarené stálosťou a srdcia 
vám napĺňa žiarivá radosť.“

 — B A H Á ’ U ’ L L Á H

VIERA V PRAXI
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Vzdelávací inštitút

Slová Prejavov Božích, zaznamenané 
v svetových posvätných písmach, majú 
tvorivý a transformatívny účinok na ľudskú 
dušu. Kontakt so Slovom Božím, na 
individuálnej aj kolektívnej úrovni, uvoľňuje 
mocné duchovné a morálne sily, ktoré sa 
nevyhnutne prejavujú v nových sociálnych 
vzťahoch, revitalizovaných inštitúciách 
a energickom živote spoločenstva. Proces 
osobnej a sociálnej transformácie začína 
hlbokým rozjímaním nad kreatívnym 
Slovom v spojení so skutkami služby 
ľudstvu. V polovici deväťdesiatych rokov 
bol vytvorený koncept „vzdelávacieho 
inštitútu“ s cieľom systematicky podporo-
vať tieto procesy a umožniť stále väčšiemu 
počtu ľudí, aby sa ich zúčastňovali.

Podstatu vzdelávacieho inštitútu môžeme 
pochopiť, ak si predstavíme neustále 
prebiehajúce rozhovory medzi priateľmi 
v tisíckach rozličných prostredí — v sused-
stvách, v dedinách, na školách, univerzi-
tách a pracoviskách. Vzdelávací inštitút 
funguje ako systém diaľkového vzdeláva-
nia, ktorý tento rozhovor podnecuje 
a uľahčuje. Základnými prvkami systému 
sú študijná skupina, tútor a študijné 
materiály založené na bahájskych spisoch, 
ktoré vyjadrujú duchovné vhľady a pozna-
nie získané v procese uplatňovania 
Bahá’u’lláhovho učenia v praxi.

Študijné skupinky

Študijnú skupinu tvorí zopár ľudí, ktorí sa 
stretávajú na pár hodín napríklad raz za 
týždeň obvykle u jedného z členov, aby 
spolu študovali materiály kurzu. Študijné 
materiály obsahujú úryvky z bahájskych 
spisov vzťahujúce sa k špecifickým témam 
a činom služby. Medzi skúmané otázky 
patria: ako vytvoriť prostredie umožňujúce 
ľuďom dostať sa do styku s duchovnými 
silami uvoľňovanými modlitbou a uctieva-
ním Boha, ako posilniť priateľské zväzky 
a vytvoriť vzorce zmysluplnej komunikácie 
medzi ľuďmi z rozličných prostredí, ako 
spraviť výchovu detí neoddeliteľnou 
súčasťou života spoločenstva, ako pomôcť 
mladým ľuďom rozvíjať ich intelektuálnu 
a duchovnú kapacitu, ako v rodinách 
vytvárať takú dynamiku, ktorá prináša 
materiálny a duchovný blahobyt.

Účastníci študijných skupín po preštudova-
ní materiálov za pomoci svojich inštitúcií 
začnú vykonávať špecifickú službu. Muži 
a ženy, mladí i starí, si postupne uvedomu-
jú, že majú schopnosť pretvárať svet okolo 
seba. Ako sa viac a viac ľudí snaží usku-
točňovať predstavu individuálnej a kolektív-
nej transformácie, ktorú podporujú kurzy 
inštitútu, v spoločenstve sa postupne 
odráža životný štýl, v ktorého jadre je 
služba a uctievanie Boha.

Povstať 
k službe
Cesta služby a základné črty života 
spoločenstva.

Vyučovanie 
v detskej škole
Transformatívny účinok duchovného 
vzdelávania detí.

„Tým, ako si človek 
kultivuje zvyk 
študovať Tvorivé 
Slovo a hlboko nad 
ním rozjímať, sa 
tento transformačný 
proces prejavuje 
v zmysluplných 
rozhovoroch 
schopnosťou 
vyjadrovať 
chápanie hlbokých 
konceptov a skúmať 
duchovnú sku‑
točnosť.“
—  S V E T O V Ý  D O M 

S P R A V O D L I V O S T I

Výber kurzov vzdelávacieho inštitútu, zameraných na schopnosť kráčať po ceste služby:

Premýšľanie 
o živote ducha
Tvorivé slovo, podstata modlitby, 
tajomstvo života po smrti.

VIERA V PRAXI
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Odhaľovanie schop
ností mladšej mládeže
Duchovné posilňovanie mládeže 
vo veku 12 až 15 rokov.

Kráčajme spolu 
cestou služby
Školenie tútorov, ktorí pomáhajú ostat-
ným napredovať sekvenciou kurzov.

Budovanie životaschop
ných spoločenstiev
Vzájomné sprevádzanie sa na ceste služby 
a konzultácie.
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Obdobie mladosti

Už od samého začiatku bahájskej histórie 
hrala mládež nepostrádateľnú úlohu. Báb 
mal iba 25 rokov, keď prehlásil Svoje 
poslanie, a mnohí Jeho nasledovníci boli 
v rozpuku mladosti, keď Jeho učenie 
prijali.

Rovnako na čele úsilia šíriť Bahá’u’lláhovo 
posolstvo a deliť sa s ostatnými o Jeho 
učenie stáli v popredí mladí ľudia. Baháj-
ske učenie nabáda mladých ľudí, aby 
vnímali toto dynamické obdobie svojho 
života ako čas, keď môžu rozhodujúcim 
spôsobom prispievať vo svojich spoločen-
stvách.

Mladí ľudia, nezávisle od svojej sociálnej 
situácie, majú energiu, idealizmus a túžbu 
prispievať k zlepšovaniu sveta. Môžu sa 
naučiť pozerať na prostredie, v ktorom sa 
stretávajú s druhými, či už v rodine, 
v partii rovesníkov, v škole, v práci, 
v médiách a v spoločnosti, a uvedomiť si 
sociálne sily, ktoré v týchto prostrediach 
pôsobia. Sily, akými sú láska k pravde, 
smäd po poznaní a príťažlivosť ku kráse, 

„Svetlo dobrej 
povahy prevyšuje 
svetlo slnca.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

ich nabádajú slúžiť ľudstvu. Iné sily, 
napríklad šíriaci sa materializmus a ego-
centrizmus, sú deštruktívne a prekrúcajú 
pohľad mladých ľudí na svet, čím bránia 
individuálnemu a kolektívnemu rastu.

Celkom prirodzene zaberá čas a energiu 
mladých ľudí veľa vecí: vzdelávanie, 
práca, voľný čas, duchovný život, fyzické 
zdravie. Ak nepristupujeme k svojmu 
životu ako k harmonickému celku, môže 
to vyvolávať úzkosť a zmätok. Vďaka 
nezištnej službe sa však mladí ľudia môžu 
naučiť pestovať život, v ktorom sa tieto 
rozličné aspekty vzájomne dopĺňajú. 
Rozvíjaním vzorcov správania, ktoré 
vyvažujú duchovné a materiálne požiadav-
ky života, objavujú osobný rast aj zmysel 
života.

Tým, že si mladí ľudia rozvinú duchovné 
vnímanie, silu prejavu a morálny rámec, 
môžu žiť bez rozporov a prispievať 
k neustále napredujúcej civilizácii.

VIERA V PRAXI

B
A
H
Á
J
I

54



B
A
H
Á
J
I

55



Program zameraný na duchovné 
posilnenie mladšej mládeže

Program zameraný na duchovné posilnenie 
mladšej mládeže je celosvetové hnutie, 
ktoré motivuje mládež vo veku 12 až 
15 rokov, aby spolupracovali s rodičmi 
a členmi spoločenstva a prispievali k blahu 
svojich susedstiev aj celého sveta.

Základom programu je myšlienka, že ak 
majú mladí ľudia dosiahnuť svoj najvyšší 
potenciál, tak sa vzdelávanie musí zaobe-
rať ich intelektuálnym aj duchovným 
rozvojom. Program, aj keď je inšpirovaný 
bahájskou vierou, nepristupuje k vzdeláva-
niu formou náboženských prikázaní. 
Potvrdzuje, že mladí ľudia hrajú zásadnú 
rolu pri napomáhaní rastu spoločenstiev.

Mladším mládežníkom v týchto skupinách 
pomáhajú rozvíjať duchovné vlastnosti, 
intelektuálne schopnosti a kapacitu slúžiť 

spoločnosti starší tínedžeri a mladí dospelí, 
nazývaní „animátori“. Animátori a mladšia 
mládež každý týždeň spolu študujú 
materiály založené na morálnych a du-
chovných konceptoch a rozprávajú sa 
o tom, ako sa orientovať v zložitom svete, 
odolať negatívnym silám vo svojom živote 
a napomáhať spoločenskému pokroku. 
Zúčastňujú sa zmysluplných diskusií 
a umeleckých aktivít (divadelných aktivít, 
kooperatívnych hier, vizuálneho umenia 
a rozprávania príbehov) a aktivít zamera-
ných na službu v spoločenstve, čo im 
pomáha budovať silnú morálnu identitu.

Animátori sa snažia prebudiť u mladšej 
mládeže ich vlastný potenciál, usmerňovať 
ich energiu a rozvíjať ich talent slúžiť vo 
svojom susedstve, v rodine a priateľom. 
Mnohí animátori si počas toho uvedomia, 
že program zameraný na duchovné 
posilnenie mladšej mládeže má dopad aj 
na ich vlastný život, ako aj na život mla-
dých ľudí, ktorým slúžia.B
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„Človeka považujte 
za baňu oplývajúcu 
drahokamami 
nedoceniteľnej 
hodnoty. Jedine 
výchovou a vzdela‑
ním možno docieliť, 
že sa jej poklady 
vyjavia, a umožniť 
tak ľudstvu, aby ich 
využilo.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Rodiny a deti

Podľa bahájov predstavuje rodina jadro 
ľudskej spoločnosti a rodinný život je 
prvotné prostredie, v ktorom sa rozvíjajú 
hodnoty a schopnosti podstatné pre 
zlepšovanie spoločnosti. Vo svete, kde 
radosť a nevinnosť detstva môže tak ľahko 
premôcť materializmus, je morálna a du-
chovná výchova detí životne dôležitá.

Bahájsky ideál predstavuje rodina, v ktorej 
sa kultivuje láska a vzájomný rešpekt 
medzi rodičmi a deťmi a v ktorej sa pri 
rozhodovaní presadzuje princíp konzultácie 
a súladu.

Bahájske učenie zdôrazňuje dôležitosť 
vzdelávania žien a detí, v záujme ich 
vlastného rozvoja, ale aj preto, že vzdelá-
vaním matiek možno v spoločnosti najefek-
tívnejšie a najrýchlejšie rozširovať úžitok 
poznania.

Konečným cieľom je to, aby deti vyrastali 
v prostredí zbavenom všetkých foriem 
predsudkov, uvedomovali si jednotu 
ľudstva a vážili si vrodenú dôstojnosť 
a vznešenosť každej ľudskej bytosti. 
Bahá’u’lláh nás vyzýva, aby sme jeden 
druhého považovali za „ovocie jedného 
stromu a listy jedinej vetvy“. Baháji, 
inšpirovaní touto predstavou, vytvárajú 
v spolupráci so svojimi susedmi, priateľmi 
a kolegami programy zamerané na 
duchovnú výchovu detí.
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Svetlom zaliata kupola bahájskeho domu uctievania 
v Južnej Amerike. Ústredným nápisom je modlitba 
„Ó, Ty Sláva Najslávnejšieho!“.
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Bahájske domy uctievania
Bahájske domy uctievania po celom svete 
spájajú uctievanie Boha so službou 
ľudstvu. Na svete je osem regionálnych 
alebo kontinentálnych bahájskych chrá-
mov. Nachádzajú sa v Austrálii, Čile, 
Nemecku, Indii, Paname, Samoe, Ugande 
a v Spojených Štátoch. Tieto stavby sú 
otvorené pre všetkých ľudí a dovedna 
ročne privítajú milióny návštevníkov.

Každý dom uctievania má svoju vlastnú 
charakteristickú architektúru ovplyvnenú 
miestnou krajinou a kultúrou. Každý má 
však aj prvky, ktoré odrážajú bahájsku 
vieru: kruhový tvar a deväť vchodov 
vítajúcich ľudí zo všetkých smerov, jednu 
kupolu, ktorá prichyľuje všetkých v náručí 
jedného Boha, a prekrásne záhrady 
zrkadliace jednotu v rozmanitosti.

Bahájska viera nemá kňazov. V chrámoch 
neprebiehajú žiadne sviatosti, rituály ani 
ceremónie. Namiesto toho sa tam koná 
jednoduchý program, ktorého súčasťou je 
prednášanie alebo spievanie Božieho 
slova z bahájskeho posvätného písma 
a z písma iných svetových náboženstiev.

Každá z týchto budov je ústrednou 
stavbou inštitúcie zvanej Mashriqu’l-
-Adhkár, alebo „miesto rozbresku zmienky 
o Bohu“. Keď nadíde čas, bude každý 
bahájsky dom uctievania obklopený inými 
budovami potrebnými pre službu potre-
bám spoločenstva: nemocnicou, univerzi-
tou a inými humanitárnymi a sociálnymi 
ustanovizňami.

Zatiaľ čo v súčasnosti sa baháji modlieva-
jú najmä doma alebo v miestnych cen-
trách, prebieha zároveň výstavba národ-
ných a miestnych bahájskych domov 
uctievania, ktorá je odrazom životaschop-
ného procesu budovania spoločenstiev 
prebiehajúceho v rozličných častiach 
sveta.

Prvé národné bahájske domy uctievania 
budú v Demokratickej republike Kongo 
a v Papue Novej Guinei. Prvé miestne 
bahájske domy uctievania sa stavajú 
v Battambangu v Kambodži, v Bihar 
Sharife v Indii, v Matunda Soy v Keni, 
v Norte del Cauca v Kolumbii a v meste 
Tanna na Vanuatu. Miesta pre budúce 
domy uctievania boli vybrané vo viac ako 
130-tich krajinách.

Yá Bahá’u’l Abhá 
Ó, Ty Sláva Najslávnejšieho!

Tento nápis je kaligrafické 
znázornenie invokácie 
„Yá Bahá’u’l -Abhá“, arabskej 
frázy, ktorá sa prekladá ako 
„Ó, Ty Sláva Najslávnejšieho!“. 
Označuje sa ako „Najväčšie 
Meno“ a odkazuje 
k Bahá’u’lláhovi. Býva 
vystavený v bahájskych 
centrách a domovoch.

Symbol na prsteni

Tento nápis, obvykle nazývaný 
symbol na prsteni, býva často 
vygravírovaný na šperkoch 
alebo sa objavuje na baháj-
skych budovách. Vo svojej 
úplnosti je kaligrafickým 
znázornením slova „bahá“. 
Vertikálnu líniu možno inter-
pretovať ako reprezentáciu 
Ducha Svätého, ktorý k ľud-
stvu prichádza od Boha 
prostredníctvom Jeho Preja-
vov. Dvojica hviezd predstavu-
je Bába a Bahá’u’lláha.

Ako symbol bahájskej viery sa 
všeobecne používa jednodu-
chá deväťcípa hviezda. Číslo 
deväť reprezentuje jednotu, 
dokonalosť a zavŕšenie.

Deväťcípa hviezda

Stretnutie v bahájskom dome uctievania v Apii na Samoe



Austrália
Sydney, Austrália 
slávnostne otvorený v roku 1961

„Anjel mesta Sydney“ má výhľad na 
tichomorské pobrežie a mesto Sydney a je 
obklopený rozsiahlymi lesmi Národného 
parku Ku -ring -gai Chase.

Oceánia
Apia, Samoa 
slávnostne otvorený v roku 1984

Jeho architektúra je ovplyvnená životom ľudí 
na Samoe a okolitým tropickým rastlinst-
vom, jeho jednoduchosť a krása je v súlade 
s jeho polohou vysoko na kopci na okraji 
hlavného mesta.

Južná Amerika
Santiago, Čile 
slávnostne otvorený v roku 2016

Deväť priehľadných krídel zo skla 
a mramoru vyrastá priamo zo zeme 
a vytvára zdanie, že plávajú nad veľkými 
vodnými plochami. Chrám je zasadený 
na úpätí Ánd nad mestom Santiago.

Stredná Amerika
Panama City, Panama 
slávnostne otvorený v roku 1972

Chrám stojí vysoko na kopci, pričom 
v diaľke sa mihoce Panamský záliv, jeho 
steny zdobia vzory odkazujúce na 
Maysko -toltécke stavby na Yucatánskom 
polostrove.
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Európa
Langenhain, Nemecko 
slávnostne otvorený v roku 1964

Korunuje kopec v regióne Taunus blízko 
Frankfurtu nad Mohanom a jeho hladké línie 
pripomínajú školu architektúry Bauhaus.

Severná Amerika
Wilmette, Illinois 
slávnostne otvorený v roku 1953

Tento chrám je považovaný za najsvätejší, 
pretože ‘Abdu’l -Bahá, syn Zakladateľa 
viery, sa na jeho plánovaní priamo 
zúčastňoval a počas Svojej historickej cesty 
po Severnej Amerike v roku 1912 položil 
jeho základný kameň.

Afrika
Kampala, Uganda 
slávnostne otvorený v roku 1961

Chrám stojí na hore Kikaya na brehu 
Viktóriinho jazera a charakterizujú ho 
zvonovité odkvapy a sýte využitie farieb — 
kupola so zelenými škridlami, exteriér 
v rôznych odtieňoch pieskovcovej hnedej 
a okná s farebnými sklami.

Indický subkontinent
Bahapur, Naí Delhi, India 
slávnostne otvorený v roku 1986

Osobitá architektúra „Lotosu Bahapuru“ je sym-
bolickou reprezentáciou lotosového kvetu, 
ktorého motív sa často objavuje v hinduistickej, 
buddhistickej a islamskej architektúre a umení.
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Zmyslom nášho života je poznať Boha, 
milovať Ho a približovať sa k Nemu. 
Snažíme sa o to tým, že odrážame Božie 
vlastnosti, akými sú láska, súcit, štedrosť, 
spravodlivosť a milosrdenstvo. Svoj 
najvyšší zmysel napĺňame tak, že žijeme 
život služby, v ktorom štedro oplývame 
láskou a súcitom a, prakticky povedané, 
rozdávame svoj čas, energiu, poznanie 
a finančné zdroje. Impulz dávať pramení 
prirodzene z našej vďačnosti a lásky 
k Bohu. Keď nám vďačnosť a láska napĺňa 
srdcia, naše správanie odráža štedrosť. 
Keď slúžime druhým z lásky k Bohu, 
nemotivuje nás ani túžba po uznaní či 
odmene, ani strach z trestu. Život služby 
ľudstvu vyžaduje pokoru a odpútanie, a nie 
sebecké záujmy a okázalosť.

Služba ľudstvu

Baháji sa snažia plne zúčastňovať života 
spoločnosti, spolupracujú ruka v ruke 
s rozmanitými skupinami a v širokej 
rôznorodosti prostredí, aby prispievali 
k sociálnemu, materiálnemu a duchovné-
mu pokroku civilizácie. Nech má úsilie 
bahájov akúkoľvek konkrétnu formu, je 
motivované snahou o spoločné dobro 
a sprevádza ho duch pokornej služby 
ľudstvu.

Život 
štedrého 
dávania
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Delíme sa s druhými 
o bahájske myšlienky

Keď sa baháj chce podeliť o svoju vieru 
s druhým človekom, jeho cieľom nie je 
presvedčiť ho či inak dokazovať určitú vec. 
Obracanie na vieru je zakázané. Diskusia 
o viere je skôr úprimnou túžbou po zmyslu-
plnom rozhovore o základných otázkach 
života. „Ak ste si vedomí určitej pravdy,“ 
povedal Bahá’u’lláh, „ak vlastníte klenot, 
o ktorý sú druhí ochudobnení, podeľte sa 
oň v jazyku najväčšej vľúdnosti a dobrej 
vôle.“ A ďalej vraví: „Láskavý jazyk pred-
stavuje magnet, ktorý priťahuje ľudské 
srdcia. Predstavuje chlieb ducha, odieva 
slová do významu, je žriedlom svetla, 
múdrosti a porozumenia.“

Prispievanie do bahájskych 
fondov

Bahá’u’lláhova predstava je, že ľudstvo 
zreorganizuje svoje záležitosti tak, aby 
zabezpečilo, že obrovské zdroje planéty 
budú využité na zabezpečenie duchovného 
a materiálneho blahobytu celej ľudskej 
rasy. Baháji sa na záležitostiach svojich 
spoločenstiev učia, ako dobrovoľné 

dávanie a morálne spravovanie zdrojov 
prispieva k rozvoju. Keď baháji prispievajú 
do fondov viery, považujú to za praktický 
spôsob, ako prispievať ku konštruktívnym 
procesom vo svete.

V bahájskom spoločenstve sa zakladajú 
fondy na miestnej, národnej, kontinentálnej 
a medzinárodnej úrovni. Môžu do nich 
prispievať iba registrovaní členovia viery. 
Prispievanie do fondov umožňuje baháj-
skemu spoločenstvu udržiavať svoju 
činnosť a zároveň smerovať finančné 
zdroje na podporu všeobecného blaha. 
Fondy spravujú bahájske inštitúcie, ktoré 
sú zodpovedné za rozhodovanie o využití 
zdrojov v spoločenstve.

Jednotliví baháji sa snažia nesebecky 
a s radosťou prispievať do rozličných 
fondov viery, každý podľa svojich podmie-
nok a možností. Príspevky sú neverejné 
a dobrovoľné a vyžadovanie peňazí od 
jednotlivcov nie je povolené. Dobrovoľné 
dávanie posilňuje povedomie toho, že 
spravovanie financií v súlade s duchovnými 
zásadami je nepostrádateľným rozmerom 
života.

„Musíme byť sťa 
fontána či žriedlo, 
ktoré sa neustále 
vyprázdňuje zo 
všetkého, čo má, 
a priebežne ho 
dopĺňa neviditeľný 
zdroj.“
— S H O G H I  E F F E N D I
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Baháji spolupracujú so stále rastúcim 
počtom hnutí, organizácií a jednotlivcov, 
ktorí presadzujú vec jednoty, podporujú 
blaho ľudstva a prispievajú k celosvetovej 
spolupatričnosti. Pri výbere oblastí 
spolupráce majú baháji na pamäti princíp 
zakotvený v učení, že prostriedky musia 
byť v súlade s cieľmi. Vznešené ciele 
nemožno dosiahnuť nedôstojnými 
prostriedkami.

Obzvlášť nie je možné budovať trvalú 
jednotu takými prostriedkami, ktoré 
predpokladajú spory alebo názory, že 
základom ľudských vzťahov sú vrodené 

Prispievanie 
k životu 
spoločnosti

The Bahá’í Chair for World Peace je 
akademický program prebiehajúci na 
University of Maryland od roku 1993.
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konflikty záujmov. Baháji sa preto nesmú 
zúčastňovať partizánskej politiky, preja-
vov občianskej neposlušnosti alebo 
násilnej či rozvratnej činnosti.

O príležitosti k spolupráci nie je núdza. 
Vo svete sa dnes veľmi veľa ľudí intenzív-
ne snaží dosahovať ten či onen cieľ 
spoločný s bahájmi. Baháji sú obzvlášť 
aktívni najmä v obhajovaní a vzdelávaní 
v oblasti ľudských práv, pokroku žien 
a udržateľného rozvoja.

„Horlivo sa zaoberajte potrebami 
veku, v ktorom žijete, a svoje rozpravy 
sústreďte na jeho požiadavky 
a nároky.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Komunitná škola v Demokratickej 
republike Kongo

Komunitný poľnohospodársky 
projekt v Mongolsku
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Sociálna činnosť

Baháji sa angažujú v sociálnej oblasti, aby 
podporovali sociálne a materiálne blaho 
ľudí všetkých vrstiev, nezávisle od ich 
vierovyznania či pôvodu. Toto úsilie motivu-
je túžba slúžiť ľudstvu a prispievať ku 
konštruktívnej sociálnej zmene. Sociálna 
činnosť sa vykonáva s presvedčením, že 
každá populácia by mala byť schopná 
vyznačiť cestu vlastného pokroku. Sociálna 
zmena nie je projekt, ktorý jedna skupina 
ľudí vykonáva pre úžitok druhej.

Baháji považujú poznanie za ťažisko pre 
sociálne bytie a udržiavanie nevedomosti 
za závažnú formu útlaku. Každý človek má 
právo na prístup k vedomostiam a zodpo-
vednosť zúčastňovať sa úmerne k svojmu 
talentu a schopnostiam na ich zrode, 
uplatňovaní a šírení. Prvoradým záujmom 
spoločenských opatrení je budovať 
v jednotlivcoch a komunitách schopnosť 
podieľať sa na vytváraní lepšieho sveta.

Bahájske úsilie o sociálny a ekonomický 
rozvoj je rozmanité. Väčšina iniciatív je 
skromná rozsahom a pôsobnosťou a je 
podporovaná zo zdrojov miestnych 
spoločenstiev, ktoré aktivity vykonávajú. 
Úsilie o rozvoj vykonávajú väčšinou malé 
skupiny ľudí a vzniká z rastúceho kolektív-
neho povedomia. Týkajú sa väčšinou 
vzdelávania, zdravia, hygienických opatre-
ní, poľnohospodárstva alebo ochrany 
životného prostredia. Niekedy dokážu 
miestni aktivisti rozšíriť svoju aktivitu 
a rozvinúť ju do trvalejších projektov 
s administratívnou štruktúrou.

Zambia

Väčšina bahájskych 
aktivít je svojím rozsa-
hom a pôsobnosťou 
skromná a je podpo-
rovaná zo zdrojov 
miestnych spoločen-
stiev, ktoré tieto akti-
vity vykonávajú.

K projektom sociálnej podpory na celom svete patrí 
napríklad práca s mládežou, komunitné banky, 
podpora vzdelávania a médií.
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Brazília

Zambia

Zambia

Papua Nová Guinea

Bolívia

Kanada

Mongolsko
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Prispievanie k verejnej rozprave

Jedným z aspektov úsilia bahájskeho 
spoločenstva prispievať k zlepšovaniu sveta 
je zapájanie sa do rozpráv v spoločnosti.

V každom okamihu prebiehajú v sociálnom 
priestore na všetkých úrovniach spoločnosti 
rozhovory týkajúce sa rozličných aspektov 
ľudského blahobytu a pokroku: rozpravy na 
tému rovnoprávnosti žien a mužov, mieru, 
správy vecí verejných, verejného zdravia 
a rozvoja a mnohé ďalšie. Baháji sa usilujú 
učiť sa s ostatnými a od ostatných 
a ponúkať v debatách svoje osobné 
chápanie, formované bahájskym učením.

Jednotliví baháji sa snažia plodne zapájať 
do takýchto diskusií, či už v miestnych 
spoločenstvách, počas sociálnych aktivít, 
štúdia, zamestnania či profesionálnych 
aktivít. Agentúry inšpirované bahájskou 
vierou prispievajú do diskusií súvisiacich 
s ich prácou. Bahájske inštitúcie na miest-
nej, národnej a medzinárodnej úrovni 

spolupracujú s vládnymi a mimovládnymi 
organizáciami na šírení myšlienok podporu-
júcich verejné blaho.

Baháji už viac ako storočie prispievajú 
k procesom správy sveta. Keď bola v roku 
1920 založená Spoločnosť národov, začali 
baháji nadväzovať formálnejšie vzťahy 
s medzinárodnými organizáciami. V roku 
1948 sa Bahájske medzinárodné spoločen-
stvo (Bahá’í International Community, BIC), 
zastupujúce bahájov z celého sveta, 
zaregistrovalo ako medzinárodná a mi-
movládna organizácia pri OSN. BIC sa 
aktívne zúčastňuje významných konferencií 
a komisií organizovaných Organizáciou 
spojených národov a často predkladá 
príspevky a vyhlásenia k takým rozmanitým 
témam, akými sú práva menšín, postavenie 
žien, prevencia kriminality a blaho detí 
a rodiny.

Nech je to na akejkoľvek úrovni, cieľom 
bahájskej účasti na rozpravách nie je 
presviedčať ostatných, aby prijali bahájsky 
postoj ku konkrétnej téme. Baháji nechcú 
ponúkať špecifické riešenia problémov, 
ktorým ľudstvo čelí, akými sú napríklad 
klimatické zmeny, zdravie žien, produkcia 
potravín alebo zmierňovanie chudoby. 
Nejde ani o verejné aktivity alebo teoretické 
presvedčovanie. Baháji sa skôr snažia učiť 
a zapájať sa do rýdzej konverzácie. Baháji 
sú ochotní podeliť sa o skúsenosti z vlast-
ného úsilia aplikovať Bahá’u’lláhovo učenie 
zamerané na napredovanie civilizácie a učiť 
sa spolu s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi 
ľuďmi a skupinami.
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Medzinárodné bahájske 
spoločenstvo (Bahá’í 
International Community, 
BIC) je mimovládna organi-
zácia, ktorá zastupuje 
celosvetové bahájske 
spoločenstvo. Má štatút 
poradcu v Ekonomickej 
a sociálnej rade Spojených 
národov (ECOSOC) a v Det-
skom fonde OSN (UNICEF). 
BIC za posledných 70 
rokov prispievala k úsiliu 

OSN a podporovala ho 
okrem iných v oblasti 
sociálneho a udržateľného 
rozvoja, rodovej rovnosti, 
ľudských práv a reformy 
OSN.

BIC sa stále aktívnejšie 
podieľa na diskusiách aj na 
regionálnej úrovni a doteraz 
otvorila svoje kancelárie 
v Addis Abebe, v Bruseli 
a v Jakarte.

MEDZINÁRODNÉ BAHÁJSKE SPOLOČENSTVO

Semináre pre vysokoškol-
ských a postgraduálnych 
študentov sú iba jedným 
zo spôsobov, akými 
bahájske spoločenstvo 
zlepšuje schopnosť 
zmysluplne prispievať 
k verejným rozpravám. 
Na národnej a medziná-
rodnej úrovni ich vedie 
Inštitút pre globálnu 
prosperitu (ISGP) a zaobe-
rajú sa témami obzvlášť 
dôležitými pre študentov 
a mladých profesionálov.

VEDECKÉ A PROFESIONÁLNE 

PRÍSPEVKY K ROZPRAVÁM

Niekoľko Asociácií pre 
bahájske štúdiá po celom 
svete poskytuje priestor pre 
záujemcov všetkých 
vekových kategórií a z kaž-
dej oblasti, aby skúmali 
prieniky bahájskeho učenia 
so súčasným myslením. 
Dotovaný akademický 
program The Bahá’í Chair 
for World Peace, založený 
v roku 1993 na University of 
Maryland, podporuje 
interdisciplinárne skúmanie 
svetového mieru a rozpravy 
o ňom.

Predstavitelia Bahájskeho 
spoločenstva na pôde OSN 
oslovili v septembri 2000 
v rámci spolupredsedníctva 
Miléniového Fóra svetových 
lídrov zhromaždených na 
Miléniovom summite OSN.
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Niektorým ľuďom sa môže optimistická 
predstava prebiehajúcej transformácie vo 
svete zdať naivná alebo utopická. Baháji 
však ponúkajú viac než len slovnú predsta-
vu. Ponúkajú svedectvo skutkov viery 
a obete, trvajúce mnohé desaťročia, ktoré 
dokazujú, že prekážky sa dajú prekonať 
pomocou duchovných zdrojov tvorivosti, 
zanietenosti a vytrvalosti. Táto skutočnosť 
nie je viac zjavná inde než v skúsenosti 
iránskeho bahájskeho spoločenstva už od 
polovice 19. storočia.

Už od chvíle, keď Báb v roku 1844 vyhlásil 
Svoje poslanie, sa vláda a cirkev v Perzii 
všemožne snažili vykoreniť hnutie, ktoré sa 
s viac ako 300-tisíc členmi stalo najväčšou 
nemoslimskou náboženskou menšinou 
v dnešnom Iráne. Tvrdenie, že náboženská 
pravda je progresívna a božské zjavenie 
pokračuje aj po Muh.ammadovi, bolo 
považované za kacírske. Vízia novej viery 
o všeobecnom vzdelaní, decentralizova-
nom rozhodovaní za pomoci konzultácie, 
zrovnoprávnení žien a premiešaní ľudí 
všetkých rás a náboženstiev predstavovala 
pre zavedený poriadok hlboké narušenie 
a hrozbu. Iránske bahájske spoločenstvo 
preto počas celej svojej histórie zažívalo 
vlny popráv, zatýkania, plienenia davom, 
odoberania majetku, ničenia cintorínov, 

odopierania prístupu k vzdelaniu a mno-
hým profesiám a iné formy systematického 
útlaku.

Po vypuknutí islamskej revolúcie v roku 
1979 sa potlačovanie bahájskeho spolo-
čenstva stalo oficiálnou vládnou politikou. 
Zdokumentovaný systém represie desivo 
pripomína protižidovské norimberské 
zákony nacistického Nemecka. Od 
začiatku islamskej revolúcie boli pozatýka-
né a uväznené tisícky bahájov, vrátane 
väčšiny zvolených čelných predstaviteľov 
na miestnej a národnej úrovni. Mnohých 
mučili a viac ako dvesto z nich popravili.

Napriek tomu všetkému baháji odmietli 
prijať rolu obete či odplácať násilie násilím. 
Princípy ich viery vyžadujú poslušnosť voči 
vláde a zakazujú násilie, rozvratnú činnosť 
a účasť na partizánskej politickej aktivite. 
Namiesto toho našli baháji kreatívne 
a zanietené spôsoby, ako praktizovať svoju 
vieru. Na začiatku 20. storočia vznikli 
bahájske školy v hlavnom meste, ako aj 
v ďalších okresných mestách. Medzi nimi 
bola aj dievčenská škola Tarbíyat School 
for Girls, ktorá si získala národné uznanie. 
Pri zakladaní kliník a iných zdravotníckych 
zariadení pomáhali baháji z Ameriky 
a Európy. Na medzinárodnej úrovni sa 

Tvorivosť a zanietenosť: 
baháji v Iráne
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baháji zasadzovali za posilňovanie zákonov 
o ľudských právach a za pomoci vzdeláva-
nia, obhajovania a diplomatických kanálov 
bránili práva bahájov.

Od začiatku islamskej revolúcie v roku 
1979 boli z iránskych univerzít vylúčení 
všetci bahájski študenti a bahájske fakulty 
zrušené. Bahájske spoločenstvo sa na 
novú iránsku vládu obrátilo so žiadosťou 
o spravodlivosť a odčinenie porušovania 
ich práv, no podmienky sa nezmenili.

Iránske bahájske spoločenstvo preto 
zaviedlo neformálny systém vysokoškol-
ského vzdelávania, ktorý sa postupne 
rozvinul do Bahájskeho inštitútu pre vyššie 
vzdelávanie (Bahá’í Institute for Higher 
Education, BIHE). Vyučovanie zo začiatku 
viedli bahájski akademici v obývačkách 
a kuchyniach po celom Iráne. Mnohým 
z nich bolo znemožnené profesionálne 
vyučovať. Teraz BIHE vzdeláva primárne 
online a predstavuje pre bahájsku mládež 
v Iráne jedinú príležitosť získať vyššie 
vzdelanie.

V máji 2011 iránska vláda systematicky 
zaútočila proti BIHE, uskutočnila razie 
v mnohých domovoch, skonfiškovala 
počítače a materiály, pozatýkala profesorov 
a administratívnych pracovníkov. Od roku 
2011 bolo 16 vzdelávateľov BIHE odsúde-
ných k štvorročným až päťročným trestom 
odňatia slobody. Sedem z nich je stále vo 
väzení. Ich jediným zločinom je vzdelávanie 
mládeže vo svojom spoločenstve.

„Ste živými dôkazmi 
toho, že náboženstvo 
posilňuje charakter, 
rozvíja sebaovlá da‑
nie, súcit, 
odpúšťanie, 
veľkodušnosť, 
ušľachtilosť.“
—   S V E T O V Ý  D O M 

S P R A V O D L I V O S T I

List Svetového domu spravodlivosti 
bahájskej mládeži v Iráne z 29. januára 
2014 zachytáva ducha konštruktívnej 
zanietenosti:

Určite ste si všimli, ako svetlo náboženstva 
na celom svete slabne. Avšak vy ste 
najlepšími príkladmi toho, aké osvietenie 
toto svetlo môže priniesť. Ste živými dôkaz
mi toho, že náboženstvo posilňuje charak
ter, rozvíja sebaovládanie, súcit, odpúšťa
nie, veľkodušnosť, ušľachtilosť. Zakazuje 
ubližovať druhým a vyzýva duše k obeta
vosti, aby vydávali zo seba pre dobro 
druhých. Udeľuje víziu, ktorá zahŕňa celý 
svet a očisťuje srdce od zamerania na 
seba a od predsudkov. Inšpiruje duše 
k tomu, aby budovali jednotu, usilovali sa 
o materiálny a duchovný pokrok pre 
všetkých, aby videli vlastné šťastie v šťastí 
druhých, aby sa zdokonaľovali v učenosti 
a vo vede, aby boli nástrojmi skutočnej 
radosti a aby oživovali telo ľudstva. Leští 
zrkadlo duše, pokým nezačne odrážať 
vlastnosti ducha, ktorým bola obdarovaná. 
Vtedy sa v živote jednotlivcov aj v kolektív
nom živote ľudstva prejaví sila božských 
prívlastkov a napomôže príchodu nového 
sociálneho poriadku. Také je pravé poňatie 
náboženstva v Bahá’u’lláhovom učení. 

Vľavo: Pouličné nástenné 
maľby sú súčasťou medziná-
rodnej kampane „Vzdelanie 
nie je zločin“, ktorá sa 
zasadzuje za rovnoprávnosť 
vo vzdelávaní v Iráne.

Vpravo: Americká lekárka 
Dr. Susan Moody s bahájka-
mi v Teheráne v roku 1910. 
Niektoré z týchto žien boli 
medzi prvými, ktoré sa obja-
vili na verejnosti bez závoja.
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bahájskej viery

A D M I N I S T R AT Í V N Y
Jednota je naliehavou požiadavkou 

dnešnej doby a je ústrednou témou 
bahájskej viery. Zatiaľ čo v minulosti sa 
náboženské obce nevedeli dohodnúť vo 
veci nástupníctva a po smrti Božieho 
Prejavu sa začali štiepiť, Bahá’u’lláh 
zaviedol systém, ktorý zabezpečí kontinu-
itu vedenia a bude udržiavať integritu 
a organickú celistvosť bahájskeho spolo-
čenstva do budúcnosti. Tento zásadný 
koncept poznajú baháji ako Zmluvu.

Bahá’u’lláh vo Svojich spisoch určil, že po 
Jeho zosnutí sa hlavou viery stane Jeho 
najstarší syn, ‘Abdu’l -Bahá. Taktiež 
ustanovil administratívny poriadok, ktorý sa 
odvtedy vyvinul v každej časti sveta 
a zabezpečil tak nasledovníctvo autority. 
Dnes ako hlava viery a zjednocujúci prvok 
celosvetového spoločenstva slúži Svetový 
dom spravodlivosti, ktorý každých päť 
rokov volia zástupcovia bahájov z každej 
krajiny.



„Prvýkrát som videl 
formu natoľko 
vznešenú, aby 
mohla byť schrán‑
kou pre Ducha 
Svätého.“
—   B Á S N I K  C H A L Í L  D Ž I B R Á N  P O 

S T R E T N U T Í  S   ‘ A B D U ’ L  ‑ B A H O M 
V   N E W  Y O R K U  V   R O K U  1 9 1 2

‘Abdu’l -Bahá bol Bahá’u’lláhov syn 
a dokonalý príklad ducha bahájskej viery 
a bahájskeho učenia. Bol zástancom 
sociálnej spravodlivosti a vyslancom 
medzinárodného mieru. Svoj život zasvätil 
šíreniu veci Svojho Otca a propagovaniu jej 
ideálov.

Rola, ktorú ‘Abdu’l -Bahá zastával ako 
duchovný vodca, autorita vo vykladaní 
viery a vzor správania, je jedinečná v celej 
histórii náboženstva. Bahá’u’lláh nazval 
Svojho syna „Stredom Zmluvy“ a vo Svojej 
písomnej poslednej vôli označil ‘Abdu’l-
-Bahu za Svojho nástupcu, čím zabezpečil 
jednotu viery po Svojom zosnutí.

‘Abdu’l -Bahá, ktorého meno znamená 
„Služobník Bahu“, sa narodil v Teheráne 
v Perzii o polnoci 22. mája 1844, v presne 
ten istý deň, keď Báb prehlásil, že ľudstvo 
vchádza do nového náboženského cyklu.

Ako dieťa trpel počas prenasledovania 
Bábových nasledovníkov vládou. Mal iba 
osem rokov, keď Bahá’u’lláha uväznili, ich 
dom v Teheráne vyplienili a skonfiškovali 
a rodinu prinútili utiecť. Mladý ‘Abdu’l-
-Bahá ako prvý postrehol mocnú duchov-
nú zmenu, ktorá sa u Bahá’u’lláha prejavila 
po tom, ako obdržal Božie zjavenie počas 
väznenia v teheránskej nechválne známej 
„Čiernej diere“.

Keď ‘Abdu’l -Bahá vyrástol, stal sa pomoc-
níkom a najbližším spoločníkom Svojho 

‘Abdu’l -Bahá 
v záhrade Domu 
pútnikov v Haife 
v Izraeli.

Otca. Vrodenou štedrosťou, inteligenciou 
a pokorou si ‘Abdu’l -Bahá získal 
Bahá’u’lláhov obdiv a titul „Majster“.

‘Abdu’l -Bahov život bol životom nesebec-
kej služby pre druhých. Často doslova 
daroval kabát, ktorý mal na sebe. Keď boli 
raní baháji vypovedaní do vyhnanstva 
v bezútešnom väzenskom meste ‘Akká, 
mnohí dostali brušný týfus, maláriu 
a dyzentériu. ‘Abdu’l -Bahá ich umýval, 
kŕmil a utešoval.

Po Bahá’u’lláhovej smrti ‘Abdu’l -Bahá 
neúnavne pracoval, aby medzi nasledov-
níkmi mladej bahájske viery udržal jednotu. 
Podporoval zakladanie miestnych baháj-
skych inštitúcií nariadených Bahá’u’lláhom, 
viedol vzdelávacie, sociálne a ekonomické 
iniciatívy a rýchlo rastúcemu bahájskemu 
spoločenstvo získal veľkú prestíž.

Vďaka Svojim cestám, mnohým prednáš-
kam a spisom hral ‘Abdu’l -Bahá kľúčovú 
úlohu pri ozrejmovaní Bahá’u’lláhovej 
celosvetovej vízie. Hlboko chápal duchov-
nú podstatu učenia Svojho Otca a tieto 
princípy láskyplne zrkadlil vo Svojom 
živote.

Mnohé príbehy o Jeho zdvorilosti, láska-
vosti, pokore a oddanosti Bohu sú zdrojom 
veľkej inšpirácie. ‘Abdu’l -Bahov život je 
stelesnením toho, ako oddanosť Bohu 
nachádza vyjadrenie v praktickej, nesebec-
kej službe.

Stred Zmluvy

‘Abdu’l ‑Bahá
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‘Abdu’l Bahove cesty

Revolúcia mladých Turkov v roku 1908 
ukončila osmanskú nadvládu nad Palestí-
nou a tým aj 40 rokov trvajúce ‘Abdu’l-
-Bahovo väzenie. V roku 1911 sa vydal na 
trojročnú cestu naprieč Európou a Sever-
nou Amerikou, aby šíril Bahá’u’lláhovo 
učenie. ‘Abdu’l -Bahá sa počas Svojich 
ciest stal prepojením medzi počiatkom 
bahájskej viery na Východe a moderným 
poňatím jej učenia na Západe.

Bahájska viera bola prvýkrát verejne 
zmienená v Severnej Amerike v Parlamente 
svetových náboženstiev na World’s Colum-
bian Exposition v Chicagu v roku 1893. 
Keď iba o 19 rokov neskôr navštívil 
Severnú Ameriku ‘Abdu’l -Bahá, vieru 
prijalo už asi 3000 oduševnených nasle-
dovníkov.

‘Abdu’l -Bahá cestoval po Spojených 
štátoch a Kanade 239 dní a navštívil viac 
ako 40 miest. Bahájmi, ako aj širokou 

‘Abdu’l -Bahá ako mladý muž

verejnosťou bol prijatý s rešpektom 
a uznaním. Pozývali Ho, aby prehováral 
k významným skupinám a organizáciám 
na univerzitách, v kostoloch, v synagógach 
a v domovoch prominentných ľudí.

Vyzval Ameriku, aby sa stala krajinou 
duchovnej výnimočnosti a ujala sa duchov-
ného vodcovstva, a vyslovil mocnú víziu 
duchovného predurčenia Ameriky ako 
strojcu jednoty ľudstva. ‘Abdu’l -Bahá 
počas Svojej návštevy trval na tom, aby 
každé miesto, na ktorom hovoril, bolo 
prístupné pre ľudí všetkých rás. Propago-
val rovnosť pohlaví a pri mnohých príleži-
tostiach otvorene žiadal o uznanie práv 
žien. V Bowery Mission v New Yorku sa 
osobne pozdravil s desiatkami chudob-
ných ľudí a každému daroval mincu.

Jeho návšteva bola významná aj vďaka 
určitým symbolickým počinom. Vlastnoruč-
ne položil základný kameň bahájskeho 
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domu uctievania na brehu Michiganského 
jazera pri Chicagu. Spojil v manželskom 
zväzku bahájov dvoch odlišných národnos-
tí, čiernej a bielej pleti, čím odvážne 
demonštroval bahájsky princíp volajúci po 
odstránení rasových predsudkov v čase, 
keď bol takýto zväzok mimoriadne zriedka-
vý a sociálne neprijateľný. Na večeri 
s prominentnými osobnosťami vo Washing-
tone, D. C., prelomil konvencie, keď pozval 
bahájskeho afroamerického právnika, 
Louisa G. Gregoryho, aby sedel po Jeho 
pravici.

‘Abdu’l -Bahá sa vrátil do Palestíny v roku 
1914 ešte pred vypuknutím 1. svetovej 
vojny. Počas vojny jednal podľa princípov, 
ktoré On a Jeho Otec hlásali. Osobne 
organizoval rozsiahly poľnohospodársky 
projekt neďaleko mesta Tiberias, vďaka 
ktorému pomohol odvrátiť hladomor.

V rokoch 1916 — 1917, v čase najtemnej-
ších dní vojny, zjavil ‘Abdu’l -Bahá Tabuľky 
Božského plánu, súbor štrnástich mien-
kotvorných listov adresovaných bahájom 
Spojených štátov a Kanady. Apeloval na 
bahájov, aby šírili Bahá’u’lláhovho učenie. 
Tieto listy sa stali chartou rastu bahájskeho 
spoločenstva po celom svete.

‘Abdu’l ‑Bahá počas Svojej cesty naprieč Severnou 
Amerikou navštívil Lincolnov park v Chicagu.

Bahá’u’lláh nazýval 
‘Abdu’l -Bahu

„Stredom 
Mojej zmluvy“,

odkazujúc tak 
na vodcovskú rolu, 
ktorú mal syn 
prebrať po smrti 
Svojho Otca.

ZMLUVA A ADMINISTRATÍVNY PORIADOK BAHÁJSKEJ VIERY
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‘Abdu’l -Bahá pokojne skonal počas 
spánku 28. novembra 1921 vo veku 
77 rokov. Vo Svojej Poslednej vôli a závete 
‘Abdu’l -Bahá ustanovil za Svojho nástupcu 
vo funkcii vedúceho predstaviteľa alebo 
strážcu bahájskej viery Svojho vnuka, 
Shoghiho Effendiho Rabbaniho. Toto 
menovanie bolo rozšírením zmluvy ustano-
venej Bahá’u’lláhom.

‘Abdu’l ‑Bahá 1. mája 1912, keď položil základný kameň 
bahájskeho domu uctievania vo Wilmette v štáte Illinois.

239
‘Abdu’l ‑Bahova cesta 
po Severnej Amerike trvala

DNÍ
VRÁTANE DESIATICH DNÍ V KANADE.

40 MIEST 
od VÝCHODU 
až po ZÁPAD.

Navštívil viac ako
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Vzor pre budúcu spoločnosť

Mali by sme totiž bez váhania uznať, že 
Bahá’u’lláh nielenže vdýchol ľudstvu nového 
a oživujúceho ducha, nielenže vyslovil určité 
všeobecné zásady či ponúkol nejakú 
filozofiu, akokoľvek presvedčivú, dôkladnú 
a univerzálnu. Na rozdiel od minulých 
zriadení k tomuto pridal, rovnako ako po 
Ňom ‘Abdu’l -Bahá, jasne a špecificky 
formulovanú sadu zákonov, ustanovil 
jednoznačné inštitúcie a poskytol hlavné 
zásady Božského hospodárenia, ktoré sú 
predurčené stať sa predlohou budúcej 
spoločnosti, zvrchovaným nástrojom pre 
dosiahnutie Najväčšieho mieru a konkrétnym 
prostriedkom zjednotenia sveta a vyhlásenia 
vlády spravodlivosti a práva na zemi.

— „The World Order of Bahá’u’lláh“ 1930

Spisy Shoghiho Effendiho 
o Bahá’u’lláhovom svetovom 
poriadku

Shoghi Effendi ako strážca bahájskej viery 
priniesol do svojich spisov a prekladov 
nespochybniteľné chápanie bahájskeho 
učenia. Preložil základné Bahá’u’lláhove 
práce do vynikajúcej angličtiny. Tieto texty, 
ktoré baháji považujú za záväzné, sa stali 
základom pre preklady do mnohých iných 
jazykov.

Jeho spisy vysvetľujú význam bahájskeho 
administratívneho poriadku a jeho príspe-
vok k zjednotenému svetu, ako ho predví-
dal Bahá’u’lláh, a pomáhajú čitateľovi 
pochopiť rast a rozvoj viery v kontexte 
súčasných svetových udalostí.

Vízia nastupujúcej svetovej 
civilizácie

Jednota ľudskej rasy, ako ju predvída 
Bahá’u’lláh, vyžaduje ustanovenie celosveto-
vého zväzu, v ktorom sú trvalo zjednotené 
všetky národy, rasy, kmene a triedy a ktorý 
definitívne a úplne zaručuje svojbytnosť 
členských štátov a osobnú slobodu a iniciatí-
vu jednotlivcov, ktorí ho tvoria…

Vynájde sa zariadenie pre vzájomnú komuni-
káciu sveta, zahŕňajúce celú planétu, oproste-
né od národných prekážok a vymedzení, 
pracujúce s úžasnou pohotovosťou a dokona-
lou pravidelnosťou… Vynájde sa svetový 
jazyk, alebo sa vyberie spomedzi existujúcich 
jazykov, a bude sa učiť na školách všetkých 
federatívnych štátov ako doplnkový jazyk 
k materinskému jazyku.

— „The Unfoldment of World Civilization“ 1936
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Shoghi Effendi
strážca bahájskej viery

Hore: Shoghi Effendi v Haife, 1922

Vľavo: Tento orol označuje miesto na 
londýnskom cintoríne New Southgate 
Cemetery, kde je pochovaný Shoghi 
Effendi. Zomrel v Londýne v roku 
1957 vo veku 60 rokov po krátkej 
a nečakanej chorobe.

Keď ‘Abdu’l -Bahá v roku 1921 zosnul, 
Jeho 24-ročný vnuk Shoghi Effendi bol 
študentom v Oxforde. Otrasený touto sprá-
vou sa vrátil do Palestíny, aby sa dozvedel, 
že ho ‘Abdu’l -Bahá vo Svojej Vôli a závete 
menoval strážcom a celosvetovou hlavou 
bahájskej viery. Toto menovanie mu udelilo 
výhradnú právomoc interpretovať a vysvet-
ľovať posvätné spisy a učenie viery. Dostal 
tiež na starosť rast bahájskeho svetového 
spoločenstva, ktorý zabezpečil sériou stále 
zložitejších sedemročných plánov. Pracoval 
tiež na organizácii, fungovaní a systéme 
volieb bahájskych inštitúcií.

Shoghi Effendi sa narodil v roku 1897 
v meste ‘Akká. Na jeho vzdelávanie 
v bahájskom učení dozeral jeho starý otec, 
s ktorým mal blízky vzťah. Keďže majstrov-
sky ovládal angličtinu, istý čas slúžil ako 
jeden z ‘Abdu’l -Bahových tajomníkov.

Pod ďalekosiahlym vedením Shoghiho 
Effendiho dokázali baháji rozšíriť svoje 
spoločenstvo do celosvetových rozmerov. 
Keď v roku 1957 zosnul, žilo vo viac ako 
200 krajinách, teritóriách a kolóniách 
takmer 400 000 bahájov. Štruktúra miest-
nych a národných inštitúcií viery bola 
navyše natoľko rozvinutá, že šesť rokov 
nato umožnila uskutočniť prvé voľby 
celosvetového vládnuceho orgánu viery.
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Svetový dom spravodlivosti, medzinárodný 
riadiaci orgán bahájskej viery, bol prvýkrát 
zvolený v roku 1963.

Bahá’u’lláh ustanovil túto inštitúciu 
v Kitáb -i-aqdas, Najsvätejšej knihe, súbore 
zákonov a nariadení bahájskej viery. 
Bahá’u’lláh udelil Svetovému domu 
spravodlivosti právomoc vydávať zákony 
ohľadne všetkých záležitostí, ktoré v baháj-
skom písme nie sú jednoznačne stanove-
né, a prisľúbil, že rozhodnutia tejto inštitú-
cie budú inšpirované Bohom.

Svetový dom spravodlivosti nemá v deji-
nách náboženstva obdobu. Prejav Boží 
nikdy predtým explicitne nenariadil zriadiť 
inštitúciu s poverením udržiavať celistvosť 
a flexibilitu Jeho náboženstva, zaručiť 
jednotnosť a viesť činnosť Jeho stúpencov 
a priaznivo vplývať na život spoločnosti.

V bahájskej viere nie je duchovenstvo 
a žiadny člen Svetového domu spravodli-
vosti si nemôže nárokovať zvláštne 
postavenie alebo právomoc. Právomoc 

bola zverená len inštitúciám a ich kolektív-
nym rozhodnutiam, a nie zvoleným 
jednotlivcom.

Svetový dom spravodlivosti sa volí od roku 
1963 každých päť rokov. Každý dospelý 
baháj má právo zúčastniť sa voľby delegá-
ta do národného zhromaždenia, ktoré si 
zvolí národnú duchovnú radu. Členovia 
všetkých národných duchovných rád zasa 
volia Svetový dom spravodlivosti. Všetky 
bahájske voľby prebiehajú tajným hlasova-
ním bez nominácií, kandidatúry či akejkoľ-
vek formy predvolebnej kampane.

Svetový dom spravodlivosti riadi rast 
a rozvoj celosvetového bahájskeho 
spoločenstva pomocou série plánov, ktoré 
načrtávajú ciele, postupy a metódy 
systematického pokroku počas určitých 
časových úsekov. Jeho láskavé vedenie 
zaisťuje jednotu myšlienok a činov v baháj-
skom spoločenstve, ako sa rozvíja jeho 
schopnosť podieľať sa na budovaní 
mierovej, spravodlivej a prosperujúcej 
civilizácie.

Svetový dom spravodlivosti
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Sídlo Svetového domu spravod-
livosti na hore Karmel v Haife 
v Izraeli

Úlohou bahájskych inštitúcií nie je 
len spravovať vnútorné aspekty 
bahájskeho spoločenského života.  
Sú tiež kanálmi, ktorými plynie 
duch viery, zjednocujúc a vyživujúc 
spoločnosť spejúcu ku kolektívnej 
zrelosti.
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Pod vedením Svetového domu spravodli-
vosti riadia volené inštitúcie známe ako 
miestne duchovné rady a národné duchov-
né rady záležitosti bahájskeho spoločen-
stva na príslušnej úrovni, vykonávajúc 
zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. 
Bahájsky administratívny poriadok sústre-
ďuje správnu moc do volených inštitúcií, 
no zároveň ráta aj s múdrosťou a skúse-
nosťou jednotlivcov.

Inštitúcia poradcov, menovaných jednotliv-
cov s preukázanými schopnosťami, 
pracuje pod vedením Svetového domu 
spravodlivosti a vyživuje bahájske spolo-
čenstvo od najnižšej až po medzinárodnú 
úroveň.

Administratívne centrum 
bahájskej viery na hore Karmel 
v Haife v Izraeli

Menované 
a volené 
inštitúcie

HLAVY BAHÁJSKEJ VIERY 

PO BAHÁ’U’LLÁHOVOM ZOSNUTÍ

1892 — ‘Abdu’l ‑Bahá, 
1921 Stred Zmluvy 

1921 — Shoghi Effendi, 
1957 strážca bahájskej viery 

1963 prvý zvolený Svetový 
 dom spravodlivosti
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Inštitúcia poradcov

Poradcovia tvoria veľmi rozmanitú skupinu 
81 mužov a žien z celého sveta, ktorí 
inšpirujú a poučujú bahájov pri aplikácii 
Bahá’u’lláhovo učenia v každodennom 
živote. Povzbudzujú ich k aktivitám, 
podporujú iniciatívu jednotlivca a propagujú 
štúdium. Starajú sa o spoločenstvá a du-
chovné rady a pomáhajú im, aby sa stali 
pochodňami vedúcimi celú spoločnosť.

Poradcov menuje Svetový dom spravodli-
vosti každých päť rokov. Prácu vykonávajú 
prostredníctvom piatich kontinentálnych 
zborov, ktoré zasa menujú členov pomoc-
ného zboru slúžiacich v jednotlivých 
geografických oblastiach a územiach. 
Členovia inštitúcie poradcov majú na 
starosti zvyšovanie schopnosti bahájskeho 
spoločenstva vytvárať systematické plány 
činnosti, energicky ich vykonávať a učiť sa 
zo svojich skúseností. Okrem toho podne-

cujú putá priateľstva a jednoty, šíria 
princípy a etické normy zakotvené v baháj-
skom učení a povznášajú víziu členov 
spoločenstva, aby svoju energiu zasvätili 
blahu ľudskej rasy.

Prácu kontinentálnych zborov poradcov 
vedie deväť poradcov, ktorí sú členmi 
Medzinárodného centra pre učenie viery, 
ktorých taktiež na päťročné obdobie 
menuje Svetový dom spravodlivosti. Táto 
skupina venuje osobitú pozornosť rozvoju 
ľudských zdrojov, pomáha bahájskemu 
spoločenstvu na celom svete zvyšovať 
schopnosť poskytovať stále väčšiemu 
počtu ľudí duchovné porozumenie, 
poznanie, zručnosti a schopnosti, aby 
mohli ľudstvu účinne slúžiť.

Medzinárodné centrum pre učenie 
viery v Haife v Izraeli
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Národné duchovné rady

Zodpovednosť za upevňovanie života-
schopnosti bahájskych spoločenstiev na 
národnej úrovni leží na pleciach viac ako 
stoosemdesiatich národných duchovných 
rád na celom svete. Tieto deväťčlenné rady 
láskyplne vedú činnosť bahájskych 
spoločenstiev tak, aby posilňovali ich účasť 
na živote spoločnosti.

Vo svojich spisoch prirovnáva Shoghi 
Effendi, strážca bahájskej viery, fungovanie 
národnej duchovnej rady k tlkotu zdravého 
srdca, „pumpujúceho duchovnú lásku, 
energiu a povzbudenie“ ku všetkým 
členom bahájskeho spoločenstva. Píše, že 
členovia duchovných rád by mali „nedbať 
vôbec na to, čo sa im samotným páči 
alebo nepáči, nevšímať si vlastné záujmy 
a sklony a mysle obrátiť k tým opatreniam, 
ktoré vedú k blahu a šťastiu bahájskeho 
spoločenstva a podporia spoločné dobro“. 
Majú konať s „nesmiernou pokorou“ a byť 
známi „otvorenosťou mysle, silným 
zmyslom pre spravodlivosť a povinnosť, 
svojou nezaujatosťou, umiernenosťou, 
plnou oddanosťou blahobytu a záujmom 
priateľov, Veci a ľudstva“.

Národné rady vedú finančné zdroje 
spoločenstva, dohliadajú na vzťahy 
s vládou a venujú sa otázkam od jednotliv-
cov a miestnych duchovných rád. V nie-
ktorých krajinách im asistujú volené alebo 
menované regionálne bahájske rady, ktoré 
slúžia určeným geografickým oblastiam.

Národné duchovné rady každoročne volia 
delegáti, ktorí samotní sú zvolení na oblast-
ných konventoch. Delegáti sa každoročne 
stretnú na národných konventoch, kde 
konzultujú a delia sa o svoje chápanie 
pokroku v bahájskom spoločenstve. Volia 
tiež deviatich členov národnej duchovnej 
rady. Každých päť rokov členovia všetkých 
národných duchovných rád volia Svetový 
dom spravodlivosti, medzinárodný riadiaci 
orgán bahájskej viery.

Členovia národných duchovných rád sa každých päť 
rokov stretnú v Bahájskom svetovom centre v Haife 
v Izraeli, aby zvolili Svetový dom spravodlivosti.
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Miestne duchovné rady

Záležitosti bahájskeho spoločenstva 
na miestnej úrovni spravuje deväťčlenná 
volená miestna duchovná rada. Miestna 
duchovná rada môže byť sformovaná 
v akomkoľvek meste, kde žije aspoň deväť 
dospelých bahájov. Rada má na starosti 
podporu duchovnej výchovy detí a mládeže. 
Spravuje zdroje spoločenstva a láskyplne 
povzbudzuje talent a energiu jeho členov.

Miestna duchovná rada tiež organizuje 
slávnosť devätnástich dní, základný kameň 
bahájskeho spoločenského života, počas 
ktorej sa baháji stretnú, aby sa modlili, 
konzultovali o záležitostiach spoločenstva 
a upevňovali spolupatričnosť. Slávnosť sa 
koná v prvý deň každého bahájskeho 
mesiaca. Bahájsky kalendár má 19 mesia-
cov a každý mesiac má 19 dní. Udáva 
štruktúru a rytmus spoločenskému životu. 
Svetový dom spravodlivosti napísal, že 

slávnosť okrem toho, že má duchovný 
význam, „v dynamickom vzťahu spája 
miestne spoločenstvo s celou štruktúrou 
administratívneho poriadku“. Slávnosť je 
„arénou demokracie úplne pri koreňoch 
spoločnosti“.

Zvolená rada funguje ako skupina a roz-
hodnutia prijíma procesom konzultácie. 
‘Abdu’l -Bahá píše: „Prvou podmienkou je 
absolútna láska a harmónia medzi členmi 
rady. Musia sa úplne oslobodiť od odcu-
dzenia a musia v sebe prejavovať Božiu 
jednotu.“

Voľby sa konajú každý apríl. Voliť a byť 
volení môžu byť baháji vo veku 21 a viac 
rokov. Všetky bahájske voľby prebiehajú 
tajným hlasovaním a nemajú nominácie, 
predvolebnú kampaň ani agitáciu. Baháji 
by mali voliť v duchu modlitby a zvážiť 
morálny charakter a praktické schopnosti 
ľudí, ktorých volia.

Členovia prvej miestnej duchovnej rady 
v Bruseli v Belgicku, 1948.

Členovia prvej miestnej duchovnej rady na 
Samoe, ktorá bola sformovaná v roku 1957.
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Bahájske svetové centrum: 
stredisko celosvetového 
spoločenstva

Duchovné a administratívne srdce baháj-
skej viery sídli na pobreží Stredozemného 
mora v susediacich mestách ‘Akká a Haifa 
na severe Izraela. Obe mestá sú pre 
bahájov pútnickými miestami, pretože 
každé z nich je miestom posledného odpo-
činku jedného z Dvojice Prejavov Božích 
pre túto dobu — Bába a Bahá’u’lláha.

Po celý rok prichádzajú do ich svätýň 
modliť sa a rozjímať pútnici z každého kúta 
planéty. Nádhera týchto posvätných, 
pokojných miest im priniesla svetové 
renomé a každoročne ich navštívi viac ako 
milión návštevníkov.

‘Akká bola posledným miestom 
Bahá’u’lláhovho vyhnanstva. Keď v roku 
1892 zosnul, Jeho pozemské pozostatky 
boli uložené na odpočinok do malej 
budovy stojacej pri kaštieli v Bahjí, situova-
nom severne od mesta, ktorý bol Jeho 
posledným bydliskom. Baháji toto miesto 
považujú za najsvätejšie na zemi. Budova 
sa postupne skrášľovala a stala sa stre-
dom rozľahlého, stále sa rozširujúceho 
kruhu veľkolepo zdobených formálnych 
záhrad.

Haifa sa rozkladá na protiľahlej strane 
zálivu oproti ‘Akká na hore Karmel, 
uctievanej už od biblických čias. Práve tu 
Bahá’u’lláh označil miesto, kde po šesťde-
siatich rokoch prenášania z miesta na 
miesto treba uložiť pozemské pozostatky 
umučeného Bába. Dnes miesto posledné-
ho Bábovho odpočinku korunuje svätyňa 
obklopená devätnástimi nádherne krajinár-
sky upravenými terasami, ktoré siahajú od 
úpätia hory až na jej úplný vrchol.

Vyššie a trochu bokom od Bábovej svätyne 
sa na svahu hory nachádzajú budovy 
tvoriace svetové administratívne centrum 
viery. Sú usporiadané pozdĺž oblúka, ktorý 
určil Shoghi Effendi. V Bahájskom sveto-
vom centre pracuje sedemsto zamestnan-
cov z viac ako 75-tich krajín. Na vrchole 
oblúka sídli Svetový dom spravodlivosti, po 
jeho stranách sa nachádza Medzinárodné 
centrum pre učenie viery, Centrum pre 
štúdium textov a Medzinárodný bahájsky 
archív. Dve posledné menované budovy sú 
určené na cieľavedomé šírenie bahájskej 
náuky a uchovávanie najdrahších artefak-
tov viery. 

„Požehnané je 
miesto a dom a kraj 
a mesto a srdce 
a hora a útulok 
a jaskyňa a údolie 
a zem a more 
a ostrov a lúka, kde 
bola učinená 
zmienka o Bohu 
a velebená Jeho 
chvála.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H

Bábova svätyňa na hore Karmel 
s administratívnymi budovami Bahájskeho 
svetového centra v pozadí. Bahájske svätyne, 
záhrady a budovy v Haife a v susednom meste 
‘Akká boli zaradené do Svetového dedičstva 
UNESCO pre svoju „výnimočnú svetovú 
hodnotu“.
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M I E R
C E L O S V E T OV Ý



„Veľký mier, ku ktorému sa po stáročia 
upínali srdcia ľudí dobrej vôle, ktorého 
predstavu ospevovali nespočetné generácie 
básnikov a predvídali proroci a ktorého 
príchod od vekov sľubovali všetky 
sväté písma, je teraz konečne reálnou 
predstavou, dosiahnuteľnou pre všetky 
národy sveta. Prvýkrát v histórii sa 
stala táto planéta so všetkými svojimi 
rôznymi národmi prehľadnou pre každého 
jednotlivca. Svetový mier je nielen možný, 
ale aj nevyhnutný.“

—  Z  D O K U M E N T U  P R Í S Ľ U B  S V E T O V É H O  M I E R U 
O D  S V E T O V É H O  D O M U  S P R A V O D L I V O S T I
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Iba porozumením dôsledkov hlbokých 
zmien, ktoré nastali počas minulého 

storočia, dokáže ľudstvo čeliť výzvam, ktoré 
pred ním stoja. Niet pochýb o tom, že 
dvadsiate storočie bolo jedno z najbúrlivej-
ších v ľudskej histórii. Miera rozkolu a strát 
na životoch spôsobených vojnou a genocí-
dou je nepredstaviteľná. Ohromný pokrok 
vo vede a technológii priniesol ľudstvu veľké 
výhody, no zapríčinil tiež závažné znehod-
notenie životného prostredia a privodil 
dosiaľ nepredstaviteľné etické výzvy. Ríše 
a dynastie zanikli, dlho pretrvávajúce názory 
a ideológie boli spochybnené. Bahájske 
spisy opisujú toto obdobie, napriek jeho 
búrlivosti, ako „storočie svetla“, odkazujúc 
na úsvit vedomia jednoty ľudstva.

Smrteľné stony a nový zrod

Shoghi Effendi napísal: „Stojíme na prahu 
veku, ktorého otrasy znamenajú rovnako 
smrteľné záchvevy starého poriadku 
a pôrodné bolesti poriadku nového.“ 
V zmätenej panoráme 20. storočia možno 
vidieť pôsobenie dvoch rozhodujúcich 
procesov — dezintegrácie a integrácie.

Predsmrtné záchvevy zriadenia a vzorcov 
myslenia, ktoré rozdeľujú a rozkladajú 

ľudstvo, sú zjavné. „Vyprázdnené a obnose-
né inštitúcie“ a „zastarané doktríny a pre-
svedčenia… podkopáva ich vlastná senilita, 
strata ich súdržnosti a im vlastná vrodená 
nepoctivosť.“ Zároveň sa udomácňuje 
zjednocujúci proces, ktorý „v ohni súženia“ 
skúva súperiace národy, kmene, triedy 
a rasy do jedného prirodzene zladene 
fungujúceho systému. Oba procesy sa 
v tomto kritickom uzle dejín zrýchľujú.

„Takéto simultánne procesy vzostupu 
a úpadku, integrácie a dezintegrácie, 
poriadku a zmätku spolu s ich nepretržitý-
mi a obojstrannými reakciami nie sú ničím 
iným, len aspektmi veľkého plánu,“ napísal 
Shoghi Effendi. Ľudstvo prešlo štádiami 
nemluvňaťa, detstva a teraz prežíva búrlivé 
dospievanie, stojac na prahu svojej 
kolektívnej dospelosti. Jednota rodiny, 
kmeňa, mestského štátu a národa bola 
plne dosiahnutá, ako príprava na globálny 
systém, ktorý sa teraz v ťažkostiach rodí. 
Napriek tomu, že 20. storočie zažilo 
hrôzostrašné straty vo vojne a genocíde, 
jeho trvalé dedičstvo je v tom, že ľudstvo 
začína samo seba chápať ako jeden národ 
žijúci v jednej spoločnej domovine.

Dedičstvo  
dvadsiateho storočia

„Blahobyt ľudstva, 
jeho mier a bezpečie 
nemožno dosiahnuť, 
pokiaľ nebude 
pevne ustanovená 
jeho jednota.“
— B A H Á ’ U ’ L L Á H
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Sviece jednoty
‘Abdu’l -Bahá vysvetľoval transformáciu 
spoločnosti na príklade svetla. Hovorieval, 
že jednota je silou, ktorá osvetľuje a pod-
necuje všetky formy ľudského úsilia. 
O 20. storočí, ktoré vtedy ešte len začína-
lo, sa zmieňoval ako o „storočí svetla“, 
pričom podotýkal, že v predošlých dobách 
nebolo možné dosiahnuť jednotu ľudstva, 
pretože na to chýbali prostriedky.

Teraz, o storočie neskôr, považujeme 
komunikáciu, dopravu a technológie, 
vďaka ktorým kontinenty splynuli do 
jedného, za samozrejmosť. Bez váhania 
uznávame, že sebestačnosť akéhokoľvek 
národa či ľudu je nemožná, pretože všetky 
sú viac či menej vzájomne závislé. Prvýkrát 
v ľudskej histórii sa členovia ľudskej rodiny 
môžu vzájomne stretávať a oboznamovať 
sa so životom, názormi a myšlienkami 
iných ľudí žijúcich veľmi ďaleko. Dnes 
existujú mechanizmy, ktoré zjednocujú 
národy do jediného celosvetového 
systému.

Okrem toho, že počas 20. storočia došlo 
k rozvoju materiálnych prostriedkov, 
‘Abdu’l -Bahá spájal „storočie svetla“ 
s úsvitom nového vedomia, ktoré napríklad 
uzná, že považovať ženy za nižšie postave-
né voči mužom je „nevedomosť a chyba“ 
a že pokrok žien vyžaduje rovnaké práva, 
vzdelanie a príležitosti. Poukázal na sedem 
„sviec jednoty“, predstavujúcich mnohora-
ké rozmery pokroku prebúdzajúceho sa na 
Východe a Západe. Tento rozvoj, ktorý 
predvídal, sa počas 20. storočia zosilnil 
a pokračuje aj dnes.

Poukázal na to, že suverénne štáty začnú 
budovať jednotu v oblasti politiky, čo 
v súčasnosti vidíme na príklade takých 
organizácií ako Spojené národy, ako aj na 
jednote vo svetových podujatiach, zreteľnú 

v rozsiahlych programoch rozvoja, pomoci, 
ľudských práv, alebo v oblasti životného 
prostredia. Zdôraznil jednotu v slobode, 
predvídajúc storočie, ktoré bude svedkom 
skoncovania s kolonializmom a vzniku 
hnutí za sebaurčenie a demokratickú 
správu po celom svete.

Jednotu náboženstiev označil za „základný 
kameň samotných základov“, zjednocujúc 
ľudí v poznaní, že Boh je jeden a že Jeho 
náboženstvo je počas celej existencie 
ľudstva jedno. Jednota národov, ktorú 
predvídal, sa odráža v dnešnom uznaní 
skutočnosti, že všetci sú obyvateľmi 
jedného celosvetového domova, nech sú 
rozdiely medzi nimi akokoľvek priepastné 
a výzvy akokoľvek strašné. Jednota rás, 
„ktorá učiní všetkých, ktorí bývajú na zemi, 
národmi a príbuzenstvami jednej rasy,“ 
vyjadruje základný princíp jednoty ľudstva. 
A napokon podporoval jednotu jazyka, 
výber jedného pomocného jazyka, ktorým 
umožní všetkým ľuďom komunikovať. 
Týchto sedem sviec jednoty bolo rozoža-
tých počas 20. storočia.

Nádej a konštruktívna činnosť

Napriek závažným hrozbám, ktoré ešte 
stále visia nad budúcnosťou ľudstva, svet 
prešiel premenou. Prekročili sme prah, za 
ktorý sa už nemožno vrátiť. Cesta k mieru 
„bude komplikovaná“, napísal Svetový 
dom spravodlivosti, a ľudia budú čeliť 
„zúfalstvu a zmätku“, ak si neuvedomia, že 
prechádzame procesom zmeny. Ak 
chápeme, že sme svedkami predsmrtných 
kŕčov starého poriadku a pôrodných 
bolestí poriadku nového, môžeme vynaložiť 
energiu na naliehavé potreby dneška, 
podoprieť naše presvedčenia vzpružujúcou 
radosťou, konštruktívnou nádejou a žiaria-
cim uistením, ktoré prináša Bahá’u’lláhovo 
liečivé posolstvo.

Napriek závažným 
hrozbám, ktoré ešte 
stále visia nad budúc-
nosťou ľudstva, prešiel 
svet pričinením udalos-
tí 20. storočia preme-
nou. Napriek pretrvá-
vajúcej rodovej, 
rasovej, triednej či 
etnickej nespravodli-
vosti sme už prekročili 
prah, za ktorý sa ne-
možno vrátiť.

JEDNOTA

v politickej 
oblasti myslenia v slobode v nábo‑

ženstve národov rás jazyka

CELOS VETOVÝ MIER
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a súčasne založený na spolupráci a vzá-
jomnosti. Sebectvo a agresivita, tak 
vzdialené od prejavov skutočnej pravej 
povahy ľudstva, predstavujú pokrivenie 
ľudského ducha. Hlbšie uvedomenie si 
našej duchovnej podstaty podnieti nové 
prístupy a spôsoby, ktoré budú podporo-
vať harmóniu a spoluprácu namiesto 
súťaženia a konfliktu, pretože budú 
v súlade s vrodenou ušľachtilosťou 
ľudstva.

Bahájske spisy prekypujú odkazmi na 
svetový mier, ktorý je „najvyšší cieľ celého 
ľudstva“, a tiež vysvetľovaním sociálnych 
princípov, ktoré sú pre jeho dosiahnutie 
potrebné. Medzi ne patrí nezávislé hľada-
nie pravdy, jednota celého ľudského rodu, 
odstránenie všetkých podôb predsudkov, 
súlad medzi náboženstvom a vedou, 
rovnoprávnosť mužov a žien, potreba 
univerzálneho vzdelávania, prijatie celosve-
tového pomocného jazyka, odstránenie 
extrémov bohatstva a chudoby, ustanove-
nie svetového tribunálu rozhodujúceho 
o sporoch medzi národmi, prehlásenie 
spravodlivosti za vládnuci princíp v záleži-
tostiach ľudstva. Tieto zásady baháji 
nepovažujú len za prehlásenia o ťažko 
uchopiteľných ambíciách, chápu ich ako 
predmet okamžitého a praktického záujmu 
zo strany jednotlivcov, spoločenstiev aj 
inštitúcií.

Uznanie vznešenosti ľudskej 
povahy

Jednou z najhlbšie zakorenených prekážok 
mieru je široko a nekriticky prijímaný 
predpoklad, že ľudské bytosti sú nenapra-
viteľne sebecké a agresívne. Bahá’u’lláho-
va vízia spochybňuje domnienku, že 
blahobyt sa dosahuje vďaka sebeckým 
záujmom a že pokrok je výsledkom 
neúprosného súperenia. Práve takéto 
názory spôsobujú neschopnosť ľudí 
vytvoriť spoločenský systém, ktorý je 
zároveň progresívny aj mierový, dynamický 
a harmonický, umožňujúci slobodné 
vyjadrenie tvorivosti a iniciatívy jednotlivca 

Požiadavky 
skutočného 
mieru

„Svetový mier je 
nielen možný, ale aj 
nevyhnutný.“
—  S V E T O V Ý  D O M 

S P R A V O D L I V O S T I

CELOSVETOVÝ MIER
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Materiálna a duchovná civilizácia

Skutočný mier znamená viac než ukonče-
nie vojny. Príchod materiálne a duchovne 
prekvitajúcej svetovej civilizácie spájanej 
s vekom dospelosti ľudstva vyžaduje, aby 
praktická a duchovná stránka života napre-
dovali spoločne a vo vzájomnom súlade. 
‘Abdu’l -Bahá hovorí, že zatiaľ čo „materiál-
na civilizácia je jedným z prostriedkov 
pokroku sveta ľudstva“, pokiaľ sa „neskĺbi 
s Božskou civilizáciou, nedosiahneme 
vytúžený výsledok, ktorým je šťastie 
ľudstva“.

‘Abdu’l -Bahá pokračuje:
Materiálna civilizácia je ako sklo lampy. 
Božská civilizácia je lampou samotnou 
a sklo bez svetla je temné. Materiálna 
civilizácia je ako telo. Nech je akokoľvek 
ladné, elegantné a prekrásne, je mŕtve. 
Božská civilizácia je ako duch a telo 
získava život z ducha, inak je z neho 
mŕtvola. Je očividné, že svet ľudstva 
potrebuje dych Ducha svätého. Bez 
ducha je svet ľudstva bez života a bez 
tohto svetla je svet ľudstva v úplnej 
temnote.

Blahobyt, bohatstvo a chudoba

Aby mohol materiálny a duchovný rozmer 
civilizácie v súlade napredovať, treba znovu 
preskúmať pojem blahobytu. Blahobyt 
nemožno chápať len ako hromadenie 
osobného bohatstva. Materiálne prostried-
ky sú bezpochyby pre pokrok civilizácie 
nutné a dosiahnutie prosperity znamená, 
že by k týmto prostriedkom mali mať 
prístup všetci ľudia.

Súčasné extrémy bohatstva a chudoby vo 
svete sa stávajú ešte väčšmi neobhájiteľné. 
Vytváranie, rozdeľovanie a využívanie 
bohatstva a zdrojov majú neodmysliteľný 
morálny rozmer, ktoré sa musia prejaviť 
v spravodlivejších ekonomických štruktú-
rach a dobrovoľníckom správaní jednotliv-
cov. S príchodom nových vzorcov budú 
materiálne zdroje väčšmi využívané na to, 
aby sa zlepšil prístup všetkých ľudí 
k poznaniu a aby sa zlepšil a povzniesol 
život celej spoločnosti.

• Nezávislé hľadanie 
pravdy.

• Jednota celej 
ľudskej rasy.

• Oprostenie sa 
od všetkých foriem 
predsudkov.

• Súlad vedy 
a náboženstva.

• Rovnoprávnosť žien 
a mužov.

• Všeobecné vzdelanie.

• Osvojenie si 
celosvetového 
pomocného jazyka.

• Odstránenie 
extrémneho bohatstva 
a extrémnej chudoby.

• Inštitúcia svetového 
tribunálu pre rozsúdenie 
sporov medzi národmi.

• Potvrdenie 
spravodlivosti ako 
vládnuceho princípu 
v ľudských 
záležitostiach.

CELOS VETOVÝ MIER
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Reorganizácia vzťahov medzi 
jednotlivcami, spoločenstvami 
a inštitúciami

Ako sa ľudstvo približuje k svojej kolektívnej 
dospelosti, stáva sa potreba nového 
chápania vzťahov medzi jednotlivcom, 
spoločenstvom a inštitúciami čoraz nalieha-
vejšou. Treba uznať vzájomnú závislosť 
týchto troch protagonistov pri dosahovaní 
pokroku civilizácie. Staré vzorce konfliktu, 
keď napríklad inštitúcie vyžadujú podriade-
nie, zatiaľ čo jednotlivci sa dožadujú 
slobody, treba nahradiť hlbším poňatím 
vzájomne sa dopĺňajúcich rolí, ktoré každý 
hrá pri budovaní lepšieho sveta.

Ak prijmeme, že jednotlivec, spoločenstvo 
a inštitúcie spoločnosti sú protagonistami 
budovania civilizácie, a budeme podľa toho 
konať, otvoria sa obrovské možnosti pre 
ľudské šťastie. Umožní to vytvorenie 
prostredia, v ktorom uplatňovanie moci 
nad druhými nahradí snaha uvoľniť skutoč-
né sily ľudského ducha — sily lásky, 
spravodlivosti a jednotných krokov.

Harmonický vzťah s prírodou

Dospievanie ľudskej rasy vyžaduje priro-
dzenú zmenu štruktúry spoločnosti, ktorá 
bude plne odrážať vzájomnú prepojenosť 
všetkých svojich prvkov, ako aj ich vzájom-
ne závislý vzťah so svetom prírody, ktorá ju 
vyživuje. Takáto zmena musí ísť ruka v ruke 
so širokou zmenou postojov a správania 
ľudských bytostí. Ak sa má zaistiť prežitie 
ľudskej rasy, treba prebudovať vnútorný 
život človeka, ako aj jeho vonkajšie životné 
prostredie.

Bohatstvo a zázraky zeme sú spoločným 
dedičstvom všetkých ľudí, ktorí majú právo 

na objektívny a spravodlivý prístup k jej 
zdrojom. Súčasný svetový poriadok 
nepopierateľne zlyhal pri ochrane životné-
ho prostredia pred ničivými ujmami. 
Spoločnosť prikladá zvrchovanú hodnotu 
rozpínavosti, ziskuchtivosti a sústavnej 
tvorbe a uspokojovaniu potrieb. Je 
očividné, že takéto ciele nie sú trvalo 
udržateľné.

Budovanie nových vzorov 
a štruktúr

Obrovské zmeny, po ktorých volá Ba-
há’u’lláh’, sa musia prejaviť u jednotlivcov 
a v štruktúre spoločnosti na všetkých 
úrovniach — od rodiny až po celosvetové 
inštitúcie. „Či nie je predmetom každého 
Zjavenia,“ vyhlásil, „docieliť premenu 
celého charakteru ľudstva, premenu, ktorá 
sa prejaví vo vnútri i navonok, ktorá 
ovplyvní jeho vnútorný život aj vonkajšie 
podmienky?“ Baháji a všetci, ktorí nasledu-
jú Bahá’u’lláhovu predstavu, systematicky 
pracujú na vytvorení zárodku božskej 
civilizácie, na budovaní nových vzorcov 
života jednotlivca a spoločenstva a nových 
organizačných štruktúr.

Jednota ľudstva je cieľom ľudského 
pokroku, no musí sa tiež chápať ako jeho 
základná pracovná metóda. Jednota 
v rozmanitosti nie je stav, ktorý dosiahne-
me po vyriešení všetkých problémov, je 
skôr prostriedkom ich riešenia a uskutoč-
nenia hlbokého spoločenského prerodu. 
Tým, že bahájska skúsenosť odhaľuje 
zjednocujúce, všezahŕňajúce prístupy 
k budovaniu spoločenstva, sociálnej 
činnosti a verejnej rozprave, ktoré najlepšie 
rezonujú s tým najlepším v ľudskej povahe, 
prináša nové modely demonštrujúce silu 
a potenciál vlastný duchu tejto doby.

CELOSVETOVÝ MIER
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Výzva k mieru

Vo vyhlásení adresovanom národom sveta 
vydanom v roku 1985 pod názvom Prísľub 
svetového mieru vyjadril Svetový dom 
spravodlivosti nefalšovanú a úprimnú túžbu 
všetkých bahájov podať ruku všetkým 
ľuďom dobrej vôle pri naliehavej úlohe 
budovať základy spravodlivého, zjednote-
ného a udržateľného sveta:

Pri uvažovaní o nadradenej dôležitosti 
úlohy, ktorá je výzvou celému svetu, 
skláňame hlavy v pokore pred majestá
tom Božského Stvoriteľa, ktorý vo Svojej 
nekonečnej láske stvoril ľudstvo z toho 
istého rodu ako drahokam na korune 
stvorenia, obdaril človeka intelektom 
a múdrosťou, vznešenosťou a nesmrteľ
nosťou, tiež dal človeku „jedinečnú 
schopnosť poznať Ho a milovať Ho,“ 
schopnosť, „ktorú treba považovať za 
tvorivý podnet a prvotný zámer, ktorý je 
základom celého stvorenia“.

Sme pevne presvedčení, že „všetci ľudia 
boli stvorení, aby napomáhali neustále sa 
rozvíjajúcej civilizácii“ a že „konať ako 
zver na poli nie je hodné človeka“, že 
medzi ľudskými cnosťami vyniká predo
všetkým dôveryhodnosť, zdržanlivosť, 
láskavosť, súcit a vzájomná láska. 
Prehlasujeme tu naše presvedčenie, že 
„schopnosti neodmysliteľné od postave
nia človeka, plná miera jeho údelu na 
zemi, vrodená znamenitosť jeho podsta
ty, to všetko sa musí prejaviť v tento 
prisľúbený deň Boží“. Toto sú naše 
motivácie pre našu neotrasiteľnú vieru, 
že jednota a mier sú budúcim cieľom, 
o ktorý sa ľudstvo usiluje.

Z tohto dokumentu znejú hlasy bahájov 
napriek tomu, že oni sami trpia perzekú
ciou v krajine, ktorá je kolískou bahájskej 
viery. Svojím vlastným príkladom ne
ochvejnej nádeje tak prinášajú svedectvo 
viery, že bezodkladná realizácia tohto 
dávneho sna o mieri sa musí začať teraz, 
cez pretrvávajúce účinky zjavenia 
Bahá’u’lláha a podporená tak silou 
božskej autority. Takto vám nepredkladá
me iba víziu slov, preukazujeme silu činov 
vierou a obeťou, podávame túžobnú 
prosbu našich spoluveriacich z celého 
sveta o mier a jednotu. Sme so všetkými, 
ktorí sa stali obeťami agresie, ktorí volajú 
po ukončení konfliktov a utrpenia, sme 
spojencami tých, ktorí sú priťahovaní 
presvedčením, že mier a svetový 
poriadok boli vznešené dôvody, prečo 
bolo ľudstvo povolané na tento svet 
všemilujúcim Stvoriteľom.

V najúprimnejšej túžbe vštepiť vám 
vrúcnosť našej nádeje a hĺbku našej 
dôvery citujeme dôrazný prísľub 
Bahá’u’lláha:

„Tieto neplodné sváry, tieto  
ničivé vojny sa pominú a nastane 
‚Najväčší mier‘.“

CELOS VETOVÝ MIER
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Kráčame spolu cestou služby
Celosvetové bahájske spoločenstvo je vrelé, plné života, 
rozmanité a vľúdne. Pozývame vás, aby ste sa spolu s nami 
učili o tom, ako Bahá’u’lláhovo učenie mení svet. Vítame 
spolupracovníkov akéhokoľvek pôvodu, aby sa:

•	zapojili do študijnej skupiny (Prvý kurz sa nazýva Úvahy nad 
životom ducha. Nové skupiny vznikajú stále.)

•	zapojili do vyučovania v bahájskej detskej škole

•	zapojili do skupiny, ktorá sa zaoberá Programom pre du-
chovné posilnenie mladšej mládeže (vo veku 12 —15 rokov)

•	zúčastnili neformálneho modlitebného stretnutia alebo také 
stretnutie zorganizovali

•	informovali o bahájskych projektoch služby vo svojom okolí

Urobte prvý krok, spojte sa s bahájmi vo vašom miestnom 
spoločenstve: www.bahai.org/national -communities/

Ďalšie informácie nájdete  
na www.bahai.org alebo www.bahai.sk



W E B S T R Á N K Y 

bahai.org 
Medzinárodná webstránka  
bahájskej viery 

bahai.sk 
Slovenská webstránka  
bahájskej viery 

bahai.org/national-communities 
Národné bahájske webstránky 

bahai.org/library  
V bahájskej referenčnej knižnici sú 
voľne k dispozícii na stiahnutie 
rozsiahle výňatky zo spisov 
Bahá’u’lláha, Bába, ‘Abdu’l-Bahu 
a Shoghiho Effendiho, ako aj listy 
od Svetového domu spravodlivosti.

 
Bahájske knihy, e-knihy a audioknihy 
sú k dispozícii v mnohých kníhkupec-
tvách a internetových obchodoch. 
Dajú sa tiež objednať v niekoľkých 
bahájskych vydavateľstvách na svete, 
vrátane:

bahaibookstore.com 
United States Bahá’í  
Distribution Service

bahaibooks.com 
Bahá’í Publications Australia

bahaipublishingtrust.in 
Bahá’í Publishing Trust of India

bahaibooks.org.uk  
Bahá’í Books UK

bahai.es/editorial 
Editorial Bahá’í de España

bookstore.bahai.ca 
Bahá’í Distribution Service of Canada

O D P O R Ú Č A N Á 
L I T E R AT Ú R A
Výber z Bahá’u’lláhových spisov 
Vybrané úryvky predstavujú dôležité 
témy v Bahá’u’lláhových spisoch, 
ako napríklad duchovný rast, 
spravodlivosť, mier, súlad medzi 
rasami a národmi sveta a transformá-
cia jednotlivca a spoločnosti.

Skryté slová
Knižka krátkych veršov zjavených 
Bahá’u’lláhom, ktoré odrážajú 
„vnútornú podstatu“ duchovného 
učenia všetkých Prejavov Božích.

Some Answered Questions 
(Odpovede na niektoré otázky)
Zbierka neformálnych „spoločen-
ských rozhovorov“ s ‘Abdu’l-Bahom, 
ktoré sa venujú širokej škále duchov-
ných, filozofických a sociálnych 
otázok.

Call to Remembrance
Výňatky z Bahá’u’lláhových spisov 
spolu s textami, ktoré opisujú 
historické súvislosti a vykresľujú 
priebeh Bahá’u’lláhovho života. 

Viac informácií

Bahá’u’lláh: A Short Biography 
(Bahá’u’lláh: Stručný životopis)
Napísal Moojan Momen
Stručný, no vyčerpávajúci prehľad 
Bahá’u’lláhovho života, diela 
a učenia.

God Speaks Again
Napísal Kenneth E. Bowers
Prístupný a podmanivý úvod do his-
tórie, učenia a súčasnej činnosti 
bahájskej viery.

The Bahá’í Faith: The Emerging 
Global Religion
Napísali William S. Hatcher and 
J. Douglas Martin
Výstižný úvod do pôvodu, vývoja 
a nedávnej histórie bahájskej viery 
a jej celosvetového spoločenstva.

© 2017 Bahá’í International Community. Všetky práva vyhradené.
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