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Membrilor Corpului Auxiliar din întreaga lume 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
      În această zi pe care o așteptaserăm cu atâta nerăbdare ca să vă urăm bun venit tuturor în Țara 
Sfântă pentru o conferință comună cu membrii Corpurilor Continentale ale Consilierilor, ne simțiti 
îmboldiți să vă scriem și să ne exprimăm tristețea că, din cauza condițiilor lumii, această adunare 
mult râvnită nu a putut avea loc. Sentimentele pe care speraserăm să vi le exprimăm în persoană 
trebuie acum transmise de departe. Dar distanța nu diminuează intensitatea dragostei pe care o avem 
pentru fiecare dintre voi. 
 
      Au trecut o sută de ani de la prima lectură publică a Testamentului și Voinței lui ‘Abdu’l-Bahá. 
În acel prețios Document, El a stabilit obligațiile Mâinilor Cauzei lui Dumnezeu, pentru al căror 
sprijin au fost create inițial Corpurile Auxiliare pentru Propagare și Protecție. ‘Abdu’l-Bahá a chemat 
Mâinile Cauzei „să împrăștie Miresmele Divine, să edifice sufletele oamenilor, să promoveze 
învățarea, să aducă îmbunătățiri caracterului tuturor oamenilor și să fie, în orice timp și în toate 
condițiile, purificați și detașați de lucrurile pământești.” Citirea acestor cuvinte în acest moment 
evocă pentru noi servirea pe care fiecare dintre voi o îndepliniți în întreaga lume Bahá'í. Într-adevăr, 
comunității Bahá’í din toată lumea îi revine o datorie de recunoştinţă față de întreaga instituție a 
Consilierilor, inclusiv toți cei care au slujit în capacitatea de Consilieri Continentali, membri ai 
Corpului Auxiliar și asistenți în anii trecuți. Fără o astfel de servire devotată oferită de atât de mulți 
dintre voi, progresele minunate făcute în ultimele decenii, care sunt evidente în lumea de astăzi, nu s-
ar fi putut întâmpla. Și o contribuție indispensabilă la acel progres a fost îndrumarea și încurajarea 
oferite de Centrul Internațional de Propovăduire: o instituție agilă, perspicace și mereu neobosită. 
 
      Până acum ați avut ocazia să vă familiarizați cu prevederile Planul de Nouă Ani și să reflectați la 
implicațiile acestuia. După cum va fi evident, gama de domenii în care credincioșilor li se cere să 
slujească în zonele lor geografice, pentru a elibera puterea de construire a societății deținută de 
Credință, în măsuri din ce în ce mai mari, s-a lărgit. În mod corespunzător, s-a lărgit și gama de 
probleme cărora trebuie să le acordați o atenție deosebită. Eforturile voastre sunt parte integrantă a 
muncii de dezvoltare a capacității de a vă aduce contribuția la diversele domenii de strădanie 
ale comunității Bahá’í, iar eforturile voastre sunt la fel de esențiale pentru a-i ajuta pe prieteni să 
demonstreze în acțiune capacitatea pe care au dobândit-o. Pentru a răspunde acestor două nevoi, și în 
general pentru îndeplinirea responsabilităţilor voastre privind educaţia şi îmbunătăţirea caracterului, 
vă bizuiți, desigur, foarte mult pe eficacitatea procesului de institut. Încă de la înființare, institutul a 
fost un instrument esențial pentru munca voastră și, în egală măsură, sprijinul vostru energic a fost 
esențial pentru dezvoltarea acestuia. Prin urmare, ne aduce multă bucurie să vedem spiritul pronunțat 
și serios de colaborare care vă caracterizează relația cu toți cei responsabili de coordonarea 
eforturilor institutului. 
 
      Ați citit fără îndoială descrierea pe care am prezentat-o, în mesajul nostru către Consilieri, de 
acum câteva zile, despre cum trebuie să îi ajuțați pe prieteni să găsească un răspuns potrivit pentru 
fiecare dintre multele provocări cu care se confruntă în urmărirea Planului. În acest sens, suntem 
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siguri că sunteți conștienți că, oricât de benefică ar fi influența sfatului vostru, influența exemplului 
vostru va fi încă și mai mare. Un punct forte notabil al corpului vostru este că îi conectează pe 
credincioși cu diferite niveluri ale administrației Bahá’í și întărește spiritul de cooperare care îi aduce 
laolaltă. Voi aveți datoria vitală de a ajuta la creșterea conștientizării scopului administrației Bahá’í 
și de a sprijini înființarea și buna funcționare a noilor Adunări Spirituale Locale. Voi îi mențineți  pe 
prieteni conectați cu planurile și proiectele instituțiilor Bahá’í care operează la nivel local, regional și 
național. În cele din urmă, voi întăriți legătura dintre prieteni și Casa Universală a Dreptății prin 
încurajarea și conducerea studiului mesajelor pe măsură ce ele apar. Credincioșii se întorc către voi 
pentru o înțelegere sănătoasă a Planului și pentru un exemplu curajos de a pune în aplicare 
prevederile acestuia, în special în ceea ce privește propovăduirea Credinţei. Familiarizarea puternică 
pe care o aveți cu realitatea circumstanțelor din diferite arii geografice, combinată cu înțelegerea 
voastră detaliată a ceea ce este necesar pentru progresul Cauzei, vă pune într-o poziție ideală pentru a 
contribui atent, creativ și oportun la consultații despre cum să eliberăm în fiecare așezare puterea de 
clădire a societății pe care o are Credința. 
 
      Pe lângă cele de mai sus, dorim să atragem atenția asupra rolului dumneavoastră special de a 
încuraja tineretul. Atâția tineri care acum câștigă victorii pentru Cauză au fost inspirați de un 
Membru Auxiliar sau de un asistent al cărui sprijin entuziast și al cărui spirit de devotament i-a 
învățat să se bizuiască pe puterea confirmărilor divine și să intre cu îndrăzneală în arena slujirii. 
Responsabilitățile voastre se extind și mai departe la promovarea educației copiilor și juniorilor, la 
înnobilarea tinerilor şi la întărirea unui tipar de viaţă de familie care va produce generație după 
generație de suflete consacrate, adepți credincioși ai lui Bahá’u’lláh care au ales îmbunătățirea lumii 
față de promovarea intereselor personale. Tinerii care, în ultimul an al Planului de Nouă Ani, vor 
efectua acte de servire pentru a asigura succesul său suprem sunt în multe cazuri copiii cărora, 
astăzi, trebuie să le întețim dragostea pentru Frumusețea Binecuvântată și înțelegerea cu privire 
la misiunea Sa. 
 
      Iubiți prieteni, în momentele voastre de rugăciune, fiți încredințați că toate rugămințile voastre 
adresate lui Bahá’u’lláh sunt însoțite de implorările noastre făcute în numele vostru în Mausoleele 
Sfinte. Fie ca mișcarea și neclintirea voastră să fie călăuzite de blândele brize ale Voinței Sale și ca 
El să vă acorde binecuvântarea de durată de a fi capabili să Îl slujiți în conformitate cu dorința Lui. 
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