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14. října 2016 

 

Přátelům shromážděným v Santiagu,  

Chile, na slavnostním otevření  

Mateřského chrámu Jižní Ameriky 

 

Draze milovaní přátelé,  

S nezměrnou radostí vás zdravíme při této jedinečné příležitosti, ve chvíli, kdy Bahá’í svět 

dosáhl po mnohém snažném úsilí významného mezníku: proces budování Bahá’í domů uctívání, 

úsilí, jehož počátky je možno vysledovat až do dnů Samotné Požehnané krásy,  dosáhl bodu, kdy 

dnes Mateřský chrám stojí na půdě každého světadílu. Tři takovéto Chrámy nyní leží na 

panamerické ose, k jejímuž jižnímu pólu jste byli všichni přivedeni. Jak již předvídal Strážce, 

právě chilské hlavní město se stalo místem prvního Mashriqu'1-Adhkáru Jižní Ameriky. Toto 

Místo úsvitu připomínky Boha, v němž se stejnou měrou mísí půvab i vznešenost, nyní svolává 

všechny příchozí k uctívání Toho, Kdo je jejich Stvořitelem, jejich svrchovaným Pánem, Dárcem 

světla světu.  

Pádné výroky v Kitáb-i-Aqdas, učiněné na adresu prezidentů amerických republik, 

doplňujíce příkaz, jenž Báb dal všem „národům Západu“, aby pomohli Jeho Věci, prokazují 

oněm zemím, severním i jižním, čest a udělují jim povinnosti, jež se nedají sejmout. Ona 

výstižná slova byla předzvěstí důvěrného spojení Jižní Ameriky s Vírou. S hlubokým obdivem si 

připomínáme hrdinské a obětavé činy oněch věřících, kteří jako první na tento světadíl uvedli 

Bahá’u’lláhovo jméno.  

S odhodláním, které roznítila výzva Mistra v Jeho Deskách načrtávajících Božský plán, a 

dále pobízeni Shoghi Effendim v po sobě jdoucích pokynech, které pro uskutečnění Plánu vydal, 

cestovali průkopníci k národům Latinské Ameriky a započali utvářet společenství, která by 

mohla udržet místní, a posléze národní, duchovní rady - společenství, která Strážce označil za 

„společníky hlavních vykonavatelů Plánu, který zůstavil ‘Abdu’l-Bahá“. Úspěch rozsáhlých úsilí 

učení Víry odhalil čistotu a otevřenost mysli obyvatel kontinentu v celé jejich rozmanitosti i 

jejich očividnou vnímavost k božským podnětům. Jedním z nejpozoruhodnějších 

charakteristických znaků tohoto období bylo nadšení, s jakým domorodí obyvatelé přijímali 

Bahá’u’lláhovu vizi a Víru, rozpoznávajíce moc Jeho Slova osvobodit duši a přeměnit 

společnost. Když učinili takovéto pokroky, chopili se přátelé výzvy naučit se jak udržovat proces 

rychlé expanze a konsolidace. Z vhledů, které ze zkušeností získaných v tomto regionu vzešly, 

měl prospěch celý Bahá’í svět a současná úsilí jihoamerických přátel šířit Víru a budovat 
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společenství na duchovních základech jsou neustálým zdrojem inspirace. Jak příhodné, že v 

době, kdy národy a národnosti západní polokoule potřebují jako nikdy dříve osvícení přinesené 

učením Božího Posla pro celý svět, na úpatí And nyní jasnou září plane mocný duchovní maják. 

Mashriqu'l-Adhkár je „jednou z nejdůležitějších institucí na světě“. Chrám a jeho přidružené 

vedlejší budovy ztělesňují dva zásadní a neoddělitelné aspekty Bahá’í života: uctívání a službu. 

Jako mocný symbol a nedílný prvek božské civilizace, ke které Bahá’u’lláhovo Zjevení vede 

všechny národy, se dům uctívání stává ústředním bodem společenství, ze kterého povstává. 

„Svaté vůně Mashriqu'l-Adhkáru,“ vysvětluje ‘Abdu’l-Bahá, „oživují duše počestných a jeho 

posilující vánky udělují život lidem čistého srdce.“ Vpravdě, jeho vliv je tak velký, že dokáže 

povzbudit celý národ, aby se snažil dosáhnout hlubšího vědomí jednotného záměru. Zrak Bahá’í 

světa je v tuto hodinu upřen na jeho nově otevřený chrám a jsme si jisti, že z tohoto vytouženého 

vítězství budou jásat přátelé po celém světě. A přec se dozajista nespokojí s tím, aby se radovali 

pouze mezi sebou. Inspirováni vším, co tato velebná stavba představuje, nechť pozvou ostatní, 

aby zažili tu nepomíjející radost, jež vzniká z chvály Boha a ze služby lidstvu. 

Sklánějíce hlavy na Prahu Starověké krásy vzdáváme díky, že Svým oddaným 

následovníkům umožnil postavit tak pozoruhodný Chrám vyrobený ze skla, kamene a světla, jež 

v lidech pěstuje přitažlivost k posvátnému. Vděk, který cítíme, posiluje naši tužbu po onom 

slavném dni, kdy se každému městu a dědině dostane požehnání Mashriqu'l-Adhkáru, a zrak 

upíráme ponejprv na ony země, kde se začínají objevovat národní a místní domy uctívání. Nechť 

oslnivá podívaná na to, čeho společenství Největšího jména nyní v Santiagu dosáhlo, podnítí 

věřící kdekoli na světě, aby zintenzívnili svou službu, jakkoli skromnou, vykonávanou pro 

zlepšení světa, věnovanou Slávě Boží. 

 

[podepsán: Světový dům spravedlnosti] 


