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Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
S nekonečnou náklonností vás zdravíme v tento neobyčejný den, který nám dává
příležitost si připamatovat sílu Smlouvy, onu sílu, jež „pulzuje v těle nahodilého světa“ a
mezi věřícími utváří přetrvávající pouta lásky. V měsících od Riḍvánu jsme ve sjednocené
činnosti Bahá’u’lláhových stoupenců, tak dovedně vedených ve všech světadílech a zemích
institucemi Věci, viděli svědectví o této dynamické síle, jak se přátelé po celém světě
s charakteristickou tvořivostí a rozhodností snaží pečovat o potřeby churavějícího světa. Vaše
nezdolnost a neochvějná oddanost blahu lidí kolem vás, neutuchající za všech obtíží, nás
naplnila obrovskou nadějí. Leč není divu, že v některých končinách jsou zdroje naděje
vyčerpány. Lidé světa si začínají stále silněji uvědomovat, že desetiletí, která leží před námi,
s sebou přinesou výzvy, které budou představovat jedny z největších hrozeb, jimž lidská
rodina kdy musela čelit. Současná celosvětová zdravotnická krize, kde zatím neznáme, jak
závažné budou v konečném důsledku její ztráty jak na životech, tak na živobytí, je pouze
jednou z oněch výzev; bude zcela jistě potřebné, aby vaše úsilí poskytovat pomoc a podporu
sobě navzájem i svým sestrám a bratřím v širší společnosti pokračovalo i nadále a místy bylo
i rozšířeno.
A právě na tomto pozadí zuřivých bouří, jež bičují lidstvo, se archa Věci chystá vplout
do řady plánů, které ji zavedou do třetího století Bahá’í letopočtu a významně posílí
schopnost Bahá’í společenství realizovat společnost budující síly Víry. Jak jste si vědomi,
první plán, kterým má tato nová řada započít, bude trvat pouhý jeden rok. Na místech, kde
okolnosti národním společenstvím brání ustavit do Riḍvánu 2021 tolik intenzivních programů
růstu, kolik zamýšlela, těchto dvanáct měsíců prodlouží dobu, kterou mají pro tuto práci
k dispozici. Mezitím tam, kde proces růstu již zesílil, bude daný rok příležitostí upevnit to,
čeho bylo během současného plánu dosaženo, a přitom rozvíjet podmínky nezbytné pro
uvítání stále větších počtů duší do náruče společenství, známého silou ducha a orientací
směrem k okolní společnosti. Na národní, regionální a oblastní úrovni očekáváme, že
společenství, která již svoji sílu prokázala, pomohou těm, jež ještě tolik zkušeností nenabyla.
Během tohoto rok trvajícího úsilí musí každé společenství čerpat z veškerého dosud
nevyužitého potenciálu, který má, a snažit se překonat všechny překážky, bránící jeho růstu,
čímž se připravuje na požadavky, jež teprve přijdou. Neboť ony prvky, znásobující
schopnosti společenství na poli služby, se nejviditelněji propojují a do sebe zapadají právě
v kontextu vzkvétajícího společenství, především středisek intenzivní činnosti ve vesnici či
sousedství, když je všem prvkům rámce plánu věnovaná pozornost, již vyžadují.
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Krom toho, že umožní rozvoj uvnitř oblastí po celém světě, bude nadcházející plán
rokem hlubokomyslných úvah o životě ‘Abdu’l-Baháa a o síle Smlouvy, jíž byl Středem,
rokem, kdy se společenství bude připravovat na oslavu stého výročí Jeho nanebevstoupení.
Připomínka tohoto výročí bezpochyby podnítí jednotlivce i společenství, aby se zamysleli
nad významem onoho nesmírně bolestně dojímavého okamžiku, kdy Ten, Kdož byl
Tajemstvím Božím, odešel z tohoto světa. Jeho skonem ztratili Bahá’í oné doby Osobnost,
Jež byla předmětem jejich horoucí lásky a oddanosti; pro věrné tohoto věku zůstává
jedinečným: dokonalým ztělesněním slovem i skutkem všeho, co učil Jeho Otec, Tím, skrze
Nějž byla Bahá’u’lláhova Smlouva „provolána, bráněna a obhájena“. Jsme si vědomi, že
nastávající rok si též připomeneme sto let od okamžiku, kdy Jeho poslední vůle – onen
„závažný“, „historický“, „nesmrtelný“ dokument – „zrodila, nastínila a v pohyb uvedla
procesy“ správního řádu, „samotného vzoru oné božské civilizace, kterou má všemocný
Zákon Bahá’u’lláha na zemi ustanovit“. Tento „jedinečný“ a „božsky zplozený“ řád, tato
„mocná správní struktura“ byla svým Autorem stvořena, aby navěky zachovala Smlouvu a
usměrňovala duchovní síly Věci. Je tedy očividné, že Den Smlouvy napřesrok, přesně
dvanáct měsíců od dnešního dne, bude mít obzvláštní význam. Žádáme národní duchovní
rady, aby stanovily, jak si připomenout každý z těchto dvou dní, které jsou tak blízko u sebe,
a přitom zohlednit převažující podmínky ve své zemi.
Po celou dobu pokračují usilovné přípravy na shromáždění, které se ve Svaté zemi bude
konat k oslavě stého výročí nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa a na kterém, jak doufáme, budou
přítomni představitelé národních duchovních rad a regionálních Bahá’í rad. Podobně se
chystají plány na konferenci kontinentálních sborů poradců a členů pomocných sborů, která
v lednu 2022 připadne na stejnou dobu jako uplynutí sto let od prvního veřejného čtení
Mistrovy poslední vůle. Je samozřejmě možné, že si podmínky ve světě vyžádají změnu
plánů těchto shromáždění v Bahá’í světovém centru. Leč ať se stane cokoliv, ani
v nejmenším nepochybujeme, že úsilí, vynakládaná v místních společenstvích po celém světě
náležitě si připomenout Nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa a uctít Den Smlouvy v tomto
nadcházejícím roce stého výročí, poskytnou impuls, nezbytný k zahájení následujícího stádia
Menšího plánu Božího, stejně jako Prozřetelnost v souladu s Jeho nepopiratelným nařízením
pohání rozvinutí Jeho Většího plánu.
Hnací síla, která se bude jistě vytvářet s každým následným cyklem jednoletého plánu,
bude dále umocněna vydáním dvou filmů. První z nich, který bude k dispozici včas pro
připomínku stého výročí, bude portrétem Postavy ‘Abdu’l Baháa. Krom toho, že bude poctou
Jeho životu a práci, zobrazí, jak ‘Abdu’l Bahá tím, že Svými slovy a skutky bojoval za
jednost lidstva, zpochybnil zastaralé předpoklady a předsudky doby a dal podnět k procesu
sjednocování, jenž trvá dodnes. Druhý film, který bude následovat brzy po prvním, se
zamyslí nad prvním uplynulým stoletím Formativního věku z hlediska výšin, kterých Bahá’í
společenství dosáhlo a z nichž nyní může patřit na nové obzory.
Význam událostí, připomínaných během jednoletého plánu, mu dodá jedinečný
charakter, zlepší práci vykonávanou v oblastech a z tohoto jediného roku učiní ideální
průpravu na celosvětový počin, jenž bude následovat. S pocitem radostného očekávání
oznamujeme, že Bahá’í svět o Riḍvánu 2022 zahájí devítiletý plán. Jeho požadavky a postupy
budou vytyčeny později, ale již sama doba jeho trvání je neklamnou předzvěstí obrovských
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vyhlídek, které bude plán skýtat. Dá-li Bůh, bude ohlášen svoláním řady konferencí, které se
budou v průběhu několika měsíců konat napříč zeměkoulí.
Toto je, pokud lze předvídat, cesta, kterou se Bahá’í společenství bude snažit kráčet.
Prozatím vás naléhavě žádáme, abyste tomuto úsilí opětovně zasvětili své síly, zaměřujíce
pozornost na poslání, jež leží bezprostředně před vámi. Nesmírně nás těší, když vidíme
sebejistou vyrovnanost, s níž se společenství Největšího jména snaží za všech okolností,
především během tohoto období, kdy etablované vzory života společnosti byly narušeny a
tolik lidí čelí různým druhům nebezpečí, nabízet božský lék. Přátelé se zároveň musí střežit,
aby se nenechali vtáhnout do v podstatě jalového konfliktu a sváru, kterým se tolik rozhovorů
o záležitostech společnosti vyznačuje, nebo – chraň Bůh – aby nedovolili interakcím tohoto
typu proniknout, byť jen na okamžik, do rozhovorů společenství. A přec takováto ostražitost
z vaší strany vyhnout se neshodám a nenechat se zaplést do polemik společnosti by se za
žádných okolností neměla vykládat jako distancování se od četných naléhavých starostí
současné doby. Vůbec ne. Jste jedni z nejaktivnějších a nejupřímnějších příznivců lidstva.
Leč zásluha každého vašeho přínosu ke společenskému blahobytu, ať skutky či slovy,
spočívá především ve vaší odhodlané oddanosti odhalit onen vzácný bod jednoty, kde se
protikladná hlediska překrývají a kolem něhož se mohou svářící se národy spojit.
Ze stávajícího pětiletého plánu – věru ze současné řady plánů zahájené v roce 1996 –
zbývají necelé dva cykly. V těchto závěrečných měsících se při svých pokorných modlitbách
na Posvátném prahu budeme zajisté vroucně modlit vaším jménem. Nechť se vám podaří dát
naději těm, již neví, kde ji ve zmateném a zmítajícím se světě hledat, bolestně postrádajíce
jednotu, kterou vy, svou ze srdce zaslíbenou oddaností Smlouvě, tak viditelně projevujete.
[podepsán: Světový dům spravedlnosti]

