DVOUSTÉ VÝROČÍ NAROZENÍ

Bahá'u'lláha
Dvousté výročí
narození baha'u'lláha

Poselství Světového
domu spravedlnosti
ŘÍJEN 2017

Všem, kdož velebí
Slávu Boží
DRAZE MILOVANÍ PŘÁTELÉ,

P

ROHLAŠUJEME TUTO SPÁSNOU PRAVDU: že na národy
země vždy pamatoval jejich Bůh. V každém období dějin
otevřela světu ona nepoznatelná Skutečnost brány milosti tím, že
seslala Posla, pověřeného poskytováním mravních a duchovních
podnětů, jež lidské bytosti potřebují, aby mohly spolupracovat a
rozvíjet se. Mnoho jmen těchto význačných Světel lidstvu bylo
ztraceno. Některá však září z letopisů minulosti, neboť způsobila
převratné změny v myšlení, odemkla obrovské zdroje znalostí
a podnítila vzestup civilizací. Jejich jména jsou stále uznávána a
velebena. Každý z těchto duchovních a společenských vizionářů,
neposkvrněných zrcadel ctnosti, vytyčil učení a pravdy, které
odpovídaly na naléhavé potřeby dané doby. V době, kdy svět čelí
svým zatím nejnaléhavějším výzvám, prohlašujeme Bahá’u’lláha,
narozeného před dvěma sty lety, za takovouto Osobnost – vpravdě
za Toho, Jehož učení uvede onu dlouho slibovanou dobu, kdy bude
veškeré lidstvo žít bok po boku v míru a jednotě.
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O

d Svého raného mládí byl Bahá’u’lláh těmi, kdo Ho znali,
považován za nositele pečeti osudu. Byl požehnán ctnostnou
povahou a neobyčejnou moudrostí a zdálo se, že se ho dotklo
dobrotivé světlo nebes. A přec byl donucen snášet čtyřicet let
utrpení, včetně několika po sobě jdoucích vyhnanství a věznění z
rozhodnutí dvou despotických panovníků, kampaní hanobících
Jeho jméno a obviňujících Jeho následovníky, násilí na Jeho
Osobě, hanebných pokusů ukončit Jeho život – což všechno z
nekonečné lásky k lidstvu ochotně snášel s oslnivostí a shovívavostí,
maje soucit se Svými mučiteli. Dokonce i vyvlastnění všech Jeho
světských statků Ho neznepokojilo. Pozorovatel by se mohl divit,
proč Ten, Jehož láska k ostatním byla tak dokonalá, byl terčem
takového nepřátelství, když jinak byl předmětem všeobecné chvály
a obdivu, pověstný Svou dobročinností a ušlechtilostí, a odmítal
jakýkoli nárok na politickou moc. Každému, kdo je obeznámen
s průběhem dějin, je důvod Jeho muk zřejmý. Vždy, když se ve
světě objeví prorocká Osobnost, ti, kdož v rukou třímají moc,
povstanou k zuřivému odporu. Leč světlo pravdy nelze uhasit. A tak
v životech těchto mimořádných Bytostí najdeme oběti, hrdinství
a také skutky, které za všech okolností dokazují Jejich slova. Totéž
je patrné v každém období Bahá’u’lláhova života. Navzdory všem
těžkostem se nenechal nikdy umlčet a Jeho slova si uchovávají
svou nepřekonatelnou mohoucnost – slova pronesená hlasem
porozumění, rozpoznávající nemoci světa a nabízející na ně lék;
slova nesoucí břímě spravedlnosti, varující krále a vládce před silami,
jež je nakonec smetou z jejich trůnů; slova, díky nimž je lidská duše
povznesena, naplněna úctou a přeměněna, osvobozujíc se od trnů a
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ostnů sobeckosti; slova, která jsou pronikavá, uchvacující a důrazná:
„Tato věc není ode mne, ale od Boha.“ Neměl by se snad člověk
otázat, zamyslí-li se nad takovýmto životem: pokud toto není od
Boha, pak co, na což lze ukázat, je?

T

ito dokonalí Učitelé, Kteří v průběhu dějin přinesli světu
světlo, za Sebou zanechali odkaz posvátných slov. Mezi
slovy, která z Bahá’u’lláhova pera plynula jako řeka, jsou dary
ohromného rozsahu a vznešeného ražení. Nezřídka člověk, který
se s Jeho Zjevením setká, reaguje zprvu na modlitby neobyčejné
krásy, jež naplňují touhu duše náležitě uctít svého Stvořitele. V
hloubce oceánu Jeho slov se nacházejí zákony a mravní příkazy,
které lidského ducha osvobodí od tyranie světských pudů, jež jsou
jeho pravého poslání nehodny. Také se zde nalézají trvalé ideály, v
jejichž světle mohou rodiče vychovávat své děti nejenom k obrazu
svému, ale se snahami mnohem vznešenějšími. Dále tam jsou
vysvětlení, která odhalují působnost ruky Boží v průběhu klikaté
cesty lidstva napříč epochami od kmenů a národů k vyšším formám
jednoty. Rozličná náboženství světa jsou ukázána jako vyjádření
jediné základní pravdy, navzájem spřízněná společným původem
a také společným záměrem: přeměnit vnitřní život lidstva i jeho
vnější poměry. Bahá’u’lláhovo učení vypovídá o vznešenosti
lidského ducha. Společnost, již předvídá, je společnost hodna oné
vznešenosti a založená na zásadách, které ji chrání a utužují. Do
centra kolektivního života dává jednost lidské rodiny a jednoznačně
prohlašuje rovnoprávnost žen a mužů. Usmiřuje zdánlivě opačně
působící síly naší doby – vědu a náboženství, jednotu a rozmanitost,
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svobodu a řád, práva jednotlivce a společenskou odpovědnost. Mezi
Jeho největší dary patří spravedlnost, projevená v institucích, kterým
na srdci leží pokrok a rozvoj všech národů. Řečeno Jeho vlastními
slovy, Bahá’u’lláh „smazal ze stránek svaté Knihy Boží vše, co mezi
dětmi lidí vyvolávalo sváry, zášť a zlobu,“ a zároveň „stanovil základní
předpoklady shody, porozumění a dokonalé, trvalé jednoty“. Neměl
by se snad člověk otázat, jaká by na takovéto dary byla vhodná
odezva?

„J

e povinností každého hledajícího pohnout se k činu a
snažit se dosáhnout břehů tohoto oceánu,“ prohlašuje
Bahá’u’lláh. Duchovní učení, která v průběhu věků přinášeli po
sobě jdoucí Poslové, našla vyjádření v náboženských systémech,
které časem splynuly s kulturními hledisky a byly zatíženy člověkem
vymyšlenými dogmaty. Ale pohlédněte za ně a najednou je zřejmé,
že původní učení je zdrojem obecných hodnot, prostřednictvím
kterých různorodé národy nalezly společnou věc a které utvářely
mravní povědomí lidstva. Náboženství nemá v současné společnosti
zrovna dobrou pověst a je pochopitelné proč. Pokud se ve jménu
náboženství podporuje nenávist a svár, je lepší se bez něj obejít.
Pravé náboženství však lze poznat podle jeho plodů – schopnosti
inspirovat, přeměňovat, sjednocovat, přinášet mír a rozkvět. Je
v souladu s rozumovým poznáním. A je pro společenský pokrok
zásadní. Bahá’u’lláhova Víra v jednotlivci i ve společenství rozvíjí
kázeň jednat ve světle přemítání, čímž postupně získávají stále
větší porozumění účinným způsobům, jak pracovat pro zlepšení
společnosti. Pokusy o společenskou změnu prostřednictvím
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politických intrik, vzpoury, hanění určitých skupin či otevřených
konfliktů jsou Bahá’u’lláhem zavrženy, neboť pouze navěky
uchovávají koloběh boje, zatímco trvalá řešení nadále unikají.
Bahá’u’lláh prosazuje prostředky úplně jiného ražení. Vyzývá k
dobrým skutkům, laskavým slovům a čestnému chování; přikazuje
sloužit ostatním a konat na základě spolupráce. A k úkolu vybudovat
světovou civilizaci založenou na božském učení svolává všechny
členy lidského pokolení. Neměl by se snad člověk otázat, když
přemítá nad šíří Jeho vize, na jakém jiném základě může lidstvo
realisticky vybudovat naději pro budoucnost, pokud ne na tomto?

V

každé zemi se ti, jež upoutalo Bahá’u’lláhovo poselství a kteří
se odevzdávají Jeho vizi, systematicky učí, jak Jeho učení
uskutečňovat. Skupiny mládeže si stále více a více uvědomují svoji
duchovní identitu a své síly směřují k rozvoji společnosti. Lidé s
odlišnými pohledy na svět zjišťují, jak mohou neshody a autoritativní
nařizování nahradit konzultací a společným hledáním řešení. Duše
všech ras, náboženství, národností a tříd se sjednocují okolo vize
lidstva jako jednoho národa a zeměkoule jako jedné vlasti. Mnozí z
těch, kteří dlouho trpěli, nalézají svůj hlas a stávají se protagonisty
svého vlastního pokroku, nápadití a nezdolní. Z vesnic, sousedství,
malých i velkých měst povstávají instituce, společenství a jednotlivci,
oddaní společnému úsilí, jehož cílem je vznik sjednoceného a
prosperujícího světa, který by vpravdě mohl být hoden označení
království Boží na zemi. U příležitosti tohoto dvoustého výročí
Bahá’u’lláhova příchodu se mnozí, již jsou součástí tohoto podniku,
obracejí k lidem okolo sebe s jednoduchou výzvou: chopit se této
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příležitosti a zjistit, kdo Bahá’u’lláh byl a co představuje. Vyzkoušet
lék, který předepsal. Jeho příchod poskytuje jasný důkaz, že lidské
plémě, ohrožované četnými nebezpečími, nebylo zapomenuto. Když
tolik lidí dobré vůle po celém světě tak dlouho naléhavě prosí Boha,
aby jim poskytl řešení problémů, které je v jejich společné domovině
sužují, je opravdu tak překvapující, že Bůh jejich modlitby vyslyšel?
SVĚTOVÝ DŮM SPRAVEDLNOSTI
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