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        A trecut un secol de când spiritul nobil al lui ‘Abdu’l-Bahá s-a înălțat la căminul său 
etern. Nașterea Sa coincisese cu zorii Epocii Eroice a Credinței, iar trecerea Sa în neființă a 
semnalat apusul soarelui în epoca sa finală. Nu ar putea fi imaginată nicio demonstrație mai 
clară a modului în care El a întruchipat forțele unității decât scena înmormântării Sale, la care 
o mulțime vastă de persoane îndoliate din fiecare crez din această țară s-a reunit să își 
jelească pierderea comună. În zilele Lui, atât de mulți dintre prietenii care au îmbrățișat 
Credința au absorbit spiritul învățăturilor divine pur și simplu observându-L; și astăzi, dacă 
dorim să ne aliniem viețile cu același spirit, ne uităm la exemplul dat de Dascăl, ale cărui 
vorbe și fapte au reflectat spendoarea luminii care a strălucit din Revelația lui Bahá’u’lláh. 
 
         În toate privințele, exemplul Său este esențial pentru identitatea Bahá’í. Fiecare bahá’í 
se poate întoarce la El pentru a înțelege mai bine cum să răspândească lumina Credinței și 
pentru un model de urmat atunci când căutăm să trezim susceptibilitățile spirituale în cei pe 
care îi întâlnim. Propriul său sfat, cum că propovăduitorul trebuie să fie „pe deplin 
înflăcărat”, astfel încât rostirea lui să poată „exercita influență”, și totuși să fie „complet 
eliberat de sine și evanescent”, astfel încât „să poată propovădui cu melodia Adunării din 
Înalturi”, se realizează în mod clar în nenumăratele relatări ale sufletelor transformate prin 
faptul că s-au aflat în compania lui 'Abdu'l-Bahá. Nenumărate sunt lecțiile care trebuie 
învățate din modul în care El a prezentat preceptele divine oricărui fel de persoană, lărgind 
constant cercul unității, fără a ține seama de nici un fel de deosebiri exterioare de aspect, 
limbaj, obicei sau credință. Universalitatea iubirii Sale a produs o comunitate care, chiar și la 
acea vreme, putea pretinde pe bună dreptate că este o secțiune transversală a 
societății. Dragostea lui a reînviat, hrănit, inspirat; a alungat înstrăinarea și i-a primit pe toți la 
masa ospeției Domnului. Fiecare efort de construire a comunității întreprins astăzi, fiecare 
activitate educațională și fiecare strădanie de a ajunge la cei din jur, poartă cu sine speranța 
de a comunica, prin propriile noastre eforturi, un semn al aceleiași iubiri pe care El a revărsat-
o asupra fiecărui suflet. Astfel de eforturi constituie cel mai bun tribut care i se poate aduce 
Lui, la acest eveniment centenar și în fiecare zi care va urma. 
 
          Îi mulțumim lui Bahá'u'lláh pentru că a dat lumii nu doar un standard de puritate, 
devotament și integritate la care sufletele pot aspira pentru totdeauna, prin 
intermediul învățăturilor Sale, ci și un exemplu fără cusur despre cum poate fi trăită viața la 
acest standard, prin Figura Dascălului. Pe măsură ce umanitatea este asaltată de criză după 
criză, comunitatea celui mai Mare Nume, care nu poate evita expunerea la astfel de 
răsturnări, are privilegiul să aibă în fața sa modelul lui ‘Abdu’l-Bahá. Nici primejdia, nici 
obstacolele nu Îl împiedica să își ducă la îndeplinire misiunea, fie că se ocupa de nevoile 
momentului, fie că se pregătea pentru viitor; nici ostilitatea, nici evenimentele lumii nu Îl 
abăteau de la calea Lui. Senin, încrezător și hotărât, El era netulburat de piedici, întâmpinând 
cu bucurie greutățile și adversitățile pe calea lui Dumnezeu. Cât de necruțătoare au fost 
atacurile asupra Lui! Cât de deplorabile poverile pe care El a trebuit să le poarte! Ne amintim 
de mărturia distinsei Sale surori, Cea mai Mare Frunză Sfântă, că „în întunericul nopții, din 
adâncul sânului Său, se auzeau suspinele Lui arzătoare, iar când se lumina de ziuă, muzica 
minunată a rugăciunilor Sale se înălța până la locuitorii tărâmului de sus.” 
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          Trecerea timpului nu a diminuat venerația cu care privim „rolul și caracterul Celui 
Care, nu numai în Dispensația lui Bahá’u’lláh, ci și în întregul domeniu al istoriei religioase, 
îndeplinește o funcție unică.”  Și după cum Shoghi Effendi a afirmat în continuare despre El:  
 

El este, în primul rând, și trebuie considerat în veci de veci, a fi Centrul și Pivotul 
Legământului unic și atotcuprinzător al lui Bahá’u’lláh, creația Sa cea mai 
desăvârșită, Oglinda nepătată a luminii Sale, Exemplul perfect al învățăturilor Sale, 
Interpretul infailibil al Cuvântului Său, întruchiparea oricărui ideal bahá’í, incarnarea 
oricărei virtuți bahá’í, Ramura Cea Mai Puternică, răsărită din Rădăcina Străveche, 
Brațul Legii lui Dumnezeu, Ființa în jurul Căreia rotesc toate numele, Forța Motrice a 
Unității omenirii, Stindardul Păcii Supreme, Luna Astrului Central al acestei 
Dispensații preasfinte - toate acestea fiind nume și titluri implicite care își găsesc 
expresia cea mai adevărată, cea mai înaltă și mai aleasă în numele magic al lui 
‘Abdu’l-Bahá. Dincolo și mai presus de aceste denumiri El este ,,Misterul lui 
Dumnezeu” - expresie pe care Bahá’u’lláh Însuși a ales-o pentru a-L desemna și care, 
deși nu ne îndreptățește câtuși de puțin să ÎI atribuim treapta de profeție, arată cum în 
persoana lui ‘Abdu’l-Bahá caracteristicile incompatibile ale naturii umane și ale 
cunoașterii și desăvârșirii supraomenești s-au îmbinat și s-au armonizat pe deplin. 

 
                      Dragi colaboratori: V-am chemat aici nu numai pentru a onora memoria lui 'Abdu'l-
Bahá și pentru a reaminti încercările și triumfurile Sale, ci și pentru ca, împreună cu noi, să vă re-
dedicați pe voi și comunitățile pe care le reprezentați slujirii cu seriozitate Cauzei căreia El și-a 
dedicat însăși existența. În împlinirea sarcinii sfinte puse pe umerii Lui de către Frumusețea 
Binecuvântată, El a dat lumii bahá’í custodia a două Carte care i-au ghidat progresul și dezvoltarea 
de atunci încoace. Una a constat în ale Sale Tablete ale Planului Divin, prin care Cuvântul lui 
Dumnezeu a ajuns să fie promulgat în fiecare țară; cealaltă a fost Voința și Testamentul Lui, care a 
pus în mișcare un proces de constituire a Ordinii Administrative. Acum, la sfârșitul primului secol al 
Epocii Formative și la începutul unei noi serii de Planuri globale, progresul accelerat al Planului 
Divin al Dascălului este ușor de văzut. Iar desfășurarea organică a Ordinii Administrative în ultima 
sută de ani este demonstrată de existența unei game largi de instituții și agenții, de la nivel 
internațional până la cel local, care canalizează spiritul Credinței și călăuzesc și sprijină eforturile 
comunității Bahá'í la nivel mondial. Legământul al cărui centru era ‘Abdu’l-Bahá rămâne o fortăreață 
inexpugnabilă. Ne bucurăm de modul în care Legământul orientează fiecare credincios către o 
misiune comună, menținând o unitate dinamică ce cultivă o comunitate de credincioși în continuă 
creștere. 
 
             Contemplând Persoana Dascălului, ne simțim copleșiti de venerație fața de autoritatea 
atotcuprinzătoare care a însoțit răbdarea și înțelegerea Sa nesecată, de ascuțimea înțelepciunii Sale în 
orice împrejurare, de tandrețea infinită a ființei Sale și de iubirea Lui nelimitată care poate să fie 
simțită de fiecare suflet neferecat. Dar fiecare pornire de a aduce un omagiu calităților Sale fără egal 
este înfrânată de amintirea că El nu a căutat niciodată laudă sau recunoaștere lumească. Și așa ne 
simțim obligați să depunem mărturie: Preaiubitul tuturor inimilor noastre, 'Abdu'l-Bahá, tot ce ai fost 
a fost slujire — o slujire „completă, pură și reală, ferm stabilită, durabilă, vădită, dezvăluită în mod 
explicit și nesupusă nici unui fel de interpretare.” Ne rezervăm cuvintele care mai rămân pentru un 
angajament de fidelitate față de Tine, pentru jurământul nostru de a susține Legământul pe care Tu l-
ai „proclamat, susținut și justificat”, pentru a ne exprima din toată inima loialitatea față de 
îndrumările și expunerile Tale nepieritoare, față de rugăciunile și îndemnurile Tale fierbinți. Același 
angajament se manifestă în eforturile statornice și încordate ale lumii Bahá’í pentru a îndeplini 
misiunea care i-a fost încredințată în acest moment. Văzând această comunitate străduindu-se să 
trăiască după exemplul Tău, atrage pentru noi aceste cuvinte ale Tale: 
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               O, prieteni! Lăudat fie Domnul că steagul Unității Divine a fost arborat în fiecare țară și 
melodia Împărăției Abhá a fost înălțată din toate părțile. Sfântul Serafim al Adunării de Sus înalță 
strigătul „Yá Bahá’u’l-Abhá!”  în chiar miezul inimii lumii, iar puterea Cuvântului lui Dumnezeu 
insuflă viață adevărată în trupul existenței. 
 
               De aceea, o, vouă prieteni credincioși, vi se cuvine să vă alăturați lui ‘Abdu’l-Bahá în 
sacrificiu de sine, în servirea Cauzei lui Dumnezeu și în desăvârșită slujire la Pragul Său divin. Dacă 
veți fi ajutați să dobândiți asemenea daruri supreme, întreaga lume va beficia în curând 
de strălucitoarele splendori ale lui Dumnezeu, iar unitatea mult-dorită a umanității va fi revelată în 
cea mai mare frumusețe și farmec în chiar miezul inimii lumii. Aceasta este cea mai dragă dorință a 
lui ‘Abdu’l-Bahá! Acesta este cel mai mare dor al celor care sunt credincioși! Gloria Gloriilor 
odihnească-se asupra voastră. 
 


