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[AUTORIZOVANÝ PŘEKLAD Z PERŠTINY] 

 

18. prosince 2014 

 

Bahá’í věřícím v Íránu  

 

Drazí Bahá’í přátelé,  

 

doufáme, že jste už měli příležitost si prostudovat poselství, které jsme 1. srpna 2014 

adresovali Bahá’í věřícím světa a v němž je popisován pokrok dosažený v záležitosti projektů 

výstavby Mashriqu’l-Adhkárů v osmi lokalitách po celém světě. Tato místa úsvitu  

vzpomínky na Něho jsou v každém případě ztělesněním rostoucího vlivu Víry Boha ve 

společnosti. Bahá’í věřící v Íránu jsou samozřejmě s konceptem Mashriqu’l-Adhkáru plně 

obeznámeni. Už od prvních dnů, které uplynuly od okamžiku, kdy byl tento zákon zjeven, si 

byli přátelé v Kolébce Víry jeho významu vědomi a v rámci omezených možností, které jim 

okolnosti poskytovaly, přebírali na sebe závazek, že budou tento zákon uvádět do života. 

Postupem času se tito věřící opravdu stali hlavní silou, která umožnila vystavět Mashriqu’l-

Adhkár v Ašchabádu. V Íránu se též vžila tradice pravidelných ranních modliteb a podnětné 

služby lidstvu. Íránští věřící měli před sebou vizi toho, že semínko, které zasazují, časem 

rozkvete do konkrétní reality a přinese ovoce nejen v podobě výstavby těchto středobodů 

uctívání, ale i při vytváření přidružených budov k dobročinné službě, k níž bude právě toto 

uctívání podněcovat. 

 

A tak došlo k tomu, že se za ‘Abdu’l-Baháova vedení stal model společné bohoslužby 

– to znamená jednoty, kterou uctívání vytváří a touhy sloužit, kterou vzbuzuje – nedílnou 

součástí mnoha místních Bahá’í společenství v Íránu. Mistrova vize bere v tomto ohledu v 

úvahu různá prostředí i okolnosti, v nichž by bylo možné koncept Mashriqu’l-Adhkáru v jeho 

zárodečné podobě vyjadřovat. Uvažujte o Jeho slovech, jež se této věci týkají: 

 

Pokud jde o Mashriqu’l-Adhkár, má tu největší možnou důležitost...  Může na sebe 

brát jakoukoli podobu, neboť i v případě, že by byl jámou pod zemí, z té jámy se stane 

ochranu skýtající ráj, vznešený altánek a rozkošná zahrada. Stane se středobodem, v 

němž se duch raduje a ve kterém jsou srdce přitahována ke Království Abhá. 

 

Jak vaše vlastní zkušenosti ukazují, lze si vskutku představit širokou škálu možností k tomu, 

jakým způsobem lze tento zákon vyjadřovat i k jeho organickému uvádění v život v nějaké 

konkrétní lokalitě. 

 

V Bahá’í spisech se pojmu „Mashriqu’l-Adhkár“ používá různým způsobem k 

označení shromáždění věřících k modlitbám za svítání; k označení nějaké budovy, kde se 

pronášejí božské verše; k označení celé instituce Mashriqu’l-Adhkáru a jeho přidružených 

budov i k označení samotné centrální stavby, na niž se také často poukazuje jako na „Chrám“ 

nebo „Dům uctívání“. Všechna tato označení lze považovat za aspekty postupného provádění 

zákona, který Baha’u’lláh určil pro lidstvo ve Své Nejsvětější Knize. 
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V kronikách náboženských dějin představuje Mashriqu’l-Adhkár jedinečný koncept a 

symbolizuje učení nového Dne Božího. Mashriqu’l-Adhkár je společně sdílené centrum 

společnosti, jež prosazuje srdečnou láskyplnost, a je postaven jako univerzální místo uctívání, 

jež je otevřeno všem obyvatelům určité lokality bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost, 

původ, národnost, nebo pohlaví a je hájemstvím k nejhlubšímu rozjímání o duchovní realitě a 

základních otázkách života, včetně individuální i kolektivní zodpovědnosti za zlepšování 

společnosti. V jeho lůně si jsou muži i ženy, děti i mládež rovni.                                                                                                                                                                                                                                                        

Tato jedinečná a ucelená univerzálnost je zachycena v samotné stavbě Mashriqu’l-Adhkáru, 

jehož konstrukce coby devítistranné budovy vyjadřuje pocit úplnosti a dokonalosti, které ono 

číslo devět symbolizuje. 

 

Mashriqu’l-Adhkár coby místo, z něhož mají vyzařovat duchovní síly, je středobodem  

přidružených budov, které mají být postaveny pro blaho lidstva a je projevem společné vůle a 

dychtivosti sloužit. Tyto přidružené budovy – centra vzdělávání a vědecké učenosti jakož i 

kulturních i humanitárních snah – ztělesňují ideály společenského a duchovního pokroku, 

jehož se má uváděním znalostí do života dosahovat a jsou zároveň ukázkou toho, kterak 

náboženství i věda povznášejí vysoké postavení lidské existence a vedou k rozkvětu 

civilizace, nacházejí-li se v harmonii. Váš život je více než dostatečným důkazem toho, že 

uctívání, třebas je pro niterný život člověka něčím zásadním a pro duchovní rozvoj něčím 

životně důležitým, musí rovněž vést k činům, které tuto vnitřní proměnu vyjadřují i navenek. 

Tento koncept uctívání, jejž nelze od služby oddělovat, je něčím, co Mashriqu’l-Adhkár 

veřejně hlásá do celého světa. Shoghi Effendi v této souvislosti uvádí: 

 

„Bahá’í uctívání, ač sebevznešenější svým pojetím a sebevášnivější svou vroucností, 

jež je ale odloučeno od společenských, humanitárních, vzdělávacích a vědeckých 

činností soustředěných kolem Přidružených budov Mashriqu’l-Adhkáru, si nikdy 

nemůže dělat naděje na to, že překoná skrovné a často jen dočasné úspěchy, které 

vzešly z přemítání asketů nebo důvěrného rozmlouvání pasivních uctívačů. Uctívání 

nemůže samotnému uctívači, natož pak lidstvu jako celku, přinášet trvalé uspokojení a 

užitek, pokud a dokud se nepřemění a nepromění v onu dynamickou a nezištnou 

službu věci lidskosti, a je nejvyšší výsadou Přidružených budov Mashriqu’l-Adhkáru 

tuto věc lidskosti usnadňovat a podporovat.“ 
 

 

Dvojí Nebeská Světla tohoto oslnivého věku nás učila, že modlitba je základním 

duchovním rozhovorem duše se svým Tvůrcem, a že je tento rozhovor veden přímo a bez 

zprostředkování. Jedná se o duchovní potravu, která posiluje život ducha. Modlitba podobně 

jako jitřní rosa přináší srdci svěžest a očištění a očisťuje ho od rozličných připoutání 

neodbytného ega. Je ohněm, který spaluje závoje a světlem, které vede k oceánu 

znovushledání se Všemohoucím. Na jejích křídlech se duše skutečně vznáší v nebesích Boha 

a přibližuje se k božské realitě. Na její kvalitě závisí rozvoj neomezených schopností duše i 

kapacity přitahovat dary Boží, avšak „prodlužovat“ její trvání není žádoucí. Projevení sil, 

které se v modlitbě ukrývají, nastává tehdy, je-li modlitba podněcována láskou k Bohu, 

naprosto nezaujatě a bez okázalosti a pověrčivosti. Vyslovována má být s upřímným a čistým 

srdcem, což přispívá k rozjímání a přemítání, aby tak mohlo její působení zalévat rozumové 

schopnosti osvícením. Taková modlitba překonává omezení slov a daleko přesahuje pouhé 

zvuky. Líbeznost jejích melodií musí potěšit a povznášet srdce a dodávat pronikající síle 

Slova na intenzitě, proměňovat pozemské sklony v božské přídomky a podněcovat nezištnou 

službu  lidstvu. 
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Není tedy divu, že vaše společenství, jehož členové jsou už od útlého dětství 

vychováváni spolu s neustále pronášenou úpěnlivou prosbou, aby měli „srdíčko čisté jako 

perličku“, procházejí tímto životem a snášejí všemožná strádání, ale nepřipustí, aby jejich 

srdce poskvrňovala nenávist, zahořklost nebo pomsta, které by dovolily, aby tato třpytivá 

perlička pozbyla lesku. Modlitby se v konečném důsledku musejí žít v životech, které jsou 

naplněny smyslem. 

 

Vyzvali jsme Bahá’í věřící, aby ve svém úsilí o budování společenství viděli vytváření 

nového modelu toho, jak může společnost vypadat. Je-li tento model pojímán ve svém plném 

rozsahu, tak rozvíjí schopnost sloužit – schopnost vzdělávat mladé generace, posilovat 

mládež, duchovně vzdělávat děti, zlepšovat kapacitu čerpat z vlivu Slova Božího při 

doprovázení ostatních do pole služby a schopnost společensky a ekonomicky rozvíjet určitý 

lid ve světle božského učení pro tento věk. Zásadní věcí tohoto modelu je devocionální 

setkání, jež je společným aspektem zbožného života a určitou dimenzí konceptu Mashriqu’l-

Adhkáru, což pro vaše společenství znamená nejen úžasnou příležitost k uctívání 

Všemohoucího a prosbu o Jeho požehnání ve vašem vlastním životě, ale i příležitost předávat 

vašim spoluobčanům duchovní síly v modlitbě obsažené, příležitost k obnovování čistoty 

uctívání mezi nimi, příležitost k rozněcování víry v Boží utvrzení v jejich srdcích a příležitost 

u nich stejně jako u sebe posilovat dychtivost sloužit národu a lidstvu a projevovat 

konstruktivní nezlomnost na stezce spravedlnosti. 

 

Milovaní přátelé! Setkání věnovaná modlitbám, která se konají v celé vaší požehnané 

zemi, v každém sousedství, městě, vesnici i vísce a rostoucí přístup k Bahá’í modlitbám, který 

vaši krajané získávají, umožňuje vašemu společenství zářit mezi shromážděnými lidmi 

světlem jednoty a mít podíl na snahách vynakládaných vašimi souvěrci z celého světa. Sázejte 

tedy semínka budoucích Mashriqu’l-Adhkárů ku prospěchu všech a proti ponuré tmě 

nenávisti a nespravedlnosti zažíhejte bezpočet majáků světla. 

 

 

     [podepsán: Světový dům spravedlnosti] 


