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CASA UNIVERSALA A DREPTĂȚII 
 
 

4 ianuarie 2022 
 
 

Bahá'ílor lumii 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
      În acest moment ne aflăm în compania Consilierilor Continentali —  majoritatea lor prezenți în 
Țara Sfântă, în timp ce unii care nu au putut călători până aici ni se alătură de la distanță — și cea de-
a șasea și ultima zi a conferinței lor, concentrată pe următorul Plan de Nouă Ani, este pe cale să se 
încheie. Sunt atât de multe lucruri care ar putea fi împărtășite cu voi despre spiritul acestei 
conferințe, așa cum se vede el în participanții săi. Îmbibați în experiență, ei au fost martori la 
creșterea în capacitate a lumii Bahá’í și sunt plini de încredere în ceea ce puteți înfăptui în 
continuare. Nu ne-am fi putut dori o putere de pătrundere mai profundă și mai plină de înțelegeri 
pătrunzătoare a ceea ce ne este cerut în Planul următor decât cea care a fost demonstrată în 
consultațiile acestor suflete consacrate. Dar acesta, desigur, este doar începutul. Când Consilierii se 
vor întoarce în ţările lor de pe cele cinci continente, ei vă vor aduce vouă și celor care slujesc 
împreună cu voi tot ceea ce au absorbit aici. Ei și auxiliarii lor vă vor fi alături în timp ce vă pregătiți 
pentru această imensă întreprindere colectivă– în special prin participarea voastră la valul de 
conferințe care urmează să se extindă pe tot globul, prin care chemarea universală a lui Bahá’u’lláh 
de a lucra pentru îmbunătățirea lumii îi va galvaniza pe binevoitorii strânși laolaltă ai umanității. 
 
      O confluență de circumstanțe din lume în general și din cadrul Credinței a făcut ca acesta să fie 
un moment controversat. Provocările globale cu care se confruntă acum omenirea sunt o încercare 
severă a disponibilității ei de a lăsa deoparte interesul propriu pe termen scurt și de a se supune 
acestei puternice realități spirituale și morale: există doar o singură familie umană interconectată și 
ea împărtășește o singură prețioasă țară natală. În același moment, adepții lui Bahá’u’lláh 
examinează din nou posibilitățile care le stau în față pentru a elibera puterea de clădire a societății pe 
care o are Credința. Acest plan le va pune la încercare rezistența, voința și puterea dragostei pe care o 
au pentru cei care locuiesc alături de ei. Ei vor ajuta la cultivarea, în fiecare loc, a unor comunități cu 
scop comun, care recunosc puterea unității de a vindeca, de a transcende. În cadrul acestor 
comunități, fiecare suflet își poate găsi un sanctuar și în numeroasele strădanii ale prietenilor, fie de 
adorație și slăvire, fie în domeniul educației, al transformării sociale sau al dezvoltării comunităților 
— în toate acestea, fiecare suflet își poate găsi un loc pentru a crește și a sluji. Suntem mișcați de 
promisiunea lui ‘Abdu’l-Bahá: „Cei mici vor fi făcuți mari și celor neputincioși li se va da putere; cei 
de vârstă fragedă vor deveni copiii Împărăției și cei care s-au rătăcit vor fi călăuziți către căminul lor 
ceresc." 
 
      Când Bahá’u’lláh a trimis bunele Sale vestiri, credincioșii devotați care puteau să-I ducă mesajele 
către omenire au fost atât de puțini la număr. Astăzi, slavă lui Dumnezeu, devotamentul prietenilor 
este neumbrit și numărul lor a crescut. Fie ca inimile lor să fie întărite prin puterea Cuvântului Său și, 
cu fiecare ocazie și în fiecare loc, ei să strălucească cu lumina splendorilor raiului. Aceasta va fi 
rugăciunea de pe limbile noastre și speranța din piepturile noastre, astăzi, când împreună cu 
Consilierii, vom intra în Mausoleul Frumuseții Binecuvântate pentru a oferi implorări în numele 
vostru. 
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