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22. července 2018 

 

Přátelům shromážděným v Norte del Cauca 

v Kolumbii na slavnostním otevření 

domu uctívání 

 

Draze milovaní přátelé,  

Se srdci přetékajícími radostí vás zdravíme při této historické příležitosti, kdy se poprvé 

všem otevírají dveře prvního Mashriqu’l-Adhkáru v Kolumbii. Chrám, jenž byl houževnatým 

úsilím postaven během čtyř let, je nyní připraven se ujmout své božsky stanovené úlohy – být 

místem „výhradně určeným a zcela zasvěceným uctívání Boha“; „místem převelikého štěstí a 

radosti“; „společně sdíleným centrem pro lidské duše“, které „kuje pouta jednoty od jednoho 

srdce k druhému“; „prostředkem pro velebení Slova Božího“. Dnes zde neoslavujeme toliko 

završení stavby hmotné budovy, ale významný milník v procesu rozvoje, který se v tomto kraji 

vyvíjel v průběhu mnoha desetiletí. 

Když Bahá’í víra do této země vkročila, zapustila v její úrodné půdě kořeny. Několik čistých 

duší se s odvahou prolomit společenské zábrany ponořilo do živoucích vod tohoto nového 

Zjevení od Boha a dosyta se z nich napily svého dílu. Bez zaváhání přijaly Bahá’u’lláhovu vizi 

zlepšení světa a usilovně se snažily světlem Jeho Učení osvítit srdce po srdci. Obklopeny 

mocnými větry, které způsobovaly rozvrácení společnosti, věnovaly se setí semínek. Jejich 

skromná úsilí pěstovat v mladých ony vlastnosti, jež charakterizují věrné následovníky 

Požehnané krásy, a prodchnout život svých rodin a společenství božským  učením se vyvinula ve 

vzdělávací proces, který dosahuje stovek tisíců. I když je ovoce oddané práce rostoucích počtů 

vidět napříč celou Kolumbií, je region Norte del Cauca požehnán obzvláštní poctou, že je místem 

prvního Bahá’í domu uctívání v zemi. 

Tento dům uctívání nyní stojí jako symbol krásy, vrozené ušlechtilým lidem tohoto kraje, a 

jeho vzhled evokuje štědrost jejich země. Je projevem síly, uvolněné neutuchající kolektivní 

činností, střediskem, které přitahuje všechny ty, již touží pracovat na obnovení své společnosti, 

oázou naděje na duchovní a hmotné povznesení populace, která zakusila strasti dějin a vynořila 

se z nich s nezdolným duchem. Nechť se všichni, již se shromáždí v jeho zdech, zabývají 

připomínkou Jednoho stvořitele, aby „se za svítání mohly ke Shromáždění na výsostech vznést 

nápěvy Mashriqu’l-Adhkáru a písně slavíků Božích dělaly radost obyvatelům Přeslavné říše a 

uváděly je do vytržení“. 
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