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Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
pod tlakem současných událostí jsme se rozhodli napsat vám nyní a nečekat až do
Riḍvánu. Jak všichni moc dobře víte, v nedávných týdnech a měsících se úzkostlivý svět
snaží vyrovnat s rychle se rozvíjející zdravotní krizí, která se dotýká lidí v mnoha zemích a
jejíž následky pro společnost zatím nikdo nedokáže s jistotou posoudit. Jsme si jisti, že i vy,
tak jako my, cítíte velké obavy o blaho lidstva, především o ty, již jsou nejzranitelnější.
Zřídkakdy bylo zjevnější, že kolektivní síla společnosti závisí na jednotě, kterou společnost
dokáže projevit při činu, od mezinárodní úrovně až po sousedství, a víme, že podporujete ona
nezbytná úsilí, která jsou v tomto ohledu k zajištění ochrany zdraví a blahobytu všech
vykonávána.
Současná situace bude nevyhnutelně mít na mnoha místech dopad na administrativu Věci
Boží a příslušná národní duchovní rada v každém případě poradí, jaká odpovídající opatření
je třeba přijmout. V některých zemích budou tato opatření zahrnovat zrušení národního
konventu s tím, že budou učiněny kroky, aby národní rada byla zvolena jiným způsobem.
Podobné uspořádání bude možná potřeba v některých místech učinit i pro volbu místních
duchovních rad. Za okolností, kde se ukáže, že i toto je neproveditelné, by však tento rok
bylo přípustné, aby místní či národní rady pokračovaly do nového administrativního roku
v existujícím složení. Každá národní rada, která o schválení tohoto kroku uvažuje, se
přirozeně na začátku obrátí o radu na poradce.
V době jiné krize nabídl ‘Abdu’l-Bahá jako radu tato slova: „Ve dni, jako je tento, kdy
bouře zkoušek a strastí obstoupily celý svět a planetou zmítají strach a třes, musíte se
zářivými tvářemi a rozzářeným čelem povstat nad obzor stálosti a neochvějnosti takovým
způsobem, aby, dá-li Bůh, temno hrůzy a zděšení bylo zcela vyhlazeno a světlo ujištění vyšlo
nad zjevný obzor a oslnivě zářilo.“ Svět stále více a více potřebuje naději a sílu ducha, které
víra přináší. Milovaní přátelé, pochopitelně se již dlouho zabýváte činností pěstovat v rámci
skupin duší přesně takové vlastnosti, jaké jsou v této době potřeba: jednotu a pocit
sounáležitosti, vědění a chápání, duch kolektivního uctívání a společného úsilí. Byli jsme
vskutku velmi překvapeni, jak snahy o posilování těchto vlastností učinily společenství
obzvláště houževnatými, i když čelí podmínkám, které nevyhnutelně omezily jejich aktivity.
Přestože se věřící museli přizpůsobit novým okolnostem, využívají tvořivé prostředky, aby
posílili pouta přátelství a aby mezi sebou a těmi, jež znají, podpořili duchovní povědomí a
vlastnosti vnitřního klidu, důvěry a spoléhání se na Boha. Povznesené rozhovory, které se
následkem toho uskutečnily, ať na dálku či osobně, jsou pro mnohé zdrojem útěchy a
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inspirace. Tato úsilí z vaší strany poskytují cennou službu v této hodině, kdy jsou mnohé duše
zmatené a vyděšené, nejisté, co bude. Ať jsou věci v současnosti jakkoli obtížné a některé
sektory společnosti jsou téměř na hranici svých možností, lidstvo nakonec touto těžkou
zkouškou projde a vystoupí z ní s větším porozuměním a hlubším oceněním své vrozené
jednosti a vzájemné závislosti.
Toto není správná doba, abychom podrobně popisovali úspěchy Bahá’í světa v minulém
roce ani neobyčejný pokrok, kterého bylo po celém světě dosaženo při zvyšování počtu
aktivit budování společenství a posilování programů růstu, práce, která s vážností pokračuje,
kdekoli to jen okolnosti dovolují. Postačí, řekneme-li, že během prvních čtyř let současného
plánu přivedli neúnavní stoupenci Věci Bahá’u’lláhovu víru do nejsilnějšího postavení, jaké
kdy v celých svých dějinách měla. Vše, co jste udělali a co nyní děláte, připravuje
celosvětové Bahá’í společenství na další stádium rozvinování Božího plánu.
Pro tuto chvíli se naše myšlenky a modlitby soustředí na zdraví a blaho všech přátel
Božích a všech těch, mezi nimiž pobýváte. Též se upřímně modlíme, aby vám Všemohoucí
dal ujištění, životní sílu a neochvějného ducha. Nechť se vaše mysli neustále odhodlaně
soustředí na potřeby společenství, do kterého patříte, na podmínky společnosti, ve které
žijete, a na blahobyt celé rodiny lidstva, které jste vy všichni bratry a sestrami. A
v okamžicích zklidnění, kdy se zdá, že není možné dělat nic jiného než se modlit, vás zveme,
abyste své úpěnlivé prosby přidali k našim a vroucně se modlili za zmírnění strádání.
Obracíme se k těmto slovům ‘Abdu’l-Baháa, Jehož celá existence byla příkladem obětavé
oddanosti blahobytu ostatních:
Ó ty, Poskytovateli! Pomáhej těmto šlechetným přátelům, aby dosáhli Tvé
libosti, a učiň z nich lidi, již přejí dobré stejnou měrou cizím i přátelům. Přiveď je
do světa, jenž trvá navěky, dej jim podíl na milosti nebeské, učiň z nich pravé
Bahá’í, od Boha upřímné; zachraň je před vnějším zdáním a upevni je v pravdě.
Učiň z nich znamení a známky Království, zářící hvězdy nad obzory tohoto
dolejšího života. Učiň z nich útěchu a úlevu pro lidstvo a služebníky světového
míru.
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