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Přátelům Boha v posvátné zemi Íránu
Na prahu nového roku a svátku Naw-Rúzu na vás v tomto zářivém a posvátném Místě
vzpomínáme a připomínáme si, jak jste od začátku, kdy vyšlo Slunce pravdy, s láskou a jistotou
a s nevyčerpatelnou stálostí a neotřesitelností zářili jako jasné hvězdy na nebeské klenbě Íránu
a jak jste tváří v tvář útlaku a nespravedlnosti jednali s takovou upřímností a trpělivostí, že jste
se pro společnost věrných stali zdrojem hrdosti a slávy a pro všechny národy světa příkladem.
Dokonce i uprostřed současné zdravotnické krize — s mnohými potížemi pro živobytí lidí,
které vytvořila, a sociálními problémy, které zapříčinila, zaplétajíc svět a jeho národy do
četných zkoušek a utrpení — a navzdory skutečnosti, že pronásledování a diskriminace
namířené proti vašemu společenství v posledním roce neochably a nebylo vám dopřáno ani
chvíle oddechu, jste pokračovali ve službě, nikdy jste nepřestali usilovat o dobro lidstva a pro
všechny jste zůstali plamenem naděje a zdrojem lásky a přátelství. Jak šťastlivi jste, že jste do
zářné historie svého společenství přidali další zlatou stranu a získali libost Boží.
Na letošní svátek Riḍvánu spadá konec pětiletého plánu a závěr dvaceti pětiletého období,
během něhož byl Bahá’í svět povolán, aby učinil významný krok kupředu v rozsahu svých
aktivit a lidských zdrojů. Následovníci Bahá’u’lláha v odpověď na tuto výzvu k onomu
duchovnímu počinu povstali bezpříkladným a rozhodným způsobem, takže, bez zřetele na
přirozené a nevyhnutelné výkyvy, jejich úsilí nakonec vyústilo v ohromný postup vpřed,
přivodilo hlubokou přeměnu, podnítilo nové schopnosti a posunulo Bahá’í společenství do
nového stádia. Popsat povahu vítězství a úspěchů společenství Největšího jména po celém
světě v tomto historickém období překračuje rámec této rozpravy a vrátíme se k tomu již brzy
někdy jindy. Naše myšlenky se však v tuto chvíli soustředí na oddané snahy společenství
chrabrých stoupenců Odvěké krásy v Jeho posvátné domovině, kteří během téhož období a
inspirováni rámcem pro činnost Bahá’í světa také ve svém společenství přivodili významnou
přeměnu a kteří, přes četná omezení a nepříznivé podmínky, opět splnili požadavky věrnosti.
Navzdory myriádám svízelů a problémů, z nichž každý by mohl z hory udělat hromádku
prachu, do výše pozvedli korouhev neústupnosti a stálosti a vyrazili na bojiště služebnosti a
vybudovali nové způsobilosti pro službu světu lidstva. Osou úsilí se stal duch učení se zrozený
z činnosti, reflexe a konzultace. Do středu zvláštní pozornosti společenství byla systematicky
a s vážností dávána mladší generace. Děti se učily ctnostem a duchovnosti a juniorská mládež
si rozvíjela duchovní a morální vlastnosti a dychtivost po službě. Mládež získala hluboké
porozumění svému duchovnímu poslání a obsáhlou vizi důsledků božského učení pro tento
nový věk, a tak si pospíšila na pole služby a zaujala své právoplatné místo v předvoji životem
kypícího a cílevědomého společenství. Jednota a solidarita všech členů společenství byla
pulzující silou Smlouvy a Zákona zvětšena a spolupráce a vzájemná podpora dosáhly vysoké
úrovně. Hlubokými úvahami nad Písmem, pozorností věnovanou vedení a zachováváním
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základního principu konzultace se sladily různé úhly pohledu, rozmanité snahy společenství
byly propojeny a různorodé činnosti věřících na stezce služby nesly hojné ovoce. Kultura
společenství orientující se směrem k okolí byla značně posílena a vedla k dříve neviděné míře
účasti věřících v konstruktivních rozhovorech jejich společnosti. Oni velmi milovaní přátelé
s ostatními sdíleli s velkou upřímností a nesobecky cenná ponaučení, která získali během
celého století odhodlaného úsilí na stezce budování dynamického společenství. Zkušenosti,
které jako důsledek snahy uplatňovat Bahá’u’lláhovo učení v tomto zářícím věku nabyli na
cestě za dosažením rovnosti žen a mužů, sociální spravedlnosti, vymýcení extrémního
bohatství a chudoby, jednoty mezi různými etnickými skupinami, posílení mladších generací a
vytříbenosti charakteru, nabídli jednotlivcům, kteří měli zájem, aniž by si sami činili nároky
na dokonalost či nadřazenost. A přátelé se do nejvyšší možné míry zapojili do konzultací a
spolupráce se svými spoluobčany, aby se zaměřili na různé společenské neduhy. Souhrnně
řečeno, tato významná přeměna je hodna hlubokého obdivu a představuje pevné a bezpečné
základy pro budoucí úsilí.
Chválen budiž Bůh, že se vám dostalo jistých utvrzení Shromáždění na výsostech a že
mohlo dojít k vývojům, které si kdysi šlo jen stěží představit. Obecně rozšířená a rozsáhlá
podpora pro práva Bahá’í věřících Íránu, poskytovaná jménem národů světa vládami a
mezinárodními organizacemi — která byla v uplynulých desetiletích nepřetržitě vyjadřována
a která nyní dosáhla takových výšin, že představitelé dvou vlád nezávisle na sobě požadovali
uznání Víry v Íránu — se během téhož období, postupně a různými způsoby, stala patrnou i na
straně šlechetných lidí oné země a byla den po dni zjevnější. Z očí byly sňaty závoje a
prostřednictvím úsilí učenců i dalších a s pomocí nových způsobů komunikace jsou správné a
přesné informace dostupné více než kdy předtím. A v myslích a myšlenkách mnoha osvícených
a nepředpojatých duší nahradila pravda této drahocenné Věci nepodložené pomluvy lidí
podjatých. Čestné chování společenství, již dávno obecně známé, získalo nové uznání, vaše
poctivost a pravdomluvnost ohromila svět a vaše naprostá nevinnost, čisté záměry a vznešené
ideály byly v očích nesčetných duší potvrzeny a prokázány. Takovéto je svědectví Nejvyššího
pera: „Bezpodmínečná poddajnost skýtá mnohé výsledky a přináší mnohé ovoce.“ Važte si
tudíž této štědrosti a do budoucnosti hleďte očima naděje.
Milí přátelé, v našem poselství Bahá’í věřících světa ke Dni Smlouvy jsme sdělili radostné
zprávy o zahájení devítiletého plánu, který započne po ukončení plánu jednoletého, a
upozornili jsme na důležitost roku, jenž leží před námi. Jak jste si vědomi, tento rok se
vyznačuje připomínkou stého výročí nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa, Slunka Smlouvy,
dokonalého Příkladu lidu Bahá. Duchovní dědictví odkázané tou nedostižnou a urozenou
Bytostí, Jejíž slova přeměňovala srdce a Jejíž způsoby okouzlovaly duše, samozřejmě náleží
veškerému lidstvu, a přec má pro lid Íránu zvláštní význam a závažnost. Ačkoliv ‘Abdu’l-Bahá
v dětství ve společnosti Svého význačného Otce odešel do vyhnanství, nikdy na Svou
posvátnou a tuze milovanou vlast nezapomínal. Po celý Svůj život, dokonce i během Svých
cest na Západ, se neustále zaobíral myšlenkami na Své krajany a zmínkami o nich, aby snad
s pomocí učení Božího pro tento nový Den a prostřednictvím prosazování oněch vlastností, jež
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jsou tohoto věku hodny, mohly být přeměněny zásadní vztahy společnosti v oné zemi,
projevena spravedlnost a nestrannost, moc intelektu mohla vysvitnout, učení a vzdělání se stát
hlavní osou veškerých záležitostí a prostřednictvím zásadní přeměny morálky umožněn pokrok
a rozvoj všeho druhu, který nakonec povede k zvelebení Íránu. Pročež prostřednictvím výkladu
božských učení a popudu, aby k nápravě problémů a vad společnosti uplatňovali vhledy, které
toto učení obsahuje, oslovil lid té země obecně a Bahá’í konkrétně, dávaje jim rady a ponaučení
a pobízeje je, aby se obětovali ve službě té posvátné zemi, a opakovaně a důrazně všechny
ujišťuje o slavné budoucnosti Íránu.
V jedné ze Svých požehnaných desek ‘Abdu’l-Bahá uvádí: „Budoucnost Íránu je
nanejvýše velkolepá, velebná a slavná, neboť je rodnou zemí Požehnané krásy. Všechny
národy země se k němu s velkou úctou obrátí. Jistojistě vězte, že učiní takový pokrok, že oslní
mocné a učené z celého světa.“ A na jiném místě píše: „‚dům zármutku se stane zahradou plnou
růží; nermuťte se!’ Ve službě Íránu a jeho lidu vyvíjejte krajní a upřímné úsilí a již netruchlete.“
V tento požehnaný den zdravíme každého jednoho z vás a na Prahu Toho, Kdož je Touhou
světa, horlivě a úpěnlivě z hloubi svých srdcí prosíme o vaše zdraví a blaho, o vaši svobodu a
prosperitu a o to, ať na vás a na vaše krajany sestoupí nekonečná utvrzení.

[podepsán: Světový dům spravedlnosti]

