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Přátelům shromážděným na Tanně
ve Vanuatu na slavnostním otevření
domu uctívání
Draze milovaní přátelé,
se srdci naplněnými nekonečnou láskou vás v tento den velké radosti všechny do
jednoho zdravíme, jak se setkáváte, abyste byli svědky otevření dveří prvního místního
Mashriqu’l-Adhkáru v Pacifiku. Toto je halasné vítězství, jež dále naplňuje ‘Abdu’l-Baháovu
vizi vyjádřenou v Deskách Božího plánu ohledně zřízení společenství Největšího jména ve
Vanuatu. Tato skvostná instituce, slavnostně otevřená v roce stého výročí nanebevstoupení
Mistra, pozývá lidi všech vyznání, aby se v přátelství a harmonii shromáždili a zapojili se do
chvály a velebení Boha.
Práce na pokládání duchovních základů tohoto domu uctívání započala dlouho před jeho
výstavbou. S hlubokým obdivem vzpomínáme na obětavé úsilí přátel, již první přivedli Víru
do Vanuatu, a na ony první rozzářené věřící, kteří tuto zemi zvali svou domovinou a přidali
Bahá’u’lláhovo hojivé poselství svým krajanům, kmenům a rodinám. Toto je skutečně
vhodná chvíle vzdát díky za to, že Požehnaná krása dal povstat společenství, které je známé
duchem nezištné služby, oddanosti a lásky k Bohu. Čerpajíce ze síly modlitby, jste svou
naprostou důvěru vložili v Boha, a zaměřujíce svou energii na službu ostatním, jste
spoluprací a vzájemnou podporou překonali obtíže. Opravdu jsme sledovali, jak jste v
nepříznivých dobách prokázali neobyčejnou nezlomnost.
Zrod tohoto chrámu je vnějším vyjádřením komunitního života, který spojením uctívání
a služby prošel přeměnou, a nepochybně bude mít hluboký duchovní dopad na životy lidí,
kteří bydlí na ostrově Tanna, v celé vaší zemi i za jejími hranicemi. Draze milovaní přátelé ve
Vanuatu nyní zcela jistě zintenzivní své úsilí přispívat k duchovnímu i materiálními rozkvětu
svých společenství a ve své společnosti podporovat vyšší úrovně jednoty, založené na
nepopiratelné pravdě, že lidstvo je jedno.
Tato posvátná budova září jako maják světla. Kéž se stane centrem, z něhož vyzařují
duchovní síly, kéž rozšiřuje osvícení Pána a nechť, jako oslnivé paprsky úsvitu, rozjasní
obzor před vámi. V tento historický okamžik si připamatujeme slova milovaného Mistra: „Až
bude Mashriqu’l-Adhkár dokončen, až z něho budou vyzařovat světla a shromáždí se v něm
spravedliví, až budou ke Království božských mystérií předneseny modlitby a hlas velebení
bude pozvednut k Svrchovanému Pánu, pak se budou věřící radovat a jejich srdce se doširoka
otevřou, přetékajíce láskou věčně žijícího a sobě dostačujícího Boha.“
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