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Către Bahá’íi lumii

Mult iubiți prieteni,
Pe măsură ce procesul de dezintegrare al unei ordine mondiale lamentabil de deficiente capătă avânt
în toate părțile planetei, generând deznădejdie, confuzie, ostilitate și insecuritate, inimile prietenilor de
pretutindeni trebuie să fie asigurate, ochii lor să vadă limpede, picioarele lor să fie ferme, pe măsură ce
lucrează cu răbdare și sacrificiu să înalțe o nouă ordine în locul ei. Călăuzirea lui Bahá’u’lláh este temelia pe
care clădiți. Instrucțiunea Sa este clară: „Slujitorul acesta apelează la toate sufletele sârguincioase și
întreprinzătoare să exercite cea mai mare străduință și să se ridice să restabilească condițiile din
toate regiunile și să-i însuflețească pe morți cu apele vii ale înțelepciunii și rostirii, grație dragostei pe care el
o nutrește pentru Dumnezeu, Singurul, Cel Neasemuit, Cel Atotputernic, Binefăcătorul.” Remediul Său divin
a fost prescris: „Dumnezeu Cel Adevărat Mă ia ca martor și orice atom al existenței se mișcă să adeverească
faptul că mijloacele care duc la elevarea, progresul, educația, protecția și regenerarea popoarelor pământului
au fost în mod clar stabilite de Noi și revelate în Cărțile Sfinte și în Tablete de Pana Gloriei.“ Și asigurarea Sa
este gravată în fiecare inimă credincioasă: „Îmbunătățirea lumii poate fi realizată prin fapte pure și frumoase,
printr-un comportament meritoriu și cuviincios“.
Pe durata ministeriatelor lui ‘Abdu’l-Bahá și Shoghi Effendi, prima comunitate de mărime suficientă,
care a putut să pună în practică sistematic învățăturile lui Bahá’u’lláh pentru a unifica progresul material și
spiritual, a fost cea a credincioșilor din Leagănul Credinței. Fluxul statornic al călăuzirii din Țara Sfântă i-a
îmboldit pe bahá’íi din Iran să facă salturi imense în doar una sau două generații și să contribuie cu o parte
distinctivă la progresul națiunii lor. A înflorit o rețea de școli care au asigurat educație morală și academică,
inclusiv pentru fete. Analfabetismul a fost practic eliminat din comunitatea bahá’í. Au fost create
întreprinderi filantropice. În iubitoarea îmbrățișare a comunității, au fost înăbușite prejudecățile dintre
grupurile etnice și religioase, înflăcărate în sânul societății lărgite. Satele s-au diferențiat prin curățenia,
ordinea și progresul lor. Credincioșii acelui tărâm au avut un rol cheie în ridicarea în altă țară a primului
Mashriqu’l-Adhkár cu dependințele sale menite să dea ,,alinare celor în suferinţă, ajutor celor săraci, adăpost
călătorului, mângâiere celor în nevoie şi educaţie celui ignorant.” Cu timpul, astfel de eforturi au fost sporite
de inițiativele de ici și colo ale altor comunități bahá’í din diferite părți ale lumii. Totuși, așa cum a remarcat
Shoghi Effendi adresându-se unei comunități, numărul de credincioși era încă prea mic pentru a realiza o
schimbare notabilă în societatea largă și pentru mai mult de jumătate din secolul Erei Formative, credincioșii
au fost încurajați să își concentreze energiile asupra propagării Credinței, întrucât aceasta era munca pe care
doar bahá’íi o puteau face — într-adevăr, principala lor obligație spirituală — și care i-ar fi pregătit pentru
timpul când ei ar putea să abordeze mai direct problemele umanității.
Acum treizeci și cinci de ani, circumstanțele interne și externe combinate ale comunității au creat noi
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posibilități pentru o mai mare implicare în viața societății. Credința s-a dezvoltat până la stadiul la care a fost
nevoie ca procesele de dezvoltare social-economică să fie încorporate în preocupările ei, și în octombrie 1983
am îndemnat bahá’íi lumii să intre în acest nou domeniu de inițiative și eforturi. Oficiul pentru Dezvoltare
Economică și Socială a fost întemeiat la Centrul Mondial Bahá’í pentru a ne asista în promovarea și
coordonarea activităților prietenilor din întreaga lume. Activitățile bahá’í pentru dezvoltare economică și
socială, la oricare nivel de complexitate, erau la acel moment numărate cu sutele. Astăzi ele se numără cu
zecile de mii, incluzând sute de proiecte susținute precum școli și zeci de organizații pentru dezvoltare.
Spectrul larg de activități curente cuprinde eforturi din sate și vecinătăți, până la regiuni și națiuni, abordând o
serie de provocări incluzând educație de la nivel preșcolar la cel universitar, alfabetizare, sănătate, mediu
înconjurător, suport pentru refugiați, promovarea femeilor, împuternicirea juniorilor, eliminarea prejudecăților
rasiale, agricultură, economii locale și dezvoltare rurală. Puterea de construire a societății pe care o are Cauza
lui Bahá’u’lláh a început să fie exprimată mai sistematic în viața colectivă a prietenilor, ca rezultat al
accelerării procesului de expansiune și consolidare, în special în zonele geografice avansate. Dincolo de
aceasta, desigur, nenumărați credincioși, prin eforturile lor profesionale și voluntare, contribuie cu energiile și
perspectivele lor la proiecte și organizații întemeiate pentru binele comun.
Așadar, găsim încă o dată, că forțele din interiorul și exteriorul Credinței au făcut posibil un nou stadiu
în munca de dezvoltare socială și economică în lumea bahá’í. Prin urmare, cu această sacră ocazie a
Festivalurilor Zilelor de Naștere Gemene, suntem încântați să anunțăm că Oficiul pentru Dezvoltare Socială
și Economică înflorește într-o instituție nouă ce cuprinde lumea întreagă, stabilită la Centrul Mondial,
Organizația Internațională Bahá’í pentru Dezvoltare. În plus, va fi inaugurat un Fond Bahá’í pentru
Dezvoltare, din care va extrage finanțare noua organizație, pentru a ajuta eforturile pentru dezvoltare din
întreaga lume, atât pe cele de lungă durată, cât și pe cele aflate pe cale de apariție; va fi sprijinit de Casa
Dreptății, și indivizii și instituțiile ar putea contribui la acest Fond.
Va fi numit un consiliu de directori compus din cinci membri, care va funcționa ca un corp consultativ
pentru a promova și coordona eforturile comunității mondiale în dezvoltare economică și socială. Directorii
vor servi pentru un termen de cinci ani, începând cu Ziua Legământului. Operând la centrul spiritual și
administrativ al Credinței, consiliul se va consulta cu Casa Universală a Dreptății și Centrul Internațional de
Propovăduire pentru a se asigura că munca de dezvoltare este coerentă cu multiplele strădanii ale lumii
bahá’í. Noua instituție va începe prin a-și asuma funcțiile și mandatul anterior îndeplinit de Oficiul pentru
Dezvoltare Economică și Socială și apoi își va spori treptat capacitatea pentru dezvoltare economică și socială
în comunitățile naționale, inclusiv prin crearea de noi agenții și apariția de organizații pentru dezvoltare
avansată. Va promova pe scară internațională abordări pentru dezvoltare și metodologii care s-au dovedit
eficiente. Se va ține la curent cu descoperirile din domeniul dezvoltării și va explora aplicarea acestora în
consonanță cu principiile spirituale, cu asistență din partea bahá’ílor cu pregătire relevantă. Va forma rețele
de persoane resursă și astfel de aranjamente instituționale pe continente ca o necesitate pentru îndeplinirea
variatelor linii de acțiune. Mai presus de toate, precum Oficiul pentru Dezvoltare Economică și Socială de
dinaintea lui, scopul principal va fi de a facilita învățarea despre dezvoltare prin stimularea și sprijinirea
acțiunii, reflecție în acțiune, studiu, consultație, colectarea și sistematizarea experienței, conceptualizare și
pregătire — toate duse la îndeplinire în lumina Învățăturilor Credinței.
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Pe Arca de pe muntele Carmel, care înconjoară locurile de odihnă ale membrilor Familiei Sfinte, Shoghi
Effendi a anticipat atât ridicarea edificiilor, cât și întemeierea instituțiilor internaționale — administrative,
științifice și sociale — care vor înflori sub auspiciile Credinței lui Bahá’u’lláh. Această nouă instituție pentru
dezvoltare economică și socială va crește și va evolua de-a lungul a decade și secole în viitor, potrivit nevoilor
umanității și sub îndrumarea Casei Dreptății, până când civilizația materială și spirituală anticipată de
Bahá’u’lláh este realizată în această lume contingentă.
În cele din urmă, desigur, munca dezvoltării economice și sociale bahá’í stă în mâinile prietenilor de
pretutindeni. Pentru a profita pe deplin de oportunitățile pe cale de apariție, nu este nevoie să se caute
încurajare și perspective decât de la Exemplul perfect al învățăturilor bahá’í. Luați în considerare cuvintele
Sale: „Noi trebuie să stabilim, fără încetare, noi baze pentru fericirea umană şi să creăm noi mijloace pentru a
atinge acest ţel. Cât de desavârşit, cât de vrednic de cinstire e omul care e gata să-şi asume resposabilităţile,
cât de mizerabil şi demn de dispreţ cel ce închide ochii în faţa propăşirii societăţii şi îşi iroseşte preţioasa lui
viaţă, consacrându-se doar propriilor sale interese egoiste şi avantaje personale. Omul cunoaşte fericirea
supremă, vede semnele lui Dumnezeu în lume şi în sufletul omenesc dacă se angajează pe calea nobilelor
strădanii, în arena civilizaţiei şi dreptăţii.”
Semnat [Casa Universală a Dreptății]
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