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NÁRODY světa! Vyšlo Slunce pravdy, aby ozářilo celou zem a duchovností oživilo společenství člověka.
Chvályhodné jsou jeho ovoce a účinky, hojné jsou svaté důkazy, jež pochází z této milosti. Toto je
ryzí milosrdenství a nejčistší štědrost; světlo pro svět a všechny jeho národy; soulad a přátelství a láska
a pospolitost; vskutku je to soucit a jednota a konec cizoty; je to být se všemi na zemi jako jeden, v plné
důstojnosti a svobodě.
Požehnaná krása praví: „Jste ovocem jednoho stromu, listy jedné větve.“ On takto přirovnal tento svět bytí
k jedinému stromu a všechny národy světa k jeho listům a květům a plodům. Větev potřebuje rozkvést a list
a plod vzkvétat a na vzájemném propojení všech částí tohoto stromu světa závisí, jak se bude listu a květu
dařit a jak sladké bude ovoce.
Z toho důvodu si musí všechny lidské bytosti navzájem intenzivně pomáhat a ucházet se o věčný život.
Z toho důvodu se musí milovníci Boha v tomto nahodilém světě stát milosrdenstvím a požehnáním, které
bylo sesláno oním dobrotivým Králem viděné i neviděné říše. Nechť očistí svůj zrak a zří celé lidstvo jako
listy a květy a plody stromu bytí. Nechť se neustále zabývají tím, že konají dobrotivou věc pro jednoho
ze svých bližních, věnují někomu lásku, pozornost, ohleduplnou pomoc. Nechť na nikoho nepohlížejí jako
na svého nepřítele ani jako na někoho, kdo jim přeje něco zlého, nýbrž ať celé lidstvo pokládají za své přátele;
považujíce cizince za důvěrného druha, neznámého člověka za společníka, nepodléhajíce předsudkům,
nečiníce žádných rozdílů.
V tomto dni je na Prahu Pána upřednostňován ten, kdo nechává kolovat kalich věrnosti; kdo dokonce
i svým nepřátelům dává klenot štědrosti a dokonce i svému padlému utiskovateli podá pomocnou ruku; on
je tím, kdo bude dokonce i nejlítějším ze svých soků milujícím přítelem. Toto jsou učení Požehnané krásy,
toto jsou rady Největšího jména.
Ó vy, drazí přátelé! Svět je ve válce a lidské plémě zažívá mučivou úzkost a smrtelné boje. Vládu převzala
temná noc nenávisti a zastřela světlo dobré víry. Národy a pokolení země zaostřily své drápy a vrhají se jeden
na druhého. Jsou ničeny samé základy lidského rodu. Tisíce domácností bloudí, oloupeny o své domovy,
a každým rokem se na zaprášených bitevních polích tisíce a tisíce lidských bytostí topí ve vlastní krvi. Stany
života a radosti jsou strženy. Generálové vykonávají svůj generálský úřad, chvástajíce se krví, kterou prolili,
soutěžíce navzájem v podněcování k násilí. „Tímto mečem,“ říká jeden z nich, „jsem sťal jeden lid!“ A jiný
praví: „Srazil jsem jeden národ k zemi!“ A ještě další: „Svrhl jsem jednu vládu!“ Takovými věcmi se lidé pyšní,
takovými se chlubí! Láska a spravedlivost, ty jsou všude haněny, a souladem a oddaností pravdě, těmi se
pohrdá.
Víra Požehnané krásy povolává lidstvo do bezpečí a lásky, k přátelství a míru; svůj svatostánek vztyčila
na výšinách země a svou výzvu směřovala všem národům. Pročež, ó vy, již jste milovníky Boha, poznejte
hodnotu této drahocenné Víry, podrobte se jejím učením, kráčejte touto trasou, která je načrtnuta rovně,
a ukazujte lidem tuto cestu. Pozvedněte svůj hlas a pějte píseň Království. Tato nařízení a rady milujícího
Pána šiřte do široka do daleka, ať se tento svět změní v jiný svět a tato temná země je zalita světlem a mrtvé
tělo lidstva povstane a žije; ať každá duše skrze svatý dech Boha požádá o nesmrtelnost.
Záhy budou vaše rychle ubíhající dny minulostí a sláva a bohatství, potěchy, radosti poskytované touto
haldou smetí, světem, zmizí beze stopy. Přivolejte tedy lidi k Bohu a vyzvěte lidstvo, aby následovalo příkladu
Shromáždění na výsostech. Buďte milujícími otci pro sirotky a útočištěm pro bezradné a pokladnicí pro chudé
a lékem pro choré. Buďte pomocníky každé oběti útisku, ochránci znevýhodněných. Vždy přemýšlejte o tom,
jak pro každého člena lidského rodu vykonat nějakou úsluhu. Nedbejte na odpor a odmítnutí, na pohrdání,
nepřátelství, nespravedlnost: jednejte způsobem opačným. Buďte upřímně laskaví, nejenom zdáním. Nechť
každý z milovaných Boha svou pozornost soustředí na toto: aby byl člověku Pánovým milosrdenstvím; aby
byl Pánovou milostí. Nechť udělá pro každého, jehož cestu zkříží, něco dobrého a je mu prospěšný. Nechť
zlepší charakter každého a všech a přeorientuje mysli lidí. Tímto způsobem se světlo božského vedení rozzáří
a Boží požehnání budou ochraňovat celé lidstvo: neboť láska je světlo, lhostejno v jakém příbytku přebývá;
a nenávist je temnotou, lhostejno kde si hnízdo postaví. Ó přátelé Boha! Ať může být skryté Tajemství odkryto
a tajná podstata všech věcí odhalena, usilujte, abyste onu temnotu zahnali na věky věků.
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-2MŮJ Pane! K Tobě jsem se v hlubinách této temné noci přiblížil, jazykem srdce svého se Ti svěřuji,
radostí se třesu ze sladkých vůní, jež vanou z Tvé říše, říše Přeslavného, a k Tobě volám, řka:

Ó můj Pane, nenacházím žádných slov, kterými bych Tě mohl velebit; nevidím žádný způsob, jak by se
pták mé mysli mohl vznést směrem k Tvému Království svatosti; neboť Tys v samé Své podstatě nad těmito
poctami posvěcen a samou Svou existencí jsi mimo dosah veškeré chvály, kterou ti vzdávají lidé, jež jsi
stvořil. V posvěcenosti Svého vlastního bytí jsi vždy byl povznesen nad chápání učených mezi Společností
na výsostech a navždy zůstaneš zahalen uvnitř svatosti Své vlastní skutečnosti, přičemž vědění oněch obyvatel
Tvého vznešeného Království, již velebí Tvé Jméno, k Tobě nedosahuje.
Ó Bože, můj Bože! Jak Tě mohu velebit či popsat, když jsi tak nepřístupný; nesmírně vysoko a posvěcen
nad veškerý popis a chválu.
Ó Bože, můj Bože! Smiluj se nad mým bezmocným stavem, nad mou chudobou, bídou a ponížením! Dej
mi napít z po okraj plného kalichu Své milosti a odpuštění, probuď mě sladkou vůní Své lásky, oblaž mé nitro
světlem Svého vědění, očisti mou duši mystérii Své jednosti, pozvedni mě k životu mírným vánkem, jenž
vane ze zahrad Tvého milosrdenství – dokud se neodloučím ode všeho krom Tebe a nepodržím se lemu
Tvého roucha majestátnosti a neodevzdám zapomnění vše, co není Tebou, a nebudu doprovázen sladkými
dechy, jež se v těchto Tvých dnech linou, a na Tvém Prahu svatosti nedosáhnu věrnosti a nepovstanu, abych
sloužil Tvé Věci, a před Tvými milovanými nebudu pokorným a v přítomnosti Tvých oblíbených nebudu než
naprostou nicotou.
Vpravdě, Tys Pomocník, Podporovatel, Vznešený, Nejštědřejší.
Ó Bože, můj Bože! Naléhavě Tě prosím při rozbřesku světla Tvé krásy, které osvítilo celou zem, a při letmém
pohledu Tvého božského slitovného oka, které posuzuje všechny věci, a při dmoucím se moři Tvých darů,
ve kterém jsou všechny věci ponořeny, a při proudících oblacích štědrosti, ze kterých se na podstatu všech
stvořených věcí snášejí dárky, a při nádheře Tvého milosrdenství, které existovalo ještě před existencí
samotného světa – pomoz Svým vyvoleným, aby byli věrní, a napomáhej Svým milovaným, aby sloužili
na Tvém vznešeném Prahu, a dej, ať pomocí bataliónu Tvé moci, která si podmaňuje všechny věci, dosáhnou
vítězství, a posil je úžasně bojující armádou bojovníků ze Shromáždění na výsostech.
Ó můj Pane! Jsou to slabé duše, stojíce u Tvých dveří; jsou to chuďasové na Tvém dvoře, zoufale potřebujíce
Tvou milost, v nouzi krajní vyžadujíce tvou pomoc, obracejíce své tváře ke království Tvé jednosti, toužíce
po štědrosti Tvých darů. Ó můj Pane! Zaplav jejich mysli Svým svatým světlem; očisti jejich srdce milostí
Své pomoci; oblaž jejich nitro vůní radostí, jež vanou z Tvé nebeské Společnosti; rozjasni jejich oči tím,
že popatří na znamení a známky Tvé moci; dej, ať jsou praporem čistoty, korouhví bohabojnosti, vlající
na vrcholcích země vysoko nad všemi tvory; dej, ať jejich slova pohnou i srdci, která jsou zatvrzelá jako
skála. Nechť povstanou, aby Ti sloužili a sebe zasvětili Království Tvé božskosti, nechť své tváře nasměrují
směrem k říši Tvé Sobě-dostatečnosti a do široka do daleka rozptylují Tvá znamení a jsou osvíceni proudem
Tvého světla a odhalují Tvá skrytá tajemství. Nechť vedou Tvé služebníky do mírně tekoucích vod a ke zřídlu
Tvého milosrdenství, které pramení a tryská v samotném srdci Nebe Tvé jednosti. Nechť na Arše spásy
napnou plachtu odpoutání a plují přes moře Tvého vědění; nechť do šíře roztáhnou perutě jednoty a s jejich
pomocí vzlétnou do Království Tvé jedinosti, aby se stali služebníky, jimž zatleská Nejvyšší shromáždění, jimž
budou vzdávat chválu obyvatelé Tvé přeslavné říše; nechť uslyší zvěstovatele neviditelného světa, jak budou
provolávat Největší a nejradostnější zvěsti; nechť ve své touze s Tebou se sejít Tě vzývají a k Tobě se modlí,
při úsvitu světla pronášejíce úžasné modlitby – ó můj Pane, Kdož uspořádáváš všechny věci –, v době ranní
prolévající slzy a toužící vejít do stínu Tvého milosrdenství, jež nikdy nekončí.
Za všech okolností jim pomáhej, ó můj Pane, vždy je podporuj Svými anděly svatosti, jimi, kdož jsou Tvými
neviditelnými zástupy, Tvými nebeskými batalióny, jež způsobí porážku nakupených armád tohoto dolejšího
světa.
Vpravdě, Tys Mocný, Vlivný, Silný, Vše zahrnující, Ten, Jenž má vládu nad vším, co je.
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Ó svatý Pane! Ó Pane milující laskavosti! Bloudíme po Tvém obydlí, toužíce spatřit Tvou krásu a milujíce
veškeré Tvé způsoby. Jsme nešťastní, nehodní a málo významní. Jsme chuďasové, prokaž nám milosrdenství,
dej nám štědré dary; nedívej se na naše nedostatky, skryj naše nekonečné hříchy. Ať jsme cokoli, stále jsme
Tvoji, a to, co mluvíme a slyšíme, je chvála Tebe, a právě Tvoji tvář hledáme a po Tvé stezce kráčíme. Tys Pán
milující laskavosti, my jsme hříšníci a zbloudilí z cesty a dalecí od domova. Pročež, ó Oblaku milosrdenství,
poskytni nám několik kapek deště. Ó Kvetoucí záhone milosti, sešli nám libovonný vánek. Ó Moři veškerých
darů, pošli naším směrem velkou vlnu. Ó Slunce štědrosti, sešli dolů paprsek světla. Slituj se nad námi, buď
k nám milostiv. Při Tvé kráse, přicházíme nezaopatřeni, pouze s našimi hříchy, bez dobrých skutků, o kterých
bychom mohli vyprávět, pouze s nadějemi. Pokud nás Tvůj skrývající závoj nezakryje a Tvá ochrana nás
nezaštítí a nebude nás opatrovat, jakou moc tyto bezradné duše mají, aby povstaly a Tobě sloužily, z jakého
těsta jsou tito bídníci uhněteni, aby, aby se blýskli něčím chrabrým? Ty, Jenž jsi Mohoucí, Nadevše mocný,
pomáhej nám, prokazuj nám přízeň; jsme zchřadlí, oživ nás sprškami ze Svých oblak milosti; jsme nehodní,
osviť nás zářnými paprsky Denice Své jednosti. Hoď tyto žíznivé ryby do oceánu Svého milosrdenství, veď
tuto ztracenou karavanu do úkrytu Své jedinosti. Ty, kdož daleko z cesty zbloudili, veď ke zřídlu vedení a těm,
kteří stezku minuli, poskytni útočiště v prostorách Své moci. Zvedni k těmto vyprahlým rtům hojné a mírně
tekoucí vodstva nebes, pozdvihni tyto mrtvé k věčnému životu. Uděl slepým oči, které uvidí. Dej, ať hluší
uslyší, ať němí promluví. Dej, ať sklíčení vzplanou, učiň nedbalé dbajícími, varuj pyšné, probuď ty, již spí.
Tys Mohoucí, Tys Obdarovatel, Tys Milující. Vpravdě, Tys Blahodárný, Nejvznešenější.
Ó vy, milení Boha, vy, pomocníci tohoto pomíjejícného Služebníka! Když Slunce skutečnosti z Místa
úsvitu veškerých tužeb vše zaplavilo svými nekonečnými dary a tento svět bytí byl od pólu k pólu zalit oním
posvátným světlem, seslalo své paprsky dolů tak intenzivně, že navěky zastřelo styžskou temnotu, načež se
tato země prachu stala předmětem závisti nebeských těles a toto prosté místo přijalo postavení a nádheru
nadpozemské říše. Mírný vánek svatosti přes ně zavál, do široka rozptyluje sladké vůně; jarní větry nebes
okolo něj zaduly a přes ně se ze Zdroje všech darů linuly bohaté větříky, které přinesly nedozírnou milost. Pak
nastalo zářící svítání a dorazily velmi radostné zvěsti. Přišla božská vesna, stavíc své stany v tomto nahodilém
nejistém světě, takže veškeré stvoření skákalo a tančilo. Ze zvadlé země vypučely nesmrtelné květy, mrtvý
prach se probudil k věčnému životu. Pak z půdy vyrašily květiny mystické učenosti a svěží zeleň, svědčíc
o vědění Božím. Tento nahodilý svět zobrazil štědré dary Boží, viditelný svět odrážel nádhery říší, ukrytých
před zraky všech. Boží výzva byla vyhlášena, tabule Věčné smlouvy prostřena, kalich Zákona předán z ruky
do ruky, pozvání celému světu posláno. Pak někteří mezi lidmi byli vínem nebes zapáleni a někteří se pryč
odebrali, aniž by se na tomto největším daru podíleli. Zrak a vhled některých byly osvíceny světlem milosti
a byli tací, kteří, slyšíce hymny jednoty, vyskočili radostí. V zahradách svatosti byli ptáci, kteří začali jásavě
pět, na větévkách růžového stromu nebes byli slavíci, již začali lkát své žalostné nářky. Pak Království na
výšinách i země pod ním byly krásným šatem přioděny a ozdobeny a tento svět se stal předmětem závisti
nebes na výsostech. Leč běda, běda, nedbalci i nadále tvrdě spali nevšímajícím si spánkem, hlupáci zavrhli
tento nejsvětější z darů. Slepí zůstávají zahaleni rubášem závojů, hluší nemají žádný podíl na tom, co se
přihodilo, mrtví nemají žádnou naději, že by toho kdy dosáhli, neboť dokonce i On pravil: „Ti ztratili naději na
život budoucí, tak jako ji ztratili nevěřící ohledně obyvatel hrobů.“1
Pokud jde o vás, ó vy, milení Boha! Rozvázejte svůj jazyk a vzdejte Bohu díky; chvalte a velebte Krásu
Zbožňovaného, neboť jste se napili z nejryzejšího z kalichů a toto víno vás rozradostnilo a rozpálilo. Objevili
jste sladké vůně svatosti, přivoněli jste k pižmové vůni věrnosti roucha Josefova. Živili jste se ambrózií věrnosti
z rukou Toho, Kdož je tím jediným Milovaným, hodovali jste na nesmrtelných chodech u bohaté tabule
hodokvasu Pána. Tato hojnost je zvláštní přízní, udělenou milujícím Bohem, jsou to požehnání a vzácné dary
pocházející z Jeho milosti. V Evangeliu On praví: „Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“2 To
jest, mnohým se dostane této nabídky, ale vzácná je duše, jež je vybrána, aby obdržela úžasný dar vedení.
„A toto je přízeň Boží, kterou On uštědřuje, komu chce, vždyť Bůh vládcem je přízně nesmírné.“ 3
Ó vy, milení Boha! Od národů světa proti Svíci Smlouvy šlehají a fučejí nesouhlasné větry. Slavík věrnosti
je sužován zrádci, již jsou jako krkavci nenávisti. Holubice připomínky Boha je bezcitně svírána hloupými
1 Korán 60:13
2 Matouš 22:14
3 Korán 57:21
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nočními ptáky a Gazela, jež dlí na lučinách Boží lásky, je štvána kořistícími šelmami. Smrtelné je nebezpečí,
trýznivá je bolest.
Milovaní Pána musí býti neměnní jako hory, pevní jako nedobytné zdi. Ani nejstrašlivějším protivenstvím se
nesmí nechat vyvést z klidu, ani nejhoršími pohromami se nesmí nechat zarmoutit. Nechť se pevně drží lemu
Všemohoucího Boha a svou víru vloží do Krásy Nejvyššího; nechť se opírají o neomylnou pomoc, jež přichází
z Odvěkého království, a spoléhají se na péči a ochranu velkorysého Pána. Nechť se jaktěživi občerstvují
a ozdravují rosou nebeské milosti a nechť se čas od času obrodí a obnoví dechem Ducha svatého. Nechť
povstanou sloužit svému Pánu a vykonají vše, co je v jejich moci, aby do široka do daleka rozptýlili Jeho dech
svatosti. Nechť jsou pro obranu Jeho Víry mohutnou pevností a pro armády Odvěké krásy nedobytnou tvrzí.
Nechť věrně ze všech stran stráží dům Věci Boží; nechť se stanou zářícími hvězdami na Jeho jasných oblohách.
Neboť hordy temnoty na tuto Věc útočí z každého směru a národy země jsou odhodlány uhasit toto očividné
Světlo. A ježto všechna příbuzenstva světa jsou vyzbrojena a seřazena k útoku, jak můžeme odvrátit svou
pozornost, byť jen na okamžik? Buďte si nesporně těchto věcí vědomi, buďte na pozoru a střežte Věc Boží.
Nejzásadnější povinností v tomto dni je, abyste očistili svůj charakter, napravili své mravy a zlepšili své
chování. Milovaní Milosrdného musí mezi Jeho tvory prokazovat takový charakter a chování, aby se vůně jejich
svatosti mohly snášet na celičký svět a oživit mrtvé, ježto záměrem Projevu Božího a rozbřesku nekonečných
světel Neviditelného je vychovávat duše lidí a tříbit charakter každého živého člověka – ať požehnaní jedinci,
kteří se osvobodili z ponurosti tělesného světa, povstanou s vlastnostmi, jež jsou ozdobami skutečnosti
člověka. Záměrem je, aby se pozemšťané proměnili v lidi Nebes a ti, již kráčí temnotou, vyšli do světla a ti, již
jsou vyloučeni, se připojili k vnitřnímu kruhu Království a ti, již jsou nicotní, se stali zasvěcenci věčně trvající
Slávy. Záměrem je, aby ti, již nedostali žádný příděl, obdrželi svůj podíl na bezmezném moři a nevědomí se
dosyta napili z živoucího zřídla vědění; aby se ti, již žízní po krvi, zřekli své divokosti a ti, již mají ostré drápy,
se stali vlídnými a shovívavými a ti, již milují vojnu, místo ní usilovali o opravdový smír. Záměrem je, aby se
ukrutníci se spáry jako břitvou ostrými těšili blahu trvalého míru; aby se hanebníci dozvěděli, že existuje říše
ušlechtilosti, a poskvrnění nalezli cestu k řekám svatosti.
Pokud se tyto božské dary nevyjeví ze samého nitra lidstva, štědrost Projevu se ukáže jako jalová a oslnivé
paprsky Slunce pravdy nebudou mít pražádný účin.
Pročež se, ó milovaní Pána, celým svým srdcem a duší snažte, abyste získali podíl na Jeho svatých přídomcích
a chopili se svého dílu na Jeho štědré bohabojnosti – abyste se mohli stát symboly jednoty, standartami
jedinosti a vyhledali význam jednosti; abyste v této zahradě Boží mohli pozvednout svůj hlas a pět slastné
hymny ducha. Buďte jako ptáci, již mu vzdávají díky, a v kvetoucím altánku života pějte melodie, které oslní
mysli těch, jimž se dostává vědění. Na nejvyšších vrcholcích světa vztyčte zástavu, prapor Boží přízně, aby
povíval a vlál ve větru Jeho milosti; v poli života, mezi růže tohoto viditelného světa, zasaďte strom, který
bude plodit čerstvé a sladké ovoce.
Při pravém Učiteli přísahám, že budete-li jednat v souladu s výstrahami Boha, tak jak jsou zjeveny v Jeho
zářivých Deskách, tento temný prach bude zrcadlit Království nebeské a tento dolejší svět říši Přeslavného.
Ó vy, milení Pána! Budiž Mu chvála, ze všech stran vás obklopují neviděné, prýštící štědrosti Slunce pravdy
a ze všech směrů jsou dokořán rozevřeny fortny Jeho milosrdenství. Nyní je čas těžit z těchto darů a mít
z nich užitek. Poznejte důležitost této doby, nedopusťte, aby vám tato příležitost unikla. Zůstaňte zcela
oproštěni od starostí tohoto temného světa a staňte se známí přídomky oněch podstat, které svůj domov
mají v Království. Poté uvidíte, jak prudký je lesk nebeské Jitřenky a jak oslňující jsou znamení štědrosti, která
vycházejí z neviditelné říše.

Ó
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VY, milovaní Boha! Ó vy, děti Jeho Království! Vpravdě, vpravdě, přijde nové nebe a nová země. Svaté
město, nový Jeruzalém, sestoupilo z výšin v podobě nebeské panny, zahalené, lepé a jedinečné
a připravené pro znovu shledání se svými milovníky na zemi. Andělská společnost Nebeského shromáždění
se přidala k volání, které se žene vesmírem, a všichni nahlas a mocně jásají: „To jest Město Boží a Jeho
příbytek, v němž čistí a svatí mezi Jeho služebníky přebývati budou. On s nimi bydliti bude, neb oni Jeho lidmi
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jsou a On jejich Pánem.“
On jim setřel slzy, zapálil světlo, potěšil srdce a uchvátil duše. Smrt je již více nedostihne, ani je nebude
sužovat zármutek, pláč či strast. Pán, Bůh Všemocný, byl dosazen na trůn Svého Království a všechny věci
novými učinil. Toto je pravda a jaká pravda může být větší než ta, hlásána Zjevením Svatého Jana Křtitele?
On je Alfou a Omegou. On je Tím, který dá žíznícímu napít z pramene živé vody a nemocnému podá lék
pravé spásy. Ten, komu taková milost pomůže, je vskutku týmž, který dostává nejslavnější odkaz Proroků
Božích a Jeho svatých. Pán bude jeho Bohem a on Jeho draze milovaným synem.
Radujte se tedy, ó vy, milovaní Pána a Jeho vyvolení, a vy, děti Boží a Jeho lidé, pozvedněte svůj hlas
a velebte Pána, Nejvyššího; neboť Jeho světlo zazářilo, Jeho znamení se objevila a vlny Jeho vzdouvajícího se
oceánu na každé pobřeží rozsely přemnoho vzácných perel.

CH
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VÁLA budiž Jemu, Kdož vytvořil svět bytí a dal tvar a formu všemu, co je, Jemu, Kdož upřímné pozvedl
do postavení cti4 a dal, že neviditelný svět se na viditelné rovině objevil – a přec lidé v opilství svém5
stále tápou a bloudí.
On položil základy vznosné Tvrze, On zahájil Cyklus slávy, On v tomto dni, jenž nepochybně Dnem soudným
je, utvořil nové stvoření – a přec lidé nedbalí i nadále spánkem opileckým tvrdě spí.
Zazněla Polnice6 , zatroubila Trumpeta7, Vyvolávač pozvedl svou výzvu a všichni na zemi upadli do mdlob
— leč mrtví v hrobkách těl svých nadále spí.
A zaznělo druhé zatroubení polnice8, po prvním zadutí následovalo druhé9 a nastalo obávané hoře a každá
kojící matka zapomněla na nemluvně u svého prsu10 - a přec lidé, zmatení a nepozorní, stále ještě na to
nedbají.
A rozbřesklo se Vzkříšení a odbila Hodina a přímo narýsovaná je Stezka a nastavena je Rovnováha a všichni
na zemi jsou shromážděni – leč lidé stále ještě nevidí ani náznak této cesty.
Vysvitlo světlo a horu Sinai zalila zář a přes zahrady Vždy Odpouštějícího Pána vanul mírný větřík; kolem vějí
sladké dechy ducha a ti, již leží pohřbeni v hrobech, vstávají – a přec nedbalci stále ještě ve svých hrobkách
dřímou.
Oheň pekelný byl rozhořen jasným plamenem a nebe bylo přineseno blíže; nebeské zahrady kvetou
a čerstvé tůně přetékají a ráj se blyští ve své nádheře – ale lidé nevědomí jsou stále ještě ponořeni do kalu
svých prázdných snů.
Závoj spadl, opona je vytažena, mraky se rozestoupily, Pán pánů je jasně vidět – a přec všichni okolo
hříšníků nevšímavě prošli.
On je Tím, Kdo pro vás vytvořil nové stvoření11 a přivodil hoře12, jež přesahuje všechny ostatní, a svaté v říši
na výšinách pospolu shromáždil. Vpravdě, zde jsou znamení pro ty, kdož mají oči, aby viděli.
A mezi Jeho znameními je, že se objeví osudové předzvěsti a radostná proroctví, náznaky a stopy, že se
rozšíří mnoho rozličných zvěstí a očekávání spravedlivých, těch, kteří již svého cíle dosáhli.
A mezi Jeho znameními je Jeho nádhera, vycházející nad obzor jednosti, Jeho světlo, proudící ze zřídla
4 srov. Korán 17:79-81
5 Korán 15:72
6 Korán 39:68; Epistle to the Son of the Wolf, str. 133
7 Korán 74:8
8 Korán 39:68
9 Korán 79:6-7
10 Korán 22:2
11 Korán 29:19
12 Korán 79:34
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moci, a oznámení Největších radostných zvěstí Jeho Heroldem, Jediným, Nesrovnatelným. Vpravdě, v tomto
pro společnost těch, již vědí, spočívá skvělý důkaz.
Mezi Jeho znameními je to, že je On projeven, že je všemi viděn, že je Svým vlastním důkazem, a Jeho
přítomnost mezi svědky ve všech krajích, mezi národy, které se na Něj vrhly jako vlci a obklíčily Ho ze všech
stran.
Mezi Jeho znameními je to, že odolává mocným národům a vše si podrobujícím státům a armádě nepřátel,
prahnoucích po Jeho krvi, každičkým okamžikem zamýšlejících Jeho zkázu, ať je kdekoli. Vskutku, tato
záležitost si zaslouží prozkoumání těmi, již hloubají nad znameními a znaky Boha.
Dalším z Jeho znamení je div Jeho proslovu, řečnická působivost Jeho promluvy, rychlost, s jakou byla
zjevována Jeho Písma, Jeho slova moudrosti, Jeho verše, Jeho epištoly, Jeho důvěrné rozmluvy, Jeho
odhalování koránu, jak jeho těžko srozumitelné verše, tak ty jasné. Při tvém vlastním životě! Tato věc je jasná
jako den každému, kdo na ni bude nazírat okem spravedlnosti.
Mezi Jeho znameními je ještě rozbřeskující slunce Jeho vědění a vycházející měsíc Jeho umění a řemesel
a Jeho projevující se dokonalost ve všech Jeho způsobech, jak učení a uznávaní lidé mnoha národů svědčí.
A ještě znovu, mezi Jeho znameními je skutečnost, že Jeho krása zůstala nedotčená a Jeho lidská skráň byla
chráněna, když zjevoval Své nádhery, navzdory útokům davů všech Jeho protivníků, již se na Něj v tisících
prudce vrhli svými šípy, kopími a meči. Toto je vskutku zázrak a varování pro všechny nestranné soudce.
A mezi Jeho znameními je Jeho dlouhotrvající utrpení, Jeho trýzně a Jeho hoře, Jeho muka v řetězech
a poutech a Jeho zvolání každým okamžikem: „Pojďte ke Mně, pojďte ke Mně, ó spravedliví! Pojďte ke Mně,
pojďte ke Mně, ó milovníci dobra! Pojďte ke Mně, pojďte ke Mně, ó místa úsvitu světla!“ Vpravdě, brány
tajemství jsou otevřeny dokořán – ale zlomyslní se stále baví svým tlacháním marným!13
Ještě dalším z Jeho znamení je uveřejnění Jeho Knihy, Jeho rozhodujícího Svatého textu, v němž plísnil
krále, a Jeho naléhavá výstraha tomu14, jehož mocnou vládu pociťoval celý svět – a jehož slavný trůn se pak
během několika krátkých dní skácel – skutečnost to jasně potvrzená a obecně známá.
A mezi Jeho znameními je ušlechtilost Jeho velkoleposti, Jeho povznesené postavení, Jeho čnící sláva
a třpyt Jeho krásy, která se rozzářila nad obzorem Vězení: tak, že hlavy se před Ním sklonily a hlasy ztišily
a pokorné byly tváře, jež se obrátily Jeho směrem. Toto je důkaz, jaký doby dříve uplynulé nikdy neviděly.
Mezi Jeho znameními jsou ještě výjimečné věci, jež ustavičně činil, zázraky, které vykonal, divy, jež
bez přerušení od Něj vzcházely jako přívaly Jeho oblak – a potvrzení, i nevěřícími, Jeho mocného světla.
Při Jeho vlastním životě! Toto bylo jasně ověřeno a těm každého přesvědčení, kteří přišli do přítomnosti
žijícího, sobě dostačujícího Pána, prokázáno.
A ještě dalším z Jeho znamení jsou paprsky slunce Jeho éry do šíře se rozprostírající, měsíc Jeho časů
na nebesích všech věků vycházející: Jeho den, jenž stojí na vrcholu všech dní, neboť jeho postavení a moc,
jeho vědy a umění, dosahující do široka do daleka, omámily svět a ohromily mysli lidí.
Vpravdě, toto je záležitost navěky vyřízená a pevně stanovená.

N
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ÁDHERNÉ světlo světa, kdysi oslnivě zářící na veškeré lidstvo, zapadlo, aby se mohlo navěky skvít z Obzoru
Abhá, Jeho Království neblednoucí slávy, třpytem z výšin zalévaje Jeho milované a do jejich srdcí a duší
vdechuje dech života věčného.
Ve svých srdcích dumejte nad tím, co On ve Své Desce božské vize, která byla rozšířená po celém světě,
předpověděl. V ní říká: „Načež zabědovala a zvolala: ,Nechť svět a vše, co v něm jest, Tvé hoře vykoupí.
Ó Panovníku nebes a země! Proč jsi Sám Sebe v rukou obyvatel tohoto vězeňského města ‘Akká ponechal?

13 srov. Korán 6:91; 52:12
14 Napoleon III
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K jiným panstvím pospíchej, k útočištím Svým na nebesích, na kterýžto oči lidí jmen nespočinuly.‘ My usmáli
jsme se a nepromluvili. Nad slovy těmito nejušlechtilejšími uvažujte a záměru tajemství tohoto skrytého
a posvátného porozumějte.“
Ó vy, milovaní Pána! Pozor si dejte, veliký pozor, abyste nezaváhali a nezakolísali. Kéž nepodlehnete
bázni ani hrůze a starosti nemáte. Velice obezřetní buďte, aby tento neblahý den neochabil plamen vašeho
zanícení a neuhasil vaše křehké naděje. Dnes je den neochvějnosti a stálosti. Požehnaní jsou ti, již stojí
pevně a neústupně jako skála a čelí bouři a nepřízni této burácející hodiny. Oni vskutku budou příjemci Boží
milosti; jim se vskutku dostane Jeho božské pomoci a dosáhnou opravdového vítězství. Mezi lidstvem se
rozzáří takovým leskem, který obyvatelé Pavilonu Slávy budou chválit a velebit. Jim je určeno nebeské volání,
zjevené v Jeho Nejsvětější knize: „Nechť se vaše srdce nerozruší, ó lidé, až bude sláva Mé Přítomnosti odňata
a oceán Mé promluvy utichne. V Mé přítomnosti mezi vámi je moudrost a v Mé nepřítomnosti je ještě další
moudrost, nevyzpytatelná všem kromě Boha, Nesrovnatelného, Vševědoucího. Vpravdě, hledíme na vás
ze Své říše slávy a zástupy Shromáždění na výsostech a společností Svých oblíbených andělů pomůžeme
komukoli, kdo povstane pro vítězství Naší Věci.“
Slunce pravdy, ono Největší světlo zapadlo za obzor světa, aby vyšlo s nepomíjející skvělostí nad Říší
Neumístitelného. Ve Své Nejsvětější knize žádá ty pevné a neochvějné ze Svých přátel: „Nevyděste se,
ó národy světa, až denice Mé krásy zapadne a nebe Mého svatostánku se vašim očím ukryje. Povstaňte
na podporu Mé Věci a mezi lidmi velebte Mé Slovo.“

Ó

-6-

VY, národy Království! Kolik jen duší strávilo celičký svůj život uctíváním, přetrpělo umrtvování těla,
toužilo získat přístup do Království, a přec selhalo, zatímco vy, bez dřiny a bez bolesti či sebezapření, jste
dosáhli vítězství a vstoupili do něj.
Je to stejné jako v době Mesiášově, kdy se na farizeje a lidi pobožné podílu nedostalo, zatímco Petr, Jan
a Ondřej, jež se zbožným uctíváním ani asketickými praktikami nezabývali, stáli na stupních vítězů. Pročež
poděkujte Bohu, že vám na hlavu položil korunu slávy věčné, že vám udělil tuto nezměrnou milost.
Nastal čas, kdy by jako poděkování za tento dar měla s každým následujícím dnem sílit vaše víra i stálost
a měli byste se stále více přibližovat k Pánu, Bohu svému, a být tak uchváceni a tak zapálení, že vaše svaté
melodie ku chvále Milovaného vzestoupí a dosáhnou Společnosti na výšinách a že jeden každý z vás bude
jako slavík v této Boží zahradě růží velebit Pána zástupů a stane se učitelem všech, již dlí na zemi.

Ó

-7-

VY, duchovní přátelé ‘Abdu’l Baháa! Přišel důvěryhodný posel a ve světě ducha předal poselství od Božích
milých. Tento blahovolný kurýr přináší vůně převeliké vřelosti a přivání životadárné vánky lásky Boží. On
roztančí srdce radostí a naplní duši extází lásky a vytržení. Sláva božské jednoty prostoupila duše a srdce tak
intenzivně, že jsou nyní všichni jeden s druhým spojeni nebeskými pouty a všichni jsou jako jedno srdce, jako
jediná duše. Pročež se odrazy ducha a obrazy Božského nyní jasně a ostře zrcadlí v hlubokém nitru srdce.
Úpěnlivě prosím Boha, aby tyto duchovní svazky s každým nadcházejícím dnem posiloval a tuto mystickou
jednost rozzářil stále jasněji, dokud nakonec nebudou všichni jako vojska, společně seřazená pod korouhví
Smlouvy v úkrytu stínu Slova Božího; ať se mohou celou svou mocí snažit, dokud všestranné přátelství,
důvěrné a vřelé, a ryzí láska a duchovní vztahy nepropojí všechna srdce světa. Pak díky tomuto novému
a oslnivému daru bude celé lidstvo v jediné domovině shromážděno. Pak z povrchu zemského vymizí spory
a rozbroje, pak bude celé lidstvo pro krásu Přeslavného konejšeno v lásce. Nesvornost se změní ve svornost,
rozkol v souzvuk. Kořeny nevole budou vytrhány, podstata výbojů zničena. Blyštivé paprsky sjednocení
vyhladí temnotu omezení a záře nebes učiní z lidského srdce důl, jehož žíly budou bohaté na lásku Boží.
Ó vy, milení Pána! Toto je hodina, kdy se musíte se všemi národy země stýkat s naprostou vlídností a láskou
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a být pro ně znameními a znaky velkého Božího milosrdenství. Musíte se stát samotnou duší světa, živoucím
duchem v těle dětí lidí. V tomto úžasném věku, v této době, kdy Odvěká krása, Největší jméno, nesouc
nesčíslné dary, vyšla nad obzor světa, Slovo Boží naplnilo nejniternější podstatu lidstva takovou úchvatnou
silou, že On zbavil lidské vlastnosti člověka jakéhokoli účinku a svou všepodmaňující mocí sjednotil národy
do širého moře jednosti.
Nyní nastal čas, aby milovníci Boha vysoko pozvedli korouhve jednoty, na shromáždění světa pěli verše
přátelství a lásky a všem dali najevo, že milost Boží jedna je. Takto budou na vrcholcích země vztyčeny
svatostánky svatosti, shromažďujíce všechny národy do chránícího stínu Slova jednosti. Tato velká štědrost
se rozední nad celým světem v době, kdy milující Boha povstanou, aby následovali Jeho učení a do široka
do daleka rozptylovali čerstvé sladké vůně všeobjímající lásky.
V každém zřízení bylo přikázání bratrství a lásky, ale to bylo přikázání omezené na společenství lidí
ve vzájemné shodě, ne na nepřítele s rozdílnými názory. Avšak v tomto úžasném věku, chvála budiž Bohu,
nejsou Boží přikázání omezena, vyhrazena pro jednu skupinu lidí, leč spíše bylo všem přátelům přikázáno, aby
každému společenství na zemi projevovali bratrství a lásku, ohledy a štědrost a milující laskavost. Milovníci
Boha nyní musí povstat a tyto Jeho pokyny vykonat: nechť jsou pro děti lidského pokolení vlídnými otci
a pro mládež soucitnými bratry a pro ty shrbené věkem odříkajícími ratolestmi. Význam je takový, že něhu
a lásku musíte projevovat každé lidské bytosti, i svým nepřátelům, a všechny přivítat s ryzím přátelstvím,
veselou myslí a milující laskavostí. Když se z rukou jiného člověka setkáte s krutostí a pronásledováním,
i nadále mu buďte oddaní. Když je na vás namířena škodolibost, reagujte s laskavým srdcem. Kopím a šípům,
které na vás sešlou, vystavte svou hruď, ať je terčem, který se jako zrcadlo třpytí, a v odpověď na kletby,
výsměch a zraňující slova oplývejte láskou. Takto všechny národy na vlastní oči uvidí sílu Největšího jména
a každá národnost uzná moc Odvěké krásy a uzří, jak On zbořil zdi sváru a jistě vedl všechny národy země
k jednosti, jak rozsvítil svět člověka a tuto zemi prachu vyslal do přívalů světla.
Tyto lidští tvorové jsou jako děti, neomalené a lhostejné. Tyto děti je třeba vychovávat s nekonečnou milující
péči a něžně hýčkat v objetí milosrdenství, aby mohly ochutnat duchovní nektar lahodné Boží lásky, aby byly
jako svíce, svými paprsky osvětlujíce celý tento temný svět, a aby mohly jasně pochopit, jaké planoucí koruny
nasadila Odvěká krása, Největší jméno, na hlavy Svých milovaných, jaké dary On seslal srdcím těch, kteří jsou
Mu drazí, jakou lásku vlil do hrudí lidstva a jaké poklady přátelství nechal odkrýt mezi všemi lidmi.
Ó Bože, můj Bože! Pomáhej Svým spolehlivým služebníkům, aby měli milující a něžná srdce. Pomáhej
jim šířit mezi všemi národy země světlo vedení přicházející ze Společnosti na výsostech. Vpravdě, Tys Silný,
Mocný, Mohoucí, Všepodmaňující, Vždy Dávající. Vpravdě, Ty jsi Šlechetný, Dobrotivý, Něžný, Nejštědřejší.

Ó
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VY, milovaní ‘Abdu’l-Baháa, a vy, služebnice Milosrdného! Je časné ráno a obrozující vichry ráje Abhá
dují přes celé stvoření, ale mohou pohnout pouze těmi, kdož mají čisté srdce, a jejich vůně mohou
rozeznat pouze čisté smysly. Pouze vnímavé oko uzří paprsky slunce, pouze naslouchající ucho uslyší zpěv
Shromáždění na výsostech. Ačkoliv hojné jarní deště, dary to Nebes, dští dolů na všechny věci, zúrodnit
mohou pouze dobrou půdu; poloslanou zeminu, kde není vidět žádný výsledek veškeré této štědrosti, rády
nemají.
Mírné a svaté dechy říše Abhá dnes vanou přes každou zem, ale pouze ti čistého srdce přistoupí blíže
a budou z nich mít prospěch. Je nadějí této ukřivděné duše, aby hlavy nedbalých mohly být z milosti Sám
Sobě Dostačujícího a zjevnou mocí Slova Božího vyčištěny, aby postřehly ono sladké aroma, které se nese
z tajných záhonů růží ducha.
Ó vy, přátelé Boha! Praví přátelé jsou jako způsobilí lékaři a učení Boží je jako léčivý balzám, lék pro svědomí
člověka. Pročistí hlavu, aby jej člověk mohl vdechnout a těšit se jeho lahodné vůni. Probudí ty, již spí.
Nepozorným přinese uvědomění, vyděděncům dá příděl a zoufalcům naději.
Pokud v tomto dni bude duše jednat v souladu s nařízeními a radami Boha, bude lidstvu sloužit jako božský
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lékař a jako Isráfílovo15 zatroubení povolá mrtvé tohoto pomíjivého světa k životu, neboť ujištění říše Abhá se
nikdy nezastaví a taková ctnostná duše má za přátele Společnost na výšinách a dostává se jí její neselhávající
pomoci. Takto se ubohá muška stane orlem při plné síle a vetchý vrabec se promění v královského sokola
na výšinách odvěké slávy.
Pročež nehleďte na své schopnosti, netažte se, jestli jste úkolu hodni: své naděje vložte do pomoci
a milující laskavosti, do přízně a darů Bahá’u’lláha – nechť mohu Svou duši přinést jako oběť pro Jeho přátele!
Pobídněte oře vznešeného úsilí a cválejte přes pole oběti a z této rozlehlé manéže si odneste cenu božské
milosti.
Ó vy, služebnice milosrdného Pána! Kolik jen královen tohoto světa položilo hlavu na polštář prachu
a zmizelo. Nezůstalo po nich žádné ovoce, žádná stopa, žádné znamení, dokonce ani jejich jména ne. Jim již
žádné dary uděleny nebudou, jim již vůbec žádné žití nenáleží. Jinak je tomu se služebnicemi na Božím prahu.
Tyto zářily jako třpytivé hvězdy na obloze odvěké slávy, svou skvělostí zalévajíce veškeré časové obzory. Tyto
v ráji Abhá naplnily své nejupřímnější naděje, ve společenství Pána ochutnaly nektar znovu shledání. Duše
jako tyto měly ze své existence zde na zemi prospěch: očesaly ovoce života. Co se týče zbytku: „Bezpochyby
pro ně nastal čas, kdy byly věcí, o níž se nemluvilo.“
Ó vy , milující tohoto ukřivděného! Pročistěte si oči, ať na žádného člověka nepatříte jako na někoho, kdo
se od vás liší. Nezřete žádné cizince. Spíše na všechny lidi hleďte jako na přátele, neboť je těžké dosáhnout
lásky a jednoty, když zrak upíráte na rozdílnost. A v tomto novém a úžasném věku svatá písma říkají, že
musíme být zajedno s každým národem, že se nesmíme dívat ani na nevlídnost nebo nespravedlnost, ani
na zlovůli či nepřátelství nebo nenávist, ale spíše musíme svůj zrak obrátit směrem k nebesům odvěké slávy.
Neb každý z tvorů je znamením Boha a do tohoto světa vstoupil právě díky milosti Pána a Jeho moci. Proto
to nejsou cizinci, ale rodina, nejsou to cizáci, ale přátelé, a tak bychom se také k nim měli chovat.
Pročež se milení Boha musí stýkat s vroucím přátelstvím s cizinci stejně jako s přáteli, projevovat jim tu
největší milující laskavost, nedbat na úroveň jejich schopností, nikdy se netázat, zdali si zaslouží být milováni.
Nechť jsou přátelé v každé situaci ohleduplní a nekonečně laskaví. Nechť se nikdy nenechají přemoci lidskou
záští, agresí ani nenávistí, ať jsou sebeprudší. Pokud proti vám někdo bude metat šípy, na oplátku mu
nabídněte mléko s medem. Pokud vám otráví život, oslaďte mu duši. Pokud vám ublíží, naučte ho, jak se
může utěšit. Pokud vám zasadí ránu, buďte balzámem na jeho žal. Pokud vás bodne, přidržte mu u rtů
osvěžující šálek.
Ó Bože, můj Bože! Toto jsou Tví chabí služebníci. Jsou to Tví oddaní nevolníci a Tvé služebnice, kteří se
sklonili před Tvou vznešenou Promluvou a pokořili se na Tvém Prahu světla a dosvědčují Tvou jednost, jejímž
prostřednictvím se Slunce rozzářilo polední nádherou. Uposlechli výzvu, kterou jsi zvolal ze Své skryté Říše,
a se srdcem chvějícím se láskou a zanícením odpověděli na Tvé volání.
Ó Pane, sešli na ně na všechny proudy Svého milosrdenství, zaplav je všechny vodami Své milosti. Dejž, ať
rostou jako překrásné rostliny v zahradě nebes, dejž, ať z plných přetékajících oblak Tvých darů a z hlubokých
studní Tvé překypující milosti se tato zahrada rozkvete a stále září zelení, je stále svěží, lesknoucí se a hezká.
Tys vpravdě Mohoucí, Vznešený, Mocný, Ten, Jenž jediný v nebesích i na zemi zůstává nezměněn. Není
jiného Boha nežli Tebe, Pána projevených znaků a znamení.

Ó
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TY, jehož srdce přetéká láskou k Pánu! Oslovuji tě z tohoto zasvěceného místa, abych svou epištolou
tobě potěšil tvé nitro, neb toť takový dopis, jehož působením srdce toho, kdož věří v Boží jednost,
vzlétne k vrcholu blaha.
Poděkuj bohu, že ti umožnil vstoupit do Svého Království moci. Vbrzku na tebe sestoupí dary tvého Pána,
jeden po druhém, a On tě učiní znamením pro každého, kdož hledá pravdu.
15 Věří se, že Isráfíl je anděl určený, aby v Den vzkříšení zatroubil na trumpetu a na výzvu Pána vzkřísil mrtvé.
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Drž se pevně Smlouvy svého Pána a jak dny ubíhají, navyšuj svou kupu lásky k Jeho milovaným. Ohni se
něhou nad fámuly Nadevše milosrdného, ať můžeš na arše míru, která pluje přes moře života, napnout
plachtu lásky. Nechť tě nic nermoutí a nikým se nenech rozhněvat. Přísluší ti, aby ses spokojil s Vůlí Boží
a všem národům země bez jakékoli výjimky byl pravým a milujícím a spolehlivým přítelem. Toť vlastnost
upřímných, cesta svatých, emblém těch, již věří v jednotu Boha, a roucho lidu Bahá.
Děkuj a žehnej Pánu, že ti dovolil, abys Mu nabídl Právo Boží16. Toť vpravdě pro tebe z Jeho strany zvláštní
přízeň; pročež Ho chval za toto přikázání, které je obsažené ve svatých písmech tvého Pána, Toho, Kdož je
Odvěkým z dní.
Vpravdě, On je Milující, Něžný, Stále poskytující.

Ó

-10TY, drahá služebnice Boží! Obdržel jsem tvůj dopis a přečetl si jeho obsah. Chtěla jsi pravidlo, podle
kterého by sis mohla řídit život.

Věř v Boha a zrak měj stále upřen na vznešené Království. Buď okouzlena Krásou Abhá. Buď pevná
ve Smlouvě. Tuž vstoupit do Nebes všeobecného světla. Odluč se od tohoto světa a sladkými vůněmi svatosti,
jež vanou z říše Nejvyššího, se znovu zroď. Buď tím, kdo povolává k lásce, a buď laskavá k celému lidskému
rodu. Miluj děti lidí a sdílej s nimi jejich hoře. Buď z těch, kdož se zasluhují o mír. Nabízej své přátelství, buď
hodna důvěry. Buď balzámem na každý žal, buď lékem na každý neduh. Spoj duše pospol. Přednášej verše
vedení. Buď účastna uctívání svého Pána a povstaň, abys vedla lidi správnou cestou. Rozvázej svůj jazyk a uč
Víru a nech svou tvář plát ohněm lásky Boží. Ani na chvíli nespočiň, nevyhledávej pokojný oddech. Tak se
budeš moci stát znamením a symbolem lásky Boží a korouhví Jeho milosti.

S

-11LUŽBA přátelům je službou Království Božímu a zřetele k chudým jsou jedním z největších učení Božích.

J
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istojistě věz, že láska je tajemstvím svatého zřízení Božího, projevem Nadevše milosrdného, zřídlem
duchovních proudů. Láska je dobrotivým světlem nebes, věčným dechem Ducha svatého, který lidské duši
dává nový život. Láska je příčinou Božího zjevení člověku, životně důležitým pojítkem, které je, v souladu
s božským stvořením, obsažené ve skutečnosti věcí. Láska je přesně tím prostředkem, který zajišťuje pravé
štěstí v tomto i v příštím světě. Láska je světlem, které vede v temnotách, živoucím poutem, které pojí Boha
s člověkem, které zaručuje pokrok každé osvícené duše. Láska je největším zákonem, který vládne tomuto
mocnému a nebeskému cyklu, jedinečnou mocí, která spojuje rozličné prvky tohoto hmotného světa,
vrcholnou magnetickou silou, která řídí pohyby stálic v nebeských říších. Láska s neomylnou a neomezenou
mocí odhaluje záhady skryté ve vesmíru. Láska je duchem života ozdobenému tělu lidstva, tím, co v tomto
smrtelném světě zakládá pravou civilizaci a každou rasu a národ se vznešenými cíli zalévá nehynoucí slávou.

Jméno jakéhokoli národa, který Bůh milostivě láskou poctí, bude beze vší pochyby vychvalováno a vynášeno
Shromážděním z výsostí, společností andělů a obyvateli Království Abhá. A jakýkoli národ, který od této
božské Lásky – zjevení Milosrdného, odvrátí své srdce, žalostně pochybí, upadne do zoufalství a bude zcela
zničen. Onomu národu bude odepřeno veškeré útočiště a stane podobným těm nejpodlejším stvůrám země,
obětí ponížení a hanby.
Ó vy, milovaní Pána! Usilujte, ať se stanete projevem lásky Boží, lampou božského vedení, osvětlující
pokolení země světlem lásky a svornosti.
16 Ḥuqúqu’lláh
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Sláva těm, kdož vyjevují toto skvostné světlo!

Ó
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ty, dcero Království! Přišel tvůj dopis z 5. prosince 1918. Byly v něm dobré zprávy, že přátelé Boha
a služebnice Milosrdného se v létě setkali v Green Acre a dnem i nocí se zabývali připomínkou Boha,
sloužili jednosti světa lidstva, prokazovali lásku všem náboženstvím, zůstali povzneseni nad veškeré
náboženské předsudky a byli ke všem lidem laskaví. Božská náboženství musí být příčinou jednosti mezi lidmi
a prostředkem jednoty a lásky. Musí hlásat celosvětový mír, osvobodit člověka od veškerých předsudků,
rozdávat radost a potěchu, prokazovat laskavost všem lidem a odbourávat veškeré rozdíly a rozlišování.
Přesně tak, jak Bahá’u’lláh říká, oslovuje svět lidstva: „Ó lidé! Jste ovocem jednoho stromu a listy jedné
větve.“ Nanejvýše je to takto, že některé duše jsou nevědomé, musí být vzdělány; některé jsou nemocné,
musí být vyléčeny; některé jsou ještě útlého věku, musí se jim pomoci dosáhnout dospělosti, a všem musí
být prokazována nejvyšší míra laskavosti. Toto jsou způsoby lidu Bahá.
Doufám, že tví bratři a sestry se všichni stanou těmi, kdož světu lidstva přejí jen to dobré.

Ó

-14-

vy, dvě požehnané duše! Obdržel jsem vaše dopisy. Ukázalo se, že jste zkoumali pravdu a zprostili se
omezení a pověr, že nazíráte svým vlastním zrakem, a ne zrakem jiných, nasloucháte svým vlastním
sluchem, a ne sluchem jiných, a odhalujete tajemství prostřednictvím svého vlastního svědomí, a ne svědomím
jiných. Poněvadž napodobitel říká, co ten a ten člověk viděl, co ten a ten člověk slyšel a co svědomí toho
a toho odhalilo. Jinými slovy, spoléhá se na zrak, sluch a svědomí ostatních a nemá žádnou vlastní vůli.
Nuže, chvála budiž Bohu, vy jste projevili sílu vůle a obrátili jste se ke Slunci pravdy. Planina vašich srdcí
byla osvícena světly Pána Království a byli jste vedeni k přímé stezce, pochodovali jste po cestě vedoucí ke
Království, vstoupili jste do Ráje Abhá a zajistili jste si příděl z ovoce Stromu života a podíl na něm.
Jste požehnáni a čeká na vás pěkný domov. Nechť na vás spočinou pozdravy a chvála.

Ó

-15zajatkyně lásky Boží! Dopis, který jsi napsala v době svého odjezdu, dorazil. Udělal mi radost a doufám,
že se tvé vnitřní oko otevře doširoka, aby ti mohlo být odhaleno samotné jádro božských mystérií.

Svůj dopis jsi zahájila požehnanou větou, řka: „Jsem křesťanka.“ Kéž by tak všichni byli pravými křesťany! Je
snadné být křesťanem slovy, ale těžké být pravým křesťanem. Dnes je křesťanů nějakých pět set miliónů duší,
ale opravdový křesťan je vzácností: on je onou duší, z jejíž vzhledné tváře září skvělost Krista a jež vykazuje
dokonalosti Království. To je záležitostí velikého významu, neboť být křesťanem znamená ztělesňovat každou
znamenitost, jež existuje. Doufám, že i ty se staneš pravým křesťanem. Chval Boha, že se ti skrze božská
učení konečně dostalo nejvyšší míry zraku i vhledu a pevně jsi spočinula v jistotě a víře. Doufám, že i ostatní
docílí osvíceného zraku a slyšícího sluchu a dosáhnou věčného života: že tyto mnohé řeky, z nichž každá
teče odlišným a odděleným řečištěm, naleznou cestu zpět to okolního moře a splynou v jednu a zdvihnou se
v jediné vlně vzdouvající jednosti; že prostřednictvím moci Boží dá jednota pravdy zmizet těmto šalebným
rozdílům. Toto je ta hlavní věc: neboť dosáhne-li se jednoty, všechny ostatní problémy zmizí samy.
Ó ctěná paní! V souladu s božskými učeními v tomto slavném zřízení bychom neměli nikoho znevažovat
a nazývat neznalým a říkat: „Vy nevíte, ale já vím.“ Spíše bychom na ostatní měli hledět s úctou, a když se
snažíme něco vysvětlit a vyložit, měli bychom hovořit, jako bychom zkoumali pravdu, řkouce: „Máme tady
před sebou tyto věci. Pojďme je prozkoumat, abychom určili, kde a v jaké formě lze nalézt pravdu.“ Učitel by
neměl považovat sebe za učeného a ostatní za neznalé. Z takové myšlenky se rodí pýcha a pýcha nepomůže
Výběr z ‘Abdu’l Baháových spisů
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k tomu, abychom měli na lidi vliv. Učitel by se neměl považovat za nadřazeného. Měl by mluvit s největší
laskavostí, ponížeností a pokorou, neboť takováto mluva ovlivňuje lidi a vzdělává duše.
Ó ctěná paní! K tomuto jedinému účelu byli na zem sesláni Proroci, všichni do jednoho; proto byl projeven
Krist, proto Bahá’u’lláh pozvedl volání Pána: aby se svět člověka mohl stát světem Boha, tato dolejší říše
Královstvím, tato temnota světlem, tato ďábelská podlost veškerými ctnostmi nebes – a jednota, přátelství
a láska mohly být získány pro celý lidský rod, aby se znovu objevila organická jednota a základy nesouladu
byly zničeny a lidstvo sklidilo věčný život a věčnou milost.
Ó ctěná paní! Rozhlédni se kolem sebe po světě: tu jednota, vzájemná přitažlivost, scházení se pospolu
plodí život, ale nejednota a nesoulad znamenají smrt. Když vezmeš v úvahu všechny jevy, uvidíš, že každá
stvořená věc nastala smícháním mnoha prvků, a jakmile se tento soubor prvků rozloží a tento soulad složek
rozdělí na části, je tato forma života vyhlazena.
Ó ctěná paní! V zašlých cyklech, i když byl soulad ustaven, přec kvůli neexistenci prostředků nemohlo být
jednoty veškerého lidstva dosaženo. Světadíly zůstaly široce oddělené, ba i mezi národy jednoho a téhož
světadílu byly sdružování a výměny myšlenek téměř nemožné. Následně byly styky, porozumění a jednota mezi
všemi národy a příbuzenstvy země nedosažitelné. V tomto dni je však prostředků komunikace mnohonásobně
více a pět světadílů země se prakticky sloučilo v jeden. A pro všechny je nyní snadné cestovat do jakékoli země,
stýkat se a vyměňovat si názory s jejími národy a pomocí publikací se seznámit s podmínkami, náboženským
vyznáním a myšlenkami všech lidí. Stejným způsobem se všichni členové lidské rodiny, ať národy či vlády,
města či vesnice, stali víc a více na sobě navzájem závislými. Pro nikoho již není soběstačnost nadále možná,
poněvadž politické vazby sjednocují všechny národy a národnosti a svazky obchodu a průmyslu, zemědělství
a vzdělání jsou každým dnem posilovány. Tudíž jednoty celého člověčenstva může být v tomto dni dosaženo.
Toto není vskutku nic jiného nežli jeden z divů tohoto úžasného věku, tohoto slavného století. O toto byly
věky minulé připraveny, neboť toto století, století světla, je obdařeno jedinečnou a nebývalou slávou, mocí
a osvícením. Odtud plyne, že každý den přináší nový div. Posléze bude vidět, jak zářivým světlem budou jeho
svíce hořet na shromáždění člověka.
Popatři, jak jeho světlo nyní svítá nad potemnělým obzorem světa. První svící je jednota v politické sféře,
jejíž počáteční záblesky je již možno postřehnout. Druhou svící je jednota myšlení ve světě konání, jejíhož
dovršení budeme zakrátko svědky. Třetí svící je jednota ve svobodě, která bezpochyby nastane. Čtvrtou svící
je jednota v náboženství, která je úhelným kamenem samotných základů a která bude mocí Boží zjevena
v celé své skvělosti. Pátou svící je jednota národů – jednota, která bude v tomto století spolehlivě ustavena
a přiměje všechny národy světa, aby se považovaly za obyvatele jedné společné vlasti. Šestou svící je jednota
ras, činíc ze všech, již dlí na zemi, národy a příbuzenstva jedné rasy. Sedmou svící je jednota jazyka, t.j. volba
mezinárodní řeči, které se budou všechny národy učit a kterou budou rozmlouvat. Jedna každá z těchto
jednot nakonec nevyhnutelně nastane, poněvadž jejich uskutečnění napomůže a k němu přispěje moc
Království Božího.
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vy, osvícení milení a vy, služebnice Milosrdného! V době, kdy se nad zemí rozprostřela pochmurná
noc nevědomosti, opomínání božského světa a zahalování se před Bohem, rozednělo se jasné jitro
a vycházející světlo rozjasnilo východní oblohu. Pak vyšlo Slunce pravdy a skvělosti Království zalily východ
i západ. Ti, již měli oči, aby viděli, zajásali nad radostnými zvěstmi a zvolali: „Blažení jsme, blažení!“ a na vlastní
oči viděli vnitřní skutečnost všech věcí a odhalili tajemství Království. Osvobozeni od svých iluzí a pochyb pak
spatřili světlo pravdy a tak rozjařeni byli z toho, že do dna vypili kalich Boží lásky, že naprosto zapomněli na
svět a na své vlastní já. Tancujíce radostí, pospíchali k místu vlastního umučení a tam, kde lidé umírají pro
lásku, odmrštili vlastní hlavu i srdce.
Leč ti s nevidomýma očima byli touto vřavou ohromeni a volali: „Kde je to světlo?“ a znovu „Žádné světlo
nevidíme! Žádné vycházející slunce nevidíme. Žádná pravda zde není. Jen blouznění je to, nic více.“ Jako
netopýři prchli do temnoty pod zem a tam, v souladu se svým způsobem myšlení, našli určité bezpečí a mír.
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Toto je však pouhým počátkem úsvitu a žár vycházejícího Slunka pravdy ještě nenabyl plné síly. Jakmile
se slunce přiblíží k pravému poledni, jeho palčivost bude sálat takovým horkem, že probudí i věci ploužící se
pod povrchem; a i když jim není dopřáno světlo spatřit, působením žáru budou i tak horečnatě rozhýbáni.
Pročež, ó milovaní Boha, vzdejte díky, že jste ve dni svítání tváře ke Světlu světa obrátili a spatřili jeho
skvělosti. Dostalo se vám podílu na světle pravdy, okusili jste přídělu z oněch požehnání, jež trvají navždy;
a tudíž jako díkuvzdání za tuto štědrost ani na okamžik nespočiňte v klidu, neposeďte v tichu a k lidským uším
doneste dobré zvěsti Království a do široka do daleko šiřte Slovo Boží.
Jednejte v souladu s radami Pána: to jest, povstaňte takovým způsobem a s takovými vlastnostmi, že tělo
tohoto světa bude obdařeno živoucí duší a toto malé dítě, lidstvo, bude přivedeno k věku dospělosti. Jak jen
jste schopni, na každém setkání zapalte svíci lásky a každé srdce něhou rozradostněte a rozveselte. Opatrujte
cizince jako jednoho ze svých; prokazujte cizáckým duším touž milující laskavost, již věnujete věrným
přátelům. Zaútočí-li někdo na vás, snažte se s ním spřátelit; bodne-li vás někdo do srdce, buďte hojivou
mastí na jeho boláky; bude-li se vám posmívat a zesměšňovat vás, čelte mu láskou. Bude-li na vás někdo
vršit svou vinu, chvalte ho; nabídne-li vám smrtelný jed, podejte mu na oplátku nejvybranější med; a bude-li
vás ohrožovat na životě, udělte mu lék, který ho navždy vyléčí. Bude-li bolestí samou, buďte jeho medicínou;
bude-li trním, buďte jeho růžemi a vonnými bylinkami. Snad takovéto vaše způsoby a slova konečně rozjasní
tento temný svět, změní tuto zem prachu v rajskou zemi, toto pekelné vězení v pánův královský palác; tak, že
válka a boje přejdou a nebudou více a láska a důvěra vztyčí na vrcholcích světa své stany. Taková je podstata
Božích napomínání, takový je souhrn učení Zřízení Bahá.
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vy, již jste vyvolenými Království Abhá! Chvalte Pána zástupů, neboť On, vznášeje se na oblacích,
sestoupil na tento svět z nebes neviditelné říše, takže Východ i Západ byly zality slávou Slunce pravdy
a volání Království bylo pozvednuto a zvěstovatelé nebeské říše melodiemi Shromáždění na výsostech zapěli
radostné zvěsti o Příchodu. Pak se celičký svět bytí zachvěl radostí, leč lidé stále, jak praví Mesiáš, spali
dál: neboť den Projevu, kdy sestoupil Pán zástupů, je zastihl zahalené v dřímotě nevědění. Jak On praví
v Evangeliu, Můj příchod je, jako když je v domě zloděj a hospodář domu nehlídá.
Z celého lidstva si zvolil vás a právě vaše oči byly otevřeny světlu vedení a vaše uši naladěny na hudbu
nebeské Společnosti; a vaše srdce a duše, požehnané překypující milostí, byly zrozeny do nového života.
Děkujte Bohu a chvalte Ho, že vám ruka nekonečných darů na hlavu nasadila tuto drahokamy posázenou
korunu, korunu, jejíž třpytivé klenoty budou ustavičně zářit a blýskat se navěky časů.
Abyste Mu za to poděkovali, převelice se tužte a zvolte si šlechetný cíl. Mocí víry se podrobte učením
Božím a své činy podřizujte Jeho zákonům. Čtěte Skrytá slova, přemítejte nad jejich vnitřním významem
a dle toho konejte. Pozorně čtěte Desky Tarázát (Ozdoby), Kalimát (Slova ráje), Tajallíyyát (Záře), Ishráqát
(Nádhera) a Bishárát (Radostné zvěsti) a povstaňte, jak vám nebeská učení nařizují. Tak může být každý z vás
jako svíce rozprostírající své světlo, středem přitažlivosti, kdykoli se lidé sejdou; a od vás se, jako ze záhonu
květin, budou linout sladké vůně.
Způsobte hukot jak burácející moře, jak hýřivá oblaka sešlete dolů spršku milosti nebeské. Pozvedněte
svůj hlas a zvučně pějte písně Říše Abhá. Uhaste ohně války, do výšky pozvedněte korouhve míru, pracujte
pro jednost lidstva a mějte na paměti, že právě náboženstvím proudí ke všem národům láska.
Uvědomte si, že děti lidí jsou ovečkami Božími a On je jim milujícím Pastýřem, že On se něžně stará
o všechny Své ovečky a nechává je se pást na Svých vlastních pastvinách milosti a dává jim pít ze studnice
života. Taková je cesta Páně. Takové jsou Jeho dary. Takový je zpomezi Jeho učení Jeho předpis o jednotě
lidstva.
Fortny Jeho požehnání jsou otevřeny dokořán, Jeho znamení jsou zveřejněna do široka a sláva pravdy
plápolá dál; nevyčerpatelná jsou požehnání. Poznejte hodnotu této doby. Celým srdcem se tužte, pozvedněte
hlas a křičte, dokud nebude tento temný svět naplněn světlem a toto těsné místo stínů rozšířeno a tato
prachová kupka prchavého okamžiku změněna v zrcadlo věčných zahrad nebes a tato zeměkoule nedostane
Výběr z ‘Abdu’l Baháových spisů
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svůj díl nebeské milosti.
Poté výboje ustanou a vše, co způsobuje nejednotu, bude zničeno a bude vztyčena nosná konstrukce
jednosti – aby Požehnaný strom mohl vrhat stín na východ i na západ a Svatostánek jednotnosti člověka
mohl být postaven na vysokých vrcholcích a prapory, jež značí lásku a přátelství, mohly vlát ze stojanů po
celém světě, dokud moře pravdy nezvedne vysoko své vlny a země nebude donekonečna plodit růže a vonné
byliny požehnání a od pólu k pólu se nestane Rájem Abhá.
Toto jsou ‘Abdu’l Baháovy rady. Je mou nadějí, že Pán zástupů dá a vy se stanete podstatou duchovnosti
a samou zářností lidstva, poutem lásky spojujíce srdce všech; ať mocí Slova Božího přivedete k životu mrtvé,
nyní v hrobech smyslných tužeb pohřbené; ať paprsky Slunce pravdy navrátíte zrak těm, jejichž vnitřní oko je
slepé; ať duchovně chorým přinesete duchovní léčbu. V tyto věci doufám, ze štědrosti a darů Milovaného.
Neustále o vás mluvím a myslím na vás. Modlím se k Pánu a se slzami v očích Ho úpěnlivě žádám, aby
na vás hojně seslal všechna tato požehnání a potěšil vaše srdce a oblažil vaši duši a dopřál vám nesmírnou
radost a nebeské potěšení…
Ó ty, milující Poskytovateli. Tyto duše naslouchaly volání Království a hleděly na slávu Slunce pravdy.
Povstaly a vystoupaly k osvěžujícím oblohám lásky. Jsou okouzleny Tvou letorou a uctívají Tvou krásu.
K Tobě se obrátily, o Tobě spolu mluvíce, Tvůj příbytek hledajíce a po říčkách Tvé nebeské říše žízníce.
Tys Dárce, Obdarovatel, Vždy milující.
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ty, vlastnící zřící srdce! Ačkoliv, z materiálního hlediska, je ti fyzický zrak odepřen, přec, chvála Bohu,
máš zrak duchovní. Tvé srdce vidí a tvůj duch slyší. Tělesný zrak je náchylný k tisíci neduhům a nakonec
bude nesporně ztracen. Tudíž by vůbec neměl být považován za důležitý. Ale zrak srdce je osvícen. Dokáže
postřehnout a objevit božské Království. Je trvalý a věčný. Chval tudíž Boha, že je zrak tvého srdce osvícen
a sluch tvé mysli citlivý. Každé ze setkání, jež jste uspořádali, na němž cítíte nadpozemské pohnutí a chápete
skutečnosti a důležitosti, je jako nebeská klenba a ony duše jsou jako blyštivé hvězdy, zářící světlem vedení.
Šťastná to duše, jež v této zářné době hledá nebeská učení, a požehnané to srdce, které je pohnuto
a přitahováno láskou Boží.
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vála budiž Jemu, Jehož září plane země i nebesa, Jehož vonnými dechy se zahrady svatosti, které
krášlí srdce vyvolených, třesou radostí, Jemu, Kdož vše zalil Svým světlem a rozjasnil tvář klenby
nebeské. Nad nejvyšším obzorem se vpravdě objevily zářící a jiskřivé hvězdy, třpytící se a lesknoucí, vrhající
své paprsky. Svůj půvab a jas získaly ze štědrostí Říše Abhá a pak, hvězdy vedení, svým světlem zalily tuto
zem.
Chvála budiž Jemu, Kdož utvořil tuto novou dobu, tento věk majestátnosti, jako odvíjející se divadelní
hru, kde skutečnosti všech věcí mohou být vystaveny pohledům. Nyní z oblak štědrosti dští a dary milujícího
Pána jsou zřetelně projeveny, neboť viděný i neviděný svět byl osvícen a Přislíbený přišel na zem a krása
Zbožňovaného se rozzářila.
Pozdravy, požehnání a uvítání oné Univerzální skutečnosti, onomu Dokonalému slovu, oné Zjevné knize,
oné Nádheře, jež se rozedněla v nejvyšším nebi, onomu Průvodci všech národů, onomu Světlu světa –
vzdouvajícímu se oceánu, Jehož hojné milosti zaplavily veškeré stvoření takovým způsobem, že jeho vlny na
písky tohoto viditelného světa vyvrhly své zářící perly. Nyní se objevila Pravda a faleš prchla; nyní se rozedněl
den a nastal jásot, pročež byly duše lidí posvěceny, jejich duch obrozen, jejich srdce rozradostněna, jejich
mysli očištěny, jejich tajné myšlenky ozdraveny, jejich svědomí dočista umyto, jejich nejvnitřnější já učiněno
svatým: neboť Den vzkříšení již nadešel a dary tvého Pána, Odpouštějícího, obklopily všechny věci. Pozdravy
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a chvála budiž všem oněm zářícím, třpytivým hvězdám, které své paprsky sesílají z nejvyššího nebe, oněm
nebeským tělesům ovíjejícího se zvěrokruhu Říše Abhá. Nechť na nich sláva spočívá.
A nyní, ó ty, ctěný muži, jenž jsi naslouchal Velkému oznamu, s neodolatelnou mocí Království Abhá
a dechů, které vanou z ducha Společnosti na výsostech, povstaň, abys sloužil Věci Boží. Nermuť se tím, co
farizejové a nositelé falešných fám mezi dopisovateli tisku o Bahá říkají. Připomeň si dny Krista a utrpení,
které na Něj nakupili lidé, a veškerá muka a soužení, které Mu způsobili Jeho učedníci. Ježto jste milovníky
Krásy Abhá, musíte se také, pro Jeho lásku, vydat napospas pohanění národů a vše, co postihlo lidi věku
uplynulého, stejně musí postihnout i vás. Pak budou tváře vyvolených osvětleny nádherou Království Božího
a budou zářit napříč věky, ano napříč všemi běhy času, zatímco odpůrci nadále setrvají ve své zřejmé prohře.
Bude to tak, jak řekl Pán Kristus: kvůli Mému jménu vás pronásledovat budou.
Připomeňte jim tato slova a řekněte jim: „Farizejové skutečně povstali proti Mesijášovi, navzdory zářící kráse
Jeho tváře a veškerému Jeho půvabu, a zvolali, že On není Mesiášem [Masíh], ale monstrem [Masíkh], neboť
tvrdil, že je všemocným Bohem, svrchovaným Pánem všech, a řekl jim: ,Já jsem Boží Syn a v nejvnitřnějším
bytí Svého jediného Syna, Svého mocného Chráněnce, jasně zjeveného se všemi Jeho přívlastky, se všemi
Jeho dokonalostmi, vskutku stojí Otec.ʻ O tomto prohlásili, že je to dle jasných a nevyvratitelných textů
Starého zákona otevřené rouhání a urážka Pána. Pročež nad Ním vynesli ortel, nařizujíce, aby byla prolita
Jeho krev, a pověsili Ho na kříž, kde zvolal: ,Ó Můj milovaný Pane, jak dlouho Mne jim zanecháš na pospas?
Povznes Mě k Sobě, poskytni Mi u Sebe útočiště a učiň Mě příbytkem Tvého trůnu slávy. Vpravdě, Tys Tím,
Kdož vyslyší modlitby, a Tys Dobrotivý, Milosrdný. Ó Můj Pane! Vpravdě, tento svět, ač rozlehlý, Mne již
nemůže pojmout a Já tento kříž miluji, z lásky ke Tvé kráse a touže po Tvé říši na nebesích a kvůli tomuto
ohni, jenž rozdmýchán poryvy Tvé svatosti Mi plane v srdci. Pomoz Mó Pane, k Tobě vystoupit, podpoř
Mne, abych mohl dosáhnout Tvého posvátného prahu, ó Můj milující Pane! Vpravdě, Tys Milosrdný, Vlastník
velké štědrosti! Vpravdě, Tys Štědrý! Vpravdě, Tys Soucitný! Vpravdě, Tys Vševědoucí! Není Boha krom Tebe,
Mohoucího, Mocného!‘“
Farizejové by si nikdy nedodali odvahy, aby Ho ostouzeli a obvinili z toho ubohého hříchu, nebýt toho,
že si nebyli vědomi vnitřního jádra mystérií, a nebýt skutečnosti, že nedbali na Jeho nádheru a nestarali se
o Jeho důkazy. Jinak by uznali Jeho slova, dosvědčili verše, které zjevil, přiznali pravdu Jeho promluv, hledali
útočiště pod ochranným stínem Jeho zástavy, dozvěděli se o Jeho znameních a známkách a radovali se z Jeho
blažených zvěstí.
Věz, že Božská podstata, jež se nazývá Neviditelnou z neviditelných, nikdy nemůže být popsána a leží
mimo dosah mysli, je požehnána nad jakoukoli zmínku, nad jakýkoli popis či náznak či narážku, nad jakékoli
uznání či chválu. Ve smyslu, že je To prostě tak, jak To je, intelekt To nemůže nikdy pochopit a duše hledající
o Tom znalost je pouhým tulákem v poušti, z cesty sešlým. „Zraky lidí Ho nedosáhnou, leč On jich dosahuje;
On bystrý je i dobře zpravený.“17
Když se však zahloubáš na nejvnitřnější podstatou všech věcí a svérázem každé z nich, v každé stvořené
věci uzříš znaky milosti svého Pána a po celé říší bytí uvidíš rozšiřující se paprsky Jeho jmen a přívlastků, tak
očividně, že kromě vzpurných a nepozorných je nikdo popírat nebude. Pak si povšimneš, že vesmír je svitek,
který odhaluje Jeho skrytá tajemství, jež jsou uchovávána v dobře strážené Desce. A ani jeden atom ze
všech existujících atomů, ani jedno stvoření mezi všemi stvořeními nedělají nic jiného, než že Jemu pronášejí
chválu a mluví o Jeho přívlastcích a jménech, odhalují slávu Jeho mohoucnosti a vedou k Jeho jednosti a Jeho
milosrdenství. A nikdo, kdo má uši, které slyší, a oči, které vidí, a rozum, který je zdravý, toto nepopře.
A kdykoli se zahledíš na veškeré stvoření a zpozoruješ v něm právě ty atomy, povšimneš si, že paprsky
Slunce pravdy padají na všechny věci a uvnitř nich září a vyprávějí o nádherách oné Denice, Jejích mystériích
a šíření Jejích světel. Pohlédni na stromy, na květy a plody, dokonce i na kameny. Zde uzříš paprsky Slunce,
jak je zalévají, zřetelně uvnitř nich viditelné a jimi projevené.
Obrátíš-li však svůj zrak k Zrcadlu, zářivému, neposkvrněnému a čistému, v němž se odráží božská Krása,
nalezneš v něm Slunce, Jeho kotouč, celý Jeho bezvadný tvar, vyzařující Své paprsky, vydávající Své teplo. Neboť
každé samostatné těleso má svou přidělenou část slunečního světla a vypráví o Slunci, leč ona Univerzální
skutečnost ve vší Své nádheře, ono neposkvrněné Zrcadlo, Jehož vlastnosti odpovídají vlastnostem Slunce
17 Korán 6:103
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v něm odhaleného, ve své celistvosti projevuje přívlastky Zdroje slávy. A onou Univerzální skutečností je
Člověk, božská Bytost, Podstata, jež trvá věčně. „Rci: Vzývejte Boha či vzývejte Milosrdného, a ať již Jej
nazýváte jakýmkoliv jménem, Jemu náleží jména nejkrásnější.“18
Toto je významem Mesiášových slov, že Otec v Synovi je19. Cožpak nevidíš, že prohlásí-li neposkvrněné
zrcadlo: „Vskutku je ve mně slunce jasně zářící, spolu se všemi svými vlastnostmi, známkami a znameními,“
nebude takové prohlášení tohoto zrcadla klamem ani falší? Nikoli, při Tom, Kdož Jej stvořil, tvar a podobu
Mu dal a učinil Jej věcí souhlasnou s vlastnostmi slávy uvnitř. Pochválen budiž On, Kdož Jej stvořil! Pochválen
budiž On, Kdož Jej utvořil! Pochválen budiž On, Kdož Jej projevil!
Taková byla slova pronesená Kristem. Následkem těchto slov do Něj rýpali a útočili na Něj, když jim
řekl: „Syn je v Otci a Otec je v Synovi.“20 Zpraven o tom buď a poznej tajemství svého Pána. Co se týče
odpůrců, jsou před Bohem závojem zahaleni: nevidí, neslyší, ani nerozumí. „… je nech, aby se bavili svým
tlacháním marným.“21 Ponech je jejich toulkám podél říčních koryt, kde žádná voda neproudí. Jako pasoucí
se zvěř nedokáží rozlišit korále od perel. Cožpak nejsou odloučeni od mystérií tvého Pána, Dobrotivého,
Milosrdného?
Co se tebe týká, raduj se z této nejradostnější ze šťastných zvěstí a povstaň a veleb Slovo Boží a do široka
v celé oné rozlehlé a mocné zemi šiř Jeho libé vůně. Jistojistě věz, že tvůj Pán ti přijde s družinou Shromáždění
na výsostech a zástupy Království Abhá na pomoc. To oni vyrazí do útoku a zuřivě napadnou síly neznalců,
slepců. Vbrzku uzříš rudou záři úsvitu šířící se z Nejvznešenější říše a jitro obklopující všechny krajiny. Zažene
tmu a temno noci pozvolna zmizí a pomine a jasná tvář Víry se rozzáří a vyjde Jitřenka a rozprostře se
nad světem. Onoho dne se budou věrní radovat a neochvějní budou blaženi, tehdy se pomlouvači pryč
odeberou a nerozhodní budou vyhlazeni, stejně tak jako nejhlubší stíny ustoupí s prvním svitem nastávajícího
rozbřesku.
Budiž pozdraven a pochválen.
Ó Bože, můj Bože! Toto je Tvůj rozzářený služebník, Tvůj duchovní vazal, jenž se k Tobě přiblížil a dosáhl Tvé
přítomnosti. Svou tvář ke Tvé obrátil, uznávaje Tvou jednost a dosvědčuje Tvou jedinost, Tvým jménem volal
mezi národy a vedl lidi k tekoucím vodám Tvého milosrdenství, ó Ty, Nejštědřejší Pane! Těm, jež požádali, dal
napít z kalichu vedení, který přetéká vínem Tvé nezměrné milosti.
Ó Pane, za všech okolností mu pomáhej, dejž, ať pozná Tvá dobře strážená mystéria, a zasyp ho svými
ukrytými perlami. Udělej jej korouhví, která se na nejvyšších věžích hradu třepotá ve větru Tvé nebeské
pomoci, učiň z něj pramen průzračné vody.
Ó můj odpouštějící Pane! Světlem lampy, která své paprsky vysílá do daleka, zapal srdce všech a těm mezi
svými lidmi, jimž jsi věnoval štědrou přízeň, odhal skutečnosti všech věcí.
Vpravdě, Tys Mohoucí, Mocný, Ochránce, Silný, Dobročinný. Vpravdě, Tys Pán veškerého milosrdenství!

K

-2022-

dyž před dvaceti stoletími přišel Kristus, tak Židé, i když Jeho Příchod očekávali a každým dnem se
se slzami v očích modlili, řkouce: „Ó Bože, uspiš Zjevení Mesiášovo,“ tak přec, když se Slunce pravdy
rozbřesklo, popřeli Ho a s velikým nepřátelstvím proti Němu povstali a nakonec onen božský Duch, Slovo
Boží, ukřižovali a pojmenovali Jej Belzebubem, zlým, jak je v evangeliu zaznamenáno. Příčinou bylo, že řekli:
„Zjevení Kristovo bude podle jasného textu Tóry doloženo určitými znameními, a dokud se tato znamení
neobjeví, každý, kdo prohlásí, že je Mesiášem, je podvodník. Mezi těmito znameními je toto, že Mesiáš přijde
z neznámého místo, ale my všichni známe dům tohoto muže v Nazaretu, a může vůbec z Nazaretu pocházet
něco dobrého? Druhým znamením je, že On bude vládnout železnou rukou, to jest, že musí nakládat mečem,
ale tento Mesiáš nemá ani dřevěnou hůl. Další z podmínek a znamení je toto: musí dosednout na trůn
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Davidův a ustavit Davidovu svrchovanost. Tedy, tento muž nejenomže ani náhodou neusedl na žádný trůn,
ale nemá ani rohož, na kterou by si sedl. Další podmínkou je toto: vyhlášení všech zákonů Tóry. Ale tento
muž tyto zákony zrušil, a dokonce porušil i den sabatu, ačkoli je v Tóře jasně napsáno, že kdokoli, kdo si bude
nárokovat úřad proroka a vyjevovat zázraky a den sabatu poruší, musí být usmrcen. Dalším ze znamení je
to, že Jeho spravedlivé panování bude tak na výši, že poctivost a dobré skutky se rozšíří z lidského světa i do
živočišného – had a myš se podělí o jednu doupě a orel a tetřev o jedno hnízdo, lev a gazela budou přebývat
na jedné pastvině a vlk a jehně budou pít z jednoho napajedla. Leč nespravedlnost a tyranství dosáhly v Jeho
době takových rozměrů, že ho ukřižovali! Další z podmínek je to, že ve dnech Mesiášových se bude Židům
dařit a získají vítězství nad všemi národy světa, leč nyní žijí v největším ponížení a služebnosti v Říši římské.
Jak by tedy toto mohl být Mesiáš přislíbený v Tóře?“
Takovéto námitky mají proti Slunci pravdy, ačkoli ten Duch Boží byl vskutku Oním přislíbeným v Tóře. Ale
oni neporozuměli významu těchto znamení, Slovo Boží ukřižovali. Nuže Bahá’í věří, že zaznamenaná znamení
opravdu v Projevu Kristově nastala, i když nikoli ve smyslu, jak usuzovali Židé, ale že popis v Tóře je alegorický.
Například mezi znameními je svrchovaná vláda. Pokud jde o toto, Bahá’í říkají, že svrchovaná vláda Krista
byla nebeská, božská, věčná vláda, nikoli vláda Napoleonova typu, která zakrátko pomine. Po již téměř dva
tisíce let je tato svrchovaná vláda Kristova ustavena a přetrvává až do současnosti a po celou věčnost bude
ona svatá Bytost velebena na věčném trůně.
Podobně byla všechna ostatní znamení projevená, ale Židé nepochopili. I když od doby, kdy se Kristus
s božskou nádherou objevil, uplynulo ji téměř dvacet století, přec Židé stále očekávají příchod Mesiáše
a považují sebe za pravé a Krista za falešného.

Ó

-21ty, význačná osobnosti, ty, hledači pravdy! Tvůj dopis ze 4. dubna 1921 byl s láskou přečten.

Existence Božské bytosti byla jasně na základě logických důkazů stanovena, ale skutečnost Božství
leží mimo chápání mysli. Když se pozorně nad touto záležitostí zamyslíš, uvidíš, že nižší úroveň nemůže nikdy
pochopit úroveň vyšší. Například nerostné říši, která je na nižší úrovni, je znemožněno, aby pochopila říši
rostlinnou, neboť pro nerost by jakékoli podobné chápání bylo zcela nemožné. Stejným způsobem rostlinná
říše, ať je vyvinutá sebevíce, nedosáhne žádné představy o říši živočišné a jakékoli podobné chápání na této
úrovni by bylo nepředstavitelné, neboť živočich přebývá na vyšší úrovni než rostlina: tento strom si nemůže
ani představit sluch či zrak. A živočišná říše, ať již se rozvine sebevíce, si nemůže nikdy uvědomovat realitu
intelektu, který odhaluje vnitřní podstatu všech věcí, ani pochopit ony skutečnosti, které nelze spatřit, neboť
úroveň člověka je ve srovnání s úrovní živočicha velmi vysoká. A ačkoli všichni tito tvorové současně přebývají
v tomto nahodilém světě, ve všech jednotlivých případech rozdíl v jejich postavení vylučuje jejich pochopení
celku; neb žádný nižší stupeň nemůže porozumět stupni vyššímu, takovéto chápání je nemožné.
Avšak vyšší úroveň rozumí úrovni nižší. Živočich například chápe nerost a rostlinu, člověk chápe úroveň
živočišnou, rostlinou i nerostnou. Ale nerost ani náhodou nemůže pochopit říše člověka. A navzdory
skutečnosti, že všechny tyto entity současně existují v jevovém světě, přesto nižší stupeň nemůže pochopit
vyšší.
Jak by tedy bylo možné, aby zapříčiněná skutečnost, to jest člověk, mohla pochopit povahu oné preexistující
Podstaty, Božské bytosti? Rozdíl v postavení mezi člověkem a Božskou skutečností je stotisícekrát větší než
rozdíl mezi rostlinou a živočichem. A to, co si lidská bytost vyčaruje v mysli, není ničím jiným než pouhým
smyšleným obrazem vlastního lidského stavu, nezahrnuje to Boží realitu, ale je to spíše touto realitou
obemknuto. To jest, člověk chápe vlastní šalebné představy, ale Skutečnost Božstva nemůže pochopit nikdy:
Ta Sama o Sobě obemyká všechny stvořené věci a všechny stvořené věci jsou v Jejím dosahu. Ono Božstvo,
které si člověk pro sebe představuje, existuje pouze v jeho mysli, ne ve skutečnosti. Člověk však existuje ve své
mysli i ve skutečnosti, tudíž člověk je větší než ona smyšlená skutečnost, kterou si je schopen představit.
Nejzazší meze tohoto ptáka z hlíny jsou tyto: může na určitou krátkou vzdálenost, do nekonečných dálav,
třepat křídly, ale nikdy nemůže vzlétnout vzhůru ke Slunci vysoko na nebesích. My však nicméně ohledně
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existence Božské bytosti musíme předložit logicky odůvodněné či božsky vnuknuté důkazy, to jest důkazy
přiměřené chápání člověka.
Je zřejmé, že všechny stvořené věci jsou spolu navzájem propojeny dokončenou a dokonalou vazbou, právě
tak jako například části lidského těla. Všimni si, jak jsou dílčí části a orgány lidského těla navzájem propojené.
Stejně jsou spolu navzájem propojené všechny části tohoto nekonečného vesmíru. Noha a krok jsou například
propojeny s uchem a okem. Oko se musí dívat dopředu, než noha vykročí. Ucho musí naslouchat, než bude
oko pozorně nazírat. A když je jakýkoli orgán lidského těla vadný, způsobuje nedokonalost v ostatních
orgánech. Mozek je propojen se srdcem a žaludkem, plíce jsou propojeny se všemi orgány. A tak je tomu
s ostatními částmi těla.
A každý z těchto orgánů či částí má svou vlastní specifickou funkci. Síla mysli, ať již ji nazýváme preexistující
či zapříčiněnou, řídí a koordinuje všechny orgány lidského těla, starajíc se, aby každá část či orgán náležitě
vykonávaly svou specifickou funkci. Pokud však ve schopnosti mysli dojde k nějakým výpadkům, všechny
orgány přestanou vykonávat svou základní funkci, v těle a ve fungování jeho částí se objeví vady a schopnost
mysli nebude mít účinku.
Podobně se podívej na tento nekonečný vesmír: univerzální síla, která vše obklopuje, řídíc a usměrňujíc
všechny části tohoto bezkonečného stvoření, nevyhnutelně existuje, a kdyby nebylo tohoto Ředitele, tohoto
Koordinátora, vesmír by měl kazy a vady. Bylo by to, jako kdyby byl šílený; kdežto vidíte, že toto nekonečné
stvoření své funkce vykonává v dokonalém řádu, jeho každá jednotlivá část plní svůj úkol naprosto spolehlivě
a ani v celém jeho fungování nelze nalézt žádnou vadu. Je tudíž jasné, že Univerzální síla existuje, řídíc
a usměrňujíc tento nekonečný vesmír. Každá rozumná mysl tento fakt chápe.
Mimoto, ačkoli všechny stvořené věci rostou a vyvíjí se, přesto jsou vystaveny vlivům zvenčí. Slunce
například vydává teplo, déšť dodává živiny, vítr přináší život, takže se člověk může rozvíjet a vyvíjet. Je
tedy zřejmé, že lidské tělo je pod vlivem zvenčí a že se člověk bez tohoto vlivu nemůže vyvíjet. A podobně
jsou ony vnější vlivy pro změnu vystaveny dalším vlivům. Například růst a vývoj lidské bytosti je závislý na
existenci vody a voda je závislá na existenci deště a déšť je závislý na existenci oblak a oblaka jsou závislá na
existenci slunce, které způsobuje, že se ze země i moře formuje pára a kondenzace páry vytváří oblaka. Tak
každá z oněch entit ovlivňuje jiné a je podobně pro změnu jimi ovlivňována. Proces tedy nevyhnutelně vede
k Tomu, Kdož ovlivňuje vše a přec není nikým ovlivňován, a tak je řetězec přerušen. Vnitřní realita oné Bytosti
však není známá, ačkoli Její působení je jasné a zřejmé.
A dále, všechny stvořené bytosti jsou omezené a přesně toto omezení všech bytostí dokazuje skutečnost
Neomezeného; neboť existence omezené bytosti udává existenci Neomezeného.
Abych to shrnul, existuje mnoho podobných důkazů, které potvrzují existenci oné Univerzální reality.
A vzhledem k tomu, že je ona Realita preexistující, je nedotčena podmínkami, které upravují jevové úkazy,
neboť jakákoli entita, která je vystavena okolnostem a hříčce událostí, je zapříčiněná, ne preexistující.
Věz tedy: ono božstvo, jež si různá společenství a národy vykouzlili, spadá do sféry jejich představivosti
a nepřesahuje ji, zatímco skutečnosti Božství je mimo rámec veškerého chápání.
Ohledně Projevů Božích, jsou to ústřední body, kde se znamení, známky a dokonalosti oné posvátné,
preexistující Skutečnosti objeví v celé své nádheře. Jsou věčnou milostí, nebeskou slávou a na nich závisí
věčný život lidstva. Abych uvedl názorný příklad: Slunce pravdy přebývá na obloze, na kterou nemá přístup
žádná duše a na kterou nemůže dosáhnout žádná mysl, a je daleko mimo chápání všech tvorů. Leč svaté
Projevy Boží jsou jako zrcadla, vyleštěná a bez poskvrny, na která se sbíhají záplavy světla vycházejícího
z onoho Slunce a která pak rozptylují slávu na veškeré ostatní stvoření. Na tom vyleštěném povrchu je Slunce
jasně vyjeveno v celé Své majestátnosti. Pokud tedy zrcadlené Slunce prohlásí: „Já jsem Slunce!“ není to nic
než pravda, a pokud vyřkne: „Já Slunce nejsem!“ je to též pravda. A i když je Denice v celé Své slávě, kráse
a dokonalosti v onom neposkvrněném zrcadle jasně viditelná, přesto nesestoupila ze Svého vznešeného
postavení v říších na výsostech a nevstoupila do zrcadla; ne, i nadále přebývá a navěky přebývat bude
v nadpozemských výšinách Své vlastní svatosti.
A dále, všichni tvorové na zemi vyžadují dary slunce, neb samotná jejich existence závisí na slunečním
světle a teple. Kdyby jim bylo slunce odepřeno, byli by vyhlazeni. Toto je to bytí zajedno s Bohem, jak se na
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něj odkazuje ve svatých knihách: člověk musí být zajedno se svým Pánem.
Je tedy jasné, že základní skutečnost Boha je zjevena v Jeho dokonalostech; a slunce, se svými dokonalostmi,
odražené v zrcadle je viditelnou věcí, entitou jasně vyjadřující štědrost Boží.
Doufám, že si osvojíš bystrý zrak a slyšící sluch a že z tvých očí budou odstraněny závoje.

Ó

-22-

ty, který svou tvář obracíš k Bohu! Uzavři své oči před všemi ostatními věcmi a otevři je říši Přeslavného.
O cokoli, co si přeješ, žádej pouze Jej a cokoli, co hledáš, hledej pouze u Něj. On jedním pohledem splňuje
sto tisíc nadějí, jedním letmým ohlédnutím uzdravuje sto tisíc nevyléčitelných chorob, jedním přitakáním
nanáší balzám na všechny rány, jedním podíváním osvobozuje srdce z okovů zármutku. On jedná, jak jedná,
a co mi s tím naděláme? On vykonává Svou Vůli, On nařizuje, co se Mu zlíbí. Je tedy pro tebe lepší svou hlavu
v povolnosti sklonit a svou důvěru vložit v Nejmilosrdnějšího Pána.

Ó

-23ty, jenž pátráš po pravdě! Tvůj dopis z 13. prosince 1920 dorazil.

Od dnů Adamových až do dneška byla náboženství Boží projevována, jedno za druhým, každé z nich
splnilo svou řádnou funkci, oživilo lidstvo a poskytlo vzdělání a osvícení. Osvobodila lidi z temnoty světa
přírody a uvedla je do jasu Království. Jak byly zjeveny jednotlivé po sobě následující Věrouky a Zákony, po
několik staletí zůstaly bohatě plodícím stromem a s ním bylo propojené štěstí lidstva. Jak však století ubíhala,
strom stárnul, přestal vzkvétat a plodit ovoce, pročež byl omlazen.
Náboženství Boží je jedno náboženstvím, ale musí být neustále obnovováno. Mojžíš například byl seslán
člověku a ustavil zákon a prostřednictvím onoho mojžíšského zákona byly děti Izraele vyvedeny z nevědomosti
a dospěli ke světlu; byly pozvednuty ze své zavrženíhodnosti a dospěly ke slávě, která nevybledne. Přesto,
jak léta utíkala, ona oslnivost pominula, ona nádhera vybledla, onen jasný den se proměnil v noc. A když ona
noc trojnásobně potemněla, vysvitla hvězda Mojžíšova, aby svět opět osvětlila sláva.
Chceme tím říci toto: náboženství Boží je jedno a je tím, co vzdělává lidstvo, ale přesto musí být obnovováno.
Když zasadíš strom, je dnem po dni vyšší a vyšší. Vyraší z něj květy a listy a lahodné plody. Ale po dlouhé době
zestárne a žádné plody již nerodí. Pak Hospodář pravdy vezme semínko téhož stromu a zasadí ho do čisté
půdy; a hle, zde je ten první strom, zrovna tak, jak byl předtím.
Pozorně si všimni, že v tomto světě bytí musí být všechny věci obnovovány. Podívej se na hmotný svět kolem
sebe, zři, jak byl obnoven. Myšlenky se změnily, způsoby života se upravily, vědy a umění projevují novou
živost, objevy a vynálezy jsou nové, vnímání je nové. Jak by tedy taková zásadní moc, jako je náboženství
- ručitel velkých pokroků lidstva, samotný prostředek k dosažení věčného života, podporovatel nekonečné
výtečnosti, světlo obou světů – mohla zůstat neobnovena? To by se neslučovalo s milostí a milující laskavostí
Pána.
Náboženství navíc není řadou přesvědčení, sadou zvyků. Náboženství je učení Pána Boha, učení, které
je podstatou samotného života lidstva, které podněcuje mysl ke vznešeným myšlenkám, tříbí charakter
a pokládá základy věčně trvající cti člověka.
Všimni si: mohly by tyto horečnaté stavy světa mysli, tyto požáry válčení a nenávisti, zášti a zloby mezi
národy, tyto výboje národů proti národům, které zničily poklid celého světa, vůbec někdy ustat jinak, než
prostřednictvím živých vod učení Božího? Nikoli, nikdy!
A toto je jasné: musí být uplatněna moc vyšší a větší, než jsou síly přírody, aby tuto temnotu přeměnila
ve světlo a tyto nenávisti a zášti, nevole a nevraživosti, tyto nekonečné pře a války v přátelství a lásku mezi
všemi národy na zemi. Touto mocí není nic jiného než dechy Ducha svatého a mocný příliv Slova Božího.
Výběr z ‘Abdu’l Baháových spisů
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Ó

-24duchovní mladíku! Chval Boha, že jsi našel cestu do Království nádher a ve dví rozťal závoj planých
představ a že jádro vnitřního mystéria ti bylo odhaleno.

Tento lid, všichni z nich, si boha vyobrazil v říši mysli a onen obraz, který si pro sebe vytvořil, uctívá. A přec
je onen obraz pochopen, a to právě lidskou myslí, a ten, kdo chápe, je zajisté na vyšší úrovni než to, co leží
v dosahu jeho porozumění, neboť představivost je pouhou větví, zatímco mysl je kořenem; a kořen je určitě
důležitější než větev. Zvaž tedy, jak všechny národy světa poklekají před výplodem své vlastní fantazie, jak si
uvnitř vlastních myslí vytvořili stvořitele a nazývají to Tvůrcem všeho, co jest, zatímco ve skutečnosti to není
nic jiného než iluze. Lidé tudíž uctívají pouhou chybu vnímání.
Ale ona Podstata podstat, onen Neviditelný neviditelných je posvěcen nad veškeré lidské dohady a nikdy
nebude myslí člověka předstižen. Ona nepamětná Skutečnost nikdy nebude přebývat v okruhu existence
zapříčiněného jsoucna. Jí náleží jiná říše a pochopení oné říše nelze nikdy dosáhnout. Nelze k ní získat žádný
přístup; veškerý vstup tam je zakázán. Člověk může nanejvýše říci, že Její existenci lze dokázat, ale okolnosti
Její existence jsou neznámé.
Že taková Podstata opravdu existuje, pochopili filozofové a učení doktorové všichni do jednoho. Ale
pokaždé, když se snažili o Jejím jsoucnu něco dozvědět, byli akorát ohromeni a zděšeni a nakonec, zoufajíce
si a ze zmařenými nadějemi, odešli svou cestou, z tohoto života. Neboť aby člověk pochopil stav a vnitřní
mystérium oné Podstaty podstat, onoho Nejtajemnějšího z tajemství, musí nutně mít jinou moc a jiné
schopnosti. A takováto moc, takovéto schopnosti by byly víc, než může lidstvo unést, pročež k nim žádné
slovo o Něm nemůže dospět.
Kdyby například byl člověk obdařen sluchovým, chuťovým, čichovým a hmatovým smyslem, ale byl by mu
odepřen smysl zrakový, nemohl by se kolem sebe rozhlížet, neboť zrak nemůže být vykonáván prostřednictvím
slyšení či ochutnávání, ani čichovým či hmatovým smyslem. Stejným způsobem, se schopnostmi, jež má
člověk k dispozici, je pro něj nemožné, aby pochopil onu neviditelnou Skutečnost, svatou a posvěcenou
nad veškeré pochyby skeptiků. K tomuto je potřeba jiných schopností, jiných smyslů. Kdyby lidská bytost
takovýchto schopností dosáhla, mohla by obdržet nějakou vědomost onoho světa, jinak nikdy ne.

Ó

-25-

ty, služebnice Boží! Ve východních dějinách je zaznamenáno, že Sokrates podnikl cestu do Palestiny
a Sýrie a tam se od mužů vzdělaných ve věcech Božích dozvěděl jisté duchovní pravdy; že když se navrátil
do Řecka, rozhlašoval dvě přesvědčení: první, jednotu Boha a druhé, nesmrtelnost duše po jejím oddělení od
těla; že tyto koncepty, tak vzdálené chápání Řeků, mezi nimi způsobily velký rozruch, až mu nakonec podali
jed a zabili ho.
A toto je věrohodné; neboť Řekové věřili v mnoho bohů, a Sokrates ustavil skutečnost, že Bůh je jeden, což
bylo zjevně v rozporu s vírou Řeků.
Zakladatelem monoteismu byl Abrahám. Právě k Němu může být tento koncept vysledován a tato víra
byla mezi dětmi Izraele běžná, dokonce i ve dnem Sokratových.
Výše uvedené však nelze nalézt v židovských dějinách. Je mnoho faktů, které nejsou v židovských dějinách
zahrnuty. Ne všechny události ze života Krista jsou napsány v dějinách, které sepsal Žid Iosephus, ačkoli
to byl právě on, kdo v dobách Kristových dějiny sepisoval. Člověk by tedy neměl odmítat věřit událostem
z Kristových dní na základě toho, že je nelze nalézt v dějinách Iosephových.
Východní dějiny také říkají, že Hippokratés dlouhou dobu pobýval ve městě Tyre, a to je město v Sýrii.

-26Výběr z ‘Abdu’l Baháových spisů
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Ó

ty, kdož hledáš Království nebes! Tvůj dopis dorazil a jeho obsah byl přečten.

Svaté Projevy Boží mají dvě postavení: jedno je fyzické postavení a druhé je duchovní. Jinými slovy,
jedno je postavení lidské bytosti a druhé postavení Božské skutečnosti. Jsou-li Projevy podrobovány zkouškám,
je to pouze v Jejich lidském postavení, nikoli v nádheře Jejich Božské reality.
A dále, tyto zkoušky jsou zkouškami pouze z hlediska lidstva. To jest, navenek se zdá, že lidská stránka
svatých Projevů je podrobena zkouškám, ale když je tímto způsobem v plné moci projevena Jejich síla
a odolnost, ostatní lidé se z toho poučí a uvědomí si, jak velká musí v dobách zkoušek a strastí být jejich
vlastní vytrvalost a odolnost. Neboť Božský učitel musí učit slovem i činem, odhaluje tak všem přímou stezku
pravdy.
Stran mého postavení, je to postavení služebníka Bahá, ‘Abdu’l-Bahá, viditelné vyjádření služebnosti Prahu
Krásy Abhá.

V

-27-

uplynulých cyklech měl každý z Projevů Božích ve světě existence svou vlastní hodnost a každý
představoval jedno stádium vývoje lidstva. Ale Projev Největšího jména – nechť mohu pro Jeho milované
obětovat svůj život – byl výrazem dospělosti, dozrávání nejvnitřnější skutečnosti člověka v tomto světě
jsoucna. Neboť slunce je zdrojem a zřídlem světla a tepla, ústředním bodem nádher a zahrnuje veškeré
dokonalosti, jež byly projeveny ostatními hvězdami, které vyšly nad světem. Snaž se, abys mohl zaujmout
své místo pod sluncem a obdržet hojný příděl jeho oslnivého světla. Vpravdě ti dím, jakmile tohoto postavení
dosáhneš, uzříš svaté, jak před Ním v naprosté pokoře sklánějí své hlavy. Pospěš k životu, než přijde smrt,
pospěš k době jara, než nastane podzim, a než udeří nemoc, pospěš k léčení – ať se můžeš stát lékařem
ducha, jenž v tomto pověstném a slavném věku dechem Ducha svatého léčí všechny druhy nemocí.

Ó

-28-

liste na Stromu života! Stromem života, o kterém je zmínka v bibli, je Bahá’u’lláh a dcery Království
jsou listy na onom požehnaném Stromě. Děkuj tedy Bohu, že jsi se s oním Stromem stal spřízněn a že
prospíváš, křehký a svěží.
Brány Království jsou otevřeny dokořán a každá spřízněná duše je posazena k této tabuli hodokvasu Pána,
dostávajíc svůj díl z oné nebeské hostiny. Chválen budiž Bůh, žes i ty u této tabule přítomen, braje si svůj
podíl ze štědrého pokrmu nebes. Sloužíš Království a jsi dobře obeznámen s lahodnou vůní Ráje Abhá.
Celou svou mocí se tedy tuž, abys vedl lidi, a pojez chleba, jenž sestoupil z nebes. Neboť toto je významem
Kristových slov: „ Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.“23

Ó

-29-

ty, kdož jsi zaujat pravdou a okouzlen Nebeským královstvím! Tvůj dlouhý dopis dorazil a způsobil mi
velkou radost, neboť je z něj jasně vidět tvé houževnaté úsilí a vznešený záměr. Chválen budiž Bůh,
lidem přeješ dobré, prahneš po Království Bahá a toužíš spatřit lidské plémě jít kupředu. Doufám, že se díky
těmto vznešeným ideálům, těmto šlechetným pokynům srdce a těmto zvěstem nebes tak rozzáříš, že světlo
tvé lásky k Bohu zalije svou slávou veškeré předešlé věky.
Sám sebe jsi popsal jako studenta ve škole duchovního pokroku. Máš štěstí! Pokud povedou tyto školy
pokroku k univerzitě nebes, pak se rozvinou odvětví vědomostí, jejichž prostřednictvím bude lidstvo na desku
bytí hledět jako na nekonečně se rozvinující svitek; a všechny stvořené věci budou viděny jako písmena a slova
na onom svitku. Pak budou objeveny různé úrovně významu, pak budou v každém atomu vesmíru spatřena
znamení jednosti Boha. Pak člověk uslyší volání Pána Království a uzří potvrzení Ducha svatého, jak mu jdou
23 Jan 6:51, 58
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na pomoc. Pak pocítí takovou blaženost, takové vytržení, že celý širý svět s veškerou svou nesmírností ho již
nepojme a on se vydá do Království Božího a pospíší k říši ducha. Neb když ptáku narostou křídla, nezůstane
již více na zemi, ale vzlétne do výšin nebes – vyjma těch ptáků, již jsou přivázáni za nohu, nebo těch, kteří
mají polámaná či zablácená křídla.
Ó ty, kdož pátráš po pravdě! Svět Království je jeden svět. Jediným rozdílem je, že jaro se znovu a znovu
vrací a mezi veškerenstvem nově způsobuje veliký ruch. Pak nížina i svah ožijí a stromy se zazelenají a objeví
se krásné listy, květy a plody, nekonečné a křehké. Pročež zřízení věků minulých jsou blízce propojena se
zřízeními, jež následují po nich: vskutku, jsou jedním a týmž, lež s tím, jak se svět vyvíjí, sílí světlo i přívaly
nebeské milosti a Jitřenka se pak rozzáří polední skvostností.
Ó ty, kdož pátráš po Království! Každý božský Projev je samým životem světa a zkušeným lékařem každé
stonající duše. Svět člověka churaví a onen schopný Lékař zná lék, přicházeje s učeními, radami a výtkami,
jež jsou léčivem na všechny bolesti, hojivým balzámem na všechny rány. Je jisté, že moudrý lékař dokáže
v jakémkoli období rozpoznat pacientovy potřeby a nasadí léčbu. Pročež propojte učení Krásy Abhá
s naléhavými potřebami současného dne a uvidíte, že churavějícímu tělu světa poskytují okamžitý lék. Jsou
vskutku elixírem, jenž přináší věčné zdraví.
Léčba předepsaná moudrými lékaři minulosti i těmi, kdož následovali po nich, není jedna a táž, ale záleží na
tom, co pacienta trápí. A přestože lék se může změnit, cílem je vždy navrátit pacientovi zdraví. V předešlých
zřízením nemohlo slabé tělo světa ustát přísnou či výkonnou léčbu. Z tohoto důvodu Kristus řekl: „Ještě
mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde onen Přímluvce, Kterého
Otec pošle, uvede vás do veškeré pravdy.“24
Pročež v tomto zářném věku byla učení, kdysi omezená na pár lidí, zpřístupněna všem, ať Pánovo
milosrdenství může obklopit východ i západ, ať se jednost světa lidstva může objevit v celé své kráse a ať
oslnivé paprsky skutečnosti mohou světlem zalít sféru mysli.
Sestup Nového Jeruzaléma znamená nebeský Zákon, onen Zákon, jež zaručuje lidské štěstí a blysknavost
slova Božího.
Emanuel25 byl vskutku Heroldem Druhého příchodu Krista a Svolávajícím ke stezce Království. Je zřejmé,
že písmeno je prvkem slova a toto účastenství ve slově znamená, že hodnota písmene závisí na slově, to jest,
písmeno svou milost odvozuje ze slova, je se slovem duchovně spřízněno a považováno za nedílnou součást
slova. Apoštolové byli jako Písmena a Kristus byl podstatou Samotného Slova; a význam Slova, což je milost
učení, vrhala na ona Písmena zář. Ještě jednou, ježto je písmeno prvkem slova, svým vnitřním významem
tudíž se slovem souzní.
Je naší nadějí, že v tomto dni povstaneš a budeš prosazovat to, co předpověděl Emmanuel. Jistojistě věz,
že v tomto uspěješ, neboť utvrzení Ducha svatého neustále sestupují a moc Slova bude mít takový vliv, že se
Písmeno stane zrcadlem, v němž se bude odrážet skvostné Slunce – Slovo Samo, a milost a sláva Slova osvítí
celou zem.
Ohledně nebeského Jeruzaléma, jenž spočine na vrcholcích světa, a Boží Velesvatyně, Jejíž korouhev je
nyní zdvižena do výšky, toto v sobě obsahuje všechny dokonalosti, veškeré vědění předešlých zřízení. Mimoto
zvěstuje jednost dětí lidí. Je to prapor celosvětového míru, duch věčného života. Je to sláva dokonalostí
Boha, obklopující milost veškerého jsoucna, a okrasa zdobící všechny stvořené věci, zdroj vnitřního poklidu
pro celé lidstvo.
Svou pozornost upři na svaté Desky, pročítej Ishráqát, Tajallíyyát, Slova ráje, Radostné zvěsti, Tarázát,
Nejsvětější knihu. Pak uzříš, že tato nebeská Učení jsou dnes lékem pro churavějící a strádající svět, hojivým
balzámem na rány na těle lidstva. Jsou duchem života, archou spásy, magnetem, který přitahuje věčnou
slávu, dynamickou silou, která motivuje vnitřní já člověka.

-3024 srov. Jan 15:26, 16:12–13
25 Ohledně této desky tajemník Shoghi Effendiho jeho jménem dne 9. května 1938 napsal: „…toto zřetelně odkazuje na Bába, jak text jasně ukazuje, a v žádném
směru to není odkaz na Swedenborga.“
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ytí je dvojího druhu: jedno je bytí Boha, což leží mimo chápání člověka. Jemu, neviditelnému,
nebetyčnému, nesrozumitelnému, nepředchází žádná příčina, leč On je Původcem příčiny příčin. On,
Odvěký, nemá počátku a je na všem nezávislý. Druhý typ bytí je lidská existence. To je prosté bytí, lidské mysli
srozumitelné, není odvěké, je závislé a má příčinu. Smrtelná látka se nestane věčnou a naopak. Lidský rok se
nestane Stvořitelem a naopak. Přeměna vrozené podstaty látky je nemožná.
Ve světě bytí – světě, který je srozumitelný – existují úrovně smrtelnosti: první úroveň je nerostný svět,
pak je rostlinný svět. Nerost existuje i v té druhé úrovni, ale má určitý typický rys, čímž je vlastnost rostliny.
Podobně je tomu v živočišném světě, ve kterém jsou přítomny nerostné i rostlinné vlastnosti a navíc se
v něm nacházejí vlastnosti živočišného světa, což jsou sluch a zrak. V lidském svět se nalézají vlastnosti
nerostného, rostlinného i živočišného světa a navíc též vlastnosti lidského rodu, konkrétně intelekt, který
objevuje skutečnosti věcí a chápe univerzální principy.
Člověk je tudíž na rovině zapříčiněného světa nejdokonalejší bytostí. Člověkem se myslí dokonalý jedinec,
jenž je jako zrcadlo, ve kterém jsou projeveny a odráženy božské dokonalosti. Ale slunce z výšin své posvátnosti
nesestupuje, aby vstoupilo do zrcadla, leč když je zrcadlo vyčištěno a obráceno směrem ke Slunci pravdy,
dokonalosti tohoto Slunce, stávající ze světla a tepla, se v onom zrcadle odrazí a projeví. Tyto duše jsou
Božskými projevy Boha.

Ó

-31ty, jkdož jsi drahý i moudrý! Tvůj dopis z 27. května 1906 dorazil a jeho obsah je nanejvýše potěšující
a přivodil velkou radost.

Otázal ses, zdali tato Věc, tato nová a živá Věc může zaujmout místo mrtvých náboženských rituálů a obřadů
v Anglii; zdali by bylo možné, když se teď objevily různé skupiny, jejichž členové jsou vysoce postavení kněží
a teologové, svými vědomostmi mnohem převyšující kněze a teology minulosti, aby tato nová Věc na členy
těchto skupin tak zapůsobila, že je a všechny ostatní shromáždí do svého všeochraňujícího stínu.
Ó drahý příteli! Věz, že význačný Jedinec každé doby je obdarován v souladu s dokonalostmi Jeho věku.
Onen Jedinec, Jenž byl v dobách minulých postaven nad Své bližní, byl nadán v souladu se ctnostmi Své doby.
Ale v tomto věku skvělosti, v této éře Boha, ta vynikají Osobnost, to zářné Slunko, ten vyvolený Jedinec se
bude blyštět takovými dokonalostmi a takovou silou, že nakonec oslní mysli všech společenství a skupin.
A ježto je takováto Osobnost stran duchovních dokonalostí a nebeských znalostí všem ostatním nadřazena
a je vskutku ústředním bodem božských požehnání a osou okruhu světla, všechny ostatní obstoupí a není
vůbec žádných pochyb, že se rozzáří tak mocně, že do Svého ochranného stínu shromáždí všechny duše.
Když se nad touto záležitostí bedlivě zamyslíte, zřetelně uvidíte, že je řízena všeobecně platným zákonem,
jehož fungování lze spatřit ve všech věcech: celek přitahuje dílčí část a v kružnici je střed osou kružidla.
Uvažuj o Duchu26: poněvadž byl ústředním bodem duchovní moci, zřídlem božských darů, tak třebaže na
začátku kolem sebe shromáždil jen několik málo duší, později byl díky oné všepodmaňující moci, kterou
měl, schopen sjednotit v ochranném svatostánku křesťanství všechny různé sekty. Porovnej současnost
s minulostí a zři, jak velký to rozdíl. Takto můžeš dospět ku pravdě a jistotě.
Rozdíly mezi náboženstvími světa jsou v důsledku různících se typů myslí. Dokavad se různí schopnosti
mysli, je jisté, že se úsudky a názory budou člověk od člověka lišit. Avšak bude-li nastolena jedna jediná
univerzální vnímavá moc – moc obklopující vše ostatní, ony různící se názory se sloučí a duchovní harmonie
a jednost se stanou zjevnými. Například když byl projeven Kristus, mysli různorodých tehdejších národů, jejich
hlediska, citové postoje, zdali jsou Římané, Řekové, Syřané, Izraelité či někdo jiný, byly navzájem v rozporu.
Leč jakmile zapůsobila Jeho univerzální moc, postupně se jí, po uplynutí tři sta let, podařilo pod ochranu
a vládu jednoho ústředního Bodu shromáždit pospolu veškeré rozdílné mysli, jež všechny ve svých srdcích
sdílí též duchovní rozpoložení.
Použijeme-li metaforu, když armádě velí různí vojevůdci a každý má vlastní strategii, očividně se budou
lišit v názorech, jak se mají čety seřadit do šiku a pohybovat. Ale jakmile velení převezme vrchní vojevůdce,
jenž je důkladně obeznámen s uměním války, ony ostatní plány se rozplynou, neboť vrcholně nadaný generál
převezme kontrolu nad celou armádou. Toto je míněno pouze jako metafora, ne jak opravdový příměr. Pokud

26 Ježíš
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prohlásíte, že každý z oněch ostatních generálů je přeci v bojovém umění velmi způsobilým a velice zběhlým
a zkušeným, a tak se nepodrobí velení jednoho člověka, bez ohledu na to, jak nepopsatelně skvělého, vaše
tvrzení je neobhájitelné, neboť výše pospaná situace prokazatelně nastane a není o tom vůbec žádných
pochyb.
Toto je případ svatých Projevů Božích. Toto je konkrétně případ božské skutečnosti Největšího jména,
Krásy Abhá. Jakmile je shromážděným národům světa projevena a zjeví se s takovým půvabem, takovým
okouzlením – vábící jako nějaký Josef v Egyptě ducha - podrobí si všechny milence na zemi.
Stran oněch duší, jež se do tohoto života narodí jako éterické a oslnivé bytosti, a přec jsou následkem
znevýhodnění a utrpení připraveny o velké a skutečné výhody a tento svět opustí, aniž by žily naplno – to je
rozhodně příčinou smutku. To je důvod, proč univerzální Projevy Boží odhalují člověku Svou tvář a snášejí
veškerá neštěstí a bolestná utrpení a pokládají Svůj život jako výkupné. To proto, aby se právě tito lidé,
ti připravení, ti, již mají potřebné schopnosti, stali místy úsvitu světla a aby jim byl dán život, který nikdy
nepomine. Toto je ta pravá oběť: obětovat sebe sama, jak to udělal Kristus, jako výkupné za život světa.
Ohledně vlivu svatých Bytostí a pokračování Jejich milosti lidstvu po té, co odloží Svou lidskou podobu,
to je pro Bahá’í nezpochybnitelný fakt. Když svaté Projevy tento svět opustí a povznesou se do nebes, je
svět vskutku zaplaven Jejich milostí a zahrnut Jejich nádherou. Velebení Slova, zjevení moci Boží, obrácení
bohabojných duší, udělení věčného života – bylo to právě po umučení Mesiáše, kdy toto vše bylo na vzestupu
a nabylo na intenzitě. Stejně i od nanebevstoupení Požehnané krásy jsou udělené dary hojnější, šířící se
světlo jasnější, znamení Pánovy moci silnější, vliv Slova výraznější a nebude dlouho trvat, než pohyb, teplo,
zářivost a požehnání Slunce Jeho skutečnosti obklopí celou zem.
Nermuť se nad pomalým postupem Bahá’í věci v oné zemi. Toto je jen první úsvit. Pomysli, jak v případě
Kristovy věci muselo uběhnout tři sta let, než se projevil její obrovský vliv. Dnes ani ne šedesát let od jejího
zrodu osvětluje světlo této Víry celou planetu.
Stran zdravotnické společnosti, jejíž jste členem, jakmile vstoupí pod baldachýn této Víry, zvýší se její vliv
stokráte.
Všímáš si, že láska mezi Bahá’í je veliká a že láska je tou hlavní věcí. A jak se moc lásky mezi Bahá’í věřícími
vyvinula do takto velké míry a je mnohem větší než mezi lidmi ostatních náboženství, tak je to i se vším
ostatním, neboť láska je základem všech věcí.
Stran překladu knih a desek Požehnané krásy, zakrátko budou pořízeny překlady do všech jazyků, plné síly,
jasné a elegantní. A jak budou překládány, odpovídajícně originálům a stylem plným síly a elegance, budou
do široka do daleka rozptylovány nádhery jejich vnitřních významů a osvítí oči veškerého člověčenstva. Co
nejvíce se přičiňuj, abys zajistil, že překlad odpovídá originálu.
Požehnaná krása při mnoha příležitostech zavítal do Haify. Zřel jsi Ho tam, leč v té době jsi Jej neznal.
Doufám, že dosáhneš pravého shledání s Ním, což znamená, že na Něj budeš patřit vnitřním, nikoli vnějším
zrakem.
Podstatou Bahá’u’lláhova učení je všeobjímající láska, neboť láska zahrnuje veškeré znamenitosti lidstva.
Způsobuje, že každá duše postupuje kupředu. Každému jako odkaz uděluje nesmrtelný život. Vbrzku budeš
svědkem, jak Jeho nebeská učení, pravá sláva samotné skutečnosti, osvětlí oblohu světa.
Krátká modlitba, kterous napsal na závěr svého dopisu, byla vskutku původní, jímavá a krásná. Stále tuto
modlitbu pronášej.

Ó
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vy, služebnice Pána! V tomto století, století Všemocného Pána, svítí Denice nebeských říší, Světlo pravdy,
na zenitu své skvělosti a její paprsky osvětlují všechny končiny. Neb toto je věk Odvěké krásy, den zjevení
moci a síly Největšího jména – nechť je můj život obětován Jeho mileným.
V dobách příštích, přestože Věc Boží možná vzestoupí a stokráte vzroste a veškeré člověčenstvo najde
útočiště ve stínu Sadratu’l-Muntahá, přec toto současné století nebude mít sobě rovna, neboť vidělo rozbřesk
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onoho Jitra a východ onoho Slunce. Toto století je vpravdě zdrojem Jeho Světla a úsvitem Jeho Zjevení.
Budoucí věky a generace uzří rozptyl jeho záře a projevy jeho znamení.
Pročež se samy snažte, abyste snad mohly obdržet celý svůj díl z Jeho darů a podíl na nich.

Ó
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služebníku Boží! Všimli jsme si, že jsi napsal Jináb-i-Ibn-Abharovi a položil mu otázku ohledně verše:
„Kdokoli, kdo vznese nárok na Zjevení pocházející přímo od Boha před uplynutím celé doby tisíce let,
takový člověk je nesporně prolhaný podvodník.“
Význam tohoto je ten, že jakýkoli jedinec, který by před uplynutím celé doby tisíce let – let známých
a stanovených běžným užíváním a nevyžadujících žádného výkladu – tvrdil, že přináší Zjevení přímo od Boha,
i kdyby snad zjevil určitá znamení, tak onen člověk bude nesporně falešník a podvodník.
Toto není odkaz na univerzální Projev, neboť je ve Svatých písmech jasně stanoveno, že musí uplynout celá
staletí, ba tisíce let, než se opět objeví Projev, jako je tento.
Avšak je možné, že po završení celého tisíce let budou určité svaté Bytosti zmocněny, aby předaly Zjevení:
toto se však nebude dít prostřednictvím univerzálního Projevu. Pročež se každý den cyklu Požehnané krásy
ve skutečnosti rovná jednomu roku a každý rok tohoto cyklu se rovná tisíci let.
Vezmi v úvahu například slunce: jeho přechod z jednoho znamení zvěrokruhu do následujícího se děje
během krátkého časového období, leč až po dlouhé době dosáhne své plné záře, tepla a slávy ve znamení
Lva. Nejdříve musí dokončit jeden celý oběh skrze ostatní souhvězdí, než znovu vstoupí do znamení Lva
a vzplane v celé své nádheře. V ostatních postaveních nevyjevuje celé své teplo a světlo.
Podstatou je, že před završením tisíce let si žádný člověk nemůže troufnout ani slůvko zašeptat. Všichni
se musí považovat za příslušníky řádu poddaných, poddajní a poslušní přikázáním Božím a zákonům Domu
spravedlnosti. Pokud se někdo od nařízení Světového domu spravedlnosti byť jen o hrot jehly odchýlí nebo
zaváhá při jejich dodržování, pak patří mezi vyděděnce a zavržené.
Co se týče cyklu Požehnané krásy – časů Největšího jména -, neomezuje se na dobu tisíce či dvou tisíců
let...
Když je řečeno, že období tisíce let začíná s Projevem Požehnané krásy a že každý den tohoto období je
tisíc let, záměrem je odkaz na cyklus Požehnané krásy, který se bude v tomto kontextu prostírat přes mnohé
věky až do dosud neexistujících dálav času.

Ó
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ty, kdož sloužíš světu lidstva! Obdrželi jsme tvůj dopis a jeho obsah nás nesmírně rozradostnil. Byl
to přesvědčivý důkaz a výjimečně jasné svědectví. Patří a hodí se, že v tomto osvíceném věku – věku
pokroku světa lidstva – bychom měli obětovat sebe sama a sloužit lidskému rodu. Každá obecná věc je
božská a každá dílčí věc je světská. Zásady božských Projevů Božích byly tudíž všeobecné a všezahrnující.
Každá nedokonalá duše je zaměřená jen na sebe a myslí pouze na vlastní dobro. Ale jak se její myšlení
trochu rozšíří, začne myslet na blaho a potěchu své rodiny. Pokud se její názory rozšíří ještě více, bude se
zajímat o štěstí svých spoluobčanů; a pokud se rozšíří ještě více, bude přemýšlet o slávě svého kraje a rodu.
Ale když názory a hlediska dosáhnou nejvyšší míry rozpětí a docílí stádia dokonalosti, pak se bude zajímat
o povznesení lidstva. Pak bude přát všem lidem to nejlepší a bude usilovat o blaho a rozkvět všech krajin.
Toto svědčí o dokonalosti.
Božské Projevy Boží tedy měli všeobecnou všezahrnující koncepci. Své úsilí vynakládali v zájmu života
každého člověka a zapojovali se do služby všeobecného vzdělání. Oblast jejich cílů nebyla omezená – kdepak,
spíše byla široká a všezahrnující.
Tudíž i vy musíte myslet na všechny, ať může být člověčenstvo vychováno, charakter umírněn a tento svět
se může změnit v Rajskou zahradu.
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Milujte všechna náboženství a všechny rasy láskou opravdovou a upřímnou a tuto lásku prokazujte skutky,
nikoli jazykem. Neb jazyk není vůbec důležitý, ježto většina lidí slovy přeje všem to dobré, leč nejlepší jsou
činy.

Ó

-35vojsko Boží! Došel dopis, společně podepsán vámi všemi. Byl velmi výřečný a velmi působivý a bylo
potěšení jej číst.

Psali jste o měsíci postění. Jste šťastlivci, že jste poslechli Božích přikázání a tento půst během svatého
období dodrželi. Neb tento materiální půst je vnější známkou duchovního půstu; je symbolem sebeovládání,
člověk se zdrží veškerých choutek ega, oděje se vlastnostmi ducha, nechá se unést nebeskými dechy a vzplane
ohněm lásky Boží.
Váš dopis také naznačil vaši jednotu a blízkost vašich srdcí. Doufám, že se západ, skrze nezměrnou milost,
kterou Bůh v této nové době sesílá dolů, stane východem, bodem úsvitu Slunce pravdy, a že západní věřící
se stanou zřídly světla a budou projevovat Boží znamení; že budou chráněni před pochybami nedbalých
a zůstanou pevní a neústupní ve Smlouvě a Zákonu; že budou dnem i nocí dřít, dokud ty, již spí, neprobudí
a těm, již jsou nevědomí, nepomohou zpozornět a vyděděnce nepřivedou do vnitřního kruhu zasvěcených
a strádajícím neudělí jejich podíl na věčné milosti. Nechť jsou zvěstovateli Království a svolají obyvatele
tohoto dolejšího světa a povolají je, aby vstoupili do říše na výsostech.
Ó vojsko Boží! Dnes, na tomto světě, každý národ bloudí svou vlastní pouští, pohybuje se sem a tam dle
příkazů vlastních iluzí a vrtochů, žena se za vlastními rozmary. Mezi všemi hemžícími se masami země je
pouze toto společenství Největšího jména zbaveno a prosto lidských pletich a nemá žádné zištné záměry,
které by prosazovalo. Tento lid sám mezi všemi povstal s úmysly očištěnými od ega, následuje učení Boží, co
nejhorlivěji dře a usiluje o jednotný cíl: přeměnit tento dolejší prach v nebesa na výsostech, učinit z tohoto
světa zrcadlo Království, změnit tento svět v jiný svět a způsobit, aby si veškeré člověčenstvo osvojilo obyčeje
spravedlivých a nový životní způsob.
Ó vojsko Boží! Prostřednictvím ochrany a pomoci, poskytnuté Požehnanou krásou – nechť je můj život
obětován pro Jeho milené – se musíte chovat takovým způsobem, že budete jako slunce mezi ostatními
dušemi vyčnívat, význační a zářící. Vstoupí-li kdokoli z vás do nějakého města, měl by se stát středem
přitažlivosti v důsledku své upřímnosti, věrnosti a lásky, své poctivosti a spolehlivosti, své důvěryhodnosti
a milující laskavosti ke všem národům světa, aby lidé onoho města mohli zvolat, řkouce: „Tento člověk je
nepochybně Bahá’í, neb jeho způsoby, chování, jednání, mravní zásady a charakter odráží vlastnosti Bahá’í.“
Dokud tohoto postavení nedosáhnete, nemůžete říct, že jste věrni Smlouvě a Zákonu božímu. Neb On
nevyvratitelnými Texty vstoupil do závazné Smlouvy s námi všemi, žádaje nás, abychom jednali v souladu
s Jeho posvátnými pokyny a radami.
Ó vojsko Boží! Nadešel čas, aby se v této význačné době projevily účinky a dokonalosti Největšího jména,
ať je mimo jakoukoli pochybnost stanoveno, že tato doba je dobou Bahá’u’lláha a tento věk vyniká nade
všechny ostatní věky.
Ó vojsko Boží! Kdykoli uzříte člověka, jehož veškerá pozornost je upřena na Věc Boží, jehož jediným cílem
je toto, aby Slovo Boží nabylo účinnosti; jenž dnem i nocí s čistým záměrem vykonává službu Věci; v jehož
chování nelze rozpoznat ani sebemenší stopu po sobectví či soukromých motivech – kdo se spíše duchem
nepřítomný toulá divočinou lásky Boží a pije pouze z poháru vědění Božího a je zcela zabrán do šíření libých
vůní Božích a je kouzlen svatými verši Království Božího – tak jistojistě vězte, že tento jedinec bude nebesy
podporován a posilován, že bude jako jitřenka navěky jasně zářit z oblohy slávy věčné. Leč pokud bude
prokazovat byť jen sebemenší poskvrnu sobeckými tužbami a sebeláskou, jeho úsilí povede vniveč a on bude
nakonec zahuben a ponechán bez naděje.
Ó vojsko Boží! Bohu budiž chvála, že Bahá’u’lláh pozvedl okovy z šíje lidstva a člověka osvobodil ode
všeho, co jej omezovalo, a řekl mu: Jste ovoce jednoho stromu a listy jedné větve. Buďte soucitní a laskaví
k celému lidskému pokolení. S cizinci nakládejte jako s přáteli, ostatní mějte rádi jako své vlastní. Na nepřátele
pohlížejte jako na přátele, na démony hleďte jako na anděly. Tyranovi věnujte stejnou velkou lásku, jakou
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prokazujete oddaným a věrným, a jako gazely z vonných měst Khatá a Khutan27 nabídněte kořistnícímu vlku
libou pižmovou vůni. Pro bojácné buďte útočištěm, rozrušeným přineste klid a mír. Strádající zaopatřete, pro
chudé buďte pokladnicí plnou bohatství. Pro ty, kdož trpí bolestí, buďte lékem, co je vyléčí, chorým buďte
lékařem a ošetřovatelem. V tomto světě neexistence prosazujte přátelství, čest, smír a oddanost Bohu.
Ó vojsko Boží! Vynakládejte obrovské úsilí a snad budete moci tuto zemi zaplavit světlem, aby se tato
chýše z bláta, tento svět, mohla stát Rájem Abhá. Vládu převzala temnota a převládající hrubé charakterové
rysy. Tento svět člověka je nyní arénou pro divou zvěř, polem, kde se neznalí a nedbalí chápají své příležitosti.
Duše lidí jsou kořistnícími vlky a zvěří se zaslepeným zrakem a jsou buď smrtelným jedem nebo neužitečným
plevelem – všechny krom několika málo, jež vskutku mají altruistické cíle a plány pro blahobyt svých bližních.
Leč vy v této věci, to jest ve službě lidstvu, musíte položit vlastní životy, a jak se budete poddávat, radujte
se.
Ó vojsko Boží! Báb, Vznešený, obětoval Svůj život. Požehnaná dokonalost každým dechem obětoval sto
životů. Snášel pohromy. Přetrpěl muka. Byl uvězněn. Byl přikován řetězy. Byl zbaven domova a vypovězen
do dálných krajin. A nakonec Své dny prožil v Největším vězení. Obdobně veliké množství milovníků Boha,
již tuto cestu následovali, okusili nektar mučednictví a vzdali se všeho – života, jmění, příbuzenstva – úplně
všeho, co měli. Kolik jen domovů bylo zničeno v suť, kolik jen obydlí bylo násilím otevřeno a vypleněno, kolik
jen vznosných budov bylo srovnáno se zemí, kolik jen paláců bylo rozbořeno napadrť. A toto vše se stalo,
aby lidstvo mohlo být osvíceno, aby neznalost ustoupila vědění, aby se lidé země mohli stát lidmi nebes, aby
nesoulad a svár mohly být vykořeněny a Království míru ustaveno po celém světě. Usilujte nyní o to, ať se
tato štědrost projeví a tato nejmilovanější z nadějí se honosně uskuteční v celém společenství člověka.
Ó vojsko Boží! Dejte si pozor, ať žádné duši nezpůsobíte újmu a žádnému srdci zármutek, ať žádnému
člověku neublížíte svými slovy, ať jej znáte či je pro vás cizincem, ať je přítelem či nepřítelem. Modlete se
za všechny, poproste, ať jsou všichni požehnáni, ať je všem odpuštěno. Pozor, veliký pozor si dejte, ať nikdo
z vás nevyhledává pomstu, dokonce ani proti někomu, kdo žízní po vaši krvi. Pozor, veliký pozor si dejte, ať
nezraníte něčí city, i kdyby to byl zlosyn a přál vám jen to zlé. Nehleďte na tvory, obraťte se k jejich Stvořiteli.
Nezřete nikdy neustupující lidi, zřete jen Pána zástupů. Neupírejte zrak dolů na prach, upírejte jej vzhůru na
zářící slunce, které způsobilo, že každičký kousek temnoty žhne světlem.
Ó vojsko Boží! Když vás postihne pohroma, buďte trpěliví a vyrovnaní. Ať jsou vaše strádání sebezarmucující,
nenechte se vyvést z klidu a s naprostou důvěrou v hojnou milost Boží čelte bouři soužení a těžkých
zkoušek.
Loni několik nevěrných, lidí blízkých i ne, lidí nám známých i cizích, předneslo tureckému sultánovi
pomlouvačná nařčení proti těmto vyhnancům bez domova, vznášeje proti nám vážná obvinění, která se
vůbec nezakládají na skutečnosti. Vláda prozíravě rozhodla tato nařčení prozkoumat a poslala do města
vyšetřovací komisi. Je zřejmé, jakou příležitost to nabídlo těm, již nám přáli jen špatné, a jakou bouři to
rozpoutalo, to vše se nedá jazykem ani perem pospat. Jen ten, jenž toho byl očitým svědkem, může vědět,
jakou vřavu vyvolali a jaké zemětřesení muk z toho vyplynulo. A navzdor tomu naší odpovědí bylo se zcela
spolehnout na Boha a zůstat vyrovnaní, trpěliví, důvěřovat a nenechat se vyvést z klidu, a to do takové míry,
že člověk, jenž o situaci nic neví, by si o nás myslel, že jsme klidní na srdci i na mysli, dokonale šťastni, v míru
vzkvétající.
Pak došlo na samotné žalobce, ty, již proti nám vznesli hanlivá nařčení, spojili se se členy vyšetřovací komise,
aby obvinění vyšetřovali, takže strana žalující, svědci a soudce byli jedním a týmž a závěr byl učiněn předem.
Nicméně je třeba popravdě uvést, že Jeho Excelence sultán Turecka až doposud těmto falešným nařčením,
těmto urážkám, těmto výmyslům a pomluvám nevěnoval žádnou pozornost a jednal spravedlivě....
Ó ty, Poskytovateli! Přes přátele na Západě jsi zavál sladké vůně Ducha svatého a světlem božského vedení
jsi osvětlil západní oblohu. Ty, již kdysi byli daleko, jsi k Sobě přiblížil; cizince jsi změnil v milující přátele; ty,
již spí, jsi probudil; z nedbalých jsi dbalé učinil.
Ó ty, Poskytovateli! Pomáhej těmto šlechetným přátelům, aby dosáhli Tvé libosti, a učiň z nich lidi, již přejí
dobré stejnou měrou cizím i přátelům. Přiveď je do světa, jenž trvá navěky, dej jim podíl na milosti nebeské,
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učiň z nich pravé Bahá’í, od Boha upřímné; zachraň je před vnějším zdáním a upevni je v pravdě. Učiň z nich
znamení a známky Království, hvězdy zářící nad obzorem tohoto dolejšího života. Učiň z nich útěchu a úlevu
pro lidstvo a služebníky světového míru. Rozradostni je vínem Své rady a dej, ať všichni z nich kráčí po stezce
Tvých přikázání.
Ó ty, Poskytovateli! Nejdražším přáním tohoto služebníka Tvého Prahu je uzřít přátele východu a západu
v těsném objetí, vidět všechny členy lidské společnosti v lásce shromážděné v jediném velkém shluku, jako
jednotlivé kapky vody soustředěné v jednom mohutném moři, uzřít je jako ptáky v jedné růžové zahradě,
jako perly jednoho oceánu, jako listy jednoho stromu, jako paprsky jednoho slunce.
Tys Mohoucí, Mocný a Tys Bůh síly, Všemocný, Vševidoucí.
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