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Conferinței Corpurilor Continentale ale Consilierilor 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
          La Riḍván anul acesta am descris cum, de-a lungul unui sfert de secol, lumea Baha'í a susținut o 
transformare care a înzestrat-o cu o capacitate nevisată de a învăța, de a crește și de a sluji omenirea. Dar, 
oricât de strălucitoare au fost realizările acestei perioade, ele trebuie să fie eclipsate de ceea ce urmează. La 
încheierea noii serii de Planuri recent începute, comunitatea Bahá’í va trebui să fi dobândit capacități care cu 
greu pot fi întrezărite în prezent. În deliberările voastre din următoarele zile, veți fi ocupați cu explorarea a 
ceea ce este necesar pentru a crea o astfel de comunitate reîntărită.  
 
          Bahá’u’lláh afirmă că „scopul pentru care oamenii muritori, au pășit din neant pe tărâmul ființei, este ca 
ei să lucreze pentru îmbunătățirea lumii și să trăiască împreună în înțelegere și armonie.” El a revelat 
învățături care fac acest lucru posibil. Clădirea unei societăți care urmărește în mod conștient acest scop 
colectiv este nu doar opera acestei generații, ci și a multor generații viitoare, iar adepții lui Bahá’u’lláh îi 
primesc cu bucurie pe toți cei care lucrează alături de ei la această întreprindere. Acest lucru înseamnă să 
învățăm cum să înălțăm, comunități vibrante, orientate spre exterior, înseamnă acele comunități care învață 
cum să producă progres spiritual și material; înseamnă să învățăm cum să contribuim la discursurile care 
influențează direcția acelui progres. Aceste arii de strădanie ne sunt, desigur, familiare. Văzute dintr-o singură 
perspectivă, ele sunt destul de distincte, fiecare având propriile caracteristici și imperative. Totuși, toate 
reprezintă modalități de trezire a energiilor latente în sufletul uman și de canalizare a acestora spre 
îmbunătățirea societății. Împreună, ele sunt mijloace de a elibera ceea ce Păzitorul a descris drept „puterea 
Credinței de construire a societății.” Această putere inerentă posedată de Cauza lui Bahá’u’lláh este vizibilă 
chiar și în eforturile incipiente ale unei comunități Bahá’í care învață să slujească omenirea și să promoveze 
Cuvântul lui Dumnezeu. Și deși societatea mondială prefigurată în Revelația Sa este, desigur, încă foarte 
departe, comunitățile care învață cu seriozitate să aplice învățăturile Sale la realitatea lor socială abundă. Cât 
de imens de binecuvântate sunt acele suflete care, receptive la măreția acestei Zile și la semnificația acțiunilor 
lor, se străduiesc pentru apariţia unei societăţi modelate de învăţăturile divine. 
 
           Seria de Planuri globale care a început la Riḍván va dura douăzeci și cinci de ani. Ea va duce chivotul 
Cauzei în secolul al treilea al erei Bahá’í și se va încheia la Riḍván 2046. În această perioadă, lumea Bahá’í se 
va concentra asupra unui singur scop: eliberarea în tot mai mare măsură a puterii Credinței de clădire a 
societății. Urmărirea acestui obiectiv general va necesita o nouă creștere a capacității credinciosului 
individual, a comunității locale și a instituţiilor Credinţei. Acești trei protagoniști constanți ai Planului au 
fiecare un rol de jucat, și fiecare are capacități și calități care trebuie dezvoltate. Cu toate acestea, fiecare 
dintre ei este incapabil de a-și manifesta de unul singur întregul potențial. Puterile lor sunt combinate și 
multiplicate prin consolidarea relațiilor dinamice dintre ei. ‘Abdu'l-Bahá a explicat faptul că, cu cât mai mult 
un popor manifestă calităţile de cooperare şi sprijin reciproc, „cu atât mai mult societatea umană va păși 
înspre progres și prosperitate”; în Credinţă, acest principiu distinge și modelează interacțiunile indivizilor, 
instituțiilor și comunităților și înzestrează corpul Cauzei cu vigoare morală şi sănătate spirituală. 
 
          Sufletele înflăcărate care sunt ridicate prin procesele Planului caută să dobândească o înțelegere tot mai 
profundă a învățăturilor lui Bahá’u’lláh — „remediul suveran pentru fiecare boală” — și să le aplice la nevoile 
societății lor. Ei sunt dedicați prosperității tuturor, recunoscând că bunăstarea indivizilor rezidă în bunăstarea 
societății în general. Ei sunt cetățeni loiali care evită partizanismul și competiția pentru puterea lumească. În 
schimb, ei se concentrează pe transcenderea diferențelor, armonizarea perspectivelor și promovarea utilizării 
consultației pentru luarea deciziilor. Ei subliniază calități și atitudini — cum ar fi încrederea, cooperarea și 
toleranța — care sunt elemente de bază ale unei ordini sociale stabile. Ei susțin raționalitatea și știința ca fiind 
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esențiale pentru progresul uman. Ei pledează pentru toleranță și înțelegere și acordând unității inerente a 
umanității locul de onoare în mințile lor, ei văd fiecare om ca pe un potențial partener cu care să colaboreze și 
se străduiesc să promoveze un sentiment de prietenie chiar și în rândul unor grupuri care, în mod tradițional, s-
ar putea să fi fost ostile unul față de celălalt. Ei sunt conștienți de modul în care forțele materialismului 
lucrează în jurul lor și ochii lor sunt larg deschiși la numeroasele nedreptăți care persistă în lume, dar văd la 
fel de clar puterea creatoare a unității și capacitatea umanității de a fi altruistă. Ei văd puterea adevăratei religii 
de a transforma inimile și de a depăși îndoiala și, așadar, cu încredere în ceea ce le rezervă viitorul, ei se 
străduiesc să cultive condițiile în care se poate produce progresul. Ei își împărtășesc în mod liber convingerile 
cu ceilalți, rămânând respectuoși față de libertatea de conștiință a fiecărui suflet și nu își impun niciodată 
standardele asupra nimănui. Și pe când ei nu ar pretinde că ar fi descoperit toate răspunsurile, știu clar ce 
anume au învățat și ce mai trebuie să învețe. Eforturile lor avansează spre ritmul alternant al acţiunii şi 
reflecţiei; eșecurile îi lasă neclintiți. În locurile în care un număr tot mai mare de oameni ajută la construirea 
unor comunități cu acest caracter, puterea Cauzei de a transforma existența socială a oamenilor, precum și 
viața lor lăuntrică, devine din ce în ce mai vizibilă. Urmărirea serioasă a scopului central al Planului va face, 
suntem siguri, să apară multe, multe astfel de comunități. 
 
Mișcarea zonelor geografice 
 
          O mai mare exprimare a puterii de clădire a societății conținută în Credință necesită, în primul și în 
primul rând, noi progrese în procesul de intrare în trupe în fiecare parte a lumii. Întreprinderile esențial 
spirituale de difuzare a luminii Revelației lui Bahá’u’lláh pe scară din ce în ce mai largă și de extindere a 
rădăcinilor Credinței Sale din ce în ce mai adânc în pământul societății au rezultate măsurabile: numărul de 
zone geografice în care a fost inițiat un program de creștere și gradul de intensitate la care a ajuns 
fiecare. Acum există mijloace pentru un avans rapid în raport cu ambele măsurători. Scopul pe 
care comunitatea Celui Mai Mare Nume trebuie să aspire să îl îndeplinească în timpul seriei actuale de Planuri 
globale este de a stabili programe intensive de creștere în toate zonele geografice din lume. Acest obiectiv 
formidabil presupune o lărgire și o intensificare a activității la o scară niciodată experimentată. Un progres 
rapid către acest obiectiv trebuie realizat în decursul Planului de Nouă Ani. 
 
    Ca pas preliminar, vă rugăm să ajutați Adunările Spirituale Naționale și Consiliile Regionale Bahá’í să 
determine dacă planurile lor de împărțire a teritoriilor lor în zone geografice ar beneficia de unele 
ajustări. După cum știți, o zonă geografică definește o zonă în care activitățile Planului pot fi stimulate într-un 
mod gestionabil și sustenabil. În ultimii douăzeci și unu de ani, s-au învățat multe despre dimensiunea unei 
zone geografice care să fie „gestionabilă” în contexte diferite și în diferite părți ale lumii; în unele țări, 
modificări, prilejuite de efectele creşterii, au început deja să fie luate în considerare. În multe cazuri această 
reevaluare nu va duce la nicio schimbare, dar în unele va avea ca rezultat divizarea unei zone geografice sau 
reducerea ei în dimensiune iar, ocazional, o zonă geografică poate deveni mai mare. Zonele care sunt puțin 
populate din cauza terenului natural pot fi excluse din schema de împărțire în zone geografice. Desigur, orice 
credincios care locuieşte în asemenea locuri ar trebui să adopte toate elementele cadrului de acțiune aplicabile 
circumstanțelor lor. 
 
     Mișcarea zonelor geografice de-a lungul unui continuum de dezvoltare va rămâne modelul de bază pentru 
extinderea şi consolidarea comunităţii. Caracteristicile căii de dezvoltare care ar trebui urmate și, în special, 
primul, al doilea și al treilea jalon care marchează progresul pe parcurs, sunt deja bine cunoscute prietenilor 
din mesajele noastre anterioare și din propria lor experiență și nu simțim nevoia să reiterăm ceea ce am 
afirmat anterior. La încheierea Planului de Un An, anticipăm că programe de creștere vor fi în curs de 
desfășurare în 6.000 de zone geografice, că în aproape 5.000 dintre acestea, al doilea jalon va fi depășit și că 
în 1.300 dintre acestea credincioşii vor fi și mai avansați. Aceste cifre trebuie să crească în mod considerabil 
în următorii nouă ani. Odată ce ajustările la schema de împărțire pe zone geografice au fost determinate în 
fiecare țară, vă rugăm să lucrați cu Adunările Naționale și cu Consiliile Regionale pentru a prognoza numărul 
de zone geografice în care s-ar putea face progrese dincolo de primul, al doilea și, respectiv, al treilea jalon, pe 
parcursul Planului. Ar trebui avut în vedere faptul că acestea sunt destinate doar a fi estimări bine informate; 
ele pot fi rafinate ulterior, după caz și nu trebuie lucrat îndelung la ele. Ca atare, solicităm ca rezultatele 
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acestor evaluări să fie trimise Centrului Mondial Bahá'í până la Naw-Rúz. La Riḍván, vom putea așadar 
stabili aspirațiile colective totale ale lumii Bahá’í pentru Planul de Nouă Ani. 
 
      Suntem conștienți că există anumite regiuni și țări în care Credința rămâne la un stadiu incipient de 
dezvoltare și există o nevoie presantă de a ne asigura că și aceste locuri vor beneficia de ceea ce lumea Bahá’í 
a învățat despre accelerarea procesului de creștere. O lecție importantă care a devenit clară este valoarea 
imensă, pentru o regiune, a unei zone geografice în care s-a depășit cel de al treilea jalon. Odată ce prietenii 
dintr-o anumită zonă geografică au dezvoltat gama de capacități pe care le implică un astfel de progres și 
mijloacele de diseminare a cunoștințelor și de împărtășire a experienței privind eforturile de construire a 
comunității sunt stabilite, apoi o accelerare rapidă a muncii de extindere și de consolidare în zonele geografice 
înconjurătoare devine posibilă. Păstrând acest lucru în minte, este imperativ ca în timpul Planului de Nouă Ani 
procesul de creștere să atingă acest nivel de intensitate în cel puțin o zonă geografică din fiecare țară și din 
fiecare regiune. Acesta constituie unul dintre principalele obiective ale Planului și va solicita efortul 
concentrat al multor suflete consacrate. Centrul Internațional de Propovăduire este pregătit să lucreze cu voi la 
implementarea unor strategii pentru îndeplinirea acestui lucru. Prima dintre acestea va fi aducerea de echipe 
de pionieri internaționali și interni care sunt familiarizați cu cadrul de acțiune și sunt pregătiți să dedice mult 
timp și considerabilă energie pentru a servi Cauza de-a lungul unui număr de ani. Voi va trebui să întipăriți 
Adunărilor Spirituale Naționale și Consiliilor Regionale Bahá’í urgența de a încuraja credincioși care, călcând 
pe urmele atâtor suflete eroice ale trecutului, se pot ridica pentru a se asigura că lumina Credinței strălucește 
puternic în fiecare teritoriu. Ne uităm în special la țările, regiunile și zonele geografice care au acumulat forță 
și experiență, așteptând ca ele să genereze un flux de pionieri în locuri unde este nevoie de ajutor și, de 
asemenea, să ofere sprijin prin alte mijloace. Acest flux de sprijin este un alt mod în care spiritul de colaborare 
și sprijin reciproc, atât de esenţial pentru progres, se manifestă prin acţiune sistematică. 
 
      Realizările seriei anterioare de Planuri, în special cele ale ultimului Plan de Cinci Ani— nu ar fi putut avea 
loc fără un progres uriaș în activitatea de propovăduire. O dimensiune importantă a acestei munci este 
capacitatea de a ne angaja în conversații pe teme spirituale, o capacitate care a fost explorată în mesajul nostru 
către conferința voastră din 2015, în care am descris modul în care aceasta se dezvoltă prin participarea la 
cursurile institutului și prin dobândirea experienţei practice. Este evident că modelul de activitate în curs de 
desfășurare la firul ierbii crează o varietate de cadre în care sufletele receptive – uneori familii întregi sau 
grupuri de cunoscuți – pot participa la conversații semnificative care trezesc interesul pentru viziunea 
Credinței și pentru Persoana lui Bahá’u’lláh. De-a lungul timpului, multe astfel de suflete încep să se 
identifice cu comunitatea Bahá’í, mai ales pe măsură ce câștigă încrederea de a participa la viața comunității 
prin servire. Desigur, comunitatea primește cu bucurie orice grad de asociere cu Credința, mare sau mic, pe 
care o persoană ar dori să îl mențină. Totuși, recunoașterea lui Bahá’u’lláh ca Manifestare a lui Dumnezeu și 
acceptarea privilegiilor și responsabilităților care sunt asociate în mod unic cu calitatea de membru al 
comunității Bahá’í este un moment singular în dezvoltarea spirituală a unei persoane, destul de distinct din 
implicarea regulată în activități bahá’í sau exprimarea sprijinului pentru principiile bahá’í. Experiența a arătat 
că mediul creat de eforturile de construire a comunității într-o localitate permite oricui dorește să facă acest 
pas să îl facă cu relativă ușurință. Oriunde aceste eforturi sunt în desfășurare, este important ca prietenii să 
rămână conștienți de faptul că ușile Credinței sunt larg deschise și să ofere încurajare celor care stau în 
prag. Și în zone în care astfel de eforturi sunt bine stabilite de ceva timp, mulți credincioși descoperă că un 
model vibrant de activitate, aflat în expansiune poate duce în mod natural la familii, grupuri de prieteni și 
chiar grupuri de cămine care să fie gata să intre în Cauză. Pentru că în spații în care posibilitatea de a adera la 
comunitate poate fi discutată deschis și în mod inclusiv de către cei care împărtășesc un sentiment de 
identitate colectivă, sufletele se pot simți mai ușor îmboldite să facă acest pas împreună. Instituțiile Bahá’í, în 
special Adunările Spirituale Locale, trebuie să adopte o mentalitate care să permită astfel de evoluții și să se 
asigure că orice obstacol este îndepărtat. 
 
      Vă rugăm pe dumneavoastră și pe membrii auxiliari cu care lucrați să îi ajutați pe credincioși, oriunde ar 
locui ei, să reflecteze periodic asupra unor modalități eficiente de a propovădui Credința în jurul lor și să 
stârnească în inimile lor o pasiune pentru propovăduire care va atrage confirmările Împărăției Divine. 
Sufletele cărora li s-a acordat binecuvântarea credinței au o dorință naturală de a împărtăși acest dar prin 
conversații cu rudele, prietenii, colegii de clasă, colegii de muncă și cu cei neîntâlniți anterior, căutând în 



 

 
Centrul Mondial Bahá’í • P.O.  Box 155 • 3100101 Haifa, Israel 

Tel: +972 (4) 835 8358 • E-mail: secretariat@bwc.org 
 

4 

fiecare loc şi în fiecare clipă o ureche care aude. Locuri și circumstanțe diferite se pretează la abordări diferite 
și prietenii ar trebui să fie preocupați de un proces continuu de învățare despre ceea ce este cel mai eficient în 
locul în care se află. 
 
Cum învățăm de la zonele geografice cele mai avansate 
 
      Acum șase ani v-am descris caracteristicile unei zone geografice în care prietenii au depășit al treilea jalon 
de-a lungul continuumului de creștere. A fi ajuns până aici implică o activitate intensă care are loc în anumite 
vecinătăți sau sate, dar și un efort concertat depus de către generalitatea credincioșilor care trăiesc pe cuprinsul 
zonei geografice – cu alte cuvinte, un spirit de participare universală la munca de construire a comunității, 
aflat în creștere. În practică, aceasta înseamnă mobilizarea unui număr considerabil de bahá’í care aplică în 
mod creativ și inteligent cadrul de acțiune al Planului la realitatea propriilor circumstanțe în acele locații ale 
zonei geografice unde locuiesc. Aceasta presupune ca familii și credincioși individuali să lucreze împreună și 
să ia o decizie comună de a se vedea ca aparținând unui nucleu în expansiune. Astfel de grupuri de prieteni 
pornesc să lărgească cercul participanților la activitățile lor prin implicarea rețelelor cărora le aparțin — rețele 
create printr-un loc de muncă sau de studiu, o școală locală sau un centru comunitar de alt fel – și prin 
însoțirea altora care se ridică pentru a servi alături de ei. Aceste eforturi au un merit extraordinar. Chiar și 
atunci când o zonă geografică conține un număr de centre înfloritoare de activitate intensă, eforturile depuse în 
restul zonei geografice ar putea încă reprezenta o mare parte din întreaga activitate care se desfăşoară. De 
asemenea, recunoaștem, în această privință, pașii întreprinși în unele zone geografice pentru a ajunge în mod 
sistematic la o anumită populație care și-a manifestat receptivitatea față de Credință, dar care este dispersată 
pe tot cuprinsul zonei geografice. Aceasta poate fi văzută ca o formă specializată a muncii de construire a 
comunității, și chiar una care continuă să se arate foarte promițătoare. Pe măsură ce participarea la munca 
Planului în toate formele sale crește, apar multe oportunități ca prietenii să învețe unul din experiența celuilalt 
și să își întețească reciproc bucuria de a propovădui. 
 
      Desigur, muncii întreprinse în vecinătățile și satele receptive i s-a acordat o atenție deosebită în ultimii 
ani. Pe măsură ce locuitorii unor astfel de localități încep să participe la activitățile bahá’í în număr mare, 
trebuie să se acorde mai multă atenție coordonării, pentru a face față complexității inerente implicate. În 
cadrul fiecărui centru de activitate intensă, apar aranjamente de colaborare între grupuri de familii, care 
organizează activități de construire a comunității între ele, având în vedere lărgirea ariei acestor activități spre 
a cuprinde multe cămine din apropiere; o rețea informală de prieteni oferă încurajare și sprijin pentru 
eforturile în curs de desfășurare. Caracterul vieții de zi cu zi în astfel de locuri se adaptează la apariția unei 
culturi în care adorația și slujirea sunt activități prețuite care implică mulți oameni deodată. Adunări 
comunitare înălțătoare și bine pregătite – extinzându-se în unele cazuri până la a deveni tabere și festivaluri — 
au loc cu o frecvență din ce în ce mai mare, iar muzica și cântecele sunt proeminente cu asemenea ocazii.  
Într-adevăr, artele în ansamblu, o parte atât de integrantă a dezvoltării unei comunități încă de la început, se 
evidențiază în astfel de situații ca un mijloc important de a genera bucurie, întărirea legăturilor de unitate, 
diseminarea cunoștințelor și consolidarea înțelegerii, precum şi familiarizarea celor din societatea mai largă cu 
principiile Cauzei. Și, în mod firesc, rămâne un accent puternic asupra privirii către exterior: găsirea 
modalităților de a continua împărtășirea roadelor unui model înfloritor de acțiune cu sufletele care nu sunt 
încă familiarizate cu Credinţa. 
 
      În mijlocul tuturor acestor lucruri, am observat un fenomen specific, încurajator, ale cărui licăriri timpurii 
le-am descris în mesajul nostru către conferința voastră din 2015 ca reprezentând o nouă frontieră. Deși a 
învăța cum să îmbrățișeze numerele mari este o caracteristică a oricărei zone geografice în care cel de-al 
treilea jalon a fost depășit, concentrarea prietenilor începe în mod necesar să se lărgească pe măsură ce ei se 
apropie de un punct în care o parte semnificativă a populației unei anumite zone ia parte la activități de 
construire a comunității. Acest lucru ar putea fi valabil doar pentru o anumită zonă rezidențială dintr-o zonă 
geografică, sau pentru mai multe astfel de zone, sau pentru un singur sat; alte părți ale zonei geografice ar 
putea să nu împărtășească încă aceeași realitate. Dar în astfel de locații, gândurile prietenilor care lucrează la 
firul ierbii se îndreaptă din ce în ce mai mult către progresul și bunăstarea tuturor celor care locuiesc în 
apropiere. Instituțiile Bahá’í simt mai puternic responsabilitatea pentru educația spirituală a unei întregi 
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generații de copii și juniori, dintre care cei mai mulți sau chiar toți ar putea fi deja implicați în activități 
comunitare. Adunările Spirituale Locale își întăresc relațiile cu autoritățile și liderii locali, chiar intrând în 
colaborări oficiale, și o atenție crescândă este acordată inițiativelor de acțiune socială în creștere, care se ivesc 
din partea grupurilor de juniori, tineri, femei, familii sau alte persoane care răspund nevoilor din jurul lor. 
Nivelul real și varietatea activităților necesită ca membrii Corpului Auxiliar să numească mai mulți asistenți 
pentru a servi un singur sat sau vecinătăți; fiecare asistent poate urma una sau mai multe linii de acțiune, 
oferind consiliere și sprijin după cum este necesar și dând impuls proceselor aflate în desfășurare. 
 
      În locurile în care activitățile Planului au atins un asemenea grad de prevalență, locuitorii au acum o 
capacitate substanțial crescută de a-și conduce propriul curs dezvoltare, iar instituțiile și agențiile Credinței de 
acolo au acum o viziune extinsă asupra responsabilităţilor lor. Desigur, aceste responsabilități includ în 
continuare sisteme robuste stabilite pentru a construi continuu capacitatea și a-i sprijini pe cei care iau 
inițiativa. Dar progresul comunității depinde, într-o măsură mai mare decât înainte, de conștientizarea 
instituţiilor şi agenţiilor locale cu privire la forțele sociale care lucrează în mediu și de acțiunea lor pentru 
păstrarea integrității numeroaselor eforturi ale comunității. Între timp, relația comunității Bahá’í cu societatea 
înconjurătoare trece printr-o schimbare profundă. Reprezentată de structurile sale oficiale de administrare și 
de aranjamente informale de colaborare, comunitatea Bahá’í a devenit un protagonist foarte vizibil în 
societate, în sine, unul care este gata să își asume responsabilități importante și să intensifice un larg proces 
colectiv de învățare despre progresul spiritual și material. În același timp, pe măsură ce societatea mai largă 
îmbrățișează multe aspecte ale vieții bahá’í de comunitate și îi absoarbe spiritul unificator, dinamica astfel 
creată permite grupurilor diverse să vină laolaltă într-o mișcare combinată, inspirată de viziunea lui 
Bahá’u’lláh despre unitatea umanității. Până în prezent, numărul de locuri în care un model Bahá’í de viață 
comunitară a atins această prevalență este modest, dar el este totuși în creștere. Aici se asistă la o eliberare a 
puterii de construire a societății pe care o are Credința, așa cum nu s-a mai văzut vreodată. 
 
      Desigur, prevalența activității Bahá’í la această scară nu este o perspectivă aplicabilă peste tot. 
Este necesar să apreciem diferența pe care o fac condițiile dintr-o zonă geografică sau din anumite părți ale 
unei zone geografice precum și caracteristicile unei populații – adică de realitatea circumstanțelor. În 
consecință, modurile în care puterea de construire a societății pe care o deține Credința își va găsi expresia în 
diferite locuri vor varia. Dar indiferent de măsura în care viața comunității Bahá’í îi îmbrățișează pe cei care 
locuiesc într-o anumită arie — indiferent, chiar și de intensitatea programului de creștere dintr-o zonă 
geografică sau nivelul de activitate dintr-o vecinătate sau dintr-un sat — provocarea cu care se confruntă 
prietenii care servesc la firul ierbii este în esență aceeași în orice loc. Ei trebuie să fie capabili să citească 
propria realitate și să se întrebe: în lumina posibilităților și cerințele la îndemână, ce obiective ar fi bine de 
urmărit în ciclul următor sau în viitoarea serie de cicluri? Voi și membrii auxiliari cu care lucrați sunteți în 
poziția ideală pentru a pune această întrebare și pentru a vă asigura că sunt identificate strategiile adecvate. Se 
pot învăța multe din experiența prietenilor din zone geografice similare, căci o comunitate care este cu un pas 
înainte pe aceeași cale poate oferi înțelegeri pătrunzătoare valoroase despre următorul obiectiv pentru care 
trebuie să ne străduim. Pe măsură ce prietenii se gândesc la ceea ce este înaintea lor, ei vor vedea cu ușurință 
că pentru fiecare comunitate există un obiectiv la îndemână și pentru fiecare obiectiv există o cale prin care 
acesta poate fi atins. Privind la ce ne stă înainte pe această cale, nu am putea noi oare să Îl întrezărim pe 
Bahá’u’lláh Însuși, cu frâiele treburilor omenirii într-o mână, și cu cealaltă  făcându-ne semn tuturor: Haideți, 
dați-i zor, dați-i zor? 
 
Contribuind la transformarea socială 
 
      Revelația lui Bahá’u’lláh are drept preocupare atât transformarea vieții lăuntrice a omenirii cât și cea a 
mediului social. O scrisoare scrisă din partea lui Shoghi Effendi descrie felul în care mediul social asigură 
„atmosfera” în care sufletele pot „crește spiritual și reflecta deplin lumina lui Dumnezeu” strălucind prin 
Revelație. Un semn clar că puterea de construire a societății inerentă Cauzei este eliberată într-o zonă 
geografică este faptul că sunt făcute eforturi de către un grup tot mai mare de locuitori, inspirați de învățăturile 
Credinței, pentru a ajuta la îmbunătățirea caracterului spiritual și a condițiilor sociale ale comunității mai largi 
căreia ei îi aparțin. Contribuția făcută de bahá’í se distinge prin concentrarea pe dezvoltarea capacității de 
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servire; este o abordare bazată pe credinţa în capacitatea membrilor unei populaţii de a deveni protagoniştii 
propriei dezvoltări. 
 
      Pe măsură ce intensitatea muncii de construire a comunității într-o zonă geografică crește, în mod 
inevitabil, prietenii de acolo devin mai conștienți de barierele sociale, economice sau culturale care împiedică 
progresul spiritual și material al oamenilor. Copii și juniori lipsiți de sprijin în educația lor, presiuni asupra 
fetelor rezultate din obiceiuri tradiționale legate de căsătoria timpurie, familii care au nevoie de ajutor pentru a 
se descurca prin sisteme nefamiliare de asistență medicală, un sat care se luptă cu lipsa unor necesități de bază 
sau cu prejudecăți de lungă durată care decurg dintr-o moștenire a ostilității dintre diferite grupuri — când 
eforturile unei comunități Bahá’í în domeniul expansiunii și al consolidării o aduc în contact cu aceste situații 
și cu multe altele, ea va fi înclinată să răspundă unor astfel de realități, după cum îi permit circumstanțele. 
Reflectând asupra unor astfel de situații devine evident că, în cadrul zonelor geografice, extinderea și 
consolidarea, acțiunea socială și contribuția la discursurile predominante sunt dimensiuni ale unui singur efort, 
unificat, orientat înspre exterior, dus la îndeplinire la firul ierbii. Toate aceste eforturi sunt urmărite conform 
unui cadru comun de acțiune, iar aceasta mai presus de orice dă coerență modelului general de activitate. 
 
      Primele semne ale acțiunii sociale de la firul ierbii încep să fie văzute într-o zonă geografică pe măsură ce 
disponibilitatea resurselor umane crește și capacitatea pentru o gamă mai largă de sarcini se dezvoltă. Satele  
s-au dovedit a fi un teren deosebit de fertil din care inițiativele de acțiune socială au apărut și în care ele au 
fost susținute, dar și în mediul urban, prietenii care locuiesc acolo au reușit să desfășoare activități și proiecte 
adaptate mediului social, uneori lucrând cu școli locale, agenții ale societății civile sau chiar cu organisme 
guvernamentale. Acțiuni sociale sunt întreprinse într-o serie de domenii importante, inclusiv mediul, 
agricultura, sănătatea, artele și în mod special educația. Pe parcursul Planului de Nouă Ani, și mai ales pe 
măsură ce studiul unor cursuri specifice ale institutului stimulează o activitate mai mare în acest domeniu, ne 
așteptăm să vedem o proliferare a eforturilor formale și informale de promovare a dezvoltării sociale și 
economice a unei populații. Unele dintre aceste inițiative bazate pe comunitate vor necesita structuri 
administrative de bază pentru a-și susține activitatea. Acolo unde condițiile sunt favorabile, Adunările 
Spirituale Locale vor trebui să fie încurajate să învețe cum să cultive în cel mai bun mod inițiative incipiente și 
să promoveze eforturi care par promițătoare. În unele cazuri, nevoile asociate unui anumit domeniu de 
strădanie vor justifica înființarea unei organizații de inspirație Bahá’í și anticipăm apariţia mai multor astfel de 
organizaţii pe parcursul viitorului Plan. La rândul lor, Adunările Spirituale Naționale vor trebui să găsească 
modalități prin care să rămână bine informate despre ceea ce se învață la firul ierbii în comunităților lor și să 
analizeze experiența dobândită; în unele locuri, acest lucru va necesita crearea unei entități dedicate urmăririi 
acțiunii sociale. Privind cuprinsul lumii Bahá’í, suntem încântați să vedem cât de mult avânt a fost deja 
generat în acest domeniu de strădanie prin încurajarea și sprijinul Organizației Internaționale Bahá’í pentru 
Dezvoltare. 
 
      Strâns legată de capacitatea de angajare în acțiunea socială este capacitatea de a contribui la discursurile 
societăţii. În esență, aceasta este pur și simplu o capacitate de a participa la a conversație despre o chestiune 
care afectează viețile oamenilor și de a oferi o perspectivă întemeiată pe principiile Bahá’í și pe experiența 
Bahá’í. Privită în acest fel, ea este o abilitate pe care mulți bahá’i au ocazia de a o practica aproape zilnic, de 
exemplu în studiile sau ocupațiile lor, și care se cultivă prin implicarea în cursurile institutului; în expresia sa 
mai formală, ea este capacitatea centrală pentru activitatea Comunităţii Internaţionale Bahá'í şi a Oficiilor 
naţionale de Afaceri Externe. Cu toate acestea, în privința eliberării puterii de clădire a societății pe care o are 
Credința la firul ierbii, este o capacitate care devine mai solicitată pe măsură ce asocierea mai strânsă cu o 
populaţie, realizată prin munca de extindere şi consolidare, duce la creşterea conștientizării problemelor 
sociale predominante ale unei zone, precum și a aspirațiilor oamenilor de acolo de a le depăși. Pe măsură ce 
numărul celor care participă la activități de construire a comunității crește, la fel crește și nevoia comunității 
Bahá’í, ca organism unificat, de a oferi perspectiva sa bine gândită asupra obstacolelor din calea progresului 
social și asupra problemelor care împovărează mințile și spiritele celor cu care interacționează. Acest lucru are 
implicații speciale pentru Adunările Spirituale Locale. În locuri unde activitățile Planului au atins un grad de 
prevalență, Adunarea începe să fie privită pe o scară mai largă ca o sursă de perspectivă morală. De-a lungul 
timpului, eforturile de a contribui la discursurile societății devin mai sistematice, iar bahá’íi devin pricepuți să 
îi ajute pe cei din jur să se angajeze în mod constructiv într-un discurs și să găsească un consens. Se caută 
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oportunități de a împărtăși perspectivele Credinței cu lideri comunitari și figuri cu autoritate, și sunt create 
spații în care reprezentanții diferitelor grupuri și interese pot fi sprijiniți pentru a ajunge la un punct de vedere 
comun prin consultație. Suntem mulțumiți de pașii care au fost deja făcuți pentru a afla cum înțelegerile 
pătrunzătoare din Revelația lui Bahá’u’lláh și din experiența Comunităților Bahá’í pot influența probleme 
sociale presante la nivel local; cu siguranță mult mai multe se vor învăța în acest sens în decursul Planului de 
Nouă Ani. 
 
      Dorim să subliniem că, atât dintr-o perspectivă istorică cât și acum, acțiunea socială și eforturile de 
participare la discursurile predominante ale societății au apărut nu numai în contextul creșterii, ci și ca rezultat 
al eforturilor individuale ale bahá’ílor de a contribui la progresul societății în moduri aflate la dispoziția 
lor. Ca un răspuns personal la chemarea lui Bahá’u’lláh de a lucra pentru îmbunătățirea lumii, credincioșii au 
ales în moduri variate de a adopta anumite vocații și au căutat oportunități de susținere a activităților unor 
grupuri și organizații similare. Proiecte, deopotrivă mari și mici, au fost începute pentru a răspunde la o serie 
de probleme sociale. Numeroase Organizații de inspirație Bahá’í au fost înființate de către grupuri de indivizi 
pentru a lucra pentru multe obiective diferite și au fost înființate entități specializate pentru a acorda atenție 
unui anumit discurs. Toate aceste eforturi, indiferent de scara la care au fost întreprinse, au beneficiat de faptul 
că s-au putut baza pe principiile și perspectivele ce călăuzesc activitățile care au loc la firul ierbii comunității 
Bahá’í din întreaga lume și au beneficiat de asemenea de sfaturile înțelepte ale Adunărilor Spirituale Locale și 
Naționale. Ne bucurăm să vedem aceste diverse expresii armonioase ale Credinţei din partea devotaților adepți 
ai Frumuseții Binecuvântate, ca răspuns la necazurile unei lumi năucite și extrem de agitate. 
 
Strădaniile educaționale și institutul de pregătire 
 
      Pentru concepția bahá’í de transformare spirituală și socială importanța educației cu greu ar putea fi 
supraestimată. „Luați în considerare”, afirmă Bahá’u’lláh, „revelația luminii Numelui lui Dumnezeu, 
Educatorul. Iată, cum dovezile unei asemenea revelații sunt vădite în toate lucrurile, cum de ea depinde 
îmbunătățirea tuturor ființelor.” Semnificația educației în munca de clădire a comunității este inconfundabilă, 
iar în domeniul acțiunii sociale furnizarea de educație rămâne semnătura contribuției Bahá’í în majoritatea 
părților lumii. 
Preeminent printre structurile și agențiile create de lumea Bahá’í pentru a oferi educație este, desigur, 
institutul de pregătire. Într-adevăr, rețeaua de institute de pregătire națională și regională care operează cu o 
astfel de competență pe tot globul se numără printre cele mai alese roade ale precedentei serii de Planuri 
globale. Dezvoltarea capacității de servire în cadrul comunităților prin activarea unui număr tot mai mare de 
persoane care vor beneficia de procesul institutului va continua să fie o trăsătură centrală a Planurilor din 
prezenta serie. Capacitatea de dezvoltare comunitară care a apărut deja, reprezentată de sute de mii de indivizi 
care sunt capabili să servească în calitate de facilitatori, animatori sau învățători pentru copii, este o resursă cu 
consecințe istorice. 
 
      Când am introdus prima dată conceptul de institut de pregătire, am făcut-o în contextul nevoii de a crește 
resurse umane care să își asume sarcinile de extindere și consolidare. În acest moment, când o nouă serie de 
planuri tocmai a început, vă invităm să adoptați o perspectivă mai extinsă. Din ce în ce mai mult, participarea 
la cursurile institutului îi pregătește pe prietenii lui Dumnezeu pentru o implicare din ce în ce mai profundă în 
viața comunității mai largi; ea îi înzestrează cu cunoaștere, înțelegeri pătrunzătoare și abilități care le permit să 
contribuie nu numai la procesul de dezvoltare a propriei comunități, ci la progresul societății. Pe scurt, 
institutul este un mijloc puternic pentru ca puterea de clădire a societății pe care o are Credința să fie eliberată. 
Deși sarcina de a elabora materiale curriculare care să susțină acest scop este o întreprindere pe termen 
lung, materialele existente urmăresc deja să construiască capacitatea pentru o gamă largă de inițiative. În plus, 
ele oferă o experiență educațională coerentă, fără întreruperi de la vârsta de cinci ani, la vârsta junioratului, a 
tinereții și până la vârsta adultă și servesc ca un echivalent direct la tiparul de activități care se desfășoară la 
firul ierbii. În această privință, ne-am bucurat să vedem bogatele înțelegeri pătrunzătoare privind aspecte ale 
dezvoltării comunitare, pe care prietenii din diferite părți ale lumii, într-o varietate de contexte sociale și 
culturale le generează. Dacă aceste înțelegeri pătrunzătoare, și cele care încă sunt în curs de apariție, urmează 
să fie de folos comunităților bahá’í pe scară largă, sistemele de pregătire și rafinare a materialelor educaționale 
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vor trebui extinse. Având în vedere acest lucru, vom stabili în curând abordarea care va călăuzi această 
activitate în următorii ani. 
 
      În ceea ce privește creșterea capacității institutelor de a asigura fiecare dintre cele trei etape ale procesului 
educațional, ne bucurăm să vedem că se acordă tot mai multă atenție îmbunătățirii calității experienței 
educaționale în sine, pe lângă extinderea sistemului ei de livrare. O cerință critică este cea de a permite tuturor 
celor care contribuie la activitatea institutului să aprofundeze progresiv înțelegerea conținutului educațional: 
obiectivele acestuia, structura sa, principiile sale pedagogice, metodologia sa, conceptele sale centrale, 
interconexiunile sale. Multe consilii ale institutelor de pregătire au fost sprijinite în acest sens de grupurile de 
colaborare descrise în mesajul nostru pentru conferința voastră din 2015. Pe alocuri, echipe separate au 
început de asemenea să se concentreze, în mod respectiv, pe lecțiile pentru copii, grupurile de juniori și 
cercurile de studiu, identificând factori care contribuie la eficacitatea lor și la găsirea modalităților de a ajuta 
prietenii implicați în fiecare cale de servire pentru a-și crește și mai mult capacitatea. Membrii Corpului 
Auxiliar dintr-o regiune și asistenții lor sunt adesea primii care se asigură că ceea ce se învață ajunge la un 
număr mai mare de prieteni din grupurile învecinate și din centrele de activitate intensă. Persoanele cu o 
bogată experiență în promovarea activităților institutului servesc ca persoane resursă și s-au dovedit a fi utile 
în sprijinirea institutelor aflate într-un stadiu incipient de dezvoltare să avanseze. Cu toate acestea, în general, 
consilierii sunt cei care se asigură că fiecare Institut devine familiarizat cu multele perspective esențiale 
generate de agențiile surori din țările și regiunile învecinate. Consilierii au aranjat ca institutele să fie 
organizate în grupări de dimensiuni diferite pentru a permite ca lecțiile care sunt învățate de către cele mai 
experimentate institute să fie împărtășite pe scară mai mare, din ce în ce mai mult prin intermediul unor 
seminarii. Toate aceste aranjamente vor trebui consolidate pe parcursul următorului Plan. În locurile în care 
funcționează un centru pentru diseminarea învățării privind programul de împuternicirea spirituală a 
juniorilor, colaborarea între centrul de învăţare şi institutele asociate s-a dovedit deja extrem de fructuoasă și 
ar trebui să se intensifice; urmărirea de către ei a unui scop comun și dorința lor comună de a vedea că zonele 
geografice progresează, crează condiții ideale pentru înflorirea spiritului de cooperare și sprijin reciproc. 
Cunoștințele acumulate acum despre factorii care contribuie la eficacitatea procesului institutului sunt extinse 
și așteptăm ca Centrul Internațional de Propovăduire să organizeze învățarea de până acum și să v-o pună la 
dispoziție. 
 

      Ceea ce am descris mai sus este un sistem educațional într-o stare de rafinare constantă. Acest lucru cere 
ca mulți indivizi să sprijine dezvoltarea lui ulterioară; mai cere ca institutele și instituțiile Bahá’í în general, să 
planifice din timp și să se asigure că indivizii care au dezvoltat o capacitate considerabilă de a sprijini 
eforturile educaționale ale comunității sunt capabili să își susțină servirea și pot, atunci când circumstanțele 
vieții lor se schimbă, să continue să fie implicați în activitatea institutului în alte moduri semnificative. 
Apreciind eficacitatea procesului institutului, fiecare adept al lui Bahá’u’lláh va simți dorința de a contribui la 
progresul acestuia într-un fel – nu în ultimul rând, tinerii Bahá’í. Institutele știu bine că eliberarea 
potențialului deținut de tineri este, pentru ei, o sarcină sacră; le cerem acum tinerilor Bahá’í să 
vadă dezvoltarea viitoare a institutului în aceeași lumină. În avangarda unui efort de nouă ani de a aduce 
institutul la un nivel superior de funcționare, efort făcut la nivelul întregii comunități, ne așteptăm să vedem o 
mișcare largă de tineri stabilind standardul. Ei ar trebui să prindă din zbor fiecare oportunitate — în școlile și 
universitățile lor precum și în spații dedicate muncii, familiei sau interacțiunii sociale — pentru a încuraja tot 
mai multe suflete să beneficieze de programele institutului. Unii tineri vor putea să dedice o perioadă de 
servire – poate chiar câțiva ani la rând—  oferirii de educație, în special celor mai tineri decât ei; pentru mulți, 
sprijinul acordat activităților institutului va fi o dimensiune mereu prezentă a vieții lor, pe tot parcursul 
propriei lor educații și în timp ce își caută un mijloc de a-și câștiga traiul, urmându-și chemarea pe care simt 
că o au în această lume;  dar pentru niciunul dintre ei nu ar trebui să fie mai puțin decât un angajament de 
mare preț. 
 
      În multe părți ale lumii, un rezultat natural al participării indivizilor și familiilor în procesul institutului a 
fost o conștientizare sporită a importanței educației în toate formele ei. Prietenii care servesc ca învățători 
pentru copii sunt foarte interesați de dezvoltarea educațională largă a celor cărora le predau, în timp ce 
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prietenii care servesc ca facilitatori și animatori sunt în mod firesc preocupați de măsura în care cei care se 
apropie de vârsta adultă sau o ating – fete și băieți deopotrivă – pot avea acces la educație de mai multe feluri, 
nu limitată la cursurile oferite chiar de institut și pot beneficia de pe urma ei. De exemplu, ei pot încuraja 
tinerii să se orienteze spre ucenicie sau spre studii universitare. Am fost foarte impresionati de modul în care, 
în multe comunități, implicarea unor numere mari de oameni în procesul institutului a remodelat treptat acest 
aspect al culturii în cadrul unei populaţii. Instituțiile Credinței vor trebui să își asume responsabilitatea pentru 
a se asigura că, pe măsură ce conștiința este ridicată în acest fel, nobilele aspirații care se nasc astfel în 
tineri  — aspiraţii de a dobândi educaţia şi pregătirea care le va permite să ofere o viață întreagă de servire 
semnificativă societății lor — poate fi împlinită. Dezvoltarea pe termen lung a unei comunități și, în cele din 
urmă, a unei națiuni, din generație în generație, depinde în mare măsură de efortul depus pentru a investi în cei 
care își vor asuma responsabilitatea pentru progresul social colectiv. 
 
      Această explorare a centralității educației pentru o comunitate fondată pe principiile Bahá’í ar fi 
incompletă fără o observație suplimentară. Shoghi Effendi a pus un foarte mare accent pe importanța 
străduirii, printr-un  „efort constant”, pentru a dobândi „o înțelegere mai adecvată a semnificației uimitoarei 
Revelații a lui Bahá’u’lláh.” Pregătirea oferită de institut nu are nicio paralelă ca instrument pentru expunere 
sistematică a unui număr nelimitat de suflete la apele dătătoare de viață ale Revelației și la înțelesul 
inepuizabil al Cuvântului lui Dumnezeu. Dar eforturile prietenilor de a-și spori înțelegerea despre Credință și 
învățăturile ei nu se limitează, desigur, la participarea în procesul institutului. Într-adevăr, un indicator 
puternic al eficacității institutului este setea pe care o cultivă în rândul celor care explorează materialele sale 
de a continua să studieze Cauza lui Bahá’u’lláh –individual, dar și colectiv, fie în spații formale create de 
instituții sau în cadre mai informale. Dincolo de studiul Revelației însăși, implicațiile pe care le dețin 
învățăturile pentru nenumărate domenii ale stradaniei umane sunt de mare importanță. Un exemplu notabil al 
unei forme de educație prin care tinerii credincioși devin din ce în ce mai familiarizați cu perspectiva Bahá’í 
asupra problemelor privind progresului umanității este participarea la seminarii oferite de Institutul pentru 
Studii în Prosperitate Globală. Având în vedere vastitatea oceanului Revelației, va fi evident că explorarea 
adâncurilor lui este o ocupație de o viață a fiecărui suflet care merge pe calea servirii. 
 
      Pe măsură ce contribuția adusă de Credință la progresul societății în diferite părți ale lumii câștigă o 
vizibilitate mai mare, comunitatea Bahá’í va fi din ce în ce mai chemată să explice principiile pe care le 
susține și să demonstreze aplicabilitatea acestora la problemele cu care se confruntă umanitatea. Cu cât viața 
intelectuală a unei comunități înflorește și prosperă mai mult, cu atât mai mare este capacitatea ei de a 
răspunde la această chemare. Va depinde de adepții lui Bahá’u’lláh să ofere, în lumea ideilor, rigoarea 
intelectuală și claritatea gândirii care să fie pe potriva angajamentului lor în slujba progresului spiritual şi 
material în lumea faptelor. 
 
Creșterea capacității de administrare la toate nivelurile 
 
      În urmă cu optzeci de ani, o scrisoare scrisă din partea Păzitorului descria administrația Bahá'í ca pe 
„prima conturare a ceea ce în viitor va deveni viața socială și legile vieții în comunitate.” Astăzi, la începutul 
secolului al II-lea al Epocii Formative, forma administrației Bahá’í s-a dezvoltat considerabil și dezvoltarea sa 
continuă va fi esențială pentru eliberarea puterii de clădire a societății pe care o are Credința. 
 
      Administrarea Credinței la firul ierbii este, desigur, strâns legată de dezvoltarea Adunărilor Spirituale 
Locale. Aceste Case ale Dreptății în curs de dezvoltare sunt descrise de Shoghi Effendi ca „tendoanele 
principale ale societății Bahá’í, precum și fundamentul suprem al structurii sale administrative”, și el 
subliniază foarte mult importanța formării lor. În 1995, am cerut reinstituirea practicii care impunea tuturor 
Adunărilor Locale, inclusiv celor nou formate, să fie alese în Prima Zi de Riḍván, mai degrabă decât în orice 
alt moment al anului. Această evoluție a fost legată de faptul că, în timp ce credincioșii din afara unei localități 
ar putea ajuta la procesul electoral, responsabilitatea principală pentru alegerea oricărei Adunări și menținerea 
operațiunilor ei revine bahá’ílor din acel loc; mult depinde de pregătirea lor pentru desfășurarea activității 
administrative. S-a văzut, în ultimii ani, cum un sentiment al identității Bahá’í poate câștiga treptat putere  
într-o zonă, pe măsură ce printre indivizii și familiile care locuiesc acolo este stabilit un model de acțiune 
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bazat pe învățături. Astfel, o comunitate va fi atins adesea un anumit nivel de capacitate în legătură cu 
eforturile de construire a comunității în momentul în care formarea unei Adunări Locale devine posibilă. Pe 
măsură ce acest moment se apropie — și el nu ar trebui amânat în mod nejustificat — trebuie depuse eforturi 
pentru a cultiva o apreciere pentru aspecte formale ale vieții comunității asociate cu administrația 
Bahá’í. Adunarea Locală care va apărea într-un astfel de mediu va fi probabil foarte conştientă de 
responsabilitatea sa de a încuraja şi consolida acele activități care ajută la susținerea unei comunități 
vibrante. Cu toate acestea, ea va trebui și să dobândească experiență în îndeplinirea unei game largi de alte 
responsabilități și sprijinul furnizat acesteia de către auxiliarii dvs. și asistenții lor va fi de o importanță 
vitală. În mesajul nostru către conferința voastră din 2010, am descris calea de dezvoltare a unei astfel de 
Adunări și ne-am referit la diferite dimensiuni ale funcționării sale care ar trebui să primească atenție, inclusiv 
la capacitatea sa de a gestiona și dezvolta un Fond Local și, în timp, de a sprijini inițiative de acțiune socială și 
să interacționeze cu agențiile administrației locale și ale societății civile. Beneficiile care îi revin unei 
comunități deservite de o astfel de Adunare nu necesită elaborare. 
 
      În interacțiunile voastre cu Adunările Spirituale Naționale și Consiliile Regionale Bahá’í, vă cerem să 
acordați atenție problemei înființării Adunărilor Spirituale Locale și consolidării operațiunilor acestora, mai 
ales în zonele în care acest aspect al creșterii se poate să fi fost mai puțin accentuat. Anticipăm că acest lucru 
va contribui la o creștere rapidă a numărului de Adunări Locale formate an de an. În unele țări, consultările 
dvs. vor trebui să includă răspunsul la întrebarea dacă în zonele rurale aranjamentele existente pentru definirea 
limitelor fiecărei localități sunt sau nu adecvate. 
 
        O înțelegere pătrunzătoare convingătoare care a apărut este că măsura în care rangul și conducerea unei 
Adunări Locale este recunoscută într-o comunitate este legată de cât de profund 
apreciază credincioșii caracterul sacru al procesului electoral și datoria lor de a participa la el, într-o atmosferă 
complet lipsită de pata persuasiunii sau de atitudini lumești cu privire la putere. Pe măsură ce într-o 
comunitate conștientizarea cu privire la principiile spirituale care stau la baza alegerilor Bahá’í sporește, se 
formează o nouă concepție despre ceea ce înseamnă ca cineva să fie chemat să slujească într-o instituție, iar 
înțelegerea privind modul în care individul, comunitatea și Adunarea Locală și agențiile sale relaționează se 
adâncește. Acolo unde s-a făcut un efort sistematic de stimulare a conversațiilor despre formarea Adunării 
Locale și a scopului acesteia și pentru a susține acele conversații an de an, în acea comunitate, puterea 
corpului ales și dinamismul vieții comunitare se întăresc reciproc. 
 
      Acest efect reciproc a fost deosebit de vizibil în ultimii doi ani în locuri unde am aprobat adoptarea unui 
proces electoral în două etape pentru o Adunare Spirituală Locală, o abordare care își are originile în 
instrucțiunile date de ‘Abdu’l-Bahá Adunării Spirituale din Teheran. Douăzeci și două de adunări locale, 
răspândite în opt țări, au început deja să fie alese prin această metodă în această perioadă. Similar în multe 
privințe cu alegerea unei Adunări Spirituale Naționale, acest proces presupune împărțirea unei localități în 
unități, din fiecare alegându-se unul sau mai mulți delegați, după care delegații aleg membrii Adunării Locale. 
Pe măsură ce numărul bahá’ílor care locuiesc într-o localitate crește semnificativ și capacitatea comunității de 
a gestiona complexitatea crește, necesitatea implementării unui proces electoral în două etape devine 
proporțional mai imperioasă. În consecință, în Planul viitor, noi ne așteptăm să autorizați adoptarea acestei 
metode de alegere a unei Adunări Locale în mult mai multe localități, atât urbane cât și rurale, în care 
condițiile sunt adecvate unui astfel de pas. 
 
      O Adunare Spirituală Locală menține un interes puternic pentru a învăța cum să promoveze cel mai bine 
munca de construire a comunității în jurisdicția sa și, ca atare, se consultă în mod regulat cu prietenii implicați 
în coordonarea eforturilor din respectiva zonă geografică. Ea urmărește îndeaproape dezvoltarea oricărui 
centru de activitate intensă în localitate, în special prin oferirea de sprijin echipelor de credincioși care s-au 
ivit acolo şi stimulează procesul de creştere. În general, cu cât intensificarea activităţii necesită măsuri 
organizatorice la nivelul localităţii sau în părți ale localității—să zicem, organizarea de campanii de vizite 
acasă, însoțirea familiilor care găzduiesc întâlniri devoționale sau încurajându-i să formeze grupuri pentru a 
lucra împreună — cu atât mai proeminent devine rolul ce poate fi asumat de Adunarea Locală în acest sens. În 
localităţi unde un număr mare de oameni este primit în îmbrățișarea activităților Bahá’í și unde complexitatea 
muncii unei Adunări și a multiplelor sale responsabilități este în creștere, Adunarea constată uneori că 
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secretarul său trebuie să fie sprijinit de un birou cu personal și, în cele din urmă, nevoia unui Ḥazíratu’l-Quds 
local devine mai presantă. 
 
      Pe măsură ce Adunările Locale încep să își asume o parte din ce în ce mai mare de responsabilitate pentru 
promovarea dezvoltării comunității, instituțiile de la nivel regional și național trebuie să devină mai 
sistematice în eforturile lor de a le sprijini. Ne-am bucurat să vedem această nevoie fiind adresată în moduri 
metodice, de exemplu de către Adunările Naționale sau Consiliile Regionale care convoacă întâlniri periodice 
cu secretarii și cu alți ofițeri ai Adunărilor Locale pentru a se consulta cu privire la desfășurarea unor linii 
specifice de acțiune. 

 
      În cazul în care un Consiliu Regional a dezvoltat o capacitate sporită de administrare, inclusiv capacitatea 
de a oferi tipuri adecvate de asistență mai multor zone geografice simultan, acest lucru a dus la progresul 
accelerat al întregii regiuni. Mesajul nostru pentru conferinţa din anul 2015 a indicat că în ţările mai mici în 
care înfiinţarea Consiliilor Regionale nu este necesară, ar trebui să apară o structură formală la nivel național 
care să fie însărcinată să ajute zonele geografice să avanseze. Rugăm ca, în țările în care acest lucru nu a avut 
încă loc, să vă consultați acum cu Adunările Naționale despre pașii care pot fi întreprinși pentru a înființa acea 
structură oficială, și anume, un Comitet Național de Creștere cu trei, cinci sau șapte membri. Adunarea 
Națională va trebui să acorde acestei agenții latitudinea necesară pentru a promova mișcarea zonelor 
geografice, extrăgând perspective relevante din ceea ce s-a învățat despre Consiliile Regionale, în acest 
sens. Responsabilitățile sale pot include numirea Comitetelor Zonale de Creștere și încurajarea acestora în 
planurile lor, aranjamente pentru aducerea pionierilor interni, sprijinirea proiectelor de propovăduire și 
distribuirea literaturii de bază. Comitetul va beneficia de pe urma colaborării strânse cu institutul de pregătire, 
el însuşi o agenţie a Adunării Naţionale, și cu membrii Corpului Auxiliar care servesc țara, și va putea, de 
asemenea comunica în mod direct cu Consilierul respectiv. În timp ce o Adunare Națională va dori, firește, să 
păstreze o familiaritate permanentă cu activitatea Comitetului și să îi acorde călăuzire, sprijin și încurajare, 
crearea unei entități care este în întregime preocupată de promovarea creșterii ar trebui să permită unei 
Adunări să acorde mai multă atenție altor treburi importante. În țările în care nu au fost formate Consilii, dar 
ele ar putea fi înființate în cele din urmă, ar trebui, de asemenea, numit în acest moment un Comitet Național 
de Creștere. 
 
      Pe măsură ce energiile spirituale eliberate de urmărirea serioasă a Planului se întețesc, ele întâmpină 
rezistență din partea forțelor contrabalansante care împiedică umanitatea să atingă deplina maturitate. 
În fața unor astfel de forțe, vitalitatea diverselor linii de acțiune aflate în desfășurare la nivelul local trebuie 
păstrată și reîntărită. Această responsabilitate critică are o relevanță deosebită pentru membrii celor două 
Corpuri Auxiliare, ale căror îndatoriri numeroase, solicitante, îi menține în strânsă legătură cu condițiile de la 
firul ierbii și atenți la orice ar putea afecta spiritul unei comunități. În diferite culturi și medii sociale, ei 
trebuie să îi ajute pe prieteni să facă față diferitelor tipuri de provocări: să ajute grupurile anterior antagonice 
să găsească unitatea prin urmărirea unui scop comun; să înveţe să lase deoparte obiceiurile şi atitudinile 
moştenite care aparţin perioadei de adolescență a umanității și de a depăși prejudecățile de tot felul; să se 
ferească de orice tendință de a privi lucrurile cu cinism sau vânând greșelile și, în schimb, să susțină o 
perspectivă entuziastă și constructivă; să pună în practică egalitatea dintre femei și bărbați; să se lepede de 
inerţie şi apatie prin exercitarea inițiativei individuale; să pună sprijinirea planurilor de acțiune colectivă 
înaintea sentimentelor de preferință personală; să valorifice puterea tehnologiilor moderne fără a ceda 
potențialelor efecte de iritare; să preţuiască dulceaţa propovăduirii Credinței și bucuria de a sluji omenirea mai 
presus de interesele lumești; să respingă opiumul consumerismului; să se îndepărteze de ideologiile 
materialiste și de punctele lor de vedere asupra lumii pe care le promovează în mod agresiv și să își 
ațintească privirea asupra farului luminos care sunt legile și principiile lui Dumnezeu. Acestea, și multe altele, 
constituie un set formidabil de responsabilități de îndeplinit de către compania credincioșilor în timp ce va 
străbate ani cu siguranță tumultuoși din viața umanității. Auxiliarii dvs., care s-au achitat atât de credibil de 
sarcinile lor în avansarea procesului de intrare în trupe, trebuie să se ridice la înălțimea tuturor acestor 
provocări oricând și oriunde ar apărea ele. Prin puterea bunului lor exemplu și prin claritatea bunului lor 
sfat, fie ca ei să ajute prietenii să crească în credință, încredințare și angajament pentru o viață de servire și să 



 

 
Centrul Mondial Bahá’í • P.O.  Box 155 • 3100101 Haifa, Israel 

Tel: +972 (4) 835 8358 • E-mail: secretariat@bwc.org 
 

12 

îi însoțească în timp ce construiesc comunități care sunt paradisuri de pace, locuri în care o umanitate chinuită 
și dureros marcată de conflicte să poată găsi adăpost. 
 
      Pe parcursul ultimei serii de Planuri, capacitatea comunității de a-și menține concentrarea asupra celor mai 
stringente nevoi ale Credinței a apărut ca unul dintre cele mai importante puncte forte ale sale. Cu toate 
acestea, acest simț al concentrării trebuie să cuprindă multe linii de acțiune, toate acestea trebuind să 
progreseze fără a fi în concurență. Acest lucru necesită o viziune extinsă, o înțelegere nuanțată a imperativelor 
coexistente, flexibilitate crescută și colaborare instituțională sporită. Suntem conștienți că resursele Credinței 
sunt limitate, iar indivizii se confruntă cu multe solicitări cu privire la timpul de care dispun. Dar pe măsură ce 
Planul se desfășoară într-un anume loc și rândurile celor care sunt dispuși să slujească cresc, diversele aspecte 
ale unei vieți Bahá’í de comunitate bogate și vibrante vor avansa în același pas, iar puterea de construire a 
societății pe care o are Credința va străluci. 
 
O misiune istorică 
 
      Sperăm să vă fi întipărit, prin aceste pagini, faptul că actuala capacitate a Comunității Bahá’í, combinată 
cu disciplina pe care a obținut-o prin aderarea la un cadru coerent de acțiune, au pregătit-o pentru o testare 
amplă și riguroasă a tuturor resurselor sale, atât spirituale cât și materiale. Planul care va începe în scurt timp 
— prima întreprindere majoră dintr-o aventură sacră de douăzeci și cinci de ani, generațională ca amploare și 
semnificație — va adresa credinciosului individual, comunității și instituțiilor cerințe care amintesc de 
cerințele pe care Păzitorul le-a adresat lumii Bahá’í la începutul Cruciadei de Zece Ani. Dacă, prin 
harul Atotputernicului Dumnezeu, prietenii ar reuși să atingă culmile eroismului la care sunt acum chemați, 
istoria va aduce cu siguranță un omagiu acțiunilor lor în termeni nu mai puţin strălucitori decât cei cu care 
onorează faptele glorioase care împodobesc analele primului secol al Epocii Formative. 
 
      Noi ne punem încrederea în voi și în Adunările Spirituale Naționale că vă veți asigura că, în toate 
eforturile depuse pentru a familiariza prietenii cu natura acestei întreprinderi colective, perspectiva istoriei va 
fi luată în vedere, pe deplin. Civilizația de astăzi, cu excelența ei materială, a fost găsită inadecvată și verdictul 
a fost emis de Condeiul Suprem: „Nu știți voi oare, că Noi am înfășurat ceea ce aveau oamenii și am 
desfășurat în loc o nouă ordine?" Stabilirea Civilizației Divine este, în cuvintele Păzitorului, „misiunea 
principală a Credinței Bahá’í.” Aceasta trebuie să fie construită pe cele mai fundamentale calități, cele de care 
lumea are mare nevoie: unitate, încredere, sprijin reciproc, colaborare, sentimentul de prietenie, abnegație, 
angajament față de adevăr, simțul responsabilității, setea de a învăța, dragostea unei inimi atotcuprinzătoare. 
 
      Cât de mult tânjim să vedem omenirea iluminată de iubirea Domnului ei; cât de mult tânjim să auzim 
Lauda Lui de pe fiecare limbă. Cunoscând ardoarea dorinței noastre, știți atunci emoția cu care, atunci când ne 
punem capetele pe Pragul Cel Mai Sfânt, îl implorăm pe Bahá’u’lláh să vă facă pe voi și pe toți cei care 
îndrăgesc prețioasa Sa Credință, canale tot mai desăvârșite ale harului Său inefabil. 
 
 
 

[Semnat Casa Universală a Dreptății] 
 
 
 

 
 


