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CASA	  UNIVERSALĂ	  A	  DREPTĂȚII	  
	  
	  

1	  septembrie	  2017	  
	  
	  
	  
Prietenilor	  adunați	  la	  Battambang,	  Cambodgia,	  

cu	  ocazia	  inaugurării	  Casei	  de	  Adorație	  
	  
	  
	  
Iubiți	  prieteni,	  
	  
Nu	  s-‐a	  scurs	  nici	  măcar	  un	  an	  întreg	  de	  când	  lumea	  bahá’í	  a	  marcat	  finalizarea	  celei	  din	  urmă	  dintre	  
Casele	  de	  Adorație	  continentale,	  că	  un	  nou	  răsărit	  mijește	  deja	  la	  orizontul	  dezvoltării	  instituției	  
Mashriqu’l-‐Adhkár.	  V-‐ați	  adunat	  la	  însuși	  locul	  acestui	  răsărit	  –	  situl	  primei	  Case	  de	  Adorație	  locale	  ce	  se	  
ridică	  în	  zare	  în	  noua	  etapă	  care	  s-‐a	  deschis.	  Inaugurarea	  acestui	  edificiu	  unic	  este	  o	  ocazie	  istorică	  ce	  
prefigurează	  apariția	  multor	  altor	  Mashriqu’l-‐Adhkár	  locale,	  cât	  și	  naționale,	  conform	  poruncii	  lui	  
Bahá’u’lláh	  revelate	  în	  Cea	  Mai	  Sfântă	  Carte	  a	  Lui:	  „Clădiți	  case	  de	  adorație	  prin	  toate	  ținuturile	  în	  
numele	  Celui	  Ce	  este	  Domnul	  tuturor	  religiilor.”	  
	  
Este	  cât	  se	  poate	  de	  firesc	  ca	  acest	  moment	  deosebit	  să	  fie	  sărbătorit	  într-‐o	  regiune	  care	  are	  o	  lungă	  și	  
mândră	  legătură	  cu	  Credința,	  căci,	  încă	  din	  vremea	  lui	  Bahá’u’lláh,	  mesajul	  Lui	  ajunsese	  deja	  până	  în	  
peninsula	  din	  sud-‐vestul	  Asiei.	  Era	  un	  mesaj	  ce	  chema	  toate	  popoarele	  să	  conlucreze	  în	  vederea	  atingerii	  
unității	  și	  a	  păcii,	  un	  mesaj	  care	  a	  devenit	  încă	  și	  mai	  imperios	  în	  anii	  ce	  s-‐au	  scurs	  de	  atunci.	  Căci	  oare	  nu	  
dezbinarea	  este	  cea	  care	  alimentează	  crizele	  și	  conflictele	  ce	  zdruncină	  lumea?	  Oare	  nu	  accentuează	  ea	  
durerea	  și	  greutățile	  resimțite	  de	  atât	  de	  mulți	  oameni?	  Domnul	  fie	  lăudat	  că	  oamenii	  cu	  inima	  curată	  
din	  Cambodgia,	  care	  au	  suferit	  atât	  de	  mult,	  la	  rândul	  lor,	  răspund	  cu	  atâta	  entuziasm	  chemării	  
Frumuseții	  Străvechi.	  Exploatând	  din	  plin	  puterea	  unității,	  ei	  depun	  mari	  eforturi	  pentru	  a	  înălța	  sufletele	  
prin	  educație	  spirituală	  și	  materială,	  împuternicind	  populațiile	  să	  își	  dezvolte	  capacitatea	  de	  slujire.	  Căci,	  
într-‐adevăr,	  credincioșii	  din	  Cambodgia	  sunt	  printre	  cei	  aflați	  în	  prima	  linie	  a	  învățăturii	  în	  eforturile	  lumii	  
bahá’í	  de	  a	  clădi	  comunități	  pe	  temelii	  trainice.	  
	  
De	  aceea,	  apariția	  unei	  Case	  de	  Adorație	  în	  Battambang	  atestă	  cât	  de	  luminos	  strălucește	  lumina	  
credinței	  în	  inimile	  prietenilor	  de	  aici.	  Forma	  edificiului,	  opera	  unui	  arhitect	  cambodgian	  renumit,	  
reflectă	  grația	  și	  frumusețea	  culturii	  acestei	  nații;	  folosește	  tehnici	  inovative,	  însă	  le	  amestecă	  cu	  forme	  
tradiționale	  din	  regiune;	  aparține	  fără	  doar	  și	  poate	  ținutului	  în	  care	  s-‐a	  născut.	  Încă	  dinainte	  de	  
inaugurarea	  sa,	  Templul	  a	  izbutit	  să	  sporească	  gradul	  de	  conștientizare	  al	  celor	  ce	  locuiesc	  în	  preajma	  sa	  
asupra	  unei	  teme	  ce	  face	  parte	  integrantă	  din	  Mashriqu’l-‐Adhkár	  –	  caracterul	  inseparabil	  al	  adorației	  și	  
slujirii	  în	  viața	  unei	  comunități.	  Edificiul	  a	  promovat	  o	  mai	  bună	  apreciere	  a	  importanței	  unității,	  ce	  
urmează	  a	  fi	  întărită	  acum	  prin	  adorația	  colectivă	  care	  se	  va	  săvârși	  în	  cadrul	  templului.	  Apariția	  acestuia	  
este	  o	  încurajare	  a	  eforturilor	  depuse	  pentru	  creșterea	  comunităților	  de	  distincție	  spirituală.	  Este	  un	  
edificiu	  cu	  un	  scop	  nobil,	  ridicat	  de	  oameni	  cu	  un	  spirit	  nobil.	  
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Acum,	  când	  Templul	  își	  deschide	  porțile	  locuitorilor	  din	  Battambang	  și	  celor	  din	  alte	  părți,	  fie	  ca	  
binecuvântările	  cerului	  să	  se	  reverse	  asupra	  acestei	  regiuni	  încă	  și	  mai	  din	  abundență	  ca	  până	  acum	  –	  
ceea	  ce	  ne	  rugăm	  lui	  Bahá’u’lláh	  să	  se	  întâmple.	  Fie	  ca	  cei	  care	  îi	  vor	  trece	  pragul	  să	  simtă	  cum	  spiritul	  
lor	  prinde	  aripi	  înăuntrul	  Templului,	  fie	  ca	  adorația	  lor	  către	  singurul	  Dumnezeu	  adevărat	  să	  întărească	  
legăturile	  de	  afecțiune	  dintre	  ei	  și	  fie	  ca	  dragostea	  lor	  de	  Dumnezeu	  să	  fie	  exprimată	  prin	  slujirea	  pe	  care	  
o	  aduc	  celor	  din	  jurul	  lor.	  Cu	  acest	  prilej,	  ne	  vine	  în	  minte	  binecuvântarea	  lui	  Bahá’u’lláh:	  „Binecuvântați	  
cei	  ce	  se	  ocupă	  în	  Casa	  de	  Adorație	  cu	  pomenirea	  Celui	  Ce	  este	  Domnul	  celor	  drepți!	  Binecuvântați	  cei	  ce	  
se	  ridică	  în	  slujirea	  acestei	  Case!	  Binecuvântați	  cei	  ce	  au	  clădit	  această	  Casă!”	  
	  

Casa	  Universală	  a	  Dreptății	  


