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Bahá’u’lláh se narodil 12. listopadu 1817
v Teheránu, hlavním mìstì Persie. Od dìtství
prokazoval neobyèejné vlastnosti a Jeho
chování pøesvìdèilo Jeho rodièe, že je
pøedurèený pro nìco velkého. Bahá’u’lláhùv
otec, významný ministr na královském dvoøe,
svého syna nesmírnì miloval. Jedné noci se
mu zdál sen, ve kterém vidìl, jak Bahá’u’lláh
plave v nekoneèném oceánu. Jeho tìlo záøilo a
osvìtlovalo nedozírné moøe. Okolo Jeho hlavy
záøily Jeho dlouhé havraní vlasy rozprostøené
do všech stran. Kolem Nìj se shluklo velké
množství ryb a každá se držela jednoho vlasu.
I pøestože bylo množství ryb obrovské, od
Bahá’u’lláhovy hlavy se neoddìlil ani jediný
vlas. Svobodný a nièím neomezený se pohyboval nad vodou a všechny ryby Ho následovaly.
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Bahá’u’lláhùv otec požádal muže známého
svou moudrostí, aby mu sen vysvìtlil. Bylo
mu øeèeno, že nekoneèný oceán znamená svìt
bytí. Bahá’u’lláh, Sám a neozbrojený, si ho
zcela podmaní. Množství ryb znázoròovalo
rozruch, jaký vzbudí mezi národy svìta. Bude
však mít neselhávající ochranu Všemohoucího
a nic Mu neuškodí.
V dobì, kdy Bahá’u’lláhovi bylo ètrnáct let,
byl na královském dvoøe proslavený svou
moudrostí a uèeností. Když mu bylo dvacet
dva let, Jeho otec zemøel a vláda Mu nabídla
jistou vysokou funkci. Bahá’u’lláhovým
zámìrem však nebylo trávit svùj èas øízením
svìtských záležitostí. Opustil královský dvùr a
ministry, aby nastoupil cestu, kterou Mu urèil
Všemohoucí. Trávil svùj èas tak, že pomáhal
utlaèovaným, nemocným a chudým, a brzy se
stal známým jako bojovník za spravedlnost.
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Bahá’u’lláh pozvedl zástavu svìtového míru a
bratrství a zjevoval Slovo Boží. I pøestože
Jeho nepøátelé proti Nìmu spojili své síly, On
nad nimi zvítìzil, tak jak Mu Bùh pøislíbil,
když byl v øetìzech v teheránském vìzení.
Bìhem Jeho života oživilo Jeho poselství
srdce tisícù lidí a mnozí položili své životy na
Jeho Stezce. Dnes se Jeho Uèení i nadále šíøí
po celém svìtì. Nic Mu nemùže zabránit
v uskuteènìní Jeho svrchovaného cíle, kterým
je sjednocení lidstva v jedné celosvìtové Vìci,
v jedné spoleèné Víøe.
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Ve vìku dvaceti sedmi let dostal Bahá’u’lláh
prostøednictvím zvláštního posla nìkteré z
Písem Bába, který hlásal blízkost Dne Božího;
Dne, kdy nový Projev Boží pøinese svìtu mír,
jednotu a spravedlnost tak dlouho oèekávané
lidstvem. Bahá’u’lláh Bábovo poselství
okamžitì pøijal a stal se jedním z Jeho
nejnadšenìjších pøívržencù. Avšak ti, kteøí
Persii ovládali, zaslepení vlastními sobeckými
touhami, zaèali Bábovy pøívržence s
nesmírnou krutostí pronásledovat. Ani
Bahá’u’lláh, známý svou vznešeností, nebyl
ušetøen. Pøibližnì osm let po Bábovì
Vyhlášení a dva roky po umuèení Bába
Samotného byl Bahá’u’lláh uvržen do
temného žaláøe zvaného Èerná díra. Øetìzy
kolem Jeho krku byly tak tìžké, že ani nemohl
zvednout hlavu. Zde strávil Bahá’u’lláh ètyøi
strašné mìsíce plné utrpení. Ale bylo to právì
toto vìzení, ve kterém Duch Boží naplnil Jeho
duši a zjevil Mu, že je Pøislíbeným všech
vìkù. Z tohoto temného vìzení povstalo
Slunce Bahá’u’lláha, osvìtlujíc celé stvoøení.
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Tìžkostí, které Bahá’u’lláh vytrpìl v ‘Akká, je
pøíliš mnoho, než aby se daly spoèítat. Ze
zaèátku byl uvìznìný o samotì v cele, do
které nemìly pøístup ani Jeho dìti. Nemìl
žádné prostøedky zabezpeèující alespoò minimální pohodlí a dnem i nocí byl obklopen
nepøáteli. Podmínky Jeho vìznìní se však
postupnì mìnily. Obyvatelé ‘Akká i místní
správcové velmi rychle nabyli pøesvìdèení o
nevinì malé skupinky Bahá’í uvìznìné
v jejich mìstì. Opìt byli lidé pøitahováni
moudrostí a láskou této neobyèejné Osobnosti,
aèkoli vìtšina z nich neporozumìla Jeho
vysokému postavení. Po nìkolika letech se
brány vìzeòského mìsta pro Bahá’u’lláha a
Jeho následovníky otevøely. Jemu Samotnému
bylo nakonec dovoleno žít v pøijatelnìjším
prostøedí, které dnes známe jako sídlo Bahjí.
Tam v kvìtnu roku 1892 zesnul, na vrcholu
Své vznešenosti a slávy.
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Po ètyøech mìsících strávených v Èerné díøe
byl Bahá’u’lláh zbaven veškerého majetku a
spolu se svou rodinou byl poslán do vyhnanství. V krutém zimním mrazu cestovali
horami západní Persie do Bagdádu, dnešního
hlavního mìsta Iráku, které tehdy náleželo do
Osmanské øíše. Slova nemohou popsat jejich
utrpení, když procházeli pìšky stovky mil
zasnìženým a zledovatìlým terénem na cestì
do tohoto osudem pøedurèeného mìsta.
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Konstantinopol byla sídlem vládce Osmanské
øíše. I zde Bahá’u’lláhova velká moudrost a
osobní kouzlo pøitahovaly stále vìtší množství
lidí. ,,Nesmí už déle zùstat v Konstantinopoli,‘‘ reptalo fanatické muslimské duchovenstvo, až nakonec pøesvìdèilo úøady, aby Ho
vyhostily do Adrianopole. V Adrianopoli napsal Bahá’u’lláh Desky králùm a vládcùm svìta
vyzývaje je, aby zanechali útlaku a tyranie a
vìnovali se dobru svých národù. Tehdy
vymysleli jeho nepøátelé nejkrutìjší trest.
Bahá’u’lláh a Jeho rodina byli vyhnáni do
‘Akká, toho èasu nejhorší trestanecké kolonie
celé øíše. ,,V drsných podmínkách vìzeòského
mìsta zajisté zahyne,‘‘ mysleli si krátkozrací
lidé, kteøí si pøedstavovali, že mohou zastavit
to, co Bùh Sám uvedl do pohybu.
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Bahá’u’lláhova sláva se rychle rozšíøila po
celém Bagdádu a do ostatních mìst v oblasti a
stále více lidí pøicházelo ke dveøím tohoto
Vìznì ve vyhnanství, aby pøijali Jeho
požehnání. Našlo se však i nìkolik takových,
kteøí Mu Jeho slávu závidìli. Mezi nimi byl i
Bahá’u’lláhùv nevlastní bratr Mírzá Yahyá,
který žil pod Jeho milující ochranou. Mírzá
Yahyá se postavil proti Bahá’u’lláhovi,
protože si myslel, že ho Bábovi pøívrženci,
kteøí mu v té dobì prokazovali velikou úctu,
pøijmou za svého vùdce. Nevìdìl, že když se
postaví proti Projevu Božímu, zapøíèiní tím
svùj vlastní pád. Protože když se objeví Projev
Boží, pouze ti, kteøí Mu slouží, mohou doufat
v dosažení skuteèné velikosti. Ani Jeho
nejbližší pøíbuzní nemohou zapomenout, že
[On] stojí nad všemi lidskými bytostmi a má
postavení, kterého nemùže dosáhnout nikdo
jiný.
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Duben 1863 byl pro obyvatele Bagdádu
mìsícem velkého smutku. Ten, kterého si tak
zamilovali, opouštìl mìsto a odcházel pro nì
neznámo kam. Nìkolik dní pøed Svým odchodem se Bahá’u’lláh pøestìhoval do zahrady na
kraji mìsta, postavil tam Svùj stan a dvanáct
dní pøijímal zástupy návštìvníkù, kteøí se s
Ním pøišli rozlouèit. Stoupenci Bába pøicházeli do této zahrady s tìžkým srdcem. Nìkteøí
doprovázeli Bahá’u’lláha na další místa Jeho
vyhnanství, ale mnozí museli zùstat a Jeho
blízká spoleènost jim mìla být odepøena. Bùh
však nechtìl, aby tato událost byla dùvodem
ke smutku. Dveøe Jeho nekoneèné štìdrosti se
otevøely dokoøán a Bahá’u’lláh oznámil tìm,
kteøí Ho obklopovali, že On je Ten, kterého
pøedpovìdìl Báb, Ten, kterého Bùh projeví.
Smutek ustoupil nekoneèné radosti, srdce byla
pozvednuta a duše vzplanuly ohnìm Jeho
lásky. V pøíštích stoletích bude tìchto dvanáct
dní od 21. dubna do 2. kvìtna oslavováno
Bahá’í vìøícími celého svìta jako svátek
Ridvánu, výroèí Bahá’u’lláhova Vyhlášení
Jeho celosvìtového Poslání.
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Nástrahy Mírzy Yahyá zpùsobily nejednotu
mezi následovníky Bába a Bahá’u’lláha velmi
zarmoutily. Jedné noci Bahá’u’lláh opustil
svùj dùm, aniž by o tom komukoliv øekl, a
odebral se do hor Kurdistánu. Tam vedl
samotáøský život v modlitbì a meditaci.
Pøebýval v malé jeskyni a pøežíval díky
nejobyèejnìjší potravì. Nikdo nevìdìl, odkud
pøišel, a nikdo neznal Jeho jméno. Postupnì
však zaèali lidé v této oblasti hovoøit o
,,Bezejmenném‘‘, velkém Svìtci, který mìl
poznání pøímo od Boha. Když se zvìsti o této
svaté Osobnosti dostaly k nejstaršímu synu
Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Baháovi, okamžitì
poznal, že se jedná o Jeho milovaného Otce.
Poslal za Ním zvláštního posla s dopisem
snažnì prosícím Bahá’u’lláha, aby se vrátil do
Bagdádu. Bahá’u’lláh souhlasil a ukonèil tak
období bolestného odlouèení, které trvalo dva
roky.
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roky.
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Bìhem Bahá’u’lláhovy nepøítomnosti se
podmínky spoleèenství stoupencù Bába rapidnì zhoršily. Bahá’u’lláh naplnil pronásledované a zmatené stoupence Bába novým
duchem. Pøestože ještì neodhalil Své vznešené
postavení, síla a moudrost Jeho slov Mu získávala oddanost vzrùstajícího poètu Bábových
stoupencù a obdiv lidí všech spoleèenských
vrstev. Fanatické muslimské duchovenstvo a
Jeho žárlivý bratr Mírzá Yahyá však nemohli
snést pohled na obrovský vliv Bahá’u’lláha na
tak velký poèet duší. Neustále si stìžovali
úøadùm až do té doby, kdy se perská vláda
domluvila s nìkolika úøedníky Osmanské øíše
na tom, že pøemístí Bahá’u’lláha dále od Jeho
vlasti, tentokrát do Konstantinopole.
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