
CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII 
 

[TRADUCERE AUTORIZATĂ DIN LIMBA PERSANĂ] 
 

17 octombrie 2017 
 
 
 
Către bahá’íi din Iran 
 
 

Veți fi citit până acum mesajul nostru din luna octombrie 2017 adresat numeroșilor 
oameni din întreaga lume care sărbătoresc bicentenarul Nașterii Frumuseții Abhá. Milioane 
de suflete din peste 240 de state independente, teritorii și insule reflectează asupra 
implicațiilor Nașterii lui Bahá’u’lláh, remarcabilul Fiu al țării sfinte care este Iranul. Cu 
siguranță că fiecare iranian înțelept și luminat va privi cu mândrie această comemorare de o 
amploare fără precedent ținută în cinstea unei Personalități Proeminente a acestui ținut. 
Diversitatea raselor și etniilor acestor oameni este pe măsura dezideratului unității rasei 
umane, țelul suprem al Revelației Lui. 
 

Ce lucru minunat este acesta! Firește că istoricii echilibrați știu de ce o Personalitate 
distinsă din familia Núrí – locuitori ai provinciei Mázindarán –, născută la Teheran, 
descendentă a regilor străvechi ai Persiei și Care avea o afecțiune deosebită pentru 
pământurile Sale natale, a fost silită să Își părăsească patria. Dar patruzeci de ani de surghiun 
nu I-au slăbit câtuși de puțin legătura cu acel ținut. Cu dragoste blândă și compasiune față de 
compatrioții Lui, Bahá’u’lláh S-a angajat în crearea unei comunități unite, vibrante și 
progresiste alcătuite din oameni de diverse religii și proveniență etnică. Prin Tabletele 
trimise, propovăduitorii călători și mesajele de bunătate iubitoare transmise prin intermediul 
celor care se înghesuiau să fie în prezența Lui în orașul-închisoarea Akka din Țara Sfântă, 
Bahá’u’lláh i-a sprijinit pe cei din Iran, care, după cum S-a exprimat El, sunt „împodobiți cu 
ornamentele talentului și capacității”, să cultive acea înzestrare dată de Dumnezeu. 
 

Realizările strămoșilor voștri spirituali au fost atât de mărețe, că, astăzi, oamenii din 
întreaga lume pot beneficia de lumina strălucitoare a învățăturilor divine. Cea dintâi dintre 
aceste învățături este accentul puternic pe un caracter bun și pe corectitudinea 
comportamentului. Bahá’u’lláh descrie spiritualitatea și moralitatea drept temelia 
neîndoielnică a unei societăți în progres și drept baza fermă pentru protejarea și soliditatea 
ordinii sociale și promovarea binelui comun. Învățăturile bahá’í explică, de pildă, că 
încrederea și sinceritatea sporesc capacitatea de inițiative colective, duc la dezvoltarea 
industriei și a economiei și asigură progresul altor eforturi constructive. Nicio națiune nu 
poate atinge prosperitatea și mântuirea în lipsa rafinării caracterului. Dacă lumea ar fi 
dominată de moralitate, succesul în orice domeniu ar fi garantat, căci gândurile ar deveni 
luminate; relațiile individuale și colective s-ar întări; curajul moral s-ar intensifica; artele, 
științele și raționalitatea ar fi încurajate; comerțul s-ar dezvolta; și bunăstarea materială și 
spirituală, împreună cu respectul reciproc și libertatea pentru toți ar deveni punctul central al 
politicilor destinate administrării treburilor lumești. În felul acesta, o națiune s-ar transforma 



într-o nouă creație. Lumea este plină de grupări care pretind a fi în linia întâi a luptei pentru 
progres social, dar care, din cauza faptului că nu aderă la valorile încrederii și sincerității, 
lovesc la însăși temelia societăților lor. Acțiunile lor sunt întruchiparea acestor cuvinte din 
Coran: „Își dărâmă casele cu mâna lor.” 
 

După cum am arătat în mesajele noastre recente, esența celorlalte învățături ale lui 
Bahá’u’lláh este reprezentată de unitatea omenirii, planurile și calea către realizarea acesteia, 
o nouă concepție asupra religiei, pe măsura etapei de maturizare a omenirii care se apropie, 
precum și luarea măsurilor necesare pentru prosperitatea lumii pe bază de unitate, dreptate și 
pace. Scrierile bahá’í explică acest punct de vedere important potrivit căruia roadele religiei 
trebuie să fie promovarea unității și a solidarității și că decât să devină cauză de conflict și 
controverse este de preferat ca religia să nu fie deloc. Conversațiile pe care le veți purta cu 
prietenii, colegii și vecinii pe parcursul acestor zile binecuvântate le vor aminti cu siguranță 
de faptul că, astăzi, cele mai înalte idealuri ale popoarelor din Iran sunt doar o reflecție a 
acelorași idealuri care v-au condus propriile vieți și viețile strămoșilor voștri spirituali. Istoria 
stă mărturie că principalele probleme cu care se confrunta națiunea iraniană la momentul 
apariției lui Báb și a lui Bahá’u’lláh – probleme care persistă și în ziua de azi – erau 
conflictele interetnice, disputa între religii, declinul social și provocările impuse de 
reconcilierea dintre modernitate și tradiție. Numeroși oameni din întreaga lume au găsit în 
învățăturile lui Bahá’u’lláh leacul pentru aceste probleme, cât și pentru alte boli ale omenirii. 
Bucuria și speranța care se nasc din efortul de a pune în practică învățăturile Lui atrag 
milioane de suflete să țină aceste celebrări. Închipuiți-vă ce s-ar întâmpla dacă iranienii, 
lăsând deoparte orice considerente religioase și punând pe primul loc binele națiunii, s-ar 
hotărî să acționeze în spiritul învățăturilor lui Bahá’u’lláh. Gândiți-vă la câte greutăți ar fi 
prevenite, cât progres s-ar face și câtă alinare și prosperitate generală s-ar înfăptui! Iar gloria 
Iranului – o făgăduință repetată în Scrierile bahá’í – ar fi împlinită cu siguranță. 
 
Amintiți-vă, iubiți prieteni, de visul tatălui lui Bahá’u’lláh pe când Fiul său era doar un copil. 
Să ne înălțăm deci mâinile către Pragul Preaputernicului Dumnezeu cu recunoștință că putem 
fi martori, cu propriii noștri ochi fizici, la semne clare că nicio putere pământeană nu se poate 
împotrivi Voinței Divine. Sunteți mereu în rugăciunile noastre la Mausoleurile Sfinte. 
 

[semnat: Casa Universală a Dreptății] 


