
 

8. listopadu 2019 

 

Bahá’í věřícím světa 

 

Draze milovaní přátelé, 

Rozsah toho, čeho jste dosáhli – nejenom v posledních několika týdnech, ale během 

dvouletého období pozoruhodného pokroku, nyní dovedeného k ohromujícímu završení – nás 

nutí, abychom oslovili vás, již jste očividnými tvářemi hnutí, o kterém se ukázalo, že je 

nepotlačitelné. Oslava dvoustého výročí narození Bába zdaleka nebyla jen pouhou 

pamětihodnou událostí, ale představovala výsledek osmi cyklů oddaného úsilí, vykonávaného 

v jednotě a s pocitem neohrožené iniciativy. Rozradostnilo nás, když jsme viděli, s jakou 

jistotou přátelé reagují na výzvu ke službě. Místní společenství, sousedství a vesnice se staly 

arénami usilovné činnosti všeho druhu, jak znalost toho, čeho společenství může dosáhnout – 

na vlastní oči viděného na posledním dvoustém výročí – podnítila uvolnění ohromné energie a 

podnikavosti, podpořené procesem důkladné přípravy a reflexe. Je tolik význačných 

skutečností, jež stojí za zmínku. Oslavy v rámci rodin a mezi rodinami hrály přední roli; silnou 

stránkou byla taktéž setkání uspořádaná mládeží pro své vrstevníky. Přátelé se nadšeně chopili 

příležitostí živě převyprávět životy Bába a Jeho raných učedníků. Rozhovory o potřebách 

společnosti, které často započali rodiče menších dětí, dodaly slavnostem na hloubce. Díky 

dvoustému výročí vznikla umělecká díla, krásná a plná citu, tvořivá to vyjádření zbožnosti, 

příliš četná a rozmanitá, než aby se dala popsat. A obzvláště pozoruhodný byl způsob, jak se 

každá oblast činnosti stala přirozeným pozváním k zapojení do středisek. Velmi nás povzbudily 

prokázané schopnosti přivést co nejširší spektrum lidí do náruče aktivit společenství. 

Bezpochyby to dokládá, jak okamžiky v lidských dějinách posvátné a připomínané svatými 

dny mají nesmírnou moc povznést jednotlivé duše a prostřednictvím sdílené zkušenosti spájet 

národ dohromady. Jaký skvělý příslib pro rozvoj na úrovni kultury skýtá v budoucnu 

všeobecná oslava těchto svátků na jednom místě za druhým!  

O skutečnosti, že na světě obecně existuje bohatá vnímavost, není pochyb. Pokrok závisí 

na rozvinutí kapacity rozšířit proces budování společenství ještě dál. A tak se všechny zraky 

obracejí k měsícům před námi. Oddanost dvojím božských Světlodárcům a blahobytu lidstva, 

která podněcovala vaše dosavadní ušlechtilé úsilí, vám musí být oporou i v nadcházejících šesti 

cyklech. Naléhavě vyzýváme vás všechny, již jste se svou prací o tento úspěch zasloužili, 

abyste si nyní pospíšili a opět se setkali a společně přemítali, konzultovali a stanovili, jak 

nejlépe v každém jedinečném uspořádání uplatnit vše to, co jste se ze zkušenosti naučili: jak 

může zvětšující se jádro přátel rozvíjet rostoucí model činnosti; jak mohou děti postupovat do 

dalšího stupně a juniorská mládež k následným textům a ještě více si rozvinout mravní a 

duchovní vlastnosti; jak mohou kurzy středisek poskytovat tak potřebné dovednosti a 

schopnosti; jak se může stezka služby rozšířit, aby pobrala velké počty; jak se může skutečná 

naděje na zlepšení společnosti názorně projevit v praxi; a jak může být všem Božím národům 



umožněno, aby čerpaly inspiraci z Jeho nového Zjevení, a jak mohou být duše, jež jsou 

vnímavé, přizvány, aby se ztotožnily s Věcí Krásy Abhá. V této pokračující neobyčejně mocné 

době, v hodině, kdy se zdá, že svět je tváří v tvář drtivému nebezpečí bezmocný a duše podlehly 

zděšení a zoufalství, nás Bahá’u’lláh nechal ještě jednou letmo zahlédnout, co společenství, jež 

nese Jeho jméno, může prostřednictvím odvahy - až hrdinství - dokázat při plnění svého poslání 

daného od Boha. Budeme se ve Svatyních upřímně modlit, aby Jeho neselhávající ujištění 

obemkla každé dítě a každého mládežníka, každou ženu a každého muže, každou rodinu a 

každé společenství, kteří ve svých srdcích schraňují Jeho lásku.   

 

[podepsán: Světový dům spravedlnosti] 

 

 


