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Bahá’í věřícím světa 

 

Draze milovaní přátelé,  

1.  Zdravíme Vás ve stále trvajícím dosvitu oněch památných událostí, jež charakterizovaly 

dvousté výročí narození Požehnané krásy. Když přemýšlíme nad tím, co se tehdy i od té doby 

přihodilo, zjišťujeme, že celosvětové Bahá’í společenství, jež máme nyní před očima, není tímtéž 

společenstvím, které vstoupilo do prvních šesti cyklů současného plánu. Je si více než kdy 

předtím vědomo svého poslání. Dostalo se mu nebývalého přívalu schopností přivádět přátele a 

známé do kontaktu se svým komunitním životem; povzbuzovat sousedství a vesnice 

k jednotnému úsilí; vyjadřovat, jak se mohou duchovní pravdy převést v trvalé praktické konání; 

a především rozmlouvat nejenom o učení, které vybuduje nový svět, ale i o Něm, Který učil je: o 

Bahá’u’lláhovi. Popisy Jeho života a Jeho strádání, vyprávěné v nesčetných jazycích dospělými, 

mládeží a dětmi, se dotkly myriády srdcí. Ukázalo se, že některá jsou připravena dále zkoumat 

Jeho Věc. Další přislíbila spolupráci. A mnoho vnímavých duší bylo dojatých až k otevřenému 

vyznání víry. 

2.  Názorným ukazatelem pokroku byl velký počet míst, kde bylo zřetelně vidět, že se Víra na 

národní úrovni vynořila ze stavu neznámosti a záhadnosti. Mnozí vládní představitelé a čelní 

představitelé myšlenkových hnutí prohlásili veřejně - a někdy zdůraznili soukromě - že světu je 

zapotřebí Bahá’u’lláhovy vize a že úsilí Bahá’í věřících jsou obdivována a měla by být rozšířena. 

Potěšilo nás, když jsme viděli, že to nebyli pouze Bahá’í, kteří si přáli vzdát Bahá’u’lláhovi čest a 

oslavit Jeho život – zvláštní shromáždění hostili i někteří, již jsou mimo Bahá’í společenství. 

V oblastech, kde existuje nepřátelství k Víře, se přátelé nedali zastrašit a prokázali úžasnou 

odolnost, povzbuzovali své krajany, aby sami pro sebe zkoumali pravdu, a mnozí se radostně 

zúčastnili slavností. Dvousté výročí také dalo vzniknout zdánlivě nekonečnému rozkvětu 

uměleckých vyjádření, velkolepému to svědectví o prameni lásky, z něhož se zrodila. Charakter 

celkového přístupu Bahá’í společenství k této příležitosti byl potvrzením, jak mnoho jsme se toho 

během více než dvou desetiletí od doby, kdy začala současná řada celosvětových plánů, naučili. 

Jednotlivec se chopil iniciativy, společenství povstalo v kolektivním úsilí a přátelé dali průchod 

své tvořivé energii v plánech připravených institucemi. Významné výročí, označující uplynutí 

dvou století, nabídlo mocný podnět pro práci na budování komunit na následujících sto let. Nechť 

každé semínko, s láskou zasazené při prvním dvoustém výročí, je v období vedoucímu k 

druhému výročí trpělivě opečováváno, aby přineslo ovoce.  

3. Dva roky od začátku současného plánu, přestože pokrok není pochopitelně ve všech zemích 

stejný, dosahuje počet intenzivních programů růstu poloviny z oněch pěti tisíc, o kterých se pro 

současné celosvětové úsilí uvažuje, a tempo, jakým tento počet roste, se plynule zvyšuje. Při 
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bližším pohledu uvidíme slibná znamení toho, jak se projevují schopnosti a možnosti jednotlivců, 

společenství a institucí. Zkušenosti s oslavami dvoustého výročí ukázaly věřícím po celém světě, 

že mnoho z jejich každodenních kontaktů s lidmi okolo nich může být naplněno duchem učení. A 

jak práce v tisících vesnicích a sousedstvích získává na spádu, v každém z nich zakořeňuje 

pulsující komunitní život. Značně se zvýšil počet oblastí, kde se systém, jímž se tento model 

činnosti šíří do stále více a více lokalit, stává dobře zavedeným – což přátelům umožňuje 

překročit třetí milník na nepřetržité cestě rozvoje. A právě zde, na obzorech učení se Bahá’í 

světa, především v postupu různých skupin obyvatelstva směrem k Bahá’u’lláhově vizi, 

nejenomže se značné množství obyvatel dostává do rozšiřující se náruče Bahá’í aktivit, ale 

přátelé se nyní učí, jak se velké skupiny ztotožňují se společenstvím Největšího jména. Na 

podobných místech vidíme, že na sebe vzdělávací aktivity Víry berou formálnější podobu, jak se 

děti uceleně přesouvají z ročníku do ročníku a jeden stupeň programu duchovního posílení 

juniorské mládeže spolehlivě následuje za druhým. Na těchto místech se střediska vzdělávání učí 

zajišťovat, aby pro duchovní a morální vzdělávání dětí a juniorské mládeže byly připraveny 

dostatečné lidské zdroje ve stále větším počtu. Účast v těchto základních aktivitách zapouští 

kořeny do kultury dané populace tak hluboce, že je na ni nahlíženo jako na nedílnou stránku 

života společenství. V rámci národa, ujímajícího se svého vlastního rozvoje, se objevuje nová 

životní síla a lidé se stávají odolnými proti oněm společenským silám, jež způsobují netečnost. 

Krystalizují možnosti hmotného a duchovního pokroku. Společenská realita se začíná přetvářet. 

4. Milovaní přátelé, toto je vpravdě chvíle, kdy bychom měli vzdát Nejmilovanějšímu dík. Je zde 

mnoho důvodů, abychom se mohli cítit povzbuzeni na mysli. A přesto jsme si až příliš dobře 

vědomi rozsahu úkolu, jenž zbývá. V podstatě, jak jsme již uvedli dříve, v mnoha stech oblastí se 

musí objevit rostoucí skupinka věřících, kteří se dokáží, s přáteli kolem sebe, dlouhodobě 

soustředit na podporování růstu a budování kapacity a kteří vynikají schopností a kázní uvažovat 

o činech a poučit se ze zkušeností. Získat a doprovázet rozšiřující se jádro jednotlivců v každém 

místě – nejenom na úrovni oblasti, ale i v rámci sousedství a vesnic – je zároveň obrovskou 

výzvou i naléhavou potřebou. Ale tam, kde toto nastává, mluví výsledky samy za sebe. 

5. Cítíme ujištění, když vidíme, že instituce Víry mají tuto nanejvýše důležitou potřebu v popředí 

svých úvah, vynalézajíce účinné mechanismy, které umožní široké uplatnění vhledů, získaných v 

průběhu rozvoje. Větší zkušenosti zároveň poskytují všem národním, regionálním a místním 

orgánům širší vizi. Postupně se zapojují do všech aspektů rozvoje společenství a starají se o 

blahobyt lidí nad rámec formálních členů svého společenství. Vědomi si významných důsledků, 

které proces středisek má pro rozvoj národů, obzvláštní důležitost věnují tomu, jak je možné 

střediska vzdělávání posilovat. Jsou neustále pamětlivi nutnosti udržovat ve středu pozornosti 

společenství požadavky Plánu a vyzývají stále se rozšiřující okruh přátel k vyšším a vyšším 

úrovním jednoty. Svědomitě se chápou své odpovědnosti zdokonalovat své správní a finanční 

systémy, aby práce v oblasti expanze a konsolidace mohla být řádně podpořena. Vším tím v 

podstatě podporují ve společenstvích rozvoj takových podmínek, které vedou k uvolnění 

mocných duchovních sil. 

6. Jak se zvyšuje intenzita práce na budování společenství, přátelé používají nové schopnosti, které 

získali, pro zlepšování podmínek ve společnosti kolem sebe, jejich nadšení rozníceno studiem 



Bahá’í věřícím světa  3 Riḍván 2018 

 

božského učení. Počet krátkodobých projektů se prudce zvýšil, formální programy rozšířily svou 

působnost a existuje více rozvojových organizací inspirovaných Bahá’í vírou, které se zabývají 

vzděláním, zdravím, zemědělstvím a dalšími oblastmi. Z následné transformace, viditelné 

v individuálních i kolektivních životech národů, je možné rozeznat neklamný rozruch, způsobený 

společnost budující mocí Bahá’u’lláhovy Věci. Není tedy divu, že právě z takovýchto případů 

společenské činnosti, ať jednoduchých či komplexních, pevně stanovené délky či dlouhodobých, 

čerpají úřady Bahá’í mezinárodního společenství stále více inspiraci pro své úsilí účastnit se 

převládajících rozhovorů ve společnosti. Toto je další důležitá oblast práce Víry, která pokračuje 

dobře. Na národní úrovni jsou příspěvky do rozhovorů, jež mají pro danou společnost význam – 

rovnoprávnost mužů a žen, migrace a integrace, role mládeže při společenské přeměně a 

náboženské soužití, kromě jiných – činěny s rostoucí důvěrou, dovedností a pochopením. A 

věřící každého věku a původu, ať žijí, pracují či studují kdekoli, cenně přispívají do konkrétních 

rozhovorů a lidem kolem sebe představují zásadové hledisko zformované Bahá’u’lláhovým 

ohromným Zjevením. 

7. Postavení Víry v různých prostorách, kde se odehrávají rozhovory, bylo pozvednuto na vyšší 

úroveň oficiální přítomností Víry na celosvětové internetové síti, přítomností, jež se spuštěním 

četných národních Bahá’í webových stránek a dalším rozvojem příbuzných stránek přidružených 

k Bahai.org značně rozšířila. Toto má nesmírnou hodnotu pro propagaci i ochranu Věci. Během 

krátkého období několika dní byl velký počet návštěvníků z celého světa přiveden k pečlivě 

připravenému obsahu o Víře, který byl představen na webové stránce věnované dvoustému 

výročí a aktualizován souběžně v devíti jazycích a který byl nyní rozšířen stránkami jednotlivých 

zemí, které demonstrují různorodost oslav, jež proběhly. Značně pokročily plány na zavedení 

nového prvku v Bahá’í referenční knihovně, který umožní, aby byly dosud nepřeložené a 

nevydané pasáže či desky ze Svatých písem časem vydány online. A rovněž tak budou během 

nadcházejících let vydány nové svazky Bahá’u’lláhových a ‘Abdu’l-Baháových písem 

převedených do angličtiny. 

8. V Santiagu v Chile a v Battambangu v Kambodži se nedávno otevřené domy uctívání, nejnovější 

na světě, stávají zavedenými středisky, která přitahují zájem společnosti, majáky, které 

představují vše, co Víra znamená. A jejich počet se brzy rozroste. S radostí oznamujeme, že 

v červenci bude slavnostně otevřen chrám v Norte del Cauca v Kolumbii. A dále, výstavba 

dalších domů uctívání je za rohem. Ve Vanuatu bylo zažádáno o povolení k zahájení stavby. 

V Indii a v Demokratické republice Kongo vedl složitý a náročný proces konečně k úspěšnému 

nabytí pozemků. Radost z plánu projektu prvního národního Mashriqu’l-Adhkáru, který byl o 

Naw-Rúzu odhalen v Papui Nové Guineji, ani nestačila doznít, když byl rovněž odhalen plán 

projektu místního domu uctívání v Keni. Současně předpokládáme, že nedávno vydané komuniké 

a kompilace o instituci Mashriqu’l-Adhkáru, které připravilo naše oddělení výzkumu, povedou 

k tomu, že si přátelé budou ještě více vědomi důležitosti uctívání v životě společenství. Neboť 

svými skutky služby, především pravidelnými devocionálními setkáními, Bahá’í po celém světě 

pokládají duchovní základy budoucích domů uctívání. 

9. Pouhé tři roky zbývají ze čtvrt století dlouhého programu, který byl započat v roce 1996 za 

jediným účelem: dosáhnout významného pokroku v procesu vstupování v zástupech. O Riḍvánu 
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2021 vstoupí následovníci Bahá’u’lláha do plánu, trvajícího jediný rok. Krátké, leč divuplné, toto 

jednoleté období započne novou vlnu plánů, které dopraví archu Věci do třetího století Bahá’í 

letopočtu. V průběhu těchto slibných dvanácti měsíců si Bahá’í svět připomene sté výročí 

nanebevstoupení ʻAbdu’l-Baháa a součástí těchto oslav bude zvláštní setkání v Bahá’í světovém 

centru, na které budou pozváni zástupci všech národních duchovních rad a všech regionálních 

Bahá’í rad. Toto však bude pouze první událostí ze série, jež věřící připraví na požadavky 

nadcházejících desetiletí. V lednu následujícího roku uplyne sto let od prvního veřejného čtení 

Mistrovy Poslední vůle, což bude příležitostí pro konferenci ve Svaté zemi, na které se setkají 

kontinentální sbory poradců a všichni členové pomocných sborů pro ochranu a propagaci. 

Duchovní energii, kterou tato dvě historická setkání uvolní, je pak třeba přivést ke všem přátelům 

Boha ve všech zemích, kde bydlí. K tomuto účelu se bude po celém světě během následných 

měsíců konat série konferencí, jež budou katalyzátory mnohaletého úsilí, které bude následovat 

po nadcházejícím Jednoletém plánu. 

10. Blíží se tedy nová fáze v rozvíjení Mistrova Božího plánu. Ale přímo před námi leží vzrušující a 

časově bližší slibná událost. Do dvoustého výročí narození Bába zbývá pouhý rok a půl. V tomto 

období bychom si měli připomenout mimořádné hrdinství mučednického Zvěstovatele naší Víry, 

dramatické období Jehož prorockého úřadu vehnalo lidstvo do nové epochy dějin. Ač je 

společnost, ve které se Báb objevil, od naší doby vzdálená dvě staletí, přec se současnému světu 

podobá, pokud jde o pocit utlačování a o touhu tolika lidí nalézt odpovědi, jež by uhasily žízeň 

duše po vědění. Když uvažujeme, jak si toto dvousté výročí náležitě připomenout, vidíme, že tyto 

oslavy budou mít svůj zvláštní ráz. Nicméně očekáváme bující činnost, která nebude o nic méně 

bohatá ani nebude zahrnovat méně lidí, než ta, jež doprovázela proběhnuvší dvousté výročí. Je to 

příležitost, na kterou se bude nepochybně s netrpělivým očekáváním těšit každé společenství, 

každá domácnost, každé srdce. 

11. Měsíce, jež leží před námi, budou též časem, kdy bychom si měli připomenout životy Bábových 

neohrožených následovníků – hrdinek a hrdinů, kteří svou víru vyjádřili nedostižnými, obětavými 

skutky, jež budou navždy zdobit letopisy Věci. Jejich vlastnosti neohroženosti, obětavé oddanosti 

a odpoutání ode všeho kromě Boha působí na každého, kdo se dozví o jejich odvážných činech. 

Pozoruhodný je i mladý věk, ve kterém se tak mnoho oněch lvích srdcí nesmazatelně zapsalo 

do historie. Nechť během nadcházejícího období dodá jejich příklad odvahu celé družině věrných 

– v neposlední řadě mládeži, jež je znovu povolávána do předvoje hnutí, které nemá za cíl nic 

menšího než přeměnu světa. 

12. Toto tedy je naší čirou, čirou nadějí. Nechť vás tatáž vše pohlcující, vše obklopující láska, jež 

podnítila Bábovy učedníky k rozšíření tohoto božského světla, inspiruje během šesti cyklů, které 

leží mezi tímto Riḍvánem a příštím dvoustým výročím – věru po dobu zbývajících tří let 

současného plánu – k velkým činům. Naší snažnou prosbou na Svatém prahu je, abyste se stali 

příjemci nebeské pomoci. 

 

[podepsán: Světový dům spravedlnosti]  


