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Naw-Rúz 2018 

Credincioșilor adepți ai lui Bahá’u’lláh de pe pământurile binecuvântate ale Iranului 

Vă transmitem salutări din inimă cu această ocazie fericită a Naw-Rúz și a sosirii 
primăverii. Fără îndoială, ați avut parte din abundență de comorile spirituale ale 
binecuvântatelor zile de Post, iar acum sărbătoriți noul an alături de familiile, prietenii 
și vecinii voștri. Aveți onoarea de a trăi într-o țară despre care Păzitorul cel îndrăgit a 
spus: „Poporul lui Bahá dinăuntrul sau din afara Iranului venerează locul nașterii 
Frumuseții Binecuvântate și își sacrifică propriul interes și confort, ba mai mult, 
propria viață și ființă pentru renașterea, gloria, progresul și promovarea adevăratei 
bunăstări a acestui pământ.” Iată de ce strădaniile voastre pentru progresul acestei țări 
adorate sunt deosebit de valoroase pentru voi și pentru toți bahá’íi din întreaga lume și 
iată de ce – animați de încrederea deplină în viitorul mare și glorios al Iranului – 
sunteți mereu gata să aduceți servicii sincere și de preț pe această cale, trudind cot la 
cot cu ai voștri compatrioți bine intenționați și înflăcărați. 

Prieteni mult iubiți! Lumea bahá’í este încă în freamăt de la binecuvântările aduse de 
sărbătoarea bicentenarului Nașterii lui Bahá’u’lláh. Veștile despre progresele 
demersului spiritual de a construi comunități dinamice și vibrante în colaborare cu 
alții continuă să sosească în Țara Sfântă de pe cinci continente. Lăudat fie Dumnezeu 
pentru faptul că, în ciuda persecuțiilor neabătute, și voi vă aduceți valoroasa 
contribuție la împlinirea mărețelor țeluri ale Străvechei Frumuseți și ale obiectivelor 
spirituale ale acestei Celei Mai Mari Cauze. Scopul vostru în viață este să vă apropiați 
tot mai mult de Dumnezeu, iar gândurile voastre se concentrează pe promovarea 
binelui comun. Priviți haosul și frământările din lume și vedeți în ele zorii unei noi 
Ordini în societatea omenească. Aduceți mulțumiri Pragului Sfânt pentru că ați fost 
onorați cu comoara servirii, iar bucuria voastră este de două ori mai mare când știți că 
această Zi nu va fi urmată de noapte și această lumină nu se va stinge nicicând. Pe 
parcursul acestor zile fericite, întovărășiți-vă cu concetățenii voștri și insuflați 
speranță în inimile celor deznădăjduiți. În ceea ce ne privește, conștienți fiind de 
impactul forțelor spirituale descătușate prin actele voastre sfinte de sacrificiu pentru 
progresul Cauzei, înălțăm recunoscători mâinile și ne rugăm la Mausoleele Sfinte 
pentru voi și toți oamenii nobili din Iran. 
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