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Bahá’í věřícím světa 

Draze milovaní přátelé, 

v tomto okamžiku se nacházíme ve společnosti kontinentálních poradců – z nichž naprostá 

většina je přítomna ve Svaté zemi, zatímco někteří, kteří nemohli přicestovat, se účastní vzdáleně – 

a šestý a konečný den jejich konference, jejímž ústředním tématem je nadcházející devítiletý plán, se 

chýlí ke konci. Je toho tolik, o co bychom se s vámi mohli podělit ohledně atmosféry této konference, 

jak je vidna na jejích účastnících. Prostoupeni zkušenostmi byli očitými svědky vzestupu kapacity 

Bahá’í světa a oplývají důvěrou v to, čeho ještě můžete dosáhnout. Nemohli bychom si přát bystřejší, 

zasvěcenější porozumění toho, co bude v příštím plánu vyžadováno, než to, které se projevilo 

v konzultacích těchto posvěcených duší. Leč toto je samozřejmě pouhý začátek. Až se poradci vrátí 

do zemí pěti kontinentů, přinesou vám a těm, již s vámi slouží, vše, co vstřebali. Spolu se svými 

pomocnými sbory vám budou po boku, jak se budete na tento obrovský kolektivní počin připravovat – 

zejména svou účastí na vlně konferencí, která se již brzy prožene napříč zeměkoulí, kde 

Bahá’u’lláhova všeobecná výzva pracovat pro zlepšení světa podnítí shromážděné příznivce lidstva k 

činnosti.  

Souběh okolností ve vnějším světě i uvnitř Víry způsobil, že tento okamžik je napjatý. Globální 

problémy, jimž lidstvo nyní čelí, jsou náročnou zkouškou jeho ochoty dát stranou krátkodobé vlastní 

zájmy a akceptovat tuto prostou duchovní a morální realitu: že existuje pouze jedna, navzájem 

propojená lidská rodina a ta sdílí jednu drahocennou domovinu. V témže okamžiku Bahá’u’lláhovi 

stoupenci nanovo prozkoumávají před sebou ležící možnosti jak uvolnit společnost budující sílu Víry. 

Tento plán prověří jejich výdrž, sílu vůle a sílu jejich lásky k těm, kdož přebývají po jejich boku. 

Všude budou nápomocni utvářet společenství, která mají společný záměr a rozpoznávají moc jednoty 

léčit, přesahovat. V rámci těchto společenství může každá duše najít útulek a v mnoha snahách přátel 

týkajících se uctívání a velebení, vzdělání, společenské transformace, rozvoje společenství – v těchto 

všech může každá duše najít místo pro růst a pro službu. Jsme pohnuti ‘Abdu’l-Baháovým příslibem: 

„Malí budou velkými a bezmocným bude dána síla; ti, již jsou útlého věku, se stanou dětmi 

Království, a ti, již sešli z cesty, budou vedeni do svého nebeského domova.“   

Když Bahá’u’lláh vyslal Své radostné zvěsti, oddaných věřících, již mohli Jeho poselství přinášet 

lidstvu, bylo poskrovnu. Dnes, chvála budiž Bohu, je oddanost přátel neztlumená a jejich počty 

vyletěly nahoru. Nechť jsou jejich srdce posilněna mocí Jeho Slova a nechť za každé příležitosti a 

v každém místě září světlem nádhery nebeské. Tuto modlitbu budeme mít na jazyku a tuto naději 

v srdci, až dnes s poradci vstoupíme do svatyně Požehnané krásy, abychom Jej za vás úpěnlivě prosili. 

 [podepsán: Světový dům spravedlnosti] 


