
Słowa Miłości





O SYNU CZŁOWIECZY! Osłonięty w 
niepamiętnej istocie i w pradawnych 

odwieczach tożsamości Mojej czułem 
miłość Mą dla ciebie, przeto stworzyłem 
cię, na tobie wyryłem podobiznę Moją i 
objawiłem ci piękno Moje.

O SYNU CZŁOWIECZY! Kochałem się w 
twórczości Mojej, przeto stworzyłem 

cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił 
imię twoje i duszę twą napełnił duchem 
życia.
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Największą potrzebą ludzkości jest 
współpraca i wzajemność. Im 

silniejsze są więzy przyjaźni pośród ludzi, 
tym większa jest moc twórcza i osiągnięcia 
na wszystkich płaszczyznach ludzkiej 
działalności.  
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Pierwszym znakiem 
wiary jest miłość.
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Przyjazny język to magnes 
ludzkich serc. Jest on 

chlebem ducha, przyobleka 
słowa w znaczenie, jest 
fontanną światła mądrości i 

zrozumienia.  
 
Nie ograniczajcie się do 
zdawkowych grzeczności; 
dajcie swemu sercu 
rozgorzeć szczerym 
ogniem miłości do 

wszystkich, których 
spotkacie. 
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Matki to pierwsze nauczycielki, 
pierwsze wychowawczynie 

i to właśnie od matek zależy 
szczęście, przyszła 
szlachetność, uprzejmość, 
wiedza, podejmowanie 
decyzji, zrozumienie oraz wiara 

ich malutkich dzieci. 
 

Jeżeli matka widzi, że jej dziecko 
postąpiło dobrze, niech je ucieszy 

pochwałą i bije mu brawo, ale jeśli 
ukaże się w nim nawet najmniejsza 
niepożądana cecha, powinna je 
upomnieć i ukarać stosując środki 
oparte na rozumowaniu, a jeśli byłoby 
to konieczne, nawet zastosować 

drobne ustne napomnienie. Nie wolno 
jednak dziecka uderzyć ani go poniżać, 
ponieważ bicie lub obrzucanie obelgami 
całkowicie wypaczy jego charakter. 





43

Dusza po odłączeniu od ciała będzie 
dalej czyniła postępy, póki nie 

osiągnie obecności Boga w stanie i w 
warunkach, na jakie nie wpłyną ani bieg 

wieków i stuleci, ani też zmiany i przypadki 
tego świata. 





51

Najlepszy sposób na okazanie 
wdzięczności Bogu to 

wzajemna miłość.

51



Wprowadzenie

Wiara Bahá’í jest niezależną światową 
religią. Bahaici wyznają nauki 

Bahá’u’lláha, który żył w latach 1817–1892 
i uznają go za kolejnego Objawiciela Boga, 
który przynosi nauki odpowiadające 
potrzebom ludzkości w dniu dzisiejszym. 
Bahaici akceptują duchowe nauki 
Posłańców Boga, którzy pojawili się w 
przeszłości: Abraham, Mojżesz, Budda, 
Kriszna, Jezus Chrystus, Mahomet. Bahaici 
pochodzą z różnych kultur, wyznań i 
narodowości oraz łączą się z innymi w 
budowaniu jedności i pokoju na świecie.
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Zasady Wiary Bahá’í

Zasady społeczne:

* pozbycie się wszelkich uprzedzeń
* równouprawnienie kobiet i mężczyzn
* powszechna obowiązkowa edukacja
* międzynarodowy język pomocniczy
* praca dla dobra społeczeństwa 
* harmonia nauki i religii
* jedność w różnorodności
* równowaga pomiędzy przyrodą a       
 technologią

Ten zaprawdę jest człowiekiem, kto 
oddaje się dziś służbie na rzecz całego 

rodzaju ludzkiego...  
Bahá’u’lláh, Pokłosie Pism 117:1
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Zasady duchowe:

* jedność Boga
* jedność religii
* jedność ludzkości 
* samodzielne poszukiwanie prawdy
* codzienna modlitwa i medytacja
* zasady duchowe są podstawą życia   
 społecznego i ekonomicznego
* prawdziwe szczęście i dobrobyt   
 można osiągnąć poprzez drogę   
 duchową

Więcej informacji:
Oficjalna strona wspólnoty bahá‘í w Polsce:
 www.bahai.org.pl
Strona międzynarodowej wspólnoty bahá‘í:
 www.bahai.org




