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září 2020

Stav nepokoje a zmatku současného světa
1. Rovnováhu světa narušuje rozechvívající vliv tohoto největšího, tohoto nového Světového řádu.
Spořádaný život lidstva rozvrací působení tohoto jedinečného, tohoto úžasného Systému, jemuž
podobnému nebyly smrtelné oči nikdy svědky.
(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, odst. 181)

2. Ó vy, milení Boha! Svět je jako člověk, jenž je nemocen a sláb, jehož oči již nevidí, jehož uši ohluchly,
jehož veškeré síly zrezavěly a jsou vyčerpány. Pročež přátelé Boží musí být schopnými lékaři, kteří,
následujíce svatá učení, tohoto pacienta vyléčí a navrátí mu zdraví. Snad, dá-li Bůh, se svět zotaví a
provždy se ucelí a jeho vysílené schopnosti se obnoví a jeho bytost získá takovou energii, svěžest a
čilost, že se rozzáří sličností a půvabem.
(‘Abdu’l-Bahá, Výběr z ‘Abdu’l-Baháových spisů, č. 200.6)

3. Bahá’u’lláhovo volání je zejména namířeno proti všem formám provincialismu, všem nesnášenlivostem
a předsudkům. Pokud dlouho pěstované myšlenky a starobylé a úctyhodné instituce, pokud určité
sociální předpoklady a náboženské formule přestaly podporovat blahobyt převážné většiny lidstva,
pokud již nadále nevyhovují potřebám stále se vyvíjecího lidstva, nechť jsou smeteny a vykázány do
místa zapomnění zastaralých a zapomenutých doktrín. Proč by, ve světě podřízeném neměnnému
zákonu změny a úpadku, měly být vyňaty ze zkázy, která nutně musí potkat každou lidskou instituci?
Vždyť právní standardy, politické a ekonomické teorie jsou vytvářeny čistě proto, aby chránily zájmy
lidstva jako celku, a ne aby bylo lidstvo ukřižováno pro zachování neporušenosti jakéhokoliv
konkrétního zákona či doktríny.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 28. listopadu 1931, v Bahá’u’lláhův světový řád, vybrané dopisy, Bahá’í nakladatelství, s. r. o.,
2008, str. 62)
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4. Všeobecná krize postihující lidstvo má tudíž v podstatě duchovní příčiny. Duch doby, když se vezme
jako celek, je bezbožný. Názor člověka na život je příliš primitivní a materialistický, než aby mu umožnil
se povznést do vyšších říší ducha.
(Z dopisu z 8. prosince 1935 napsaného jménem Shoghi Effendiho jednomu věřícímu, publikovaného v Directives from the
Guardian (New Delhi: Bahá’í Publishing Trust, 1973), str. 86)

5. Bolavě zkoušené a rozčarované lidstvo bezpochyby ztratilo svůj směr a zdálo by se, že také svou víru a
naději. Bez dohledu pastýře a bez vize se vznáší na pokraji katastrofy. Zdá se, že jím proniká pocit
osudovosti. Stále se prohlubující ponurá temnota se usazuje na jeho osudu, jak ustupuje dále a dále od
vnějšího okraje nejtemnější zóny jeho rozbouřeného života a proniká přímo k jeho srdci.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 11. března 1936, v Bahá’u’lláhův světový řád, vybrané dopisy, str. 226)

6. Úpadek náboženských a morálních zábran uvolnil běs chaosu a zmatku, který již nese známky
všeobecné anarchie. Pohlceno v tomto víru, Bahá’í světové společenství, uskutečňujíc své spásné
poslání s nezrušitelnou jednotou a duchovní silou, nevyhnutelně trpí rozpadem ekonomického,
společenského a občanského života, jenž sužuje jeho bližní na celé planetě.
(Světový dům spravedlnosti, Naw-Rúzové poselství 1979 Bahá‘í věřícím světa)

7. … Pero Středu Smlouvy opakovaně prorokovalo nesnesitelné pohromy, které budou toto vzpurné
lidstvo nevyhnutelně sužovat, dokud nebude dbát Bahá’u’lláhova život dávajícího učení.
Chaos a zmatek ve světě každým dnem přibývají. Dosáhnou takové síly, že schránka
lidstva nebude schopna je unést. Pak budou lidé probuzeni a uvědomí si, že náboženství
je nedobytnou pevností a očividným světlem světa a že jeho zákony, nabádání a učení
jsou zdrojem života na zemi.
Každé bystré oko jasně vidí, že prvotní stádia tohoto chaosu se denně projevují a ovlivňují uspořádání
lidské společnosti; jeho ničivé síly vyvracejí starobylé instituce, jež byly v dávných dnech a stoletích
útočištěm a útulkem pro obyvatele země a okolo nichž se točily lidské záležitosti.
(Světový dům spravedlnosti, z dopisu z 10. února 1980 íránským věřícím žijícím v jiných zemích napříč světem)

8. Na světě se odehrávají události toho nejhlubšího významu. Řeka lidských dějin proudí ohromující
rychlostí. Letité instituce se hroutí. Tradiční způsoby jsou zapomínány a nově zrozené ideologie, od
kterých se bláhově očekávalo, že zaujmou jejich místo, před očima jejich rozčarovaných přívrženců
upadají a rozkládají se. Uprostřed tohoto rozkladu a rozpadu, ze všech stran napadán vřavou doby,
povstává ve všech částech světa Bahá’u’lláhův řád, neochvějně založený na Slovu Božím, chráněný
štítem Smlouvy a podporovaný zástupy Shromáždění na výsostech.
(Světový dům spravedlnosti, z poselství z 3. listopadu 1980 Bahá‘í věřícím světa)

9. Milí přátelé, jak svět prochází svou nejtemnější hodinou před úsvitem, Věc Boží, záříc stále jasněji, se
prodírá k onomu slavnému rozbřesku, kdy bude rozvinuta Božská zástava a Rajský slavík zapěje svou
melodii.
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 1986 Bahá’í věřícím světa)

10. S počátkem tohoto století se vynořily nové problémy. Časem se přiostřily, vedouce k ústupu od slibných
kroků vpřed, kterými bylo předchozí století zakončeno. Dnes většina převládajících proudů ve
společnostech po celém světě lidi od sebe oddaluje, nespojuje. Dokonce i když světová chudoba v té
nejextrémnější podobě poklesla, politické a ekonomické systémy umožnily, aby malé kotérie nabyly
enormně nehorázného bohatství – stav, který podněcuje principiální nestabilitu světových záležitostí.
Vzájemné vazby mezi občanem, vládnoucími institucemi a společností jako celkem jsou často
zneklidňující, jak ti, kdož se přou o nadřazenost toho či onoho, vykazují ve svých názorech stále větší
radikálnost. Náboženský fundamentalismus deformuje charakter komunit, dokonce i národů. Selhání
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tolika společenských organizací a institucí pochopitelně vedlo k úpadku důvěry veřejnosti, což je však
soustavně zneužíváno různými osobními zájmy, které si za cíl stanovily podkopání důvěryhodnosti
veškerých zdrojů vědění. Určité společné mravní zásady, o kterých se zdálo, že byly na začátku tohoto
století na vzestupu, vymizely, což ohrožuje převládající shodu v názorech na to, co je dobré a co špatné,
která v různých doménách držela nejnižší sklony lidstva na uzdě. A vůle angažovat se v mezinárodní
kolektivní činnosti, jež byla před dvaceti lety v myšlení světových vůdců převládajícím rysem, byla
zastrašena útokem znovuožívajících sil rasismu, nacionalismu a frakcionářství.
Síly rozkladu se tedy znovu přeskupují a nabývají vrchu. Budiž. Sjednocení lidstva se nedá zastavit
žádnou lidskou silou; sliby učiněné proroky dávných dob a Samotným Autorem Věci Boží tuto pravdu
dosvědčují. Leč cesta, kterou se lidstvo dá, aby dosáhlo svého osudu, může klidně být křivolaká. Existuje
nebezpečí, že vřava způsobená svářícími se národy země udusí hlasy oněch šlechetných duší v
jednotlivých společnostech, které volají po ukončení konfliktů a bojů. Tak dlouho, dokud toto volání
zůstává nepovšimnuto, není důvodu pochybovat, že se současný stav nepokojů a zmatků ještě zhorší –
možná s katastrofickými následky – dokud se polepšené lidstvo nerozhodne, že učiní další významný
krok, tentokráte snad rozhodný, směrem k trvalému míru.
(Světový dům spravedlnosti, z poselství z 18. ledna 2019 Bahá’í věřícím světa)

11. 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.
(Světový dům spravedlnosti, Naw-Rúzové poselství 177 (2020) Bahá’í věřícím světa)

12. V mnoha zemích, navzdory chrabrým a odhodlaným kolektivním úsilím pohromě zabránit, je situace
již vážná, rodinám a jednotlivcům způsobuje tragédie a celé společnosti uvrhá do krize. Vlny utrpení a
zármutku se valí přes jedno místo za druhým a v různých chvílích různými způsoby různé národy oslabí.
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 2020 Bahá’í věřícím světa)

Postoje Bahá’í věřících
13. Nechť tě neděsí strach z nikoho. Důvěřuj v Pána, Boha svého, neb On dostačuje komukoli, kdož v Něj
důvěřuje. On tě vpravdě ochrání a u Něj budeš pobývat v bezpečí.
(Bahá’u’lláh, Gems of Divine Mysterie: Javáhiru’l-Asrár, odst. 83)

14. Milovaní Pána musí býti neměnní jako hory, pevní jako nedobytné zdi. Ani nejstrašlivějším
protivenstvím se nesmí nechat vyvést z klidu, ani nejhoršími pohromami se nesmí nechat zarmoutit.
Nechť se pevně drží lemu Všemohoucího Boha a svou víru vloží do Krásy Nejvyššího; nechť se opírají
o neomylnou pomoc, jež přichází z Odvěkého království, a spoléhají se na péči a ochranu velkorysého
Pána. Nechť se za všech okolností občerstvují a ozdravují rosou nebeské milosti a nechť se čas od času
obrodí a obnoví dechem Ducha svatého. Nechť povstanou sloužit svému Pánu a vykonají vše, co je v
jejich moci, aby do široka do daleka rozptýlili Jeho dech svatosti. Nechť jsou pro obranu Jeho Víry
mohutnou pevností a pro armády Odvěké krásy nedobytnou tvrzí. Nechť věrně ze všech stran stráží dům
Věci Boží; nechť se stanou zářícími hvězdami na Jeho jasných oblohách. Neboť hordy temnoty na tuto
Věc útočí z každého směru a národy země jsou odhodlány uhasit toto očividné Světlo. A ježto všechna
příbuzenstva světa jsou vyzbrojena a seřazena k útoku, jak můžeme odvrátit svou pozornost, byť jen na
okamžik? Buďte si těchto věcí s jistotou vědomi, buďte na pozoru a střežte Věc Boží.
(‘Abdu’l-Bahá, Výběr z ‘Abdu’l-Baháových spisů, č. 2.15)

15. Ó vojsko Boží! Když vás postihne pohroma, buďte trpěliví a vyrovnaní. Ať jsou vaše strádání
sebezarmucující, nenechte se vyvést z klidu a s naprostou důvěrou v hojnou milost Boží čelte bouři
soužení a těžkých zkoušek.
(‘Abdu’l-Bahá, Výběr z ‘Abdu’l-Baháových spisů, č. 35.12)
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16. Nedopřejte svému tělu odpočinek, leč celou svou duší pracujte a celým svým srdcem hlasitě volejte a
proste Boha, aby vám udělil Svou pomoc a milost. Takto můžete z tohoto světa učinit Ráj Abhá a z této
zemské koule přehlídkovou pláň říše na výsostech. Když jen vynaložíte úsilí, je jisté, že se tyto záře
jasně rozsvítí, že z těchto oblak milosrdenství zaprší, že se zdvihnou tyto život dávající vánky a zadují,
že bude toto sladce vonící pižmo rozptýleno do široka do daleka.
Ó vy, milovníci Boha! Nezabývejte se příliš tím, co se přihodí na tomto svatém místě, a nikterak se
neznepokojujte. Ať se stane cokoli, bude to tak nejlepší, protože strádání není ničím jiným než podstatou
štědrosti a žal a dřina jsou ryzím milosrdenstvím a muka jsou klidem mysli a něco obětovat znamená
obdržet dar a cokoli, co se stane, bude pocházet z milosti Boží.
Dbejte tudíž o vlastní úkoly: poskytujte lidem vedení a vzdělávejte je ve způsobech ‘Abdu’l-Baháa.
Předávejte lidstvu toto radostné poselství z Říše Abhá. Ani ve dne, ani v noci neodpočívejte a ani na
okamžik nevyhledávejte klid. Snažte se celou svou silou přinášet tyto šťastné zvěsti ke sluchu lidí. Ve
své lásce k Bohu a oddanosti k ‘Abdu’l-Baháovi přijímejte veškerou trýzeň, veškerý žal. Snášejte
útočníkův výsměch i nepřítelovo plísnění. Následujte v ‘Abdu’l-Baháových šlépějích a kráčejte po
stezce Krásy Abhá, v každém okamžiku toužíce položit svůj život. Zařte jako jitřenka, buďte neklidní
jako moře; jako nebeská oblaka rozsévejte život na pole a stráně a jako dubnový vítr vějte svěžest mezi
těmito lidskými stromy a dejte jim rozkvést.
(‘Abdu’l-Bahá, Výběr z ‘Abdu’l-Baháových spisů, č. 200.9–200.11)

17. „Znamení chápajícího a milujícího je toto, že jej nalezneš suchého v moři.“ Takto on byl... V hlubinách
moře zůstal suchý, v srdci ohně chladný a v bezpečí …
(‘Abdu’l-Bahá, Memorials of the Faithful (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1971), str. 11)

18. A nyní, budete-li jednat v souladu s Bahá’u’lláhovým učením, můžete být ujištěni, že se vám dostane
pomoci a utvrzení. Ve všem, do čeho se pustíte, dosáhnete vítězství, a žádný obyvatel země vám nebude
schopen odolat. Jste dobyvateli, neboť vás podporuje moc Ducha svatého. Nad rámec všech fyzických
a jevových sil vám pomůže sám Duch svatý.
(‘Abdu’l-Bahá, Star of the West, sv. 8, č. 8 (1. srpna 1917), str. 103)

19. Pravda, Věc naráží, jako každé jiné hnutí, na překážky, komplikace a nepředvídané obtíže, ale na rozdíl
od jakékoli jiné lidské organizace podněcuje ducha víry a zbožnosti, který nás vždy přiměje, abychom
vyvíjeli nové a upřímné úsilí těmto obtížím čelit a urovnat jakékoli rozdíly, které mohou vyvstat a jistě
i vyvstanou.
S upřímnou nadějí se velmi těším, až uslyším o těchto vašich nových snahách a o silném odhodlání, o
kterém nikdy nedopustíte, aby polevilo, za každou cenu udržet jednotu, vliv a důstojnost Věci.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 16. prosince 1922, publikováno v Bahá’í Administration: Selected Messages, 1922–1932
(Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1974, vydání z 1995), str. 28)

20. V tomto procesu očisty, kdy se celé lidstvo svíjí v agónii strašlivých muk, by Bahá’í neměli doufat, že
zůstanou ušetřeni. Vezmeme-li v úvahu břevno, jež máme ve svém vlastním oku, ihned shledáme, že
tato muka jsou určena i nám, kdož prohlašujeme, že jsme očisty již dosáhli. Tato světová krize je
nezbytná, aby nás vyburcovala a my si uvědomili, jak důležitá je naše povinnost a že musíme pokračovat
ve své práci. Utrpení nám dodá energii, abychom mohli lidstvu předložit cestu ke spáse; vytrhne nás
z poklidu, neboť ani zdaleka neděláme vše, co je v našich silách, abychom učili Věc a sdělovali
Poselství, jež nám bylo svěřeno.
(Z dopisu z 14. října 1931 napsaného jménem Shoghi Effendiho jednotlivci, publikovaného v Lights of Guidance: A Bahá’í
Reference File, sestaveno Helen Hornby, 2. opr. vyd. (Nové Dillí: Bahá’í Publishing Trust, 1988, vydání z 2010), č. 447, str.
134)

21. Že se Věc, spojená se jménem Bahá’u’lláha, živí z těch skrytých pramenů nebeské síly, kterou žádná
síla lidské osobnosti, ať má jakékoliv kouzlo, nemůže nahradit; že její oporou je výhradně onen mystický
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Zdroj, se kterým nelze srovnávat žádnou světskou výhodu, ať již jde o bohatství, slávu nebo vzdělání;
že se šíří způsoby tajemnými a naprosto se lišícími od měřítek přijatých většinou lidstva, se, pokud to
již není zjevné, bude stále více projevovat, jak si razí cestu vpřed k novým vítězstvím ve svém zápase o
duchovní obnovu lidstva.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 11. března 1936, v Bahá’u’lláhův světový řád, vybrané dopisy, str. 73-4)

22. Když se světem valí takováto krize, žádný člověk nemůže doufat, že zůstane nezasažen. Jsme součástí
organického celku, a když trpí jedna část organismu, pocítí následky celý zbytek těla. To je ten důvod,
proč Bahá’u’lláh naši pozornost směřuje k jednotě lidstva. Jako Bahá’í bychom však neměli takovéto
útrapy nechat, aby oslabily naši naději v budoucnost.
(Z dopisu z 14. dubna 1932 napsaného jménem Shoghi Effendiho jedné Bahá’í rodině, publikovaného v Lights of Guidance:
A Bahá’í Reference File, č. 446, str. 133)

23. Neodolatelný pochod Bahá’u’lláhovy Víry, nahlížen v tomto světle a poháněn podněcujícími vlivy, jež
vznikají z nerozumu jejích nepřátel i ze síly v ní skryté, vyúsťuje ve sled rytmických pulzací,
přivoděných prudkými výlevy jejích nepřátel na jedné straně a vibrací Božské moci na straně druhé,
které jej s neustále vzrůstající setrvačností zrychlují na oné předurčené dráze, již pro něj načrtla Ruka
Všemocného.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 12. srpna 1941, v This Decisive Hour: Messages from Shoghi Effendi to the North American
Bahá’ís, 1932–1946, č. 85, odst. 11)

24. Naší povinností je svůj zrak s neutuchající pozorností zaměřit na povinnosti a odpovědnosti, jimž nyní
v této hodině čelíme, své zdroje, materiální i duchovní, soustředit na úkoly, které leží těsně před námi,
zajistit, abychom neztráceli žádný čas, abychom nezmeškali žádnou příležitost, nevyhýbali se žádné
povinnosti, aby žádný úkol nebyl vykonán jen napolovic a žádné rozhodnutí nebylo odkládáno. Úkol
povolávající nás chopit se výzvy svou vážností a silou nevídané je příliš obrovský a posvátný, čas příliš
krátký, hodina příliš nebezpečná, pracovníků příliš málo, volání příliš vytrvalé, zdroje příliš
nedostatečné na to, abychom si tyto drahocenné a letmé hodiny nechali vyklouznout z ruky a nechali si
uniknout kořist, kterou máme na dosah.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 15. června 1946, v This Decisive Hour: Messages from Shoghi Effendi to the North American
Bahá’ís, 1932, č. 158, odst. 22)

25. Mistrní budovatelé Bahá’u’lláhova počínajícího světového řádu musí vystoupat do vznešenějších výšin
hrdinství, jak se lidstvo noří do větších hlubin zoufalství, ponížení, rozkolu a soužení. Nechť vyrazí
vpřed do budoucnoti s klidem a přesvědčením, že hodina jejich nejmohutnějšího vypětí a vrcholné
příležitosti pro jejich nejsmělejší činy se musí překrývat s apokalyptickými nepokoji, které značí nejnižší
bod rychle upadajícího osudu lidstva.
(Shoghi Effendi, z dopisu z 3. listopadu 1948, v Citadel of Faith: Messages to America, 1947–1957 (Wilmette: Bahá’í
Publishing Trust, 1965, vydání z 1999), str. 58)

26. Začíná být zřejmé, že svět ještě nemá porodní bolesti plně za sebou, že nový věk se ještě zcela nenarodil,
že skutečný mír ještě není úplně za rohem. Nesmíme mít žádné iluze o tom, kolik toho na nás a na našem
úspěchu či selhání závisí. Celé lidstvo je rozrušené a zmatené a trpí; nemůžeme očekávat, že my
rozrušení nebudeme, že nebudeme trpět – leč nemusíme být zmateni. Naopak, naší výsadou jsou důvěra
a jistota, naděje a optimismus. Úspěšné vykonávání našich různých plánů je nejlepším znamením, které
můžeme dávat o své víře a vnitřní jistotě, a nejlepším způsobem, jak můžeme pomoci svým bližním
z jejich zmatku a obtíží.
(Z dopisu z 9. dubnal 1949 napsaného jménem Shoghi Effendiho jedné národní duchovní radě, publikovaného v Unfolding
Destiny (Londýn: Bahá’í Publishing Trust, 1981), str. 225)

27. Armády Nejvyššího shromáždění jsou v bojovném šiku, seřazeny mezi zemí a nebem připravené
pospíšit na pomoc těm, již povstanou učit Víru. Hledá-li někdo utvrzení Ducha svatého, může je
naleznout v hojném množství na poli učení Víry. Svět hledá jako nikdy předtím, a pokud přátelé
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povstanou s novým odhodláním, plně oddáni ušlechtilému úkolu před sebou, bude pro slavnou Víru
Boží vybojováno vítězství za vítězstvím.
(Z dopisu z 2. února 1956 napsaného jménem Shoghi Effendiho jednotlivci, publikovaném v The Compilation of
Compilations (Maryborough: Bahá’í Publications Australia, 1991), sv. 2, str. 223, č. 1720)

28. V takovémto čase strádání, kdy je lidstvo zmatené a nejmoudřejší z lidí jsou bezradní stran nápravy,
jsou lidé Bahá, již mají důvěru v Jeho neselhávající milost a božské vedení, ujištěni, že každá z těchto
trýznivých zkoušek má příčinu, účel a definitivní výsledek a že všechny jsou nezbytnými nástroji pro
ustavení neměnné Vůle Boží na zemi. Jinými slovy, na jedné straně je lidstvo bito metlou Jeho trestu,
jenž nevyhnutelně svede dohromady roztroušené a přemožené kmeny země; a na druhé straně těch
několik málo slabých, o které On pečuje pod ochranou Svého milujícího vedení, pokračuje v tomto
Formativním věku a přechodném období v budování nedobytné pevnosti uprostřed těchto bouřlivých
vln, pevnosti, která bude jediným zbývajícím útočištěm pro ony ztracené zástupy. Pročež se drazí přátelé
Boží, již před sebou mají takovou obsáhlou a jasnou vizi, nenechají zneklidnit takovými událostmi ani
vyděsit takovými hřímavými hluky, ani nebudou čelit takovému vření se strachem a úzkostí, ani se
nenechají byť jen na okamžik odradit od plnění svých posvátných povinností.
(Světový dům spravedlnosti, z poselství z 10. února 1980 íránským věřícím žijícím v jiných zemích světa)

29. Každá instituce tohoto božsky stvořeného Řádu je dalším útočištěm pro neklidem zmítaný lid; každá
duše osvícená světlem posvátného Poselství je dalším článkem jednosti lidstva, dalším služebníkem
pečujícím o potřeby churavějícího světa. I kdyby měla být Bahá’í společenství v nadcházejících letech
odříznuta od Světového centra či od sebe navzájem — jak již některá byla — Bahá’í věřící se nezastaví
ani nezaváhají; budou pokračovat v cestě za svými cíli, provázeni svými duchovními radami a vedeni
poradci, členy pomocných sborů a jejich asistenty.
(Světový dům spravedlnosti, z dopisu z 3. listopadu 1980 Bahá’í věřícím světa)

30. Nechť všichni povstanete a chopíte se úkolů tohoto stěžejního okamžiku. Nechť každý zanechá svou
vlastní stopu v tomto krátkém časovém úseku tak nabitém možnostmi a nadějí pro veškeré lidstvo.
Abyste se nenechali rozptýlit ani pohltit drastickými událostmi této přechodné doby, mějte neustále na
paměti radu našeho neomylného průvodce, Shoghi Effendiho: „Není na nás, pouhých titěrných
smrtelnících, abychom se v takovémto kritickém stádiu dlouhých a pestrých dějin lidstva snažili dospět
k přesnému a přiměřenému chápání kroků, které musí postupně zavést krvácející lidstvo, bídně
zapomněvší na svého Boha a nedbalé Bahá’u’lláha, od nesmírných muk ke konečnému vzkříšení… Na
nás spíše spočívá povinnost, ať je výjev sebezmatenější, ať jsou současné vyhlídky sebeponuřejší, ať
jsou zdroje, jež máme k dispozici, sebeomezenější, usilovně s vyrovnaností, sebevědomím a bez ustání
pracovat, abychom, jakýmkoli způsobem nám okolnosti dovolí, přispěli svým dílem a napomohli
působení sil, jež do šiku seřazené a řízené Bahá’u’lláhem vedou lidstvo z údolí utrpení a hanby k
nejvznešenějším vrcholkům moci a slávy.“
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 153 (1996) Bahá’í věřícím světa)

31. Jak neobyčejně pozoruhodné, že se uprostřed kakofonie utkvělých názorů a protikladných zájmů, která
všude nabývá na síle, soustředíte na to spojovat lidi, aby budovali společenství, jež jsou útočišti jednoty.
Nenechte se předsudky a nepřátelstvím světa ani trochu sklíčit, nechť jsou vám připomínkou toho, jak
naléhavě duše všude kolem vás potřebují hojivý balzám, jejž jim můžete poskytnout pouze vy.
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 2016 Bahá’í věřícím světa)

32. Naléhavou povahu povinností, které musí veškeré uskupení věřících plnit, navíc ještě zvýrazňuje
zmatek, nedůvěra a pochmurná nálada, které ve světě panují. Přátelé by skutečně měli využívat každičké
příležitosti k tomu, aby zažíhali světlo, které může osvětlovat cestu a skýtat ujištění bázlivcům a naději
zoufalcům.
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 2017 Bahá’í věřícím světa)
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33. 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.“
(Světový dům spravedlnosti Světový dům spravedlnosti Naw-Rúzové poselství 177 (2020) Bahá’í věřícím světa)

34. Druhou skutečností, která je každým dnem očividnější, je nezdolnost a nezmenšená životní síla Bahá’í
světa tváří v tvář výzvě, jež nemá v živé paměti obdoby. …
Ať je cesta, již je nutno zdolat, sebedelší a sebesvízelnější, jsme naprosto přesvědčeni o vaší síle ducha
a odhodlání doputovat až na její konec. Čerpáte ze zásoby naděje, víry a velkodušnosti, upřednostňujíce
potřeby ostatních před vlastními, umožňujíce, aby ti, již jsou znevýhodněni, byli duchovně posíleni, aby
ti, již stále více žízní po odpovědích, byli uspokojeni, aby ti, již touží pracovat pro zlepšení světa, k tomu
dostali prostředky. Jak bychom mohli od oddaných následovníků Požehnané dokonalosti očekávat
méně?
(Světový dům spravedlnosti, Riḍvánové poselství 2020 Bahá’í věřícím světa)

35. … Svět je chycen ve spárech rychle se šířícího viru, jenž si již vyžádal mnoho tisíc životů a vážně narušil
velké množství společenských a ekonomických aktivit lidstva. Bahá’í společenství přesto zůstalo
vyrovnané a promptně jednalo, aby čelilo bezprostředním požadavkům, jež před ním vyvstaly. Nalezlo
způsoby jak zajistit, aby komunitní život zůstal nepřerušen, současně se snažíc zhostit se své úlohy při
uspokojování duchovních a materiálních potřeb společnosti v širším měřítku – náležitá to odezva na
nouzovou situaci. …
… Podnikané aktivity přirozeně musí být v souladu s převládajícími podmínkami, leč nemělo by být
žádných pochyb, že toto je doba pro ušlechtilé cíle, vznešené odhodlání a intenzivní úsilí.… Je tedy
nezbytné, aby kroky, které jsou podnikány s cílem učit se aplikovat akční rámec plánu na současné
okolnosti na světě, pokračovaly ve vší vážnosti; globální zdravotnická krize bude mít s největší
pravděpodobností po měsíce, ne-li léta, větší či menší měrou přímý dopad na Bahá’í aktivity a úkol
přizpůsobit se situaci nelze odkládat . …
Když je společnost v takových nesnázích a strastech, odpovědnost Bahá’í věřících konstruktivně
přispívat k záležitostem lidí se stává výraznější. Toto je okamžik, kdy se zřetelné, leč navzájem
propojené linie činnosti sbíhají v jediném bodu, kdy volání ke službě zní zvučně a hlasitě. …
Samozřejmě si neustále uvědomujete, že vaše povinnosti zahrnují mnohem více než odpovědnost
spravovat záležitosti společenství a zaměřovat jeho energie na plnění ušlechtilých cílů: usilujete zvýšit
povědomí o oněch duchovních silách, jež jsou dostupné každému utvrzenému věřícímu a které musí být
v hodině potřeby uvedeny do pohotovosti. Jsou to právě tyto síly, které obdaří společenství nezdolností,
zajistí jeho celistvost a zachovají jeho soustředěnost na své božské poslání sloužit lidstvu a povznést
jeho vizi budoucnosti.
(Světový dům spravedlnosti, z poselství z 9. května 2020 všem národním duchovním radám)

