Ridván 2011
Bahájom sveta:
Drahomilovaní priatelia,
1. na začiatku tohto slávneho obdobia naše oči rozjasňuje pohľad na novoodhalenú veľkoleposť
pozlátenej kupoly, ktorá korunuje vznešenú Bábovu svätyňu. Tejto dôstojnej stavbe bol
prinavrátený nebeský lesk, ktorý pre ňu zamýšľal Shoghi Effendi, a opäť dňom a nocou osvetľuje
pevninu, more a nebo, dosvedčujúc majestátnosť a svätosť Toho, ktorého posvätné pozostatky sú v
nej uložené.
2. Tento okamih radosti prežívame súčasne so záverom sľubnej kapitoly odhaľovania božského
plánu. Zostáva už len jedno desaťročie prvého storočia formatívneho veku, prvých sto rokov, ktoré
majú byť prežité v dobrotivom tieni ‘Abdu’l-Bahovej Poslednej vôle. Po Päťročnom pláne, ktorý sa
práve končí, nasleduje ďalší, ktorého črty sa už stali predmetom intenzívneho štúdia na celom
bahájskom svete. Skutočne nemôžeme byť spokojnejší s odozvou na naše posolstvo adresované
konferencii zborov kontinentálnych poradcov a na ridvánové posolstvo spred dvanástich mesiacov.
Priatelia sa neuspokojili s útržkovitým pochopením ich obsahu a individuálne a v skupinách sa na
formálnych a spontánnych stretnutiach opätovne k týmto posolstvám vracajú. Ich porozumenie je
obohatené prostredníctvom aktívnej a informovanej účasti na programoch rastu podporovaných v
ich zoskupeniach. Vďaka tomu celosvetové bahájske spoločenstvo za niekoľko mesiacov vedome
vstrebalo to, čo je potrebné k tomu, aby ho popohnalo do sebaistého začiatku nadchádzajúceho
desaťročia.
3. Za to isté obdobie otriasli vládami a ľuďmi narastajúce príklady politických prevratov a
ekonomických nepokojov na rôznych kontinentoch. Spoločnosti sa dostali na pokraj revolúcie a vo
významných prípadoch túto hranicu prekročili. Predstavitelia zisťujú, že ani zbrane ani bohatstvo
nezaručujú bezpečnosť. Tam, kde neboli túžby ľudí naplnené, tam sa nahromadilo rozhorčenie.
Spomíname si, ako výstižne Bahá‘u’lláh napomínal vládcov zeme: „Ľud je vám pokladom.
Vyvarujte sa, aby vaše vládnutie neporušilo prikázania Božie a nevydajte svojich chránencov do rúk
okrádačov.“ Ale pozor: Bez ohľadu na to, aký úchvatný je pohľad na zanietenie ľudí po zmene,
treba pamätať na to, že existujú záujmy, ktoré manipulujú priebeh udalostí. A pokiaľ nebude
podaný liek predpísaný božským Lekárom, súženie tohto veku bude pretrvávať a prehlbovať sa.
Všímavý pozorovateľ súčasnosti rýchlo rozpozná zrýchľujúci sa, prerušovaný, ale neúprosný,
rozklad usporiadania sveta, ktoré je žalostne nedokonalé.
4. Je však možné vnímať aj jeho protipól, konštruktívny proces, ktorý strážca spájal s „rodiacou sa
Bahá’u’lláhovou vieru“ a ktorý opisoval ako „zvestovateľa nového svetového usporiadania, ktoré
viera musí zakrátko ustanoviť.“ Jeho nepriamy vplyv je možné vidieť v množstve citov,
vyjadrených obzvlášť mládežou. Tie pramenia z túžby prispievať k spoločenskému rozvoju.
Nasledovníkom Požehnanej krásy je udelené požehnanie, že táto túžba, ktorá neúprosne vyviera z
ľudského ducha v každej krajine, dokáže nájsť také výstižné vyjadrenie v práci bahájskeho
spoločenstva zameranej na vytváranie schopností pre efektívne pôsobenie medzi rozmanitými
populáciami planéty. Dá sa s týmto porovnávať nejaká iná výsada?
5. Lepšie porozumenie tejto práce každý veriaci získa, ak pohliadne na ‘Abdu’l-Bahu. V tomto čase
si pripomíname sté výročie Jeho „epochálnych ciest“ do Egypta a na Západ . Učenie neúnavne
objasňoval v každom spoločenskom kruhu: v domovoch a misionárskych centrách, v kostoloch a
synagógach, v parkoch a na námestiach, vo vlakoch a v parníkoch, v kluboch a spoločnostiach, na
školách a univerzitách. Bol nekompromisný v obhajovaní pravdy, a pritom nekonečne jemný v
správaní, a aplikoval univerzálne božské princípy na potreby tohto veku. Všetkým bez rozdielu –
úradníkom, vedcom, robotníkom, deťom, rodičom, vyhnancom, aktivistom, duchovným
predstaviteľom, skeptikom – prejavoval lásku, múdrosť, útechu, čokoľvek, čo práve potrebovali.
Zároveň s tým, ako povznášal ich dušu, vystavoval skúške ich predpoklady, preorientovával ich
pohľad na vec, rozširoval ich vedomie a nasmerovával ich energiu. Slovami a skutkami prejavoval

taký súcit a štedrosť, že sa srdcia úplne premenili. Nikto nebol odmietnutý. Je našou veľkou
nádejou, že počas tohto obdobia stého výročia časté spomínanie neporovnateľných Majstrových
činmi bude inšpirovať a posilňovať Jeho úprimných obdivovateľov. Majte Jeho príklad pred očami
a upierajte naň svoj pohľad. Nech je vaším inštinktívnym sprievodcom pri uskutočňovaní cieľa
plánu.
6. Na začiatku prvého globálneho plánu bahájskeho spoločenstva Shoghi Effendi pôsobivým
jazykom opísal postupné štádiá, prostredníctvom ktorých božské svetlo, zapálené v Siyah-Chále,
zaodeté do lampy zjavenia v Bagdade, rozšírené do krajín Ázie a Afriky, svietiace so zvýšeným
jasom v Adrianopole a neskôr v ´Akke, zalialo cez oceány ostatné kontinenty a prostredníctvom
ktorých bude postupne rozšírené do štátov a závislých území sveta. Záverečnú časť tohto procesu
charakterizoval ako „preniknutie tohto svetla ... na všetky zvyšné územia na zemeguli“. Hovoril o
nej ako o „štádiu, v ktorom svetlo Božej víťazoslávnej viery, žiariace vo všetkej svojej sile a sláve,
zaplaví a obkolesí celú planétu“. Hoci tento cieľ ešte zďaleka nie je dosiahnutý, v mnohých
regiónoch už svetlo intenzívne svieti. V niektorých krajinách svieti v každom zoskupení. V krajine,
kde bolo toto neuhasiteľné svetlo po prvýkrát zapálené, svieti jasne napriek tým, ktorí by ho chceli
uhasiť. V rozličných národoch dosahuje stálu žiarivosť v celých susedstvách a dedinách, s tým ako
Ruka Prozreteľnosti v srdci za srdcom zapaľuje jednu sviecu za druhou . Na každej úrovni ľudskej
interakcie osvetľuje hĺbavý rozhovor. Svoje lúče vrhá na myriadu iniciatív podniknutých s cieľom
podporiť blahobyt ľudí. A v každom prípade vyžaruje z verného veriaceho, zo životaschopného
spoločenstva a z milujúcej duchovnej rady – každý z nich je majákom svetla proti temnote.
7. Úprimne sa na posvätnom Prahu modlíme, aby každého z Vás, nositeľov neuhasiteľného
plameňa, obklopovalo mocné Bahá’u’lláhove utvrdenie pri tom, ako ostatným ľuďom odovzdávate
iskričku viery.
[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]

