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Către Bahá'íi lumii  
  
 
Mult iubiți prieteni,  
 

S-a încheiat un an de pregătire și reflecție, precum și de mare strădanie, distins prin eforturile 
prietenilor din întreaga lume de a marca centenarul Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá, inclusiv prin trimiterea 
de reprezentanți să participe la un eveniment special în onoarea Lui în Țara Sfântă. Prin aceste 
eforturi, inspirația oferită de viața lui ‘Abdu’l-Bahá a fost simțită de nenumărate suflete și nu numai 
de bahá’í. Preocuparea Lui pentru fiecare membru al familiei umane, munca Sa de propovăduire, 
promovarea de către El a întreprinderilor privind educația și bunăstarea socială, contribuțiile Sale 
profunde atât la discursurile din Orient, cât și la cele din Occident, sincera Sa încurajarea a proiectelor 
de construire a Caselor de Adorație, modelarea de către El a primelor forme ale administrației Bahá’í, 
cultivarea de către El a diverselor aspecte ale vieții de comunitate — toate aceste fațete 
complementare ale vieții Sale au fost o reflectare a dedicării Lui constante și complete slujirii lui 
Dumnezeu și slujirii omenirii. Dincolo de a fi o figură impozantă a autorităţii morale şi a 
excepționalei înțelegeri pătrunzătoare spirituale, ‘Abdu’l-Bahá a fost un canal pur prin care forțele 
eliberate prin Revelația lui Bahá’u’lláh au putut acționa asupra lumii. Pentru a înțelege puterea 
de clădire a societății deținută de credință, nu trebuie să privim mai departe decât la realizările lui 
‘Abdu’l-Bahá în timpul slujirii Sale și la efectele transformatoare ale călăuzirii care curgea neîncetat 
din Condeiul Lui. Atât de multe dintre progresele minunate făcute de comunitatea Bahá’í de astăzi –
care au fost trecute în revistă în mesajul nostru către voi la precedentul Riḍván — își au originile 
în acțiunile, deciziile și îndrumările lui ‘Abdu’l-Bahá.  
 

Cât de potrivit este, așadar, ca tributul colectiv al comunității Bahá’í pentru Exemplul său 
perfect să formeze preludiul începerii de către ea a unui angajament major axat pe eliberarea în măsuri 
tot mai mari a puterii de clădire a societății pe care o are Credința. Domeniile de strădanie care intră în 
sfera de aplicare a Planului de Nouă Ani și al seriei actuale de Planuri, sunt direcționate spre 
îndeplinirea acestui obiectiv general. El este, de asemenea, punctul central al celor peste 10.000 de 
conferințe care au loc pe tot globul pentru a marca lansarea acestei mari întreprinderi spirituale. 
Aceste conferințe, la care se așteaptă să vină un număr fără precedent de participanți, reunesc nu 
numai bahá’í, ci și mulți alți binevoitori ai umanității care împărtășesc cu ei năzuința de a promova 
unitatea și de a îmbunătăți lumea. Determinarea lor și simțul puternic al scopului se reflectă în spiritul 
generat la adunările care au avut loc deja, unde participanții au fost la fel de înflăcărați de consultările 
dinamice la care au contribuit și de viziunea colectivă explorată la aceste evenimente pline de 
bucurie. Privim cu nerăbdare și anticipare la ceea ce vor aduce lunile și anii următori. 
 

Din momentul în care noi am adresat mesajul din 30 decembrie 2021 Conferinței 
Consilierilor, Adunările Spirituale Naționale și Consiliile Regionale Bahá’í au evaluat cu seriozitate 
posibilităţile de intensificare a procesului de creştere în zonele geografice din jurisdicţia lor în 
perioada Planul de Nouă Ani. Apreciem că ar fi de ajutor, în scopul evaluării progreselor înregistrate 
de-a lungul timpului, să vedem Planul ca fiind derulat în două faze cu o durată de patru și respectiv 
cinci ani și Adunările Naționale au fost invitate să ia în considerare progresele pe care se așteaptă să le 
vadă în comunitățile lor până la Riḍván 2026 și apoi până la Riḍván 2031. Acest exercițiu a implicat 
și o reevaluarea a granițelor zonelor geografice, iar rezultatul acestor ajustări este că totalul numărului 
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de zone geografice din lume a crescut cu un sfert și acum ajunge la peste 22.000. Judecând după 
previziunile primite se apreciază că, până la sfârșitul Planului, în aproximativ 14.000 dintre aceste 
zone geografice va exista un program de creștere aflat la un anumit nivel de dezvoltare. Dintre 
acestea, numărul celor la care programul de creștere ar putea fi considerat intensiv este proiectat să 
urce la 11.000 în aceeași perioadă de timp. Și dintre acestea, se anticipează că numărul de regiuni 
geografice unde a fost depășit al treilea jalon, va crește peste 5.000 până în 2031. Fără îndoială,  
realizarea unor astfel de progrese va presupune un efort colosal pe toată durata Planului. Totuși găsim 
aceste aspirații demne de a ne strădui pentru ele, întrucât ele reprezintă o evaluare ambițioasă dar 
serioasă a ceea ce este realizabil.  
 

Acest lucru este grăitor. Astfel de obiective nu ar putea fi avute în vedere în mod realist dacă 
instituțiile administrative și agențiile nu ar fi evoluat în mod marcat, ceea ce le-a înzestrat cu o 
capacitate semnificativ sporită de a gestiona treburile unei comunități ale cărei activități s-au 
multiplicat atât de rapid, îmbrățișând un număr vast și în creștere de suflete înrudite. Nu ar fi posibil 
să aspirăm la o astfel de creștere dacă dorința de a învăța - de a acționa, de a reflecta, de a capta 
înțelegeri pătrunzătoare și de a absorbi învățările apărute în alte părți — nu ar fi fost cultivate la toate 
nivelurile, extinzându-se în comunitate până la firul ierbii. Iar efortul pe care îl implică astfel de 
proiecții cu greu ar fi fezabil dacă o abordare sistematică a activității de propovăduire și a dezvoltării 
resurselor umane nu ar fi devenit din ce în ce mai evidente în lumea Bahá'í. Toate acestea au adus un 
progres în conștientizarea comunității Bahá’í cu privire la propria identitate și propriul scop. O 
hotărâre de a privi spre exterior în procesul de construire a comunității devenise deja un aspect 
consacrat al culturii în multe, multe locuri; el a înflorit acum într-un număr tot mai mare de 
comunități, într-un sentiment de responsabilitate reală pentru progresul spiritual și material al unor 
grupuri din ce în ce mai mari din cadrul societății, cu mult dincolo de membrii comunității Bahá’í în 
sine. Eforturile prietenilor de a construi comunități, de a se angaja în acțiuni sociale și de a contribui 
la discursurile predominante ale societății s-au unit într-o singură întreprindere globală, închegată 
printr-un cadru comun de acțiune, concentrată spre a ajuta umanitatea să își stabilească afacerile pe  
fundamentul principiilor spirituale. Semnificația evoluțiilor pe care le-am descris, ajungând în acest 
punct la o sută de ani de la inaugurarea Ordinii Administrative, nu poate fi trecută cu vederea. În 
creșterea extraordinară a capacității care a avut loc în ultimele două decenii—și care a făcut posibil ca 
lumea bahá’í să își vadă eforturile în termeni de eliberare a puterii de construire a societății pe care o 
are Credința — vedem dovezi incontestabile ale intrării Cauzei lui Dumnezeu în cea de-a șasea epocă 
a erei formative. Am anunțat la Riḍvánul trecut că fenomenul larg răspândit al unui număr mare de 
participanți la activitățile Bahá’í, fiind aprinși prin credință și dobândirea deprinderilor și abilităților 
de a-și servi comunitățile au semnalat că începuse a treia epocă a Planului Divin al Dascălului; astfel, 
Planul de Un An, aflat la început atunci și la încheierea sa acum, a ajuns să marcheze un set de 
progrese istorice realizate de compania credincioşilor. Și în pragul unei noi, puternice întreprinderi, 
acest corp unit de credincioşi stă gata să valorifice posibilităţile larg deschise care îi stau în față. 
 
         O caracteristică proeminentă a epocii care se termină acum a fost ridicarea celei din urmă dintre 
Casele de Adorație continentale și inițierea proiectelor de înființare a Caselor de Adorație la nivel 
național și local. S-au învățat multe, de către Bahá’í din întreaga lume, despre conceptul de 
Mashriqu’l-Adhkár și uniunea de adorare și servire pe care el o întruchipează. Pe parcursul celei de-a 
șasea epoci a Erei Formative, se vor afla mult mai multe despre calea care duce de la dezvoltarea în 
cadrul unei comunități a unei vieți devoționale înfloritoare — și slujirea pe care aceasta o inspiră — la 
apariția unui Mashriqu’l-Adhkár. Încep consultații cu diverse Adunări Spirituale Naționale și, pe 
măsură ce acestea continuă, vom anunța periodic locurile unde va fi ridicată o Casă de Adorație 
Bahá’í în următorii ani. 
 
         Bucuria noastră de a vedea comunitatea celui mai Mare Nume crescând din ce în ce mai mult în 
putere, este temperată de durerea noastră profundă de a vedea persistența condițiilor și conflictelor 
care creează nefericire și suferință disperată în lume — în special la observarea recrudescenței forțelor 
distructive care au tulburat afacerile internaționale în timp ce abat orori asupra unor populații. Știm 
bine și suntem asigurați că, așa cum comunitățile Bahá’í au demonstrat în mod repetat în multe 
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contexte diferite, adepții lui Bahá’u’lláh se angajează să ofere alinare și sprijin celor din jur, oricât de 
îngrădite ar fi propriile circumstanțe. Dar până când omenirea în ansamblul ei nu se angajează să își 
stabilească afacerile pe fundamente ale dreptății și adevărului, ea este, din păcate, sortită să treacă de 
la o criză la alta. Ne rugăm ca, dacă recenta izbucnire a războiului în Europa va oferi orice fel de lecții 
pentru viitor, ea va servi ca un memento urgent al cursului pe care lumea trebuie să îl ia dacă vrea să 
dobândească pacea autentică și durabilă. Principiile enunţate de Bahá’u’lláh monarhilor și 
președinților din vremea Sa și responsabilitățile grele cu care El i-a încredințat pe conducătorii din 
trecut și din prezent, sunt poate chiar mai pertinente și mai imperative astăzi decât atunci când au fost 
consemnate pentru prima dată de Condeiul Său. Pentru Bahá'í, avansul inexorabil al Planului major al 
lui Dumnezeu — aducând cu el încercări și răsturnări, dar îmboldind în cele din urmă umanitatea 
către dreptate, pace și unitate – este contextul în care se desfășoară Planul Mic al lui Dumnezeu, cel 
de care credincioșii se ocupă în principal. Starea disfuncțională a societății zilelor noastre face nevoia 
eliberării puterii de clădire a societății pe care o are Credința extrem de clară și de urgentă. Nu putem 
decât să ne așteptăm că, deocamdată, convulsii și tulburări vor continua să afecteze lumea; atunci, fără 
îndoială, veți aprecia de ce fiecare rugăciune plină de zel pe care o oferim pentru ca toți copiii lui 
Dumnezeu să fie eliberați de confuzie și greutăți amare este cuplată cu o rugăciune la fel de sinceră 
pentru succesul serviciului atât de necesar pe care voi îl prestați pentru Cauza Prințului Păcii. 
 
         În fiecare zonă geografică în care activitățile Planului câștigă amploare, vedem dezvoltarea 
comunităţilor cu caracteristicile nobile pe care le-am descris în mesajul din 30 decembrie 2021. Pe 
măsură ce societățile se confruntă cu stres de diferite tipuri, adepții Frumuseții Abhá trebuie să se 
remarce din ce în ce mai mult prin calitățile lor de rezistență și raționalitate, prin standardul de 
conduită și aderarea lor la principii și prin compasiune, detașare și îngăduința de care dau dovadă în 
căutarea unității. Iar și iar, caracteristicile şi atitudinile distincte manifestate de credincioşi în 
perioadele de dificultate acută au îndemnat oamenii să apeleze la Bahá’í pentru explicații, sfaturi și 
sprijin, mai ales când viața unei societăți a fost afectată de primejdii și de perturbări 
neprevăzute. Împărtășind aceste observații, noi suntem conștienți de faptul că însăși comunitatea 
Bahá’í experimentează efectele forțelor de dezintegrare care lucrează în lume. În plus, suntem 
conștienți că, cu cât eforturile prietenilor de a promova Cuvântul lui Dumnezeu vor fi mai mari cu atât 
forțele compensatorii pe care le vor întâlni mai devreme sau mai târziu, din diverse părți vor fi mai 
puternice. Ei trebuie să își întărească mintea și spiritul împotriva testelor care vor veni cu siguranță, 
pentru ca acestea să nu afecteze integritatea eforturilor lor. Dar credincioșii știu bine că oricare ar fi 
furtunile care ne stau în față, arca Cauzei le poate face față. Etape succesive din călătoria sa au   
văzut-o înfruntând elementele și străbătând valurile. Acum ea este destinată unui nou 
orizont. Confirmările Celui Atotputernic sunt rafalele care îi umflă pânzele și o propulsează spre 
destinația sa. Iar Legământul este steaua ei, ținând vasul sacru pe traseul său sigur și precis. Fie ca 
oștile cerului să trimită binecuvântări asupra tuturor celor care navighează în ea. 
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