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TĚNÝM členům výkonného výboru Ústřední organizace pro trvalý mír   
 

Vaši odpověď na můj dopis z 12. června 1920 jsem obdržel s velkou vděčností. Chválen budiž Bůh, vypovídá o 
jednotě myšlení a záměru, jež existuje mezi námi a vámi, a vyjadřuje touhu srdce, která nese punc upřímné 
náklonnosti.   
 
My Bahá’í máme k vaší ctěné organizaci velmi blízko, a tak jsme poslali vážené jedince, aby s vámi navázali pevné 
vztahy. Neb v tomto dni je věc celosvětového míru mezi veškerými lidskými záležitostmi tou svrchovaně 
důležitou a je tím nejlepším nástrojem jak zajistit samotný život a štěstí lidstva. Zbaveno této zářné skutečnosti 
lidstvo žádným způsobem nemůže nalézt opravdový klid mysli ani dosáhnout skutečného rozvoje, ale bude se 
den po dni propadat stále hlouběji do bídy a strádání. 
 
Tato poslední strašlivá válka jasně prokázala, že lidstvo nemůže ustát účinky moderních nástrojů válčení. 
Budoucnost se na žádný způsob nedá srovnávat s minulostí, neboť dřívější zbraně a výzbroj měly jen chabý 
účinek, leč ty moderní mohou během krátkého časového úseku zasáhnout samé kořeny světa lidstva a překonat 
meze toho, co vydrží. 
 
V této době je tudíž celosvětový mír jako slunce, jež všem věcem dává život, a všichni jsou tedy povinni se činit 
na stezce této mocné věci. Nuže, my vskutku máme stejný cíl jako vy a vynakládáme na jeho dosažení všechny 
své síly, zříkajíce se proň i svých životů, příbuzenstva a jmění.  
 
Jak jste bezpochyby již slyšeli, tisíce lidí v Persii na této stezce obětovalo své životy a tisíce domovů bylo 
zpustošeno. Navzdory tomu všemu jsme žádným způsobem nepolevili ve své píli, ale pokračovali v ní až do této 
chvíle, a jak den následuje po dni, svá úsilí zvyšujeme, neboť naše touha po míru nepochází pouze z intelektu: je 
věcí náboženského přesvědčení a jedním z věčných základů Víry Boží.  Právě proto se celou svou mocí činíme, 
a zříkajíce se vlastního prospěchu, odpočinku a pohodlí, se přestáváme věnovat vlastním záležitostem; 
oddáváme se mocné věci míru; a považujeme ji za samý základ Božských náboženství, za službu Jeho Království, 
za zdroj věčného života a za nejlepší způsob, jak smět vstoupit do nebeské říše.  
 
Dnes většina lidí výhody celosvětového míru uznává a taktéž jsou všem jasné a zřejmé škodlivé účinky války. Leč 
v této záležitosti znalost samotná zdaleka nepostačuje: aby byla ustavena po celém světě, je třeba mít moc ji 
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realizovat. Měli byste tudíž zvážit, jak lze probudit neúprosnou moc svědomí, aby mohl být tento vznešený ideál 
převeden ze sféry úvah do říše skutečnosti. Neb je jasné a zjevné, že prostřednictvím běžných lidských citů nelze 
tento mocný počin provést, leč aby se jeho potenciál přetvořil ve skutečnost, je k tomu potřeba silné touhy srdce. 
 
Všichni na zemi vskutku vědí, že čestný charakter je chvályhodný a přijatelný a že mrzkost charakteru si zaslouží 
hanu a odmítnutí, že spravedlnost a poctivost jsou upřednostňované a potěšitelné, zatímco krutost a tyranie jsou 
nepřijatelné a odmítané. Přesto všichni lidé, až na několik, chvályhodný charakter postrádají a schází jim smysl 
pro spravedlnost. 
 
Aby se duše cítily donuceny projevovat dobrý charakter, je tudíž potřebná moc svědomí a požadováno duchovní 
cítění. Pevně věříme, že mocí, kterou lze tento velký počin zrealizovat, je prostupující vliv Slova Božího a 
potvrzení Ducha svatého. 
 
S vámi nás pojí nejsilnější pouta lásky a jednoty. Srdcem i duší toužíme, aby nastal den, kdy v samotném srdci 
světa bude vztyčen svatostánek jednosti lidstva a ve všech končinách bude rozvinuta korouhev celosvětového 
míru. Je tudíž třeba ustavit jednost lidstva, aby následně mohla být vztyčena konstrukce celosvětového míru. 
 
Vaše organizace, jež přeje světu lidstva jen to dobré, je v očích Bahá’í vysoce ceněna. Proto prosím přijměte naši 
největší úctu a neustále nás informujte, jak díky vašemu úsilí v Evropě postupuje věc celosvětového míru. 
Doufáme, že s vámi zůstaneme ve stálém spojení.  
 
 
 


