8. února 2013
Bahá’í věřícím světa

Draze milovaní přátelé,
s radostí hledíme na to, že v rámci rozličných společenství jakékoli velikosti a
početního stavu dochází k tomu, že procesy spjaté s Pětiletým plánem rozněcují
ducha služby a podněcují k cílevědomé činnosti. Každý den lze spatřovat příklady
toho, jak činy zaměřené na komunikaci s ostatními za účelem zapůsobit na srdce
jednotlivců, seznamovat duše s Božím Slovem a vybízet je, aby přispívali k
zlepšování stavu společnosti, mohou časem vést k rozvoji určitého národa. Tento
kolektivní pohyb je patrný, jsou-li jednotlivé složky tohoto Plánu začleňovány do
dobře koordinovaného úsilí pokrývajícího celou oblast (klastr), přičemž dynamika
tohoto úsilí se rostoucí měrou stává něčím, co je stále běžnější. Takováto oblast se
stává dějištěm činnosti zkušených věřících stejně jako těch, kteří se k Víře přidali
teprve nedávno, aby bez ohledu na svůj věk nebo původ pracovali bok po boku,
navzájem se ve své službě doprovázeli a každému dávali možnost podílet se na
rozvoji Plánu.
Z pohledu Bahá’í světa, který je zapojen do soustředěné činnosti, nás zvláště udivuje
jeden fenomén – je jím rozhodující přínos mládeže na všech kontinentech. V tomto
fenoménu vidíme potvrzení nadějí, které do mládeže vkládal milovaný Strážce
„ohledně budoucího pokroku a šíření Věci“, a důvěry, s níž na její bedra kladl
„veškerou zodpovědnost za udržování ducha nezištné služby mezi jejími souvěrci“.
Rovněž nás udivuje, jaký počet mladých lidí se pouze po krátkém kontaktu s Bahá’í
společenstvím zavazuje ke konání smysluplných skutků služby a rychle objevuje svůj
blízký vztah k úsilí, jež tato Víra vynakládá ve věci budování společenství.
Uvažujeme-li o Bahá’í mládeži a jejích podobně smýšlejících vrstevnících,
nemůžeme jinak než se radovat z jejich horlivosti přijmout určitou míru zodpovědnosti
za napomáhání duchovnímu a společenskému rozvoji lidí v jejich okolí a zejména
těm, kteří jsou mladší než oni sami. V éře, kterou sžírá sledování osobních zájmů, ve
které je dokonce i náboženská příslušnost vážena na miskách odměny a osobního
uspokojení, je povzbudivé se setkávat s jednotlivci, kterým je přibližně od patnácti do
dvaceti let a více – tedy jednotlivci, které má jednoznačně na mušce agresivní
materialismus – kteří jsou podněcováni Bahá’u’lláhovou představou budoucnosti a
kteří jsou připraveni klást potřeby ostatních před své vlastní. Skutečnost, že tato
ušlechtilá mládež prostřednictvím vlastního úsilí jakož i hybné síly, kterou celému
společenství uděluje, tak účinně přispívá ke snahám, jež jsou všude vynakládány, je
dobrou předzvěstí předpokládaného uspíšení těchto snah.
To, čeho bylo v uplynulých dvou letech dosaženo, bude zajisté zdaleka překonáno, a
to nejen v posledních letech tohoto stávajícího Plánu, ale i ve zbývajících letech
prvního století Formativního věku. K urychlení tohoto ohromného projektu a k
vybídnutí dnešní mládeže k plnému převzetí povinností, které musí v tomto rychle se
zkracujícím mezidobí plnit, oznamujeme, že mezi červencem a říjnem svoláváme 95
mládežnických konferencí, jejichž konání je naplánováno na místech, která pokrývají
celou zeměkouli: Accra, Addis Abeba, Aguascalientes, Alma-Ata, Antananarivo, Apia,
Atlanta, Auckland, Baku, Bangui, Bardiya, Battambang, Bengalúru, Bhópál,
Bhuvanéšvar, Boston, Brasilia, Bridgetown, Bukavu, Cali, Canoas, Cartagena de
Indias, Cochabamba, Čennaj, Daidanaw, Dakar, Dallas, Danane, Dáresalám, Dháka,

Dněpropetrovsk, Durham (Spojené státy), Frankfurt, Guwahati, Helsinki, Chibombo,
Chicago, Chudžand, Istanbul (2), Jakarta, Johannesburg, Kadugannawa, Kampala,
Kalkata, Kananga, Karáčí, Kinshasa, Kišiněv, Kučing, Lae, Lima, Londýn,
Lubumbaši, Lucknow, Macao, Madrid, Manila, Matunda Soy, Moskva, Mwinilunga,
Mzuzu, Nadi, Nairobi, Nové Dillí, Oakland, Otavalo, Ouagadougou, Panchgani, Paříž,
Patna, Perth, Phoenix, Port-au-Prince, Port Dickson, Port Moresby, Port-Vila, San
Diego, San José (Kostarika), San Jose City (Filipíny), San Salvador, Santiago,
Sapele, Sarh, Seberang Perai, South Tarawa, Sydney, Tbilisi, Thyolo, Tirana,
Toronto, Ulánbátar, Vancouver, Verona a Yaoundé. Na tato setkání zveme všechny
mladé lidi, kteří vidí v metodách a nástrojích Plánu energické prostředky pro
směřování k lepší společnosti. A Bahá’í věřící všech věkových kategorií vyzýváme k
plné podpoře těchto účastníků, na jejichž snahách toho tolik závisí.
Milovaní přátelé! Pro každou generaci mladých věřících přichází příležitost něčím
přispět k osudu lidstva, příležitost, která je pro jejich stávající životní etapu jedinečná.
Pro současnou generaci nastal čas rozjímat, převzít na sebe závazek a důkladně se
připravovat na život služby, z něhož bude v hojné míře plynout požehnání. Ve svých
modlitbách na Svatém Prahu úpěnlivě prosíme Odvěkou Krásu, aby z řad
roztěkaného a zmateného lidstva vyzvedla čisté duše obdařené jasným zrakem:
mládež, jejíž bezúhonnost a poctivost nepoškozuje lpění na chybách ostatních a
kterou neochromují žádné vlastní nedostatky; mládež, která bude vzhlížet k Mistrovi
a „přivede ty, kterým byl odpírán přístup, do kruhu důvěrných přátel“; mládež, jejíž
vědomí chyb, které společnost má, ji bude pobízet k práci na její transformaci a nikoli
k tomu, aby se od ní distancovala; a mládež, která bez ohledu na to, co ji to bude
stát, odmítne přecházet nepravosti, jež jsou vtěleny do mnoha podob, a která
namísto toho bude usilovně pracovat, aby „světlo spravedlnosti mohlo svou září zalít
celý svět. “
[podepsán: Světový dům spravedlnosti]

