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CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII 
 

Naw-Rúz 177 
 
 

 
Bahá’ílor lumii 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
 Ne simțim obligați de evenimentele curente să vă scriem în acest moment și să nu 
așteptăm până la Riḍván. După cum sunteți cu toții cât se poate de conștienți, în 
săptămânile și lunile din urmă, o lume înspăimântată a trebuit să accepte că se confruntă 
cu o criză de sănătate cu evoluție rapidă, afectând oamenii din multe țări, criză ale cărei 
consecințe pentru societate nu pot fi încă estimate cu certitudine. Suntem siguri că și voi, 
ca și noi, ați simțit o mare îngrijorare pentru bunăstarea umanității, în special pentru cei 
care sunt cei mai vulnerabili. Rareori a fost mai evident decât acum că tăria colectivă a 
societății depinde de unitatea pe care aceasta o poate manifesta în acțiune, de la scena 
internațională până la firul ierbii și știm că acordați sprijinul vostru eforturilor necesare 
care se fac în această privință pentru a apăra sănătatea și prosperitatea tuturor. 
 
 În mod inevitabil, situația prezentă va avea un impact asupra administrației 
Cauzei lui Dumnezeu în multe locuri și în fiecare caz, respectiva Adunare Spirituală 
Națională va acorda călăuzire cu privire la măsurile specifice ce vor trebui luate. În unele 
cazuri aceste schimbări vor include anularea Convenției Naționale și se vor face 
aranjamente ca Adunarea Spirituală Națională să fie aleasă prin alte mijloace. În unele 
locuri aranjamente similare s-ar putea să trebuiască să fie făcute pentru alegerea 
Adunărilor Spirituale Locale. Totuși, în circumstanțe în care nici măcar acest lucru nu ar 
fi posibil, ar fi permis în acest an pentru membri actuali ai Adunării Locale sau Naționale 
să își continue atribuțiile și în următorul an administrativ. Desigur, orice Adunare 
Națională care ia în considerare aprobarea acestui pas va cere din timp sfatul  
Consilierilor.  
 
 Într-o altă perioadă de criză , ‘Abdu’l-Bahá a oferit aceste povețe: Într-o vreme ca 
aceasta, când furtunile încercărilor și necazurilor au înconjurat lumea și frica și 
tremurul au zguduit planeta, voi trebuie să vă ridicați deasupra orizontului fermității și 
statorniciei cu fețe iluminate și frunți radioase în așa fel încât, cu voia lui Dumnezeu, 
bezna fricii și consternării să fie complet ștearsă și lumina certitudinii să poată răsări 
deasupra orizontului vădit și să strălucească cu putere. Lumea are din ce în ce mai multă 
nevoie de speranța și tăria de spirit pe care le conferă credința. Iubiți prieteni, voi sunteți 
desigur de mult timp implicați în munca de a nutri în mijlocul unor grupuri de suflete 
atributele care sunt cerute în această perioadă: unitate, camaraderie, cunoaștere și 
înțelegere, un spirit de devoțiune colectivă și strădanie comună. Cu adevărat, am fost 
puternic impresionați de modul în care eforturile de a consolida aceste atribute au făcut 
comunitățile extreme de reziliente, chiar atunci când s-au confruntat cu condiții care le-au 
limitat în mod necesar activitățile. Deși au trebuit să se adapteze noilor circumstanțe, 
credincioșii au folosit mijloace creative pentru a reîntări legături de prietenie și a stimula 
atât în propriile rânduri, cât și în rândurile cunoscuților lor, conștiința spirituală și calități 
cum ar fi calmul, încrederea și capacitatea de a se bizui pe Dumnezeu. Conversațiile 
elevate care au apărut ca rezultat, fie la distanță sau față în față, au constituit o sursă de 
confort și inspirație pentru mulți. Astfel de eforturi depuse de voi asigură un act de servire 



Bahá’í World Centre • P.O. Box 155 • 3100101 Haifa, Israel 
Tel: 972 (4) 835 8358 • Email: secretariat@bwc.org	

																																																																																																																									Traducere provizorie 

2	

valoros la acest ceas când multe suflete sunt nedumerite și consternate, nesigure de ceea 
ce va urma. Oricât de dificile sunt chestiunile în prezent și indiferent cât de aproape de 
limitele îndurării lor sunt aduse unele secțiuni ale societății, umanitatea va trece în cele 
din urmă peste această încercare grea și va ieși de partea cealaltă cu o mai ascuțită 
pătrundere a înțelegerii și cu o mai adâncă apreciere a unității și a interdependenței sale 
inerente.  
 
 Acesta nu este momentul în care să descriem în detaliu realizările lumii Bahá’í în 
decursul anului trecut, sau extraordinarul progres făcut în multiplicarea activităților de 
clădire a comunității la nivel mondial și în consolidarea programelor de creștere, muncă 
ce continua cu seriozitate peste tot unde circumstanțele o permit. E destul să spunem că, 
la patru ani de la începutul Planului curent, sprijinitorii neobosiți ai Cauzei au adus 
Credința lui Bahá’u’lláh pe poziția cea mai puternică pe care a fost ea vreodată în istorie. 
Tot ceea ce ați făcut și faceți acum pregătește comunitatea mondială Bahá’í pentru stadiul 
următor în desfășurarea Planului Divin.  
 
 Deocamdată, gândurile și rugăciunile noastre sunt concentrate asupra sănătății și 
bunăstării tuturor prietenilor lui Dumnezeu și tuturor celor în mijlocul cărora locuiți. Ne 
rugăm, de asemenea, cu sinceritate ca Cel Atotputernic să pogoare asupra voastră 
certitudine, putere de îndurare și un spirit ferm. Fie ca mințile voastre să se aplece asupra 
nevoilor comunităților cărora le aparțineți, asupra situației societăților în care trăiți și 
prosperității întregii familii a umanității, ai cărei frați și surori sunteți cu toții. Și în 
momentele voastre de liniște, când nici o altă acțiune în afară de oferirea de rugăciuni nu 
pare posibilă, atunci vă invităm să adăugați implorările voastre la implorările noastre și să 
vă rugați cu ardoare pentru atenuarea suferinței. Ne întoarcem către aceste cuvinte ale lui 
‘Abdu’l-Bahá, a Cărui întreagă viață a fost un exemplu de angajare altruistă în asigurarea 
bunăstării celorlalți:  
 
   
 O, Tu Cel ce Dăruiești! Ajută-i pe acești nobili prieteni să câștige bunul Tău plac 
și fă-i să dorească binele atât pentru prieteni cât și pentru străini. Hărăzește-le existența 
ce va domni veșnic; dă-le o porție a harului Tău ceresc; fă-i să fie adevărați bahá’í, ai lui 
Dumnezeu cu sinceritate; apără-i de afinități superficiale și întărește-i cu statornicie în 
adevăr. Fă-i semne și mărturii ale Împărăției, stele luminoase deasupra orizontului 
acestei vieți pământești. Fă-i să fie mângâierea și alinarea omenirii și slujitori pentru 
pacea lumii. 
 
 
 
 

[Semnat Casa Universală a Dreptății]  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


