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Către toate Adunările Naționale Spirituale 

 

Mult iubiți prieteni, 

 După cum va fi devenit mai mult decât evident, ultimul an al Planului de Cinci Ani a adus 
provocări diferite față de cele din cei patru ani anteriori. Lumea este prinsă în strânsoarea unui virus 
cu răspândire rapidă care a ucis mii de oameni și a perturbat grav o mare parte din activitatea socială 
și economică a umanității. Totuși, comunitatea bahá’í nu s-a pierdut cu firea și a acționat rapid pentru 
a veni în întâmpinarea solicitărilor imediate cu care s-a confruntat. A găsit moduri de a asigura 
continuitatea vieții comunității, străduindu-se, în același timp, să își îndeplinească rolul de a răspunde 
nevoilor spirituale și materiale mai ample din societate – o reacție pe măsura unei situații de urgență. 
Aducem laude pentru toate acțiunile întreprinse până acum. Însă dorim, în continuare, să analizăm 
mai pe larg ceea ce poate aduce anul care vine. Eforturile voastre de a stimula progresul Planului în 
ultimele sale luni vor fi inevitabil modelate de responsabilitatea voastră presantă de a-i îndruma pe 
prieteni în reacția față de o criză mondială în plină evoluție. Aceste împrejurări unice ne obligă să ne 
adresăm vouă în mod direct; puteți împărtăși această scrisoare comunităților voastre, integral sau 
parțial, după cum găsiți de cuviință. 

 Atunci când ne exprimam dorința de a vedea cinci mii de programe intensive de creștere 
instituite până la sfârșitul acestui Plan de Cinci Ani, eram cât se poate de conștienți de amploarea 
eforturilor implicate de un asemenea obiectiv, însă situația din lume îl făcea necesar. Am făcut un apel 
ca activitatea de întărire a programelor de creștere să se accelereze pretutindeni. Ne-a mulțumit să 
vedem cum susținătorii Cauzei s-au activat cu entuziasm și au depus eforturi de un nivel fără 
precedent. Pe parcursul a patru ani de zile, comunitatea bahá’í și-a dublat atât numărul de activități de 
bază ce au loc la nivel mondial, cât și numărul participanților la acestea. Reușita de a atrage sute de 
mii de oameni în îmbrățișarea activităților comunității într-o perioadă atât de scurtă reprezintă un 
progres din punct de vedere al capacității, care nu are egal în niciunul din Planurile precedente din 
seria actuală. 

 S-au realizat deci foarte multe, ceea ce demonstrează clar forța și încrederea comunității 
bahá’í. Însă, după cum realizați deja și voi, criza actuală a modificat contextul în care este urmărit 
Planul. Am fost impresionați de numărul mare de comunități care au depus eforturi pentru a se adapta 
la această nouă realitate. Refuzând să vadă această perioadă drept o scurtă întrerupere care trebuie 
îndurată cu răbdare, aceste comunități au recunoscut faptul că situația din lume le impune de urgență 
servirea semnificativă a umanității. În mod firesc, este necesar ca activitățile întreprinse să fie 
adecvate condițiilor dominante, însă nu trebuie să existe nicio îndoială că această perioadă este una a 
țelurilor nobile, a hotărârii neabătute și a muncii intense. După cum bine se știe, activitățile Planului 
sunt gândite a cultiva un spirit înfloritor al comunității, prin care se călește și rezistența în fața marilor 
dificultăți. Demersurile educaționale își propun să ridice un număr tot mai mare de suflete care să-și 
poată aduce contribuția la bunăstarea spirituală și materială a unei comunități; întâlnirile devoționale 
hrănesc spiritul de servire pe măsură ce acesta dă în floare, ajutându-l să prindă rădăcini într-o cultură 
de adorație colectivă. În concluzie, promovarea Planului presupune construirea capacității de a păși pe 
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calea servirii la orice oră și în orice anotimp – ceea ce implică, desigur, și momentele de mare 
primejdie din viața umanității, cum este cel de acum. Este deci esențial ca măsurile pe care le luăm 
pentru a învăța să aplicăm cadrul de acțiune al Planului la împrejurările actuale din lume să continue 
cu o intensitate și mai mare; după toate probabilitățile, criza mondială a sănătății va avea un impact 
direct, mai mare sau mai mic, asupra activităților bahá’í din lunile și chiar anii următori, iar efortul de 
a ne adapta la situație nu poate fi amânat. Din acest punct de vedere, Consilierii Continentali și 
membrii Corpului Auxiliar, sub competenta îndrumare a Centrului Internațional de Propovăduire, au 
dat dovada unei impresionante hotărâri în eforturile lor de a-i îmboldi pe prieteni și a-i orienta în 
abordarea muncii care trebuie depusă; fără îndoială, vor continua să fie la înălțime pe parcursul 
următoarelor patru cicluri și mai departe. 

Înțelegem, desigur, că anumite activități au trebuit să fie întrerupte și că anumite strategii sau 
metode care nu sunt adecvate condițiilor actuale au trebuit abandonate pentru o vreme. Totuși, dacă 
unele posibilități s-au închis temporar, s-au deschis altele – și au apărut noi mijloace de consolidare a 
modelelor de activitate existente. Flexibilitatea s-a dovedit a fi un avantaj, la fel ca și grija de a veghea 
să nu se dilueze caracterul predominant local al activităților comunității; eforturile de a cultiva 
comunități înfloritoare în cadrul vecinătăților și satelor, precum și pe cuprinsul zonelor geografice, 
trebuie să continue. În unele cazuri, condițiile actuale au creat ocazii neașteptate de sporire a 
participării comunității la întâlnirile devoționale și la cercurile de studiu organizate cu respectarea 
măsurilor de siguranță. Numeroși părinți ai căror familii și-au văzut libertatea de mișcare limitată la 
împrejurimile locuinței au primit cu brațele deschise sprijinul care i-a făcut să treacă de la rolul de 
observatori la cel de protagoniști ai educației spirituale a copiilor lor. Juniorii și tinerii au descoperit 
puterea actelor simple de servire plină de compasiune desfășurate cu înțelepciune. Cu toate acestea, 
este de înțeles dacă hotărâți, în anumite cazuri, să amânați planurile ce necesită mișcarea pionierilor, a 
facilitatorilor mobili sau a învățătorilor călători – și nu trebuie să vă faceți griji din acest motiv; veți 
avea ocazia să reevaluați situația în lunile următoare. S-ar putea ca următorul Plan de Un An să ofere 
ocazia îndeplinirii acelor scopuri sau obiective care e posibil să rămână în cele din urmă inaccesibile 
pe parcursul Planului actual. 

Înțelegem că funcționarea în condițiile acestei crize vă va pune la încercare, în multe cazuri, 
posibilitățile financiare și că dificultățile economice prin care trec mulți membri ai comunității vă pot 
limita sursele pe care vă bazați. Vă asigurăm că suntem gata să vă sprijinim. Să nu existe nicio 
îndoială și niciun echivoc în această privință: este esențial ca instituțiile Credinței să rămână 
funcționale pe parcursul acestei perioade și să nu fie împiedicate în îndeplinirea îndatoririlor lor de 
bază de lipsa de resurse. Fără îndoială, întreaga comunitate a celor credincioși din fiecare țară se va 
ralia în jurul vostru și avem în mod special convingerea că acei credincioși cu dare de mână vor veni 
în ajutorul vostru. 

 După cum știți, există mari discrepanțe între modurile în care societăți diferite fac față 
dificultăților ce se nasc din această criză; în consecință, nici provocările cu care se confruntă Adunări 
Naționale diferite nu sunt la fel. Iar aceste provocări se vor schimba odată cu trecerea timpului. Va fi 
nevoie de enorm de multă agilitate pe măsură ce instituțiile locale, regionale și naționale vor căuta să 
citească realitatea și să rămână vigilente față de noile evoluții. Dorim să accentuăm importanța 
capitală pe care o va avea colaborarea dintre voi și Consilieri: această colaborare trebuie să fie 
angajată și susținută, sub forma unui schimb aproape constant de informații și viziuni, care să vă 
permită să reacționați rapid la nevoile comunității, să anticipați problemele înainte de a apărea, să 
exploatați ocaziile care vi se deschid și să sprijiniți inițiativele promițătoare. Măsurile exacte care 
trebuie luate de instituțiile bahá’í vor depinde, în mod firesc, de situațiile specifice. Dar, în fiecare loc, 
prietenii vor avea nevoie de călăuzire limpede și neîntârziată; o atenție deosebită trebuie acordată 
persoanelor cu grad de risc crescut – fie din cauza virusului, fie din cauza impactului economic al 
răspândirii acestuia; și va fi nevoie de abordări creative pentru susținerea spiritului colectiv al 
comunității în această perioadă dificilă. Diverse tipuri de rețele alcătuite din familii, case învecinate 
sau alte grupări oferă sprijin valoros multor oameni; trebuie să aveți încredere în ingeniozitatea 
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comunităților voastre și să căutați să exploatați talentele și energiile lor la maximum. Luând aminte la 
locurile unde situația s-a înrăutățit deja, Adunările Naționale din țările care, până acum, au fost cruțate 
de consecințele mai grave ale pandemiei trebuie să rețină că există potențial pentru mai rău și că orice 
pregătiri care pot fi făcute pentru această eventualitate, înainte ca introducerea de restricții 
suplimentare să le zădărnicească, trebuie începute imediat – fără a alarma pe nimeni, dar fără 
întârziere. Adunările Spirituale Locale, în special, trebuie să se gândească la mijloacele de care dispun 
pentru a preveni, ușura sau reduce suferința în societatea extinsă din care fac parte integrantă. 

 Atunci când societatea se confruntă cu asemenea greutăți și dureri, responsabilitatea bahá’ílor 
de a-și aduce o contribuție constructivă la treburile omenești devine mai pronunțată. Este un moment 
în care direcțiile de acțiune distincte, dar legate între ele, converg către același punct, când îndemnul 
la servire răsună pregnant. Individul, comunitatea și instituțiile Credinței – protagoniști de nedespărțit 
în mersul înainte al civilizației – sunt în măsură să facă dovada trăsăturilor distinctive ale modului de 
viață bahá’í, fiind caracterizați de o maturitate crescută în îndeplinirea sarcinilor lor și în relațiile 
dintre ei. Cu toții sunt chemați să ilustreze și mai mult puterile de construire a comunității ale 
Credinței. Este posibil ca agențiile și proiectele dedicate acțiunii sociale să fie nevoite să își adapteze 
abordările pentru a răspunde nevoilor crescânde; eforturile în acest sens vor insufla cu siguranță un 
înțeles și un scop mai adânc programelor existente. De asemenea, contribuțiile bahá’í la noile 
discursuri dominante din societate generează un interes ridicat și avem o responsabilitate și în acest 
domeniu. Într-un moment în care caracterul imperios al atingerii unor niveluri mai înalte de coeziune, 
fondată pe adevărul incontestabil al unității omenirii, devine din ce în ce mai clar pentru tot mai mulți 
oameni, societatea are nevoie de voci limpezi care pot articula principiile spirituale pe care se bazează 
o astfel de aspirație. 

 Sunteți, desigur, conștienți la fiecare pas că responsabilitățile voastre depășesc sfera 
administrării chestiunilor comunității și a canalizării energiilor acesteia către îndeplinirea de nobile 
obiective: voi căutați să sporiți gradul de conștientizare al acelor forțe spirituale care-i sunt la 
îndemână oricărui credincios confirmat și care trebuie puse în ordine la ceas de restriște. Acestea sunt 
forțele care îi dau comunității rezistență, îi asigură integritatea și o ajută să rămână concentrată pe 
misiunea sa divină de a servi umanitatea și de a-i înnobila viziunea pentru viitor. 

 Nu este posibil să întrevedem măsura în care această pandemie va influența mișcarea către 
unitate între națiuni. Dar nu încape loc de îndoială că, în ceea ce privește strădaniile comunității 
bahá’í, lunile care vin vor fi hotărâtoare. Și, la urma urmei, nici nu ar putea fi altfel. Acest ultim an al 
Planului celui din urmă dintr-o serie care a acoperit ultimul sfert din primul secol al Erei Formative va 
pecetlui temelia pe care se va ridica următoarea serie de demersuri mondiale. Este ultimul act dintr-o 
piesă captivantă al cărei final rămâne deocamdată nescris. 

 Nu trece o singură clipă în care să nu fiți în gândurile noastre. Toată încrederea și nădejdea 
noastră în capacitatea voastră de a face față acestei provocări vine din certitudinea că reazemul și 
ajutorul vostru final este Însăși Frumusețea Abhá. În rugile noastre stăruitoare la Pragul Sfânt, Îl 
implorăm să vă transforme în canale curate prin care să se scurgă Harul său către omenire. 
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