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Bahá’í věřícím světa 

Draze milovaní přátelé, 

Těmito slovy k vám promlouváme ze shromáždění, na němž kontinentální poradci po pět po 

sobě následujících dní upřímně zvažují důsledky příštího celosvětového Plánu. Jejich zasvěcené 

konzultace čerpaly z působivého množství znalostí o procesu budování kapacit, který právě 

vzniká v tisících oblastech po celém světě. Početné zprávy, jež byly v průběhu konference 

vylíčeny, doložily tvořivost, houževnatost a vzkvétající schopnosti společenství Největšího 

jména a především jeho důvěru v ujištění Nejmocnějšího. Mezi lidmi ve všech částech světa 

roste ocenění působivosti Bahá’u’lláhova prostředku k vyléčení neduhů společnosti.  

Než první století Formativního věku dospěje ke svému konci, je zde časové období, jenž se 

rozprostírá mezi dvěma výročími, týkajících se dokumentů nezměrného významu. Začíná stým 

výročím zjevení ‘Abdu’l-Baháových Desek Božího plánu, právě když se přátelé vydávají do 

nové fáze v rozvíjení tohoto Plánu. Končí po uplynutí sta let od Nanebevstoupení ‘Abdu’l-

Baháa, po němž následovalo otevření Mistrovi Poslední vůle. S těmito úvahami na mysli a v 

přípravách na své porady navštívili kontinentální poradci, vedeni členy Světového domu 

spravedlnosti a Mezinárodního centra pro učení Víry, Mistrův dům - místo, kde byly zjeveny tři 

z Desek Božího plánu a kde, několik týdnů po ‘Abdu’l-Baháově skonu, byla věřícím ze čtyř 

světadílů nahlas přečtena Jeho Poslední vůle. V tomto posvátném Domě byly večer před nynější 

konferencí předneseny úryvky z oněch dvou listin, které, jak objasnil Shoghi Effendi, uvedli do 

pohybu procesy pro propagaci Víry a ustavení jejího Správního řádu. Toto byl vhodný úvod k 

pěti dnům konzultace, zaměřené na širší rozšíření Bahá’u’lláhova světla a posílení schopnosti 

Jeho institucí působit jako cesta, po které by Jeho slíbená požehnání mohla plynout k lidstvu.  

Ustanovení nadcházejícího Pětiletého plánu jsou obsažena v poselství, s kterým jsme na 

konferenci vystoupili v úvodní den a které bylo v tutéž dobu rozesláno všem národním 

duchovním radám. Poradci jasně rozpoznali kolosální úsilí, které bude od milovaných Pána 

požadováno, ale též vyjádřili svou důvěru ve schopnosti Bahá’í světa této výzvě čelit. O 

takovémto podniku se nikdy dříve nedalo vážně uvažovat, ale vzhledem k tomu, čeho je v 

současném plánu dosahováno, jsou meze možností větší než kdy předtím. Naše srdce byla dojata 

zprávami, které začaly přicházet během několika hodin po té, co bylo naše poselství konferenci 
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vydáno, o přátelích, kteří se ve všemožných prostředích dychtivě sešli, aby si navzájem pomohli 

obeznámit se s jeho obsahem. Doufáme, že studium poselství se po společenství rychle rozšíří. 

Mezitím instituce zavedou veškerá správní a organizační opatření, která jsou nezbytná k zajištění 

co nejzdárnějšího zahájení plánu o Riḍvánu. 

Během několika málo měsíců, které do té doby zbývají, se bude pokračovat v realizaci 

agendy současného Plánu, především ustavení nových programů růstu. Každý krok oným 

směrem učiněný zvýší připravenost celosvětového společenství zahájit další pětiletý počin. 

Každý okamžik je vzácný. Toužíme vidět, jak si všichni věřící volí cestu zasvěcené služby a 

vznešeného úsilí, ke kterým ‘Abdu’l-Bahá v Deskách Božího plánu přátele opakovaně vybízel. 

Ve svých modlitbách pronesených vaším jménem naléhavě poprosíme Autora onoho Plánu, aby 

se před trůnem Svého Otce přimluvil, aby vás vedl ve vaší službě, dokud existují duše, jimž je 

zapotřebí chléb nebes. 

 

 

 


