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Către bahá’íi lumii 
 

Mult iubiți prieteni, 

 Vă salutăm cu o imensă afecțiune în această zi deosebită care e un prilej să ne aducem aminte 
de puterea Legământului, acea putere care „pulsează în trupul lumii contingente” și făurește legături 
durabile de iubire între credincioși. În lunile care s-au scurs de la Riḍván, am văzut dovezile acestei 
puteri dinamice în activitatea unificată a adepților lui Bahá’u’lláh. Conduși cu atâta pricepere de 
instituțiile Cauzei de pe fiecare continent și din fiecare țară, prietenii de pretutindeni au căutat, cu 
creativitatea și hotărârea lor caracteristică, să răspundă nevoilor unei lumi în suferință. Reziliența și 
angajamentul vostru neabătut pentru binele semenilor voștri, constante în fața tuturor greutăților,     
ne-au umplut de o speranță imensă. Nu este de mirare însă că, prin alte zone, speranța a devenit o 
resursă pe cale de epuizare. Popoarelor lumii le este tot mai clar că deceniile care urmează sunt pe 
cale să aducă unele dintre cele mai intimidante provocări pe care familia umană le-a avut vreodată de 
înfruntat. Actuala criză mondială a sănătății este numai una dintre aceste provocări, iar povara 
costului final al acesteia, atât în număr de vieți pierdute, cât și ca efecte asupra mijloacelor de trai, este 
încă o necunoscută; eforturile voastre de a vă ajutora și a vă sprijini unii pe alții, precum și de a 
întinde o mână de ajutor surorilor și fraților din societatea mai largă, vor trebui cu siguranță continuate 
și, în unele locuri, extinse. 

 În contextul acestor furtuni violente care s-au abătut asupra umanității, arca Credinței se 
pregătește să pornească pe calea unei serii de Planuri ce o vor purta în cel de-al treilea secol al Erei 
Bahá’í și vor întări semnificativ capacitatea comunității bahá’í de a valorifica puterile de construire a 
societății pe care le are Credința. După cum știți, cel dintâi Plan cu care începe această nouă serie va 
dura numai un an. În locurile în care circumstanțele nu le permit comunităților naționale să instituie 
câte programe intensive de creștere și-au propus înainte de Riḍván 2021, aceste 12 luni vor extinde 
perioada în care își pot atinge acest scop. Totodată, acolo unde procesul de creștere a fost deja 
intensificat, acest an va constitui un prilej de consolidare a realizărilor din timpul actualului Plan, 
creând, în același timp, condițiile necesare pentru primirea unor numere tot mai mari de suflete în 
îmbrățișarea largă a unei comunități recunoscute pentru tăria sa morală și orientarea sa către exterior. 
La nivel național, regional și de zonă geografică, ne așteptăm ca acele comunități care și-au 
demonstrat deja forța să le ajute pe cele care au acumulat mai puțină experiență. În cadrul acestui efort 
de un an, fiecare comunitate va trebui să exploateze orice potențial rămas încă nevalorificat și să caute 
să depășească orice obstacole care îi amenință creșterea, pregătindu-se astfel pentru solicitările ce vor 
urma. Căci numai în contextul unei comunități înfloritoare – în special un centru de activitate intensă 
într-un sat sau într-o vecinătate – când fiecărui element din cadrul Planului i se dă atenția cuvenită, 
respectivele elemente se înlănțuie și se leagă în modul cel mai vizibil, sporind puterea comunității în 
câmpul acțiunii. 

 În afară de faptul că se îngrijește de progrese în zonele geografice de pretutindeni, Planul 
următor va aduce un an de profundă reflecție asupra vieții lui ‘Abdu’l-Bahá și asupra tăriei 
Legământului al cărui Centru a fost El, în contextul în care comunitatea se va pregăti să comemoreze 
centenarul Înălțării Lui. Fără îndoială, marcarea acestei comemorări va determina atât indivizii, cât și 



Către bahá’íi lumii 2 25 noiembrie 2020 

 

comunitățile să mediteze la semnificația acelui moment de o amărăciune nesfârșită când Cel Care a 
fost Misterul lui Dumnezeu a plecat din această lume. Prin trecerea Lui în neființă, bahá’íi acelei 
epoci au pierdut o Figură Care era obiectul iubirii și loialității lor arzătoare; pentru credincioșii epocii 
noastre, El rămâne fără pereche: întruchiparea desăvârșită, în vorbă și faptă, a tuturor învățămintelor 
Tatălui Lui, Acela prin Care Legământul lui Bahá’u’lláh a fost „proclamat, susținut și apărat”. Suntem 
conștienți și de faptul că anul care vine va marca un secol de când Testamentul Lui, acel Document 
„de mare însemnătate”, „istoric” și „nemuritor”, „a dat naștere, a conturat caracteristicile și a pus în 
mișcare procesele” Ordinii Administrative, „însuși modelul acelei civilizații divine pe care 
atotputernica Lege a lui Bahá’u’lláh este concepută să o întemeieze pe pământ”. Această Ordine 
„unică” și „de esență divină”, această „atotputernică structură administrativă”, fusese făurită de 
Arhitectul său pentru a perpetua Legământul și a canaliza puterile spirituale ale Cauzei. Va fi evident 
atunci că Ziua Legământului de anul viitor, de care ne despart exact 12 luni, va avea o semnificație 
deosebită. Rugăm Adunările Spirituale Naționale să stabilească felul în care pot fi sărbătorite aceste 
două zile care cad atât de aproape una de alta, ținând cont de situația existentă în țările lor. 

 În tot acest timp, în Țara Sfântă continuă să se facă pregătiri intense pentru comemorarea 
centenarului Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá în cadrul unei întâlniri la care sperăm că vor fi prezenți 
reprezentanții Adunărilor Spirituale Naționale și ale Consiliilor Regionale Bahá’í. În mod similar, se 
fac deja planuri pentru conferința Corpurilor Continentale ale Consilierilor și a Membrilor Auxiliari 
care va coincide, în ianuarie 2022, cu scurgerea a o sută de ani de la prima lectură publică a 
Testamentului Dascălului. Desigur, este posibil ca situația din lume să necesite modificarea planurilor 
care se fac pentru aceste întâlniri la Centrul Mondial Bahá’í. Însă, indiferent de ce s-ar putea întâmpla, 
nu avem nicio îndoială că eforturile depuse în comunitățile locale din întreaga lume pentru 
comemorarea pe măsură a Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá și pentru cinstirea Zilei Legământului în acest an 
centenar care urmează vor crea elanul necesar pentru lansarea etapei următoare din Planul Minor al lui 
Dumnezeu, în timp ce Providența propulsează desfășurarea Planului Major al lui Dumnezeu în 
conformitate cu porunca Lui de necontestat. 

 Avântul care se va acumula cu siguranță după fiecare ciclu succesiv al Planului de Un An va 
fi întărit și mai mult de lansarea a două filme. Primul dintre acestea, care va fi disponibil la 
sărbătorirea centenarului, va face un portret al Persoanei lui ‘Abdu’l-Bahá. Pe lângă faptul că va 
aduce un omagiu vieții și activității Lui, filmul va analiza modul în care, susținând unitatea umanității 
prin vorbe și fapte, El a chemat la o re-examinare a presupunerilor și prejudecăților perimate ale 
epocii, stimulând un proces de unificare ce continuă și azi. Cel de-al doilea film, care va veni la scurt 
timp după primul, va constitui o reflecție asupra scurgerii primilor o sută de ani ai Epocii Formative, 
făcută de la înălțimea progreselor realizate de comunitatea bahá’í, înălțime de unde aceasta privește 
acum către noi orizonturi. 

 Semnificația ocaziilor sărbătorite în timpul Planului de Un An îi va conferi acestuia un 
caracter unic, consolidând munca depusă în zonele geografice și făcând din acest an etapa ideală de 
pregătire pentru demersul global care va urma. Cuprinși de bucurie și nerăbdare, vă anunțăm că lumea 
bahá’í va începe, de Riḍván 2022, un Plan de Nouă Ani. Cerințele și prevederile acestuia vor fi 
elaborate ulterior, însă durata sa ne indică deja fără greș că așteptările sunt mari. Cu voia Domnului, 
Planul va fi anunțat prin convocarea unei serii de conferințe organizate în întreaga lume pe parcursul 
mai multor luni. 

 Iată, în măsura în care se poate anticipa, calea pe care comunitatea bahá’í va urmări să o 
parcurgă. În momentul de față, vă îndemnăm să vă dăruiți în continuare energiile și să vă păstrați 
atenția concentrată asupra misiunii voastre imediate. Suntem deosebit de mulțumiți să vedem calmul 
și încredințarea cu care comunitatea Celui Mai Mare Nume a urmărit să ofere remediul divin în orice 
condiții, în special în această perioadă în care tiparele consacrate de viață ale societății au fost 
perturbate și în care atâția oameni se confruntă cu riscuri de diverse feluri. În plus, prietenii trebuie să 
fie atenți să nu se trezească încâlciți în conflict și în vrajba, în definitiv inutilă, ce caracterizează o 
parte atât de însemnată a discursului pe tema treburilor societății sau – Doamne ferește – să permită ca 
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interacțiunile de acest fel să se insinueze, chiar și pentru o clipă, în conversațiile comunității. Însă 
vigilența voastră în a evita conflictul și a nu deveni captivi în subiectele controversate ale societății nu 
trebuie, în niciun caz, să fie percepută drept o distanțare rece față de numeroasele preocupări presante 
ale acestei perioade. Nici pe departe. Sunteți printre cei mai activi și mai sinceri oameni de bine ai 
umanității. Însă meritul contribuțiilor voastre – prin vorbă sau prin faptă – la binele social stă în 
primul rând în angajamentul vostru ferm față de obiectivul de a descoperi acel prețios punct de unitate 
în care perspectivele divergente se întâlnesc și în jurul căruia popoarele rivale se pot coaliza. 

 Au rămas mai puțin de două cicluri întregi din actualul Plan de Cinci Ani și din seria actuală 
de planuri inaugurată în 1996. În aceste ultime luni, vom oferi cu siguranță rugăciuni arzătoare în 
numele vostru în implorările noastre la Pragul Sacru. Fie ca voi să reușiți să le dați speranță celor ce 
nu știu unde să o găsească într-o lume dezorientată, aflată în derivă și căreia îi lipsește în mod acut 
unitatea de care voi dați dovadă în mod atât de evident, prin devoțiunea voastră izvorâtă din inimă față 
de Legământ. 
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