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Bahájom sveta
Drahomilovaní priatelia,
Rozsah toho, čo ste dosiahli – nielen za posledných niekoľko týždňov, ale aj počas
dvojročného obdobia pozoruhodného pokroku, ktorý teraz dospel k svojmu
ohromujúcemu zavŕšeniu – nás primäl k tomu, aby sme sa prihovorili k Vám, ktorí ste
viditeľnými zástupmi hnutia, ktoré dokázalo, že je nepotlačiteľné. Oslava dvestého
výročia narodenia Bába ani zďaleka nebola len pamätihodnou udalosťou, ale
predstavovala výsledok ôsmich cyklov oddaného úsilia vyvíjaného v jednote a so
zmyslom pre nezdolnú iniciatívu. S radosťou sme hľadeli na priateľov, ktorí sú si takí
istí svojou odpoveďou na výzvu k službe. Miestne spoločenstvá, susedstvá a dediny
sa stali arénami zintenzívnenej činnosti každého druhu, keď vedomie toho, čo toto
spoločenstvo dokáže uskutočniť – čoho sme boli v predošlej dvestoročnici svedkom –
uvoľnilo ohromnú energiu a činorodosť podporenú procesom dôkladnej prípravy
a reflexie. Je toľko významných skutočností, ktoré stoja za zmienku. Oslavy v rámci
rodín a medzi rodinami hrali poprednú úlohu a rovnako silnou stránkou boli
zhromaždenia, ktoré zorganizovala mládež pre svojich rovesníkov. Priatelia sa
s nadšením chopili príležitostí oduševnene vyrozprávať príbehy zo života Bába a Jeho
raných učeníkov. Rozhovory o potrebách spoločnosti, ktoré často iniciovali rodičia
menších detí, dodali oslavám na hĺbke. Vďaka tejto dvestoročnici vznikli krásne
umelecké diela plné citu a tvorivé vyjadrenia zbožnosti, ktoré sú tak početné
a rozmanité, že ich ani nemožno opísať. Obzvlášť pozoruhodný bol spôsob, akým sa
každá oblasť činnosti stala prirodzeným pozvaním zapojiť sa do vzdelávacieho
inštitútu. Veľmi nás povzbudila preukázaná schopnosť priviesť čo najširšie spektrum
ľudí do náručia aktivít spoločenstva. Toto istotne poukazuje na to, ako posvätné
okamihy v ľudských dejinách pripomínané vo sväté dni, majú nesmiernu moc
povzniesť duše a spojiť ľudí prostredníctvom spoločnej skúsenosti. Aký úžasný
prísľub pokroku na úrovni kultúry tkvie v celosvetovej oslave týchto sviatkov
na jednom mieste za druhým!
Niet pochýb o tom, že svet vo všeobecnosti oplýva veľkou vnímavosťou. Pokrok
závisí od rozvinutia kapacity ešte väčšmi rozšíriť proces budovania spoločenstva.
A tak sa každý zrak obracia k mesiacom, ktoré stoja pred nami. V nadchádzajúcich
šiestich cykloch sa musíte opierať o oddanosť Dvojici božských Žiar a blahobytu
ľudstva, ktoré doposiaľ inšpirovali Vaše vznešené snahy. Vyzývame každého z Vás,
ktorí ste sa usilovali priniesť tento úspech, aby ste sa teraz poponáhlali, znovu sa
zhromaždili a spoločne rozjímali, konzultovali a rozhodli sa, ako budete čo najlepšie
uplatňovať v každom jedinečnom prostredí všetko, čo ste sa naučili prostredníctvom
svojej skúsenosti: ako môže rozširujúce sa jadro priateľov rozvíjať rastúci model
činnosti; ako môžu deti postupovať do ďalšieho ročníka detskej školy; ako môže

mladšia mládež pokračovať v štúdiu ďalších kníh a ďalej si rozvíjať svoje morálne
a duchovné vlastnosti; ako môžu kurzy inštitútu poskytovať tak veľmi potrebné
zručnosti a schopnosti; ako je možné rozšíriť cestu služby, aby mohla pojať veľké
počty ľudí; ako môže byť do činnosti pretavená skutočná nádej na zlepšenie
spoločnosti; ako môže byť všetkým národom Boha umožnené, aby si dokázali vziať
inšpiráciu z Jeho nového zjavenia a duše, ktoré sú vnímavé, mohli byť prizvané
k tomu, aby sa stotožnili s vecou Krásy Abhá. V tomto neobyčajne mocnom a
pokračujúcom období, v hodine, keď sa zdá, že svet je bezmocný tvárou v tvár
zdrvujúcemu utrpeniu a duše zmáha hrôza a zúfalstvo, nás Bahá’u’lláh nechal ešte raz
uzrieť záblesk toho, čo vďaka odvahe, ba dokonca hrdinstvu, dokáže pri napĺňaní
svojho Bohom daného poslania dosiahnuť spoločenstvo, ktoré nesie Jeho meno.
Budeme sa vo svätyniach úpenlivo modliť za to, aby Jeho nezlyhávajúce uistenia
obklopili každé dieťa, každého mladého človeka, každú ženu, každého muža, každú
rodinu a každé spoločenstvo, ktorí vo svojom srdci prechovávajú lásku k Nemu.
[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]

