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Smysl uèení je otevøít srdce lidí Bahá’u’lláhovi.

Klíèem k tomu je schopnost vyjadøování.

Bahá’u’lláh øíká:

Vyhradil si však pro Sebe mìsta 
lidských srdcí, aby je mohl oèistit od
pozemských neèistot a umožnit jim
pøiblížit se k onomu posvìcenému
Místu, které nikdy neposkvrní ruce
nevìøících. Otvírejte, ó lidé, mìsta
lidského srdce klíèem své promluvy.
Tak jsme vám podle pøedem
stanovené míry pøedepsali vaši
povinnost. 1
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Nejvìtší silou ve svìtì je síla Slova Božího.

Pøi aktu uèení Víry Slovo Boží proniká do

duše posluchaèe a zaèíná ji pøemìòovat.

Bahá’u’lláh øíká:

Každé slovo, jež vyplyne z úst
Božích, je obdaøeno takovou mocí, 
že mùže naplnit novým životem 
kteroukoli lidskou schránku, jste-li 
z tìch, kdož rozumí této pravdì. 2
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Odkazy:

1. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

2. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

3. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

4. ‘Abdu’l-Bahá, Tablets of ‘Abdu’l-Bahá

5. Bahá’u’lláhovy Vybrané Spisy

6. ‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks

7. ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the 

Writings of ‘Abdu’l-Bahá

8. Dopis napsaný jménem Shoghi 

Effendiho z 30.6.1937 jednotlivému 

vìøícímu, publikováno v The Power of

Divine Assistance, kompilace 

Výzkumného oddìlení Svìtového 

domu spravedlnosti
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Uèit Víru je posvátná povinnost naøízená

Bahá’u’lláhem každému vìøícímu. Bahá’u’lláh

øíká:

Bùh každému pøedepsal povinnost
uèit Jeho Vìc. Kdokoli se pozvedne,
aby této povinnosti dostál, nutnì se
musí, døíve než prohlásí Jeho Posel-
ství, ozdobit ornamentem poctivé a
chvályhodné povahy, aby jeho slova
mohla pøivábit srdce tìch, kdož jsou
jeho volání otevøeni. 3
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A Strážce nám øíká:

Bahá’í uèitel musí být vtìlená
sebedùvìra. V tom spoèívá jeho síla a
tajemství jeho úspìchu. I když
budete osamoceni, mìli byste bez
ohledu na to, jak velká je apatie lidí
kolem vás, vìøit tomu, že zástupy
Království jsou na vaší stranì a že s
jejich pomocí nutnì pøekonáte síly
temna, které stojí pøed Vìcí Boží.
Proto vytrvejte, buïte št’astní a
sebevìdomí. 8
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Uèitel Vìci je jako hoøící svíce šíøící svìtlo

vìdìní do všech smìrù. ‘Abdu’l-Bahá napsal

jednou vìøícímu, který byl v Jeho pøítomnosti:

Oèekávám výsledky tohoto setkání,
abych tì mohl spatøit, jak hoøíš jako
svíce, spaluješ sám sebe ohnìm Boží
lásky jako mùra, pláèeš velikostí
lásky a pøitažlivosti jako oblak, 
smìješ se jako louka a veselíš se jako
mladý stromek ovívaný vánkem z
Ráje Abhá! 4
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Všichni musíme s odvahou a sebevìdomím

povstat a uèit Vìc. Nesmíme váhat. Nesmíme

se zdráhat. ‘Abdu’l-Bahá øíká:

Mluv tedy, mluv na každém setkání s
obrovskou odvahou. Když zahajuješ
svoji øeè, obrat’ se nejprve k
Bahá’u’lláhovi a požádej Ho o
utvrzení Svatého Ducha, poté otevøi
ústa a øekni, cokoliv bude vnuknuto
tvému srdci. Toto však uèiò s co
nejvìtší odvahou, dùstojností a
pøesvìdèením. 7
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Uèitel Vìci je nespoutaný jako vítr a roznáší

Bahá’u’lláhovo Poselství všude. Bahá’u’lláh

øíká:

5

Uèitel Vìci je nespoutaný jako vítr a roznáší

Bahá’u’lláhovo Poselství všude. Bahá’u’lláh

øíká:

5



Když budete vzývat Milosrdenství
Boží a oèekávat, že vás posilní, vaše
síla bude desetinásobná. Pohlédnìte
na mne: Jsem tak slabý a pøesto mi
byla dána síla k tomu, abych pøišel
mezi vás, chudý služebník Boží,
kterému bylo umožnìno pøedat vám
toto poselství! Nebudu s vámi dlou-
ho! Èlovìk nikdy nesmí uvažovat
nad svojí slabostí, je to síla Svatého
Ducha Lásky, která vám dává sílu
uèit. Myšlenka na vlastní slabost
mùže vést pouze k zoufalství. Musí-
me se dívat výše, než jsou všechny
pozemské myšlenky, odpoutat se od
každé materiální myšlenky, prahnout
po vìcech ducha a upøít naše oèi na
vìènì štìdré Milosrdenství Všemoc-
ného, který naplní naše duše štìstím
z toho, že mùžeme sloužit Jeho
naøízení ‚Milujte se navzájem‘. 6
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Buïte v roznášení Poselství Toho,
jenž dal rozbøesknout se Jitru
Božího vedení, nespoutaní jako vítr.
Považte, jak vítr, vìrný tomu, co
ustanovil Bùh, vane do všech krajù
zemì, at’ jsou osídlené èi pusté.
Pohled na opuštìnost èi známky bla-
hobytu mu nikdy nezpùsobí bolest,
ani jej nepotìší. Vane všemi smìry,
jak mu káže jeho Stvoøitel. Takový
musí být každý, jenž prohlašuje, že
miluje jednoho pravého Boha. Patøí
se, aby mìl stále na oèích základy
Jeho Víry a pilnì pracoval na jejím
šíøení. Pouze v zájmu Boha má
hlásat Jeho Poselství a v témže
duchu má pøijímat jakoukoli odezvu, 
již jeho slova v posluchaèi vyvolají.
Kdo pøijme a uvìøí, obdrží svou
odmìnu, a kdo se odvrátí, neobdrží
nic, než svùj vlastní trest. 5
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Uèitel Vìci, oživen silou lásky, pracuje na

cestì Boží s nevyèerpatelnou energií. 

‘Abdu’l-Bahá øíká:
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