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Bahá'ílor lumii 

 

Mult iubiți prieteni, 

Rapoarte continuă să curgă spre noi de pe toate continentele, dar nu vom mai întârzia să vă 
comunicăm nemărginita noastră bucurie. Revărsarea de iubire și stimă față de Bahá`u`lláh la care 
am fost martori pe întreg cuprinsul lumii, cu ocazia Bicentenarului Său, ne-a impresionat profund. 
În tot felul de locații, de la cămine la stadioane, viața Lui a fost celebrată cu cea mai mare devoțiune 
și cu remarcabilă creativitate. La multe întruniri invitații au fost de câteva ori mai mulți decât 
Bahá'íi; la unele națiuni insulare participarea s-a extins la întreaga populație. Cu adevărat, ne 
mărturisim uimirea față de torentul de grație revărsat de Bahá`u`lláh și în fiecare efort prețios, făcut 
pentru a-L onora, recunoaștem strădania fiecărui credincios, venită din adâncul inimii de a se 
împărtăși din plin din acest torent. În urma a tot ceea ce s-a întâmplat, știm că fiecare dintre voi va 
dori să reflecteze la implicațiile acestor lucruri asupra progresului Cauzei în propria sa localitate. Vă 
îndemnăm să vedeți în fiecare persoană care a răspuns la invitația voastră un potențial protagonist în 
procesul de clădire a comunității. Gândiți-vă cum ar putea fi create condiții care să îngăduie multora 
să pășească împreună pe această cale. Conectat la puterea transformatoare a Revelației, fiecare 
suflet se poate apropia de Bahá`u`lláh, își poate dezvolta capacitățile, poate găsi bucurie în servire și 
poate învăța să îi ajute pe alții. Rezultatele efortului magnific pe care l-ați făcut oferă o promisiune 
extraordinară – dar îndeplinirea acestei promisiuni necesită tărie morală. Fie ca forțele eliberate în 
această perioadă să dea impuls strădaniilor voastre individuale și colective în timpul care a mai 
rămas din acest an al bicentenarului și, într-adevăr, de-alungul celor opt cicluri care mai sunt până la 
cea de a doua sută aniversare a Nașterii lui Báb. Cu așteptări sporite și inimi implorând favoruri 
divine pentru voi, aducem laude Frumuseții Binecuvântate, care a ales să dezvăluie în aceste zile o 
licărire proaspătă a gloriei Sale care farmecă sufletele. 
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