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Mult iubiţi Prieteni,  

 

 

Când preaînălţata persoană a lui Báb tocmai împlinea 25 de ani, s-a ridicat pentru a 

împărtăşi lumii mesajul Său revoluţionar; mulţi dintre cei ce l-au acceptat şi care au răspândit 

învăţăturile Sale erau tineri, chiar mai tineri decât Báb Însuşi. Eroismul lor, imortalizat în toată 

uimitoarea lui intensitate în "Crainicii Aurorei", va ilumina analele istoriei umanităţii, secole de 

acum înainte. Aşa a luat naştere un tipar în care fiecare generaţie de tineri, inspirându-se din 

acelaşi impuls divin de a crea o lume nouă, a profitat de ocazie pentru a contribui la cea mai 

recentă etapă a procesului în desfăşurare care constă în transformarea vieţii umanităţii. Acesta 

este un tipar care nu a fost întrerupt din timpul lui Báb şi până la această oră. 

 

Efortul şi sacrificiul strămoşilor voştri spirituali, de pe tot parcursul vieţii lor, a făcut 

multe pentru stabilirea Credinţei în diverse ţinuturi şi pentru grăbirea apariţiei unei comunităţi de 

scop globale. Deşi sarcinile care stau în faţa voastră nu sunt aceleaşi cu ale lor, responsabilităţile 

care vă sunt atribuite nu sunt mai puţin vitale. După multe decade, eforturile mondiale ale acestei 

extinse comunităţi de a obţine o înţelegere mai adecvată a Revelaţiei lui Bahá'u'lláh şi de a aplica 

principiile pe care le consacră au culminat cu apariţia unui puternic cadru pentru acţiune, rafinat 

prin experienţă. Voi sunteţi fericiţi de a fi familiarizaţi cu metodele şi abordările sale, atât de bine 

stabilite acum.  Prin perseverenţă în implementarea lor, mulţi dintre voi veţi fi văzut deja voi 

înşivă semnele forţei de a construi societatea, pe care învăţăturile divine o posedă. La conferinţa 

la care veţi participa, sunteţi invitaţi să luaţi în considerare contribuţia ce poate fi adusă de orice 

persoană tânără care doreşte să răspundă chemărilor lui Bahá'u'lláh şi să ajute la eliberarea 

acestei forţe. Pentru a vă veni în întâmpinare, au fost identificate o serie de teme pe care le veţi 

explora, începând cu o privire asupra timpului vieţii voastre actuale.  

 

Peste tot în lume se vor strânge, în zeci de conferinţe de tineret având acelaşi obiectiv, 

zeci de mii de tineri care au multe în comun. Deşi realităţile voastre sunt modelate de o largă 

diversitate de circumstanţe, totuşi o dorinţă de a aduce o schimbare constructivă şi o capacitate 

de serviciu plin de semnificaţii, ambele caracteristice stadiului vostru de viaţă, nu sunt limitate la 

vreo rasă, naţionalitate şi nici nu depind de mijloacele materiale. Această perioadă luminoasă a 

tinereţii pe care o aveţi în comun este experimentată de voi toţi, dar este scurtă şi este lovită de 

numeroase forţe sociale. Cât de important este, atunci, să vă străduiţi să fiţi printre cei care, în 

cuvintele lui 'Abdu'l-Baha, "au cules fructul vieţii".    

 

Cu acestea în minte, suntem încântaţi că atât de mulţi dintre voi sunt deja angajaţi în 

servire prin activităţi de consolidare a comunităţii, precum şi prin organizarea, coordonarea sau 

administrarea eforturilor altora; în toate aceste eforturi luaţi pe umerii voştri un nivel crescând de  
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responsabilitate. Nu este surprinzător că grupul vostru de vârstă este cel care câştigă cea mai 

mare experienţă în ajutarea adolescenţilor şi a copiilor, cu  dezvoltarea lor morală şi spirituală, 

promovând în ei capacitatea pentru servire colectivă şi adevărata prietenie 

 

După toate, conştienţi de lumea în care aceste tinere suflete vor fi nevoite să navigheze, 

cu capcanele şi oportunităţile ei, voi puteţi aprecia cu uşurinţă importanţa consolidării şi 

pregătirii spirituale. Conştienţi cum sunteţi, de faptul că Bahá'u'lláh a venit să transforme atât 

viaţa interioară, cât şi condiţiile exterioare ale umanităţii, îi asistaţi pe cei mai tineri decât voi în 

rafinarea caracterelor lor şi în pregătirea asumării responsabilităţii pentru bunăstarea 

comunităţilor lor. Pe măsură ce intră în adolescenţă, îi ajutaţi să îşi sporească puterea de 

exprimare şi, de asemenea, permiteţi ca în ei să capete rădăcini o puternică sensibilitate morală. 

Făcând acestea, propriul vostru simţ al scopului devine tot mai clar definit pe măsură ce acordaţi 

atenţie poruncii lui Bahá'u'lláh: "Lăsaţi faptele şi nu vorbele să vă fie cunună."  

 

 Pentru a urma calea servirii, orice formă ar presupune activitatea cuiva, este nevoie de 

credinţă şi tenacitate. În acest sens, beneficiul de a păşi pe această cale în compania altora este 

imens. Prietenia iubitoare, încurajarea reciprocă şi dorinţa de a învăţa împreună sunt proprietăţile 

naturale ale fiecărui grup de tineri care se străduiesc în mod sincer către aceleaşi scopuri, şi ar 

trebui, de asemenea, să caracterizeze acele relaţii esenţiale care leagă laolaltă componentele 

societăţii. Având în vedere acest lucru, sperăm că legăturile pe care le veţi dezvolta prin 

asocierea cu alţi participanţi la conferinţă se vor dovedi statornice. Într-adevăr, cu mult după ce 

conferinţele vor fi luat sfârşit, fie ca aceste legături de prietenie şi chemare comună să vă ajute să 

vă păstraţi fermi paşii. 

 

Posibilităţile oferite de acţiunea comună sunt în mod special evidente în munca de 

construire a comunităţii, un proces care capătă avânt în multe zone geografice şi în vecinătăţi şi 

sate din întreaga lume care au devenit centre de activitate intensă. Tinerii sunt deseori în prima 

linie a activităţii desfăşurate în aceste condiţii, nu doar tinerii bahá’í, dar şi aceia care gândesc la 

fel, care pot vedea efectele pozitive a ceea ce bahá’íi au iniţiat şi înţeleg viziunea care stă la baza 

unităţii şi a transformării spirituale. În asemenea locuri, imperativul împărtăşirii Revelaţiei lui 

Bahá'u'lláh inimilor receptive şi explorării implicaţiilor mesajului Său pentru lumea de azi este 

acut simţit. Când o parte atât de mare a societăţii invită pasivitatea şi apatia, sau, şi mai rău, 

încurajează un comportament dăunător sieşi şi altora, un contrast evident este oferit de cei care 

măresc capacitatea populaţiei de a cultiva şi susţine un model care îmbogăţeşte spiritual viaţa 

comunităţii. 

 

Deşi mulţi admiră dinamismul şi idealurile voastre, adevărata semnificaţie a acestor 

eforturi este mai puţin evidentă în lumea pe larg. Cu toate acestea, voi sunteţi conştienţi de rolul 

vostru într-un puternic proces transformator care va produce, în timp, o civilizaţie globală 

reflectând unitatea omenirii. Voi ştiţi bine că obiceiurile minţii şi ale spiritului pe care le cultivaţi 

în voi înşivă şi în alţii vor ţine piept unor decizii ce vor influenţa consecinţele asupra căsătoriei, 

familiei, studiilor, muncii, ba chiar şi a locului unde veţi trăi. Conştientizarea acestui larg context 

vă va ajuta să sfărâmaţi lupa distorsionantă sub care testele zilnice, dificultăţile, obstacolele şi 

neînţelegerile pot părea insurmontabile. Şi în încercările comune creşterii spirituale a fiecărui 

individ, voinţa necesară pentru a face un progres este şi mai uşor obţinută când energiile acelei 

persoane sunt canalizate către un ţel mai înalt; cu atât mai mult când acea persoană aparţine unei 

comunităţi care este unită în acel scop. 
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 Toate aceste gânduri sunt deschideri către o conversaţie cuprinzătoare şi mereu crescândă 

care se va extinde de-a lungul conferinţelor şi mult după aceea, pe măsură ce îi angajaţi şi pe alţii 

în discuţii sincere care înalţă inima şi trezesc mintea către posibilităţile a ceea ce ar putea fi. 

Bazându-vă pe experienţa voastră colectivă, deliberările voastre vor fi şi mai mult îmbogăţite. În 

acest moment propice, inimile noastre vor fi cu voi şi pe măsură ce fiecare conferinţă se încheie 

vom privi cu nerăbdare la ceea ce va urma. Pentru fiecare întâlnire îl vom ruga pe Cel 

Atotputernic să reverse asupra participanţilor o parte din harul Său nemărginit, ştiind, ca şi voi, 

că asistenţa divină este promisă tuturor celor ce se ridică să servească umanitatea ca răspuns la 

chemarea animatoare a lui Bahá'u'lláh. 

 

 

   

 

 

            


