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Bahá’í věřícím světa
Draze milovaní přátelé,
V tomto období, ode Dne Smlouvy k připomínce Nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa, jsou
všechna Bahá’í srdce pohnuta vzpomínkou na Něho, Kdož je Tajemstvím Božím, Středem
Bahá’u’lláhovy nenapadnutelné Smlouvy, hnací silou jednotnosti lidstva, ztělesněním Bahá’í
ideálů, Nejmocnější větví Boží, pod níž mohou všichni nalézt úkryt. Nechť z Jeho bezmezné lásky
a starostlivé péče čerpáte ujištění a podporu při svém úsilí nezklamat důvěru, již ve vás ve Své
Poslední vůli a ve Svém Božím plánu vložil. V noci v onom posvátném pokoji v Jeho domě, odkud
se odebral z tohoto života, aby se znovu setkal se Svým milovaným Pánem, dosvědčíme, že jste
věrni Jeho volání, což je zřejmé z vaší neúnavné práce, kdy se snažíte, v této době vzrůstající
nespravedlnosti a strádání, vytvářet pro lidstvo útočiště.
Do stého výročí Mistrova odchodu, kdy se Bahá’í celého světa shromáždí a docení vzdálenost
překlenutou během prvního století Formativního věku, zbývají tři krátké roky. Nechť jsou Jeho
milovaní, jednotlivě či společně, krůček po krůčku a den po dni, stále větší měrou zpodobněním
Jeho rad: být jednotni ve Věci a pevni ve Smlouvě; vyvarovat se nactiutrhání a nikdy o ostatních
nemluvit zle; nevidět v nikom cizince, leč všechny považovat za členy jedné rodiny; odložit
navzájem si odporující teorie a protichůdné názory, sledovat jediný úmysl a usilovat o společný
cíl; postarat se, aby Bahá’u’lláhova láska tak ovládla každičký jejich orgán, partii a úd, aby na ně
lákadla lidského světa neměla pražádný účinek; aby celým svým srdcem i duší povstali a
v naprosté shodě učili Věc; aby pochodovali v sevřeném šiku, semknuti pospolu, navzájem se
podporujíce; aby rozvíjeli dobrý charakter, vytrvalost, sílu a odhodlání; aby znali důležitost této
drahocenné Víry, řídili se jejím učením, kráčeli po této cestě, jež je vedena přímo, a tuto cestu
ukazovali lidem.
Nechť naplníte Jeho nejvyšší očekávání, modlíme se za každého z vás.
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