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Těžce zkoušeným a neochvějným přátelům
Božského milovaného v posvátné zemi Íránu
Každé bdělé srdce je sklíčeno a naplněno velikou bolestí a trýzní, když hledí na podmínky
ve světě a na neduhy, které trápí jeho obyvatele. Máme pocit, že je nezbytné, abychom v tuto
dobu a při příležitosti tohoto požehnaného dne s vámi, již jste důvěrní přátelé Prahu Nadevše
milosrdného, krom poselství, kterým jsme se dnes obrátili na všechny Bahá’í věřící světa,
sdíleli následující slova.
Během roku, který je nyní u konce, nadto, že jste snášeli stejné nesčetné obtíže, které
zažívali i národy světa a vaši spoluobčané, vy, poutníci na stezce víry, jejichž hlavním smyslem
života je prosazovat jednotu a shodu a zmírňovat utrpení v lidské společnosti, jste opět byli
vystaveni diskriminaci, novému pletichaření a krušným zkouškám. „... od nepaměti až po
věčnost,“ píše Bahá’u’lláh v Kitáb-i-Íqánu, „Všemohoucí služebníky Své zkoušel a zkoušeti
nepřestane, by se světlo od tmy, pravda od lži, správné od nesprávného, vedení od omylu, štěstí
od neštěstí a růže od trní rozlišiti mohly.“ Chválen budiž Bůh, že jste vy, růže ze zahrady
Odvěké krásy, Jeho krajané, již jste byli vychováni rukama Jeho štědrosti, v tomto roce znovu
a opět předvedli, kým opravdu jste a jaký je váš charakter. A vaše oddanost zásadám
pravdivosti a poctivosti – základům všech lidských ctností – si znovu a opět vysloužila obdiv
všech.
Ó přátelé Krásy Abhá! Ačkoliv obzor světa vypadá temný a jeho lid je znepokojen a
zneklidněn nejistotou a zmatky, přec příchod období jara a nevyčerpatelných štědrostí Božích
je každý nový rok připomínkou skutečnosti, že chladné vichry zimy, byť sebeprudší, jsou
nakonec utišeny teplem jarního slunce. Po chmurné noci následuje jasný den a podzimní prach
smyjí jarní přeháňky. Pročež se, spoléhajíce se na bezmezné duchovní síly, jež ve vás dřímají,
snažte pro rodinu a přátele stát ztělesněním ujištění a naděje, pro každé srdce podstatou důvěry,
pro všechny, již trpí, hojivým balzámem a pro plamen lásky pravého Přítele spolehlivou
pochodní. Všem lidem světa a ušlechtilému lidu Íránu vyjadřujeme svůj soucit a sympatie a
vás, své milované, ujišťujeme o našich upřímných a srdečných modlitbách ve svatyních za
vysvobození z těžkostí. Těmito prosebnými slovy z pera ‘Abdu’l-Baháa naléhavě
Všemohoucího žádáme o zdraví a blaho, vnitřní klid a svobodu pro každou duši: „Otevři fortny
naděje a dej jim podíl z nebeských darů. Tuto chmurnou noc změň v den a den Naw-Rúzu učiň
požehnaným.“
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