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1 ÚVOD 

Bahá’í víra představuje nejmladší náboženství na světě, přesto je 

územně druhým nejrozšířenějším náboženstvím, hned po křesťanství. 

Rychlost šíření této víry můžeme přikládat její mírumilovné ideologii, snaze 

odstranit rasisitické a xenofobní předsudky tohoto světa, či zájmu zpřístupnit 

vzdělání všem. Obrovský důraz je zde kladen na emancipaci žen, neboť 

v bahá’í víře jsou ženy rovny mužům. 

Bahá’í víra patří v našem kulturním prostředí k ne příliš rozšířeným 

náboženstvím, a tak jsem si vybrala právě toto téma pro svou bakalářskou 

práci, ve které se budu bahá’í víře věnovat ve spíše komplexnějším pojetí, 

ovšem největší váhu přiložím náboženské spiritualitě jako takové. 

Má práce ve svém názvu nese „Bahá’í v současném světě“. Tím bych 

nechtěla čtenáře uvést v omyl, neboť rozmístění a demografické údaje o této 

víře shrnu jen do jedné kapitoly, a to do kapitoly s názvem „Rozšíření víry 

bahá’í ve světě“, popř. „Bahá’í v ČR“. V tématu své bakalářské práce chci 

podrobněji přiblížit náboženství jako takové, a to především v jeho současné 

formě. Zabývat se budu životem bahá’istů, jejich tradicemi a zvyky a 

samozřejmě neopomenu ani historii této víry. 

Práci budu členit tematicky, a to do jednotlivých kapitol, z nichž bude 

každá přehledně oddělena tak, aby se v dané problematice dalo jednodušeji 

orientovat. V práci budu čerpat převážně ze sekundárních zdrojů. Vyjímkou 

bude zdroj, který nese název Odpovědi na některé otázky od Abdu’l-Bahá a 

představuje primární pramen. 

V druhé kapitole, která následuje hned po úvodu, se budu věnovat 

základnímu přehledu této víry, abych čtenáři přiblížila obecnou problematiku 

náboženství bahá’í a poskytla mu základní informace, které jsou potřebné 

k celistvému pochopení filozofie tohoto náboženství. Dále se pak zaměřím na 

historický původ víry a s tím úzce související otázku bahá’istů v Íránu, kde má 

tato víra své kořeny. 
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Dále představím život tří hlavních osobností bahá’í: Bahá’u’lláha, jeho 

syna Abdu’l-Bahá a nakonec Bahá’u’lláhova vnuka Šoqí Effendiho. 

Ovšem ve stěžejní části práce se budu zabývat otázkou duchovního 

světa bahá‘ismu. Osvětlím v ní pohled bahá’istů na témata, jako je vznik 

vesmíru, původ člověka či role Proroků a mnoho dalšího.  

V následující kapitole zdůrazním i svaté dny, které bahá’isté po celém 

světě pravidelně slaví a přikládají jim poměrně velkou váhu. 

V poslední části této práce se budu zabývat oraganizací bahá’í víry a 

rozšířením tohoto náboženství ve světě a uvedu způsob, jakým se tato víra 

dostala do České republiky. 
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2 SEZNÁMENÍ S VÍROU BAHÁ’Í 

„Bahá’í víra, která byla založena před půldruhým stoletím, patří dnes 

k nejrychleji se šířícím světovým náboženstvím. S více než pěti miliony 

věřících, kteří obývají prakticky každou zemi naší planety, jde o druhou 

územně nejrozšířenější víru. Svým zeměpisným rozšířením tak překonává 

každé náboženství kromě křesťanství. Bahá’isté žijí ve více než 100 000 

lokalitách po celém světě, což představuje expanzi, která odráží jejich 

oddanost ideálu světoobčanství.“1 

Bahá’isté věří ve svého zakladatele Bahá’u’lláha jako posledního 

v řetězci Proroků, kteří postupem času představili lidstvu různá svatá písma. 

Linie Proroků začíná Abrahámem a pokračuje Krišnou, Zoroastrem, Mojžíšem, 

Buddhou, Ježíšem, Muhammadem a končí Bahá’u’lláhem. Ten vysvětluje, že 

existuje jen jediný – Božský – zdroj všech náboženství.2 Z toho vyplývá, že 

bahá'ismus je striktně monoteistické, a zároveň pacifistické náboženství se 

zřetelným důrazem na jednotu a spásu lidstva. Každý jedinec by měl nastoupit 

na „přímou cestu“, která vede k „úsvitu pravého porozumění“ a tím k obrození 

celého světa.3 I když toho má bahá’í víra mnoho společného s islámem, je 

považována za samostatné náboženství, které je na úrovni křesťanství, islámu 

i dalších uznaných světových náboženství.4 

Svatým písmem pro bahá’isty je Ketáb-e aqdas (Kniha nejposvátnější) 

od Bahá’u’lláha, která je ve své podstatě elementární knihou a hlavním 

zdrojem učení celého náboženství.5 Je považována za zákony seslané přímo 

od Boha pro dnešní dobu.6 Mezi základní pilíře Bahá’u’lláhova poselství patří 

„plná rovnost mužů a žen, uznání základní jedinosti velkých světových 

náboženství, odstranění extrémů chudoby a bohatství, všeobecné vzdělání 

pro všechny, soulad mezi vědou a náboženstvím, udržitelná rovnováha mezi 

přírodou a technologiemi a ustavení světového federálního systému 

                                         
1 BAHÁ’Í MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ ČR. BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího 

 celosvětového společenství, s. 5. 
2 Ibidem. 
3 SCHAEFER, U. Bahá’í Ethics in Light of Scripture, Volume 1 – Doctrinal Fundamentals, s. 8. 
4 MARTIN, D. The Persecution of the Bahá’ís of Iran: 1844-1984, s. 7. 
5 BAHÁ’U’LLÁH. The Kitáb-i-Aqdas, s. 4. 
6 Peyman. Kitáb-i-Aqdas: 1. The Law of God. 
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založeného na kolektivní bezpečnosti a jednotě lidstva“.7 Jedním z dalších 

přesvědčení je pohled na lidstvo jako na členy jedné rodiny, kteří by se právě 

v této době měli sjednotit a vytvořit „mírumilovnou globální civilizaci“.8 Zde jsou 

uvedeny hlavní body víry a principů bahá’í myšlenek: 

„Bahá’í věří, že: 

 Smyslem života je poznat Boha a uctívat jej, získávat ctnostnou 

povahu, zasazovat se o jednotu lidstva a přispívat k neustále se 

rozvíjející civilizaci. 

 Lidstvo bylo stvořeno jedním Bohem a je součástí jedné lidské 

rodiny. 

 Práce, která je vykonaná v duchu služby, je formou uctívání. 

 Bahá’í se snaží uplatňovat: 

o Nezávislé hledání pravdy. 

o Denní modlitbu a komunikaci s Bohem. 

o Život zasvěcený službě lidstvu. 

o Přátelství s následovníky všech náboženství. 

o Vysoké morální principy jakými jsou důvěryhodnost, čistota 

a čestnost. 

o Vyhýbání se materialismu, stranickému systému politických 

stran, alkoholu, drogám a hazardu. 

Mezi sociální principy patří: 

 Odstranění předsudků. 

 Rovnoprávnost mužů a žen. 

 Duchovní řešení ekonomických problémů. 

 Odstranění extrémů chudoby a bohatství. 

 Ustanovení světového společenství národů. 

 Rozpoznání skutečnosti, že všechna náboženství mají stejnou 

podstatu a jednotný cíl. 

                                         
7 BAHÁ’Í SPOLEČENSTVÍ ČR. BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství, 
s. 7. 
8 Bahá’í Praha. Základní principy Bahá’í učení. 
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 Harmonie vědy a náboženství jako dvou doplňujících se systémů 

poznání. 

 Přijmutí pomocného světového jazyka, univerzálního písma, měny 

a systému měr a vah. 

 Zajištění vzdělání pro všechny.“9 

Bahá’í věřící ve svém životě nemají mnoho zákazů či tak striktních 

nařízení, jako například muslimové, avšak je jim zakázáno pití alkoholu,10 

proklínání a zlořečení, nosit zbraně (pouze v nutném případě) a objevuje se 

zákaz krutosti ke zvířatům.11 Většinu zákazů má bahá’í společné s ostatními 

náboženstvími. Patří mezi ně například mimomanželský sex,12 potrat též patří 

mezi činy Bohem zakázané.13 Mezi poněkud nevšední a zajímavé zákazy patří 

kremace,14 zpověď z hříchů,15 či žebráctví.16 Samozřejmostí je zákaz vraždy, 

krádeže, cizoložství, prostituce, požití drog a žhářství.17 

Hlavními sídly bahá’istů jsou zahrady a hrobka Bába v přístavním městě 

Haifa v Izraeli a zahrady s hrobkou Bahá’u’lláha v izraelském městě Akka, jež 

se nachází právě nedaleko Haify.18 

 

 

 

 

 

 

                                         
9 Oficiální stránky Bahá’í společenství v ČR. Učení. 
10 KÁBRT, J. Víra Bahá’í. 
11 ESSLEMONT, J. E. Brilantní důkaz (Burhám-I-Lámi‘), 6. kapitola. 
12 SMITH, P. A Concise Encyclopedia of the Bahá’í Faith, s. 29. 
13 Ibidem, s. 22. 
14 Ibidem, s. 116. 
15 Ibidem, s. 110. 
16 Ibidem, s. 91. 
17 EFFENDI, S. Six Lessons on Bahá’í Law: Lesson III.  
18 Bahá’í Gardens, The. The Gardens in Haifa. 
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3 HISTORICKÉ KOŘENY BAHÁ’ISMU 

„Země je jen jeden stát a lidstvo jsou jeho občané.“ – Bahá’u‘lláh19 

Původně bylo toto hnutí spirituálním proudem odštěpeným od ší’itského 

islámu v Íránu, avšak i přesto, že z islámu vychází, tak jej právě díky své 

spiritualitě považuje většina muslimů za odpadlický, tzv. heretický proud.20 

K samostatné spirituální podstatě hnutí se vrátím v kapitole „Duchovní 

podstata bahá’ismu“. 

Abychom lépe porozuměli vzniku bahá’ismu, musíme se vrátit v čase a 

chvíli se pozdržet u dvou hnutí zvaných šejchismus a bábismus. 

Šejchismus je proud, který existuje dodnes, a který byl v 19. století 

založen Šejchem Ahmadem Al-Ahsá‘ím v Persii (z. 1826). Součástí tohoto 

učení je neotřesitelná víra ve dvanáct imámů, z nichž je tzv. mahdí – dle tehdy 

v Persii převažujícího ší'itského proudu ithná'ašaríja dvanáctý imám Abu'l-

Qásim Muhammad – skrytý a vrátí se, až nastane správný čas. Šejchismus 

chápe imámy jako „Proroky, jenž dále rozšiřují a prohlubují Muhammadovo 

učení“.21 Proto byl Šejch pojmenován Báb, tedy Brána vedoucí k Bohu. Učil o 

božské podstatě všech dvanácti imámů, rovněž i o důležitosti imáma jakožto 

„udržovatele nadpřirozeného spojení se skrytým imámem“.22  

Nástupcem, a tak i dalším Bábem, se stal Sajjid Kázim z Raštu. Po jeho 

smrti ovšem nastal spor v otázce nástupnictví. Část lidí se přidala na stranu 

Kázima Chána z Kermánu, avšak většina uznala Alího Muhammada zvaného 

al-Báb. Vzniká hnutí, jenž je známé jako bábismus.23 

Alí Muhammad se narodil v roce 1819 v Šírázu a patřil do 

Muhammadova pokolení.24 Pocházel z rodiny obchodníka a kvůli obchodním 

zájmům často cestoval. Však sám raději dával přednost otázkám náboženství, 

                                         
19 Bahá’í Faith. The Declaration in the Ridvan Garden. 
20 Mnoho muslimů považuje za odpadlická hnutí i ahmadíji a súfismus, jež je „pokládán za 
spirituální srdce islámu“. (MENDEL, M. et al. Islám v srdci Evropy, s. 418-420.) 
21 MUSIL, A. Ze světa islámu, s. 235. 
22 Ibidem, s. 236. 
23 Ibidem. 
24 Beliefnet. The Birth of the Bab. 
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víry a duchovních myšlenek. Proto v Kerbelá navštěvoval po dobu několika 

měsíců hodiny Sajjida Kázima Raštího.25 Později byl rozpoznán jako Báb.26 

Nejzásadnějším Alího dílem je Baján, dle překladu Luboše Kropáčka 

„objasnění“, dle Musilova překladu „výklad“. Tento spis byl díky svému 

složitému způsobu vyjadřování a hlubokému mystickému podtextu zcela 

nesrozumitelný. Báb v něm vyjadřuje myšlenku, že „duch je pravou 

skutečností, kdežto hmotný svět je pouhým vnějším projevem ducha“.27 Kniha 

obsahuje i některé moderní a liberální přístupy, jako je například pozměnění a 

upravení daňových předpisů a zákonů, rovnost pohlaví, zákaz obřízky, zákaz 

zahalování žen,28 monogamie, zákaz konzumace drog, doporučená výchova 

dětí a péče o zvířata.29 

Bohužel Bábovo učení vyvolalo silnou nevoli ze strany íránských 

ší’itských duchovních i qádžárovské vlády samotné. Začaly boje, 

pronásledování a mučení bábistů, kteří se na svou obranu nezdráhali použít 

násilí. To vedlo k jejich masové perzekuci a následnému uvěznění Bába a 

jeho popravě v roce 1850. Nebezpečná situace vyústila o dva roky později v 

obrovský masakr.30 Počet obětí perzekucí bábistů se vyšplhal na dvacet 

tisíc.31 

 Prostředí qádžárovského Íránu bylo nepřátelské vůči jiným odvětvím 

islámu či vyznáním, ale zvláště bábisté a později i bahá’isté tuto nenávist 

pociťovali velice silně. Spory, perzekuce a obecně všemožné ztížení života 

této skupině lidí pokračovalo i nadále, ba pokračuje v Íránské islámské 

republice dodnes. 

                                         
25 MACEOIN, D. M. From shayikhism to babism: A study in charismatic renewal in shíci islam, 
s.126. 
26 Báb je prostředník mezi skrytým imámem a věřícími, skrzě něhož člověk dosáhne poznání 
Boha. (MUSIL, A. Ze světa islámu, s. 236.) 
27 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, s. 202. 
28 Ibidem.  
29 MUSIL, A. Ze světa islámu, s. 237. 
30 MOMEN, M. The Babi and Baha’i community of Iran: a cause of „suspended genocide“? 

31 EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, The. Bahá’í Faith. 
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3.1 Současná situace bahá’istů v Íránu 

Po islámské revoluci v Íránu v roce 1979 nastala pro následovníky 

Bahá’u’lláha tíživá situace, jelikož jich byly desítky uvězněny anebo rovnou 

zabity a jejich majetek v hodnotě miliard dolarů byl zabaven.32 

Po revoluci docházelo k systematickému stíhání, zabíjení, uvězňování a 

popravování. Nelze přehlédnout ani mučení a ztrátu pracovních možností, či 

ztížené podmínky a nebo úplný zakáz vzdělání pro vyznavače bahá’í víry. Ani 

ve 21. století se situace výrazně neliší. Od roku 2005 bylo zatčeno více než 

devětsettřicetpět bahá’istů a mezi momentálně uvězněnými devadesáti 

věřícími bychom mohli nalézt i sedm osob, jež byly zakládajícími členy vedení 

bahá’istů v Íránu. Moderní vládě stačí jako důvod k zatčení pouhá víra občanů. 

Ani sliby prezidenta Hassana Rúháního, který nastoupil do úřadu v srpnu roku 

2013, situaci nezměnily. Na bahá’istech se v Íránu uplatňují vládní kroky 

v podobě bezdůvodných zatčení, výhružek a ekonomického útlaku. 

Nejčastějšími záminkami jsou „ohrožení národní bezpečnosti“, „šíření 

protirežimní propagandy“ a „angažování se ve špionáži“. Dalším zarážejícím 

faktem jsou také žhářské útoky na jejich majetek, za které od roku 2005 nebyl 

nikdo zatčen.33 

„Po většinu dvacátého století monarchové vládnoucí v Íránu bahá'ismus 

tolerovali, ale podle historiků docházelo k opakovaným zatčením a útokům 

proti členům komunity. Po islámské revoluci byla skupina znovu v hledáčku. 

Zatímco židé a křesťané byli v nové ústavě Íránské islámské republiky uznáni 

za náboženské menšiny, bahá’isté ne. Členové uvádějí, že jich byly stovky 

vyloučeny z univerzit, byly přepadeny jejich podniky a nebo zkonfiskovány 

jejich majetky. Íránská vláda nereagovala na kritiku. Mezinárodní Komunita 

bahá’í uvádí, že jich v Íránu zbylo tři sta tisíc.“34  

Nenávist vůči bahá’istům na přelomu 19. a 20. století se nejprve nesla 

v rovině náboženské, později se dostala i do roviny politické. Ať už to byly 

ekonomické nebo společenské důvody, či dokonce jednotliví culamá' anebo 

                                         
32 DEHGHANPISHEH, B. Minority report: Why Baha’is face persecution in Iran. 
33 Bahá’í International Community. Situation of Bahá’is in Iran: Current situatution.  
34 DEHGHANPISHEH, B. Minority report: Why Baha’is face persecution in Iran. 
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místní úředníci, bahá’isté nebyli jedinými, kdo tento tlak z vnějšího okolí 

pociťoval. Nenávist začala už u bábistů, kteří byli biti nebo zabíjeni a jejichž 

pozemky byly drancovány. Ovšem od dvacátých let minulého století se nálada 

namířená proti tomuto hnutí rozšířila do všech vrstev společnosti a docházelo 

jak k náboženské, tak k občanské diskriminaci. K té vydatně přispěla rozsáhlá 

literatura, která byla v minulém století v Íránu namířena proti vyznavačům této 

víry.35 

Zde se dostáváme k otázce, proč vlastně íránská společnost takto bahá’isty 

diskriminuje. Odpověď může být nalezena v argumentu, který tvrdí, že 

bahá’isté jsou považováni za koffár, nebo-li nevěřící, jelikož jsou přesvědčeni, 

že Prorok Muhammad není posledním Prorokem a Korán není poslední 

zjevenou knihou. Navíc odmítají šarícu a nahrazují ji vlastním právem. Je zde i 

úsilí o konverzi muslimů na jejich víru.36 

 

4 HLAVNÍ OSOBNOSTI BAHÁ’Í VÍRY 

4.1 Bahá’u’lláh – „Nádhera Boží“ 

„Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.“ 

 - Bahá’u‘lláh37 

Lidé tvoří víru. A o bahá’í to platí dvojnásob. Ve středu celého 

náboženství stojí tři hlavní osobnosti, nebo-li její zakladatelé a rozšiřovatelé. 

Hlavní postavou, bez které by toto náboženství vůbec nemohlo vzniknout, je 

Bahá’u’lláh, jehož životem a myšlením se budu zabývat v celé této 

podkapitole. Stěžejní je pak jeho syn Abdu’l-Bahá. Trojici doplňuje jeho vnuk 

Šoqí Effendi. Začnu tedy první a nejzásadnější postavou, která ovlivnila 

duchovní vývoj mnoha lidí, a tou je Bahá’u’lláh. 

                                         
35 MACEOIN, D. M. BAHAI vii. Bahai Persecutions. 
36 Ibidem. 
37 BAHÁ’U‘LLÁH. Bahá’u’lláh citáty. 
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Vlastním jménem Mírzá Husajn Alí, se narodil dne 12. prosince roku 

1817 do urozené rodiny v Teheránu v Íránu. Původ rodiny je údajně 

odvozován od posledního zoroastrijského38 monarchy v Íránu. Husajnova 

rodina byla původem z kraje Núr (okres íránské provincie Mázandarán ležící u 

jižního cípu Kaspického moře). Jeho otec, Mírzá Buzurg Núrí, byl ministrem 

qádžárovského šáha Fath Alího, později se stal vezírem a měl na starost 

výběr daní v provincii. Ve skutečnosti se jmenoval Abbás, ale přízvisko 

buzurg, což znamená „skvělý“, mu bylo uděleno šáhem za jeho mimořádné 

kaligrafické schopnosti. Núrí měl tři ženy a rovněž tři konkubíny. Matka 

Bahá’u‘lláha byla jeho druhá žena a jmenovala se Chadídže Chánum. Kromě 

Husajna Alího měla Chadídže ještě dalších pět dětí s Mírzou Buzurgem a tři 

děti z jejího předešlého manželství s Áqá Soltánem.39 

Co se týká Alího vzdělání, zde se zdroje rozcházejí. V knize J. E. 

Esslemonta Baha’u’llah and the New Era: An Introduction to the Baha’i Faith40 

autor píše: „Nikdy nenavštěvoval školu ani universitu a to málo vzdělání, které 

se mu dostalo, nabyl doma. Nicméně, dokonce i jako dítě předvedl 

obdivuhodnou moudrost a vědění.“ Naproti tomu ale například Moojan Momen 

ve své knize Baha’u’llah: A Short Biography uvádí: „V souladu s vysokým 

společenským postavením rodiny byl Bahá’u’lláh učen soukromými domácími 

učiteli. Učil se čtení, psaní a aritmetiku, memoroval části Koránu a také 

perskou poezii. Většina poezie, kterou se učil, byla mystická poezie súfíjských 

íránských básníků...“. Momen také uvádí, že o raném věku Bahá’u’lláha 

nemáme moc informací, ale tvrdí, že „...prokázal velkou bystrost mysli a 

hluboké porozumění už od mladého věku a byl pýchou svého otce.“41  

Na význačných vlastnostech Husajna Alího se oba autoři shodují, a tak 

není pochyb, že byl nadprůměrným již od svého mládí.  

                                         
38 Zoroastrismus nebo též zarathuštrismus. V současntosti se jedná o nejmenší náboženství, 
jež má své kořeny ve starověké Persii. Založil jej před třemi tisíci lety (původ je však dle 
rozboru zoroastriánských textů mnohem starší) Zarathuštra, který učil o jednom bohu – Ahura 
Mazda. Součástí jeho učení je tvrzení, že se lidé mají raději soustředit na své činy místo 
různých obětí bohům. (HARTZ, P. World Religions: Zoroastrianism, Third edition, s. 8.) 
39 MOMEN, M. Baha’u’llah: A Short Biography, kap. Early Life. 
40 ESSLEMONT, J. E. Baha’u’llah and the New Era: An Introduction to the Baha’i Faith, s. 29.  
41 MOMEN, M. Baha’u’llah: A Short Biography, kap. Return to Baghdad, 1856-1858. 
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Když bylo Alímu dvacet dva let, zemřel mu otec a bylo mu po něm 

nabídnuto místo ve vládě. Ten to ale odmítnul, protože upřednostňoval 

vzdělání a náboženství před obchody a vládou. Tehdejší vezír o něm pravil: 

„Nechte ho být. Takováto pozice je pro něj bezcenná. Má ve svém výhledu 

nějaký vyšší cíl. Nerozumím mu, ale jsem přesvědčen, že je předurčen pro 

nějakou vznešenou kariéru. Jeho myšlenky nejsou jako ty naše. Nechte ho 

napokoji.“42 Vskutku, Alí Husajn měl šlechetné vize. Mnoho času i finančních 

prostředků zasvětil charitám a vysloužil si přezdívku „Otec chudých“. Doma, 

kde se staral o rodinný majetek, také dohlížel na vzdělání mladších členů své 

rodiny.43  

Bylo to ve dvacátém sedmém roce života Husajna Alího, když se Sajjid 

Alí Muhammad, narozený v Šírázu na jihu Íránu, prohlásil Bábem. Báb ve 

svém učení vyzdvihoval, že má přijít nový posel Boží, který by světu ukázal 

nová přesvědčení a zvyky pro novou éru. Jakmile se bábismus rozšířil, vzbudil 

obavy duchovních a vládnoucí vrstvy, a tak začal být Báb stíhán a nakonec byl 

uvězněn a popraven v roce 1850. Jak už jsem zmínila výše, pronásledování 

nebylo omezeno jen na postavu Bába samotného, nýbrž na všechny jeho 

stoupence, kterých díky tomu přišlo o život na dvacet tisíc.44 

Právě Husajn Alí byl jedním z nejranějších žáků Bába. Po připojení 

k bábistům a vzdání se svého společenského postavení si změnil jméno na 

Bahá’u’lláh. Uvědomění si, že právě on je ten, jehož předpovídal ve svém 

učení Báb, přišlo ve vězení v Teheránu. Bahá’u’lláh byl následovně vyhoštěn 

do Bagdádu, Konstantinopole, Adrianopole a nakonec do dřívějšího Akre 

v Palestině, což je dnešní Akko v Izraeli.45  

Oficiální začátek tohoto nového náboženství se datuje k 21. dubnu roku 

1863. „Prvního dne oznámil svým blízkým přátelům, že on je Ten, koho Bůh 

                                         
42 ESSLEMONT, J. E. Baha’u’llah and the New Era: An Introduction to the Baha’i Faith, s. 30. 
43 HARTZ, P. R., World Religions: Bahá’í Faith, Third edition, s. 38. 
44 EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, The. Baha’i Faith.  
45 Ibidem. 
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zjeví, ten jediný, o kterém Báb řekl, že přinese věčnou blaženost nového dne 

v duchovní evoluci lidstva.“46  

Bahá’u’lláh zemřel v roce 1892 na venkově kousek od Akka.47 Celkem 

měl tři ženy, které mu dohromady porodily čřtrnáct dětí.48  

 

4.2 Sir Abdu’l-Bahá Abbás49 

 „Mé srdce je neustále ve stavu děkování.“ – Abdu’l-Bahá50 

Abdu’l-Bahá (Služebník Slávy) Abbás, známý především jako Abbás 

Effendi, je druhou ze tří nejdůležitějších postav celého bahá’í náboženství. 

Jedná se o nejstaršího potomka ze tří přeživších dětí Bahá’u’lláha a jeho ženy 

Ásíje Chánum (také známé jako Navváb). Abbás se narodil 23. května roku 

1844 v Teheránu v Íránu v den, kdy Báb ohlásil své poslání v Širázu. Narodil 

se do prominentní rodiny, avšak příznivá situace rodiny se záhy změnila díky 

stíhání a prezekucím bábistů, kdy se Bahá’u’lláh stal jedním z nejvíce 

stíhaných. V roce 1852 se tři bábisté pokusili o útok na šáha Náseroddína jako 

odplatu za popravení Bába. Útok ale nedopadl zdárně, a tak se situace 

bábistů ještě zhoršila. I přesto, že Bahá’u’lláh s útokem neměl nic společného, 

byl uvězněn do podzemní jámy a jeho dům byl vyrabován, takže celá jeho 

rodina musela rodinné sídlo opustit.51 

 Následující roky Abbásova dospívání byly spojeny s Bahá’u’lláhovým 

vyhnanstvím a vězněním. Abbás se tak stal otcovým důvěrníkem a často byl 

otcem pověřen, aby ho zastupoval v jednáních s vládou, bahá’í komunitou a 

veřejností. Po smrti otce v roce 1892 se Abbás ujal vedení komunity a 

právoplatně převzal Bahá’u’lláhovo místo. Zajímavostí je, že ač byl 

oprávněným vykladačem otcových spisů, sami bahá’isté nepovažují Abdu’l-

                                         
46 Who is Baha’u’llah? Outline of Baha’u’llah’s life. 
47 Ibidem. 
48 Universal House of Justice. Wives of Baha’u’llah. 
49 Sir 'Abdu'l-Baha 'Abbas. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, s. 
145-146. 
50 ABDU’L-BAHÁ. Abdu’l-Bahá Quotes. 
51 Bahá’í Encyclopedia Project, The. 'Abdu'l-Bahá 'Abbás (1844-1921). 
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Bahá za Proroka, ale namísto toho jej uznávají a ctí si ho jako příkladného a 

dokonalého vyznavače bahá’í, kterého by měli všichni následovat a brát si 

z něj příklad.52 Po čtyřech měsících byl Bahá'u'lláha propuštěn z vězení a i s 

jeho rodinou vyhnán z Persie do Bagdádu.53  

Abdu’l-Bahá podstatně pomohl s rozšířením víry jak do Evropy, tak do 

Ameriky. V letech 1911-1912 navštěvoval různá shromáždění, aby pomohl 

víře vzkvétat. Jeho cesty začaly v Londýně a pokračovaly do Paříže, kde 

pořádal lekce v perštině. Ty ovšem musely být přeloženy tak, aby Abbásovu 

výkladu místní obecenstvo rozumělo. Hned na jaře roku 1912 odjel do 

Ameriky, kde pořádal setkání jak v kostelech, tak v synagogách či 

v pronajatých prostorech a pokoušel se Američanům přiblížit svou víru. 

Úspěch byl veliký, jelikož cestoval od Bostonu přes New York, Chicago, San 

Francisco a Los Angeles. Úspěch kázání dokazuje i výstavba velikého chrámu 

ve Willmettě ve státě Illinois a vybudování pětiset středisek po celé zemi.54 

Abbás se poté vrátil zpátky do Anglie a Francie. V roce 1913 

procestoval Německo, Rakousko, Maďarsko a v květnu se vrátil zpět do 

Egypta a poté do Svaté země. Během první světové války se jeho komunikace 

s vyznavači bahá’í skoro zpřetrhala a Abbás se věnoval hlavně lidem kolem 

sebe v Haifě či v Akku. Opět ukázal svou štědrost a pomáhal chudým lidem 

všech náboženství, aby je neskolil hladomor. Za to byl dokonce v roce 1920 

odměněn rytířským řádem Britského impéria.55 

Abdu’l-Bahá ztělesňuje učení, jemuž se žádné jiné na světě nepodobá. 

V jistém slova smyslu uzavřel jednu epochu a svým pacifistickým a 

mecenášským postojem ke světu otevřel novou éru, ve které teď žijeme a 

můžeme čerpat z odkazu jeho i jeho otce. Jeho dílo Vůle a Závěť by tak mohly 

být považovány za věčný a nezrušitelný odkaz.56 V knize The Covenant of 

Bahá’u’lláh: A Compilation se dokonce píše, že díky silnému vzájemnému 

vztahu Bahá’u’lláha a jeho syna Abdu’l-Bahá, díky jejich myšlenkám a tvůrčí 

                                         
52 Bahaiteachings.org. Abdu’l-Baha.  
53 Bahai.org. What Bahá’ís Believe: The Life of 'Abdu'l-Bahá. 
54 BROWDEN, H. W. Dictionary of American Religious Biography, s. 5. 
55 Bahai.org. What Bahá’ís Believe: The Life of 'Abdu'l-Bahá. 
56 BAHÁ’Í PUBLISHING TRUST. The Covenant of Bahá’u’lláh: A Compilation, s. 95. 
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energii vznikl dokument, na nějž by se dalo nahlížet jako na zakládací listinu 

Nového světového řádu.57 

Abbás Effendi byl jedním z nejvlivnějších myslitelů poslední doby jak 

v Orientu, tak na Západě.58 Zemřel 28. listopadu roku 1921 ve svých 

sedmdesátisedmi letech a jeho pohřbu se zúčastnilo na deset tisíc lidí 

rozdílných náboženství.59 

 

4.3 Šoqí Effendi Rabbání  

„Čemu se může rovnat potěšení z přinášení radosti a naděje jiným 

srdcím? Čím více děláme ostatní šťastnými, tím větší bude naše vlastní štěstí 

a hlubší náš smysl pro službu společnosti.“ – Šoqí Effendi60 

Narozen 1. března roku 1897 v Akka, Šoqí Effendi byl potomkem jak 

Bába, a to ze strany svého otce Mírzá Hádí Šírázího, tak i Bahá’u’lláha, a to 

díky své matce, která byla nejstarší dcerou Abdu’l-Bahá. Šoqí vynikal 

v jazycích – plyně hovořil francouzsky, persky, arabsky, turecky a hlavně 

bravůrně ovládal angličtinu, což mělo zásadní vliv na šíření víry, protože tak 

mohl překládat díla, která napsal jeho dědeček. Znamenitá byla i jeho studia. 

Nejprve studoval na French Christian Brothers school v Haifě, poté na další 

katolické škole – tentokrát v Bejrútu. Tam pokračoval ve studiích i nadále na 

Americké univerzitě v Bejrútu. Poté se odstěhoval do Anglie, kde navštěvoval 

Balliol College v Oxfordu, kde získal titul z ekonomie a společenských věd.61 

Šoqí byl nejvíce ovlivněn svým dědečkem Abdu’l-Bahá, který mu 

představil víru a zasvětil ho do jejího duchovního života.62 Když jeho dědeček 

umřel, Šoqí se dostal k Vůli a Závěti, jež pro něj Abdu’l-Bahá za svého života 

sepsal a zjistil, že ho již za jeho dětství dědeček vybral k tomu, aby se stal 

                                         
57 BAHÁ’Í PUBLISHING TRUST. The Covenant of Bahá’u’lláh: A Compilation, s. 95. 
58 Sir 'Abdu'l-Baha 'Abbas. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 
s. 145-146. 
59 Bahai.org. What Bahá’ís Believe: The Life of 'Abdu'l-Bahá. 
60 EFFENDI, S. Shoghi Effendi Quotes and Sayings. 
61 Revolvy. Shoghi Effendi Rabbani. 
62 DANESH, H. et al. The Life of Shoghi Effendi. 
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hlavou náboženství.63 A tak získal v roce 1921 přízvisko „Ochránce bahá’í 

víry“, neboť se na přání svého děda ujal duchovního úřadu.64 Tento úřad je 

dědičný a poskytuje výkonnou moc a privilegium na výklad svatých knih. 

Jelikož Šoqí neměl žádné potomky, úřad tímto zanikl, a tak byl jediný, který 

mohl knihy vykládat.65 V úřadu zůstal do konce svého života a staral se 

především o rozšiřování víry a zdokonalení Správného řádu, který ve svých 

dílech představili Bahá’u’lláh i Abdu’l-Bahá.66 

 

5 DUCHOVNÍ PODSTATA BAHÁ’ISMU 

„Bůh je původcem dokonalostí – nedokonalosti světa jsou samy o sobě 

důkazem Boží dokonalosti.“67 – Abdu’l-Bahá 

Jak už jsem předeslala v druhé kapitole, v této části se zaměřím na 

spiritualismus bahá’ismu jako na samotný základ tohoto náboženství. Jelikož 

považuji za nejlepší zdroje čerpání informací primární prameny, rozhodla jsem 

se pro tuto kapitolu použít informace převážně z jednoho pramene, a to 

z knihy Odpovědi Na Některé Otázky od Abdu’l-Bahá. Kniha je jedním ze 

základních děl tohoto hnutí. Vznikla mezi lety 1904-1906 díky Američance 

Lauře Clifford Barneyové, která na začátku století k bahá’í konvertovala a 

položila Abdu’l-Bahá mnoho důležitých otázek, které jí ochotně zodpověděl.68 

Abdu’l-Bahá vysvětluje mnoho složitých témat, která doprovázejí lidstvo 

od jeho samotného počátku poměrně jednoduchým a srozumitelným 

způsobem tak, aby mohlo být toto učení přístupno všem. Možná právě díky 

srozumitelnému výkladu si toto náboženství získalo své stoupence po celém 

světě. 

                                         
63 Revolvy. Shoghi Effendi Rabbani. 
64 DANESH, H. et al. The Life of Shoghi Effendi. 
65 BACQUET, K. Enemies Within: Conflict and Control in the Baha’i Community. 
66 Find A Grave. Shoghi Effendi Rabbani. 
67 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 17. 
68 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, zadní přebal knihy. 
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5.1 Příroda a Vesmír 

Bahá’í věří, že vše kolem nás podléhá pevným pravidlům a řádu, který 

je neměnný a nezměnitelný. Vše je uspořádáno a neustále v pohybu, přičemž 

vše živé i neživé ve světě, který známe, je charakteristické svou vlastností 

vzniku a zániku. Na těchto příkladech Abdu’l-Bahá vysvětluje Boží existenci, 

jelikož samotná Příroda nedokáže ovládat takovéto systémy, neboť postrádá 

inteligenci a vlastní vůli. Tudíž někdo musí být nad tím vším, někdo nebo něco, 

co řídí celý svět, veškerou Přírodu a bytosti v ní i celý Vesmír. A tím je 

Všemohoucí Bůh. Jedinou světskou bytostí, která je schopna ovládat přírodu 

je člověk, jelikož ten je jako jediný schopen proniknout do podstaty věcí.69 

5.2 Jaký je Bůh? 

Dle bahá’í věřících je Bůh jen jeden a to mocný tvůrce všeho, co 

existuje. Důležitý je fakt, že v bahá’í víře je Bůh ve své podstatě 

nepoznatelný.70 

Jednou z nejzásadnějších vlastností Boha je jeho dokonalost. Bůh musí 

být ve své podstatě dokonalý, aby mohl tvořit nedokonalé či jakoukoli bytost, 

která se ve své podstatě nedokáže stvořit sama. V tomto světě můžeme vidět 

protiklady, jejichž přítomnost dokazuje existenci Stvořitele, neboť veškeré 

vlastnosti lze najít v protikladech. Nebýt jednoho pólu, neuvědomili bychom si 

jeho protipól.71 

5.3 Proroci 

Jelikož je Bůh tak složitý pro lidské chápání, vytvořil Bůh řadu Proroků, 

kteří ho postupně během historie přibližovali lidem a umožňovali jim alespoň 

trochu pochopit jeho podstatu.72 

Abdu’l-Bahá vysvětluje potřebu učitele a vychovatele jako nejdůležitějšího 

prvku, co se vývoje lidstva a Přírody týká. Ať už měl učitelem na mysli 

                                         
69 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 15-16. 
70 Religion Facts. Bahá’í Beliefs. 
71 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 17. 
72 Religion Facts. Bahá’í Beliefs about Prophets: What do Baha’i believe about prophets? 
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obyčejného člověka, který obdělává půdu a tím jí pomáhá plodit a nebo Krista, 

který během svého života šířil Božské zákony, lásku a cestu k Bohu.73 

„Rozumovými důvody jsme dokázali, že svět bytí naléhavě potřebuje 

vychovatele a že ten musí být obdařen božskou mocí k tomu, aby mohl 

vzdělávat. Není pochyb, že touto svatou mocí je zjevení a že svět musí být 

vzděláván prostřednictvím této moci, jež přesahuje moc lidskou.“74 

Jedním z těchto učitelů byl Abrahám – první monoteista na světě. 

Odmítal se uklánět idolům a bůžkům, dokonce je i rozbíjel. Jeho vlastní otec 

byl vyhlášený tvůrce idolů,75 a tak Abrahámova síla spočívala v odmítnutí 

tehdy všudypřítomného polyteismu a hlásání jedinosti Boží. Musel se obrátit 

proti celé své rodině i přátelům, ba proti celé své vlasti, a tak není divu, že byl 

poslán do vyhnanství ve víře, že se už nevrátí. To ale jen posílilo Abrahámovo 

přesvědčení a paradoxně tyto kroky vedly k rozšíření monoteismu.76 

Dle bahá’í vznikla z Abrahamovy linie celá řada Proroků a významných 

náboženských osobností, jakými byly Mojžíš, Kristus, Izmael, Muhammad 

nebo Báb.77 Všechny tyto postavy založily největší světová náboženství78 a 

mají několik společných znaků. Narodily se do společnosti, která se zrovna 

v tom období nacházela v úpadku, především v morálním. Žádná z těchto 

osobností nebyla vzdělaná, přesto jejich moudrost mnohdy přesahovala i 

vysoké učence nebo tak vážené a mocné culamá‘. Někteří z těchto Proroků 

strávili těžký život ve vyhnanství či ve vězeních. Jiní se museli obrátit proti 

společnosti, ve které vyrůstali, a ve které byli vychováváni. A museli svádět 

osobní boje za svou Pravdu. Museli se bránit útokům všech těch, kteří stáli 

proti nim, kteří nevěřili a agresivně útočili na všechno neznámé a jiné. V tom 

byla jejich velikost, vznešenost a síla. Boží světlo nad nimi stálo, a tak byli 

schopni šířit své myšlenky za hranice států a svou vyvolenost potvrdili ve své 

                                         
73 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 20-23. 
74 Ibidem, s. 24. 
75 WORTHINGTON, F. Abraham: One God, Three Wives, Five Religions. 
76 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 25-26. 
77 Bahá’í.org. God and His Creation: Manifestations of God. 
78 Religion Facts. Bahá’í Beliefs. 
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síle, odvaze a přesvědčení, které pozvedlo tolik společností, dalo jim pravidla, 

zlepšilo jejich životy a šířilo toleranci a lásku.79  

Abdu’l-Bahá krásně přirovnává duchovní cyklus Proroků k cyklu ročních 

období na tomto světě. Od momentu, kdy se na jaře začíná objevovat nový 

svěží život, vše je krásné a požehnané Božským dotekem v podobě příchodu 

Proroka. Léto poté představuje šíření Božího Zákona do celého světa, lidstvo 

dosahuje pokroku ve všech oblastech a celá planeta je prostoupena Boží 

štědrostí. Po létě přichází podzim a onen pokrok, růst a vývoj se zastaví a 

dojde ke změně ve spiritualitě lidských duší. Vytratí se svátost a čistota a 

ctnosti jsou nahrazeny neřestmi. Při příchodu podzimu a zimy dochází jak 

v přírodě, tak v lidských duších k chladu, zapomenutí Boží víry a svět postrádá 

soudržnost. Nevědomost a omyl zakrývají lidský úsudek, který je ovládán 

lhostejností, nízkou morálkou, živočišnými pudy a neposlušností. Jakmile se 

toto chladné, pusté období vybije, nastává opět čas na příchod jara a tím i 

nového cyklu. Vše se probouzí k životu a obléká nový háv Božství, světla a 

krásy.80 

5.4 Druhy Proroků 

Život a události v celém vesmíru se opakují v určitých cyklech, kdy při 

příchodu nového cyklu je ten starý nadobro ukončen a mnohdy zapomenut. 

Stejně tak to funguje i s Proroky. Pravidla, zákony a přikázání, které přinesl 

jeden Prorok platí až do doby, kdy se na Zemi narodí další Prorok, který má 

toho předchozího nahradit a přinese s sebou příslušná přikázání. Bylo, je a 

bude mnoho Proroků, kteří vždy přijdou, aby lidem přinesli nová – jejich době 

platná – přikázání. Náš současný cyklus začal Adamem a zatím nejvyšším 

Prorokem je Bahá’u’lláh.81  

Důležitou částí rozprav o Prorocích je jejich počet. Podle Abdu’l-Bahá se 

na tuto planetu rodí dva druhy Proroků. Prvním z nich jsou takzvaní nezávislí 

Proroci, kteří přinášejí nové zákony a zakládají nová náboženství. S nimi 

                                         
79 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 15-26. 
80 Ibidem, s. 79-81. 
81 Ibidem, s. 166-167. 
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začíná nový cyklus, je zjevena nová kniha a mezi nimi a Bohem není nikdo, 

kdo by jim zprostředkovával Božské dary.82  

Druhou skupinu Proroků představují ti, jež následují první skupinu, 

pomáhají jim a jsou na nich závislí. Jako představitele první skupiny Abdu’l-

Bahá uvádí Abrahama, Mojžíše, Krista, Muhammada, Bába a Bahá’u’lláha. 

Zástupcemi druhé skupiny jsou pak Šalomoun, David, Izajáš, Jeremiáš a 

Ezechiel. Tito Proroci šíří zásady náboženství a učí jej, ale postrádají moc a 

sílu, jež mají Proroci první skupiny. Zajímavé také je, jak se Abdu’l-Bahá dívá 

na Buddhu a Konfucia. Buddha byl podle něj vskutku zakladatelem nového 

náboženství a Konfucius obnovil morálku, dobré mravy a skvělé vlastnosti, ale 

s postupem času se náboženství v rukou obyčejných lidí změnilo, a tak se 

odchýlilo od původního učení. Lidé místo Boha samotného začali uctívat 

sochy a obrazy. Tento proces se ale bohužel objevuje v každém náboženství. 

Úlohou Proroků je přijít a nastolit nová náboženství, aby navedli lidi zpět na 

pravou cestu a očistili jejich srdce a duše od všech nánosů a zmatků, které 

čas a postupně upadající morálka vnesli do jejich náboženství.83 

5.5 Duch 

Zde se dostávám k filozoficky založené části této kapitoly. Z pohledu 

bahá’í náboženství existuje pět kategorií ducha, které sám Abdu’l-Bahá dělí 

takto: rostlinný duch, živočišný duch, lidský duch, nebeský duch a Duch 

Svatý.84 

Co se týká rostlinného, ve své podstatě nejnižšího ducha, ten vzniká 

různou kombinací látek a elementů a nebo dočasným splynutím dvou bytostí. 

Živočišný duch je tvořen stejným principem jako duch rostlinný. Je ale 

dokonalejší, tudíž je obohacen o smyslové vnímání. Jeho zánik nastává po 

oddělení spojených prvků.85 

                                         
82 COLE, J. The Concept of Manifestation in the Bahá’í Writings: Prophets and Messengers. 
83 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 170-172. 
84 'ABDU'L-BAHÁ. Spirit. 
85 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 149. 
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Dalším stupněm je lidský duch, u kterého je spojení prvků dovedeno 

k naprosté dokonalosti. Pouze lidská realita a jeho duch přetrvává v jednání 

poté, co dojde k přeměně prvků, rozptýlení částic a zničení stavby.86 Dokáže 

objevovat a rozvíjí se díky živočišnému duchu. Ovšem zde dochází k zásadní 

změně, jelikož na lidského ducha lze nahlížet ze dvou hledisek, a to božského 

a ďábelského. Objevuje se zde možnost výběru. Záleží na člověku samotném, 

jakým směrem se vydá. Buďto dá vyniknout svým dobrým vlastnostem a 

přednostem, a tak se stane nejvznešenější z žijících bytostí a nebo 

upřednostní špatné mravy a to ho posune na nejnižší stupeň bytí. Tímto se 

dostávám ke čtvrté úrovni ducha, a to nebeské.87 

Nebeský duch pochází z Ducha Svatého a zapříčiňuje život, který trvá 

na věky. Povznáší lidské bytosti a vylepšuje jejich vlastnosti.88 

Pátým stupněm je Duch Svatý, který je zprostředkovatelem mezi Bohem 

a Jeho stvořením. Právě tento stupeň lze přirovnat k jaru, kdy Svatý Duch 

v podobě Proroka nastolí nový cyklus a obnoví Božství na Zemi.89 Nad tímto 

vším je jen Božská podstata, která je skryta lidskému chápání a dosáhnout 

této úrovně není v lidských silách.90 

5.6 Peklo a ráj 

V bahá’í víře fyzicky neexistují dvě místa, jakými jsou peklo a ráj. Jsou 

to pouze metaforická přirovnání, ale veškeré stavy, které by se mohly 

považovat za peklo či ráj, se odehrávají v člověku samotném během cesty za 

dokonalostí. Jakmile jednou jedinec pocítí Boží přítomnost, pak je pro něj 

rájem další přiblížení se Bohu a pocítění Jeho světla. Za takzvané peklo jsou 

tedy považovány prožitky jako je vzdálení se Bohu, podlehnutí živočišným 

pudům a špatným vlastnostem, a tak celkové snížení svého duchovního 

stavu.91 

                                         
86 'ABDU'L-BAHÁ. The Immortality of the Spirit, s. 325. 
87 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s.150. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem, s. 149-151. 
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5.7 Původ člověka 

Další důležitou částí je vysvětlení vzniku a původu člověka a vesmíru. 

Bahá'ismus naprosto odmítá evoluční teorii. Člověk je dle Abdu’l-Bahá 

nejdokonalejším stvořením tohoto světa. Kdyby někdy existoval ve světě 

zvířat, tato dokonalost by neexistovala, a světu by tak chyběla jeho hlavní 

část, nedosáhl by dokonalosti, kterou má od Boha. Člověk obsáhl všechny 

dokonalosti v jednom celku, jak ty duchovní, tak ty hmotné. Tímto se 

dostáváme k další důležité otázce, a tou je vznik vesmíru. Dle učení bahá’í je 

vesmír nekonečný, to jest bez konce a bez začátku. Planety, hvězdy, atd. se 

v něm sice tvoří a zanikají, ale vesmír a obecně svět bytí je nekonečný. Vše 

vzniklo kombinací prvků a látek, a to dalo vzniknout mnoha druhům různých 

bytostí. Abdu’l-Bahá na rozličných příkladech uvádí, že na počátku vše vzniklo 

z jedné látky, a ta se pak v různé formě vyskytla v každém prvku. Poté se vše 

vyvíjelo a měnilo k dokonalosti a postupným skládáním a nesčetnými 

kombinacemi těchto prvků či látek vzniklo mnoho různých bytostí. Díky Božské 

síle vše vznikalo v souladu s univerzálním zákonem.92 

A stejně tak, jako všechny bytosti na této planetě vznikaly postupně a 

postupně se také vyvíjely, tak i samotná naše planeta Země vznikala a měnila 

se mnoho let do té podoby, v jaké ji známe dnes. Vše podléhá jednomu 

systému jak v mikro, tak v makro světě. Dle Abdu’l-Bahá existuje podobnost 

mezi nejmenším atomem a největší bytostí. Tak vysvětluje vznik a vývoj 

lidstva a popírá jakoukoliv teorii o vzniku člověka postupnou evolucí ze zvířete. 

Člověk se sice vyvíjel a měnil svůj tvar, aby dosáhnul nynější podoby, ale 

nikdy nevzešel ze zvířete, neboť zvířeti chybí určité věci, které ho odlišují od 

člověka. Mezi ty například patří abstraktní vnímání, schopnost domýšlet a 

schopnost vnímat duševní skutečnosti. Člověk je schopen vynalézat a postavit 

se přírodě. Je schopen ji jako jediný tvor na světě ovládat, a tak je dle Abdu’l-

Bahá zřejmé, že tato síla, s jejíž pomocí to všechno člověk zvládá, pochází 
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jedině od Boha. A proto člověk nemůže pocházet ze zvířete, jelikož je mu 

nadřazeným.93 

5.8 Nesmrtelnost ducha a život na onom světě 

Otázka nesmrtelnosti ducha je palčivým problémem, kterým se lidstvo 

zabývá od počátku vzniku monoteistických náboženství. Ani bahá’ismus 

v tomto nebyl výjimkou. 

Dosáhnout odměny či trestu můžeme jak v tomto životě, tak i v tom 

posmrtném. O odměnách v tomto životě Abdu’l-Bahá mluví jako o ctnostech a 

přednostech, kterých člověk za život může dosáhnout. „Skrze tyto odměny 

člověk získává duchovní zrození a stává se novým stvořením.“94  

Bahá’isté věří, že po smrti na našem světě duše přechází do Božího 

Království, kde je blízko Bohu obklopena Božskou hojností a štědrostí. Je to 

takzvané druhé zrození. Království Boží nemá žádné určité místo, není v něm 

žádný zápach, ani nic, co bychom mohli vnímat našimi tělesnými smysly. Život 

na „onom světě“ je věčný, ale obsahuje různé stupně a místa. Vše nebylo 

člověku objasněno nebo vysvětleno, protože by lidská mysl nebyla schopna 

takové informace vůbec zpracovat. Abdu’l-Bahá přirovnává tento stav 

k embryu před tím, než se narodí. Má všechny potřebné orgány, ale ty ještě 

plně nefungují. Stejně tak by nepochopilo, jaký je tento svět, ale jakmile se 

narodí, vše do sebe zapadne.95 

Jakmile člověk projde tímto „druhým zrozením“, stává se pro něj 

nejhorším trestem moment, kdy je vzdálen Bohu, či v zajetí špatných 

vlastností. Již okusil Boží svět, a tak pobyt na našem světě, který je plný 

tělesných tužeb, pokleslé morálky, lží, krutostí a lpění na materiálních a 

světských myšlenkách, je pro něj čistým utrpením. Dle Abdu’l-Bahá je 

odměnou na onom světě právě věčný život, věčné štěstí a trvalé Boží dary. 

Ovšem bez odměn tohoto světa by nebyl ani duchovní pokrok. Nic se nesmí 

podceňovat a vše má svůj důvod a průběh. Stejně tak, jak může být člověk na 
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95 HAYES, T. G. et al. The Journey of the Soul: Life, Death and Immortality, s. 63-68. 
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onom světě zahrnut odměnami, tak na něj může být uvalen trest. Duši je 

odepřeno zvláštní Boží požehnání a spadne do nejnižších úrovní bytí. Ale 

duše člověka se může dle Abdu’l-Bahá vyvíjet jak na tomto, tak i na onom 

světě.96  

K rozvoji v „posmrtném“ životě dochází díky Boží milosti a dobrotě, ale 

také díky modlitbám a přímluvám ostatních duší nebo obecně díky dobrým 

skutkům, které lidé za svého života na Zemi vykonají v jeho jménu.97  

I bezvěrec a hříšný člověk může díky modlitbám a Božímu odpuštění 

dospět pokroku a dojít Božího světla.98 

5.9 Možnost výběru 

Za svého života má člověk vždy na výběr, na jakou stranu se přikloní. 

„Člověk se nachází na nejvyšším stupni tělesnosti a na počátku duchovnosti, 

totiž je na konci nedokonalosti a na začátku dokonalosti. Stojí na posledním 

stupni temnoty a na počátku světla.“99 

Dle bahá’istů se člověk vždy může přiklonit buď k ďábelské stránce, 

která ho pouze stahuje níže a dále od Boha a nebo naopak u něj převládne 

andělská stránka a člověk se stává nejvýznamnější bytostí. Tuto možnost 

výběru mají jen lidé. Proto lze u člověka najít tolik protikladných vlastností. 

Buď dá během svého života vyniknout těm nejlepším vlastnostem a ctnostem 

a jeho srdce se stane otevřené Bohu, nebo se naopak úplně uzavře a jedinec 

tak sklouzne k neřestem, zlým skutkům a špatné morálce. Zde hrají Proroci 

velice důležitou roli jakožto učitelé a vychovatelé, kteří se snaží lidstvo vést 

správnou a láskyplnou cestou k Bohu.100 Ovšem je důležité zmínit, že samotné 

konání dobrých skutků nestačí k dosažení osvícení. Člověk musí mít stejně 
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tak dobré srdce, které je naplněno ctnostmi, jako vírou v Boha. Jen tak lze dle 

Abdu’l-Bahá poznat Boží Království.101  

5.10  Osud 

Důležitou otázkou v každém náboženském systému je pojetí osudu a 

jeho existence obecně. Abdu’l-Bahá vysvětluje tuto problematiku skrze 

uvědomění, že osud je dvojího druhu. První je předem daný, určený. Druhý je 

ten, u kterého hrozí, že se stane.102 První druh osudu přirozeně nelze změnit, 

není cesty, jak ho upravit. Ovšem u druhého pojetí osudu je to jinak. U něj 

hrozí, že se určité události mohou přihodit, a tak je dobré se před nimi chránit 

a být obezřetný. Z toho vyplývá, že část našeho života je pevně stanovena – 

předurčena, ale mnoho věcí v našich životech můžeme ovlivnit, a tak se 

možným nástrahám vyhnout.103 Ale lidé nesmí zapomínat na fakt, že pokud 

Bůh chce, může změnit kterýkoliv z těchto osudů.104 

5.11  Pomsta a trest 

Velkým tématem je také existence zla, nakládání se zločinci a otázka 

pomsty a odpuštění. Dle báhá'í je zlo pouze neexistencí či nepřítomností 

dobra. Zlo jako takové nebylo stvořeno, neboť Bůh stvořil jen dobré.105 Ovšem 

když nám někdo uškodí či ublíží, máme mu to oplatit? Dle Abdu’l-Bahá nikoliv, 

jelikož pomsta je stejný čin, jakým nám bylo ublíženo, jen je proveden později. 

Správně by si lidé měli odpouštět, ale to nesmí být zaměňováno s odpuštěním 

všeho všem tak, že by například zločincům prošly všechny jejich zločiny nebo 

vrahům jejich vraždy. Naopak, společnost by měla viníky potrestat, aby 

ochránila komunitu před jimi podobnými. Tudíž pomsta je čin, který by lidé měli 

ovládat, zato trest je akce, která paradoxně všechny ostatní ochrání. 

Nejdůležitějším poznatkem je však to, že společnost k trestům dle Abdu’l-Bahá 

přistupuje špatně. Vymýšlí všelijaké způsoby jak trestat, ale vůbec nepracuje 

s prevencí, tedy nesnaží se zdokonalit lidi a vychovat je tak, aby nebylo třeba 

                                         
101 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 243. 
102 SAVI, J. Destiny and Freedom in the Bahá’í Writings, str.5. 
103 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 249-252. 
104 SAVI, J. Destiny and Freedom in the Bahá’í Writings, str.5. 
105 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 268. 
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někoho trestat. Lidé by se měli zaměřit na zdokonalování svých mravů a 

morálky, aby později nemuseli řešit tresty a potrestání.106 Společnost by si 

měla uvědomit ještě jednu důležitou věc, a tou je usměrňování nadměrného 

bohatství lidí a napravení situace milionů chudých a trpících po celém světě. 

Abdu’l-Bahá však není pro absolutní rovnost. Ta by podle něj zapříčinila chaos 

a ztroskotání společnosti. Navrhnul, aby se pomocí zákonů a ustanovení 

zabránilo střádání nadbytečného majetku některých osob a zároveň by se 

zajistily základní potřeby všem lidem. Proto náboženství ukládá, aby bohatí 

lidé dali určitý obnos chudým a trpícím.107 

„To je základ Boží víry a je závazný pro všechny.“108 

5.12  Postoj k léčení 

Zaměříme-li se na duševní i fyzické zdraví, vyvstává otázka, zda Abdu’l-

Bahá podporoval léčbu dnes už klasickými léky, či tento způsob léčby odmítá 

a nechává vše na Bohu. Abdu’l-Bahá tvrdí, že se člověk může v některých 

případech ne tak vážných onemocnění uzdravit naprosto bez přítomnosti léků, 

a to pouze pomocí přítomnosti druhé silné a zdravé osobnosti, která může 

lehkou nemoc vyléčit díky své síle, neboť jak se přenáší nemoci, tak se může 

přenášet i zdraví, ovšem účinek je nepatrný a pouze u nezávažného 

onemocnění. Abdu’l-Bahá uvádí, že vyléčit nemocného bez léků lze ještě třemi 

dalšími způsoby, a to pomocí magnetismu, úplného soustředění a nebo díky 

pomoci Ducha Svatého.109 Hlavní princip v uzdravování nemocných tkví dle 

Abdu’l-Bahá v navrácení rovnováhy prvků tělu. Podle něj je nemoc způsobena 

narušením rovnováhy látek v těle. Tu lze navrátit buďto léky nebo výživou a 

jakmile se rovnováha znovu obnoví, nemoc je zahnána. Abdu’l-Bahá byl 

přesvědčen, že až medicína postoupí ve svém vývoji dopředu a dosáhne 

dokonalosti, lékaři budou namísto dnešních chemických léků používat k 

                                         
106 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 270-276. 
107 Ibidem, s. 277-281. 
108 Ibidem, s. 281. 
109 Ibidem, s. 259-261. 
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uzdravování různá jídla, především různé druhy ovoce a zeleniny, a co pro 

nás může být zvláštní – tak i teplé a studené vody.110 

5.13  Modlitby 

Bahá’isté se začínají modlit ve věku puberty, což je v bahá’í bráno od 

patnáctého roku věku dítěte.111 Podobně jako muslimové se i bahá’isté musí 

před modlitbou rituálně omýt. Pro bahá’isty je omývání úzce spjato s modlitbou 

a před každou modlitbou musí být tato praktika provedena znovu. Každou 

svou modlitbu musí, stejně jako muslimové, pronášet ve směru qibly. Rozlišují 

dva druhy modliteb: munádžát a namáz. Munádžát, nebo-li „běžnou“ modlitbu 

bahá’isté pronášejí v různých situacích a u mnoha příležitostí. Například když 

prosí o odpuštění, když se modlí za zdraví, pomoc, atd. Může být pronášena 

jednotlivci v soukromí, či ve společnosti. Odlišná je ale modlitba namáz, 

takzvaná „denní“ modlitba. Ta je buď střední, krátká nebo dlouhá. Denní 

modlitba má pevný řád, způsob a čas, jak a kdy ji mají věřící provádět.112  

Ranní modlitba se může provést kdykoli v čase od svítání do poledne. 

Polední modlitba od poledne do západu slunce a večerní se provádí od 

západu slunce do dvou hodin po západu slunce. Každý den by si tak bahá’í 

věřící měl vybrat jednu z těchto tří povinných modliteb.113 

 

 

 

                                         
110 'ABDU'L-BAHÁ. Odpovědi na některé otázky, s. 262-263. 
 المنتديات البهائية العربية. حكم الصالة عند البهائيين. 111

 112 Bahá’í Praha. Bahá’í život. 
113 Bahá’í.org. The Life of the Spirit: Prayer. 
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6 SVÁTKY 

„V zahradě srdce zasaď jen a jen růži lásky a nepropusť z dlaní slavíka 

náklonnosti a touhy. Važ si společnosti spravedlivých a vyhýbej se družbě s 

bezbožníky.“ – Bahá’u‘lláh114 

Bahá’í (Badí')115 kalendář se liší od gregoriánského, dle kterého se řídí 

západní společnost. Báb ustanovil devatenáct měsíců, které pojmenoval podle 

Božích atributů. Každý z těchto měsíců má devatenáct dní, přičemž mezi 

osmnáctým a devatenáctým měsícem jsou vloženy čtyři dny a každý 

přestupný rok pět dní. Tudíž je celkový počet dní v bahá’í roce 361. Bahá’isté 

stanovili počátek jejich kalendáře na rok 1844, kdy Báb vyhlásil své Poslání.116 

Bahá’isté mají ve svém kalendáři jedenáct svátků, ale jen během devíti 

z nich si užívají pracovní dovolené, jelikož by se dle Bahá’u’lláha během 

těchto devíti svatých dnů nemělo chodit do práce ani do školy. Mezi tyto dny 

patří: první den Ridvánu (persky Rezván), devátý den Ridvánu, dvanáctý den 

Ridvánu, den prohlášení Bábova Poslání, narození Bahá’u’lláha, narození 

Bába, nanebevstoupení Bahá’u’lláha, umučení Bába a Nourúz.117 Dny, kdy se 

pracuje, ale jsou považovány za svaté, jsou tyto: všech devět zbývajících dní 

v období Ridvánu, den Smlouvy (26. listopadu) a den nanebevstoupení Abdu’l-

Bahá (28. listopadu).118 

Zajímavostí je, že věřící mají Bahá’u’lláhem nařízenou tradici, která se 

nazývá „Slavnost devatenáctého dne“. Lidé se sejdou na začátku každého 

měsíce, probírají administrativní záležitosti a posilují svou oddanost a 

přátelství. Setkání se koná buď v komunitním centru nebo u někoho doma.119 

                                         
114 BAHÁ’U‘LLÁH. Bahá’u’lláh citáty. 
115 BaháIQ. The Bahá’í Calendar. 
116 Bahá’í Center of Washtenaw County. Bahá’í Holy Days. 
117 ESSLEMONT, J. E. Bahá’í Calendar, Festivals and Dates of Historical Significance,  

 s. 599. 
118 BaháIQ. The Bahá’í Calendar. 
119 Ibidem. 
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6.1 Devatenáctidenní půst 

Toto období nenáleží k devíti nejsvatějším svátkům, přesto se jím budu 

zabývat, protože to je podstatná část bahá’í roku a života společenství. 

Bahá’isté drží každý rok půst, který trvá přesně devatenáct dní, a to od 

druhého do dvacátého dne měsíce března. Podobně jako muslimové, ani 

bahá’isté nesmí pozřít od východu slunce do jeho západu nic z jídla ani 

z pití.120  

Jelikož půst je nesporně fyzicky i psychicky velice náročná záležitost, 

existuje několik vyjímek, u kterých se půst nemusí dodržovat. Ušetřeny jsou 

těhotné a kojící ženy, lidé, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, lidé, kteří 

jsou na cestách, děti do patnácti let a dospělí nad sedmdesát let. Stejně jako 

v jiných náboženstvích má půst posílit ducha a poskytnout člověku prostor, 

aby se zaměřil na svůj duchovní vývoj.121 

Půst můžeme rozdělit do tří částí: náboženská, konzultativní (také známá 

jako administrativní) a společenská. Každá jednotlivá část půstu má své 

aktivity a zvyklosti. Modlitbám, zvláště pak jejich recitaci a zpívání, je 

věnována první část. Modlitby mohou pocházet ze spisů Bába, Bahá’u’lláha 

nebo Abdu’l-Bahá, ale je možné recitovat modlitby i z jiných svatých písem. 

V rámci druhé části se aktivity bahá’istů zaměřují na scházení se, 

prodiskutovávání záležitostí spojených s vírou a principy tohoto náboženství. 

Členové komunity zde řeší všechny své připomínky a názory s místním 

duchovním sněmem, ve kterém se vše dále prodiskutovává a náležitě řeší 

k všeobecné spokojenosti celé komunity. Třetí část dává jedincům prostor 

k důkladnému probrání náboženských témat a textů a nebo administrativních 

záležitostí.122 

                                         
120 BAHÁ’Í SPOLEČENSTVÍ ČR. BAHÁ’Í: Profil Bahá’í víry a jejího celosvětového 
společenství, s. 36. 
121 Ibidem. 
122 Bahá’í Invitation. The Bahá’í 19-Day Feast: What Is It? 
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6.2 Nourúz 

Nourúz (doslova „nový den“), což je perské označení pro bahá’í nový 

rok, se slaví 21. března v gregoriánském kalendáři123 nebo obecně o jarní 

rovnodennosti.124 Jedná se o svátek pocházející ze starověké Persie a je 

slavený nejen bahá'isty, ale i zoroastrijci a šíity, kteří jej slaví pouze jako 

svátek světský.125126 Mimo Írán se tento svátek slaví také v Afgánistánu, 

Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Kašmíru, 

Ázerbajdžánu a kurdských oblastech Turecka, Iráku, Arménie, Sýrie a 

Gruzie.127 

Tomuto svátku předchází devatenáctidenní půst, který končí posledním 

západem slunce před jarní rovnodenností. Lidé jej často slaví tak, že se 

sejdou s kamarády, rodinou, dávají si dárky a dávají čas a prostor vnitřní i 

vnější obnově. Lidé zdobí své domy i města. Je to začátek nového měsíce 

nového roku, a tak se dle víry bahá’í obnovuje jak naše mysl, tak příroda 

kolem nás.128 

Naskytla se mi příležitost zúčastnit se letošní oslavy Nourúzu v Praze, 

která probíhala poklidně mezi bahá’í z Prahy a okolí. Sešli se v italské 

restauraci pod Pražským hradem a vysvětlovali mi, že devatenáctidenní půst 

má velice očistný účinek jak pro tělo, tak pro mysl. A Nourúz je vyvrcholením 

této radosti a štěstí. 

6.3 Rezván 

Také často označován jako Ridván, se tento svátek slaví od západu 

slunce 21. dubna až do západu slunce 2. května, z čehož by se první, devátý 

a poslední, tedy dvanáctý den podle bahá’í nemělo pracovat ani chodit do 

školy. Tyto dny jsou nejdůležitější, protože připomínají Bahá’u’lláhův příchod 

                                         
123 Iran Press Watch. Naw-Ruz message from the Universal House of Justice to the Baha’is in 
Iran. 
124 BBC. Naw-Rúz. 
125 Jedná se o jeden ze dvou svátků, který zoroastrijci slaví, a který je zapsaný v Avestě, což 
je svatá kniha tohoto náboženství. (ThoughtCo. Naw-Ruz – The Baha’i and Zoroastrian New 
Year.) 
126 BEYER, C. Naw-Ruz – The Baha’i and Zoroastrian New Year. 
127 EDULJEE, K. E. Zoroastrian Heritage: Nowruz. 
128 Bahá’í Quotes. Naw Ruz.  
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do zahrad, pozdější příchod jeho rodiny a následný exil Bahá’u’lláha do 

Konstantinopole.129 Jedná se o největší svátek bahá’istů a je také známý jako 

„Největší slavnost“ nebo „Král slavností“.130 

Jeho význam pramení z minulosti, kdy právě během těchto dnů 

Bahá’u’lláh v roce 1863 vstoupil do zahrad u Bagdádu,131 kterým bylo později 

dáno jméno Ridván (jež má v arabštině význam „ráj“)132 a veřejně ohlásil, že 

on je ten, jehož příchod předpovídal Báb.133 

Období Ridvánu má také svůj administrativní význam, protože se o 

tomto čase za života Abdu’l-Bahá konaly volby. Volí se jak do místních 

duchovních rad, tak i do těch národních.134 

6.4 Další svátky 

6.4.1 Vyhlášení Bábova Poslání 

Tento svatý den připadá na 23. května a označuje den, kdy Báb veřejně 

prohlásil, že jeho posláním je připravit svět na příchod Bahá’u’lláha.135  

6.4.2 Nanebevstoupení Bahá’u’lláha 

Výročí úmrtí Bahá’u’lláha připadá na 29. května. Již necelý týden před 

svým úmrtím v květnu roku 1892 Bahá’u’lláh oznámil svým následovníkům, že 

již brzy přijde jeho konec a ujistil je, že i po jeho odchodu mají pokračovat ve 

víře a mají zůstat sjednoceni. Bahá’í využívají tento čas k prohloubení svých 

znalostí o víře a studiu Bahá’u’lláhových spisů. Zejména ti, kteří žijí v tíživé 

společenské situaci, jsou pronásledováni nebo utlačováni, hledají ve spisech 

inspiraci, jak si s podobným problémem a láskyplně poradil Bahá’u’lláh během 

jeho těžkých dnů.136 

                                         
129 BBC. Ridván. 
130 Holidays Around the World. The First Day of Ridván Festival Celebrated by Followers of 
Bahá’í. 
131 Learning Centres. First Day of Ridván – Bahá’í.  
132 HUFFPOST RELIGION EDITORS. Ridván Festival: Bahá’í Holy Day celebrates Bahá’u’lláh 
And Garden Of Paradise (PHOTOS). 
133 Bahá’í Faith. The Declaration in the Ridvan Garden. 
134 BBC. Ridván. 
135 BBC. Declaration of the Báb. 
136 MURDOCH, E. Baha’is celebrate the Ascension of Baha’u’llah. 
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6.4.3 Umučení Bába 

9. července roku 1850 byl popraven v íránském Tabrízu Báb. Záminkou 

bylo jeho údajné odpadlictví od víry. Rozsudek byl vynesem premiérem 

tehdejší vlády Amírem Kabírem.137 

K Bábově popravě se váže pověst. Poprava byla údajně provedena 

nadvakrát. Při prvním pokusu Báb záhadně zmizel zpět do své cely, kde 

dokončil rozhovor se svým tajemníkem, který byl přerušen prvním odvodem na 

popraviště. Až poté, co sdělil svému tajemníkovi vše potřebné, souhlasil se 

svým druhým odchodem na popraviště. Báb byl zastřelen dvěstěpadesáti 

vojáky a u jeho popravy byl přítomen dav deseti tisíců lidí.138 

6.5 Slavení svatých dnů v současnosti 

Obecně mají svátky v bahá’í víře velice podobný charakter. Věřící se 

sejdou u formální večeře, či u někoho doma a nebo svátek stráví pouze se 

svou rodinou. Většinou je připraveno nějaké občerstvení, ale není to 

podmínkou. Začátek dne bahá’isté věnují duchovní části, kdy se soustředí na 

důvod oslav, svůj duchovní prožitek a modlitby, které mohou být čteny ze 

svatých spisů bahá’í, ale i z Bible a Koránu. Poté přichází část, kdy jsou lidé 

spolu a čas tráví třeba venkovními aktivitami, na pikniku, a nebo se můžou 

zúčastnit uměleckého či kulturního programu. Tyto oslavy nejsou uzavřeny jen 

pro komunitu bahá’í věřících, ale vítáni jsou všichni lidé bez ohledu na vyznání 

a původ.139 

 

 

 

                                         
137 Bahaikipedia. Martyrdom of the Báb. 
138 Bahá’í Praha. Připomínka umučení Bába – 9. července 1850. 
139 Beliefnet. The Birth of the Bab. 
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7 ZAPOJENÍ BAHÁ’Í DO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ 

„Nejednotnost je podstatou problémů, které těžce sužují tuto planetu a 

prostupují všemi oblastmi života. Je to jádro všech hlavních problémů mezi 

národy a lidmi. Ale ještě vážnější je nejednotnost, která běžná ve vztazích 

mezi náboženstvími a uvnitř náboženství. Ta postihuje samotný duchovní a 

morální vliv, jehož vykonávání je primárním cílem náboženství.“140 

Bahá’í je v porovnání s jinými náboženstvími velice mladé. Jeho 

následovníci jsou tudíž v současnosti velice aktivní jak v on-line prostředí, tak 

při společenských událostech, či participují v různých organizacích. V této 

kapitole bych chtěla zmínit organizace, kterých je bahá’í součástí a představit 

strukturu samotného bahá’í společenství. 

Uspořádání bahá’í komunity a její správu představil v jedné ze svých 

knih Bahá’u’lláh, dále pak tyto myšlenky rozvíjel a vysvětloval Abdu’l-Bahá a 

zrealizoval je Šoqí Effendi.141 

7.1 Světový dům spravedlnosti 

Baháí’í víra je ojedinělá tím, že nemá žádnou instituci kněžství.142 Avšak 

musí existovat nějaký ústav, který bude spravovat záležitosti celé komunity, a 

tou je zde Světový dům spravedlnosti. Je to nejvyšší bahá’í instituce, která 

byla založena v roce 1963 a má sídlo v Haifě v Izraeli. Je světovým centrem 

bahá’í víry. Jeho funkce je řízení všech bahá’í administrativních a duchovních 

záležitostí celého světa.143 Co se voleb týká, ty probíhají na třech úrovních. 

Základní, takzvaná Lokální duchovní rada, další úroveň jsou volby do Národní 

duchovní rady a posledním stadiem jsou volby do Světového domu 

spravedlnosti. Na základní úrovni může volit každý dospělý jedinec, který 

dosáhl jednadvaceti let. Tyto volby probíhají jednou ročně na národní úrovni a 

pomocí tajných volebních lístků se volí devět kandidátů, kteří poté budou tvořit 

národní duchovní radu každé země po dobu jednoho roku. Těchto devět lidí 

                                         
140 Bahá’í.org. The Universal House of Justice: Quotations from the Universal House of 
Justice. 
141 Oficiální stránky Bahá’í společenství ČR. Bahá’í Správa. 
142 EFFENDI, S. Bahá’u’lláhovy vybrané spisy. 
143 Oficiální stránky Bahá’í společenství ČR. Světový dům spravedlnosti. 
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poté volí jednou za pět let na Mezinárodním bahá’í shromáždění devět členů 

do Světového domu spravedlnosti.144 

7.2 Mezinárodní bahá’í komunita 

Bahá’isté jsou velice aktivní v rozhovorech a ve snaze řešit světové 

problémy pomocí bahá’í učení. Ať už díky své profesi, studiím, či zapojení do 

života místní komunity se následovníci Bahá’u’lláha zabývají otázkami rovnosti 

pohlaví, veřejného zdraví, vlády, míru, rozvoje, atd. Své zastoupení mají i v 

OSN.145 

Mezinárodní bahá’í komunita, také označována zkratkou BIC (The 

Bahá’í International Community)146 je mezinárodní nevládní organizace 

(NGO), která má poradní status ve vztahu k Ekonomické a sociální radě OSN 

(ECOSOC) a Dětskému fondu OSN (UNICEF), kde jsou zastoupeny všechny 

bahá’í Duchovní rady světa.147 Hlavní kanceláře bahá’í v Organizaci spojených 

národů se nacházejí v Ženevě a New Yorku, ale mohli bychom je nalézt také 

v oblastech jako je Addis Abeba, Brusel nebo Jakarta.148 Počet měst 

s kancelářemi bahá’í se neustále zvyšuje. V roce 2012 byla otevřena kancelář 

v Bruselu pro spolupráci s organizacemi, jako je například Evropská unie a 

Rada Evropy.149 

Už v roce 1926 byla založena Mezinárodní bahá’í kancelář v ředitelství 

Ligy států v Ženevě. Zástupci bahá’í byli přítomni také v San Francisku při 

podpisu Charty OSN v roce 1945. Jen o tři roky později byla BIC zapsána jako 

nevládní organizace pod záštitou OSN a v roce 1970 jí byl udělen speciální 

poradní status v rámci ECOSOC. V následujících letech byly BIC uděleny 

poradenské statusy v rámci UNIFEM, WHO (Mezinárodní zdravotnická 

organizace), UNEP (Program OSN pro životní prostředí), UNESCO 

                                         
144 Universal House of Justice, The. Electoral Process. 
145 Bahá’í.org. Involvement in the Life of Society: Participation in the Discourses of Society. 
146 Bahá’í International Community. About Us. 
147 Bahá’í.org. Involvement in the Life of Society: Participation in the Discourses of Society. 
148 Bahá’í International Community. Representative Offices. 
149 Bahá’í.org. Involvement in the Life of Society: Participation in the Discourses of Society. 
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(Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu), UNDP (Program 

rozvoje OSN).150151 

 

8 BAHÁ’Í V ČR 

Tradice tohoto náboženství je v České republice překvapivě dlouhá. 

První věřící se zde objevil na počátku 20. století, pocházel z Brna a jmenoval 

se Miloš Svatopluk Wurm.152 

S vírou se díky Marthě Root153 v Československu seznámili i Tomáš 

Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, kteří toto učení přijali velice kladně.154 

T. G. Masaryk během rozhovoru s Marthou na otázku šíření světového míru 

dokonce řekl: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a 

nečekejte na diplomaty... Přineste ho do škol, kostelů a také o něm pište. 

Světový mír mohou přinést jen lidé.“155 Edvard Beneš o bahá’í víře prohlásil: 

„Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a 

humanity“.156 

V současné době je v České republice počet následovníků Bahá’u’lláha 

velice malý. Jedná se asi o třistatřicet lidí (údaj je z roku 2003, ale na setkání 

k oslavě Nourúzu bylo řečeno, že je jich v České republice stále okolo 

tříset).157 Největší centrum je v Praze v Lucemburské ulici, kde mají bahá’isté i 

svou knihovnu. V České republice bahá’isté žijí ve všech oblastech a v mnoha 

městech, od Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách přes Poděbrady, Liberec, 

                                         
150 Zkratky.cz. Detail zkratky UNDP. 
151 Izadi. Bahá’í International Community: Description. 
152 Oficiální stránky Bahá’í společenství ČR. Bahá’í v ČR.  
153 Martha Root byla Američanka, která se s vírou bahá’í seznámila díky návštěvě 'Abdu’l-
Bahá‘ ve Spojených Státech Amerických mezi lety 1911-1912. Stala se oddanou bahá’í věřící 
a svůj život zasvětila šíření víry a jejímu vyučování. Učení představila více světovým vůdcům, 
princeznám, princům a králům, než kdokoliv jiný před ní i po ní. Byla v přímém kontaktu s 
Abdu’l-Bahá‘ i se Šoqí Effendim. (Journey West, The. Biography: Martha Root.) 
154 Bahá’í Praha. Jak se dozvěděli prezidenti Masaryk a Beneš o Bahá’í víře. 
155 Ibidem. 
156 Oficiální stránky Bahá’í společenství ČR. Bahá’í v ČR. 
157 KÁBRT, J. Víra Bahá’í. 
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Brno, Olomouc, Pardubice, Opavu a mnoho dalších, až po Ostravu nebo 

Frenštát pod Radhoštěm.158 

 

9 ROZŠÍŘENÍ VÍRY BAHÁ’Í VE SVĚTĚ 

Bahá’í je po křesťanství nejrozšířenějším náboženstvím světa a 

můžeme se s ním setkat prakticky v každé zemi. Mají sídlo ve více než sto 

tisíci lokalitách. Že je to mezinárodní víra bez předsudků dokazuje fakt, že 

stoupenci pocházejí z dvou tisíc sta různých etnických skupin. V současnosti 

existuje stoosmdesátosm duchovních rad na národní úrovni, které dohlíží na 

práci a fungování komunit. Je postaveno více než šestset škol a sedmdesát 

rozvojových agentur. Bahá’í literatura a písma byly přeloženy do více než 

osmiset jazyků.159 

Momentálně existuje osm bahá’í domů uctívání. Jako první byl postaven 

Dům uctívání ve Spojených Státech Amerických, konkrétně ve státě Illinois, 

který byl otevřen v roce 1953. Následovaly Domy uctívání v Ugandě a 

Austrálii, které se otevřely v roce 1961, a dále Domy uctívání v Německu 

(1964), v Panamě (1972), na Samoe (1984), v Indii (1984) a jako poslední 

v Chile, který byl otevřen v roce 2016. V plánu je postavit národní Dům 

uctívání na Papue Nové Guinei a v Demokratické republice Kongo. Místní 

Domy uctívání se momentálně staví v Kambodži, Indii, Keni, Kolumbii a 

Vanuatu.160 

 

 

 

 

 

                                         
158 Oficiální stránky Bahá’í společenství ČR. Kontakt. 
159 Bahá’í World News Service. Media Information: Statistics. 
160 Bahá’í World News Service. Media Information: Houses of Worship. 
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10 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala principům, svátkům, 

zásadním osobnostem a především filozofii bahá’í víry a jejímu fungování 

v moderním světě. 

První část práce pojednávala o problematice vzniku bahá’ismu, od 

šejchismu přes bábismus, dále okolnosti vzniku bahá’ismu, až po historii 

útlaku jak bábistů, tak bahá’istů v Íránu, který přetrvává do dnešních dnů. 

Představila jsem život tří hlavních osobností víry, které toto náboženství 

zásadně ovlivnili a zformovali jej do dnešní podoby: Bahá’u’lláha, Abdu’l-Bahá 

a Šoqí Effendiho. Dále jsem se věnovala podrobnému představení filozofie 

tohoto náboženství. Zaměřila jsem se také na  modlitby, v současnosti slavené 

svátky a fungování bahá’í organizací po celém světě.  

Největší váhu jsem přiložila části, ve které se zabývám samotnou 

spiritualitou bahá’í učení, což je dle mého názoru stěžejní problematika pro 

pochopení bahá’í víry jako takové. Zaměřila jsem na způsob, jakým Abdu’l-

Bahá vnímal svět kolem nás, přírodu, vesmír, původ člověka a jeho ducha, 

posmrtný život a celkově jsem se snažila přiblížit filozofii tohoto jedinečného 

náboženství. 

Čerpala jsem převážně ze sekundárních zdrojů. Hojně jsem využívala 

internetové zdroje, které pocházejí přímo od bahá’í komunity, neboť její 

členové jsou velmi aktivní v moderním on-line světě. Kromě knižních a 

internetových zdrojů jsem využila kontaktu s bahá’í komunitou jak přes oficiální 

bahá’í stránky na Facebooku, tak i s jednou americkou bahá’í členkou přes e-

mail. Neocenitelným pramenem poznání pro mě bylo setkání s bahá’í 

komunitou v Praze u příležitosti oslav Nourúz, jelikož jsem měla možnost 

dozvědět se informace přímo od zdroje a osobně poznat věřící, kterým jsem 

věnovala svou bakalářskou práci. 
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Během mého zkoumání tohoto náboženského prostředí jsem došla 

k závěru, že bahá’í víra by mohla být v mnoha ohledech řešením problémů 

moderní doby spojených mnohdy s postupnou globalizací společnosti a 

vzájemným odcizením lidí. Fakt, že je tato víra tak rozšířená v téměř všech 

světových kulturách jen dokazuje, že v bahá’í prostředí nezáleží na etnicitě či 

na náboženském prostředí, ze kterého daný jedinec pochází. 
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12 RESUMÉ 

Bahá’í Faith is the newest religion and the second most spread religion in 

the world, right after Christianity. The differences between this religious system 

and the Europian cultural environment where I come from have attracted my 

interests. Thus, I chose this topic so I could get a deeper insight into this 

problematic and try to bring this topic to the wider conciousness of Czech (not 

only religious) public scene. 

In the first part of my thesis I devoted myself to quite complicated history of 

the Bahá’í Faith which went hand in hand with current problematic of the 

Bahá’í believers in modern-day Iran. Also, I introduced three main personas of 

this faith who are Bahá’u’lláh, his son Abdu’l-Bahá and Abdu’l-Bahá’s 

grandson Shoghi Effendi.  

I focused on celebrating of the Bahá’í feasts in the contemporary world and 

described the most important ones, such as Nourúz or Ridván. 

As in my observation, the philosophical part of this religion is the crucial 

one to get a deeper understanding of Bahá’í beliefs and their lifestyle in 

general. That is the reason why I dedicated the biggest part of my bachelor 

thesis to this rather philosophical topic of the Bahá’í Faith.  

We could see the Bahá’í Faith as one of the ways how to, at least partially, 

solve the problems of our modern world and its very complicated society. As 

the people are getting more and more globally connected and cultures are 

slowly blending, there come problems that are connected to this modern 

phenomena, such as racism and xenophobia. It might seem that social and 

moral rules of the Bahá’í Faith could bring us a fresh and new view that could 

eventually show people different ways how to deal with modern-day problems 

without using violence or feeling hatred. 
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