
Către bahá’íi lumii 

Mult iubiți prieteni,

Minunata perioadă a Riḍvánului se apropie, iar din înălțimile pe care le-a atins 
comunitatea Celui Mai Mare Nume perspective luminoase se văd la orizont. A fost 
parcurs un vast teritoriu: au apărut noi programe de creștere; noi alte câteva sute de 
programe vor trebui să apară în următoarele douăsprezece luni și deja au început 
eforturile de a pune în mișcare un model de activitate necesar în aproape toate clusterele 
cu ajutorul cărora se va ajunge la numărul de 5 000 cerut în cadrul Planului de Cinci Ani. 
Programele existente capătă putere, multe arătând cu mai mare claritate ce înseamnă 
pentru Cauza lui Dumnezeu ca aceasta să se extindă și mai mult în mediul social al unui 
cluster și într-o vecinătate sau sat. Căile ce duc spre expansiune neîntreruptă la scară 
mare și consolidare sunt urmate cu pași tot mai fermi, adesea tineretul brav stabilind 
ritmul. Modalitățile prin care puterea social-constructivă a Credinței poate fi eliberată în 
diferitele împrejurări devin tot mai evidente, iar acele trăsături definitorii care vor trebui 
să marcheze dezvoltarea pe mai departe a procesului de creștere dintr-un cluster, devin 
treptat tot mai vizibile.

Chemarea de a duce la îndeplinire și de a sprijini această muncă este adresată către 
fiecare discipol al lui Bahá’u’lláh și va trezi un răspuns în fiecare inimă ce se îndurerează 
la vederea stării deplorabile a lumii, fiind atât de mulți oameni ce nu reușesc să capete 
alinare din circumstanțele ei lamentabile. Căci în cele din urmă cel mai constructiv 
răspuns care poate fi dat de fiecare credincios preocupat de problemele ce se intensifică 
ale unei societăți lipsite de ordine este acțiunea sistematică, hotărâtă și plină de altruism 
întreprinsă în cadrul structurii larg-cuprinzătoare a Planului. În decursul ultimului an, 
a devenit tot mai clar că în diferite națiuni și în diferite moduri, s-a erodat și epuizat 
tot mai mult consensul social din jurul idealurilor care au unit și legat laolaltă în mod 
tradițional un popor. Acesta nu mai poate oferi o apărare demnă de încredere împotriva 
unei multitudini de ideologii egoiste, intolerante și toxice care se alimentează pe seama 
nemulțumirii și resentimentelor. Cu o lume conflictuală, ce pare în fiecare zi tot mai 
puțin sigură de sine, suporterii acestor doctrine distructive devin tot mai îndrăzneți și 
neobrăzați. Reamintim verdictul fără echivoc al Penei Supreme: „Ei se grăbesc înainte, 
către Focul Iadului și îl iau din greșeală drept lumină.” Liderii bine intenționați ai 
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națiunilor și oamenii de bună-credință sunt lăsați să se zbată pentru a repara rupturile 
evidente din societate și sunt lăsați fără puterea de se opune răspândirii acestora. Efectele 
acestei întregi situații pot fi văzute nu doar în conflictul direct sau în prăbușirea ordinii. 
În neîncrederea ce incită un vecin împotriva celuilalt și taie legăturile de familie, în 
antagonismul multor idei dintre cele ce trec drept discurs social, în nepăsarea cu care 
sunt utilizate apelurile la țelurile umane dezonorante pentru a dobândi putere și a aduna 
bogății – în toate acestea se găsesc semnele neechivoce că forța morală care susține 
societatea a secătuit considerabil.

Totuși există încurajare în cunoașterea faptului că în mijlocul dezintegrării se 
conturează un nou fel de viață colectivă care dă o formă practică la tot ce este ceresc 
în ființele umane. Am observat cum, mai ales în acele locuri în care a fost menținută 
intensitatea în propovăduire și în activitățile de construire a comunității, prietenii au 
fost capabili să se păzească împotriva forțelor materialismului, care riscă să le submineze 
energia lor prețioasă. Nu numai atât, dar în gestionarea diferitelor altor nevoi care le 
solicită timpul, ei nu pierd niciodată din vedere sarcinile sacre și urgente aflate înaintea 
lor. O asemenea vigilență față de nevoile Credinței și ceea ce este în interesul umanității 
se cere în fiecare comunitate. Acolo unde a fost întemeiat un program de creștere 
într-un cluster care anterior nu era deschis, vedem cum se naște inițiativa din dragostea 
față de Bahá’u’lláh purtată în inima credincioșilor dedicați. Indiferent de nivelurile de 
complexitate ce vor trebui să își facă loc într-o comunitate, pe măsură ce ea se dezvoltă 
în mărime, întreaga activitate începe cu această simplă fâșie de dragoste. Acest fir vital 
este cel din care se țese modelul unui efort neabătut și plin de răbdare, ciclu după ciclu, 
pentru a le prezenta idei spirituale copiilor, tinerilor și adulților; pentru a nutri un 
sentiment de adorație prin adunările pentru rugăciune și devoțiune; pentru a stimula 
conversații care iluminează înțelegerea; pentru ca tot mai mulți oameni să studieze de-a 
lungul întregii vieți Cuvântul Creator și să-l transpună în fapte; pentru a-și dezvolta, 
împreună cu ceilalți, capacitatea de servire; pentru a se însoți unul pe celălalt să pună în 
practică ceea ce a fost învățat. Prieteni îndrăgiți și iubiți de Frumusețea Abhá, ne rugăm 
pentru voi cu ardoare, cu fiecare ocazie în care ne aflăm la Pragul Său Sfânt, pentru ca 
dragostea voastră pentru El să vă dea tăria de a vă consacra viața Cauzei Sale.

Bogatele idei ce se nasc din clustere și din centrele de activitate intensă aflate 
în aceste clustere, în care dinamica vieții de comunitate a îmbrățișat numere mari de 
oameni, merită să fie menționate în mod deosebit. Suntem încântați să vedem cum 
o cultură a sprijinului reciproc, întemeiată pe camaraderie și servire cu smerenie s-a 
stabilit în mod natural în aceste locuri, ajutând tot mai multe suflete să fie aduse în mod 
sistematic în cadrul ariei de activități a comunității. Într-adevăr, într-un număr tot mai 
mare de împrejurări, mișcarea unei populații către viziunea lui Bahá’u’lláh pentru o 
nouă societate nu mai apare doar ca o perspectivă captivantă, ci ca o realitate pe cale de 
apariție.

Către bahá’íi lumii 2 Riḍván 2015



Dorim să adresăm câteva cuvinte în plus acelora dintre voi în ale căror împrejurimi 
încă mai este de așteptat să intervină un progres marcant și care tânjesc după 
schimbare. Aveți speranță. Nu va fi mereu așa. Nu este istoria Credinței noastre plină 
de relatări despre începuturi nefavorabile, dar rezultate minunate? De câte ori faptele 
unor credincioși puțini ca număr – tineri sau bătrâni – sau ale unei singure familii, 
sau chiar ale unui singur suflet, atunci când au fost confirmate de puterea asistenței 
divine, au reușit să dezvolte comunități vibrante în climate aparent neospitaliere? Să 
nu vă imaginați că propriul vostru caz este diferit. Schimbarea dintr-un cluster, fie ea 
rapidă sau cu greu câștigată, nu decurge nici din aplicarea unei formule și nici dintr-o 
activitate întâmplătoare; ea provine din ritmul acțiunii, al reflecției și al consultației și 
este propulsată de planuri care sunt rodul experienței. Dincolo de aceasta și oricare ar 
fi efectele ei imediate, servirea către Cel Îndrăgit este în sine o sursă de bucurie durabilă 
pentru spirit. Dobândiți curaj din exemplul fraților voștri spirituali din Leagănul 
Credinței, din viziunea lor constructivă, din tenacitatea comunității lor și din statornicia 
în promovarea Cuvântului Divin care aduc schimbarea în societatea lor la nivelul 
gândirii și al faptelor. Dumnezeu este cu voi, cu fiecare dintre voi. În cele douăsprezece 
luni care au mai rămas din Plan, fie ca fiecare comunitate să avanseze de la poziția ei 
actuală la una mai puternică.

Munca atât de importantă de expansiune și consolidare așterne o bază solidă 
pentru inițiativele pe care lumea bahá’í este chemată să și le asume în numeroase 
alte domenii. La Centrul Mondial Bahá’í se intensifică eforturile de a cataloga și 
indexa metodic conținutul a mii de Tablete care constituie acea infinit de prețioasă 
moștenire, Sfintele Texte ale Credinței noastre, încredințate nouă pentru beneficiul 
întregii omeniri – aceasta pentru a accelera publicarea de volume ale Scrierilor, atât 
în limbile lor originale, cât și traducerea în limba engleză. Continuă în ritm susținut 
eforturile de a întemeia opt Mashriqu’l-Adhkár, Temple sacre înălțate pentru gloria lui 
Dumnezeu. Munca de afaceri externe la nivel național a sporit marcant în eficacitate 
și a devenit tot mai sistematică, stimulată și mai mult de transmiterea unui document 
trimis Adunărilor Spirituale Naționale acum șase luni, care se bazează pe considerabila 
experiență generată în decursul ultimelor două decade și care furnizează o structură 
extinsă pentru dezvoltarea acestor inițiative pe viitor. Între timp, două noi Birouri ale 
Comunității Internaționale Bahá’í, similare Biroului Națiunilor Unite stabilit la New York 
și Geneva și ale Biroului de la Bruxelles, au fost deschise în Adis Abeba și Jakarta, lărgind 
oportunitățile pentru ca perspectivele Cauzei să fie oferite la nivel internațional în Africa 
și Asia de Sud-Est. Adesea impulsionate de cerințele creșterii, o serie de Adunări Naționale 
își clădesc capacitatea administrativă, vizibilă în administrarea atentă a resurselor 
pe care le au la dispoziție, în eforturile de a deveni intim familiarizate cu condițiile 
comunităților lor și în vigilența de a se asigura că operațiunile Birourilor lor Naționale 
devin tot mai puternice; nevoia de a sistematiza acest impresionant volum de cunoștințe 
care se acumulează actualmente în acest domeniu a condus la crearea Biroului pentru 
Dezvoltarea Sistemelor Administrative, situat la Centrul Mondial. Inițiativele pentru 
diverse tipuri de acțiune socială continuă să se multiplice în multe țări, oferind 
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posibilitatea să fie învățate multe lucruri despre cum poate fi aplicată înțelepciunea 
deținută de Învățături pentru a îmbunătăți condițiile sociale și economice; atât de 
promițător este acest domeniu, încât am întemeiat un Corp Consultativ Internațional 
de șapte membri în cadrul Biroului de Dezvoltare Socială și Economică, introducând 
următorul stadiu în evoluția acestui Birou. Trei membri ai acestui Corp vor servi totodată 
și ca echipă de coordonare a Biroului și vor locui în Țara Sfântă.

Astfel, la acest Riḍván sunt multe lucruri de făcut, dar mulți sunt gata să le facă. În 
mii de clustere, vecinătăți și sate, se revarsă proaspete izvoare de credință și asigurare, 
bucurând spiritele celor atinși de apele lor înviorătoare. Pe alocuri, cursul este un șuvoi 
statornic, în altele, deja un râu. Acum este momentul ca niciun suflet să nu zăbovească pe 
mal – fie ca toți să se avânte înainte odată cu acest val.
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