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Bahájom sveta,
ktorí konajú na základe ‘Abdu’lBahovho poverenia

Drahomilovaní priatelia,
dnes na úsvite sa v Majstrovej izbe v dome v Bahjí vo Vašom mene zhromaždili
členovia Svetového domu spravodlivosti spolu s členmi Medzinárodného centra pre učenia
viery, aby si pripomenuli ten významný okamih, keď ‘Abdu’l-Bahovo pero zjavilo prvú
z Tabuliek božského plánu. Vďační za znamenité úspechy z minulosti sme predniesli
modlitby z týchto úžasných tabuliek. Prosili sme o božskú podporu v namáhavej práci
potrebnej v nadchádzajúcej etape rozvoja plánu. A úpenlivo sme žiadali o nebeskú štedrosť
na zaistenie ešte väčších víťazstiev pri postupnom zdolávaní výziev v budúcich etapách,
ktoré budú siahať až na pokraj zlatého veku.
Božský plán, tá vznešená edícia listov, ktoré ‘Abdu’lBahá adresoval bahájom Severnej
Ameriky medzi 26. marcom 1916 a 8. marcom 1917, predstavuje jednu z mocných listín
viery Jeho Otca. Shoghi Effendi vysvetľuje, že v týchto štrnástich tabuľkách je predložený
„najmocnejší plán, ktorý kedy vznikol prostredníctvom tvorivej moci Najväčšieho mena“. Je
„poháňaný silami mimo našej schopnosti predvídať alebo odhadnúť“ a „za dejisko svojho
pôsobenia si nárokuje územia pokrývajúce päť kontinentov a ostrovy siedmich morí“. Nesie
v sebe „semienka duchovnej obrody sveta a konečného vykúpenia“.
V Tabuľkách božského plánu ‘Abdu’l-Bahá predložil nielen rozsiahlu víziu
nevyhnutnú na vykonanie úloh, ktoré Bahá’u’lláh zveril Svojim milovaným, ale načrtol aj
duchovné koncepty a praktické stratégie nevyhnutné na úspech. V Jeho nabádaniach učiť
vieru a cestovať s týmto zámerom; povstať osobne alebo v zastúpení iných; osídliť všetky
kúty sveta a priniesť vieru do krajín a území, ktoré podrobne vymenoval; naučiť sa príslušné
jazyky a preložiť a distribuovať posvätné texty; vyškoliť učiteľov viery a obzvlášť mládež;
učiť vieru masy ľudí a predovšetkým domorodé obyvateľstvo; byť pevný v Zmluve
a ochraňovať vieru; rozsievať semienka a živiť ich v procese organického rastu, nachádzame
výrazné črty celej série plánov, pričom každý je špecifickou etapou božského plánu
utváraného Hlavou viery, ktorý sa bude naďalej odvíjať počas formatívneho veku.
Počiatočná odozva na Tabuľky božského plánu bola obmedzená na vznešené odvážne
činy niekoľkých, ktorí nezávisle povstali tak ako nesmrteľná Martha Rootová. Práve Shoghi
Effendi pomáhal bahájom vo svete, aby postupne pochopili význam tejto listiny a naučili sa
systematicky pristupovať k jej požiadavkám. S týmto plánom čakal takmer dvadsať rokov,
kým sa nevykryštalizoval správny poriadok. Následne spoločenstvá trpezlivo viedol k tomu,
aby uskutočňovali národné plány, vrátane dvoch sedemročných plánov v Severnej Amerike,
ktoré predstavovali prvé etapy božského plánu, až kým sa nakoniec v roku 1953 mohli
zjednotiť v prvom globálnom pláne ‒ desaťročnom ťažení. Shoghi Effendi sa díval za toto
rozhodujúce desaťročie a videl „začiatok celosvetového úsilia predurčeného na to, aby sa naň
podujal v budúcich epochách“ formatívneho veku „svetový dom spravodlivosti, ktorý bude
symbolizovať jednotu a zjednocovať činnosti týchto národných rád“. Božský plán

v súčasnosti pokračuje v intenzívnom úsilí ustanoviť model života spoločenstva, ktorý
dokáže pojať tisícky a tisícky ľudí v zoskupeniach pokrývajúcich povrch planéty. Nech každý
baháj oceňuje, hlbšie ako kedykoľvek predtým, to, že opatrenia pre ďalšiu etapu božského
plánu, stanovené v našom nedávnom posolstve konferencii kontinentálnych poradcov,
zahŕňajú náročné potreby dneška ‒ naliehavé i posvätné požiadavky, ktoré, keď sa im
obetavo a vytrvalo venuje pozornosť, môžu urýchliť „príchod zlatého veku, ktorý musí byť
svedkom vyhlásenia Najväčšieho mieru a rozvinutia svetovej civilizácie, ktorá je výsledkom
a hlavným cieľom tohto mieru“.
Ako len môžeme primerane vyjadriť svoju nezadržateľnú lásku a bezhraničný obdiv,
ktoré cítime, keď premýšľame nad pozoruhodnými činmi členov Vašich spoločenstiev,
minulých i súčasných, v snahe napĺňať svoju posvätnú úlohu? Vízia, ktorá sa odvíja pred
našimi očami, predstavuje nezdolný pohyb, ktorý rozochvieva miestnu úroveň, organicky
prekvitá a vzrastá raz bez povšimnutia a inokedy vo veľkých vlnách, aby nakoniec pojal celý
svet: Bohom opojení milujúci, ktorí prekonávajú vlastné možnosti, embryonálne inštitúcie
učiace sa využívať svoje schopnosti pre blahobyt ľudstva, spoločenstvá kryštalizujúce sa ako
útočiská a školy, v ktorých je živený potenciál človeka. Vzdávame hold i tej najnepatrnejšej
duchovnej službe a nepoľavujúcim snahám radových veriacich, ktorí sú oddaní viere, ako aj
mimoriadnym úspechom jej hrdinov, rytierov a mučeníkov. Na šíre kontinenty a roztrúsené
ostrovy, od arktických oblastí až po púštne podnebie, od náhorných plošín naprieč nížinami,
do zaplnených mestských štvrtí a dedín popri riekach a cestičkách v džungli, ste Vy a Vaši
duchovní predchodcovia priniesli posolstvo Požehnanej krásy ľuďom a národom. Obetovali
ste odpočinok a pohodlie a zanechali ste svoje domovy, aby ste cestovali do neznámych
krajov alebo sa presťahovali v rámci svojej krajiny. Pre spoločné dobro ste odložili nabok
vlastné záujmy. Bez ohľadu na svoje prostriedky ste obetavo prispeli svojím dielom zdrojov.
Učili ste vieru nespočetné množstvá ľudí, skupiny v rozličných prostrediach a jednotlivcov
vo svojich domovoch. Oživili ste duše a pomáhali im na ceste ich služby, doširoka ste
rozširovali bahájske spisy a do hĺbky študovali učenie a usilovali sa o znamenitosť vo
všetkých oblastiach. Ľudí z každej vrstvy ste zapájali do rozhovorov o hľadaní riešení pre
neduhy ľudstva a iniciovali snahy o sociálnoekonomický rozvoj. Hoci niekedy vyvstali
nedorozumenia a problémy, navzájom ste si odpustili a kráčali ste spolu v zomknutých
radoch. Vystavali ste rámec správneho poriadku a neochvejne ste ľnuli k Zmluve, chrániac
vieru pred každým útokom, ktorý bol voči nej nasmerovaný. Vo svojom zanietení pre
Milovaného ste pretrpeli predsudky a odcudzenie, núdzu a osamelosť, prenasledovanie
a uväznenie. Privítali ste generácie detí a mládeže, na ktorých závisia vitalita viery
a budúcnosť ľudstva, starali sa o ne a ako osvedčení veteráni ste dbali na Majstrovo
nabádanie, aby ste slúžili až do svojho posledného dychu. Napísali ste príbeh rozvíjania
božského plánu na zvitok jeho prvého storočia. Pred Vami, milovaní priatelia, leží rozvinutý
nepopísaný zvitok budúcnosti, na ktorý Vy a Vaši duchovní potomkovia zapíšete nové
a nadčasové skutky sebazaprenia a hrdinstva vykonané pre zlepšenie sveta.
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