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Către bahá’íi lumii 

Mult-iubiţi prieteni

Acum o sută de ani, plecarea lui 'Abdu'l-Baha's de la Haifa către Port Said semnala deschiderea 
unui nou capitol glorios din analele Credinţei. El nu se va mai întoarce în Ţara Sfântă pentru trei 
ani. Referindu-se la acel istoric moment, Păzitorul va scrie mai târziu: “Stabilirea Credinţei lui 
Baha'u'llah în Emisfera Vestică – cea mai p roeminentă realizare care va fi pentru totdeauna asociată 
cu ministeriatul lui 'Abdu'l-Baha – a pus în mişcare forţe atât de uluitoare, şi a fost producătoarea de 
rezultate ajungând atât de departe, încât să garanteze participarea personală şi activă a Însuşi 
Centrului Legământului…” Cu inaugurarea călătoriilor lui 'Abdu'l-Baha în Occident, Cauza lui 
Baha'u'llah, îngrădită pentru mai mult de o jumătate de veac de către oştile duşmăniei şi asupririi, 
şi-a spart zăgazurile. Pentru prima oară de la începuturile sale, Căpetenia recunoscută a Credinţei s-
a bucurat de o libertate de acţiune astfel încât să urmărească nestânjenită divin prescrisa ei misiune.

Printr-un standard pământesc, 'Abdu'l-Baha ar fi părut nepregătit pentru a duce la îndeplinire sarcina 
aflată înaintea sa. Avea şaizecişişase de ani, un exilat încă din copilărie, fără şcolarizare 
instituţională, un prizonier timp de patruzeci de ani, cu sănătatea şubredă, şi nefamiliarizat cu 
obiceiurile şi limbile occidentale. Totuşi El s-a ridicat, fără vreun gând la comfort, neabătut de 
riscurile implicate şi bizuindu-se total pe asistenţa divină, pentru a apăra Cauza lui Dumnezeu. El a 
interacţionat cu diverşi oameni în nouă ţări de pe trei continente. Astfel au fost dimensiunea şi 
intensitatea strădaniilor sale neobosite, încât să “îi copleşească pe discipolii Săi din Orient şi 
Occident cu admiraţie şi minunare” şi să “exercite o nepieritoare influenţă” asupra cursului luat de 
viitorul Credinţei. 

În timpul următorilor câţiva ani, baha’ii din întreaga lume îşi vor reaminti plini de bucurie multele 
episoade asociate cu călătoria istorică a lui 'Abdu'l-Baha. Dar această aniversare este mai mult decât 
un timp pentru comemorare. Cuvintele rostite de 'Abdu'l-Baha în decursul călătoriilor Sale şi faptele 
pe care El le-a realizat cu o astfel de înţelepciune şi dragoste desăvârşite, oferă o abundenţă de 
inspiraţie şi multiple pătrunzătoare perspective pe care corpul credincioşilor pot să le extragă, fie în 
eforturile lor de a îmbrăţişa sufletele receptive, de a spori capacitatea pentru servire, de a clădi 
comunităţi locale, de a întări instituţii sau de a exploata oportunităţi pe cale de apariţie, oportunităţi 
de a se angaja în acţiune socială şi de a contribui la dezbateri publice. De aceea ar trebui ca noi să 
reflectăm nu doar la ceea ce a înfăptuit şi a pus în mişcare Dascălul, ci de asemenea la munca ce a 
rămas nefăcută şi către care El ne-a îndemnat. În Tabletele Planului Divin, El Şi-a expus cea mai 
lăuntrică şi aprinsă dorinţă:

 “O, de-aş putea călători, chiar şi pe jos şi în cea mai mare sărăcie, către aceste ţinuturi, şi, înălţând 
chemarea "Ya Baha'u'l-Abha" în oraşe, în sate, în munţi, în pustiuri şi pe oceane, să promovez 
divinele învăţături!  Aceasta, vai, nu pot face. Cât de tare deplâng acest lucru! De-ar fi pe placul lui 



Dumnezeu ca voi să îl puteţi îndeplini.”

 Aproape un secol a trecut de când au fost consemnate aceste cuvinte. Stadiu după stadiu al 
Planului Divin au fost duse la capăt cu succes. Credinţa a fost întemeiată în toate colţurile lumii. 
Suntem prezenţi în acele locuri pe care 'Abdu'l-Baha tânjea să le viziteze. Indivizi, comunităţi şi 
instituţii sunt acum înzestrate cu capacitatea necesară pentru acţiune sistematică, susţinută şi 
coerentă. Deci în timpul acestei preţioase perioade de reamintire, fie ca absolut fiecare dintre cei 
iubiţi de El şi plini de credinţă să se ridice şi să acţioneze în Numele Său. Fie ca ei să îşi ofere 
partea, nu contează cât de umilă, către progresul Planului al cărui autor este El – această nepreţuită 
şi veşnică moştenire.
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