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Prietenilor adunați în Țara Sfântă 
pentru a marca Comemorarea Centenarului  
Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá 
 
            Inimile noastre sunt pline de minunare în timp ce contemplăm semnificația acestei 
ocazii de mare importanță:  sfârșitul a o sută de ani de la înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá, o sută de 
ani de la începutul Epocii Formative a Dispensației Bahá’í și o sută de ani de când Credința 
lui Bahá’u’lláh a fost încredințată Ordinii Lui Administrative, ale cărei instituții voi le 
reprezentați aici. Cât de uimitor este Legământul Său, prin care „acest unic, acest minunat 
Sistem” a fost înființat în națiunile voastre și procesele sale au fost făcute să funcționeze. Noi 
ne plecăm capetele în semn de recunoștință în fața lui Bahá’u’lláh pentru că, în ciuda 
obstacolelor numeroase și severe ale unei lumi în plin zbucium, El a deschis porțile și a 
facilitat mijloacele pentru voi, inclusiv pentru prima dată pentru reprezentanții Consiliilor 
Regionale Bahá’í — să fiți aici în timpul acestor zile de înaltă emoție sufletească. 
 
           O perioadă de o forță deosebită care a început în 2016 odată cu centenarul dezvăluirii 
Tabletelor Planului Divin și a inclus aniversările bicentenarului Nașterii Manifestărilor 
Gemene ale lui Dumnezeu acum, la o sută de ani după înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá se apropie 
de final. Progresele pe care le-a făcut comunitatea Bahá'í în acest timp au fost cu adevărat 
extraordinare. Acestea i-au pregătit pe credincioșii de pretutindeni să facă față cererilor și să 
îndeplinească necesitățile următoarei etape a Planului Divin al lui ‘Abdu’l-Bahá, care 
urmează să înceapă peste doar câteva luni și care va dura nouă ani. Declinul accelerat al 
actualei ordini sociale și nevoia tot mai mare de procese constructive care să ducă la apariția 
unei noi societăți mondiale, sunt pe zi ce trece tot mai evidente. La un secol după ce Dascălul 
a lăsat moștenire adepților Celui Mai Mare Nume un document care conține elemente 
neprețuite pentru construirea unei civilizații divine, ni se aduce aminte de cuvintele iubitului 
Păzitor: „Constructorii vrednici de laudă ai Ordinii Mondiale în creștere a lui Bahá’u’lláh 
trebuie să escaladeze culmi mai nobile ale eroismului pe măsură ce umanitatea se cufundă în 
prăpăstii mai adânci de disperare, degradare, disensiuni și suferință.” 
 
             Dragi prieteni, în această Zi a Legământului ne uităm cu toții la Centrul său și ne 
amintim de viața și de Persoana lui ‘Abdu’l-Bahá, o figură a cărei ființă a fost întruchiparea 
însăși a Legământului, acel centru esențial al unității pentru întreaga omenire, care aduce 
laolaltă numeroasele popoare ale Pământului. ‘Abdu’l-Bahá, acel Mister al lui Dumnezeu, 
„un semn al măreției Sale” și „milostivirea desăvârșită", Cel Care este prețuit în inimile 
curate a nenumărați copii, tineri și adulți, cu siguranță stă de veghe și îi ajută pe cei dragi ai 
Lui, aruncând mereu privirea Sa ocrotitoare asupra lor. În aceste vremuri incerte, prietenii se 
întorc cu speranță și dor către ‘Abdu’l-Bahá, acel „adăpost pentru toată omenirea”, „un scut 
pentru toți cei ce sunt în cer și pe pământ”, implorând ajutorul Lui din tărâmurile de sus în 
timp ce se străduiesc să urmeze exemplul Său pe calea slujirii. În decursul zilelor următoare, 
când gândurile credincioșilor din întreaga lume sunt concentrate asupra „acestei Ființe sfinte 
și glorioase”, aveți binecuvântarea și privilegiul de a-I aduce un omagiu în numele 
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comunităților voastre chiar în acele locuri în care El a lucrat zi și noapte pentru promovarea 
Cauzei lui Dumnezeu și pentru îmbunătățirea omenirii. 
 
              Mâine seară, în ajunul centenarului înălțării Sale, îi vom purta pe cei dragi din 
întreaga lume în inimile noastre în timp ce ne vom ruga în camera sfântă în care s-au scurs 
clipele de pe urmă ale vieții Sale pământești. Vom implora cu ardoare ca mesajul vindecător 
pentru care ‘Abdu’l-Bahá a trăit și Și-a sacrificat toată puterea Lui, să poată găsi, nu peste 
mult timp, un cămin în inimile și sufletele întregii omeniri și pentru ca eforturile prietenilor 
lui Dumnezeu în acest scop să poată fi acceptabile în ochii Lui. 
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