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20. října 2008
Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
Dnešní den, den výročí Bábova Narození, představuje středobod
stojící v polovině tohoto pětiletého podniku, který bude zaměstnávat
Bahá’í svět až do Ridvánu 2011. Své hlavy skláníme v pokorné
vděčnosti Bahá’u’lláhovi za projevy přízně a utvrzení, která uděluje těm,
kteří se tak pilně a obětavě lopotí v první linii práce na poli učení Víry.
Od ukončení Desátého mezinárodního Bahá’í konventu před několika
měsíci dochází ke zvýšenému uvědomování si účinnosti rámce, který řídí
činnost Pětiletého plánu, neboť hlubší porozumění, kterého se delegátům
dostalo, rozsáhle proniklo celým Bahá’í společenstvím. Desítky oblastí
po celé zeměkouli se připravují na systematickou expanzi a očekáváme,
že uvidíme vlnu intenzivních programů růstu, jež budou zahájeny v
měsících, které povedou až k Ridvánu příštího roku.
Výzva, před kterou přátelé v těchto a ve všech dalších oblastech
stojí, bude svou povahou dvojí. S tím, jak se budou učit označovat
vnímavé složky společnosti a dělit se s dušemi, které ochotně
naslouchají, o poselství, které Víra přináší – což je cílem, jejž obecně
není obtížné plnit – budou se v praxi snažit porozumět tomu, jak se mají
rozličné prvky zdravého modelu růstu, obzvláště rozvoj lidských zdrojů,
začleňovat do jednoho soudržného celku. Jak povzbuzující je zjišťovat,
že v okamžiku, kdy se přátelé v nějaké oblasti začnou s touto dvojí
výzvou vypořádávat, dojde k dosažení okamžitého pokroku. Cíl zahájit
intenzivní program růstu se stává bezprostředně dosažitelným.
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Nemělo by být žádným překvapením, že trvalý nárůst síly
společenství půjde ruku v ruce s dalším úpadkem starého světového
řádu. Přátelé by se opravdu měli mít na pozoru, aby zajistili, aby rozvoj
schopnosti společenství přijímat nové členy držel krok s růstem
vnímavosti rozčarovaného lidstva. Pohleďte, jak se v tak krátkém
časovém rozpětí od chvíle, kdy jsme v našem Ridvánovém poselství toto
varování uvedli, zapotácely finanční struktury, které se kdysi považovaly
za nedobytné a světoví vůdci ukázali svou neschopnost vynalézt řešení,
která by neměla pouze dočasnou povahu, což je selháním, k němuž se
rostoucí měrou přiznávají. Ať jsou opatření, která se schválila,
sebesprávnější, došlo k otřesu důvěry a vytratil se pocit bezpečí. Takový
vývoj událostí určitě přiměje věřící ve všech zemích k tomu, aby
rozjímali nad žalostným stavem současného řádu a upevňuje je v
přesvědčení, že k rozvoji materiální a duchovní civilizace musí docházet
současně.
S těmito myšlenkami na paměti se často modlíme obracejíce svá
srdce k Bahá’u’lláhovi a úpěnlivě Ho prosíme, aby Své následovníky
posílil Svou neutuchající milostí. V takových okamžicích Ho snažně
žádáme, aby jejich duše osvítil světlem poznání a víry. Ať nepodceňují
sílu, jež je vrozena systému, který pro šíření Jeho Víry zavádějí ani ať
nesprávně nechápou pravý záměr globálního podniku, do něhož se
pustili. Nechť se neodchylují od stezky učení se, na niž vstoupili a ať je
nerozptylují pomíjivé záležitosti zmatené společnosti. Ať neopomíjejí
ocenit, jakou hodnotu má kultura, která nyní ve společenství zapustila
kořeny a která prosazuje systematické studium Tvořivého Slova v
malých skupinkách s cílem rozvíjet schopnosti pro službu. Nechť nikdy
nezapomínají na povinnost starat se o potřeby dětí světa a pořádat pro ně
hodiny, které rozvíjejí jejich duchovní schopnosti a pokládají základy
ušlechtilého a čestného charakteru. Nechť si uvědomují plný význam
svých snah pomáhat mladým lidem budovat silnou mravní identitu v
raných letech jejich dopívání a dodávat jim sílu, aby přispívali k
blahobytu svých společenství. Nechť se radují z toho, že se
prostřednictvím důsledné a systematické činnosti naučili, jak se má
zavádět rytmus růstu, který věnuje patřičnou pozornost nezbytným
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prvkům expanze, konsolidace, vyhodnocování a plánování. Nechť jsou
všichni do jednoho obdařeni stálostí a věrností a nechť je jim udělena
odvaha, aby podstoupili jakékoli oběti, jichž je k zajištění ohromujícího
úspěchu Plánu třeba. Mravností svého chování, upřímností své lásky ke
svým spolubližním a vřelostí své touhy sloužit národům světa nechť
obhájí pravdu hlásanou Bahá’u’lláhem, že lidstvo tvoří jeden celek.
Nechť jsou přičinliví ve svých snahách po navazování pout přátelství,
které nebere žádný ohled na panující společenské bariéry a bez ustání se
usilují o spojování srdcí v lásce k Bohu. Chováme horoucí naději, aby
mohli poznat hlubší důsledky svého poslání. Naší nejvroucejší modlitbou
na Svatém Prahu je, aby neklopýtli při uskutečňování svých
ambiciózních cílů bez ohledu na to, jak těžké jsou krize, které zachvacují
svět kolem nich.
Abychom přátelům poskytli příležitost sejít se, aby oslavili
skvělé činy, jež se během Plánu vykonaly a stejnou měrou aby rokovali o
jeho současných naléhavých požadavcích, oznamujeme svolání řady
regionálních konferencí, jichž bude celkem jednačtyřicet a které se
budou v období od listopadu do března konat v následujících městech:
Abidjan, Accra, Almaty, Antofagasta, Atlanta, Auckland, Baku,
Bangalore, Bangui, Battambang, Bologna, Bukavu, Chicago, Dallas,
Frankfurt, Guadalajara, Istanbul, Johannesburg, Kyjev, Kolkata, Kuala
Lumpur, Kuching, Lae, Londýn, Los Angeles, Lubumbashi, Lusaka,
Madrid, Managua, Manila, Nakuru, Nové Dillí, Portland, Quito, Sao
Paulo, Stamford, Sydney, Toronto, Ulánbátar, Vancouver, Yaounde. Na
každou z těchto konferencí vysíláme jako své zástupce dva členy
Mezinárodního centra pro učení Víry. Národní duchovní rady v
pořadatelských zemích budou mít k dispozici další podrobnosti týkající
se účasti. Naléhavě vyzýváme věřící, ať už ty, kteří se již zcela zapojují
do plnění ustanovení Plánu, nebo ty, jejichž poměry jim až doposud
brání, aby své přání tak učinit uskutečňovali, aby této příležitosti využili
a zúčastnili se konference, která se bude v jejich oblasti konat.
podepsán: Světový dům spravedlnosti

