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Mult-iubiţi prieteni 
  

În ultimele cinci zile Consilierii Continentali s-au adunat în conferinţă în Ţara Sfântă, 
angajaţi într-o dezbatere sinceră, plină de pătrundere şi totodată într-un spirit de viziune clară, 
încrezători şi bine ancoraţi în realitate, dezbatere ţintind progresul Planului Divin. Bucuria şi 
minunarea acestei adunări, care acum intră în momentele de final, a provenit de la repovestirea vie 
a numeroaselor voastre înfăptuiri eroice, fapte ce au asigurat atingerea uimitoare a ţelului Planului 
de Cinci Ani cu un an mai devreme. Este greu de exprimat în cuvinte cât de multă dragoste pentru 
voi a fost arătată în aceste câteva iute-trecătoare zile. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că El a ridicat 
o comunitate aşa de desăvârşită şi Îi aducem mulţumiri pentru eliberarea minunatelor voastre 
potenţialităţi. Voi sunteţi cei ce, fie în acţiuni colective sau eforturi individuale, prezentaţi 
adevărurile Credinţei şi asistaţi sufletele pentru ca acestea să recunoască Binecuvântata Frumuseţe. 
Voi sunteţi cei ce, cu zecile de mii, serviţi ca facilitatori ai cercurilor de studiu oriunde este înteţită 
receptivitatea. Voi sunteţi cei ce, fără a gândi la sine, oferiţi educaţie spirituală copiilor şi 
camaraderie plină de bunătate preadolescenţilor. Voi sunteţi cei ce, prin vizitarea căminelor altora 
şi invitaţii în căminele voastre, făuriţi legături de rudenie spirituală ce stimulează un sentiment de 
comunitate. Voi sunteţi cei ce, atunci când sunteţi chemaţi să serviţi în instituţiile şi agenţiile 
Cauzei, îi însoţiţi în eforturile lor pe ceilalţi şi vă bucuraţi de realizările lor. Şi noi toţi, oricare ar fi 
partea noastră în această acţiune, suntem cei ce lucrează şi tânjesc, se străduiesc şi imploră să fie 
grăbită transformarea umanităţii imaginată de Bahá’u’lláh. 

 
Un nou orizont de cinci ani ne cheamă acum, bogat în semne bune. Trăsăturile Planului ce va 

începe la acest Ridvan sunt definite într-o scrisoare pe care am adresat-o Conferinţei Consilierilor 
la sesiunea de deschidere şi care a fost transmisă în aceeaşi zi Adunărilor Spirituale Naţionale. 
Nădăjduim că veţi fi capabili să îi acordaţi un timp de studiu aprofundat, acestei scrisori şi 
mesajului pe care vi l-am adresat la Ridvan 2010, în întâlniri de toate felurile – fie la nivel naţional, 
regional sau de zonă geografică, în comunităţi locale, în vecinătăţi şi sate, sau în căminul propriu. 
Suntem siguri că, prin consultaţia despre Planul la care participaţi, înţelegerea dumneavoastră va fi 
aprofundată, şi, conştienţi de forţele spirituale ce vă sprijină, vă veţi hotărâ să faceţi din această 
acţiune globală o preocupare personală şi să deveniţi ocupaţi cu bunăstarea familiei umane pe cât 
sunteţi  cu cea a celor mai dragi rude. Ne aduce o mare bucurie faptul că aşa de multe suflete din 
comunitatea baháí sunt gata să se distingă în acest fel. Dar ceea ce ne răsplăteşte cu mult dincolo 
de acest lucru este cunoaşterea sigură a faptului că vor fi câştigate victorii în următorii cinci ani de 
către tineri şi adulţi, bărbaţi şi femei, care în prezent ar putea fi complet neştiutori de venirea lui 
Bahá’u’lláh, şi informaţi cu atât mai puţin despre „puterea de construire a societăţii” a Credinţei 
Sale. Căci voi posedaţi un instrument potent pentru împuternicirea spirituală a maselor umanităţii, 
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pentru ca ele să preia sarcina propriului lor destin, un instrument forjat în creuzetul experienţei. 
Cunoaşteţi foarte bine şi aţi auzit cu claritate chemarea lui Bahá’u’lláh: „Eu sunt Soarele 
Înţelepciunii şi Oceanul Cunoaşterii. Eu încurajez pe cel temător şi reînvii pe cel mort. Eu sunt 
Lumina călăuzitoare ce iluminează calea. Eu sunt Şomul regal de pe braţul Celui Atotputernic. Eu 
desfăşor aripile frânte ale oricărei păsări şi o fac să îşi ia zborul”. 
  

Rugăciunile noastre continue sunt cu fiecare dintre voi. 
 
 
 
 
       [semnat:  Casa Universală a Dreptăţii] 
 


