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14. dubna 2022 

 

Rozesláno emailem 
 
Všem národním duchovním radám 

Milí Bahá’í přátelé, 

v návaznosti na zprávu Světového domu spravedlnosti ze dne 8. dubna 2022 o požáru na 
staveništi ‘Abdu‘l-Baháovy svatyně jsme byli požádáni, abychom se s vámi podělili o následující 
aktuální informace. 

Zármutek, s nímž přátelé po celém světě přijali zprávu o požáru, svědčí o hloubce jejich lásky k 
'Abdu'l-Baháovi a o jejich touze po dokončení Jeho svatyně. Dům spravedlnosti byl velmi dojat 
přívalem upřímné lásky, výmluvnými projevy podpory a nezdolnou houževnatostí a odhodláním, 
které jsou patrné ve zprávách od jednotlivců i institucí. Ačkoli vyšetřování ještě není uzavřeno, 
počáteční informace naznačují, že požár byl důsledkem nešťastné náhody. Požár, který byl umocněn 
převládajícím větrným počasím, způsobil ztrátu stavebního materiálu, zničení dočasného bednění a 
lešení a poškození částí některých stěn. Dokončené betonové konstrukce naštěstí zůstaly nepoškozené 
a projekt je pojištěn. 

Navzdory tomuto narušení a ztrátě několika měsíců práce již projektový tým podnikl kroky k 
tomu, aby projekt pokračoval. Má plnou důvěru Domu spravedlnosti. Zatímco budou zvažovány a 
řešeny škody na úsecích nejvíce postižených požárem, těžiště stavební činnosti se přesune na 
dokončení prací na dalších aspektech projektu, včetně severního náměstí. V nejbližší době bude 
rovněž zahájena výstavba návštěvního centra a dalšího souvisejícího zázemí. Vedle toho v Itálii bez 
přerušení pokračuje řezání a tvarování mramorového obložení pro treláž a v Portugalsku výroba 
glazovaného skla.  

Ačkoli Dům spravedlnosti nestanovil žádné konkrétní datum pro dokončení projektu, spolu s 
věřícími po celém světě netrpělivě očekává dokončení stavby a jejího okolí a následně i přenesení 
posvátných ostatků milovaného Mistra na místo jejich posledního odpočinku. 

S milujícími Bahá’í pozdravy 

Oddělení sekretariátu 
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