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CASA UNIVERSALĂ A DREPTĂȚII 

 

26 noiembrie 2018 

 

Către bahá`íi lumii 

 

Mult iubiți prieteni, 

În acest anotimp, de la Ziua Legământului și până la comemorarea Înălțării 
lui  `Abdu’l-Bahá, fiecare inimă bahá`í este mișcată de amintirea Celui Care este Misterul lui 
Dumnezeu, Centrul Legământului de necucerit al lui Bahá'u'lláh, Cauza Principală a Unității 
Omenirii, întruparea fiecărui ideal bahá`í, Cea Mai Puternică Ramură a lui Dumnezeu, sub care 
toți își pot găsi adăpost. Fie ca nemărginita Sa dragoste și tandra Sa încurajare să vă ofere 
liniștire și susținere, pe măsură ce vă străduiți să îndepliniți sarcina pe care El v-a încredințat-o 
în Testamentul Său și în Planul Divin. Noaptea, în acea sfințită cameră în care El a părăsit 
această viață pentru a se reuni cu iubitul Său Domn, vom aduce mărturie despre fidelitatea 
voastră față de chemarea Sa, evidentă în truda voastră neobosită de a crea un refugiu pentru 
umanitate, în acest moment de sporită nedreptate și nenorocire. 

Rămân doar trei ani până la centenarul trecerii în neființă a Dascălului, când bahá`íi din 
întreaga lume se vor aduna și vor face socoteala distanței traversate în decursul primului secol 
al Erei Formative. Fie ca cei iubiți ai Săi, în mod individual și colectiv, puțin câte puțin și zi de 
zi, să întrupeze tot mai mult sfaturile Sale: să fie uniți în Cauză și fermi în Legământ; să evite 
calomnia și să nu vorbească niciodată de rău pe alții; să nu vadă nici un străin, ci să-i privească 
pe toți ca pe membrii unei singure familii; să lase deoparte teoriile divergente și opiniile 
conflictuale și să urmărească un singur scop și un țel comun; să se asigure că dragostea 
lui  Bahá'u'lláh stăpânește într-atât fiecare organ, parte și membru, încât ei să rămână complet 
neafectați de pornirile lumii umane; să se ridice din toată inima și sufletul într-un singur glas 
pentru a propovădui Cauza; să mărșăluiască în rânduri compacte, strânși unii lângă alții, fiecare 
sprijinindu-i pe ceilalți; să dobândească un caracter bun, perseverență, forță și hotărâre; să 
cunoască valoarea acestei prețioase Credințe, să se supună învățăturilor acesteia, să meargă pe 
acest drum croit drept, și să arate oamenilor această cale. 

Ne rugăm pentru fiecare dintre voi, pentru ca să puteți îndeplini înaltele Sale așteptări. 
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