PRI PRÍLEŽITOSTI PRIPOMIENKY
100. VÝROČIA NANEBOVSTÚPENIA ‘ABDU’L-BAHU

Pocta od Svetového domu spravodlivosti

Uplynulo jedno storočie, odkedy sa vznešený duch ‘Abdu’l-Bahu vzniesol do svojho
večného domova. Narodil sa v rovnaký deň, ako nastal úsvit Heroického veku viery, a Jeho
zosnutie signalizovalo koniec jeho záverečnej epochy. Nedokážeme si predstaviť, ako jasnejšie
by sa mohla prejaviť sila jednoty, ktorú stelesňoval, než pri pohľade na Jeho pohreb, na ktorom
sa zhromaždil obrovský zástup trúchliacich každého vierovyznania tejto krajiny, aby oplakávali
svoju spoločnú stratu. Mnoho priateľov, ktorí za Jeho života prijali vieru, nasiakli duchom
božského učenia už len tým, že Ho pozorovali. Rovnako je tomu aj dnes. Ak si želáme zosúladiť
svoj život s tým istým duchom, hľadíme na príklad Majstra, ktorého slová a skutky odrážajú
oslnivé svetlo, ktoré žiarilo z Bahá’u’lláhovho zjavenia.
Pre bahájsku identitu je Jeho príklad v každom ohľade najdôležitejší. Každý baháj sa
k Nemu môže obrátiť, aby lepšie chápal, ako má šíriť svetlo viery, a mal vzor, ktorý môže
nasledovať, keď sa snažíme prebúdzať duchovnú vnímavosť u tých, s ktorými sa stretneme.
Jeho vlastná rada, že učiteľ viery musí byť „úplne zanietený“ tak, aby jeho prehovor mohol
„mať vplyv“, a musí „sa zrieknuť seba samého“, aby „mohol učiť melódiou Zhromaždenia na
výsostiach“, sa silne prejavuje v nespočetných príbehoch duší, ktoré sa v ‘Abdu’l-Bahovej
prítomnosti premenili. Nepreberné množstvo ponaučení môžeme získať z toho, ako predstavoval božské učenie všetkým typom ľudí, pričom neustále rozširoval kruh jednoty bez ohľadu
na vonkajšie rozdiely v ich výzore, jazyku, zvykoch alebo v presvedčení. Jeho všeobjímajúca
láska vytvorila spoločenstvo, ktoré už v tom čase mohlo plným právom tvrdiť, že predstavuje
prierez spoločnosti. Jeho láska oživovala, sýtila, inšpirovala. Odstraňovala odcudzenosť a vítala
všetkých za slávnostným stolom Pána. Všetko dnešné úsilie o budovanie spoločenstva, každá
vzdelávacia aktivita a každá snaha otvoriť sa smerom von, nesie so sebou nádej, že skrze svoje
snahy sprostredkujeme známky tej istej lásky, ktorou On zahŕňal každú dušu. Takéto snahy sú
najlepším vyjadrením úcty, ktorú Mu môžeme vyjadriť v toto 100. výročie, a v každý ďalší
nasledujúci deň.
Bahá’u’lláhovi vzdávame vďaku za to, že Svojím učením dal svetu nielen štandard
čistoty, zbožnosti a bezúhonnosti, o ktorý sa môžu duše navždy usilovať, ale v osobe Majstra
mu dal aj bezchybný príklad toho, ako sa tento štandard prejavuje v živote. V čase, keď ľudstvo
sužuje jedna kríza za druhou, a spoločenstvo Najväčšieho mena sa nemôže vyhnúť vplyvu
týchto spoločenských otrasov, má tú výsadu, že má pred sebou vzor ‘Abdu’l-Bahu. Ťažkosti
ani prekážky Mu nezabránili v tom, aby napĺňal Svoje poslanie, či už sa venoval potrebám,
o ktoré bolo nutné sa v tom čase postarať, alebo sa pripravoval na budúcnosť. Nepriateľstvo ani
udalosti vo svete Ho nedokázali odchýliť z Jeho smeru. Bol vyrovnaný, sebaistý a rozhodný.
Neúspechy Ho neznepokojovali, ťažkosti a protivenstvo na ceste Božej vítal. Aké neúprosné
boli útoky voči Nemu! Aké žalostné bremená musel niesť! Spomíname si na svedectvo Jeho
význačnej sestry Najsvätejšieho listu, že „počas tmavej noci boli z hĺbky Jeho hrude počuť
bolestné stony, a keď nastal deň, úžasná melódia Jeho modlitieb prebudila obyvateľov ríše
na výšinách.“
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Plynutie času neubralo z bázne, s akou hľadíme na „úlohu a povahu Toho, kto nielen
v Bahá’u’lláhovom zriadení, ale aj v celej náboženskej histórii, plní jedinečnú funkciu.“ A ako
Shoghi Effendi ďalej o Ňom potvrdzuje:
„‘Abdu’l-Bahá by sa mal vždy v prvom rade považovať za Stred a Os
Bahá’u’lláhovej neprekonateľnej a všetko zahrňujúcej Zmluvy, Jeho najvznešenejšie dielo, nepoškvrnené Zrkadlo Jeho svetla, dokonalý Príklad Jeho učenia,
neomylného Vysvetľovateľa Jeho Slova, zosobnenie každého bahájskeho ideálu,
vtelenie každej bahájskej cnosti, Najmocnejšiu vetvu, ktorá vyrástla z Pradávneho
koreňa, Úd Zákona Božieho, Bytosť, okolo ktorej krúžia všetky mená, Prameň
jedinosti ľudstva, Znamenie Najväčšieho mieru, Lunu ústredných nebeských
telies tohto najsvätejšieho zriadenia – ide o výrazy a pomenovania, ktoré vyplývajú z najvyššieho a najopravdivejšieho vyjadrenia zázračného mena ‘Abdu’lBahá a ktoré v ňom toto najskutočnejšie vyjadrenie nachádzajú. Okrem týchto
označení predstavuje ‚Tajomstvo Božie‘ – výraz, ktorý sa Mu rozhodol udeliť
samotný Bahá’u’lláh a ktorý nás síce v žiadnom prípade neoprávňuje, aby sme
Mu prisudzovali postavenie Proroka, ale naznačuje, že sa v ‘Abdu’l-Bahovej osobe spájajú a dokonale zlaďujú nezlučiteľné znaky ľudskej povahy a nadľudského
poznania a dokonalosti.“
Drahí spolupracovníci: Povolali sme Vás sem nielen preto, aby ste si uctili pamiatku
‘Abdu’l-Bahu a pripomenuli si Jeho ťažkosti a víťazstvá, ale tiež preto, aby ste sa Vy a spoločenstvá, ktoré zastupujete, opätovne zasvätili zanietenej službe Veci, ktorej On venoval celé
Svoje bytie. Pri napĺňaní Svojich posvätných úloh, ktoré Mu uložila Požehnaná krása, vložil
do opatery bahájskeho sveta dve charty, ktoré odvtedy usmerňujú jeho pokrok a rozvoj. Jednou
z nich sú Jeho Tabuľky Božieho plánu, prostredníctvom ktorých bolo slovo Božie rozšírené
do každej krajiny. Druhou je Jeho Posledná vôľa, ktorá dala do pohybu proces ustanovenia
správneho poriadku. Teraz, na konci prvého storočia Formatívneho veku, a na začiatku novej
série globálnych plánov, je zreteľne vidieť, ako zrýchlene napreduje Majstrov Boží plán.
Organický rozvoj správneho poriadku sa za posledných sto rokov prejavuje v existencii
širokého spektra inštitúcií a výborov od medzinárodnej úrovne po miestnu, ktorými prúdi duch
viery, a ktoré podporujú a vedú snahy celosvetového bahájskeho spoločenstva. Zmluva, ktorej
bol ‘Abdu’l-Bahá Stredom, zostáva nedobytnou pevnosťou. Radujeme sa z toho, ako Zmluva
vedie každého veriaceho k spoločnému poslaniu, udržiava dynamickú jednotu, ktorá zušľachťuje neustále sa rozrastajúce spoločenstvo verných.
Keď rozjímame nad osobou Majstra, ohromuje nás všetko zahŕňajúca právomoc, ktorá
sprevádzala Jeho nekonečnú trpezlivosť a porozumenie, Jeho prenikavú múdrosť v každom
prostredí, neskonalú nežnosť Jeho bytosti a Jeho bezmedznú lásku, ktorú cítila každá otvorená
duša. Vždy, keď sme pohnutí vzdať poctu Jeho neopakovateľným vlastnostiam, zadrží nás
spomienka na to, že nikdy nevyhľadával chválu ani svetské uznanie. A preto dosvedčujeme:
‘Abdu’l-Bahá, Milovaný našich sŕdc! Služba bola Tvoje všetko – služba, ktorá je „dokonalá,
čistá a skutočná, pevne ustanovená, trvácna, zjavná, výslovne zjavená a nepodlieha žiadnemu
vysvetľovaniu...“ Všetky slová, ktoré nám ešte zostali, si ponechávame pre sľub vernosti voči
Tebe, pre našu prísahu zachovávať Zmluvu, ktorú si Ty „hlásal, presadzoval a hájil“, pre naše
úprimné vyjadrenie vernosti voči Tvojmu nadčasovému vedeniu a výkladu a voči Tvojim
vrúcnym prosbám a nabádaniam. Tento istý sľub sa prejavuje v neochvejných a húževnatých
snahách bahájskeho sveta napĺňať poslanie, ktoré mu bolo v tomto čase zverené. Pohľad na
spoločenstvo, ktoré sa usiluje žiť podľa Tvojho príkladu, nás pobáda k týmto Tvojim slovám:
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Ó priatelia! Chvála buď Bohu za to, že zástava božskej jednoty bola pozdvihnutá v každej krajine, a melódia kráľovstva Abhá zaznela z každej strany. Svätý serafín Zhromaždenia
na výsostiach volá „Yá Bahá’u’l-Abhá!“ v najvnútornejšom srdci sveta, a sila slova Božieho
vdychuje skutočný život do tela bytia.
Preto sa patrí, ó verní priatelia, aby ste sa pripojili k ‘Abdu’l-Bahovi v obetovaní seba
samých, v službe veci Božej a v úslužnosti Jeho božskému prahu. Ak by Vám bola udelená
pomoc, aby ste dospeli k tejto najväčšej štedrosti, celý svet by sa onedlho stal príjemcom
žiarivej nádhery Boha, a túžba po jednote ľudstva by sa prejavovala v najvnútornejšom srdci
sveta v čare a v tej najväčšej kráse. Toto je najdrahším želaním ‘Abdu’l-Bahu! Toto je najvrúcnejšia túžba Jeho verných! Nech na Vás spočíva Sláva sláv.
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