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Bahá’í věřícím světa, kteří působí v rámci ‘Abdu’l-Baháova Mandátu
Draze milovaní přátelé,
dnes za úsvitu se ve vašem zastoupení sešli v Mistrově pokoji domu v Bahjí členové
Světového domu spravedlnosti se členy Mezinárodního centra pro učení Víry, aby si
připomněli stěžejní okamžik, kterým je zjevení první z Desek Božího plánu ‘Abdu’lBaháovým perem. Předčítaly se modlitby z těchto podivuhodných Desek jako poděkování za
slavné úspěchy zaznamenané v minulosti. Prosilo se o poskytnutí Boží pomoci jdoucí na
podporu obtížných úkolů vyžadovaných v nadcházející fázi rozvoje tohoto Plánu. A pronášely
se úpěnlivé prosby, aby došlo k poskytnutí nebeských darů, které by zajistily ještě větší
vítězství při zvládání výzev spjatých s dalšími fázemi, jež budou jedna za druhou zasahovat až
k hranicím Zlatého věku.
Boží plán, ona vznešená řada dopisů, které ‘Abdu’l-Bahá v období mezi 26. březnem 1916 a
8. březnem 1917 adresoval Bahá’í věřícím Severní Ameriky, je jedním z mocných Chart Víry
Jeho Otce. Shoghi Effendi vysvětluje, že v oněch čtrnácti Deskách je vyložen „ten
nejmocnější plán, který kdy zplodila tvůrčí síla Největšího Jména.“ Je „poháněn silami
přesahujícími naši schopnost předvídat nebo vyhodnocovat“ a „za dějiště svého působení si
nárokuje území rozeseté po pěti kontinentech a na ostrovech sedmi moří.“ To v něm jsou
uchovávána „semínka duchovního obrození a konečného vykoupení světa.“
‘Abdu’l-Bahá v Deskách Božího plánu poskytl nejen širokou vizi nutnou k provádění úkolů,
jimiž Bahá’u’lláh Své milované pověřil, ale také nastínil duchovní koncepty a praktické
strategie, jež jsou k úspěchu nezbytné. V Jeho nabádáních najdeme charakteristické rysy celé
řady Plánů, z nichž každý je konkrétní fází Božího Plánu utvářeného Hlavou Víry – tzn. učit
Víru a cestovat za účelem učení Víry; osobně povstat nebo tím pověřit ostatní; přestěhovat se
do všech koutů světa a otevírat Víře různé země a území, přičemž každé z těchto území je zde
přepečlivě vyjmenováno; učit se příslušným jazykům a překládat a šířit Svaté Texty;
vzdělávat učitele Víry, a to zejména mládež; učit Víru masy lidí, a to zejména domorodé
obyvatelstvo; být pevný ve Smlouvě a chránit Víru; a zasévat semínka a pečovat o ně v rámci
procesu organického růstu. V celém průběhu Formativního věku bude i nadále docházet k
postupnému rozvoji těchto Plánů.
Počáteční odezva na Desky Božího plánu se omezovala na ušlechtilé hrdinské činy jen
nemnoha lidí, kteří povstávali samostatně – tak jako například nesmrtelná Martha Root. Právě
Shoghi Effendi pomáhal Bahá’í věřícím světa postupně chápat význam této Charty a učit se
systematicky blížit požadavkům, které kladla. Plnění Plánu bylo na téměř dvacet let
pozastaveno, a během těchto let docházelo k formování Správního řádu. Po tomto období byla
různá společenství trpělivě vedena při plnění národních plánů, včetně dvou Sedmiletých plánů
v Severní Americe, které představovaly první fázi Božího plánu, až se nakonec v roce 1953
mohli všichni spojit v prvním globálním Plánu – Desetiletém tažení. Shoghi Effendi hleděl za
hranice onoho rozhodujícího desetiletí, a to až k „zahájení světových projektů, jimž je určeno,
aby je v budoucích epochách Formativního věku započínal Světový dům spravedlnosti, který
bude symbolizovat jednotu a koordinovat a sjednocovat činnost těchto národních rad.“ Boží
plán v současné době pokračuje intenzivním úsilím o vytváření modelu komunitního života,
který v sobě může pojímat celé tisíce lidí v oblastech [klastrech], jež pokrývají celý povrch
planety. Nechť každý Bahá’í posoudí, ještě pozorněji než kdy předtím, že jednotlivé články
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další etapy Božího plánu, jež byly vyloženy v našem nedávném poselství Konferenci poradců,
představují náročné požadavky současné hodiny – požadavky, jež jsou současně naléhavé i
posvátné. Budou-li se tyto požadavky obětavě a vytrvale plnit, může to uspíšit „příchod onoho
Zlatého věku, který musí být svědkem vyhlášení Největšího míru a postupného rozvoje oné
světové civilizace, která je dítětem i prvotním cílem onoho Míru.“
Jak je jen možné přiměřeně vyjádřit naše pocity nepotlačitelné lásky a bezmezného obdivu při
přemítání o hrdinských činech, které v minulosti i současnosti vykonali členové vašich
společenství při plnění svého posvátného poslání? Před očima se nám odvíjí pohled na chvění,
k němuž dochází na místní úrovni, na organické rozkvétání, na nezadržitelný pohyb, který se
občas neznatelně a jindy ve velkém vzedmutí rozrůstá, aby nakonec do svého náručí pojal
celý svět – jsou to Bohem opojení milenci, kteří překonávají své osobní schopnosti,
embryonální instituce, které se učí vykonávat své pravomoci kvůli blahu lidstva, společenství,
která pozvolně vznikají jako bezpečí skýtající útočiště, a školy, ve kterých je rozvíjen lidský
potenciál. Vzdáváme hold té nejprostší starostlivosti a stálým snahám obětavých řadových
stoupenců této Víry stejně jako mimořádným úspěchům jejích hrdinů, rytířů a mučedníků. Na
rozlehlých kontinentech a roztroušených ostrovech, od arktických oblastí až po pouštní kraje,
na vrcholcích náhorních plošin i v nížinatých rovinách, v přelidněných městských čtvrtích i na
vesnicích podél řek a cest v džungli jste vy i vaši duchovní předkové přinášeli poselství
Požehnané Krásy různým národům a etnikům. Obětovali jste klid a pohodlí a odcházeli ze
svého domova, abyste cestovali do neznámých zemí nebo domácích výsep. Vlastní zájmy
necháváte stranou ve prospěch veřejného blaha. Ať už byly vaše prostředky jakékoliv,
obětavě jste přispívali částí z toho, co máte. Učili jste Víru zástupy lidí, učili jste skupiny lidí
v různých prostředích i jednotlivce ve svých domovech. Křísili jste duše a pomáhali jim na
jejich vlastních stezkách služby, šířili jste Bahá’í spisy a účastnili se důkladného studia
[Bahá’í] učení, usilovali jste o dokonalost ve všech oblastech, zapojovali jste všechny
společenské vrstvy různých národů do rozhovorů týkajících se hledání cest k řešení neduhů
lidstva a iniciovali jste snahy vedoucí k ekonomickému a společenskému rozvoji. Ač snad
někdy docházelo k určitým nedorozuměním a problémům, odpouštěli jste jeden druhému a
společně jste pochodovali v sevřených šicích. Vystavěli jste rámec Správního řádu a
neochvějně jste se drželi Smlouvy, chráníce Víru přede všemi ranami, které na ni dopadaly.
Ve svém zanícení pro Milovaného jste snášeli předsudky i odcizení, strádání i osamělost,
pronásledování i věznění. Přivítali jste a vychovávali celé generace dětí a mládeže, na nichž
závisí vitalita Víry i budoucnost lidstva, a jako zkouškami prověření veteráni jste dbali
Mistrova nabádání sloužit až do posledního dechu. To vy jste napsali příběh postupného
rozvoje Božího Plánu na svitek jeho prvního století. To před vámi, milí přátelé, teď leží
rozvinutý nepopsaný svitek budoucnosti, na který vy i vaši duchovní potomci vepíší nové a
trvalé obětavé hrdinské skutky konané pro zlepšení světa.
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