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Către toate Adunările Spirituale Naționale 
 
 
 
Dragi prieteni bahá’í, 
 
Casa Universală a Dreptății ne-a rugat să vă scriem despre un progres important în dezvoltarea 
Bahá’í World News Service (Serviciul de știri al lumii bahá’í) din cadru site-ului news.bahai.org. 
Eforturile întreprinse în ultimii câțiva ani au îngăduit Serviciului de știri să ofere o perspectivă 
asupra anumitor dimensiuni ale felului în care membrii comunității bahá’í aplică învățăturile lui 
Bahá’u’lláh și se străduiesc să contribuie la îmbunătățirea societății, făcând astfel să se întrevadă o 
licărire a proceselor de construire în desfășurare în acest moment pe întreg cuprinsul globului. 
Faptele prezentate și înțelegerile pătrunzătoare provenite din experiența practică pe care le conțin 
au stimulat din ce în ce mai mult și continuă să stimuleze conversațiile semnificative între bahá’í și 
prietenii lor și Serviciul de știri s-a dovedit a fi un instrument promițător pentru susținerea 
strădaniilor prezente ale comunității bahá’í. Pentru a construi mai mult pe aceste puncte forte, au 
început să se facă pași către o dezvoltare și mai puternică a Serviciului de știri prin rafinarea 
designului și prezentării website-ului pe diferite tipuri de dispozitive, adăugarea unor elemente 
multimedia, introducerea unor aplicații mobile și îmbunătățirea modurilor de a distribui articolele 
și prezentările în spațiul social oferit de mass media. Se prevede că peste câtva timp Serviciul de 
știri va fi de asemenea oferit în toate limbile site-ului Bahai.org 
 
Având în vedere aceste dezvoltări, Casa Universală a Dreptății speră că Adunările Naționale își vor 
informa comunitățile, pe orice cale vor găsi de cuviință, despre Serviciul de știri al lumii bahá’í și 
că vor încuraja folosirea funcției de abonare prin email de către bahá’í și prietenii lor, făcând astfel 
să crească în mod semnificativ numărul oamenilor din lume care se folosesc de această valoroasă 
resursă.  
 

Cu iubitoare salutari bahá’í, 
 

Departamentul de Secretariat 
 

 
cc: Centrul Internațional de Propovăduire 
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      Consilieri 
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