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Bahájom sveta:
Drahomilovaní priatelia,
vrelo Vás pozdravujeme v tento výnimočný deň, ktorý je príležitosťou k tomu, aby sme
si pripomenuli silu Zmluvy, silu, ktorá „pulzuje v tele náhodného sveta“ a vytvára trvalé putá
lásky medzi veriacimi. V priebehu mesiacov, ktoré od Riḍvánu uplynuli, vidíme dôkazy tejto
dynamickej sily v zjednotenej činnosti Bahá’u’lláhových nasledovníkov, ktorú tak schopne
vedú inštitúcie Veci na každom kontinente a v každej krajine, keď sa priatelia všade snažia
s typickou tvorivosťou a rozhodnosťou starať o potreby sužovaného sveta. Obrovskou nádejou
nás napĺňa Vaša nezdolnosť a neochvejný záväzok voči blahu ľudí vo Vašom okolí, ktoré si
zachovávate i počas všetkých ťažkostí. Niet však divu, že v niektorých iných končinách je nádej
vyčerpaným zdrojom. Ľudia vo svete si čoraz viac uvedomujú, že nadchádzajúce desaťročia
so sebou prinesú výzvy, ktoré sa budú radiť medzi tie najťaživejšie, akým musela ľudská rodina
kedy čeliť. Súčasná svetová zdravotná kríza predstavuje len jednu z takýchto výziev, a stále
nevieme, aká bolestivá bude konečná daň, ktorú si vyžiada na životoch a živobytí. Vaše snahy
pomáhať si a dodávať podporu jeden druhému, ako aj Vašim sestrám a bratom v širokej
spoločnosti, bude určite treba udržať, a rozšíriť do ďalších oblastí.
Práve na takomto pozadí zúrivých búrok, ktoré zmietajú ľudstvo, sa archa Veci chystá
vydať na plavbu sériou plánov, cez ktoré vpláva do 3. storočia bahájskeho letopočtu, a ktoré
významne posilnia kapacitu bahájskeho spoločenstva zhmotňovať schopnosť viery utvárať
spoločnosť. Ako viete, prvý plán, ktorým sa táto nová séria plánov začne, bude trvať len jeden
rok. Na miestach, kde národným spoločenstvám podmienky nedovolili do Riḍvánu 2021
ustanoviť toľko intenzívnych programov rastu, ako zamýšľali, týchto dvanásť mesiacov predĺži
čas, ktorý majú na to, aby tak urobili. Všade, kde proces rastu už nabral na intenzite, bude tento
rok príležitosťou upevňovať to, čo sa počas súčasného plánu dosiahlo. Popritom sa budú
rozvíjať podmienky nevyhnutné na to, aby mohli byť čoraz väčšie počty duší privítané v náručí
spoločenstva, ktoré je známe svoju silou ducha a orientáciou smerom k okolitej spoločnosti.
Spoliehame na silné spoločenstvá na národnej, regionálnej a oblastnej úrovni, že pomôžu tým
spoločenstvám, ktoré toľko skúseností nenadobudli. Každé spoločenstvo musí počas tohto
ročného úsilia čerpať z celého svojho nevyužitého potenciálu a snažiť sa prekonať všetky
prekážky, ktoré mu bránia v raste, a tým sa pripraviť na ďalšie požiadavky. Spoločenstvo,
a najmä stredisko intenzívnej činnosti v dedine alebo susedstve, prekvitajú práve vtedy, keď
všetky prvky v rámci plánu dostávajú pozornosť, ktorú potrebujú. Tieto prvky potom do seba
najviditeľnejšie zapadajú a sú prepojené, čím znásobujú schopnosti spoločenstva na poli
činnosti.
Okrem toho, že nasledujúci plán prinesie všetkým zoskupeniam možnosť rozvinúť sa,
pre spoločenstvo to bude zároveň rok, keď sa počas príprav na pripomienku 100. výročia
Nanebovstúpenia ‘Abdu’l-Bahu bude hlboko zamýšľať nad Jeho životom a silou Zmluvy,
ktorej On bol Stredom. Pripomienka tohto výročia nepochybne pohne jednotlivcov aj
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spoločenstvá k tomu, aby rozjímali nad významom nekonečne bolestivého okamihu, keď Ten,
kto bol Tajomstvom Božím, odišiel z tohto sveta. Jeho zosnutie zobralo bahájom tej doby
Osobnosť, ktorá bola predmetom ich vrúcnej lásky a vernosti. Pre verných tohto veku naďalej
zostáva jedinečným: v slove a v skutku je dokonalým stelesnením všetkého, čo Jeho Otec učil,
Tým, kto Bahá’u’lláhovu zmluvu „zvestoval, obraňoval a hájil“. Uvedomujeme si, že budúci
rok uplynie aj sto rokov od okamihu, kedy Jeho posledná vôľa – onen „významný“,
„historický“, „nesmrteľný“ dokument „zrodila, načrtla a uviedla do pohybu procesy
administratívneho poriadku“, ktorý je „samotným vzorom božskej civilizácie, ktorú má
najmocnejší Bahá’u’lláhov zákon ustanoviť na zemi“. Tento „jedinečný“ a „božsky
koncipovaný“ poriadok, túto „mocnú administratívnu štruktúru“ navrhol jej Architekt tak, aby
prenikla Zmluvou a usmerňovala duchovné sily Veci. Je zjavné, že budúci rok, presne
o dvanásť mesiacov, bude Deň Zmluvy obzvlášť významný. Národné duchovné rady žiadame,
aby stanovili, ako majú byť pripomenuté oba tieto dni, ktoré nasledujú tak tesne po sebe, berúc
do úvahy podmienky, ktoré budú v ich krajine v tom čase prevládať.
Vo Svätej zemi sa po celú dobu usilovne pripravuje pripomienka 100. výročia
Nanebovstúpenia ‘Abdu’l-Bahu. Dúfame, že na tomto zhromaždení budú môcť byť prítomní
zástupcovia národných a regionálnych duchovných rád. Podobne sa už začala pripravovať
konferencia pre zbory kontinentálnych poradcov a členov pomocných zborov, ktorá v januári
2022 pripadne na uplynutie jedného storočia, odkedy bola po prvýkrát verejne prečítaná
Majstrova posledná vôľa. Podmienky vo svete si, samozrejme, môžu vyžiadať zmenu plánov
v súvislosti s týmito zhromaždeniami, ktoré sa vo Svetovom bahájskom centre teraz pripravujú.
Nech už nastane čokoľvek, nepochybujeme o tom, že úsilie, ktoré vyvinú miestne spoločenstvá
na celom svete v snahe náležite si pripomenúť Nanebovstúpenie ‘Abdu’l-Bahu a uctiť si Deň
Zmluvy v tomto nadchádzajúcom roku storočnice, vytvoria hybnú silu potrebnú na započatie
ďalšej etapy v menšom pláne Božom, rovnako ako Prozreteľnosť poháňa rozvinutie Jeho
väčšieho plánu v súlade s Jeho nespochybniteľným nariadením.
Intenzitu, ktorá sa istotne vytvorí s každým ďalším cyklom ročného plánu, ďalej umocní
vydanie dvoch filmov. Prvým z nich bude portrétom osobnosti ‘Abdu’l-Bahu a bude včas
sprístupnený pred pripomienkou 100. výročia Jeho zosnutia. Okrem toho, že bude vzdávať česť
Jeho životu a práci, bude skúmať, ako sa Svojimi slovami a skutkami zasadzoval za jednotu
ľudstva, čím spochybnil skostnatené presvedčenia a predsudky onej doby, a podnietil tým
proces zjednocovania, ktorý pokračuje až dodnes. Druhý film, ktorý vyjde krátko po ňom, bude
reflektovať nad uplynutím prvého storočia formatívneho veku z perspektívy výšok, do ktorých
bahájske spoločenstvo vystúpilo, a z ktorých sa teraz môže dívať na nové obzory.
Význam týchto udalostí, ktoré sa budú pripomínať počas ročného plánu, mu dodá
jedinečný charakter, posilní prácu, ktorá v zoskupeniach prebieha, a urobí z tohto jediného roka
ideálnu prípravu na celosvetové úsilie, ktoré bude po ňom nasledovať. Bahájskemu svetu
s radostným očakávaním oznamujeme, že na Riḍván 2022 sa začne deväťročný plán. Jeho
požiadavky a opatrenia budú vytýčené neskôr, no už len jeho dĺžka nepochybne naznačuje
rozsiahle vyhliadky, ktoré ponúkne. Ak Boh dá, bude ohlásený zvolaním série konferencií,
ktoré sa na celom svete uskutočnia v rozpätí niekoľkých mesiacov.
Toto je zatiaľ smer, ak sa to dá predpovedať, ktorým sa bahájske spoločenstvo bude
snažiť uberať. Nateraz Vás nabádame, aby ste opätovne zasvätili svoju energiu a sústredili sa
na úlohu, ktorá je bezprostredne pred Vami. Sme nesmierne vďační, keď vidíme sebaistú
vyrovnanosť, s akou sa spoločenstvo Najväčšieho mena usiluje ponúkať božský liek za
všetkých okolností, zvlášť počas tohto obdobia, keď sú zaužívané štruktúry života spoločnosti
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narušené a keď toľko ľudí stojí zoči-voči rizikám rozličného druhu. Priatelia si okrem toho
musia dávať pozor, aby sa nenechali vtiahnuť do bezvýsledného konfliktu a sporov, ktorým sa
tak veľmi vyznačujú rozhovory o spoločenských záležitostiach, alebo – božechráň – nedovolili,
aby interakcie takéhoto druhu prenikli čo i len na okamih do rozhovorov v spoločenstve. Takáto
vytrvalá snaha z Vašej strany vyhýbať sa nesúladu a nenechať sa zatiahnuť do polemík v
spoločnosti, by za žiadnych okolností nemala byť interpretovaná ako dištancovanie sa od
mnohých naliehavých starostí súčasnej doby. Ani zďaleka. Patríte medzi ľudí, ktorí si
najaktívnejšie a najvrúcnejšie želajú dobro pre ľudstvo. Meradlo všetkého Vášho prínosu
k spoločenskému blahobytu, či už slovami, alebo skutkami, v prvom rade spočíva vo Vašom
odhodlanom záväzku objaviť ten vzácny bod jednoty, v ktorom sa prelínajú protichodné
pohľady na vec, a okolo ktorého sa môžu sváriace národy spojiť.
Do konca päťročného plánu – a zároveň súčasnej série plánov, ktorá sa začala v roku
1996 – zostávajú menej než dva celé cykly. V týchto záverečných mesiacoch sa budeme za Vás
vrúcne modliť na Posvätnom prahu. Nech sa Vám podarí dodať nádej tým, ktorí ju nevedia
nájsť v dezorientovanom a zmietanom svete, ktorý bolestivo trpí nedostatkom jednoty, ktorú
Vy, svojou zo srdca prisľúbenou oddanosťou Zmluve, tak zreteľne preukazujete.
[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]
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