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Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
Ze všech světadílů k nám ještě stále proudí množství zpráv, ale nebudeme již déle čekat,
abychom vám oznámili, že naše srdce přetékají nezměrnou radostí. Vyjádření lásky a úcty
k Bahá’u’lláhovi, kterých byl celý svět během oslav Jeho dvoustého výročí svědkem, nás velmi
dojala. Jeho život byl v rozličných prostředích, od domovů až po stadióny, oslavován s naprostou
oddaností a obdivuhodnou tvořivostí. Na mnoha shromážděních měli hosté několikanásobnou
početní převahu nad Bahá’í věřícími a v případě některých ostrovních národů je dokonce možné
účast měřit procentem z celkového počtu obyvatel. Vskutku přiznáváme, že nás příliv milosti,
který Bahá’u’lláh uvolnil, uvádí v úžas. A v každém drahocenném úsilí vzdát Mu čest
rozpoznáváme upřímnou snahu každého jednotlivého věřícího získat z ní svůj díl. Jsme si jisti, že
po všem, co se událo, se bude každý z vás chtít zamyslet na důsledky, jež z toho plynou pro pokrok
Věci ve vaší lokalitě. Nabádáme vás, abyste v každé osobě, jež reagovala na vaše pozvání, viděli
možného účastníka procesu budování společenství. Popřemýšlejte, jak vytvořit podmínky, jež by
umožnily, aby mnozí mohli po této cestě společně kráčet. Každá duše, je-li napojena na
transformující sílu Zjevení, se může přiblížit k Bahá’u’lláhovi, zlepšit své schopnosti, nalézt radost
ve službě a naučit se pomáhat druhým. Výsledky tohoto nádherného úsilí, jež jste vyvinuli, slibují
opravdu mnoho, leč k naplnění onoho příslibu bude třeba pevného odhodlání. Nechť síly v tomto
období uvolněné povzbudí vaše osobní i kolektivní snahy během zbytku tohoto památného roku,
i během všech osmi cyklů vedoucích k dvoustému výročí narození Bába. S velkými očekáváními
a se srdci, jež vaším jménem vzývají božskou přízeň, vzdáváme chválu Odvěké kráse, na Jejíž
duši-uchvacující slávu se nám On rozhodl v tyto dny poskytnout letmý pohled.
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