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Priateľom zhromaždeným vo Svätej zemi pri príležitosti pripomienky
100. výročia Nanebovstúpenia ‘Abdu’l-Bahu
Naše srdcia sú naplnené úžasom, keď rozjímame o dôležitosti tejto významnej udalosti,
ktorou je uplynutie jedného storočia od ‘Abdu’l-Bahovho zosnutia, jedného storočia
od začiatku Formatívneho veku bahájskeho zriadenia, a jedného storočia, odkedy bola
Bahá’u’lláhova viera zverená Jeho administratívnemu poriadku, ktorého inštitúcie tu
zastupujete. Aká podivuhodná je Jeho Zmluva, prostredníctvom ktorej bol vo Vašich národoch
ustanovený „tento jedinečný a úžasný systém“, a jeho procesy začali fungovať. Skláňame hlavu
vďační Bahá’u’lláhovi, že napriek početným a vážnym prekážkam vo svete, ktorý sa zmieta
v chaose, otvoril dvere a umožnil Vám – a po prvýkrát aj zástupcom regionálnych bahájskych
rád – aby ste tu boli počas týchto dušu podmaňujúcich dní.
Obdobie neobyčajnej intenzity, ktoré sa v roku 2016 začalo 100. výročím zjavenia
Tabuliek Božieho plánu, a zahŕňalo dvesté výročia narodenia Dvojice Božích Prejavov, sa teraz
chýli ku koncu. Pokroky, ktoré bahájske spoločenstvo počas tohto obdobia urobilo, boli úplne
mimoriadne. Veriacich na celom svete pripravili na to, aby mohli zvládnuť nároky a splniť
požiadavky ďalšej etapy ‘Abdu’l-Bahovho Božieho plánu, ktorá sa začne už o pár mesiacov,
a potrvá deväť rokov. Zrýchľujúci sa úpadok súčasného spoločenského poriadku a rastúca
potreba konštruktívnych procesov, ktoré povedú k vzniku novej svetovej spoločnosti, sú
každým dňom zreteľnejšie. Sto rokov po tom, čo Majster zanechal nasledovníkom Najväčšieho
mena dokument, ktorý obsahuje nedoceniteľné prvky pre vytváranie božskej civilizácie,
si pripomíname slová milovaného strážcu: „Majstrovskí stavitelia Bahá’u’lláhovho vznikajúceho svetového poriadku musia vystúpiť do vznešenejších výšin hrdinstva v čase, keď sa
ľudstvo ponára do čoraz väčších hlbín zúfalstva, poníženia, rozkolu a súženia.“
Milovaní priatelia, v Deň Zmluvy hľadíme na jej Stred a pripomíname si život
a osobnosť ‘Abdu’l-Bahu, Postavy, ktorej samotné bytie stelesňovalo Zmluvu, ten rozhodujúci
Stred jednoty celého ľudstva, ktorý spája početné národy Zeme. ‘Abdu’l-Bahá, „Tajomstvo
Božie“, „znamenie Jeho veľkosti“, a „najdokonalejšia štedrosť“, ktorého si v čistom srdci ako
poklad uchováva nespočetné množstvo detí, mládeže a dospelých, istotne na Svojich
milovaných dohliada a pomáha im, pozerá sa na nich a chráni ich. V týchto neistých časoch sa
priatelia s nádejou a túžbou obracajú k ‘Abdu’l-Bahovi, k onomu „útočisku celého ľudstva“,
k štítu pre všetkých, ktorí sú v nebesiach a na zemi“, a naliehavo Ho prosia o pomoc z ríše
na výšinách, keď sa snažia nasledovať Jeho príklad na ceste služby. Počas nadchádzajúcich dní,
keď sa veriaci na celom svete v myšlienkach sústredia na „túto posvätnú a slávnu Bytosť“, máte
to požehnanie a výsadu vzdať Mu úctu v mene Vašich spoločenstiev presne na tých miestach,
kde nocou a dňom ťažko pracoval na šírení veci Božej a zlepšení sveta.

Zajtra v noci, v podvečer 100. výročia Jeho zosnutia, budeme vo svojich srdciach
myslieť na Jeho milovaných na celom svete, keď sa budeme modliť v posvätnej miestnosti, kde
strávil posledné chvíle Svojho pozemského života. Budeme úpenlivo prosiť o to, aby liečivé
posolstvo, pre ktoré ‘Abdu’l-Bahá žil, a pre ktoré všetko obetoval, v dohľadnej dobe našlo
domov v srdciach a dušiach celého ľudstva, a aby snahy priateľov Božích boli v tomto smere
v Jeho očiach prijateľné.
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