
Pouze 
něco málo 

přes 150 let vyrůstá Bahá’í 
víra z neznámého hnutí na 

Blízkém východě do druhého územně 
nejrozšířenějšího nezávislého světového 

náboženství. Jejími následovníky jsou lidé  
z více než 2 100 etnických, rasových a 

kmenových skupin, a to z ní zcela pravděpodobně 
činí nejrozmanitější organizované uskupení lidí na naší 

planetě. Její jednota je výzvou panujícím teoriím o lidské 
přirozenosti a o vyhlídkách naší společné budoucnosti.

PROFIL BAHÁ’Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ

B A H Á’ Í



„Země je jediným domovem 
a lidstvo jeho občany.“ 

— Bahá’u’lláh

Základním požadavkem, kterému lidstvo ve dvacátém prvním sto-
letí čelí, je nalézt sjednocující, do budoucna směřující pohled na po-
vahu člověka a společnosti. Takovýto pohled do budoucna se nachází 
ve spisech Bahá’u’lláha (1817-1892).

Bahá’u’lláh učí, že hnací silou, jež stojí za kultivací lidské povahy, 
jsou po sobě jdoucí Boží zásahy v dějinách. Díky tomuto vlivu bylo 
možné postupně rozvinout vrozené morální a duchovní vlastnosti 
lidstva a umožnit pokrok civilizace. Fenomén Božích zásahů, které 
se pojí s životním posláním takových mimořádných osobností jako 
byli Abraham, Kršna, Mojžíš, Buddha, Ježíš a Muhammad, se neu- 
stále opakuje a nemá začátku ani konce, neboť je základem vývoje 
jako takového. 

Ačkoliv se lidstvo tímto procesem vychovává, přesto mu však jen 
mlhavě rozumí. Namísto toho si lidé kolem každé takové události na 
stezce své duchovní zkušenosti vytvořili oddělený náboženský systém. 
Z toho vyplývající rozpory a trpké konflikty pak v průběhu dějin tyto 
původně hybné náboženské podněty přibrzďovaly. 

Bahá’u’lláh přirovnává zrání lidstva jako celku k životu jedince, 
který si postupně razí cestu jednotlivými údobími raného a pozdního 
dětství a poté dospívání. Dnes lidstvo vstupuje do fáze kolektivního 
dozrávání, a je obdařeno schopností pohlížet na celé panorama svého 
vývoje jako na jediný proces. Výzvou této fáze zralosti je přijmout, že 
jsme příslušníky jediného celku – lidstva, osvobodit se od lpění na 
omezených druzích identity, které vytvořila minulost a společně vy-
budovat základy světové civilizace. 

Síla, která po celém světě toto uvědomění probouzí, je všeobjíma-
jící Zjevení Boha přislíbené ve všech svatých písmech, která pocházejí  
z minulosti lidského rodu. Mluvčím toho uvědomění je Bahá’u’lláh, 
jehož učení poskytuje návod na společenské uspořádání na naší pla-
netě. Jeho rostoucí vliv je velkým dosud nevyprávěným příběhem naší 
doby.  
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GLOBÁLNÍ rOzšÍřeNÍ Ba-
há’í víry se zrcadlí ve složení 
jejích stoupenců. Bahá’í jsou 
průřezem celého lidstva. Po-
cházejí prakticky ze všech ná- 

rodů, etnických skupin, kultur, společen- 
ských a ekonomických vrstev a vykoná- 
vají nejrůznější profese. reprezentují ví- 
ce než 2 100 různých národností a kmenů. 

Jelikož Bahá’í víra  také vytváří jednotné 
společenství, oproštěné od odštěpenectví a 
odnoží, je s velkou pravděpodobností nej-
rozmanitějším a územně nejrozšířenějším 
organizovaným uskupením lidí na této pla-
netě. 

zakladatelem Bahá’í víry byl Bahá’u’- 
lláh, perský šlechtic z Teheránu, který 
uprostřed devatenáctého století opustil ži-
vot v královském pohodlí a bezpečí a vzdor 
intenzivnímu pronásledování a strádání 
přinesl lidstvu strhující nové poselství míru 
a jednoty. 

Bahá’u’lláh prohlásil, že není nikým 
menším než novým nezávislým Poslem 
od Boha. Jeho život, dílo a vliv má mnohé 
paralely se životem, dílem a vlivem Abra-
hama, Kršny, Mojžíše, zoroastra, Buddhy, 
Krista a Muhammada. Bahá’í pohlížejí na 
Bahá’u’lláha jako na posledního v této po-
sloupnosti Božích Poslů.

základním poselstvím Bahá’u’lláha je 
poselství jednoty. Učil, že je jen jeden Bůh, 
jeden lidský rod a že všechna světová nábo-

Bahá’í
Bahá’í víra, která byla založena před půldruhým stoletím, patří 
dnes k nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. S více 
než pěti miliony věřících, kteří obývají prakticky každou zemi 
naší planety, jde o druhou územně nejrozšířenější víru. Svým 
zeměpisným rozšířením tak překonává každé náboženství 
kromě křesťanství. Bahá’í žijí ve více než 100 000 lokalitách 
po celém světě, což představuje expanzi, která odráží jejich 
oddanost ideálu světoobčanství. 

„Ten, jenž je 
vaším Pánem, 
Nejmilosrdněj-
ším, chová ve 
Svém srdci 

touhu, že uzří 
celý lidský rod 
jako jednu duši 
a jedno tělo.“

– BAHÁ’U’LLÁH

  Bahá´í věřícími se stávají lidé, kteří 
pocházejí prakticky ze všech skupin 
obyvatelstva a všech národností.  
Na fotografii je shromáždění Bahá’í věřících  
z oblasti Cochabamba v Bolívii. Mnozí  
z nich jsou příslušníky domorodých skupin 
Ajmarů a Kečuů.

 Ú V O D 
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Víra zaujímá charakteristický přístup  
k současným společenským problémům.
Písmo Bahá’í víry a rozmanité aktivity je-
jích stoupenců se zabývají prakticky vše-
mi důležitými trendy dnešního světa, od 
nového uvažování o kulturní rozličnosti a 
ochraně životního prostředí k decentrali-
zaci rozhodování; od obnovené oddanosti 
rodinnému životu a morálním hodnotám 
k volání po sociální a ekonomické sprave-
dlnosti na světě, který se rychle stává glo-
bální vesnicí.

Ovšem zdaleka nejcharakterističtějším 
úspěchem Víry je její jednota. Na rozdíl od 
všech ostatních náboženství – o většině spo-
lečenských a politických hnutí ani nemluvě 

Druhé územně 
nejrozšířenější 
náboženství 

Bahá’í vytvořili významná spo- 
lečenství ve více zemích a terito-
riích než všechna ostatní nezávis-

lá náboženství kromě křesťanství. Tato 
informace se poprvé objevila v roce 
1982 ve Světové křesťanské encyklopedii 
(World Christian encyclopedia), která 
uvedla závěry práce více než 500 vědců, 
demografů a statistiků, kteří provedli 
první obsáhlý výzkum o příslušnících 
jednotlivých náboženství na celém světě. 
Podle encyklopedie Britannica z roku 
2003 je Bahá’í víra zastoupena v 218 svr-
chovaných státech a závislých územích. 
Křesťanská společenství se nacházejí 
ve všech 238 státech a teritoriích uzná-
vaných Organizací spojených národů.

  Bahá’í se na celém světě snaží o vytváření
nové a mírové světové civilizace.
O dosažení tohoto cíle usilují především 
prostřednictvím pozitivních změn
v osobním životě i v životě společenství.
To zahrnuje velký počet projektů menšího
rozsahu v oblasti sociálně-ekonomického
rozvoje na místní úrovni.  
Takovým menším projektem je i pěstování 
zeleniny v mongolském Erdenbulganu.

Zeměpisné rozšíření nezávislých světových náboženství
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Pramen: Britannica, ročenka 2003 (2003 Britannica Book of the Year)

ženství představují etapy ve zjevování Boží 
vůle a záměru Boha pro lidstvo.

V tento den, řekl Bahá’u’lláh, lidstvo ko-
lektivně dospívá do zralosti. Jak se předpo-
vídá ve všech svatých písmech světa, přišel 
čas pro sjednocení všech národů do míro-
vé a sjednocené globální společnosti. „země 
je jediným domovem a lidstvo jeho obča-
ny,“ napsal. 

Bahá’í víra, jakožto Bahá’u’lláhem zalo-
žené nejmladší světové nezávislé nábožen-
ství vyniká mezi ostatními náboženstvími  
v několika směrech. Má jedinečný systém 
globální administrativy se svobodně vole-
nými správními orgány na téměř 10 000 
místech na zemi.  

 Ú V O D 
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Jak se Bahá’í víra šíří
Bahá’í, je otázkou jeho svědomí a rozhodnutím, které by ostat-
ní měli respektovat.

K zajištění toho, aby se s Bahá’u’lláhovým poselstvím 
mohli bezprostředně seznámit lidé všude na světě, projevu-
jí Bahá’í věřící dlouhodobou ochotu odcházet ze svého pů-
vodního domova a stěhovat se do jiných míst a zemí. Jejich 
„průkopnictví“, jak se tomuto jevu říká, se zásadně odlišu-
je od důvěrně známé práce misionářů, neboť od Bahá’í prů-
kopníků se očekává, že budou vykonávat své povolání, že si 
budou vydělávat na živobytí a začlení se do života svých no-
vých společenství.

široká škála dalších Bahá’í iniciativ, při kterých existuje 
snaha o udržování rovnováhy mezi tím, aby zájemci měli do-
statek možností, aby se s učením a zásadami Bahá’í víry sezná-
mili a tím, aby se respektovalo jejich soukromí při osobním 
rozhodování v tak důležité záležitosti lidského života, jakou je 
náboženství, zahrnuje vydávání literatury a audiovizuálních 
materiálů, pořádání veřejných setkání i neformálních setkání 
v domovech Bahá’í věřících. Tato setkání zvaná anglicky „fi-
reside“ (posezení) si u lidí už na počátku 20. století získala ob-
libu a i nadále zůstávají běžným rysem představování Bahá’í 
víry všem zájemcům.

Bahá’u’lláh vysvětluje, že hromadné obracení na víru je 
ve věku, který má povzbuzovat k duchovní dospělosti, 
něčím nepatřičným. Každý člověk je zodpovědný za 

vlastní zkoumání pravdy. Bahá’í mohou v tomto procesu 
nejlépe přispívat přísunem široce dostupných informací a 
poskytovat příležitosti těm, kteří se o Víru zajímají, aby mohli 
Bahá’u’lláhovo Poselství prozkoumat.

Po celém světě se rozšířily tři aktivity, které jsou pro čin-
nost různých Bahá’í společenství společné a osvědčily se jako 
efektivní. Bahá’í dětské hodiny, které jsou otevřené všem, se 
zaměřují na morální rozvoj v kontextu Bahá’í učení o jedi-
nosti lidstva  a jednotě světových náboženství. Devocionální 
setkání si kladou za cíl poskytovat účastníkům pocházejícím 
ze všech náboženských prostředí příležitost, aby objevovali 
svou niternou přirozenost  a začali v praxi rozvíjet  duchovní 
schopnosti, jež se dosud ukrývají v lidské duši.

Studijní kroužky, jak už pojem naznačuje, jsou malá set-
kání věnovaná studiu Bahá’u’lláhových spisů. Bez ohledu na 
svůj další přínos odrážejí všechny tři aktivity Bahá’í názor, 
že tradiční dělení na „věřící“ a „nevěřící“ je nesprávným chá-
páním Božského záměru a překážkou lidského pokroku. Do-
spěje-li nebo nedospěje-li nějaký člověk k rozhodnutí stát se 
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– Bahá’í společenství úspěšně odolává věč-
nému nutkání k rozdělování do sekt a pod-
skupin.

Udržuje si svou jednotu navzdory his-
torii, která byla tak bouřlivá jako u jaké- 
hokoli jiného náboženství vzniklého v dáv- 
ných dobách. 

Od dob, kdy žil Bahá’u’lláh, proces glo-
bálního sjednocování, k němuž vyzýval, vel-
mi pokročil. 

Prostřednictvím historických procesů se 
trvale hroutí tradiční rasové, třídní, nábo-
ženské a národnostní bariéry. Bahá’u’lláh 
předvídal, že síly, které ve světě působí, na-
konec přivodí zrod celosvětové civilizace. 
základní výzvou, které národy země čelí, 
je přijmout skutečnost své jedinosti a napo-
máhat při vytváření tohoto nového světa.

Bahá’u’lláh pravil, že aby mohla světová 
společnost vzkvétat, musí být založena na 
jistých základních principech. K nim patří 
odstranění všech forem předsudků, plná rov-
nost mužů a žen, uznání základní jedinosti 
velkých světových náboženství, odstraně-
ní extrémů chudoby a bohatství, všeobecné 
vzdělání pro všechny, soulad mezi vědou a 
náboženstvím, udržitelná rovnováha mezi 
přírodou a technologiemi a ustavení světo-
vého federálního systému založeného na ko-
lektivní bezpečnosti a jednotě lidstva. 

Bahá’í po celém světě projevují těm-
to principům svou oddanost zejména pro-
střednictvím pozitivních změn v životě 
jednotlivce i společenství, což obnáší usku-
tečňování velkého počtu menších sociálně 
ekonomických projektů na místní úrovni, 

jejichž realizaci Bahá’í společenství v mi-
nulých letech zahájila.

Při budování jednotné sítě místních, 
národních a mezinárodních řídících or-
gánů vytvářejí Bahá’u’lláhovi následovníci 
rozlehlé a různorodé celosvětové společen-
ství, jež se vyznačuje příznačným modelem 
života a činnosti, což nabízí povzbuzující  
příklad spolupráce, harmonie a společen-
ského působení.

V tomto světě, tak rozděleném svými 
méně univerzálními projevy loajality, to je 
samo o sobě jedinečným úspěchem.

Tento časopis se pokusí vám tento pří-
běh vyprávět. 
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HIZZAYA HISSANI MWANI 
se jako mladý muž rozhodl, 
že jeho životním cílem bude 
pomáhat svým africkým spo-
lubližním vymanit se z bídy, 

z rasismu a negramotnosti. Určitou dobu 
se domníval, že nejlepším způsobem, jak 
toho dosáhnout, bude politická kariéra. 
Avšak od chvíle, kdy se před více než 25 
lety stal Bahá’í, soustřeďuje se na bez- 
prostřední práci s lidmi v odlehlých ves-
nicích, kde vyučuje základním znalostem, 
jako je čtení a psaní, jednoduchá zdra-
vověda a morální ctnosti.

Tahireh Sanchezová vede počítačové 
vzdělávací středisko v západopanamské 
džungli. Centrum je umístěno na střed-
ní škole ve vesnici Soloy a slouží původ-
ním obyvatelům etnika Ngabe-Bugle. Paní 
Sanchezová též pochází z tohoto etnika a 
patří už ke druhé generaci Bahá’í věřících. 
Ve dnech volna vede paní Sanchezová,  
která má sama základní vzdělání, bezplat-
né hodiny čtení a psaní a pomáhá v Bahá’í 
vzdělávacím a výzkumném institutu, kte-
rý slouží příslušníkům etnika Ngabe-Bugle 
v daném regionu. Jejím každodenním cí-
lem je, jak sama říká, sloužit ostatním ve 
svém okolí.

 Lasse Thoresen z Norska věnuje svůj 
čas výuce a skládání hudby. Je profesorem 
na Norské státní hudební akademii a záro-
veň i jedním z nejvýznačnějších norských 
skladatelů moderní klasické hudby. Svou 
inspiraci čerpá z různých tradičních hu-
debních stylů, které sahají od původních 
norských písní až po gregoriánské chorály. 
Kritici hodnotí jeho práci jako propojení 
jednoduchých i složitých prvků, které vy-
tvářejí nové vyjádření rozmanitosti. Profe-
sor Thoresen říká, že jeho cílem je hudbou 
vyjadřovat to, co považuje za duchovní zá-
sady pro současnou dobu.

Dr. Mwani, paní Sanchezová a profesor 
Thoresen sice pocházejí z různých kultur, 
mají rozdílné vzdělání a národnost, ale spo-
juje je společné věrovyznání, jímž je Bahá’í 
víra, a oddanost jejím ideálům.

Jednota v různosti

„Byl vystavěn 
svatostánek 
jednoty – 

nepovažujte 
se vzájemně 

za cizince. Jste 
plody jednoho 
stromu a listy 
jedné větve.“

— Bahá’u’lláh

 S V Ě T O V É  S P O L E Č E N S T V Í 

Celosvětové Bahá’í společenství je zřej-
mě nejrozmanitějším a územně nejroz-
šířenějším uskupením lidí na zemi. Patří 
také mezi nejjednotnější světové organiza-
ce, což je rysem, který jej snad charakteri-
zuje nejvýstižněji. 

Bahá’í celého světa pocházejí ze všech 
náboženských prostředí: buddhistického, 
křesťanského, hinduistického, džinistic-
kého, židovského, muslimského, sikhistic-
kého, zoroastrijského nebo animistického.  
Přesto studují společný soubor svatých pí-
sem, dodržují jednotný kodex nábožen- 
ských zákonů a trvalé vedení pro svou čin- 
nost vyhledávají v jediném mezinárodním 
administrativním systému. 

Jejich smysl pro jednotu přesahuje rá-
mec sdílené teologie. Své vyjádření na-
chází v trvalé angažovanosti v globálním 
programu morálního, duchovního a spole-
čenského pokroku, který ztělesňuje ty nej-
lepší ideály světové společnosti.

Prosazování rovnoprávnosti mezi muži 
a ženami je prvořadým cílem, stejně jako 
ukončení rasových a etnických svárů. Dal-
ším z hlavních cílů je snaha o dosažení eko- 
nomické spravedlnosti pro všechny národy, 
stejně jako i zajištění přístupu k dobrému 
vzdělání pro všechny. Společenství se vy-
stříhává všech forem pověrčivosti a svým 
následovníkům ukládá vysoké morální 
zásady. Prvotním bodem zájmu je světový 
mír a ustavení jednotného světového spo-
lečenství. 

Opravdu žádná jiná světová organizace 
podobné rozmanitosti, ať už je nábožen-
ského, politického nebo společenského pů- 

  Lidé pocházející ze všech národností, ras, 
etnických skupin a různých náboženských 
prostředí z celého světa vyznávají Bahá’í 
víru, což z Bahá’í společenství činí možná 
nejrůznorodější uskupení lidí na světě.  
Na této fotografii je skupina mladých lidí  
z celého světa, kteří jako dobrovolníci slouží  
v Bahá’í světovém centru v izraelské Haifě.

Bahá’í věřící na celé zeměkouli sjednocuje společný názor na život, 
který se zakládá na vysokých morálních hodnotách, moderním 
světovém názoru a oddanosti sloužit okolnímu světu.
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„Nechť vaše 
vize objímá 
celý svět a 

neomezuje se 
pouze na vás 

samotné.“ 

— Bahá’u’lláh

vodu, nemůže vznášet nárok, že jsou její 
členové tak oddáni vizi, která je současně 
tak jedinečná, propracovaná a univerzální. 
Zdrojem této vize je Bahá’u’lláh (1817-1892), 
Zakladatel Bahá’í víry. Bahá’u’lláh byl perský 
šlechtic, který strávil posledních 40 let Svého 
života jako vězeň a vyhnanec, napsal více než 
100 svazků knih – spisů, jež tvoří základ, na 
němž stojí celosvětové Bahá’í společenství.

Způsob života 
Od nejdávnějších časů bylo náboženství 

mocným nástrojem pro proměnu jednot-
livce i společnosti. Bahá’í víra je velmi ži-
vou ilustrací této zásady v praxi, a to jak 
v životě jednotlivých věřících, tak i v ži-
votě osobitých společenství, která zplodi-
la. Pro Bahá’í je prvotním smyslem života 
poznávat a milovat Boha a přispívat k roz-
květu neustále se rozvíjející globální civili-
zace. Bahá’í se snaží naplňovat tento smysl 
prostřednictvím různých osobních, rodin-
ných a společenských aktivit. Bahá’í spisy 

například zdůrazňují význam každodenní 
modlitby a meditace, silných rodinných a 
manželských pout, pravidelných pobožnos-
tí v rámci společenství a snah sloužit světu 
jako celku. 

Hizzaya Hissani Mwani se narodil v ro-
ce 1948 ve východní Africe a ve věku tří let 
osiřel. Adoptovala ho a vychovávala boha-
tá indická muslimská rodina v Dodomě  
v Tanzánii. Hizzaya Hissani Mwani vyrůstal 
v tehdejší rasově segregované společnosti  
a byl si dobře vědom strastí, jež přináší ra-
sismus.

„Existovaly oblasti vyčleněné zvlášť pro 
Evropany, pro Indy a pro Afričany,“ řekl  

  Dr. Hizzaya Hissani Mwani,  
programový ředitel UPLIFTu, vzdělávacího 
projektu v oblasti gramotnosti inspirované-
ho Bahá’í vírou v regionu západního Nilu  
v Ugandě. Dr. Mwani hrál klíčovou roli při 
rozvoji inovačního a holistického přístupu 
UPLIFTu ohledně výuky ke gramotnosti.

 S V Ě T O V É  S P O L E Č E N S T V Í 

Nezávislé náboženství, nikoliv sekta

V minulosti se někteří učenci vyjadřovali o Bahá’í víře jako o sektě islámu, 
vzhledem ke skutečnosti, že její Zakladatel a první přívrženci pocházeli  
z muslimské společnosti..

Dnes už religionisté uznávají, že by se toto tvrzení rovnalo tomu, jako bychom 
nazývali křesťanství za sektu židovství, nebo se o buddhismu vyjadřovali jako  
o „denominaci“ hinduismu. 

I když se Kristus opravdu narodil jako žid a Buddha se podobně narodil do spo-
lečenského uspořádání vymezeného hinduismem, Jejich náboženská učení zdaleka 
přesahovala pouhopouhou reinterpretaci náboženských systémů, z nichž vzešli. 

Stejným způsobem položil Bahá’u’lláh zcela nové duchovní základy. Jeho spisy 
tvoří samostatné svaté písmo a Jeho dílo překonává dílo pouhého náboženského 
reformátora. V tomto smyslu poznamenal historik Arnold Toynbee v roce 1959: 

„Bahá’ismus [sic] je nezávislým náboženstvím postaveným na roveň islámu, 
křesťanství a jiným uznávaným světovým náboženstvím. Bahá’ismus není sektou 
nějakého jiného náboženství, je samostatným náboženstvím a má stejné postave-
ní jako ostatní uznávaná náboženství.“
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Vypracovalo Statistické oddělení Bahá’í světového centra pro rok 2004. * údaje z roku 2003

dr. Mwani, když popisoval podmínky panu-
jící před přibližně 40 lety. „Takže v průběhu 
některých oslav, i když jsem byl muslim, 
musel jsem jíst odděleně poté, co se všich-
ni ostatní rozešli. Dospěl jsem ke zjištění, 
že mě to společenství nikdy plně nepřijalo 
kvůli tomu, že jsem byl Afričan.“ 

Tyto zážitky vedly pana dr. Mwaniho ke 
hledání odpovědí – odpovědí na otázky tý-
kající se náboženství a odpovědí, jak pomoci 
vlastním lidem. „Myslíval jsem si, že budu 
politikem,“ řekl, protože se to zdálo být nej-
lepším způsobem, jak docílit změny.  

V roce 1978, když učil na střední škole  
v Dáresalámu, dostala se mu do rukou malá 
knížka o Bahá’í víře – a Bahá’í vize jednoty 
ho okamžitě začala přitahovat. 

„Když jsem se dozvěděl o Bahá’í pojetí 
jednoty lidstva, pocítil jsem velké vzrušení,“ 
řekl Dr. Mwani. „Bahá’í učení mě inspirova-
lo, protože je oproštěno od předsudků“.

Krátce poté, co se stal Bahá’í, se dr. Mwa-
ni přestěhoval do Demokratické republiky 
Kongo, aby pomáhal s Bahá’í projektem 
podpory rozvoje mezi lidem Bayanda (Pyg-
mejové). Zde si uvědomil, že gramotnost,  
a nikoliv politika, je tím rozhodujícím ná-
strojem pomoci druhým. 

„Tolik lidí z té oblasti věří, že Pygmejové 
jsou méněcenní, že jsou jiní než ostatní lid-
ské bytosti,“ řekl dr. Mwani. „Ale postupně 
se prostřednictvím gramotnosti ukázalo, že 
jsou právě tak dobří jako kdokoliv jiný“.

Začal vypracováním seriózní studie me-
tod k rozvíjení gramotnosti, za což nejdří-

ve obdržel titul magistra a pak doktorát. 
Dnes je projektovým ředitelem Ugandské-
ho programu gramotnosti pro transformaci 
(Uganda Program of Literacy for Transfor-
mation - UPLIFT), což je projekt na pod-
poru gramotnosti inspirovaný Bahá’í vírou, 
jenž slouží více než 100 komunitám v od-
lehlém regionu Západního Nilu v severo-
západní Ugandě.“

Zatímco se tradiční programy gramot-
nosti zaměřují hlavně na to, že učí dospělé 
číst a psát, metoda UPLIFT v sobě zahrnuje 
také další druhy vědomostí – jak postupo-
vat proti malárii, jak připravovat kompost, 
jak získávat lepší výživu. Jedná se o integ-
rovaný a holistický přístup, který umož-
nil většině účastníků naučit se číst a psát  
v průběhu přibližně 100 vyučovacích hodin 
ve srovnání s 200 až 300 hodinami, jež jsou 
jinak běžně zapotřebí. 

Jedinečný přístup UPLIFTu do značné 
míry vymyslel dr. Mwani, který připisuje 
Bahá’í učení o jednotě a jednotnosti záslu-
hu, že mu pomohlo pochopit, jak se kurz 
gramotnosti může stát něčím více než jen 
mechanickým učením nazpaměť. Spíše ho 
lze aplikovat jako součást integrovaného 
přístupu k rozvoji. 

„Zaměříme se na části jazyka a určitou 
zkušenost, a ty pak vztáhneme k celku,“ řekl 
dr. Mwani, když vysvětloval svoji metodu 
výuky gramotnosti použitou u kmene Alurů 
v regionu západního Nilu. „Zdejší lidé na-
příklad věří, že malárii způsobují šamani. 
Je třeba je proto naučit užívat moderní léči-

„Blahobytu 
lidstva,

jeho míru a 
bezpečnosti ne-
lze dosáhnout, 
dokud a pokud 
nebude pevně 
ustavena jeho 

jednota.“ 

— Bahá’u’lláhNěkteré statistické údaje týkající se Bahá’í světového společenství
Svět 

celkem Afrika Amerika Asie Austrálie Evropa

Národní duchovní rady 183 46 43 40 17 37

Místní duchovní rady* 9 631 3 067 2 741 2 186 777 860

Země, v nichž je Víra  
etablována:

Nezávislé země 191 53 35 45 14 44

Závislá území nebo  
zámořské oblasti 47 6 17 3 13 8

Lokality, kde žijí Bahá’í * 101 969 26 746 22 702 41 057 4 343 7 121

Kontinentální poradci  81 19 19 19 11 13

Členové Pomocného sboru 990 234 234 288 108 126

Domorodé kmeny, rasy a 
etnické skupiny 2 112 1 250 340 250 250   22

Jazyky, do nichž byla 
přeložena Bahá’í literatura   802 266 172 174 110 80

Nakladatelství 33 7 3 9 2 12
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Centrálním bodem života Bahá’í 
společenství je Slavnost deva-
tenáctého dne. Koná se každých 

devatenáct dní a jde o pravidelné shro-
máždění místního společenství za úče-
lem konání pobožnosti – a mnohého 
dalšího. 

Na Slavnost devatenáctého dne mají 
přístup děti i dospělí, a tím se podporuje 
a udržuje jednota místního Bahá’í spo-
lečenství. I když lze program Slavnos-
ti přizpůsobit široké škále kulturních a 
společenských potřeb, vždy obsahuje tři 
složky: duchovní část, administrativní 
část spojenou s konzultací a část věno-
vanou společenským aktivitám. Slavnost 
jako taková tak propojuje náboženské  
uctívání se systémem vlády na místí 
úrovni a společenskými radovánkami. 

Použití slova „Slavnost“ může navo- 
zovat představu, že se bude podávat vel- 

va. Když se tedy učíme slovo pro malárii, 
neděláme to izolovaně. Učíme se ho v sou-
vislosti s prevencí, léčbou, příčinou a léčeb-
nými prostředky“.

„Tento přístup je založen na sledování 
potřeb komunity jako celku a na propoje-
ní obsahu programu se životem jeho poslu-
chačů,“ řekl dr. Mwani. 

Služba společenství v Panamě 
Tahireh Sanchezová a její manžel Benja- 

min z Panamy pociťují také silné zanícení pro 
službu svému společenství – národu Ngabe-
Bugle o velikosti přibližně 80 000 lidí, kteří  
žijí v oblasti Středních Kordiller v západní 
Panamě. Etnikum Ngabe-Bugle sdílí spo-

„Národy 
světa, ať jsou 
z jakékoli rasy 
či náboženství, 

získávají 
inspiraci 
z jednoho 
nebeského 

Zdroje a jsou 
poddanými 

jednoho Boha.“ 

— Bahá’u’lláh Slavnost devatenáctého dne 
Směsice pobožnosti, družnosti a demokracie na místní úrovni

ké množství jídla. To nemusí být nez-
bytně pravidlem. I když se jídlo a ná- 
poje obyčejně podávají, název sám o so- 
bě má spíše naznačovat, že by se spo-
lečenství mělo těšit z „duchovní hosti-
ny“ náboženského uctívání, družnosti 
a jednoty. Bahá’u’lláh zdůrazňoval, jak 
důležité je setkávat se každých 19 dní 
na začátku každého Bahá’í měsíce kvůli 
tomu, „aby se vaše srdce navzájem spoji-
la“, i kdyby se nemělo podávat nic jiného 
než voda. (viz Bahá’í kalendář, str. 64).

V průběhu devocionálního progra-
mu se nahlas předčítají úryvky z Bahá’í 
spisů. Následuje všeobecná diskuse, 
která každému členu umožňuje, aby se  
k záležitostem ve  společenství vyjádřil.  
Slavnost se tak stává „arénou demokra-
cie na té nejzákladnější úrovni společ-
nosti“. Konec Slavnosti je časem pro 
společenskou neformální zábavu. 

lečný jazyk, ale je roztroušeno po 
celém regionu. Živoří převážně 
na okraji panamské společnosti a 
historicky patří mezi její nejchud-
ší členy. 

Za posledních 30 let přijalo 
Bahá’í víru kolem 8 000 přísluš-
níků národa Ngabe-Bugle. Mnozí 
přijali Víru kvůli původnímu do-
morodému proroctví, které hovoří  
o příchodu nového náboženství, 
jež bude učit lásce a jednotě. 

S pomocí širšího panamské- 
ho Bahá’í společenství vybudo- 

valo několik Bahá’í z etnika Ngabe-Bug-
le (Guaymí) ve vesnici Soloy kulturní 
centrum pro své etnikum. Po jeho zalo- 
žení v roce 1982 provádělo centrum v ná-
sledujících letech zemědělský výzkumný 
program, podporovalo rozvoj řady vy-
chovatelských škol v okolních vesnicích, 
vedlo středoškolský vzdělávací program 
a spolupořádalo kulturní a folklórní 
festivaly. Všechny tyto programy se sna-
žily spojovat tradiční moudrost a kultu- 
ru s moderními vědomostmi v osnovách 
vhodných pro vzdělávání etnika Ngabe-
Bugle známého pod označením Guaymí.

Paní Sanchezová a její manžel aktivně 
podporují mnohé z těchto programů. Oba ku- 

  Tahireh Sanchezová, na 
fotografii spolu s manželem 
Benjaminem, se narodila v Bahá’í 
rodině. Její rodiče patřili k prvním 
příslušníkům etnické skupiny 
Ngabe-Bugle, kteří se stali  
Bahá’í věřícími.

 S V Ě T O V É  S P O L E Č E N S T V Í 
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Kolik je vůbec na světě Bahá’í věřících? 

Odhadnout počet přívrženců kteréhokoliv ze světových náboženství  
s určitou mírou přesnosti  je náročný a složitý úkol. V některých regionech 
vede náboženské pronásledování nebo útlak ze strany vlády k neochotě 

jednotlivých věřících přiznat své náboženské přesvědčení. V jiných regionech 
způsobuje obtížné získávání údajů nedostatečná rozvinutost komunikačních 
nebo dopravních sítí.

Těm, jejichž úkolem je provádět součet věřících jednotlivých náboženských 
společenství, potom mnohdy nezbývá než se uchýlit k nepřímým údajům jako 
jsou statistické průzkumy, sociologické studie, populační projekce a k údajům, 
jako jsou vládní odhady etnické, kulturní a náboženské skladby obyvatelstva. 

Odhady počtu Bahá’í přívrženců jsou ještě komplikovanější s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že většina Bahá’í věřících naší planety žije v rozvojovém světě a 
pocházejí z různorodých kulturních a náboženských prostředí, a tak se někdy 
stává, že nejsou, s výjimkou těch nejpečlivějších průzkumů, spočítani správně. 

S ohledem na tyto potíže a na snahu o maximální možnou přesnost jsou de-
mografové z Bahá’í světového centra při odhadech světové Bahá’í populace spí-
še konzervativní. Podle jejich názoru poslední údaje svědčí o tom, že je na světě 
kolem 5 milionů přívrženců Bahá’í víry. 

Tradiční zdrženlivost užívaná v jejich metodologiích je očividná při srovná-
vání Bahá’í statistik s odhady z jiných zdrojů. Encyklopedie Britanika napří-
klad každým rokem zveřejňuje tabulku náboženských demografických statistik. 
Podle odhadu ročenky Encyklopedie Britaniky z roku 2003 (2003 Britannica 
Book of the Year) bylo v roce 2002 na světě 7 406 000 Bahá’í věřících. 

Podle téměř všech metodologií je míra růstu přívrženců Bahá’í víry ve srov-
nání s ostatními nezávislými světovými náboženstvími vysoká. 

Podle druhého vydání Světové křesťanské encyklopedie (World Christian 
Encyklopedia) zveřejněné v roce 2001, jež je považována za pramen, který se v 
oblasti náboženské demografie těší patrně nejvyšší autoritě, představovala prů-
měrná míra ročního přírůstku stoupenců Bahá’í víry v průběhu devadesátých 
let dvacátého století 2,28 %.  

příkladu vedli vzdělávací setkání věnova-
ná morální výchově a oba pracovali pro 
rozhlasovou stanici svého kulturního cen-
tra, která vysílá v jazyce Ngabe-Bugle a 
ve společenství působí jako soudržná síla. 
Stejně jako v případě dr. Mwaniho pohnut- 
ky pro službu společenství vycházejí z je- 
jich víry. „Pokud bych nebyla Bahá’í, způ-
sob mého myšlení by byl velmi odlišný,“ říká 
paní Sanchezová. „Myslela bych jenom na 
život ze dne na den, nemyslela bych na zí-
třek a nebo že bych mohla druhým udělat 
něco dobrého – zvláště že bych dělala něco, 
co by ostatním přinášelo štěstí a pohodu“.

Sanchezovi se také snaží včleňovat 
principy Bahá’í víry do vlastního rodinného 
života. To je zvlášť očividné ve způsobu, 
jakým se jejich manželský život odlišuje 
od života typického muže a ženy národa 
Ngabe-Bugle. Stejně jako na mnoha jiných 
místech na světě je v tradičním manželství 
žena podřízena muži. Vlastní-li manželský 
pár koně, muž se veze a žena jde pěšky.  
A je příznačné, že žena obstarává také veš- 
keré vaření, praní a péči o děti. Ve své do-
mácnosti se Sanchezovi v průběhu let  
o veškeré povinnosti společně dělí, čímž 
uskutečňují princip rovnosti mezi ženou  
a mužem. „Někdy vaří doma muž, někdy já,“ 
říká paní Sanchezová. „Někdy peru oblečení 
já, někdy je pere on. A navzájem si snažíme 
projevovat úctu.“ 

Rodiče paní Sanchezové byli jedněmi  
z prvních Ngabe-Buglů, kteří se stali Bahá’í,  
a paní Sanchezové se tak dostalo Bahá’í 
výchovy. Důsledky Bahá’í učení o jedno-
tě všech lidí se očividně projevují na sebe-
vědomí a otevřenosti, jež prokazuje svým 
návštěvníkům. Těmito vlastnostmi se odli-
šuje od většiny národa Ngabe-Bugle, který 
byl tradičně značně izolovaný a vůči lidem 
zvenčí podezíravý.

„Mezi sebou jsme velmi laskaví a pěs-
tujeme intenzivní společenský život,“ říká 
paní Sanchezová. „Ale s lidmi zvenčí se 
velmi bojíme hovořit a stýkat se s nimi. 
Ve své rodině jsem byla však vychová- 
vaná tak, abych se stýkala s druhými a 
s každým jednala jako se sobě rovným. 
To mi tedy umožňuje chodit ven a na- 
vazovat přátelství se všemi lidmi.“ 

Po několika letech působení jako vlád-
ní pracovnice podpory gramotnosti přijala 
paní Sanchezová v roce 2003 nové zaměst-
nání. Byla pověřena koordinací počítačo- 
vého vzdělávacího centra, které bylo zalo-
ženo na veřejné střední škole v Soloy s po-
mocí rozvojové agentury inspirované Bahá’í 
vírou.

Zážitek práce s internetem je něčím sku-
tečně úžasným. S jeho pomocí se můžeme 
spojit s okolním světem a přijímat informa-
ce z různých míst,“ říká paní Sanchezová. 
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 S V Ě T O V É  S P O L E Č E N S T V Í   

„Internet umožní, že k vám přijde celý svět 
a je způsobem, jak komunikovat s různými 
lidmi jako se sobě rovnými.“

Význam modlitby
Lasse Thoresen z Norska se snaží vyzná-

vat duchovní principy Bahá’í víry prostřed-
nictvím své hudby. Hudba, jak se uvádí  
v Bahá’í spisech, je „duchovní potravou pro 
duši a srdce“, s obrovskou schopností inspi-
rovat a motivovat.

„Lidský duch musí projít proměnou a 
transformací, aby byl schopen zračit božské 
vlastnosti,“ říká prof. Thoresen. „Modlit-
ba a meditace jsou důležitými prostředky, 
a hudbu lze použít pro další zesílení účinků 
tohoto procesu.“

Stejně jako ostatní Bahá’í z celého svě-
ta si prof. Thoresen dává záležet na tom, 
aby alespoň jednou denně věnoval určitý 
čas modlení se, přičemž si může vybrat ze 
stovek modliteb zjevených Bahá’u’lláhem  
a jinými ústředními postavami Bahá’í 
víry, a aby strávil alespoň několik minut  
v tichém rozjímání nebo meditaci. „V Ba-
há’í víře nemáme duchovní, guru ani jiné 
duchovní autority, takže způsob meditace, 
kterou provádíte, je ponechán na jednot-
livci,“ říká prof. Thoresen.

S ohledem na výchovu v luteránské 
církvi se prof. Thoresen jako dítě cítil 

„Každý věk má 
vlastní těžkosti 

a každá duše 
své touhy. 

Lék, jehož je 
světu třeba 

při dnešních 
obtížích, 

nemůže být 
tentýž jako 

lék, jenž může 
vyžadovat věk 
následující.“ 

— Bahá’u’lláh
  Lasse Thoresen.

„spontánně nábožensky založený“, ale jako 
dospívající začal o křesťanství pochybovat 
a prohlásil se za ateistu. „Mladému inte-
lektuálovi připadalo věřit v Boha poněkud 
nelogické.“ Šok z toho, že viděl svého otce 
umírat, ho opět vyburcoval k tomu, aby 
hledal pravdu v náboženství. „Nerozuměl 
jsem realitě smrti,“ řekl. „Takže najednou 
jsem se ocitl jako ateista postavený před po-
znatek, že to je osudem každého z nás.“

Následně, když už mu bylo přes dvacet 
let začal zkoumat různé systémy víry od 
buddhismu k hinduismu až po řeckou fi-
losofii. Během léta roku 1971 slyšel o Ba-
há’í víře a okamžitě ho začala přitahovat. 
Jako dárek obdržel knížku Bahá’u’lláho-
vých spisů a cítil, jak „velmi se to jevilo jako  
zjevení od Boha,“ řekl prof. Thoresen.

„V Bahá’í spisech jsem především po-
střehl, že v Bahá’í víře existují určité věčné 
skutečnosti, které se prolínají všemi nábo-
ženstvími, témata, která mají co do činění  
s věčností, odpoutáním se od světa, čest-
ností, spravedlností a láskou.“

„A také to vypadalo, že to přesně odpo-
vídá současné situaci ve světě. Na základě 
toho, co jsem nastudoval, jsem poznal, že 
jsme všichni součástí jedné globální vesni-
ce. A Bahá’u’lláh to v zásadě řekl před více 
než 100 lety.“ 
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Bahá’í společenství, která dohromady utvářejí celosvětové Bahá’í 
společenství, se nacházejí v téměř všech zemích

Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malta
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a Černá Hora
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie 

Afrika 
Alžírsko
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Čad
Džibutsko
Egypt
Eritrea
Etiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Jihoafrická republika
Kamerun
Kapverdy
Keňa
Komory
Kongo
Konžská republika
Lesotho
Libérie
Madagaskar
Malawi
Mali
Maroko
Mauretánie
Mauricius
Mozambik
Namibie
Niger
Nigérie
Pobřeží slonoviny
Rovníková Guinea
Rwanda
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Somálsko
Středoafrická republika
Súdán
Svatý Tomáš a Princův 
ostrov
Svazijsko
Tanzanie
Togo
Tunisko
Uganda
Zambie
Zimbabwe

Austrálie 
Austrálie
Cookovy ostrovy
Fidži
Kiribati
Marshallovy ostrovy
Mikronésie
Nauru
Nový Zéland
Palau
Papua-Nová Guinea
Samoa
Šalamounovy ostrovy
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Asie 
Afghánistán
Arménie
Ázerbájdžán
Bahrajn
Bangladéš
Bhútán
Brunej
Čína
Filipíny
Gruzie
Indie
Indonésie
Irák
Írán
Izrael
Japonsko
Jemen
Jordánsko
Kambodža
Katar
Kazachstán
Korejská republika
Kuvajt
Kyrgyzstán 
Laos
Libanon
Malajsie
Maledivy
Mongolsko
Myanmar
Nepál
Omán
Pákistán
Singapur
Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Sýrie
Tádžikistán
Thajsko
Tchaj-wan
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam
Východní Timor

Amerika 
Antigua a Barbuda
Argentina
Bahamy
Barbados
Belize
Bolívie
Brazílie
Dominika
Dominikánská republika
Ekvádor
Grenada
Guatemala
Guayana
Haiti
Honduras
Chile
Jamajka
Kanada
Kolumbie
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Vincent a Grenadi-
ny
Surinam
Trinidad a Tobago
Uruguay
Venezuela 
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Vpolovině 19. století byla jed-
ním z nejobávanějších vězení 
na Blízkém východě „Černá 
jáma“ v Teheránu. Kdysi slou-
žila jako nádrž pro veřejné 

lázně a jediným vchodem do ní byla chod-
ba se třemi strmými patry kamenných 
schodů. Vězni se tu krčili ve špíně, chřadli 
v černočerné tmě, v podzemním chladu a 
páchnoucím vzduchu. 

V této pochmurné atmosféře se opět 
udála jedna z nejvzácnějších a nejradost-
nějších náboženských událostí: Bůh po-
věřil smrtelného člověka, který v ostatních 
ohledech navenek vypadal jako jiní lidé, 
aby přinesl lidstvu nové náboženské zje-
vení.

Psal se rok 1852 a oním mužem byl per-
ský šlechtic, který je dnes známý jako Ba-
há’u’lláh. Během Svého uvěznění, když 
seděl s nohama sevřenýma kládami a ko-
lem krku měl omotaný padesátikilový že-
lezný řetěz, obdržel Bahá’u’lláh vizi Boží 
vůle pro lidstvo.

Tato událost je srovnatelná pouze s těmi 
velkými okamžiky v dávné minulosti, kdy 
se Bůh zjevil předchozím Božím Poslům: 
když stál Mojžíš před Hořícím keřem, 
když Buddha dosáhl osvícení pod stro-
mem Bodhi, když Svatý Duch sestoupil  
v podobě holubice na Ježíše nebo když se 
archanděl Gabriel zjevil Muhammadovi.

(pokračování na str. 20)

Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláhovy spisy nabízejí odpovědi na teologické a 
filosofické otázky, kterými se lidstvo zabývá odpradávna 
jako např. „Kdo je Bůh“, „Co je dobro? a „Proč jsme 
tady?“ Bahá’u’lláh se také zabývá moderními otázkami 
kladenými současnými mysliteli, v nichž rozebírá, co 
patří k základním motivačním stimulům lidské povahy, 
odpovídá na otázku, zdali je mír možný a vysvětluje, 
jak se Bůh stará o bezpečí a blahobyt lidstva. 

„Toto jest 
Den, kdy byli 
lidé zahrnuti 

nejznamenitější 
přízní Boží, 

Den, kdy 
byly všechny 
stvořené věci 
naplněny Jeho 
nejmocnější 

milostí.“ 

— Bahá’u’lláh

 B a h á ’ u ’ l l á h

  Vchod do Bahá’u’lláhovy svatyně  
poblíž ‘Akká v Izraeli.
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 B a h á ’ u ’ l l á h

Rané období 19. století bylo  
v mnoha zemích dobou očeká-
vání příchodu Mesiáše. Upří-

mné věřící různých náboženství tehdy 
znepokojovaly důsledky vědeckého bá-
dání a industrializace, a tak se obraceli 
na své svaté knihy, aby porozuměli zry-
chlujícímu se procesu změn. 

V Evropě i Americe skupiny jako 
např. templáři a millerité věřily, že 
našly v křesťanských písmech důkaz 
podporující jejich přesvědčení, že sou- 
časné dějiny skončily a návrat Ježíše 
Krista je nablízku. Nápadně podobný 
neklid panoval i na Středním východě 
v souvislosti s přesvědčením, že se blí-
ží naplnění různých proroctví Koránu 
a islámských tradic.

Zdaleka nejdramatičtější z těchto 
mileniálních hnutí vzniklo v Íránu. 
Toto hnutí se soustředilo na osobu a 
učení mladého obchodníka z města 
Šírázu, který je historii znám pod jmé-
nem Báb. V letech 1844 až 1863 zachvá-
tila Peršany všech společenských vrstev 
bouře nadějí a vzrušení, kterou vyvo-
lalo Bábovo oznámení, že Den Boha je 
nablízku a že On Sám je dle islámské-
ho Písma oním Přislíbeným. Báb hlá-
sal, že se lidstvo nachází na prahu éry, 

která bude svědkem změny všech aspek-
tů života.

V některých ohledech lze roli Bába při-
rovnávat k úloze Jana Křtitele při zaklá-
dání křesťanství. Báb byl předchůdcem 
Bahá’u’lláha – Jeho prvotní misí bylo při-
pravit cestu pro Bahá’u’lláhův příchod. 
Proto Bahá’í věřící pohlížejí na založení 
Bábí víry jako na něco, co je totožné se za-
ložením Bahá’í víry; účel Bábí víry byl to-
tiž naplněn v okamžiku, kdy Bahá’u’lláh 
v roce 1863 oznámil, že On je tím Přislí-
beným, kterého Báb předpovídal. 

Nezávislé náboženství 
Báb je však současně zakladatelem vlast- 

ního, nezávislého náboženství. Toto ná-
boženství známé jako Bábí víra dalo zrod 
vlastnímu energickému společenství, kte-
ré mělo své svaté spisy a zanechalo svou 
stopu v dějinách. 

Počátek Bábí víry se datuje dnem  
23. května 1844, kdy se pětadvacetiletý ob-
chodník jménem Báb z íránského města 
Šírázu prohlásil za Qá’ima, „Toho, kdo 
povstane“. Přestože se tento mladý ob-
chodník jmenoval Siyyid ‘Alí-Muham-
mad, přijal jméno „Báb“, což v arabštině 
znamená brána nebo dveře. Báb podal 
vysvětlení, že Jeho příchod představoval  
portál, skrze nějž by se měl brzy zjevit 
světový Boží Posel, jehož očekává celé 
lidstvo.

Historické záznamy se shodují v tom, 
že Báb byl výjimečným dítětem. Narodil 

  Horní část budovy, ve které dne  
23. května 1844 vyhlásil Báb v íránském 
Šírázu Své poslání.

Stezka 
vedení je 

stezkou lásky 
a soucitu, 

nikoli násilí a 
nátlaku.“ 

— Báb

Bábí hnutí,  
předchůdce Bahá’í víry 
aneb proč Bahá’í pokládají rok 1844 za počátek své víry
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se 20. října 1819 a byl obdařený neobvyk-
lou moudrostí a ušlechtilostí, čímž připo-
mínal malého Ježíše. Když dospěl, začal 
pracovat v rodinném obchodě Svého strý-
ce. Jeho poctivost a zbožnost si brzy získa-
ly úctu ostatních obchodníků, se kterými 
přišel do kontaktu. Byl také známý Svou 
štědrostí vůči chudým.  

Po Svém oznámení Báb získal rychle 
mnoho následovníků a nové náboženské 
hnutí se rozšířilo jako prudký požár po 
celém Íránu. Tento velký růst však záro-
veň vyvolal velkou opozici a perzekuce – 
zejména v prostředí náboženských vůdců, 
kteří v Bábí hnutí spatřovali ohrožení své 
moci a prestiže. Během perzekucí byl Báb 
několikrát uvězněn. 

Ve Svém hlavním spise Bayánu (čti 
Baján) zrušil určité muslimské zákony a 
nahradil je novými, které odpovídaly vys- 
pělejšímu věku. Bayán vyzdvihoval vyso-
ká morální měřítka s důrazem na čistotu 
srdce a pohnutek. Obhajoval rovnoprávné 
postavení žen a chudých lidí; podporoval 
vzdělání a užitečné vědy.

Ústředním tématem Bayánu byl blíží-
cí se příchod druhého Božího Posla, kte-
rý bude Bába mnohonásobně převyšovat 
a jehož posláním bude zahájit věk míru a 
blahobytu, jenž je už tak dlouho přislíben  
v islámu, judaismu, křesťanství a v ostat-
ních světových náboženstvích. 

Pronásledování a poprava 
Srdce a mysl těch, kteří se dozvěděli  

o Bábově poselství, vězely v duchovním 
světě, který se od dob středověku změnil  
jen minimálně. Tím, že Báb hlásal úplně 
nové náboženství, dokázal Svým následo- 
vníkům pomoci, aby se naprosto zbavili  
islámského pohledu na svět a zmobilizoval  
je v přípravě na Bahá’u’lláhův příchod. 

Odvaha tohoto prohlášení, které přišlo 
s vizí zcela nové společnosti, vzbudila 
v náboženských i světských kruzích 
silné obavy, a v důsledku toho velmi 
zesílilo pronásledování Bábových stou-
penců. Jeho odpůrci se nakonec snažili 
dokázat, že Báb je nejenom kacířem, ale  
i nebezpečným vzbouřencem. Úřady se 
Ho rozhodly popravit. 

9. července 1850 se konala poprava na 
dvoře vojenských kasáren v Tabrízu. Při- 
bližně 10 000 lidí se tlačilo na kasáren- 
ských střechách a domech, odkud byl 
výhled na náměstí před kasárnami. Bába 
a jednoho Jeho mladého následovníka při-
poutali dvěma provazy ke stěně. Oddíl 750 
křesťanských arménských vojáků, nastou- 
pených ve třech řadách po 250 mužích, za-
čal palbu třemi salvami. Obloha se zatem-
nila a celé nádvoří se zahalilo množstvím 
dýmu z prachu výstřelů. 

Podle zprávy uložené u britského mi-
nisterstva zahraničních věcí, nebylo Bába 
poté, co se dým rozplynul, nikde vidět. 
Jeho společník stál bez jakýchkoli zraně-
ní a škrábanců od kulek. Lana, kterými 
byli oba přivázáni, však byla roztrhána na 
kousky.

Bába našli zpět ve Své cele, jak dával 
poslední pokyny Svému následovníkovi. 
Když k Němu toho dne ráno přišly stráže, 
aby Ho odvedly na místo popravy, Báb je 

varoval, že žádná „pozemská síla“ Ho 
neumlčí, dokud neřekne vše, co má ří-
ci. Když přišly stráže podruhé, Báb po-
kojně řekl: „Nyní můžete přistoupit  
k vykonání svého záměru“. 

Bába a Jeho následovníka podruhé 
přivedli na popraviště. Arménský od-
díl však odmítl podruhé střílet, a pro-
to povolali muslimskou popravčí četu, 
která dostala povel k palbě. Tentokrát 
byla obě těla rozstřílena a jejich kosti a 
svaly se promísily do jediné hmoty. Je-
jich tváře však kupodivu zůstaly prak-
ticky netknuté.

  Bábovy tělesné ostatky jsou 
pochovány pod touto svatyní, která 
se nachází na hoře Karmel v izraelské 
Haifě. Bábova svatyně je pro Bahá’í 
věřící jedním z nejsvětějších míst.
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Bahá’u’lláhův zážitek v Černé jámě za-
počal proces náboženského zjevování, díky 
kterému v následujících 40 letech spatřily 
světlo světa tisíce knih, desek a listů, které 
tvoří základní soubor svatých spisů Bahá’í 
víry. V těchto spisech Bahá’u’lláh načrtl rá-
mec pro přebudování lidské společnosti na 
všech úrovních – duchovní, morální, eko-
nomické, politické i filosofické. 

Poslové Boží v minulosti obvykle lidem 
přinášeli svá učení ústně nebo kázáním. 
Tyto výroky pak zaznamenal někdo jiný, 
někdy za života daného Posla, někdy poz- 
ději, na základě toho, co si pamatovali Jeho 
následovníci. Zakladatel Bahá’í víry se však 
buď Sám chopil pera a papíru a vlastno-
ručně zapsal pro lidstvo zjevení, které obdr-
žel nebo Svoje poselství nadiktoval věřícím, 
kteří působili jako Jeho tajemníci.

Bahá’u’lláh se zabýval nejen nadčasový-
mi teologickými a filosofickými otázkami, 
které lidstvo odedávna trápily, jako např. 
„Kdo je Bůh?“, „Co je dobro?“ a „Proč jsme 
tady?“, ale i otázkami současných myslitelů: 
Co motivuje lidskou přirozenost?, Je sku-
tečný mír opravdu možný?, Stará se Bůh 
ještě o lidstvo? 

Z Jeho slov čerpá celosvětové Bahá’u’- 
lláhovo společenství svou inspiraci, obje- 
vuje jejich morální dosah a získává  
z nich tvořivou energii. 

Bahá’u’lláh, jehož jméno v arabštině 
znamená „Sláva Boha“, se narodil 12. lis-
topadu 1817 v íránském Teheránu jako syn 

bohatého ministra Mírzá Buzurg-i-Núrího. 
Dali Mu jméno Husayn-‘Alí. Jeho předko-
vé pocházeli z významných královských  
dynastií íránské minulosti. Bahá’u’lláh pro-
žil mládí v pohodlí a přepychu a vzdělání, 
kterého se Mu dostalo, se zaměřovalo na 
jezdecké a šermířské umění, kaligrafii a 
klasickou poezii.

V říjnu 1835 se Bahá’u’lláh oženil s Ásí- 
yih Khánum, dcerou jiného šlechtice. Na-
rodili se jim tři děti: v roce 1844 syn ‘Ab-
du’l-Bahá, v roce 1846 dcera Bahíyyih a  
v roce 1848 syn Mihdí. Bahá’u’lláh odmítl 
kariéru ministra ve vládě, která se mu na-
skýtala a rozhodl se, že bude věnovat Své 
úsilí dobročinnosti, která Mu počátkem 
40. let 19. století vynesla značnou proslu-
lost coby „Otce chudých“. Tento privilego-
vaný život však po roce 1844 rychle skončil, 
když se stal jedním z hlavních zastánců Bábí 
náboženství.

Bábí víra, předchůdkyně víry Bahá’í, se 
celým Íránem šířila jako prudký vítr a vy-
volala silné pronásledování ze strany nábo-
ženských představitelů. Po popravě jejího 
zakladatele Bába v roce 1850, uvěznili i Ba-
há’u’lláha a v řetězech Ho pěšky odvedli do 

  V tomto domě bydlel Bahá’u’lláh  
v Adrianopoli (v tureckém Edirne) těsně 
před Svým posledním vyhnanstvím do 
vězeňského města ‘Akká.

 B a h á ’ u ’ l l á h

„Toto je ta 
neměnná Víra 
Boha, věčná 
v minulosti, 

věčná v 
budoucnosti.“ 

— Bahá’u’lláh



BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství 21 

Setkání anglického vědce  
s Bahá’u’lláhem 
V roce 1890 se slavný cambridgeský orientalista Edward G. Browne sešel s Ba- 
há’u’lláhem. Byl jediným člověkem ze Západu, který se s Bahá’u’lláhem setkal a 
zanechal o tomto svém zážitku písemnou zprávu. Browne navštívil Bahá’u’lláha  
v Jeho domě v ‘Akká a svoje setkání popsal takto: 

„Tvář toho, na něhož jsem pohlížel, nemohu nikdy zapomenout, ač nejsem 
schopen ji popsat. Ty pronikavé oči jako by četly každému až z nejhlubší duše, 
v hustém obočí spočívala síla a moc; zatímco hluboké vrásky na čele a na tváři 
naznačovaly pokročilý věk, čemuž odporovaly jantarově černé vlasy a vous 
nepostřehnutelně a bujně splývající téměř až k pasu. Nebylo zapotřebí se tázat,  
v čí přítomnosti stojím. Poklonil jsem se tomu, jenž je předmětem oddanosti a lásky, 
jakou králové mohou závidět a po níž císařové marně vzdychají! 

Mírný důstojný hlas mne vyzval, abych se posadil, a pak pokračoval: ,Chvála buď 
Bohu, že jsi přišel!... Přišel jsi navštívit vězně a vyhnance... Přejeme si jen dobro světa 
a štěstí národů, avšak oni Nás považují za rozněcovače sváru a rozkolu, hodného 
zajetí a vyhnanství... Tyto rozbroje, krveprolití a nesvornost musí přestat a všichni 
lidé budou jako jeden rod a jedna rodina…. Ať se člověk nepyšní tím, že miluje svou 
vlast; ať se raději pyšní tím, že miluje lidstvo.“

Teheránu. Vlivní představitelé královského 
dvora a duchovenstva se domáhali trestu 
smrti. Bahá’u’lláha však chránila Jeho dob-
rá pověst, společenské postavení Jeho ro-
diny i protesty z několika velvyslanectví 
západního světa. 

Proto Ho místo popravy uvrhli do ne-
chvalně známého vězení Síyáh-Chál – Čer-
né jámy. Vládní představitelé doufali, že  
v tomto vězení zemře. Místo toho se však 
vězení stalo místem zrození nového nábo-
ženského zjevení. 

Bahá’u’lláh strávil v Černé jámě čtyři 
měsíce, během kterých přemýšlel o plném 
rozsahu Svého poslání. „Byl jsem jen člo-
věkem jako jiní, spícím na Svém lůžku. Ale 
hle, ovanuly Mne vánky Přeslavného a na-
učily Mne poznání všeho, co jest,“ napsal 
později Bahá’u’lláh. „Tato věc nepochází 
ze Mne, ale od Toho, který je Všemohoucí 
a Vševědoucí. A přikázal Mi, abych mezi 
zemí a nebem pozdvihl Svůj hlas…“ 

Vyhnanství 
Po propuštění z vězení vyhostili Bahá’u’llá-
ha z vlasti, a tím se začalo jeho čtyřicetileté 
vyhnanství, věznění a pronásledování. Nej-
dříve musel odejít do sousedního Bagdádu, 
kam přišel v dubnu roku 1853. O dvanáct 
měsíců později odešel do hornaté divočiny 
Kurdistánu, kde žil dva roky zcela o samo-
tě a přemýšlel o důsledcích úlohy, ke které 
Ho Bůh povolal. Nedlouhé období prožité 
v Kurdistánu připomíná období odchodu 

do ústraní v životě zakladatelů ostatních 
světových náboženství – například Budd-
hovo putování, 40 dní a nocí, které strávil 
Kristus na poušti a Muhammadovo ústraní 
v jeskyni na hoře Hira. 

V roce 1856 se Bahá’u’lláh na naléhání 
Bábových následovníků, kteří byli v Irá-
ku ve vyhnanství, vrátil do Bagdádu. Pod 

  Mapa, která vyznačuje  
trasu Bahá’u’lláhových 
vyhnanství.
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vládních představitelů a diplomatů o Jeho 
osobu. 

Počátkem září 1867 napsal Bahá’u’lláh 
sérii listů tehdejším světovým vůdcům, kte- 
ré, kromě jiných, adresoval císaři Napo- 
leonovi III., královně Viktorii, císaři Vilé-
movi I., carovi Alexandrovi II., císaři Fran-
tišku Josefovi I., papeži Piovi IX., sultánovi 
‘Abdu’l-Azízovi a perskému vládci Násiri’d-
Dín Sháhovi.  

V těchto dopisech jim Bahá’u’lláh ote-
vřeně oznámil Své postavení. Hovořil v nich 
o úsvitu nového věku a varoval před tragic- 
kými otřesy ve světovém politickém a spo-
lečenském řádu.

Jeho vedením se společenství Bábových 
stoupenců rozrostlo a Bahá’u’lláhova po-
věst duchovního představitele se rozšířila 
po celém městě. Ze strachu, že Bahá’u’llá-
hova oblíbenost opětovně vzbudí u lidí  
v Persii nadšení pro Bábí hnutí, donutila 
šáhova vláda osmanské úřady, aby Ho po-
slaly do dalšího vyhnanství. 

Před odchodem z Bagdádu v dubnu 
1863 si Bahá’u’lláh se Svými společníky 
postavil stan v jedné zahradě na břehu Tigri-
du. V období mezi 21. dubnem a 2. květ- 
nem Bahá’u’lláh  Svým společníkům ozná-
mil, že On je tím Přislíbeným, kterého 
předpověděl nejen Báb, ale i svaté knihy 
všech světových náboženství. 

Tuto zahradu Bahá’í znají jako zahra-
du Ridván (čti Rezván), což v arabštině 
znamená ráj. Svátek Ridvánu, kterým se 
připomíná výročí dvanácti dní, které zde 
Bahá’u’lláh strávil, je nejradostnějším Ba-
há’í svátkem.

3. května 1863 se Bahá’u’lláh se Svou 
rodinou a vybranými společníky vydal na 
cestu z Bagdádu do tehdejšího hlavního 
města Osmanské říše – Konstantinopole 
(nyní Istanbulu). Vzhledem k tomu, že se 
stal nesmírně oblíbenou a váženou oso-
bou, popsali očití svědci Jeho odchod jako 
dojímavou událost, přičemž si všimli slz 
mnohých učenců, vládních představitelů 
a dalších lidí a též projevů úcty ze strany 
úřadů. 

Po čtyřměsíčním pobytu v Konstantino-
poli musel Bahá’u’lláh odejít do Adriano-
pole (dnes Edirne v Turecku), kam dorazil 
12. prosince 1863. Během pěti let, které zde 
strávil, rostla Jeho sláva a zájem učenců, 

 Pohled do vnitřku vězeňské cely, 
kde byl Bahá’u’lláh v ‘Akká poprvé 
vězněn.

  Když Bahá’u’lláh poprvé dorazil 
do ‘Akká, byl spolu se Svou rodinou 
žalářován v tomto vězení na okraji 
Středozemního moře..

„Byl donucen 
přebývat v tom 
nejpustějším 
z měst, aby 

mohl rozvíjet 
srdce Tvých 
služebníků a 
byl ochoten 

snášet 
nejžalostnější 
ponížení, aby 

mohla být 
Tvá stvoření 
povznesena.“ 

— Bahá’u’lláh
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Naléhavě žádal světové vůdce o dodr-
žování spravedlnosti, aby se lidstvu toto 
přechodné období ulehčilo. Požadoval vše- 
obecné odzbrojení a vyzýval vládce, aby 
se spojili do určité formy společenství ná-
rodů. Řekl, že národy mohou ustavit trvalý 
mír pouze tehdy, budou-li kolektivně vy-
stupovat proti válce.

Neustálá agitace ze strany Jeho oponen-
tů donutila tureckou vládu poslat vyhnan- 
ce do ‘Akká, trestaneckého města v osman-
ské Palestině. ‘Akká představovala konec 
světa, byla konečnou stanicí pro nejhorší 
vrahy, lupiče a politické disidenty. Bylo to 
město obehnané zdmi se špinavými ulicemi 
a vlhkými zchátralými domy. V ‘Akká nebyl 
žádný zdroj pitné vody a vzduch páchl tak, 
že když nad městem přeletěl pták, spadl z 
oblohy na zem mrtvý. 

Toto prostředí, kam byl Bahá’u’lláh se 
Svou rodinou 31. srpna 1868 poslán, bylo 
poslední etapou Jeho dlouholetého puto-

vání. V ‘Akká a jejím okolí strávil zbývají-
cích 24 let Svého života. Nejprve Ho s Jeho 
společníky uvěznili v kasárenském vězení, 
později se mohl přestěhovat do přeplněné-
ho domu nacházejícího se ve městě obeh-
naném hradbami. Vyhnanci, o kterých se 
šířila pověst, že jsou nebezpečnými kacíři,  
museli čelit nepřátelství ze strany ostatních 
obyvatel města. Lidé pronásledovali a háze-
li kameny dokonce i na děti, když se odvá-
žily vyjít ven. Během této doby však duch 
Bahá’u’lláhova učení přemohl bigotnost a 
lhostejnost lidí. Dokonce i někteří místodr-
žitelé a duchovní se po seznámení s učením 
Bahá’í víry stali Jeho oddanými obdivovate-
li. Podobně jako v Bagdádu a Adrianopoli 
si Bahá’u’lláhova mravní velikost postupně 
získala obdiv a úctu široké společnosti.  

Právě v ‘Akká napsal Bahá’u’lláh Své nej- 
významnější dílo, které je mezi Bahá’í běžně 
známo pod perským jménem Kitáb-i-Aq- 
das (Nejsvětější Kniha). V ní je uveden pře-

  Nejsvětější místo v Bahá’í světě, místo 
posledního odpočinku Bahá’u’lláhových 
pozemských ostatků. Sídlo v Bahjí, které 
obklopují zahrady, každoročně navštěvují 
tisíce poutníků a zástupci veřejnosti. Jejich 
cílem je malý zahradní domek napravo od 
rozlehlého domu. V tomto malém domku 
jsou pochovány Bahá’u’lláhovy tělesné 
ostatky.
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Proces zjevování
Aneb jak byla Bahá’u’lláho-
va písma zaznamenávána

Jedinečným rysem Bahá’u’lláhova 
zjevení je autentičnost zjeveného 
Slova. Na rozdíl od Kristova či 

Budhova učení, které lidé zazname-
návali až mnoho let po jejich vyslo- 
vení, Bahá’u’lláhova slova se zapiso- 
vala a autorizovala v době jejich zje-
vování. 

Proces zjevování – tak Bahá’í oz-
načují zrod Božího Slova – popisují 
mnohé historické dokumenty. Jeden  
z očitých svědků ho popsal takto: 

„Mírzá Áqá Ján (Bahá’u’lláhův 
osobní tajemník) měl u sebe kalamář 
velikosti malé misky. Rovněž měl při-
chystáno 10 až 12 per a stohy papíru. 
Mírzá Áqá Ján v těchto dnech přebí-
ral všechny listy adresované Bahá’u’- 
lláhovi. Přinesl je Bahá’u’lláhovi, a 
když dostal Jeho souhlas, přečetl Mu 
je. Poté mu Bahá’u’lláh řekl, aby si 
vzal pero a zapsal Desku, kterou zje-
vil jako odpověď…“

„Tak rychle zapisovával zjevené 
Slovo, že inkoust prvního slova ještě 
sotva stačil zaschnout a už byl na 
konci strany. Vypadalo to, jako kdy-
by někdo namočil pramen vlasů do 
inkoustu a popsal jím celou stránku.“ 
„Po každém období Zjevování Sám 
Bahá’u’lláh dohlížel na přepsání pů-
vodního rukopisu a schválil jeho ko-
nečnou verzi.“

 B a h á ’ u ’ l l á h

 Hlavní knihou ze souboru Bahá’u’lláhových spisů 
je Kitáb-i-Aqdas, která je též známa jako Nejsvětější 
Kniha. Tato kniha nastiňuje základní zákony a zásady 
Bahá’í zjevení. Kongresová knihovna Spojených států 
(United States Library of Congress) získala  
v srpnu 2006 do své sbírky vydání Aqdasu v mnoha 
různých jazycích včetně angličtiny, arabštiny, 
dánštiny, hindštiny, indonéštiny, italštiny, nizozem-
štiny, portugalštiny, ruštiny, španělštiny, thajštiny a 
urdštiny. Na obr. vidíme v pořadí zleva doprava dva 
Bahá’í, kteří daná vydání představili a zaměstnance, 
kteří je obdrželi: William P. Collins z Úřadu pro 
autorská práva a činovník, který má v knihovně na 
starosti doporučování Bahá’í materiálů; Allen Thrash- 
er, vedoucí Jihoasijského oddělení; Helen Poe, vedoucí 
Asijského odboru; Cheryl Adams z Odboru pro 
záležitosti humanitních a společenských věd; S. M. 
Waris Hamadani, překladatel z urdštiny z Pákistánu 
a zároveň Bahá’í věřící a Mary Jane Deeb, jedna  
z odbornic na arabštinu z Kongresové knihovny.

  Jedním z jedinečných rysů Bahá’í víry je existence skutečných spisů jejího Zaklada-
tele. Na obrázku výše je jedna skutečná deska, kterou Bahá’u’lláh vlastnoručně napsal  
a která byla následně „iluminována“ okrasnými ozdobami ve stylu běžném na Střed-
ním Východě. 
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T       ak jako je Bible Slovem Božím 
pro židy, Evangelium pro křes-
ťany nebo Korán pro muslimy, 

považují Bahá’í všechny sebrané Ba-
há’u’lláhovy spisy za Slovo Boží. Tyto 
spisy tvoří základ Bahá’í víry.

Počet spisů, jejichž původcem je 
Bahá’u’lláh, dalece přesahuje zjevení 
předchozích Poslů Božích. Sám Ba-
há’u’lláh odhadl, že všechny Jeho spisy 
by po svázání do knih společně čítaly 
více než 100 svazků.

Pro tyto spisy je charakteristická 
široká škála stylů. Bahá’u’lláh psal  
v arabštině i perštině, přičemž doko-
nale ovládal oba jazyky. Některé z Jeho 
děl promlouvají hlasem Božím v po-
době povznášející a krásné prózy. Jiné 
jsou přímočaré výroky o morálce a  
o etice. Další jsou mystická a poetická 
díla. Mnohé spisy, známé jako desky, 
jsou listy adresované jednotlivcům. 
Mnohé z nich nebyly dosud přelože-
ny. Jeho nejvýznamnější díla jsou však 
přeložena do většiny hlavních jazyků 
světa a výběr z Jeho spisů je přeložen 
do více než 800 jazyků. 

Podstatu Bahá’u’lláhova etického 
učení můžeme najít v malé knížce naz- 
vané Skrytá slova. Tato knížka je sbír-
kou aforismů pocházejících z nejraněj-
šího období Jeho mise. Bahá’u’lláh 
toto dílo popisuje jako souhrn du-
chovního vedení, které je obsaženo  
v po sobě jdoucích zjeveních Boha.  

Hlavním výkladem doktrín Ba- 
há’u’lláhova poselství je kniha nazvaná 
Kitáb-i-Íqán, která odkrývá celou šíři 
božského záměru a zaobírá se závaž-
nými otázkami, které vždy spočívaly 
v srdci náboženského života: Bůh, po-
vaha lidstva, smysl života a úloha Zje- 
vení. 

Mezi nejznámější Bahá’u’lláhovy 
mystické spisy patří Sedm údolí. Toto 
mystické dílo zjevené poetickým jazy-

kem popisuje etapy cesty duše ke sjed-
nocení se svým Stvořitelem.

Nejdůležitějším Bahá’u’lláhovým 
spisem je Kitáb-i-Aqdas (Nejsvětější 
Kniha). Bahá’u’lláh zjevil Kitáb-i-Aq-
das, „mateřskou knihu“ Bahá’í zříze-
ní v čase nejtemnějšího období Svého 
věznění v ‘Akká. Představuje hlavní 
klenotnici zákonů a institucí, které 
určil pro Jím zamýšlený Světový řád.

Překládání svatých spisů je po-
stupným neustále probíhajícím pro- 
cesem. Normy pro překlad do anglič-
tiny stanovil Shoghi Effendi, který byl 
hlavou Bahá’í víry v letech 1921 až 1957  
(viz str. 63). Studoval na Oxfordu a 
jeho překlady zračí nejen mistrovské 
ovládání anglického jazyka, ale také 
autorizovaný výklad významu textů. 

Když stál Shoghi Effendi před vý-
zvou, aby našel anglický styl, který 
by věrně odrážel vznešený a emoti- 
vní způsob, jakým se Bahá’u’lláh v per- 
štině a v arabštině vyjadřoval, roz-
hodl se pro jazyk angličtiny, která 
je užita v anglickém překladu Bib-
le krále Jakuba (King James Bible)  
z počátku 17. století. V souladu s tímto 
stylem se rozhodl používat k označení 
Boha mužské zájmeno, i když Bahá’u’- 
lláhovo učení dává na srozuměnou, 
že Stvořitele není  možné označovat 
žádným rodem. Shoghi Effendi často 
používal diakritická znaménka jako 
pomůcku pro výslovnost arabských a 
perských jmen. Této praxe se Bahá’í 
společenství drží dodnes.

Výsledkem je styl, který tvoří most 
mezi moderní angličtinou a stylem, 
kterým psal Bahá’u’lláh v arabštině a 
perštině. Proto se jako východisko pro 
ostatní překlady do západních jazy-
ků používají anglické překlady Shoghi 
Effendiho, a nikoli arabské a perské 
originály.

hled všech důležitých zákonů a zásad, kte-
ré mají Jeho následovníci dodržovat a je 
v ní též položen základ Bahá’í správy (viz 
str. 43).

Koncem 70. let 19. století dostal Ba-
há’u’lláh povolení přestěhovat se až za 
městské hradby a Jeho následovníci se  
s Ním mohli svobodně a v relativním po-
koji stýkat. Nastěhoval se do rozlehlého 
domu, který se vylidnil během epidemie 
a tam se mohl v klidu věnovat psaní. 

Bahá’u’lláhovy spisy 

Bahá’u’lláh skonal 29. května 1892. 
Jeho pozůstatky jsou uloženy v malém 
domku sousedícím s Jeho sídlem známým 
pod jménem Bahjí (čti Bahdží). Bahá’í po-
važují toto místo za nejsvětější místo na 
Zemi. 

„A protože 
nemůže 

existovat 
pouto přímého 

spojení, které by 
pojilo jediného 

pravého  
Boha s Jeho 
stvořením, a 
protože mezi 
pomíjejícím 
a Věčným, 

nahodilým a 
Absolutním 
nemůže být 

naprosto žádná 
podobnost, On 
přikázal, aby 
se v každém 

věku a zřízení 
v královstvích 
pozemských 
a nebeských 

projevila čistá 
a neposkvrněná 

Duše.“  

— Bahá’u’lláh
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JEDNOU Z MIMOŘÁDNÝCH cha-
rakteristik Bahá’u’lláhových spisů 
je míra, s níž přesně označuje pro- 
blematické otázky a změny, jež lid- 
stvo ve dvacátém a na počátku dva- 

cátého prvního století nejvíce zaměstná-
vají.  

Od rovnoprávnosti žen až po rasovou 
spravedlnost, od exploze vědeckého po-
znání a informací až po dynamické pro-
cesy, jež smrštily naši planetu do jedné 
globální vesnice – právě těmito klíčovými 
záležitostmi moderního světa se proroc-
ky a do hloubky zabýval Zakladatel Bahá’í 
Víry. Bahá’u’lláhova vize obnovy se dotý-
ká všech aspektů života, od osobní morál-
ky až po ekonomiku a vládnutí, od rozvoje 
společenství až po náboženskou praxi. 

Základním námětem Bahá’u’lláhova 
společenského učení je, že lidstvo tvoří 
jediný celek a že nadešel den, aby se sjed-
notilo do jedné globální společnosti. 

Uznání naší základní jedinosti, má, 
jak se uvádí v Bahá’í spisech, za následek 
řadu pokrokových společenských zásad a 
ideálů, jež se Bahá’í všude na světě snaží  
prosazovat u široké veřejnosti. 

K těmto základním společenským prin- 
cipům patří odstranění všech forem před-
sudků, ustavení plné rovnoprávnosti obou 
pohlaví, uznání základní jedinosti velkých 
světových náboženství, odstranění extré-
mů chudoby a bohatství, poskytování vše- 
obecného vzdělání, podpora vysokých mě- 
řítek v oblasti chování jednotlivců, uznání 

Společenské 
a morální 

učení 
Dosud nikdy nebylo futurologa, prognostika nebo proroka, 
jehož vize by dokázala tak přesně předpovídat znepokojivé 
rysy na obzoru, který se před lidstvem rozprostírá nebo jehož 
učení ohledně společnosti by se pro dnešní věk hodilo více.

„Měj čisté, 
laskavé a zářící 
srdce, aby tvé 
bylo odvěké, 
nehynoucí a 

věčně trvající 
království.“ 

— Bahá’u’lláh

 S P O L E Č E N S K É  Z Á S A D Y

  Jednou z běžných aktivit v Bahá’í 
společenstvích je morální a duchovní 
vzdělávání dětí. Na obrázku jsou dětské 
hodiny v kambodžském Phnompenhu.
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souladu mezi vědou a náboženstvím, snaha 
o trvale udržitelnou rovnováhu mezi příro-
dou a technologiemi a ustavení světového 
federativního systému založeného na ko-
lektivní bezpečnosti. 

Uvážíme-li, jak přesně odpovída-
jí tyto principy ožehavým sociálním 
problémům – od vztahů mezi rasami 
až po ekonomickou spravedlnost – jejichž 
řešení bylo hnací silou těch nejdyna- 
mičtějších hnutí dvacátého století, je 
jasné, že dosud nikdy nebylo futuro- 
loga, prognostika nebo proroka, jehož 
vize by dokázala tak přesně předpo- 
vídat znepokojivé rysy na obzoru, který 
se před lidstvem rozprostírá nebo jehož 
učení ohledně společnosti by se pro  
dnešní věk hodilo více. 

Záležitosti, jimiž se Bahá’u’lláh zabýval, 
rozhodně neztratily na důležitosti, ba na-
opak, začaly dominovat kolektivnímu živo-
tu lidstva dvacátého prvního století.

Tématem je jednota
Progresivní přístup Bahá’í víry k lidské 
společnosti má svůj původ v Bahá’u’llá-
hově důrazu na jednotu. Pokud bychom 
měli Jeho učení charakterizovat jedním 
slovem, tím slovem by byla jednota.

Ve všech Svých spisech vyzdvihoval 
Bahá’u’lláh důležitost a skutečnou realitu 
jednoty a jedinosti. Za prvé, existuje jediný 
Bůh. Všechna velká světová náboženství 

„Muži a ženy 
si byli a vždy 
budou v očích 
Boha rovni.“
— Bahá’u’lláh

Jedna z nejpohnutějších událostí 
rané Bahá’í historie se týká velké 
perské básnířky Táhirih, jedné 

z prvních zastánkyň ženských práv, 
která raději obětovala svůj život, 
než aby se vzdala svého přesvědčení. 
Táhirih, jejíž původní jméno bylo Fa-
timih Brarghani, se narodila v roce 
1814 v rodině významného ducho-
vního. Byla výjimečnou ženou své 
doby a své země, dosáhla rozsáhlého 
vzdělání a těšila se značné pověsti 
pro svou učenost a poezii. Poté, co  
v roce 1844 poznala Bábí víru, stala se 
jednou z jejích úplně prvních násle-
dovnic a nejvěrnějších obhájkyň. 

I když si většina lidí na Západě 
myslí, že moderní hnutí za žen-
ská práva započalo ve stejném roce  
v USA, pečliví historici považují Tá-
hirih, jejíž jméno znamená „Čistá“, 
taktéž za jednu z prvních sufražetek. 
Díky své nebojácnosti a přímosti ne-
dovolila společenskému diktátu svého 

„...emancipaci žen  
zastavit nedokážete …“ 

prostředí, aby ji zadržoval v rozvíjení 
svého potenciálu. Svými skutky ote-
vřeně vyhlašovala rovnoprávnost mezi 
muži a ženami, například když si od-
vážně strhla na veřejnosti závoj. Její ži-
vot a příklad vskutku inspirují muže a 
ženy po celém světě. 

Za své smělé skutky ale zaplati-
la strašlivou cenu. Po určitou dobu ji 
věznil vlastní manžel, který nesouhla-
sil s jejím přesvědčením. Když se jí na-
konec podařilo utéci, musela opustit 
své děti a nikdy se s nimi už neset-
kala. Pár let poté ji znovu uvěznili. 
Tentokrát ji do vězení poslali vládní 
úředníci, které znepokojily její úspě-
chy obracet lidi na Bábí víru, kterou 
pokládali za kacířství vůči islámu. 
Když k ní přistoupila skupina vojá-
ků, kterou vyslali, aby ji uškrtili, vyjá-
dřila svými posledními slovy strhující 
představu o budoucnosti: „Můžete mě 
zabít, kdykoliv jen chcete, ale emanci-
paci žen zastavit nedokážete.“ 

jsou také jedním náboženstvím. Předsta-
vují lidskou odezvu na zjevení Boží vůle 
lidstvu prostřednictvím po sobě jdoucích 
božích Poslů. Toto pochopení společné-
ho původu a účelu světových náboženství 
tvoří základ konceptu jednoty v Bahá’u’- 
lláhově učení.

Z tohoto fundamentálního pojetí boží a 
náboženské jednoty vyvstávají další prin-
cipy. Bahá’u’lláh zdůrazňuje, že všichni li- 
dé coby tvorové jednoho Boha rovněž ut- 
vářejí jedno lidstvo. Rozdíly rasového, ná-
rodnostního, třídního nebo etnického pů-
vodu jsou něčím pomíjivým, chápeme-li je 
ve výše uvedeném kontextu. Stejným způ-
sobem se v Bahá’í víře zavrhují jakékoliv 
představy o kmenové, oblastní nebo ná-
rodní nadřazenosti. 

Hlas Boha promluvil skrze Bahá’u’llá-
ha takto: „Nevíte, proč jsme vás všechny 
stvořili z téhož prachu? Aby se žádný nevy-
vyšoval nad ostatní. Provždy pamatujte ve 
svých srdcích, jak jste byli stvořeni. Jelikož 
jsme vás všechny stvořili z téže látky, pro-
to vám náleží, abyste byli také jednou duší, 
abyste kráčeli stejnýma nohama, jedli stej-
nými ústy a přebývali v téže zemi, abyste ze 
svého nejvnitřnějšího bytí, svými skutky a 
činy, podávali zřetelné svědectví jednoty a 
podstaty odpoutání.“

Jednota lidstva
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Poprvé v historii lidstva prohlá-
sil zakladatel velkého světového 
náboženství výslovně, že muži 

a ženy jsou si navzájem rovni. V Bahá’í 
spisech se rovněž uvádí: 
   Dívky by měly při vzdělávání do-

stat přednost před chlapci, jsou-li 
vzdělávací možnosti nebo finanční 
prostředky omezeny.

  V Bahá’í manželství nemá ani man-
žel ani manželka hlavní slovo. 

  Jakoukoli zdánlivou nerovnost mezi 
schopnostmi žen a mužů způsobu-
jí výlučně nedostatečné vzdělávací 
možnosti, jež měly ženy doposud 
k dispozici.  
Bahá’í společenství na celém světě 

reagují na zmíněné principy tak, že se 
snaží na mnoha frontách pozvedávat a 
posilovat postavení žen. Usilují přitom 
o zlepšení vzdělání žen, zakládají růz-
né výbory na podporu rovnoprávnosti 
anebo prostě stimulují obecnou disku-
si o úloze žen ve společenském životě. 
Zatímco úroveň pokroku v každé zemi 
a regionu ovlivňují historické faktory a 
místní tradice, důležitým statistickým 
údajem, jenž vyjadřuje již dosažený 
stupeň pokroku, je vysoké procento žen 
– ve srovnání s podobnými institucemi  
v té které zemi – jež byly zvoleny do ná-
rodních Bahá’í výkonných orgánů.

Ženy: jednoznačná rovnoprávnost 

  Členové Národní duchovní rady 
Bahá’í Bermud v roce 2000.
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Procentuální zastoupení žen v Bahá’í národních 
výkonných orgánech (národních duchovních radách)

I když jsou ženy i muži způsobilí slou- 
žit ve volených nebo jmenovaných insti- 
tucích Bahá’í víry na všech ostatních úrov-
ních, členství ve Světovém domu sprave-
dlnosti, mezinárodním výkonném orgánu 
Bahá’í Víry, je omezeno pouze na muže. 
Toto ustanovení určil Sám Bahá’u’lláh, a je 

tedy nezměnitelné. Nadto nezanechal 
žádné vysvětlení tohoto aspektu Ba-
há’í práva. I když v důsledku toho mo-
hou jednotliví Bahá’í o důvodech tohoto 
ustanovení spekulovat, žádné oficiální 
vysvětlení neexistuje. Tato věc jednodu-
še zůstává záležitostí víry.
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Manželství a 
rodinný život 

Bahá’í zastávají názor, že rodi-
na je základní jednotkou spo- 
lečnosti. Dokud nebude ten- 

to nadevše důležitý stavební kámen 
zdravý a jednotný, nemůže být zdra- 
vá a jednotná ani samotná společ-
nost. Monogamní manželství mezi 
mužem a ženou tvoří základ rodin-
ného života.   

Bahá’u’lláh řekl, že manželství 
je „pevností blahobytu a spásy.“  
V Bahá’í spisech se dále píše, že čle-
nové manželských párů by měli usi-
lovat o to, aby se stali „milujícími 
společníky a druhy, a byli ve vzá-
jemném souladu po vyměřený čas 
i na věčnost...” 

Bahá’í považují přípravu na spo-
lečný svazek za nezbytný prvek pro 
zajištění šťastného manželství. Pro-
ces této přípravy obnáší požadavek 
souhlasu rodičů s výběrem budoucí 
manželky či manžela. Toto nezna-
mená, že by se Bahá’í sňatky předem 
domlouvaly. Jednotlivci se ucházejí 
o ruku svého vyvoleného nebo vy-
volené podle vlastní volby. Jakmile 
ale k této volbě dojde, mají rodiče 
právo i povinnost, aby starostlivě 
zvážili, zda svým potomkům udělí 
souhlas, a tím jim poskytnou vede-
ní v jednom z nejdůležitějších roz-
hodnutí v životě.  

Bahá’í věří, že tento požadavek 
pomáhá udržovat jednotu uvnitř 
manželství i v rámci širší rodiny. 
Stejně jako předešlí Boží Poslové, 
učil i Bahá’u’lláh Své následovníky 
ctít své rodiče. Získání rodičovského 
souhlasu s manželstvím opětovně 
potvrzuje význam pouta mezi rodi-
čem a dítětem. Rovněž napomáhá 
vytvářet podpůrnou síť rodičů pro 
novomanželský pár. 

Jednoduchý slib a obřad 
Jakmile dojde k získání rodičov-

ského souhlasu, manželství se může 
uzavřít. K jeho uzavření se vyžadu-
je pouze vykonání velmi jednodu-
chého obřadu. Za přítomnosti dvou 
svědků určených Místní duchovní 
radou, místního výkonného Bahá’í 
orgánu, přednese pár následující 
verš: „My všichni budeme, vpravdě, 
poslušni vůle Boha.“ Pro Bahá’í ten-
to jednoduchý závazek žít podle Boží 
vůle v sobě zahrnuje veškeré závazky 

Myšlenka, že veškeré lidstvo je jednoho pů-
vodu, tvoří základ dalších zásad sociální 
spravedlnosti v Bahá’í víře. Bahá’u’lláh za- 
vrhoval rasové a etnické předsudky a na-
léhavě vyzýval: „Zavřete oči před rozdíly 
rasy a přivítejte všechny světlem jedno-
ty.“

Bahá’u’lláh také jednoznačně vyhlá-
sil rovnoprávnost mezi pohlavími, a to 
v době, kdy bylo ženské hnutí pouze na 
počátku boje za hlasovací práva žen na  
Západě a kdy na Středním východě byly 
takovéto myšlenky něčím neslýchaným – a 
stal se tak prvním Zakladatelem světového 
náboženství, jenž výslovně potvrdil úpl-
nou rovnoprávnost mezi ženami a muži.

Dívkám by se ve skutečnosti měla dá-
vat při poskytování vzdělání přednost, po-
kud si za určitých okolností rodina (nebo 
společnost) nemůže dovolit, aby posky-
tovala všem svým dětem stejné vzdělání. 
„Do doby, dokud se plně nezavede a ne-
dosáhne reálné podoby rovnoprávnosti 
mezi muži a ženami, nebude nejvyšší spo-
lečenský rozvoj lidstva možný,“ uvádí se  
v Bahá’í písmech.

Tato výzva k rovnému zacházení ne-
ignoruje přirozené rozdíly mezi pohla-
vími. Bahá’u’lláh zdůrazňoval význam 
mateřství, otcovství a rodinného života. 
Společnost je postavena před výzvu, aby 
umožnila ženám účast ve všech oblastech 
lidského snažení – ať už vědeckých, eko-
nomických nebo politických – jako rov-

„Blahobytu 
lidstva, 

jeho míru a 
bezpečnosti 

nelze dosáhnout, 
dokud a pokud 
nebude pevně 
ustavena jeho 

jednota.“

— Bahá’u’lláh

  Bahá’í věřícími se stávají lidé prakticky 
ze všech prostředí, kteří tím odpovídají na 
Bahá’u’lláhovo poselství o lidské jedinosti. 
V Thajsku se stalo Bahá’í věřícími mnoho 
členů domorodé skupiny Karin, jako je např. 
Rong Sujipong, náčelník vesnice Pongdin,  
a jeho rodina. 
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spojené s manželstvím, včetně příslibů mi-
lovat, ctít, vážit si a pečovat o druhého bez 
ohledu na hmotné bohatství, všechno spo-
lečně sdílet a sloužit jeden druhému.

Kromě splnění těchto jednoduchých 
požadavků si Bahá’í mohou naplánovat 
svatební oslavu podle vlastních představ. 
Bahá’í svatby mohou být svým rozsahem 
malé či velké, což zahrnuje všemožné dru-
hy hudby, tance, pokrmů a zábavy v zá-
vislosti na osobním vkusu, možnostech 
rodiny a kulturních tradicích.

Manželský slib se v Bahá’í víře považuje 
za posvátný. Od partnerů se očekává, že si 
budou navzájem naprosto věrní. 

Avšak důraz, který Bahá’í víra klade 
na rovnoprávnost žen a mužů a význam 
konzultace coby prostředku pro řešení 
problémů, znamená, že úlohy manžela a 
manželky v Bahá’í manželství nejsou tra-
dičními úlohami. Ženy se mohou věnovat 
profesním drahám, o které mají zájem, a 
od mužů se očekává, že se budou podílet 
na výkonu domácích povinností a na vý-
chově dětí. 

Bahá’í učení též podporuje takzvaná ra-
sově smíšená manželství, čímž se zdůraz-
ňuje základní jednota lidského rodu.

Rozvod je povolen, 
ale nedoporučuje se

Skončí-li Bahá’í manželství neúspě- 
chem, je rozvod povolen, třebaže jsou  
manželé od takového kroku velmi odra- 
zováni. Když se Bahá’í rozhodnou, že po- 
žádají o rozvod, musí žít minimálně jeden 
rok odděleně a pokoušet se o usmíření. Jest-
liže si manželé i po uplynutí tohoto roku 
přejí rozvod, je rozvod povolen v závislosti 
na požadavcích občanského práva. Na ten-
to „rok trpělivosti“, jak mu Bahá’i věřící ří-
kají, dohlíží místní duchovní rada.

Základním smyslem Bahá’í manželství 
jsou, vedle tělesného, intelektuálního a du-
chovního spolužití, děti. Bahá’í považují 
výchovu dětí nejen za zdroj nesmírné ra-
dosti a za odměnu, ale za posvátnou povin-
nost. „Vstupujte do svazku manželského, 
ó lidé,“ je Bahá’u’lláhův příkaz, „abyste 
mohli přivést k životu toho, kdo se o Mně 
bude mezi Mými služebníky zmiňovat. Toť 
Můj příkaz pro vás; pevně se ho přidržujte 
jako pomoc pro vás samotné.“ 

I když Bahá’u’lláhovo učení jasně pro-
hlašuje, že ženy musí požívat úplné rov-
noprávnosti s muži, výslovně rovněž 
uznává vrozené tělesné i emocionální roz-
díly mezi mužskou a ženskou povahou. Ba-
há’í se tudíž domnívají, že matky sehrávají 
mimořádnou úlohu při výchově dětí zej-
ména v prvních několika letech života, kdy 

  Bahá’í svatební obřad je zcela 
prostý a dá se použít prakticky 
v každé kultuře. Na obrázku je 
vyobrazen novomanželský Bahá’í  
pár v Koreji, který má na sobě 
tradiční svatební oděvy.

  Bahá’í učení podporuje uzavírání 
manželství mezi lidmi různých ras  
a kultur.

se formují základní hodnoty a charakter  
každého člověka.

Jelikož Bahá’í věří, že duše vzniká  
v okamžiku početí, rodiče se během těho-
tenství modlí, aby dosud nenarozené dítě 
dobře prospívalo. Výchova všeobecně, a Ba-
há’í výchova zvláště, má v Bahá’í rodinách 
prvořadý význam. Od nejútlejšího věku se 
v dětech pěstuje rozvíjení návyku modlit se 
a rozjímat a podporuje se nabývání intelek-
tuálního i duchovního poznání.
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noprávných partnerů a zároveň jim též 
umožnila plnit svou základní úlohu rodi-
ček a prvotních vychovatelek dětí.

Bahá’u’lláhovo téma jednoty je rovněž 
potvrzeno v obecných výzvách k prosa-
zování ekonomické spravedlnosti. Ba-
há’u’lláh oslovuje „bohaté lidi světa“ a 
píše: „chudí mezi vámi jsou Moje svěře-
nectví; ohlídejte Mi Mé svěřenectví, a ne-
soustřeďte se jen na své vlastní pohodlí.“ 
Bahá’í spisy vyzývají jak k dobrovolným 
darům, tak i k vládním opatřením, jakým 
je „zrovnoprávnění a poměrné rozvržení“  
přebytečného bohatství tak, že se vylou-
čí propastné nerovnosti mezi bohatými 
a chudými. Bahá’u’lláh také předepisuje 
specifická opatření, jako je podíl na zisku 
a povýšení práce na roveň uctívání Boha, 
které podporují obecný ekonomický bla-
hobyt mezi všemi třídami.

Na vzdělání se klade zvláštní důraz jako 
na klíč, který odemyká úžasnou schopnost 
lidstva dosahovat pokroku, rozvoje a bla-
hobytu. „Pohlížejte na člověka jako na důl 
oplývající drahokamy nedozírné hodnoty. 
Jen výchovou lze dosáhnout toho, že ony 
poklady vyjdou na povrch, že z nich lidstvo 
bude moci težit.“ 

Vzdělání by tudíž mělo být univerzální 
a mělo by v sobě zahrnovat pozitivní du-
chovní hodnoty a morální postoje. Bahá’í 
si představují budoucnost, ve které dokon-
ce i „základní vzdělání“ bude přesahovat 
rámec pouhého mechanického učení se a 
osvojování si základních dovedností. Stu-
dentům se musí poskytnout nástroje, aby 
dokázali sami analyzovat společenské po-
měry a požadavky, účastnili se plánování a 
činnosti ve společenství a zkoumali prav-
du vlastním rozumem. Jednota lidstva je 

základním prvkem všech Bahá’í vzdělá-
vacích osnov.

Věda a náboženství

Koncept jednoty vyvstává taktéž v Ba- 
há’u’lláhově učení o vědě. Jeho spisy před-
stavují vědu a náboženství jako dva nej- 
mocnější prostředky rozvoje civilizace  
s odlišnými přístupy k chápání reality, kte-
ré se přesto nacházejí ve vzájemném sou-
ladu. Oba tyto přístupy jsou v podstatě 
slučitelné a navzájem se posilují. 

Vědecká metoda je nástrojem, který je 
lidstvu k dispozici k pochopení materiál-
ní stránky vesmíru. Může popisovat slo-
žení atomového jádra nebo molekulární 
strukturu DNA. Je klíčem k poznávání  
a zpřístupňování nových technologií. Věda 
pro nás ale nemůže být pro užívání těch-
to vědomostí směrodatná, což je pravda, 
kterou potvrzují výstřelky v uplatňování 
výsledků vědy a technologie v minulém 
století, jejichž nejhorším příkladem je ato- 
mová bomba a jiné zbraně hromadného 
ničení. 

Bahá’í věří, že jenom ve zjevení Boha 
může lidstvo najít systém hodnot, které 
uvedou tyto vývojové směry do správné 
perspektivy. Náboženství přináší odpově-

 S P O L E Č E N S K É  Z Á S A D Y

  Bahá’í divadelní skupina Artworks 
představuje Bahá’í učení prostřednictvím 
propojení rychlokreseb a tanečních figur. 
Artworks, která sídlí v západoaustralském 
Perthu, vystupuje ve školách a na 
jiných místech, na nichž se energii 
a dovednostem jejích členů dostává 
nadšených reakcí.  

Principy, které 
Bahá’u’lláh 
zdůrazňoval:

 jednota lidstva  

 rovnoprávnost mužů a žen  

 odstranění předstudků  

 odstranění extrémů bohatství   
a chudoby 

 nezávislé zkoumání pravdy  

 všeobecné vzdělání 

 úcta ke všem náboženstvím 

 soulad vědy a náboženství  

 světové společenství národů  

 celosvětový pomocný jazyk  

Bahá’í se snaží žít podle 
vysokého morálního 
standardu.

Bahá’u’lláh zdůrazňoval 
důležitost:

čestnosti 

důvěryhodnosti 

cudnosti 

služby druhým  

čistoty pohnutek  

štědrosti 

skutků namísto slov  

jednoty 

práce jako formy uctívání Boha 

Bahá’í se řídí mravním 
kodexem desatera Božích 
přikázání, ale zároveň se řídí  
i dalšími morálními zásadami. 
 
Bahá’u’lláh zakazuje: 

zabíjení  

krádež  

lhaní 

 cizoložství a promiskuitu  

hazardní hry  

požívání alkoholických nápojů 

požívání drog 

klevety a pomlouvání   
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Bahá’í učení o morálním chování 
jednotlivce vychází z představy, 
že existuje jen jeden Bůh. Ačkoli 

se společenské učení jednotlivých ná-
boženství musí měnit, aby odpovídalo 
potřebám daného věku, existují určité 
základní morální a etické zásady, jež 
jsou všem věrovyznáním společné. Ba-
há’í zastávají názor, že tyto zásady tvoří 
základ štěstí a blahobytu lidského rodu, 
a že se nemění.

Morální kodex desatera Božích při- 
kázání, který zavrhuje vraždu, cizolož- 
ství, krádež, lži, chamtivost a neúctu 
k rodičům, se nachází ve všech nábo-
ženstvích. Podobně se ve sledu Bož- 
ských Zjevení neustále objevují taková  
přikázání, která definují vztah jednot- 
livce k Bohu. Bahá’u’lláh tyto zákony  
znovu potvrdil a dále je rozpracoval. 
Nejenom odsoudil vraždu a lhaní, ale 
obzvláště zavrhl pomlouvání. Zakázal 
hazardní hry, násilné napadení druhé-
ho člověka a nedovolené vstoupení 
na cizí majetek. Rovněž je zakázáno 
požívání alkoholických nápojů a omam-
ných drog, pokud je nepředpíše lékař.

Bahá’u’lláh ve Svých spisech vele- 
bí čestnost a důvěryhodnost. „Důvěry 

hodnost je tou největší branou vedou- 
cí k pokoji a bezpečnosti lidí,“ napsal 
Bahá’u’lláh. „V pravdě na ní závise-
la a opravdu závisí stálost každé zá- 
ležitosti.“

Třebaže stále se proměnující morál-
ní klima na světě vede některé moder-
ní myslitele k odmítnutí nebo úpravě 
určitých prvků historického Božího mo-
rálního kodexu, Bahá’í se domnívají, že 
při nezaujatém posouzení současných 
poměrů musíme nevyhnutelně dospět 
k závěru, že společnost bude jedině za- 
koušet utrpení, nedojde-li k znovu oži-
vení lidské morálky. Korupce v obchod- 
ních a vládních kruzích na celém svě-
tě, epidemie pohlavně přenosných cho- 
rob a rozpad rodinného života nabíze-
jí konkrétní příklady potřeby dosažení 
vysokého měřítka v chování jednotliv-
ců.

Bahá’í učení je společensky 
pokrokové, ale v oblasti osobní 
morálky je nekompromisní

  Bahá’í víra trvá na těch nejvyšších 
měřítcích morálky a etiky. Mnohá Bahá’í 
společenství pořádají programy pro děti, 
kde se zdůrazňují morální ctnosti, jako  
je například tento program pro děti  
v Kolumbii.

di na tyto otázky morálky, smyslu lidského 
života a našeho vztahu k Bohu, ke kterým 
nemá věda přístup.  

Bahá’í zároveň věří, že každému nábo-
ženství, které nebere na vědomí moderní 
vědecké poznatky, hrozí riziko, že upadne 
do fanatizmu. Pouze uznáním harmonic-
ké a vzájemně se doplňující povahy vědy a 
náboženství může lidská společnost bez-
pečně postupovat vpřed. 

Nezávislé zkoumání reality, ať už vě-
decké nebo náboženské, se v Bahá’í spi-
sech silně podporuje. Bahá’u’lláh pravil, 
že jednotlivci by měli usilovat o to, aby 
se oprostili od předsudků, předpojatos-
tí a slepé poslušnosti vůči tradicím nebo 
tradičním autoritám. Konzultace je kri-
tickým nástrojem objevování pravdy (viz 
str. 45).

Bahá’u’lláh také vyzýval k přijetí uni- 
verzálního pomocného jazyka jako pro-
středku pro rozvíjení jednoty. „Blíží se 
den, kdy všechny národy světa přijmou 
jeden univerzální jazyk a jedno písmo,“ 
napsal. „Až se tohoto dosáhne, pocestu-
je-li člověk do kteréhokoliv města, bu- 
de to, jakoby přicházel domů.“ Důležitý je 
zde pojem „pomocný“ – Bahá’u’lláhovo 
nařízení není mandátem ke kulturní uni-
formitě. Bahá’í učení si ve skutečnosti cení 
kulturní různorodosti a podporuje ji. 

Když před více než 100 lety Bahá’u’lláh 
poprvé načrtl tyto principy, přesahovaly 
svou radikálností jakýkoliv jiný sociální 
program, který byl kdy v minulosti navr-
žen. Skutečnost, že tyto zásady nejenom 
přežily běh času, ale že opravdu stále více 
dochází k jejich vyhlašování a uznávání ši-
roko daleko, je svědectvím vize, která u je-
jich zrodu stála. 

Bahá’u’lláhův morální kodex pro jed-
notlivce a Jeho model rodinného života a 
manželství (viz str. 30) jsou v souladu se 
skutečnými potřebami moderní společ-
nosti. Stejně jako je tomu u společenských 
principů, zaměřují se i Bahá’u’lláhovy zá-
kony týkající se morálky jednotlivce a ro-
dinné struktury na to, aby podporovaly 
jednotu a blahobyt společnosti jako celku. 
„Ti, jež Bůh obdařil hlubokým chápáním, 
poznají bez váhání, že příkazy ustavené 
Bohem jsou tím nejlepším prostředkem 
k udržení pořádku na světě a bezpečnosti 
jeho národů,“ napsal Bahá’u’lláh. 

Toto hluboké chápání – že Bahá’u’- 
lláhem nastíněná měřítka sociální spra-
vedlnosti a chování jednotlivce nabízejí 
jednotný a charakteristický přístup k ob-
tížně řešitelným problémům, jimž musí 
lidstvo dnes čelit – podtrhává neodmys-
litelný optimismus celosvětového Bahá’í 
společenství. Ať už uvažujeme o hrozbě 
zhoršování životního prostředí, rakovině 
rasismu, anebo procesu rozpadávání ro- 
diny, Bahá’í pevně věří, že odpovědi nabí- 
zejí Bahá’u’lláhovy spisy. Jejich posláním,  
k němuž se Bahá’í zavázali, je svět s tímto 
hlubokým porozuměním seznamovat. 
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Existuje pouze jediný  
Bůh, stvořitel vesmíru. V prů-
běhu dějin se Bůh zjevoval lid- 
stvu prostřednictvím řady božích 
poslů, z nichž každý založil výz- 

namné náboženství. Mezi posly patří Abra-
ham, Kršna, zoroastr, Mojžíš, Buddha, je-
žíš a Muhammad. tato následnost božích 
učitelů je odrazem jednotného historického 
„Božího plánu“, kterým se vychovává lid-
stvo, aby poznávalo stvořitele a rozvíjelo 
duchovní, intelektuální a morální schopno-
sti lidského rodu. Cílem je připravit cestu 
pro jedinou globální a neustále se rozvíjející 
civilizaci. poznání toho, jaká je Boží vůle pro 
lidstvo v současném věku, zjevil před více 
než 100 lety Bahá’u’lláh, jenž je posledním 
z řady těchto Božích poslů. 

toto je podstata Bahá’u’lláhova učení  
o Bohu, náboženství a lidstvu. Bahá’í toto 
své přesvědčení  často vyjadřují tak, že krát-
ce a stručně hovoří o jedinosti Boha, jedi-
nosti náboženství a jedinosti lidstva. jednota 
vždy bude všepřesahujícím tématem Bahá’í 
věrovyznání; a v teologickém pojetí se pro-
jevuje v porozumění, že stvořitel má jeden 
jediný plán pro celé lidstvo. 

spolu s těmito myšlenkami souvisí po-
chopení, že lidská přirozenost je ve svém zá-
kladu přirozeností duchovní. i když lidské 

Duchovní učení 
Bahá’u’lláha 

Příchod každého Božího posla představuje zlomový bod v historii lidstva. Každý z nich totiž 
přináší nové duchovní podněty, které vybízejí k obrozující osobní proměně a společenskému 
pokroku. Bahá’u’lláhovo Zjevení a duchovní podněty, které ho doprovázejí, má obzvláštní 
význam s ohledem na to, že se časově shoduje s dozráváním lidstva. 

 D U C H O V N Í  U Č E N Í

  Bábova svatyně je pro Bahá’í věřící 
druhým nejsvětějším místem na světě, 
místem intenzivní modlitby a meditace. 
Nedávno dostavěné zahradní terasy na 
svahu hory Karmel nabízejí osobitou  
vizi krásy, harmonie a duchovních 
hodnot, které jsou drahé Bahá’í  
věřícím celého světa.

bytosti mají na tomto světě podobu hmot-
ných těl, základní identitu každého jedin-
ce určuje neviditelná, racionální a věčná 
duše. 

duše oživuje tělo a odlišuje lidi od zvířat. 
její růst a rozvoj je možný pouze na základě 
vztahu daného jedince s Bohem, tak jak ho 
zprostředkovávají jeho poslové. tento vztah 
lze rozvíjet pomocí modlitby, poznáváním 
písem, která tito učitelé zjevili, láskou  
k Bohu, morální sebekázní a službou lid- 
stvu. tento proces je tím, co dává lidskému 
životu smysl.

Kultivace duchovní stránky života s se- 
bou přináší mnoho předností. V prvé řadě  
daný jedinec rostoucí měrou rozvíjí ty vlast-
nosti, které jsou člověku vrozené a které 
tvoří základ lidského štěstí a společenské-
ho pokroku. Mezi tyto vlastnosti náleží víra, 
odvaha, láska, soucit, pravdomluvnost a po-
kora. projevují-li lidé tyto vlastnosti stále 
více, dochází k pokroku celé společnosti. 

duchovní rozvoj také uvádí jedince do 
souladu s Boží vůlí a připravuje ho na po-
smrtný život. duše přežívá tělesnou smrt a 
nastupuje na duchovní cestu k Bohu mno-
ha „světy“ nebo rovinami existence. Rozvoj 
na této cestě je v tradičním pojetí spojo-
ván s „nebem“. pokud se duši nepodaří se 
rozvíjet, zůstává od Boha vzdálená. toto je  
v tradičním křesťanském nebo muslimském 
pojetí „peklem“. 

příchod každého posla od Boha předsta-
vuje zlomový bod v historii lidstva. Každý z 
nich uvolňuje nové duchovní podněty, které 
vybízejí k obrozující osobní proměně a spo-
lečenskému pokroku. Bahá’u’lláhovo zjeve-
ní a duchovní podněty, které ho doprovázejí, 
má obzvláštní význam s ohledem na to, že se 
časově shoduje s dozráváním lidstva. 

„Ať je 
povinnost …, 

již předepisuješ 
Svým 

služebníkům, 
jakákoli, je 

pouhou známkou 
Tvé milosti  

k nim, aby se 
mohli povznést 
do postavení, 

jež bylo 
uděleno jejich 

nejniternějšímu 
bytí, do onoho 

postavení,  
v němž poznají 

sebe sama.“ 
— Bahá’u’lláh 
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Bahá’u’lláh učí, že lidstvo jako celek  
v současnosti vstupuje do nové etapy své 
kolektivní existence, podobně jako když se 
dospívající stává dospělým. nyní se oteví-
rají nové úrovně toho, čeho lze dosáhnout 
a lze uskutečňovat globální projekty, které 
se dříve pokládaly za nemožné. Mezi tyto 
projekty patří uskutečnění celosvětového 
míru, dosažení univerzální sociální sprave-
dlnosti a prosazování harmonické rovno-
váhy mezi technologií, rozvojem, lidskými 
hodnotami a ochranou přirozeného život-
ního prostředí. 

Nepoznatelná podstata 
tím nejlepším místem, jak dopodrobna 

objasnit Bahá’í pohled na vztah mezi Bo- 
hem, náboženstvím a lidstvem, je začít u Ba- 
há’í pojetí Boha. počátečním bodem dané-
ho pojetí je uvědomění si toho, že Bůh je 
nepoznatelný. 

Bahá’u’lláh učil, že Bůh je stvořitel ves-
míru a jeho absolutní vládce. Ve své pod- 
statě je Bůh neomezený, nekonečný a vše-
mohoucí. pro smrtelné muže a ženy je tu-
díž s ohledem na  omezenou  inteligenci a 
ohraničené schopnosti přímé pochopení 
nebo porozumění reality Boha něčím ne-
možným, včetně jeho pohnutek nebo způ-
sobu, jímž jedná. 

i když je Bůh ve své podstatě nepozna-
telný, přesto se rozhodl, že se dá lidstvu po-

 D U C H O V N Í  U Č E N Í

Půst 

Prakticky všechna světová 
náboženství zdůrazňují 
půst jako prostředek du-

ševní očisty. Každým rokem se 
například muslimové zdržují jídla 
a pití mezi východem a západem 
slunce po dobu 28 dnů za sebou. 
o půstu padla také několikrát 
zmínka v Bibli, a to jak v starém, 
tak i v novém zákoně. Bahá’u’lláh 
vyzývá Bahá’í, aby od východu 
slunce po jeho západ nejedli a 
nepili, a to po dobu devatenácti 
po sobě jdoucích dnů v období 
od 2. do 20. března každého roku. 
toto období známé jednoduše 
jako „půst“ se považuje za ob-
dobí přemítání nad vlastním du-
chovním vývojem. Bahá’í se snaží 
odpoutat od hmotných tužeb, a 
tak vstávají už před úsvitem, aby 
se nasnídali a pomodlili. nemo- 
cní jsou od půstu osvobozeni, 
stejně jako těhotné a kojící ženy, 
lidé mladší 15 let nebo starší 70 
let, cestující a ti, kteří vykonávají 
namáhavou fyzickou práci. 

  Pro Bahá’í je smyslem pozemské 
existence osvojovat si duchovní vlastnosti, 
jako je láska, víra a sebeobětování. Konání 
skutků služby, jakým je například tento 
projekt kultivace veřejných předzahrádek  
v rumunské Bukurešti, je jedním  
z důležitých prostředků vzdělávání duše.

znat prostřednictvím posloupnosti Božích 
poslů. 

tito poslové jsou jediným způsobem po-
znávání Boha. zařazujeme mezi ně zakla- 
datele velkých světových náboženství: Moj- 
žíše, Kršnu, zoroastra, Buddhu, Krista a  
Muhammada, abychom vyjmenovali ty,  
kteří patří k těm všeobecně nejznámějším. 
Bahá’í do této skupiny zařazují ještě další  
proroky jako například noema a Abraha-
ma.

tito poslové jsou podle Bahá’u’lláhových 
slov „projevy Boha“. projevy jsou dokona-
lými zrcadly, která odrážejí Boží přídomky 
a dokonalost, a jsou tak neposkvrněným ře-
čištěm, kterým proudí předávání Boží vůle 
lidstvu. 

Myšlenka, že k výchově lidstva posílá 
Bůh řadu po sobě jdoucích poslů, se nazývá 
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„Vpravdě 
věz, že až se 
duše rozloučí 
s tělem, bude 
pokračovat ve 

svém postupu a 
rozvoji, dokud 

nedosáhne 
přítomnosti 

Boží ve stavu 
a podmínkách, 

kterých se 
ani běh věků 

a staletí, 
ani změny a 
nahodilosti 
tohoto světa 
nedotknou.“  

— Bahá’u’lláh

Bahá’í pojetí života po smrti je 
hluboce zakotveno v učení o po- 
vaze duše a účelu tohoto pozem-

ského života.  
Bahá’u’lláh potvrdil, že každý člo-

věk vlastní oddělenou, racionální duši. 
Řekl, že v tomto světě je vztah duše k tě- 
lu takový, jaký je vztah slunce k zemi. 
 dodává tělu výchozí  oživení a je naším 
skutečným já. 

duše se nedá fyzickými prostředky 
odhalit, ale přesto se projevuje prostřed-
nictvím charakterových vlastností, kte-
ré si s tou či onou osobou spojujeme. 
duše je ohniskem pro lásku i soucit, pro 
víru i odvahu a další z těch „lidských“ 
hodnot, které nelze vysvětlit, pokud 
člověka pojímáme výlučně jako živo-
čicha nebo jako důmyslné organické 
soustrojí. 

 duše neumírá, přetrvává na věky. 
Když lidské tělo zemře, duše se osvobo-
dí z pout lidského těla a okolního hmot-
ného světa a nastupuje na cestu rozvoje 
duchovními světy. Bahá’í chápou du-
chovní svět coby nadčasové a bezroz-
měrné rozšíření našeho vlastního světa 
– nikoliv jako nějaké fyzicky odlehlé 
nebo vzdálené místo. 

Vstup do dalšího života má potenciál, 
aby přinesl mnoho radosti. Bahá’u’lláh 
připodobnil smrt k procesu naroze- 
ní. Vysvětlil nám: „další svět se liší od 
našeho světa, stejně jako se tento svět 

liší od světa dítěte, které je zatím v dě- 
loze matky“.

Analogie s dělohou v mnohém vy-
stihuje Bahá’í pohled na pozemskou 
existenci. stejně jako lůno matky před-
stavuje důležité místo pro prvotní tě-
lesný rozvoj jednotlivce, poskytuje  
i hmotný svět živnou půdu pro rozvoj 
jednotlivé duše. V podobném smyslu 
hledí Bahá’í na život jako na jakousi díl-
nu, ve které si jednotlivec může rozvíjet 
a zdokonalovat ty vlastnosti, které bu-
dou v dalším životě třeba.

„V pravdě vězte, že kráčela-li duše 
člověka po cestách Boha, zajisté se na-
vrátí ke slávě Milovaného a bude jí 
obklopena,“ napsal Bahá’u’lláh. „při 
spravedlnosti Boží! dospěje do posta-
vení, které žádné pero nevylíčí, ani žád- 
ný jazyk nevypoví.“

na nebe lze konec konců nahlížet 
částečně jako na stav blízkosti k Bohu, 
peklo je stavem odloučenosti od Boha. 
Každý z těchto dvou stavů je přiroze-
ným důsledkem snažení jedince, nebo 
jeho nedostatečného snažení v oblasti 
duchovního rozvoje. Klíčem k duchov-
nímu rozvoji je sledovat stezku nastíně-
nou Božími projevy.

přesná podoba posmrtného živo-
ta nad rámec zde uvedený zůstává ta-
jemstvím. „povahu duše po smrti nelze 
nikdy popsat,“ napsal Bahá’u’lláh.

Bahá’í pohled na život po smrti

  Bahá’í terasy v izraelské Haifě.
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Pro Bahá’í je smyslem života pozná-
vat a milovat Boha a duchovně se 
rozvíjet. Modlitba a meditace jsou 

základními nástroji duchovního vývoje.
sám Bahá’u’lláh napsal stovky mod-

liteb. Mezi nimi jsou modlitby pro vše-
obecné použití, modlitby za uzdravení, 
za duchovní růst, za zvládání těžkostí, 
za manželství, za život společenství a za 
lidstvo jako celek.

Bahá’u’lláh také vyzval své následovní-
ky, aby si vybrali jednu ze tří „povinných“ 
modliteb a přednášeli ji každý den. ta nej- 
kratší z nich má pouze tři věty. Výstižně 
popisuje vztah mezi Bohem a lidstvem. 
zní takto: 

„Dosvědčuji, o můj Bože, že jsi mě stvo-
řil, abych Tě poznal a uctíval. Dozná-
vám v tomto okamžiku svou bezmocnost 
a Tvou moc, svou chudobu a Tvé bohat-

 D U C H O V N Í  U Č E N Í

ství. Není Boha kromě Tebe, Pomocníka  
v nebezpečí, Sama Sobě dostačující-
ho.“ 

pojem „povinná“, který se těch-
to modliteb týká, pro Bahá’í zname-
ná porozumět tomu, že lidé mají vůči 
Bohu určité duchovní povinnosti. 
Bahá’u’lláh rovněž své následovníky 
naléhavě vyzýval k tomu, aby každý 
den věnovali určitý čas meditaci. ob-
zvláště nás povzbuzoval, abychom na 
konci každého dne rozjímali nad svý-
mi skutky a jejich hodnotou. Bahá’u’- 
lláh mimo tohoto neupřesnil, jakou 
konkrétní formu by meditace měla 
mít – zdali například sedět se zkříže-
nýma nohama nebo používat speciální 
dechové techniky. namísto toho si for-
mu meditace může zvolit každý sám. 

„postupným zjevováním“. obdobným pří-
kladem tohoto procesu je proces vzdělávání 
ve školách. stejně jako na základním stupni 
začínají děti s jednoduchou látkou a až po-
stupně se studentům na střední škole a uni-
verzitě předávají stále složitější vědomosti, 
tak se i lidstvo „vzdělává“ prostřednictvím 
řady projevů. V každém věku se náboženské 
učení poslů Boha přizpůsobuje úrovni naší 
kolektivní zralosti, a nikoli rozsahu poznání 
těchto poslů. 

Dvojí postavení
Boží projevy mají dvojí postavení. na 

jedné straně jsou to božské bytosti, kte-
ré dokonale odrážejí Boží vůli. na druhé 
straně jsou lidskými bytostmi, jež jsou vy-
staveny skutečnostem jako je narození, 
nemoci, utrpení a smrt. Mají svou oso-
bitou tělesnou identitu a lidstvo oslovují  
v konkrétních etapách lidských dějin. tyto 
odlišnosti vedou mezi náboženstvími ke 
kulturním rozdílům, jež někdy zakrývají 
jejich vrozenou jednotu. 

„Každému proroku, jehož se Všemoho-
ucí a nesrovnatelný stvořitel rozhodl ná-
rodům země poslat, bylo svěřeno poselství 
a bylo Mu uloženo, ať koná způsobem, který 
by nejlépe splňoval požadavky věku, ve kte-
rém se objevil,“ řekl Bahá’u’lláh. 

Ve své podstatě je ale duchovní poselství 
poslů Boha stejné. Každý z nich vyzdvihuje 
význam lásky k Bohu, poslušnost jeho vůli 
a lásku k lidstvu. i když se slova poslů různí, 
každý z nich učil „zlatému pravidlu“, totiž 

že se jednotliví lidé mají k ostatním chovat 
tak, jak si přejí, aby se druzí chovali k nim. 

„jistojistě věz, že podstata všech proro-
ků Boha je jedna a tatáž,“ napsal Bahá’u’- 
lláh. „jejich jednota je absolutní. Bůh, stvoři-
tel, praví: Mezi nositeli Mého poselství není 
naprosto žádných rozdílů...“

poslové Boží předávali lidstvu Boží vůli 
prostřednictvím procesu božího zjevování. 
tento proces zjevování je zaznamenán ve vý-
znamných svatých knihách světa, knihách, 
jež sahají od tóry až po Korán, a k nimž se 
řadí hinduistická, buddhistická, křesťanská 
a zoroastrijská písma. tyto spisy představují 
lidské záznamy zjeveného slova Boha. 

Bahá’u’lláh říká, že Boží slovo je „uni-
verzálním klíčem“ pro celý svět. jen ono mů- 
že odemknout duchovní potenciál ukrytý  
v každém jedinci, jen ono nám může po-
moci plně rozvinout náš potenciál. Bez 
Božího slova by lidé zůstali zajatci pudů a 
kulturní podmíněnosti a lpěli by pouze na 
vlastnostech, které se pojí s přežitím těla. 
za nepřítomnosti božského vedení dochází  
k nevyhnutelnému rozkvětu chamtivosti, 
sobectví, nečestnosti, korupce a podobně.

pro Bahá’í představují knihy, desky a  
listy, které napsal Bahá’u’lláh, obnovu Boží-
ho slova. třebaže jsou Bahá’u’lláhovy spisy  
v souladu s předchozími náboženskými zje-
veními a představují „neměnnou víru Boha, 
věčnou v minulosti, věčnou v budoucnosti“, 
obsahují zároveň nové pravdy o Boží vůli 
pro lidstvo dnešní doby.  

Modlitba a meditace 

„Jistojistě věz, 
že podstata 

všech Proroků 
Boha je jedna a 

tatáž.“  

— Bahá’u’lláh
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„Neměnná Víra Boha“ 

Když Bahá’í říkají, že existuje jediné náboženství, nemyslí tím, že všechna 
náboženská vyznání a organizace jsou stejné. přesněji řečeno prostě 
a jednoduše věří tomu, že existuje jediné náboženství a že všichni 

Boží poslové postupně zjevovali jeho povahu. Velká světová náboženství jsou 
společně vyjádřením jediného rozvíjejícího se Božího plánu, „té neměnné Víry  
Boha, věčné v minulosti, věčné v budoucnosti“.

toto pojetí zdaleka přesahuje myšlenku „tolerance“ ostatních věrovyznání, 
nebo ideu nějakého sloučení náboženských představ. i když Bahá’í věřící ctí a 
velmi si váží všech zakladatelů velkých náboženství světa a uznávají jejich pří-
nos k pokroku lidstva, chápou zároveň, že všechna předchozí náboženství došla 
svého naplnění v příchodu Bahá’u’lláha.

jak se prohlašuje v Bahá’í spisech, Bahá’í víra „nekompromisně trvá na věč-
ných pravdách“ těch náboženství, která  ji předcházela, a uznává „neochvějně 
a absolutně Božský původ jejich Autorů ...“ zároveň se však Bahá’í víra musí 
„uvítat jako příslib a vrcholná sláva minulých věků a staletí, jako završení všech 
božských zřízení“ minulosti.

V důsledku toho chovají Bahá’í židovského původu Mojžíše ve 
velké úctě kvůli tomu, že zjevil desatero přikázání a váží si pří-
nosu, který pro lidstvo židovství mělo pro obecné chápání toho, 
jak důležitá je poslušnost morálnímu zákonu. Rovnež hledí na 
Bahá’u’lláha jako na příchod přislíbeného „pána zástupů“ sestou- 
pivšího „s deseti tisíci svatých“, jak to přislíbil izajáš. tento přislí-
bený pán zástupů byl poslán, aby národům ukázal cestu, jak „své 
meče překovat na radlice“.

Bahá’í buddhistického původu velice ctí Buddhu a velmi si váží 
jeho učení o odpoutání, meditaci a míru, jež významně obohati-
lo světovou civilizaci. nadto soudí, že Bahá’u’lláh naplňuje příslib 
o příchodu „Buddhy zvaného Maitreya, Buddhy univerzálního 
přátelství“, který podle buddhistických tradic přinese mír a osví-
cení pro celé lidstvo.  

Bahá’í hinduistického původu neochvějně uznávají přínos hin-
duismu k chápání Boha lidstvem coby vše prostupující nejvyšší 
Reality a k chápání duchovní povahy lidské skutečnosti. hledí na 
Bahá’u’lláha jako na poslední převtělení Kršny, „desátého avatara“ 
a „největšího ducha“, jenž se „v každém věku“, „když se dobro 
oslabí“, navrací, aby „zavedl spravedlnost“, tak jak je přislíbeno 
v Bhagavad-Gítě. 

Bahá’í křesťanského původu považují Kristovo učení o lásce, do- 
bročinnosti a odpouštění za neocenitelný dar Boha lidstvu, 
stejně tak jako jím je příklad Kristova života a jeho oběť. nad-
to se domnívají, že Bahá’u’lláh naplňuje příslib Krista, že opět 
přijde „ve slávě svého otce“, a společně shromáždí všechny lidi, 
aby tak bylo „jednoho stáda a jednoho pastýře“. 

Bahá’í islámského původu chápou, že Muhammadovo učení  
o vzdělávání, podrobení se Boží vůli a jednotě Boha význačným 
způsobem formovalo rozvoj lidské společnosti. V osobě Bahá’u’- 
lláha spatřují naplnění příslibu Koránu o příchodu „dne Boha“  
a „Velkého oznámení“, kdy „Bůh“ sestoupí „zastíněn oblaky“. 

Bahá’í zároveň zastávají názor, že duchovní vedení, jež nalezneme v ostatních 
náboženstvích včetně džinismu, sikhismu, zoroastrismu a původních nábo-
ženství Afriky, severní a jižní Ameriky a Asie obdobně sloužilo k tomu, že se 
lidstvu dostalo výchovy o svém stvořiteli a učilo lidi způsobům, jak nejlépe 
prožít svůj  život.

„Všichni 
Prorokové Boží, 

Jeho oblíbení, 
Jeho svatí 
a vyvolení 

Poslové, jsou 
bez výjimky 

nositeli 
Jeho jmen a 
ztělesněními 

Jeho přídomků.“ 

— Bahá’u’lláh 
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  Kampala v Ugandě.

  Wilmette v americkém státě Illinois.

 D U C H O V N Í  U Č E N Í

  Nové Dillí v Indii.

  Panama City v Panamě.
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Bahá’í Domy uctívání
Duchovní majáky pro lidstvo 

Bahá’í domy uctívání coby shromaždiště pro účely modlitby a roz-
jímání jsou v Bahá’í víře stavbami, jež se nejvíce blíží úloze, kte-
rou plní kostel, chrám nebo mešita. Mají však ještě i další význam. 

Bahá’u’lláh vyslovil představu, že domy uctívání budou jednoho dne stře-
dobodem duchovního života společenství a vyjádřením jeho zájmu o hu-
manitární otázky.

Až dosud bylo postaveno osm domů uctívání - na každém světadíle se 
nachází alespoň jeden chrám na znamení celosvětového rozšíření Bahá’í 
víry. V současné fázi rozvoje Bahá’í víry se Bahá’í soustřeďují více na vy-
tváření a rozvoj společenských a duchovních institucí nezbytných pro 
život společenství než na výstavbu budov pro každé společenství. domy 
uctívání, které se až doposud vybudovaly, stojí jako majáky, jež vybízejí 
svět k novému způsobu náboženského uctívání a života.

Každý chrám se vyznačuje osobitým tvarem, ale zároveň sleduje sou- 
bor architektonických požadavků, které všem chrámům dodávají jedno-
tící ráz. Všechny Bahá’í domy uctívání musí mít devět stran a jednu hlav-
ní kupoli.

první dům uctívání byl postaven v Rusku ve středoasijském městě Aš-
chabádu. Byl dostavěn přibližně roku 1908 a sloužil Bahá’í společenství 
v této oblasti do roku 1938, kdy ho zabavila sovětská vláda. Budova byla 
zbořena roku 1962 poté, co ji poškodilo zemětřesení.

 Ašchabadský dům uctívání předstihl svoji dobu v mnoha ohledech. 
Vedle toho, že sloužil jako duchovní centrum tamního kvetoucího Bahá’í 
společenství, byl i praktickým vyjádřením humanitárních ideálů spole-
čenství. přiléhaly k němu i další přidružené stavby včetně nemocnice, 
školy a ubytovny pro cestující.

 první Bahá’í dům uctívání na západě byl dostavěn roku 1953 v ame- 
rickém městě Wilmette ve státě illinois, na břehu Michiganského 
jezera přímo na  sever od Chicaga. V jeho ornamentálně vyzdobené ku- 
poli a nezvyklé výzdobě se snoubí prvky převzaté z architektonic- 
kých stylů západu i Východu. V průběhu let již přilákal pozornost milió- 
nů návštěvníků. další domy uctívání byly postaveny v ugandské Kam-
pale, poblíž australského sydney, nedaleko německého Frankfurtu nad 
Mohanem, nad panamským hlavním městem a v Apii na samoe. V blíz-
ké budoucnosti plánují Bahá’í postavit chrám pro jižní Ameriku v san-
tiagu de Chile.

 nejnovější dům uctívání byl dobudován v roce 1986 v indickém no-
vém dillí. tato stavba od té doby získala mnoho architektonických cen a 
věnovaly se jí stovky obsáhlých článků v novinách a časopisech.

 její tvar je inspirován lotosovým květem a skládá se z 27 samostatně 
stojících, mramorem obložených „okvětních lístků“ uspořádaných do tro-
jic tak, aby tvořily devět stran.

devět dveří vede do hlavního sálu, do něhož se vejde až 2 500 lidí.
Chrám je vysoký něco přes 40 metrů a má světlý povrch, takže to někdy 
vypadá, jakoby se chrám vznášel nad šestadvacetiakrovým pozemkem na 
předměstí indického hlavního města.

za několik málo let se chrám v novém dillí stal jednou z největších 
světových atrakcí, která ročně přivábí přes dva a půl miliónu návštěvníků. 
V době hinduistických svátků ho navštěvuje asi 100 000 lidí, tak hluboká 
je úcta indických lidí k Bahá’í chrámu bez ohledu na to, z jakého nábo-
ženského prostředí pocházejí.

je tomu skutečně tak, že všechny Bahá’í domy uctívání jsou přístupné 
lidem všech náboženských vyznání. nekonají se v nich žádná kázání ani 
rituály ani nejsou místem pro kněžstvo.

po celém světě bylo dosud vybráno více než 120 stavebních parcel 
pro budoucí domy uctívání. V budoucnosti bude mít každé místní 
Bahá’í společenství vlastní dům uctívání. stejně jako ten první v Aš- 
chabádu se každý z nich stane středobodem života společenství, jakož  
i střediskem sociálních, vědeckých, vzdělávacích a humanitárních slu-
žeb.

  Frankfurt nad Mohanem v Německu.

 Sydney v Austrálii.

Apia na Samoe.
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Za všemi dynamickými 
hnutími, konflikty a insti-
tucemi posledních sta let lze 
najít klíčovou otázku: Jak si má 
lidstvo vládnout – a jakými pro-

středky může co největší počet lidí dosáh-
nout štěstí a blahobytu? 

Ještě před začátkem dvacátého století 
byl široce odmítnut despotismus a první 
světová válka naprosto zničila jeho nej- 
výraznější příklady. druhá světová válka 
vyřešila otázku fašismu a vedla ke konci 
kolonializmu. a relativně nedávno byla ab-
solutně zdiskreditována nejambicióznější  
z různých ekonomických a politických ideo- 
logií, komunismus.

Jak vstupujeme do nového tisíciletí, vy-
nořuje se obecný názor, že nejlepší systém 
vlády nabízí nějaká forma lidovlády – ta-
ková, která zahrnuje svobodné volby, za-
bezpečí jednotlivci svobodu vyjadřování, 
a přesto zajistí silný smysl pro odpověd-
nost za veřejné blaho.

tento systém je často považován za  
ideál a bývá nazýván pojmem „demokra-
cie“. a přesto, i když je demokracie roz-
hodně nejlepší z doposud vyzkoušených 
systémů, tak ve své současné podobě nyní 
prochází obdobím zmatků.

na Západě odhaluje pluralitní systém 
navzdory svým úspěchům stále častěji své 

Systém 
celosvětové správy

 
Bahá’í společenství se při správě svých záležitostí řídí rámcem, jenž stanovil 
Bahá’u’lláh, a používá jedinečný administrativní systém, který prosazuje nové 
modely kolektivního jednání. 

 B a h á ’ í  s p r á v a

meze. v mnoha zemích vedla korupce, očer- 
ňování, negativní kampaně, kupčení s hla-
sy a omezená nabídka kandidátů k apatii 
voličů v takové míře, že to ohrožuje integ-
ritu celého systému.

na východě jsou pokusy nových demo- 
kracií ohrožovány spoustou problémů a 
mnoha silami, k nimž patří nedostatek 
zkušeností se samosprávou, dlouhotrva-
jící letité etnické napětí, různící se kul- 
turní očekávání a neustálé neshody ohled-
ně povahy lidských práv.

Rostoucí počet lidí na celém světě v sou- 
časnosti ztrácí víru ve své vůdce, zcynič-
těli k vlastním vládním systémům a od-
mítají občanskou zodpovědnost. výsledná 
deziluze vážně omezuje schopnost lidstva 
dosáhnout kolektivního společenského 
pokroku a blahobytu pro všechny a zajis-
tit všeobecné štěstí.

ve zkušenostech celosvětového Bahá’í 
společenství můžeme najít alternativu  
k těmto trendům. Bahá’í založili podle  
zásad a přikázání stanovených v Bahá’u’- 
lláhových spisech jedinečný systém glo-
bální samosprávy, který na jedné straně 
ochraňuje osobní svobodu a na straně 
druhé zajišťuje výsadní práva společen-
ství jako celku, přičemž dosahuje nevída-
né rovnováhy mezi iniciativou jednotlivce 
a společným dobrem.

tento systém je díky využití jedineč-
né kombinace svobodně zvolených rad a 
doplňující instituce jmenovaných poradců 
mnohem „demokratičtější“ než metody, 
podle kterých funguje většina parlamentů 
či jiných podobných zastupitelských systé-
mů. a protože využívá jedinečné postupy 
a zásady, vyhýbá se manipulaci, frakcio-
nářství a stranickým konfliktům, které se 
staly nepěknými rysy ostatních systémů 
vlády na celém světě.

  V Bahá‘í Víře nejsou žádní duchovní. 
Bahá‘í si volí své vedení tajným hlasováním 
v rámci jedinečného systému bez 
předvolebních kampaní a bez nominací 
kandidátů. Na fotografii vidíte delegáty  
z celého světa, kteří se roku 1998 zúčastnili 
voleb do Světového domu spravedlnosti, 
nejvyššího správního zastupitelského orgánu 
Bahá‘í víry.

„V každé zemi, 
kde bydlí někteří 

z těchto lidí, 
musí vládě oné 
země prokazo-
vat loajalitu, 

čestnost a prav-
domluvnost.“ 

— Bahá’u’lláh
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„Cílem 
spravedlnosti 

je ustavení 
jednoty mezi 

lidmi. V tomto 
vznešeném 

slově se 
vzdouvá 

oceán božské 
moudrosti, 

zatímco knihy 
světa nemohou 

pojmout 
jeho vnitřní 
význam.“  

— Bahá’u’lláh 

 B a h á ’ í  s p r á v a

například Bahá’í volební proces fungu-
jící na všech úrovních – místní, regionální, 
národní a mezinárodní – vylučuje jakou-
koli formu volební agitace či kandidatury. 
a přesto nabízí každému voliči co nejširší 
volbu kandidátů.

Podobně výjimečný je i proces rozhodo-
vání užívaný všemi orgány Bahá’í společen-
ství. Je známý pod pojmem „konzultace“ 
a představuje nekonfliktní metodu, která 
se snaží o dosahování jednotného cíle tím, 
že vítá a podporuje svobodné vyjádřování 
názorů a usiluje o souhlas založený na sta-
novených zásadách. 

Administrativní systém
administrativní systém Bahá’í víry se 

skládá z oficiálně ustavených institucí. vý-
hodou tohoto systému je, že Bahá’í spo- 
lečenství spravují volené kolektivní insti- 
tuce, kterým se dostává cenných rad od 
jmenované individuální instituce moud-
rých a zkušených jednotlivců. tento sys-
tém se na jedné straně skládá z volených 
orgánů pracujících na globální, národ-
ní a místní úrovni. tyto instituce, jejichž 
členové jsou výhradně Bahá’í věřící, jsou 
na základě Bahá’í svatých spisů obdaře-
ny funkcí legislativní, soudní i výkonnou. 
na druhé straně se systém skládá z vyni-
kajících a oddaných jednotlivců jmeno-
vaných pro specifické účely propagace a 
ochrany Bahá’í víry. tyto vysoce postave-
né jednotlivce jmenuje hlava víry a pra-
cují pod jejím vedením, radí, podněcují a 
povzbuzují jednotlivé Bahá’í i volené in-
stituce. tím hrají životně důležitou roli při 
podporování plánů společenství, vzděla-
nosti, osobní iniciativy, osobní svobody a 
různosti forem vyjadřování, a přitom za-
jišťují ochranu víry před rozkolem.

Obě součásti systému vede ústřední or-
gán Bahá’í víry, Světový dům spravedlnosti. 
devět členů Světového domu spravedlnosti 
je voleno každých pět let členy více než 180 
národních rad z celého světa.

dohromady tyto instituce vytvářejí to, 
co je známo pod názvem „administrativ-
ní neboli správní řád“ Bahá’í víry. tento 
systém, který se postupně vyvíjel během 
posledního století a půl, představuje po-
zoruhodný úspěch: systém celosvětové 
správy založený na jasných zásadách, kte-
rý, aniž by se uchyloval k vytváření třídy 
duchovenstva či církevní hierarchie, slouží 
jak k rozvoji, tak i k usměrňování schop-
ností jednotlivců bez zasahování do práv 
celku. Především však prokazuje schopnost 
vytvářet integrované světové společenství 
a dává jednotný směr skupině lidí, která je 
snad nejrůznorodějším lidským uskupe-
ním na celém světě.

tento systém zcela jistě nemá jako for-
ma náboženské správy ve světě obdoby. 
Žádné jiné světové náboženství, ať minulé 
či současné, nespravuje své záležitosti sys-

témem, který pomocí svobodných voleb, 
jichž mají právo se účastnit všichni věří-
cí, tak pozorně naslouchá zájmům řado-
vých věřících a který zároveň, díky tomu, 
že má svůj základ v božím písmu, posky-
tuje výslovnou pravomoc k zajištění pev-
né jednoty. 

kromě své funkce jako systému nábo-
ženské správy však správní řád Bahá’í víry 
také slouží jako jedinečný  model pro ta-
kový druh systému globální vlády, který 
náš nový věk tolik potřebuje. Bahá’í jsou 
přesvědčeni, že Bahá’í správní řád není nic 
menšího než „charta budoucí světové ci-
vilizace.“

Místní duchovní rada
možná nejlepší způsob jak pochopit Ba-

há’í administrativní systém je prozkoumat 
jeho základní jednotku, místní duchov-
ní radu. místní duchovní rada se každo-
ročně volí v každém společenství, kde je 
alespoň devět dospělých Bahá’í, a zastává 
mnoho funkcí, které byly tradičně spojo-
vány s duchovenstvem – a ještě něco navíc. 
Procesy, které tvoří základ místní duchovní  
rady, mohou sloužit jako nový model pro 
participativní demokratické rozhodování 
na té nejzákladnější úrovni.

v současnosti místní duchovní rady 
dohlížejí na široké spektrum činností, kte-
ré tvoří základ života Bahá’í společenství. 
Patří k nim vzdělávání dětí, oslavy svatých 
dnů, devocionální setkání, studijní krouž-
ky, diskuze, společenské události, manžel-
ství a pohřby. mnoho místních duchovních 
rad po světě také podporuje menší vzdělá-
vací, sociálně-ekonomické nebo ekologické 
rozvojové projekty.

místní duchovní rady mají také výkon-
nou a soudní funkci, vedou korespondenci 
a starají se o finanční prostředky společen-
ství a dohlížejí na dodržování Bahá’í zá-

Geografické rozšíření 
Místních duchovních řad

Evropa
9%

Austrálie 
a Oceánie

8%

Asie 
23%

Severní a Jižní Amerika 
28%

Afrika 
32%
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Konzultace
Skupinové rozhodování bez 
stranického soupeření

Správní orgány Bahá’í víry na všech 
úrovních využívají jedinečnou me-
todu nekonfliktního způsobu rozho- 

dování zvanou „konzultace“.
Zásady konzultace stanovil Bahá’u’lláh  

ve Svých spisech a tyto zásady  je možno ši- 
roce využít jako nástroje k vytvoření shody  
a k hledání pravdy. Bahá’í zjistili, že jsou 
užitečné pro jakoukoli skupinu, která po-
třebuje přijmout společné rozhodnutí a 
spolupracovat. tyto zásady se používají 
nejen při práci institucí víry, ale i v podni-
cích, které Bahá’í vlastní, ve školách, které 
Bahá’í řídí, a při každodenním rozhodo-
vání v Bahá’í rodinách.

konzultace se v zásadě snaží dosáh- 
nout shody způsobem, který sjednocuje 
různé úhly pohledu, místo aby je rozdělo-
val. Povzbuzuje různost názorů a omezuje 
boj o moc, který je tak běžný v tradičních 
systémech rozhodování.

Bahá’í konzultace je založena na násle-
dujících principech:

 informace by se měly získávat z co nej-  �
více možných zdrojů a měla by se vy-
hledávat rozdílná stanoviska. může to 
znamenat, že se budeme snažit získat 

názor odborníků –například právní-
ků, lékařů nebo vědců. také to může 
znamenat, že budeme hledat informace 
mimo tradiční oblasti nebo brát v úva-
hu stanoviska členů společenství z růz-
ných prostředí.

 Během diskuze jsou účastníci povzbu- �
zováni k tomu, aby byli co nejupřímněj-
ší a nejotevřenější a přitom se zdvořile 
zajímali o názory ostatních. Osobní úto- 
ky, zastrašovací ultimáta a předpojaté 
výroky nejsou dovoleny. 

 vysloví-li se nějaká myšlenka, patří celé  �
skupině. ačkoli se zdá tento výrok jed-
noduchý, je to možná ta nejdůmyslnější 
zásada konzultace. všechny myšlenky 
a nápady tak přestávají patřit jedinci, 
části skupiny či oblasti. dodržování 
této zásady podporuje ty myšlenky, 
které vzejdou z upřímného přání slou- 
žit blahobytu skupiny, a odmítá ty, kte-
ré vycházejí z přání posílit osobní pres- 
tiž nebo ze snahy získat si podporu vo-
ličů.

 Skupina se snaží dosáhnout jednomy-  �
slnosti, ale k závěru je možné dojít i na 
základě většinového hlasování a pak 
učinit rozhodnutí. když už je o něčem 
rozhodnuto, pak je povinností celé sku-
piny rozhodnutí v jednotě vykonat – 
bez ohledu na to, jestli ho ten či onen 
člověk podporoval či nikoli.

v tomto smyslu nemůže být v konzulta-
ci žádný „menšinový názor“ nebo „pozice 
opozice“. Bahá’í místo toho věří, že správ-
nost či nesprávnost rozhodnutí se jasně 
projeví při jeho realizaci – ale pouze po-
kud jej celým srdcem podporuje skupina, 
která rozhodnutí činila, i společenství jako 
celek. 

tato oddanost zajišťuje, že pokud se roz- 
hodnutí nebo projekt nevydaří, tak je prob-
lém v nápadu samotném, a nikoli v nedo- 
statku podpory společenství nebo v překáž-
kách kladených oponenty.

tato zásada opět vychází z pochopení 
moci jednoty. Bahá’u’lláhův syn, ‘abdu’l-
Bahá, řekl, že Bahá’í by se vždy měli sna-
žit, aby se v každé záležitosti vždy shodli:

„Pokud se na nějaké věci dohodnou, tak 
i kdyby neměli pravdu, je to lepší, než aby 
se neshodli a měli pravdu, protože tyto ne-
shody podkopávají božské základy. takže,  
i když bude mít jedna strana pravdu a  
s tou druhou nebude souhlasit, tak z toho 
vyvstane tisíc omylů, ale když se obě stra-
ny shodnou, i když se budou obě mýlit, 
bude pravda v jednotě odhalena a to, co 
bylo špatně, bude napraveno.“ 

  Místní duchovní rady, například jako 
tato v Guyaně, používají konzultaci jako 
prostředku při rozhodování, jako všechny 
ostatní Bahá’í instituce.
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nější popis, protože mnohé rysy místních 
Bahá’í voleb se vyskytují i na regionální, ná-
rodní a mezinárodní úrovni.

místní duchovní rady se každoročně 
volí tajným hlasováním. v dubnu se všich-
ni dospělí Bahá’í ve společenství sejdou na 
volbách. ti, kteří se nemohou dostavit  
osobně, mohou doručit hlasovací lístek ji-
ným způsobem. Po modlitbách a rozjímání  
každý dospělý vybere devět věřících, kteří 
jsou podle jeho názoru nejzpůsobilejší 
spravovat záležitosti společenství. 

Schopnosti, které by měli tito jednot-
livci mít, jsou jasně uvedené v Bahá’í spi-
sech. Bahá’í účastnící se voleb by měli brát 
v úvahu „pouze jména těch, ve kterých se 
nejlépe snoubí nutné vlastnosti nepochyb-
né oddanosti, nesobeckého zanícení, byst-
ré mysli, uznávaných schopností a zralých 
zkušeností.“

Jedním z nejneobvyklejších aspektů to-
hoto způsobu voleb je to, že neexistuje hla-
sovací lístek s předtištěnými jmény nebo 
jakýkoli způsob nominace kandidátů. v Ba-
há’í společenství může být do místní du-
chovní rady zvolen každý dospělý Bahá’í.

na zvolení do místní duchovní rady 
není potřeba získat většinu hlasů. Zvole-
no je devět jednotlivců, kteří získali nej-
větší počet hlasů. vzhledem k tomu, že do 
duchovní rady mohou být zvoleni všich-
ni dospělí členové společenství, má kaž-
dý možnost volit podle svého svědomí  
s úplnou svobodou volby. v žádném jiném 
systému nemají jednotlivci ve volbách tak 
velkou svobodu. 

ačkoli se tento systém vymyká poli-
tickým konvencím, je v praxi neobyčejně 
efektivní. Bahá’í spisy doporučují volit 
schopné, zralé, zkušené a pokorné jedin-
ce, a ne jednoduše ty, kteří jsou dostatečně 
odvážní a ambiciózní na to, aby se o tuto 
funkci ucházeli. Proto se v Bahá’í voleb-
ním systému klade hlavní důraz na výběr 
takových představitelů společenství, kteří 
projevují vlastnosti jako je nesobeckost, 
intelektuální schopnosti, morální bezú- 
honnost a moudrost.

místní duchovní rady jsou také zodpo-
vědné za Slavnost devatenáctého dne, která 
je, jak jsme se už dříve zmínili, základem 
činnosti společenství a prostředkem, je-
hož pomocí místní duchovní rada získává 
názory přímo ze společenství (viz str. 12). 
a ačkoli má duchovní rada konečné slovo  
v rozhodovacím procesu, je slavnost důle-
žitou součástí správy na té nejzákladněj-
ší úrovni. 

Poradci a jejich instituce
abychom mohli porozumět tomu, jak 

funguje Bahá’í správní řád, je důležité po-
chopit úlohu poradních institucí. Opět 
nejjednodušším způsobem jak vysvětlit 
působení sborů zkušených rádců je blíže 
prozkoumat jejich úlohu na místní úrov-

  Nejvýznamnější skupinou mezi rádci 
sloužícími ve víceúrovňových „poradních 
institucích“ Bahá’í víry jsou „Ruce Věci 
Boží“, které mají nejvyšší postavení mezi 
jmenovanými jednotlivci. V minulosti 
mělo tento titul asi 50 jedinců, ale 
vzhledem k tomu, že již není možné 
jmenovat další, převzali určité prvky jejich 
povinností poradci. Na fotografii jsou 
zleva doprava tři Ruce Věci Boží, které 
v roce 1992 ještě žily: ‘Alí-Muhammad 
Varqá, Amatu‘l-Bahá Rúhíyyih Khánum 
a ‘Alí-Akbar Furútan. Rúhíyyih Khánum 
zesnula 19. ledna 2000, pan Furútan 
zesnul 2. listopadu 2003.

konů v záležitostech, jako jsou rozvod nebo 
neshody mezi členy společenství.

Stejně jako ostatní Bahá’í volené insti-
tuce jednají místní duchovní rady pouze 
jako orgán, který všechna rozhodnutí při-
jímá společně jako skupina a při přijímá- 
ní těchto rozhodnutí užívá procesu konzul-
tace. Jednotliví členové duchovních rad ne-
mají mimo zasedání duchovní rady žádnou 
zvláštní pravomoc, postavení ani moc.

Působnost místních duchovních rad je 
většinou vymezena hranicemi obce stano-
venými vládou. Jinými slovy, všichni Bahá’í, 
kteří žijí uvnitř konkrétní vesnice, města či 
městské části, spadají pod pravomoc místní 
duchovní rady dané oblasti.

Proces, jakým jsou voleni členové míst-
ní duchovní rady, si také zaslouží podrob-

„Nebesa božské 
moudrosti 
rozjasňují 
dvě světla: 

konzultace a 
soucit. Raďte se 
o všech věcech 
společně, neboť 
konzultace je 

lampou vedení, 
která ukazuje 

cestu a uděluje 
porozumění.“  

— Bahá’u’lláh
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ni. ale nejdříve je nutné popsat celko-
vou strukturu a úlohu poradních institucí  
v Bahá’í víře.

nejdůležitější mezi těmito rádci jsou 
Ruce věci Boží. tento titul dostalo v his-
torii Bahá’í víry asi 50 lidí a všechny jme- 
noval Bahá’u’lláh, ‘abdu’l-Bahá nebo Sho-
ghi effendi (viz následující část o ‘abdu’l-
Baháovi a Shoghi effendim). Od roku 2004 
slouží v izraelské haifě už jen poslední žijí-
cí Ruka věci Boží, ‘alí-muhammad varqá 
(* ‘Alí-Muhammad Varqá zesnul 22. září 
2007 v Haifě - pozn. překl.). když v roce 
1968 dospěl Světový dům spravedlnosti  
k závěru, že již nemohou být jmenovány 
žádné Ruce věci Boží, začal jmenovat ur-
čitý počet vyspělých a zkušených jednotliv-
ců jako poradce, aby se tak do budoucnosti 
zajistilo vykonávání nenahraditelných úloh 
Rukou věci Boží.

Poradci jsou jmenováni na pětileté ob-
dobí a působí v jednom z pěti kontinentál-
ních sborů nebo v mezinárodním centru 
pro učení víry. ti, kteří byli jmenování do 
kontinentálního sboru poradců slouží na 
jednom z pěti kontinentů světa: v africe,  
v Severní či Jižní americe, v asii, v austrá-
lii a Oceánii nebo v evropě. mezinárodní 
centrum pro učení víry se sídlem v Bahá’í 
světovém centru v haifě v izraeli dohlíží na 
práci těchto pěti sborů. tvoří ho devět po-
radců a poslední Ruka věci Boží.

kontinentální sbory jmenují členy po-
mocných sborů poradců. v současné době 
mají pomocné sbory asi 990 členů a jejich 
úkolem je působit v příslušném regionu  
v rámci oblasti daného kontinentálního 
sboru. na další úrovni jmenují členové po-
mocného sboru své asistenty.

Členové poradních institucí na všech 
úrovních představují velmi různorodé 
sbory mužů a žen, kteří usilují o inspiro-
vání a vzdělávání Bahá’í věřících k tomu, 
aby mohli používat Bahá’u’lláhovo učení  
v každodenním životě a byli schopni napl-
no využívat svých schopností. Snaží se po-
máhat a radit společenstvím a institucím 
při jejich růstu a rozvoji a zabezpečit, aby 
správně fungovaly, a snaží se podporovat 
nabývání vědomostí a schopností na všech 
úrovních ve snaze posílit instituce víry, aby 
se staly světly, která budou ukazovat ces-
tu celé společnosti. ačkoli tito služebníci 
víry nemají žádnou pravomoc řídit zvolené  
instituce, jejich rady hrají důležitou úlohu  
při přípravě plánů a při rozvoji života Ba-
há’í společenství. 

například na místní úrovni členové po-
mocného sboru a jejich asistenti úzce spo-
lupracují s místními duchovními radami a 
poskytují jim své znalosti, rady a povzbu-
zení. Členové pomocného sboru a jejich 
asistenti čerpají ze zkušeností, které získa-
li při spolupráci s jinými společenstvími, 
a z toho, že jsou sami vyspělí Bahá’í. tím 

pomáhají duchovním radám zaměřit se na 
zásady uvedené v Bahá’í spisech, poskytují 
nápady, jak podpořit soudržnost společen-
ství, a navrhují ověřené metody na podpo-
ru jeho růstu.

tyto dvě instituce, místní duchovní ra-
da a pomocný sbor poradců, se tak společ-
nou prací snaží vytvářet atmosféru učení se 
a disciplinovaného chování, vyznačující se 
trpělivostí a shovívavostí k chybám. Snaží 
se vybudovat a udržovat jednotu myšlení 
a jednání v prostředí bez přílišné kritiky, 
bez pomluv, konfliktů a sporů, které ale zá-
roveň vítá svobodu vyjadřování ze strany 
každého věřícího.

Za zmínku také stojí skutečnost, že tito 
zvolení a jmenovaní členové Bahá’í institu-
cí nejsou za svou službu placeni, snad jen 
kromě několika výjimek, přičemž službě 
svému společenství často věnují mnoho 
hodin měsíčně. 

  V Bahá’í administrativním řádu 
doplňuje instituce poradců instituce 
Víry, které se volí na všech úrovních.  
Na fotografii vidíte členy Mezinárodního 
centra pro učení Víry v Haifě v Izraeli 
v roce 2003. Jeho členové jsou známí 
jako poradci a podobně jako poradci na 
kontinentální úrovni plní důležitou 
úlohu při podpoře iniciativy jednotlivce, 
různorodosti a svobody jednání  
v celosvětovém Bahá’í společenství.
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tak jako muži a ženy sloužící v míst-
ních duchovních radách dohlížejí na zá-
ležitosti Bahá’í společenství v dané obci, 
tak jsou národní duchovní rady pověřeny 
vedením a koordinací Bahá’í aktivit v da- 
né zemi. Jejich činnosti zahrnují oprav-
du širokou škálu aktivit, od přijetí celo-
národních plánů učení víry po zahájení 
rozsáhlých projektů sociálně-ekonomic-
kého rozvoje, od udržování vztahů s pří- 
slušnými národními vládními institucemi 
po spolupráci s jinými náboženskými sku-
pinami a nevládními organizacemi.

a podobně jako místní duchovní rady  
i národní duchovní rady čerpají z moudro-
sti a ze zkušeností členů poradních institu-
cí. národní duchovní rady spolupracují se 
členy kontinentálních sborů poradců, což 
jsou jedinci, kteří působí na všech kon-
tinentech a ve větších územních celcích 
na světě. tak jako členové pomocného 
sboru poradců slouží místním duchov-
ním radám, tak i poradci radí, pomáhají 
a podporují práci národních duchovních 
rad při konzultacích a rozhodování. tyto 
dvě větve svojí harmonickou spolupra-
cí pozdvihují veřejné rozpravy na úroveň 
konzultace, která se řídí stanovenými zásada- 
mi a která se netýká pouze zákonů a  naří-
zení víry, ale i povzbuzení a přijímání opa-
tření, která posilňují iniciativu jednotlivců 
a upřímnou schopnost reagovat na duchov-
ní pravdy Bahá’í víry. 

 Na národní úrovni vedou Bahá’í 
společenství volené orgány známé jako 
národní duchovní rady. Na fotografii 
vidíte devět členů Národní duchovní 
rady Bahá’í Jihoafrické republiky 
zvolené v roce 2003.

Národní duchovní rada

národní duchovní rada spravuje záleži-
tosti Bahá’í společenství na národní úrov-
ni. Podobně jako místní duchovní rada je 
tento národní zastupitelský orgán volen 
každoročně podle stejných základních vo-
lebních postupů: nejsou povolené nomina-
ce, je zákázaná předvolební kampaň, volí se 
tajným hlasováním, zdůrazňuje se morální 
charakter a praktické schopnosti a zvole-
ni jsou ti muži a ženy, kteří získají nejví-
ce hlasů.

volební proces na národní úrovni se 
však přece jen v jednom bodě liší. Zatím-
co místní rady jsou voleny všemi dospělý-
mi členy společenství, národní duchovní 
radu volí delegáti, kteří sami byli zvoleni 
na „oblastních“ konventech. na oblastních 
konventech jsou oprávněni volit všichni 
dospělí Bahá’í z dané oblasti, takže spojení 
mezi jednotlivcem a jeho národním správ-
ním orgánem zůstává dostatečně těsné.

Při výběru členů národní duchovní rady 
mohou delegáti hlasovat pro kteréhoko-
li dospělého Bahá’í bydlícího v dané zemi, 
čímž je opět zachována svoboda volby, kte-
rá je základem Bahá’í volebního systému.

Jak se Bahá’í víra šíří, tak rostou i po-
čty národních duchovních rad. například  
v roce 1954 bylo národních duchovních  
rad pouze 12. v roce 2004 jich po celém 
světě bylo už 183, to znamená téměř v kaž-
dé zemi na světě.
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Světový dům spravedlnosti

Jak již bylo řečeno, hlavou Bahá’í admi-
nistrativního řádu je Světový dům sprave-
dlnosti, nejvyšší mezinárodní správní or- 
gán Bahá’í víry. tvoří ho devět jednotlivců, 
které volí jednou za pět let členové všech 
národních duchovních rad z celého světa. 

volba Světového domu spravedlnosti 
probíhá stejně jako volby národních nebo 
místních duchovních rad. neexistují žád-
né nominace, je zakázáno vést předvoleb-
ní kampaně a je zvoleno devět členů, kteří 
získají největší počet hlasů. Stejně jako  
u místních a národních voleb se od voličů 
očekává, že vyberou pouze osoby s vyni-

kajícími schopnostmi a duchovními vlast-
nostmi.

 celý proces voleb je výrazným proje-
vem demokratických ideálů. ačkoliv Svě-
tový dům spravedlnosti je mezinárodní 
institucí, má překvapivě blízko k jednot-
livým věřícím. Samotná volba Světového 
domu spravedlnosti je od místní úrovně 
vzdálena pouze tři kroky. každý dospělý 
Bahá’í věřící se může zúčastnit voleb „ob-
lastního“ delegáta. Oblastní delegáti volí 
členy své příslušné národní duchovní rady 
a členové všech národních duchovních 
rad z celého světa potom volí Světový dům 
spravedlnosti. První volby Světového domu 
spravedlnosti proběhly v roce 1963.

  Bahá’í volby, ať na místní, regionální, 
národní či mezinárodní úrovni, mají 
podobný průběh, který má zabezpečit, 
aby byli ze všech věřících v dané 
oblasti zvoleni duchovně uvědomělí 
představitelé. Na fotografii vidíte průběh 
Bahá’í voleb v Panamě.

Bahá’u’lláh zakázal, aby se z 
vnějších zdrojů přijímaly ja-
kékoli finanční prostředky, 

kterých bude použito k čistě Bahá’í 
účelům. Proto se činnost Bahá’í insti-
tucí financuje výlučně z příspěvků regi- 
strovaných členů Bahá’í víry.

Bahá’í jsou povzbuzováni k tomu, 

aby pravidelně přispívali do svých 
místních a národních Bahá’í fondů. 
O finančních prostředcích na místní 
a národní úrovni se většinou diskutu-
je během Slavnosti 19. dne. všechny 
příspěvky jednotlivců do těchto fondů 
jsou naprosto dobrovolné a tajné. 

Otázka peněz - aneb jak Bahá’í 
získávají finanční prostředky
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  Studenti Dangského Bahá’í institutu v Ahwě v indickém státě Gujarát se sešli na kurzech 
o rozvoji společenství a morální výchově.

Relativně novým rysem Bahá’í 
společenství je rozvoj sítě národ-
ních a regionálních středisek 

vzdělávání, jejichž cílem je zvyšovat  
schopnost Bahá’í společenství sloužit lid-
stvu jako takovému. 

tato střediska všeobecně používají 
způsob dálkového vzdělávání prostřed-
nictvím školitelů působících na míst-
ní úrovni a jejich úkolem je pomáhat 
členům Bahá’í společenství a ostatním 
zájemcům osvojovat si vědomosti a do-
vednosti potřebné na podporu rozvoje 
mírové a prosperující světové civilizace 
předvídané v Bahá’í spisech.

Během posledních let jsme též byli 
svědky prudkého nárůstu dalších Ba-
há’í organizací a sdružení, které se věnují  
určitým oblastem činnosti v rámci Bahá’í 

společenství. mezi ně patří profesní sdru- 
žení jako jsou např. european Bahá’í Busi-
ness Forum (evropské Bahá’í podnikatelské 
fórum) a Bahá’í Justice Society (Bahá’í sdru-
žení pro spravedlnost), akademické skupiny 
jako například association for Bahá’í Stu-
dies (Sdružení pro studium Bahá’í učení) 
a jeho různé pobočky po celém světě, ale  
i nevládní organizace, zaměřené na so-
ciálně-ekonomický rozvoj a podporova-
né Bahá’í věřícími, například health for 
humanity (Zdraví pro lidstvo) nebo in-
ternational environmental Forum (meziná-
rodní fórum pro životní prostředí). některé  
z těchto organizací jsou podporovány ná-
rodními duchovními radami, jiné řídí a 
spravují sdružení jednotlivých Bahá’í věří-
cích.

Rozvíjení schopností pro službu lidstvu Neangažovanost 
ve stranické 
politice

Bahá’í učení zdůrazňuje důle-
žitost poslušnosti vůči vládě dané 
země a jejím zákonům. a přestože 
Bahá’í mohou přijmout nestranic-
ké posty ve vládních institucích, ne-
účastní se stranických politických 
aktivit a nezapojují se ani do diskuzí 
o jednotlivých kandidátech či stra-
nách. Jako jednotlivci mohou však 
Bahá’í volit v občanských volbách 
podle svého svědomí. 
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  Členové prvního Světového domu 
spravedlnosti zvoleného v roce 1963.

instituci Světového domu spravedlnosti 
ustavil Sám Bahá’u’lláh, díky čemuž zaují-
má jedinečné místo v Bahá’í administra-
tivním řádu. Bahá’í jsou přesvědčeni, že 
jeho rozhodování je neomylně vedeno Bo- 
hem.

Bahá’u’lláhovo učení představuje pro 
Bahá’í věřící základ jejich víry a jejího 
uplatňování v praxi. Světový dům spra-
vedlnosti má přesto pravomoc uzákonit 
všechny záležitosti, o kterých se Bahá’u’- 
lláh přímo nevyjádřil, a také zrušit nebo 
změnit svá dřívější nařízení, pokud došlo 
ke změně podmínek ve společnosti. tento 
přístup dává Bahá’í zákonům možnost fle-
xibility. Pokud například vývoj nějaké bu-
doucí technologie s sebou přinese morální 
otázky, které nebyly v době Bahá’u’lláhova 
života známé, Světový dům spravedlnosti 
rozhodne, jak takové otázky řešit. Bahá’í 
věří, že takto bude Bahá’í víra i nadále ve-
dena Bohem až do doby, kdy se objeví další 
Boží Projev – k čemuž dojde, jak řekl Ba-
há’u’lláh, nejdříve za tisíc let.

Stejně jako je tomu u národních a míst-
ních duchovních rad, členové Světového 
domu spravedlnosti nemají žádnou pra-
vomoc ani autoritu jako jednotlivci. Boží 
inspiraci totiž podléhá Světový dům spra-
vedlnosti jako instituce, nikoliv jeho jed-
notliví členové. �
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Bahá’u’lláh před Svým skonem ozna-
čil za světové centrum víry, kterou 
založil, oblast měst haify a ‘akká  

v severní části dnešního izraele. tato oblast 
dodnes slouží jako duchovní a administra-
tivní srdce Bahá’í víry.

místa posledního odpočinku Bahá’u’- 
lláha a Bába jsou také v této oblasti. Sva-
tyně Bába, kterou zdobí pozlacená kopu-
le, se tyčí na úbočí hory karmel v haifě. 
Svatyně Bahá’u’lláha se nachází na druhé 
straně zálivu v Bahjí, na sever od ‘akká. 
Obě tyto svatyně, obklopené nádhernými 
zahradami, představují pro Bahá’í svět ta 
nejsvětější místa.

administrativní centrum Bahá’í víry je 
v haifě. na hoře karmel, přímo nad svatyní 
Bába a ve středu obloukovité cesty vinou- 
cí se zahradou, stojí sídlo Světového domu 
spravedlnosti, mezinárodního správního 
orgánu Bahá’í víry. Z této a z přilehlých bu-
dov více než 600 pracovníků z více než 60 
zemí spravuje mezinárodní záležitosti svě-
tového společenství Bahá’í věřících.

instituce sídlící v haifě si navzájem 
vyměňují informace s národními Bahá’í 
společenstvími, odtud se rozesílají me-
zinárodní cíle a plány, sledují se projekty 
sociálně-ekonomického rozvoje, sbírají a 
uchovávají se zde statistické údaje, upřes-
ňují zákony a spravují se zde mezinárodní 
fondy. Stojí zde i budova mezinárodního 
archívu, v níž jsou uloženy písemné ma-
teriály a další artefakty spojené s historií 
Bahá’í víry – zejména se životem Bába, Ba-
há’u’lláha a ‘abdu’l-Baháa.

Jak se postupně Bahá’í víra a její čin-
nosti rozšiřovaly, vyvstala potřeba nových 
budov a prostor ve Světovém centru. v roce 
2001 byla dokončena práce na dvou nových 
administrativních budovách, budově mezi-
národního centra pro učení víry a centra 
pro studium textů. 

v mezinárodním centru pro učení víry 
pracuje skupina jmenovaných jednotlivců, 
kteří společně pomáhají Světovému domu 
spravedlnosti a poskytují vedení celosvěto-
vému společenství prostřednictvím porad-
ců žijících po celém světě.

centrum pro studium textů slouží od-
borníkům, jejichž posláním je studium 
svatých písem Bahá’í víry, překlady textů 
a příprava potřebných kompilací a základ-
ních komentářů.

kromě toho bylo také v roce 2001 do-
končeno devatenáct velkolepých terasovi-
tých zahrad, které obklopují svatyni Bába 

  Sídlo Světového domu spravedlnosti na hoře Karmel. V této budově sídlí mezinárodní 
zastupitelský orgán celosvětového Bahá’í společenství.  

Bahá’í světové centrum: 
středobod celosvětového společenství

Vysoko na hoře Karmel stojí administrativní centrum celosvětového Bahá’í společenství. 
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a snaží se být ukázkou Bahá’í pohledu na 
krásu, harmonii a mír. První z návštěvní-
ků je přirovnali ke slavným historickým 
zahradám a místům jako jsou zahrady ve 
versailles nebo jako byly visuté zahrady  
v Babylóně. Zahrady se táhnou více než 
kilometr směrem k vrcholu hory karmel, 
která je už dlouho známa jako „Svatá Boží 
hora“, a jejíž podobu úplně změnily. 

celkové dokončení těchto projektů, kte-
ré stály více než 250 miliónů amerických 
dolarů, povznáší význam Bahá’í víry ve 
světě na novou úroveň. Zahrady i budovy 
jsou navrženy tak, aby poukazovaly na Ba-
há’í představu harmonie, jednoty a míru.

každý rok přicházejí tisíce poutníků  
z celého světa, aby se pomodlili a rozjímali 
ve svatyních a aby navštívili další svatá mís-
ta Bahá’í víry, která se nacházejí v oblasti 
haify a ‘akká. tyto poutní cesty předsta- 
vují inspiraci pro jednotlivce, kteří je pod-
stupují, a vedle toho také pomáhají sbližovat 
Bahá’í věřící z celého světa, a tím posilují 
společenskou soudržnost Bahá’í víry.

 Centrum pro studium Textů.

  Bahá’í poutníci vcházejí do Bábovy 
svatyně.

  Budova Mezinárodního centra pro 
učení Víry.

„Kdyby došlo  
k zastínění 

lampy 
náboženství, 

nastal by chaos 
a zmatek, a 

světla poctivosti, 
spravedlnosti, 
pokoje a míru  

by přestala 
zářit.“  

— Bahá’u’lláh
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V čase odchodu Bahá’u’- 
lláha v roce 1892 bylo na světě 
kolem 50 000 Bahá’í. Víra se 
šířila do většiny zemí a terito-
rií na středním východě a in-

dickém subkontinentu. Nicméně v evropě, 
v severní a Jižní americe, subsaharské 
africe, austrálii a většině asie nebylo 
Bahá’u’lláhovo učení známé. 

dnes je Bahá’í víra po křesťanství geo-
graficky nejrozšířenější nezávislé nábožen-
ství se společenstvími v alespoň 235 zemích 
a závislých teritoriích. Na světě je více než 
pět miliónů Bahá’í, což představuje stoná-
sobný nárůst.

Příběh jejího růstu a expanze je úzce 
spojen se dvěma hlavními postavami Ba-
há’í víry. Jsou jimi ‘abdu’l-Bahá a shoghi 
effendi. Nejdříve ‘abdu’l-Bahá a po něm 
shoghi effendi působili po Bahá’u’lláhově 
odchodu v roce 1892 jako nejvyšší předsta-
vitelé Bahá’í víry.

Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, 
řízení záležitostí Bahá’í víry je především 
v rukou demokraticky volených orgánů. 
skutečnost, že se v tomto ohledu dosáhlo 
Bahá’u’lláhova záměru zachovat jedno-
tu Bahá’í společenství, bylo zásluhou prá-
ce těchto dvou vůdců, kteří byli do svých 
funkcí jmenováni na základě dědičného 
principu. Úloha, kterou sehráli při udržo-
vání této životně důležité jednoty Bahá’í 
víry, nemá v náboženské historii obdoby.

otázka náboženského nástupnictví je 
klíčová pro všechny víry. Neúspěch při ře-
šení této otázky vedl nevyhnutně k přetr- 
vávajícím rozkolům. dnes existuje více než  
2 000 křesťanských sekt, tisíc nebo ještě 
více sekt v islámu a srovnatelné je i roz-
dělení hinduismu, buddhismu a judaismu. 
Mnoho těchto sekt se objevilo kvůli nesho-

Století růstu  
a expanze

Otázka náboženského nástupnictví je klíčová pro všechny víry. Neúspěch 
při řešení této otázky vedl nevyhnutně k rozkolům. Bahá’í víra jako jediné 
světové náboženství odolala roztříštění a udržela si svou jednotu. 

  Bahá’u’lláh jmenoval Svého nejstaršího 
syna ‘Abdu’l-Baháa, aby po Jeho skonu vedl 
záležitosti Bahá’í víry. ‘Abdu’l-Bahá, který 
je znám pod označením „Mistr“, sehrál 
klíčovou úlohu při zajištění toho, aby se 
Bahá’í víra neroztříštila na rozličné sekty.

dám o tom, kdo by měl mít při interpretaci 
svatého písma konečnou autoritu.

Bahá’u’lláh zabránil rozkolu v Bahá’í 
víře prostřednictvím zdánlivě jednodu-
chého nástroje: své poslední vůle. V této 
vůli Bahá’u’lláh nejenom ustanovil svého 
nejstaršího syna svým nástupcem, ale pře-
dal Mu nespornou pravomoc, aby vykládal 
Bahá’u’lláhovy spisy a stal se středobodem 
pro sjednocování společenství. 

‘Abdu’l-Bahá: Mistr 
‘abdu’l-Bahá se narodil 23. května 

1844, tzn. té samé noci, kdy Báb učinil 
své prohlášení. Je jasné, že Bahá’u’lláh od 
počátku pečlivě připravoval ‘abdu’l-Baháa 
k tomu, aby se stal Jeho nástupcem. Jako 
dítě byl ‘abdu’l-Bahá spolu se svým otcem 
vystaven strádání během první vlny perze-
kucí namířených proti Bábí věřícím. 

‘abdu’l-Baháovi bylo teprve osm let, 
když Bahá’u’lláha poprvé uvrhli do vězení. 
Navštěvoval ho tam a viděl železnou obruč 
a řetězy kolem krku svého otce.

Jak stárl, stal se ‘abdu’l-Bahá nejbližším 
spolupracovníkem svého otce a vyřizoval 
pro Něj mnoho důležitých záležitostí. Vedl 
přijímací rozhovory s mnoha návštěvníky, 
kteří přijeli Jeho otce navštívit a chránil Jej 
před lehkomyslnými a zlovolnými zásahy 
do Jeho práce. 

„Mým 
záměrem není 
nic jiného než 
zlepšení světa 

a klid jeho 
národů.“   

— Bahá’u’lláh

 D Ě J I N Y
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 D Ě J I N Y

V ‘akká, kde téměř celá skupina Ba-
há’í onemocněla tyfovou horečkou, malárií 
a úplavicí, ‘abdu’l-Bahá neúnavně umýval 
nemocné, staral se o ně a krmil je. Nakonec 
se vyčerpal a sám onemocněl a v kritickém  
stavu strádal téměř měsíc.

Jeho vlastnosti jako jsou nesobecká obě-
tavost, učenost a velká pokora společně se 
zjevným Bahá’u’lláhovým obdivem  ke  své-
mu synovi získaly ‘abdu’l-Baháovi brzy ti- 
tul „Mistr“. I dnes Bahá’í věřící tohoto titu-
lu používají, chtějí-li na ‘abdu’l-Baháa od-
kazovat.

Navzdory jednoznačným ustanovením 
Bahá’u’lláhovy poslední vůle se po Bahá’u’- 
lláhově odchodu někteří závistiví příbuzní 
pokoušeli o to, aby si ‘abdu’l-Baháovo posta-
vení přisvojili. Tito ambiciózní jednotlivci se 
opakovaně pokoušeli o získání přívrženců, 
kteří je budou následovat.

o mnohém vypovídá skutečnost, že  
s ohledem na rychlý výskyt rozkolů v ostat-
ních světových náboženstvích, se žádná ze 
vzniklých odpadlických skupin nedokázala 

Smlouva 

Bahá’í věří, že jednota, jíž se 
Bahá’í víra vyznačuje, pra-
mení z příslibu Boha lid-

stvu, který zajišťuje trvalé vedení 
i po odchodu Bahá’u’lláha. K to-
muto příslibu se odkazuje jako ke 
smlouvě. 

Myšlenka smlouvy mezi člo-
věkem a Bohem není samozřej- 
mě následovníkům různých ná-
boženství neznámá. Židé chápou, 
že s nimi Bůh uzavřel smlouvu  
s příslibem, že je povede, dokud 
budou Jeho zákony poslouchat. 
Rovněž křesťané chápou, že Ježíš 
uzavřel se svými následovníky no-
vou smlouvu.

Pro Bahá’í je smlouva stano-
vená Bahá’u’lláhem jak obnove-
ním příslibu božího vedení, tak  
i systémem, který zajišťuje, že to- 
to vedení přetrvá. Konkrétně lze 
smlouvu chápat tak, že zname-
ná totéž co linie právoplatných 
následníků Bahá’u’lláha v čele 
světového Bahá’í společenství 
v tom smyslu, jak tyto násled-
níky písemně určují spisy Bahá’í 
Víry. Tato linie jde od Bahá’u’llá- 
ha k Jeho synovi ‘abdu’l-Baháovi 
a potom od ‘abdu’l-Baháa k Jeho 
vnukovi shoghi effendimu a ke 
světovému domu spravedlnosti.

Být věrný Bahá’u’lláhově 
smlouvě znamená poslouchat ho 
jako Božího Posla. To znamená 
přijmout autoritu Jeho jmeno-
vaných nástupců a pevně se držet 
opatření, která Bahá’u’lláh za 
účelem rozvoje své Víry vytvořil. 
Porušit smlouvu znamená odmít-
nout či se úmyslně pokusit uchvá-
tit nebo podkopat autoritu, kterou 
Bahá’u’lláh ustavil a přesto se 
prohlašovat za Bahá’í. Takový 
čin představuje útok na jednotu 
Víry, která je její charakteristic-
kou vlastností.

Každý, kdo se trvale takovým 
chováním vyznačuje, se stává znám 
jako narušitel smlouvy a je mu 
proto odmítnut přístup do Bahá’í 
společenství. Takovému člověku se 
může dostat opětovného přijetí do 
řad Bahá’í společenství, bude-li se 
upřímně kát.

Morální nedostatky jako je 
například neschopnost podřídit 
se Bahá’í měřítkům, nejsou po-
rušením smlouvy.

udržet nebo Bahá’í víru rozdělit. Nakonec se 
každá taková skupina rozpadla se smrtí svého 
vůdce, který se o její vytvoření snažil a žádné 
sekty ani věrovyznání nepřetrvaly. Bahá’í při-
pisují tuto jednotu síle „smlouvy“ (viz slou-
pek na této straně). 

‘abdu’l-Bahá rovněž sehrál klíčovou úlo-
hu v tom, že podal západnímu světu vysvětle-
ní globální vize svého otce takovými pojmy, 
kterým mohl západní svět rozumět, což před-
stavuje úspěch, který ohromně urychlil pře-
rod Bahá’í víry z malého hnutí na středním 
východě ve světové náboženství, kterým je 
dnes. 

  ‘Abdu’l-Bahá jako mladý muž. 
Tato fotografie určená do cestovního 
pasu se podobá jediné známé fotografii 
Bahá’u’lláha. Tato Bahá’u’lláhova 
fotografie se nachází v Bahá’í světovém 
centru, ale její kopie se nikam nerozesílají, 
aby se zabránilo situaci, že budou lidé 
uctívat obraz.

(pokračování na straně 62)
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Popis ‘Abdu’l-Baháa 

Zřídkakdy jsem viděl někoho, jehož 
vzhled by mě více zaujal. Vysoký, 
pevně stavěný muž, který se drží 

zpříma jako šíp s bílým turbanem a 
v bílém oděvu, dlouhé černé kadeře 
vlasů Mu sahají téměř až na ramena, 
široké mohutné čelo ukazuje na silný 
intelekt spojený s neochvějnou vůlí, oči 
pronikavé jako u jestřába, nápadné, ale 
příjemné rysy – takový byl můj první 
dojem z ‘abbáse effendiho, „mistra”, jak 
mu par excellence říkají… Myslím si, že 
bych sotva našel člověka výmluvnějšího 
v řeči, hbitějšího v argumentaci, obrat-
nějšího v uvádění názorných příkladů, 
důvěrněji obeznámenějšího se svatý-
mi knihami židů, křesťanů, muslimů, a 
to i v tak výmluvném, čilém a bystrém 
národě, k němuž patří. Tyto vlastnosti 
spojené s chováním, které je majestát-
ní a zároveň bodré, mě přiměly k to- 
mu, že jsem se přestal podivovat, jaké-
mu vlivu a vážnosti se těšil dokonce 

i mimo okruh následovníků svého otce.  
o velikosti a síle tohoto muže nemohl nikdo, 
kdo jej uviděl, chovat nižádných pochyb.”

— edward G. Browne, cambridgeský uče-
nec, který se poprvé setkal s ‘abdu’l-Báháem 
v roce 1890 a dobře se s Ním znal.

  ‘Abdu’l-Bahá cestoval po Evropě po 
dobu tří měsíců roku 1911 a znovu ji 
navštívil v roce 1913. Je zde vyobrazen  
v penzionu Clifton Guest House  
v anglickém Bristolu v roce 1911.

  Období od dubna do prosince roku 
1912 strávil  ‘Abdu’l-Bahá  cestováním 
po Severní Americe. Je zde vyobrazen   
s Bahá’í přáteli v Lincolnově parku  
v Chicagu v americkém státě Illinois.

"
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‘Abdu’l-Bahá  
o rasismu 

Podle slov starého zákona Bůh 
říká: „stvořme člověka podle 
Naší podoby, k obrazu svému“. 

Tím se dává najevo, že je člověk obrazem 
a podobou Boha – to jest dokonalos-
ti Boha, božské ctnosti se odrážejí 
nebo odkrývají v lidské skutečnosti. 
stejně jako se světlo a záře slunce plně 
a nádherně odráží, dopadne-li na 
vyleštěné zrcadlo, podobně i z hlubin 
čistého lidského srdce vyzařují vlastnos-
ti a přívlastky Božství. To je důkazem, 
že je člověk nejušlechtilejším z Božích 
stvoření...

Pojďme nyní objevit, v čem konkrét-
ně je člověk podobou a obrazem Boha a  
jaká jsou měřítka či kritéria, kterými ho 

lze poměřovat a posuzovat. Těmito měřítky 
nemůže být nic jiného než božské ctnosti, 
které se v něm projevují. Proto každý člověk 
prodchnutý božskými vlastnostmi, který 
odráží nebeskou morálku a dokonalos-
ti, který je projevem ideálních a chvály-
hodných přívlastků, je vpravdě podobou 
a obrazem Boha. Vlastní-li člověk bohat-
ství, můžeme o něm říct, že je podobou a 
obrazem Boha? anebo je kritériem božské 
blízkosti lidská čest a proslulost? Můžeme 
užít testu barvy kůže určité lidské rasy 
a říci, že člověk jisté barvy – bílé, černé, 
hnědé, žluté, rudé – je skutečným obrazem 
svého stvořitele? Musíme učinit závěr, že 
barva není měřítkem ani kritériem takové-
ho úsudku a že nemá žádný význam, neboť 
barva je svou povahou něčím nahodilým. 
duch a inteligence člověka jsou tím pod-
statným... Proto nechť je známo, že barva 
nebo rasa nemá žádný význam. Ten, jenž 
je podobou a obrazem Boha, jenž je pro-

jevem darů Boha, je přijatelný u Božího 
prahu – ať je jeho barva bílá, černá nebo 
hnědá; nezáleží na tom. člověk není 
člověkem pouze kvůli tělesným vlast-
nostem. Měřítkem božského kritéria a 
úsudku je jeho inteligence a duch...

srdce člověka může být čisté a bílé, 
i když je vnější barva jeho kůže černá; 
anebo jeho srdce může být černé a 
hříšné, třebaže je barva jeho rasy bílá. 
Ten největší význam mají charakter a 
čistota srdce.

— Výňatky z přednášky, kterou 
‘Abdu’l-Bahá přednesl na čtvrté vý-
roční konferenci Národní asocia-
ce pro rozvoj lidí s tmavší barvou 
pleti, 30. dubna 1912 v Handel Hall  
v Chicagu v americkém státě Illinois.

 D Ě J I N Y
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„Náboženství 
Boha je zde 
pro lásku 
a jednotu; 
nečiňte z 

něj předmět 
nepřátelství a 

sváru.“      

— Bahá’u’lláh

  Evans a Kylie Omari a jejich 
syn Beko v Bahá’í Domě uctívání 
v australském Sydney.

  Ve 20. a 30. letech 20. století 
pořádalo Bahá’í společenství 
ve Spojených státech sérii 
konferencí a setkání zaměřených 
na „přátelství mezi rasami“. 
Jedno takové setkání pořádala 
Bahá’í rada města New Yorku a 
humanitární organizace New York 
Urban League v roce 1930 v New 
Yorku.

  Bahá’í společenství ve Spojených státech 
pořádala v posledních letech aktivity  
u příležitosti každoročního Dne rasové 
jednoty, jako je tento pochod ve Springfieldu 
v americkém státě Oregon.
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12. listopadu 1817 
Narození Bahá’u’lláha v Teheránu v Persii

20. října 1819
Narození Bába v Šírázu v Persii

23. května 1844

Prohlášení 
Bába v Šírázu

23. května 1844
Narození 
‘Abdu’l-Baháa 
v Teheránu

9. července 1850
Mučednictví Bába 
v perském Tabrízu

srpen 1852
Uvěznění Bahá’u’lláha 
v Síyáh-Chálu 
v Teheránu

12. ledna 1853
Vyhnanství 
Bahá’u’lláha 
do Bagdádu 

10. dubna 1854
Odchod 
Bahá’u’lláha 
do hor 
Kurdistánu

31. srpna 1868
Příjezd Bahá’u’lláha do vězení v ‘Akká 
v Osmanské Palestině

1. března 1897
Narození Shoghi 
Effendiho v 
‘Akká

1902
Počátek stavby 
prvního Bahá’í 
Domu uctívání 
v Ašchabádu ve 
Střední Asii 
v Turkmenistánu29. března 1888

První veřejná zmínka 
o Bahá’u’lláhovi a 
Bahá’í Víře na Západě 
prostřednictvím 
E. G. Browna pro 
Literární společnost 
v Newcastle-Upon-Tyne 
v Anglii

22. dubna 1863
Prohlášení Bahá’u’lláhova 
poselství skupině Bábí v zahradě 
Ridván (čti Rezván) v Bagdádu
16. srpna 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Konstantinopole (Istanbulu)
12. prosince 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Adrianopole (Edirne)

29. května 1892
Zesnutí 
Bahá’u’lláha 
v Bahjí (čti Bahdží), 
poblíž ‘Akká

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Časová linie významných Bahá’í událostí , 1810 –1910

Úřad Bába Úřad Bahá’u’lláha Úřad ‘Abdu’l-Baháa

11. srpna 1911
‘Abdu’l-Bahá 
přijíždí do 
Londýna

27. dubna 1920

‘Abdu’l-Bahá dostává od britské vlády Řád Britského 
impéria

11. dubna 1912

‘Abdu’l-Bahá přijíždí do 
New Yorku, počátek 
osmiměsíční návštěvy 
Spojených států 
a Kanady

28. listopadu 1921
Zesnutí ‘Abdu’l-Baháa. Jeho vnuk Shoghi Effendi 
se stává Strážcem Víry

10. května 1925
Islámský soud v Egyptě prohlašuje, že Bahá’í 
víra je nezávislé náboženství

4. dubna 1929
Rezoluce Rady Společnosti národů 
potvrzuje nárok Bahá’í společenství 
na Bahá’u’lláhův dům v Bagdádu

březen 1948
Bahá’í mezinárodní společenství je 
zaregistrováno jako nevládní 
organizace při OSN

květen 1949
Kanadský parlament registruje 
Národní duchovní radu Bahá’í 
v Kanadě, což je první takové uznání, 
které Víře nějaký zákonodárný 
orgán udělil

2. kvěna 1953
Zasvěcení 
prvního Bahá’í 
Domu uctívání 
na Západě ve 
Wilmette ve 
státě Illinois 
v USA

4. listopadu 1957
Zesnutí Shoghi 
Effendiho 
v Londýně

21. dubna 1963
Poprvé zvolen Světový 
dům spravedlnosti

20. dubna – 2. května 1963
Šest tisíc Bahá’í se 
shromažďuje v Londýně 
na prvním Bahá’í 
světovém kongresu
.

květen 1970
Bahá’í mezinárodnímu 
společenství je udělen poradní 
status v Ekonomické a sociální 
radě při OSN (ECOSOC) 

1979
Islámská revoluce v Íránu 
rozpoutává novou vlnu 
persekucí proti tamnímu 
Bahá’í společenství  

1981
Podkomise pro prevenci diskriminace a ochranu 
menšin při OSN vydává rezoluci, která obrací 
pozornost na perzekuce Bahá’í  věřících v Íránu; 
48 Bahá’í bylo během roku zabito 

17. července 1982
Sídlo Světového domu 
spravedlnosti je dokončeno a 
slavnostně otevřeno na hoře 
Karmel v izraelské Haifě

1985

Valné shromáždění OSN 
poprvé vyjadřuje znepokojení 
nad situací Bahá’í v Íránu 
v rezoluci odsuzující Írán za 
porušování lidských práv
říjen 1985
Světový dům spravedlnosti 
vydává Příslib světového 
míru, dopis národům světa

29. května 1992
Začíná Svatý rok setkáním 
3 000 Bahá’í ze 165 zemí 
světa v Haifě, aby si 
připomněli sté výročí 
zesnutí Bahá’u’lláha
23. – 26. listopadu 1992
Přibližně 30 000 Bahá’í se 
setkává v New Yorku na 
druhém světovém Bahá’í 
kongresu; jde o největší a 
nejrozmanitější setkání 
Bahá’í v historii

květen 2001
Oficiální slavnosti u příležitosti 
dokončení Teras obklopujících 
Bábovu Svatyni se konají na 
hoře Karmel. Rovněž jsou 
dokončeny budovy 
Mezinárodního centra pro učení 
Víry a Centra pro studium Textů

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Časová linie významných Bahá’í událostí , 1910 – 2001

Úřad ‘Abdu’l-Baháa Úřad Shoghi Effendiho Světový dům spravedlnosti

  Dramatický růst Bahá’í víry  
v průběhu minulého století znázorňují 
tyto dvě fotografie pořízené v Paříži 
ve Francii pod Eiffelovou věží: První 
fotografie (viz výše) byla pořízena 
v roce 1912, když ‘Abdu’l-Bahá navštívil 
Evropu. Na obrázku s Ním je malá 
družina Peršanů a hrstka evropských 
Bahá’í. Druhá fotografie vpravo byla 
pořízena v listopadu 1998 u příležitosti 
stého výročí ustavení Bahá’í víry ve 
Francii, kdy na oslavy přijelo více než 
2000 lidí z asi 50 zemí. 

 D Ě J I N Y
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Ridván (čti Rezván) v Bagdádu
16. srpna 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Konstantinopole (Istanbulu)
12. prosince 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Adrianopole (Edirne)

29. května 1892
Zesnutí 
Bahá’u’lláha 
v Bahjí (čti Bahdží), 
poblíž ‘Akká
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Časová linie významných Bahá’í událostí , 1810 –1910

Úřad Bába Úřad Bahá’u’lláha Úřad ‘Abdu’l-Baháa

11. srpna 1911
‘Abdu’l-Bahá 
přijíždí do 
Londýna

27. dubna 1920

‘Abdu’l-Bahá dostává od britské vlády Řád Britského 
impéria

11. dubna 1912

‘Abdu’l-Bahá přijíždí do 
New Yorku, počátek 
osmiměsíční návštěvy 
Spojených států 
a Kanady

28. listopadu 1921
Zesnutí ‘Abdu’l-Baháa. Jeho vnuk Shoghi Effendi 
se stává Strážcem Víry

10. května 1925
Islámský soud v Egyptě prohlašuje, že Bahá’í 
víra je nezávislé náboženství

4. dubna 1929
Rezoluce Rady Společnosti národů 
potvrzuje nárok Bahá’í společenství 
na Bahá’u’lláhův dům v Bagdádu

březen 1948
Bahá’í mezinárodní společenství je 
zaregistrováno jako nevládní 
organizace při OSN

květen 1949
Kanadský parlament registruje 
Národní duchovní radu Bahá’í 
v Kanadě, což je první takové uznání, 
které Víře nějaký zákonodárný 
orgán udělil

2. kvěna 1953
Zasvěcení 
prvního Bahá’í 
Domu uctívání 
na Západě ve 
Wilmette ve 
státě Illinois 
v USA

4. listopadu 1957
Zesnutí Shoghi 
Effendiho 
v Londýně

21. dubna 1963
Poprvé zvolen Světový 
dům spravedlnosti

20. dubna – 2. května 1963
Šest tisíc Bahá’í se 
shromažďuje v Londýně 
na prvním Bahá’í 
světovém kongresu
.

květen 1970
Bahá’í mezinárodnímu 
společenství je udělen poradní 
status v Ekonomické a sociální 
radě při OSN (ECOSOC) 

1979
Islámská revoluce v Íránu 
rozpoutává novou vlnu 
persekucí proti tamnímu 
Bahá’í společenství  

1981
Podkomise pro prevenci diskriminace a ochranu 
menšin při OSN vydává rezoluci, která obrací 
pozornost na perzekuce Bahá’í  věřících v Íránu; 
48 Bahá’í bylo během roku zabito 

17. července 1982
Sídlo Světového domu 
spravedlnosti je dokončeno a 
slavnostně otevřeno na hoře 
Karmel v izraelské Haifě

1985

Valné shromáždění OSN 
poprvé vyjadřuje znepokojení 
nad situací Bahá’í v Íránu 
v rezoluci odsuzující Írán za 
porušování lidských práv
říjen 1985
Světový dům spravedlnosti 
vydává Příslib světového 
míru, dopis národům světa

29. května 1992
Začíná Svatý rok setkáním 
3 000 Bahá’í ze 165 zemí 
světa v Haifě, aby si 
připomněli sté výročí 
zesnutí Bahá’u’lláha
23. – 26. listopadu 1992
Přibližně 30 000 Bahá’í se 
setkává v New Yorku na 
druhém světovém Bahá’í 
kongresu; jde o největší a 
nejrozmanitější setkání 
Bahá’í v historii

květen 2001
Oficiální slavnosti u příležitosti 
dokončení Teras obklopujících 
Bábovu Svatyni se konají na 
hoře Karmel. Rovněž jsou 
dokončeny budovy 
Mezinárodního centra pro učení 
Víry a Centra pro studium Textů
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Časová linie významných Bahá’í událostí , 1910 – 2001

Úřad ‘Abdu’l-Baháa Úřad Shoghi Effendiho Světový dům spravedlnosti
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Bahá’u’lláha 
do Bagdádu 

10. dubna 1854
Odchod 
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Po smrti svého otce zůstal ‘abdu’l-Bahá 
vězněm osmanské říše. Prostřednictvím 
dopisů a přímým kontaktem s ranými zá-
padními věřícími, kteří do Palestiny teh-
dy přijížděli, řídil šíření Víry mimo oblast 
středního východu.  

Po mladoturecké revoluci mohl ‘ab-
du’l-Bahá cestovat. V srpnu roku 1911 
opustil svatou zemi, aby se vydal na čtyř- 
měsíční návštěvu evropy, při níž pobýval 
v Londýně a Paříži. Tam se setkal s raný-
mi západními věřícími a denně promlouval  
o Víře a o jejích principech.

Následujícího jara se ‘abdu’l-Bahá vy-
pravil na celoroční cestu opět do evropy 
a poté do spojených států a Kanady. Tato 
návštěva výrazně podpořila šíření Bahá’í 
víry v těchto dvou zemích. 

Během Jeho návštěv více než 40 měst 
severní ameriky ho s respektem a nad-
šením vítali jak Bahá’í věřící, tak i široká 
veřejnost. Byl zván do jednoho města za 
druhým, aby hovořil v kostelech a synago-
gách a oslovoval význačné skupiny a orga-
nizace.

Výsledkem bylo ustavení Bahá’í víry jako 
hlavní nové síly pro společenské reformy a 
náboženskou obnovu. Poselství Bahá’u’llá-
ha – s Jeho výzvou po nové a mírumilovné 
lidské společnosti – bylo hlásáno v průmys-
lovém světě a k Víře se připojovala nová ge-
nerace pevných věřících.

  ‘Abdu’l-Bahá, vlevo,  
a Jeho vnuk, Shoghi Effendi, 
na fotografii z roku 1919.

 D Ě J I N Y

(pokračování ze strany 56)
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Úřad ‘Abdu’l-Baháa Úřad Shoghi Effendiho Světový dům spravedlnosti

‘abdu’l-Bahá vytvořil dlouhodobý plán 
pro mezinárodní šíření Víry. V sérii dopisů, 
které adresoval věřícím v severní americe, 
je žádal o to, aby se vydali do celého světa a 
hlásali Bahá’í víru a její principy.

V době vypuknutí 1. světové války byl 
‘abdu’l-Bahá už opět ve svaté zemi. Ve 
svých projevech na Západě varoval před 
blížícím se válečným požárem a neustále 
hovořil o potřebě založit nějakou formu 
světového společenství národů, které by 
mohlo takovému konfliktu zabránit.

Během války trávil ‘abdu’l-Bahá svůj 
čas naplňováním principů, které on a Jeho 
otec hlásali. osobně zorganizoval rozsá- 
hlý zemědělský projekt poblíž Tiberiadské-
ho jezera, který zajistil důležitý zdroj zásob 
pšenice v regionu a pomohl odvrátit hlado-
mor v oblasti. Za tyto humanitární činy byl 
‘abdu’l-Bahá na konci války britskou vlá-
dou pasován na rytíře Britského impéria.    

Éra Strážce:  
Práce Shoghi Effendiho

dne 28. listopadu 1921 ‘abdu’l-Ba-
há tiše ve spánku zesnul. stejně jako Jeho 
otec měl i ‘abdu’l-Bahá na paměti možný 
náboženský rozkol, který by mohl po Jeho  
odchodu nastat. Takže i on zanechal jas-
nou a výslovnou poslední vůli. Jedná se 
o rozšíření smlouvy ustavené Bahá’u’llá-
hem.

V tomto dokumentu ‘abdu’l-Bahá usta- 
novil svého nejstaršího vnuka shoghi  
effendi Rabbaniho za svého nástupce coby 
hlavu či „strážce“ Bahá’í víry. strážcovství 
byla instituce, kterou předjímal Bahá’u’- 
lláh.

  Shoghi Effendi známý jako Strážce 
vedl záležitosti Bahá’í víry od roku  
1921 až do své smrti v roce 1957.
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Ridván (čti Rezván) v Bagdádu
16. srpna 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Konstantinopole (Istanbulu)
12. prosince 1863
Příjezd Bahá’u’lláha do 
Adrianopole (Edirne)

29. května 1892
Zesnutí 
Bahá’u’lláha 
v Bahjí (čti Bahdží), 
poblíž ‘Akká

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Časová linie významných Bahá’í událostí , 1810 –1910

Úřad Bába Úřad Bahá’u’lláha Úřad ‘Abdu’l-Baháa

11. srpna 1911
‘Abdu’l-Bahá 
přijíždí do 
Londýna

27. dubna 1920

‘Abdu’l-Bahá dostává od britské vlády Řád Britského 
impéria

11. dubna 1912

‘Abdu’l-Bahá přijíždí do 
New Yorku, počátek 
osmiměsíční návštěvy 
Spojených států 
a Kanady

28. listopadu 1921
Zesnutí ‘Abdu’l-Baháa. Jeho vnuk Shoghi Effendi 
se stává Strážcem Víry

10. května 1925
Islámský soud v Egyptě prohlašuje, že Bahá’í 
víra je nezávislé náboženství

4. dubna 1929
Rezoluce Rady Společnosti národů 
potvrzuje nárok Bahá’í společenství 
na Bahá’u’lláhův dům v Bagdádu

březen 1948
Bahá’í mezinárodní společenství je 
zaregistrováno jako nevládní 
organizace při OSN

květen 1949
Kanadský parlament registruje 
Národní duchovní radu Bahá’í 
v Kanadě, což je první takové uznání, 
které Víře nějaký zákonodárný 
orgán udělil

2. kvěna 1953
Zasvěcení 
prvního Bahá’í 
Domu uctívání 
na Západě ve 
Wilmette ve 
státě Illinois 
v USA

4. listopadu 1957
Zesnutí Shoghi 
Effendiho 
v Londýně

21. dubna 1963
Poprvé zvolen Světový 
dům spravedlnosti

20. dubna – 2. května 1963
Šest tisíc Bahá’í se 
shromažďuje v Londýně 
na prvním Bahá’í 
světovém kongresu
.

květen 1970
Bahá’í mezinárodnímu 
společenství je udělen poradní 
status v Ekonomické a sociální 
radě při OSN (ECOSOC) 

1979
Islámská revoluce v Íránu 
rozpoutává novou vlnu 
persekucí proti tamnímu 
Bahá’í společenství  

1981
Podkomise pro prevenci diskriminace a ochranu 
menšin při OSN vydává rezoluci, která obrací 
pozornost na perzekuce Bahá’í  věřících v Íránu; 
48 Bahá’í bylo během roku zabito 

17. července 1982
Sídlo Světového domu 
spravedlnosti je dokončeno a 
slavnostně otevřeno na hoře 
Karmel v izraelské Haifě

1985

Valné shromáždění OSN 
poprvé vyjadřuje znepokojení 
nad situací Bahá’í v Íránu 
v rezoluci odsuzující Írán za 
porušování lidských práv
říjen 1985
Světový dům spravedlnosti 
vydává Příslib světového 
míru, dopis národům světa

29. května 1992
Začíná Svatý rok setkáním 
3 000 Bahá’í ze 165 zemí 
světa v Haifě, aby si 
připomněli sté výročí 
zesnutí Bahá’u’lláha
23. – 26. listopadu 1992
Přibližně 30 000 Bahá’í se 
setkává v New Yorku na 
druhém světovém Bahá’í 
kongresu; jde o největší a 
nejrozmanitější setkání 
Bahá’í v historii

květen 2001
Oficiální slavnosti u příležitosti 
dokončení Teras obklopujících 
Bábovu Svatyni se konají na 
hoře Karmel. Rovněž jsou 
dokončeny budovy 
Mezinárodního centra pro učení 
Víry a Centra pro studium Textů

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Časová linie významných Bahá’í událostí , 1910 – 2001

Úřad ‘Abdu’l-Baháa Úřad Shoghi Effendiho Světový dům spravedlnosti
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PROSINECLISTOPADŘÍJENZÁŘÍSRPENČERVENECČERVENKVĚTENDUBENBŘEZEN DUBENBŘEZENÚNORLEDEN

Bahá’í kalendář 

Bahá
Skvělost

21. března – 
8. dubna

Jalál (čti džalál)

Sláva
9. – 27. dubna

Jamál (čti džamál)

Krása
28. dubna – 
16. května

‘Azamat
Velikost

17. května – 
4. června

Núr
Světlo

5. – 23. června

Rahmat
Milosrdenství

24. června – 
12. července

Kalimát
Slova

13. – 31. čer-
vence

Kamál
Dokonalost

1. – 19. srpna

Asmá’
Jména

20. srpna – 
7. září

‘Izzat
Moc

8. – 26. září

Mashíyyat 
(čti mašíjjat)

Vůle
27. září – 15. října

‘Ilm
Vědění

16. října –
 3. listopadu

Qudrat
Síla

4. – 22. 
listopadu

Qawl (čti qaul)

Řeč
23. listopadu – 

11. prosince

Masá’il
Otázky

12. – 30. 
prosince

Sharaf (čti šaraf)

Čest
31. prosince – 

18. ledna

Sultán
Svrchovanost

19. ledna – 
6. února

Mulk
Vláda

7. – 25. února

‘Alá’
Vznešenost

2. – 20. března

Svátek Ridvánu 
(čti Rezvánu)
Prohlášení 
Bahá’u’lláha 
21. dubna – 2. května 

Slavnost Naw-Rúz
(čti Nou Rúz)
Bahá’í Nový rok
21. března Výročí Prohlášení Bába

23. května

Výročí Nanebevstoupení 
Bahá’u’lláha
29. května

Výročí umučení Bába 
9. července

Výročí 
narození Bába 
20. října

Výročí 
narození 
Bahá’u’lláha
12. listopadu Den Smlouvy 

26. listopadu

Výročí Nanebevstoupení 
‘Abdu’l-Baháa  
28. listopadu

půst 
2. – 20. března

Ayyám-i-Há (čti 
Ajjám-e-Há) 
– vložené dny 
26. února – 1. března

Svatý den

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROSINECLISTOPADŘÍJENZÁŘÍSRPENČERVENECČERVENKVĚTENDUBENBŘEZEN DUBENBŘEZENÚNORLEDEN

Bahá’í kalendář 

Bahá
Skvělost

21. března – 
8. dubna

Jalál (čti džalál)

Sláva
9. – 27. dubna

Jamál (čti džamál)

Krása
28. dubna – 
16. května

‘Azamat
Velikost

17. května – 
4. června

Núr
Světlo

5. – 23. června

Rahmat
Milosrdenství

24. června – 
12. července

Kalimát
Slova

13. – 31. čer-
vence

Kamál
Dokonalost

1. – 19. srpna

Asmá’
Jména

20. srpna – 
7. září

‘Izzat
Moc

8. – 26. září

Mashíyyat 
(čti mašíjjat)

Vůle
27. září – 15. října

‘Ilm
Vědění

16. října –
 3. listopadu

Qudrat
Síla

4. – 22. 
listopadu

Qawl (čti qaul)

Řeč
23. listopadu – 

11. prosince

Masá’il
Otázky

12. – 30. 
prosince

Sharaf (čti šaraf)

Čest
31. prosince – 

18. ledna

Sultán
Svrchovanost

19. ledna – 
6. února

Mulk
Vláda

7. – 25. února

‘Alá’
Vznešenost

2. – 20. března

Svátek Ridvánu 
(čti Rezvánu)
Prohlášení 
Bahá’u’lláha 
21. dubna – 2. května 

Slavnost Naw-Rúz
(čti Nou Rúz)
Bahá’í Nový rok
21. března Výročí Prohlášení Bába

23. května

Výročí Nanebevstoupení 
Bahá’u’lláha
29. května

Výročí umučení Bába 
9. července

Výročí 
narození Bába 
20. října

Výročí 
narození 
Bahá’u’lláha
12. listopadu Den Smlouvy 

26. listopadu

Výročí Nanebevstoupení 
‘Abdu’l-Baháa  
28. listopadu

půst 
2. – 20. března
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Každé nové náboženství přineslo svůj 
vlastní kalendář a Bahá’í víra není 
žádnou výjimkou. Bahá’í kalendář 

začíná jarní rovnodenností 21. března a 
rozděluje rok na 19 měsíců o 19 dnech. cel- 

kem je během Bahá’í roku 9 svatých dní, 
během kterých se Bahá’í věřící zdržují práce, 
aby si připomínali různé události v histo-
rii Víry, jako je např. narození Bahá’u’lláha 
a umučení Bába. Vyhlášení Bahá’u’lláhova 

Nový kalendář 

  Více než 27 000 Bahá’í věřících  
z přibližně 170 zemí se v listopadu 1992
sjelo do New Yorku na Druhý Bahá’í 
světový kongres, na kterém si
připomenuli sto let od Bahá’u’lláhova 
zesnutí. Šlo o největší a nejrozmanitější
setkání Bahá’í v dějinách - o důkaz jednoty 
lidstva.

 D Ě J I N Y

V rámci tohoto úřadu byl shoghi ef-
fendi stanoven autorizovaným vyklada-
čem Bahá’í učení.

shoghi effendi se narodil 1. března 1897 
v ‘akká. strávil značnou část svého raného 
dětství v ovzduší výchovné péče ‘abdu’l- 
Baháa. Později navštěvoval americkou 
univerzitu v Bejrútu a potom univerzitu 
v anglickém oxfordu, což mu umožnilo, 
aby si osvojil znamenitou znalost anglic-
kého jazyka a západní kultury.

Během úřadu shoghi effendiho se Ba-
há’í víra stala skutečně globálním nábo-
ženstvím. V čase odchodu ‘abdu’l-Baháa 
v roce 1921 se k Bahá’í Víře hlásilo 100 000 
lidí. Většina z nich byli Peršané žijící v Írá-
nu nebo dalších zemích na středním vý-
chodě. hrstka následovníků žila v Indii, 
evropě a severní americe, to znamená 
celkem asi v 35 zemích. o nějakých 36 let 
později v době zesnutí shoghi effendiho  
v roce 1957 bylo na světě už téměř 400 000 
Bahá’í, kteří žili ve více než 200 zemích,  
teritoriích a koloniích.

shoghi effendi ve svých dopisech rovněž 
rozpracovával směrnice pro fungování sys-
tému voleb a skupinového rozhodování, 
které se stalo jedním z charakteristických 
rysů Bahá’í víry. Psal dopisy nezkušeným 
Bahá’í institucím, ve kterých vysvětloval 
hlubší důsledky Bahá’u’lláhova učení v zá-
ležitostech sahajících od rodinného života 
až po světovou vládu. Pečlivě objasňoval 
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Ajjám-e-Há) 
– vložené dny 
26. února – 1. března
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Bahá’í symboly 

Jednoduchou devíticípou hvězdu Ba- 
há’í věřící obvykle používají za sym- 
bol své Víry. číslo devět má v Ba- 

há’í zjevení velký význam. devět roků 
po prohlášení Bába v Šírázu obdržel Ba-
há’u’lláh vyrozumění o svém poslání  
v teheránské podzemní kobce. devítka 
jako nejvyšší jednociferné číslo symboli-
zuje úplnost. Protože Bahá’í víra vznáší 
nárok, že je naplněním prorockých očeká-

vání všech předchozích náboženství, po- 
užívá se tohoto symbolu například v de-
vítistranných Bahá’í domech uctívání, 
což zračí tento smysl naplnění a úplnosti.  
V obzvláštní lásce jsou uchovávány kali-
grafické formy slova Bahá (arabsky sláva), 
které jsou známy jako Největší Jméno, což 
je odkaz na Bahá’u’lláha. do této katego-
rie spadá i výše uvedený symbol, který je 
vyryt na osobních prstenech a zobrazen na 

budovách, aby poukazoval na jejich Bahá’í 
identitu.

další kaligrafická forma Největšího Jmé- 
na obsahuje arabské zvolání „Yá Bahá’u’l-
abhá“, což znamená: „Ó slávo Nadevše 
slavného“. Vyobrazuje se na Bahá’í do-
mech a na místech, kde probíhají Bahá’í 
aktivity.

Zjevení se slaví během dvanáctidenního 
svátku známého jako Ridván (čti Rezván), 
který připadá na přelom dubna a května. Při 
rozdělení roku na 19 měsíců jsou zapotřebí 
čtyři vložené dny. Tyto dny se objevují na 

konci února a slaví se jako dny štědrosti a 
rozdávání dárků, známé jako dny ayyám-
i-há (čti ajjám-e-há). 

vztah Bahá’í víry a ostatních náboženství 
a doktrín. Jeho jasné a do hloubky proni-
kající spisy pomáhaly ještě více objasňovat 
pro Bahá’í víru typické pohledy na etiku, 
teologii a historii.

Pravděpodobně nejdůležitější, co se růs-
tu Bahá’í víry týče, byly dopisy, které sho-
ghi effendi adresoval Bahá’í světu a které 
mu dodávaly neustálý zdroj povzbuzení 
a podpory. ačkoli dnes požívá Bahá’í víra 
obecně rozšířeného respektu, stát se Bahá’í 
věřícím ve 30., 40. a 50. letech 20. stole-
tí znamenalo vystavovat se podezřívání a 
posměchu.

Jasná vize shoghi effendiho o Bahá’í 
víře jako Božím zjevení pro náš věk a jeho 
jistota  o jejím konečném vítězství pomáha-

la posilovat generaci věřících, kteří, ačkoliv 
jich bylo málo, rozšířili Bahá’u’lláhovo po-
selství do všech koutů zeměkoule.

Světový dům spravedlnosti 
V době odchodu shoghi effendiho  

v roce 1957 měla Víra širokou základnu 
Národních a Místních duchovních rad, což 
umožnilo zvolení světového domu sprave-
dlnosti, mezinárodního řídícího orgánu, 
jehož ustavení Bahá’u’lláh předvídal. 

Pro Bahá’í představovalo dlouho oče-
kávané ustavení prvního světového domu 
spravedlnosti dne 21. dubna 1963 udá-
lost mimořádné důležitosti. Bahá’u’lláh 
ve svých spisech nařídil jeho ustavení, dal 
mu pravomoc vydávat zákony ve všech zá-
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--

Celosvětové Bahá’í společenství spra-
vuje své vztahy vůči společnosti 
jako celku prostřednictvím kan-

celáří Bahá’í mezinárodního společen-
ství.

od roku 1948 se Bahá’í mezinárod-
ní společenství těší uznání coby mezi- 
národní nevládní organizace při osN. 
od roku 1970 má poradní status při 
ekonomické a sociální radě osN (eco-
soc). Má rovněž poradní status při 
dětském fondu osN (uNIceF) a při 
Fondu rozvoje žen osN (uNIFeM). 
Bahá’í společenství udržuje rovněž pra- 
covní vztahy s organizací osN pro vý- 
chovu, vědu a kulturu (uNesco), svě-
tovou zdravotnickou organizací (Who) 
a je přidruženým členem Programu 
osN pro životního prostředí (uNeP) a 
Rozvojového programu osN (uNdP).

Práci Bahá’í mezinárodního spole-
čenství řídí několik specializovaných 
kanceláří. Ty zahrnují sekretariát, Kan-
celář při osN, Kancelář pro informo-
vání veřejnosti, Kancelář pro životní 
prostředí a Kancelář pro pokrok žen. 
Přidružená agentura zvaná Institut pro 
studium globální prosperity působí jako 
nezisková vzdělávací a výzkumná orga-
nizace.

Bahá’í mezinárodní společenství má 
své hlavní kanceláře v Bahá’í světovém 
centru v haifě a v New Yorku, pobočky 
v Ženevě, Paříži a Jeruzalémě a zastou-
pení v addis abebě, Bangkoku, Nairobi, 
Římě, santiagu de chile a Vídni. Růz- 
né agentury Bahá’í společenství se zapo-
jují do široké škály aktivit včetně snah 
v oblasti míru, lidských práv, výchovy, 
zdraví, ochrany životního prostředí a 
udržitelného rozvoje a podpory rov-
noprávnosti žen. Mnohé z těchto akti-
vit se podnikají ve spolupráci s Bahá’í 
národními institucemi. Mezinárodní 
zpravodaj one country („Jedna země“) 
podává o těchto aktivitách pravidelné 

  Od roku 1948 se zástupci 
Bahá’í mezinárodního společenství 
zúčastňují mnoha setkání a 
konferencí OSN. Na výše vyobrazené 
fotografii oslovuje hlavní zástupce 
Bahá’í mezinárodního společenství 
při OSN účastníky Summitu 
Milénia, jejž uspořádala OSN  
v září 2000. Hovořil jménem Fóra 
nevládních organizací, jehož se Bahá’í 
mezinárodní společenství během 
Summitu Milénia zúčastnilo.

 D Ě J I N Y

Pronásledování 
Bahá’í věřících  
v Íránu 
Utrpením za svou oddanost 
mezinárodní vizi dokazují 
Bahá’í věřící odvahu, s níž 
své přesvědčení zastávají. 

Po celou historii Bahá’í Víry byli 
Bahá’í v Íránu perzekuováni. 
V polovině 19. století bylo 

přibližně 20 000 věřících zabito úřady 
či davem, protože ti nahlíželi na toto 
mladé hnutí jako na něco, co je pro  
islám kacířstvím.

Ve dvacátém století byly proti 
Bahá’í věřícím v Íránu namířeny opa-
kované výbuchy násilí a vláda je často 
používala jako obětní beránky. Na- 
příklad v roce 1933 byla zakázána Ba- 
há’í literatura. Bahá’í sňatky nebyly 
uznávány a Bahá’í ve veřejné službě 
byly degradováni nebo propouštěni.  
V roce 1955 vláda dohlížela na to, 
když bylo Bahá’í národní centrum  
v Teheránu demolováno krumpáči.

Bahá’í chápou tento sled persekucí 
jako projev nepochopení a strachu, 
který se často objevuje, když se vy-
nořuje nové náboženství z lůna za-
vedené ortodoxie. Tento model se  
v dějinách v průběhu věků opakuje; ve 
skutečnosti prakticky všechna velká 
světová náboženství čelila ve své rané 
historii intenzivním persekucím.

V roce 1979 se vznikem Íránské is-
lámské republiky nabraly perzekuce 
nový směr. Tím, že se staly oficiální 
vládní politikou, začaly se provádět 
systematicky. od tohoto roku bylo více 
než 200 Bahá’í popraveno nebo zabito,  
další stovky byly uvězněny a desítky tisíc 
byly připraveny o svou práci, důchody, 
podniky a možnosti vzdělání. Všechny 
národní administrativní Bahá’í struk- 
tury vláda zakázala a došlo ke kon-
fiskaci, vandalskému zpustošení 
nebo zničení svatých míst, svatyň a 
hřbitovů.

350 000 členů íránského Bahá’í 
společenství představuje největší ná-
boženskou menšinu v Íránu a Bahá’í 
jsou utlačováni pouze v důsledku ná-
boženské nenávisti. Islámští funda-
mentalisté v Íránu a kdekoliv jinde 
dlouho nahlíželi na Bahá’í víru jako 
na hrozbu islámu a ocejchovali Bahá’í 
věřící jako kacíře a odpadlíky. Pok-
rokové názory Víry v oblasti práv žen, 
nezávislého hledání pravdy a výcho-
vy muslimské duchovní obzvláště 
rozhořčovaly. Například v červnu 

Toho se dosahuje za pomoci řady plánů, 
které načrtávají cíle expanze a rozvoje Víry  
v průběhu určitých časových období.

V roce 1963 dosáhlo množství Bahá’í  
věřících počtu 400 000. Bahá’í žili v 11 000 
lokalitách a organizovali se v 56 národních 
a regionálních společenstvích. V roce 2004 
žilo na světě více než 5 miliónů Bahá’í, kteří 
sídlili ve více než 100 000 lokalitách a or-
ganizovali se ve 183 národních společen-
stvích. 

ležitostech, které nebyly výslovně sepsány  
v Bahá’í písmech a přislíbil mu, že ho v jeho 
rozhodnutích neomylně povede Bůh. 

devět členu, kteří byli toho roku zvoleni 
tajným hlasováním členů národních Bahá’í 
institucí, pocházelo ze čtyř kontinentů, re-
prezentovalo tři hlavní náboženské tradice 
(judaismus, křestanství a islám) a několik 
různých etnických skupin. od té doby se 
volby světového domu spravedlnosti konají 
každých pět let (viz str. 49).

Jako nejvyšší instituce Bahá’í víry se svě-
tový dům spravedlnosti ujal úkolu řídit růst 
a rozvoj celosvětového Bahá’í společenství. 

Bahá’í mezinárodní společenství 

zprávy. Jeho online verze je na adrese 
http://www.onecountry.org. 

Bahá’í mezinárodní společenství rov- 
něž spolupracuje s mnoha mezinárod-
ními nevládními a mezináboženský-
mi organizacemi. Je například členem 
aliance náboženství a ochrany životní-
ho prostředí, dialogu pro rozvoj svě- 
tových náboženství a Konference 
nevládních organizací (coNGo). V prů- 
běhu let vydalo Bahá’í mezinárodní 
společenství mnoho prohlášení, která 
si lze přečíst na adrese http://www.bic-
un.bahai.org.
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1983 uvěznily íránské úřady deset Bahá’í 
žen a dívek. Byly obžalovány, že učily na 
dětských hodinách o Bahá’í víře, přičemž 
Bahá’í dětské hodiny jsou něco podobného 
jako křesťanská nedělní škola  pro děti na 
Západě.

Úřady vystavily tyto ženy silnému fyzi- 
ckému i duševnímu týrání ve snaze při-
mět je k tomu, aby se zřekly Víry. Jde totiž  
o možnost, která se Bahá’í vězňům vždy 
vnucuje. Přesto přese všechno, stejně 
jako většina ostatních Bahá’í, kteří byli  
v Íránu vězněni, odmítly svoji Víru zapřít. 
V důsledku toho byly popraveny.

Mezinárodní protesty proti persekucím 
Bahá’í v Íránu byly rozsáhlé. o persekucích 
vycházely tisíce novinových článků po 
celém světě. Význačné mezinárodní or-
ganizace včetně evropského parlamen-
tu a několika národních zákonodárných 
sborů vydaly odsuzující rezoluce nebo 
vyjádřily znepokojení nad situací Bahá’í v 
Íránu. Komise pro lidská práva při osN 
a Valné shromáždění osN navíc vydaly 
mnohé rezoluce vyslovující znepokojení 
nad dosavadním stavem dodržování lid-
ských práv v Íránu. Prakticky všechny tyto 
rezoluce výslovně zmiňovaly situaci Bahá’í 
v Íránu.

Íránská vláda na konci 80. let tváří  
v tvář intenzivnímu mezinárodnímu tlaku 
omezila četnost poprav a propustila mnoho 
Bahá’í zadržovaných ve vězení. Začátkem 
90. let se nicméně objevily jasné důkazy  
o tom, že se vláda nevzdala svého cíle zničit 
Bahá’í společenství. Tajné vládní memo-
randum vyšlo na světlo v roce 1993. Jeho 
cílem bylo zavedení koordinované politiky 
týkající se „Bahá’í otázky“. Tento doku-
ment, který připravila Nejvyšší revoluční 
kulturní rada a jejž podepsal ‘alí chame-
neí, vůdce Íránské islámské republiky, 
jednoznačně prohlašuje, že „pokrok a roz-
voj“ Bahá’í společenství „bude blokován“.

Jedním z příkladů této promyšlené 
kampaně, která brzdí rozvoj Bahá’í spo-

lečenství, může být snaha zabránit Bahá’í 
věřícím, aby vzdělávali svoji mládež. Bahá’í 
společenství Íránu, jemuž vláda brání, aby 
se jeho členové zapisovali na univerzity, 
založilo v roce 1987 svůj vlastní decentra-
lizovaný Bahá’í institut vyššího vzdělání 
(BIhe – Bahá’í Institute of higher edu-
cation). V jedné době měl Institut více než 
150 členů profesorského sboru a nabízel 
kolem 200 různých kurzů, z nichž všechny 
probíhaly podle konceptu „otevřené uni-
verzity“, která zajišťovala vysokoškolské 
vzdělání pro více než 900 mladých Bahá’í 
z celé země.

Při sérii policejních razií na podzim 
roku 1998 zatkli vládní agenti 32 členů 
BIhe, udělali zátah na více než 500 sou-
kromých domů a zkonfiskovali knihy, do-
kumenty, počítačové vybavení a nábytek, 
a to vše ve snaze Institut zavřít.

Model svévolných zatčení, věznění, 
konfiskací majetku a odpírání přístupu 
ke vzdělání a ostatním právům pokračuje  
i v novém tisíciletí, aniž by ze strany vlády 
došlo k nějakému náznaku, že by měla 
snahu ukončit hubení Bahá’í společenství 

  Protože bylo mladým Bahá’í věřícím 
v Íránu od počátku 80. let zakázáno 
navštěvovat veřejné instituce vyššího 
vzdělání, založilo íránské Bahá’í společenství 
svůj vlastní Institut vyššího vzdělání, do 
nějž bylo v jedné době zapsáno přes 900 
studentů. Institut fungoval v soukromých 
domech, jak lze vidět na obrázku výše, a 
korespondenčně. V roce 1998 vládní agenti 
udělali zátah na více než 500 soukromých 
domů po Íránu ve snaze Institut zavřít. 
Přibližně 30 členů profesorského sboru a 
dalších zaměstnanců bylo zatčeno a došlo  
k zabavení knih, nábytku a vybavení  
v hodnotě stovky tisíc dolarů

  Dům Bába v Šírázu, jedno  
z nejsvětějších míst Bahá’í světa, 
zničili  v roce 1979 revoluční 
gardisté a později ho nechala vláda 
srovnat se zemí.

coby životaschopného prvku íránské spo-
lečnosti.

Na konci roku 2004 byla Bahá’í věřícím 
v Íránu stále odpírána základní lidská prá-
va, včetně práva svobodně praktikovat své 
náboženství. Úplné zrovnoprávnění toho- 
to mírumilovného, zákona dbalého spo- 
lečenství proto zůstává jednou z hlavních 
starostí Bahá’í věřících po celém světě.
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Angažovanost Bahá’í spo-
lečenství v oblasti sociálního a 
ekonomického rozvoje pramení 
z jeho svatých písem, kde se 
píše, že všichni lidé „byli stvo- 

řeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející 
civilizaci.“ Bahá’u’lláh napsal: „Dychtivě 
se zajímejte o potřeby věku, v němž žijete 
a soustřeďujte své úvahy na jeho naléhavé 
potřeby a požadavky.“ Základem Bahá’í ví-
ry je přesvědčení, že každý člověk, každé 
společenství lidí, každý národ má svou roli 
v budování mírové a prosperující globální 
společnosti. ‘abdu’l-Bahá napsal:

„a čest a výlučnost jednotlivce spočívá  
v tom, že se mezi všemi zástupy lidí na svě-
tě  stane zdrojem společenského dobra. Lze  
si představit větší štědrost, než to, že člověk 
při pohledu do svého nitra zjistí, že se díky 
ujišťující milosti Boha stal příčinou míru 
a blahobytu, štěstí a prospěchu pro ostat-
ní lidi? ne, při jediném pravém Bohu, není 
větší blaženosti, není úplnějšího potěšení... 

Jak vynikající, jak úctyhodný je člověk, 
povstane-li, aby splnil své povinnosti; jak  

je ubohý a zavrženíhodný, zavře-li své oči 
před blahobytem společnosti a vyplýtvá svůj 
drahocenný život sledováním svých sobec-
kých zájmů a osobního prospěchu. nejvyšší 
štěstí náleží člověku, a ten spatřuje znamení 
Boha na světě a v lidské duši, pobízí-li oře 
velikého úsilí na kolbišti civilizace a spra-
vedlnosti.“

Bahá’í zkušenosti na poli rozvoje sahají 
až k počátkům víry v Íránu v devatenáctém 
století. v této zemi se společenství stoupen-
ců Bahá’í víry dokázalo během několika 
málo generací rozvinout ze skupiny obyva-
tel sestávající převážně z negramotných ves-
ničanů v populaci, jejíž členové byli v čele 
mnoha oblastí lidského snažení. například 
do roku 1973 dosáhlo íránské Bahá’í spole-
čenství stoprocentní gramotnosti Bahá’í žen 
ve věku do čtyřiceti let ve srovnání s gra-
motností žen v celonárodním měřítku, jež 
je menší než 20%.

Rozsáhlá účast na společenském a eko-
nomickém rozvoji nicméně představuje po-
měrně novou tendenci v Bahá’í světovém 
společenství. na významu získala začátkem 
80. let, především v důsledku podstatného 
nárůstu členů Bahá’í společenství v mnoha 
státech. následující desetiletí představova-
lo období experimentování, jež se vyzna-
čovalo zároveň nadšením a malomyslností, 
promyšleným plánováním a nahodilým jed-
náním, úspěchy a nezdary. výsledkem to-
hoto prvotního stadia rozmanitých aktivit 
společenství bylo, že se práce v oblasti spo-
lečenského a ekonomického rozvoje stala 
pevně ustaveným rysem jeho organického 
života a došlo ke zvýšení schopnosti po-
stupně formovat typicky Bahá’í přístup.

Základní myšlenka
Bahá’í vnímají rozvoj jako globální ini-

ciativu, jejímž záměrem je přinést prospe-
ritu všem národům, jako iniciativu, která 

Za zlepšení 
světa

Z historického hlediska je náboženství jednou z nejmocnějších hybných sil změny. Bahá’í 
ve svém úsilí uskutečňovat společenskou transformaci a dále rozvíjet pokrok civilizace 
vycházejí z Božích duchovních, společenských a administrativních zákonů pro dnešní den. 

musí sledovat svůj cíl v kontextu vznikají-
cí světové civilizace. Bahá’í spisy vysvětlu-
jí, že lidstvo prožívá přechodný věk, který 
lze nejlépe vylíčit jako přechod ze společ-
ného dětství do společné dospělosti lidstva. 
Charakteristickou známkou věku dospělos-
ti bude sjednocení lidstva, které zase vyža-
duje zavedení principů spravedlnosti. nelze 
připustit, aby současná nerovnost mezi bo-
hatými a chudými trvala i nadále. všichni 
obyvatelé Země by měli mít možnost rado-
vat se z plodů materiálně a duchovně pro-
sperující globální společnosti. Pro vytvoření 
takovéto společnosti je nezbytné, aby se  
lidem všude na světě umožnilo podílet se 
na tvořivých procesech, které jí dají vznik-
nout. Prvotním úkolem rozvoje je vytváření 
schopností jednotlivců, společenství a insti-
tucí k těmto procesům účinně přispívat.

Pro člověka to znamená, že by měl rozví-
jet řadu navzájem propojených schopností 
– v oblasti přírodních věd, umění, techniky, 
společnosti, morálky a duchovnosti. Jednot-
livci musí být obdařeni chápáním základ-
ních konceptů, znát fakta a ovládat metody, 
stejně jako musí mít dovednosti, postoje 
a vlastnosti, které se vyžadují k tomu, aby 
mohli vést produktivní život. Z pohledu 
společenství znamená rozvíjení schopnos-
tí podporu jeho rozvoje. Dané společen-
ství tak může působit jako prostředí, které 
přispívá k obohacování kultury.

Kromě vzdělávání jednotlivců a roz-
víjení života společenství musí rozvojo-
vé strategie věnovat pozornost posilování  
organizačních struktur. na všech úrovních 
společnosti je třeba institucí, které mohou 
působit jako řečiště, jehož prostřednictvím 
mohou jednotlivci i skupiny projevovat svůj 
talent a energii při službě lidstvu. Jedním 
z úspěchů, na který je Bahá’í společenství 
obzvláště pyšné a jehož za více než 160 let 
své existence dosáhlo někdy i za těch nejne-
příznivějších podmínek, je vytvoření struk-

  Snahy o rozvoj společnosti, které Bahá’í 
společenství po celém světě vynakládají, 
jsou součástí globálního úsilí přinášet všem 
národům prosperitu v rámci nově vznikající 
světové civilizace. Různé projekty se od 
sebe svým rozsahem a propracovaností liší, 
ale všechny uznávají potřebu zabývat se 
duchovními i materiálními stránkami života. 
Tato místní zahradnická iniciativa  
v mongolském Erdenbulganu pomáhá ke
zlepšování výživy v dané oblasti 
prostřednictvím pěstování čerstvé zeleniny. 
Za uplatnění konzultace zároveň zvyšuje 
schopnost tamního společenství pracovat  
jako jeden kolektiv.
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tury volených orgánů na místní, regionální, 
národní a mezinárodní úrovni. tato kolek-
tivní hierarchie přenáší proces rozhodování 
na nejnižší možnou úroveň, čímž poskytuje 
jedinečný prostředek pro místní iniciativy a 
zároveň však poskytuje takovou úroveň ko-
ordinace a autority, která umožňuje spolu-
práci v celosvětovém měřítku. snahy Bahá’í 
věřících o rozvoj těží na celém světě  z vede-
ní a podpory, jež tento správní řád skýtá.

Rozvíjení schopností národů světa a 
jejich institucí k účinné účasti na budo-
vání stavby prosperující civilizace vyža-
duje, aby se nesmírně zvýšil jejich přístup  
k vědění. vzhledem k tomu, že si takováto 
civilizace bude muset být vědoma jak ma-
teriální, tak i duchovní dimenze existence, 
musí teorie a praxe rozvoje čerpat inspira- 
ci z obou základních systémů poznání,  
které po staletí poháněly pokrok lidstva 
kupředu: z vědy a z náboženství. Prostřed-
nictvím těchto dvou hnacích sil se utřídily 
zkušenosti, které lidstvo zakusilo, inter- 
pretovalo se jeho prostředí, zkoumaly se 
jeho skryté schopnosti a do jeho morálního  
a intelektuálního života se zavedla kázeň. 
Dohromady působily jako skuteční zakla-
datelé civilizace.

Bahá’í odmítají představu, že mezi vě- 
dou a náboženstvím panuje vrozený kon-
flikt. tato přestava se rozšířila v intelek-
tuálních rozpravách v době, kdy samotné 
pojetí každého z těchto systémů bylo vý-
slovně nedostatečné. soulad mezi vědou 
a náboženstvím je jedním ze základních 
principů Bahá’í víry, která učí, že nábo- 
ženství bez vědy brzy upadne do pověrči-
vosti a fanatismu, zatímco věda bez nábo-
ženství se stává pouze nástrojem hrubého 
materialismu.

Zběžný pohled na historické síly, které 
tvarují strukturu společnosti, by měl pře-
svědčit i ty nejdychtivější obhájce dnešní 
globální politiky, že nekontrolovatelný ma-
teriální rozvoj nikdy nepovede k opravdo-
vé prosperitě. Ze srdce velkých mas lidstva 
lze slyšet dvojí volání. 

Zatímco lidstvo volá po dostupnosti plo- 
dů materiálního pokroku pro všechny ná-
rody, je jeho intenzivní volání po hodno-
tách duchovní civilizace neméně naléhavé. 
neboť jak řekl ‘abdu’l-Bahá, materiální ci-
vilizace je „jako skleněné stínidlo lampy. 
Boží civilizace je jako lampa samotná a 
sklo bez světla zůstává tmavé. Materiální 
civilizace je jako tělo. ať je tělo neskona-
le sebepůvabnější, sebeelegantnější a sebe-
krásnější, je však mrtvé. Boží civilizace je 
podobná duchu, a tělo získává život z du-
cha...“

Přístup 
Bahá’í činnosti v oblasti rozvoje se řídí 

určitými základními principy. v Bahá’í ví-
ře je zakázáno nucené obracení na víru, a 
rozvojové projekty neslouží k vlastní pro-

pagaci ani jako prostředek k získávání no-
vých věřících. Pouze v náležitém kontextu 
může Bahá’í společenství přijímat finanč-
ní prostředky na projekty humanitární po-
vahy od vlády nebo od organizací jiných 
dárců, avšak Bahá’í nepřijímají ani nepo-
užívají finance z vnějších zdrojů k rozvo-
ji interních záležitostí svého společenství. 
Bahá’í víra coby náboženství samozřejmě 
nabízí lidem možnost, aby se dozvěděli  
o principech víry a stali se jejími stoupen-
ci. Proto také Bahá’í společenství pořádají 
řadu aktivit, jak duchovních, tak vzdělá-
vacích, jichž se mohou všichni zúčast-
nit.  Záměrem rozvojových aktivit však 
je účast Bahá’í společenství na nezištné 
službě lidstvu.

Úsilí věnované sociálnímu a ekonomic- 
kému rozvoji hraje v životě Bahá’í spole- 
čenství charakteristickou úlohu. Jednotli-
ví věřící, skupiny a Bahá’í správní orgány 
se takto snaží aplikovat svoje náboženské 
principy za účelem dosažení materiální-
ho a společenského pokroku. Cílem tohoto 
úsilí není sloužit pouze samotným Bahá’í 
věřícím, ale lidem všech vyznání a vyna-
kládají se snahy, aby se dosáhlo co nejšir-
ší účasti lidí. 

Protože Bahá’í společenství je celosvě-
tově rozšířené, překonává rozdíly časté  
v dnešní společnosti jako např. město a 
venkov, „sever“ a „jih“,” „rozvinuté“ a 
„nerozvinuté“ oblasti. Proces vytváření 
schopností, kterým je  rozvoj definován, 
musí probíhat v každé části světa. Bahá’í 
věřící v jakékoliv zemi, ať už žijí ve své 
rodné zemi nebo někde jinde, mají mo-
rální povinnost, aby se jako členové toho 
či onoho národního společenství tohoto 
procesu účastnili a svým nadáním přispí-
vali k jeho rozvoji. Pouta spolupráce však 
překračují i národní hranice a zdroje ply-
nou z materiálně prosperujících zemí do 
těch méně prosperujících. Bahá’í věří, že je 
právem každého národa, aby sledoval svou 
vlastní cestu rozvoje a řídil si své vlastní 
záležitosti. Bahá’í celosvětová admini-
strativní struktura toto právo zajišťuje. 
Zatímco  lze tedy pro nějaký projekt snad-
no získat podporu a zdroje zvnějšku, tak  
o tom, zda jsou splněny podmínky, aby šlo 
této podpory tvůrčím způsobem využívat, 
rozhodují ti, kteří daný projekt řídí.

Z Bahá’í pohledu závisí pokrok v oblasti 
rozvoje především na přirozených podně-
tech z místních společenství a právě z těch-
to podnětů by měl čerpat svou hnací sílu. 
Bahá’í tedy obecně zahajují své projekty 
sociálního a ekonomického rozvoje rela- 
tivně jednoduchým souborem aktivit, kte-
ré jsou pro místní společenství zvládnu-
telné. složitost těchto projektů narůstá 
přirozeně a organicky s tím, jak účastníci 
projektu dosahují úspěchů, získávají zkuše-
nosti a zlepšují své schopnosti rozhodovat  

„Každý 
rozumný 

člověk, chodí-li 
po této zemi, 
se vskutku 

cítí zahanben, 
jelikož si je plně 

vědom toho, 
že zdrojem 

veškerého jeho 
blahobytu, 
bohatství, 

moci, vyvýšení, 
pokroku a síly 
je, jak přikázal 
Bůh, právě ta 
samotná země, 
po níž šlapou 
chodidla všech 

lidí.“   

— Bahá’u’lláh

(pokračování na straně 74)
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Většinu z několika tisíc projektů so-
ciálního a ekonomického rozvoje 
představují malé projekty Bahá’í 

věřících žijících ve vesnicích i městech 
na celém světě. Bahá’í se při těchto pro-
jektech řídí vedením, které poskytují du-
chovní a společenské principy jejich víry, 
aby se vyrovnali s výzvami, před nimiž je-
jich místní společenství stojí. stěžejním 
bodem Bahá’í učení je základní myšlenka, 
že člověk naplňuje svůj potenciál službou 
lidstvu. níže pro ilustraci uvádíme několik 
takových projektů. 

 v tanzanii studuje malá skupinka lidí  �
materiály hovořící o smyslu života,  
o duchovní povaze lidstva a o síle roz-
mlouvání s Bohem. Díky nadšení z těch- 
to probíhajících diskuzí rozšiřují svoje 
kolektivní úsilí jednoduchým, a přesto 
přirozeným způsobem. nejprve se za-
měřili na podporu gramotnosti, aby 
mohli lépe porozumět studovaným ma- 
teriálům, a poté na řešení potřeb v pra- 
covní oblasti prostřednictvím kurzů šití. 

 Bahá’í ze svatého vincenta a gre- �
nadin, které zajímala morální vý-
chova mládeže, se setkali s místním 
ministrem školství, který je podpořil 
v tom, aby připravili kampaň, oslovili 
středoškolské  studenty a učitele, aby 
vedli kurzy, věnovali knihy školám a 
knihovnám a zorganizovali setkání pro 
veřejnost zaměřená na toto téma. 

 s pomocí městské rady, která zajistila  �
sazenice, pracovníky a nářadí, zorga-
nizovali Bahá’í ve městě Klang v Ma- 
lajsii projekt vysazování stromů. Pro-
jektu se zúčastnili význačné místní osob- 
nosti, učitelé a studenti. 

 Bahá’í ve městě Évora v Portugalsku  �
pomáhají mladým lidem ve svém spo- 
lečenství získávat poznatky o důleži-
tosti životního prostředí a jeho ochrany. 
ve dvou školách koordinují kampaň 
„Čistá přehrada, živá voda“ a spolu 
s dobrovolníky z řad studentů čistili 
přehradu, která zásobuje pitnou vodou 
jejich město.

 Místní Bahá’í správní orgán v Indii  �
podporuje vytvoření rybníku. výnosy 
z prodeje ryb jdou na podporu umělé 
líhně ryb a vzdělávacího programu, 
který pomáhá místním lidem osvojovat 
si a používat příslušné technologie. 

 ve městě south Perth v austrálii se Bahá’í  �
společenství zaměřilo na problematiku 
rasové jednoty, vůdcovství a vzdělávání 
ve 21. století, což jsou témata, která 
vážně znepokojovala jejich spoluobča- 
ny. Bahá’í společenství organizuje ve-
řejné diskuze, které přinášejí cenné 
porozumění těmto tématům  i praktické 
návrhy na změnu. 

 Malá skupinka v Bulharsku, znepo- �
kojená úpadkem morálních hodnot, 
se rozhodla využít síly médií a umění, 
aby oslovila mladé lidi. Její členové 
natočili krátký videoprogram, hráli 
loutkové divadlo a psali novinové 
články. všechny uvedené aktivity se 
zaměřovaly na zlepšování vztahu mezi 
různými etnickými skupinami a na 
život bez drog. 

 v jednom městě na srí Lance chodili  �
Bahá’í od domu k domu a hovořili  
s lidmi o zdraví dětí. touto aktivitou 

  Kampaň „Čistá přehrada, živá voda“ 
ve městě Évora v Portugalsku

 skupina Bahá’í ve spojených státech  �
se snaží pomáhat vězňům, aby změnili  
svůj život. skupina připravila kurz 
„Úspěšné řízení sebe sama,“ jehož 
výsledkem bylo snížení počtu reci- 
divistů mezi těmi, kteří kurz absolvo-
vali. 

Iniciativy na místní úrovni
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odpovídali na žádost místních lékařů, 
kteří chtěli zvýšit povědomí o léčení  
lidí napadených parazity. výsledkem 
jejich snah bylo, že se na určitou kliniku 
ke stanovení diagnózy a na léčení 
dostavilo 300 dětí. 

 Veřejná diskuze na sociální témata, 
kterou uspořádalo Bahá’í společenství  
v South Perthu v Austrálii..
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Když Bahá’í úsilí o rozvoj dosáhne 
určité úrovně zkušeností, je scho-
pno zkonsolidovat svoje činnosti 

a začne v závislosti na množství svých 
lidských zdrojů přinášet užitek velkému 
počtu lidí. Příkladem takového projektu 
je Barli institut rozvoje venkovských žen, 
který existuje v indickém státě Madhja 
Pradéš už od roku 1985. Jeho programy 
se zaměřují na zrovnoprávnění a podporu 
žen, což se považuje za stěžejní v jakémko-
li procesu trvalých změn v převážně ven-
kovských oblastech tohoto státu. 

Institut vytváří programy na podpo-
ru změn a překonávání překážek, které  
společenskému rozvoji kladou do cesty 
překonané praktiky minulosti. Institut 
za tímto cílem poskytuje ženám možnost,  
aby se hluboce zamyslely nad pova-
hou svých vztahů s ostatními lidmi a ke 
svým společenským institucím, stejně 
jako nad odvěkými kastovními, kme-

  Od roku 1985 se více než 1 600 žen 
zúčastnilo hlavního internátního programu 
Barli institutu rozvoje venkovských 
žen v indickém Indore. Absolventky 
posilněné svými zkušenostmi, které zvyšují 
jejich schopnosti stát se hybnou silou 
společenských změn, ovlivnily měřitelným 
způsobem blaho svých rodin a domovských 
vesnic. Na obrázku je skupinka účastnic  
na půdě tohoto institutu.

rým je internátní několikaměsíční kurz. 
absolventky se vrací domů, aby začaly  
s drobným podnikáním, založily mlá-
dežnické skupiny, staraly se o morální 
vzdělávání dětí a vedly kurzy rodičovství 
a zvyšování gramotnosti. Přednost má 
výchova mladých dívek a v mnohých ob-
lastech byl zaznamenán měřitelný nárůst  
v počtu dívek, které chodí do školy.

novými a třídními předsudky. Zároveň 
ženy podporuje v tom, aby našly pozitiv-
ní prvky své kultury, které je třeba ucho-
vat a posílit. Zvláštní důraz se klade na 
umění, hudbu a tanec. Je zřejmé, že pou- 
ze toto zamyšlení ženám nepomůže  
v tom, aby se pro muže staly rovnocenný-
mi partnerkami v rozvoji svých společen-
ství. Institut též ženy vede k tomu, aby si 
uvědomily, že mají vlastní vrozené schop-
nosti, a vede je také k rozvíjení praktic-
kých dovedností v oblasti zlepšení zdraví  
a výživy, zvyšování rodinných příjmů, 
zvyšování gramotnosti a ochrany život-
ního prostředí. Kromě svého zaměření na 
ženy považuje institut za nezbytné, aby se 
změnil přístup i dalších členů společen-
ství – jejich manželů, rodičů a dětí, a toho 
se snaží dosáhnout právě prostřednictvím 
svých programů. 

od svého vzniku se více než 1 600 žen 
zúčastnilo hlavního Barli programu, kte-

Učit se vykonávat systematické aktivity:  
Barli institut rozvoje venkovských žen 
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Stěžejním cílem programů v Barli 
institutu rozvoje venkovských žen je 
pomáhat ženám v tom, aby se staly 
rovnocennými partnery v rozvoji svých 
společenství. K podpoře tohoto cíle slouží 
činnosti v široké škále oblastí, jako je 
rozvíjení gramotnosti, ochrana životního 
prostředí, zdraví a výživa.
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o svém duchovním a materiálním rozvoji 
a uskutečňovat je v praxi. Z místních akti-
vit vyrůstají projekty dlouhodobější povahy 
a s ambicióznějšími cíly. K podpoře tako-
vých projektů neustále vznikají organizační 
struktury a některé z těchto nově vytvoře-
ných organizací mají potenciál k tomu, aby 
se staly plnohodnotnými zcela kvalifikova-
nými rozvojovými organizacemi, které mají 
schopnost realizovat programy v širokém 
poli působnosti.

Má-li se dosáhnout významného po-
kroku, je nezbytné, aby v regionu nebo  

v mikroregionu takovéto organizace exis-
tovaly. Přestože jednotlivý projekt může 
vést k hmatatelným výsledkům, zkuše-
nosti z celého světa dostatečně dokazují, 
že roztříštěné aktivity v oblasti zdravot-
nictví, vzdělávání nebo zemědělství ne-
vedou k trvale udržitelnému rozvoji. ani 
jedna disciplína sama nedokáže nabíd- 
nout řešení na všechny problémy, které su- 
žují lidstvo ze všech stran. Efektivní roz-
voj jednoznačně vyžaduje koordinovanou, 
mezidisciplinární a víceoborovou činnost. 
Je potřeba, aby organizační struktury byly 
schopny zvládat stále se zvyšující nároky na 
teoretickou a administrativní složitost, aby 
umožňovaly propojení projektů z různých 
oborů a poskytovaly potřebnou míru sou-
držnosti, nezbytnou pro důsledný rozvoj. 
Rostoucí síť těchto organizací v Bahá’í svě-
tovém společenství také umožňuje, aby se 
s promyšlenými metodami a přístupy, jež 
se vypracovaly v jedné zemi nebo regionu, 
seznámili i ostatní, čímž tato síť vytváří  
přirozenou cestu pro tok vědomostí.

 Program „Zvítězíme nad slovem“  
v Kolumbii je jednou z mnoha iniciativ Bahá’í 
společenství, které se zaměřují na posílení 
duchovního života dětí a mládeže. Tento 
program pracuje s mladými lidmi ve věku 
12-15 let. Materiály tohoto programu se 
zaměřují na to, aby zlepšovaly jejich schopnost 
vyjadřování a posilovaly jejich schopnosti 
rozhodování v morálních záležitostech.

(pokračování ze strany 70)

„ Buďte 
sjednoceni  
v poradě a 

buďte jedné 
mysli. Nechť je 
každé ráno lepší 
než předchozí 
večer a každý 

nový den nechť 
je bohatší než 

včerejšek. 
Hodnota 

člověka spočívá 
ve službě a 

ctnosti a nikoli 
v okázalosti 
bohatství a 
pokladech.“  

— Bahá’u’lláh
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ať už Bahá’í rozvojové projekty působí 
na jakékoliv úrovni, jejich hlavním téma-
tem je učit se novým věcem. Jako členové 
náboženského společenství se Bahá’í věřící 
řídí společnou věroukou a základními prin-
cipy. ale rozumné uplatňování těchto prin-
cipů při transformaci společnosti je něčím, 
čemu se musíme učit na základě vlastních 
zkušeností. Proto je základem všech kolek-
tivních činností pečlivá snaha aplikovat du-
chovní principy, které nejenže ukazují cestu 
k praktickým řešením, ale navíc podněcu-
jí k postojům, vůli a dynamice, které napo-
máhají v realizaci těchto řešení. Pro proces 
učení je stejně tak důležitá obsahová náplň 
a metody vědy, protože náboženskou prav-
dou se nemíní pouhá tvrzení o tajuplných 
záležitostech, ale prohlášení, která vedou  
k experimentování, aplikaci a ke vzniku sys-
témů a procesů, jejichž výsledky lze ověřovat 
pozorováním a pomocí rozumu. Rozvoj ci-
vilizace kromě toho vyžaduje znásobení ma-
teriálních prostředků, které se musí vytvořit 
pomocí vědeckých snah. Rozvoj jako pro-
ces učení se lze proto nejlépe popsat jako 
proces konání, vyhodnocování a konzultace, 
přičemž se všechny tyto procesy vykonáva-
jí ve světle vedení, které neodmyslitelně tkví  
v náboženském učení, jakož i za použití vě-
deckých vědomostí.

Systematizace nabytých vědomostí
s tím, jak Bahá’í organizace zaměřené 

na rozvoj společnosti systematicky třídí 
poznatky, které vznikly během fází konání 
a vyhodnocování, dochází k procesu uče-
ní se poznatkům, který je předpokladem, 
jenž jednotlivcům, společenstvím a institu-
cím umožňuje, aby se podíleli na proměně 
společnosti. K usnadnění procesu učení 
se novým věcem o teorii a praxi rozvoje 
byla v rámci Bahá’í společenství vytvořena 
Kancelář sociálního a ekonomického roz-
voje (osED – office of social and Econo-
mic Development), která sídlí ve světovém 
centru Bahá’í víry v izraelském městě Hai- 
fa. Prostřednictvím sítě spolupracovníků, 
kteří působí přímo v terénu, tato agentu-
ra podporuje organizace, které již dosáhly 
určité úrovně komplexnosti. Kromě toho 
zajišťuje, aby se rostoucí měrou zvýšila do-
stupnost materiálních zdrojů pro pořádání 
Bahá’í rozvojových projektů, koordinuje tok 
těchto zdrojů na mezinárodní úrovni a spra-
vuje některé fondy určené k těmto účelům. 
osED také poskytuje všeobecné poraden-
ství, jak technického, tak jiného rázu, jako 
odpověď na otázky, které vyvstanou.

Funkce, které osED vykonává, jí po-
skytují perspektivu potřebnou k tomu, aby 
mohla sbírat a systematizovat poznatky  
o rozvoji, který probíhá v Bahá’í společen-
stvích na celém světě. Identifikuje-li osED 
určité přístupy a metodologie, které v něk-
teré oblasti činnosti přinášejí obzvlášť dobré 
výsledky, zajistí, aby se na různých konti-

 Bahá’í programy pomohly v několika 
afrických zemích vytvořit skupiny 
obecních zdravotnických pracovníků, 
mezi nimiž je i žena na obrázku, 
kteří se věnují široké škále činností. 
V současnosti probíhá vytváření a 
zdokonalování souboru materiálů, které 
pomáhají jednotlivcům, aby své rodiny a 
společenství seznamovali s informacemi 
a základními poznatky ohledně velké 
řady témat týkajících se oblasti 
zdravotnictví 

nentech zahájily pilotní projekty, přičemž 
záměrem je zdokonalení obsahu a metod 
a jejich soustředění do testovaného pro-
jektu. Program se potom rozšíří do celého 
světa, aby ho národní Bahá’í společenství, 
pokud tomu tak chtějí, mohla přizpůsobit 
svým specifickým potřebám. Dva následu-
jící příklady pomohou ilustrovat, jak tento 
proces probíhá.  

Rozpoznávání různých trendů v Bahá’í 
projektech zaměřených na zvýšení gramot-
nosti vedlo k vytvoření programu, který 
nese název Program duchovního rozvoje 
mladší školní mládeže.  

v roce 1994 vyzvala Kancelář sociální-
ho a ekonomického rozvoje skupinu učitelů, 

(pokračování na straně 78)
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S rostoucím počtem a různorodostí 
Bahá’í rozvojových projektů dochází 
k rozvíjení organizačních struktur, 

které zajišťují jejich dlouhodobou živo-
taschopnost a zabezpečují jejich stále se 
zvyšující potřeby. tyto organizace systema- 
ticky školí lidské zdroje a řídí množství 
činností zaměřených na koordinované a 
mezidisciplinární řešení problémů míst-
ních společenství i celých regionů. sku-
tečnost, že v určitém regionu existuje 
rozvojová organizace, která se věnuje pok-
roku nějaké skupiny obyvatelstva, vede  
k zajištění uceleného rámce pro aktivity 
různého druhu. Dochází k rozvíjení schop- 
ností k hodnocení společenských sil a pod-
mínek, k vytváření představ o budouc- 
nosti, k vyhodnocování zdrojů a k vývoji 
dobře definovaných strategií. s tím, jak 
organizace systematizují poznatky získané 
praktickou činností i vyhodnocováním 
různých oblastí, dochází k procesu učení 
se, které je předpokladem smysluplné 
transformace. Příkladem takové orga-
nizace je Fundación para la aplicación y 
Enseñanza de las Ciencias (FUnDaEC – 
nadace pro aplikaci a výuku věd).  

FUnDaEC byl založen v Kolumbii  
v roce 1974. vychází ze dvou základních 
konceptů: za prvé, aby společnost mohla 
kráčet po své vlastní cestě rozvoje, je třeba 
mít instituce a struktury, které skutečně 
patří lidem. Za druhé, pokud se lidé mají 
postarat o svůj vlastní rozvoj, musí se za-
pojit do systematického procesu učení se. 
aby se tyto zásady uvedly do praxe, FUn-

DaEC založil Universidad para el Desa-
rollo Integral (Univerzitu integrovaného 
rozvoje), což představuje rámec, ve kterém 
se mohou procesy učení se uvést v dané 
populaci do pohybu. tyto procesy zahr-
nují hledání alternativních systémů vý-
roby, ustavení životaschopných systémů 
formálního vzdělávání a posilování míst-
ních ekonomik. 

nejpozoruhodnějším výsledkem toho-
to procesu učení se je program, který se 
nyní aplikuje v několika dalších zemích 
Latinské ameriky. Díky rokům výzku-
mu a praxe, jež se zaměřovaly na potřeby 
venkovské mládeže FUnDaEC vytvořil 
alternativní středoškolský konzultační 
systém sistema de aprendizaje tutorial 
(sat – systém konzultačního vzdělávání) 
a současně i korespondenční univerzitní 
program pro výuku budoucích učitelů. 
Program sat zdůrazňuje uplatnění vě-
deckých talentů v místních poměrech a 
jenom v Kolumbii se ho účastní více než 
třicet tisíc studentů. Hlavním tématem 
osnov, které nabízí, je vzájemné propoje-
ní poznatků. vzdělávací jednotka, která 
se zaměřuje na rozvoj různých lidských 
schopností, používá materiál, jenž čerpá 
z několika akademických disciplín a zá-
roveň do obsahové náplně daného kurzu 
hladce vetkává poznatky o společenské a 
duchovní realitě. teorie se studuje v kon-
textu praxe a od studentů se žádá, aby bra-
li v úvahu rozsáhlejší důsledky toho, co se 
učí, pro zkvalitnění vlastního života i ži-
vota společnosti. 

Schopnost institucí pomáhat při proměně společnosti: FUNDAEC 

  Systém konzultačního vzdělávání 
(SAT, Sistema de Aprenzidaje Tutorial) 
umožnil tisícům mladých lidí  
v odlehlých oblastech Kolumbie získat 
vysoce kvalitní středoškolské vzdělání. 
Jeho metodologii a materiály nyní 
využívá řada dalších zemí.

  FUNDAEC nabízí několik 
pregraduálních i postgraduálních 
programů studentům z mnoha oblastí 
Latinské Ameriky.

76 BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství



BAHÁJI: Profil bahájskej viery a jej svetového spoločenstva 77 

  Přístup programu FUNDAEC umožňuje společenstvím, aby si vytvářela a uplatňovala 
vědecké poznatky tak, aby se řešily místní potřeby a aby napomáhala k proměně společnosti.

Kromě výzkumu a praktické činnosti  
v populaci, které FUnDaEC přímo po-
máhá, vytvořil také – s pomocí postgra-
duálního programu zvaného „vzdělávání 
pro rozvoj“ – schopnosti, které ostat-
ním organizacím umožňují, aby ve svých 
programech a projektech uplatňova-
ly přístupy Univerzity pro integrovaný 
rozvoj, aby efektivně posilovaly moti-
vaci lidí a zodpovědnost za svůj rozvoj, 
aby pomáhaly vybudovat místní insti-
tuce, jež jsou nezbytné, nemají-li ven-
kovská společenství zaniknout nebo se  
v procesu globalizace asimilovat, aby vlo-
žily síly vědy do rukou venkovských lidí, 
kteří se tak mohou stát aktéry společné-
ho projektu vytváření a používání nových 
poznatků, a aby skloubily vědecký i ná-
boženský systém poznávání při zkoumání 
reality a transformaci společnosti.

  Univerzitní kampus, kde probíhají 
některé z univerzitních programů 
FUNDAECu.

BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství 77 



78 BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství

 Ú S I L Í  O  R O Z V O J  S P O L E Č N O S T I

aby analyzovali zkušenosti získané v Bahá’í 
společenstvích při potírání negramotnos-
ti. na základě toho vznikly pilotní projek-
ty na rozvíjení gramotnosti v Kambodži,  
v středoafrické republice a v guyaně. tyto 
a následné projekty jasně ukázaly, že mladší 
školní mládež ve věku 12-15 let byla nejvíce 
otevřena programům, které mohou zlepšit 
schopnosti vyjadřování. Kromě výuky zá-
kladních technik čtení a psaní se Program 
duchovního rozvoje mladší školní mládeže 
snaží obdařovat mladé lidi této věkové sku-
piny schopnostmi číst s dobrým porozu-
měním a vyjadřovat své myšlenky jasně a 
výřečně. Důraz se klade na to, aby pozi-
tivní slova a myšlenky doprovázely dobré 
skutky.

Primární zdravotní péče představuje 
další oblast společného snažení. Během 
80. let a začátkem 90. let 20. století usku-
tečnili Bahá’í věřící řadu projektů zaměře-
ných na zdravotnictví. Při analýze jejich 
zkušeností si Kancelář sociálního a eko-
nomického rozvoje povšimla toho, že nej- 
úspěšnější projekty byly ty, které patřily do 
sítě projektů ve východní africe, a které 
podporovaly primární zdravotní péči, zej-
ména prostřednictvím vzdělávání obecních 
zdravotníků. ti, kteří se projektů účastni-
li, se koncem roku 1996 na popud Kance-
láře sociálního a ekonomického rozvoje 
sešli ke konzultaci. Z jejich diskuzí vznikl 
program složený z několika modulů, které 
budou školit jednotlivce, aby prosazovali 
zdravotní péči ve svých širších rodinách a 
společenstvích. text první úrovně se v sou- 
časnosti nabízí rozvojovým organizacím  
z celého světa a zároveň se vytváří a v teré-
nu testují materiály pro další úrovně, včetně 
doplňkových materiálů, které se zaměřují 
na specializované oblasti jako je například 
výživa, zdraví žen, prevence alkoholismu a 
HIv/aIDs. 

Příspěvek do globální diskuze  
o rozvoji

Rozšiřující se síť činností popsaná  
v předcházejícím textu má pro Bahá’í spo-
lečenství význam, který zdaleka přesahu-
je bezprostřední užitek, jehož se postupně 
dosáhlo. Zkušenosti s používáním prin-
cipů zachycených ve spisech víry ve značně 
rozličných situacích postupně vyjasnily to, 
jak společenství chápe současné problémy  
v oblasti rozvoje a vybavilo je k tomu, aby  
s ještě větší sebedůvěrou přispívalo do pro-
bíhající globální diskuze. tato účast zase 
následně představuje další důležitou a tr-
valou příležitost naučit se něco nového.

Bahá’í mezinárodní společenství (BIC 
– Bahá’í International Community) se 
na obecné úrovni účastnilo řady velkých  
mezinárodních summitů a nevládních 
fór. Mezi důležité patřila Konference osn  
o životním prostředí a rozvoji („summit 

Země“) v Rio de Janeiru v roce 1992, svě-
tový summit pro sociální rozvoj v Kodani 
v roce 1995 a čtvrtá světová konference o 
ženách v Pekingu ve stejném roce, jakož i 
světová konference proti rasismu v Durba-
nu v roce 2001.

vzhledem ke světovému názoru, kte-
rý vyplývá z Bahá’í věroučného sytému, se 
Bahá’í  společenství obzvlášť živě zajímá o 
diskuze, které zkoumají přínos náboženství 
k otázkám rozvoje. K těmto diskusním fó-
rům patřila Konference dialogu světových 
náboženství o rozvoji, kterou spolupořá-
dali světová banka a arcibiskup z Canter-
bury a která se konala v Lambeth Palace 
v Londýně v roce 1998 a Parlament nábo-
ženství světa, který se konal v Jihoafrické 
republice v roce 1999. obzvláště oboha- 
cující byla účast na projektu, který v letech 
1995 až 2000 pořádalo Mezinárodní cen-
trum pro výzkum rozvoje v Kanadě a který 
zkoumal vztah mezi vědou, náboženstvím 
a rozvojem.

Bahá’í společenství nalezlo v této řadě 
aktivit vítanou možnost k tomu, aby vyjá-
dřilo své hlavní přesvědčení, které podně-
cuje Bahá’í práci v oblasti rozvoje. Už na 
summitu Země předložilo Bahá’í meziná-
rodní společenství plenárnímu zasedání 
prohlášení jménem všech nevládních ná-
boženských organizací, které v závěru uvá-
dělo: „Hluboké a převratné změny, jednota 
a bezpříkladná spolupráce, které se vyža-
dují k tomu, aby se svět začal orientovat 
směrem k ekologicky trvale udržitelné a 
spravedlivé budoucnosti, budou možné 
pouze díky tomu, dojde-li k hlubokému 
zapůsobení na lidského ducha a budeme-
li se dovolávat těch univerzálních hodnot, 
které jako jediné mohou dodat jednotliv-
cům i národům sílu k tomu, aby jednali  
v souladu s dlouhodobými zájmy planety  
a lidstva jako celku.“

Dva zásadní dokumenty Bahá’í me-
zinárodního společenství rozvíjejí tuto 
myšlenku do větší hloubky. Jedná se o do-
kument Prosperita lidstva (the Prosperi-
ty of Humankind), který se distribuoval 
na světovém summitu pro sociální rozvoj 
a dokument ocenění duchovnosti při roz-
voji: základní úvahy týkající se vzniku du-
chovně orientovaných ukazatelů rozvoje 
(valuing spirituality in Development: Ini-
tial Considerations Regarding the Creation 
of spiritually Based Indicators for Develop-
ment), který byl prezentován na Konferen-
ci dialogu světových náboženství o rozvoji. 
První z těchto dvou prohlášení definuje 
lidskou prosperitu jak z duchovního, tak  
z materiálního hlediska, a předkládá ote-
vřenou analýzu panujících materialistic-
kých představ a praktik v oblasti rozvoje 
a nabízí strategii rozvoje, jejímž cílem je 
povzbudit převážnou část lidstva při pře-
bírání zodpovědnosti za vytváření bu-
doucnosti planety. Dokument ocenění 

(pokračování ze strany 75)

„Nezane-
prázdňujte 
se vlastními 

zájmy.  
Nechť se vaše 
myšlenky upí-
nají k tomu, 
co napraví 

osud lidstva  
a posvětí srdce 

a duše lidí.“ 

— Bahá’u’lláh
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  Kolokvium věnované vědě, náboženství 
a rozvoji, které se konalo v listopadu 
2000 v Novém Dillí v Indii. Účastnilo 
se jej více než 150 odborníků na rozvoj, 
náboženských představitelů a vědců, 
kteří diskutovali na téma, jak by bylo 
možné v oblasti rozvoje systematicky 
využívat dvou navzájem se doplňujících 
systémů poznání – vědy a náboženství. 
Na obrázku z posledního dne této události 
představitelé různých konzultačních 
pracovních skupin, kteří se věnovali 
velmi důkladným úvahám o konkrétních 
tématech, podávají zprávu o svých 
závěrech všem účastníkům..

duchovnosti při rozvoji (valuing spiritu-
ality in Development) navrhuje pět prin-
cipů nezbytných k dosažení civilizace, která 
je spravedlivá, sjednocená a trvale udrži-
telná: jednota v různosti, rovnocennost a 
spravedlnost, rovnost pohlaví, důvěryhod-
nost a morální vůdcovství a nezávislé hle-
dání pravdy. Prohlášení se dále zaměřuje na 
oblasti práce, o kterých se domnívá, že se 
musí těšit prioritnímu postavení při uplat-
ňování těchto principů: ekonomický roz-
voj, vzdělání, ochrana životního prostředí, 
zajištění základních potřeb potravy, výživy, 
zdravotní péče a příbytku, vládnutí a účast 
lidí na správě.

s blížícím se koncem 20. století došly 
Bahá’í instituce k závěru, že je třeba stálé-
ho fóra, které by nepřetržitě a do hloubky 
zkoumalo duchovní a materiální základnu 
rozvoje. výsledkem bylo založení Institutu 
pro studia globální prosperity, jehož první 
iniciativou v listopadu 2000 bylo pořádání 
kolokvia věnovanému vědě, náboženství 
a rozvoji, které se konalo v novém Dillí  
v Indii. této konference věnované disku-
zi o tom, jak propojit náboženské hodno-
ty a vědecké metody v oblasti rozvoje, se 

zúčastnilo více než sto zástupců nevládních 
organizací ze všech částí země. Institut pro 
studia globální prosperity velmi povzbuze-
ný úspěchem i ohlasem na toto setkání, nyní 
uvádí do pohybu podobný proces konzul-
tace s organizacemi občanské společnosti  
v různých zemích celého světa.

Každý důkladný pozorovatel si musí 
uvědomit potřebu obrovských investic do 
lidských a materiálních zdrojů, které vlády  
i organizace občanské společnosti vyna-
kládají na prosazování blahobytu lidského 
rodu. stejně tak musí ocenit důvtip a du-
cha idealismu, který tuto práci podněcuje. 
Bahá’í společenství odhodlané rozvíjet své 
rozvojové programy i nadále tříbí svou vizi, 
že klíčem k úspěšnému rozvoji je vytváření 
schopností. tato vize vyžaduje, aby se lidé 
všude aktivně zapojovali do tvorby a pou-
žívání poznatků. takové zapojení mohou 
zprostředkovat duchovní principy spolu  
s metodami vědy. Bahá’í společenství se  
domnívá, že vzájemné sdílení poznatků, kte-
ré se takto nadobudou, v konečném důsled-
ku představuje jeho nejužitečnější příspěvek 
ke globální diskuzi o rozvoji. �
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Pravděpodobně nejvýz-
namnějším fenoménem se na 
mezinárodní scéně posledních 
let stal proces „globalizace“ – 
postupné „zmenšování“ světa 

a stále větší mísení jeho lidí, kultur a hos-
podářských systémů. 

procesy globalizace byly již mnoho- 
krát hodnoceny a přehodnocovány v nes-
číslných knihách, novinových článcích a 
politických proslovech. někteří se o globa- 
lizaci vyjadřují kladně, jiní záporně. 

obránci globalizace argumentují pří-
nosem hmotného blahobytu nesčetným 
miliónům lidí po celém světě. Globali- 
zace boří národní, hospodářské a kulturní 
bariéry a napomáhá urychlit proces bu-
dování míru.  

Kritici namítají, že chaotický způsob, 
kterým se tržní síly vyšplhaly až na globál-
ní úroveň, rozpoutal zničující vír, který 
vykořisťuje pracovníky, zbídačuje chudé 
na úkor bohatých, ničí životní prostředí a 
dohání ty největší nespokojence k terori-
stickým činům. Říkají, že účinky globali- 
zace jsou stejně hrozivé - ať už se jedná  
o šíření aIdS, požívání drog či vytvoření 
světové monokultury, která ničí místní tra-
dice a snižuje rozmanitost. 

ať už jsou argumenty jakékoliv, není 
možné přehlédnout rozsáhlé společenské, 
kulturní a politické změny, které z pro-
cesu globalizace pramení. vypadá to, že 
mládež po celém světě nyní popíjí stejné 
nealkoholické nápoje, obléká se v jednom 

„Země je 
jediným 

domovem...“ 
Bahá’í se domnívají, že dramatické změny a přeměny 
lidské společnosti po celém světě v uplynulém století 
– změny, které ještě nejsou zcela u konce – vyvolal 
příchod nového Posla Božího. Je to právě rozbřesk světla 
nového Zjevení, které zalévá září plán Boha na budoucí 
uspořádání společnosti. 

 B U D O U C N O S T

stylu a poslouchá stejnou hudbu. bývalí 
globální nepřátelé se nyní společně podí-
lejí na mírových misích. nové trendy emi-
grace způsobují, že se znenadání mohou lidé  
v téměř každém velkém i menším městě 
setkat s mnohem větším počtem cizích 
přízvuků a tváří. 

ať už je to dobré či zlé, lidská společnost 
se dynamicky přetváří v každé zemi. Cel-
kový trend je jasný: nejsme svědky ničeho 
menšího než vzniku nové civilizace globál-
ního charakteru. 

před více než 100 lety popsal bahá’u’lláh 
tuto novou skutečnost slovy: „Země je jedi-
ným domovem a lidstvo jeho občany.“ 

Lidstvo dnes čelí zásadní otázce: jakou 
globální civilizaci chceme mít? bude jí do-
minovat povrchní materialismus, ve kte-
rém je nejvyšším snažením lidí obklopit 
se výrobky módních značek, zatímco mili- 
ardy jiných lidí žijí v zavrženíhodné chu-
době? bude to civilizace, kde se poražení 
budou muset vzdát své kultury, práce a při-
rozené krásy svého životního prostředí pro-
to, aby druzí někde jinde žili v blahobytu? 

nebo je v možnostech lidstva se společně 
chopit vlády nad svým vlastním osudem a 
zajistit, aby to nejlepší z lidské civilizace 
zůstalo zachováno? Je možné vytvořit svět, 
ve kterém materiálnímu a vědeckému pokro-
ku vládnou etické a duchovní zásady podpo-
rující blahobyt všech lidí po celé zemi?  

bahá’í věří, že dramatické změny a pře-
měny lidské společnosti po celém světě  
v uplynulém století – změny, které ještě ne-n

a
Sa
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jsou zcela u konce – vyvolal příchod nové-
ho posla božího. Je to právě rozbřesk světla 
nového Zjevení, které zalévá září plán boha 
na budoucí uspořádání společnosti. 

Jinými slovy, v historii lidstva je ná-
boženství jeho hnací silou – a bude mu  
i nadále  určovat směr a účelně promyšlené 
uspořádání. postupné zjevování boží vůle 
lidstvu skrze boží posly vede k rostou- 
cí integraci lidské společnosti a zvyšování 
stupně rozvoje civilizace. okruh lidské jed-
noty se postupně rozšiřoval z úrovně kme-
nů na úroveň městských států a odtud až  
na úroveň národních států. 

proces sjednocování dnes vrcholí rozvo- 
jem globální společnosti. Z pohledu ba- 
há’u’lláhova zjevení nejsou dějiny dvacáté-
ho století opravdu ničím jiným než neustá- 
lým postupným procesem – byť někdy bo-
lestivým – k novému uspořádání společ-
nosti v budoucnu. 

rozpad velkých koloniálních impérií 
devatenáctého století, neúspěšné experi-
menty s totalitními režimy, fašismem a 
komunismem, stále rostoucí zavrhování 
dříve opěvovaného konceptu nadřaze-
nosti rasy, mužské nadvlády a náboženské 
domýšlivosti, to vše vytvořilo prostor pro 
nevyhnutelné změny. 

Současně s tím umožnily vědecké ob-
jevy a nové společenské názory minulé-
ho století uspíšit  pokrokový společenský, 
hospodářský a kulturní přerod, ve kterém 

jasně vyvstaly možnosti budoucí společ-
nosti, která umožní uspokojovat materi-
ální potřeby každého člověka.  

v prvních letech tohoto nového století 
bude probíhající proces globalizace i nadá-
le bořit tradiční překážky vzešlé ze zasta-
ralých a chybných konceptů nadřazenosti 
rasy, třídy či národa. Zajisté budou také 
nadále nabírat na rychlosti změny v ob-
lasti vědy a kultury, které přinášejí příslib 
blahobytu pro všechny. 

bahá’u’lláh navíc varoval, že dynamika 
spojování národů světa do jednoho celku a 
založení nové civilizace budou potenciál-
ně zkázonosné. píše: „Znamení blížících se 
nepokojů a chaosu jsou nyní patrná, neboť 
převládající Řád se zdá být v zoufalém ne-
pořádku. brzy bude stávající řád svinut a 
namísto něj se rozprostře nový.“ 

Jinými slovy: nepříznivé důsledky této 
probíhající globální revoluce je možné 
přirovnat k demolici starého domu, která 
má uvolnit místo k postavení nové budo-
vy. bahá’í však věří, že budoucnost lidstva 
bude mírová a blahobytná, a že se jí může-
me přiblížit tím, že začneme žít v souladu  
s novými duchovními zákony a principy, 
jež jsou platné pro naši dobu.  

prvním z těchto principů je uznání naší 
základní jednoty ve všech sférách, což vy-
žaduje odstranění všech rasových, třídních 
a národnostních předsudků a ustavuje rov-
noprávnost mezi ženami a muži. Jednota 
také znamená podniknout velké a smyslu- 
plné kroky k odstranění velkých rozdílů 
mezi bohatými a chudými. Uznání všech 
světových náboženství jako jedné víry od-
straní navždy náboženské sváry a nesná-
šenlivost. 

na úrovni jednotlivce se bahá’u’llá-
hem nastíněné budoucí uspořádání spo-
lečnosti opírá o nejvyšší morální měřítka. 
při veškerém kontaktu s druhými se bu-
dou lidé řídit zásadami pravdomluvnosti, 
poctivosti a zdvořilosti. nesobecká služba 
druhým se stane pravidlem a obecné sna-
žení o dosažení dokonalosti ve všech ko-
naných věcech dodá představě o osobním 
naplnění nový význam. všeobecně roz-
šířená cudnost a střízlivost napomohou za-
stavit šíření mnoha chorob a značné části 
lidského utrpení.  

na úrovni společenství nabádá bahá’u’- 
lláh k přehodnocení priorit tak, aby nik-
do nehladověl, aby žádná rodina nezůstala 
bez přístřešku a aby žádnému dítěti neby-
lo upřeno vzdělání. Společenské institu-
ce, ať už na místní, regionální či celostátní 
úrovni, budou klást na první místo sprave-
dlnost a společné dobro, a všeobecně roz-
šířené porozumění  duchovní skutečnosti 
lidstva povede k stále větší míře spoluprá-
ce, učení se a objevování. 

na celosvětové úrovni vyzýval bahá’u’- 
lláh k založení nových institucí schopných 
řídit blížící se globální společnost. Kon-

Prvky světového 
společenství 
národů
Jak předpovídal bahá’u’lláh před
více než sto lety, má-li dojít k ustave-
ní trvalého světového míru,  musí se 
nové světové uspořádání zakládat
na těchto prvcích:

 uznané a bezpečné hranice pro  �
všechny státy 

 svoboda pohybu a myšlení pro  �
všechny lidi 

 všeobecné odzbrojení  �

 ustavení světové federace národů  �

 ustavení světového soudního  �
dvora pro soudní projednávaní 
mezinárodních sporů

 vytvoření mezinárodních  �
vojenských sil schopných 
prosazovat mír pomocí zásad 
kolektivní bezpečnosti

 oddanost ochraně kulturní  �
rozmanitosti 

„Pozvedne-li 
některý král zbraně 

proti jinému, 
všichni by měli 

povstat jako jeden 
muž a zabránit 

mu v tom. Bude-
li toto učiněno, 

nebude národům 
světa více třeba 
zbraní, pouze za 

účelem zachování 
bezpečnosti jejich 
říší a udržování 

vnitřního pořádku 
na vlastních 

územích. Tím 
se zajistí mír a 

klid pro všechny 
národy, vlády a 

státy.“  

— Bahá’u’lláh
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krétně se v bahá’í spisech uvádí, že svě-
tu budou vládnout demokraticky zvolený 
zákonodárný sbor, světový soud a světo-
vá vláda, které se všechny budou opírat 
o mezinárodní ozbrojené síly schopné 
vykonávat kolektivní vůli národů světa. 
Tyto celosvětové instituce budou oddá-
ny zásadě kolektivní bezpečnosti a budou 
společně pracovat na ukončení válek a 
chudoby, vyzdvihovat rozvoj vědy a tech-
niky ku prospěchu všeho lidstva a koordi-
novat trhy a obchod tak, aby se podporoval 
všeobecný blahobyt.  

bahá’í učení je na hony vzdáleno tomu, 
aby stanovovalo režim vlády „velkého 
bratra“ na světové úrovni, avšak zdůraz-
ňuje význam místní autonomie a získá-
vání názorů zdola od řadových členů.  
v bahá’í správním řádu se svobodně zvo-
lenými řídícími zastupitelskými orgány  
a jmenovanými poradci na místní, regio- 
nální, národní a mezinárodní úrovni je 
ztělesněn systém správy, která se věnuje 
problémům na globální úrovni, aniž by ni-
čila místní iniciativy a hlediska. Také du-
chovní a společenské zásady bahá’í spisů 
obhajují nejvyšší standard lidských práv. 

nové instituce předpovězené bahá’u’- 
lláhem si na všech úrovních stanoví za 
hlavní cíl spravedlnost. „nejmilovaněj-
ší ze všech věcí je v Mých očích Sprave-
dlnost,“ píše bahá’u’lláh. bahá’í se snaží 
o vytvoření světa, ve kterém vládci lid-
ské společnosti zajistí, že se všem dostane 
spravedlivého a nestranného zacházení;  
že budou naplněny základní potřeby po-
travy, přístřeší a důstojnosti; a že lidé po-
rušující zákon budou rychle a spravedlivě 
potrestáni. Hojné přijímání bahá’í zásad 
konzultace a volebních procedur vyzdvih-

ne do veřejného života nový typ morál-
ních představitelů, takových představitelů, 
kteří budou stavět blahobyt celé komuni-
ty nad zájmy jednotlivých stran, ideologií, 
kmenů či podniků, a zejména pak nad své 
vlastní zájmy. 

bahá’í věří, že přijetí těchto myšlenek 
a jejich uvedení do praxe národy světa je 
nevyhnutelné a že nepovede k ničemu 
menšímu než k přislíbenému dni všech 
náboženství. To se shoduje s vizí, kterou 
Izajáš uvedl v bibli o době, kdy národy:  
„překují své meče na radlice svá kopí 
na vinařské nože... nebudou se již cvičit  
v boji.“ Je to něco, za co se křesťané modlí 
k bohu již celá staletí, když pronášejí otče-
náš a dotvrzují příchod božího Království: 
„buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ 
bude to naplnění příslibu v Koránu, že se 
světlo boží spravedlnosti jednoho dne roz-
břeskne nad celou zemí a „neuzříš na ní 
ani zakřivení, ani zvlnění.“ *

v dnešní společnosti samozřejmě 
existuje více šiřitelů podobných myšle-
nek a zásad. Jak již bylo dříve zmíněno, 
bahá’u’lláhovo učení o společnosti se  
v mnoha směrech stalo synonymem mo-
derní definice pokrokové společnosti.  
a postupný vznik celosvětových institucí 
jako je organizace spojených národů na-
bízí lidstvu výchozí bod, odkud začít ta-
kový druh celosvětové koordinace, kterou 
tato nová doba potřebuje.  

Jestli se neúspěšným ideologickým ex-
perimentům minulého století podařilo 
alespoň něco ukázat, pak je to poznání, 
že pokusy o větší koordinaci se musí za-
kládat na morálních zásadách a duchovní 
vizi. bez hlubokého porozumění a roz-
poznání duchovní skutečnosti lidstva, kte-

  Bahá’í jsou přesvědčení, že budoucnost
bude ve znamení souladu a spolupráce
mezi světovými náboženstvími. V roce
1995 se v Londýně na schůzce na
vrcholné úrovni věnované způsobům
vzájemné spolupráce při ochraně
životního prostředí například sešli 
představitelé devíti světových 
náboženství, včetně Bahá’í společenství. 
Účastníci založili Alianci náboženství a 
ochrany životního prostředí (Alliance of 
Religion and Conservation) a od té doby
se mnozí z těchto náboženských 
představitelů spojili se Světovou bankou
v další iniciativě, která se zaměřuje na
boj se světovou chudobou.

(* citace použity z:
Izajáš 2,4 - český ekumenický překlad 1985
Matouš 6,10 – Bible kralická
Qur’án 20:107 - překlad Ivana Hrbká, 1972
pozn. překl.)
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  Světové Bahá’í
společenství dlouhodobě
podporuje Organizaci
spojených národů. Tuto
instituci mnozí Bahá’í
považují za předpoklad pro 
vytvoření určitého druhu 
sjednoceného světového
společenství národů,
k němuž vyzýval 
Bahá’u’lláh.

rá je opravdovým základem lidské povahy, 
bude cesta kupředu zajisté velmi obtížná.  

vývoj společnosti pečlivě usměrňova-
li velcí náboženští učitelé minulosti. Mo-
rální kodex desatera přikázání a Zlaté 
pravidlo, jež se jedno jak druhé objevují  
v téměř všech náboženských tradicích, jsou 
názorným příkladem povahy těchto ná- 
boženských učení a slouží jako etický ná- 
vod i jako výzva k dosahování úspěchů  
v oblasti duchovnosti. prostoupily lidské 
vědomí a změnily strukturu kultury všude 
na světě. Hodnota takového společenské-
ho učení je zřejmá i pro nevěřící. 

duchovní svět je zdrojem těch lidských 
vlastností, které plodí jednotu a harmo-
nii, které vedou k hlubokému chápání a 
porozumění a které umožňují spolupráci 
na společném díle.  Mezi tyto lidské vlast-
nosti patří láska, odvaha, vize, sebeoběto-
vání a pokora. Tyto vlastnosti, které jsou  
v zásadě duchovní povahy, tvoří nevidi-
telný, a přesto nezbytný základ lidské spo-
lečnosti. 

v minulosti se duchovní učení soustře-
ďovala zejména na činy jednotlivce nebo 
na navození souladu u poměrně malých 
skupin lidí. Stejně tak se morální důraz 
soustřeďoval převážně na chování jed-
notlivce: nepokradeš, nelži, miluj bližní-
ho svého. 

naše dnešní chápání duchovnosti musí 
obsáhnout nejen život jednotlivce a skupi-
ny, ale také kolektivní pokrok lidstva jako 

celku. Jde o část toto, co bylo přislíbeno ve 
všech svatých písmech světa. ve skuteč-
nosti právě pouze díky tomu, že lidský rod 
konečně vstoupil do věku zralosti, se nyní 
mohou naplnit starobylá proroctví, která 
předpovídají dobu míru a spravedlnosti. 

Zásadním poselstvím bahá’u’llá-
hova učení je výzva k jednotě; obecen-
stvem, jemuž je výzva určena, je celý svět:  
„nechť vaše vize objímá celý svět a ne- 
omezuje se pouze na vás samotné.“ Sto let 
po Jeho odchodu nabírá tato výzva vidi- 
telné podoby ve společenství, které před-
stavuje mikrokosmos lidského rodu jako 
takového, ve společenství, které se nyní na-
chází v každém koutu světa, ve společenství, 
které na rozdíl od všech ostatních srovna-
telných hnutí, odolalo věčnému nutkání  
k rozštěpení na sekty a podskupiny, ve 
společenství, které vědomě vytváří nový 
model uspořádání společnosti pro globál-
ní civilizaci. 

vznik bahá’í společenství dává pře-
svědčivý důkaz, že se lidstvo ve vší své 
různorodosti může naučit žít a pracovat 
jako jeden národ v jedné globální domo-
vině. představuje také pádný důkaz pro 
vážné a objektivní prozkoumání nároků 
a tvrzení oné výjimečné osobnosti, jejíž 
duch toto společenství založil a stále jej 
udržuje. �

„Znamení 
blížících se 
nepokojů 
a chaosu 
jsou nyní 

patrná, neboť 
převládající 

Řád se zdá být 
v zoufalém 
nepořádku. 
Brzy bude 
stávající 

řád svinut a 
namísto něj 
se rozprostře 

nový.“   

— Bahá’u’lláh
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Jednota lidského rodu, jak ji předvídal ba-
há’u’lláh, předpokládá založení celosvětového 
společenství národů, ve kterém jsou všechny 
národy, rasy, vyznání a třídy těsně a trvale sjed-
noceny a ve kterém je autonomie jeho členských 
států a osobní svoboda a iniciativa jednotlivců, 
kteří je tvoří, jednoznačně a úplně zaručena. 
Takové společenství národů se musí, pokud si 
ho můžeme představit, skládat ze světového 
zákonodárného orgánu, jehož členové budou, 
jako zplnomocněnci celého lidstva, vykonávat 
konečnou kontrolu nad celkovými zdroji všech 
začleněných národů a budou ustanovovat ta-
kové zákony, které budou vyžadovány k tomu, 
aby upravovaly život, uspokojovaly potřeby a 
urovnávaly vztahy mezi všemi národy a rasa-
mi.  

Světová exekutiva, podporována mezinárod-
ními ozbrojenými silami, bude uskutečňovat 
rozhodnutí, ke kterým se dospělo, a aplikovat 
zákony ustanovené tímto světovým zákono-
dárným orgánem a bude chránit organickou 
jednotu celého společenství národů. Světový 
tribunál bude soudně posuzovat a vynášet 
závazné a konečné rozsudky v naprosto všech 
sporech, které mohou vyvstat mezi různými 
prvky tvořícími tento univerzální systém.  

bude vynalezen mechanismus celosvětové vzá-
jemné komunikace, objímající celou planetu, 
osvobozený od národních překážek a omezení 
a  pracující s udivující rychlostí a dokonalou 
pravidelností. Světová metropole bude fungo-
vat jako nervové centrum světové civilizace, 
ohnisko, ke kterému budou směřovat sjedno-
cující síly života a z něhož budou vyzařovat 
její energizující vlivy. Světový jazyk bude buď 
vynalezen nebo vytvořen z existujících jazyků 
a bude se mu vyučovat na školách všech fede-
ralizovaných národů jako pomocnému jazyku 
vedle jejich mateřštiny. Světové písmo, světová 
literatura, jednotný a univerzální systém měn, 
měr a vah zjednoduší a usnadní styk a porozu-
mění mezi národy a rasami lidstva. 

v takové světové společnosti budou věda a 
náboženství, dvě nejmocnější síly v lidském 
životě, uvedeny do souladu, budou spolupra-
covat a harmonicky se rozvíjet. Tisk přestane 
být v takovém systému hanebně manipulován 

nezadatelnými zájmy, ať soukromými nebo 
veřejnými, bude dávat plný prostor vyjádření 
rozrůzněných názorů a přesvědčení lidstva a 
bude osvobozen od vlivu soupeřících vlád a 
národů. Ekonomické zdroje světa budou or-
ganizovány, jeho surovinové zdroje se budou 
odčerpávat a plně zpracovávat, trhy se budou 
koordinovat a rozvíjet a distribuce jeho pro-
duktů se bude spravedlivě regulovat. 

bude ukončeno národní soupeření, nenávist a 
intriky a rasovou nesnášenlivost a předsudky 
nahradí rasové přátelství, pochopení a spolu-
práce. příčiny náboženských svárů budou trva-
le odstraněny, ekonomické překážky a omezení 
budou naprosto zrušeny a nadměrné rozdíly 
mezi třídami budou vyhlazeny. velká chudoba 
na jedné straně a hrubé hromadění majetku na 
straně druhé zmizí. nezměrná energie mrhaná 
a plýtvaná na války, ať hospodářské nebo po-
litické, bude věnována takových cílům jako je 
rozšíření rozsahu lidských vynálezů a technic-
kého rozvoje, zvýšení produktivity lidstva, vy-
mýcení nemocí, rozšíření vědeckého výzkumu, 
pozvednutí standardu tělesného zdraví, zbys-
tření a vytříbení lidského mozku, zužitkování 
nevyužívaných a netušených zdrojů planety, 
prodloužení lidského života a podpora jakých-
koli dalších faktorů, které mohou stimulovat 
intelektuální, morální a duchovní život celého 
lidského rodu. 

Světový federální systém vládnoucí celé Zemi a 
mající nezpochybnitelnou autoritu nad jejími 
nepředstavitelně nesmírnými zdroji, mísící a 
ztělesňující ideály východu a Západu, osvo-
bozený od prokletí války a jejího utrpení a 
předsevzatý využívat všech dostupných zdrojů 
energie na povrchu planety, systém, ve kterém 
je (ozbrojená) Síla služebnicí Spravedlnosti, 
jehož život udržuje všeobecné uznání jedno-
ho boha a jeho věrnost jednomu společnému 
Zjevení – takový je cíl, ke kterému lidstvo, 
popoháněné sjednocujícími silami života, 
směřuje.

—  Shoghi Effendi, 
Bahá’u’lláhův Světový řád

„V TAKOVÉ SVĚTOVÉ SPOLEČNOSTI ...“
V 30. letech 20. století Shoghi Effendi shrnul Bahá’u’lláhovu vizi sjednoceného světového 
společenství národů v jednom často citovaném dopise psaném Bahá’í věřícím na Západě. 
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� K dokončení výstavby těchto 
velkolepých teras na úpatí hory Karmel 
došlo v roce 2001. Táhnou se bezmála 
jeden kilometr vzhůru po svahu hory, 
která se v judaismu, křesťanství, jakož 
i v Bahá’í víře považuje za posvátnou a 
obklopují Bábovu svatyni, což je druhé 
nejsvětější místo v Bahá’í světě. Terasy 
jsou upraveny do podoby rozlehlé 
zahrady a jsou význačným příkladem 
rozmanitosti rostlin pěstovaných v celém 
tamním regionu. Těchto devatenáct 
teras je přístupných veřejnosti a již se 
jim začalo dostávat chvály od odborníků 
v oblasti architektury a zahradní 
architektury. Bahá’í jsou přesvědčeni 
o tom, že jejich dobudování znamená 
novou etapu v růstu a v rozvoji Bahá’í 
víry a že zračí krásu a vznešenost, jež 
přísluší jejímu celosvětovému rozšíření 
a oddanosti těm nejvyšším morálním 
zásadám.
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Další informace 
Chcete-li se o Bahá’í víře dozvědět více, máte na výběr z pestré 
palety různých zdrojů. O Bahá’í víře vyšlo více než 2 000 knih. 
Knihy o Bahá’í víře vyšly v téměř všech rozšířenějších jazycích. 
Mnoho Bahá’í knih lze zakoupit v knihkupectvích, na internetu 

(v češtině na: http://nakladatelstvi.bahai.cz) nebo v Bahá’í nakla-
datelstvích, která působí ve více než třiceti zemích. O Bahá’í víře 
se natočilo mnoho filmů a videí. Ve spoustě měst po celém světě 
najdete kontakt na Bahá’í společenství v telefonním seznamu.

Bahá’í víra v ČR
První zprávy o předchůdci Bahá’u’lláha, 

Bábovi, se v tehdejším Českém království 
objevily v německy psaných novinách Pra-
ger Zeitung už v roce 1852. V roce 1909 
založil Karl Krüttner první Bahá’í společen-
ství v Žatci. První  českou publikací o Bahá’í 
víře byla  brožura „Zjev hnutí  mírového na 
východě“, kterou přeložil a připravil Miloš 
Wurm v Brně roku 1913. 

V roce 1928 navštívila Československo 
významná americká Bahá’í esperantistka 
a novinářka Martha Root. V té době ji na 
Pražském hradě přijal prezident Masaryk 
a roku 1936 i prezident Beneš. T. G. Masa-
ryk na poselství Bahá’í víry, které mu Martha 
Root přinesla, reagoval kladně: „Pokračujte 
v tom, co děláte, rozšiřujte tyto zásady hu-
manity a nečekejte na diplomaty. Samotní 
diplomaté nemohou přinést mír, ale je to 
veliká věc, že lidé na vlivných místech začí-
nají mluvit o těchto univerzálních mírových 
principech. Jděte s těmito principy mezi dip-
lomaty, do univerzit, vysokých škol a dalších 
škol, a také o nich pište. Světový mír mohou 
přinést jen a jen lidé.“ Prezident Beneš se 
vyjádřil následovně: „Bahá’í víra je jednou 
z velikých morálních a společenských sil na 
celém dnešním světě. Jsem více přesvědčen 
než kdy jindy, že s rostoucími morálními 
a politickými krizemi ve světě musíme mít 
větší mezinárodní koordinaci. Hnutí jako 
Bahá’í víra, které razí cestu pro univerzální 
mírové uspořádání, je nutností.“ 

Ve 20. a 30. letech 20. století nastal rozvoj 
pražského Bahá’í společenství. Docházelo 
k překladům Bahá’í literatury do češtiny, 
pořádání přednášek a šíření víry mimo Pra-
hu. Za nacistické okupace byla veškerá Ba-
há’í činnost přerušena. Bahá’í společenství 
začalo aktivně žít v období po roce 1945. 
K rozvoji společenství a získávání zájemců 
docházelo až do r. 1958, kdy komunistické 
úřady odsoudily jednoho českého Bahá’í  
k trestu vězení a některé další věřící proná-
sledovaly výlučně na základě jejich nábo-
ženského vyznání. Veškeré Bahá’í aktivity se 
nesměly pořádat až do sklonku roku 1989, 
kdy došlo k obnovení Bahá’í společenství. 

V první polovině 90. let vznikla Bahá’í 
společenství v Praze, Brně, Ostravě, Olomo-
uci, Liberci, Českých Budějovicích, Fren- 
štátě pod Radhoštěm, Hluboké nad Vlta-
vou a dalších městech. Už v dubnu 1991 
byla poprvé zvolena Národní duchovní 
rada Bahá’í Československa. Do roku 1998 
fungovalo administrativně jednotné česko- 

-slovenské společenství. V roce 1998 byla 
poprvé zvolena Národní duchovní rada 
České republiky a obdobně i v SR byla 
zvolena první Národní duchovní rada Slo-
venska. 

České Bahá’í společenství kromě šíření 
důležitých zásad úcty ke všem nábožen-
stvím a oceňování rozmanitosti různých 
kultur veřejnosti zdarma nabízí program 
morální výchovy dětí a mládeže, studijní 
kurzy pro dospělé a duchovní setkání ur-
čená pro lidi všech věrovyznání i lidi bez 
vyznání. Kromě toho pořádá společenské 
aktivity a pravidelné Bahá’í školy. Snaží se 
vytvářet prostor k tomu, aby se lidé mohli 
zamýšlet nad nadčasovými pravdami a nad 
tím, jak je mohou ve svém životě prakticky 
uplatňovat. Na aktivitách Bahá’í společen-
ství jsou všichni zájemci vítáni.

ré inspirují k vnitřní proměně. Vhodné pro 
každého, kdo se s Bahá’í spisy setkává vůbec 
poprvé.

Země je jediným domovem 
John Huddleston
Ucelený úvod do Bahá’í víry. Autor infor-
mativně prezentuje Bahá’í učení a vyslovu-
je přesvědčení, že její stoupenci mají klíč  
k postupnému řešení globálních problé-
mů. 

Kristus a Bahá’u’lláh 
George Townshend
Autor – významný hodnostář anglikánské 
církve v Irsku – vyhlásil přesvědčení, že se 
Kristus vrátil do lhostejného světa v osobě 
Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry. Detail-
ní pohled na to, jak Bahá’u’lláhův příchod 
naplnil prorocký příslib o návratu Krista. 

Internet
Oficiální stránka Bahá’í 
společenství v ČR
www.bahai.cz
Poskytuje informace v češtině o Bahá’í víře 
a aktuálním dění v Bahá’í společenství.

Bahá’í svět – The Bahá’í World 
www.bahai.org
Hlavní oficiální stránka Bahá’í světového 
společenství v angličtině (ale též v několi-
ka dalších světových jazycích). Poskytuje 
podrobné informace o dějinách, učení a ak-
tivitách Bahá’í víry spolu s výběrem citátů 
z Bahá’í Písma.

Bahá’í zpravodajský servis – 
Bahá’í World News Service
www.bahaiworldnews.org
V anglickém jazyce poskytuje aktuální zprá-
vy o mediálně zajímavých událostech týka-
jících se Bahá’í společenství na celém světě 
a přináší články a fotografie, které mohou 
média volně šířit.

One Country
online časopis Bahá’í mezinárodního spo-
lečenství v angličtině
www.onecountry.org
Přináší texty a fotografie Bahá’í meziná-
rodního společenství a zprávy zejména  
o Bahá’í aktivitách zaměřených na společen-
ské problémy jako například trvale udrži-
telný rozvoj, lidská práva, mír, pokrok žen 
a vztahy s jinými náboženstvími.

Vybrané knihy
Nabídku Bahá’í literatury vám na požá- 
dání zašleme, nebo se též nachází na we-
bových stránkách českého Bahá’í nakla-
datelství: 

Bahá’u’lláhovy vybrané spisy
Bahá’u’lláh
Kniha lásky a duchovní síly. Bahá’u’lláh 
objasňuje postavení Božích Proroků, po-
jednává o nesmrtelné duši, Světovém řádu, 
Největším míru a duchovním smyslu živo-
ta.

Skrytá slova
Bahá’u’lláh
Nejznámější a nejoblíbenější Bahá’u’llá-
hovo dílo shrnující na několika stránkách 
duchovní poselství zakladatelů všech svě-
tových náboženství.

Odpovědi na některé otázky
‘Abdu’l-Bahá
Kniha nabízí odpovědi na otázky, které od-
pradávna zaměstnávaly lidskou mysl. Obsa-
huje témata jako např. logické důkazy Boží 
existence, role a vliv zakladatelů nábožen-
ství, kdo je Ježíš Kristus, objasnění biblic-
kých proroctví, původ člověka, život po 
smrti a mnoho jiných témat.

Růže lásky
Bahá’u’lláh a ‘Abdu’l-Bahá
Oblíbený výběr citátů z Bahá’í spisů, kte-

                   http://nakladatelstvi.bahai.cz,  
v angličtině též na www.bahaibookstore.com, 
www.bahai-publishing-trust.co.uk.  
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Další informace vám rádi poskytneme na adrese:

www.bahai.cz, info@bahai.cz
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Bahá’í víra... 
 má společenství ve více než 190 zemích  �

 je druhým územně nejrozšířenějším nezávislým  �
náboženstvím na světě

 rozsáhlejší Bahá’í společenství se nacházejí v nejvyšším  �
počtu zemí po křesťanství 

 patří k nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě �

 má více než pět miliónů stoupenců, kteří pocházejí ze  �
všech národnostních skupin, náboženských prostředí, 
etnik a společenských tříd

Bahá’u’lláh...
  � byl zakladatelem Bahá’í víry 

 žil v letech 1817 až 1892 �

 byl perským šlechticem �

 kvůli Svému učení 40 let strádal ve vyhnanství a ve  �
vězení 

 zjevil více než 100 svazků svatých spisů  �

 je zatím posledním z řady Božích Poslů, k nimž patřili  �
Abraham, Kršna, Mojžíš, Buddha, Zoroastr, Kristus a 
Muhammad

Bahá’u’lláh učil... 
že existuje jenom jeden Bůh  �

 že všechna světová náboženství představují jednu  �
neměnnou, věčnou víru

 že celé lidstvo tvoří jeden celek, jehož osudem je žít   �
v míru a harmonii

 že smyslem života na zemi je duchovní rozvoj, který je  �
přípravou na věčnou existenci po smrti

Mezi zásady Bahá’í víry patří... 
 jednota lidstva  �

 rovnoprávnost žen a mužů  �

 úplná integrace všech ras  �

 ekonomická spravedlnost  �

 všeobecné vzdělání  �

 soulad mezi vědou a náboženstvím  �

 přijetí pomocného světového jazyka  �

 vytvoření světového společenství národů, které bude  �
udržovat mír pomocí kolektivní bezpečnosti 

Bahá’í... 
 usilují o vytvoření neustále se rozvíjející, trvale  �
udržitelné světové civilizace

 snaží se ve všech svých činech dodržovat vysoké   �
morální hodnoty 

 každodenně se modlí a meditují  �

 považují silnou a zdravou rodinu za základ společnosti  �

 připravili více než 3 000 vzdělávacích projektů v oblasti  �
životního prostředí a projektů sociálně-ekonomického 
rozvoje různého rozsahu, od venkovských škol až po 
regionální zdravotní kampaně a národní projekty  
v oblasti gramotnosti

Bahá’í společenství... 
 nemá kněze a nepřijímá finanční prostředky zvenčí �

 svou činnost vykonává prostřednictvím pozoruhodného  �
systému svobodně volených správních orgánů, které 
vytvářejí celosvětovou síť

 má ustavené místní správní orgány na téměř 10 000  �
místech na celém světě a národní orgány v téměř  
každém státě
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