Ó priateľu! Do záhrady svojho
srdca zasaď jedine ružu
lásky a z rúk nepusť slávika
náklonnosti a túžby.
Bahá’u’lláh
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Táto knižka vám prináša posolstvo nádeje
a viery v ušľachtilú budúcnosť ľudstva. Predstaví vám zopár kvapiek z rozľahlého oceánu
bahájskych spisov. Odráža podstatu učenia,
ktoré v minulom storočí svetu priniesol Bahá’u’lláh, zakladateľ bahájskej viery. Jeho
najstarší syn ‘Abdu’l-Bahá oboznamoval ľudí
s Bahá’u’lláhovými myšlienkami jednoty, svetového mieru a vzájomnej lásky, ktoré upútali
milióny ľudí na celom svete. A nielen to. Prenikli do každodenného života mnohých svetoznámych osobností ako i najjednoduchších
obyvateľov každého kúta planéty a dokázali
ho pozitívne zmeniť. V bahájskom učení nachádza sociológ riešenie problémov ľudstva,
filozof prekrásnu filozofiu a nádherné myšlienky, veriaci vznešenú vieru, hodnú jeho
pozornosti, a každý z nás radosť a lásku.
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Ruže lásky

Človeka považujte za baňu oplývajúcu
drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine výchovou a vzdelaním možno docieliť, že
sa jej poklady vyjavia, a umožniť tak ľudstvu,
aby ich využilo.
Bahá’u’lláh
Nadovšetko milujúci Boh stvoril človeka,
aby vyžaroval božské svetlo a aby svojimi slovami, skutkami a životom zdokonaľoval svet.
‘Abdu’l-Bahá
Ó synu ducha! Moja prvá rada znie: Maj
čisté, láskavé a žiarivé srdce, aby si mohol
získať mocnárstvo pradávne, nepominuteľné a trvalé.
Bahá’u’lláh
Vďaka láske vám nič nepadne zaťažko.
‘Abdu’l-Bahá
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Radosť nám dáva krídla! V čase radosti naše sily pookrejú, myslenie spozornie
a naše chápanie zbystrie. Dokážeme sa lepšie vyrovnávať so svetom a nachádzať svoje
uplatnenie.
‘Abdu’l-Bahá
Kedykoľvek len môžete, zapáľte pri každom stretnutí sviecu lásky, potešte a povzbuďte svojím súcitom každé srdce. Starajte
sa o každého cudzinca ako o svojho blízkeho
a prejavujte cudzej duši rovnakú lásku a dobrotu, akú prejavujete svojim verným priateľom.
‘Abdu’l-Bahá
Byť bahájom jednoducho znamená milovať celý svet, milovať ľudstvo a usilovať sa mu
slúžiť, pracovať pre celosvetový mier a celosvetové bratstvo.
‘Abdu’l-Bahá
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Ruže lásky

Keď príde myšlienka na vojnu, čeľte jej
silnejšou myšlienkou mieru. Myšlienka na
nenávisť musí byť zničená mocnejšou myšlienkou lásky. Myšlienky na vojnu ničia všetku
svornosť, pohodu, pokoj a radosť. Myšlienky
lásky umožňujú bratstvo, mier, priateľstvo
a šťastie.
‘Abdu’l-Bahá
Boli ste stvorení, aby ste si navzájom preukazovali lásku, a nie neprístojnosť a nevraživosť. Nepýšte sa láskou k sebe samým, ale
láskou k svojim druhom. Nehrďte sa láskou
k svojej krajine, ale láskou k celému ľudstvu.
Bahá’u’lláh
Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie
nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne
ustanovená jeho jednota.
Bahá’u’lláh
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Pýšiť sa nemá ten, kto miluje vlastnú krajinu, ale skôr ten, kto miluje celý svet. Zem
predstavuje len jedinú krajinu a obýva ju
ľudstvo.
Bahá’u’lláh
Nič neurobí človeka šťastnejším ako láska.
‘Abdu’l-Bahá
Všetci ľudia boli stvorení, aby napomáhali
neustále sa rozvíjajúcej civilizácii… Konať
ako poľné zvieratá nie je človeka hodno.
K jeho dôstojnosti patria cnosti, akými sú
znášanlivosť, milosrdenstvo, súcit a láskyplnosť voči všetkým národom a kmeňom zeme.
Bahá’u’lláh
Pre človeka niet väčšieho daru než môcť
potešiť srdce blížneho.
‘Abdu’l-Bahá
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Ruže lásky

Keď získate duchovný svet, materiálny
nestrácate. Veď keď vyjdete na horné poschodie, neopúšťate dom. Dolné poschodie
ostáva pod vami.
‘Abdu’l-Bahá
Milujte ľudské stvorenia kvôli Bohu, a nie
kvôli nim samotným. Ak ich budete milovať
kvôli Bohu, nikdy sa nenahneváte, ani nebudete netrpezliví. Ľudstvo nie je dokonalé.
Každá ľudská bytosť má svoje neduhy. Ak sa
budete dívať na ľudí tak, že si budete uvedomovať len ich samotných, vždy vás to zarmúti.
No ak si budete uvedomovať Boha, potom budete ľudí milovať a budete k nim milí, pretože Boží svet je svetom dokonalosti a úplného
milosrdenstva. Preto nehľaďte na nedostatky
druhých. Dívajte sa zrakom odpustenia.
‘Abdu’l-Bahá
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V blízkej budúcnosti nadíde čas, keď sa
ľudstvo stane omnoho vnímavejším než v súčasnosti. Zámožný človek už nebude užívať
luxus, keď okolo seba uvidí žalostnú chudobu. Keď bude chcieť byť sám šťastný, prinúti
ho to vynaložiť svoje bohatstvo na vytvorenie
lepších podmienok pre okolie, v ktorom žije.
‘Abdu’l-Bahá
Rozjasnite a posväťte si srdce. Nech ho
neznevažuje tŕnie nenávisti a bodľačie zlovoľnosti. Prebývate v jednom svete a stvorilo
vás pôsobenie jednej vôle. Blahoslavený je
ten, kto sa so všetkými ľuďmi stretáva v duchu najväčšej vľúdnosti a lásky.
Bahá’u’lláh
Skutočný človek je dnes ten, kto sa zasvätí
službe celému ľudskému rodu.
Bahá’u’lláh
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Ruže lásky

Duchovné šťastie je pravým základom života človeka, pretože žijeme, aby sme cítili
šťastie, nie trápenie, potešenie, a nie zármutok. Šťastie znamená život, zármutok smrť.
Duchovné šťastie predstavuje život večný,
svetlo, za ktorým nenasleduje tma. Tohto veľkého požehnania a vzácneho daru sa dostáva
človeku len pomocou Božieho vedenia. Týmto šťastím je jedine láska Božia.
‘Abdu’l-Bahá
Zo všetkých pútí najväčšou je utešiť srdce
naplnené smútkom.
‘Abdu’l-Bahá
Keď sa vám srdce naplní láskou Božou,
nezostane v ňom miesta pre zármutok. Bude
v ňom len láska a šťastie.
‘Abdu’l-Bahá
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Pre vás si želám duchovnú výnimočnosť.
To znamená, že sa musíte stať vynikajúcimi
a výnimočnými v morálke. Musíte sa nado
všetko vynímať v láske k Bohu. Musíte vynikať láskou k ľudstvu, jednotou a súhrou,
láskou a spravodlivosťou. Skrátka, musíte
vynikať všetkými cnosťami ľudského sveta,
vernosťou a úprimnosťou, spravodlivosťou
a poctivosťou, vytrvalosťou a stálosťou, ľudomilnými činmi a službou ľudskému svetu,
láskou ku každej ľudskej bytosti, jednotou
a súhrou so všetkými ľuďmi, tým, že budete
odstraňovať predsudky a hlásať svetový mier.
A napokon, musíte vynikať nebeským osvietením a tým, že získate dary Božie. Takúto výnimočnosť si pre vás želám.
‘Abdu’l-Bahá
Buďte šťastní… usmievajte sa, smejte a radujte sa, aby tak druhí boli vďaka vám šťastní.
‘Abdu’l-Bahá
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Ruže lásky

Buď veľkorysý v blahobyte a vďačný v nešťastí. Buď hoden dôvery svojho blížneho
a hľaď naňho s jasnou a priateľskou tvárou.
Buď pokladom chudobnému, nabádaním
pre bohatého, odpoveďou na plač núdzneho, dodržovateľom posvätnosti svojho sľubu.
V úsudku buď nestranný a v reči opatrný. K nikomu nebuď nespravodlivý a všetkým ľuďom
preukazuj miernosť… Nech sa všetky tvoje
skutky vyznačujú čestnosťou a bezúhonnosťou. Buď domovom pre cudzinca, balzamom
pre trpiaceho, pevnou vežou pre utečenca…
Buď ozdobou na tvári pravdy, korunou na
čele vernosti, pilierom chrámu spravodlivosti, žiarou nad obzorom cnosti, kvapkou rosy
pre prsť ľudského srdca, archou na oceáne
poznania, slnkom na nebi štedrosti, drahokamom na diadéme múdrosti, žiariacim svetlom na nebeskej klenbe svojho pokolenia,
ovocím na strome pokory.
Bahá’u’lláh
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Poskytnite svojmu dieťaťu dobré vzdelanie. Usilujte sa, aby dostalo to najlepšie, čo
si môžete dovoliť. Nech sa môže tešiť z výhod
tohto nádherného veku. Spravte všetko pre
to, aby deti duchovne rástli.
‘Abdu’l-Bahá
Najlepší spomedzi ľudí sú tí, ktorí si povolaním získavajú živobytie a z lásky k Bohu,
Pánu všetkých svetov, ho venujú sebe a svo
jim blízkym.
Bahá’u’lláh
Nech je každé ráno lepšie ako večer a každý zajtrajšok bohatší ako včerajšok. Zásluhy človeka spočívajú v službe a cnosti, a nie
v lesku majetku a bohatstva.
Bahá’u’lláh
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Najväčším väzením je väzenie vlastného
ega.
‘Abdu’l-Bahá
Nemyslite na seba, ale myslite na štedrosť
Božiu. Tak budete vždy šťastní.
‘Abdu’l-Bahá
Všetci by sme mali navštevovať chorých.
Veľmi im pomáha, keď za nimi v utrpení a bolesti príde priateľ… Radosť vie byť mocným
liekom pre každého chorého… účinkuje lepšie než samotný liek. Keď navštevujete nemocných a trpiacich, neustále pamätajte na
lásku a cit.
‘Abdu’l-Bahá
Podstatu viery predstavuje nemnoho slov
a preveľa činov.
Bahá’u’lláh
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V krátkosti, žiarte ako lampa a vaším svetlom nech sa stanú ľudské cnosti. Buďte dôveryhodní, úprimní, láskaví a plní cudnosti.
Buďte žiariví, buďte duchovní, buďte božskí,
buďte vznešení, buďte podnecovaní Bohom.
‘Abdu’l-Bahá
Ak vám niekto vstúpi do cesty, snažte sa
mu byť priateľom, ak vás niekto bodne do
srdca, buďte liečivou masťou na jeho bolesti, ak sa vám niekto posmieva a zosmiešňuje
vás, podíďte k nemu s láskou. Ak niekto na
vás zvalí svoju vinu, chváľte ho, ak vám ponúkne smrteľný jed, dajte mu na oplátku vyberaného medu… ak je on tŕňmi, vy buďte
jeho ružami a vonnými bylinami.
‘Abdu’l-Bahá
Ak obrátite tvár k Bohu, bude na vás slnce
žiariť zovšadiaľ.
‘Abdu’l-Bahá
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Svoj jazyk si skrášlite pravdovravnosťou,
ó ľudia, a duše si ozdobte príkrasou čestnosti. Vyvarujte sa toho, ó ľudia, aby ste s druhými zaobchádzali zradne.
Bahá’u’lláh
Ó deti ľudí, neviete azda, prečo sme vás
všetky stvorili z rovnakého prachu? Aby sa
nik nemohol povyšovať nad ostatných. V srdci
neustále uvažujte o tom, ako ste boli stvorené. Keďže sme vás všetky stvorili z rovnakej
podstaty, musíte byť ako jedna duša, kráčať
tými istými nohami, jesť tými istými ústami,
prebývať v tej istej krajine, aby sa vďaka vašim
skutkom a činom mohli z vašej najvnútornejšej bytosti vyjaviť znamenia jednoty a podstata odpútanosti.
Bahá’u’lláh
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Nepovažujte sa za cudzích. Ste plody jedného stromu a listy jednej vetvy.
Bahá’u’lláh
Ó vy, ktorí prebývate na zemi! Božie náboženstvo znamená lásku a jednotu, neučiňte
ho príčinou nepriateľstva či rozbrojov.
Bahá’u’lláh
Rozmanitosť v ľudskej rodine by mala
byť príčinou lásky a súladu rovnako, ako je
to v hudbe, kde sa mnoho rozličných tónov
spája do dokonalého akordu. Ak stretnete
niekoho odlišnej rasy a farby, než ste vy sami,
nebuďte podozrievaví a neutiekajte sa do
ulity konvenčnosti, ale naopak, buďte radi
a preukazujte mu láskavosť. Uvažujte o iných
ľuďoch ako o ružiach rozličnej farby, rastúcich v nádhernej záhrade ľudstva, a tešte sa,
že patríte medzi ne.
Abdu’l-Bahá
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Zvrchovanú potrebu ľudstva predstavuje
spolupráca a vzájomná pomoc. Čím pevnejšie sú putá priateľstva a solidarity medzi ľuďmi, tým väčšia bude moc tvorivej spolupráce
a úspechov na všetkých úrovniach ľudského
konania.
Abdu’l-Bahá
Boh stvoril človeka a obdaril ho mocou rozumu, vďaka ktorému môže dospieť
k správnym záverom. Preto sa musí vo všetkom usilovať skúmať podstatu skutočnosti.
Ak samostatne neskúma, nevyužíva nadanie,
ktorým ho Boh obdaril.
Abdu’l-Bahá
… nech vám je ozdobou odpustenie, milosrdenstvo a to, čo rozveselí srdcia Bohom
obľúbených.
Bahá’u’lláh
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V Ružovej záhrade nemennej nádhery vykvitol Kvet. V porovnaní s Ním je hocktorý iný
kvet len tŕňom a pred jasom Jeho slávy musí
zblednúť a zvädnúť i podstata krásy.
Bahá’u’lláh
Tí, ktorí majú ostrý zrak, ktorí majú výborný sluch, ktorí majú osvietené srdce
a ktorí majú doširoka roztvorenú hruď, rozoznávajú i pravdu, i faloš a jednu od druhej
odlišujú.
Bahá’u’lláh
Len keď sa v srdci hľadajúceho zapáli lampa hľadania, úprimného úsilia, pálčivej túžby,
vášnivej oddanosti, vrúcnej lásky, vytrženia
a nadšenia a keď na jeho dušu zavanie vánok
Jeho láskyplnosti, len vtedy sa rozplynie temnota mýlky, rozptýlia sa hmly pochýb a obáv
a jeho bytosť zaleje svetlo poznania a istoty.
Bahá’u’lláh
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So všetkými ľuďmi sa stretávaj v duchu
priateľstva a družnosti… Ak ste si vedomí
určitej pravdy, ak vlastníte klenot, o ktorý sú
druhí ochudobnení, podeľte sa oň v jazyku
najväčšej láskavosti a dobrej vôle. Ak to bude
prijaté, ak to splní svoj zámer, potom ste svoj
cieľ dosiahli. Ak by to niekto odmietol, ponechajte ho na seba a úpenlivo proste Boha,
aby ho viedol. Vyvarujte sa toho, aby ste s ním
zaobchádzali nevľúdne. Láskavý jazyk priťahuje ľudské srdcia. Predstavuje chlieb ducha,
slová odieva do významu, je žriedlom svetla
múdrosti a porozumenia.
Bahá’u’lláh
Človek je v skutočnosti duchovnou bytosťou a iba keď žije v duchu, je naozaj šťastný.
Táto duchovná túžba a vnímanie patria všetkým ľuďom rovnako…
‘Abdu’l-Bahá
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Ó služobník Môj, nôť verše Božie, ktoré si
dostal, tak, ako ich nôtili tí, ktorí sa k Nemu
priblížili. Tak bude môcť ľúbeznosť 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 udeľovaná, 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.
Bahá’u’lláh
Dôveryhodnosť je najväčším portálom vedúcim k pokoju a bezpečnosti ľudí.
Bahá’u’lláh
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Šťastní sú tí, ktorí trávia svoje dni získavaním poznania, objavovaním tajomstiev prírody a odhaľovaním čistej pravdy! Beda tým,
ktorí sa uspokojujú s nevedomosťou, ktorých
srdcia sa radujú z bezmyšlienkovitého napodobňovania tých, ktorí upadli do najtemnejších hlbín nevedomosti a bláznovstva a premárnili svoje životy!
‘Abdu’l-Bahá
V najvyššej modlitbe sa ľudia modlia len
pre lásku k Bohu, nie preto, že sa Ho boja
alebo že sa boja pekla, či preto, že dúfajú
v milosť alebo v nebo… Keď sa človek zamiluje do ľudskej bytosti, je pre neho nemožné
nespomínať meno svojho milovaného. O čo
je potom ťažšie nespomínať meno Božie, ak
človek začal milovať Boha… Duchovný človek nenachádza potešenie v ničom inom než
v spomínaní Boha.
‘Abdu’l-Bahá
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Pýtal si sa Ma na podstatu duše. Vskutku
vedz, že 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. Ona prvá spomedzi všetkého stvoreného ohlasuje znamenitosť svojho
Stvoriteľa, prvá uznáva Jeho slávu, ľne k Jeho
pravde a v úcte sa Mu klania. Ak bude Bohu
verná, bude odrážať Jeho svetlo a nakoniec sa
k Nemu navráti. Ak však vernosť k Stvoriteľovi nedodrží, stane sa obeťou ega a túžob a na
konci sa prepadne do ich hlbín.
Bahá’u’lláh
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Jedným z mien Božích je Tvorca. On miluje zručnosť. A preto je každý z Jeho služobníkov, ktorý prejavuje tento prívlastok,
v očiach tohto Ukrivdeného prijateľný. Zručnosť je knihou medzi knihami božských vied
a pokladom medzi pokladmi Jeho nebeskej
múdrosti. Je to poznanie, ktoré má význam,
pretože niektoré z vied prichádzajú so slovami i slovami končia.
Bahá’u’lláh
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O bahájskej viere
Bahájska viera uznáva jedinosť Boha a jednotu Jeho poslov, podporuje zásadu neobme
dzeného hľadania pravdy, odsudzuje všetky
druhy povier a predsudkov, učí, že základným zámerom náboženstva je šíriť svornosť
a súlad, že náboženstvo musí ísť ruka v ruke
s vedou a že predstavuje jediný a konečný
zák
lad pre mierovú, usporiadanú a pokrokovú spoločnosť. Hlása zásadu rovnakých
možností, práv a privilégií pre obe pohlavia,
zastáva myšlienku povinného vzdelania,
ruší extrémy chudoby a bohatstva, povyšuje
prácu vykonávanú v duchu služby na úroveň
uctievania, odporúča prijatie pomocného
medzinárodného jazyka a poskytuje nevyhnutné orgány na ustanovenie a zabezpečenie trvalého a celosvetového mieru.1

O Bahá’u’lláhovi
Bahá’
u’l
láh (Sláva Božia) bol zakladateľom
[bahájskej] viery. Jeho príchod predpovedal
Báb. So Svojím poslaním Bahá’u’lláh oboznámil ľudí v roku 1863 počas vyhnanstva v Bagdade. Následne vyslovil zásady novej a božskej civilizácie, ktorej, ako tvrdil, bol Jeho
príchod začiatkom.49
Bahá’u’lláh patril k perzskej šľachte…
[ Od raného detstva] bol omnoho múdrej
ší a inteligentnejší, než je na Jeho vek obvyklé, a bol zdrojom nových poznatkov… Bol
schopný riešiť náročné problémy všetkých,
ktorí za Ním prichádzali… bol útočiskom pre
slabých, úkrytom pre všetkých strachujúcich
sa, láskavý ku všetkým núdznym, zhovievavý
a láskyplný voči všetkým stvoreniam.2
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Duchovné stretnutia
Duchovný rast, ktorý je výsledkom modlitby jednotlivca, posilňujú láskyplné stretnutia priateľov na každom mieste… a služba
ostatným ľudským bytostiam… pravidelné
duchovné stretnutia sprístupnené všetkým
ľuďom a zaangažovanosť bahájskych spoločenstiev na humanitárnych projektoch predstavujú realizáciu tohto [duchovného] aspektu bahájskeho života.3
Všetkých záujemcov radi privítame na našich
stretnutiach, pričom presné informácie o ich
konaní získate na www.bahai.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 20 76 60 56, alebo
+421 944 07 67 13. Účasť na stretnutiach je nezáväzná a zdarma.

30

Citovaná literatúra

1

Shoghi Effendi, Summary Statement — The World
Religion

2

‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal
Peace, s. 25

3

Svetový dom spravodlivosti, list z 19. septembra
2001, Definition and Scope of ‘Devotional
Meetings’

31

Do záhrady svojho
srdca zasaď jedine ružu
lásky a z rúk nepusť
slávika náklonnosti
a túžby.

