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2 ianuarie 2016
Către bahá’íi lumii
Mult-iubiți prieteni
Vă adresăm aceste cuvinte de la adunarea unde, pentru cinci zile succesive, Consilierii
Continentali au luat în considerare în mod serios implicațiile următorului Plan global.
Consultațiile lor pline de pătrundere s-au bazat pe impresionantul corp de cunoștințe despre
procesul construirii capacității, proces care este generat în mii de zone geografice peste tot în
lume. Numeroasele relatări care au fost împărtășite în decursul Conferinței au atestat
creativitatea, tenacitatea și abilitățile pe cale de apariție și rapidă dezvoltare ale comunității Celui
Mai Mare Nume și, mai presus de toate, bizuirea ei pe confirmările Celui Atotputernic. Există o
crescândă apreciere printre oamenii din toate părțile lumii a eficacității remediului lui
Bahá’u’lláh pentru vindecarea maladiilor societății.
Înainte să se încheie primul secol al Erei Formative, există o perioadă de timp care se întinde
între două aniversări asociate cu documente de o nemăsurată semnificație. Ea începe cu
centenarul revelării de către ‘Abdu’l-Bahá a Tabletelor Planului Divin, tocmai când prietenii se
îmbarcau într-un nou stadiu din desfășurarea acelui Plan. Se termină la scurgerea a o sută de ani
de la Înălțarea lui ‘Abdu’l-Bahá, care a fost urmată de deschiderea Testamentului și Voinței
Dascălului. Cu aceste gânduri în minte, și în pregătire pentru deliberările lor, Consilierii
Continentali, conduși de membri Casei Universale a Dreptății și de Centrul Internațional de
Propovăduire, au vizitat Casa Dascălului — locul unde au fot revelate trei dintre Tabletele
Planului Divin și unde, la câteva săptămâni după trecerea la cele veșnice a lui ‘Abdu’l-Bahá, a
fost citit cu voce tare credincioșilor de pe patru continente Voința și Testamentul Său. În acestă
sacră Casă, în ajunul actualei Conferințe, au fost recitate pasaje din acestă Carte care, a explicat
Shoghi Effendi, a pus în mișcare procesele pentru propagarea Credinței și întemeierea Ordinii ei
Administrative. Acesta a fost un prolog potrivit pentru cinci zile de consultație focalizată asupra
răspândirii mai largi a luminii lui Bahá’u’lláh și întăririi abilității instituțiilor Sale de a acționa ca
și canale prin care binecuvântările Sale făgăduite să poată curge către omenire.
Prevederile viitorului Plan de Cinci Ani sunt conținute în mesajul pe care l-am adresat
Conferinței în ziua deschiderii ei și care a fost distribuit în același timp tuturor Adunărilor
Spirituale Naționale. Colosalul efort care va fi cerut de la cei iubiți ai Domnului a fost clar
recunoscut de către Consilieri, dar ei au dat de asemenea glas încrederii lor în capacitatea lumii
bahá'í de a face față acestei provocări. Nu ar fi putut fi în mod serios contemplată o astfel de
inițiativă la un moment mai timpuriu, dar dat fiind ceea ce s-a înfăptuit în Planul prezent,
tărâmurile de posibilități sunt mai largi decât oricând mai înainte. Inimile noastre sunt mișcate de
rapoartele care au început să sosească, la doar câteva ore de la emiterea mesajului nostru către
Conferință, rapoarte de la prietenii dornici să vină laolaltă în locații de tot felul petru a se ajuta
unii pe ceilalți ca să devină familiarizați cu conținutul acestuia. Sperăm că studiul mesajului se
va răspândi rapid prin comunitate. Între timp, instituțiile vor amplasa orice aranjamente
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administrative și organizatorice sunt necesare pentru a asigura cel mai propice început al
Planului la Riḍván.
În cele câteva luni care rămân până atunci, munca Planului curent, îndeosebi întemeierea de noi
programe de creștere, va continua să fie desfășurată. Fiecare pas făcut în această direcție va spori
promptitudinea lumii bahá'í de a începe următoarea acțiune curajoasă de cinci ani. Fiecare
moment este prețios. Tânjim să vedem pe fiecare credincios alegând calea serviciului consacrat
și a înaltei strădanii la care în mod repetat a îndemnat ‘Abdu’l-Bahá prietenii în Tabletele
Planului Divin. În implorările noastre în numele vostru, vom ruga fierbinte pe Autorul Planului
să intervină înaintea tronului Tatălui Său pentru ca Acesta să poată să vă călăuzească în serviciul
vostru atât timp cât există suflete în nevoie de pâinea cerului.
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