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Přátelům shromážděným ve Svaté zemi
u příležitosti připomínky stého výročí
nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa
Naše srdce jsou naplněna úžasem, když rozjímáme nad důležitostí této významné
příležitosti: uplynutí jednoho sta let od ‘Abdu’l-Baháova odchodu, jednoho sta let od zahájení
Formativního věku Bahá’í zřízení a jednoho sta let od doby, kdy byla Bahá’u’lláhova víra
svěřena Jeho administrativnímu řádu, jehož instituce zde nyní zastupujete. Jak podivuhodná
je Jeho Smlouva, skrze niž byl ve vašich národech ustaven „tento jedinečný a úžasný systém“
a začaly fungovat jeho procesy. Skláníme hlavu ve vděčnosti Bahá’u’lláhovi, že navzdory
četným a obtížným překážkám ve světě zmítajícím se v chaosu otevřel dveře a umožnil vám
– včetně, a to poprvé, zástupců regionálních Bahá’í rad – abyste zde během těchto duši
rozechvívajících dní byli.
Neobyčejně mocná doba, která začala v roce 2016 stým výročím zjevení Desek Božího
plánu a zahrnovala dvoustá výročí narození Dvojích Projevů Božích, se nyní, sto let po
‘Abdu’l-Baháově odchodu, chýlí ke konci. Pokroky, které Bahá’í společenství během této
doby učinilo, byly naprosto mimořádné. Připravily věřící po celém světě, aby mohli
zvládnout nároky a plnit požadavky dalšího stádia ‘Abdu’l-Baháova Božího plánu, které
začne jen za pár měsíců a potrvá devět let. Zrychlující se úpadek současného společenského
řádu a rostoucí potřeba konstruktivních procesů, která povede ke vzniku nové světové
společnosti, jsou každým dnem očividnější. Století poté, co Mistr zanechal následovníkům
Největšího jména dokument, jenž obsahuje nedocenitelné prvky pro budování božské
civilizace, si připomínáme slova milovaného Strážce: „Mistrní budovatelé Bahá’u’lláhova
počínajícího světového řádu musí vystoupat do vznešenějších výšin hrdinství, jak se lidstvo
noří do větších hlubin zoufalství, ponížení, rozkolu a soužení.“
Milovaní přátelé, v tento Den Smlouvy všichni hledíme k jejímu Středu a vzpomínáme
na život a Osobu ‘Abdu’l-Baháa, Osobnost, Jejíž samotné bytí bylo ztělesněním Smlouvy,
stěžejního středu jednoty veškerého lidstva, spojujícího mnohočetné národy země. ‘Abdu’lBahá, ono Tajemství Boží, „znamení Jeho velikosti“ a „nejdokonalejší štědrost“, Jenž je jako
poklad chován v srdcích nesčíslných dětí, mládeže i dospělých, zcela jistě na Své milované
dohlíží a pomáhá jim, stále na ně hledí a chrání je. V této nejisté době se přátelé s nadějí a
touhou obrací k ‘Abdu’l-Baháovi, onomu „útočišti celého lidstva“, „štítu pro všechny, již
jsou v nebesích a na zemi“, naléhavě prosíce o Jeho pomoc z říší na nebesích, jak se snaží
následovat Jeho příkladu na stezce služby. Během nadcházejících dní, kdy se věřící po celém
světě ve svých myšlenkách soustředí na „tuto posvátnou a slavnou Bytost“, se vám dostane

Bahá'í světové centrum • P.O. Box 155 • 3100101 Haifa, Izrael
Tel: 972 (4) 835 8358 • Fax: 972 (4) 835 8280 • Email: secretariat@bwc.org

Přátelům shromážděným ve Svaté zemi
u příležitosti připomínky stého výročí
nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa

2

25. listopadu 2021

požehnání a výsady vzdát Mu jménem svých společenství poctu přesně na oněch místech,
kde se dnem i nocí lopotil za prosazování Věci Boží a za zlepšení lidstva.
Zítra večer, v předvečer stého výročí Jeho odchodu, budeme mít Jeho milované po celém
světě v srdci, když se budeme modlit v posvátné místnosti, kde strávil poslední chvíle Svého
pozemského života. Budeme snažně prosit, ať hojivé poselství, pro které ‘Abdu’l-Bahá žil a
vše obětoval, se v dohledné době usídlí v srdcích a duších veškerého lidstva a ať úsilí přátel
Božích v tomto směru je v Jeho očích přijatelné.
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