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Stvoøitel všech vìcí je Bùh, Jediný, Neporov-

natelný, Skrze Sebe Jsoucí. On stvoøil nebesa

a zemi s pohoøími a údolími, lesy, loukami,

pouštìmi, øekami a moøi. Bùh povolal každou

živou vìc do øíše bytí. On stvoøil èlovìka a

vryl do nìj Svùj obraz.

Bahá’u’lláh nás uèí, že podstata Boha je pro

mysl èlovìka nepochopitelná, protože koneèné

nemùže pochopit nekoneèné. Jeho zpodobení

vytváøená následovníky rùzných náboženství

jsou pouze plody jejich vlastních pøedstav.

Bùh není èlovìk a není to ani pouhá síla

pronikající vesmírem. Slova, která musíme

nevyhnutelnì použít, když hovoøíme o Zdroji

našeho bytí, jako napøíklad Nebeský Otec,

Nebeská Síla, Velký Duch, vyjadøují jedno z

Jeho jmen a vlastností pomocí lidského jazy-

ka, který je však naprosto neschopný Ho 

popsat.

Ve Skrytých slovech èteme:
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Odkazy:

1. Bahá’u’lláh, Skrytá slova

2. Bahá’u’lláh, Bahá’í modlitby

3. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

4. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

5. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy
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Ó synu èlovìka! 
Miloval jsem tvé stvoøení, stvoøil
jsem tì tedy. Proto Mì miluj, abych
mohl jmenovat tvé jméno a naplnit
tvou duši duchem života. 1
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Dávná Krása pøijala øetìzy okovù,
aby se lidstvo mohlo vysvobodit ze
svých pout, a souhlasila, že se stane
vìznìm této mocné Pevnosti, aby
celý svìt dosáhl pravé svobody. Do
poslední kapky vypila pohár žalu,
aby všechny národy na zemi došly
trvalé radosti a byly naplnìny
štìstím. Toto jest z milosti vašeho
Pána, Nejmilosrdnìjšího, Slitovného.
Pøijali jsme ponížení, ó vìøící v Jed-
notu Boží, abyste vy mohli být
povýšeni, a trpìli jsme èetným
soužením, abyste vy prospívali a
vzkvétali. On pøišel znovu vystavìt
celý svìt! Hle, jak Jej ti, kteøí
pøidružují k Bohu, pøinutili pøebývat
v tom nejopuštìnìjším z mìst! 5
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Podle tìchto Bahá’u’lláhových slov je láska

Boha k nám samotnou pøíèinou naší existence.

Musíme si vždy uvìdomovat tuto lásku, která

nás ochraòuje, dává nám sílu a naplòuje nás

duchem života. Ve chvílích tìžkých i lehkých,

ve smutku i radosti, musíme pamatovat na to,

že jsme neustále zahrnováni Jeho láskou.

Z Bahá’í Písem se dovídáme, že nás Bùh

stvoøil ze Své lásky a uzavøel s námi Smlouvu,

která pøetrvá vìky. Slovo Smlouva znamená

dohodu nebo slib mezi dvìma èi více lidmi.

Podle Vìèné Smlouvy nás Nejštìdøejší Stvoøi-

tel nikdy neopustí a èas od èasu nám dá najevo

svou Vùli a svùj Zámìr prostøednictvím jedno-

ho ze svých Projevù.

Sloveso projevit znamená odhalit, zjevit,

ukázat nìco, co nebylo pøedtím známé. Pro-

jevy Boží jsou ony zvláštní Bytosti, které zje-

vují Slovo Boží. Jsou to Univerzální Uèitelé,

kteøí nás uèí, jak žít podle Vùle Boží a jak

dosáhnout skuteèného štìstí. Mezi tyto 
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Naše rozhodnutí být pevni ve Smlouvì bude

stále silnìjší, budeme-li si, zejména v období

zkoušek, pøipomínat Bahá’u’lláhùv život, Jeho

utrpení a Jeho mimoøádná vítìzství a

vzpomeneme-li si na nekoneènou lásku, kterou

mìl pro každou lidskou bytost. Necht’ jsou

tato slova vryta v našich myslích a srdcích:
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Projevy patøí napøíklad Krišna, Mojžíš,

Zoroaster, Buddha, Kristus, Muhammad a

samozøejmì Báb a Bahá’u’lláh - dvojí Projev

Boží pro tento vìk.

Dohoda má dvì èásti, je vytvoøena dvìma

stranami, z nichž každá slibuje, že bude jednat

urèitým zpùsobem. Ve Vìèné Smlouvì Boha

je Jeho èást vždy dodržena. Jak si však

mùžeme být jisti, že i my dodržujeme svoji

èást této mocné Smlouvy? 

Smlouva nás nabádá k tomu, abychom rozpoz-

nali Projev Boží a podøídili se Jeho Vùli. Mìli

bychom pamatovat na to, že cílem našich ži-

votù je poznat a uctívat Boha. Toto vysvìtlují

mnohé pasáže Bahá’u’lláhových Písem.

Krátká povinná modlitba je nejznámìjším

pøíkladem.
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První a nejpøednìjší povinností
pøedepsanou lidem vedle poznání
Toho, jenž jest Vìèná Pravda, je
neotøesitelnost v Jeho Vìci.
Pøimknìte se k ní a buïte z tìch,
jejichž mysl je pevnì upnuta a
ukotvena k Bohu. 4
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Dosvìdèuji, ó mùj Bože, že jsi mne
stvoøil, abych Tì poznal a uctíval.
Doznávám v tomto okamžiku svou
bezmocnost a Tvou moc, svou 
chudobu a Tvé bohatství. 

Není Boha kromì Tebe, Pomocníka 
v nebezpeèí, skrze Sebe jsoucího. 2
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Jak by to bylo smutné, kdyby dnes nìkdo

vyslechl radostnou zvìst o Bahá’u’lláhovì

Zjevení, ale nepøijal by Ho, a rozhodl se tak

následovat tradice minulosti. Pøidal by se k

tìm, kteøí v každém vìku doufali v pøíchod

Pøislíbeného, ale když se objevil, odmítli Ho a

nevìrni Jeho Vìèné Smlouvì lpìli na svých

vlastních pøedstavách.

Poté, co jsme pøijali Bahá’u’lláha, musíme

zùstat pevní a neochvìjní v Jeho Víøe a

poslouchat Jeho pøikázání. Nemùžeme dovolit

kritice zbloudilých lidí, aby nás odvedla z

pravé cesty, na kterou jsme se vydali. Musíme

být pevní a stálí ve Smlouvì. Bahá’u’lláh øíká:
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Vzhledem k tomu, že mùžeme Boha poznat

jedinì prostøednictvím Jeho Projevù, mùžeme

naplnit smysl našich životù pouze rozpoz-

náním Jeho Projevu pro tento den. Ti z nás,

kterým se dostalo štìdrosti pøijetí Bahá’u’lláha,

by mìli být vdìèní, že mohou žít v den, ve

kterém byly naplnìny všechny pøísliby minu-

losti. Mìli bychom být Bohu vdìèní, že nás

obdaroval vzácným darem rozpoznání

Bahá’u’lláha v èase, kdy si vìtšina obyvatel

zemì neuvìdomuje Jeho slávu. Bahá’u’lláh

øíká:
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Toto jest Den, kdy lidé byli zahrnuti
nejznamenitìjší pøízní Boží, Den,
kdy vše stvoøené bylo naplnìno 
Jeho nejmocnìjší milostí. Je povin-
ností všech národù svìta urovnat
vzájemné spory a v dokonalé jednotì
a pokoji pøebývat ve stínu Stromu
Jeho péèe a laskavé dobroty. 3
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